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)רעפראדוקציעס( ביילאגע

 "גע־ ראזאס דע סילווא )לויט (1678) אמסטערדאם .דע גאזעטא .1
(.1925 אמסטערדאם" אין ספרדים די פון שיכטע
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 רעם )פון (1797) ההילה אמסטערדאמער דער פון אויפרוח .4
 אמסטער־ "ראזענטאליאנא, פון ביבליאטעק דער אין אריגינאל

דאם(.
(.1798) 14 נומער דיסקוהרש, .5
 דער אין אריגינאל רעם )פון (23 נוט. )דיסקוהרש אנדעהידע .6

ניו־יארק(. סעמינאר, טעאלאגישן יידישן פון ביבליאטעק
(.1787) קהילה אשכנזישער דער פון אויפרוף .7
אריגי־ דעם )פון (1798) קהילה אשכנזישער דער פון אויפרוף .8

 סעמינאר, טעאלאגישן יידישן פון ביבליאטעק דער אין גאל
ניו־יארק(.

מארגאשעםעסיזאמלונגען(. יוסף )פון (1859) רומעניע לדבר, עת .9
(1795) ליבערטאטע" "פעליקם קלוב פון פראקלאמאציע ן' .10
אמסט.( "ראזענטאליאנא", פון ביבליאטעק אין אריגינאל )פונעם ( .11

 ארץ־ישראל( אין צייטונג יידישע )ערשטע (1876) ציון שערי 12
לייברערי(. פאבליק י. נ. אין אריגינאל רעם )פון

(.1877) ראזע דיא חבצלת .13
אמאפטייל(. )פרעסע־ארכיוופון (1879) פרעססע איזראעליטישע .14
ווילנע(. אין ייווא פון )ביבליאטעק (1883) בוקארעשט רנה, קול .15
 פרעסע־ )פון (1889) צייטשריפט אנארכיסטישע וואהרהייט, .16

אטאפטייל(. פון ארכיוו
אמאפטייל(. פון )פרעסע־ארכיוו (1889) צייטונג פאלקם יודישע .17
 צייטשריפטן ראדיקאלע און סאציאליסטישע פון רעדאקטארן .18

אמאפטייל(. פון פרעסע־ארכיוו )פון (1886־1907) אמעריקע אין
 זאט־ מארגאליסעס ישראל )פון ליטע פון צייטשריפטן יידישע .19

קאוונע(. לונגען,
זאמלונגען(. גאלדבערגם )א. אמעריקע פון שפייזצייטונגען יידישע .20



הקדמה.

 דער־ איז עם זינט יאר, 250 געווארן איז 1936 סעפטעמבער אין
 ציי־ .דאזייקע די שפראך. יידישער דער אין צייטונג ערשטע די שינען
 אין געווארן ארויסגעגעבן איז און "קורנטן" געהייסן האט טונג

 יידישער ירעד פון יאר 250 .1686־87 יארן די אין אמסטערדאם
 פארדינט וואם יוביליי־דאטע, השובע א זייער ספק בלי איז פרעסע

 אזעלכע געוויינלעך ווערן עם ווי אופן אזא אויר ווערן צו נעפייערט
געפייערט. יובילייען

 פייערן צו נויטיק פאר געפונען האט ייווא פון .אמאפטייל דער
 געשיכטע דער געווידימעט בוך ספעציעלן א מיט יוביליי -דאזיקן דעם
 מען און שרייבט .מען וו,או לענדער, אלע אין פרעסע יידישער דער פון

 אייג־ גיט טעמאטיש ליידער, איז, בור דאזיקע דאם יידיש. רעדט
 פאסיקע די געפינען צו אוממעגלעך געווען איז עם .ווייל הייטלעך,
 רעד מיט שייכות א האבן וואם טעמעם, רייע נא׳נצער א פאר מעינטשן
 פאר האבן געוואלט האט רעדאקציע די וואם און ■פרעסע, יידישער

 אעעקומען באדויערן צום זענען ארבעטן אייניקע זאמלבוך. דעם
 זייערע צושטעלן געקענט ניט האבן מיטארבעטער אייניקע צו־שפעט,

 דארח פולשטענדיקייט ניט פון שולד די אז אזוי צייט, אין ארבעטן
שוועריקייטן. אביעקטיווע צו צושרייבן מען

 ארטיק־ צוויי אז אנצואווייזן, נויטיק פאר האלט רעדאקציע די
 געווען פריער שוין זענען זאימלבוך, דעם אין אריין זענען וואם לען,

 האלענ־ אויח געדרוקט געווען איז ראזאם דע סילווא דר. געדרויקט:
 געווען איז יוד" ארץ־ישראל "דער וועגן וארטיקל קאסאווערם ■מ. ׳דיש

 העברעיש. אין—פארם( פארקירצטער שטארק א אין )אמת, נעדרוקט,
 מיד און ארטיקלען, נייע דאם זענען לייענער אונדזערע פאר אבער
יידיש. אויה אויר געדרוקט זיין מעגן זיי ,אז געהאלטן האבן

 אפ־ געהעריקן דעם געפינען וועט ז.אמלבוך ראזיקער דער אויב



 צווייטער א אז אויסגעשלאסן, ניט איז לייענער, יידישע די ביי סלאנג
ווערן. ארויסגעגעבן קענען זאל מאטעריאלן נייע מיט זאמלבוך

 דאזיקן פון ארבעט דער אין מיטגעהאלפן האבן מענטשן רייע א
 סטי־ דער אין געהאלפן האבן מוקדוני דר. און ניגער ש. זאמלבוך.

 אמאפטייל פון סעקרעטאר דעם זאמלבוך. פון רעדאקציע לייסטישער
 טעכנישע גאנצע די פארדאנקען צו רעדאקציע די האט פיינערמאן נ.

זאמלבוך. דאזיקע דאס צוזאמענשטעלן פון ארבעט

 דאנס באזונדערן א דאנק. הארציקן מיין אוים איך !דדיה אלע זיי
 זעלטענע און זשורנאלן אויסגעליען האבן וואם ביבליאטעהן, די קומט

 דאס זאמלבוך. דאזיקן דעם אין ׳רעפראדוצירט ווערן וואס דרוקזאכן,
 יידישער ■ניו־יארק, אין סעמינאר טעאלאגישער יידישער דער :זענען

 ייווא פון ביבליאטעק לייברערי", "פאבליק ניו־יארקער פון אפטייל
 סינסי־ אין קאלעדזש יוניאן "היברו פון ביבליאטעק די ווילנע, אין

 צענט־ די און אמסטערדאם אין ביבליאטעק אתיווערסיטעט די נאטי,
אמאפטייל. ביים פרעסע־ארביוו און ביבליאטעק־ יידישע ראלע

שעצקי יעקב דר.

.1936 דעצעמבער, מער8 ארק, י ו־ י נ



)אמסטערדאם(. ראוא, סיילגוא רא ץב2יע דר.

1686־1687 "קוראנטין" די

 אי\ אוונגבועדראגן איץ ציילץגןג צ יידיש א
יאח\־חגןר)ץךלץ. דגגג\

 סיין געפינען ניט זיכער זיך וועלן צייט שטורמישער אונדזער אין
 הן פרעסע, דער פון השפעה ■די פארלייקענען זאלן וואים ■מענטשן, סך

 מעסט מען אז זאך, זיכערע א איז עם שלעכטן. צום הן און גוטן צום
 צאל דער לויט פאלקסמאסע דער פון קולטור די און אנטוויסלונג די

 טרע־ יעדער ■וואס זאך, ערשטע די צייטונו־ען. אירע פון אינהאלט און
 ירויים־ ■געווען איז באמיט, זיך האט געדאנק וויכטיקן א ■פון נער

 הילח דער מיט מענטשן צאל נרויסער א פאר רעיונות זיינע ברענגען
 אין וואם ׳וואונדער, קיין ניט דערפאר איז עם נוארט. נעדרוקטן פון

 יוויכ־ די פרעסע פון פרייהייט די איז לענדער פראגרעסיווע אמת ■די
 פארלירט ער ווי שנעל אזוי און בירגער, רעם פון ■פריווילעניע טיקסטע

 גייסטיסן א אין זיך ער פ^רוואנדלט רעכט וויכטיקע דאזיקע ראם
שקלאח.

 דע־ זיך מיר דארפן הנחה, דאזיקער אט־דער פון ארויסגייענדיק
 אמסטערדאם אין יידן ספרדישע די לעבן ■וואס ■וואונדערן, ניט ריבער

 יידי־ הויך־דייטש די אויך האט 63261:3 (16 ?1ס151:6ז(131מ זייער מיט
קאג־ זייער נאך שפעטער, יאהרהונדערט האלב א מיט )הגם קהלה שע

 האלענדיש־ באוואוסטער א איז ארטיקל דאזיקן דעם פון מחבר דער *(
 ביבליאטעק ביארימטער דער פון ביבליאטעקער און חיסטאריקער יירישער

 וועל־ אין אמסטערדאם, אין חיים" "עץ ראבינער־סעמינאר ספרדישן דעם פון
תלמיד. א געווען בשעתו איז כעריספינאזא

 טראג־ לאטיינישער א אין מחבר דער גיט קוהאגטן די פון ציטאטן די
 באשרייבונג א נאטיצן מייגע צווישן געפוגען האב איך וואו סקריפציע.

 אויסלייג דעם מיט אריינגעשטעלט זיי איך האב טעקסט, אריגיגעלן דעם פון
 אין געהאט ניט ציטאטע ■די האב איך וואו אבער דארטן אריגינאל. פון

 דאם און ארטאגראפיע מאדערנער דער מיט איבערגעשריבן איך האב אריגינאל,
 איך האב ארטיקל דעם פון סוף צו שורות פאר א אנגעוויזן. אומעטום

כאראקטער. אפאלאגעטישן ריין א פון זעגען זיי ווייל אויסגעלאזט,

ד



ראוא ם־ירווא רא י.

 וויכטיקסטע די געווען איז דאם בלאט. אייגן אן געהאט סאלידאציע(
וועלט. דאמאלסטיקער דער אין דערגרייכוגג,

 באליי־ געווען ניט קיינמאל זענען אמסטערדאם פון יידן די הגם
 פאליטישע קיין אבער זיי האבן מענטשלעכקייט, עצם זייער אין דיקט
 אוים־ געווען זיי זענען אויסנאמען קליינע מיט און געהאט ניט רעכט

 האבן זיי אז געמיינט, האט דאס צעכן. בעל־מלאכה די פון געשלאסן
 גע־ דאם וואלטן זיי ווי אזוי מלאכה, מיט אפגעבן זיך געקענט ניט

וואלט.
 געווען אשכנזים( )די יידן הויך־דייטשע די זענען דערפאר
 זייער געווען גורם האט דאס אליין. זיף אוייז אנגעוויזן הויפטזעכלעך
 זייער פאר זארגן באדארפט .האבן זיי אייגנארטיקייט שפראכלעכע

 סאציאלע זייער פאר אויך -ווי אנשטאלטן, קולטור אלע און בילדונגס
אינסטיטוציעס.

 דאזיקע די שאפן צו נאד ניט אויפגאבע זייער געווען איז עם
אויסה^לטן. פינאנסיעל זיי אויך נאד אנשטאלטן,

 צו־ געווען ניט זענען בלעטער אמסטערדאימער דאמאלסטיקע די
 יאר־ טן17 פון יידן הויך־דייטשע די ■פון טייל גרעסטן דעם גענגלעך

 דער פון לשון. האלענדישן דעם געקענט ניט .האבן זיי יווייל הונדערט,
 געשע־ אייראפע אין פארגעקומען צייט יענער צו זענען זייט צווייטער

 וואם וואונדערן, ניט אונדז דארח עם אז -וויכטיקייט אזא פון ענישן
 לשון אייגן זייער אין צייטונג א ארויסגעבן אינזינען געהאט האבן זיי
יידיש־דייטש. אין —

 פון עקזיסטענץ דער וועגן געוואוסט ניט קיינמאל !וואלטן מיד
 פארשטעלן, זי זיך געקענט ניט אפילו ■וואלטן מיד און צייטונג, אזא
 (.1686—87) יארגאנג 8 ׳ווי מער אנטהאלט וואם באנד, א ניט ווען

 אין עקזעמפלאר איין־און־איינציקער א ווי געווארן אפגעהיט איז ער
 פארטוגעזיש־איז־ דער פון )ביבליאטעק ביבליאטעק וואוגולוציוא דער

אמסטערדאם(. אין חיים" "עץ סעמינאר ראעליטישן
 יידיש־דייטשע עלטסטע דאזיקע די באשרייבן גייען מיד איידער

 ידעך איבער איבערבליק אן בקיצור געבן צו נויטיק איז צייטונג
 איז צייטונג אינטערעסאנטע ■זייער דאזיקע די וועלכער אין תקופה,

דערשינען.
 צו נאד ניט געשטרעבט האט ו 4 רגאי קעניג פראנצויזישער דער
 פאר- ציל א פאר געשטעלט זיך האט נאד אייראפע, גאנץ באהערשן

 אין ער האט דעריבער פראטעסטאניזם. דעם ל^נד זיין אין ניכטן
 צץגור,4 רצד וזצורי וואם עדיקט, נאנטישן דעם צוריקגערופן 1685
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”וי\3וראו\2 "וי

 ארויסגעגעבן האט פראטעסטאנט, א געווען פריער ויציין איז וועלכער
 הו־ די פאר •געווען פארזיכערט איז עס רועלכן לויט ,1598 יאר אין

 גערודפטע די פון צאל גרויסע א אמונה. פון פרייהייט די ■גענאטן
 פאטערלאנד. זייער פון אנטלאפן זענען פראטעסטאנטן פראנצויזישע

 געווען אויך איז געלאפן, זענען זיי וואוהין לענדער, אנדערע צווישן
 זייער מיט געטאן גלאנץ א שנעל זייער זיי האבן דא האלאנד.
חשיבות.
 צוויי־ דער יאקאב קאטוילישער דער האט יאר זעלבן דעם אין

 בא־ ׳דריטן, רעם ווילעם שטאטהאילטער אונדזער פון שוועד דער טער,
 פראטעסטאנטיזם דער איז אדום אזוי טראן. ענגלישן דעם שטיגן

 אין געווען איז און פראנטן צוויי פון פארפאלגט נעווען אייראפע אין
ווערן. צו פארניכטעט נעפאר ערנסטער אן

 אז אזוי אייראפע, אין טיף נאד אדיין טערקן די זענען מזרח אין
 טער־ מיט מלחמות ■פערמאנענטע מיט פארנומען געווען איז עסטרייך

 אפ־ די פון באזונדערם )פיראטעריי(, ים אויפן רויב־באנדעם די קיי.
 פארשיידענע די שאדנס גרויסע געבראכט האבן מלוכות, ריקאינישע

 וואם פלאט, האלענדישן ידעם אויך ווינציק ניט און ■פלאטן האנדלס
וועלט־ימים. אלע בארייזט האט

 געווינס א נאד געווען צייט אומרואיקע יענע איז ארום אזוי
 מילי־ פאליטישע, פאר שטאף גענוג געגעבן האט זי צייטונג. א פאר

ידיעות. רייזע־און־מםחר טערישע,

 גע־ האט יארהונדערט טן17 פון צייטונג יידיש־דייטשע אונדזער
 האבן. צייטונגען איצטיקע אונדזערע ווי פארמאט אנדער אן גאר האט

 עמודים, צוויי אין פארטיילט זייטלעך פיר געהאט האט נומער יעדער
 איין־און־איינציקן דעם פון נומער ערשטער דער פארמאט. אקטאווא

 אויפשריפט אן טראגט ביבליאטעק וואוטעציוא דער פון עקזעמפלא״ר
 טער13) אב מנחם כ"יג דאטירט איז און "קוראנטין" "דינשטאניש׳

(.1686 אויגוסט
:מיטיילונג אזא מיר ■געפינען נומער יעדן פון סוף צום

 ק״ק פה זצ״ל אבינו אברהם בר משה הר״ר המסדר ידי ״על
 הלוי אהרן בה״רר פייבש אורי הר״ר המחוקק בבית אמשטרדם

זצ״ל".
 מיט־ האט וואם משה, דאזיקער דער דאם אייגנארטיק זיכער איז עם

 צייטונג,איז יידיש־דייטשער ערשטער דער זעצערפון דער ווי נעארבעט
 א נעווען איז משה דאזיקער דער ייד. געבוירענער קיין נעווען ניט
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ראגא גגילגגא דא י.

 אגדי פון דרוקעריי דער אין געארבעט האט ער ניקאלסבורג. פון גר
 אמסטערדא״ם אין זץאטזגגאג גגט\\ז דרוקער דעם ביי אויך און גזלגי

 גע־ זעלבסשטענדיק ער האט 1690־1694 יארן די אין און (1688)
דרוקעריי. יידישע א פירט

 דער איז עמדן פון גזלגי א\זר\ בן פייבטו אגרי גופא דרוקער דער
 מאראנען פארטוגעזישע די יידנטום צום צוריק געבראכט ■האט וואם
 טע־ געווען לעבן גאנץ זיין כמעט איז אייניקל דאם אמסטערדאם. אין
 די אין שוין ער איז 1623 יאר אין געבוירן ;דרוקעריי אין טיק

 פון דרוקעריי דער אין אזעצער ווי טעטיק יגעווען 1645־1648 יארן
 געשטאנען ער איז 1658־1689 יארן די אין בגגגגגגגגיטזבוי. טגזגגאל

 יאר פון און אמסטערדאם אין דרוקעריי אייגעגער אין פון בראש
 אט־ אין געשטארבן איז ער ןפגיל\<. גשאלגץיטגג אין 1695 ביז 1692

 (1715 יאנואר טן22) תצ"ד שנת שבט אין טאג טן23 דעם סטערדאם
(.1אמסטל טייך דעם ביי אין באגראבן איז און

 13 זייט דרוק סעפאראט ־>^<6020 46 861״€ך}>0טס1-1 .זע
 א ד ם ע ד נ ע מ י א תג^1<0רת51 461• ט)<1€ת 16 ?1חז81־ז€:(18ת1
 האט קהילה ספרדישער דער פון סעקרעטאר קדישא חברה דער א, ט ם א ק

באשטעטיקט. ר מי עם
 קאטאלאג באדלעיאנא אין אויך זע 1161זנ61801ב6 8161. 3,6. העהח (2

 העברעאיקא ביבליאטעקא , ן פ ל א ו ו צו להיפוך 9294 נוט. ,3062 ז.
 גע־ אלט איז און 1713 אין געלעבט נאך האט אורי אז אן, גיט וואם ,84 ,3

יאר. 90 ווען

 דערי־ יאר. 91 פון שפאן א אריינגעלעבט ער האט ארום אזוי
 דרו־ דער אז שטיינשניידער פון באמערקונג די פעלערדיק איז בער
 לע־ די צווישן געווען ניט זיכער 1712 יאר אין איז הלוי אורי קער

(.2 בעדיקע
 וואך א מאל צוויי צייט לאנגע א דערשינען איז צייטונג אונדזער

 טן5 ידעם ביז פעברואר טן18 פון און 1686 דעצעמבער טן6 דעם )ביז
 בא־ זיך זי האט דערפאר און פרייטיק. און דינסטיק (1687 אוייגוסט
 מיד איז עם קורנטן". "פרייטאגישי און קורנטן" "דינשטאגישי טיטלט

 צייטונג די איז ווען ביז און ■ווען פון שפורן די געפינען געלונגען ניט
 ימאנ־ דער אין זיך געפינט ■וואס נומער, לעצטער דער דער דערשינען.

 דעצעמבער טן5 ה. ד. תמ״ז, טבת 1 דאטירט איז ביבליאטעק, טעצינא
 דעצעמבער טן5 ביז 1686 אויגוסט טן13 פון תקופה ירעד פון .1687
 סעפטעמבער, טן20 דעם פרייטיק :נומערן פאלגנדיקע די פילן 1687

פרייטיק נאוועמבער, טן5 דעם דינסטיק אקטאבער, טן11 און טן4

סג



קגראגבגיץ" "רי

 דינסטיק יאנואר, טן10 דעם פרייטיק און 1686 נאוועמבער טן29 דעם
 טן28 און טן7 אקטאבער, טן31 פרייטיק מאי, טן20 אפריל, טן1 רעם

 פריי־ די אויף אז באמערקן, צו כדאי איז רערביי .1687 נאוועמבער
 זענען 1686 אקטאבער טן11 און טן4 סעפטעמבער, טן20 פון טיקם

 און סוכות טאג טער2 השנה, ראש טאג צווייטער דער :אויסגעפאלן
 ■דערשינען ניט צייטונגען שום קיין זענען דאמאלסט און תורה, שמחת

נומער. המשך אן ווי ניט אויך
 נע־ 1686 דעצעמבער טן5 רעם פרייטיק פון נומער פון שלום צום
 הבא אדר, חודש ראש ביז און היום "פון : מודעה אזא מיד •פינען
 ■דהיינו, ■ווערדין, נידרוקט קורנטין אין וואך אלי נייערט ווערט עלינו

השם". בעזרת פרייטיק, אלי
 דערשי־ איז וואם נומער, דער אויך אז נעדרונגען, איז רעם פון

 •וועגן באווייזן געניגנדיקע קיין ניט ניט אדר חורש ראש דינסטיק נען
 פון סור צום ענדערונג. דאזיקע די נעדויערט האט עם לא׳נג ׳ווי דעם,

 פאלגג־ די מיד געפינען ,1687 אוינוסט טן5 דעם פרייטיק, פון גומער
: מודעה דיקע

 ראש ביז מן ווירד אפגייט, ניט קורנט דינשטאגישע די "ווייל
 ררוקן. קורנט פרייטינשי א נאר וואך אלע עלינו, הבא ניסן, חודש

פאסירן". נייש פיל מאכט עש דן זיי עש
 תמ״ז ניסן חודש ראש פון קורנט" "פרייטיגישע אונידזער אויב

אומבאקאנט. איז געלעבט איז עם ווען האט
 קורנ־ "דאנערשטיני קעפל: דאס ווייטער מיר געפינען מאל איין

 טן4 דעם פרייטיק, ווייל (,1687 אפריל טן3 — תמ"ו ניסן )כ׳ טין"
פסח. טאג זיבעטער דער .אויסגעפאלן איז א׳פריל,

 טן22 פון נומער .רעם ביז צייטונג די געדרוקט האט הלוי אורי
 און פרייטיק פאלגנדיקן רעם פון .1687 יוני טן3 ה. ד. תמ"ו סיון

 דוד ■דרוקער ספרדישן דעם ביי געדרוקט צייטונג ידי זיך האט ■ווייטער
:מען לייענט נומער יעדן פון סוף צום )טארטאש(. תרטש

 בבית אמשטרדם פה זצ״ל אבינו אברהם בר משה בהר״ר ״ע״י
תרטש". דוד המחוקק

 גע־ ארויסגעווארפן ווערטער צוויי זענען דאם אז זעען, מיד
 קידוש, קהל ווערטער די והשנית "המסדר טיטל דער ראשית :ווארן
 אגרי ווי היות אמסטערדאם. ווארט פארן געדרוקט געווען זענען ׳וואם
 גיט געדדוקט אים ביי זיך תאט ׳וואס נומער, לעצטן רעם אין האט

 אונדז איז אנדערן, אן ביי דרוקן זיך וועט בלאט זיין אז געמאלדן,
ענדערונגען. צוויי דאזיקע די פון מיין דער בי^קאנט ניט אויך
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א1ךא ם־ילץגא ר* י.

 די אין האט תרטש קאסטרא( )דע אברהם דע דוד דרוקער דער
 זיין אמסטערדאם. אין דרוקעריי אייגענע אן געהאט 1660־1695 יארן

 דער אין 1657 אין נאך אנגעהויבן ער האט דרוקער א ווי בארוך
 זון זיין פון נעפירט דאמאלסט ישראל בן מנשה פון דרויקעריי

•0 יוסח
 שפאנישע אויך ווי ספרים, ליטורגישע סך א געדרוקט האט ער

 מאראנען א פון געשטאמט האט ער ווערק. פארטוגעזישע און
 אינ־ דער פון געווארן פארברענט איז יצחק ברודער זיין משפחה,

(.2 *קוויזיציע

.51 און 50 נומער ישראל, בן מנשה — קאטאלאג מיין זע (ג
אויסנאבע, משנה דער אויך ב ה כ א חכם פון הסכמה די זע (2

 דרו־ דעם פון הקדמה די און 1685 אין תרטש ביי דערשינען איז וואס
 : אויך זע גופא. קער

1^1נ€1ס 1118ז:01־13 608 011־181305 ז10¥08 זס?111£116808
268, 374, 483. ^1011668 608 £6ח1€61ס8. 08 ט}661ג8 601 ?01־111^31 2.

 פון צייטונג יידישער אונדזער פון אינהאלט דעם שייך איז וואס
 סך א האט זי אז ווערן, אנגעוויזן כל קודם דארך וצוריק יאר 250 פאר

 געפינט מען פאלקסבלעטער. היינטיקע אונדזערע מיט בשותפותדיקם
 וויכטיקע ווינציקער אדער מער פון קאלעקציע קאלירפולע .אי דארטן

 נאך געיעג דער באפרידיקט טיילווייז אויך ווערט דערביי און באריכטן
סענסאציע.
 אין יידן וועגן באריכטן אויפירלעך גאר אריין קומען כל קודם

לענדער. פארשיידענע
 גע־ אפטיילרנגען, באזונדערע אין פארטיילט ווערט ענין יערער

 מען געפינט צייט־צו־צייט פון לענדער. פארשיידענע לויט גרופירט
 דער פון טעקסט דעם פון אפנעטיילט ניט מודעה, האנדלם אן אויך

נומער. פון שלום צום אריינגעשטעלט און צייטונג
 און באריכטן פארשיידענע פון מוסטערן פאר א איך ניב ווייטער

 -ווי באימערקן, קענען וועט לייענער אויפמערקזאמער דער אנאנסן.
 השפעה דער אונטער געקומען איז "יידיש־דייטש" האלענדיש דאם
שפראך. האלענדישער דער פון

 מום־ פאל-גנדיקע די איך ניב לענדער אנדערע אין יידן די וועגן
 לייענט 1686 אויגוסט טן23 דעם פרייטיק פון נומער דעם אין טערן.

: נוסח אזא האט ■וואם ליסאבאן, פון באריכט א מען
 גי־ פארדאכט אין פארטוגיזן רייכי דרייא מאן האט היר "אל

 העט מאן און האלטן גלויבן( )יודישן אידן היימליך זי דאם האלטן
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 )ח״ו( גלויבן )יודישן( דען העט! זיא ווען געשענקט לעבען דז זיא
 גיבארן, )יהודים( פון זיין מיר גייזאגט, האבן זיא אבר פרלייקנט.

 פרברענט דרייא אלי זיא און שטערבן. יהודים אז אויך וועלן מיד
 אוג־ .דיא ווערט דער ריכטר גירעכטר איין איז גאט אבער ווארדן.
 אמן. גיפתין. צו •ווישן וואול צייט זיינר צו גיסן פר בלוט שולדיגי

סלה".
 לייענט ,1686 סעפטעמבער טן17 דינסטיק, פון נומער רעם אין

:מען
 •דיא אן ■ווארדן ׳אגבאפוילין עז דש גשריבין, ווירד רוים "פון
 נאכט גאנצי דיא און זעקש קלאק אום ווינט א פון זיא דש )יהודים(

 איברלויף אין וועגין פון פרבלייבין הייזיר אירי אין היים דער זאלין
)יהודים(". דיא איבר פרביטירט זער איז פאלק גמייני דער רען

 1687 סעפטעמבער )?( 31 רעם דינסטיק, פון נומער ידעם אין
:ווין פון באריכט פאלגנדיקן רעם מיד געפינען

 פיל האבן די וואונן קיסר דען אונטר וועלכי )יהודים( "דיא
 גישיקט מיט דר )יהודים( צווייא האבן את' גילעבט אננדר בייא געלט
 האבן זיא און לייזן צו אוים )יהודים( גיפנגיני דיא אום )אובן( באך

 וצווייא וואול אויך את׳ הונדרט )יהודי( גיפנגגן איטליכן פיר גימוזט
 קליין הונידרט פיר איבר שוין זיין עם און׳ ■געבן טאלר רייכס תתדרט

תארדן". גילייזט אויז )יהודים( גרוסי אוג׳
 לייענען ,1686 אקטאבער טן8 דעם דתסטיק, פון נומער דעם אין

 צווישן אויך זיך באיציט וואם רוים, פון באריכט פאלגנדיקן דעם מיד
:אפן שטאט דער פון שטורם רעם אויר אנדערע

 טון זוא ווערדן, גיהאלטין ווארטן שטארקי זיר וויוואול "און
 נאכט בייא ביליידיגען. יהודים( )דיא פאלק גימיינע דער וואול גלייך

 )דיא זיא ווערדן טאג בייא און ווערק פייער מיט זיא מאן פאלגט
 יהודים( )דיא און טירקן די מן טוט אויך שטיתר. מיט יהודים(
 מאן אז גימעל, אפשיידליכי און וואתדרלכי אלירהנט אויר אמפלין

דנקן". דר קאן
 אקטא־ 15 )דתיסטיק, וואך פאלגנידיקער דער פון נומער דעם אין

:רוים פון באריכט אזא דעם מיט שייכות אין מען לייענט (1686 בער
 אויש־ שקודי טויזענט דרייא בייא געמוזט האבין )יהודים( "דיא

 זייא האבן )יהודים( דיא און לאזן צו מאכן ווערק פייער אום געבן
צינדן". אן זעלבערט געמוזט

 מיד טרעפן 1687 יולי טן29 דעם דינסטיק, פון נומער דעם אין
יידן. מיט שייכות א האבן וואס באריכטן, צוויי
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:זיך לייענט און האמבורג פון אנגעקומען איז ערשטער דער
 געבראכט אום אידן הויכטייטשין אין מן האט האמבורג "צו

 אין יאהרן צווייא פאר וויא מאניר, זעלביגע דיא אויח שיר גלייך
 געפאנגען אלטונה אין זיצן מערדער דיא אבר איז. געשען אמשטרדם

באקומען". לוין פערדינטן איר באלד ווערן זיא און
:לאנדאן פון איז באריכט צווייטער א

 )יהודים( דיא ענגילנד אין מן ידש געארדנט פר אויך האט "מן
 ענגלישע דיא בייטל אייגענעם איר אויש זאלן זיא דש בלאשטן ווערט

 האבן גיפאנגען אליגיר פון טערקין דיא וואש אויסלייזין געפאנגעני
 ענגילנר אוש זאלין יהודים דיא אדר ווערן, פאנגין נאך זיי וואש און

האגדלין". אהין ניט מאל צו און אוועקציען
 רעם דינסטיק, פון נומער דעם פון באריכט א נאך דאן און

(.1-מאלאבאר אין יידן .די בנוגע 1687 אויגוסט טן26
 פיל דארטן דש באקומען, בריוו מן האט אינדיע אוסט "אוים

 פערצן בייא שוין וואוינען טון )יהודים( ווייסע און שווארצי טויזנט
 דש דעמי. נאך באזעצט דארט זיך האבן זייא און יאר הונדרט

 לייט קלוגע גרושי גיבט עש און געווארן פארשטערט איז ירושלים
 עבן ווי )תורה( אדער ביכער זעלביגי דיא האבן זייא און זיי וצווישן

לאנד". צו היר אל
 פאלגנדיקע די ארוים איך נעם ב&ריכטן סענסאציאנעלע די פון

 לייענען 1687 מאי טן27 דעם דינסטיק פון נומער אין גרופע. ■קליינע
:מאדריד פון באריכט א מיר

 קעפ צוויי מיט געווארן געבארן קינד איין אי׳ז שטאט דיזער "ביי
 און געלעבט האט קאפ איין נור און פיס. דריי און הענט פיר און

 דאס האט מען און געהאט מויל דער אין ציין שוין האט קינד דאס
 קע־ דער און געלעבט. לאנג שטונד דריי האט עם און געטויפט הינד

 האט טוייט זיין נאך נעזען. זעלברט עם האבן קעניגין די און ניג
 גע־ דרינען הערצן צוויי האט מאן און געשניטן אויר לייב דאם מאן

ש.(. י. מאדערניזירט. )ארטאגראפיע פונדן"
 (1687 מאי טן30 דעם )פרייטיק נומער פאלגנדיקן ידעם אין

.־ רגבליג פון באריכט אזא קומט
 אלט יאר זיבן און הונדרט שאן מענש איין איז דראמארע "צו

 זעכ־ און דחי און קינדער לעבעדיגע צוואנציג און פיר האט ער און
אלע זיין זי און אור־ענקעליך זיבענציג און פינך און ענקעליך ציקן

טןאויגוסט.29 דעם פרייטיק זיין הארך טעות: דרוק א *(
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 )ארטאגראפיע געווען" נאנדער ביי צייט איינר אויר אנאנדר מיט
מאדערניזירט(.

 לייענט 1687 מארט טן11 רעם דינסטיק, פון נומער פון סוף ;צום
באשרייבונג: געבורט סענסאציאנעלע פאלגנדיקע די מעז

 איין פון פדוי איין האט דארטן האלבערשטאט ביי ווארסעד "צו
 און געבארן. מאל איין מיט טעכטער פיר •פאסטעך( )א הערטן קו

 )אד־ לעבן" ביי נאך זיין דריי אנדערע די און טויט איז טאכטער איין
מאדערניזירט(. טאגראפיע
:אנאנסן פון רשימה דער פון אויסוואל אזא סוח צום
 די זיך געפינט 1687 אויגוסט טן5 פון נומער פון שלום ביים

: ימודעה פאלגנדיקע
 אין קייזרשקרוין דר אין אמשטרדם צו מן ■ווירד אויגוסט "בו

 איידישע הויכטייטשע טויזנט דריי פערקויפן שטראם קאלבר דר
.0 ביבלען

 ,1686 דעצעמבער טן13 דעם פרייטיק פון נומער אין ווייטער
 איז וואס ספר, א וועגן מעלדונג א אריינגעשטעלט דרוקער דער האט

ווערטער: אזעלכע אין דערשינען אים ביי
 נייליג ערשט און איז קויח צו מיר ביי ■דאם וויסן צו טו "גם

 פאר־ וואל גאר קטן כפור יום טייטש איין געווארן געדרוקט איז
 מתפלל ער וואם פערשטיין קענען זאל מענש עטליכער ראם טייטשט

מאדערניזירט(. )ארטאגראפיע איז"
 יאנואר טן31 דעם פרייטיק, פון נומער רעם פון שלום ביים

:אנאנם פאלגנדיקער ■דער זיך געפינט ,1687
 פער־ ווערט און געווארן געדרוקט איז רטלפבו שטאט דער "אין

 זעל־ דעם אין פערקויפער. בוך גץךאגגופגורבג ■וואן גזעוריגן ביי קויפט
 פאלשע און אבגאטעריי דער פאן זאכן פארנעמע פיל שטייען בוך ביגן

 )ארטאגר^פיע גלויבן" קאטוילישן רעמישן דער פאן גאטעסדינסט
מאדערניזירט(.

 טעקסט פון אפגעטיילט ניט און נייס־באריכטן די פון מיטן אין
פאלגנדיקע די ,1687 מארט טן25 דעם דינסטיק, פון נומער אין קומט

 דא זיך האנדלט עם אויב זיכערקייט, מיט זאגן ניט זיך לאזט עם
 אי!ז וואס י ל ב יצחק פון איבערזעצונג יידישער דער •וועגן

 וויצענהויזן, יוסף פון אדער 1676־1678 אין הלוי אורי ביי דערשינען
 די אז אבער שיינט מיר עטיאש. עמנואל ביי 1687 אין ארוים איז תאם

נעווען. ווארשייגלעך דאם איז אויפנאבע וויצענחויזישע
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 אמסטער־ פון געשיכטע דער פאר אינטערעסאנט איז וואם מודעה,
:האנדל ■דיאמאנטן דאמישן

 אפריל צוואנציגסטן און דריי דען זאל פאנסעקא דע "אברהם
 פערלען שייגע צוויי קרוין קייזערם דער אין קאלבערשטראסן דער אין

 פיל נאך "דארטן זאלטן אויך ■גראד. פערציג און פיר וועגן פערקויפן
ווערדן". פערקויפט יווועלן הערליכע אנדערע
 כדאי איז כאראקטער אנדער אן פון מודעות פון גרופע א פון

 דיגסטיס, פון גומער דעם אין ■געדרוקט פאלגגדיקע דאס ברעגגען צו
: 1687 אויגוסט טן5 דעם

 עליינד די אין אבעגט שטארצן ווילעם ביי אמסטערדאם ";צו
 מען קאן דארטן בעקעריי צוקער דער פאן הויז צווייטע דם סטראאט

 דאס און שטיבער צוויי פאר וואסער שטערק פונט דאם קריגן סריח צו
 מא־ )ארט. שטיבער". צען פאר פונט א וואסער שייר בעסטע אלעד

דערגיזירט(.
 אז ידיעה, א דירעקט דעם גאך פאלגט איבערגאגגען שום אן

 )שעה( הלאק גיין אפ טעגליך זאל ארגעם נאך פאסטוואגן "דער
זעהס".

 )פרייטינשי( "דיגשטישי אוגדזער מיר מעגן רעכט פולן מיט
 אמסטער־ און צייטונג יידישע )ולבוגושע די ווי באצייכעגען קורנטין"

 ליטעראטור ■דער אין פדעסע. יידישער דער פון וויגעלע דאם ווי דאם
 איז צייטוגג אוגדזער הגם געווארן אגערקעגט שוין לעצטע דאם איז

אומבאקאנט. געבליבן
 "די אז (,2 לעקסיקאן" "אידישער דער גאך איגפארמירט אזוי

 אויש "צייטונג גאמען דעם געטראגן האט צייטוגג יידישע ערשטע
 אן אבער ,1667 זיגט אמסטערדאם, אין דערשינען איז און איגדיע"

 דעם געדינט האט זי דערשייגען. פון צייט פון אגדייטונגען פעסטע
 און האלאנד צווישן האגדלס־באציאוגגען די באפעסטיקן פון עגין

 יידן די פאר ידיעות ברענגען צו באשטימט געווען איז און איגדיען
 בא־ ניט גאך האבן און האלאגד קיין אייגגעוואגדערט האבן !וואס

 פון צייטונג די לייעגען צו קעגען כדי שפראך, האלעגדישע די ■הערשט
לאגד".
 דער אויח באזירט איז איגפארמאציע פאגטאסטישע דאזיקע די

יהודים דער קעגטגים ג. א. ווערקל יידיש־דייטשן פון באשרייבונגען

רעםע.6 וו. א. 1102 עמוד ,4 באגד (ג
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 ז. כאדעלעיאנא )ק^טאלאג אינדיא אויז "צייטונג אדער קאטשין פון
 דא .1687 יאר אין הלוי פייבוש אורי ביי דערשינען איז וואס (,1980
 א פון זין אין באנוצט פארפירעריש נאר "צייטונג" ווארט דאס ווערט

 זעט ■דאס באריכט. אי עם באצייכנט זוירקלעכקייט דער אין בלאט;
 ■ווערט בלאט יידיש־דייטשן אונדזער !וואוהין ציטאטן, די פון אפט מען
 אוים... :למשל ידיעה. פון זין אין באנוצט "צייטונג" ווארט דאם
. דאס וצייטונג, מן האט "אלהיר אדער אנגעקומען", צייטונג איז

 קאטשין אין יידן ■די וועגן באריכט יידיש־דייטשער דאזיקער דער
 פאר־ אין ארויסגעגעבן אריגינעל ווערקל, א פון איבערזעצונג אן איז

 א0!15135 (105 ]11(1005 (10 60011111, 111311(13(105 (101־ ^1055011 א. טי^יש
?01־0X1־3 (10 ?31¥3•

 גע־ פעריירא( משה פון געשיקט קאטשין אין יידן די וועגן )באריכטן
 טן9 דעם הלוי אורי ביי אמסטערדאם אין קאסטן זיינע אויף דרוקט

תמ״ז. אלול אין טאג
 אמסטערדא־ אייניקע וואס באריכט, א אנטהאלט ביכעלע ■ראם

 קיין שיר א מיט געשעפטלעך געפארן זעגען ■וועלכע ספרדים, מער
 זיטן און מנהגים ■די מכוח אמסטערדאם קיין געשיקט האבן קאטשין,

דארטן. וואוינען וואם ברידער, אמונה זייערע פון
 פארטו־ אריגינעלע די ווי גוט אזוי אויסגאבע, יידיש־דייטשע .די
 תמ״ז. שנת אלול 9 דאטירט אבהב, חכם פון הסכמה אן האט נעזישע,

 און "דינסטיגישע אונדזער אז געווארן, באיוויזן איז דערמיט
 לעת איז וואם צייטונג, יידישע עלטסטע די איז קורנטין" פרייטיגישע

 דער פון וויגעלע דאס איז אמסטערדאם אז אויך און באקאנט עתה
פרעסע. יידישער

האלענדיש פון איבערגעזעצט
טגאצגןי /ולב רד. פון

דאוא. דט גזאלא י. רד. רג\ ארבויןץל צגם

 "קורנטן" די אז מחבר, חשובן דעם פון באמערקונג דער בנוגע
 אויפמערקזאם מיר ווילן ליטעראטור, דער אין באקאנט ניט זענען
 דער וועגן זיך רעדט עם וועלכע אין קוועלן, פאלגנדיקע די אויר מאכן

 אויסצושעפן דערביי פרעטענדירנדיק ניט צייטונג, יידישער ערשטער
:מקורים ■ביבליאגראפישע די

 ביב־ העברעאישע פיר "צייטשריפט אין וגץליגץץא\ ריגדרדרסי (1
.24־25 זייט ,7 ,1903 )דייטש( ליאגראפי"

ד\



ראגא סילוגא רא י.

 פאלקסקונדע" יודישע פיר "׳מיטיילונגען אין גגולדגוד רלוד (2
.7־8 ,12 ,1906

 יידיש־דייטש אין צייטונג עלטסטע די ס)אקאלאוו(. נ. (3
.47 און 43 נומערן ,1906 ווארשע, טעלעגראח" ״דער

 ,1908 )דייטש( יודענטומס" דעם צייטונג "אללגעמיינע (4
.5 זייט ,43 נוט.

 )לויט 271 נוט. ,1903 ווילנע ״פנקס" אין .באדאכאוג ב. (5
(.1 נוט. רשימה אונדזער

.737 ז. (1914) לגוןץסייןץאץ דייגין ו. (6
 אין פרעסע יידישער דער פון ■געשיכטע .• צעבלןדג י. רד. (7

 "פערעזשי־ אין אויך )רוסיש( 1 ז. 1915 פעטראגראד רוסלאנד.
.119 ,4 טאיע"
 וועלט. ■דער אויר צייטונגען יידישע ערשטע די .•אביגץ (8

.58־60 ז. ,1897־1917 אויסגאבע" יובילעאום "פארווערטם
 בערלין, )דייטש( פאלן אין יודן דער געשיכטע .•ווייול יגסיף (9
1922, 2, 24.

 צייטונג יידישע ערשטע די אז באמערקונג, ריכטיקער ניט .א טיט
צייטונג". יודישע "די געהייסן האט

קראניקל" "דזשואיש 06זמ6ז13ץ-ז £ס 11־16 ¥1611811 ־!?688 (10
 טיט רעפעראט א סאקאלאוום פון באריכט )א (,1924 אפריל טן4 פון

קוראנטן"(. "פרייטיגשי .די פון פאקסימיליע א
 פון פאקסימיליע )א 06 ז1¥ג]6ג§ג¥0116 1924, 1^0. 14, 219. (11

 "קוראנטן" די אז באמערקונג, א טיט 1687 אויגוסט טן1 פון נומער
 יידן פון געשיכטע עקאנאמישער דער פאר מקור ■וויכטיקער א זענען

האלאנד(. אין
(.232 ז. \1גודי )לויט 175 נוט. 1926 פון ״מאמענט״ (12
 ■ווארשע, ליטעראטור. יידישער דער פון געשיכטע \2לודי וז. (13

צייטונג(. א פון פאקסימיליע א )מיט .232 ,18־19 ,1928
 "צו־ פרעסע יידישער דער פון באבע די .• גגייבדייר וז. (14
.679־683 נאוועמבער, ,1928 קונפט",
 ליטערא־ יידישער אלטער דער פון בילדער .־ רגורמולבלוד (15

.265־66 ,40 ז. 1928 ווילנע. געשיכטע, טור
.34 ז. (,1929) 2 ״פנקס" אין .• ט\יץ5לי י. (16
 "מארגן צייטונג. אידישע ערשטע די .• דאגודטוכוייץ ילוגץב (17

פאקסימיליע. א מיט )?( 1928 זשורנאל",



?סחזי\- "וי

 יידן. ביי ליטעראטור דער פון געשיכטע .־ ציובוורג י. דד. (18
.401 ,6 ,1935 ווילנע,

.1936 טן30 יארק, ניו "טאג" אין שאצגץי.• יגוזץב רר. (19
 ,,דער פרעסע אידישער דער פון געשיכטע די .• אגוגער וז. (20

.1936 אמעריקאנער",
 קארנטין", פרייטאגישי און דינשטאגישי "די .־ ליפשיץ י. (21

.1936 ,33 נוט. בלעטער", "ליטערארישע

 די אז מחבר, חשובן רעם פון מייגונג דער שייך איז וואס
 אט־ דע ,,גאזעטא שפאנישער דער לויט מאדעלירט זענען "קורנטין"

ריכטיק. ■ניט ווייט דאס איז סטערדאם"
 האט ,,קורנטן" פון רעדאקטאר דער אויב ספק א בכלל איז עם

 יענער צו ז8 פעסטשטעלן, מען קען דעם חוץ שפאניש. פארשטאנען
 האלענדישע א ארויס חארלפפ שטאט דער אין האלאנד, אין איז צייט

 אויפן איז דערביי "קוראנטן". געהייסן אויך האט וואם צייטונג,
 בא־ מיר איז אזוי דערשיינען. פון טאג דער פארצייכנט שערבלאט

̂ 11־3זס<11גס€1ז 1136ז1€1ת56 (1679 פון 17 )נומער נומער איין קאנט
חסס.(1€ז(13€£1186 00זגזט11

 איין אויך נאד פארמאט, פאליא אין געדרוקט איז צייטוע ידי
כרוז. א ווי זייטל,

 צונוים־ אזוי טעכניש ידיעות די זענען נומער דאזיקן דעם אין
,,קורנטן". יידישע די אין ווי געשטעלט,
 יידן פון פראצעס א )וועגן נייס יידישע פאראן אויך זענען דערביי

 פון זענען קורנט" "דאנערשטאגיגן דעם אין נייס די ה^מבורג(. אין
ענגלאנד. און טערקיי דייטשלאנד, פראנקרייך, דענמארק, שפאניע,

 שפאנישן ■דעם ווענן ריידן צו אויפהערן מען דארח דערפאר
 פעסטשטעלן, און יידיש אויר וצייטונג ערשטער אונדזער פון מאדל

 יידישע די פאר מוסטער א נעווען זענען קוראנטן האלענדישע די אז
,,קורנטן".

ץי23שא
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ןי2ננזאצ ינו!ןב ד״ר

"דיסקוהרש" דער
י־0וטךרא3אוזנן אין צייס־טךי^בו ייריטוט א

דג.9ד—דג98 יאר\ רי אי\

הקדמה

 אין יידיש וועגן בוך א פון קאפיטל א איז אירבעט דאזיקע די
 גע־ זיין וועלן און פארטיק שוין זענען קאפיטלען אגדערע האלאגד.

 מעגלעכקייט, א זיין וועט עם אויב בלעטער". "ייווא די אין דרוקט
בוכפארם. אין דערשייגען קאפיטלען צעווארפעגע די וועלן

 פובליציסטיק מיטצייטלערישער דער אויף באזירט איז ארבעט די
 א ווי מער געבן צו פרעטעגדירט און יידיש אין און האלענדיש אין

 יענער מיט באקאגטש^פט גענויער א פון צייטונג. א פון באשרייבונג
 צו־ "פובליציסטישע" אייגנארטיקע די פארשטיין ■גוט מען קען עפאכע
געווען. איז "דיסקוהרש" דער ווי צייטשריפט, אזא פון ג^נגען

 דער אין באהילפיק זייער געווען מיד זעגען געלערנטע רייע א
ארבעט. דאזיקער

 אסילזבוטגראוץ, פון גטליגסיאן ויגגוגוגו געווען דאם איז כל קודם
 יידיש־האלעגדישן דעם פון קעגער וויכטיקסטע סאמע די פון איינער

 זייער איך האב ,1932 זומער אים, מיט שמועסן מייגע אין עבר.
 יידישע אייגגארטיקע די געווען תופס בעסער און געלערנט סך א

 איז דעם חוץ ה. י. טן18 אין אמסטערדאם פון קולטור־סביבה
 פאטאם־ צוגעשיקט מיד האט און פרייגטלעך אזוי געווען וטליגוואץ ו.

 גע־ וואס תקופה, יעגער פון דרוקן יידישע זעלטעגע רייע א פון טאטן
ביבליאטעק. .פרעכטיקער זיין אין זיך פינען

 ראזעג־ בארימטער דער פון ביבליאטעקאר דער הירטול, ל. ר״ר
 אוגיווערסיטעט־ביבליאטעק אמסטערדאמער דער אין זאמלוגג טאל
 זעלטעגע צו אויפמערק מיין געצויגן און פרייגטלעך זייער געווען איז

 מיר פאר באזארגט האט און קאטאלאגירט ניט נאך זענען וואם דרוקן
פאטאסטאטן. גויטיקע די
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ריגזזץגחךש" "רצד

 דירעק־ וץארזץלץ, גץאןרטך\21אל) פראפעסאר :חביב אחרון ואחרון
 ניו־ אין סעמינאר טעאלאיישן יידיש! פון ביבליאטעק דער פון טאר
 פרי־ פון פאטאסטאטן באקומען מיר געהאלפן נאר ניט האט יארק

 אויסגעליען אויך מיר האט ער נאר האלאנד אין זאמלונגען וואטע
 ביבליאטעת די וואם "דיסקוהרשן", די פון קאמפלעט דעם $היים

 זאל איך אז געמאכט מעגלעך פשוט ער האט דעם מיט באזיצט.
 ווע־ איינעם באשערט איז ראם ווי אינטענסיוו ■מער ארבעטן קענען
פארקויפט. איז עם צייט מענם

 פון ביבליאטעק דער אין זיך געפינען ■וואם כרוזים, אייניקע פון
 מיר פאר באשטעלט דייך האט סעמינאר טעאלאגישן יידישן

פאטאסטאטן.
 מקומות מראה קיין ניט ניב איך אז באמערקן איך וויל סוף צום

 אז איבערציינונג, דער צו געקומען בין איך ווייל ■גופא, טעקסט אין
 פאכמאן דער איבעריק. אלגעמיין אין זענען באפוצונגען דאזיקע די

 ליטער^טור דער אין ציטיר איך וואס שטעלע די געפינען לייכט וועט
באלאסט. אומנויטיקער אן דאם איז )הדיוט( לאיקער ■רעם פאר גופא;

 וועלכע מיט קוועלן פון רשימה פולע א סוף צום אבער גיב איך
 דארטן און דא איך האב גופא טעקסט אין באנוצט. זיך חאב איך

 גע־ דאס האב איך ארט. אויפן באלד נעענטער, מקור דעם אנגעוויזן
 ריזי־ אביסל קלינגע! קענען באהויפטונגען די וואו .דארטן נאר טאן

 באפעס־ פונקטן דאזיקע י־י געוואלט איך האב דערפאר און קאליש
מקור. היסטארישן א מיט טיקן

 שפראך דער אין געבראכט ווערן "דיסקוהרש" פון ציטאטן די
אריגינאל. פון אויסלייג און

 אילטע _ ק. א. ;קהילה נייע מיינט ק. נ. :פארקיחצונגען די
קהילה.

£££1צ 118£מ1^1£

 וויר־ קאלאסאלע א געהאט האט רעוואלוציע פראנצויזישע די
 פון איז לאנד דאם האלאנד. פון גורל פאליטישן רעם אויך קונג
 ■פראנצוי־ דער פון איינפלום גייסטיקן אונטערן געווען דורות כמה

 פון שפראך די געווען איז שפראך פראנצויזישע די קולטור. זישער
 טעאטער פראנצויזישער דער שיכטן". "העכערע האלענדישע די

 רייזענדע, צענדליקער פון באשריבן און געלויבט ווערט האלאנד אין
רעמבראנדטן. און ספינאזאן פון לאנד דאם באזוכט האבן וואם

 אפהעג־ שטארק ווערן אנגעהויבן האלאנד האט עקאנאמיש אויך
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י\2ט\אצ י.

 אויסלענדי־ דער זיך האט יארהונדערט טן17 אין פראנקרייך. פון גיק
הענט. האלענדישע די אין געפונען נאך פראנקרייך פון האנדל שער

 קיין פראנקרייך פון עקספארט דער האט רעוואלוציע דער ערב
ליר. מיליאן 40 באטראפן האלאנד
 פראנקרייך קיין האלאנד פון עקספארט דער האט 1787 יאר אין
 פראנקרייך לטובת באלאנם דער אז ה., ד. ליר, מיליאז 25 באטראפן

 משפיע געמוזט תאט וואם מטבע, א ליר, מיליאן 15 באטראפן האט
 ווי האלאנד. אין אינטערעסן פאליטישע פראנקרייכם אויה זיין

 אין פראנקרייך פון אינטערעם עקאנאמישער דער געווען איז עם גרוים
 עקספאר־ מען האט 1788 אין :ציפערן פאלגנדע באווייזן האלאנד

 ידעם אין ,1789 אין ליר, 700.000 פאר האלאינד קיין תבואה טירט
(.* \ א י ר י וז ג 4 פאר רעוואלוציע, פון יאר

 דער האלאנד. פארנומען פראנקרייך האט 1795 יאנואר אין
 פאליטישע און עקאנאמישע טיפע אריינגעבראכט האט פאקט דאזיקער

לאנד. פון לעבן אין ענדערונגען
 גע־ דער לויט איינוואוינער. מיליאן צוויי געציילט האט האלאנד
 $ן גאר פארנומען האלאנד האט באפעלקערונג דער פון דיכטקייט

 הא־ האט מייל קוואדראט יעדן אויף אייראפע. אין פלאץ אנגעזעענעם
נפשות. 3200 פון באפעלקערונג א געהאט לאנד

 ■דריי באטראפן האט האלאנד פון פארמעגן נאציאנאלער דער
 אינטע־ ■דעם געווען גורם אויך האט ־וואם ענין, אן ;גולדן מיליארד

לאנד. דאזיקן דעם פא׳ר פראנקרייך פון רעם
 די און רעפובליק א פאר געווארן פראקלאמירט איז האלאנד

 וואס ■דינאסטיע, אראנישער דער פון הערשאפט דויערנדיקע לאנג
 איז ענגלאנד, מיט אוניע פערסאנאלע א ווי כמעט געשאפן האט

געווארן. איבערגעריסן דערווייל
 צעכן, די ווי אינסטיטוציעם, ווירטשאפטלעכע אלט־פרענקישע די

 ארגאניז^־ פעאדאלע טיפיש ארגאניזאציעס, סוחרים פאטריוצישע די
 שטאל־ אזוי האבן האלענדער קאנסערוואטיווע די וועלכע מיט ציעם
געווארן. פארניכטעט רעוואלוציע דער דאנק א זענען צירט

 צו געשטרעבט האט וואם האלאנד, אין פאליטיק ענגלישע ■די
כמה פון ■האבן האלענדער די וואו דארטן, דווקא האנט פרייע א האבן

 ■געווארן איז "אמסטערדאם אז שרייבט (267 ,11) ר ע ש י ל ו ק *(
 פיקסירט האט בערזע אמסטערדאמער די אייראפע. פון קארנשפייכלער דער

 אייראפע". גאנץ פאר מאסגעבנד געווען זענען וואם תבואה, פון פרייזן די
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רילזןץגגזרש" "רגור

 פון ענינים די אין געמישט ניט זיר האט — חזקה א געהאט דורות
 באפעלקערונג האלענדישער דער פון סטרוקטור אינווייניקסטער דער
 וואם פראנצויזן, די ווי קעגנער ווינציקער סר א געהאט ממילא און

 בנין ווירטשאפטלעכן דעם איבערבויען געוואלט ׳פונדאמענטאל האבן
 ווערט וואס וואגן, עקאנאמישן אן האלאנד פון מאכן און לאגד פון

פערד. . . . פראנצויזישע פון געפירט
 אין באוועגונג "פאטריאטישע" די געשטיצט האבן פראנצויזן די

 באפרייען געשטרעבט און אנטי־ענגליש געווען איז וואם האלאנד,
דינאסטיע. אראנישער פרעמדער דער פון לאנד דאם

 פרא־פראנ־ אויסגעשפראכענע אן געהאט האבן "׳פאטריאטן" די
 פראפאגאנדע אינטענסיווע אן אנגעפירט און אריענטאציע צויזישע

פראנקרייר. לטובת
 איז דערפאר און מינדערהייט א אין געווען אבער זענען זיי

 די איז נאר דערצו לייכטע. קיין ניט ווייט געווען ארבעט זייער
 די פון נאמען אין כלומרשט האלאנד פון אקופאציע פראנצויזישע

פרייהייטלעכע. קיין ניט ווייט געווען פרייהייט פון פריגציפן
 דעם דערפילט האבן מאסן ברייטערע די און קלאסן העכערע די

 דערפאר און הערשאפט פרעמדער ■פארמאסקירטער, דער פון יאר
פרא־אראניש. שטארק אזוי נעווען זיי זענען

 "גאלדענע" די דערפילט האבן וואס סוחרים יידישע די ■דאקענן
 אריענטירט געווען זענען עקספארט־באלאנס ריזיקן דעם דאנק א שעה
פראנקרייר. אויח

 פאר נאר געשלאגן האט שעה" "גאלדענע דאזיקע •די אויר אבער
 באפעלקע־ יידישער דער פון בנין ורוב מנין רוב דער סגולה. יחידי
 איר וואם ארימקייט, אן אין געלעבט האט אמסטערדאם אין רונג

 שום קיין און נעפינען געקענט ניט צייט יענער צו מען האט גלייכן
 ידי האבן צאל זייער לויט אייננעשלאסן. פוילן אייראפע, פון קהילה

 פון באפעלקערונג גארער דער פון פראצענט 10 קנאפע באטראפן יידן
 קריסטן ביי בעת קריסטן(. 196.689 אויר יידן 20.335) אמסטערדאם

 12.5 געווען יידן ביי איז דירה, א אין נפשות 7.9 געוואוינט האבן
נפשות.
 3.6 פון דורכשניט אין באשטאינען איז משפחה יידישע ניט א
.4.3 געציילט האט יידישע א בעת נפשות,
 אין מען האט 1780 אין אז גרוים, אזוי געווען איז ארימקייט די

 ה. ד. משפחות, 3540 גאנצע פסח אויה מצה פארטיילט אמסטערדאם
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טואצזץי י.

 יידישער גאנצער דער פון העלפט א ווי מער נפשות, 13.000 ערך אן
באפעלקערוננ.

 אבער מלבושים, אלטע זילבער, מיט געהאנדלט האבן יידן די
 קליינ־ און !פעדלעריי מיט באשעפטיקט געווען זיי זענען טייל מערסטן
האנדל.
 ה^לבע א ווייל צדקה, פאר מעשר צאלן געמוזט האבן סוחרים די
קצבה. פון געלעבט האט שטאט

 אויספועלן וצייט צו צייט פון געמוזט קהילה די האט דעם חוץ
 דער מצד באשריינקוננען סך א ווייל פריווילעגיע, האנדלם קליינע א

פרנסה. די יידן די ביי צוגענומען האבן שטאט
 שלייפן געטארט ניט צייט געוויסע א יידן די האבן למשל, אזוי,
 מזהיר כרוזים ספעציעלע דורך געמוזט האט קהילה ידי דיאמאנטן.

 אין זאל זי כדי פארבאט, דאזיקן דעם איבערצוטרעטן ניט יידן די זיין
 לעגאלן א אויה זאל מען אז זיין, משתדל זיך קענען צייט דערזעלבער

מאכן. בטל גזירה דאזיקע די אופן
 די בעת יידן. ביי בעטל־פראפעסיע די וואקסט אמסטערדאם אין
 וועסט־אינדיע. קיין יונגע די עמיגרירן בעטלען, גיין מוזן יידן עלטערע

האנדלם־שיפן. האלענדישע די אויר מאטראסן ׳ווערן יידן יונגע סך א
 ענג־ מיט מלחמה לעצטע די רואינירט יידן די האט באזונדערם

(.1780—83) לאנד.
אויספירלעך: דערציילט דעם וועגן ווערט דיסקורס דעם אין

 אללעם איז דויא אונ' האט געוועהזט מלחמה דיא צייט דיא "אין
 יהודים מיר האבן דיהנען פר צו ניקש אונ׳ גוועזן יוקר ביטטר זויא
 פיהר־ אודר גקראפיהרט וואונרס איין אנדרי די וויא גוהט זויא דאך

ק.(. נ. פון 5 )נומער בצאהלן" מעזן געלט טאפלט
 גע־ האבן יידן קאנטריבוציעם. פארשיידענע געקומען זענען דאן

 אין סאלדאטן האלטן מלוכה, דער לטובת זילבער זייער אפגעבן מוזט
 דער פאר העמדער אומבאצאלט .צושטעלן אפילו און דירות זייערע
 פון אקופאציע פדאנצויזישער דער בעת געווען איז דאסזעלבע ארמיי.

האלאנד.
 פון אויסדרוק לויטן האבנדיק, און עקאנאמיש צוגעדריקט

 תהילים זאגן צו און הונגער פון שטארבן צו רעכט דאם אוזוזעת,
 גרעסטער זיין אין ^מסטערדאם אין קיבוץ יידישער דער זיך האט

 זיי ענינים. פאליטישע מיט אינטערעסירט וואם ווינציק מערהייט
 גע־ א מיט קאנסערוואטיוו, פאליטיש נייטראל. פשוט געווען זענען
 ידי וואם דינאסטיע, אראניער דער פאר ■דאנקבארקייט פון נעפיל וויסן
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"־\?רט\\\2ךינז "רגור

 צו־ געקענט האט וואם אבער פארטריבן, לאנד פון האט רעוואלוציע
 אין געווארן מקוים איז עם )און געגלויבט האט מען ווי ריקקומען,

רעזערווירט. און פארזיכטיק געהאלטן יידן די זיך האבן (,1814
 צרות, די פון רעזולטאט א געווען אויך איז רעזערווע דאזיקע די

 גרע־ א )אין יידן די פארשאפט האט אקופאציע פראנצויזישע די ■וואם
 ישועות קיין דערווארטנדיק ניט און ניט־יידן( די ווי מאם סערער

 אזוי געווען ניט יידן די זענען מאכט, נייער דער מצד ׳פרנסות און
 הערן געלאזט זיך האבן וואם מאטיוון, פאליטישע נייע צו גריננהעריק

 "קאר־ דער און "מארסעליעזע" פון באנלייטונג דער אונטער געשפילט
מאניאלא".

 אריעג־ אנטי־פראנצויזישע אפשר און נייטראליטעט דאזיקע די
 "פאטריאטן". די פארדאנקען צו געהאט אויך יידן די האבן טאציע
 די אז געזען תאבן וואם "פאטריאטן", פראנצויזישע .די צו להיפוך

 די האבן אינסטיטוציעס, פעאדאלע אלע אפשאפן זאל רעוואלוציע
 אויסנאם. איין מיט דאסזעלבע געוואלט "פאטריאטן" האלענדישע

 אין נעהאלטן האבן זיי פרייהייט. רעליגיעזע די געווען איז דאם
 "באטאווער" אמתע די זענען פראטעסטאנטן די נאד אז טענהען,

 יידן די בנוגע פרייהייט. די זיי נאד קומט דערפאר און )האלענדער(
 אנהעג־ זענען יידן די אז באשולדיקונג, א ארויסגעשטעלט זיי האבן

 מאנארכיסטן. זיי זענען ממילא דינאסטיע, אראנישער דער פון גער
 רעוואלוציא־ פראנצויזישע זיגרייכע די איידער צוריק יארן מיט נאך

 באיפרייען "פאטריאטן" האלענדישע די ׳געהאלפן האט ארמיי נערע
 געמאכט פאטריאטן דיזעלבע האבן יאך" "פרעמרן פון לאנד דאס

 אויך טן30 פון נאכט דער )אין געטא אמסטערדאמער אין פאגראם א
 דא־ "אריענטאציע". זייער פאר "שטראך" א ווי (,1786 מאי, טן31

 גע־ ספרדישע די און אשכנזישע די קהילות, ביידע די האבן מאלסט
 וועלכע שומרים, 150 פון וואך פערמאנענטע א אוועקשטעלן מוזט
גאסן. יידישע ׳די געהיט ■וואכן עטלעכע האבן

 קהילה אמסטערדאמער די האט ,1787 אקטאבער, טן13 דעם
 הריח אראנישן דעם פון זיג דעם ׳גאסן־אילומינאציע א מיט געפייערט

"פאטריאטן". די איבער
 די פון קעגנערשאפט אפענע די געווען גורם האבן זאל ראם

גלייכבארעכטיקונג. בירגערלעכער יידישער דער צו "פאטריאטן"
 (.00$©1) גאגל "פאטריאטן", די פון פירער די פון איינער

 איז ער אז געשריבן, ,1794 פעברואר, טן21 פון בריוו א אין האט
 זענען יידן "די ווייל פראנקרייך, מצד הילך שנעלער א פאר דערפאר
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י\1ע\אצ י.

 זאל מען אז ניט, פארדינען און פאינאטיש זייער אלע כמעט אויסנאם אן
 זע־ זיי אז באוויזן, ניט נאך האבן זיי בירגער. ווי ארייננעמען זיי
 געהערן זיי בירגער. אי פון נאמען ווירדיקן דעם טראגן צו ראוי נען

 באנומען ריכטיק ניט זיך האבן פארטיי, אראנישער דער צו אלע
 נעמען פארלאנג מיטן געברענט האבן וואס פאטריאטן, די לגבי

נקמה".
 מיט־ יידישע די "ארומנעמען גרייט געווען זענען פאטריאטן די

 זיין מוחל און — אויפרוח אן אין געשריבן חאבן זיי ווי בירגער",
 פאליטישע די שטיצן זאלן יידן די אז בתנאי, "פאראט" דעם יידן די

אנפירער. פרא־פראגצויזישע די פון פלאטפארמע
 גע־ ארויסגעשטעלט איז פאדערונג דאזיקע די ווען ׳דאמאלסט,

 גאם יידישער דער אויה איז לאגער, פאטריאטישן ׳דעם מצד ווארן
 בכלל קענען זאל וואם ארגאניזאציע, פאליטישע קיק געווען ניט

פאדערונגען. מינים אזעלכע אפווארפן אדער אקצעפטירן
 פאליטיק־ יידישע פארטיזאנישע דארט און דא געווען זענען עם
 צייטשריפט, האלענדישער ליבעראלער א אין האבן וואם מאכער,

 — חשבון אייגענעם אויפן געדרוקט בראשורן, באזונדערע אין אדער
 יענער פון פראבלעמען יידישע וויכטיקע די בנוגע ווארט א גענומען

צייט.
 טן4 דעם האלענדיש אויח ארויסגעגעבן אנגנזווך ?ארל האט אזוי
 בירגער ייידישן א פון בריוו אינטערעסאנטן "זער $ ,1795 פעברואר,

 דער וועגן ראטערדאם אין בירגער יידישן א צו אמסטערדאם אין
 דעם אין זייטן.( 24) האלאנד" אין מלוכה־איבערקערעניש איצטיקער

 יידן די פאר געשלאגן שעה די האט איצט אז געשריבן, ער האט בריוו
שטארבן". אדער פריי "לעבן האלאנד: אין

 גע־ געגעבן לאנג שוין יידן אבער איז שטארבן פון פרייהייט די
 אויס־ זיך האט אגזגזטר דערזעלבער ווי הונגער, פון — אפילו ווארן,

געדריקט.
 :פראבלעמען ביידע מאמענט יענעם אין זענען געשטאנען

 אפהענגיק געווען טיילווייז איז ערשטע דאם ווייל פרייהייט, און ברויט
צווייטן. פון

 א אויה גיין געמיינט האט פראגע דאזיקע די לייזן אבער
 די האבן דאס פאטריאטן. די מיט פאל דעם אין וועג, באשטימטן

זיי. צו אומצוטרוי דער געווען איז גרוים צו !ווייל געקענט, ניט יידן
 יידן די האבן פאטריאטן די קעגן אירויסטרעטן אבער עפנטלעך

 גערודפטע, א נאך דערצ^ מינדערהייט, אי ווי געקענט. ניט אויך
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גחךט\"9רינג "ונגד

 ביז געשוויגן, אריענטאציע פראנוצויזישער דער פון קעגנער די האבן
!צד. יידישן דעם פון דוקא און פראוואצירט ניט זיי האט מען

 יידי־ דער פון יחידים די גוט זייער אבער דאס האבן געוואוסט
 פאליטישן מיטן אידענטיפיצירט זיך האבן וועלכע בורזשואזיע, שער

 ריכטיס טאקע דאם ■האט זיי פון איינער פאטריאטן. די פון פראגראם
 מעגלעכקייט קיין געבן ניט יידן די ■וועט מען זמן כל פארמולירט.

 זיין צו נויטווענדיקייט די פילן ניט זיי וועלן פרייהייט, פון געניסן צו
"פאטריאטיש".

 פרייהייט די אויסקעמפן קודם־כל באדארפט האט מען אבער
 ארגאניזאציא־ אן אויר טאן געקענט מען האט יראם און יידן פאר
אופן. נעלן

 בור־ די פון יידן, אמסטערדאמער די צווישן סגולה יחידי די
 ■וואס אינטעליגענטן, פראפעסיאנעלע און סוחרים פון קרייזן זשואזע

 דערפאר האבן "פאטריאטן" די מיט סאליד^ריזירט זיך דוקא האבן
קלוב. פאליטישן א גרינדן צו באשלאסן

 פרא־ פאליטישע :זיין געזאלט האט קלוב דעם פון אויפגאבע די
 עמאנציפאציע יידישער דער לטובת פאטריאטן די צווישן פאגאנדע

 ארדענונג נייער דער ה. ד. פאטריאטן, די לטובת יידן די צווישן און
קאנסעקווענצן. אירע אלע מיט

 אגזגוגור יידן־״פאטריאטן" פראמינענטסטע צוויי די האבן לכתחילה
 פון קלוב אלגעמיינעם דעם אין אריינטרעטן געוואלט ברגוזגובו און

 בא־ זיי האבן צוגעלאזט. ניט אהין אבער זיי האט מען פאטריאטן.
ארגאניזאציע. ב^זונדערע א גרינדן צו שלאסן
 אר־ דאזיקע די געווארן געגרינדעט איז ,1795 מובדגאר, בו\6 דעם

 פריי־ דורך )גליקלעך ליבערטאטע" "פעליקס קלוב נ. א. גאניזאציע
 נא־ פראיוויזיארישע די ווי דעם, נאך וואך א געשען איז דאם הייט(.

 ארויס־ האט רעפובליק באטאווישער דער פון פארזאמלונג ציאנאלע
 גייסט אין בירגער און מענטש פון רעכט פון ■דעקלאראציע די געגעבן

.1789 אין פראנקרייך פון
 פארמעגלעכע באנקירן, געווען זענען קלוב רעם פון גרינדער די

ליטעראטן. פאר א און דאקטוירים, סוחרים, געבילדעטע ממילא און
 די פון נעמען מירדי באגעגענען קלוב דעם פון גרינדער די צווישן

 שפעטער האלאנד, אין רעכט יידישע פאר קעמפער מוטיקע צוויי
 זענען דאס פ^רלאמענט. באטאווישן אין יידן־דעפוטאטן ערשטע די

 אמסטערדאמער אין באקאנט מער לגווזאג, רגו חארגואג ד״ר געווען
און רופא דער גגיוגור וזגורץ :נאמען יידישן זיין אונטער געטא
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 ץארל2 גרינדער: די צווישן פיגורירן זיי חוץ (.21־00161) ברגוזעגו ה.
 און אינטערעסאנטע זייער צוויי פון מחבר >דער י^(56)ז

 דער ינווור\ יאאכיוג דרוקער דער רעכט, יידישע וועגן בריוו מוטיקע
 מאטע־ דער רופא, יוחנן פון דרוקעריי בארימטער דער פון בעל־הבית
 יגולר3ךירריכנז3 דגר ייד, ליטווישער א דוקא ליטוואק, יחגרח מאטיקער

א. א. דייטש און העברעיש געשריבן האט ■וראם פובליציסט, אי
 אנדערע )לויט מיטגלידער, 60 אינגאנצן געציילט האט קלוב דער

 יידן 20.000 אויח יידן. קיין ניט 20 ערך אן זיי פון (100 — קוועלן
!פיל צו געווען ניט זיכער ראם איז אמסטערדאם אין

 מאניפעסטירט האבן קלוב רעם פון מיטגלידער ניט־יידישע די
 ■סך א חאבן און פאדערונגען יידישע די מיט סאלידארישקייט זייער

 רעוואלוציע די ווי היות ארבעט. דער אין קלוב דעם מיטגעהאלפן
 אפ־ אויך ממילא זי האט רעליגיע־אונטערשיידן, די אפגעווישט האט

 רע־ פון באזע דער אויף קלובן האבן צו נויטווענדיקייט די געשאפן
אנגעהעריקייט. ליגיעזער
 איינגע־ זענען קלוב דעם פון דערעפענונג פייערלעכער דער צו

 פון קאמיטעט רעוואלוציאנערן דעם פון פארטרעטער געווארן לאדן
 מוני־ אמסטערדאמער דער פון אויך ווי רעפובליק, באטאווישער דער

פארוואלטונג. ציפאלער
 פון זיצונג ערשטע די געווען איז ,1795 פעברוא׳ר, טן11 דעם

 פארשיי־ פון פארטרעטער די באטייליקט זיך האבן עם קלוב. רעם
 סעק־ דער און אפיצירן פראנצויזישע ארגאניזאציעם, פאליטישע דענע

אמסטערדאם. אין פארטרעטער פראנצויזישן דעם פון רעטאר
 קלוב דער אז באוויזן, באשיינפערלעך האבן געסט דאזיקע די

פרא־פראנצויזיש. אויסנעשפראכן און איינפלוסרייך זייער איז
 און קלוב פון פארזיצער פארן .בךגוץעל\\ אויסנעקליבן האט מען

סעקרעט^ר. פארן געווארן באשטימט איז אגזגזגור
 תקופה יענער פון ריטואל רעוואלהציאנערן דעם פון מנהג לויטן

 דורכנעפירט דערביי און בוים" "פרייהייטם א פארפלאנצט מען האט
 צוויי (.1795 מארט, טן11 )דעם צערעמאניע. אייננארטיקע אן

 אז אנגעוויזן, און רעדעס געהאלטן האבן אשכנזים צוויי און ספרדים
 גליקזע־ מענטשלעכער פון "סימבאל דער איז בוים" "הייליקער דער

 האלענ־ און העברעיש אויר גערעדט האט ריבוגגאזץ ־וזורח1 ליקייט".
 ארויסגע־ אויך איז עם אפגעדרוקט. תיכך מען האט רעדע די דיש.
 לכבוד חעברעיש און האלענדיש אויף נאטן מיט ליד א געווארן געבן
יום־טוב. דאזיקן דעם
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דילזןץגגזךש" "דוור

 פאפולער געווען איז קלוב פון אויפטואונגען ערשטע די צווישן
 פון רעכט פון ■דעקלאראציע די מאסע יידישער דער צווישן מאבן

 אין איבערזעצן געלאזט זי האט קלוב דער בירגער. און מענטשן
כרוז. $ פון פארמע דער אין אפגעדרוקט און יידיש

 "פעליקס קלוב דעם פון ציל דער אייגנטלעך געווען איז ■וואם
? ליבערטאטע״

 יידן די צווישן פראפאגאנדע א געפירט קודם־כל האט קלוב דער
 באדארפט האט מען רעכט. בירגער האבן פון וויכטיקייט ■דער וועגן

 בילדונג. ■פאליטישער פון אלר־בית דעם געטא־מענטש דעם לערנען
 בירגער־ אויסקעמפן בהדרגהדיקן פון פראגע די געשטאנען איז דאן

 נאציא־ דער אין דינען צו רעכט דאם שטימרעכט; למשל, ווי, רעבט
 שטאטישע פארשיידענע האלטן אויר רעכט דאס ;גיווארדיע נאלער
וו. א. א. אמטן

 א שאפן צו געווען אבער איז ארבעט וויכטיקסטע סאמע די
 עמאנציפאוציע די לעבן אין דורכפירן קענען כדי שטימונג, גינסטיקע

רעפובליק. באטאווישער דער אין יידן די פון
 אי־ קודם־כל באדארפט מען האט שטימונג אזא שאפן צו כדי
 געווארן "דייר" שוין זענען יידן די אז "פאטריאטן", די בערצייגן

 פאלקס־ יידישע די איבערצייגן ערשט דאז און רעכט בירגער פאר
 אין איז פרייהייט פאר קאמר אז פרום, זייער געווען איז וואם מאסע,

אמונה. יידישער דער פון עקרים די צו ניט סתירה קיין
 קלוב פון טוער די פאיר זענען וועלט ניט־יידישער רעד צו אויב

 יידישער דער אין אבער איז הינטער־טירן, און טירן סך א אפן געווען
קאמפליצירטערער. א סך א געווען ענין דער וועלט

 גע- האט קהילות האלענדישע די אין מאסן יידישע די איבער
 מיט האבן וועלכע פרנסים, די פון מאכט דיקטאטארישע די הערשט

 גע־ און געקניפט געווען איז וואס אליגארכיע, אן פארגעשטעלט זיך
 דער צו פיינטלעך געווען ממילא און ארדענונג אלטער דער מיט בונדן
פארטרעטער. אירע צו אויך ממילא און ארדענונג נייער

 זיי פאר געווען זענען פרייהייט דעמאקראטישער פון פרינציפן די
 גע־ זיכער זיי וואלטן קהילה דער אין דורכגעפירט ווייל געפערלעך,

 קהלשע די פון אליגארכיע פעאדאלער אלטער רעד פון סור א מאכט
רעדל־פירער.

 צוויי אויר קעמפן צו אויסגעקומען קלוב דעם איז דערפאר
 אנ־ אן זיין באדארפט טאקטיק די האט זיי פון יעדן אויר :פראנטן

באזונדערע. א — שפראך די און ארגומענטאציע די דערע,
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טגאצ?\י י.

 האלענ־ הגם יידיש, אויר נאר ריידן געקענט מען האט פאלק יצום
 פון פובליציסטי? דער אין ראלע קליינע קיין ניט געשפילט האט דיש

 ניט געורען איז יידיש מיט זיך באנוצן דאם ליבערטאטע". "פעליקס
 יידי־ די פון אידעאל דער ווייל נויטווענדיקייט, פון דיקטירט ווי מער
 אויפגעבן זאלן האלאנד אין יידן די אז געווען, איז "פאטריאטן" שע

האלענדיש. ה. ד. מלוכה־שפראך, די ריידן אנהויבן און יידיש
 ארויסגע־ האט קלוב דער וואס יידיש, אויף כרוז ערשטער דער

 רעכט פון "דעקלאראציע דער פון איבערזעצונג די געווען איז געבן
 זאל מען אז געוואלט, האבן קלוביסטן די בירגער". און מענטש פון
 דא־ די פארלייענען בתי־מדרשים און שולן א׳מסטערדאמער אלע אין

 און פראטעסטירט דעם קעגן האבן פרנסים די דעקלאראציע. זיקע
 בעלי־ 600 פון אונטערגעשריבן מאכט דער צו פעטיציע א געשיקט

 תורתינו דת "קענן איז האנדלונג אזא! אז טענה, א מיט בתים
זועהערע". הקדושה

 ,1795 מארט, טן22 דעם ארויסגעגעבן אויפרוך יידישן א אין
 אורחים הסגולים ישראל בני "לאחינו :קעפל העברעישן א אונטער

 די פון שטעלונג די קלוביסטן די פארדאמען ותושבים" בעלי־בתים
 ווילן און "שקלאפעריי" אין מ$םן די האלטן ווילן ■וואם פרנסים,

 פרייהייט פון וויכטיקייט די אויפקלערן זיי זאל מען אז דערלאזן, ניט
רעכט. און

 "אין דעקלאראציע די ארויסגעבן פון צוועק דער אז ערקלערן זיי
 דאזיקן דעם פארשטיין זאל מאסע די אז איז, לשון" יודש אונזער

 עמאג־ אלגעמיינער דער פון יסוד דער איז וואם דאקומענט, וויכטיקן
 די קלוב דער באשולדיקט ווייטער בתוכם. יידן פון און ציפאציע

 זיי לייט: ארימע די לגבי פליכטן זייערע פארנאכלעסיקן אין פרנסים
 צו ברידער ליידנדה נויט איהרע פון שיקזאהל "דער ניט זיך באמיען

בעסרן". פר
 — ליבערטאטע" ״פעליקס פון ״יהודים די האבן דעריבער

 אויפגאבע אן זיך געשטעלט — אויפרוה אין ערקלערט יווייטער ווערט
 לעבונג, וצואזאמין בורנרליכה גאנצה דיא פר "גלי? פארן ^רבעטן צו

 גלייב־ דיא אין טייל אן גרעכטן איהר פון בקומן טוחן צו גנום דש
 שטאט־ גליקליך זויא פראנקרייך אין וויא זויא פרייאהייט, אונ׳ חייט
 ]געוויינטלעכן[ אורדענטליכה איין אויר אללי זיא דורך וואו פינד,
 פרבעסרן קענן ווערדן . . . ברויט אוג׳ בשטאנט איחר ]אופן[ ווייז
זיין". פרזיכרט אונ׳

 "פע־ פון קאמיסארן די אונטערגעשריבן האבן אויפרוך דעם
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ריטןץגגזגש" "דוור

 ודפוגי גץאגץ^ארלץאגד, י^ב בדגוזיפגי, גזידץ :ליבערטאטע" ליקם
לפ\ץא\. הידץ און טוגגגבו

 פארגעלייענט. ניט שולן די אין טאקע מען האט אויפרוך דעם
 דער־ און אנטי־מלוכיש, פאר האנדלונג אזא געהאלטן האט קלוב דער
 וואס קאמיטעט" "רעוואלוציאנערן צום געווענדעט זיך ער האט פאר
 זאך די אפגעהיט האט וואם פאליציי־מאכט העכסטע די געווען איז
פרנסים. די זיי פאר פארמסרט און רעוואלוציע, דער פון

 דער פון פרנסים די אז געשריבן זיי האבן מסירה ■זייער אין
 שטערן צו מיטלען אלערליי כל מיט זיך באמיען נאציע" "יידישער

 צווישן רעכט בירגער פון דעקלאראציע דער פון פארשפרייטן דאם
 דעם אין )אויך עפנטלעך ערקלערט האט קלוב -דער פאלק. ארימען דעם

 רע־ די אפשוואכן ניט איז ציל זייער אז מארט( טן22 פון אויפרוח
פארקערט. נאר מאסן, יידישע די פון נעפילן ליגיעזע

 פון קאמיסארן די האבן—איהר וויא יהודים וואול זוא זיין "מיד
 אונזערע פאר ארץ[ ]דרך עהרביטונג האבן מיר — דעקלארירט קלוב

מצות". אונזערע האלטן מיר ]געזעצן[. וועטטען
 די יידן איעדן געבן ערשט וועט פרייהייט דוקא אז האלטן, זיי

 פארלייקענען דארפן ניט וועט ער ווייל רעליגיעז, זיין צו ^רעכט פולע
"גאטעסדינסט". זיין

 דער פון באפרייען זיך יידן די גערופן קלוב דער האט דערפאר
 דעם פון אנטוויקלונג די שטערן זיי ווייל פרנסים, די פון השפעה

לעבן. רעליגיעזן נייעם
 פר צוריק. אירונג פר אייערע פון צייטן בייא אלזוי "קעהרט

 כדי אונש מיט אלזוא אייך אייני׳גט פר . . . איז שפעהט צו עז -דש
 . . . מענש דען פון רעכטן דיא פון פרקריגן צו גינוסן הילזאמי דיא
 דיא איהר דש נידדלענדר דיא פון פאלק גאנצה דש אן אלזוא עט צי

]טאדלט[. מיספרייזט" פרנסים פון שאנדטהאט
 די מיט צוזאמען פרנסים די האבן צייט דערזעלבער אין כמעט

 ער־ אן <<ריינגעשיקט קהילה" אי-דישער "הויכדייטשער דער פון רבנים
 שטע־ זייער בנוגע וואכזאמקייט". פון "קאמיטעט דעם צו קלערונג

רעכט. בירגער פון דעקלאראציע דער צו לונג
 אויסצוטייטשן כונה זייער ניט איז עס אז דערקלערט, האבן זיי

 קען דאם ווייל רעכט, מענטשן פון דעקלאיראציע די שלעכט ארעד גוט
 זיי רעליגיע. פון באגריפן יידישע די אין פלאנטער א אריינבריינגען

 די פון געניסן צו וויכטיקייט דער מכח דעבאטירן ניט אויך ווילן
 ווילן, זיי וואם גערעכטיקייט. און גלייכהייט פרייהייט, פון פרוכטן
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ט\אצ?\י י.

 האלאנד אין גרופעס רעליגיעזע די פון איינע קיין ווי היות :איז
 אין אויפצוהענגעז אדער פאירצולייענען געווארן געצוואונגען ניט איז

 פרנסים די זיי, זוילן דעקלאראציע, דאזיקע די געבעט־הייזער זייערע
אנדערש. האנדלען ניט אויך

 צו בלייבט עם אז "דיפלאמאטיש", זייער זיי ׳טרייבן סוח צום
 באשטימען, צו און וואכזאמקייט" פון "קאמיטעט דעם פאר אורטיילן

 זייער ב^פרייען צו אמבעסטן זיין וועט אופן אן פאר וואם אויר
דעקלאראציע. דאזיקע די פארלייענען פון קהילה

 פלוג א .ווי אפגעדרוקט פרנסים די האבן ענטפער דאזיקן דעם
 א מיט געענטפעירט ליבערטאטע" "פעליקס האט דעם אויח בלאט.
 פרנסים, די טאדלט מען וועלכן אין (1795 מארט 30) אויפרוח שארפן

 זיך טוט עם וואם יוויסן זאלן מאסן ארימע די אז ניט, ווילן זיי אז
וועלט. דער אויר

 א נאך נעהאט קלוב דער האט אויפקלערונגס־ארבעט דער חוץ
 יידן נעמען פון פראיגע די איז דאס :דערליידיקן צו פראנע וויכטיקע

מיליטער־דינסט. אין
 אז באמיט, זיך האבן ליבערטאטע" "פעליקם פון פארטרעטער די

 יידן, יענע גווארדיע נאציאנאלע די אין צולאזן קודם־כל זאל מען
 דאזיקער דער מיט פעאיקייטן". נויטיקע די ארויסווייזן וועלן "וואם
 קא־ מיליטערישער דער פון זיצונג א אויח ■געקומען זיי זענען בקשה
(.1795 יאנואר, 29) מיסיע

געווארן. דעבאטירט לאנג זייער איז פראגע דאזיקע די
 ■די פון רבנים די צו געווענדט ענין דעם וועגן זיך האט מען

 שבת אז נעענטפערט, האבן יענע און אשכנזים די פון און ספרדים
שיסן. ניט אויך ממילא און געווער קיין טראגן ניט מען טאר

 עס אז געפסקנט, מיליטער־קאמיסיע די האט סמך דעם אויר
אלטן". "ביים בלייבט

 דאזיקער דער איז ליבערטאיטע" "פעליקם פון מיטגלידער די פאר
 פון איינער אוים זיך דריקט עם ווי דונער", א "ממש געווען באשלוס

קלוב. פון הויפט־טוער די
 עפנטלעכן אן ארויסגעגעבן ברגוץט־כו הירץ האט מארט טן22 דעם

 ייד, א אז תורה דער פון פסוקים מיט באווייזט ער וועלכן אין בריוו
שבת. אפהיטן פון פריי איז מלחמה דער אויר איז וואם

 זיי ■רבנים. די אויפגעקאכט שטארק האט בריוו דאזיקער דער
■די באשולדיקט האבן זיי ■וועלכן אין אויפרוח אן מיט ארוים זענען
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דינזןץגגזרש" "תור

 פארניכטן צו איז ציל זייער אז ליבערטאטע", "פעליקם פון מיטגלידער
רעליגיע. יידישע די

 אין בריוו, צווייטן א מיט געענטפערט ברווזעט האט דערויח
 ממילא לאנד, דאם פארטיידיקן ד^רפן יידן אז שרייבט, ער וועלכן

 דער בעת 1782 אין אז דערמאנט, ער באוואפענען. זיך זיי מעגן
 די דערלויבט האלאנד אין רבנים די האבן ענגלאנד מיט מלחמה

 ציטירט מאקאבייער, ■די אויח אן ווייזט ער פלאט. אין ׳דינען יידן
 יידן- די אייניעווערן ביים ראודגי יגזחץאל רב פראגער פון רעדע די

מקורים. אנדערע און סאלדאטן
 זאלן זיי אז פרנסים, די צו און רבנים די צו אפעלירט ברווועט

 זע־ בירגער־פליכטן אז דערקלערונג, עפנטלעכער אן צו איינשטימען
 זע־ "מיר אז און רעליגיע פון שטאנדפונקט פון שטער קיין ניט נען
 אין דינען וועלן מיר ווען אפילו יידן", בלייבן וועלן און יידן נען

מיליטער.
 ניט רעזולטאטן ממיטותדיקע קיין צו האט דעבאטע דאזיקע די

 דארטן און דא נאר א״לטן, ביים ווייטער געבליבן איז עם געבראכט.
 אריינגענומען פרייוויליק, געמאלדן זיך האבן וואס יחידים, מען האט
 פון איינער געווען איז זיי )צווישן גווארדיע. נאציאנאלער דער אין

ראנג(. מיליטערישן הויכן *א מיט ליבערטאטע" "פעליקס
 אט־ אין שטימרעכט. : געווען איז פראגע וויכטיקע דריטע די

 פא־ דער אנטקעגנגעשטעלט שטארק זיך מען האט למשל, סטערדאם,
 כראויוגעץ ווי שטעט אנדערע אין שטימרעכט. יידן געבן צו דערונג

גלאטיק. אדורך זאך די איז — ראבגגורדאוז וזארלגוגו, (,6״ימסע£6)מ
 אפט־ איז ^מסטערדאם אין קלובן פאליטישע צאלרייכע די אין

 די רעכט. בירגער יידישע פון פראגע די געווארן באהאנדלט מאל
 יידן. ׳די פאר גינסטיקע קיין געווען ניט אלגעמיין אין איז שטימונג

 ענטפערן געמוזט האבן ליבערטאטע" "פעליקם פון פובליציסטן די
 ארגו־ האט מען וועלכע אין בראשורן, פאלעמישע פון מבול א אויה

יידן. פון עמאנציפאציע דער קעגן מענטירט
 פון קלובן בירגערלעכע די אין ווירקן צו אנגעהויבן האט אגזגגגור

 שטע־ אנטי־סעמיטישע די אז איבערצייגן, זיי געוואלט און האלאנד
 ^ן איז פארוואלטונג מוניציפאלער אמסטערדאמער דער פון לונג

פאלק. האלענדישן פון שטימע די ניט אופן בשום איז און אויסנאם
 געמאלדן זיך ברוווגוט און אנוגזנור האבן צייט דערזעלבער אין

 זאל מען אז געבעטן, און פארזאמלונג נאציאנאלער דער ביי האג אין
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טואצגץי י•

 לי־ "פעליקס קלוב דעם פון נאמען אין פעטיציע א מיט צולאזן זיי
בערטאטע".

 יידישער, ריין א איז קלוב דער אז תירוץ, יורידישן א אונטער
 א אין איז וואם באדן, קאנפעסיאנעלן ריין א אויר באזירט ממילא
 געוואלט ניט זיי מען האט פרייהייט, פון פרינציפן די מיט סתירה
צולאזן.

 זיין פארטיידיקט אגזנחור האט רעדע פאטעטישער א זייער אין
 פון דריטל א אז אנווייזנדיק, בא^ולדיקונגען, דאזיקע די קעגן קלוב
 געווען איז וואם יידישע, קיין ■ניט בכלל איז מיטגלידערשאפט דער

אמת.
 דער מיט סתירה א אין איז וואס קלוב, רעם מען קען דעריבער

 אד־ סעפאראטע גרינדן זאלן סעקטעס אדער "רעלעיעם אז טענדענץ,
 "אמתע די ברעכן וואם קלובן די צו צורעכענען ניט גאניזאציעם",

גלייכהייט". פון פרינציפן
 דער ווירקונג. קיין געהאט ניט האט דערקלערונג דאזיקע די

 פאר־ פארן עפנטלעך דערשיינען צו רעכט דאם פארלארן האט קלוב
 דעקלארא־ פרינציפן די וואס רעכט, בירגער ■די פאדערן און לאמענט

פראקלאמירט. לאנג שוין האט ציע
 זיין פון יאר ערשטן דעם אין אז זאגן, מען קען סך־הכל אין

 רע־ גרויסע קיין ליבערטאטע" "פעליקס קלוב דער האט טעטיקייט
דערגרייכט. ניט זולטאטן

 מילי־ אין מפלות: רק פארצייכענען געקענט האבן טוער זיינע
 ניט מען האט וואל־רעכט גענומען, ניט דערווייל מען האט טער־דינסט

 מענש" פון רעכט פון "פרינציפן די אויר קוקנדיק ניט און געקראגן
בירגער. קיין ניט און פרעמדע אלץ נאך געווען יידן זענען

 פארשיי־ ארויסגעשטעלט יידן די קעגן מען האט פרעסע דער אין
 ליבער־ "פעליקס פון מיטגלידער וואכזאמע די ;באשולדיקונגען דענע

רעאגירט. זיי אויח תיכח האבן טאטע"
 מאנאר־ ... אין יידן די באשולדיקט האבן ןאמוך1גבלי9ךגו די

מלך. ... א דאך איז גלויבן יידן די וועלכן אין משיח, ווייל כיזם,
 "או־ דער האט חקירות לומדישע פון ארסענאל גאנצן א מיט

 אויף געענטפערט פרירריכספגורר דגר קלוב רעם פון יעוורעי" טשאני
 אז געשריבן, האט ער בלבול. קאנטר־רעוואלוציאנערן דאזיקן רעם
 טאן ניט בייז קיין קען אים ערווארטן מיר ווי המשיח, "מלך דער
 גאר, אללע זאגן נביאים אונזערע ווארום שבעולם, מדינה קיין און
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רעחץגהרטו" "דעך

 ער קען אלזא צדק. כולו יושר, כולו זיין מלך איין ווערט עם דאס
שעדלעך". זיין ניט ערגעץ אין

 ארוים קלוב דער איז אנטי־משיחיזם דעם באשטעטיקן צו כדי
 ■פאטער־ דאס איז רעפובליק באטאווישע די אז דערקלערונג, א מיט

 משיח, קיין האבן ניט יידן די דארפן ממילא און יידן די פון לאנד
אויסלייזן. זיי זאל וועלכער
 תהום דעם פארטיפט מער נאך האט דערקלערונג דאזיקע ■די
 "פע־ פון מיטגלידער די און אמסטערדאם פון יידן פרומע די צווישן

ליבערטאטע". ליקם
 וויכטי־ א סך א מיט פארנומען געווען אבער זענען לעצטע די

 גע־ באשטימט איז ,1796 מארט, טן1 דעם משיחיזם. ווי ענין, קערן
 דער אויר פארזאמלונג. נאציאנאלע די האג קיין צונויפצורופן ווארן

 צו צוגעלאזט יידן די מען האט רעפרעזענטאנטן די פון פאדערונג
 איז וואלן די פאר אבער אינטערעס דער וויילן. צו און שטימען
 זיי האט קודם־כל קליינער. א זייער געווען מאסן יידישע די צווישן

 אט־ אין איז דאן קולטור; פאליטישע עלעמענטארע די געפעלט
 מען אז ארטאדאקסיע, דער מצד אגיטאציע אן אנגעגאנגען סטערדאם

וואלן. די צו ■גיין פון אפהאלטן זיך זאל
 און קאמפליצירטער א געווען וואל־סיסטעם דער איז דעם חוץ

 פארטיילט געווען איז לאנד דאס דעמאקראטישער. קיין ניט ווייט
 דיס־ יעדער דיסטריקט. א אויך נפשות 15.000 צו דיסטריקטן, אין

 בא־ איז וואס עלעקטארן", פון "פארזאמלונג א געוויילט האט טריקט
 געקליבן האבן דעלעגאטן דאזיקע די דעלעגאטן. 500 פון שטאנען

 געווארן געוויילט דיסטריקט איין פון זענען אדום אזוי וויילער. א
 דער אין דעפוטאט א אויסגעקליבן זיך פון האבן ידי און וויילער 30

פארזאמלונג. נאציואינאלער
 דע־ 126 געציילט פארזאמלונג נאציאנאלע די האט אינגאנצן

פוטאטן.
 בארעב־ געווען זענען צאל, אין 20.335 יידן, אמסטערדאמער ידי

 דע־ איין דורכצופירן מעגלעכקייט די געהאט און ■וויילער 40 צו טיקט
 6.000 נאד אז גרוים, אזוי געווען איז אבסטינענץ די אבער פוטאט.

 ארום אזוי האבן יידן די •וואלן. די אין באטייליקט זיך האבן יידן
 אויס־ געקענט ניט זיי האבן דעפוטאט קיין אבער וויילער, 12 געהאט
קלייבן.

 די געעפנט פייערלעך האג אין זיך האט ,1796 מארט, טן1 ידעם
רעפובליק. באטאווישער דער פון פארזאמלונג נאציאנאלע
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י.

 דאס אז באשלום, א געווארן אנגענומען איז טאג דעמזעלבן
 אדער קלובן קיין ניט האבן פארלאמענט פארן פעטיציאנירן צו רעכט

יחידים. אויסשליסלעך נאר חברות,
 געווען באשלום דאזיקער דער איז ליבערטאטע" "פעליקס פ$רן

 דער פון טויערן די אז געמיינט, האט עם ׳וויכטיקייט. גרוים פון
 ניט־ פארמאכט. אפיציעל אים פאר זענען פארזאמלונג נאציאנאלער

 פעטיציעם דורך אריינדרינגען אהין געקענט קלוב דער האט אפיציעל
קלוב. פון מיטגלידער יחידים, פון צוגעשטעלט

 קלוב פון מיטגלידער זעקם האבן ,1796 מארט, טן29 דעם
 וועלכער אין נעמען אייגענע זייער אין פעטייציע א אריינגעטראגן

 פרייהייט קיין נאך פאקטיש האבן יידן אז באקלאגט, זיך האבן זיי
 דערפאר געגעבן. טיילווייז דאס זיי מען האט פרינציפ אין הגם ניט,

 פאראורטיילן אלע אז פארזאמלונג, נאיציאנאלער דער צו זיי אפעלירן
 דער פון געניסן צו שטערן זיי ווייל ווערן, אפגעשאפט זאלן יידן לגבי

 פרעזידענט דער האט בקשה דאזיקער דער מיט הסכם אין פרייהייט.
 וואס מיטגלי׳דער, זיבן פון קאמיסיע א באשטימט פארלאמענט פון

 רעכט די בנוגע באשלוסן און רעקאמענדאציעם די אויסארבעטן זאל
יידן. די פון

 דע ליידנשאפטלעכע א אנטוויקלט זיך האט פארלאמענט אין
 קאמיסיע אזא> האבן בכלל דארך מען אויב פראגע דער מכה באטע

 "יחידישע" די צולאזן געדארפט מען האט צו דעם, בנוגע אויך און
 דעבאטע דער אין האט מען "בירגער". יידישע זעקס פון קאמיסיע

 דעם קעגן זענען פרנסים די און רבנים -די ווי היות אז אנגעוויזן,
 ממילא רעפרעזענטירט, פאקטיש האט דעלעגאציע די וואם קלוב,

אליין. זיך נאד ניט, קיינעם זיי פארטרעטן
 אלגעמיינע אן אנטוויקלט דערווייל זיך האט פארלאמענט אין
 דעבאטע די איז נוסח און טאן לויטן יידנפראגע. רעד ם אידו דעבאטע

 פראג־ דעם אין דעבאטע גרויסער דער פון ווידערקול א ממש געווען
.1789 פון קאנווענט צויזישן
 אד־ דעמזעלבן פון געשטאמט האבן ראיות און ארגומענטן די
 זייער געשעפט האבן עם וועלכן פון כלי־זיין פאלעמישע פון סענאל

 רעווא־ פאריזער דעם פון דעפוטאטן די קאנטרא־מיינונגען פרא־און
פארלאמענט. לוציאנערן
 א ? יידן זענען וואס :פראגע די אויר הויבט דעפוטאט איין

 אדער לאינד זייער פאלעסטינע איז ? גרופע רעליגיעזע א אדער פאלק
לאגד? קיין ניט בכלל זיי האבן
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רילזזץגהרט" "וצור

 רעלי־ די צונויפבינדן מען קען אזוי ווי וויסן, וויל צווייטער א
 האט פראגעס אלע די וו. א. א. רעפובליקאניזם, מיט יידן די פון גיע

פארענטפערן. קאמיסיע די באדארפט
 וואם קאמיסיע, פארלאמענטארע די האט אויגוסט טן1 דעם

 פון עמאנציפאיציע דער פון פראגע דער פאר געווארן באשטימט איז
 אוועק־ איז באריכט דאזיקער דער באריכט. איר אריינגעטראגן יידן,

 פארלאמענט, פון פארום פארן אויגוסט טן22 דעם געווארן געשטעלט
דיסקוסיע. א פאר

 אקציע אן געפירט ליבערטאטע" "פעליקס ■דער האט אינוצווישן
 ראם יידן. די לטובת מיינונג געזעלשאפטלעכע די אויפצוקלערן כדי

 קיין פירן צו ניט גענוג טאקטפול געווען ארטאדאקסן די זענען מאל
 וואם לץ8 געטאן האבן זיי פון אייניקע הגם קעגנאקציע, עפנטלעכע

 מעגלע־ דער פון "גזירה" די אז מעגלעכקייטן, זייערע אין געווען איז
ווערן. בטל זאל פרייהייט כעד

 בי- צוויי ארויסגעגעבן האט ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דער
 בא־ ווערט עם וועלכע אין ניט־יידן, ביי כיון א• מיט באשטעלט כער,
 קריסטן די מיט צוגלייך געניסן צו רעכט דאס האבן יידן אז וויזן,

לאנד. פון פרייהייטן בירגערלעכע די
 און פאר טעטיקייט פראפאגאנדיסטישער פון טומל דעם אין

 דע־ צו באשלאסן שטאטראט אמסטערדאמער דער האט יידן די קעגן
 דורב־ האט און רעכט יידישע די צו קעגנערשאפט זיין מאנסטרירן

שטימרעכט. קיין ניט האבן יידן די אז רעזאלוציע, א געפירט
 הגם פראטעסטירט, רעם קעגן האט ליבערטאטע" "פעליקס דער

 מא־ יענעם אין •וויכטיק אזוי געווען ניט איז פראטעסט דאזיקער דער
 יידנ־ די לייזן פון פראגע די קאן אין געשטאנען איז עם בעת מענט,
בכלל. פראגע

 נאציא־ דער פון דעפוטאטן די ׳האבן ,1796 אויגוסט, טן22 דעם
 אויספירלעכן אן הענט זייערע אין געהאט שוין פארזאמלונג נאלער

 יידישער פון פראיעקט דעם -וועגן זייטן דרייסיק איבער פון רעפארט
עמאנציפאציע.

 וואס דעבאטע, א ארויסגערופן האט פראיעקט דאזיקער דער
אוייגוסט(. טן30 ביזן טן22 )פון טעג 8 ׳געדויערט האט

 פאר־ ׳פארשיידענע הערן געלאזט זיך האבן דיסקוסי; דער אין
 יידן די פאר רעכט פאסיווע געפאדערט האט דעפוטאט איין של^גן.

 ענדיקן וועלן זיי אז בתנאי, קינדער, זייערע פאר — אקטיווע און
■פאלקם־שולע. האלענדישע א
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י\1ט\אצ י.

 לויטן אז געמאבט, אויפמערקזאם האט דעפוטאט אנדערער אן
 קירכע, דער פון אפגעטיילט שטאט דער איז אויגוסט טן5 פון דעקרעט

 עם אז עם, קומט ווי איז קריסטן. קיין מער ניטא ממילא שוין זענען
? יידן זיין נאך זאלן

 יידנפראגע, דער פאר אינטערעס דער געווען איז עם גרויס •ווי
 זיך האבן דעפוטאטן 126 די פון וואם רעם, פון אורטיילן מען קען
דעבאטע. דער אין באטייליקט 31

 גע־ אריינגעטראגן איז ,1796 סעפטעמבער, טן2 רעם פרייטיק
:זאגט וואס רעזאלוציע, די ווארן

 אדער רעכט אייניקע פון אויסגעשלאסן ווערן ניט זאל ייד "קיין
 ביר־ באטאווישן דעם מיט פארבונדן זענען וועלכע פריווילעגיעם,

 נאך קומט ער אז בתנאי, געניסן, וועלן וועט ער וואם און רעבט גער
 פון פאדערט קאנסטיטוציע אלגעמיינע ■די וואם פאדערונגען, אלע די

נעדערלאנד". פון בירגער אקטיוון יעדן
 אריינגעטראגן רעזאלוציע דאזיקע די איז סעפטעמבער טן8 דעם

פארלאמענט. אין געווארן
געווארן. עמאנציפירט פולשטענדיק זענען יידן די
 הא־ יידנפריינטלעכע די געיובלט. האבן "פאטריאטן״־יידן די

 גרויס מיט רעזאלוציע דאזיקע די באגריסט האט פרעסע לענדישע
 געשעעניש דאזיקער דער לכבוד פאעמע לאנגער א אין צופרידנהייט.

:אזוי געשריבן פרויען קריסטלעכע צוויי האבן

 ]3, 11־06161־5 ! 001< 330 ¥11\ ¥61־51301.

 661וס־ז11¥6ס י1%] 1161 ¥3161־1301 ;
 1 ¥001־01־1661 0100£ 21011 133¥330 5100160

 1)6 }001 15 001(660 ?311־101

ס£ 1ס 16 1160331־5 ¥30 660 601
.6000160§£6100£5 )001 31160 1¥6 2160

 פאטער־ דאס מיד נעטרויען שכל אייער צו אויך ברידער! ]יא,
 אויך איז ייד דער קראפירן. דערפון זאל פאראורטייל דער לאנד.

 אלע מיד זענען גאט איין פון דינער זענען מיר ווייל און פאטריאט א
אמונה־גענאסן[. אויך

 פ^רטרעטער וויכטיקע י צווי די שוין זענען 1791 סעפטעמבער
 נא־ דעם אין געזעסן רגגוואץ און בדגודגובו :ליבערטאטע ״פעליקם פון

פאלקס־דעפוטאטן. ווי פארלאמענט, ציאנאלן
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ריגחץגגזרש" "רעד

 און דעריפילט מיסיע זיין האט ער אז געהאלטן, האט קלוב דער
אויפגעלייזט. תיכח זיך האט

 דערזעל־ אין אבער זענען קלוב רעם פון מיטגלידער יידישע די
קהילה. אייגענער אן פון מיטגלידער געווען צייט בער

 פון פועל־יוצא א ווי געווארן, געגרינדעט איז קהילה דאזיקע די
 יענער צו אנגעגאנגען איז ׳וואם באוועגונג, רעפארמיסטישער דער

 געווען משפיע אויך האט און פראנקרייך און דייטשלאנד אין צייט
האלאנד. אין בורזשואזיע יידישער ידער פון שפיצן די

 פון ווענט די אין ענג צו געווען שוין איז יידן דאזיקע די פאר
 טענדענצן רעפארמיסטישע די אמת, קהילה. ארטאדאקסישער דער
 אלץ נאך אבער מעסיקע, זייער געווען זענען יידן־״פ^טריאטן" די פון

 אין זייענדיק (.*קהילה אלטער דער פון אנפירער די פאר ראדיקאל
 זיך טעמפל רעפארמירטן א פון אנהיינגער די האבן ■מינדערהייט א

 וועלכע ישרון", "עדת נ. א. קהילה באזונדערער א אין קאנסטיטואירט
נפשות. 700 ערך אן אדער משפחות 108 געציילט ׳סך־הכל האט

 גע־ "נעאלאגען" די פיון זיך אפשפאלטן דאם אויף האט דעם חוץ *(
 דער און קהילה "הויכדייטשער" דער פון רב דער וואם פאקט, דער ווירקט

 יידן־מיטגלידער די זאל מען אז פארגעשלאגן, האבן ספרדים די פון חכם
קהילות. די פון אויסשליסן בכלל ליבערטאטע" "פעליקס פון

 פריווא־ א אין מנין איר געהאט קהילה נייע די האט אנהויב אין
 טן23 דעם חנוכת־הבית דעם געפראוועט האט מען יוואוי הויז, טער
 א אויסגעבויט קהילה נייע די האט 1799 אין ערשט .1797 יוני

 פון צימערן די און שול די געווען איז עם וואו געביידע, באשיידענע
פארוואלטונג. דער

 קהל והנהגות "תקנות די דערשינען זענען יאר דעמזעלבן אין
 שולחן־ דער געווארן איז וואם זייטן, 58 פון ביכל א ישרון", עדת
 א איינגעלאדן זיי ׳האבן רב א פאר קהילה. נייער דער פון ערוך

מחבר א (,12^ ז□^1ו1חססנ1) גר אברגזבו ב\ \2אגץי גר שוועדישן
 אנדערע פון און (1789 )אמסטערדאם יצחק״ ״זרע ספר דרוש א פון

חיבורים. קלענערע
 ד״ר געווארן אויסגעקליבן איז קהילה דער פון פארזיצער פארן

לוווזאץ. הארגואג
 פון אפגעריסן זיך האבן רעפארמער די וואם גופא, פאקט דער

 צו האט קהילה, באזונדערע א געגרינדעט און קהילה אלטער דער
צווישן נאר ניט אומצופריידנקייט, גרוים ארויסגערופן צייט יענער
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גרינכאם יצחל! גרירב אמסטערדאמער דעם פון פארטרעט



וןץגג\ךט\'"3רי "תור

 געהאלטן בכלל זיך האבן ׳וואם ספרדים, די אויך נאד אשכנזים, די
 שפאל- דאזיקע די געהאלטן האבן רעוואלוציע, דער בעת רעזערוו אין

פאראט. א פאר ממש טונג
 און ליבערטאטע" "פעליקס קלוב רעם אויה געקוקט האבן זיי

 "פאר־ ווילן וראם אינסטיטוציעם, אויה ווי ישרון", "עדת דעם אויח
קריסטן". ימיט יידן שמעלצן

 וועלכן אין טראקטאט, א מיט ארוים אפילו איז רב האגער דער
 גרינבוים. גר־רב רעם פון רעפארמען די קריטיקירט שארח ׳האט ער

 פאר יגר א נעמען צו אפיקורסות גרויים איז עם אז געהאלטן, און
רב. א

 טן10 )רעם געשטארבן איז ישרון" "עדת פון רב דער ווען
 א אלמנה דער געצאלט צייט געוויסע א מען האט (1807 מארט,

 ווייל אנגעשטעלט, ניט דערווייל מען האט רב נייעם קיין געהאלט.
 ענדע־ פאליטישע גרויסע פארגעקומען אינצווישן זענען האלאנד אין

 פראג־ צום צוגעבונדן שטארקער נאך לאנד ראם האבן וואם רונגען,
 גע־ ליקווידירט איז רעפובליק באטאווישע די רייטוואגן. צויזישן

 וא־ לגרגוי? מיט געווארן פראקלאמירט איז קעניגרייך א און ווארן
ניי דער פון רעזולטאט דער (.1806 )אנפאנג קעניג אלם ביאלגואץ,

 פאראיי־ דורכגעפירטע די געווען איז יידן־פאליטיק קעניגלעכער ער
 ספרדישע )די קהילה אשכנזישער רעד מיט ישרון" "עדת פון ניקונג
זעלבסשטענדיק(. געבליבן איז קהילה

 זיינע אין שרייבט אמסטערד^ם פון מיטצייטלער יידישער יא
 די פארהאנדלען צו צונויפגעקומען זיך איז מען בעת אז מעמוארן,

 דער פון פארטרעטער די האבן קהילות אלע פאראייניקן פון פראגע
 האלענדיש. אויר ווערן געפירט זאל אלץ אז געפאדערט, קהילה נייער

 איז עם צושטימען. געוואלט ניט רעם אויח האבן ארטאדאקסן די
 יםינא־ דער אין אז קאמפראמיס־רעזאלוציע, א געווארן דורכגעפירט

 דאקעגן האלענדיש, אויח זיין אלץ זאל קהילה נייער דער פון גאגע
 לשון "אונזר אויח קהילה אילטער אמאליקער דער פון שולן די אין

 88, ¥1, )״לעטערבאדע״ אריגינאל אין שטייט עם ווי יהודית״,
 כתב־יד ; 1795־1812 תקופה דער פון אייזיק בן בענדיט פון כראניק

אמסטערדאם(. ראזענטאליאנא, אין
 די פאר זיג א סך־הכל אין געווען איז פאראייניקונג דאזיקע -די
 אויסער־ ווי געגאנגען ניט ווייטער זענען וואם רעפארמער, מעסיקע

 בא־ ניט דעריבער האט און ליטורגיע, דער פון האלענידיזאציע לעכע



י\23ט\א י.

 שפעטער לייענען מיד ווי אט^קעס, העפטיקע יענע ארויסרופן דארפט
קהילה. אלטער דער פון "דיםקוהרש" דעם אין

 אז ׳געווען, גורם האבן וואם סיבות, היסטארישע די זענען דאס
 א. שריפט פעריאדישע א ארויסצוגעבן צוטרעטן זאל קהילה נייע די
 פ^רטיי־ צו זיך געצוואונגען זיין זאל אלטע די אז און ריםיןץגהרש נ.

 זיי וואם דאם שריפט. ענלעכע אן ארויסגעבן אויך ממילא און דיקן
 מיט פארבונדן ענג איז יידיש אויה געדרוקט שריפטן .דאזיקע ידי האבן
 אמסטערדאם, פון אטמאספערע קולטור־היסטארישער גאנצער דער
 ספערע שיפראכלעכער יידיש איינגעווארצלטער טיח אלץ נאך דער מיט
 דייטש־יידישע פון רעזולטאט א ווי געקומען איז וואם האלאנד, אין
ה. י. 17 פון אימיגראציעס פויליש־ליטוויש־יידישע און

 פון איסימילאציע שטאטלעכער ■פון ׳פראצעם אייגנארטיקער דער
 אנהאלטן דאם געווען סותר ניט האט האלאנד אין ישובים יידישע די

 דארטיקע די פון אייגנארטיקייט שפראכלעך־יקולטורעלער דער פון
 שפראך יידישער דער פון האלענדיזאציע אויבערפלעכלעכע די יידן.
 בא־ איר גופא שפראך דער פון צונעמען געקענט ניט אלץ נאך האט

 מען וועלכן מיט אינסטרומענט אן ווי ■וויכטיקייט, איר און ראקטער
 קעגן אדער פאר קאמח אין באנוצן באדארפט און געקענט זיך האט

 האבן צדדים ביידע פון גרופעם פירנדע די אמת, עמא׳נציפאציע.
 געהאט, ניט שפראך יידישער דער צו באציאונג פאזיטיווע קיין

 ניט קולטור־באוואוסטזיין דאזיקן דעם האט עפאכע גאנצע די אבער
 אנטוויק- דער געשטערט האבן השכלה־טענדענצן די ווייל פארמאגט,

באציאונג. אזא פון לונג

דיסקורסן די פון פעריאדישקייט די
 "דיסקוהרשן", די דערשינען זענען עם אפט ווי פעסטצושטעלן,

 אפילו דאטעס, קיין ניט האבן העפטן די ענין. הארבער א זייער איז
 מאל. איינציק איין נאד דערמאנט איז פובליקאציע דער פון יאר דאם

(.1798 — תקנח : יאר־דאטע די טראגט פערצן )נומער
 דער־ געשעענישן היסטארישע ווערן גופא טעקסט אין אפילו

 דערציילט ווערן וועלכע גופא פאקטן די דאטירטערהייט. ניט ציילט
 קאנקרעטע געוויסע אויסשיילן ביים זיין באהילפיק אונדז אבער וועלן

קאלענד^ר־דאטן.
 אזוי, וואכנכלאט. :פאמפלעטן די אן מען רופט שמועסן די אין

 אין ביכלכים", "וואכענטליכה וועגן 8 נומער אין זיך רעדט למשל,
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יי 3ץגהד2רילז "ר^ר

 אגגערופן אויך קהילה אלטער דער פון בלאט דאם ווערט 14 נומער
 געפיגען זעלבע ראם !(אויסגעליייגט טאקע )^זוי בלאט״. "וואוככן

 "מייגע טערמין דער באגוצט ווערט דארטן .23 גומער אין מיר
וואככעג־שריפט".

 די פון נומערן די אויר זיך מען בארופט דיאלאגן די אין אויך
 אזוי, ■וואוך". "די דערשינען זעגען וואם אויסגאבן, פריערדיקע

 ק., א. דער פון דיסקורם דעם פון 18 גומער אין מיד לייעגען למשל,
 ]קיין[ קאהן זויא וואוך די זיך העבן שרייבר קהילה "אלטי די אז

 :איינער זיך פרעגט 21 גומער אין פאהרגשטעלט". )גיט( תשובה
 גו־ ה. )ד. געלייענט" ■וואך די 21 גומר ביכלכי ]דאם[ עז "האסטו

ק.(. א. דער פון סעריע דער פון מער
 אפגע־ אגאגם דער וויכטיק זייער איז אריעגטאציע פון זין אין

ק. נ. דער פון דיסקורם דעם פון 13 גומער אין דרוקט
 בא־ שוין זיך האבן דערשיגען איז גומער דאזיקער דער איידער

 ווי ק., א. דער פון אויסגאבע דער פון העפטן פיגר ערשטע די וויזן
 דער פון ארויסטרעטוגגען פאלעמישע די אויר קאגטר־אטאקע מין $
 מיט אבער "דיסקוהרש" געהייסן אויך האבן העפטן דאזיקע ■די ק. נ.
 דעמזעלבן אויר געדרוקט געווען קהילה", אלטע ■דיא "פון צושריפט א

 שפע־ פארמאט. דעמזעלבן אין אויך און שריפט דעמזעלבן מיט אופן,
 רעגלמעסיק. דיסקורם רעם ארויסגעבן באשלאסן ק. א. די האט טער
 האט ק. ג. דער פון שריפט די לייעגען פון עולם דעם אפצוציען כדי

 דער דערשיגען איז גראד פאלסיפיקאט. שטיקל א געמאכט קודם־כל זי
 דערי־ האט ק. א. די ק. ג. דער פון דיסקורס פון גומער צוועלפטער

 גומער פון גומער פעריאדישן ערשטן איר גומערירן אגגעהויבן בער
 איז אויסגאבע דאזיקע די אז אייגדרוק אן מאכן זאל עם כדי דרייצן,
גומעראציע. די גאר פארט זעצט זי און איר צו אריבער

 פאלסיפיוצירטן דאזיקן דעם אין פארעפגטלעכט זי האט דערביי
]אגאגם[. "אדווערטיסעמעגט" אזא גומער דרייצגטן

 ]פרגסים[ רעגעגטי ידי פון שלעכטיקייט ׳די דער דעהר "פון
 דודיך טוהט מאכין בקעגט אמסטערדאם אין קהילה גייאי דיא פון
 אצל ווערין גיגעבין אויז וועלכי ביכלכיס ■וואוכגטיכה אורדיגערי זיין

 אויז דיא ביכלכים שעגד די דש פרופם ויתמי אלמגה המדפיסים
 זעל־ דעם פון גיכט בגימין רופא לוי יוחגן ר׳ אצל ווערדין גיגעבין

 גלייך זיינין ]צונויפגעשטעלט[ גיקוגסיפיהרט ]אויטאר[ אטער ביגר
קעגין". לעהזין אוגד זעהן מעגשין בראווי אללי

מעגשין. בראווי דעם פרייגט גילטיגר גלייך ]אוגטערגעשריבן[
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 פון דיסקורם דעם פון "רעידאקציע" די געענטפערט האט דארויח
(.13 נומער אין )געדרוקט אנאנם פאלגענדן טיטן ק. נ. דער

אדווערטיססעמענט.

 ]פרנסים[ רעגענטן דיא פון שלעכטיקייט דיא דער דעם "פון
 געמ^כט בקאנד עולם רען אן אמשטרדם פון קהילה אלטי דיא פון

 אצל ווירדן גגעבן אויז צעוועלכי ביכלכיס יוואכענטליכה זיין דורך
 בלעסיע שאנד עש דז בנימן ובנו רופא לוי יוחנן כהר״ר המדפיסים
 עולם דען אן אונד ווארדן איז געגעבן אויז היינט וועלכיש ]בלעטל[

 פאלש ]המשך[ פערפאלגט צו ]דאם[ עש פר ווירט פרעזענטיהרט אן
 ]צונויפ־ קונסעפיאירט שרייבר אורדינאירר דעם דורך ניט אונד איזט

 קונטנו־ עבטה דיא פון ]אויטאר[ אטער ערשטער דער את' געשטעלט[
 הנ״ל המדפיסים בבית צוגעבן אויז זיינה וואכענטליך ווירט איהרן

ו" הבע" ד׳ יום פר ניט אונ
לפ״ט. תקנח טבת י״ט אמשטרדם,

 מעל־ דער פון דאטע די וויכטיק קודם־כל איז ענין אונדזער פאר
 איז תקנ״ח טבת י״ט סעריע. דער אין אגב, דאטע, איינציקע די דונג,

 איז דיסקורם דער אויב .1797 דעצעמבער טן18 דעם מאנטיק געווען
 ק. נ. דער פון דיסקורס דער אז אויס, קומט ■וואכנבלאט א געווען

.1797 סעפטעמבער, טן15 דעם ארום דערשיינען אנגעהויבן האט
 דאס דערמאנט ווערט דיסקורס דעם פון (24) נומער לעצטן אין

 רעגירונג דער מצד ק. א. דער פון פרנסים אלטע די פון אראפזעצן
 מארט טן16 רעם פאסירט האט דאס נייע. פון נאמינאציעס די און

1798.
 $ז פעסטשטעלן, ווינציקער אדער מער מיר קענען ארוס אזוי

 אין דערשינען זענען ק. נ. דער פון דיסקורם דעם פון העפטן 24 די
 מארט סוח ביז 1797 סעפטעמבער 15 ערך אן פון שפאנצייט א

1798.
 וואלט דאס נומערן. 24 דערשינען זענען צייט חדשים זעקם אין

וואך. א מאל איין כמעט אויסגעמאכט
 גאר צו אונדז פירן גופא טעקסט אין רמזים געוויסע אבער

אויספירונגען. אנדערע
 גייט מען אז דעם וועגן זיך רעדט למשל, נומער, צווייטן אין

 פון מיטגלידער יידן, צוויי די פארלאמענט אין אויסקלייבן ערשט
 זענען זיי ווי אזוי רגווזאץ. ד״ר און ברגוזגובג ליבערטאטע" ״פעליקס

44



ריגזגץגגזדטג" "וער

 אז אוים, קומט ,1797 אויגוסט, ערשטן דעם געווארן אויסגעקליבן
אויגוסט. פאר דערשינען איז דיסקורם פון צוויי נומער דער

 אנגעקו־ איז עם ^ז געמאלדן, ווערט דריי נומער אין אבער באלד
 רעפרעזעג־ ווירקליך שוין זענען זיי אז ]ידיעה[ "צייטונג" א מען

פרצאגן". האג רען גאך ולשלום לחיים "אל זענען זיי און טאנטן
 ווייל אויגוסט, סוף איצט האג קיין "פארצאגן" האט ברומעט

 גע־ און אמסטערדאם אין געווען נאך ער איז אויגוסט טן27 רעם
ישרון". "עדת פון טעמפל דעם אין ■געזעגנונג־רעדע א האלטן

 געוועזן הפסקה די איז 3 און 2 נומער צווישן אז אויס, קומט
וואך. א !ווי מער

 דארטן .10 גומער פון רמז א אין מיר האבן אנשפאר צווייטן א
 ניין אלט שוין איז ישרון" "עדת קהילה נייע די אז געזאגט, ווערט

 פיגוראטיוו, ניט ציפער דאזיקע די נעמען זאלן מיד אויב חדשים.
 דער־ איז נומער דאזיקער דער א<ז ׳געמיינט, עם וואלט קאנקרעט, נאד

 געגרינדעט אפיציעל איז ק. נ. די ווייל ,1798 פעברואר אין שינען
 אז אויסגעקומען, וואלט חשבון דעם לויט .1797 יוני אין געווארן

 אויפ־ זיין •וואלט דאן וואכנבלאט, א געווען איז דיסקורם דער אויב
 ,1797 נאוועמבער, ערך אן נאר סעפטעמבער, ניט געווען קום־דאטע

 פעסטגעשטעל־ היסטאריש די צוליב אויסגעשלאסן ווייטער איז .וואס
.3 און 2 נומער אין דערציילט פאקטן טע

 זע־ 1798 מארט סוח און פעברואר צווישן זיכער: איז זאך איין
 איין ווי מער אוים מאכט ראם .24—10 נומערן די ■דערשינען נען

 אויך האט ק. א. די יווייל אויסגעשלאסן, ניט איז וואס וואך, א העפט
 געקענט האט ראם העפטן. צוויי ארויסגעגעבן וואך א פון משך אין

 אויך ק. נ. דער פון שרייבער די ביי נויטווענדיקייט א ארויסרופן
 פון $טאקעס די אויח ענטפערן תיכח כדי העפטן צוויי ארויסגעבן

קעגנער. דעם
:זיך פרעגט איינער ווי ,14 נומער אין למשל, מיד, לייענען אזוי

 וואוך די עולם. אין ווידר ביכלכיס נייאי ]קיין[ קאחן "זענען
 אהנר אונד טיטל פלשי אהן מיט ]איינער[ אהנר : צווייא ערשט

ווידר". ]קארעטע[ קוטשיע אהן מיט
 דערשי־ איז ק. א. דער פון ביכלעך די פון העפט ערשטער דער

 געשטא־ אבער איז אונטן )פון 13 נומעראציע פאלשער דער מיט נען
 העפטן. 12 ארויסגעגעבן געהאט שוין האט ק. נ. די ווען (1 נומער נען
 ווי פאמפלעטן, אירע עפטער ארויסגעגעבן טאקע האט ק. א. די אז

:רשימה פאלגענדער דער פון זען מען קען וואך א מאל איין
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 דער־ ווערט ק. א. דער פון (17 נומער )פיקטיווער 5 נומער ׳דער
ק. נ. דער פון 14 און 13 נומערן די אין פאלעמיק -א אין מאנט

 פון 16 נומער אין דערמאנט ווערט — ק. א. דער פון 7 נומער
פעריאדישקייט(. אין אויסגעגליכן )זיך ק. נ. דער

 19 נומערן די דערמאנט ווערן — ק. א. דער פון 10 נומ. אין
 דער קעגן תקנות פאראדיסטישע די אויר ק. נ. דער פון 20 און
 ענטפערט — 22 און 21 נומערן די אין געדרוקט זענען וואם ק., א.

 פיק־ 10 נוימער אין תקנות פאראדיסטישע מיט אויך ק. א. די תיכר
(.15 נומער טיווער

 אנגעהויבן האט דיסקורם דער אז דרינגען, צו איז רעם פון
 האט ק. א. די ווען מאמענט, דעם פון איצט וועכנטלעך ארויסצוגיין

 רעגל־ ניט דערשינען ער איז אבער פריער דיסקורם. איר נעדרוקט
מעסיק.

דיפקורסען די פון אינהאלט דער
1

 פערי־ אירע ארויסצוגעבן צוגעטראטן איז קהילה נייע די איידער
 בראשורן פיר דערשינען זענען "דיסקוהרש" נ. א. ביכלעך, אדישע

נ. א. פארטזעצונג נומערירטער א מיט
 וועגנש פריינד גוטה צווייא צווישן רעדונג אונטר פריינדליכה

 נוציג זעהר אומשטאנדינהייטן ]קעגנווארטיקע[ טעגענווארטיגה דיא
וויסן. צו יעדר איין פר נויטווענדיג אוב׳

 די בלעטלעך. פאגינירטע 2 געהאט תאט בראשורן די פון יעדע
 ווערן זיי ווייל ,1795 מארט, אין דערשינען זענען בלעטלעך דאזיקע

 .בגוןריסו כראניקער אמסטערדאמער דעם פון נאטיצן ■די אין דערמאנט
ביוג. אייגיזץ ב\

 ■הירש. און אורי :יידן צוויי אנטייל נעמען געשפרעך רעם אין
 ליכערטא־ "פעליקם קלוב פון אנהענגער אן "נעאלאג", א איז אורי
רעוואלוציע. דער פון בכלל און טע"

 וועמנם בעקער, מצה א פראלעטאריער, פרומער א איז ■הירש
 דערפאר קהילה. אלטער דער פון פרנסים די פון אפהענגיק איז היונה
זיי. מיט ער האלט

 רע־ דער פון בא׳דייטוע .די דערקלערן צו אים זיך באמיט אורי
 ער קען דעריבער און לייאנען" ניט "גלחת קיין קען הירש וואלוציע.

אומגיהט". עולם אין "וואש •וויסן ניט
 ■וואס אויר, אים קלערט ער ;"צייטונג" די אים פ$ר איז אורי

 קענען יידן וועלן איצט אז הירשן, דערקלערט ער ארום. זיך טוט
 ער־ נעלט, נעמען זיי וועלן וואו פראגע, די אויר און שטודירן פריי
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 ■פראנק־ אין עש ■וויא "זוא אומזיסט זיין וועט אלץ אז אורי, קלערט
איזט". גריכט איין רייך

 זיין וועט ארדענונג נייע די אז מורא, שטארק אבער האט ׳הירש
 יהודי גוטר קיין ושלום( )חם ח״ו "מן ווייל יידן, די פאר שעדלעך

קאן". בלייבן בייא דא
 פון טעקסט אויפן דערביי זיך בארופט און אים בארוהיקט אורי

 קלוב דער וואס בירגער, און מענטש פון רעכט פון דעקלאראציע דער
"יודשטייטש". אין ארויסגעגעבן גראד האט ליבערטאטע" "פעליקם

 מצה רעם אורי פארזיכערט מיליטער־ידינסט צוואנגם דעם בנוגע
 וועט מען ווייל וואך, די האילטן שבת דארפן ניט וועט מען אז בעקער,

ערל. ... אן צושטעלן קענען
 "פעליקס פון יהודים" "בראווי די שטארק זייער לויבט אורי

 יידן די אז געבן, צו אכטונג איז אויפגאבע זייער וואם ליבערטאטע",
גשיכט". גוואלט ין "קי זאל

 וויל געזעלשאפט נייע די אז ארגומענט, אן ארויס שטעלט הירש
 די אז געפאר, א איז עם און קהילה דער פון הכנסה די צונעמען

לייט. ארימע די שטיצן צו וואם מיט האבן ניט וועט קהילה
 הער־ די קומט איצט אז אים, דערקלערט און אפ עם לייקנט אורי

 ידי אז רמז )א רעפרעזענטאנטן אמתע די דורך פאלק פון שאפט
. רעפרעזענטאנטן(. אמתע קיין ניט זענען פרנסים

 מענטש יערער וועט אן איצט פון אז אים, ער ערקלערט דערביי
 דער יענגה רען דורך אודר "פרשוינליך שטימען צו רעכט דאס האבן

 ערוועה־ געהאלפן האט זעלבשט ער רען און פארשטעלט פרשוין זיין
לעז".

 רעוואלו־ "׳די אז שלום, צום קומט ער און אפ עם שרעקט חירשן
ווערט". זיין יהודים פר ׳גוואלד איין ממש ציע

 ידער ווערט רעדונג" "אונטר דער פון נומער צווייטן דעם אין
פארטגעזעצט. שמועם דאזיקער

? אריסטאקראטן מיינט וואס אים, ערקלערט אורי
 את' זארגן זיך פר נור "דיא — ער זאגט— מענשן זיינען דאס

 בהאלטן, וואללן אליינד זיך פר פרטייל אוג׳ בהערשונג אללי גערנה
 זאל האבן רעכט דש עבן מן גמיינר איין דש קענען ליידן ניט דיא
קאן". קומן עטוואש צו מאהל איין אויך זיא וויא

 זייער באהאנדלען מענטשן רייכע די אז איין, שטימט הירש
 שום קיין געהאט ניט וואלטן זיי ווי אזוי לייט, ארימע די שלעכט
געפילן.
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טגאצןץי י.

 ידי אז מורא, זיין אוים ער דריקט אבער צייט זעלבער דער אין
 צו אויפהערן ■וועט מען למשל, ווי, צושטערן, סך א וועט פרייהייט

גאט. אין גאויבן
 רעגי־ די ווייל אוממעגלעך, איז ראם אז אויח, אים קלערט אגרי

 אויך ראם קענען ממילא און גאט אין גלויבן ניט . . . ניט קען רונג
 זיינען "נוצרים" די כאטש אז אים, דערקלערט ער בירגער. די ניט
 גלויבן זאלן יידן די צווינגען ניט זיי !וועלן דאך מערהייט, דער אין

 אנדערע אין און שפאניע אין געווען איז דאם ■ווי זיי, ווי אזוי פונקט
לענדער.

 א זיין זאל ער צווינגען ניט אידן א — ער זאגט — קען ״מען
 צו טריפות אויך צווינגן יהודי גוטר קיין קאן מען . . איד. גוטער
עסן".

 האבן פארוואם פראגע, די דעבאטירט ווערט נומער דריטן אין
 דעקלארא־ די ש^ל דער אין פארצולייענען דערלויבט ניט פרנסים די

בירגער. און מענטש פון רעכט ■פון ציע
 די אונטערגעשריבן האט אליין ער אז מורה, זיך איז הירש

דעקלאראציע. דאזיקער דער קעגן קהל פון פעטיציע
 מאמענט איצטיקן אין איז ענין גאינצער דער אז האלט, אגרי

 וואלן די צו יידן די צולאזן פון פראגע די ווייל וויכטיק, אזוי ניט
וויכטיקערע. א סך א איז

 ווייל — ער זאגט — פרזוימן צייט קיין ■גאר אבר מוזן ״מיר
 געשעהן ווערט פאלק דש פון רופונג אויח דיא צייט קוחצה זעהר אין
]אויסוויילן[. קיהזן" פר צו רעפערעזענטאנטן איהרע אום

 לייענט רעדונג" "אונטר דער פון נומער )פערטן( לעצטן אין
 ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דער וועלכע מענטשן, פון רעכט די אורי
 .1795 פעברואר, אין איבערזעצונג יידישער א אין ארויסגעגעבן האט

 ווייל יידן, די פאר וויכטיק איז דאס ווי גזירטוץ, ער ערקלערט דערביי
 ארימ־ אזא יידן ביי הערשט דערפאר און גערודפט לאנג זיי האט מען

נאטציעם". אנדרה אונטר וויא מעהר אונש "צווישן עלענד און קייט
:אנגעגעבן איזוי טעקסט יידישן פון טיטול דער ווערט דערביי

 איז גשאל טרומפעטן אוג׳ פויקן אונטר •וועלכה "פובליקאציא
 פאלק דש פון רעפרעזענטאנטן ■פראוויזאנעלה דיא פון גיפובליציהרט

״.1795 יאנוארי 31 רען האללאנד פון
 פראק־ א געהאט האבן בראשורן פיר דאזיקע די אז משמעות

"פעליקם קלוב רעם פון פראפאגאנדע־ארבעט דער פאר ווערט טישן
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"דינזן\גג\ךט\ "תור

 ארויס קרייזן דיזעלבע פון איז שפעטער יאר צוויי ווייל ליבערטאטע",
"דיסקוהרש". דער

 איז ראם פובליקאציע. מין אזא פאר רייח געווען .איז צייט די
 ערשטן צום זענען עם ווען ■פארלאמענט, אין וואלן די ערב געווען

 יידן צוויי ■געווארן אויסגעקליבן האלאגד פון געשיכטע דער אין מאל
דעפוטאטן. ווי

 טעמעס די שוין זענען זען, וועלן מיד ווי דיסקורסען, די אין
 צווישן קאמח דער ווייל רעדונגען", "אונטר פיר די אין •ווי רייכער

 האט קהילה נייער געגרידעטער איגצווישן רער און ארטאדאקסיע דער
פארשארפט. שטארק זיך

 א מיט אן זיך הויבט ק. נ. דער פון "דיסקוהרש" ערשטער דער
 ק. נ. דער פון אנהענגער אן ■אנשיל, "יהודים": צוויי צווישן דיאלאג

 וואם שיח, א אויח פאר קומט געשפרעך דער קעגנער. א נומפיל, און
אווגזבוערדאגז. קיין אוטרגוכגו פון גייט

 רער : גלייך אלע זיינען איצט ״אז פרייד, מיט ערקלערט אנשיל
 ווייל איין, ניט שטימט גומפיל מאן". "געמיינער דער ווי פונקט קצין
 דעם יוסח ארויסגערופן ניט שבת, לעצטן מען ■האט ער, זאגט אט,

 אפגעשלאגן ווערט ארגומענט דאזיקער רער תורה. דער צו שוסטער
 און פארקויפט ווערן הפטרות אז אויפקלערונג, דער מיט אנשילן פון

 דער־ עליה. אן צו זיין זוכה געקענט ניט שוסטער דער האט דעריבער
 נייאי די פון "שונא א איז ער אז גומפלין, ער כאשולדיקט ביי

קהילה".
 "נייע די אויב ספק, זיין אוים דריקט אבער עם, לייקנט גומפיל

 אז אים, פארזיכערט אנשיל אויפגעטאן. בעסערם עפעס ■האבן לייט"
 דער־ זיכער עם וועט פאלק דאם און ווערן ביליקער אלץ וועט אינגיכן

פילן.
 "נייט־ א דריטער, א ארייין זיך מישט געשפרעך דאזיקן דעם אין
ייד, ראלער"

 ער קען נייע די וועגן אבער שלעכט, זענען אלטע די אז טענהט, ער
תקנות". קיין גאהר נאך העבן "זיא ווייל זאגן, גארניט נאך

 אז פראנקרייך( אין געווען איז )ער אבער באשטעטיקט יעקב
אויסנעהערט. זיי ביי אויך ■ווערט מאן" "געמיינער דער

 דערציילט, און געשפרעך אין אריין זיך מישט וזגוורלי יידענע א
 ■די אויב אז געזאגט, האט וועלכער תקיח, א ביי געווען איז זי אז

אויך זיי ׳וועלן פארזאמלונג, נאציאנ^לע די אין גיין וועלן "יהודים"
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שאצזץי י.

 ערל דער וויא אלש קריגן "אלליש קענען מיר ׳ווייל שררות, ווערן
)אויר(. אהי"

 "וואש וויסן צו כדי לייענען דארר מען אז באמערקט,
 און בעו״ה" פרנסה ״דאגות האט מען איז". מעהר דר עולם אין
 פרנסים. די אויר צופיל זיך פארלאזט מען ווייל גארניט, ווייסט מען

געוואתן". העבן פרנסים אונ׳ — ער זאגט — פרלאהרן העבן "מיד
 דער פון דעמאקראטישקייט די לויבט ב\.2יגו "נייטראלער" דער

 די בעת ארימע, די טיט צוזאמען רייכע די זיצן שול אין זיי ביי ק. נ.
 באשטימען זיי אריסטאקראטיש. אלץ נאך זיך פירן פרנסים אלטע

בראשית. און חתן־תורה קריגן דארר ווער פארוים
 אויח מוז דר _ ער זאגט — נעביר אביון איין אבר ״קומט

 פנים זיין זיך מוז אונ׳ קומען ]עפענטלעך[ פובליהק שטוב קהל
שמשים". אונטר אונ׳ אויבר פר זיין מבייש

דעמאקראטיע. פון אויסטייטשונג אזא ער גיט דערביי
 קיין צו געזעץ[ ]דאס ניט עז פארשטיהן מעהר אודר "איינר ווען

 ל־פו זיין האט יעדר אונ׳ פרשטיהט עז ער דש ביז איהם ]עם[ עז מן
 ]שטימע[ שטעם פאלק די ]הייסט[ האסט דש את׳ דעה קומנה

 אלטי אונ׳ פרנסים העבן דש קהילה, אלטי דיא בייא וויא ניט אבר
 אויב גגתר\ את׳ בואת\ ]מער[ מאהר מושטו דש געמאכט. פרנסים

 ווילשט אונ' שטוב קהל אור קומשטו ■אונ' ניט אודר ווילשט דוא
 עם ווארר מאיר אודר בענדיט . . ריידן[. ]קעגן ריהדן טעגן עפיז

ארויש".

 באשטייט קהילה אלטער דער קעגן הויפט־באשולדיקונג די אלזא,
אנטי־דעמאקראטיש. זענען פרנסים די וואם דעם, אין

 דאזיקע די פון כאראקטעריסטיק א ניט יעקב "נייטראלער" דער
:ציטירן צו כדאי איז וואס פרנסים,
משפחה. איין זענען פרנסים אלטע די

 עטי שוועגר דרייא אננדר. בייא פרנסים אלטי ברידער "פיהר
 אננדר בייא ניט וואול ]דארפן[ טערפן דא קרובים זיבן זיהן. את׳
 את׳ קומען את׳ אויש קהל אלט מאכן זיא אבר זיטצן, באנק די אין

 ■וויא אנדרי דער אויר איינר דר שלאהגט דש נוא דעה. איהר העבן
 אויש. קאפ זיין מן גמיינר דעם איבר אלש גיהט דש אונ׳ קלאג איין
 לויב נאט ■דש נוא אונ׳ האט שכל רעד ? בלייבן בייא דויא קען ווער
איזט". גלייך אונ׳ פרייא מדינה גאנצי דיא

דר "פון שיר א אויר אויר געהאלטז "דיסקוהרש" צווייטן אין
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',ריסץץגהרש "ד>ץר

 דא- זענען וואס באגריפן, פאליטישע די ווערן אמשטרדם" נאך גויא
אויסגעטייטשט. אויספירלעכער נאך ארויסגעשוואומען, מאלסט

אויפגעקלערט: ^זוי דארטן ווערט קאנסטיטוציע ווארט דאס
 גאנצי דיא פר בוהך תקנות עז וויא אז פיהל, זוי איז "דש

 אין דיא אללי אן גפראהגט רעגיהרונג דיא האט דויא מדינה.
 ]דא־ מיט דויא זיא אויב מדינה, דיא פון ]איינוואוינער[ וואונרש

]ניין[". נא אודר יוא זעננען פרידן צו מיט[
 דעפוטאטן־יידן פון אויסקלייבן דאם אז דערקלערן, שרייבער די

 א אין פרנסים אויסקלייבן איידער וויכטיקער איז פארלאמענט אין
 פרנסים. די פון אומוויסנהייט דער מיט דאס מאטיווירן זיי קהילה.

 האבן אביסל, קענען וואם די שרייבן. ניט און לייענען ניט קענען זיי
)צייטונג(. "קוראנט" א אדער בוך קיין געלייענט ניט לעבן זייער אין

 פאר־ דרוקט זי פאלק. דאס זינען אין האט קהילה נייע די
 דעם פון רעקלאמירט שטארק ווערן וואס זיי, פאר ביכלעך שיידענע

 ער לאזט דערביי ק. נ. דער פון פארטרעטער דעם מיטשמועסער,
 יוחנן ר׳ פון דרוקעריי דער אין טאג יעדן קומען קען מען אז וויסן,

 ביכלעך. דאזיקע די לייענען און איינס און צוועלך צווישן דאקטאר,
 אויש לייט "ארמי די אויך געפינען דארטן מען קען זיי, זאגן אגב
שריפטן. די בחינם באקומען זיי קהילה". אלטי דיא

 בא־ פאיטריאטן" "יידישע די ■ווי כאראקטעריסטיש, איז עם
לייט. ארימע די פון נאמען אין פרנסים אלטע די קעמפן

 סיי־ זענען יידן אז טענהן, קהילה אלטער רעד פון אנהענגער די
קאמף. גאנצער דער כראי ניט איז דערפאר און גלות אין ווי־סיי

:"ריסקוהרש" פון שרייבער דער ענטפערט דערויף
 וועהרן גוועלט העטטן זיא ווען גלות. העבן דלפנים "מיהר

ליידן". הונגער פון גלות )דעם( עז אויז שוין יהודים ריא אל
 קענען הונגער פון גלות, פון לייט ארימע די ארויסנעמען אבער

 "איבר זייער פון סוח דער געווען וואלט דאס ווייל ניט, פרנסים די
האלטן". דרונטר אונז זייא "מוזן דערפאר און הערשונג"
 דער פון "אנטי־פראלעטארישקייט" פון מאטיוו דאזיקער דער

 פון אנהענגער די פון "דעמאקראטישקייט" פון און קהילה אלטער
 פאדים רויטער א ווי דורך ■גייט אריענטאציע פראנצויזישער דער
דיסקורם. דעם פון פובליציסטיק גאנוצער דער דורך

 מורא, האבן זיי ווייל פרייהייט, קעגן נאר ניט זענען פרנסים די
 וויסן קעגן זענען זיי נאד יהודי", "אויש ווערן ניט זאל מען אז

האט גארניט, ער לייענט הלמאי פרנס, א צו טענה דער אויר בכלל.



טואצזץי י.

 3 לייאן מיר ;לייאנען צו ניט ברויכן "מיר :אז געענטפערט יענער
תורה". די שוהל אין וואך אהן מאהל

 אויח ארויפצווינגען פרנסים די ווילן "אומוויסנהייט" דאזיקע די
 קהילה". "נייער דער פון פירער די טענהן אזוי מאן׳/ "געמיינעם דעם

 די ניט אפילו אים ערקלערן און שפלות אין פאלק דאם האלטן זיי
האלאנד. אין יידן פון געשיכטע
 פון ■פראגע דער טאקע געווידמעט ווערט דיסקורס דריבגגור דער

האלאנד. אין עבר זייער יידן די אויפקלערן
? האלאנד אין זי וואוינט לאנג ווי יידענע, א פרעגט מען

ניט: ווייסט זי אז זי, ענטפערט דערויך
 היא. איך בין לנג זויא — זי זאגט — אלט יאהר 44 בין ״איך

 אמת דען מיר... איז אונ׳ גפראהגט, ניט לעהבן מיין דז האב אונ'
פראהגן". צו ■גלעהגן אויף ניט זאגן צו

 זיך, באקלאנט דיסקורם דעם פון מיטשמועסער די פון איינער
 עפיז אום יהודי, "איין פאר לייענען צו וואם ניטא פשוט איז עם אז

חלילה". וויססען צו )עפעם(
 שוין וואוינען יידן אז דעם, וועגן אויפגעקלערט ווערן ביידע

 דייטש־ פון געקומען זענען זיי אז און האלאנד אין יאר 160 קנאפע
 "גזירות געווען זענען דארטן ווייל ׳דערפאר, פוילן, פון און לאנד
רעות". ■גזירות אנדרי אונ׳ שמד

 געבליבן זיינען — ווייטער זיי מען דערציילט — יידן אלע ניט
 זיך און געלעבט זיי האבן שפלות אין אבער האלאנד, אין דלפנים
צוגעוואוינט. דעם צו אפילו

 געגעבן זיי האט ,1796 סעפטעמבער, טן2 פון אקט דער ערשט
 וויסן. ניט דערפון ווילן קהילה־לייט אלטע די אבער ;רעכט אלע די

 דעם דערזען צו געצוואונגען זיין זאלן זיי אז זען, דערפאר מוז מען
 דאם האט איצט — פארביי שוין איז יחידים פון צייט די אז אמת,
!■ווארט דאם פאלק

 צוגעפאסט קהילה אלטער דער פון תקנות די דארפן דעריבער
(.4 נומער )דיסקורם", צייט נייער דער צו ווערן

"אריסטאקראטישע". פאר אנערקענט ווערן תקנות אלטע די
 געזאגט דארטן ווערט — אוועק איז סאנקציע דיא !״רבותי

 ]קיין[ קאהן ברויכט וויל, ניט רעד פאללן. פר זענן תקנות דיא —
 אין מן ברויכט )פלייש( פלאהש בצאהלן. צו )בילעטן( פלעטטן

 דרום ניקש קאהנם קענט לייט איהר הוילן. צו ניט חאל אייעד
 קונ־ נייאי מאכט תקנות. אייעד פרענדרט ]טענה[. )!( טאהנה
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גגזדש"\2ריגץ "דט־ד

 קומט דויא אודר העלפן, אייך וויללז מיד עולם. דען מיט טראקטן
"קהילה". דיא איז פירצה ן אה

 פראג־ דער אויסגעדריקט איז "אולטימאטום" דאזיקן דעם אין
ישרון". "עדת קהילה נייער רער פון פארטרעטער די פון ראם

 קאראבקע( מין )א פלייש־מסחר דעם קאנטראלירן פון טענות די
 שיכטן ארימערע די פאר גינסטיקער קיין ניט זייער געווען איז יוואם
 אי- זיך חזרן — אמסטערדאם אין באפעלקערונג יידישער דער פון

קהילה". "נייער דער פון שריפטן און רעדעס די אין אפט זייער בער
 זיי אז רייכע, די פארוואורח א מען מאכט נומער דעמזעלבן אין

 ניט גאהר זיא ליגט מן ארמר "דר אבער ווילן זיי וויפיל פלייש עסן
 שטיקל א קויפן פ^רגינען ארימאן אן זיך קען יום־טוב נאר אוח".
פלייש.

באהייצונג. מיט איז דאסזעלבע
 זיהן פר יאהרליך זענן — מיר לייענען — הייזר גאטש ״אללי

 ווינטר אללי נעביך יהודים ארמי די צייט. איהר אויח טארח פון
קרא&יהרן".

 איז עם לייט. ארימע די צו פארטייאיש זייער זענען דיינים די
 מן אודר )פדוי( פראה ארמי "אהן ווען זאך, געוויינלעכע א זיי ביי

 מארגן פון שטיהט ]קליידער[ דעקונג אודר שיך[ ]אן שוא זונדר
 דיא דאך ווערט אונ' )שניי( שניא רעגן, קעלט, אין אויבנט ביז

געהאלפן". ניט טאהג
שענדלעכע. א איז ארימאן צום קהל פון באציהונג גאנצע די

קאמפאניע". ען המות "מלאך איז הקדש דער
"קראפיהרן". מוז קראנק איז ער ווען ארימאן, אן

 מוזן ווערט קראנק חלילה ער אז נעביך. עני אהן "וואהנט
 העלפן, מענשן ]איינצלנע[ פארטקוליהרע נאך דר גאט ערשט עם

קראפיהרן". מוז ער אודר
 איז עם לייט. ארימע די שלעכט באהאנידלען :דאקטוירים ידי

 מערסטנטייל קריגט מען דאקטאר. א צו צוקומען צו שוועד בכלל
 היילט !וועלכער ]פעלטשער[, "ברבירה" צום צעטל" חולים "ביקור א
אביונים. די

 געמיי־ מיטן ניט און פרנסים די מיט האלטן רבנים די אפילו
פארלאזן. ניט אויך זיך זיי אויח דעריבער קען מען און מאן נעם

 "געמיינער ירעד רעפארמען. מיט קעמפן מען ד^רח דעם קעגן
 עם אז (,5 נ. )דיסקורם ערקלערט אוטיר לערנען. זיך דארח מאן"

וויסן. צו פארבאטן ניט בכלל "יהודי" דעם איז
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י.

 בעסיו זויא •רויל שטודיהרן, אהנר דש מעהר וויא "אדרבא,
איזט". עז דש

מיליטער־דינסט. דאם איז עם וויכטיק ווי וויסן ייד א דארח אזוי
 דער מכח אנגעגאנגען איז וואם דעבאטע, דער טיט הסכם אין
 אין ניט איז דאס אויב און ארמיי דער אין גיין יידן די זאלן פראגע:
 נייער, דער אויר ■קלערט רעליגיע יידישער דער צו קעגנזאץ

:אזוי (5 )נומער ״דיסקוהרש"

 ]נאר[ מר רעכט. איז בחנם עקסערצעהרן ניט מן זאל שבת "אן
 צייטן אלטי פר באטמן... פר עז שטיהט וואו וואוך דיא אין מיטטל

 מוז ערשטליק שטיא פר נוא גוועזן. מלחמות בעלי יורשי זענן
 ביזטו צווייטנם בצאהלן. פאהר דר געלט פיהל זויא יאחר אללי מן

 שטאט דיין אום האבן חריות דיין ווילשט אונ׳ בורגר ]איין[ אהן
 דיין בייא ווען ]אויך[ האך אונ׳ איז. נויט א אין זיא ווען העלפן

 זויא עם בייא מוזטו איז טומולט איהן אודר בראנד אהן מיטבורגר
טאהט". דיר בייא ער וויא אסיסטיהרן, גוהט

 אין דערמאנט ווייטער ■ווערן עם וואם רעפארמען, די צווישן
 )"איין טויט . . . מיטן פארבונדן אייניקע זענען דיסקורם, דעם

 די פון אידעאל דער ארון, אן אין ה. ד. באנראבן צו קיסטע"
"משבילים"(.

 פאדערונג די דערמאנען צו כדאי איז זאכן לעבעדיקע וועגן
 אפ־ דאס דאוונען. ביים שולן די אין קלאססן" "בזונדרי אפצושאפן

 טענה׳ן לומדות, מיט טאן צו וואם נארניט האט פאלק פון זיף טיילן
 פרנסים די צווישן ווייל מעמד, סאציאלן מיטן נאר — שרייבער די

 הארצים" עם דיקקע "גזונדה, סך א זייער פאראן זענען גופא
 יידישן פון הארצים עם נאר ניט זענען זיי (.7 נומער )דיסקורס

 דארך מען בעת זיי, זענען שטום אויך נאר שטאנדפונקט,
שרייבן דארפן זיי וואס אלץ "קריסטענען". די צו ריידן
ווייל נאטאריום, א פון ווערן געטאן עם מוז "גלחות" אויר

 נעלד דאם אוים גיבן וואס "קאנאליעס", "בהמות׳ זענען פרנסים די
 אינסי־ פארשיידענע אויה קישט"( )"קהלש קאסע קהלשער דער פון

 פון געלט דאס אוועק גייט דעם אויר לייט". "נייע די קעגן נואציעם
(.5 )נומער דיסקורם פון פארפאסער די שרייבן — לייט ארימע די

 די איז דאם .8 נומער דיסקורם דער בארירט פונקט וויכטיקן א
יידנאפצאל. דעם פון פראגע
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ריגזזןגהרטו" "וגור

 און ■ווערט קולטור־היסטארישן א האט טעקסט דאזיקער דער
:אינגאנצן אים מיר ציטירן דערפאר

 גייסטליכה דיא אודר ]רעליגיע[ רעלישיע ראהמשי דיא "וויא
 אין יהודים האבן וואהרן, געשטעלט אמונה איהר אוח שטארק זויא

 גוועזט. זיכר ניט חיות עז אונ׳ גהאט גזירות פיל גאהר לענדער איהר
 דער פראקטיזיהרט קוהרפערשטן אונ׳ קייזרש מלכים, דיא העבן
 האט דז געבן. געלט שטאטציאהן ]יעדערע[ איהדרע בייא זאל יהודי

 דז אונד נפש, פדיון וויא פיהל זויא צאל: יודן ]געהייסן[ גהאסן
 שיח אודר וואהגן פאשט ]איין[ אהן ווען הזה. היום עד נאך איז

 דיא מוזן למשל, קריסטענען, האלב אונ׳ יהודים האלב מיט קומט
 אהן תאט ערשטליך נוא ניט. אנדרי דיא אונ׳ בצאהלן יהודים
 מעהר גילדן 20 למשל, טאג, 8 פון ]רייזע[ ראזי אהן אוח יהודי
 שפלות. גרויש אהן דז איז וצווייטנם, ערל. דער יוויא מכם, פר ניטיג

 ארץ >ור ? ווארום צאל. גזגור גיב גגאגזגג וגור אגף יגרן פראהגט מן
 פון מנהיגים דיא עכ״פ יגא. איך גיבו, גור גג׳גוגטו, ארץ איך גגגוגטו,

 גליוורט אין בקשה[ ]א רעקוועשט אהן העבן קהילה נייאי דיא
 זוהכט פר אונ׳ האג. רען אין קונווענציע דיא בייא ]אריינגעשיקט[

 ]גלייכע[ עגאלי קריסטענן אוג׳ יהודי מדינה דיא אין היא גויילן
 ]אופן[ מאניהר אן דורך זאל קאנווענציע דיא דז העבן, רעכטן
 גאנצי דיא פון יהודים דיא דז ברינגן וועהגן צו אנדרי דיא אודר

 צו האבן ניטיג זעללן שפלות דיא מעהר ניט רעפובליק באטאפשי
 ווען אודר בצאהלן. צו האבן ניטיג ניט געלט דז אונ׳ גיהן אונטר

 דז שטיהן, צו וועללן ווערט ניט דז טייטשלאנד אין רעגיהרונג דיא
 פון אינוואנרש אללי מן דז זאל, אורדאניהרן רען קאנווענציע דיא

 זויא נעהמליך יהודים אן אלז קריסטען, אן וואול זויא טייטשלאנד
 וויא אז מעהר נעממן, אב מכם עקסטרא אהך זיא אונ׳ זאל בהאנדלן

 בא־ עז אונטר אויך[ ]געהערן אהך העדן ניר ווארום אנדרי. אן
 גנצי עז אן אודר גליד ]איין[ אהן אן מן אויב אונ׳ ■פאלק טאהפשי
 גלייך איז רעקוועשט דז אונ׳ עגאהל. איז טהאט. אן חרפות ליכהאם
 זאכן לאנדשי בויסן פון קאמיטע רז פון הענדן אין גווארן גשטעלט

 מוזן ריכטן פר רען רז דיא ענינים[ אויסערלעכע פאר ]קאמיטעט
 איז עז ווארום רגובץ. גגגזנבו פר גגגגגטגץ דיא גגיא טאהנה, צו אום

רעכט".
 זיך פרעגט — ? ]אויך[ אהך פרנסים דיין העבן שכל דיא ״נוא

שרייבער. דער שטאלץ מיט
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שאצזץי י.

2

 האט דיסקורס רעם פון טאן פאלעמישער און שארפער דער
 די געטא. ^מסטערדאמער דער אין טומל א ארויסרופן משמעות
 ■פון דרוקעריי דער אין אומזיסט באקומען אים פלעגן לייט" "גמיינה

 פרנסים, די אויה סאטירעם שטעכיקע די געלייענט און רופא יוחנן ר׳
געהאסט. אזוי האבן זיי וועמען

 פאלעמישע דורך דארפן זיי אז דערפילט, האבן פרנסים די אבער
באשולדיקוננען. די אפשלאגן קאנטראטאקעם

 געווען איז דאם דרוקער. א זייערן געה^ט האבן לייט קהילה די
 דיס־ דער ארויסניין אנגעהויבן האט טאקע אים ביי פרופלץ. שלווה
 איז שפראכלעך אויך און אויסערלעך קהילה. אלטער דער פון קורם

דיסקורם. אריגינעלן רעם פון אימיטאציע אן געווען ער
 קהילה נייאי דיא וועגין "דיסקוהרש א באוויזן זיך האט פריער א

 טיטן געוועזן איז דאם ווי שיך, א אויך אנשטאט באמשטרדם".
 געשפרעך דער פאר קומט — קהילה נייער דער פון דיסקורם ערשטן

 פון איינער פאסט־וואגנם, צוויי אן קומען עם וואו פאסט־הויז, א אין
 די אמסטערדאם. פון — וצווייטער דער און מיין, אם פראנקפורט

 פון דיסקורם דעם אין ווי פונקט אפגעהיט איז דיאלאג פון פארמע
 זענען ווער צווייטן, א ביי זיך פרעגט "יהודי" איין קהילה. נייער דער
 זיין "דש אז תשובה, א באקומט ער ? לייט קהילה נייאי ״די דאם
 טעגין זיין מורדים וועלכי ושבילים, צוררים גרוישי פרטייא איין

 שוהל איין זיך האבין אונ' יצ״ו דקהלתינו ומנהיגים פרנסים ]קעגן[
וו. א. א. געמאכט" אליין

 זענען קהילה נייער רער פון יידן די אז זיי, ערקלערן דערביי
]ביכלעך[. ביהכלכי" "רשעות ארוים גיבן זיי און דלפנים" "רוב

 יוויי־ די אויך ■ווי קהילה נייער רער וועגן דיסקורם דאזיקער דער
 לייב, א פון בילד א שער־בלאט אויפן געהאט האבן פיר טערדיקע
 די שטייען וואגשאל איין אויך מויל. אין וואג א האלט וועלבער
 אותיות די — צווייטן דעם אויך און קהילה( )אלטע א"ק אותיות:

 נידערי־ איז נ״ק אותיות די מיט וואגשאל דער קהילה(. )נייע נ"ק
וואגיקער. איז קהילה אלטע די אז ה. ד. קער,

 דער און קהילה אלטער דער פון דיסקורסן ערשטע דאזיקע די ארום
 פון אויסגאבן די אין פאלעמיק א אן גייט אילוסטראציע אלענארישער

ק. נ. דער
זייערע קהילה נייער דער פון שרייבער די פארטיידיקן קודם־כל
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 באמערקט, איינער דיסקורם א ארויסצוגעבן רעכט אויסשליסלעכע
 א. דער פון דיסקורם פון נומער )ערשטער ביכעלע דאזיקע דאם אז

 "טראנסלאטיהרט וואלט עם אויב און זלזולים מיט פול איז ק.(
 קרימינעהלי ]איין[ אהן ער ווירט רען ווערדן, ]איבערגעזעצט[

האבן". אקציע
 זענען ביכעלעך די אז באמערקן, צו ניט ער פארגעסט דערביי

 ניט סיי־ווי־סיי זיי וועט עולם דער אז ה., ד. טייער(. )צו יוקר" "צו
קויפן.

 זייערע "נעאלאגען" די ענטפערן וואג סימבאלישער דער בנוגע
(.12 נומער )דיסקורם :הלשון בזה קעגנער

 האבן זיי ווייל שווערער, איז קהילה אלטער דער פון וואגשל די
 די קעפ. אירע דורך מער וועגט קהילה נייע די אבער גאלד, סך א

 אירע ארויסגעבן געוואלט ■וואלט זי אז אנאנסירט, האט קהילה אלטע
 ניט זיי וועלן קהילה־לייט נייע די אבער קודש, לשון אויר שריפטן

 קהילה נייער דער פון שרייבער דער זיי פרעגט דערויך פארשטיין.
.0 פרידריכספעלדס" אדער ליטוואקעס "צוויי האבן זיי אויב

 רעם נאכגעמאכט נאר ניט האבן ק. א. דער פון שרייבער די
 אריגינעלן דעם פון פארמאט דעם אויך ווי דיאלאגן, די פון נוסח

 די פון נומעראציע ידי מיסטיפיצירט אפילו האבן זיי נאד דיסקורס,
העפטן.

 האט דיסקורסן, פינך ^רויסגעגעבן האט ק. א. די ווי דעם נאך
 המשך אן ווי אויסזען זאל עם כדי — 13 נומער מיטן אנגעהויבן זי

 גראד איז וואם קהילה, נייער דער פון דיסקורם דעם פון 12 נומער פון
דערשינען. דאן

 פון איינער זיך באקלאגט דיסקורם דעם פון נומער דרייצנטן אין
 קהילה. אלטער דער פון האנד" "פאלשי די אויף מיטשמועסער די

 פון דיזעלבע. געבליבן זענען פערסאנאזשען די פון נעמען די אפילו
 נומער שטייט הינטן פון און פאלג" פר "דרייוצענטי שטייט פארנט
איינם.

 בטריגן, צו עולם דען אום — אוטויל באמערקט — איז ״דאם
העבן". אבצוג קאהן (2יוואה!ג ליב פון ביכלכייס די ווייל

______ 1
 געווען זענען ד ל ע פ ם כ י ר ד י ר פ און ק א ו ו ט י ל (1

 פון און ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דעם פון פובליציסטן העברעישע די
קהילה. נייער דער

 דעם אויף פיגורירט !וועלכער וואג, מיטן לייב דעם פון מיינט דאם (2
קהילה. אלטער ידעו פון דיסקורם פון שער־בלאט *
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 קהילה נייער דער יעדיהן צו כדי געווארן געטאן אלץ איז דאס
איז". בקענט ארצות "בארבע איז וואם

 אנגע־ איצט זיך האט "נעאלאגן" די אויר אטאקע ריכטיקע די
 אל־ דער פון דיסקורם פון נומער דרייצנטן פיקטיוון דעם אין הויבן

קהילה. טער
 זייער אז "נעאלאגן", די באשולדיקט שרייבער די האבן קודם־כל

 א צו געגליכן איז וואס קירכע, א נאר בית־התפלה, קיין ניט איז שול
 איבעררייסן ווילן זיי אז זיי, צו טענות מען האט צווייטנס טעאטער.

 אונטער שוין האט וואם קהילה, אלטער דער פון טראדיציע השובע די
 רעלי־ "גאנצי די זיי ווילן בכלל און עקזיסטענץ פון יאר 127 זיף

צוטרעטין". פיטן מיט גיאהן
 פון חשבון אויפן איראניזירט ארטאדאקסן די האבן דעם חוץ

גר. א געווען איז וועלכער ישרון", "עדת פון רב רעם
 (14 נומער )דיסקורם ארטאדאקסן די שרייבן — נעאלאגען די

 נגד ניט עם איז היתכן נימולים. אינו מיט זיין "מתחתן זיך ווילן
הקדושה?" תורתינו דת

 נעמען אנטייל זאלן יידן אז דעם, קעגן זענען ארטאדאקסן די
 "טייטשי זיצן וועלן דארטן ווייל פארזאמלונג, נאציאנאלער דער אין

 "אונזער אן זיי גייט וואס איז — גמולים" ״אינו און ספרדים יידן",
זאכין?" )גייסטלעכע( קעריקליכע

 אויפגע־ קהילה אלטער דער פון שרייבער די זענען באזונדערם
 שולן די אין געוואלט האבן נעאלאגען די וואם רעם, אויף בראכט

 בעווירקן". צו רעוואלהציע קערקליכה "איין כדי פלאקאטן אויסהענגען
 פון דעקלאראציע דער מיט פלאקאט יידישער דער געווען איז דאם

 ליבער־ "פעליקם געזעלשאפט די וואם רעכט, מענטשן און פרייהייט
איבערזעצונג. יידישער א אין ארויסגעגעבן האט טאטע"
 ארטאדאקסן די ווארפן אומפאטריאטיזם פון באשולדיקונג די

 פון פרייהייט די אוים טייטשן און פאטריאטן אויך זענען זיי אפ.
 פארשטייען זיי ווי רעליגיעז, זיין מעגן זיי אז זין, דעם אין רעליגיע

 נעאלאגען די ווי אמונה, דער פון הוי!פט־עיקרים די ענדערן ניט און
 און פראנצויזישער דער פון באאיינפלוסט דורכפירן, דאם ווילן

רעפארם־באוועגונג. דייטשישער
 אד־ אן פון "ברייוו" א אפגעדרוקט איז 14 נומער דיסקורם אין
 זייערע מיט נעאלאגן די טוען וואס זיך, פרעגט ■וועלכער טאדאקם,

 זייערע אנגעקוקט ניט מענטשן זייערע האבן לאנג ווי ? תפילין
 ניט, תפילין די אבער דארפן קערל" "גאטלאזע דאזיקע די ? תפילין
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 מרמז זייענדיק און רב. פרומן קיין האבן ניט דאר&ן זיי ווי פונקט
 א אנגעשריבן האט •וועלכער ישרון", "עדת פון רב־גר רעם אויר

:אזוי ארטאדאקס רער זאגט יצחק, זרע נ. א. חיבור
 האטטע יצחק זרע יא יצחק. זרע גיוועזן מחבר האטטע "ער

 מיט אויך פילייכט גיוועזן. וווגבר אויך פיעללטאהל זיך
)גלייכהייט(". ווגאליסיע ניכטש איזט רז אבר

 "ניט גארניט האבן זיי $ז מענשן", "נייע די באשולדיקט ער
 און ויום־טוב" שבת "מחלל זענען זיי היהודים". לטובת געטאן

 מאנא־ קיין ניט דאס איז פאטריאטיזם, שייך איז וואס !אלץ דאס
קהילה. נייער רער פון פאל

 לייט" "אלטי די שרייבן — פאטריאט איין גוט זוא בין ״איך
 ]דעם[ עש פר מיט גוט זוא וועריק איך דוא. וויא (14 )דיסקורם

 קיין זויא אסור בין אונד דוא. ווי לאנד, פאטר עש פון זיינש וואול
 איהר וויא אלז בלענדער[, ]אויגן בילאנדר אייגין אונד אריסטוקראט

 זיא! איז דויא קוקין? דעפלאמא מיין ווילשטו טא זייט. לייט
 בוי־ דר דש ברודער, גיהערט, יודישקייט דיא צו וואש ]נאד[ מר
מוחל![. ]זיי !"טין

 ;נעאלאגען די פון האלענדיזאציע די אויס זיי לאבן ווייטער
וו. א. א. נעמען יידישע זייערע פון בייטן דאם

 ;קלמן הייסט — זיי שדייבן (1שוחט כדעה פון זוהן ״איין
 לייט דיא אויך זעהן אמאהל ציא . . . קאראלוס :זיך ער צייכנט
 קומט ]נאר[ מר האבן? גיצייכנט זוא זיך אבותינו אבות איהר
 זענען. יהודים זיא דש זעלבשט זיך פר זיך חרפנין זיא ארויז וידר

 קינדער אמאהל דאך ווערט רער קאראלום, רער זעהן. דוא ווערשט
 איהם מן ווערט הערריט. נומן לאזין איהם ער ווערט קריהגין.

 הבחור : בלייבט( יהודים איין ער ווען •א 8). אין רופין אויף
קאראלום". הגביר בן הערריט

 טענ־ רעפארמיסטישע די אוים ארטאדאקסן די לאבן נאד ניט
אסימילאציע. שפראכלעכע זייער אויר נאד נעאלאגען, די פון דענצן

 אונזר אונד לערנין צו לשונות פרעמדי די בגונין הייבן זיי"
(.2געסין" פר גאנץ [ — ]א^ןן טאהל מוטר

 ליבער־ "פעליקם קלוב איז "קאמיסאר" א געווען איז שוחט משת (1
 איז וואס קלוב, דעם פון אויפרוף אונטערן פיגורירט נאטען זיין טאטע".

 קעגן פרנסים די פון פראטעסט דעם בנוגע ,1795 מארט, טן22 דעם ים ארו
רעכט. בירגער פון דעקלאראציע די שולן די אין אויפהענגען

יידיש. — ארטאדאקסן די פארשטייען מוטערשפראך אונטער (8
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 "יידיעקייט". די !צועטערט הייזער סך $ אין זיי האבן דעם חוץ
 גימאכט אננדר בייא כיתה איין האבן אוגד גירוהט ניט האבן "זיא
 רעוואלוציע אין תקנות אונד עוהל ליבה אונזר אין וועללין צו אום

 פאמיליעם, אין געטעלט אן ומריבות קטטות האבן אונד בווערקין
 פון )דיסקורס פדוי". אונד ]מאן[ מן צוויעין זעלבעט הייזר אין

(.16 נ. קהילה אלטער דער
 איינער זיך באקלאגט — האלענדיע נאר זיי ריידן עול דער אין

דיסקורם. דעם פון מיטעמועסער די פון
 פון ה. )ד. זיא פון "רב דער אז דערציילט, ימזן! אנדערער, אן

 החודע מנהיג דעם בייא גקומן מנחה צו יום־כפור איז יערון"( "עדת
 איין מיט גימאכט, קומפלימענט איין האלענדיע אויך איהם האט אונד
 וואם גיפראהגט, איהם האט אונד האנד[ די קוע ]איך הענטיע קום

צייטונגם". דיא אין איז נייאס
.• ג\¥ופר אים זאגט דערויף
 וואהר זיא בייא דר פייבל דער יום־כפור. פון זאגעט דוא "ווייל

 פרומי מעהר וויא בלייבן, עוהל אין וועלין נאכט צו יום־כפור האט
 איז דע ]ניין[ !נא נא, גיזאגט: עמע דער איהם האט טונין יהודים

צובעט". נאכט בייא גיינין לייטין ערליכע :ניט גיברויך קיין איהר
 גע־ ניט לייט" "נייע די זענען עמועות און טענות אלע די אויך

ענטפער. קיין עולדיק בליבן
 אויף אנגעוויזן און רב זייער פארטיידיקט קודם־כל האבן זיי

 און הארץ" עם גדול, מכהן חכם תלמיד ממזר "טוב אז פסוק, דעם
 זייער באדויערן זיי גר! א איז חכם תלמיד דער ווען נאך פעיטא א

 דער ווי ייד, גוטער אזא געווארן געבוירן ניט נאך ס׳איז וואס עטארק,
 יהודי קאהן דער דז אונע פר חרפה אהן איזט עע )״ איז רב־גר

זאל"(. זיין יהודי גוטר אהן זויא איזט גבאהרן
 עטודירט האט "ער אז זיי, זאגן רב ארטאדאקסיען דעם וועגן

 גוועלט". ארין ניקע האט קאפ די אין ]נאר[ מר קאפ, דיא אן ביז
 א איז רב זייער לייט. פרומע די פון לעון דעם אוים לאבן זיי

 זייער (.16 )דיסקורם הארץ. עם אן און פרעדיגער" וראנה ״צאנה
 די פון "פארטריאטיזם" רעם בנוגע רעפליקע די איז אינטערעסאנט

לייט". "פרומי
 זענען זיי מיטלויפעריי. ... אין זיי באעולדיקן נעאלאגן די

 "היפאק־ נאר זיך האבן און רעוואלוציע דער קעגן זענען און געווען
 אילומינאציע גאסן א אפילו געמאבט און איר מיט געפרייט ריטיע"

 אויך זענען זיי אז ציין, די פאררעדן און אויגן די פארבלענדן צו כדי
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"ץ\־גזךטז2ריגז "רער

 רע־ די דאך האבן וועלכע פראטצויזן, די פון אנקומען מיטן גליקלעך
אנגעפאנגען. וואלוציע

 גע־ האט פרנס א אז ווייט, אזוי געגאינגען איז אנשטעל זייער
מאכט. נייער דער פאר תשועה" "הנותן א מאכן הייסן

 מא־ מיליטאנטישע א טראגט וואם דיסקורם, אכצנטן רעם אין
 די זאגן מינים", ישראל עדת שקראו רעים ללשונות שלום "אין :טא

:אזוי קהילה נייער דער פון אנהיינגער
 פר־ שורקן. ליבר אייך נענט פאטריאטטען. קיין אייך "נענט

 בריתדר־ מיט ארמע אייערע געליק אונד ■וואהלזיין, דש פון דערבערט
 ווערדען. שיטצען אייך זיא דש אנרוהפט אונד מיינט איתר וויא ניבט,

געשעפף". באהסהאפטע איהר אייך, זיא מיסםען צערשמעטרין
 אנ־ שטארק האט "נעאלאגען" די מצד באשולדיקונג דאזיקע די
 ענט־ אן מיט תיכף צוגעאיילט זיך האבן זיי ארטאדאקסן. די גערירט

 )ד. ,,סיסטעם" דעם קעגן זענען זיי אז לייקענען, זיי וועלכן אין פעד
 פון וואוילזיין דעם קעגן ארבעטן ניט ווילן און רעוואלוציע( דער ה.

גימיין"(. )"אללי פאלק דעם
 די אז אננעמען, ניט קענען זיי אז אבער, איז טענה הוי&ט די

 בביאת "כופר מיינט דאס •ווייל גלות, פון סוף דער איז רעוואלוציע
 אונזרי פון "איינה איז עם ווייל ניט, טאקע זיי קענען דאס משיח".

(.17 )ריסקורס זאגין". טאהג אללי מיר ■וועלכי עיקרים, עשרה שלש
 צו־ ניט האט קהילת אלטער דער פון ארגומענט דאזיקער דער

קהילה. נייער דער פון פארטיידיקער די געשטעלט פרידן
 אלטע די ■וואס צופרידנהייט, זייער אוים זיי דריקן ארט איין אין

 דע־ יידישע פון וואלן די אין גענומען אנטייל ניט האבן קהילה־לייט
 גע־ זיכער וואלטן דעפוטאטן זייערע ווייל פארלאמענט, צום פוטאטן

רעוואלוציע. דער קעגן ווען
 — נעזאגט יהודים דיא צו נאציאהנען אנדרי די העטטען ״.וואש

 קאנאליעם. זענען לייט אייערע — (19 )נוט. ״דיסקורם" דער שרייבט
 וגשובים זיינן די אונד יהודים, צוויי נור פירוד די דורך זיינן אבר נוא
הוא". השמים ומן היהודים לטובת מסתמא אלזויא מאוד. עד

 נייער דער פון דיסקורם דער האט נומערן פאר לעצטע די אין
 קהילה אלטער דער פון תקנות פאראדיסטישע אפגעדרוקט קהילה

 זע־ וועלכע תקנות, דאזיקע די אינסינואציעם. פאליטישע שארפע מיט
 פרא־אראניש־ אויף רמז )א לאנדאן אין דערשינען כלומרשט נען

פאראגראפן. 102 פון באשטייען קייט(
 שווערן, דארף פרנס דער אז געזאגט, ווערט פאראנראף איין אין
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שאגתץי י.

 ענגלאנד לטובת הייסט ]דש קהל דעם לטובת ארבעטן וועט ער אז
האלטר[. שטאט דען אונד

 נאד דרוקן מעג מען אז געזאגט, ווערט פונקט אנדער אן אין
 דערמאנט ניט טאר עם דעספאטיזם. לויבן וראם ספרים, אזעלכע
 לענדער. אייניקע אין פרייהייט שוין האבן יידן די אז ווערן,

 טאן פאראדיסטישן רעם געבאפט ניט משמעות האבן לייענער סך א
 ווערט פאלג" פער אינצוואנציגשטי "צווייא אין -ווייל תקנות, די פון

 קריטיקע איינע סאטירע, איינע •וואהל "זינד תקנות די אז דערקלערט,
 און אמת". אויך זינד זיא אבר תקנות, .בטבועהןרי נאך "אייעד אויח

 נשמה". שווארצער זייער אין שטילעט א איז סאטירע דאזיקע די אז
זעהלע"(. שווארטצע דיין אין דאלך )"איין

 אויס ווייזט האבן וואם תקנות, פאראדיסטישע דאזיקע די אויר
 געענטפערט ומיד תיבה שכנגד צד דער האט פינטעלע אין געטראפן

 שטעב־ווערטער און רמזים מיט פונטן, 42 פון קאנטר־תקנות מיט
"נעאלאגען". די פון ניט־פרומקייט דער בנוגע

 תקנות, 102 פון ציפער די ״דעשיפרירט" באלד זיי האבן ערשטנם
 דאן הינט. זיינען יענע אז ה., ד. (102) כלבים :אוים מא׳כט וואם
 זיין גבאי א קען קהלניקעם" "נייע די ביי אז געשריבן, זיי האבן
יוו. א. א. יאר צען טוב" ויום שבת "מחלל איז !וואם איינער, נאר

 יפאר־ און ערנסט זייער אבער זיי ווערן צייט דערזעלבער אין
"קאמוניקאט": אזא עפנטלעכן

 ]רעם[ עש פון שרייבערש די ידי על זו שבוע דש דעהם׳ "נאהך
 אויז בנימין ובנו רופא לוי יוחנן המדפיסים אצל הנדפס בלאט שונד

 ארטיקולארוטים אללי תקנות בעסירטי פר אונ׳ נייאי ווערדין גיגעבין
 איז כן על אשר גרעווידיהרט [3ז11€ט136 זג05 — פונקט נאך ]פונקט

זיינין. וכיזב שקר הכל ידיא דש מודיע עולם דעם מן
 צרכנא כל בהם ולמעבד שרגא בה לאדלוקי לנו שרא יהא ובדין

ק.(. א. דער פון 15 )נוט. הזאת". בעיר הדרים ישראל ולכל לנא
 אויסגע־ זענען קהילה נייער דער פון נומערן צוויי לעצטע די

 פרי־ די ווי טאן, סאטיריש־פאראדיסטישן זעלבן דעם אין האלטן
ערדיקע.

 מאטא ■די איז — חהל" אלש סאוועריין, זויא איז מלך ״קיין
 כלומרשט קהילה, נייער דער פון "ריסקוהרש" פון 23 נוט. דעם פון

קהילה. אלטער דער פון פרנס דעם פרינץ, יוסח מאמר פון אנטנומען
 און אגרעסיוון שטארק א אין געשריבן ארטיקל, יענעם אין

 "נאהט די דיסקורם פון שרייבער רער רופט טאן, פראקלאמאטארישן
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"ריגץג\גהדש "דגור

 דער פון באפרייען זיך זאאן זיי אז בריהדר", מיט ארמע דירפטעגע
 פאלק דאם האלטן !וועלכע פרנסים, דעספאטישע די פון הערשאפט

יאר. 127 שוין פארשקלאפט
 ;ארימעלייט די באהאנדלען צו גוט :איז פראגראם זייער

 שרייבער דער פארמעגן. לויטן ביליק, פלייש, נוטע ... זיי געבן
 "עדת קהילה זיין וואם מצות, די ברידער" "ארימע די דערמאנט

פסח־צייט. פארטיילט האט ישרון"
 צוויי געווארן אפגעדרוקט זענען נומער דעם צו ביילאגע א ווי
 קארמא־ בניגון — צווייטע דאס און מארסעליעזע בניגון איינס לידער,
 הוספות(. די )זע פרנסים די אויר פאראדיעס זענען ביודע ניאלע.

 אנגע־ נייא יעצעגע דאש אן אנרעהדע נ. א. נומער לעצטן דעם אין
 אלטע דיא פאן ]פארוואלטונג[ בשטיחר פראוויזיאנעהלעם שטעלטע

 נייע די צו פאדערונגען דיי א ארויסגעבראכט ווערן ״יע״א" קהלה
 ראשית באשטימט. צייטווייליק האט רעגירונג די וועלכע פרנסים,

 באטאווישע דאס לייט. ארימע די לטובת ארבעטן זאלען זיי אז כל,
 אמטן וויכטיקסטע די מענטשן נייע די אנגעטרויט איצט האט פאלק

גילטיק. ניט מער זענען תקנות אלטע די קהילה. דער אין
 איבער אונד היושר על געגרונדעט "מעהר זענען תקנות נייע די

 אויח געבויט מדינה, דיא פון קונסטיטווציע דיא מיט קאממענדע איין
גלייכהייט". אונד פרייהייט

 קהילה, רעפארמירטער דער פון קעגנער די ווארנט שרייבער דער
 נייע די צו אפעלירט ער !זיי קעגן איז זיי, מיט ניט איז עם ווער אז

 פאמיליען הניפה, פון פארפירן לאזן ניט זיך זאלן זיי אז פרנסים,
 זיי, דערמאנט ער סענטימענטן". "פלעגמאטישע און אנגעלעגנהייטן

 איז עם ■ווען ,1796 סעפטעמבער, טן2 פון טאג דער אייגנטלעך אז
 האט אלע, פאר פרייהייט פון פרינציפ דער געווארן אנערקענט

 קהילה. דער פון תקנות אלטע די אמתן דער אין פארניכטעט דאם
 אומפאר־ אורטיילט ער אז לייענער, זיינע פארזיכערט שרייבער דער

 דעם אינזינען האט ער ווייל נייטראל, בכלל איז ער טייאיש,
 שילדערט קאלירן גרויע אין שלום. צו רופט ער הכלל". "טובת

 חובות אירע קהילה, אמסטערדאמער דער פון לאגע עקאנאמישע די ער
 פלייש אויח חזקה די איז ענדלעך אז אים, פרייט עם צרות. און

 גע־ זיך האט פלייש־שטייער דאזיקן רעם אויח געווארן. אפגעשאפן
דורות. פיל אזוי פרנסים די פון מאכט אלטע די האלטן

 ,1796 סעפטעמבער, טן29 און טן2 פון דעקרעטן מלוכהשע די
 פארטיי־ וועט וואס איינער יעדער מאכט. דאזיקע די צובראכן האבן
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שאצזץי י.

 דאס און פאטריאטיש" "אנטי איז הערשאפט אלטע דאזיקע די דיקן
 קאנטר־רע־ פ^ר אנערקענען טאט אזא וועט פאלק בצטאווישע פרייע

טהאט"(. רעוואלוציאנערע )"קאנטרע וואלוציע.
 און לאנד אין קהילות אלע פארייניקן צו זען מען דארח איצט

 מיטן נאך האלטן שנאררערם" אונד שמייכלערם "פוילישע די אויב
אויסלאכן. זיי מען דארח — רעזשים אלטן

 לעצטן דעם שרייבער דער ענדיקט — צייט וויכטיקע א איז עם
 זענען פרא׳געס סך א — קהילה, נייער דער פון דיסקורם פון זייטל

ענטדעקקען". אללעם ווירט צייט "דיא פארענטפערט. ניט נאך

דיסקורסן די אין "שפראכנפראגע" די

 אויח ■פראגע ■די ניט איז דיסקורסן די אין שפראכנפראגע די
 מען דארח אגגי גגי נאד שרייבן, מען דארח שפראך א פאר וואם

 ווערט יידיש ■ווי לשון", יודש "אונזר אויה שרייבט מען ווען שרייבן,
קהילה. נייער דער פון דיסקורסן די אין אנגערופן

 "נעא־ די פון חשבון אויפן איראניזירט האבן ארטאדאקסן די
 !ווייל יידיש, וצו אנקומען נעבעך מוזן יענע אז געטענהט, און לאגען"

העברעיש. קיין ניט קענען זיי
 לאגער אין ריכטיק. ניט איז דאם אז באוויזן שוין האבן מיד

 ■משכילים געווען גענומען תוך אין זענען וואס "נעאלאגען", די פון
 קעננערישן דעם אין ווי שרייבנדע, העברעיש מער געווען זענען

גער. לא
 זייער ארויסגעבן איז :געוואלט יא האבן ״נעאלאגען" די וואם

 פרובירט, דאס האבן זיי האלענדיש. אויח ליטעראטור פראפאגאנדע
 ארויסגעגעבן. ניט זיי האבן "צוז^מענשפראכן" צוויי ווי מער אבער

 מען ■האט עולם ביים רעזאנאנם א געפינען און לייענער האבן כדי
יידיש. צו אנקומען געמוזט

 ניט זיכער און טאג־ביכער געפירט האבן וואם מענטשן, אפילו
 געשריבן האבן דרוקן, אמאל זיי וועט מען אז דעם, וועגן געטראכט

יידיש. אויח
 זייער אפ שפיגלען צדדים ביידע פון טענדענצן שפראכלעכע די

זייערע. איינשטעלונגען אידעאלאגישע די בולט
 העברעישער דער דייטשמעריש, מער שרייבן קהילה־לייט נייע די

 א — אויסדרוקן אידיאמאטישע מאגערער, א זיי ביי איז עלעמענט
דערשיינונג. זעלטענע
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”ריגזןץגגירטג "תור

 מאקאראנישן א שרייבן קהילה אלטער רער פון שרייבער די
 נאיר עלעמענטן, העברעישע טיט נאר ניט באווירצט יידיש :לשון
פסוקים. גאנצע טיט

שפראך. דאזיקע די אוים לאבן "נעאלאגען" די
 חריפות. אהן עפיז דויא טאהנן זיא ,]מיינעז[ מאהנען לייט "דיא

 וויא טייטש דיא טיט תהלים אין פסוק אוצר קאפיטל אהן זיך נעמען
האט". פרטייטש ]מענדעלזאן[ דעססויא משה ר׳ זיא

 ^לטער רער פון שפראך די אן זיי דופן ארט אנדער אן אין
שפראך. חומש" טייטש אדר וראנה "צאנה :קהילה

 רער־ און הויכדייטש שרייבן מיינט יידיש שרייבן אז האלטן, זיי
ק.( נ. רער פון 14 )נומער :זיי שרייבן פאר

 הערר שרייבן, דייטש ערשט לערנע אונד שוהלע דיא אין "נעהע
 ■געהאבט. האבסט ■ווידר אוגד געהאבט האבסט געהאבט, האבסט פאן

 צאנה איינע זיי מיט בעסטן אום בריהח דיין קאן גראהסמוטטר מיינע
געהט". פר זעהן אונד הערן איינם דם לעהזן, טאהן וראנה

 "האלב ק. א. דער פון שרייבער די פון שפראך די אן דופן זיי
אמשטרדמש". האלב און טייטש

 טייטש" "הויך שרייבן דארח מען אז האלטן, "נעאלאגען" די
 יהודית" אמשטרדמשי "פלאטי ראם ניט און אותיות העברעישע מיט
באנוצן. ארטאדאקסן די וואס

 איין ארויסגעבראכט קאמח" "שפראך דעם אין ווערט דערביי
 האלענדישער דער צו ב^ציהונג די איז דאס :מאמענט וויכטיקער

שפראך.
 האלענ־ קעגן איז זי אז קאטעגאריש, לייקנט קהילה אלטע די

 פאלע־ אזעלכע •ווען בעסער סך א איז עם אז אבער האלט זי דיש.
יידיש. אין דוקא געדרוקט ווערן שריפטן מישע

 פון סאהרט דש אללי ]טאדל[ דיסאפרוביהרי איך שוין "אויב
 נאך דאך איז בילאסטרט, מיט אנדערן דעם איינר וואו שרייבין,

 הא־ אין אודר איז, גשריביז טייטש יהורת אין עש אויב חילוק איין
(.18 )נוט. לענדיש"

 זענען לייט קהילה אלטע די זיי, אז באשולריקונגען די אויר
:אזוי שרייבער זייער ענטפערט האלענדער, קיין ניט

 מיד עז לאהנט נאך אבר האללאנדר. איין בין איך "אויך
 וצייגן. צו שפראכי האללענדשי דיא אין פעדר מיינע ניט מיהע דיא

 שווענק אום לינקש פעדר מיינעם צו איך זאע באלד אבר פילייכט
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ט\אצ?\י י.

 איך שרייבי אלזא האנד דער פיר האללענדש. שרייבי איך אונד
ק.(. א. 15 )נומער שפראכי". יורשי אין מעהר ניט דיר

 א •ווי געווארן, ערקלערט איז האלענדיש אויר ניט שרייבן ראם
עולם. רעם אויפצורייצן ניט כדי נויטווענדיקייט,

 ציי־ דיא אין "■פובליהק געהייסן וואלט האלענדיש אויה שרייבן
 גאנצי דיא פר בושה איין אונ׳ חרפה איין וואהר עם שרייבן. טונג

וועלט".
 אזא מיר געפינען ק.(, א. דער פון 20 )נומער דיסקורס רעם אין
 שפראכנ־ גערופענע אזוי די אמבעסטן אילוסטרירט וואם דיאלאג,

:אמסטערדאם אין צייט יענער פון פראגע
 ]אנאנסן[ אדווערטענציעס צווייא... איך האב דויא .• יעגץב

 פר וואש האללענדש. אין איינש און יהודת אין איינש מיר. בייא
האבן. דוא ווילשט

האללענדש. אין דש מיר ניב .-אתטיל
 האב האללענדש אין דש הויך. אמאהל עש לייאן א .• גתץ$ל

 האפ׳ איך מיט. דויא מן טוהט וואש גיזעהן, ניט גאהר נאך איך
 ווערט שוהל ליבה אונזער אין האללענדש אין עש מן דש ניט דאך
האבן. גירופין אויז

 ניט נאהר דאך איז עש שטות. מיט פריא שוין בגינשטו .•
 האללענדש אין כרוז איין רופט וועהר את׳ גיווארן, גירופין אויז
אויז.

אין? דויא ]שטעקט[ שטעבט וואש ! נארישקייט .• וטיל א
 וואר־ דענקשט. דוא אלז מער ? שטעכט אין .דויא וואש .• גתתיל

 יחגרגז וזית? את־ךך אגובוך וזיר יהגדילץ, ןראך< רנו\ ודיר תווי\ פאהר
 אננדר בייא שוהל אין מן ווען דש, שטיהט שיין וויא א רייר\.

 ווא־ דיהר, בענש גאט ]נאר[ מר האללענדש. שמוהזין את׳ שטיהט
גיווארין. זעצט איבר ■גאהר רען עש איז רום

 אלטער דער ביי איז שפראך יידישע די אז קלאר, אלזא איז עם
 מיט יידישקייט, דאזיקער דער מיט פארבונדן ענג געווען קהילה

 יא זיי ביי איז דערפאר און אידענטיפיצירט זיך האבן זיי וועלכער
 אין אודר גשריבן, טייטש יהודת אין איז עם "אויב חילוק א געווען

האללענדש".
 די איגנארירט בכלל אנפאינג אין האבן לייט קהילה נייע די

 און יידיש דייטשן כמעט א געשריבן האבן זיי "שפראכנפראגע".
 ■דיס־ דאזיקע די פון לייענער דער וואס טערמינען, באנוצט האבן
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ריגזזץותרטו" "וגור

 באקלאגט דעם אויר זיך האט מען פארשטיין. געקענט ניט האט קורסן
שטועם. א רעם וועגן טאקע גייט דיסקורסן די פון איינעם אין

 ניט קיינער האט "קוראנטן" די אין שריפטן" "פילאזאפישע די
רעאגירט. ניט זיי אויר מען האט דערפאר און פארשטאנען

 טעארעטישע די גערופן מען האט שריפטן" "פילאזיפישע די
 און פרייהייט פון פרינציפן די וועגן קהילה נייער דער פון ארטיקלען

פליכטן. בירגערלעכע
 דער און טייטש" "פלאטטע אויה איבערניין געמוזט מען האט

 אין שרייבן. קעגן אנגעהויבן... און פארשטאנען בעסער האט עולם
 נומער טן14 אין באימערקונג א כאראקטעריסטיש זייער איז זין דעם
ק. נ. דער פון דיסקורם דעם פון

 אל־ דער צו ענטפער דער איבערגעלייענט ווערט עם ווי רעם נאף
 זאגט שפראך דייטשמערישער שטארק א אין געשריבן קהילה, טער

 רעד־ א זיינע איבערלייענען וויל ער אז מיטשמועסער, די פון איינער
 פאר־ בעסער דאם וועלן אלע אז ער, באמערקט דערביי קלערונג.

 אויח מאכן עם גייט ער ווייל קהילה, דער פון ענטפער רעם ווי שטיין,
יידיש(. ד. )ד. טייטש" "פלאט
 איז יידיש" "דעסויער דער אז געמיינט, האבן נעאלאגען די
געטא. אמסטערדאמער אין פאפולער שטארק
 אל איבר שוועבן ביכר "טייטשע די אז געשריבן, האבן זיי
ספרים". אונד תפלות "להבדיל ווי מער, זיי לייענט מען הערום".

 קוט־ טייטשע אין ראך שפייאען — זיי שרייבן — קצינים ״דיא
ווערק". פלימענטן

 "אונ־ זענען זיי הגם געטא, פון מעדכן די און •ווייבער די אבער
 און לענוירג לאור, י גג גגגוורגגלגא\, פון ביכער דייטשע לייענען וויסנד"

 זעט מען טעאיטער, דייטשן אין גייט מען וגאלבוגגר. און רולזא אפילו
 דארף שפראך דייטשע די אז עם, הייסט זץאגוצגובג. א פון פיעסן די

יידן. די פארשטענדלעך זיין
 דיא פון ארדער דיא אין דאך איזט שפראכע טייטשע "דיא

קווארטיהר". יודען גאנצע רז אין טאהג
 שרייכער דער געווען איז גערעכט גוזמא. א געווען איז דאס

 אנציילן געקענט קוים מען האט יידן הונדערט אויר אז ק., א. דער פון
דייטש. פארשטאנען האבן וואס פיר,

 דעם אויר איבערגיין ביסלעכווייז געמוזט האט קהילה נייע די
 — האלענדיזמען כאראקטעריסטישע די מיט יידיש אמסטערדאמישן
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שאצזץי י.

 אירע פון שפראך ■די פארשטאנען ניט מען האט אנדערש ווייא
שריפטן.

 איז דיסקורסן .די פון אייגנטימלעכקייטן שפראכלעכע די בנוגע
 שעמען(, )זיך חרפענען ווי ווערבן אזעלכע אויר אנצואווייזן כדאי

 פון 13 )נומער חאטשי )טייערער(, יוקרר ווי אויסדרוקן אזעלכע
ק.(. נ.

 ■צו כדאי איז אויסדרוקן אידיאמאטישע און ווערטלעף פון
פאלגענדע: פארצייכענען

שונאים. מיינה איבר קריעה (1
שבת. אן חברה דיא צו דש קומט וויא (2
 פוילי־ אהן אויר ׳ווי אז אננדר, אונטר ]געפילדער[ גקרייש (3

רייכסטאהג. שי
גדיה. חד פון סוד ]איין[ אהן איז עז (4
איז. וואהר דש אלז לעהבין, אויז יאהרין איהרי זעלין זיא (5
לערנן. טאנצי בער אהן ראך קען מען (6

 דיאלעקט, דאזיקן רעם פון אייגנטימלעכקייטן שפראכלעכע די
 פאר־ זיכער ■וועלן אמסטערדאמיש כאראקטעריסטיש אזוי איז וואס

 דיס־ דעם פון ציטאטן פון צאל גרויסע די פילאלאג. א אינטערעסירן
 זענען דיסקורסן די פארשונג. איזא פאר באזע א ווי דינען קען קורס
 א אויך קולטור־געשיכטע, יידישער רער פאר וויכטיקייט זייער חוץ

 אט־ אין לשון יידישן רעם פון געשיכטע רער פאר מקור וויכטיקער
געטא. סטערדאמער

דיסקורסן די פון כאראקטעריסטיק

 מיינען קען עם טייטשן. סך א זייער האט דיסקורס ווארט ראם
רכילה. א... אפילו און רעדע א שמועס, א טראקטאט, א

 דורכגע־ שמועסן קורצע וועגן זיך האינדלט פאל אונדזער אין
 פארא־ און שפאם און ערנסט בריוו, פיקטיווע דיאלאגן, מיט פלאכטן

 געפי־ ליטעראטור האלענדישער רייכער רער אין המצאות. דיסטישע
 פאליטישע פון צייט א אין באזונדערם דיסקורסן. סך א מיר נען

 פאלק פארן ווערט רעוואלוציעם אדער מלחמות ווי אויפרודערונגען,
 דיאלאגיזירטער א אין מערסטנטיילם דיסקורס, אזא ארויסגעגעבן

דיומא. מעניני באריכט מין א ווי פארמע
 האלענדישן איינעם צווישן ריסקורם "ווארהאפטיקע מין אזא

68



ריגזן\גהךט\" "וער

 אמסטערדאם אין דייטש אויח ארוים איז שיפער" ענגעללענדישן אונד
(.4ס ז. 8) 1654 יאר אין

 איי־ ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דער האט מוסטער דעם לויט
 פארעפנטלעכט "דיסקוהרש" זיין ארויסצוגעבן צוגעטראטן איז ער דער
 מארט, טן27 און טן15 )צווישן וואכן צוויי קנאפע פון משך אין

נ. א. יעדערע בלעטלעך צוויי צו ׳דיסקורם, איזא פון נומערן פיר (1795
 וועגנש פריינד גוטה צווייא צווישן רעדונג אונטע "פריינדליכה

 נויטווענדיג אוג׳ נוציג זעהר אומשטאנדיגהייטן טעגעגווארטיגה דיא
 פרי־ אין גערעדט האבן מיר וועלכע וועגן וויסן". צו יעדר איין פר

קאפיטל. ערדיקן
 איז דיסקורסן מין רעם פאר האלענדיש אין טערמין צווייטער א

 רכילות פלאפלען, שמועסן, ריידן, צו ה. ד. ע׳1^־ ווערב פון
 ■רואם )ראם פאלקם־ביכלעך געווען זענען "פראאטיעם" די טרייבן.

 אין געוויינטלעך איזדאניא"(, "לובאטשניא רוסיש אויח רופט ׳מען
 א אין אדער פאר קומט געשפרעך דער דיאלאג. א פון פארמע א

 נסיעה, א בעת שיח א אויח אדער פלאץ(, עפנטלעכער )אן "קאלעשיע"
 פון •וועגינם" "פאסט צוויי קומען עם וואו הויז, פאסט א אין אדער

 פאלי־ לעצטע די דערציילן פאסאזשירן די און שטעט פארשיידענע
נייעם. טישע

 פרימיטיווע געהאט ׳געוויינטלעך האבן "פראאטיעם" דאזיקע די
 אכסניה, אן מענטשן, מיט שיח א פאר שטעלט וואס האלצשניטן,

וו. א. א. פאסט־הויז א
 ׳רשימות גלענצנדע פארמאגט ביבליאגראפיע האלענדישע די

 וואם "דיסקורסן", אדער "פראאטיעס" פילשפראכיקע אזעלכע פון
 במקום־ מין א זענען און לאנד דאזיקן דעם אין דערשינען זענען

 א ווי אויספארשונג, אן זיכער פארדינט יוואם אויסגאבע, צייטונג
 האלענדישע דאזיקע אט־די לויט ׳דערשיינונג. קולטור־היסטארישע

ריסקורסן. יידישע די נעפורעמט זענען "פראאטיעם"
 אויח ארוים אפריער זענען יידן בנוגע "פראאטיעס" אזעלכע

האלענדיש.
 אן צווישן שיח א אויח שמועס אזא באקאנט איז למשל, אזוי,

יידן. הויכדייטשן אן און מיידל א! שיפער, אפיציר,
(801ד1111ז>ן3366 ז1ג58€11€11 80111,ז€ק>ן }11££1ס־¥11\

 אויח קהילה נייע די ארויסגעגעבן האט דיאלאגן אזעלכע צוויי
גאר הייסט איינער יידן. צוויי פירן דיאלאג דעם האלענדיש.
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י9ט\אצ י.

 פאסיקן מער א מיט צווייטער דער קהילה. אלטע די פארטרעט און
נייע. די פארטרעט נאמען

(23ס16ס8־זק331,< 108801160 7׳\\66 1100(^101186 }00(160. 2סץ(16
(16 6006 ¥30 (16 00(16 }00(186 6001060100, 60 (160 30(161־00 ¥30 1101:

111308 300(186 1-1^1 6601660160. 1798, 8).קק

 געפי־ מען קען פרעסע האלענידישער אלגעמיינער דער אין אפילו
 אין באשטאנען איז פיקאנטקייט זייער וואס דאקומענטן, אזעלכע נען

 די געווארן אפגעהיט איז דיאלאג אדער מאנאלאג אין וואס דעם,
 ס!6 א10ס!¥6 ?081 צייטונג דער אין בעל־דבר. דעם פון שפראך

 א פון בריוו א אפגעדרוקט געווען איז ,1796 אויגוסט, טן23 פון
 ברייוו דער ארמיי. דער אין יידן די צולאזן פון פראגע דער מכה יידן
אותיות. לאטיינישע מיט אבער יידיש, אויר געדרוקט געווען איז

 נייער דער און אלטער דער צווישן אבער קאנפליקט דער
 לחוץ אים ארויסטראגן אז כאראקטער, אזא פון געווען איז קהילה

 האלענדיש אויר פאלעמיק די פירן זאך. טאקטלאזע $ געווען איז
 צווישן וואס רעם, מחמת פעולה, קיין האבן געקענט ניט אויך וואלט

 האלענדיש ווינציק זייער געווען זענען קהילה אלטער דער פון לייט די
 אויח אטאקעס דאזיקע די פירן געקענט האט מען אמת, קענעוודיקע.

 אבער — געהאט גראד .צדדים ביידע האבן שרייבער ווייל העברעיש,
 נישטיקע, אזא געווען איז לייענער העברעישע פון פעריפעריע די
געפונען. ניט אפקלאנג שטארקן קיין זיכער וואלט מיסיע איר אז

? דיסקורסן די פון שרייבער די געווען זענען ווער
 איז רעדאקטאר קיין אנאנים. דערשינען זענען דיסקורסן די

 ווארפן שמועסן די אין דרוקער. דער נאר אנגענעבן, ניט זיי אויה
 צו זיי שרייבט מען וואם יידן, פון נעמען ערשטע די נאר דורך זיך
 א. דער פון שמועסן די אין ווערט למשל, אזוי, מחברשאפט. די
פון ]אויטאר[ "אטער" א ווי ץב2יגץ איינער דערמאנט ק.
ביכלעך. די

 מאכט ער אז יעקב, איינער זאגט ק. א. דער פון 6 נומער אין
ביכלעך. די

 לייט אייך בעהט איך ]נאר[ מאהר עש, מאך זעלבר "איך
ניט". וועלט גאנצי דיא דאך עם ציהלט פר

 דעשיפרירן צו שווער איז רמזים אזעלכע אז זיך, פארשטייט
 יידישער לאקאלער ׳דער פון אויספארשונג אויספירלעכע אן נאר און

 מיט־ די גענוי און ריכטיק פעסטשטעלן קען תקופה יענער אין סביבה
"דיסקוהרש". פון ארבעטער
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ריגזזץגתרש" "רעך

 גגארשייג־ ווי חשבון, אין קומען קענען גערעדט אלגעמיין אין
 און אססערן ברגגגעגגך, חוץ איבערזעצער אדער מיט^רבעטער לעמו

 געווען איז ער ■ווייל יידיש, געקענט האט לעצטער )רער ליגרגגא? יתגרת
 מאטעריאלן, צוגעשטעלט מסתמא האבן וועלכע ייד(, פוילישער א

:שרייבער פאלגענדע
 גע־ ,1775 ערך אן בערלין אין )געבוירן ברירריכנגבעלר רגר
 מיטגליד א (,1810 יאנואר, טן19 רעם אמסטערדאם אין שטארבן

 אפאלא־ רייע א פון מחבר א מאספים־גרופע, בארימטער רער פון
 העברעיש, אין יידן־פראגע רער וועגן שריפטן געטיש־פאלעמישע

 פא־ זיין מיט געווען שם קונה זיך האט ער האלענדיש. ׳און דייטש
 קעגנער אויסגעשפראכענעם סאמע רעם (,8^16(1611) תגגירך קעגן לעמיק

 גע־ האט וועלכער יידן, האלענדישע די פון עמאנציפאציע דער פון
 בירגער־ מיט סתירה א אין איז משיחן אין... גלויבן דער ^ז טענהט,

רעכט.
 ישרון", "עדת קהילה דער צו נאענט געווען איז פרירריכגגפעלר

 שיר א זיינם באקאנט אויך איז ליטעראטור העברעישער דער אין
.*(1802 אין אמסטערדאם אין )דערשינען שלום אמיענער דעם לכבוד

 אז און 1797 אמסטערדאם : אנגעגעבן פאלש (99 )ז. צייטלינען ביי *(
 זע־ פאקטן איבעריקע יד או עמאנציפאציע. דער לכבוד כלומרשט איז ליד דאם
ריכטיק. ניט דארטן נעז

 אגב, איז (1870 פון אויסגאבע דייטשע ,134 )*, ן צ ע ר ג ביי
.1812 נאך געשטארבן איז אזפרידריכספעלד אנגעגעבן, ריכטיק ניט

 הבית חנוכת צום שיר א פארפאסט אויך האט ■פרידריכספעלד
(.454 ז. )צעדנער, ישרון" עדת של הכנסת ״בית פון

 דער פון איבערזעצונג העברעישע א זיינע ארויס איז 1798 אין
נ. א. בירגער און מענטש פון רעכט פון דעקלאראציע

 לאדם". אדם בין אשר והמשפטים החקים הברית, דברי "אלה
פלוגבלאט(. $ פון פארמע א )אין

 פון פארטרעטער וויכטיקער א נאך צייט יענער צו איז געווען
האלאנד. אין ליטעראטור השכלה דער

 האט געשטאמט גזרןץגנג. גגררכי בך תירש צבי נעהייסן האט ער
)בייערן(. אילפעלר פון ער

 וויכטיקן א זייער העברעיש אויר צונויפגעשטעלט עם האט ער
 רעזא־ רעדעם, רוי דאקומענטן, פון זאמלונג א נגידים, דברי נ. א. ספר

 עמאנ־ יידישער דער פאר קאמח מיטן שייכות אין וו. א. א. לוציעס
בל.(. 72 ,1799 )אמסטערדאם, האלאנד אין ציפאציע
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י.

 דעם ^־גפנז, ץ ב" אבך\זבו ב\ טולוזח ביי דערשינען איז בוך דאם
 א געווען איז מחבר איר אבער קהילה. אלטער דער פון דרוקער
 יראם ווי רעוואלוציע", "באטאווישער דער פון אנהענגער אן משכיל,

 העברעיש אויך ארויסגעגעבן האט ער וואם כרוז, רעם פון קלאר איז
 מודיע איז ער וועלכן אין ,1798 דעצעמבער, טן9 רעם יידיש און

(.*נגידים" "דברי זיין פון דערשיינען גיבן .דעם וועגן
 ההשגחה, דרך נ. א. ספר א פארפאסט אויך האט ץגגץ1וןאר

בל.(. 30 + (2) ,1805 )אמסטערדאם,
 געהייסן האט ער אמסטערדאם. אין געווען איז מחבר א נאך

 העב־ אויח דיאלאג א אנגעשריבן האט ער ברגופטלד. תירץ ליפודן
 בוים. פרייהייטם רעם פון אורשפרונג דעם וועגן האלעגדיש און רעיש
כרוז(. א ,1795 )אט. החירות( עץ על )שיר

 יאגץאב באטראכט אין קומען אויך קען טעקסט יידישן רעם פאר
 טעאטער, פראפעסיאנעלן יידיש־דייטשן א פון דירעקטאר א רעוזגיטר.

 אין "זינגשפילן" ריי א פון קאמפילאטאר און מחבר איבערזעצער,
יידיש־דייטש.
 און ליבערטאטע" "פעליקס פון מיטגליד א געווען איז רטנגויטר

 "רעווא־ דער לטובת פארשטעלונג" "בענעפיט א געגעבן אפילו האט
 דער־ איז וואס דייטש", "הויך אויח רעדע א געהאלטן דערביי לוציע",

 פון יאר "ערשטן דעם אין האלענדיש אויח און אריגינאל אין שינען
 פאטענציעלע אלץ זענען דאם (.1796) רעפובליק" באטאווישער דער

 איז שווערער "נעאלאגען". די פון זייט דער אויף מיטארבעטער
 שרייבן געקענט האבן וואס פען, א מיט מענטשן אויסצוגעפינען שוין
 איז שרייבן דאס אמת, קהילה. אלטער דער פון דיסקורסן די פאר
 לומדישע באנוצטע אפט די אבער קיוואליטעט, הויכער א פון ניט

 באדייטנדע גאר די און פאלק פון מענטשן אז עדות, זאגן פסוקים
 יענער פון גאסן־פאעטן און פאלקסשרייבער יידישע צאל אין

 דעם פון מיטארבעטער מעגלעכע ווי באטראכט אין ניט קומען צייט
ק. א. דער פון דיסקורם

 באריטטער דער אין נעווען איז אויפרוף דעם פון עקזעמפלאר אן *(
 ליטע. |אין ר ע נ י ז א י ו ו יוסף משכיל דעם פון ביבליאטעק

 דעם זי האט ביבליאטעק זיין איבערגעקוקט האט צעגזור רוסישע די ווען
 אין אומעטום נאר קאנפיסקירט, ניט אויפרוף "רעוואלוציאנערן" דאזיקן
 ראזענ־ )ש. )פרייהייט( "חירות" ווארט דאס אויסנעמעקט טעקסט

(.83, 1¥ ערעזשיטאיןן״8״ אין ד ל ע ם
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ריגחץגחךטו" "וצר

 פון מחבר א פרינץ, ווטגוז ב\ גלוץ\ געשריבן דארטן האט אפשר
 האטי־ רעגירונגם די פון אנגריח דעם וועגן ליד אינטערעסאנטן אן

 רעם באצוועהט האט וראם ההילה, אילטער דער פון שול די אויר סארן
 דאם פרנסים. נייע פון ארויפזעצן ראם און פרנסים די פון גירוש

 האלענדיש אויר דערשיינען צו געווען זוכה אפילו האט ליד דאזיהע
 האלענדישן א ארויסגעגעבן האט גווורץ יאאנילץ "נעאלאג" דער און

 טרי־ פון דאהומענט א ווי געשעעניש, דאזיהער דער וועגן באריכט
ההילה. נייער דער פון אומה

 אלטער דער פון אנהענגער אויסגעשפראכענער אן איז ביריבו
באטראכט. אין הוטען דערפאר העז און ההילה

 אויסשטאטונג, "רעדאהציאנעלע" ידי מען הען אלגעמיין אין
 פאר־ זיך — סוד רייצנדן א פון חן א היסטאריהער א פאר האט וואם

פשוט. גאר שטעלן
 ווינציהער אדער מער )רכילות( "פראאטיעם" ראך זענען ראם

 רעם לויט באפעפערט און באזאלצן אביסל באשטעטיהטע, היסטאריש
 צונויפגעזאמלט פען, זיין... פון גאליהייט און שרייבער פון געשמאה

 געטא,יוועגן אמסטערדאמער אין האפע־הייזער אומפארמייידלעכע די אין
 פי- אזעלכע דערציילן ה. י. טן18 פון רייזענדע אויסלענדישע וועלכע
 אין געבראכט פה שבעל תורות דאזיהע די ווערן דאז ז^כן. האנטע

 "אלטע" )די "׳פארטייען" צוויי די פון דרוהערייען רעספעהטיווע די
 דאזיהע ידי ווערן דארטן רופא(. יוחנן צו "נייע" די פרופסן, צו

 אויסגעדריהט זיך האט מען ווי "הונסיפירט", ברעהלעך און שטיהלעך
 געדינט האבן מוסטער א פאר צונויפגעשטעלט. און אמסטערדאם, אין

 "דע־ די אפילו דיסהורסן. און "פראאטיעם" פאלהם האלענדישע די
 מוס־ פרעמדע די פון לעבעדיהערהייט איבער זיי טראגן האראוציעס"

 טעב־ דיזעלבע ;וו. א. א. שיח ׳פאסטוואגן, אכסניה, דיזעלבע טערן.
 גע־ נייע א אריין בריינגט רכילות נייע א דיאלאג. ענלעכער און ניה

 ר' א נאמען. אנדערן $ז מיט יידן א געזאגט ריכטיהער ארעד שטאלט
 גע־ די אין פיגורירן אשה׳ם אפילו יעהב. ר׳ אידער סנדר, ר' גומכיל,

 מיט־ אשה אן דערלאזט און פרום אזוי ניט איז פאלה דאם שפרעכן.
 כדי רכילות. א טאן צושטייער ארבעט "הייליהער" דער אין צוארבעטן

 די־ כמעט פערסאנאזשען די אפילו זענען עולם דעם פארטומלען צו
 אויסערלעכער דער פון דיסהורסן. די פון סעריעם ביידע אין זעלבע

 געטעהנעט פאלסיפיהאט ידער דאך האט אפגערעדט. שוין איז זייט
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שאגרתי י.

 ירעד און אריגינעל רער איז ער אז מודעה, פיפיקער ספעציעלער א אין
(.*נאף אים מאכט שכנגד צד

 טעמפערא־ אביטל אויפדעקן רעמ^רקע א פון זיך לאזט אמאל
 מאכן צו לייענער, דעם געפעלן צו אמביציע און גאוה אביטל מענט,

עפעקט. אן
 "מיטארבעטער" די פון איינער זאגט ס. א. דער פון 6 נומער אין

 עפעקט גוט פון אובינט היינט דיטקוהרש אונזרי דש האפי "נון אז
מעכטי". זיין

 פאר געקויפט האט עולם דער ווי נאכדעם איוונטן, די אין און
 וואט בריק שול אויפן ביכעלע א שטיבער האלב א און צוויי אדער צוויי
 מסתמא מען איז אשכנזים, די פון שול גרויסער דער צו געפירט האט

 אין שטעקט וואט "פאליטיק", טארט )ידי קאפעען די אין נעזעטן
 געלאכט און געהאט הנאה זיכער און מענער!( פאר נאר דאך איז זיי

 און קא׳לאמבורן פיקאנטע הומאר, וואולנארן וויצן, בטלנישע די פון
 תקנות די :)לדוגמא מארטעליעזע בניגון לידער־פאראדיעם געלונגענע

 אויס: מאכט וואט פאראגראפן, 102 האבן קהילה אלטער דער פון
 אונטער אינטינואציעס הייס־בלוטיקע לאקאלע די (.102 — כלבים
 געלעגן געטא אמסטערדאמער פון "שמויש" דעם פאר איז וועלכע

 אונדז פאר זענען געקענט, גוט האט ער וואט לעבן, צאפלדיק שטיק א
 דעם אויפדעקן ווילן מיר וועלכן פון שטויב, היטטאריש ווי מער ניט

 •געשיכטע דער אין תקופה טעמפער^מענטפולער יענער פון פעניקם
האל^נד. אין יידן פון

 איז אויפרופן און ארטיקלען די פון ניווא "פובליציסטישע" די
תקופה. יענער פאר אפילו הויכע קיין ניט

 פאר קעמפער די צו צוגאנג ריין־פערזענלעכער דער קודם־כל
יידן. פון עמאנציפאציע דער

 גייטטער", "בייזע ק. א. דער פון אויגן די אין אלע זענען זיי
 אזעלכע מיט געשטעמפלט ווערט קהילה נייער דער פון צייטונג די

 "איין בלאט", "שורקן בלעטר", שונד ביכלכי", "לומפ ווי עפיטעטן
 אזעלכע וו. א. א. ביכלעך" "רשעות מישט", פול האנד גאנצי

 ווערט וואט טויטע, זען מען דארף ליסיגגאזץ און פרירריכנזפטלד ווי יידן
יהודים". זעלכי איבר "קריעה :״אפאריסטיש" גאר אויסגעדריקט

 ניכט דיא ווערדן ערקענט עכט פר עקזעמפלארן קיין ווערין "דויא *(
 נומער אין מיר לייענען זינט" צייננט אונטר זעלברשט שרייבער דעם פון

ק. א. דער פון (13 נומער )פיקטיווער 1
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ריגזזץגגזרש" "דוגר

 פון שריפטן די צו קהילה אלטער דער פון ב^ציהונג דער פאר
מקור. ׳וויכטיקן זייער א גאיק צום מיר האבן "נעאלאגען" ידי

 רעגל־ דערשיינען צו אנגעהויבן האט "דיסקוהרש" דער איידער
 נו־ פיר ארויסגעגעבן ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דער האט מעסיק
אונטעררעדונג. נ. א. טריפט פראפאגאנדע א פון מערן

 זאגט אויסגאבעס דאזיקע די אויח רעאגירט האט מען אזוי ווי
 וועלכער .בעג. אייגי? ר\ רגריבג געוויסער א מיטצייטלער, א עדות
יידיש. אין געשריבן נאטיצן, דאטירטע געפירט האט

 ביי מיר לייעבען ,1795 מארט, טן17 פון דאטע דער אונטער
:אזוי אים

 בלעטיע איין געבן צו אויז בגונין (* דאקטאר יוחנן האט ״נון
 איז שפראך[ ]גיפטיקער )!( סאהמינשפראך אין וועלכש ]בלעטל[
 זיך אן מענשן דאממיט דען נור אום הירש אוב׳ אגרי ע״י גיהאלטין

 ]אבסאלוט[ אפסילוהט אום זיין, צו בעיקר כופר ח״ו אום ציהן וצו
מעגין". צו בפרהסיא שבת מחלל

 דערפאר קהילה. אלטער דער פון אנהענגער אן געווען איז .ריגג
■גיפטיקע. זענען נעאלאגן די פון בראשורן די אז ער, שרייבט

 פאר־ אים ביי איז ,1795 מארט, טן27 פון דאטע דער אונטער
אז שריבן,

 אוב' אורי בלאט שענד זיין אין גיגעבן האט דאקטאר "יוחנן
 הכל מענש, דען פון רעכט דש טייטש פלאט אין איבערזעצט הירש

 אבל ציהן, צו זיך בייא עמנו[ ]מבני מב״ע עם המון ידש אום נור
ניקס". הכל דשמיא[ ]בסיעתא בס״ד הילפם

 דער -וואס רעכט, בירנער פון דעקלאראציע די ער מיינט דאס
 )"פלאט יידיש אויר ארויסגעגעבן האט ליבערטאטע" "פעליקס קלוב

 אורי ר׳ "אונטעררעדונג" דער פון פארשוינען צוויי ידי וואו טייטש"(
דעם. וועגן דעבאטירן הירש ר׳ און

 ווינציק האט גאט אויר זיך פארלאזן ראם אז זיך, פארשטייט
געהאלפן. וואס

נייע די איז ארטאדאקסן די פון אט^קעס אלגעמיינע די אויח

 חאט וואם דרוקעריי, דער ן פנו בעל־הבית דער איז דאקטאר יוחנן *(
 און בנימין ובנו רופא לוי יוחנן פירמע: די ■נעטראנן צייט יענער צו

 עמדען(. פון רופא הירץ נפתלי פון )נענרינדעט 1726 זינט עקזיסטירט האט
 דער אין געווען איז ן ע ד מ ע ן א ו ו יוחנן דאזיקער דער

 ישרון". "עדת פון מיטנליד א און ליבערטאטע" "פעליקס פון פארוואלטונג
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הץי4שא י.

 ארסענאל איר ארויסנעשטעלט האט זי שולדיק. געבליבן ניט קהילה
אדיעקטיוון. פון

 יערייבז קהילה אלטער דער פון ביכלעך די פון שרייבער די ווענן
 שרייבט דער שרייבר, ערליכר באוואוסטר, רעכטשאפנר, "איין אז זיי,
(.14 )נוט. זיי". פאר ניט

 !פרנסים ■די פאר שרייבן וואם די, זענען קנעכט" "פען :אלזא
 אי־ דער פון אימפעט נאנצן טיטן פרנסים די אטאקירן "נעאלאנן" די

 איז אידעאלאניע דאזיקע די רעפרעזענטירן. זיי וואס דעאלאניע,
 האט ער יארן... "וועסנע" זיינע אין ליבעראליזם בורזשואזער דער
 רע־ פראנצויזישער דער פון זאפטן די טיט רחבותדיק נעשפייזט זיך

 שטארקער, א געווען איז דעספאטיזם קענן ה^ס זייער זואלוציע.
 שוין איז ער ווי פונקט לעבן, יידישן אין אפשאפן אים ן רעב שט זייער

 אן געווען איז האלאנד, פון מלוכה־לעבן אין געווארן פארניכטעט
 קלאסן־אינ־ די פון דיקטירט נויטווענדיקער, א און אויפריכטיקער

פארטראטן. האבן זיי וואס טערעסן,
 אריענטאציע די פרנסים די טצד געווען קאפריז קיין ניט איז עם

 פארקערפערט האט דינאסטיע ענגלישע דאזיקע די אראניער. די אויה
 ווי האלאנד, פון עקאנאמיק דער אין סיסטעם פעאדאלן דעמזעלבן

 סטרוק־ עקאנאמישער דער אין רעפרעזענטירט דאס האבן פרנסים די
 איר טיט אטסטערדאם אין קהילה יידישער פעאדאלער דער פון טור

עקאנאטיק.
 ארא־ די להבדיל, ווי, דינאסטיע, אזא פונקט נעווען זענען זיי

 פרנסים די דעטאקראטיע. פון חוזק א נעווען זענען וואלן די ניער.
 און קהילה די קאנטראלירט האנט, פעסטער א טיט נעהערשט האבן
 פאר הכנסה מער וואם ציען צו נעזען און אינסטיטווציעם אירע אלע
 בולט ווערט ראם טאנאפאלן. אנדערע און פלייש־שטייער פון זיך

 היסטאריש און קהילה נייער דער פון דיסקורסן די אין ארויסנעבראבט
ריכטיק. דאס איז

 דער חוץ מאכט, שום קיין אנערקענען ניט ווילן פרנסים די
קהילה. רער פון טאבט

 סא־ זויא איז מלך קיין ]קראפט[, קדאבט אונז בהאלטן "וויר
 ארטיקל פאלעמישן א אויף טאטא די איז דאס — קהל" אלס •וועריין

 צוגע־ ווערן ווערטער די ק. נ. דער פון 23 נומער דיסקורסן, די אין
 צונעטראכט זענען זיי אויב פריןץ. יגטף פרנס דעם שריבן

 דריקן זיי אויסגעטראבט. ניט אבער זיי זענען שרייבער, דעם פון
פון קהילה אמסטערדאמער דער אין פארהעלטענישן מאבט די אויס
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 ־חךטץ"\\1דיגז "דגור

 די באקעמפן צו שווער אזוי געווען איז דערפאר און תקופה יענער
 ארגומענטן נעהאט זיי האבן מאטייוון אנדערע חוץ ווייל פרנסים,

מאסע. יידישע די געשראקן ממש האבן וואם
 )נוט. נטולים". "אינו טיט זיין מתחתן זיך ווילן "נעאלאגן" די

ק.(. א. דער פון 2
 רעלי- יירישע וועלט" "גואישער רער פאר ארויסטראגן ווילן זיי

 יידן־דעפוטאטן קיין האבן ניט מען דארח דערפאר און ענינים גיעזע
 צו אויך! קריסטן דארטן דאך זיצן עם .פ^רלאמענט. באטאווישן אין

ענינים? יידישע אין זיך אריינמישן דערלאזן מען זאל ?ואם
 די אויח קאנסערוואטיוו געווירקט האבן ארגומענטן דאזיקע די
 זיי אז זעענדיק, קעמפער, יונגע ידי אז נאך, פשיטא *א מאסן, יידישע

 קהל אין רעוואלוציע נעוואונשטע די דורכפירן ניט הייפל א ווי קענען
הילה. נאך רעגירונג דער צו געווענדעט טאקע זיך האבן —

 סאלדאטן פון הילח דער מיט פרנסים די פון ארויסטרייבן דאס
"נעאלאגן". די פון פרעסטיזש דעם פארשטארקט ניט זיכער האט

 סברדישער דער אין קאנפליקט דער געווען אויך איז אנאלאגיש
 גע־ ספרדים די זיך האבן אמסטערדאים )אין הארלעם אין קהילה
נייטראל(. און לאיאל האלטן

 ריכטונג דער אין געווירקט אויך רעוואלוציע די האט דארטן
 האבן פרנסים ספרדישע די וואל־סיסטעם. דעם דעמאקראטיזירן פון

 האבן יונגע די חזקה. משפחה א אויה ווי אמטן זייערע אויר געקוקט
 רע־ רי פאראינטערעסירט האבן זיי ליידן. געוואלט ניט מער דאס

 ארייננעשיקט האט זי און קאמח דעם אין רעגירונג וואלוציאנערע
 דעם קעגן קהל. פון ענינים די מיט פארוואלטן צו מלוכה־קאמיסאר א

 ב^שלאסן האט מען פראטעסט. העפטיקער א אויפגעהויבן זיך האט
 דורכגעפאלן זענען ספרדים "פאטריאטישע" די און וואלן נייע מאכן
נייע(. די פאר 14 און אלטע די פאר 22) שטימען 8 מיט

 מיט איז רעוואלוציע דער צו נעטריישאפט פון אבער, שבועה, די
סינאגאגע. דער אין נעווארן דורכגעפירט פאראד גרוים

 גע־ ניט "נעאלאגן" די האבן אמסטערדאם אין טאן זעלבע דאם
 20,000 איבער פון ארמיי. זייער געווען איז קליין צו קענט.

 דער פון מיטגלידער געווען 700 נאר זענען אמסטערדאם אין יידן
!קהילה נייער

 דער פון אימפעטיקייט גאגצער דער מיט אז זיך, נעמט דערפון
 רודח־שלומדיק ראך קהילה נייער דער פון אנחענגער די זענען אטאקע

קהילה. אלטער דער מיט פראנט" "פאראייניקטן א זוכן און געשטימט
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 און פאזיציעם אלטע אירע שטארק פארטיידיקט אבער קהילה אלטע די
 פארן איז זי ;"אומוועלצונגען" קיין ניט וויל זי פריווילעגיעס.

קא־ אלע מיט געמיינשאפטלעכעם סך א האט זי ז^1בת6
 רעם אין געלעגן זענען וואס ■לענדער, די אין גרופעם און טעריעס

 האבן וואם און רעוואלוציע פראנצויזישער >דער ■פון השפעות פון קרייז
"אימאל". דעם נאך געביינקט און געהאפט

 מיט פארבונדן גורל איר האט בורזשואזיע ליבעראלע די אבער
אריענטאציע. ■פראנצויזישער דער מיט הערשאפט, נייער דער

 פרנצי דיא : ]גלייך[ גאהל און פרייא איז מדינה גאנצי ״דיא
 געגעבן, פרייהייט דיא יהודים דיא אן גוהט זויא העבן ]פראנצויזן[

 מיטשמו־ די פון איינער ב\2יגן באלערנט קריסטענען" דיא אן וויא אז
(.20 )נומער ק. נ. דער פון דיסקורם אין עסער

 גע־ כדי אז רעזשים, אלטן פון אנהענגער די ענטפערן דערויך
 "׳פעליקס אויה רמז )א ניט חברות קיין מען דארח פרייהייט פון ניסן

 דאזיקע די פארטיידיקן וועלן גופא פרנסים די ליבערטאטע"(.
 פערזענ־ זיי קענען ראשית געגעבן. זיי האט מען וואס "עגאליטע",

 ארויסגע־ זיך האבן מעטאדן שתדלנות אלטע די און שררות די לעך
גוטע. פאר וויזן

 געביטן זיך האבן צייטן איז ק., נ. דער פון יעגץב ר׳ זיי ערקלערט
 איז "חירות" פון ענין דער קאמח. פון מעטאדן די אויך ממילא און

 יידן בירגער. אלע אויך חל איז ער ענין. יידישער א נאר ניט
 זיין ניט פרנסים די קענען דערפאר לאנד. פון בירגער ראך זענען

 באשטייט פרייהייט ווייל רעכט, יידישע פאר שתדלנים קיין מער
רעכט. יידישע קיין מער ניטא איז עס וואס דעם אין טאקע

 דיא אונ׳ קריסטענה דענקנדי "וואול די טאן איצט דארף דאם
 עפיטירט ווערן וועלכע פרנסים, די ניט און פאטריאטן", יודישע

 )דים־ ]קארליקעס[. דוועהרפס" און אריסטאקראטן "קאנאליעם, ■ווי
(.3 נומער קורס,
 וואס אלע, אז ;מלובה־מאכט מיינט וואס יידן, די ערקלערן זיי
 קעגנער אלע און יא, :זאגן קאנסטיטוציע דער מיט צופרידן זענען
ניין. זאגן:

 זאגט מאיכט, העכסטע די אויח ווי קהל, אויח קוקז וועלכע די צו
:אזוי קהילה נייער דעם פון שרייבער דער

 פאלק, א ווען פשיטא א טאן" מען דארח הייסט קייזר א "ווען
 מיט רעגיהרונג מיין "זעלבשט קען און רעכט האבן אלע וואו

האבן רעגיהרונג דיא און יהודים ]אויך[ אהך אוג׳ מאכן העלפן
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 איז" מדינה אונזר אין ווייט זויא דאנק אונ׳ לויב גאט שוין עם וואז
(.2 )נומער

 פאר־ געקענט ניט און געוואלט ניט דאס האבן פרנסים די אבער
שטיין.

 איז עם ווייל פאזיציעם, זייערע פארטיידיקט האבן וצדדים ביידע
 היסטאריקער האלענדישער דער ריכטיק באמערקט עם ווי — געווען

 יידג־ אמסטערדאמישן פון בוזים אין קלאיסן־קאמח א — 8061<1זגמ1
 דער פון האמת רעם אין מאניפעסטירט קלאר זיך האט ■וואס טום,

 פרנסים". די ■פון מאכט דער קעגן בורזשוא׳זיע יידישער ליבעראלער
(06 ז1¥<)13'§3¥0ת(1, 1929, ¥1, 106)

 אינטע־ אזא ביכלעך טשיקאווע דאזיקע די אפ שפיגלען דערפאר
 פראפאגאנדע ראציאנאלער מיט זייט איין פון געפירט דועל רעסאנטן

 אטא־ אימפולסיווע מיט זייט צווייטער דער פון תקופה, יענער פון
 אדער פריער ■וואם דאם, פארטיידיקן צו באמיט זיך האבן וואס קעם,

אונטערגאנג. אוטפארמיידלעכן אן צו פארמשפט געווען איז שפעטער
 פון שרייבער די אז פעסטשטעלן, האמת למען אבער מוז מען

 די בעת ק. א. דער פון ידי, איידער ערנסטער, סך א• זענען ק. נ. דער
 זיך באמיען און פראגראם קאנסטרוקטיוון א זיך פאר האבן ערשטע

 רעליגיע צווישן סתירה קיין ניטא איז עם אז קעגנער, די איבערצייגן
 נאך זיי שפעטן נאר גארניט, צווייטע די טוען עמאנציפאציע, און
 זיי ענטפערן ,,נעאלאגן" ,די פון המצאה סאטירישער יעדער אויה און
 מאכן מבטל דראנג א ווי מער, ניט איז וואס המצאות, קאנטר מיט
צ-ווייטן. רעם

 כדי איינפלום זייער אויסגענוצט פרנסים די האבן דעם חוץ
ק. נ. דער פון דיסקורסן די פון פארשפרייטן דאס דערלאזן צו ניט

 דרוקער "דער אז באשלום א אנגענומען אפילו האבן פרנסים די
 קעגן אויסגעדריקט זיך האבן וועלכע שוואגער, זיין און יאאכיוו ר׳

 אויך און ביטול־ווערטער געדרוקט און אינסינואציעס מיט אונדז
 היינט פון זאלן זיי אז — אונדז און געזעצן יידישע די באשפאטן

 )צי־ ועד" לעולם קהילה דער פאר דרוקן גארניט מעגן ניט מער אן
(.196 ז1¥]63£3¥00(1, 1928 ,308 לויט טירט

 פארניב־ סיסטעמאיטיש שריפטן דאזיקע די מען האט מסתמא
 ביבליאגרא־ די און זעלטן זייער זיי זענען טאג צו היינט ווייל טעט,
 גארער דער אין קאמפלעטן זעקם ווי מער ניט פארנאטירן פיעס
(.* וועלט

 — מיין אם פראנקפורט צוויי, — ניו־יארק צוויי, — אמסטערחאם *(
איין. — זאמלונג פריוואטער א אין און איין

ד9



טגאצזץי י.

הוספות
 קהילה נייער דער פון "דיסקוהרש" פון ארטיקל אן (1

(,11 )נומ.
(.20 )נוכו. קהילה אלטער דער צו "רעדע" א (2
(.22נומ )"דיסקוהרש" קהילה נייער דער פון "אויפרוך" אן (3
מערש. מארסעליאנשע בניגון ליתד" פאלקם "יורש (4
קארמאניאלע. בניגון ליהד אנדר איין (5
"דיסקוהרשן". די פון רשימה ביבליאגראפישע (6

1

 גץגזילגז אלגזי יאר נג\ וזרונזיוז ועגגעגרע זיך ע\ נ ר גא וגא יא ר א\
.(1 וגולאגגערגייא זץגזילוז אלוזי גאואי ריא א\ אגד

 צייט אל דריקטע אונטר איהר אונד דריקרם אונטר אייך איך דז
 אלליין איך ניבט לייקענען. ניבט איך קען גהאלטן האבי דום פר

 ■וועהגנם נור דיא אייך. אונטר קלוהגשטי דיא זעלבסטן זונדרן
 דיא לייטען (2 בויסען דיא מוזן בלייבן גקעשענט אייך און פרנסה
 רוהף דער נור וואו פלאטץ יעדר אין קארטץ לייטען פרעמדע גאנטץ
 טיטול: ריכטיגן זא דען אייך גיבן ברינגט הין קאראקטער אייעד

 ברויכה איך גזאוזבג. .באגזוז אונד רגוז ליג\2>גרוו\רע רגוז, וגרוזץ רגוז,
 איין אין רען בווייזן צו עז נעננן צו פרנסים אייך פון יעדר ניבט
 טיילען דיא פון אונד בזעהן גאגצעם אייער זיך לאסט שלאק אויר

 אונד רגוז פראדוקט דער איז אלזא אונד גאנצי דז אויך מן שליהסט
 רעגיהר־ ]געניום[ שעניום גוהטר אייך דאך רגוז. אלז אנדרשט ניבט

 רז איזט דז ■מאהג נעננן קלוהגהייט דוממע איין וואול איך ׳דז אייך טע
 קו־ אין וואהל זא מן וואז שרייבן האפטיגה וואהיר דז אל אויה איהר
 גשריבן קעגין ניכטם האט גשריבן אייך קעגן ביכלכים אין אלז ראנטן

 דען פאל. איין נונפטיגר פר דוממער איין מאהל איין וואהר דז העט
 צו מענטלכי איין •מיט בטראגן ■ווערדיגס ניכטם אייער אום דום צו

 נאוך טיידעגונג פר דורך מאן גמיינר דעם אום דום צו .(3 בווימפלען
 ווארהייט אום יעדר איין וויא בקוואהם אום אונד פיהרן צו איין מעהר

טאהטן אייערע אום גדריקט גוויסן אין פיהל צו מאכן. צו אונוואהר
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 דיפ?ג\זךשיי "מגג

 איין אויח שרייבן. צו ניכטם בעשט איהר טאהט פערטיגן. רעכט צו
 (1הייארט :גדאנקן אין אויך זוכט שרייב טייפלשי דעהר פרהר מאהל

 דוממע ערטץ ׳וועלכי גאט גאט, שרייבבג. איחר אגור שרייבר. איין
 גווארפן. אויך קהילה איינה זויא פון פרנסים פר זיך האבן גשעפער!

 מעהגן פר אונרעכטיגס מעהגן. פר ]ביסל[ ביסיע דז אויה נור דיא
 זייא גנונג וועהניגר אודר מעהר גילדנם זאק איין אויב גלייך פראהלן

 איין וועלכר אונד רעגיהרן. צו מענשן טויזענדע פון פאלק איין
 טרויאן פר אין מאהל איין מיר זאהג סקריבענט, הערר !שיייבר

 נייאי דיא דז צייגט איבר מענשן האסטו ? גשריבן ■האסטו וואז
 קהילה נייאי דיא דז צייגט איבר האסטו האט? אונרעכט קהילה

 האסטו טוהט? אלטי דיא וויא זויגט אויז ארמען רעם בלוהט דז
 איין אלז מוז .האבן אודר האט קאפ מעהר ק;צין איין דז צייגט איבר
 צו דלפון איין איז חרפה איין עם דז צייגט איבר האסטו ? דלפון

 צייט אל קצין ווערטיגר קעגין דער דז צייגט, איבר ■האסטו ? זיין
 ניט! עז קענסט דוא דען י דז אללעס פון מוז? בלייבן קצין
 דיא ]באלעסטערסט[ בלעשטרסט דוא !זאלכס קען מענש קיין

 בווייזן צו עז אהני זאהגסט זיין. דרין דלפנים רוב בוויילן מענשן
 אין בוזעם. דיין אין קוק נר. ■דיר איבר וועה !זיין גוים זיא דז

 (2מיט .וואו פינדן ווירסטו דא קהילה. אלטי דיא פון בוזעם דיא
 בלא-מיחרסט ]אייזל[ נורזרד (3בלאמיהרסט ]קהילה[ נייאי דיא דוא

 הער לייטן ווילסט אונד זיין גברעכליך נאטיהרליך זיא ווייל לייטן
 צו טאהג פון בטראהגן שלעכטעס איהר דורך זיך דיא ציהן פאהר
 פר ידיין אום נור דוא שרייבשט אודר !מאכן זברעכליכה טאהג
 אונד .הערען הקודש לשון ידיין אונד לעטרם גרויסע דיין )?( גטכי
 (*לעמוחנען קיינה האט זאהגסטו שמש דעהר לאזן? צו זעהן

 מעהר ליינוואחטען)?( קיין שמש, ריי\ דז ניט דענקסט אונד מעהר
 גגגזגגור, !שרייבן קעגין דז הייסט !קענסטו נור פלוהכן האט.
 וואהר קיין זאהגסט אונד ׳דיהנען פר צו געלד נור שרייבסט י 9טגר

 האסט גפיהרט אויז טאהטן אונגרעכטע פיהל זויא דעהר רגא הייט!
 ביסט שרייבן. וצו געגין לייטען עהרליכע אום בצאהלן דיך לאסט

 דוא ]שענדעסט[ שענשט בזעססען. טייפל פום עהזעל ■דוממער רוא
איחר אגיף !קוסן צו ביזט וועהרט ניט דוא פוהס דעססן מאן אויח

11 ט 111־ —נגען י ד *(
וואם טיט "(
קאטפראטיטירן — בלאטירן ״(
1ג1ת0€0 — קארט *(
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 קאנטע ? שעגדן אויך דיינם אויר ניט איך קענטע !דוא שענשט רב
 נאטם איז איהם לאס איך אבר ליי\.\2 איז דיינר זאגן אויך ניט איך

 סקריבענט הערר ניין זיין. גראהם רב נייער דער אונד קליין נאהמען
 נייאי ידיא יגעגין גרונדן האשטו שכל. מיט שרייב אבר שרייב,
 איבר לעהגן, ווידר דיך ווירט מן !הערן לאם ווענדן. צו איין קהילה

 ווידר מיר דוא קומסט אבר געבן. גלייך האסט דוא ׳וואז אונד ציינן
 ווייסע זא טאג ■רעם פר 'דינג בדייטינד גיכטם (1אינפאם איין זיי טיט

 לייב דורך ,דיך .דיא דז וועד. שארפן דייך געגין פעדר מיין איך דז
 שאהנן, ניבט אויך איך ווירדי נאהמען דיין ווירט. געהן זעהלע אונ׳

 אייך ווינשע איך ברמזיב (2 רגבראזם חעררן רארגטררבגגו איהר אונד
 עז איחר ווירט זיכר לאססן צו !שרייבן פאללי איין דען טיט גליק
 ]איידער[ עה רעוויריהרען (3קאמר קאלעשיע האכלעבליכע אייעד אין
 דוד איזט פיהל זויא מיד גלויבט אבר בטרעהטע פרעססע דיא עם

 לאססען דרין איממער איהר פויטן פיהל זויא גמאסיגט. ניט דיקיע
 געבן איין גדאנקן שאפנע רעכט אנדרע אייך נאט ליבר דער רז ווירט

 גאט רז מעכטע עפנן קהילה בלינדע אייער אויגן דיא גאט רז מעכטע
פריינד". מענשין איין ווינשט שוטצע אונד זעהגנה קהילה נייאי דיא

1ז1{33תז—שענדלעך (1
לצים נארישע (2
00116^6 _ שטןב הקךןול עם מיעט דא (3

2

 דיא אונטר נאך זיך ורעלכע כריהדר מיט מיין אן אנרעהדע
בעפינדן קהילה אלטע

 בריהדר! טיט ליהבע מיינה מענשען! אינגעפיהרטע איינפעלטייגה,
 הערעט פריינד. מענשען איינם שטיממע >דיא איינמאהל נוך הערט

 אורטיילט, אוגד ירגרי מאתרגוץ איינר שטיממע דיא איינמאהל נאך
 מיינה איזט לעסטערן אוגד שימפן !ענטשידן אויך אבר אורטיילט

 האנדלונג דיא קליין ]דא[ האהר אייך וויל איך נור ניבט. זאכע
 אויב אורטיילן זאלט איהר אונד לעהגן אויגן פר פרנסים אייערער

 אויך זאלט איהר אבר וואהר. זיין וואהל אייער פר ראורלגוג איחר
 סאסיעטיהט דיא ליבגורם־אם?!, בעליהם פון האנדלונגן דיא אורטהיילן

 וואהל אללי בייא וועלט גאנצי דיא אין זיך וועלכי ]געזעלשאיפט[
אייער פון וועלכי דיא האט, גמאכט ם־גב שב איין יהודים דענקענדע
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 בלייבט איזט בהאינדלט נידרטרעכטיג אונד שלעכט זויא פרנסים
 צג יצגזרנגן פיהלע אבר געהט שטעהן, פונקט צייט ריגגגג אויר ניבט
 פרנסים נאך וואהל אויב יוואש ריכטיג: אויח מיר זאגט אונד ביןץ.

 ? האבן גריכט אויז יהודים פר גוהטס פר שטיהט קהילה דיא לאנג זא
 אפראבאציעס (1בעשטוהר ׳פאהריגע דש אין אלש אגדרש גיכבוגז

 אויה באשטעטיקונגען[ און הסכמות ]פארוואלטונגס צאנקציעס אונד
 צור ניבט וועלכי גזגץגגגז בקוממן אונד זוהכט ער ברגב בזץגגגז איהר

 י גיי\ זינד. זי גריכט איין מן גמיינר דער בשטאנד אונד זיין וואהל
 רייכער הער (.3 לאשטן צו אללעש קומט (2 מן בארגר גמייגר דער
 ביהכר איהרע אייך זיא לאזן ]פארשוינט[. פרשונד בייא דא איזט
 ווירט איהר אונד גבליבן איז געלט גבראכטי אויר דאש אל וואו ווייזן
 בגנבת סומא ענארמע איין מיט צרזץגי דיא רער גבאי צחץגז אהן פינדן
 שיהדנה פר האט. בגנבת האל דיא רער (5 4גבאי גזאל אהן האט,

 פר אונד גשטארבן זיא ביז זינד גשטאנדן בוהק גובה אין דיא קצינים
 (פ ניכטיעז אן ורבנים חזנים אן לוחדרט פר געלט דש זינד. דאחבן

(.6נעהפיעז אוג׳

565111111■ — פארוואלטוגג רעגירונג, (1
מאן בירגער (2
טראגן צו (3
"קאראבקע" דער פון ׳גבאי דער (4
ת 66 !05£— קוזיגען (5
111051]65 — קעם פלימעגי (6
האלע פליי׳ט (7
באשטייערונגען ׳אלגעמיינע (8
הבתים בעלי (9

 איינקומשטן דיא יאהר יעדר מן האט מאכן צו גוהט דש אל אום
 אויז דש איז קא!פ' זיין וועם אויר גרעסרט. פר (7האל דיא פון

 בייץ, ברייש, טגיגרג־ בקומט דער מאן. גמיינר דעם אויח ? גגנאנגן
 ריבבג, בריטגב, דיא בקומט קצין דער ניט. גוויכט זיין גאהר יןץגאכ\

 פרנסים דיא דען מאככען צו ניט וואהרן פינאנציען אנדרי בעכו. דש
 שטאט אין טוהן? מוזן מן האט וואש פינאאנציהרס. קיינע •וואהרן

 כל (9ב״ב היא אויר צייטן פריאר אין (8בלאשטונג גענעראהלע איין
 חובות אין קהילה דיא ליבר מן האט מאכן צו ערכו לפי אחד

 אוגד וואהרן געפולמעכטיגט צו •דא נימר זיא דש זונדר גשטאכן.
 דירעקציע שלעכטי דיא גענאממן אב פלעטטן האלבי ווידר דאך דען

 זיא גזונקן. איז טיח זינק איין וויא געלט דש אל דש גמאכט האט
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 פר צור פלאן איין זיא רוהפן צו אן יחידים אום שטאלץ צו וואהרן
 אין צייטן פאהריגע דיא אין (2 1נוו איחר וראש מאכן. צו בעסערונג

 שלאהווען זאגן. וצו פיהל ניבט אייך איך ברויך וואהרט מדינה דיזע
 פערמיטיהרט אייך עז דש קוים לייט. איהר יוואהרט ]שקלאפן[

 וואהרן המדינה תקנות נעהרן. ער צו אייך וואהר ]דערלויבט[
 צו הוננר פר אבר ניחן מעהגט שוהלן פובליהק וואול איהר דש

 גץליירר גייאי בגרעחגעריי^ג ]הגיג[ אגיג צגגעגזץ, ץגבד2מי אין (־ שטערבן
 (3טירפן איחר העט אללעש דז פון דזץטו גזלאכגגז בעלי זץגיפץ, בד צג

 גגאבסי ר^ג אונד גזעהן. פינגר דיא דורך אייך מיט האט מן טוהן.
 (5 4נימול אינו דער וואש אללעש אונד געלגג בגעגז אגגר קאבי געלבו.
 נבזה ברינגן. אויה מוזן אויך איהר העט האט געבראכט אויה

 איהר העט צייטן מלחמה בייא הארץ. עם בעיני איר וואהרט ונמאס
 האט מן איינוואהנר. יעדר וויא שטיהן אויז מוזן געפאהר עז אל

 -וויא גוואוסט ]דערפאר[ פאהר דא דאנק קיין ]אפילו[ איינש אייך
 איין מיט מן גמיינר איין ענטשטאנדן. דארך דויא זיי מכשולים פיהל
 האט פרנסים דיא פון גדרוקט מדינה, דיא פון גדרוקט האלטונג הויז

וואהר עז דיהנן. פר צו ]חיונה[ קאשט זיין מוזן ווענדן אן אללעש

—לאנג ניט ניי, (1
טעקסט(. אין )זע רע״ע א ם ר ע ם ס א פון אנטנומען פראזע, א (2
דארפן (3
ייזיידן ק ניט א (4
געליד ירח ד (5
ח^נדלען (6

שעלמע־ אונד רענקע פיהלע דורך דויא דש דענקן פר צו ניט איהם
האטטע. הארץ עם אצל נאמנות קיין ער ■דורך וואו זענן גשעהן רייאן
יאך דש וואהרט איהר גבליבן. גטרייא לאנד דש איממר זייט איהר

 אראניע ידש איהר וואהרט דורך דא טבע נעשה הרגל אונד גוואהנט
 זאהגט אבר גטאהן. צו זא ארדנונג[ מלוכה אראנישע ]די סיסטהעמא

 — ]אומוועלצונג אומווענטעלינג דיא בייא איהר האבט וואש מיר
 מן האט ? גוואוננן 1787 יאהר עש אין רעוואלוציע[ — ענדערונג

 פער־ האט פרינץ דער ? גשטאנדן צו ]פרייהייט[ חריות מעהר אייך
הייסט דש וואהנן. איטרט אין מעגין יהודים מיטיהרט

 בארגרש אנדרי מיט אונד צאהלן הויז איין פר זיא טירפן (6הייאר
 דש טוהן. נישט זיא טערפטן (8ווינקלי אבר טראהגן. לאשטן גלייכי
 דען איך זאל פון וואו האנדלן טערה ניקש איך ווען חריות. הייסט
 דיא זעהן. זיך פר קענן לענגר ניט דש האט בייגז באר ברינגן. אויה
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 בראכט פול מדינה איהר אין רעוואלוציאהן איין האבן פראנצאהזע
 אין פרייא :איזט דש ברייא איובג וזטבטג רטר :גזאגט האבן אונד
 יהודי הייסט רש וויל. ער וויא דיהנן גאט מעחגט ער גדאנקן. זיינה
 דש גלייך מענשן עבין זיינה מיט ראך איז ער אונד יהודי קיק אודר

 •ווען צומאכן אנש&רוך אללעם אויר אום יבב א עור איובג גלייך הייסט
 ארמר דער קען וזטבג\ ביר איגז איזט. טוגנטהאפט אונט בראהח ער
 יעדר ווען גלייך, ראך אבר איהם איזט ער זיין גלייך ניט קצין דעם מן

 זא מן ארמר דעם פון וועניגה דש איז ברינגט אויח גורך ןיי\ וארך
 אונד רייכן. דעם פיהל דש אלש ווטבר נאך פילייכט אונד פיהל

 דיא בודגך. לריטיך גאגזבגו שבתורה גדול כלל איז ברוהדרשאפט
 סיסט־ דש אויך האט מדינה דיזי אונד קומן היר זינד פראנצאהזן

 גב״הז. יהודים מענגע גראהסע איינר זא אונטר אגגעגאממן (1העמא
 זיא האבן. פרשטאנדן עז דעוועלכי גטאהן אויה .וועהניגע זיך האבן

 מיט פרנסים דיא פורכט. גרעסטע אין אללי מייסטענטיילס וואהרען
 וואהרן דיהנען פר עננילאנד אויח געלד פיהל ■דיא אנהאנג איהרע

 איינפעלטיגן גמיינר דעם האבן סיסטהעמא. דיזה פון גמורים שונאים
 איינ־ איין ׳וועהרע ער ]איינגעשמועסט[. איינגשמוהזט)'( מענש
 חכמים אייניגה אבר ענטשטינדן דא הקדושה. באמונותינו בדוך
 חריות דש אל פראהגטן אונד (2סאסיעטיהט איינה זיך מאכטן אונד

 זיא קומט? צו איינוואהנר לאנד אלש איהם ■וואש יהודי דעם פר
 דיא לאם. טיי,פעל דער וואהר דא (3גוועהר דש ערשטליך פראהגטן

 צו געגין זאלכט ]בקשה[ רעקוועשט איין פרעזענטיהרטען פרנסים
 וואהר דש אבר וואהר. אמונה אונזר קעגין דש אויב גלייך גיהן.
 וחוגזר ו$וך אונד מיטטלבורג אלטונה, אין דען ניט. מיינונג דיא

 גטוזג טובת אן גוועהר. דש לאנגע שאהן יהודים דיא האבן פלעטצר
 דאך מן קען דען אונד שבת אן עז גפאלט ווענעהר דען ויס־. ויא
 האבן ניט עז (4קאפריהציע איהר דש אום נור וואהר עז זוימן .פר

 האבן פראטעשטיהרט קעגין דא יהודים אייניגה אויך .וויא וואלטן.
 דורך דא זיא געלט יהודים פיהל וויא אויז זיך עז ווייסט יטצוור אונד
 ליבערטאטע פעליקם פון לייטן דיא אל דען האבן. גשמיססן וועק
 פראטעשטיהרט צייט דיזה צו קעגין דא דיא יחידים 24 דיא אוגד

ארדענוגג (1
— חברה (2
דיגסט מיליטער (“

ז קאמרי "(
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 צו (ץ קוואטיזאטציע שטאלליגה הינטר היינה יעצט ברוכן האבן.
 לייטן זינד דא בצאהלן. עז מוזן יהודים אנדרי אללי אונד בצאהלן

 הייסט דש צאהלן. מוזן מעהר נאך אונד גילדן 40 א 50 וואהל דיא
 רייך זיניד גיא אן. זיא עז געהט ׳וואש אבר געשמיססן. וועק געלט
 גמיינר רעם נאהך אוגד ]פארלירן[. מיססן עז קעננן גיא גנונג.

 איצט[ ]ביז הערא נאהך ניקש נאך איזט דש ניקש. זיא פרעהג מן
 רעפרעזענטאנטן דיא אן (2רעקוועשט איין ליבערטאטע פעליקם האט

 פר ניט פרעהגן, צו יהודים פר רעכט בארגר דש אום פרעזענטיהרט
 בדירזגר גגיגג ליבב גגייגגז א יהודים. דיא אללי פר נור אלליין, זיר

 האבן גשיקט אויז האג אין פרנסים וויא מעהר ניבט איהר ■ווייסט
 אב הייזר דיא רעפרעזענטאנטן דיא בייא געהן. צו קעגין זאלכש
 אונד הין (3קוטשן מיט גוועזט, מתיעץ אדוואקאהטען ימיט גלאפן.

 דורך ניט עז ידש טאהג. יעדר גוועזן ומצפה עומד גריטטן, ווידר
 ארגומענטן וועלכי בלעטטר טאהג דיא ]לייענט[ לעהסט גיהן. זאל
 אונש אום געפאללן פאהר זינד ]פארל^מענט[ פרגאהדרונג דיא אין
[ ] סעפטהעמא דיא שאהן אויב ענטהאלטן צו פון דא

011011831:16 •—סומע כאשטימטע קוואטע, *(
בקשת *(
קארעטן *(
ז6<1ת68 — כאשטעטיקונג *(

 קע־ דאך האבן אנטהאלטן. קענן האט ניט אונש עז מדינה דיא פון
 ענטליך ווירקען. צו קעגין עז אום גשטעלט אן אללעש גינפארטייא

 דש שוין אויב גאנגן, דורך דאך עז איז ויגיעות טרחות פיהלע ׳דורך
 יהודים דיא וואהר. קעגין דויא פרגאהדרונג דיא פון חלק דריט

 אויך וויהר וויא געשטעלט, גלייך איינוואהנערען אללע מיט מאהרן
 זיך אונד האבן גמאכט נוצטן צור זאלכעש זיך דיא אייניגה זעהן
 דעקרע־ מדינה דיא האט נאך דא האבן. געקויפט גילדנס דיא אין

 איזט דש גשיידן. שטאהט דען פון איזט ]קירך[ קערק דיא טיהרט
 ניט מיד קען רעגיהרונג דיא אודר געצוואונגן ניבט בין איך

 בלייבן צו חברה[ ]קירכן גנאהטשאפט קערק איין אונטר צווינגן
 איזט ליבערטאטע פעליקם ]ביישטייערן[. קאנטריבואיהרן צו אונד
 גזוגגגגזיל גבל בווערקט עטוואש האבן זיא גזעססן. שטיל ניבט נאך

 רער גענאממן שיין אויגן אין האבן זיא גגגגב. לג אגבדיב בגזבגגז
 הפרנסים אצל אנגעבאטין זיך זיא האבן מהקהילה. מעמד שלעכטער

 געפאלגען דיא וואללן ניבט זיא ווען אוגד מהקהילה (4 ג־ברג־׳בגגלגב צור
 אלש אנגהערט ניבט זיא האבן פרנסים אבר לאזן. צו חשבונם על
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 גגרגדגץ, זץיי\ ציינו, ?יי\ יהודים אללער זיינש ■וואהל דש פון דיא לייטע
 אבגוויזן שענדליך אבר זיא האבן י ןיי\ האבן. גשפאהרט ג׳טלבו $יי\

 פעליקם וויא אורזאכט, פר דורך דא בהקהילה פירוד דיא האבן אונד
 ]בא־ רעזאלפיהרט זיא האבן האט גזעהן טרפפ זץשי ליבערטאטע

 נייאי איין אונד רייסן צו לאם סובארדינאציאהן דיא פון זיך שלאסן[
 איזט טיט דא אונד איז. גמאכט ב״ה אויך זיא וויא מאכן, צו קהילה

 גע־ אננדר אויז חברה[ ]צייטווייליקע .פראווישינעהל סאסיטיהט דיא
 נא־ אונד שענדליך רוהפן אויש לאזן כרוז אין האבן פרנסים גאנגן.

 טיט איינפעלטיגה מיינה מאהל איין מיר איהר זאהגט דען ריש
 דיא אויח פרויא מיין דש אום ממזרים קינדר מיינה זענן בריהדר
 (1גיהט? מקוה אין מארק תאלץ דיא אלץ ניט או-נד גראפט העדרן

 העדרן דיא אויח איך ווען ]אויפהעטצער[ ומדיח מסית איין איך בין
 זיך מן זאל ? גיא שוהלן מארק האלץ דיא אויר ניט אונד גראפט

 קאג־ מעהר געלט קיין פרנסים אייעד אן איך ווייל זיין מתחתן מיר ניט
 ■ווייל טריפה שחיטה מיין איזט וויל? ]ביישטייערן[ טריבואיהרן

 קריישן זיא ? וויל הוילן גיא בייא מעהר פלייש שיסר)?( קיין איך
 האט קריישן. זיא איבר לייט ארמי דיא לעזן לייט. ארמי דיא איבר

 גאנצער דער ניט איזט ? טוהן וואללן קארץ צו דען ארמי דיא מן
 העניים לטובת קהילה דיא גוועזט ליבערטאטע פעליקם פון זיכט אב
 העטטן פרנסים דיא ווען ]ב^שטעטיקן[ ? רעדרעסיהרן וועללן צו
 רעוואלו־ דיא נאהך גלייך זיא העטטן ווערקען .וואללן יהדות כלל פר

 אונטער עטוואש יוא דיא לייט זענן דויא האבן גזעהן זיא וויא ציע
 אייג־ זיין מתקשר מוזן ליבערטאטע פעליקס מיט זיך טירפן נעממן

 וזיגובריגזרד, ליבט וזייוט א אונד פראהגן צו חריות דש שטעממיג
 פריכטן וועלכי ווייטר. מיד וועהרן שטיק גראהסעס איין וואס

 זיך האבן פרנסים אבר גענאססן. לאנגע שאהן ניכט איהר העטעט
 איהר אל מיט ווארפן וועללן פוהס אונטר אללעם האבן בטראכט, נור

 אונד קומעט. שפיהל אים יהודי קיין דש וואללן הינדרן פר קראפט
 מיט. עז ברינגט מדינה דיא פון סיסטהעמא דיא כלומר זיא זאגן נוא
 שולד איהר עז איזט !ניט שולד איהר קהילה נייאי דיא איזט דש
 פטליגץלז אבר ניט. באמת עז איזט שולד קהילה נייאי דיא ? דען

 קאלעק־ בלאקמיהלער דעהר דען וועהר !עש איזט שולד ליבטרבואבוט
רש נינו ליבטרנואכוט פטליזם רגרך איהם ווען גווארדן. (2טעהר

געטא אטסטערדאמער אין גאסן י י צוו פון נעמען *(
זאמלער רכילות *(
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 (1אמיספורטר דער דען וועהר וגעוזר. גשגואגרן צג רעבגו בארגו־
 ניט איזט העט. ניט רעכט בארגר דש ער ווען גווארדן מוניציפאהל

 דורך שטאפ׳ ערשטי דיא דורך פאלט בעהרט צו יהודי ■וואש דש אל
 מן העט גשעהן. 1795 סעפטעמבער צווייטע דען פון דעקרעהט דש

 אונש מן האט העטטן. גפראגט ניט מיר ווען גדאכט אונש אן וואהל
 אייך וועללן זיא אונד גווייגרט (2 גאהדרונגן פר וויהק דיא ניט דען
 וואהר. ריבערגואלוע מגרי?גו דארך ניבט עז דש שמוהזן)!( איין נאך

 ]בלא־ פלאמיהרן זיא ענטשיידעט. אונד זעלבר איהר אורטהיילט
 אבר זוער משפט. איהר איבר יוסטיהציע פון קאמיטע דש מירן[
 זיין ווירט סוך דער דש איין, וואהל זעהט דעהר האט האפ׳ אים אויגן
 דעם טיילן אויז דש מיט יעצט נאך פרשפילט. בחנם געלט פיהל

 אן אלש נימול אינו דעם אן ליבר זיא וואלטן וואהפנן אונד גוועהר
 וואש גיננן צו יהודי דעם אן ניקש גאהר אים געבן תשובה יהודי דעם
 דטז דע\ איבר גוייגלו אונד רעכינן מוזטן כבוד איין פר זונשטן זיא

 גראהסער דעהר .י גיין ד גוירגו לויפן אב גגוזגו וגיא אלל׳עטל ריוגללל
 אייע־ האלטרם רוק וצו אונ׳ טוהערס וועה דיא וואו קומן ווירט טאהג

 דעסט נור אונד ווירדן. עמפאננן לאהן איהרע זיינש וואהל רעם
 רעם אן אייך ]דערמאן[ העראיננערע אונד אייך איך שרייבי וועהגן

 האלבן דעסט נור אייך שרייבי איך •ווירט. סומן דער טאהג גראהסער
 אויב אלש זאלט שטעהרן ניבט געפלוידער איהר אן אייך איהר דש

 גרוללללו־ איין י איגווז ?יין י גיין וויל. אייניאגן אימה איין אייך איך
 אייג־ אייגגעביגורלו/ג. איבד איבר, בילאהזן. איין אייך איך וויל חייבו

 חרגיב גיבסו ברגלוח אייער גולגגיגנו ריא איחד, אגיג גזעגטון, בבלנויגח
 ?יין ווירט אייר פורכטן. צו ניכטס נאט בייא האבט איהר לוירבלו.

 אייער שובוצן. קינדר אונד ווייבר מיט איין ווירט מן גשעהן. רייך
 אונד וגאבבלגן פאהר דא ווירט מן אוגורי. דיא איזט זיינש וואהל

 פר שלאהפענדע מן דש צייגן. עם אייך ווירדן געפאלגע דיא וארגן.
 ]יורשים[ ?וגון גאגוג אייער ?יגרר, אונד גוייבר איחר, וואכט. אייך

 טהאטן אונזרי ]בענטשן[, זעהגענן ]נאמען[ נאהם אונזר •ווירדן
 איהר ווירט זא קאנסטיטוציאהן איינע בלדי וויהר ערלאננען פרייזן.

 גזילובריחרר ריבע לוייגע א אונד גניהסן. אונד שמעקקן פרוכטן דיא
 אויס ניבט דען איהר ׳ווירדעט לאחב וועלכען ]ברכה[, ועחגען וועלכע
אויך אבר וואהלטהעטער. אייערער ]קעפ[ הייבטער דיא איבר גיהסן

זעלבסטפארוואלטונג לאקאלע (ג
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 גאלדני יעציגה אייערע דיזה איהר ווירט אכטונג פר וועלכי מיט
 ווירט ראככע אונד ]רשעות[ וויהטע אייז רועלר מיט גדענקן, פרנסים

 ]לצים[ האוצ\ ג^לרוי זינד זיא ■פאלגן פער ניכט אונגהיימר דש איהר
 טעהגרס וואהל וזיאתט־נג, גוץיין\ וטגו ן\גובנץ\2ירך רגופ^אהגוץ, טזובןץטץ,

 דיזה טיט ]איינוועגס[ וועק הין לץיהגטבגוץ. דאבגגויבוץיגט אגור
 :רוהפן אויז איינציג איהר ווירט גדעכטעניס אונזרע אויש אנגהייאער

 ברויכט איהר !כטסינ אייך פירכטעט בריהדר! ליבה מיינה אלזא
 אייך ווירט קיינר שאנצן. צו קינדר אונד ווייבער מיט ניבט אייך

 עט־ •גיוואלטעטיגהייט צור ניבט אייך לאסט טאהן. לייד צו עטוואש
 פר דיא בעהזוויכט רעם לאססעט אונד געפאהר דש פליהעט !פעהרן

 איך ווארנע פריינד מענשען אלש איבר אלליין שטראהפע דיהנטע
 קעננה איך רען אונברעכינבאהר. זינד ׳געפאלנען דיא רען אייך.

 גצוואונגענעם אננענאטעם איין געזיכט. לאככענד טיהגער רייכי דיא
 פרעדיגרס איינם פעדר דיא שטאלץ. מיהנע, הייטערע אונד לעככעלען

 אבר פיהרן. פר אייך זיא וואללן אללעש -דש טיט האנד. דיא אין
 שטראהם בעטריהגערשע דיזה אין זיך דיא דיזע איבר וועהע וועה,

 פאהר קיין קאממן, אויז קיין רעטטונג! קיינע !רייסן הין לאפסן
 גלאטטע רער ניט טרויאט איינס! נאך העלפן. ווירט ניכטס שפרוך!

 ליהבט אונד בלענדן פר ניבט אייך גאלד דש לאסט רייכען. דעס צוע
 קאן מעהר פאהר האלטונג הויז אייערע פאמיליע, אייערע שטעהט אונ׳
 אלזא שטעהט עז אללעש ענטוויקלט צייט דיא זאגן. ניבט אייך איך

ראהט. ריא פאלגן צו אייך בייא
פגיער ייבגב האהבה אגוד וזטוטזטץ איעם

קהילה נייער דער פון "אויפרוח" אן
(22 וגוז. ו״רינזגץגהרש"

כרידער מיט ליבה מיינה

 פרייאהייט אייערע ניבט זיין. צו נאהכטייליג נליק אייעד ניבט
 הייפן. איבר צו שאנדן אונד שמאך טיט אייך ניבט פרלעטצן. צו

 דער שרייבר יענר )וויא יאהגן צו איין פורכט איינינה אייך ניבט
 האהל אייערע י בביהרר טיט ליבה ניין ציהל. מיין איזט פרנסים(
טיהך צו אל מיר ליגן פבייאהיינו אייערע רעכטע, אייערע טובואור,

89



י\1טזאצ י.

 ער צו ניבט אייך אום לייכטען, ,צו פאהר ניבט אייך אום הערצן אם
 דער געהן. הונד צו אן טאהג גראהסער רען אייך אונד מאהנען

 אייערער יטךנן\2\1אוובוךךךי אייערע פאל דעהן דעהר סיאוזג, גראוזנוטר
 שטעללן. ווירט דאהר וועלט גראהסע דער אויגען דיא פר אוזכוט\9רטגן

 ער צו מעהר פיהל נאך אייך איך ברויכה גואש ברידר מיט ליבה
 דירעקציע שלעכטי דיא שיינט אנרעהדע פאהריגה מיין אוים מאהנען

 אינטריגוס שעלמשע אינטרינאנטשע דיא אויך אבר אליין. ניבט
 אונטר פרנסים זיך וועלכעם צערניכטען צו עהוויג אויח גליק אייערער
 רעם ראנדע אם נאך טאהן. צו שמים לשם בלומר האבן. שטאנדן
 נעהט־ ׳וואהרן. מאל[ ]אלע שטעהטץ זיא וויא זיא בלייבן גראהבע

 רעם דריקקערם אונטר סייראווטץ, דעספאהטען, שורקן ליך:
 הירשזוב־ שטאלצע, ]צבועקעם[, שייובראוזוזט מאננעם. ארמען
 ארמר דער פרשיווענדער רייבער, לצים[, ]נארישע דויטהאנצען טייגע,

 מיט איהרער זיין וואהל דש אל דיא גשעפף איינענזינניגה געלדער,
 רייכטום, איהרע אויך ■דיא אפפערען, אויך שטאלץ איהרעם בריהדער,

 ■הסהלה לאנג זא ניא דיא פראהלען. גאלד געוואוכערטעם איהר אויח
 ■האבן. גריכט אויש זיינם וואהל אלגעמיינה דש פר עטוואש שטעהט

 ביז איהר וויא חארץ טגן בטיוי וווזאנן ובווז מעהר נאך אייך דיא
 רעפרעזענ־ יודשי דיא נאך דיא וואללען. מאכן האבן וואהרט יעצט

 אויה שריפטן איהרע אין וואהל )וויא •וואככען אייך פר דיא טאנטן
 אים יעדאך זיין(. משבח ]אופן[ אהרט אינטריגאנטשע איינה
 איהרר איננערעם אים אונד הערטצען פרשטאקטען איהרעם אינרן

 שיינהייליקע אננעדונגענע דורך אייך רוהפן זיא פלוהכן. פר וציממער
 וואוגץטלכו בטגוכו, ווייכוטד שכוטוזכו פטנוכו, טוכוטוזכו :צו שרייבערם

 שוטץ אייך בייא מיינען אונד נידרלאהגע איהרע פארכטען זיא י ויבכו
 ווארטע מיינע גראהבעט !שטיממע מיינע הערעט אלזא פינדן. צו

 דען קינדר, אונד ווייבר אייערע דיא זאהגעט הערצע! אייערע אין
 פליהטן זיא וואהלזיינם. אייערע פר פליהטען זיא וויכטיק. זינד זיא
 זאגע איך געהארכעט אונד זעלבע דיא הערעט מאנונג. אייערע צור

 בטבכו ווטוזר וגיסי אייך רוהפע איך !אייך בשוועהרע איך אייך.
 וואו־ י בטסכו ווייכוך טוכוטוזכו בטסכו, בו טח בו ש י ו3 בילליגוזייכו אגור
 ניכטם. אייך פוצטעט ווארטע: אנדרע מיט הייסט דש. י ויבכו זץיטלכו
 ווירט זייט ]געבונדן[ געקעטטענד זיא אן פרנסה וועהגענם דיא איהר
 -ווירט סאטיספאקציאהן אונד פלוכט צו שוטץ גשעהן. לייד קיין

 פרנסה וועהגען זו ניבט ריצו איהר פינדען. צופרידענהייט נאך איהר
 איין אן אונד בליהבן שטיל יעצט ביז ראך דיא אבר זייט אבהענגליך
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 פייאער ]דעם[ עז אויז קוילן דיא מענשן ]הייפל[ הענטכיע קליין
 איזט וואהל לייסטען. צו הילפען זיא אהני זוהכען, לאזן האבט
 ברויכעט פורכטן אבר ווירט. בערייאען אונש עז איהר דש וואהר.

 צו מיט פאל ■דעם העלפן ניבט אויך ברויכעט איהר ניכטם. איר
 וצושויאער שווייגענדע שטיל ברייט שאהן איזט דעהר רען בווירקען.

 פאל רער ווען הער נאהך ערגעטצין. אייך אונד זיין. איהר זאלטעט
 גניהגנוג פר דש איהר זאלט דאן איזט גשטעלט דאהר איינמאהל

 בריהדער מיטגשאנדן אייערער פרייאהייט דיא האבן ]פארגעניגן[
 פאהר אויז דומהייט, אויז דיא איהר, אבר פלאנצן. צו פארט הילפן

 קעהרעט זייט. זאככע גוטי דיא קעגין האבזוכט אויז אורטייל,
 וואהרעט רייכע רעם אינסטרומענטן נור דיא אייך, פר !צורוק
 זעהעט !צוקונפט דיא זעהעט !איין זעהעט צייט. נאך איזט

 אג־ •וועהר יעדר דש דענקט זינד. קוטן יהודים כמה שוין וואש צו
 פאללען בעהרט צו עז מאכען קאן קונדע אונד טוגענד אויר שפרוך

 האנד־ דיא נאהך ]אומפארטייאיש[. פארטאיעש אום דענקט קאן.
 דער שאהס דיא אין קעהרט אונד פאהרשטעהער. אייער לונגען

 אויך שאהח פראירטע יוויא אייך ווירט מן אונד ווידר גרעכטיקייט
 רוז צל געגרונדעט ליבה מענשן אונד טוגענד דער רעכטונפאדע דעם

 מיינה אייך פראהג איר ברינגען. רעכט צו ווידר ץרגש\ז2גז אוזגנגזינג
 ליבגורסיאבגנן פגוליןץגז דש אנציגן מן קאן וואש מיט ברידר מיט ליבה
 הקדושה באמונתינו איינברוך אייניגה ישרון עדת קהלה דיא אודר
 שרייבערם, איהרע מיט פאהרשטעהער אייער דש וואללן, מאכן האט
 אפיקורסים אונד מינים פאן נאהמען האפטן באם דען מיט וויא

 לטובת היר ביז האנדלונגען איהרע איללע ניט זינד ? בשטעמפעללען
 -וויא דיא תקנות, בשטעהנבאהרע נאך ביזהער דיא ? גוועזטי הכלל
 שריפטכע מיינר פאלג פער צוואנציגשטע אונד איין דש אויז איהר

 וואהרען. קאנאליעריהן לויטר דעספאטיסמום, לויטר האט גלעהזן
 געגרונדעט בעססערען פר צו רעווידיהרן, צו תקנות דיא זאגע איך

 גלייכהייט, אוגד גרעכטייגקייט ]טאלעראנץ[ בילליגקייט מעהר אויח
 צו במדינה רעכטן אייערע הקדושה תורתינו דת ידי על בעפעסטיגט
 נטולים ניט טיט שטאהט נלייכי אין אייך פאדערן[ ]צו רעקלאמיהרן

 זיכטן אויז בעסרי אונד מעהרע אייך ברינגן, צו המדינה בעסקי
 אונד נאך זינד וואהרען דיזום שאפפן. פר צו פרנסה אייערע פר

 אוגד ליבערטאטע פעליקס פון געזיננונגען דיא בלייבן איממר ווירדן
 בוים פרייאהייטם דעם פרוכטען דיא ישרון. עדת קהילה נייאי דיא

 המבדיל אונד שמעקקען. דיא איתר זאלט באלד רייפן. צו אן פאנגן
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 מיין בריהדער, מיט מיינע אלזא מאכן. איבר דא לחירות עבדות בין
 די־ ]איידער[ עהע נאך פלייכט שפיהל. קינדר קיין איז שפרעכן פר
 דש אייך דא שאוזן באטטן פאהר דיא איזט בטרעהט פרעססע די זום

 מיין ווירט גנוגטוהנוג איין וועלך אונד קונדינען. צו אן אללעם
 בדיך־ האבי. געזאנט הייטען וואהר אייך איך, דש עמפפינדן הערץ

 וועה־ אייערע פר שוטצען, קיינע .י פעבגסג טובועהבו י פדייורע רנור
 נאט בייא רען !אייך איך ווארנע אונד זאנע עמפערונג קיינע טואער!
 היל- קיין תקומה, קיין בראשו, דמיו מיד גלויבעט אונד איך שוועהרי

 זאלטע אייסערען עמפעהרוננען אייניגה זיך וועהר !בריהדער פע!
 מייסט דש ניבט? דאן איך ווייס ערמאהנונג? דיזה צו ווא אבער
 אום אללע איהר מייסט דש ? האפן שוהל דעם אויר יהודים אללע

 דאן אן וואהל ]ביינקט[ זעהנעט? טאהג דעם אויח אייך געדולדיג
 ערגעטצן, אייך זאלט איהר ! דא איז טאהג דער !אן וואהל ! ברידר
 פרנסים דיא וויא זעהן זאלט איהר י ערפרייאען אייך זאלט איהר

 ווען אנבליקקע שוידערענדער איינה ריננען ווירדען הענדען דיא זיך
 פלוהכען סר שטאלץ פאטערם אונד מאננעם איהרער קינדר אונד ווייב
 דיא ווען ]סצענע[ סענע אנגענעהמע איינע ווירדן. בערייאען אונד

 בעוויינען דומהייט איהרע שרייבערם אנגעדונגענע אונד שמייכעלערם
 שרייאען וויינען, ]חרטה[, רייאע עז? הילפט וואש אבער ווירדען.

 באלץאגזפטע גראוזגזגן דש !העלפן ניכטס ווירט ? קלאהגען אונד
 גראהסע איינע זא יאנואר 22 דעם אויף זיך דש פאלק, דש פאלזץ,

 זיא מעהר! שענדערם דעקרעהטען קיינע דולדעט מאכטע נאהמען
 דעם מן •וויא אונד שטראהפט דעספאהטע מן וויא !צייגען אייך ■ווירדן

 דעס־ יעהריגה 127 דש בלאהנט. מענשן דענקענד וואהל בארנער
 איינמאהל שוין ווירט קעפך זיבן זיינה מיט הייאער אונגע פאטישע

 דראכע שפייאענדער גיפט איין וויא אונד גפעלט נידר שלאג איין אין
 אייערע ווירט דאן אונד געבן. ]אטעם[ שניק לעטצטען דען עז ווירט
 איינ־ באטאפשע אלש אונד יהודים אלש איהר אונד קהלה אלש קהלה

 מיט טאהג דער שמעקען. פרובטען דיא זיין, גרעטטעט געזעססענע
 טאהטען אונזרע זעטצין, פראטהאקאל אין שטאהבן בוהך גאלדנע

:רוהפען אויז גלייך צו מיד מיט אללע אונד זעהגענען
י רעפובליהק באטאפשע דיא לעהבע לאנג
י ליבערטאטע פעליקס לעהבע ל^נג
 דעני וואהל אלילע מיט ישרון עדת קהלה דיא לעהבע לאנג אונד

יהודים". קענדי
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ליהד פאלק יודש
ודארטן ט\ע1וזארנגטריא בויגגץ

 ;23 נומער קהילה, נייער דער פון "דיסקוהרש" פון ]איבערגעדרוקט
 ; ס נ א מ ל ו ש ׳אין איבערגעדרוקט זענען סטראפעס צוויי ערשטע די

[.200־201 ,1913 וספרותה, יהודית־אשכנזית שפת

1

קיינדער, בתים בעלי אללע נון קומט
1 דויא איז טוב יום איין וואם נון זעהט

 (1הינדר איין טוהן אייך קען קיינער
!(־ בלויא און רויט ווייס, אללע אייך קלייד

אריסטאקראהטען פרנסים,
וועהרט. (3ארטכע קיין נון זעננן
 שטעהרט, פר איזט שמחה איחר
? אדוואקאטן איהר נון זאגן וואש

ישראל שמע שמע, א
(4בוחל דיא פר חרפה איין וואש

נוא האט טריומח
(.5שותל קהלה נייע דיא

2

(7מים דש איבר ניט (9פרינץ יוסח געהט
(8זאק שלומפר אונד בוהל זיין מיט
 שמים, לשם צאכענערם"( ■דיא מיט

(.10קראק איין זיא האבן וויא א

לויפן ניבט זיא קעננן (“ צרפת נאהך
נאט איחר איז (“עעילאנד אין
ונד נע נון זינד זיא
לויפען. פר געררן גאהר זיך וואלטען זיא
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ישראל שמע שמע, א
בוחל דיא פר חרפה איין וואש

 נוא האט טריומח
שוהל. קהלה מיאי דיא

3

 (13דיקיע דוד ר׳ ונבון חכם
 בויך? זיין מיט נון ער זאנט וואש
 (,“שטיקיע דש נון איחם געפאלט וויא

הויך! זויא מעהר ניט נון זיצט ער

 (18 קראפיהרן נעווים נון איהם מוז עם
זאגט המלך שלמה אויב, וואש
 (19מאהגט קוניל קיין נון ער דש וועט איך
"(. רעמאוויחרן ניט מן ווייל

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

4

 (19באהנע? דיא אין זיא זעננן וויא
 אויש. נאך אין, ניט נון וויססן זיא
לנו? היה מה אוי זאגן זיא

(19מוים איין וויא שטוממפר זינד

 מענשן רעכטע ערשט זיא ■ווערדן נון
 זעהען, יעדר איין ווירט דש
 געהן (20ראשעפארט נאהך ניט זיא דש

בענשען. ׳גומל וואול זיא מעהגן

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

5

 תפלה טוהט תחנות, זאהגט
(90א מעט ברא און לעמאן אן
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 קהילה נייאי דיא (21פלעהעט אוגד
(22■וועט דיא גיבט אללע אייך דיא

 רבי, גרוישר דער נון זאגט וואש
רב? קליינער דער נון זאגט וואש

 23באטאהב איין ווערט ער נון
העבבע. מעהר (24קויא קיין זיא אונד

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

6

 אבען פרייאהייט דיא נון רוהפט
 לאשט. איין וואהר (26פרינציע דש
 לאהבען צו נאט אום איז עש
נאשט פר זיין פרנסים דיא

 האבען אמבטן אויך מיר קעננן נון
זיין. בראווע ווערדן אונד
 (28 ביין אהנע פלייש קריהגען אונד
נלאהבען. יהודים וויא ד^ך אונד

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

7

 (27אוחילה נון רוהפן זיא א,
 באנק דיא אויש מוזן אונד

 מחילה נון פרייאען זיא
נק. שטא ■מיט וועק ן געה אונד

 תקווה, איהר נון איזט וואש א,
 (.28האלל פלייש איהר נון איזט ווא

!פאלל שרעקליכר וועלכע א
מקוה! שטינקענד איהר מיט וועק

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

95



טז$גח\י י.

8

 (28וויללעם איהר נון זיא הילפט וואש
אוועק. דאך מעזן זיא
 בלעם פון איהזל דער וויא דוממער, זינד זיא

(.30געק עהוויג בלייבן אונד

מלכים זיא זינד פסח
 (מ ביין איין אן קנייבלען אוגד

 זיין בראווע גיכט ■וואללען זיא
רווחים. איחר אן נור דעגקען אוגד

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

9

מצרים יציאות פרציהלן זיא
גיכט. פרייאהייט קיין וואללען און
(82קראים אנדרי דיא נעננען זיא
פפליכט. (38באתר איחר טוחן דא דיא

 אפיקומן איחר שמעקקן זיא ווירט וויא
 איי מרור, ביטרר איין וואש
פרייא אללי זעגנן וויר

רוימען. שטוב קהל מוזן זיא אוגד

וו. א. א. ישראל שמע שמע, א

כאמערקונגען

שטער. (1
רעפובליק. באטאווישער דער פון קאלירן די *(

 א י יו גרוים מטבעה, האלענדישע קליינע א 001-1— ארטכע (3
פעני.

לצים. *(
ישרון". "עדת קהילה ידי (5
 בינגס אין דערמאגט ווערט קהילה אלטער דער פון פרנס א (9

11. 34. זכרונות
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ריגזןץגחדפז" "רעד

 תאבן פרנסים געשטימטע פראאראניש די אז ידעם, אויף רמז א ׳(
 דער וואוחין ענגלאנד, קיין אנטלויפן באדארפט אייגנטלעך

אנטלאפן. איז ם ע ל י ו ו פרינץ
8) ?
זוכערם. ארויסיקוקער, "(
מפלה. קראך, (10
פראנקרייך. (“
.7 : הערה זע (12
פרנס. א פון נאמען א (13
המצאה. שטיקל, (“
אויסניין. קראפירן, (“
טרעפן. ניט אים קען יל קו א (1"

עשאפאט. (“
 פארלאמענט באטאווישן אין אויסנעקליבן יידן־דעפוטאטן די (20א

.1796 סעפטעמבער, אין
בעט. (”
)האלענדיש(. נעזעץ (“
רעפובליק. באטאווישער דער פון בירנער א (“
“) ?
אראניען. פון פרינץ דער (“
 וואס קהילה, נייער דער פון האלע פלייש נייע די אויח רמז א (”

 דער־ אפטמאל ווערט ער ביינער". אן "פלייש פארקויפט האט
דיסקורסן. די אין מאנט

תפילה. השנהדיקער ראש א פון ווערטער ערשטע די (”
.26 הערה זע: (”
 פון אנטלאפן איז וועלכער אראניע, פון פרינץ דער ווילהעלם, (”

.1795 יאנואר, טן15 דעם האלאנד
)האלענדיש(. — נאריש (”
נעלט. מאכן (מ
. סעקטאנטן קאראימער, (32
כירגער. (/33

ליהד אנדר איין
 אלעי1זא1אד\2 יגג\11

1

 )ביז( געזאגט !האט דער (1 ©רינץ יוסח
)ביז( גיאגט וועק ווירדן מיר חע
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טואצנזי י.

 שטעהרט, פר איז שמחה זיין א,
■געקעהרט. אום איז (2בלעטיע דש אונד

!מפלה איהר איז גרויש וויא א,
!גרויש וויא א, גרויש, וויא א,

 (8 באהלע איין מיט נון מיר טנצן
!אויש העתצליך זיא מיר לאככען

2

 )ביז( שוויצט אונד זיצט (4דיקיע דוד
 )ביז( היצט אויבן קיין ער שוין אויב

 דרעק אין ליגט (4דעס־ר לימודן
(.6אוועק בשלום ער קומט וויא

(9)עקסעטרא גרויש. ■וויא א,

3

 )ביז( מאן פרוימר דער אברהם ר׳
 )ביז( (7 באן דיא מיט צופרידן וואהר

לייט קהילה נייאי דיא אן
צייט. אנדרי איין איצט נון אונד

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

4

 )ביז( נוא קללה איהר זיא הילפט ■וואש
 )ביז( !צו יללה איהר נון הערט

 מעהר ניט (8 טעטשט חלפון בענדיט
גוועהר. דש קריגן מיד אונד

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

5

 )ביז( (9קראכט איהר אל האילטן פרניסם
)ביז( גלאכט אויש הערצליך ווערדן
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 ךיגזזץגתרש" "רמר

 (10שטאפ יעדר בייא נון ציטרן
!אפ זיא פאלט קהילה דיא אונד

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

6

 )צופרידן( גניהגטי פר זייט אונד יוכצט ווייבר
 )ביז( (11קריהגט מקוה אנדר איין איהר דש

(12האל נייאי דיא נאהך נון לויפט
(13באל אונד ווארשט פר פלייש פרייא קויפט

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

7

 )ביז( אונז מיט טאנצט דורות דורי
 )ביז( (14בונם דיא נוא האבן פרנסים
 זעהן שקלאווען 16שטעהטץ אונש וואלטען

 געהן 18בוקסען אהנע טוהן אונד

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

8

 )ביז( (17בוים פרייאהייטס דיא אום טאנצט יתומים
 )ביז( (18קוים עססין איהר האט יעצט ביז

אייך פר מן זארגט נון אללע
גלייך. (“יעצא איזט רייך אונד ארמע

)עקסעטרא( גרויש. וויא א,

9

 זין איהר האט טוגענד •דיא א,
 זין איהר האט טוגענד ידיא א,

 אין פורים צווייטער איין שטעלט
אין פורים צווייטער איין שטעלט
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זרעם על וקבלו קיטו
 פראם זייט אונד תורה דיא עהרט

 !מפלה איהר איז גרוי׳ט וויא א,
 י גרויש וויא א, גרויעז, וויא א,

 באהלע איין מיט נון מיר טנצן
!אוי׳ט העהצליך זיא מיר לאככען

כאמערקונגען

קהילה. אלטער דער פון פרנס א (1
גורל. בלאט, (2

פרייד. *(
.1 הערה זע: (4
ן. א מ ל ו ש פון איבערגעדרוקט שורה דאזיקער דער ביז (6

.201 ז.
ווייטער. י ו אז און — 61 *(
חרם. י(
זיך. בלאזן "(
כוח. קראפט, *(
ט. טרי (10
 וועלכער ■וועגן מקוה, א אויסגעבויט האט קהילה נייע די (“

: שרייבט ץ ע ר ג
 “516 €1־1־1051011 0111 001405, 1־010110508 □001010005^118, 01ס”
 ים־ ארו ער האט רעפארמען מעסיקע אנדערע, מיט צוזאמען וואס

 ,10 ]דייטש[ )געשיכטע ארטאדאקסן די פון צארן דעם גערופן
(.1870 אויסגאבע ,232—233

שעכט־הויז. נייע די (“
קאטלעטן. אזעלכע (“
צרות. (“
שטענדיק. (“
 "נעאלאגען" די ארייננעמען דעם אוין! רמז א ביקסן. (1"

גווארדיע. נאציאנאלע באטאווישע די אין
 האט ליבערטאטע" "פעליקם קלוב דער בוים. פרייהייטס דער (”

.1795 מארט, טן1 דעם בוים אזא געפלאנצט פייערלעך
קהילה". "נייער דער פון יתומים בית יפן או רמז א (13
 טייטש דער מיט ווערטער וועגן ארבעט פרילוצקים אין איצט. (1"

פארצייכנט. ניט בוך( )לאנדוי "איצט"
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”ריסיזץוהרטו רעך

 דער פון אויסגאבעס פעריאדישע די פון רשימה
קהילה נייער

 פריינד גוטה צווייא צווישן אונטררעדונג פריינדליכה (1
 את׳ נוציג זעהר אומשטאנדיגהייטן טעגענווארטיגה דיא וועגנש

וויסן. צו יעדר איין פר נויטווענדיג
קוטן"[ נאך פאליג פער ]"עז בל. נומערירטע ניט 2
 אבער זעלבער, דער ]טיטל .1 נומער פון פאליג פר עש (2

בל. נוטערירטע ניט 2 ווישן[. :אויסגעליייגט איז וויסן אנשטאט
 רופא לוי יוחנן דרוהירש די בייא גיגעבן אוים אונ׳ "גדרוקט

ברוך". וניסו
.3 נוטר טיטל[ זעלבער ]דער (3

בל. נומערירטע ניט 2
.4 נוטר טיטל[. זעלבער ]דער (4
 זייטלעך דריי ערשטע די נאד •וועלכע פון בל. נומערירטע ניט 2

 15 צווישן דערשינען זענען העפטן פר דאזיקע ]די געדרוקט. זענען
[.1795 מארט, 27 און

אמ נאך איטרט פון שיח אין יהודים צווישן דיסקורש. (1
ז. (2) + 8 שטרדם.

בל. 8 — דרגויא דיסקורש (2
בל. 7 האמיל. ליב בייא קאללעשיע דיא אין ■גהאלטן דיסקורש (3
בל. 7 פאלג פער פערטע דיסקורש (4
בל. 4 פאלג פער פינפטער " (5
 אין אנטמוהטנדה זיך יהודים צווישן גהאלטן ■דיסקורש (6

בל. 7 בישהאח. דיא
בל. 7 פאלג פער זיבעטר דיסקורש (7
בל. 7 א אכטי 99 (8
בל. 4 !! 11 ניינטי 99 (9
בל. 8 ח !1 צעהנטי 99 (10
בל. 8 11 ח אייליפטי 99 (11
בל. 8 // ח וצוועליפטי 99 (12
בל. 8 // דרייצענטי 99 (13
בל. 8 // א פערצענטי 99 (14
בל. 7 // // פופצענטע 99 (15
בל. 8 11 // זעכצענטע 99 (16
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בל. 8 " " זיבצענטע // (17
בל. 7 ״ ״ אכטצענטע // (18
בל. 6 ״ ״ ניינצענטע א (19
בל. 8 ״ ״ צוואנציגשטי ח (20
אונצוואנציג־ איין עש זייני קהילה אלטי דיא פון תקנות (21

 דיסקוהרש -דער בל. 2 לעצטע די דעם )פון בל. 18 פאלג. פער שטי
גופא(.

בל. 4 אוגצוואנציגשטי צווייא דיסקוהרש (22
 אוני דרייא באמשטרדם. יהודים אללע אן אנרעהדע (23

 צוויי אפגעדרוקט זענען סוף )צום בל. 8 פאלג. פער צוואנציגשטי
 קארמא־ בניגון צווייטע א און מאירסעליעזע בניגון אייגע לידער:
אויבן(. )זע גיאלא

 פראוויזי־ אנגעשטעלטע נייאע יעצעגע דש אן אנרעהדע (24
 אונצוואנציגשטי פיהר יע״ה. קהלה אלטע דיא פאן בעשטיהר אנעהלער

בל. 5 פאלג. פער
 מיר וועלכע וועגן כרוזים חוץ שריפטן, פעריאדישע 28 צוזאמען

 דא־ דער אין רעפראדוקציעס די )זע טעקסט. אין דערמאגט האבן
ארבעט(. זיקער

 דער פון אויסגאכעם פעריאדישע די פון רשימה
קהילה אלטער

 גהאלטן באמשטרדם קהילה נייאי דיא ■וועגין דיסקוהרש (1
 איין קומן, אן גלייך צו וועגיגם פאסט 2 וואו הויז פאסט איין אין

 פייבל הייסט יהודי איין איז אויה דוא פפ״ד. פון קומט וועגין
 2 זיינען אמשטרדם פון קומט וואגין פאסט אגדרע דיא אויף אוג׳

 פאשט אין •צוגלייך 3 דיא קומן ליפמן. אוג׳ משה הייסן :יהודים
הויז.

 מן פאלג פער "עז :באמערקונג א סוח ]צום בל. 4 .1 נומ.
נאהך"[. היר א״ה קאסל
 פר אוג׳ באמשטרדם, קהילה נייאי דיא וועגין דיסקוהרש (2

 פון קאסיל אין קונפט אזאמן בייא אוג׳ קונטריהרונג דיא פאלג
 ]לאזשירן[ לושיהרן אזאמן בייא .וועלכי ליפמן אוג׳ משה פייבל,

הויז. ווירטץ איין אין

ג02



ריגזןץווזרש" "רעך

 פאלג פער "עז באמערקונג: א סוף ]צום בל. 4 .2 נוט.
נאהך"[. היר אי״ה מהנובר
פון פאלג פער אונד..........................גהאלטן דיסקוהרש (3

ליפמן. את׳ משה פייבל, פון הנובר אין קומשט אזאמן בייא
 שרייברש אודר שרייבר רער דש האבין בפונדן בוויילין אונד

 ניט הקודש לשון עז קהילה נייאי דיא פר ביהכלכע רשעת דיא פון
 פאר" פר גמאק צור אויך איז. קדושה עז ווייל אפשר זיין, מעכטיג

 לשון מיט ווייטר ווערן זוא איינצלנע[ פון קאמפארט ]צום טוקליכע
באנוצן[. ]זיך ■מענושיהרן ווערט זיין מיגליך פיל זוא הקודש

פאלג פער "עז באמערקוגיג: א סוף ]צום בל. 4 .3 נוט.
נאהך[. היר אי״ה מהמבורג

פון פאלג פער אונד..........................גהאלטן דיסקוהרש (4
 צור אוגד..........................פון האמבורג אין קומשט מן אזא בייא

 פיל זוא ווערין האבן מעלדט פר 3 נוט. אין שוין מיר גלייך גמאק
שרייבן. צו ■הקודש לשון טיט מאנושיהרן ■ווערט זיין מיגליך אלש

 פאלג פער ]"עז בל. 4 שער־בל&ט[. באזונדער א ]אן 4 נוט.
אי״ה[. נאהך הר בורג מעקלין אין שוועריהן פון

בייא דיא פאלג פער אוגד....................גהאלטן דיסקוהרש (5
 אוג׳ משה פייבל, פון בורג מעהקלין אין שווערי׳הן אין קונפט מן אזא

ליפמן.
נאהך"[. היר אי״ה ברלין פון פאלג פער ]״עז בל. 4 .5 נוט.

ניט 1 + נומ♦ 4 פאליג. פער צעהנטע דרייא ריגחץגוזרט (6
איז דאס אז שטייט ביכל פון סוח ]צום )"אדווערטיססעמענט"( בל.

.[1 גוט.
[2] בל.( 8 )נוט. בל. 7 פאליג פער פירצעהנטע א ( 7
[3] בל. 8 פאלייג פער פופצעהנטע א ( 8
[4] בל. 8 11 זעכצעהנטע א ( 9
[5] בל. 8 // זיבנצערנטי א (10
[6] בל. 8 // אכטצעהנטי ח (11

[7נ בל. 8 א ניינצעהנטי 11 (12
[8] בל. 8 א צוואנציגשטה א (13
[9] בל. 8 " צוואנציגשטה אוג' איינ ז! (14

[10] בל. 8 צוואנציגשטה" אונ׳ צווייא // (15
(30631: 70-71; 2. £ 11 3. X¥, 150 )זע:
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"דיסקוהרש" דער וואו קוועלן, פון רשימה
דערמאנט ווערט

1) 0-3. 300450116 ?!׳331 1מ א6461'13114. ״06 א3¥01־801161־” 1855,
.256

2) 5. 8661197710.71. <76^1511 !!07010£ק6413 1, 542 דארטן( פון
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.70-71 ,0313102116 .80681 (3
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מ!16.ע 411113. 1925, .סא 51.
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801131) ^001־ <16 <100(130116 \¥6461150113ן 111 א646113114. 1928,
.סא 51 (3. א1. 111116811111.)
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13) 201 ז. ,1913 אשכנזית, יהודית שפת .שולטאן.

14) דער פרעסע? אידישע די איז אלט ווי . י ק צ א ש י.
פאקסימילעם( 2 )טיט 1927 נאוו., טן23 פון ניו־יארק, ״טאג",
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2) 50240/10,/ .£ £3 0011(511616 (16 11011311(16 611 1795. 1)11111<€1(־11ג6,
.1908
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(1611 ?1־3115011611 4154. 4.1118461*43111. 1914.

4) 00/67257ס־72467*, 77. 7. 06 63133180116 ?6טק1נ1161.< .411151.; 1908.
5) 1({1ץ109, 1)6 ק311־1ס1;611 611 01*31156. 4.11151.; 1882.

6) 1)6 <10(1611 111 1161 661816 ]3.3.1? 461* 83133£50116 ¥1־15־
11614. “46 0148” 1875, .קן 116-152.

7) 240מ1. 56116 1)13421546 1111 46 06301116461118 461־ !04611. (46
׳1י1548ק16201, 1898).

8) 17(7־80/16,/ 5. 1)6 1161?])66גגג¥30116 מג 4013161*43111.
1)6 ¥1־15432מ¥0ת4, 1927, א11מ1. 42-44.

9) 3111)11611מ1 461־ 5מ131101ק31;16 461־ !81*361161;611 111 א6461־13מ4.
1796-1846. 4מ.1. 1846.
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3331805 333^50055ס” 1897, ]3. 86-101.
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 8011611 611 )!011111(1611 10681311(1 361־ ?0023111180116 .10(1611 16

)11118161*33111 111 1101 1)6^111 361־ ¥01־126 6611.¥ג .^11181. 1916.
 32) 138171. 0¥61־ (16 ¥61• 11011 31112 11158011611 303611 611 11161--30(1611

111 (16 £6ןק11נ1161( 361־ א6(161־1311 <1611 610. 2מ\1. 1922.---31 .עק
33) 1/1677.( ?11)11021,3]31116 (161• 01161־31111־ 111)61־ 316 £111311211)311011

361• 3113611 111 110113113 (261180111־1£1 £31־ 116131.־ 211)110£1,3ן)1116,
1911. ג7.)
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.1891 .3212[61£,
41) 21(1(167,( 1.) 8. 06 ?0023111180116 303611 111 ,8-01־3¥61111328

.1913 ■332?

 42) נגידים. דברי )אילפעלד( מארקום מרדכי ב"ר צבי
זז. 72 תקנ״ט, אמסטערדאם,

 43) שווע־ ממדינת צדק גירי משפחת לגווגיגזאץ ליב יגזגדגז
.78־88 ,2 העיתים״ ״בכורי דען.

 פובלי־ מיטצייטצערישע די געווארן אויסגענוצט איז דעם חוץ
 ניו אין סעמינאר טעאלאגישן יידישן פון זאמלונגען די לויט ציסטיק

 אין ראזענטאי^יאנא סינסינעטי, אין קאלעדזש" יוניאן "חיברו יארק,
 )אמסטער־ גגגורעד פון זאמלובגען פריוואטע די אויך ווי אמסטערדאם,

 אלע^ןתוד פראפ. און )אמסטערדאם( וגוליגוואץ ךיגוויסס־ דאם
יארק(. ניו וזאךזץגגו
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גץאדגאשענץ יגגזף

איזראעליט" "דער
 לוץוזבגץךג. אי\ ו39צייגגט\ךי ייריטע א

ג.869־ג812 יאר\ די אי\

 1870) יארגענג צוויי קויפן צו געלונגען מיר איז יצופאל א -דורך
 דאזיקער דער איזראעליט". "דער ג. א. צייטשריפט א• -פון (1872 און

 יווייל גופא, רעדאקציע דער פון אייגנטום דאם געווען איז עקזעמפלאר
 "שומר פאריין דעם -פון שטעמפל דער ׳פאראן איז איינבונד ידעם אויח

זשורנאל. דאזיקן ידעם פון ארויסגעבער דער געווען איז וואם ישראל׳/
 לעיט־ אין געווארן ארגאניזירט איז ישראל" "שומר פאריין דער

 מערסטג־ באשטאנען איז מיטגליידערשאפט די .1865 יאר אין בערג
 איז פאריין פון צוועק דער אינטעליגענץ. ■דיפלאמירטער דער פון טייל

 קענען זיר זאלן יידן אינטעליגענטע -וואו צענטער, א שאפן :געווען
 דאם בילדען צו אזוי ווי ׳מיטלען זוכן צו צוועיק מיטן צונויפיקומען

פאלק.
 -די אין ■געלעגן איז קהלה לעמבערגער .דער פון פירערשאפט ידי

 און באקעמפט זי האט אינטעליגענץ די ארטאדאקסן. ידי פון הענט
 -גרעסערע א האבן הפחות, לכל אדער איבעחצונעמען, -געשטרעבט

קהלה. ידער פון הנהגה דער אין דעה
 זאכן ־גרויסע ׳קיין פאריין דער האט יאר עטלעכע ערשטע ידי אין

 אן אז ארוימגעזען, זיך האבן פאריין פון פירער ידי אויפגעטאן. ניט
 פאליקם־ יידישע ■די פון שפראך דער אין טאקע צייטוינג, אייגענער אן

ידערגרייכן. ניט גרויסעם קיין מען וועט מאיסן
 צוויי־וועכנט־ דער 1869 יאר אין געווארן געגרינדעט איז אזוי

 בעלעהרונג צור צייטשריפט איזיראעליט, "׳דער נ. א. זשורנאל לעכער
 פעריינע פאם הערויסגעגעבן פאלקעם, יידישן רעם העראנבילדונג אונד

 טא־ אים -מאהל צוויי ערשיי-נט לעמבערג. אין ישראל" "שומר
(* נאטע"

 דער־ זשורנאל דער אז (,664 ז. ,1913 )לעקסיקאן שרייבט ■ריי!ען *(
זשורנאל דער איז 1874 פון טעות. א איז דאס (.1913 ה. )ד. נאך שיינט

דסג



ווארגאטוגונץ י.

 געווען איז פארמאט דער זייטן, אכט געהאט האט נומער יעדער
 )"המגיד"(. זשורנאלן העברעאישע דאמאלסטיקע די ווי ■דערזעלבער

 גע־ אבער זיך האט מען יאר; א גולדן איין געווען איז פרייז דער
 אייגציקער אן יאר. פערטל אדער יאר האלבן אן אויה אבאנירן קעגט

קרייצער. 5 געקאסט האט גומער
 פראגראם מין א דא איז יארגאגג צווייטן פון גומער ערשטן אין
 א פארגעמט ארטיקל דאזיקער ירעד רעדאקציע. דער פון ארטיקל

 "שומר פעראייגעם דעם קאמיטע "דאס געחתמעט איז און זייט גאגצן
ישראל".
 אויסלייג און שפראך דער אין ■הויפט־פונקטן די איבער גיבן מיד

:אריגינאל פון
 אוגד סאצי^לע די הויפטזעכליך ווירד ארטיקעל לייטענדער "דער
 בע־ קולטוסגעמייגידען איהרע אוגד יודען ידער צעטיילוגג פאליטישע
האגדלען.

 פארפעלע וויכטיגערע ווירד אנגעלעגענהייטען לאקאלע דובריה די
 מיטטהיי־ — בעטרעפען איגטערעסע אונזער זי זאווייט לעמבערג, אין
בעשפרעכען. אוגד לעז

 וועלטבעגע־ דיא וויר ברינגען איבערזיכט פאליטישער דער אין
 אייראפע־ זעמטליכע אין עראייגניסען ■וויכטיגסטע אוגד בעגהייטען

 צו־ פאסליכער לייכט אין טאגען 14 צו 14 פאן שטאאטען אישען
׳דארשטעלוגג. זאמענהעגגענדער

 מיטהיילוגגען איגטערעסאגטע ווערדען גאכריכטען פארמישטע די
ביעטען. אינטערעסע יודישעם שפעציעלעען אוגד אלגעמייגעם פאן

 ■דעם אוים אויפזעצע פאפולערע •ווירד טהייל בעלעהרעגדע ■דער
 אוגטערהאלטענדע אויך בריגגען וויסעגשאפטען אללער געביעטע

 וויא ערצעהלוגגען אוגד נאוועלע קלייגע גאמעגטליך אויפזעטצע,
 בל^טט אונזער אין איינגאנג זאלען סקיצצען ביאגראפישע אויך

פיגדען.
 פוב־ דעס מיטע דער אוים בעשווערדען און מיטטהיילוגגען פיר
 "אייגגעזעגדעט" טיטעל דעם אוגטער רובריק אייגע ווערד ליקומם,

געהאלטען". אפפען
 פאר אכטונג "די הייסט גומער ערשטן פון לייט־ארטיקל דער

אסו

 פיר נאר ארוים איז אויסגאבע יידישע די דייטש. אויף נאר דערשינען
 שטארק געווען ציטאטן,איז די פון זען וועלן מיר ווי אירע, שפראך די יאר.

השכלה. גאליצישער דער פון גייסט אין פארדייטשמערישט



”איוראגוריכו "רגוד

 ־אמאל טרעפט עם אויב אז אוים, ׳פירט ■מחבר •דעד !געזעטצע". ידעם
 אויח געווען עובר ׳האט ייד א אז ׳געטראפן איצט ביז ■האט אדער

 דער־ בלויז געווען דאס איז רעגירונג, רער פון געזעץ וועלכן־עם־איז
 פאסט רעכטע אונזערע בעשרענקונגען צאהלרייכע "די ■וואם פאר,
 מיט ידאהער עם בראכטען געזעצטגעבונג רער געביעטע יעדעם אויח
 גע- פיינדליכע איהנען בעשטאנדענען ■די פאלק יידישע דאס דאם זיך,

 גע־ אפען עם מייסען וויר אונד בעפאלגטע, ווידערווילען טיט זעטצע
זוכטע". אומגעהען צו געלעגענהייט יערער ביי שעהען,

 יידן בנוגע געזעצן ידי און אומשטענדן ידי זיך האבן אבער אייצט
 "וויר און ■נעמעז אכט אין יידן די עם דארפן בעסערן, צו געענדערט

שולדיג". ^כטונג אונד ליעבע העכסטע ידי ׳געזעטצען דען זינד
 נומער. יעדן אין ׳כמעט פאראן זענען לייט־ארטיקלען אזעלכע

 גלייכ־ ■פאפיר( אויפן בלויז )ניט אמתע געפאדערט זיי אין ווערט עם
יידן. ■גאליציאנער ידי פאר בארעכטיגוינג
 ערשטן אין ווערט אנגעלעגענהייטען" "לאקאל קעפל רעם אונטער

 וואס ׳מעמאראנדום, א פון טעקסט פולער רער איבערגעגעבן נומער
 שטאכד ׳גאליצישער ידער געשיקט האט ישראל" "שומר פארייז דער

 אויר אנגריפן געוויסע אויר ענטפער אן געווען איז יראם האלטעריי.
 עם צייטונג. וויינער א< אין געדרוקט געווען זענען •רואם פאריין, דעם
 ■רער פון בעל־הביתישקייט שלעכטער ידער וועגן געהאנדלט זיך האט

קהלה. לעמבערגער
 פאליטישע ידי באהאנדלט איבערזיכט" "פאליטישע רובריק ידי

 פארייניקטע )קיין רוים. און פראניקרייך עסטרייך, אין טאג־פראגן
 פויפסט דער און געווען, ניט נאך 1870 אנפאנג אין איז איטאליע

ראלע(. פאליטישע וויכטיקע א געשפילט דאמאלסט האט
 אלגעמיינע פארשיידענע ברענגען נאכריכטען" "פערמישטע די

ניים. יידישע אויר ווי
 נייע צוויי וועגן דערציילט ■ווערט ידיעות דאזיקע די צווישן

 האבן יידן ׳ווי און מיליטער־דינסט, בנוגע פארארדנוגגען רוסישע
 יידישע סך א האבן דערפאר און ליידן, צו שווער זייער דערפון

 פרייען איינעם אין "אום אמעריקע, קיין אויסגעוואנדערט לייט יוניגע
קענען". צו לעבען פריי לאנדע

 פאר־ כדי ׳געגעבן, עצה אן אבער זיך האט רעגירונג רוסישע .די
 ׳גובער־ אלע אין ארויסגעשיקט זי האט רעקרוטן אין בלויז ידעם פולן
רעקרו־ ראם בערייטס די מענער, עלטערע "׳אויך פארארדנונג א ניעם
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ווארגאטוגוגץ י.

 אין )נעמען אסענטירן" צו האבעז, איבערשריטען טירונגס־אלטער
מיליטער(.
 טן15 אויפן טן14 פון נאכט דער אין זענען אופן אזא אויח

 גע־ ארעסטירט וולאדיסלאוו קרייז־שטאט ׳דער אין 1869 דעצעמבער
פאמיליענפאטערם. יידישע פויפציק ערך ^ן ווארן

 דאירפשענקערם ייידישע אויה גזירה א צוליב אויך און ידעם •צוליב
 אין יידן ידי האבן !גובערניע געשריבן( )אזוי סויוויאלקער דער אין

 מיט גראנט" "פרעזידענטען צום דעפוטאציע א נעשיקט אמע־ריקע
 אמבאסאדאר אמעריקאנישן דעם ׳דורך זיך זאל ער — בקשה דער
 איידי־ די דאמיט פערווענדען קייזער ׳רוסישען "ביים ׳פעטערבורג אין
 פרעזי־ דער ווערדען. בעהאנידעלט מענשליכער אונטערטהאנען שען

 האט אונד עמפפאנגען פריינדליך זעהר דעפוטאציאן דיא האט דענט
 אנגעלעגעני דיעזער אין רעגיערונג רוסישע היא אן זיך ווירקליך אויך
געווענידעט". הייט

 אוג־ ינאך צוואר "איזט — ווייטער ימיר לייענען — יעצט" ״ביז
 האט. געאנטווארטעט דארויך רעגיערונג רוסישע דיא וואס בעיסאנט

 פירשפראכע מענשענפריינדליכע ווארמע היא דאם יעדאך האפט מאן
 האבען ווירקונג ענטשפרעכגדע די פרעזידענטען אמעריקאנישען דעס

וויהד".
 אויך צייטונג ידי קען רומעניען אין ייידן ידי פון לאגע דער וועגן

 האט בראטיאגו מיניסטעד פריערדיקער דער באריכטן. ניט נוטס קיין
 נענצליך יודען דער עקזיסטענץ די "וועלכעם געזעץ א פארגעשלאגן

 קאבינעטן אייראפעאישע וויכטיקסטע ׳די דראהטע". פערניכטען צו
 רער איבערהויפט עננלישער, פראנצויזישער, עסטרייכישער, דער —

 "■נאכידריק־ הי רעגירונג רומענישער דער אבער האבן עסטרייכישער,
 !ווי נאכדעם, איצט און ידעם, נעגן געמאכט פארשטעלונגען" ליכע
 גע־ זיין פון אז מען, האפט געפאלן, איז בראטיאנו מיניסטער ידער
ווערן. גארניט וועט זעץ

 גע־ יידישן באוואוסטן דעם פון ביאגראפיע אויספירלעכע אן
 דער אונטער אפגעדרוקט איז קראכמאל נחמן פילאזאח און לערטן

פארזעצונגען. פינך אין "בעלעהרענדעם" רובריק
 לעט־ אין טויט. קראכמאלם נאך יאר דירייסיק נעווען איז דאם

 און פרייגה קראכמאלם פון סך א געלעבט נאך האמאליסט האבן בערג
 אין האט זי כאטש ביאגראפיע, ׳דאזיקע די איז דערפא!ר און תלמידים

 פון ביאגראפיע לעטעריסנס הלוי מאיר ■נאכיגעשריבן פרטים סך א



איגדאעריגו" "רעד

 די זי איז שיינט, מיר ווי און, אננעשריבן ■גוט דאך זי איז קראכמאלן,
יידיש. אין קראכמאלן וועגן ארבעט ערשטע

 (,1805־1874) נובס( )מארעק (* דובש ׳מרדכי למשא, האט, אזוי
 א געגעבן דארטן תלמיד, א קראכמאלם און משכיל לעמבערגער א

 דאזי־ דער כאראקטער. קראכמאלס פון שילדערונג אינטערעסאנטע
 אי־ איז און פויליש ׳אויר געשריבן געווען אריגינעל איז ארטיקל קער

 האט זשורנאל דער "איזראעליט". דעם פאר ■געווארן בערגעזעצט
 יעדעם און פירער, זיינע פון אינטערעסן די געהאט אינזינען שטארק

 קריטיקירט מען האט געלענגהייט, א נעווען נאר איז עם ווען מאל,
 פון פירער די נעווען זענען וואס לעמבערג, פון יידן מיוחסדיקע די

 נעווארן אויסנענוצט איז ביאנראפיע קראכמאלם אפילו קהילה. דער
צוועק. דעם פאר

 לעם־ אין הקהל ראש געווען גאליציע, אין כלל־טוער ביאקאגטער א *(
פארלאמענט. עסטרייכישן אין דעפוטאט און בערג

 זיך געפינט לעבנס־באשרייבונג דערדאזיקער פון סוח וצום
זאץ: אינטערעסאנטער זייער פאלעדיקער
 איבער קראכמאל אנזיכטען וועלכע ערוועהנען וויר מיסען "נאך

 זעלבסט, פאן זיך פערשטעהט עם האטע. יחום זאגענאנטען דען
 אינע־ זיי-נעם נאף נור מענשען יעדען קראכמאל וויא מאנן איין דאם
 ביי אבקונפט ניעדערע דיא דאם אונד קאנטע שעטצען ווערטהע רען

 צו ער פפלעגטע געראדע — מינדערטע. ניבט •ווערטה דיעזען איהם
 אב־ •דאפעלטע הערקונפט נידריגער פאן מענש איין פערדיענט זאנע
 ביי־ אתנע ער די אויסצייכענטע, טוגענד זיינע דורך זיך ער ווען טוכג,

 אייננע־ זיך ■קראפט איינענע זיינע דורך בלאם פארפארען זיינע פעל
 פארנעהמען פאן אבער מענש באראקטלאזע ידער — האט אייגנעט

 אונד טונענד !דיא איהן ווייל פערעהרליכט. דאפעלט איזט נעשלעכטע
 אונווירדיג זיך האבען אבגעהאלטען ניכט אהנען זיינער פרעמדיקייט

כענעהימען". צו
 נאר א אין נעהאט האט צייטונג די וואם אנאנסן, ידי צווישן

 זיינען פארלעצטע( די אויך אמאל און זייט לעצטע )די צאל, ׳גרויסער
 אין למשל, איז, אזוי ענינים. ליטערארישע וועגן ידיעות געווען אויך

 סדור דעם וועגן אנאנם אן געווען 1870 יאר פון נומער ערשטן
 ירעד נייפעלד". דניאל מאת ׳דרך מורה ביאור עם ישנים" "שפתי

איז טראזיטנע "מאדלי :פויליש אויח אנאנסירט אויך ווערט סדור



וז^רג^טוגונז י.

 דאניעליא פרזעז דערעך, מארעה קאמענטרארעס ז׳ ראעליטאיוו"
(.* נייפעלדא"

 דעם טמאלענסקין, פרץ ביי געווען ׳סדור דער איז ■פארקויפן צו
ווין. אין "השחר" פון ארויסגעבער

 אפ־ איז "השחר" אויפן אבאנענט אן ווערן צו איינלאדונג אן
 יוג־ :דער געוועז איז איגענט רער נומער. זעלביקן ידעם אין געדרוקט

לעמבערג. פון דארנצווייג אהרן דיכטער העברעאישער גער
 געדרוקט .געווען זענען ■וואם ארטיקלען, "בעלעהרענדע" די צווישן

 :ארטיקלען אזעלכע זענען פארמאג, איך וואם יארגעניג, צוויי ידי אין
 טיי־ ■דער פון פארשפרייטונג און אנדענקונג דער וועגן טהעע" "דער

 פון אויסצויג אן דומהייט", "איבער קוועק־זילבער", "ראם ;׳פלאנץ
 די גהעטא", רוימישע "ידי ;געלערטן בערלינער א פון פארטראג א

 אויך דארט זענען עם אייראפע. אין געטאס יידישע אלע פון לעצטע
 וועגן :געשיכטע ייידישער דער איבער ארטיקלען פארשיידענע ידא

 פון באשרייבוע דער לויט מצרים לאגד הייינטיקן אין תשעה־באב
 ביאג־ אויך ווי פראנקל, אויגוסט לודוויג דיכטער ייידיש־דייטשן דעם

יירישע. איבערהויפט פערזאנען, וויכטיקע פון ראפיעס
 איבערגעדרוקט געווען זענען ארטיקלען ׳דאזייקע די פון רוב ראם

 אבער זענען עם זשורבאלן, יידישע ׳דייטשע פון ב^ארבעט אדער
 ׳וואס דאקומענטן, איבערהויפט און ארטיקלען אריגינעלע פאראן אויך
גאליציע. אין יידן די פון געשיבטע דער פאר .ווערט גרויסן א האבן

 אויספירלעכע מיט ארטיקל אן אפגעדרוקט איז למשל, אזוי,
 קייזער פון נאך שול־פאנד". "אסט־גאליצישען ידעם ■וועגן דאטן

 אין זאל מען כדי פאנד, יידישער א עקזיסטירט האט צייטן יאזעפם
 גאנצן רעם ■פון אבער איז קינדער. ייידישע יפאר שולן עפענען לאגד
 רעגירונג דער ביי געלעגן איז געלט ראם און געווארן, גארניט עסק
 הויגדערט עטלעכע פון סומע א אנגעוואקסן איז פראצענטן די מיט און

 אידער גאליציע אין האט מען ווען מאל איטלעכם גולדן. טויזנט
 אינזי־ מען האט ראבינער־סעמינאר, א גרינדן וועגן גערעדט עסטרייך

 אבער מען האט פרטים גענויע היין פאנד. ׳דאזיקן ידעם געהאט נען
 גענויע א געמאכט רעם יוועגן האט צייטונג די ביז געוואוסט, ניט

פא׳רעפנטלעכט. זי און אויספארשונג

 'ייזדיש־&ויליעער א —/ 18)14־1874.) ד ל ע פ י י 3. ל א י נ ד (*'
 זע יידן. פאר וואבנשריפט פוילישער ערשטער דער פון רעדאקטאר משכיל,

.110־116 ,7 ייווא־בלעטער, : אים וועגן



איגךאטריס״י "וגור

 פראנצויזישע־פרייסישע די אויסגעבראכן איז 1870 זומער אין
 ■פון מפצה א באקומען 1866 אין האט וואם עסטרייך, מלדמה.
 אין געווען דערפאר איז ■און פארגעסן געקענט ניט דאם האט פרייסן,

 .אלגעמיינע איצט ניט צייטונג ■די פראנקרייך. צו סימפאטיע גרוייסער
 דער־ געשיכטע, פראנצויזישער דער •וועגן און קרע וועגן ארטיקלען

 .די אין עמאנ׳ציפאציע זייער און פראנקרייך אין יידן די ■וועגן הויפט
 שוין אויך, ■דארט זענען עם רעוואלוציע. גרויסער דער פון צייטן

יידן. איטאליענישע די וועגן ארטיקלען צוויי א פאר,אין איינוועגם, אין
 נאציא־ אין גאליציען אין יודען "די נ. א. .ארטייקל וויכטיקער א
 איז דאם פארזעצונגען. עטלעכע אין געדרוקט איז שטעלונג" נאלער
 פאריין אויפן אנגריך אן אויר ענטפער אויספירלעכער אן געווען
 ■דער צייטונג. וועער א אין דערשינען איז וואם ישראל", "שומר
 טענדענצן, אנטי־נאציאנאלע אין געווארן באשולדייקט איז פאריין
 היער נאציאן פאלנישען צור וויר דאס ווארטען, אנדערע מיט "אדער

 צו בעשטרעבען דערען אונד טרעטען ענטגעגען פיינדליך לאנדע צו
פערזוכען". הינדערען
 ער ׳וואס ידעם מיט אינטערעסאינט איז ארטיקל דאזיקער !דער
 דעם פון טעטיקייט הער פון פראגראם אויספירלעכן ■דעם אנטהאלט

 פאריין דאזיקן דעם פון שטעלונג די אויך ווי ישראל", "שומר פאריין
נאליציע. אין קולטור־קאמף פויליש־דייטשן קאטפליוצירטן דעם צו

:״איזראעליט״. פון רעדאקטארן די וועגן ווערטער פאר א
 איז ■ניט( ■האב איך )וואס יארגאנג ערשטן פון רעדאקטאר דער

 רעדאקטאר געווען איז ער נראם. מ. דאקטאר געוויסער א געווען
.1872 יארגאנג טן4 פון 23 נומער ביזן

 נאך איך האב אים קליין. יעקב רעדאקטאר געווארן איז דאז
 בא־ ביים הויפט־בוכהא׳לטער געווען איז ער פערזענלעך. געקענט
 ■געהאט האט וואס ׳מדפים, יוסח אברהם .ר׳ גביר לעמבערגער וואוסטן

ספרים־געשעפט. און בוך־דרוקעריי יידישע ■גרויסע א
 פאר־ זיין אונטער און מענטש, פייאיקער א געווען איז קליין
 ער פארשפרייטונג. גרעסטע ׳די באקומען צייטונג ידי ■האט וואלטונג

 ■וואם ביילאגן, העברעאישע אלע העברעאיש. געשריבן אויך האט
 פאלעמיק יארן־לאנגער דער אין "איזראעליט" אין געדרוקט זיך האבן
 געווען זענען הדת", "מחזיקי ארגאן זייער און ארטאדאקסן ■די מיט

אים. פון געשריבן
שוין איז זי ווען צייטונג, דער פון רעדאקטאר ׳דריטער ■דער

בגג



ןו^ךג^ט\גונג י.

 ׳וועמען וץאוש. פילעי דר. נעווען איז דייטשישע א אינגאנצן געווען
פערזענלעך. געקענט אויך האב איך

 יידיש, פון פארשער און ליבהאבער גרויסער א געווען איז מאנש
 )נעגאנגען אפה^נדלונג, לעננערע א אין צייטונג זיין אין האט ער און
 נאמען אונטערן (,1890 און 1889 ,1888) יאר ׳דריי פארזעצונגען אין

זשארנאן". יודיש־פאלנישער "דער
 )אין פילאלאג" יידישן פון "ביבליאטעק זיין אין באראכאוו בער
:אזוי אים יוועגן שרייבט תרע״ג( ווילנע, ״פנקס",

 אידישע איידעלסטע די פון איינער געווען איז מאנש פיליפ "׳דר.
 יודישער דער פון פריינד איבערגעבענער אן גאליציען, אין כלל־טהוער

 שלום איבערזעצט אויך •האט ער טעאטער. און ליטעראטור שפראך,
 גרא־ וואונדערבאר־טיעפער זיין ■דייטש. אין "סטעמפעניו" עליכמס

 טיט ליעבע, גרויס טיט ■געשריבען איז יוריש וועגען ווערק מאטישער
בליק". פילאלאנישען און פילאזאפישען טיעפען א

 אונטער־ האט (1890 אויגוסט טן7) טויט פריצייטיקער ירעד
פארענדיקט. ניט געבליבן איז וואט ארבעט, זיין בראכן

 מוטי־ און צייטונג לעבעדיקע א נעווען איז איזראעליט" "דער
 די איידער יארן ערשטע זיינע אין איבערהויפט קאמפס־ארגאן, קער

 זייערע אין אריינבאקומען האבן צייטונג דער און פאריין פון פירער
 נע־ זיי האבן שפעטער יאר צען טיט קהילה. לעמבערגער די הענט
 ארטאדאקסישער נייער דער געגן פארטיידיקונגם־קאמף א אנפירן מוזט

הדת". "מחזיקי ארגאן זייער און פארטיי
 טיט האט וואס ענין, אן אבער שוין איז קאמח ׳דאזיקער דער

(.* טאן צו ניט צייטונג דער

ז א מ ד ל ע פ וו: (1 ביי: לייענען מען קעץ דעם וועגן *(
 )פויליש(, 2 באגד ,1908 קראקע גאליציע, אין פארטייען פאליטישע די
 לעמבערג, גאליציע, אין יידן פון געשיכטע די — ן א ב א ל א ב (2

 יידן גאליצישע די — ן א מ ד י ר פ פ. !דר. (3 )פויליש(, 1915
 1929 ■ווין, (,1848־1868) גלייכבארעבטיגונג אירע אום קאמפע אין

)דייטש(.
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ץמאן2שטאך משה

אמעריקע, אין פרעכוע יידישע די
1875 1885.

פריער ווארט א

 "די ארבעט מיין פון המשך א זענען נאטיצן ■ווייטערדיקע די
 וועל־ אין (,1אמערייקע" אין פרעסע יידישער .דער פון אנטשטייאונג

 וועגן פאקטן און ידיעות אלע צונויפזאמלען פרובירט האב איך כעד
 אין אמעריקע אין דערשינען זענען וואס צייטשריפטן, יידישע די

.1875 — 1870 יארן די פון משך
 א געבן צו פארזוך א געמאכט איך האב ארבעט יענער אין

 פרעסע יידישער אמעריקאנער דער פון ביבליאגראפיע דעסקריפטיווע
עקזיסטענץ. איר פון יאר צען ערשטע די אין

 איצט אויך איך האב ארבעט, פריערדיקער רער אין ׳ווי פונקט
 טיילן געוויסע פון רעפראדוקציעם אויר אינגאנצן שטיצן ׳געמוזט זיך
צייטשריפטן. יידישע דעמאלטדיקע די פון נומערן איינצלנע פון

ווייטער און — 1877 כיז 1875 פון

 וואכנשריפט די געגרינדעט (2 יהלוימשטיין מ. האט 1875 אין
 אין און עקזיסטירט, ניט לאנג האט וואס (,3 איזראעליט" "נויארקער

 צוגעקומען. ניט צייטונג נייע קיין איז יאר צוויי קארגע פון משך
 א געווען אדום אזוי זענען (5 גאזעטן "יידישע (1שרהגאןנץ צ. כ.

ידי צוגעקומען איז 1877 אין אבער קאנקורענטן, אן צייט לאננע

 אמע־ אין פרעסע יידישער דער פון געשיבטע דער צו זאמלבוך (1
 יידישער רער פון ארויסנעגעבן שאצקי. יעקב דר. פון רעדאקטירט ריקע,

.21—13 זז. ,1924 . . . געזעלשאפט קולטור
 ער־ ליטעראטור, יידישער דער פון לעקסיקאן — רייזען, זלמן (2
.1256־1255 זז. באנד, שטער

 ־19 זז. . . . ©רעסע יידישער דער פון געשיכטע דער צו זאמלבוך (3
20.

.886־883 זז. באנד, רייזען־לעקסיקאן, זלמן (4
.19־17 זז. . . . זאמלבוך (5



וזא\\2בואר1ט דו.

 ■פרעסע", איזראעליטישע "די שיקאגע אין צייטונג יידישע ערשטע
 "יודי׳עע די — שפעטער יאר א און (,8עבוגולסאן כ. ן. פון נענרינדעט

 אומנעבראכט ניט שיעור האבן זיי יארק. ניו אין פאלקם־צייטונג"
 ׳עווערן און לאנגן א נאך שפעטער, האט נואם וואכנשריפט, שרהזאנם

ווייטער. דעם וועגן אבער איינגעשלוננען. ביידן קאמח,

.740־739 זז. ׳באגד, צווייטער רייזען־לעקסיקאן, זלמן (6

מקורים. די וועגן

 האב איצטיקע, די און ארבעט פריערדיקע די צענויפשטעלן ביים
 פארצייכנט זענען וואם מקורים, צאל היפשער א מיט באנוצט זיך איך

 נעשיכטע דער צו "קוועלן־ליטעראטור פון רשימה מיין אין געווארן
 געדרוקט ",1900 — 1870 אמעריקע אין !פרעסע יידישער דער פון
 .320 — 312 זז. ,1928 — 1927 ,1 באנד ״פנקם", אמעריקאנער אין
 מקורים די דערמאנען צו באשטימט מיד האבן פלאץ שפארן צו כדי

 "פנקס" אין רשימה דערמאנטער דער אין פארצייכנונג זייער לויט
סרח. צום נומער א מיט "קוועלן־ליטעראטור" ה. ד. ייווא, פון

פרעססע. איזראעליטישע .1

15130111180110) ♦ ^טןטי )ענגלישער פריימאג יעדען ערשיינט
 רע־ שיקאנא. הערויסגעבער, עטעלזאהן דוב נחמן • • • ־!?(6550

מארקום. ל. ש. און עטעלזאהן ב. נ. פון דאקטירט
 יידי־ ערשטער דאזיקער דער פון ארויסגעבער און גרינדער דער

 גע־ געבוירן איז עטעלזאן, דוב נחמן שיקאגע אין צייטשריפט שער
 איז געקומען און גובערניע, סווואלקער שאקי, אין 1828 אין ווארן

.1851 אין אמעריקע קיין ער
 שי־ אין זיך באזעצנדיק ער, האט משכיל, און למדן א ייד א

 אין האבן טעג יענע אין דרוקעריי. א געעפנט צייט דער מיט קאגע,
 און ■וואכנשריפטן, יידישע ריי א באוויזן געהא״ט שוין זיך יארק ניו
 גאזעטן", "יהדישע די געווען איז זיי צווישן דערפאלנרייכסטע די

 .1874 אין ארויסצוגעבן אנגעהויבן האט שרהזאן צבי כתריאל וואס
 בא־ אויך עטעלזאן האט געהאט, דאך ער האט דרוקעריי איינענע אן

 זיין געלעגענהייט א און צייטונגס־ארויסגעבער, א ווערן צו שלאסן
 ס׳האט ווען אונטערגערוקט, אים זיך האט פארווירקלעכן צו פלאן



אווגוריןץע אי\ פו־גונוגו יירישגו רי

 מזרח־ די .1877 אין קיריג טערקיש־רוסישער דער אויסגעבראכן
 רוסלאנד, פון געקומענע רוב יראם אימיגראנטן, יידישע אייראפעאישע

 שוין האט שיקאגע יידישע ׳ראם מלחמה־ניים. נאך געדורשט האבן
 איז עם אז אזוי, ■פראבלעמען, געזעלשאפטלעכע אייגענע געהאט אויך
 אלע ניט ווען בפרט !צייטונג, לאקאלער א פאיר ארט אן געווען שוין

 צייטוניג, ניו־יארקער די אויסצושרייבן מעגלעכקייט א געהאט האבן
פארשפעטיקונג. גרויסער א מיט אנקומען פלעגט וואם

 (7וגרוורן ץ.2 דערקלערט האט עטעלזאן ־יאריקער88 דער ווי
 ,1916 סעפטעמבער, אין געהאט האבן זיי וואס שמועס, א בעת
 א פריידיקן צו ניט נעווען צייטונג דער פון "הויפטצוועק דער איז

 אמאל און נייס עולם יידישן רעם נעבן צו נאר אידייע, וועלכע־עס־איז
צייטפראגע". געוויסער א פון באלייכטונג א אויך

;40 קוועלן־ליטעראטור, (7
; 96 ,34 דארט, (8
; 40 ,39 ,34 דארט, (9

; 39 ,7 דארט, (10

 עטעלזאן האט ■וואכנשריפט זיין פון געהילח־רעדאקטאר פאירן
 (.8ו3ו\2ודאר ל. ש. נאמען ■מיטן העברייער און משכיל א אנגעשטעלט

 סטייט, סאוטערן )א אלאבאמא פון שיקאגא קיין געקומען איז ער
 זיינם אין עדות ^ליין מארקום זאגט "אלפן", פיר באזיצט וועלכער

 איי־ אין לערער א נעווען שפעטער איז ער און זכרונות(, קאפיטל א
 האט מען וועלכע אין קינדער, פאר שולן יידישע צוויי די פון נער

 לשון דקדוק און איבערזעצונג מענדעלסאנם מיט "חומש געלערנט
 צווייטע די "פאסט", דער פון רעדאיקטאר (,9גרשוני צבי עברי".
 בערנ־ הירש צבי פון ארויסגעגעבן אמעריקע, אין צייטשריפט יידישע
 איינער געווען איז ,1871־1870 פון משך אין יארק ניו אין (10שטיין

 לע־ פאר קאנדי׳דאטען די עקזאמינירט האט ■וואם קאמיסיע, דער פון
 זיך טויג מארקוס אז געזאגט, מבינות האט ער און רער־שטעלעם,

לערעריי. צו אוים
 דריי שיקאגע אין דערשינען איז פרעסע" "איזראעליטישע ידי

 געווארן אריבערנעטראגן דערנאך איז וואכנשריפט די כסדר. יאר
 שרה־ מיט קאנקורענץ שארפע א געפירט האט זי וואו יארק, ניו קיין

 "איזראעליטישע ■די האט קאמח דעם אין גאזעטן". "אידישע זאנם
 אוג־ זי איז עקזיסטענץ אכט־יאריקער אן נאך און פארלוירן, פרעסע"

 ילעצ־ דער דערשינען ס׳איז ■ווען ,1884 אפריל, טן9 דעם טערגעגאנגען
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 איר אויסגעהויבט האט פרעסע" "איזראעליטישע די נומער. טער
 גא־ "אידישע די אויח אטאקע ביטערער א מיט נשמה זשורנאליסטישע

שרהזאן. צבי כתריאל ארויסגעבער זייער און זעטען"
 די איז ביבליאגראפיע" "העברייאישע זשורנאל שטיינשניידערם אין

 "יודישער טאפאלאווסקים מ. מיט צוזאמען פרעסע" "איזראלעיטישע
 ,1878 יארגאנגען די אין ■פארצייכנט ווייטער( )זע פאלקסצייטונג"

 ערשטע ,די געווען זענען זיי אז מיינט, דאם (.“ 1880 און 1879
 וויסנ־ א אין ווערן צו פארצייכנט צייטונגען יידישע אמעריקאנער

 אויסגע־ ניט דעריבער איז עם זשורנאל. שאפטלעך־ביבליאגראפישן
 געפינען זיך זאלן ביבליאטעק אייראפעאישער .אין אין אז שלאסן,

צייטשריפטן. צוויי דאזיקע די פון נומערן איינצלנע אדער קאמפלעטן
 ניט דערווייל איז פרעססע" "איזראעליטישע עקזעמפלאר פולן א

 (6--5) אריגינאל־זייטן !צוויי פאראן זענען עם קריגן. צו נעלונגען
 איז דאטע )קיין יארן ער80 אנהייב ארוים איז >וואס נומער, א פון
 בא־ צוויי פון זייטן ערשטע די פון פאטאגראפיעם און אנגעגעבן( ניט

 דעם שיקאגע אין דערשינען איז וואם נומער, פון :נומערן זונדערע
 וואס נומער, לעצטן דעם פון און יארגאנג( )דריטער 1879 אפריל, טן4

(.121884 11 אפריל, טן9 דעם יארק ניו אין ארוים איז

; 82 דארט, (11
.96 ,61 ,1 דארט, (12

 פאליא־ אין געדרוקט געווען איז ■פרעססע" "איזראעליטישע די
 פרייז "דער זייט; יערער אויף עמודים ברייטע דריי מיט פארמאט,

 אוים־ פיר דאללאר. 1 מאנאטע זעקם פיר דאללאר. 2 יאהר איין פיר
 ציילע איינע מודעות פיר — סענט. 5 בלאטט איין דאללאר. 3 לאנד

 20 יאהר ביים בילליגער. פראצענט 10 מאנאט ביים סענט. 10
 ש.( מ. — חברות און )שולן קאנגרעגאציאנען פיר ביללעער. פ׳צ
 ציט וואם העסטעלע, א אין אנגעגעבן ווערט בערעכענט" העלפטע דיא
נאמען. וואכנשריפטם דער פון ברייט גאנצער דער אונטער זיך

 העברעאישע א ■געהאט אויך האט פרעססע" "איזראעליטישע ,די
 געהוויקט זיך האבן משכילים־העברייער וואו העבריה", "היכל ביילאגע

 ■וואם פולזענטהאל, רעפארם־ראבינער דער און בת־השמים, ■דער מיט
 מען אז פארשלאג, זיין מיט ארטאדאקסיע די אויפגעשטורעמט האט
 גע־ ביילאגע דאזיקער דער אין האט מילה, פון באפרייען גרים זאל

געוואגטקייט. אט־דער פאר פסק זיין קראגן
 "איזראעלי־ דער פון אריגינאל־זייטן צוויי די פון איינער אויר
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ץ)ן1א\ו)ץךי אי\ בירלןלזלו ייריטוגו רי

 ביבליא־ יידישער צענטראלער דער אין זיך )געפינט פרעססע" טישע
 מיטאגרויסער רעדאקציע די זאגט יארק( ניו ארכיוו, פרעסע און טעק

:איבערשריפט
 דיעפיינסטע — פרעססע" "איזראעליטשע דער אין "אדווערטייזט

 פרעססע" "איזראעליטישע דיע וועלט דער אין צייטונג יודיש־דייטשע
צייטונג". יודישע אנדערע איינע אירגענד אלם לעזעשטאח מעהר האט

 שפראב־ הן אינהאלטלעך, הן איז פרעססע" "איזראעליטישע די
 אין דערשינען זענען וואט "גאזעטן", שרהזאנס פון אנדערש ניט לעך,

 און אלגעמיינע מיט אן תמיד זיך הייבט זייט ערשטע די יארק. ניו
 פון איבעריקע דאס און אויסלענדישע, און אמעריקאנער נייס, יידישע

 איבערגע־ רוב דאם נאויעלן, היסטארישע פון באשטייט לייען־שטאח
 אויך, און זשורנאלן ענגליש־יידישע און דייטש־יידישע די פון זעצטע

אייראפע. אין וואכנבלעטער העברעאישע די פון זעלטן, ניט
 פרעססע" "איזראעליטישע צוויי־אריגינאל־זייטן די פון זייט איין

 יידיש א וועגן ידיעה לענגערער א פון פארזעצונג א מיט אן זיך הייבט
 פא־ א צווישן שיסעריי א אין געווארן פארוואונדעט איז וואם מיידל,

 שיכורטע א פון באשרייבונג די נייט נאכדעם באנדיטן. און ליציימאן
 זי זאל מען דאלאר, צען געריכט אין באצאלט האט מאן איר וואם

:ידיעה פאלגנדיקע די געריכט־בילדל דעם אונטער און באפרייען,

יודען. פיר פריידע

 פריי- אין זינד וועסט־ווירדזשיניא, ווהילינג, אין יודען "דיא
 יודישען רעם פאן ערדע פאן זענדונג איינע איבער אויפרעגונג דיגער

 דער בעווייזט עכט איזט ערדע דיא דאס ירושלים. בייא עולם בית
 שומאכער. יאקוב הערר ■וויצע־קאנצול אמעריקאנישען דעם זיעגעל

 אויגוסט געוויססער איין איזט ערדע דער ערהאלטער גליקליכער דער
 זעלבען צור זינד טרויבען פאן זאמען אונד צעדערן אויך פאלאק,

איינגעטראפפען". ירושלים פאן צייט
 הינ־ פלעינם וואיט אין האט מען אזוי ווי באשרייבונג דער נאך

 נייט פעדלער, יידישן א דערמארדן פאר האפמאן געווייסן א געריכטעט
 וואס מעשה, א וועגן ליעבע" אונד "רעליגיאן נ. א. ידיעה לענגערע א

 זענען )שפעטער דאקאטא־טעריטאריע דער אין געטראפן זיך האט
 יונגן א מיט שטאטן( באזונדערע ■געווארן דרום־דאקאטא און צפון

 צו חתונה געווען מל בסוד זיך האט וואם אדוואקאט, קאטוילישן
 גע־ איז מיידל דאס אבער מיידל. יידיש ־יאריק16 א מיט האבן
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 ערגערגיש. פון געווארן קראגק איז ליבהאבער איר און שטארבן
 ט<<טע־מאמע, קאטוילישע זיינע דערציילט ער האט טויטן־בעט אויפן

 באערדיקן אים זאל מען געבעטן און געווען, מגייר זיך האט ער אז
 ידיעה דאזיקע די כלה. זיין פון קבר לעבן עולם בית יידישן אויפן

 ווערט ניים־אפטיילונג די און פערטל, דריי און שפאלט א פארנעמט
 אז קאנעטיקוט, ברידזשוואטער, פון מיטטיילונג א מיט פארעגדיקט

 איז וואם פעד^ער, א ווען געווארן, געטויט !צופאל א דורך איז ייד א
 אג־ אן באטראכטן געגומען האט שטוב אין אים צו אריינגעקומען

 רע־ דער און טיש, אויפן געלעגן איז ■וואס רעוו^לווער, געלאדענעם
אויסגעשאסן. אליין זיך פון האט וואלווער

 צוויי איבער און 5 זייט פון שפאילט לעצטער גאגצער דער כמעט
 היסטא־ א מיט אויסגעפילט זעגען 6 זייט פון שפאלטן האלב א און

 ארימער אן אזוי ׳ווי פערלאנג", זעקסטעד "דער דערציילונג רישער
 דעם פרידריך געראטעוועט האט דאגציג פון פעלצהענדלער יידישער
 אפגעצאלט אים האט מאנארך דער וואם מיט און לעבן גרויסגס

 עגגליש־ דער פון ארויסגענומען איז דערציילונג די טובה. דער פאר
 ידיעה א קומט דערנאך סטאנדארט". "היברו וואכנשריפט יידישער

 משה פון גאמען אויפן אגשטאלט אן גרינדן צו קאגפערעגץ א וועגן
 לעצטער דער און געבוירנטאג, הונרערט־יאריקן זיין צו מאגטעפיארע

 ר׳ פון טויט וועגן : מודעות דריי פון אויסגעפילט ווערט שפאלט
 אברהם ומהל שו״ב ש״ץ, דעם וועגן ;שיקאגע פון שו"ב לייב אברהם

 פיר "ארדערס ווערן אים ביי אז י. נ. ראטשעסטער, פון ראזענטאל
 היילוגגען "שגעלע און אננגעגאממען" צייט אללער צו מהלשאפט

 אנאנס דאזיקער דער וויין־געשעפט. שאפנערם פון און ;גאראנטירט"
 רע־ די יידיש. אויר "צווייטע די און עגגליש אויח העלפט איין איז

 דיא ילתא פאן פארטזעצונג "דיא אז וויסן, אויך לאזט דאקציע
ערשיינען". וואבע געכסטע ווירד סוריא גאון חפניא׳ם רבי טאבטער

פאלקסצייטובג". יודישע "דיא .2

 אמעריקא". איז צייטונג יודישע בילליגסטע אוגד גרעסטע "די
 מיט טאפאלאווסקי מ. פון ארויסגענעבן פרייטאג. יעדען ערשייגט

רעדאקטאר. אלם לאנדוי
 איז צייטוגגס־פארלעגעריי, צו געגומען זיך האט ער איידער גאך

 און גרעסטער דער פון אייגגטימער דער געווען טאפאלאווסקי ט.
 נע־ זיך האט דרוקעריי די יארק. ניו איז דרוקעריי יידישער בעסטער
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 שרה־ געדרוקט זיך האבן דארט און ׳סטריט, קאנאל 121 אין פונען
"יזראעליט". יהלמשטיינם מ. י. און גאזעטן" "יידישע זאנם

 "טאפאלאוו־ האט (,13זכרונות זיינע אין דערציילט שרהזאן !ווי
 און חלום, גליקלעכן רעדאקטארם דעם חלומען צו אנגעפאנגען סקי

 שריפט קיין ניט האט שרהזאן אז "סטייטש, :גרונט ריכטיקן א טיט
 איך אז שוין, פשיטא א ראך, זיך האלט ער און געלט, קיין ניט און

 איר ביי ׳וואם שוויגער, רייכע א און דרוקעריי אייגענע אן יראך האב
 רעדאקטאר, א איידים אן האבן צו גדול כבוד א זיין וועט
 שלעסער". ריכטיקע טאקע ווערן לופטשלעסער מיינע פון נאך וועט

 "פאלקס־ציי־ א געווארן באשאפן איז באלד געטאן. און געטראכט
 שריפט, אן געבליבן בין איך . . . אויסגעשטאטעט שיין זייער טונג",

 צוגענו־ אויך ער האט זעצער ידעם ווייל זעצער, א אן און געלט אן
.״ . . מען

.61 ,60 ,1 קוועלן־ליטעראטור, (13

 געווען אוים, ווייזט טאיקע, איז שוויגער רייכע טאפאלאווסקים
 מען אונטערנעמונג. נייער זיין אין איידים איר ארויסצוהעלפן וויליק
 אין רעדאקטאר־אמט פארן מענטשן פאסיקן א געקראגן אויך האט
 וואכנ־ נייע די האט 1878 זומער אין און לאנדוי, ג. פון פערזאן דער

 אמעריקא", אין וצייטונג יידישע בילליגסטע אונד גרעסטע "די שריפט,
ארויסצוגיין. אנגעהויבן

 האבן "פאלקסצייטונג" די און "גאזעטן" ידי אז זיך, פארשטייט
 געזוכט האט ארויסגעבער איין און קאנקורירט, שטארק זיך צווישן

 נע־ באמת איז "פאלקסצייטונג" די צווייטן. דעם איבערצושטייגן
 דע־ נאך איז צייטונגען צוויי פאר אבער זין, טעכנישן אין שיין ווען

 דער איז טאפאלאווסקין יארק. ניו אין געווען ניט פלאץ קיין מאלט
 גע־ האט ער און געווארן, נמאס ביסלעכווייז ארויסגעבעריי פון ענין
 צייטונג זיין פון ווערן צו פטור אזוי ווי געלעגנהייט פאיסיקע א זוכט
 .1880 מאי אין געקומען איז געלעגנהייט ■די אופן. שיינעם א אויה
:צוגענאנגען איז זאך די ווי אט און

 — איך און טאפאלאווסקי ביידע, מיד זענען טאג יענעם ״אין
 דעלע־ אלס געווען צוזאמען — זכרונות זיינע אין שרהזאן דערציילט

 ער איז פלוצים אברהם. ברית ארדער פון קאנווענשאן א אויף גאטן
 שרה־ מיסטער איוונינג "גוד פריינטלעכן א מיט צוגעקומען מיר >צו

 ווער־ דייטלעכע פאלגנדע די מיט ארויס ווייטער גלייך איז און זאן"
ירעד זיין ■וועט וואס אויסהאלטן, ניט לענגער שוין קען "איך :טער
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שפגארןץתאץ וו.

 איז פעלד דאם אנדערן. דעם הענן איינער קאנקורירען מיר תכלית
 איך . . . אויספירן ניט וועל איך אז זע, איך און באשרענקט, דיער
 סופי די אותיות, די פארקויפן, "פאלקם־צייטונג" מיין אייך וועל

 ווייס איך אלץ. און חובות אויסשטייענדיקע מיינע ביכער, ססריפשאן
 צא־ די מאכן איר קענט געלט, קעש קיין נישט האט איר $ז ראך,

 געדויערט, ניט שעה 24 קיין האט עם ראטעס". קליינע אין לונגען
 זעצער דער אויך און ביכער, די מיט שריפט, יידישע גאנצע די און
געווען". שטוב אין אונדז ביי זענען "פאלקם־צייטונג" דער פון

 יאר־ טער6) 1880 מאי, טן28 פון גאזעטן" "יודישע די אין
 פאלגנ־ די זייט ערשטער דער אויר אפגעדרוקט איז (,21 נוט. נאנג,
 פון ליקיווידאציע דער וועגן טאפאלאווסקי מ. פון דערקלערונג דיקע
:״פאלקם־צייטונג" דער

פאלקם־צייטונג יודישן הערויסגעבער "פאם
 פאלקם־ "יודישען דער הערויסנאבע יעהרינער צווייא ביינאהע נאך

 הערויסגאבע ווייטערע דיא בעשלאססען, יעטצט וויר האבען צייטונג",
אויפצוגעבען. זעלבען דער

 געגרינדעט פאלקם־צייטונג יודישע דיא יאהרע 2 פאר איך אלם
 אננע־ סובסקרייבער פאן צאהל נראססע איינע זיך האטטע האבע,

 בעלעהרענדן איינעם צו בלאטט דיעזעם איך האפטע און שלאססען
 שטעטס איך האבע צוועקק דיעזעס צו מאכען. צו ניטצליכען אונד

 מיך האבען ליידער אנצוברענגען. צו פערבעססערונגען בעשטרעבט
 האט טהייל גרעסטע דער געלאססען, שטיכע אים אבאנענטען דיעזע

 איינ־ ניכט געלד אכאנעמענטם דאס מאהנען אונד ביטטען טראטץ
 איך האבע וואכע לעצטער דער ביז ערשטער דער פאן — געשיקט
 נלויבטע אונד צוגעזעצט, געלד שווערהערעם וואכע יעדע שטעטם

 $<ן שולד דיא ניבט לאג עם •ווערדען. בעסער עם ווירד פיעללייכט
 צאה־ פינקטליכע ניבט דיא אן זאנדערן סובסקרייבער דער צאהל דיא

 בעטראב־ סובסקרייבער פילע דאס טרויעריגע דאס איז עם לונגען.
 הערוים־ דעם זיא דיא נדבה איינע אלם אבאנעמענטסגעלד דאם טען

 פארפפליכטעט ניבט זאגאר זיך האלטען פיעלע אונד געבע, געבער
 צייטונג דיא איך מוסטע דעסהאלב געבען. צו נדבה דיא זעלבסט

אויפגעבען.
 פראמפטע דורך צייט דער ווערהענד מיך דיא פריינדען דען

 העהציג־ מיינען היערמיט איך דריקקע אונטערשטיטצען, צאהלונגען
 איהנען פאן בעדויערן שמערצליכע דאם וויא זא אוים, דאנק סטען
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א^ץךיןץןץ אי\ ייריטגגג רי

 יעניגען דער צופריעדענשטעלונג צור מיססען. צו נעהמען אבשיעד
 בעצאהלט פאראויס אים אונז דיא אדווערטייזער, אוגד סובסקרייבער

 אדווערטייזינג אונד סובסקריבציאן איהרע צייט דיא אונד האבען
 הע־ דעם שרהזאן מיסטער מיט וויר ה^בען אבגעלויפען, ניבט איזט

 יודישע אוגזערע וויר רעם אן גאזעטטען" "יודישען ■דער רויסגעבער
 האבען, פירקויפט בעלאנגט דאצו וואם אויך וויא פאלקס־צייטונג

 אן זאל ער דאסם אויסבעססערונגען, אונד גענאמען, ריקשפראכע
 פאלקם־צייטונג יודישען דער אדווערטייזער אונד סובסהרייבער דיא
 יודי־ ■דער בלעטטער צאהל זעלבע דיא דורך נוממערן פעהלענדע ■דיא
 צוקאמען אוגד נאכדרוקקען אונגעלטליך אונד פרייא גאזעטטען שען

 אוגד איבערנעמען אויך האט שרהזאן מיסטער וואם וצולאססען.
 את־ •וויר האבען דאגעגען טהון. צו ■פערפפליכטעט זיך שריפטליך

 פא־ אויסשטעהענדע אונזערע אללע שרהזאן מיסטער אן זייטם זערער
 איבערגעגעבען. מודעות אונד געלדער סובסקריבשאן און דערונגען

 ריק־ אונזערע אללע ערמעכטיגט היערמיט איזט שרהזאן מייסטער אונד
 פיר וויא צייטונג פאלקם דיא פיר געלדער סובסקריבשאנם שטענדיגע

 אונד איינצוקאסירען קאלעקטען צו .^דווערטייזמענטם אדער מודעות
קוויטירען. צו דאפיר

 אוגד סיטי פאן אבאנענטען געעהרטע אללע דאהער ביטטע איך
 מיד דיא אללע זיא דאם ריקשטענדיג, נאך מיד זינד וועלכע קאנטרע

 מיסטער אן זענדען צו געלדער געל־]?[ סובסקריבשאן צוקאמענדע
סט. אללען 21 שרהזאהן,

פאלקם־צייטונג. דער הערויסגעבער טאפאלאווסקי, מ.
 ".1880 טען,18 דען מאי יארק, ניו

.¥£? 16 .ח 8¥?¥80££1\ז
21 2\116ס 811־661 זס1¥<

1 /101-01)^ ?0>- 1X11110 5011 (1)1(1 (0 1(. 11.
801114, <111 1110 (101)1$ (1)10 10 1X0 ^0X1 5111>$01'11>01'$ 0? 0(17101'11$01'$
01■ 110 111111 111100120(0 1)1(0 (1101001 ”§1<11)201 5)7011 ס 1/10 ״41101150110 ז  
.י1101-0/010/ $^0110)11 011 0011001

1401)0 701-11, 140^ 2^111, 1880. ¥8 ׳10?01,0ג ^¥.
<31151880 ,137^ £ ־׳ 31ב<1 6זטס117 £ס ¥0ע1,< ס11 11115 24111 <137 ס , 
־6 תז6 ן>€1־50ת3117 03016 ?140565 '1סקס'1\\סז51<7, 1010^0 ס£ 016 1ס €£0156<!  
ן>6ת5סס <1686ז166(1 1ס 300 1^110 6 1116 x661116(1 1116 £011)30 ־6^010^ >!31)6ז
סת^16(1;§6(1 1ס 016 11131 116 6>361 X601116(1 1116 53016.

 6מ\?£6£8 11. 8ג411מ
?40131־7 ?06110,

^.80-0,111 701-11 14010

123



שנוארגץוזאץ וץ.

 "יו־ 13 בומער פון זייט ערשטער דער פון רעפראדוקציע א פון
 תרל׳ט", תשרי, ז פרייטאג. יארק, "ניו דאטירט פאלקסצייטונג", דישע

 ניו־ אין "■פרייז דער געווען איז אבאנענטן די פאר אז זען, צו איז
 פרייז .$1.50 יעהרליך ם. 80 מאנאט 6 סענט, 40 מאנאט 3 :יארק

 יעהרליך $1.00 מאנאט 6 ם., 50 מאנאט 3 :)פראווינץ( קאנטרע פיר
״.$1.75

 אן פון פרייז דער אנגעגעבן ניט איז נומער אויפן ווי אזוי
 לאקא־ די אויך אז אננעמען, אפשר מען מעג עקזעמפלאר, איינצלנעם

 וואס וואכנשריפט, דאזייקער דער אויף אבאוירץ זיך פלעגן לעזער לע
 צייטונגס־טרעגער ספעציעלע דורך אהיים נעווארן געבראכט זיי איז
פאסט. דער דורך אויך מסתמא און

 "פערנומע־ די אריינצושיקן געבעטן ווערן ■לעזער די ווי נאכדעם
 דער געגעבן יווערט קווארטאל", לעצטע דאס פיר ראציאנס־געלדער

 פאליטישע ניים. "פאליטישע :נומער פון ״אינהאלט" פאלגנדיקער
 צושטענדע. שענע :נייעם אויסלענדיש נייעס. יוריש איבערזיכט.

 ניהי־ דער ראכע ניהיליסטען. דיא אונד צייטונגען דיא קאיזער, רער
 אונד פאשא סוליימאן רויבערהויפטמאן. .ווייבליכער איין ליסטען.

 איין זאהן. זיין אונד פירסט אזיאטישער איין קריעגסגעריכט. דאס
 )אריגינאל פעדלער יודישער דער עפפענטלעכקייט. דיא פיר ווארט

אנצייגען". ראמאן(
 דעם וועדליג אז זען, מען קען אינהאלטם־פארצייכעניש רעם פון

 איז צייט יענער אין אמעריקע אין זשורנאליזם יידישן פון צושטאנד
 וואכג־ גוט־צונויפגעשטעלטע אן געווען באמת "פאלססצייטונג" די

 סך א דערביי אפגעבנדיק "פיטשורם" אינטערעסאנטע מיט שריפט
 אין בלויז ניט לעבן יידישן און פאליטישן אלגעמיינעם דעם פלאץ

ים. זייט יענער אויר אויך נאר אמעריקע,
 דא ברעננען מיר עמודים. דריי פון באשטאנען איז זייט יעדע

 שפאלט א פארנעמען וועלכע נייעס", "פאליטישע די פון אויסצוג אן
 באגריח א זיך שאפן צו כדי זייט, ערשטער רער פון פערטל א און

 פאלקס־ "יודישער דער אין געשריבן מען האט אזוי ווי און וואס וועגן
צייטונג".

נייעם פאליטישע

 בא־ באסניען אין דווארניק פעסטונג די האבען עסטרייכער "דיא
 אונד פערלארען, פיעל זעהר אינסורגענטען די האבען דאדורך זעצט,
 צו באלד באסניען אין קריג דער דאסם פערהאנדען האפפונג איזט
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ץ1\1אןץ)ןרי אי\ פיג־גגגגגץ יירישגו די

 עסטריי־ דיא האבען באסגיען, אין וויעגראד, ביי ווירד. זיין עגדע
 אינסורגעגטען ■דיא ערפאכטען. זיעג גראססען זעהר אייגען בער

 פיליפא־ געגעראל אבער עסטרייכישער דער סערביען. גאך פליעהען
 מיליטער פיעל אקטאבער ענדע ער דאסס געשריעבען, האט וויטש

 ׳וויטסען ניבט גאך אבער קאן מאן ווירד. שיקען צוריק הויזע נאך
 וועטטער שלעכטע ראם ■ווען ווירדען, אויסזעהען זאכען דיא וויא

ווירד. קאממען
 איג־ דיא וועלכע פעסטוגג לעצטע די האבען עסטרייכער "דיא
 גאמענס האבען געהאבט הערצאגוויגא ■דער אין נאך סורגענטען

 (*)...( פעסטוגג דיא גלייך ווירד עסטרייך עראבערט. סלאבוק
זאלל. זעטצען (*)...( לאססען

רעפראדוקציע. דער אויף לעזבאר ניט *(

 דיא דאסם מיט, גאכריכט דיא טהיילען צייטוגגען "גריכישע
 מיליטער טירקישעם מאן הוגדערט 8 טעססאליען אין איגסורגעגטען

 פערל^גגט רוססלאנד האבען. •געשלאגן ארפירא שטאדט דער ביי
 פראגקם מיליאן האלבע אייגע אוגד 310 טירקייא דיא איהם דאסס

 דעם אין זאלל. צאהלען קאסטען קריעגעם דאללאר( מילליאגען 77))
 גאר קריעגסקאסטען דיא איבער נעמלעך איזט פערטראג בערלינער

■ווארדען. אבגעמאכט ניכטם
 יעדעס מיט רוסטלאגד אין ווירד פאירטהיי גיהיליסטישע "דיא

 הערויסגעבן צייטוגג אייגע זיא דאסס הייססט, עם שטארקער. מאלע
 ערשייגען גרענצע רוססישן דער ביי גאהע פרייסען אין •דיא ווירד,
 בעפעהל דען רעגיערוגג דער פאן האט פאליציי רוססישע דיא ווירד.

 אללע אוגד האלטען. צו (*)...( פאבריקען אללע אין בעקאממען
 געהע־ !צו גיהיליסטען דען צו שטעהען פערדאכט אין דיא ארבייטער

אררעסטירען. צו רען,
ווארדען. ערעפגעט איזט )קאגגרעס( קאממער רומעגישע "דיא
 קרי־ דער ■דאסס ערווארטען, צו בעשטיממטהייט מיט איזט "עם

 אויסברעכן באלד אזיען אין אפגאגיסטאן אוגד עגגלאגד צווישען עג
 פלימוטה פאן מיליטער איגדישעם גאגצעס זיין ציעהט עגגלאיגד ווירד.

 פארבערייטעט, שאן איזט אללעם געשיקט. דארטהין ענגלאגד אין
 אפגאגיסטאן אין אום אב, בעפעהל אייגען גאך גור יוואירטען זיא אוגד

 האט אלי, שור אפגאגיסטאן, פאן פירסט דער אייגצומארשיערען.
 אין געשריבען, קאגסטאגטיגאפאל גאך סולטאן צום בריח אייגען

זיך זאללען מאכמעדאגער דיא גיבט ראטה דען איהגען ער •וועלכען
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 דאסם געשריעבען, אויך האט ער אונד ■פעראייניגען. רופפלאנד טיט
 קיין איזט עם ווירד. אבשליעפען רופפלאנד טיט פערטראג איינען ער

 אוים־ ענגלאנד געיוועז פירפטען רען רופפלאנד דאסס מעהר, צווייפעל
האט". געהעצט

 דער געווידמעט איז זייט ערשטער דער אויח שפאלט א "העכער
 צוויי־ דער אויה פארטגעזעצט ווערט וואם איבערזיכט", "פאליטישער

 רעפרא־ קיין איז זייט דער פון אבער נומער, דעמזעלבן פון זייט טער
נישטא. דוקציע

 פאלקפצייטונג" "יודישער דער פון שפראך די מען פארגלייכט
 די אז טאקע, מען זעט גאזעטען", "יודישע די פון שפראך ■דער טיט

 ס׳איז און סטיל, לייכטערן פיל אי אין געווארן געשריבן איז ערשטע
 טאפאלאוו־ געהאלטן האט שרהזאן וואם ניט, וואונדער קיין דערפאר

 ■די פון ארויסגעבער דער קאנקורענט. געפערלעכסטן זיין פאר פקין
 ווען צופרידן, זיין צו אורזאכן גענוג געהאט דערפאר האט "נאזעטען"

פארקויפט. "פאלקסצייטונג" זיין אים האט טאפאלאווסקי
 געווען, איז "פאלקסצייטונג" דער פון רעדאקטאר לאנדוי, ג. ווער

 גע־ זאל שבח זיין צו דערגיין. צו געלוננען ניט דערווייל אונדז איז
 און "פאלקפצייטונג" דער פון צונויפשטעל דעם לויט אז ווערן, זאגט
 ה. )ד. געווארן געשריבן איז זי וועלכן אין סטיל, ריינעם דעם לויט
 בעפטער דער געווען ספק בלי ער איז דייטשמעריש(, לייכטערן א אין

יארן. יענע אין רעדאקטאר יידישער

גאזעטען" טעגליכע "דיא .3

 ערשטער יארס. ניו שרהזאן, צבי כתריאל פון ארויפגעגעבען
.1881 יוני, טן18 דעם נומער,

 ענערגישער דער האט קאנקורענטן און שטערונגען ביפל היפש א
 .אז ,1880 ביז 1874 פון בייקומען נעדארפט שרהזאן צבי כתריאל

 פונדאמענט. פעפטן א אויר שטיין זאלן גאזעטען" "יידישע זיינע
 א פטריט עלען 21 אין אפגעדוננען געהאט שוין ער האט 1880 אין

 "גאזעטן", די דייטש. א צו געהערט האט וואם דרוקעריי, קליינע
 ארוים־ ניט אינגאנצן וואכן געוויסע אין דעמאלט ביז פלעגן וועלכע

רעגלמעסיק. שיינען ■דער צו אנגעהויבן האבן גיין,
 באשלאפן פלוצים אבער האט דרוקעריי דער פון באלעבאם ■דער

איינגערעדט האט ער און יארק, ניו פון ארויפצוציען אינגאנצן זיך
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אווטדתזט איץ רטטט9 יידיטוט רי

 האט שרהזאן אפקויפן. אים ביי דרוקעריי די זאל ער שרהזאנען,
 טעג עטלעכע אבער פארמעגן, גאנץ זיין אוועקגעגעבן דייטש רעם
 "מארטגעדזש". א איינמאנען מארשאול רער געקומען איז רעם נאך

 די האט מען און באצאלן, צו וואס מיט נעהאט ניט האט שרהזאן
 אפ־ צוריק געלונגען איז אליין שריהזאנען און ליציטירט, דרוקעריי

 לעצטן אין האט ער וואם געלט, ביטל דעם מיט ׳דרוקעריי די צוקויפן
 ארויסגעבערישער זיין אין און אוייסגעבארגט, באקומען מאמענט

 1881 מאי אין צייט. נארמאלע א אנגעהויבן זיך האט טעטיקייט
 ארויסנעבערס דעם מיט צוזאמען דרוקעריי די און "גאזעטן" די האבן

 אונטן בראדוויי. איסט 5 אין אריבערגעצויגן זיך משפחה גאנצער
 פארנומען האבן שטאק ערשטן דעם ;מעבל־געשעפט א נעווען איז
 האט שטאק צווייטן אויפן און משפחה, שרהזאן די און "גאזעטן" די

שול. סואוואלקער די געפונען זיך
 אז דערפארוננען, פריערדיקע פון נעוואוסט שוין האט שרהזאן

 דער פאר מענלעכקייטן געשאפן האבן צרות נאציאנאלע און מלחמות
 צייטונגען. יידישע פון אויסברייטערונג און דערשיינונג גרינדונג,

 רוסלאנד אין פאגראמען מוראדיקע די אנגעהויבן זיך האבן עס ווען
 מאסן אמעריקע קיין שטראמען גענומען האבן יארן, ער80 די אנהייב

 געווען שוין זענען וועלכע מזרח־ייהן, יענע צארן־לאנד. פון יידן
 אג־ די אין און יארס ניו אין באזונדערם אמעריקע, אין פריער פון

 גייס נאך געדורשט האבן שטעט, ווייטע און נאנטע גרעסערע דערע
אייראפע. אין לעבן יידישן פון

 ארויסצוגעבן שעת־הכושר א איז דאיס אז איינגעזען, האט שרהזאן
טאג. יעדן צייטונג יידישע א

 ער־ דער דערשינען יארק ניו אין איז ,1881 יוני, טן18 ידעם
 גוטג־ ייריטזט •טרטוגוט רי — גאזעטן" ״טעגלעכע די פון נומער שטער
ווטלגו. גאוצטר רטר אויף אוץ אוןטדי^ט, איץ צייגגווג לטכט

 פארבליבן בלויז איז צייט יענער פון גאזעטן" "טעגלעכע ידי פון
 דערשינען נומער. צווייגוץ פון זייט ערשטער דער פון רעפראדוקציע א

 פארנומען זענען שפאלטן פערטל א און דריי .1881 יוני, טן19 דעם
 איז־ )אליאנס חברים" ישראל כל "חברה דער פון באריכט א מיט

 איבע־ דאס און פאנראם־צענטרען, די אין לאנע ירעד וועגן ראעליט(
 שורה־ פאר קורצע, ימיט אויסנעפילט איז שפאלט פערטן פון ריקע
 זיד־ און פראנקרייך דייטשלאנד, ענגלאנד, בולגאריע, פון ניים דיקע

אמעריקע.
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שסוארזץוזאץ .11

 גע־ ניט נאך דעמאלט זענען קיווארטאל יידישן יארקער ניו אין
 פאר־ "גאזעטעען" די מען האט צייטונגס־קיאסקן. יידישע קיין ווען

 באלע־ די ווען און )"גראסעריס"(, שפייז־קראמען די צווישן טיילט
 שוין וועג איין אין זיי האבן איינקויפן, געקומען זענען באסטעס

 יענער פון לעזער יידישער דער "גאזעטן". די איינגעהאנדלט אויך
 ערב בלויז וצייטונג א קויפן צו געווען געוואוינט אבער איז צייט

 גאזעטען" "טעגליכע די פון נומערן רוב דאם דערפאר זענען שבת,
(.14פארקויפט ניט געבליבן

.61 ,60 ,49 ,18 ,1 קוועלן־ליטעראטור (14

 מאל פינה )אייגנטלעך טעגלעך ■דערשיינען חדשים צוויי נאך
 פאר־ צוריק "גאזעטן" די זענען זונטיק און שבת אויסער זואך(, אין

אויסגאבע. וועכנטלעכער א אין געווארן וואנדלט

גאזעטען" טעגליכע "דיא .4

 ערשטער יארק. ניו שרהזאן, צבי כתריאל פון "ארויסנענעבען
.1883 אפריל, טן6 רעם — נומער

 יידי־ א יארק ניו אין ארויסצוגעבן 1881 אין פרואוו זיין כאטש
 גע־ אלץ נאף שרהזאן האט געלונגען, ניט איז צייטונג טעגלעכע שע

טאגבלאט. א נרינדן צו ווידער געלעגנהייט *א אויר ווארט
 איז אמעריקע אין באפעלקערונג יידישע די ווען ,1883 יאר אין

 איינוואנדערער נייע פון צופלוס מיטן געווארן פארגרעסערט שטארק
 אנגעהויבן ווידער שרהזאן האט צענטרען, יידיש־רעדנדיקע די פון

 זיך דעמאלט האט רעדאקציע די גאזעטען". "טעגליכע ארויסצוגעבן
 גאנצן דעם פארנומען און בראדוויי, איסט 44 אין געפונען שוין

 גע־ ניט האט שרהזאן געביידע. דאזיקער ירעד פון שטאק צווייטן
 אפ־ אן געפינען גאזעטען" "טעגליכע די וועלן מאל דאם אז צווייפלט,

 א געפונען אויך זיך האבן עם וועלכן צווישן עולם, יידישן ביים גאנג
 צוגע־ זיך דערפאר ער האט משכילים. אריבערגעקומענע ערשט סך

 געקאסט אים האט וואם פרעם־מאשין, צילינדער נייער א מיט גרייט
 צייטונג־ יידישן א פאר מטבע קליינע קיין ניט — דאלער הונדערט 12

יארן. יענע אין ארויסגעבער
 דער־ איז גאזעטען" "טעגלעכע נייע די פון נומער ערשטער דער

 עקזעמ־ אן סענט 2 געקאסט האט און ,1883 אפריל, טן6 דעם שינען
ז-ייט ערשטער דער פון פאטאגראפיע א פון זען קען מען ווי פלאר.
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 קומענדיקע די פאר פארבליבן אים פון איז ■וואם אלץ, איז דאס )און
 לייט־ארטיקל לעגגערן א מיט עמער ערשטער דער אן זיך תייבט דורות(,

 פון ניים אלגעמיינע שפאלטן האלב א און צוויי אויך אנטהאלט און
 ווערט זייט דאזיקע די בעלגיע. און דייטשלאנד רוסלאנד, ענגלאנד,

 יידיש א זועגן גרוים, די שפאלט האלבן א אנאנם, אן מיט פארענדיקט
ענגליש. לערנען צו זיך טעקסטבוך
 "טעגליכע בא>ייטע די פון נומער ערשטן אין לייט־ארטיקל דאם
 ארטאגרא־ אריגינעלער דער אין ווייטער דא מיד ברעננען גאזעטען"

 ייידישן פון מוסטער א בלויז ניט איז לייט־ארטיקל דאזיקע .דאס פיע.
 צוריק, יארהונדערט האלבן א איבער טיט אמעריקע אין זשורנאליזם

 פא־ די אין רעדאקטאר יידישער א אזוי ווי אויך אונדז ווייזט נאד
 העב־ און יידישער דער אויר געקוקט דעמאלט האט שטאטן רייניקטע
אייראפע. אין ליטעראטור און פרעסע רעישער

:זיך לייענט לייט־ארטיקל דאם
 יאהרען פאר לעצטען דען אין זיך האט יהודים ידער צאהל "דיא

 ים־ או שטארקע דיא דורך פערגרעססערט, בעדייטעגד אמעריקע אין
 האט וועלכער רומעכיען אוגד עסטרייך רוסלאגד, ים או וואגדערוגג

 דען ים או יודענפערפאלגוגגען דער פאלגע אלם צייט לעצטען דער אין
 דיעזען מעהירסטע ■דיא צוגעגאמען. בעדייטעגד לעגדערן געגאגטען

 יאלם שפראכע אגדערע קיינע שטאגדע אים זינד אייגוואגדערער גייען
 לעזען צו שריפט יודישער דער אין גור דאם אוגד יודיש־דייטשע, די

 רוסלאגד אין שאן אבער ווארען לייטע דיעזע פערשטעהן. צו אוגד
 עגטווע־ צייטוגגען, געוואהגט רומעגיען אין אוגד עסטרייך אין אוגד
 קודש לשון אין זאגאר אדער שארגאן יודישען אום צייטונגען דער

 יאחרען מעהרערען זייט בערייטם בעשטעהען דארט ווייל לעזען. צו
 יודישען אים עגטוועדער ערשייגען וועלכע צייטוגגען פערשיעדעגע

 ישראלי", "דער פאלקסבלאט", "דאם ביישפיעל צום ווי שארגאן,
 יודישע פעסטער "׳דיא איזראעליט", "וויעגער מבשר", "קול דער

 אין אדער דערגלייכען, אוגד "היועץ" בוקארעפטער דער צייטוגג",
 "העברי", "הכרמל", "הצפירה", "המגיד", דער וויא קודש לשון
 וועכעגטליך צוויימאל יעצט פעיטערסבורג אין דער בעזאגדערס אוגד

 אין דארט ערשייגען דעם יסער או אוגד "המליץ", ערשייגעגדע
 אוגד ביכער ׳אגדערע אוגד געשיכטען קלייגע הוגדערטע יאהר יעדעם
 חוג־ פאן ווערדען וועלכע שפראכען, געגאגטען י צווי דען אין ספרים
 רו־ מערסטע דיא אוגד געלעזען. פלייסיג יהודים טויזעגדע דערט
 וויר ■וויא לעזער, פלייסיגע אויך זיגד אייגוואגדערער יודישע סישע

 אוגד בריעפען פיעלען דען פאן איבערצייגט געגוגעגד אוגז האבען
 איהנען פאן צייט לעטצטען דער אין האבען וויר וועלכע צושריפטען,

גאזעטען, דער הערויסגעבער דיא דאם וואוגש דעם מיט ערהאלטען
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דא\1ואךן\0ש ז.1

 זאללען ערשייגען, וואכע דער אין אייגמאל נור יעטצט ביז דיא
 לזער־ ג ג ו ט י י צ ע כ י ל ג ע ט אייגע דעם אגשטאטט

 אגדרע אויך פערשטעהען וועלכע לעזער, יעגיגע דיא אוגד אויפגעבען,
 ־עדרע אלם ליבער "גאזעטען" אוגזרע פאר עם ציהען אוגד שפראכען
 גיבט עם דאס בעקלאגט, רעכט טיט זיך האבען לעזען, צו צייטוגג

 צייט יעצטיגען דער בייא אוגד טאגעבלאטט, יידישעם איין ניכט גאך
 כיי• אוגד יגגיפסע עראי דיא בריגגען צייטוגגען טעגליכע אללע אלם

 אין און טאג ׳דעמזעלבען אין וועלט גאגצער דער פאן איגקייטען
 ערפאהרען געשעהן, זיגד עראייגגיסטע ידיא וועלכעם

 שפע־ טאגע אכט ערשט מאגכעסמאל "גאזעטען" דער לעזער דיא עם
 גייאיגקייטען דיא אוגד ציימוגגען, אגדערער לעזער דיא אלם טער,
מעג בעשלאסען וויר האבען דארום מעהר, נייאיגקייטען קיינע זיגד
 תערויסצוגע־ ויו״ט שבת פאן אויסנאהמע טיט ״גאזעטעו" דיא ליך

 דיא לעזער אוגזערע זיין שטאגדע אים וויר וערדען דאדורך בען.
 גאבמיטאג טאג זעלבען דען גלייך טאג יעדעם פאן נייאיגקייטען

 יעדער וויא איזט, אוגטערנעהמען דיעזעם אבוואהל מיטצוטהיילען,
 גראפען טיט אוגד ארבייט פיעלער טיט פערשטעהן, זעלבסט קאן

 פערגגיגען, טיט אוגד גערן דאך עם וויר טהוען פערבוגדען, קאסטען
 צו־ ערזוכט, דארום אוגז האבען וועלכע לעזער צאהל גראסע דיא אום

 וועל־ סובסקרייבערס, אללע דאם האפפען •וויר שטעללען. צו פרידען
 טאגע־ דאם אויף ווערדען געהאלטען, וואכעגבלאט אוגזער האבען כע

אבאגירען." ברייטווילליגער זא אום בלאט
 נ^זע־ "טעגליכע די אז מודעה, די גייט ■לייט־ארטיקל אונטערן

 יאר, א דאלאר פינך פאר לאגד גאנצן איבערן געשיקט יווערן טען"
 עקזעט־ אן חדשים. •דריי פאר $1.50 און יאר האלב א פאר $2.75
 די אז וויסן, אויך לאזט רעדאקציע די סענט. צוויי קאסט פלאר

 ווי פרייטיס, יעדן דערשיינען ווייטער וועלן "גאזעטן" גגגובןבורעכט■
לייען־מאטעריאל. מער מיט אבער זייטן, אכט אין פריער,

 חדשים דריי דערשינען זעבען גאזעטן" "טעגליכע בא׳נייטע די
 אין טאגבלאט יידיש א ווייל וועכנטלעך, צוריק אן יולי פון און כסדר,

אויסהאלטן. געקענט ניט אלץ נאך דעמאלט זיך האט אמעריקע
 גע־ ניט נאך דעמאלט טאקע האט צייטונג יידישע טעגלעכע א

 גע־ ניט שוין זיך האבן לעזער יידישע סך א אבער עקזיסטירן. קענט
 צופרידג־ וואך. א מאל בלויז צייטונג א מיט באנוגענען קענט

 א אויח שרהזאן האט לעזער געטרייערע דאזיקע ידי צושטעלן
 ציי־ פאלקס "יודישע די דינסטיק יערן ארויסגעגעבן צייט שטיק
 טא־ מ. ביי א&געקויפט 1880 אין האט ער וואס פריער(, )זע טוע״

(.15אפגעשטעלט זי און פאלאווסקין

.13 דארט (15
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\1¥א^)ץך' אין ?רגוגגנו יידיטוע רי

 פאלה־ "יודישע אפגעקויפטע די ארויסגעגעבן האט שרהזאן צי
 גא־ "טעגליכע ערשטע ידי ארויסגעגעבן האט ער בעת אויך צייטונג"
 איז וואכנבלאט, א אין צוריק ווערן פאריוואנדלט זייער נאך זעטען"

 דאס ארויסגיין אנגעהויבן האט עם ווען ,1887 אין באקאנט. ניט
 זאמל־ דעם אין ארטיקל מלאכים נ. א. )זע וואכענבלאט" "אידישעם

"פאלקם־צייטונג". ■דער פון המשך מין א געווען עם איז בוך(,

טאגעכלאט". "יידישעס .5

 אין געגרינדעט יארק. ניו זון, און ^רהזאן פון ארויסגעגעבן
1)3117 טיטול ענגלישער ,1885

 ארויסצו־ צווייטן דעם און שרהזאנם פרואוו ערשטן דעם צווישן
 מאכן צו און יאר, 2 בערך געדויערט האט צייטונג טעגלעכע א געבן
 דאס־ אבער לאנג, אזוי איפגעווארט אויך ער האט פרואוו דריטן דעם
געלונגען. אונטערנעמונג די ׳עוין אים איז מאל

 ווי אויסגאבע וועכנטלעכע אי פארבליבן זענען "גאזעטן" די
 זיין ארויסצוגעבן אנגעהויבן ^רהזאן האט 1885 יאנואר אין פריער.

 יאר, 45 איבעררייס אן דערשינען איז וואם טאגעבלאט", "יידישעס
 געווארן איינגעשלונגען ,1928 אפריל, טן30 ידעם איז צייטונג די ביז
 זענען "גאזעטן" יידישע וועכנטלעכע די און זשורנאל", "מארגן פון

 מאגאזין" פרויען "אמעריקאנער מיטן געווארן פארייניקט דעמאלט
יאר. 56 פון עקזיסטענץ אן נאך

 פארבליבן זענען טאגעבלאט" "יידישעם נומערן ערשטע די פון
 צום נומער דעם אין געווארן איבערגעדרוקט זענען וואם אויסצוגן,

 עם .1910 מערץ טן20 דעם — צייטונג דער פון יוביליי ־יאריקן25
 אן פון זייט ערשטער דער פון רעפראדוקציע א פאראן אויך איז

 ה. ד. ,1888 מערץ, טן20 דעם דאטירט ״טאגעבלאט", נומער אלטן
 צוויי ערשטע די צייטונג. דער פון גרינדונג דער נאך יאר דריי איבער

 "קאבעל־דע־ מיט אויסגעפילט זענען זייט דאזיקער דער פון שפאלטן
 "אינלעג־ מיט ציוויי איבעריקע די וועלטטהיילען", אללען אויס פעשן

"יידישעם". און דישעס"
 יארגאניג ערשטן דעם אין האט מען אזוי ווי מוסטער א פאיר

 איבערגע־ דערשיינען, פון טיעג ערשטע די אין טאקע "טאגעבלאט",
 אויסצוג אן איבער דא מיד דרוקן בכלל, ניים און ניים ייידישע געבן



וא\1\2שבואך ו.5

 אי־ מיט ה. ד. ,1885 יאנואר טן30 רעם ארוים איז וואס נומער, פון
:אזוי זיך לייענט אויסצוג דער צורית. יארהונדערט האלבן א בער

 טא־ דעם אן דאש געמעלדעט, )רוסלאנד( קיעוו ים או רוירד "עם
 יובילעאום יעהריגעם הונדערט זיין מאגטעפיארע מאזעם סיר אלם גע

 איי־ דער אויף געפרעגט. דענקמינצע אייגע דארט וויורדע פייערטע,
 אין זיזט מינצע דיא מאגטעפיארע. פאן בילד דאם איזט זייטע ער

 יאה־ דיא איזט שפיטצען די אויף דוד, מגן איינעס געשטאלט דער
 תרמ״ח, ייטע ז עגטגעגענגעזעצטער דער ף י או אוגד תקמ״ח רעסצאהל

ירושלים אשבחך אם הערום אוגד ירושלים, ווארט דאם מיטע דער אין
 אוגד בראגז אוים זיגד מיגצען דיא אייגגראווירט. ימיגי תשבח

 רובל. 15 גאלד ים או אוגד רובל 2 פערגאלדעט קאפ, 50 קאסטעט
 העלפטע איינער אין ווירט געליד געלעזטע מיגצען דיעזען פיר דאם
 דיא אוגד ישראל ארץ פאן קאלאגיפטען דער אוגטערשטיצוגג צור

אייגגעזעגדעט". א״י ישוב פיר העלפטע צווייטע
(.1885 ,30 יאגואר טאגעבלאט", )״יידישעס

 פרואוו ערשטן רעם געמאכט האט שרהזאן ווען ,1881 אין
 אויס־ טאג יערן מען האט צייטונג, טעגלעכע יידישע א ארויסצוגעבן

 באלעבאסטעס די וואו ש&ייז־קראמען, די צווישן נומערן די נעטיילט
 געבעקם. און מיליכיקם קויפן ביים "בלאט" דאס איינגעהאנדלט האבן
 עולם יידישער דער ווייל ליגן, געבליבן זענען עקזעמפלארן רוב ראם
 א וצו נאר צייטונג, טעגלעכער $ צו צוגעוואוינט געווען ניט נאך איז

 ,1885 אין אבער ;עזבת ערב געקויפט האט מען וואם וואכנבלאט,
 טאגעבלאט", "יידישע דאס ארויסגעבן גענומען האט שרהזאן ווען
 האט ער און בחור, דערוואקסענער א געווען אר\2ג1יג זון זיין שוין איז

 אויה צייטונג דער פון פארקויח דעם ארגאניזירן צו גענומען זיך אויר
 שוין זענען עם צייטוננם־ייננלעך. דורך ה. ד. אופן, "מאדערנערן" א

 דער אין האבן וואס יינגלעך, יי-דישע סך א געווען דעמאלט
 אבער זענען זיי צייטונגען. פארקויפן מיט פארנומען זיך צייט פרייער
 צייטונגען, ענגלישע בלויז פארקויפן און אויסצורופן געוואוינט געווען
 אויסשרייען הויך און צייטונג עך יידיש א מיט זיך ארומטראגן אבער

 דערפאר האט שרהזאן יחזקאל נעשעמט. זיך זיי האבן נאמען איר
"טאגעבלאט". דאם פארקויפן צו "ניום־באיס" ניט־יידישע געדונגען
 פון שפעטער און "גאזעטן" די פון רעדאקטאר פאקטישער דער

 ארויסגע־ דער )פריער יהלמשטיין מרדכי געווען איז "טאגעבלאט"
 א שרהזאנם (,1875 איזראעליט", ״ניו־יארקער פון בער־רעדאקטאר

ניט איז עם און פאך, ביים זעצער א געווען איז יהלמשטיין שוואגער.
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 ץ\)2ץגןרי1א אין ייריטגע וי

 אר־ רעדאקציאנעלער זיין פון צייטן ערשטע די אין אז אויסגעשלאסן,
 חוץ א ער האט ארויסיגעבער, דעם שוואגער, זיין פאר בעט

 איז רעדאקטאר־זעצער ■רער צייטונג. די זעצן געהאלפן אויך שרייבן
 צבי ווען יירישער. !ווי שרייבער העברעישער מער געווען אייגנטלעך

 דעם ארויסצוגעבן אנגעהויבן 1871 אין האט בערנשטיין הירש
 אמע־ אין צייטשריפט העברעישע ערשטע די החדשה", בארץ "הצופה

 פאקטי־ דער אי הוייפט־זעצער, דער אי געווען יהלמשטיין איז ריקע,
רעדאקטאר. שער

 "קאלווא־ א אויך העברייער א חוץ א געווען איז יהלמשטיין מ.
 ניט זיך האט ער וואס פארשטענדלעך, דערפאר איז ■דאטש", ריער

 וועלכע־ האבן צו אדער יידיש, פאלקסטימלעכן א שרייבן צו באמיט
"זשארגאן". צום באציאונג ערנסטע עס־איז

 הויפט־ זיי "טאגעבל^ט" דאם האט נייס, יידישע שייך איז וואם
 די פון קראניקל", "דזשואיש ענגלישן לאנדאנער פון נעשעפט זעכלעך

 "איז־ מאינצער פון און מזרח־אייראפע אין צייטשריפטן העברעישע
 די אין "גאזעטן" די פון יארן ערשטע די אין )אגב, ראעליט".

 דרו־ אייגענע קיין געהאט ניט נאך האט שרהזאן ווען יארן, ער70
 פארט־ פאנטאסטישסטע די צו אנקומען געמוזט האט ער און קעריי,

 געקראגן לאנג צייט א ער האט וואכנשריפט, זיין ארויסצוגעבן ווי לען
 א "הישראלי", פון עקזעמפלארן ביסל היפש א מאינץ פון צוגעשיקט

 אבער אותיות. יידישע מיט דייטש אויף געדרוקט וואכנבלאט, יידיש
 ערשטע די איז אים, צו געשיקט האט מען וואם עקזעמפלארן, די אויח
 צו־ ׳ווי־ניט־איז שוין מען האט רא און ליידיק, אינגאנצן געווען זייט

נאזעטען"(. "יידישע איבערשריפט רער מיט זייט ערשטע די געדרוקט
 איבערנעזעצט מען האט ניים אילגעמיינע און אמעריקאנער

 יידישע רוב דאס ווי אזוי אבער צייטונגען, ענגלישע די פון אביסל
 האבן און "גרינהארנם" געווען זענען צייט, יענער פון זשורנאליסטן

 נייס אלגעמיינע רוב דאס מען האט געהעריק, ׳ווי ענגליש געקענט ניט
 ידי "העראלד", פון און "שטאטם־צייטונג" דער פון איבערגעזעצט

 אין דערשינען דעמאלט זענען וואם טאג־בלעטער, דייטשישע צוויי
יארק. ניו

 און גאזעטן" "טעגלעכע די ווען טעג, ׳ווייטע יענע אין
 יארן אויך און געווארן, געגרינדעט זענען טא׳געבלאט" "אידישע דאס

יע אז רעדאקציעס, יידישע די אין איינגעפירט געווען איז שפעטער,
 דייט־ די געלט אייגענעם מיטן קויפן געדארפט האט שרייבער רער

איבערגעזעצט. האט ער וועלכער פון צייטונג, ענגלישע אדער שישע
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גזא\\2ואר3ט\ גז.

 גע־ דעמאלט אבער זענען זשורנאליפט יידישן א פון פארדינסטן די
 אייג־ מעגלעך ווייט ווי געזען, שרייבער יערער האט קליינע, זייער ווען

 "הע־ עקזעמפלאר איין־און־דעמזעלביקן פון און געלט, זיך צושפארן
 אי נאכאנאנד. וואכן איבערגעזעצט וו. א. א. שטאטסצייטונג" ראלד",

 געווען ניט איז ראם אלט־געבאקן, געווארן שוין זענען גייס ■די וואס
.(16אפהאלט קיין

 און איינגעפונדעוועט, ביסלעכווייז זיך האט "טאגעבלאט" ראם
 פון איבערדרוק וועבנטלעכער א געווארן "גאזעטן" די זענען שפעטער

 אינ׳ם פרייטיק, ביז זונטיק פון געדרוקט פריער זיך האט ■וואט אלץ,
 געווארן, פ^רשפרייט איז "טאגעבלאט" ■דאס בעת "טאגעבלאט".

 וועכנטלעכע די זענען יארק, ניו אדום שטאטן די אין באזונדערם
 גע־ "טאגעבלאט", פון איבערדרוק דער הייסט, דאם "גאזעטן",

 יידן יידיש־לייענדיקע וואו לאנד, פון טיילן אלע אין געווארן לייענט
 "גאזעטן" די פון עקזעמפלארן ביסל היפש א און געוואוינט. האבן
 דער אין אי זיד־אמעריקע, ווייטער *ידעו אין אי צעגאנגען זיך זענען
זיד־אפריקע. ■ווייטערער נאך

 אמעריקע, אין וואכנשריפט יידישע דריטע די ניוס", "היברו די
 בערנשטיין הירש צבי פון 1871 אין יארק ניו אין ארויסנעגעבן

 אפטיילונג העברעישער דער חוץ א געהאט האט ,(17 כהן יעקב און
 האט "טאגעבלאט", פון רעדאקטאר יהלמשטיין, ענגלישע. אן אויך
 אי אפטיילונג, העברעישע א אי איינגעפירט אויך צייטונג דער אין
 פון געשיכטע דער אין "שולע" געשאפן ארוס אזוי און ענגלישע, אן

 שוין האבן דעמאלט זינט ווייל זשורנאליזם יידישן אמעריקאנער
 פרו־ לאנד אין דא צייטונגען טעגלעכע יידישע אנדערע אלע כמעט
 העברעישע דרוקן דורך צירקולאציע זייער פארגרעסערן בירט

 פאר )"דעפארטמענטם"( אפטיילונגען ענגלישע דורך און ארטיקלען
 דעם ,(!8וויערניק פרץ פון גורל אויפן לעזער. זייערע פון קינדער די

 "מארגען־זשורנאל", יארקער ניו פון שעף־רעדאקטאר שפעטערדיקן
 אויס־ איז "טאגעבלאט", דאם איינגעשלונגען 1928 אין האט זואם

 רעדאקטאר שפעטער און מיטארבעטער, די פון איינער זיין צו געפאלן
 אפטיילונג( )ענגלישע דעפארטמענט" ,,ענגלישן דעם פון
"מארגען־זשורנאל" פון רעדאקטאר אלם דערנאך "טא׳געבלאט". פון
—'

.97 ,61 ,60 ,49 ,18 ,1 קוועלן־ליטעראטור (16
־16 זז. פרעסע, יידישער דער פון געשיכמע דער פון זאמלבוך (17

.994־990 זז. באגד, ערשטער רייזען־לעקסיקאן, זלמן (18
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 ץ\>1ן\ץגג\־י* אץ פירגוגגוו יירישגו די

.1 דארט, (20 .66 קוועלן־ליטעראטור, (19
.1012־1011 זז. באגד, עחפטער רייזען־לעקסיקאן, זלמן (21
.67 ,56 ,40 ,16 קוועלן־ליטעראטור (22

 אפטמאל פאזיטיווע, א ארויסגעוויזן שטענדיק וריערניק אבער האט
 פרעמד־ קיין דערלאזט ניט און יידיש לגבי באציאונג סעמפערישע,

 טאן צו ניט שוין האט דאם אבער צייטונג. זיין אין שמץ שפראכיקן
 בא־ מיר וואם יארן, אכציקער די אין זשורנאליזם יידישן ידעם מיט

דא. האנדלען
.1885 יארק, ניו "פארמער־צייטונג", .6

 אדער וואכנשריפט א געווען איז דאם צי באקאנט, ניט איז עם
 ארוים־ איז "פארמער־צייטונג" די וועמען פון און חודש־זשורנאל, א

 ביי פארצייכנט געפונען מיד האבן צייטשריפט די געווארן. געגעבן
 ביבליאגראפיע דער אויח סומך מסתמא זיך איז וואם ,(19 פריידוסן

.(20גאזעטען" "יודישע יוביליי־נומער אין

צייטונג". יודישע "נויארקער .7
 ־1885 יארק, ניו וועקסלער. משה פון רעדאקטירט וואכנשריפט,

1889.
 כסדר, יאר פיר דערשינען איז זי הגם צ.", י. "נ. דער פון אויך

 וויפיל־ניט־ אויף קענען זי זאל מען אז זכר, קיין פארבליבן ניט איז
 רעדאס־ און דערארויסגעבער (,21 *וועקסלער משה כאראקטעריזירן. איז

 האט ער וואו אונגארן, פון געשטאימט האט צייטונג, דער פון טאר
 יודישע "דיא וואכנבלאט ארטאדאקסיש אן ארויסגעגעבן 1872 אין

 געקומען ער איז אמעריקע קיין מישקאלץ(. אין )דערשינען פרעסע"
 ררוקעריי אייגענע אן געעפנט ער האט צייט דער מיט און ,1883 אין
 די פון רוב ראם חברות, און רבנים וואו סטריט, נארפאלק 97 אין

 און ספרים זייערע געדרוקט האבן איינוואנדערער, אונגאריש־יידישע
צירקולארן.
 פון דרוקעריי דער אין געווארן געדרוקט איז •וואם ספר, א אויח

 וועקס־ מאריס דר. אנגעגעבן אייגנטימער דעם פאר ווערט צ.", י. "נ.
 ראבינער־ פון געהאט מסתמא ער האט דאקטאר־טיטול דעם (.22לער

 רב א געווען טאקע ער איז יארן שפעטערדיקע אין און סעמינאר,
יארק. ניו אין אויך

 וואכג־ א ארויסגעגעבן אויך וועקסלער האט וצ." י. "נ. די חוץ א
 דעם צייטונג", "ווייבערישע די און פאסט" נייעסטע "די שריפט
(.1888) אמעריקע אין פרויען־זשורנ&ל יידיש! ערשטן
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אגנגער מנשה

ביבליאגראפיע
ארץ־ישראל אין פרעסע יידישער דער פון

באמערקונגען

 אנצואווארפן פרואוו א ווי מער נישט איז ארבעט דאזיקע די
 יידישע ווייל ישראל. ארץ אין נאזעטאנראפיע רער וועגן בילד א

 שטארק נישט ערגעץ אין איצט ביז זיינען ישראל ארץ פון אויסנאבעם
 זיכער ארבעט דאזיקער דער אין זיך האט דערפאר געווארן, אפגעהיט

 אזעל־ ביי אויסצומיידן נישט זיינען וואם טעותים, ■גענוג אריינגעכאפט
באדיעועען. כע

 ישראל־ ארץ דער געיהאלפן סך א מיר האט ארבעט •דער אין
 וועלכער ׳י. פרייבט דער און פערלמאן יוסח באן־ארבעטער דיקער

 .אזוי־נערופע־ ידער פון ארכיוו געהיימען רעם נאכקאנטראלירט האט
 גע־ טאקע זיך איך האב אויסגאבעם סך א וועגן ,,פראקציע". נער

זכרון. זיין אויר פארלאזן מוזט
 נא־ ביבליאגראפישע מיט ארויסגעהאלפן אויך מיר האבן עם

 צו־ אין לייבל דניאל און קאסאווער מ. מלאכי, ר. א. פריינט !די טיצן
 דא איך דאנק אלע זיי גרופירונגען. פראלעטארישע די זאמענשטעלן

פריינטלעכקייט. און מי זייער פאר חארציק
 ,1929 יאר אין ישראל ארץ אין געווארן פארטיק איז ארבעט ידי

 דערפאר האב איך נעווארן. פארעפנטלעבט נישט איצט ביז אבער
 וואם ספר" "קרית פון פארצייכוננען די ■מיט ארבעט, די דערגאנצט
 אייב־ פון פארנאטירט און ביבליאטעק ירושלימער דער ביי דערשיינט

 איך ביבליאטעקן. אין געפונען האב איך וואס אויסגאבעם צעלנע
 ביבליאנרא־ די איז ווייטער און 1929 יאר פון אז זיכער דערפאר בין
 זיכער זיינען אויסגאבעס סך א און פולשטענדיקע אי זיין פון ווייט פיע

געווארן. ארויסגעלאזט
 ארוים־ די פון נעמען פארשידענע די אין אריענטירן צו זיך כדי

.וויסן מען דארך אויסנאבעם, פראלעטאדישע פון נעבער
 ׳האט מלחמה דער פאר גרופירונגען פראלעטארישע ■די פון (1

יידיש. אין צייטשריפטן ארויסגעגעבן פארטיי "פועלי־ציון" די בלויז
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יט\\־אל ארץ אי\ ייריטוגוך רגור פג\ ביבליאגראפיגו

 אויפן ,1919 העבודה״, ״אחדות פון !גרינדונג !דער נאך (2
 געגרינדעט זיך ■האט פארטיי, "פועלי־יציון" פריערדיקער ירעד פון ארט

 )פועלי־ ישראל ארץ אין פארטיי ארבעטער "סאציאליסטישע די
סוציא פועלים מפלגת — ס. פ. ״מ. נאמען ]העברעאישער ציון("

 לאנג צייט א שפעטער "מאפסן"[, צונאמען דער דערפון ליסטית,
 ציון[׳/ ]פועלי פארטיי ארבעטער סאציאליסטישע "יידישע גערופן

 פאר־ קאמוניסטישע ]יידישע פ. ק. "י. זיך זיי דופן שפעטער צייט א
 און ציוניזם פועלי מיטן איבער זיי רייסן דאן ציון". טיי[פועלי

 ביי און פארטיי[ קאמוניסטישע ]פאלעסטינער פ. ק. פ. די שאפן
 פא־ פארטיי ]קאמוניסטישע פ. פ. ק. אפאזיציע אן זיך גרינדעט זיי

 זייער אנטי־ציוניזם. פון באטאנונג שארפערער א מיט לעסטינע[,
 >דער־ וועלכע פראקציע", "ארבעטער ■דער אין זיך גרופירט פעריפעריע

 פראפ־ פון "אנהענגער :נעמען פארשידענע אונטער שפעטער שיינט
 "גוש הפועלים", "מעמד אפאזיציע", "פראפאינטערן אינטערן",
 ווייטערדיקע אנדערע. און סאלידאריטעט" "ארבעטער שמאלי",

 זיי א. א. "איינייקייט" "אחוד", :זיינען •ווירקונג זייער פון קרייזן
חילף". "׳רויטע די :ארגאניזאציע־פארם אנדערע אן אויך האבן

 טייל א פון פועלי־ציון גרופע נייע א זיך גרינדעט 1923 יאר אין
 ]רע־ ם. פ. מ. דער פון עלעמענטן ׳געבליבענע ציוניסטיש פועלי

 אין פארטיי "פועלי־ציון די שפעטער שאפן וועלכע וואוצקיאנער[,
 זיינען און דעמאקראיטן[, ]סאציאל ד.( ס. )פועלי־ציון ישראל", ארץ

 "לינקע פון קאמיטעט[ ]ארגאניזאציע ק. א. דעם אן אנגעשלאסן
בערלין. אין פועלי־ציון"

 בארא־ דער פון ביורא צענטראל יראם זיך שאפט 1934 יאר אין
 )וועשער פועלי־ציון" "מארקסיסטישע אזוי־גערופעגע כאוו־פראקציע,

 פועלי־ פארבאנד וועלט קאמוניסטישן דעם אן אנגעשלאסן גרופע(,
 אין )רעוואוצקי־וועשער( גרופעם ביידע זיך פארייגיקן 1925 אין ציון.
)פועלי־ציון(". פארטיי ארבעטער ישראלדיקע "ארץ :פארטיי איין

 גרופע, א פארטיי דער פון אויסגעשלאסן ווערט 1928 יאר אין
 "יצחקי גערופן )איצטער רעוואוצקואנער, אמאליקע די פון עיקר דער

 אייגענעם דעם ביי גרופעס ביידע בלייבן לאגג צייט א גרופע"(.
 וועשער־ .די נעמט רעגירונג, דער פון !דרוק אונטערן שפעטער נאמען,
 פועלי־ ")לינקע פארטיי ארבעטער "א״ידיקע :נאמען דעם אן גרופע

 יאר אין גרופעם. ביידע צוריק זיך פארייניקן 1930 יאר אין ציון(״.
 פארטיי, דער פון אויסגעשלא׳סן גרופע יצחקים ווידער ווערט 1934
מרכסיסטיים". "חוג איצט זיך רופן זיי וועשער׳ז, מיט צוזאמען שוין
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אגןגער וז.

:אנווייזונגעך

 שמיים: עם וואו א. מ. פון [ ] ווי קוואדיראט־קלאמערן (1
 .12 נר. ביבל יספר", "קרית .10 נר. ביבל. מען מיינט "העתונות",

 שטערנדל א .13 ינר. ביבל. מאמרים׳/ ,,קבץ .9 נר. ביבל. ״שבעים",
 א פון אנגעגעבן נאר אויסגאבע, ידי געזען נישט אליין מיינט, (*)

פריינט.
מאטעריאלן

 יידישע ךי — אונגער(. מנשה פון )פסעיוו. מ. באראבאן (1
 גומער, יובל ווארשע. עקספרעס, אונזער ישראל. ׳ארץ אין פרעסע

.1932 פעברואר, טן26
.285 — 282 זז. ,1932 אקטאבער ספר, קרית — א. יערי (2
 אפדרוק סעפעראט הירושלמית, העתונות — ר. א. מלאכי (3

 אפ־ יידישע ידי ,1910 ,136 — 107 זז. ישראל" ארץ ״לוח לונצם פון
אר־ גרעסערע עירשטע די איז ]ראם .136 — 135 זז. פון טיילונג

ישראל[. ארץ אין פרעסע יידישער דער פון •געשיכטע דער איבער בעט
 צו באמערקוננען ישראל, ארץ אין יידיש — ר. א. ׳מלאכי (4

 — 357 ז!ז. ,1928 יוני יארק, ניו צוקוינפט, ארטיקל, קאראלגיקס ב.
358.

 יצליחו. ושלא — הצליחו שלא נסיונות — ר. א. מלאכי (5
 ירעד וועגן פאלעימיק א )אין .12 נומער ,1935 יארק, ניו ״הדואר",

 אלע פון רשימה א געבראכט ווערט ישראל, ארץ אין שפראכן־פראגע
 אין 1911 יאר ביזן דערשינען זיינען וואס צייטונגען יידישע

ירושלים(.

*

 אר־ אזןי וןי _ קאסאיווער[ מ. פון ]פסעוו. מאטל פייגעם (6
 יידישער דער צו זיך באציען ישראל ארץ אין בעטער־אינסטיטוציעס

 פרעסע־ פאלעסטינער ערשטער דער וועגן קארעספאנדענץ א שפראך.
.1928 ,241 נר. טאג, ווילנער תל־אביב, אין אוייסשטעלונג

 וועגן פאלעסטינע, ׳אין פרעסע יידישע די — מאטל. ׳פייגעס (7
 תל־אביב. אין פרעסע־אויסשטעלונג דער אויר אפטיילונג ייירישער ידער

.1928 ,45 נר. בלעטער, ליטערארישע
 לוח הכרונולוגית, ׳העברית העתונות — מ. פראבסט (8

 ווייניק זייער ישראל, ארץ פון אויסגאבעס ]ייידישע תרפ״ג. אחיאסר,
פארצייכנט[.

 בארץ הישראלית לעתונות שנה שבעים — זלמן, פעווזנער (9
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ישראל ארץ אי\ צ״רגץלץלץ יירישער רער פוץ ביבליאגראפיע

 גישט און שלעכט איז קאטאלאג ]רער תרפ״ב, תל־אביב, ישראל,
געווארן[. צונויפגעשטעלט פאכמענעריש

 בארץ ׳הישראלית העתונות — ■מ. פראבסט און .ד. קלעי (10
 וט. קלעי יד. בידי ערוך תרפ״ט. השנה .ראש ועד היותה ׳מאז ישראל

 תל־אביב אין פרעסע־אויסשטעלונג רער לכבוד ]דערשינען פרובסט.
 תל־אביב, התרבות׳/[ "ועדת פון ארויסגעגעבן .1928 ,6 ,10—9

 איז צונויפשטעלער פאקטישער ]דער זז. 27 ,1928 אמנות, דרוק
 א און פיר אינגאנצן האלט אפטיילונג יידישע די ■פראבסט. מ. געווען
 נישט און פעלערהאפט זייער איז רעגיסטראציע די שפאלטן, האלב

פולשטענידיק[.
 ניו צוקונפט ישראל, ארץ אין יידיש — ב. קאראלניק (11

.170 — 169 זז. ,1928 מערץ יארק,
 פון קווארטל־אויסגאבע ביבליאגראפישע — ספר קרית (12

ירושלים. אין ביבליאטעק העברעאישער .דער
 עורך ישראל. בארץ העתונות ימי לדברי ׳מאמרים קבץ (13

 ,7 — 4 זז. תרצ"ו, תל־אביב, ב', כרך אידילוביץ. דוד הקבץ
 ירושלים אין דערשינען זיינען •וואם צייטונגען, אלע פון רשימה א

וועלט־מלחמה. .רער פון אויסברוך צום ביז
 א. מ. פרעסע: יידישער רער פון לעקסיקאן רייזענם (14

.1935 יארק, ניו
כיכליאגראפיע

 אינ־ ארבעטער א"י׳דיקע פאר זאמלהעפט וגאך, רער אויר ו.
 ]פועלי־ציון לינדוואסער לאה רעדאקטאר און ארוייסגעבער טערעסן.

שפאלטן. 48 ,1930 מערץ, ציפקין, דרוק יפו — תל־אביב, פארטיי[,
 ]ציוניסטיש צופה. א. ארויסגעבער ווארכוע, רער אויר .2

 פובליקא־ אונרענלמעסיקע ,1920 ירושלים, העפטן[. סאציאליסטישע
]"העתונות"[. ציע

 פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן אפעלאאיע, אוורוער .3
 אוינוסט "תל־אביב", דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער דער

.40 זז. 8 ,1926
 ארבע־ פון פראגן געווידמעט זאמליהעפט, ווארבו, אוורוער .4

]פראקציע[. חפשי י. ארויסגעבער טער־לעבן,
 "גוש פון ארויסנעגעבן ]זאמלהעפט[, וועג. אוורוער .5

 נא־ ,״אמנות" ■דרוק תל־אביב, הכללית. הסתדרות אין השמאלי"
.8ס זז. 16 ,1928 וועמבער
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אגןגעך ןן.

 דער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן ץאוזף,2 אגודגער .6
 אפריל 3 חיפה, ״הגפיר״, דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער

.40 זז. 8 ,1925
 פראגן. אקטועלע געווידמעט זאמלהעפט, שטיוזט־. אגח־חץך ד.

 תל ]פראקציע[. ב]ירמאן[, ז]אב[ אירויסגעבער פאראגטווארטלעבער
.80 זז. 16 ,1928 "תל־אביב", דרוק אביב,

 דער[ פון ארויםגעגעבן ]זאמלהעפט ,1 ]גר.[ אוזיגז, אתחגר .8
 יפו, פועלי־ציון. א״י, אין פארטיי ארב]עטער[ סאצ]יאליסטישער[

.8ס זז. 32 (,2) תר״פ, גיסן ,1920 אפריל וואלפערט, דרוק
 אפטיילונג יידישער דער נאך נומער. איין נאר ]דערשיגען

 "אונזער פון רעדאקטאר דער זז. 10 האלט וואס העברעאישע, א קומט
 לערער העברעאישר א דעמאלט נעווען מאירזאן, י. געווען איז אמת"

 רעגי־ עגגלישער דער קעגן אויפרור רעם פארפאסט תקוה. פתח אין
 איצט זיך געפינט אמת". "אונזער אין פארעפגטלעכט איז וואס רוגג
 יידישע די און ארבעטער "די :בוך זיין סאוועטן־פארבאנד. אין

ווארשע[. וועלט", "די פארלאג קאלאגיזאציע",
 פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, שבגיוזנו, אךבצסיגור אגןתור .9

 תל־אביב, — יפו ציון(. )פועלי פארטיי ארבעטער א״ידיקער דער
.4ס שפאלטן, 16 ,1926 אקטאבער, 7 "פועלי־ציון", דרוק

 אללע פיר צייטונג גייטראלע ירושלימער בדגרגגר, תגר1אג סג.
 ש]מואל[ רעדאקטאר פאראגטווארטליכער אינטערעססען. יידישע

 ירושלים, קאמפ. עט לוי דרוק ראהאלד, ברוך פערלאגער טיקטין, א.
 טיק־ א. ש. יאר[. א איבער ]דערשיגען [.1911] תרע״א סיון, ה׳

 פון איז העברעאיש אין יארק. גיו אין יארן לעצטע די וווינט טין,
 חמור", "צרור און שפריבווערטער בינה", "אמרי :דערשיגען אים
דערציילונגען. איבערגעזעצטע העפטן צוויי

 זיך געפיגט 85 נר. יארגאנג פערטער ירושלים, ״החרות", אינם
ברודער". "אונזער וועגן אגאגס אן

 טיקטין, אפרים שמואל רעדאקטאר צום ■ווענדונג מיין אויר
 געענטפערט מיר ער האט ברודער", "אוגזער וועגן פרטים מער מכח

:אט־וואם

 ברו־ "אונזער ארויסצוגעבן באוואויגן מיך האט עם "וואס
 היות אז פיל, אזוי גאר ווייס איך נישט. שוין איך געדעגק דער",

 7סף א געהאט דעמאלט ירושלים*אין. ה^בן־מיר צייטונגען העברעאישע
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יטגראל ארץ אי\ $\־)גגג)ג יידישגגר וגגו פגג ביבליאגראפיגג

 אין !צייטונג מיין ארויסצוגעבן ■דאטזאמער פאר געהאלטן איך האב
יידיש.

 שבועות ערב דערשיינען צו אנגעהויבן תאט צייטונג די
תרע״ב. אדר ב׳ ביז רערשינען איז און תרע״א

 .די געויוען איז ברודער" "אונזער פון אבאנענטן צאל די
 די זיינען ]דאס "השקפה". אדער "הצבי" ■דעם פון וואם זעלבע

ירושלים[. אין דערשינען דעמאלט זיינען וואם צייטונגען העברעאישע
 ארטא־ די פון ארגאן דער געווען איז ברודער" "אונזער

 ענינים. זייערע געמאכט באקאנט זיי תאבן דארט יידן. דאקסישע
צייטונג. ■דער צו נייטראל נעווען זיינען העברעאיסטן די

 ביי מיר תאט — טיקטין ווייטער שרייבט — יהודה בן ״.אליעזר
 בעברית עתונך מוציא היית "אלו :נעזאגט באגעגניש ערשטער דער

 וואלסט דו ]ווען זאת". אעשה לא עתה אבל טוב, בסמן מברכך הייתי
 .געווען דיר איך יוואלט העברעאיש, אין צייטונג ידיין ארויסגעגעבן

 ווען טאן[. נישט דאם איך וועל איצט אבער מזל־טוב, געווונשן
 ער האט יפה, הרב באזוכט האב און אמעריקע קיין געקומען בין איך

 אפגעשטעלט, זיך תאט ברודער", "אונזער •וואט באדויערט שטארק
 נע־ תאבן זיי און יידן היגע ידי נעיפעלן שטארק איז צייטוגג .די ווייל
 דער־ נוייטער קענען זאל זי כדי פינאנסירן, צו צייטונג ■די בדעה האט

שיינעץ.
 געווען זיינען וואם סקיצן עטלעכע עליכמם שלום אויסער

 נוטע נאך געהאט צייטונג די האט ברודער", "אונזער אין געדרוקט
 געלערג־ באקאנטער ■דער האט אזוי ישראל. ׳גדולי ■די צווישן פריינט

 "זאכן" פאר א צוגעשיקט מיר שערבשין פון רייפמאן יעקב טער
 זייער געווען איז "ברודער", אין פלאץ .דער אבער צייטונג, ■דער פאר

באגרעניצט".
 א״י־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, גגגראגגץ, אגגוטך גג.

 דרוק תל־אביב, — יפו "פועלי־ציון". פארטיי ארבעטער .דיקער
.8ס שפאלטן, 16 ,1926 דעצעמבער, טן16 ״פועלי־ציון",

 ארבעטער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, גגארגץ, אגגגגגר ג.2
 ]העתונות"[ .1928 מאי, טער1 דער תל־אביב, סאלידאריטעט.

.[.31 ]ז.
 א"ידי־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, גגארבו, אגגגעג־ ג.3

 דרוק תל־אביב, — יפו ״פועלי־ציון". פארטיי ארבעטער קער
.8ס שפאלטן, 16 ,1929 יאנואר, 9 ״פועלי־ציון",
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אגגגעג־ גג.

 ידעך פון ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע גגעג, אגגתגר ג.4
 תל־ שערמאן. א. רעדאקטאר פאראנטווארטלעכער "פועלי־ציון".

]"שבעים"[. .1927 אביב,
 פאר־ ציון. פועלי אויסגאבע, איינמאליקע יגגעג אגהיגור ג.5

 .1930 תל־אביב, ילעווקאוויט^. א. רעדאקטאר אנטווארטלעכער
]"שבעים"[.

 פון ר$ט כראם. פון אויסגאבע איינמאליסע לעבץ, אגגגער ג.6
 )פועלי־ פארטיי ארבעטער א"ידיקע אומפארטייאישע און ציון פועלי
 16 ,1929 יאנואר העקט. חיפה, אריגאניז^ציע. חיפהער ציון(,

.4ס זז.
 יידי־ פון פראגען אקטועלע פאר זאמעלהעפט יא\3 אגגחגר דג.

 פועלי־ציון מארקסיסטישע דורך ארויסגעגעבען לעבען. ארבעטער שען
 ]אנגעגעבן תרפ״ד אב, ״פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, ארץ־ישראל. אין

 14 תל־אביב"[. ,1924 "אויגוסט שריפט: לאטיינישע טיט אויך
.4ס שפאלטן,

 אידישען פון הויפט־ביורא רער פון ביולעטין אגגגגגר ג.8
 ]אג־ תל־אביב. "אחדות", דרוק ירושלים, קהק״ל. פאניד נאציאגאל

 דערשיינט .1924—תרפ"יד■ ב', אדר חודש אין דערשיינען צו געהויבן
שפראכן[. אנדערע אין אויך חודש. יעדן

 אחד .דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, (ו3ךאג9 אגגגגוד ג.9
 "פועלי־ ׳דרוק תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ישראלדיקער

 ז^מלהעפט ]דער .8ס שפאלטן, 32 ,1928 נאוועמבער, טן7 ציון",
נאוועמבער[. זיבעטן פון פייערונג דער געווידמעט איז

 א״י־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, ובג, פרא אגגגגגר .20
 "פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ■דיקער

ספר"[. ]"קרית ז,. 31 ,1933 אויגוסט, 16
 פון ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע ?אסיף, אגגחגר .2ג

)"שבעים"(. .1925 חיפה, פראקציע. ארבעטער דער
 א״י־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, זץאגגף, אגגגגגד .22

 ■דרוס תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער דיקער
.8ס שפאלטן, 16 ,1928 סעפטעמבער, טן21 ״פועלי־ציון",

 ברודערליכע אונזערע פאר בלעטלעך טגבגיגזגג. אגגגגגד .23
 ארץ־ישראל־ דער פון ק. .צ פון אויסגאבע לאנדעם־ארגאניזאציעם.

 העקט[. ]תל־אביב? באראכאוו. ב. נ. א. יוגנט־ארגאניזאציע דיקער
נוטער[. איין ]ארוים .4ס זז. 11 ,1925 ,5 28
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ישראל ארץ אי\ ^־)ץכגט־ יירישער רגור ריבליאגראפיגו

 א״י־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, שבגיחנו, אגווער .24
 ידרוס תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי .ארבעטער דיסער

.4ס שפאלטן, 16 ,1926 סעפטעמבער, טן21 "פועלי־ציון",
 פונם ארויסיגעגעבען .1 נר. וגארס־. ארביילץער אירישלו ראפ .25

 פיאסטער. 3 פרייז ארץ־ישראל. אין פ^ראיין ארבעטער אידיש־ליטער.
 נישט נומער איין פון מער ,1917 אנגעגעבן. נישט ידרוס און ]ארט

 ידעם פון מיטהילח •דער ימיט ■גלילי א. פון רעדאסטירט דערשינען.
חיפה[. אין געדרוסט גלילי א. לויט סוכאוואלססי. דרוסער

 פון ארוייסגעגעבן ]זאמלהעפט[ אייגובאץ־אררעפער, וער .26
 ]ידרוס חיפה, אייזנבאן־ארבעטער. די ביי אנהענגער פראפאיינטערן

.8ס זז. 16 ,1926 אפריל, טן22 אנגעגעבן[, נישט
 פראפאינטערן דער ■דורך ארויסגעיגעבן אייגעובאוער, רער .2ד
 זז. 15 1927 ,11 ,9 נר. העפט חיפה, אייזענבאן־פאריין. אין סעסציע

זז. 14 ,1928 ,30 ,5 ,4נר. .8ס זז. 15 ,1928 ,28 ,3 נר. .8ס
 תל־ "פועלי־ציון". אויסגאבע, איינמאליסע אייוחייפ, .28

]"שבעים"[. ,1925 אביב,
 ארויסגעגעבן סריטיס, און ליטעראטור פאר שריפט אייוט, .29

 ארץ־ישראל. אין סלוב זשורנאליסטן און ליטעראטן ייידישן פון
.80 זז. 68 ,1929 אפריל, ,,פועלי־ציון" דרוס תל־אביב,

 ארבעטער ארץ־ישראלדיסע פאר זאמלהעפט ץאפף. אץ .30
 ]פועלי־ציון סאמינער. י. ארויסגעבער און רעדאסטאר אינטערעסן,
 ,1929 אסטאבער, טן4 ״אמנות", דרוס יפו, תל־אביב, פארבאנד[.

ספר[. ]סרית שפאלטן. 64
 ציוניסטישער פון פארפאלגונגען ידי צו ... ?לעס■ אי\ 3ו
 אויסלעג־ תל־אביב, זאמעלבוך. ערשטער רוסלאנד. ראטען אין יוגענט
 ארגאני־ יוגנט ציוניסטישער "■פאראייגיגטער ■פון ■דעלעגאציע דישע

.80 זז. (1) 99 ,1927 תצעיר", ״הפועל דרוס רוסלאנד". אין זאציע
 פון סעסציע ארגאויואאיע, חילף רויפע איופערואאיאואלע .32

 ]גישט .8ס זז. 10 ,1926 אויגוסט, העסט.[, ]זאמלהעפט, ר. פ. א. מ.
לעגאל[.
 ארבעטער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, פגורץ, פער8 .33

*[.] .1929 פראסציע
 ארץ־ישראל. אין ווארט יידישן פארן זאמלהעפט אוחייב, .34

 ]דערשינען .8ס זז. 44 ,1928 אויגוסט, ״העברי", דרוס ירושלים,
 פארבאנד". סולטור "ארבעטער ירושלימער פון מיטהילח דער מיט
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אווגגור וו.

 פאפיערני־ י. לייבל, דניאל :סאלעגיום אי דורך נעווארן רעדאסטירט
סובילאנאוו[. י. און אוננער מ. קאוו,

 תרס״ז תמוז ,1 נר. יארנאנג, ערשטער אוסאוג, וגור .35
 סאמיטעט צענטראל רעם דורך ארויסנעגעבן און רעדאסטיירט [,1907]

 פלשתינא אין פארטיי ארב. דעמאסראטישער סאציאל. יוד. דער פון
 גע־ איז אנפאנג" ]"דער .8ס זז. 16 )פועלי־ציון( ]פאלעסטינע[

 .דרוס :אנגעגעבן טעמים צענזור צוליב נאד יפו, אין געווארן דרוסט
 האט אנפאנג", "׳דער מצרים. של אלכסנדריא ]פועלי־ציון[ צ. ם.

 דערשי־ ,2 נר. נומערן. צוויי ארוים חודש־זשורנאל, א זיין געזאלט
 שוין זייטן צוויי לעצטע די .8ס זז. 12 [1907] תרס״ז אב, ט"ו נען

 בן־ י. געווען איז רעד. הארץ". "מחיי טעקסט: העברעאישן מיט
 אשור. זאב פרעם( הילצערנעם א מיט )געדרוסט דרוקער דער און ציי

 די אין סעגנערשאפט גרויסע א ארויסגערופן האט אנפאנג" "דער
הצעיר"[. "׳הפועל פונם רייען

 פ. ק. פ. פון סאמיטעט חיפהער פון ארנאן א^ראוג. .36
 אנגעהויבן ]העקט. אינטערנאציאנאל(. סאמוניסטישן פון )סעקציע

 סוף בערך ביז רעגלמעסיק נישט ארוים )?(, 1914 •רערשיינען צו
*[. יאר

 רע־ סריטיס. און ליטעראטור פאר[ ]זאמלהעפט אזץבואתור. .3ד
 דרוס צוים", "אין פארלאג תל־אביב, בליי. אברהם פון דאסטירט
.80 זז. (2) 18 ,1931 אסטאבער, ירושלים, "התחיח"

 פון ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליסע ארבווטער. תור .38
]"שבעים"[. .1925 חיפה, פראסציע. ארבעטער צענטראלער

 פון ארויסנעגעבן אויסנאבע[ ]איינמאליסע ארבגובוגור. תור .39
 חיפה, פאריינען. פראפעסיאנעלע די אין אפאזיציע פראפאינטערן דער

.40 זז. 6 .1927 יוני, טן17 תל־אביב, ״-אמנות", דרוס
 אפטיילונג פרויען -דער פון ארויסגענעבן ארבגובוגורן. רי .40

 נישט ]העסט. יפו, סאמאינטערן(. פון )סעסציע פ. ס. פ. תער ביי
זייטלעך. לאננע שמאלע 12 ,1925 ,1 נר. לעגאל[
 אומפארטיי־ גרופע א דורך ארויסגענעבן ארבגובווורץ, רי .4\
זז. 10 יאר?[ ]העסט. ירושלים, ]פראיקציע[. ארבעטערנם אישע

 -פראס־ ארבעטער תער פון ארויסגענעבן גגוראתץ, ארבגובוגור .42
 ,1923 מאי, ״העברי", דרוס ירושלים, הכללית. הסתדרות אין ציע
.8ס זז. 21
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יטודאל אדיו אי\ טדטטט יידיטוטד רטד ביג\ ביבליאגראטיט

 ]ארבעטער אויסגאבע איינמאליקע גגאך, אדבטטטד .43
]"שבעים"[. .1925 ירושלים, פראקציע[.

 רער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן וגאדט, אדבטטטד .44
 נ. א. .דרוס ירושלים, ׳הכללית. הסתדרות אין פראקציע ארבעטער

.8ס זז. 24 .1923 אויגוסט, לעגאל[, ]נישט
 צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן גדאדט, אדבטטטד דאט .45

 טן15 חיפה, "הנפיר" דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער רער פון
.4ס זז. 8 .1925 דעצעמבער,

 ]ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע גגאדט, ארבטטטד .46
]"שבעים"[. 1929 )העקט.(. כפר־סבא פארטיי[. ■פועלי־ציון רער פון

 רער פון ק. צ. דורבן ארויסנעגעבן וגאדט, ארבשטטד .4ד
 "ציון", ידרוס ירושלים, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער א"ידיקער

ספר"[. ]"קרית זז. 20 ,1930 מערץ, טן6
 דער פון צענטראל־ר?<ט פון ארויפגעגעבן גוטג, אדבטטטר .48

 16 ,1927 יאנואר, ״אמנות", דרוק תל־אביב, פראקציע. ארבעטער
.80 זז.

 א״י־ דער פון ארוייסגעגעבן זאמלהעפט, גגטג, אדבטטטד .49
 דרוס תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ■דיקער

.8ס זז. ה. 24 ,1927 יוני, ״פועלי־ציון",
 ארץ־ ■דער פון ■אויסגאבע איינמאליקע וגטג, אדבטטטד רטד .50

 דרוק תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ישראלדיקער
 רעד. פאראנטווארטלעכער זז. 4 .1931 יולי, טן1 ״פועלי־ציון״,

ספר"[. ]"קרית שריפטמאן. חיים
 ירעד פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן גושלט, אדבטטטר .5ו

 מערץ, טן27 חיפה, "הנפיר" דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער
.40 זז. 8 ,1925

 ■רער פון ארויסגענעבן זאמלהעפט, וגטלט, אדבטטטד די .52
 דרוק תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער קער א"יד

.40 זייטן. האלבע 16 ,1926 יאנואר, טן11 ״פועלי־ציון",
 פון צענטראל־ראט פון ארויסנעגעבן טדיבווט, אדבטטטר .53

 "קבוצת ירושלים, הכללית. הסתדרות אין פרא׳קציע ארבעטער דער
.8ס זז. 23 ,1924 מאי, טער1 ״העברי", דרוק הפועלים",

 דער פון צענטראל־ראט פון ארויסנעגעבן אדבטטטד־לטבן, .54
 פעב־ טן27 חיפה, "הנפיר", ׳דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער

.40 זז. 8 ,1925 רואר,
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אגוגגור .11

 דורך ארויסגעגעבן זאמלהעפט, סאליראריסעגץ. ארבעכונור .55
 ,1928 "תל־אביב", דרוס תל־אביב, ]פראהציע[. נעלמאן, נטע
.80 זז. (1) 15

 דער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן פא\, ארבענגנור .56
 אפריל, טן17 ]חיפה[, "הגפיר" דרוס ירושלים, פראסציע. ארבעטער

.4ס זז. 6 ,1925
 ארץ־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, פיגשר, ארבגוסיער .5ד

 תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ישראלדיסער
.1928 יאנואר, טן21 "פועלי־ציון", דרוס,

 דער פון ארויסגענעבן זאמלהעפט, פראבלעווגוץ. ארבגוגווור .58
 ]דרוס ירושלים, הכללית. הסתדרות אין פראקציע ארבעטער
.8ס זז. 13 ,1923 מערץ חיפה?[, "הגפיר",
 דער צענטראל־ראטפון פון ארויסגעגעבן פראגץ, ארבענגגור .59

 פעברואר, טן3 חיפה, "הגפיר" דרוס ירושלים, פראקציע. ארבעטער
.4ס זז. 8 ,1925

 פון צענטראל־ראט פון ארויסנעגעבן פראזןציע, ארבטטער .60
 טן15 תרפ״ד, ״העברי״, דרוס ירושלים, פראסציע. ארבעטער דער
.8ס זז. 24 ,1924 יולי,

 די פון סאגפערעגץ דער צו פלאטפארם ?119 ארב^גור רי .61
 ארץ־ישראל־ דער פון ארויסגעגעבן ארץ־ישראל. אין ארבעטערנס

 דרוס תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער דיקער
 געווען איז ]עם .8ס זז. 16 ,1926 אפריל, טער1 "פועלי־ציון",

 אעעגעבן זאמלהעפט. א אויך נאר פלאטפארם, א בלויז נישט
*[.פארסויפן צו בעסער עם כדי נאד פל^טפארם,

 יארצייט טן4 )צום גתוגץ, לווועעץ אי\ גיי ?119 ארבגובוגור .62
 סאמו־ דער פון ]ארויסגעגעבן לעגין(. א. וו. פירער גרוייסן פון טויט פון

 יאנואר, טן21 "תל־אביב", דרוס תל־אביב, פארטיי[. ניסטישער
ספר"[. ]"סרית זז. 4 .1928

 פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן ו,31יי19־1סש1בג1א .63
 טן20 חיפה, "הגפיר", ידרוס ירושלים, פראהציע. ארבעטער דער

.4ס זז. 8 ,1925 פעברואר,
 ארבע־ דער פון אויסגאבע ]זאמלהעפט[, זץאסיף. ארבנולץער .64

 "הגפיר" ]דרוס ירושלים, הכללית. הסתדרות אין פראקציע טער
.8ס זז. 14 ,1923 אפריל, טן30 חיפה?[,
 ר]אט[ צ]ענטראל[ פון ארויסגעגעבן יץף1א\2 11ג1ב1נ91א .65
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ישד&י אריג אי\ ירטםט3 ייריגטטר רטר פג\ ביבליאגראפיט

 טן9 חיפה, "הנפיר", דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטעד רער פון
.8ס זז. 12 — 4 ,1925 סעפטעמבער,

 ארבעטער פון קאמיטעט פון ארגאן ?אוגף. ארבטגוטר .66
 ]העקט. ,1927 פעברואר, טן15 ,2 נר. ירושלים. אין פראקציע

.4ס זז. 8 ?[, נומערן ■וויפל
 דורכן ארויסגעגעבן זאמלהעפט, ט\־טו^9יטך־לאג0אך.בט .6ד

 "׳הנפיר" הרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער ידער פון צענטראל־ראט
.8ס זז. 30 ,1924 ■דעצעמבער חיפה,

 צענטראל־ פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, זץלאנו, ארבטלגטב .68
 חיפה(, ]?[ ■נ. )כ. דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער דער פון ראט

.8ס זז. 32 ,1924 אקטאבער
 ■רער פון ארויסנעגעבן זאמלהעפט, ור,)3טוז\2גטר־3ארב>ו .69

 תל־ — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער
.8ס זז. 24 ,1928 פעברואר, טן17 "פועלי־ציון", דרוק אביב,

 ארץ־ דער פון אויסגאבע ]זאמלהעפט[, טוגויגזט, ארבטבוטר סד.
 הרוק ירושלים, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ישראלדיקער

.8ס זז. 24 [,1925 ]יוני, כיהנא,
 צענטראל־ פון אויסגאבע איינמאלקע שגויגוט, ארבטגץשר גד.

]"שבעים"[. .1925 חיפה, פראקציע. ארבעטער דער פון ראט
 ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע טובויוגט/ ארבטלדטר ד.2

 רחובות, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער ידער פון
]"שבעים"[. .1927 ]העקט.[,

 וואם אלס ■וויסען צו ניט בלאט ■דיזע ארדילטראל־בלאבג. ד.3
 לאזינסקי?[, אלטער ]רעד. ירושלים, לאנד. הייליגען אין געשיחט
[.*נומער איין אינגאנצן ]ארוים [.1902] תרע״ב
 אומפארטייאישע זשארגאנישע א יגר, ארץ־יטלראל רטר ד.4

 ]פולער .1890 מאי, 2 ,1 נר. הירשנזאהן. י. דרוק ירושלים, צייטונג.
 ציי־ זשארגאנישע א יוד, ארץ־ישראל "דער :צייטונג[ דער פון קאפ

 י״ב יאהרנאנג, ערשטער ת"ו ירושלים אין וועכענטליך ערשיינט טונג,
 .1890 מאי, 2 16ןע!5^6מ1 אותיות לאטיינישע מיט ״.1 נר. תר״ן אייר
 רובעל. 4.50 רוסל^נד מעדזידי. 2% טירקיי אין חו"ל פיר פרייז

 פראנק. 10 לענדער אנדערע דאלאר. 3 אמעריקע שילינג. 10 ענגלאנד
 ירושלים אין ■מעמידי 1% אחדישראל גאנץ אין אר״ק. פיר פרייז

 האלב אבאנירען זיך קאן מען פארעס. 20 נומער איין פיאסטער 23
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אגןגווך וו.

 ]באצאלט[ בעצהלט פאראוים מוז עם און אויך יאהריג ■פירטעל און
גרוש. 1 שורה יעדע פאר מודעות ווערין.

 אידישן ידעם איבער איבערשריפט אן אותיות לאטיינישע )מיט
:קאפ

טז<<112€}1 1)0ן11;8ס110 2ט.\8£31נ6 468 11^2£ג¥1
 סמו־ עט עפשטיין "סאלאמאן אותיות( ■לאטיינישע )מיט $דרעס

)פאלעסטינא(" יערוסאלעם ראפאלאוויץ על
 העב־ צום ביילאגע אלם דערשינען איז יוד ארץ־ישראל דער

 בן פון געווארן רעדאקטירט איז וואס "הצבי", וואכנבלאט רעאישן
 אליין רעכט קיין געהאט נישט האבן רעדאקטארן די ווייל יהודהן,

.82 נומער זע צייטונג. א ארויסצוגעבן
 זיי פארוואס רעדאקטארן די דערקלערן נומער, ערשטן דעם אין

יידיש. אין וואכנבלאט א ארויפצוגעבן אנגעהויבן האבן
 פראקטישער יעדער .וועט געוויסס יוד. ארץ־ישראל "פונ׳ם

 גיווען מעורר אונז האט וואם סבה די וויססען צו זיין נייגעריג מענש
 איז •וואס ת״ו, ירושלים אין בלאטט זש^רגאנישעם א ארויסצוגעבען

 דא, מיר ווילען צילל א פאר וואס צו אדער דערמיט, צוועק אונזער
 זיין, איבעריג ניט דערום ס׳וועט פיהרען. צייטונג מין אזא מיט
שמועס׳ן". דורך זיך ביסעלע א דעם וועגען וועלען מיר ווען

 נע־ תמיד האבן אחב״י די אזוי ווי דערציילט ווערט דאן און
 ארץ־ פונ׳ם מצב גייסטליכען רעם "אויםצובעסערין אזוי ווי טראכט
 ישראל ,,ארץ פון רעדאק.ציע די שרייבט דערפאר און יור׳ן" ישראל

 ■די אזוי ווי דערציילן צי צייטונג יידישע א נויטיק איז עם אז יוד"
 מונד א זיין וועלען "מיד זאגט: זי ארץ־ישראל. אין לעבן יידן

 יוויססען צו שטענדיג זיך אינטערעסירען וועלכע אללע און פאלק פ^ר׳ן
 ארץ־ישראל אומפארטייאישען פונ׳ם שטענדיג ווערדען ■ווארהייט, די

. . . בעקומען" ידיעות ריכטיקע יוד
 דער־ זייטן. 4 געהאט האט יוד" "ארץ־ישראל פון נומער יענער

 נומער לעצטער דער חדשים. דריי פון משך אין נומערן 8 שינען
 אז מודיע רפאלא-וויץ ש. איז 6 נר. אין .1890 יולי, טן18 דערשינען,

 שוין זענען נומערן צוויי לעצטע די און רעדאקציע די פארלאזט ער
#ליין. עפשטיינען פון געווארן רעדאקטירט

 ארץ־ישראל "דער ווערט 1890 אפריל, טן18 פון ״המליץ" אין
 געענט־ האבן יוד" "ארץ־ישראל פון רעדאקטארן די אטאקירט. יוד"

 נר. ,20 יארג. ״חבצלת", אין ,,המליץ" פון אטאקע רער אויף פערט
(.1890 מאי, טן9) 28
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ישראל ארץ אי\ פירגרגרגר יירישגגר רגגר ביר\ ביבליארראפיגג

 נ־8ב$ק דער איז )רפאלי(, רפאלאוויץ שמואל רעדאקטאר דער
 יאר אין פאד^ליע, פאהופאל, ,אין געבוירן נומיזמאטיקער. טער

 קיין געקומען בארדיטשעווסקי. יוסח מיכה פון חבר יוגנט א ,1867
 זיין ירושלים. אין געוואוינט רפאלאוויץ. סלמן זיידן צום ארץ־ישראל

 16 צו החיים", ״עץ ישיבה דער אין אוועק אים ניט משה פאטער
גאים". "משפיל דראמע ביבלישע א אנגעשריבן יאר

 פארעפגט־ יארק. ניו אין און לאנדאן אין לאנג צייט א געווען
 איבער־ און דערציילונגען היסטארישע "הצבי" יהורהס בן אין לעכט

ליטעראטור. ענגלישער דער פון זעצונגען
 "ספר אין זכרונות פארעפנטלעכט 1923 טויט, זיין פאר יאר א
ארץ־ישראל. אין ישוב אלטן וועגן השנה"

 :מטבעות יידישע וועגן בוך באקאנטע ראם איז לעבנסווערק זיין
 ירושלים, ■דיינארד, אפרים דורך ארויסגעגעבן היהודים", "מטבעות

(.* תרע״ג

ביבליאגראפיע: *(

בוך. אויבנדערמאנטן צום הקדמה דער אין דיינארד, אפרים (1

[.135 ]ז. ארץ־ישראל", לוח לינצם אין : מלאכי ל. א. (2

העפט ,1923 תרפ״ד, ״התורן", רפאלי". ״שמואל : מלאכי ל. א. (3

 רוסלאנד. אין גע־וארן נעבוירן איז שע״ה( )פסעוו. עפשטיין שלמה
 קאלאניסט פון טאכטער א מיט געהאט חתונה ארץ־ישראל, אין געוואוינט

יארק. ניו אין תושב א נעווארן דערנאך און לציון ראשון פון שמוליצנסקי

 דעם וועגן ארץ־ישראל־מאפע. א ארויסנעגעבן ז־אט עפשטיין שלמה
 .49— 46 זז. 1921 אוינוסט, ״התורן", אין ארטיקל קורץ א פארעפנטלעכט
 אין ירושלים אין בעומר ל״ג וועגן פעליעטאן א אויך פיארעפנטלעכט

.1887 יאר פון ״הצפירה"

 אין זיך געפינט עפשטיין שלמה ווענן נאטיץ ביאנראפישער קורצער א
 און 55 ז. תרפ"ח יארק, כיו ,6 באגד וסופריו" רבניו ״דור אייזענשטאדטס

 ז. תרצ״ו. ב', כרך ישראל", בארץ העתונות ימי לדברי מאמריו "קבץ אין
קאסאיווער. מ. פון ,119

 מאמרים". "קבץ אין קאסאווער מרדכי פון יוד" ארץ־ישראל "דער
 און צייטונג דער ווענן באשרייבונג אויספירלעכע אן .126 — 119 זז.

 פאקסע־ א און ארויסגענעבן האבן רעדאקטארן די וואם פראספעקט, זועגן
נומער. ערשטן דעם פון מיליע
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אגוגער וץ.

 העקט. פ. ק. פ. חודש־זשורנאל, ארבעכוער, באנוריבט תור ד.5
]"שבעים"[. .1930

 ביי גרופע אייזנבאנער פון אויסגאבע .באךארב^ער, רער ד.6
 דרוס חיפה, הכללית. הסתדרות אין פראקציע ארבעטער רער

.8ס זז. 11 ,1923 יוני ״העברי״,
 .1934 יולי תל־אביב, אויסגאבע. איינמאליקע ראוייאגוג, דד.

[.*גרופע וועשער—יצחקי רער פון ]ארויסגעגעבן
 רער פון קאמיטעט דורבן ארויסגעגעבן ג, דגסיער ביגלעוזיץ ד.8

.4ס זז 18 ,1926 )?( ספטמבר ]חעקט.[ ■פראקציע. <<רבעטער

 פון קאמיגעט יפוער דעם דורך ארויסגעגעבן ביגלעכויג, ד.9
 דרוק יפו, פראפאינטערן(. פון )סעקציע פראקציע. ארבעטער דער

 ״,1 ״ביולעטין זע — לעגאל ]נישט .4ס זז. 8 ,1927 אפריל, 25 ]?[,
[.78 נר.

 פארטיי ארבעטער א"ידיקער רער ]פון צ. ג\9 ביגל״עבוין .80
רעגלמעסיק[. נישט ]דערשיינט העקט. תל־אביב, "פועלי־ציון"[.

 צענט־ פון ארויסגעגעבן רילף, רגיגץער רער פג\ ביגלעס־ין .8ג
 אין ]דערשינען הילך. רויטער פאלעסטינער רער פון ראל־קאמיטעט

 זז. 16—12 העקט.[. קאלאניעם, טייל א אין און יפו ירושלים, חיפה,
[.*נ 8ס

 חודש אין מאל צוויי ירושלים אין דערשינען יע^ב, ריגז .82
 צייטונגאיז דער טיטל־בלאטפון פולער ]דער .1893 ביז 1892 יאר פון

 עברי־טייטש, אין בחודש פעמים יופיע יעקב", לבית "הצבי :געווען
 ותרנ״ב לחרבן ותתכ״ג אלה יעקב. בן חיה הא. פון •גיגעבין ארוים

 פראנק, 5 לשנה, בירושלים מחירו א. בליון ראשונה. שנה ליצירה.
 ערי ביתר אשרע, שני לעניים גליון. לכל אשרע ארבעה ליחידים

 אחרון בדה מודעות מחיר פראנק. 8 בחו"ל מאג׳די, שלשה ארצנו
קצרה". לשורה גרוש

 א מאטא א פאר אנגעגעבן איז צייטוע רער פון קאפ איבערן
 ישראל שאר עוד יוסיה לא ההוא ביום "והיה :ישעיה פון פסוק

באמת". ישראל קדוש על ונשען מכהו על להשען יעקב בית ופליטת
 רעם ביז ווייל יעקב", לבית "הצבי :געהייסן האט בלאט דאם

 טער־ דער פון דערלויבעניש א געהאט יידן צוויי נאד האבן 1909 יאר
 ד. י. :ישראל ארץ אין צייטונגען ^רויסצוגעבן אויה רעגירונג קישער
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ישראל ארץ אי\ רעגץ>ץ5 יירישגור רגור ו\5 ביבליאגראפיצ

 צייטונגען אלע דערפאר מען פלעגט חירשענזאהן, יצחק און פרומקין
"הצבי". און "חבצלת" צום ביילאגע אלם ארויסגעבן

 חיים :געווען זענען יעקב" ״בית פון ארויסגעבער אמתע .די
 אנגע־ איז וואם יעקב" בן "חיה נאמען דער הירשענזאהן. יצחק און

 אז מיינען, זאל מען כדי פסעוו. א בלויז איז רעדאקטאר, אלם געבן
 דער פון ציל דער פדוי. א ׳דורך דערשיינט עברי־טייטש־בלאט דאם

 א איז פרויען, און המון־עם צום זיך צוצופאסן גערוען איז צייטונג
 אויך אבער איז עם געפינטלט. געווען צייטונג רער פון טייל גרויסער
 ■רעדאקטירן צוגעהאלפן האט הירשענזאהן חוה רביצן די אז מעגלעך

צייטונג. די
 תרנ״ב אייר ד׳ דער^ייגען צו אנגעהויבן האט יעקב" "בית

יאר. א ווי מער .דערשינען איז און
 די איז רעד^קטאר, אלם אנגעגעבן איז וואם יעקב" בן "חייה

רירשענזאהן. יצחק און חייים ברידער די פון תיבות ראשי
 דעם רעדאקטירט און ארויסגעגעבן אויך האט הירשענזאהן חיים

 זיינע תרימ״ה. ירושלים, ״המסדרונה", חודש־זשורנאל האלב־לומדישן
 רער־ קיין געהאט נישט אבער האבן אונטערנעמונגען זשורנאליסטישע

 צייט געוויסע א ארץ־ישראל. פארלאזן געמוזט האט ער און ■פאלג
 איינגע־ האט ער וואו קאנסטאנטינאפאל, אין לערער געווען ער איז

 און אמעריקע קיין אוועק ראן בעברית", "עברית פון שיטה די פירט
האבאקן. אין רב געווארן

 הירשענזאהן, חיים הרב פון פרוי די געווען איז הירשענזאהן חוה
 און דזשאלידיק פון הכהן בנימין שאול הרב פון טאכטער א און

 א געווען איז און לשון־קודש גוט געקאנט האט זי דזשישקאוויץ.
 נ. האבאקן אין יאר 70 פון עלטער אין געשטארבן איז זי מלומדת,

ט/ העפט וירושלים", ציון "בנות גראיעווסקי, פ. איר: וועגן דזש.
 "הפסגה" :שורס אין דייטש יקותיאל שרייבט יעקב בית וועגן

 "בית בלעטער: נייע .צוויי דערשינען זענען "עם (9 נוט. ,1892)
 איז עם אז באווייזט, נאמען ערשטנס דעם "המוריה". און יעקב"

 הירשנזאן, ח. הר״ר פון ציל דער ווייבער. פאר געווארן געגרינדעט
 די אויה ווירקן צו איז: בלאט דאזיקע דאם אירויסגעבן מיטן

 ידעם העברעיש. רעדן אויסלערנען זיך זאלן זיי ווייבער ירושלימער
 מיין צו ענלעך זשארגאן שלעכטער א זייער איז ש&ראך רעדאקטארם

משמורים". שלוש "תחינת באבעם
 פראטעסט־ א זיך געפינט ,37 נוט. ,22 יארג. ״חבצלת", אין

ו5ג



אגגגער גג.

 גא־ "אידישע די קעגן יעקב" "בית פון רעדאקטארן די פון ארטיקל
(.*יעקב" בית "עורכי :אונטערגעשריבן יארק, ניו אין זעטן"

: ביבליאגראפיע *(
 זז. מאמרים". "קבץ אין ]יודע-אוויץ[ יוד פון יעקב", "בית (1

שניה• שנה י״א נוט. יעקב" ״בית פון פאקסעמיליע א מיט .129 — 127
.1928 צוקונפט", אין מלאכי ר. א. (2
תרצ״ב. "הדואר", אין מלאכי ר. א. (3
 לטערארישע ; (1904) .1 העפט. .1 יארג״ צוקונפט" ״יידישע (4

 בן־ פון ישראל ארץ־ אין צייטונג יידישע ערשטע די .:1 נאטיצן היסטארישע
ווארטסמאן[. יחזקא־ ד״ר פון ]פסעוו. אדם,

 ירושלים, אויסגאבע. פעריאדישע ישראל, גארן ישראל בית .83
 שפראכן. אנדערע אין אויך ]דערשיינט ,1929 צענטראלע, קימת קרן

"שבעים"[.

 פ. ק. פ. פון קאמיטעט חיפהער פון ארגאן בל׳ענגלגגך, .84
 א פון אנגאבע לויט געזען. ]נישט קאמאינטערן(. פון )פעקציע
 העקט. חיפה. אין 1924 יאר סוף .דערשיינען צו אנגעהויבן פריינט,
נומער[. א זייטן 10—8 פון זייטלעך לאנגע שמאלע

 קעגן קאטח דעם געווידמעט ארגאן ארבעת, אגן ברגית .85
 ארבע־ דער פון קאמיטעט יפוער פון ארויסגעגעבן ארבעטסלאזיקייט.

 ,1 נר. חעקט. יפו, קאמאינטערן(. פון )סעקציע פראקציע. טער
 ,1928 פעברואר דערשינען .2 ]נר. .8ס זז. 12 ,1927 נאוועמבער 28

דערשינען?[. נאך נומערן וויפיל זז. 6
 ארבעטער יידישע די געווידמעט זאמלהעפט שבגראת, געגן .86

 32 אויגוסט. טן7 ,1930 אחדות, דרוק תל־אביב, אינטערעסן.
ספר"[. ]"קרית זז. האלבע
 פון ארויסגעגעבן ]זאמלהעפט[, רארף־ארבנגסיער, רער .8ד

 פתח־תקוה, פתח־תקוה. אין פראתציע ארבעטער דער פון קאמיטעט
 א פון אנגענעבן געזען, ]נישט .8ס זז. 12 ,1928 מאי־יולי העקט.

?[. דערשינען נומערן וויפיל פריינט,
 פאלעס־ פ.[ ק. ]פ. אויסגאבע איינמאליקע גזערן, גר7־ת3 .88

]"שבעים"[. טינע.
 ארויסגעגעבן קולטור, און ליטעראטור פאר זאמלונג רריי, .89

תל ארץ־ישראל. אין זשורנאליסטן־קלוב און ליטעראטן־ יידישן פון
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יט\דאל אדץ אי\ ^רלץנזט יידיטוגוד רעו ג\9 .ביבליאגדאבייגו

 "איינם", ]זע זז. האלבע 32 ,1931 ירושלים, ״המערב", דרוק אביב,
. [ 29 נר.

 אינם ■גרופע פועלי־ציון פון ארויסגעגעבן גיאל^יאדב^ד, .90
 ]פון זז. 4 ,1925 דעצעמבער 14 העקט. תל־אביב, האלץ־פאריין.

רעכטם[. אויח לינקס
 אינם פ. ק. פ. די ]פון[ פעריאדיש, ת^לץ־ארבסוט־ד. .94

]"שבעים"[. העקט. ,1926 ירושלים, פאריין. סטאליער
 ירושלימער דער פון ארויסגעגעבן חאלדארבטבגער. רגור .92

 ■העסט. ]ירושלים[, פראקציע. א׳רבעטער דער ביי גרופע סטאליער
.8ס זז. 13 ,1928 ]מאיי[ 8 ,1

 סטאליער דער פון ארויסגעגעבן תאלץ־אדבענגעד, דגוד .93
 יפו, פראקציע. ארבעטער דער פון קאמיטעט יפוער ביים גרופע
.8ס זז. 8 ,1929 פעברואר העקט.

 ארץ־ דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, האווער, רטר .94
 דרוס תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ישראלדיקער

.8ס זז. האלבע 24 ,1927 יאנואר ״פועלי־ציון",
 ארוים־ ,1887 יאר אין דערשינען אןצייגטר, הייליגר וגור .95

 ]"העתונות"... ירושלים, חודש־זשורנאל. א — גאשצינני. י. געבער
 נישט גאשצינני י. איז ,1928 "צוקונפט", מלאכי, ר. א. לויט [.30 ז.

 אי־ מלאכין האט ■הריזדארח חיים ׳ווי לויט רעדאקטאר. ידער ׳געווען
 פון געווארן רעדאקטירט אנצייגער" הייליגר "דער איז בערגעגעבן

אים.
 רוקח אליעזר פון קריטיקירט ווערט אנצייגער" הייליגער "דער

.12 נומ. ,1888 ״חבצלת", ולמזבח", האולם ״בין פעליטאן זיין אין
 לע־ זיטליכען פון פערטיפונג צו באטשאסבג, הייליגט די .96

 יאר, .1911 תרע"ב, אין נומער איין ]דערשינען ירושלים. בעז.
 אינ־ פון מיסיאנעריש. ל]־בר־טוב[. רעד. אנגעגעבן, נישט דרוק

 נארדאן. פ]יליפ[ ייד גרויסן דעם פון באשרייבונג לעבענס ידי :האלט
[. 1 לעקסיקאן רייזען ז. זע: אים וועגן

 אין הכללי ועד פון ממונים די געגען פאסקוויל א יר9השג .9ד
 ירושלים. אחים". "עזרת חברה ■דער דורך ארויסגענעבן ירושלים,

 דערשינען לאזינסקי. אלטער געווען ווארשיינלעך איז ]רעדאקטאר
 יידיש. און העברעיש אין העפטלעך ;ציוויי ארויס .1909 יאר אין

זז.[. 16 צו ,12 פארמאט
אד־ דער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן גגאג. די .98
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אןןגער מ.

 4 ,1925 אקטאבער 17 ]?[, דרוק ירושלים, פראקציע. בעטער
.8ס זז.

 פועלי־ פון וואל־קאמיטעט פון איהויסגעיגעבן גןאל־בלאט, .99
 1925 נאוועמכער 12 "פועלי־ציון", דרוס תל־אביב,—יפו ציון.

.4ס זז. 4
 פון ר]אט[ צ.]ענטראל[ פון ארויסגעגעבן זןןאל־ן\אןןף ססן.

 נא־ טן15 חיפה, "הנפיר", דרוק ירושלים, פראקציע, ארבעטער רער
.8ס זז. 8 ,1925 וועמבער

 ]קא־ ,ירושלים גערעכבו? אין וגער אן\ געגגטץ אין ן3ןןא ןסן.
 "קרית אין יערי אברהם פון אנגעגעבן .1924 פארטיי, מוניסטישע

[. 1932 אקטאבער תרצ״ג, תשרי, ספר״,
 רער פון צענטראל־ראט פון ארויסנעגעבן גגארבג, ראנן ן.02

 אקטא־ טן30 חיפה, "הנפיר" דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער
.4ס זז. 8 ,1925 בער

 ארבע־ א״י ידער פון ארויסנעגעבן זאמלהעפט, ו,3ןןעל וי ן.03
 פעברואר "פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי טער

.4ס זז. האלבע 12 ,1926
 פ. ק. פ. פון קאמיטעט יפוער פון ארגאן יןןען\ער רער ן.04
 פעברואר טן1 רעם שבת העקט.[ ]יפו, קאמאינטערן(. פון )סעקציע

•דערשינען?[. נומערן ]וויפיל זייטלעך. לאנגע שמאלע 16 .1925
 פון ]ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע וגע^ער. רער ן.05

 בירטאן. ז. רעד. פאראנטווארטלעכער פראקציע. ארבעטער רער
 זעלבע ידי סאיז אז מעגלעך "שבעים". אין אנגעגעבן .1925 חיפה

[.104 נומער פון צייטונג
 ארויסגעגעבן יידיש, אין אויסגאבע וואכנטלעכע ןןע?ער, ג.06

 ק.]אמוניםטישער[ פ.]#לעסטינער[ דער פון סאמיטעט יפוער פון
 1 נר. מערץ, 9 העקט. יפו, קאמאינטערן(. פון )סעקציע פ.]ארטיי[

 נומערן ■וויפיל ,1928 מאי 1 דערשינען ,5 ]נר. .8ס זז. 4 ,1928
?[. דערשינען
 תל־ ארבעטערין. דער פון פראגען געווידמעט יגג9ןאןןל־ןןע דסן.

.16ס זז. 16 ,1927 סעפטעמבער ״תל־אביב", דרוק אביב,
 פון צענטראל־ר^ט -פון ארויסגעגעבן ער,1ןאןןעןן ד־גזער ן.08

 נא־ טן7 חיפה, "הניפיר", דרוק ירושלים, ארבעטער־פראקציע. רער
.4ס זז. 8 ,1925 וועמבער
תל־אביב, אויסגאבע. איינמאליקע פעברגאר, ־\02ד ן.09



ישראל ארץ אי\ ^רוונולו יירישנור רגור ביוץ רירליאוראפיגו

 פאראנטווארטלעכער פועלי־ציון. רער פון ]ארויסגעגעבן .1931
"שבעים"[. אלסון. מ. רעד.

 ארץ־ ידער פון אויסגאכע איינמאליסע מוררואר, ־גוגור26 סוו,
 דרוס תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי, ארבעטער ישראלדיסער

ספר"[. ]"סרית זז. האלבע 16 ,1932 "פועלי־ציון",
 ארויסגע־ קריטיס, און ליטעראטור פאר בלעטער וזיפוז, ווו.

 זשורנא־ און ליטעראטן־ יידישן פון חברים חיפהער די דורך געבן
 חיפה, צוקער. ש. רעד. פאראנטוו. ארץ־ישראל, אין ליסטן־קלוב

.8ס זז. 20 [3] ,1932 פעברואר ווארהאפטיס, ג. דרוס
 פראפאינ־ פון ארויפגעגעבן אררגוגזגור, וזיפוזגור רגור וו.2

 וואר־ דרוס חיפה, פאריינען. פראפעפיאנעלע די אין אפאזיציע טערן
.4ס זז. 8 ,1927 אפריל האפטיס,

 גע־ זאמלהעפט, איינמאליסער ווארבו, ארבגובחור וזימור וו.3
 )ערב העסט. חיפה, ארבעטער. היגע די פון אינטערעסן ווידימעט
]פועלי־ציון[. .4ס זז. 16 ,1925 אסטאבער צווייטן דעם סוכות(
 "מעמד פון ארויסגעגעבן ]זאמלהעפט[, גר^ג־פראגץ, וו.4

 ,1927 מערץ ״אמנות", דרוס תל־אביב,—יפו ]פראסציע[. פועלים"
.4ס זייטן. האלבע 16

 פ. א. סאצ. רער ׳פון צענטראל־סאמיטעט פונם יריגוווז, וו.5
]"העתונות"[. .1920 יפו, א״י. אין פוע"צ
 ארץ־ לאנד. אינם )פועליתציון( פ. ס. י. דער ׳פון יריעווז, וו.6
 זז. 8 ,1922 י^נואר אנגעגעבן[, נישט דרוס און ]ארט ישראל,

רעכטם[. אויח לינסס פון גייט נומעראציע ]די .4ס ]?[.
 אין )פועלי־ציון( פ. ס. י. פון סאנפערענץ¥1 די יריווווז, דוו.

 יאנואר אנגעגעבן[, נישט דרוס און ]ארט ארץ־ישראל, ארץ־ישראל.
.4ס זז. 4 ,1922

 אויסלענדי־ דער[ פון אויסגאבע ]פעריאדישע יריגוווז. וו.8
 אויסל^נד. אין ס.(, )צ. ציוניסטן־פאציאליסטן פון דעלעגאציע שער

 אנדערע אין אויך דערשיינט ? זייטן און ]דרוס .1929 תל־אביב,
"שבעים"[. שפראכן.

 באראכאוו. בער ׳פון יארצייט צענטן צום פאץ,”יוגוס וו.9
 יוגנט ארבעטער ארץ־ישראלדיסן דורבן .ארויסגעגעבן זאמל־העפט

 ׳דעצעטבער, 17 העסט. תל־אביב, באראכאוו. בער נ. א. פארבאגד
 "יוגנט ידי אנגעגעבן איז . . . ״שבעים" ]אין .4ס זז. 7 ,1927
 אויפגאבע, אנדער אן איז דאם אז מעגלעך .1927 יאר פון פאן",
יאר[. דאס פארצייכנט פאלש נאד זעלבע, די אפשר אדער
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אווגטר וז.

 דעם דורך ארויסגעגעבן זאמל־העפט, יגמבו־שגויוזט, רי ו.20
 תל- באראכאוו. ב. נ. א. פארבאנד יוגנט ארבעטער ארץ־ישראלדיקן

.4ס זז. 10 ,1928 דעצעמבער טער16 העקט. אביב,
 קרי- און פאר[ליטעראטור אויסגאבע ]איינמאליקע י,1יג .121

 כליי. אברהם פון רעד^קטירט צוים", "אין פארלאג תל־אביב, טיק.
.8ס זז. 20 .1931 יוני ירושלים, ״המערב״, דרוק

 ]אגודת אויסגאבע, איינמאליקע גגטג, יירישטר רטר .122
 עניו, פ. דרוק ירושלים, איזמאן. ב. רעד. פאראנטוו. ישראל[.

ספר"[. "קרית ,124 נוט. ]זע .1933 תרצ״ג, חשון י״ח
 וארץ ישראל בת ישראל, ארץ אי\ סרגי יירישט רי .123

 ירושלים, לישראל. קימת קרן פון ארויסגעגעבן זשורנאל, ישראל,
 העב־ אין מאמרים אלע מאשין־שריפט. ]העקט. .8ס זז. 12 ,1932

 שפראכן. אנדערע אין אויך ^-ויס יידיש. אין איינער נאר רעאיש,
 נאוועט־ ביז .1930 נאוועמבער ארויס יאר ערשטן פון 3 נומער דער
 דער־ ,1932 אקטאבער 10 פון העבריה״. "האשה :געהייסן בער

ספר"[. "קרית עמי". "בת נאמען אונטערן שינען
 ישראל". "קול צום ביילאגע יידישע שסייודיט, יירישט רי .124
 איז שטימע" יידישע ]"די .1933 תרצ"ג, עניו, פ. דרוק ירושלים,

 חרדים", עסקנים "קבוצת פון ארויסגעגעבן וואכנבלאט, א געווען
 נו־ א אן נומער א ארוים מרחשון י. ישראל". "אגודת די געמיינט

 ארויס נומער דריטער דער איזמאן. ב. רעד. פאראנטוו. מעראציע.
 (121 נומער )זע ־וועג" יידישער ״דער נאמען אונטערן חשון, י״ז

 נומער, טער4 דער ים ארו מרחשון ]כ״ד אויסגאבע. איינמאליקע
[. בלוי ע. רעד. פאראנטוו.
 תל־ אויסגאבע. קווארטל ]אנגעגעבן[ יכידבלטסיטר, .125

 בלעט־ די פון זייט איין ]אויר .1934 מאשין־שריפט. העקט. אביב,
 יאנואר ביז יאנואר. אין דעדשינען העפט ערשטער .העברעאיש. לעך

ספר"[. "קרית דערשינען. נאך 1935
 ]רעדאקטירט ציונאם, פריינדע די פיר ארגאן '־רגשליגץ, .126

 ערשטער ירושלים, גאשציצי. יצחק ארויסגעבער כהן, מיכל דורך
 נומער, א זייטלעך 4 פאליא־פארט., ,1882 יאג. טן4 דערשינען נומער
 מ6גר\6 463 6111(163 טנ1¥63 ,¥ 158 (1 ביבל. יאר[. א פראנק 10 פרייז

 זענען יאר זעלבן "אין ]שרייבט: :1928 צוקונפט ר., א. מלאכי (2
 העב־ און יידיש אין געדרוקט העפטלעך עטלעכע דערשינען אויך

*[. רעאיש.
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ישראל ארץ אי\ םרגוםגו יירישגור ונגד םו\ .ביבליאגראםיוו

 פערלאג״דאם ירושלים, זאמלהעפט. ערשטעס לאור, ראם ו.2ד
 זז. 34 ,2 נר. .8ס זז. 32 [1913] תרע״ג, ״אחדות", דרוק לאנד",

 ווייג־ יעקב רעד. זשורנאל, ]פועלי־ציון .8ס זז. 34 ,3 נר. .8ס
 ליי־ א נעהאט האט וויינטרויב י. נומערן. ]?[ 6 ארויס טרויב.

 א אין ■דערשינען זאמלהעפט ערשטער רער ירושלים. אין כיבליאטעק
 "צווייטע :אנגעגעבן איז שער־בלאט אויפן און אויפלאגע צווייטער

[. טויזענט" פיערטע די אויפלאגע,
 וויינ־ יעקב ארויסנעבער חודש־זשורנאל, ]?[, לוובץ ראם ו.28
 ]"העתונות" נומערן. 7 דערשינען .1913־1912 ירושלים, טרויב.

 :זע דערשינען. נישט צייטונג אזא איז ווארשיינלעכקייטן אלע לויט
[. 1928 "צוקונפט" מלאכי,

 פראקציע. ]ארבעטער אויסגאבע. איינמאליקע לוובן, ראם ו.29
]"שבעים"[. .1925 ]?[, דרוק חיפה, בירמאן[. ז. רעד. פאראנטוו.

 פראקציע, ]ארבעטער אויסנאבע, איינמאליקע לוווין, ו.30
]"שבעים"[. דרוק?[, ]יאר, חיפה, בירמאן[. ז. רעד. פאראנטוו.

 דער דורך ארויסגעגעבן מאי, טן1 צום זאמלהעפט, וואי, ו.3ו
תל־אביב,—יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער

.8ס שפאלטן, 32 ,1928 אפריל טן30 "פועלי־ציון", דרוק
 פאראנטוו. אויסגאבע. איינמאליקע ליטערארישע וואי, ו.32

 ,1931 צוים", ״אין פארלאג ״אחדות", דרוק תל־אביב, בליי. א. רעד.
[.121 נר. ]זע 8ס זז. 24

 אמת׳ן רעם פאלק אידישען רעם ווייזט ישראל, וזבשר ו.33
 אויפשריפט ענגלישער אן ]מיט .1912 תרע״ב, ירושלים, משיח.

 מיסיאנעריש. איינמאל. נאר דערשינען “16ע361
פילים.[. א. ל. משומד פון רעדאקטירט

 שטאט היילינער דער פון ■גוטם אלדאס ציוץ, וובשר ו.34
 ארויסגע־ און ]רעדאקטירט [.1894] תרנ״ד ירושלים, ירושלים.

 דער מיסיאנעריש. חדשים. צוויי אלע דערשינען גאלד. דוד :געבן
 מעונותינו מדכא מפשעינו מחולל "והוא שער־בלאט: אויפן מאטא
 סוח צום ה'(. נ״ג, )ישעיהו לנו" ,נרפא ובחברתו עליו שלומנו !מוסר

 געווען אויך גלייכצייטיק איז וואם ענד, קוריאזע די קומען פלענט
 יפוער אונז, צו אדיין ׳קומט למים, לכו צמא כל "הוי :אנאנס אן

 חרטה׳דיק נישט געהט אונז, ,צו אדיין קומט עם וועד .3 כר. שטראסע
ארוים".

 איבערן נצחון "דער :ביכל א ארויסנענעבן האט גאלד דוד
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געך11א .11

 אין המשכים אין געדרוקט מילהויזן, יום־טוב ה׳ פון נצחון",
[.*ציון" "מבשר

 שור. א. ארויסגעבער ]וואכנבלאט[, הרגן. י?י1זח־1 .135
 העב־ אין אויר נומערן 21 רעגלמעסיק, ]נישט .24־1919 ירושלים,

 שער־בלאטאיז אויפן טויבער. ל. י. הרב פון רעד. רער אונטער רעאיש
 א שבחול". דבר שום במכ״ע להשתמש ״לא :אנגעשריבן געווען

העניג[. מענדל רעדאקטאר געווען אויך צייט געוויסע
 אברהם ]פון[ רעדאקטירט קריטיק, און ליטעראטור יויר1 .136

 גאנצע ]איין .1932 מערץ צוים", ״אין פארל^ג תל־אביב, בליי.
זייטן. האלבע 42 ביי 5 און[ זייט

 חודש... בכל פעמיים . . . לאור היוצא . . . גטי ב11כ11 .13ד
 חודש אין מאל צוויי דערשינען ]מיסיאנעריש, .1882 ירושלים,

[.1928 "צוקונפט", מלאכי, זע העברעאיש. און יידיש אין
 הזעירה והתעשיה המלאכה לעניני מקצועי עתון חוזלאכח, .138

 ]א יפו.—תל־אביב מלאכה", בעלי "מרכז ע״י יו״ל בארץ־ישראל.
 — ארץ־ישראל אין קליין־פאבריקאציע און מלאכה פאר פאך־צייטונג

 —תל־אביב אין בעלי־מלאכות די ■פון צענטראלע דער דורך ארוים גייט
 [,1924] תרפ״ד, יארגאנג, צווייטער ״שהם", ״דרוס יפו, [. יפו

 שער־ ]אויפן .8ס זז. 34 [,8] ח. העפט נחמני, א. רעדאקטאר
 בשביל ורק אך מ״המלאבה" מעברית תורגם הזה "הגליון בלאט:

 איבערגעזעצט איז נומער דאזיקער רער מיינט: ■ראם לארץ", חוץ
אויסלאנד[. פאר אויסשליפלעך העברעאיש פון

 ביי נרופע א דורך ארויפגענעבן ארבגוסיגור, ואל31זוג1 וגור .139
 אנגעגעבן[, נישט דערשיינען פון ]ארט פראקיציע. ארבעטער דער

זייטלעך. לאנגע שמאלע 8 ,1926 אקטאבער העקט.
 גרופע פועלי־ציון פון ארויסגעגעבן ארבגובינור, סיגוסיאל .140

.4ס זז. 8 ,1926 9/7 העקט. תל־אביב, פאריין. מעטאל אין
 מעטאל דעו־ פון ארויסגעגעבן ארב^ער, ווגוגואל 11ר> .141

 יפו, פראקציע. ארבעטער דער פון קאמיטעט יפוער ביים גרופע
.8ס זז. 6 ,1929 פעברואר העקט.

 פון ארויסגעגעבן אויסנאבע, איינמאליקע גאגגגווזבט־ך, .142
 תל־אביב. )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער דער

ספר"[. ]"קרית זז. 4 .1931 נאוועמבער טן7
 דער פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט גגגץלגו, ארבוונועך ייט1 .143

תל־אביב,—יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער
.8ס זייטן. האלבע 8 ,1926 יאנואר 8 "פועלי־ציון", דרוק
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ישראל ארץ אי\ ^רנגרגט־ יירישטר רטר הג\ ביבליאגראהיט

 פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן הארה, ויי׳ט ראה ו.44
 טן28 ]חיפה[, "הנפיר" דרוס ירושלים, פראקציע. ארבעטער דער

.4ס זז. 10 ,1925 אפריל
 ליטערא־ און פאליטיק פאר צווייוואכנשריפט וייהטלה, ו.45

 זשורנאליסטן־קלוב און ליטעראטן־ ]יידישער מיל. 10 פרייז טור,
 ניר־ראפאלקעס. ד״ר ארויסגעבער און רעדאקטאר תל־אביב[. אין

 צייטונגם .1934 נאוועמבער, 16 ,1 נר. ענגלבערג. דרוק תל־אביב,
 דעצעמבער, 14 ,3 נר. .1934 נאוועמבער 30 ,2 נר. פארמאט.

 8־6 האט נומער ]יערער .1934 דעצעמבער, 28 ,4 נר, .1934
[. רעגלמעסיק נישט ווייטער דערשיינט זייטן.

 תל־ אויסגאבע. איינמאליקע הומאריסטישע האברטה, ו.46
 מאסקן־ פורים צום ]דערשינען .8ס זז. 14 .1928 העקט. אביב,
 האט זשררנאליסטן־קלוב און ליטעראטן־ יידישער דער וואם באל,

[. איינגעארדענט
 ב^יקאנ־ דער וואם חודש־זשורנאל ]רבישער היראה, טהור ו.4ד

 האט העברי", "לב פון ■מחבר דער שלעזינגער, יהוסה עקיבא רב טער
 די ירושלים. אין ארויסגעגעבן יארן אכציקער ידי פון אנהויב אין

 האב "איך :שרייבט ער מלאכי. ר. א. פון באקומען אינפארמאציע
 מיד האט מען ווי אבער געזען, נישט קיינמאל היראה" "עמוד דעם

 ארטיקלען געדרוקט אויר זשורנאל דעם אין זיר האבן איבערגעגעבן,
[. יידיש״ אין

 דער פון .צענטראל־ר^ט פון ארויסגעגעבן האי, טרשהטר ו.48
 אפריל 28 ]חיפה[, ״הנפיר" דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער

.4ס זז. 10 ,1925
 דער פון אויסגאבע(, )איינמאליקע האי, טרשהטר רטר ו.49

 "׳פועלי־ציון", דרוק יפו, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער א"ידיקער
 [.1926 יאר אינם ארוים אינהאלט לויטן אנגעגעבן. נישט יאר ]דאם

.16ס זז. 8
 הפועלים" "מעמד פון ארויסגעגעבן האי, וטטר רטר ו.50

 האלבע 16 ,1927 מאי ״אמנות", .דרוס יפו, פראקציע[. ]ארבעטער
.4ס זייטן.

 בירמאן ז. ארויסגעבער זאמלהעפט, האי, והטר רטר ו.5ו
 16 ,1928 אפריל ,,תל־אביב", דרוס יפו, פראקציע[. ]ארבעטער

.8ס זז.
 דער פון ארויסגענעבן אויסגאבע, איינמאליקע האי, והטר ו.52
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גער55א .55

 דרוס תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיסער
ספר"[. ]"סרית זז. [1] האלבע 30 ,1932 "פועלי־ציון",

 רער פון ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליסע פאן, די .553
 רעד. פאראנטוו. )פועלי־ציון(. פארטיי א^בעטער ארץ־ישראלדיסער

]"שבעים"[. .1931 ]דרוס?[, תל־אביב שריפטמאן. ח.
 דער פון ס.]אמיטעט[ צ.]ענטראל[ פון ארגאן פאדאגיגג, .554

 סאמאינ־ פון )סעהציע פ.]ארטיי[ ס.]אמוניםטישער[ פ.]אלעסטינער[
 צייט שטיסל א ,1926 יוני אין דערשיינען צו ]אננעהויבן טערן(.

 נישט צייט גאנצע די וואכן, צוויי אלע דערנאך חודש, אלע דערשינען
 ס. "פ. דרוס :אנגעגעבן ,1930־29 יארן די פון נומערן די לעגאל.

 "פאראוים" דער רעגלמעסיס. נישט כסדר דערשיינט זז. 16 פ.״
אראביש[. אין אויך דעדשיינט
 פא־ פון ארויסגעגעבן זאמלהעפט, א ג,55ץלעכ2יר55פאר .555

 אקטאבער "אחדות", דרוס תל־אביב, אדבעטער־פאנד. לעסטינער
אויסלאנד[. פאר ]נאד .8ס זז. 63 [2] ,1926

 ארץ־ישראלדיסער דער פון זשורנאל פארס־יי־בגלעסוין, .5 56
 ]"שבעים". .1932 העסט. תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטעד

[. 80 נר. זע
 ן5פ פערעןץ5א\2 רריסיער רער 5צ צגןייסיער רער ן5פ .55ד

]יערי[. .1926 תל־אביב, פראסציע[. ]ארבעטער ז.55זרד5זפ5
 אד־ דער פון צענטראל־ראט פון ארויסגענעבן רער .558

.8ס זז. 8 חיפה, "הנפיר", דרוס ירושלים, פראסציע. בעטער
[.157 נר. ]זע
 פ. פון סאמיטעט ירושלימער פון ארויסנעגעבן ען,$55פ .559

 לע־ ]נישט אינטערנאציאנאל(. סאמוניסטישן פון )סעסציע פ. ס.
 רער־ ,1924 מערץ־אפריל חודש אין דעדשיינען צו אנגעהויבן גאל.

 אין (.158 נר. )זע פונס" ״דער צוערשט רעגלמעסיס, נישט שינען
 ־2א אן פאר^ן נומערן סך א אין נומערן. 32 דערשינען 1924 יאר

 "פונסען" נומער א געזען ווינסל". "יוננט נ. א. יוגנט פאר טיילונג
 ירושלימער "פונסען", :אננעגעבן געווען ,1927 אפריל, טן5 פון

 אינטערנאציאנאל(. קאטוניסטישן פון )סעקציע פ. ס. פ. פון ט—ס
 פונס" "דער אז אויס ווייזט ״.1927 אפריל, ,2 נר. יארגאנג, טער4

 העסט. .1923 יאר אין דערשייגען צו אנגעהויבן האט ,158 נר. פון
זייטלעך[. לאנגע שמאלע

 העב־ האלב יידיש האלב ]חודש־זשורנאל, רפגעל .560
סאמיטעט דעם[ דורך ארויס אילוסטרירט. שער־בלאט דער רעאיש,
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יטוראל ארץ אי\ פירטפט ייריטוטר רטר \19 ריבליאגראפיט

 פון בערך ]דערשינען .8ס זז. 12 העקט. עמק. אין פ. ק. פ. פון
 א מיט נומערן 4 ארוים .1929 פעברואר ביז 1928 סעפטעמבער

[. קאריקאטורן־בילדער נוימער יעדן אין נאוועמבער. טן7 צום הוספה
 פון ארויסגענעבן אויסגאבע, איינמאליקע אר,1טבר9 פגטר5 .161

 תל־אבייב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער דער
]"שבעים"[. .1931 אלקון. מ. רעד. פאראנט.
 א"ידי־ דער פון אויסגאבע איינמאליקע אר,1טבר9 ־טר65 .162

 "פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער קער
[. ספר" ]"קרית זייטן. האלבע 16 ,1932

 ארויסגע־ קולטור, און ליטעראטור פאר זאמלהעפט פיר, .163
 ארץ־ אין זשורנאליסטן־קלוב און ליטעראטן־ יידישן ידעם •פון געבן

 זז. 16 ,1932 סעפטעמבער "פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, ישראל.
לייבל. דניאל :■רעדאקטאר פאראנטווארטלעכער .8ס

 מסחרית "חברה בהוצאות ]ארוים[ פטרוגיפולטר, רטר .164
 ,1924 יפו, ?[.געזעלשאפט סוחרישער געהיימער ]פון חשאית"

]"העתונות"[. .האלב־העברעאיש. האלב־יידיש,
 דעם[ דורך ]^רויסגעגעבן לטב\, ארבטגגטר פוץ פראג\ .165

 "החדש", דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער דער פון צענטראל־ראט
.8ס זז. 9 ,1923 יאנואר

 ארבעטער רער פון ארויסגעגעבן פראלטפואריטר, רטר .166
.4ס זז. 8 ,1925 מאי 30 חיפה, ״הנפיר", דרוק ירושלים, פראקציע.

 ]ארויסגע־ זאמלהעפט(, )ארבעטער טג,11 פראלטפואריוטטר .16ד
 הכללית. הסתדרות אין פראקציע פראלעטארישער דער פון געבן[

.8ס זז. 16 ,1923 מאי 11 ״החדש", דרוק ירושלים,
 דורך ארויסגעגעבן ]זאמלהעפט[, חילף. פראלטפואריטוט .168

 ארעם־ פאר ארץ־ישראל אין פועליהציון דער ביי הילפם־קאמיטע דער
 האלבע 20 ,1927 מערץ 25 "■פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, טירטע.

.8ס זייטן.
 פון ארויסגענעבן זאמלהעפט גטפויפט, פראלטפואריטוט די .169

דרוס תל־אביב,—יפו )פועלי־ציון(. פארטיי ארבעטער א״י דער
.4ס זייטן. .האלבע 16 ,1926 פעברואר 5 ״פועלי־ציון",

 זאמלהעפט(, )ארבעטער טזפויפט, פראלטפואריטוט די .1ד0
 "פראלעטארי־ דער פון צענטראיל־ראט צייטווייליקן פון ארויסגעגעבן

 "החדש", דרוק ירושלים, הכללית. הסתדרות אין פראקציע" שער
.8ס זז. 16 ,1926 מאי 26
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אגגגגגר ם.

 ארץ־ישראלדי־ ■דער פון זאמלהעפט בראגם, ץגץג\2 גבו ברא גדג.
 "אחדות׳/ דרוס תל־אביב, )"פועלי־ציון"(. פארטיי ארבעטער קער

 שער־ ]אויפן דוד. א. רעד. פאר^נט. זז. [1] 31 ,1933 אפריל
 באגרעניצונגען. עליה קעגן קאמח איז "ארוים :אנגעגעבן בלאט
ספר"[. "קרית
 פראפ. פוגם ארויסגעגעבן בראבו, בראבגגםיאגגגלנג ראם דג.2

 ארבע- א"ידיקע ארג^ניזאציע. ארבעטער ירושלימער דער ביי ראט
 טן1 העקט. ירושלים, גרופע[. ]יצחקים )פועלי־ציון( פארטיי טער

.4ס זז. 8 ,1 נר. ,1929 יאנואר
 "פועלי־ די פון ארויסגעגעבן בלגגבוגגר, םראבנגםיאגנגלנג בדג.

 18 פרייטיק העקט. תל־אביב, פאריינען. פראפ. די אין חברים ציון״
.8ס זייטן. האלבע 14 ,1926 ]אויגוסט[

 פון אויסגאבע איינמאליקע גגגגלבו, םראםגגםיאגנגל>ג רי דג.4
 "׳פועלי־ דרוק תל־אביב, הסתדרות. אין באראכאוו־אפאזיציע דער

 שריפט־ חיים רעד. פאראנטוו. זז. 4 ,1932 .דעצעמבער טן9 ציון״,
ספר"[. ]"קרית מאן.

 דער געווידמעט זאמל־העפט, ל)גב\, בראםנגםיאגנגלגג ראם דג.5
 ]ארויסגע־ קרייז. און חיפה פון קאנפערענץ פראפעסיאנעלער טער1

 פועלי־ציון, פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער דער[ פון נעבן
 ,1928 מערץ 16 ״פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, קרייז. חיפהער

.8ס זייטן. האלבע 16
 ארץ־ דער פון ארויסגעגעבן לגגבן, פראפגגםיאגגגלגג ראם דג.6

 ח. רעד. פאראנטוו. )פועלי־ציון/ פאירטיי ארבעטער ישראלדיקער
]"שבעים"[. .1931 תל־אביב, שריפטמאן.
 דער געווידמעט זאמלהעפט, אםף,\2 פראפנגםיאגגגלגגר רנגר דדג.

 אומפארטיי־ און פועלי־ציון פון קאנפערענץ פראפעסיאנעלער טער1
 נאוועט־ טער9 "פועלי־ציון", דרוק תל־אביב, תל־אביב. אין אישע
.8ס זייטן. האלבע 32 ,1928 בער,

 שלמה ארויסגעבער צייטונג[, ]וועכנטלעבע פררם, רנגר דג.8
 פרייז [1909] )תרס"ט( לגלותנו אתת"ט ירושלים, שיריזלי. ישראל

 ישראל שלמה ארויסנעבער דער מטבע[. ]טערקישע מאטעליק 1
 ארויסגעגעבן אויך האט וואס ייד ספרדישער א געווען איז שיריזלי

 שפא־ אין און "הפרדס" נאמען אונטערן העברעאיש אין "פרדס" רעם
פאראדיזו". "איל ניאליש

 איין אין דערשיינען צו אנגעהויבן האבן צייטונגען דריי אלע
 "דער :אזוי בערך געווען איז פרדס רעם פון קאפ דער מאל.
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ישראל ארץ אי\ פירט־סינץ יירישגגר ר1ר> בעץ רירליאגראפילן

 פריי־ וואך, דער אין איינמאל ארוים איצט גייט צייטונג, א פרדס"
 ער־ ,ירושלים שיריזלי. ישראל שלמה ארויסגעבער און מנהל טיק,

 לגלותנו א׳תת״ם אייר, ט. ששי, יום ,1 נומער יארגאנג, שטער
.1909 )תרס״ט(

 ציי• געוויינטלעכן א אין זייטן, 4 •געהאט האט נומער יענער
 לאנד אין יאר, א פראנק 6 ירושלים: אין פרייז פארמאט. טונגם

רובל. 3.30 רוסלאנד פראנק, 10 חו״ל אין ,8
 א ארויסגערופן ער האט דערשינען, איז "פרדס" רער נאר ווי

 אויח אנדערע צווישן איז עם פרעסע. העברעאישער רער אין טומל
 יהודה קדיש שרייבער און לערער העברעאישער רער אננעפאלן אים

 ארטיקל: שרייענדיקן $ מיט 168 נר. ״הצבי" בן־יחודהס אין סולמאן
 אנדערן צווישן ווערט עם וואו שווייגן?[ מיר וועלן ]צי ?״ ״הנשתק
 מיין געציטערט אזוי נאך האט יווען נישט געדענק "איך געזאגט:

 פאר־ אפ זיך טוט אויגן אונזערע פאר מאל. היינטיקעם ווי האנט
 גיט שיריזלי ישראל שלמה שווייגן. מיר און מעשים דעכטיקע

 פא־ יידישע יעדע זאל . . . און ירושלים. אין ״פרדס" דעם ארוים
 פון קעריפער אין רוט וואם נשמה, "טאטערישע" די קענען מיליע
 נשמה־ציטער און הארצקלאפעניש כעס, ווידערווילן, ישראלן. שלמה
 צעקוועטשן אים און מענטשן אט־דעם אנצוכאפן ווילן א ארום, כאפט

וואנץ. א ווי

 ציי־ א ירושלים אין ארוים ניט ספרדי, רער ישראל "...שלמה
 זאנן, מארגן אייך וועט ׳מען אויב און ריינושךןשארגא\ א אין טונג

 ידען איר וועט נשמות, מענטשלעכע מיט האנדלט !מענטש אט־דער אז
גלייבן? נישט

 און דיסקוטירן, צו נישט זיך לוינט שמוציקן אזא מיט . . . "
. . . נישט" גאר דאם וויל איך

 "החרות", אין געדרוקט מיכלין, מיכל חיים מיט פאלעמיק א אין
 דעם רעדאקטירט מיכלין אז טובים, בן זלמן באשולדיקט ,1909

 העב־ אין )געדורקט שיריזלי צו בריוו א אין האט מיכלין "פרדס".
 האט אויס, ווייזט עם ווי אבער אפגעלייקנט, דאס "הפרדס"( רעאישן
 "פרדס". יידישן דעם רעדאקטירן אין "האנט" א געהאט מיכלין

 קיינמאל "פרדס" אין אבער זענען אונטערשריפט זיין מיט ארטיקלען
 געווארן רעדאקטירט זענען נומערן דריי ערשטע די דערשינען. נישט
פסעוו. .אונטערן באיקאנט פאעט, העברעאישער דער לעווין, אלטר דורך

ג63



אגגגגור גז.

 פ. א. "פהדם" אין .געדרוקט זענען סקיצן וועמעגם הלוי", "אסח
עומרא". מוסטאפא "חאדזיש

 אויח אגגעפאלן שטארק קרניאלי י. אויך איז סולטאן, חוץ א
"הצבי". בן־יהודה׳ם אין שיריזלי

 די צו ענטפער אן געדרוקט איז "■פרדס" ■פון 4 נומער דעם אין
"פרדס". דעם אטאקירט האבן וואם אלע

 אין "פרדס" דעם קעגן געשריבן האט ברעגער ח. י. אויך
 ח/ באנד ברנד", י״ח כתבי "כל )זע ,1909 תרס״ט, ״הפועל־הצעיר",

(.*(151 ז. א׳, כוך

זע: "פרדס" *(וועגן
 תל־אביב, בארץ־ישראל, העתונות לדברי מאמרים קבץ גאון, ד. מ. (1

.172—170 זז. תרצ״ו. ב׳ כרי
 גיו בידערמאן, י. פון חודש", "ליטערארישער מלאכי ר. א. (2

.1931־1930 דעצעמבער־מערץ ארק, י
 ,35 נר. בלעטער", "ליטערארישע קאסאווער[ ]מאטל פייגער מ. (3

1928.

 דער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן בירייגזייבו. רי דג.9
 ,1925 יולי 5 חיפה, ״הגפיר", דרוק ירושלים, פר^קציע. ארבעטער

.4ס זז. 8
 אר־ א"ידיקע די געווידמעט זאמלהעפט, גוגראתץ, ברייגגר ג.80
 האלבעזז. ]?[ ,1930 ״אחדות", הרוק תל־אביב, אינטערעסן. בעטער
ספר"[. ]"קרית
 לעוו־ א. רעד. פאראנטוו. ]פועלי־ציון[. גוגראתץ, ברייגגר ג.8ג

]"שבעים"[. .1931 תל־אביב, קאוויטש.
 פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן גגארם, בריינג ראם ג.82

 דע־ טן5 חיפה, "הגפיר", דרות ירושלים, פראקציע. ארבעטער רער
.4ס זז. 8 ,1925 צעמבער
 לבית "הצבי "העתוגות", ]לויט ד ישראל לביגז צבי ג.83

 דער־ בן־יעקב. ארויסגעבער חודשלעך, האלב ירושלים, ישראל"[.
 .30 זז ״העתוגות" אין ]אגגעגעבן .1893־1892 יארן די אין שיגען
 ■נישט בכלל צייטוגג אזא האט ,1928 ״צוקוגפט", אין מלאכי לויט

[. באמערקוגגען די און 82 נר. זע עקזיסטירט.
 פרוי־ פון ארויסגעגעבן ארבוגםוגרגם־זץאגפגגרוגגץ. רוגר צג ג.84

 קאמאיגטערן(. פון )סעקציע פ. ק. פ. פון ק. צ. ביים ען־סעקרעטאריאט
 28 ,1926 אפריל 1 העהט. אגגעגעבן[, גישט דערשייגען פון ]!ארט

.16ס זז. האלבע
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ישראל ארץ אי\ פרהפה יירישהר רהר פג\ ביבליאגראפיה

 דער[ פון ]ארויסגעגעבן י8הרשאפ8ארבה גאגצהר רהב צג ג.85
 תל־אביב, — יפו )פועלי־ציון(. פארטיי .ארבעטער ארץ־ישראלדיסער

.16ס זז. 8 ,1926 ,10 ,13 "׳פועלי־ציון", דרוס
 לעגיאן. אמעריסאנער־יידישן פון ארויסגעגעבן ברהג, צגגג ג.86

 וועלכע שיר דער אויר ,1916 זומער אין ]ארוים זייטלעך, 40 העסט.
 געווארן רעדאסטירט ארץ־ישראל. סיין ענגלאנד פון געגאגגען איז
•וויינפער[. ז. און ברכות ז. גארדאן יהושע פון

 פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן פאי, הרשפץ 8צג \־.8ד
 אנגע־ נישט דרוס און ]ארט סאמאינטערן(. פון )סעסציע פ. ס. פ.

.8ס זז. 6 ,1928 געבן[.
 אויס־ פרויען־טאג(. )אינטערנאציאנאלער פהרץ, פ\8 8צג ג.88

 ארבעטער דער פון צענטראל־ראט ביים פרויען־אפטיילונג פון גאבע
 16 ,1927 מערץ תל־אביב, ״אמנות", דרוס ירושלים, פראסציע.

.16ס זז.
 תל־אביב, באראכאוו. ב. פון יארצייגג־בואג סגס־ר 8צג ג.89

.8ס זז. 8 ,1927 דעצעמבער "פועלי־ציון", דרוס
 ארויסגע־ סריטיס, און ליטעראטור פאר זאמלהעפט צגגיי, ספג.

 זשורנא־ און ליטעראטן יידישן פון מיטווירסונג דער מיט געבן
 ]ירושלים[ צוסערמאן דרוס תל־אביב, ארץ־ישראל. אין ליסטן־סלוב

.8ס זז. 80 ,1929 יולי
 און ליטעראטור פאר זאמלונג רבי? אג\ צגגיי צגגישץ ג.9ג

 זשורנא־ און ליטעראטן־ יידישן רעם פון ארויסנענעבן סולטור.
 דעצעמבער "פרדי", דרוס תל־אביב, ארץ־ישראל. אין ליסטן־סלוב

זז. [.1] 33 ,1929
 ראפ\־ אי\ 68 )צ. פארפיי ציגגיפפיש־פאציאליפפישה ג.92

 ציוניסטיש־ פון דעלעגאציע אויסלענדישער דער פון ידיעות פארבאגר,
 ]תל־אביב?[ נד.*ראטן־פארב< אין ם.( )צ. פארטיי סאציאליסטישער

 נו־ תשרי, אין ארוים נומער ערשטער ]דער ?[. זז. .1930] תר״ץ.
 העב־ אין אויך ארוים מאשין־שריפט, העסט. שבט, טבת, ה', ד׳ מער

ספר"[. "סרית רעאיש.
 ארבעטער דער פון ר. צ. פון ארויסגעגעבן יפראג\ צייט ג.93

.8ס זז. 23 ,1926 ״עבודה", דרוס ירושלים, פראסציע.
 זאמלהעפט,ארויסגעגעבן רגטלאגר, יארפראלהטאריטוה סג ג.94

 "פועלי־ציון". פ^רטיי ארבעטער .ארץ־ישראלדיסער דער דורך
.8ס זז. 36 ,1927 נאוועמבער כהנא, דרוס ירושלים,
 ענט־ ארגאן, לאנדווירטהשאפטליכער ,88יץאלאג2 והר ג.95
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אגגגגגר ט.

 אוגד באלעהרונגען נאטיצען, ארטיקלען, וויסעגשאפטליכע האלט
 לאנדווירטהשאפט, רער פעכרן אללער אין ערפאהרוניגען פראקטישע

 אר״דישראל. איז אקערבוי יידישער רער גוצען פראקטישען צום
 אנהייב פון ]דערשיגען .8ס לונץ. משה אברהם דרוק ירושלים,

 רער )אונטער פאן העדויסגעגעבען ([.95־1893) נ״ה — תרג״ג
 רעדאק־ לאגד( הייליגען אים פאכמעגער מעהרערע פאן מיטווירקונג

 אברהם אוגד לציון, ראשון אין מאיראוויטש מגשה אגראנאם טאר
 יאד ערשטן ]אינם "ירושלים". פון[ ]רעדאקטאר עורך לוגץ משה

 שוין יאר צווייטן איגם יידיש, אין בלויז גומערן, 4 ארויסגעגעבן
 איז שער־בלאט דער און יידיש און העברעאיש געמישט, דערשיגען

 איבערנעזעצט זייט ליגקער רעד אויר און העברעאיש אויח געווען שוין
[. גומעדן 6 ארויס איגגאגצן יידיש. אויח

 צעגטראל־ראט ]פעריאדיש[ גגארט, ?אטגגיטסויפו>ג ראט ג.96
]"שבעים"[. .1929 העקט. פ. ק. פ. דער פון

 רער פון צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן טאטף, רטר ג.9ד
 מערץ 20 חיפה, ״הגפיר", דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער

.4ס זז. 8 .1925
 דער פון קאמיטעט ירושלימער פון ארויסגעגעבן טאטף, ג.98

.8ס זז. 14 ,1927 ]העסט.[ פראקציע. #־בעטער
 צעגטראל־ דורכן ארויסנעגעבן זאטל־העפט, גץאטף, רגגר ג.99

 פועלי־ציון. פארטיי ארבעטער ארץ־ישראלדיקער דער פון ראט
 20 ,1929 יאגואר טער15 ]העקט.[ תל־אביב, גרופע[. ]יצחקים

.8ס זז.
 רויטע ]פאלעסטיגער אויסגאבע. איינמאליסע טאטף, .200

]"שבעים"[. .1930 הילף[.
 ארויס־ העברעאיש. האלב און יידיש ]האלב טציג\, ?גל .20ג
 ]רער־ [.1883] ירושלים, נדחים״[. ״עזרת חברה דער פון געגעבן
 איז נדחים" "עזרת חברה דער פון אויפגאבע די גומערן. צוויי שיגען
 אין דעם ווענן אויספירלעבער מיסיאגערן. די באקעמפן צו געווען
מלאכי[. ר. א. פון תרפג, אלול, היום", "דואר

 אוג־ חדשים צוויי אין מאל איין ]דערשיגען טוגטר, ?גל .202
 צוויי ארוים איגגאגצן עפשטיין. משה דזשאן פון רעדאקציע דער טער

 זע: עפשטיין משה דזשאן ]ווענן .1895 ירושלים, גומערן[.
101111 110665 גן516111£ 17 £6.^ 1111(167 10110,^־ 1926, .)! 39.]

 צעגט־ פון ארויסנעגעבן אויסנאבע, אייגמאליקע ?לארג, .203
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יטגראל ארץ אי\ ^רגזגזגו ייריטגטר רגור פג\ יע9בי.בליאגךא

 בירמאן. ז. רעד. פאראנטוו. פראקציע. ארבעטער רער פון ראל־ראט
]"שבעים"[. .1925 ירושלים,
 צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן ןץגווץ^ר, ץלאגץ\1 רגור .204

 5 חיפה, ״הנפיר", דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער רער פון
.4ס זז. 8 ,1925 אקטאבער,
 רער פון !צענטראל־ראט פון ארויסגעגעבן ןץגווזבשר. וגור .205
 סעפטעט־ 26 חיפה, ״הנפיר" דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער

.4ס זז. 6 ,1925 בער
 פראק־ ארבעטער רער פון ]ארויסגעגעבן ^ווז^ר, דוור .206

 ,1926 בערך דערשיינען צו ]אנגעהויבן העקט. ירושלים, ציע[.
 אין איינמאל וואכן, צוויי אלע ארוים געזאלט .1927 ביז דערשינען

 נומערן, 8־6 א ארויס אינגאנצן יידיש. אין איינמאל און העברעאיש
[.8ס זז. 16—12 פון רעגלמעסיק, נישט

 דורבן דערשיינט אויסגאבע וועכנטלעכע יאי־ירי)ןווז5\2 .20ד
 תל- ניישטאט. מ]לך[ פון רעדאגירט פאנד. ארבעטער פאלעסטינער

.8 זז. 20—16 ״אחדות". דרוק אביב,
 ביז דערשינען .1926 יולי טן7 דעם דערשיינען צו ]אנגעהויבן

 מערעמינסקי. רעדאקטאר געווען אויך איז צייט שטיק א .1930
 דערשינען 1928 נאוועמבער פון ■ראטאציע, אין צוערשט דערשינען
אילוסטרירט. געדרוקט,

 אוים־ פאר אויסשליסלעך דערשינען זענען "קפאי־יידיעות" די
 ארץ־ אין ארבעטער־לעבן וועגן ידיעות אנטהאלטן האט און לאנד

ישראל[.
 פון ]ארויסגעגעבן זשורנאל צווייהוועכנטלעכער ?תוג, .208

 יאר אין דערשיינען צו ]אנגעהוי׳בן ירושלים. לישראל[, קימת קרן
 פאר אויסשליסלעך שפראכן, אנדערע אין אויך דערשינען [.1926

אויסלאנד.
 יידי־ א ראזע. די "חבצלת :טיטל[ ]פולער ראוט ויא .209

 ערשיינט וירושלים, ציון אוהבי אלע פאר בלאטט, פאמיליען שער
 דוב ישראל פאן העראויסגיגעבען חודש. אים מאהל צוויי עתה לעת

 ב׳ 1 נר. גאנג. יאהר ערשטער ירושלים, הכהן. ■מיכל פרוקמין,
1ת©153101,מ 16 5637 [1877] תרל״ז, אייר,

 פראנק 10 לענדער אללע איז איז בלאטט דעם פון פרייז דיא
 יאהר. א רו״כ 31/2 רוסלאנד אין יאהר. האלב א פראנק 5 יאהר, א

 פא־ 60 קאסט בלאטט איין שורה. א פיאסטער איין קאסטן מודעות
גינומין. אן ניט ווערדין בריעח אינפראנקירטע רעם.
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אגוגעך וז.

 קאנסטאנטינא־ ,ירושלים פארווארט, איגהאלטס־פאהצייכנעם.
רייד". בטלנישע א זים, גבריאל פיל,

אן: זיך הויבט ,הקדמה" א גירעט פראסט אדער "פארווארט ]דער[
 שוין ווייטער? זייא ווילין וואס אן? לייט דיא גיבין "וואס

 לעזער פיל פרעגין געווייס וועלין אזוי אויר?". זשאריגאן אויר חבצלת א
 דער אונד ;צילל ,גרונדליכען אונזער מיט אונבאקאנט זיינען וועלכע

 ערקלע־ צו איבעריק .ניט טאקע איז ]עם[ עש אז מיר, קלערין פאר,
 העראויס־גאבע ידער מיט אייגענטליך איז צילל אונזער וואם זייא רין

 מיט איצטער אונד יאהר, 7 שוין לה״ק אין בלאטט חבצלת דער פאן
 האץ חקדמה, דיא דא מיר גיבען דארום בלאט. זשארגאן דעם

 אלטען ידעם מיט איין, ניט גאר אייגענטליך שטיממען מיר ]כאטש[
 גוף א וויא איז ■הקדמה, א אן ספר "א שפריך־ווארט מחבר׳שן

. . . נשמה" א אן
 דאם אז נמשל א און קראנקן א פון משל א קומט דערנאך

::דאן און א״י מען מיינט
 וויסין, דארפין ■וואם יעניגע דיא פון פיל זעהר ווייל . . . ״

 המון דער אז צוועק דעם צו אונד ■ווייניג, קודש לשון פארשטעהען
 אכטונג אונדגוט אוי׳גין דיא עפפנען זאל לארץ ובחוץ ישראל בארץ העם

 ישראל, ארץ פון לאגע דער צוא נוגע זיינען וואם זאכין, די אח געבין
 פיל בלאטט, זשארגאן א דורך ה׳ בישע מיר קאנען צוועק דעם צו

 דיא אונטער שפראך פארשטנדעע א איז עם ווייל קוממען, גיכער
דארינען". אינטערעסירט זיינען ■וואס אללע

 דערשינען לעצטער, דער און ראזע" "דיא נומער צווייטער דער
 א אין זייטן 8 צי געהאט נומערן ביידע שפעטער. וואכן צוויי מיט

פארמאט. צייטונגם
 רעדאקציע א זיך געפינט (,1877) תרל״ז שבט פון ״חבצלת" אין

 אין ווי׳דער זיך פאראייניקן כהן מיכל און פרומקין אז דערקלערונג,
 )דאם "האריאל", דעם אנשטאט און חבצלת פון אויסגאבע דער

 ווערן זיין צוליב און ארויסגעגעבן, געהאט האט כהן מ. וואם בלאט
 די אן הויבן דערשיינען( צו אויפגעהערט פרומקינען מיט שותח א

ראזע". "דיא נאמען מיטן בלאט יידיש א ארויסצוגעבן רעדאקטארן

 אין ■וויים־רוסלאנד אין געווארן געבוירן איז פרומקין דוב ישראל
 זיינע מיט צוזאמען געקומען ער איז יאר ניין צו .1851 תרי״א, יאר

 ווען געהאט, חתונה ער האט יאר 15 ,צו ארץ־ישראל. קיין עלטערן
פון רעדאקטאר דער געווען שוין ער איז יאר 19 געווען אלט איז ער



ישראל ארץ אי\ ־גוגץע<\3 יירישטר וגור ג\3 רירליאגרא^יגן

 באקאנטע א און טוער געזעלשאפטלעכער א געווען איז ער "חבצלת".
 אייר, י״ד ירושלים, אין געשטארכן ארץ־ישראל. אין פערזענלעכקייט

.1914 תרע״ד,
 מיכל אליהו יצחק געווען איז נאמען פולער )זיין הכהן מיכל

 יאר אין גובערניע, קאוונער יאסווין, אין ■געווארן געבוירן איז הכהן(
.1834 תקצ״ד,

 ירושלים, קיין עלטערן זיינע מיט צוזאמען געקומען קינד אלם
 א זיינם פון הויז אין אויפגעצויגן ■ווערט יתום, א ■געבליבן יאר 11 צו

 שם א באקומט סאלאנט, ישראל ר׳ ביי לערנט ער כהן, שבתי יר׳ קרוב
 ארויסצוגעבן אן ער תויבט בריל יחיאל מיט צוזאמען עלוי, אן פאר
תרכ״ג. יאר אין ירושלים אין ״לבנון" רעם

 שרייבער כולל א געווען אויך ער איז יארן יונגע זיינע אין
 חולים־שפיטאל" "בקור פון סעקרעטאר דערנאך און ירושלים אין
 פון גרינדער די פון איינער איז ער לדך". "משגב אין משגיח און

 זשורנא־ זיין פון יארן פיל די דורך ארץ־ישראל אין פירעסע דער
 ציי־ פאלגנדיקע רעדאקטירט און ארויסגעגעבן טעטיקייט, ליסטישער

 "האריאל", ,1877—1873 ״חבצלת", ,1863 ״הלבנון", טונגען:
 געשטארבן .1877 ״ראזע", דיא און ,1882 ״ירושלים", ,1877־1875
1914.

:הכהן מיכל וועגן ביבליאגראפיע
 זז. מאמרים", "קבץ אין "האריאל" מיכלין, מיכל חיים

39—47.
.51—48 זז. מאמרים". ״קבץ אין ״האריאל" פעווזנער, זלמן

פרומקין: וועגן
 מאמרים". "קבץ החבצלת", "בעל הכהן, הלל בן מרדכי

.38—32 זז.
 ר. )א. גור א. מאת פרומקין( ד. י. )לזכר נשכח" "לוחם

תרפ״ב. היום, דואר מלאכי(
.44 ז. ,1910 ישראל" ארץ ״לוח לונצם אין
 טאגע־ ,׳דורות" צוויי פון זשורנאליסט ״א מלאכי: ר. א.

.1914 יארק, ניו בלאט,
 דער פון ׳געשיכטע דער וועגן ארבעט זיין אין מלאכי, ר. א.

 ישראל", ארץ "לוח לונצם אין ירושלים, אין השכלה־באוועגונג
1916.

 "חכמי אפט. סאקאלאוו, פון ישראל, לסופרי זכרון ספר
ירושלים".
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אגוגגוג פ.

ציוני". "לקסיקון ציטראן, ל. ש.
ראזע": "דיא וועגן ביבליאגראפיע

 נר. בלעטער", "ליטערארישע ראזע", "דיא קאסאווער: מ.
.1936 ,21 נר. ,20

 מאמרים". "קבץ ראזע", די :״חבצלת ;קאסאווער מרדכי
ראזע". "דיא נומער ערשטן פון פאקסעמיליע א מיט .119—113 זז.

 פון צענטראל־קאמיטעט דורבן ארויסגענעבן חילף, רגיפגו .2ג0
 ]ארט )מאפר(. ה. ד. א. פון סעקציע רויטע־הילח, פאלעסטינער רער
 ]מיט .8ס זז. 30 ,1 נר. ,1929 יאנואר אנגעגעבן[, נישט דרוק און

בילדער[.
 "רוי־ פאלעסטינער פון ביולעטין חטלפצר, רגיפער וגור .2וו

 זייטן, האלבע 16 ,1927 מאי ״אמנות", דרוק יפו, הילה". טער
.8ס

 לע- ]נישט "מאפר", פעריאדיש, חנולפנור, רגיפער דוור .2ג2
"שבעים"[. .1928 העקט. נאל,

 דעם[ דורך ]ארויסגעגעבן )זאמעלהעפט(, פא\, רגיפער ןך5ר .2ג3
 "הנפיר" ■דרוק ירושלים, פראקציע. ארבעטער דער פון צענטראל־ראט

.8ס זז. 16 ,1925 חיפה.
 רחובותער פון ארויסנעגעבן גגארפ, ארבוופצר רפגבגחגץך .2ו4

 רחובות, "פועלי־ציון". פארטיי ארב. ארץ־ישראלדיקער דער פון סניף
 פעברואר, 5 ,2 נר. .4ס זז. 6 ,1928 יאנואר, 27 ,1 נר. ]העקט.[

 17 ,4 נר. .4ס זז. 6 ,1928 פעברואר, 10 ,3 נר. .4ס זז. 6 ,1928
 נד. .4ס זז. 8 ,1928 מערץ, 2 ,6־5 נר. .4ס זז. 6 ,1928 פעברואר,

 נר. .4ס זז. 8 ,1928 יוני, 22 ,8 נר. .4ס זז. 8 ,1928 אפריל, 4 ,7
.4ס זז. 6 ,1928 אויגוסט, 27 ,9

 צייטונג, די אפגעשטעלט רעגירונג די האט ניין נומער ]נאך
דערלויבניש[. איר אן דערשינען איז זי ווייל

 דורבן ארויסנעגעבן שפיפגו, ארבעפעך רפגבגחגור .2ג5
 "פועלי־ציון". פארטיי ארב. א״י דער פון קאמיטעט רחובותער

.4ס זז. 7 ,1927 אקטאבער, ,1 נר. ]העקט.[ רחובות,
 8־6 א ]דערשינען ירושלים, ]וואכנבלאט[. טוגלפיח ,2ג6
 רע־ גאלדבערג. ח. פון ארויסגעגעבן .1910־11 יארן די אין נומערן

(.* כ"ץ[ ירמיהו שלום : דאקטאר

 זיין ירושלים. אין געווארן געבוירן איז כ״ץ ירמיהו שלום *(
דער שון מלמדים פיר ערשטע די פון איינער געווען איז בהן, אליהו פאמער

סדג



יטגדאר אדר איר בדהבה יידישהד רהד בעץ ביבליאגדאביה

 ארבע־ דער פון ]חודש־זשורנאל אדבהבוהב. שגלדבגהד תהד .2דג
]"שבעים"[. .1930 ]העקט.[ יפו, פראקציע[. טער

 4 ]דערשינען .1908 ירושלים, ]וואכנבלאט[. שגשגה. .2ג8
"שבעים"[. נומערן.
 רער פון ארויסגעגעבן אויסגאבע, איינמאליקע שגוהבר, .2ג9

 בירמאן. ז. רעד. פאראנטוו. ,1925 חיפה, פראקציע. ארבעטער
]"שבעים"[.

 יידיש. און העברעאיש אין צוויי־וואכנבלאט ביגר, שהרי •220
פרעם. חיים און ■גאשצינני יצחק רעד.

 יאר פון רעגלמעסיק, נישט דערשינען איז ציון" "שערי דער
 אינגאנצן מאל עטלעכע יאר צוויי לעצטע די אין .1885 ביז 1876

געווארן. אפגעשטעלט
 דער־ קיין געהאט נישט האט ארויסגעבער דער וואם דעם, צוליב

 עטלעכע זענען צייטונג, א ארויסצוגעבן רעגירונג ■דער פון לויבעניש
 גע־ געווען זענען און "הצבי" :נאמען אונטערן דערשינען נומערן
צייטונג. ■גרויסער א פון פארמאט אין ידרוקט

 פון ■דערשיינען צו אנגעהויבן ציון" "שערי דער האט וועכנטלעך
 לעצטער -דער העברעאיש. אין נאר דעמאלט, זייט און אן. 19 נומער
מאנאטלעך. דערשינען שוין איז נומער

 פון ביבליאטעק שטאטישער דער פון אפטיילונג יידישער דער אין
 ציון". "שערי פון יארגענג פינח ערשטע די זיך געפינען יארק, ניו

 ערשטן פון זייט ערשטע )די :איז נומער צווייטן פון טיטל פולער דער
פעלט(: נומער

 הדרוש דבר כל ויודיע בחודש פעמים יו״ל מ"ע ציון" ״שערי
 ראשונה שנה נאשצינני. יצחק מאתי ציון. שערי אוהבי לבב לחפץ

 (1876 יוני, טן3 )דער תרל"ו. ה׳ סיון, יוד ירושלים, ,2 נומער
 רוהיננען אללע ווי מעהר ביגר פאן טויערן די ליבט "נאט :מאטא

ב׳(. פ״ז, )תחלים, יעקב" משכנות מכל ביגר שערי •ד׳ אוהם יעקב", פון
 אונד אונגארען עסטרייך אין מאגי׳די, 3 טורקאיי אין פריים ״ידי
 מארק, 12 דייטשלאנד רוביל, 4 פאלען און רוסלאנד פל. 6 רומאניען

■אומנעפראנקירטע שילינג. 15 אמעריקע ענגלאנד פר. 15 פראנקרייך

 :ארטיקל טיקאציננסקיס אין דערמאנט ווערט ער החיים". ״עץ תורה תלמוד
 שלום תרס״ד. ישראל", ארץ "לוח לונצם אין החסיד" יהודה רבי "חצר

בעל־דקדוק. א פאר געשמט יונגל חדר אלם האט כ״ץ ירמיהו

גדג



אגוגנור וז.

 קר. 10 בעצאהלט ווערן מודעות אנגענאמען. גיכט ווערדין בריעח,
עורה. געדרוקטע א קאפ. 6 אדער

תרל״ו. אייר, כ״ה :דערעינען נומער ערעטער דער
 גע־ אננעגעבן אויך עפעטער איז צייטונג ■דער פון נאמען דער

 געווארן איבערגעזעצט עפעטער איז מאטא דער אראביע. אין ווארן
פראנצויזיע. אין עפעטער צייט א און ■דייטע אין

 ספרדישע די פון דרוקעריי דער אין נעדרוקט זיך האט צייטונג די
 געדוג־ געהאט האט גאשצינני גאנין. חי ר׳ און פרץ מעה ר׳ יידן,

 פארוואל־ און זעצער דער געווען איז אליין ער און דרוקעריי די געז
דרוקעריי. דער פון טער

 אגגעגעבן ■ווערט ציון", "עערי נומער ערעטן פון 4 זייט אויף
 ווערט עם וואו דערעיינען, צו אנגעהויבן האט צייטונג די וואס פאר

 און פעלערן האט וואם הויז א מיט מעל א נעבר^כט אנדערן צוויען
 ווי ניעט ווייסט ער נאר אויסבעסערן, פעלערן די וויל איינער יערער
 רעם מיט איז זעלבע "דאם נמעל: דער קומט ■דערנאך און אזוי,

 וויי־ זייא אבער העלפן אונז גערין העטטין לייט פיל לאנד. היילינן
 נאך זענען מיר און געדאנקען זיינע זאגט יערער וואס, מיט ניט סין
 געווען מעורר זיך מיר האבן ע״ב אער גיווארין. גיהאלפין ניט

 דעות אללע דיא פאריינעין וועט ער בלאט. איין געבין ציא ארוים
 דאק־ גרעסטע דיא פאן רפואות בעסטע די אייינזאמלען נאך וועט און

 היילין ציא •וויא גילערנט אום זייא האט נסיון דער וואס טוירים,
 סיבה די טאקע איז דאס און לאנד הייליגען דען פאן פעהלערם דיא

 ברי־ אונזערע בדי זעארגאן, אויר האלב בלאט ידעם געבין מיד וואם
 זייא מיט מיר וועלין עפר^ך הייליגע דיא ניט פארעטייען וואם דער

 אויך זאלין זייא כדי — פארעטייען זייא וואס לעוז דעם מיט רעדין
 ארויס־ וועלין מיר וואם נייאיקייטין עיינע דיא אין חלק איין נעמין

. . . געבין"
 רייזע פאנטאזיע "דיא :דרוקן אן זיך הויבט אן 2 נומער פון

ו י אויח בעארבייטעט בערנעטיין, א. נאך וועלט", ■גאנצער רער אין
הורדנאי. מ. א. פאן טייטש דיש

 נומער יערער .4ס געווען איז צייטונג רער פון פארמאט דער
 איז תרל״ז(, שבט, )כ״ז אן 19 נומער פון זייטן. 8 געהאט האט
 איז זייטי צאל די און געווארן פארגרעסערט אביסל פארמאט דער

 ווערט אן, נומער דאזיקן דעם פון .4 אויר ■געווארן, פארקלענערט
חיים נאמען דער אנגעגעבן אויך נאמען גאשצינני׳ם מיט צוזאמען

דג2



ישראל ארץ אי\ ^רענגלג יירישלגר רוגר ג\9 ריבליאגראפילג

 פרעם( חיים ע״י גאשצינני יצחק )״מאתי רעדאקטאר. אלם פרעם
טעקסט. יידישער רער אויך פעלט נומער רעם אין און

 מודיע רעדאקציע ידי איז העברעאיש אין נאטיץ קורצן א אין
 ציון׳/ "שערי בלאט יראם ארויסגעבן ■גענומען האבן מיד "בשעת :אז

 דער אין נומער האלבן א רעדאקטירן .געוואלט רעכט מיט מיד האבן
 די וואם רוסלאנד, אין ברידער אונזערע כדי שפראך, "זשארגאנישער"

 אונזער פארשטיין קענען זאלן ׳פרעמד, זיי איז שפראך העברעאישע
 ציון, בארג אויפן וואוינען וואם די, ערן דורכדעם און צוועק הייליקן

 אורזאכן, פארשידעגע צוליב בלאט דאס האט מי, אונזער טראץ אבער
 דערפאר מיר האבן רוסלאנד, אין אפגאנג גרויסן קיין געפונען נישט

 דעם, אנשטאט און שפראך פארדארבענע ידי אויפצוגעבן באשלאסן
 מיט און פארמאט ׳דאזיקן דעם אין וועכנטלעך, בלאט דאם ארויסגעבן

 וועלן לעזער מערסטע די וואם ענדערונגען, ׳וויכטיקע און גוטע פילע
. . . זעען" אליין ראם וועלן אויגן זייערע ווי פרייען, דערמיט זיך

 צו־ ארץ־ישראל קיין געקומען איז פרעם חיים רעדאקטאר דער
 גע־ ביאליסטאק. פון ,1855 תר״י, יאר אין עלטערן זיינע מיט ז^מען
 מיט "אנגעשטעקט" געווארן דארט חיים", "עץ ישיבה רער אין לערנט

 טאטעס די ווען אבער מלמד, א דערנאך געווארן געדאנקען, השכלה
קינדער. די צו אים ביי זיי נעמען משכיל א איז ער אז זיך דערוויסן
 דרוקן אנגעהויבן .404 נוט. יאדג. צווייטער חבצלת״ ״׳פרחי אין

 אנגענומען געווארן און שפראך העברעאישער דער -וועגן ארטיקלען
דקדוק". "בעל גרויסן א פאן

 ירעד צו ארטיקלען "הצבי" יהודהם בן אין אויך פארעפגטלעכט
סעקטע. קאראאימישער ■דער פון געשיכטע

 לחובבים "זכרון .גראיעווסקיס פ. זע: פרעם חיים )וועגן
 פון ירושלים" "חכמי אין ,25 ז. ,6 העפט ירושלים, הראשונים",

 און .265 ז. טייל, דריטער ריבלין, אליעזר — פרומקין לייב אריה
(.61—60 זז. מאמרים" ״קבץ אין

 געפינט ,1885 יאנואר, טן30 ,16 נוט. ,15 יארג. ״חבצלת" אין
גאלדמאן. יעקב פון ציון" "שערי אויפן אנפאל אן זיך

:זע !ציון" ״שערי וועגן

 "העב־ אין שטיינשניידער ביי דערמאנט ווערט ציון" "שערי
 אליהו ביי אויך ווי י50׳ X^^¥; 74י ביבליאגראפיע" רעאישע

.105, 21, ¥11, 1879. ביבליאטעקא" ״יעוורעיסקאיא אין הרכבי
 יע־ 60 ארץ־ישראל, אין פרעסע יידישע די אונגער, מנשה

בדג



א\¥ג>ץך וז.

 יארק, ניו געדאנק", "פראלעט^רישער ציון׳/ "שערי פון יוביליי ריסן
.1936 יוני טער1

 —145 זז. מאמרים״. ״קבץ אין ציון״ ״שערי גאון ד. מ.
147.

שטימע. ברוקלינער אין מלאכי. ר. א.
 —52 זז. מאמרים״, ״קבץ אין ציון״ ״שערי פרעם ישעיהו

 א. נוט. ציון" "שערי העברעאישן פון פאססעמיליע א מיט ,61
יארג. טער5

 ]?[. פ. ק. פ. פון ארויסגעגעבן ארבעממד, עורגמגר דוור .22ג
.[.8ס זז. 12 ,1929 )?( פעברואר, העקט. אנגעגעבן, נישט ]ארט
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גזלאכי ך. א.

וואכענבלאט" "יידישעס
 שרהזאן פאמיליע די וואס צייטונגען, ■פארשיידענע די וצווישן

 בלעטל אומבאדייטנדיס אן אויך זיך .געפינט ארויסגעגעבן, ■האט
 אין ארוים צייט חדשים פיר לערך איז וואס זואכענבלאט", "יידישעם

 שטאט־בא־ פון יוואלן געווען גראד זענען יאר יענעם אין יארס. גיו
 אלע פון אדווערטייזמענטס פאליטישע באקומען צו כדי און אמטע,

 ■די וואס זאך, א בלאט, א גאך ארויסגעגעבן שרהזאן האט פארטייען,
 "וואכעג־ אין טאן. אפט זייער פלעגן "טאגעבלאט" פון ארויסגעבער

 ■דעמאסרא־ דער פון מודעות צאל ■היפשע א טאסע זיך ■געפינט בלאט"
 צו וועמען פאר קאנדידאטן די פון נעמען די מיט ■פ^רטיי טישער

שטימען.
 א ■האט "׳וואכענבלאט" פון גרינדונג די אז זיין, אויך סען עם
 אילו־ "יודישע זיין ארויסצוגעבן פרואוו ■גאלדפאדנס מיט שייכות

 ארוים־ גאלדפאדן האט 1887 אקטאבער אנהויב צייטונג". ■סטרירטע
 ציי־ זיין וועט נאוועמבער אין אז אנזאגנידיק פראבע־נומער, א נעלאזן

 האט צייט יענער אין וואס שרהזאן, פאמיליע ידי !דערשייגען. טוגג
 פארדינען אנגעהויבן האט "ארויפגעארבעט", געהאט שוין זיך זי

 ;"צייטונג־טראסט" א געגרינדעט און געלט פיל בלעטער זייערע פון
 "ביז־ זייערע צו קאנסורענץ א געזען צייטונג גאלדפאדנם אין זי תאט
 אין זאל וואם בלאט, ניי א ארויסגעבן געווען מסידים זיך און נעם"
גאלדפאדנם. צו ענלעך זיין אינהאלט אין און פארם

 די פון יובל־נוימער רעם )אין איבער ניט איליין שרהזאן ווי
 "וואכענבלאט" דאס איז (,1894 אפריל טן20 רעם גאזעטן", ״יידישע

 ■די פון אפיס אין 1885 יאר פון ווינטער פון וואכן 13 דערשינען
 א סענט 3 צו פארמאט, קליינער אין זייטן 12 געזעטען", "יודישע

 נע־ איז "וואכענבלאט" ראם ■געדרוהט. פאפיר קאלירטע אויר בלאט,
 סורצער !דער אין זיך ׳האט און רעדאקטירט נעשמאיקפאל און גוט -ווען

ערווארבען". אבאנענטען אמעריסא גאנץ אין וצייט
 אין ניט און 1887 אין ארויס בלאט דאם איז אבער באמת

 נו־ 6 לעצטע די נאר געדרוסט זענען פ^פיר סאלירטע אויה און 1885
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ודלאני ד. א.

 איני אונדז וואס אינטערעם. קליינעם א פון אבער איז דאס מערן.
 רגוראגירסי "געטזוזאזזפו־ל ט^קע בלאט דאס איז צי — איז טערעסירט

אפשטעלן. דערויר זיך וועלן מיר און ;”גטגחט־
 אק־ טן12 דעם ארוים איז "וואכענבלאט" נומער ערשטער ידער

 "סעמפל־ אלם אנגעגעבן איז און תרמ״ח( תשרי, )י"ד 1887 טאבער
 אבאנענטען אלע אז ווירד נומ׳ "דיזע באמערקוגג: א מיט קאפיע"

 וויל עס •ווער ׳פערזאגדט. בלאט פראבע אלם גאזעטען" "יודישער דער
 סובסקריפ־ דאם ביטיגיסט אבאגירען, "וואכענבלאט" ראם אויה
איינשיקען". געלט שאן

 גרויסע מיט איז ארגאן, נייעם דעכו פון פראגראם א אנשטאט
 אויך שוין איז וואם לעזער", די "אן מודעה א געדרוקט אותיות
מיר: לייעגען מודעה דער אין לייט־ארטיקל. במקום

 איינע פובליקום יודישען דעם וויר געבען נומער דיעזער "ימיט
 נאמען רען אונטער אן יעצט פאן ווירד וועלכע צייטונג, יודישע נייע

ערשיינען. זאנטאג יעדען אן וואכענבל^טט" "יודישעס
 דיעזעס ווי פארמאט דעמזעלבען אין ווירד בלאט נייע "ראם

 זייטען, אכט אנפאנגס ערשייגען, נומער ערשטע אונד פראבע־בלאט
 עננד לעזעשטאח נייע איממער ווירד אוגד ביילאגען, מיט שפעטער
 "יודי־ אים פריהער שאן וואר וועלכעס דאסזעלבע ניבט אוגד האלטען,

לעזען. צו "גאזעטטען" אין אדער טאגעבלאטט" שען
 גיי־ וועלטלעבע :עגטהאלטען ווירד וואבענבלאטט" יודישע ״דאם
 בע־ לעבענס ארטיקלען, ארבייטער גייאיגקייטען, יודישע איגקייטען

 נאטור־ דער אויס שילדערונגען רייזע־בעשרייבונגען, שרייבוגגעז,
 געשיכטען קורצע וו. ז. א. פעלקערקוגדע דער אוים וויססענשאפט,

 איג־ אויך געלעגענטליך און הומאריסטישעם ערצעלהובגען, אוגד
 לשוך אין מאמרים אדער ארטיקלען בעלעהרעגדע און טערעסאנטע

 שילדערוג־ אונד נאוועללען ברינגען זיא ווירד פילליעטאן אים קרש.
לעבען. יוידישען דעם אוים גען

 צוזענדונג פרייער מיט ק^סטעט ׳וואכענבלאטט" ירדישע "יראם
 דעס אבאנענטען סענט. 75 מאנ^טע 6 ,$1.50 יעהרליך פאסט פער

ערהאלטען. פרייא עם ווערדען "טאגעבלאטט"
 אין ווירד "וואכענבלאטט" דאם ראם בעמערקען, צו "ביטטע

 "טא־ ראם אוגד "גאזעטען" דיא אלם ששאבנו לייכוץעך\ פיעל איינער
 וואכענבלאטטס רעם שפראבע דיא ווערדען. געשריבען געבלאטט"

געשפרא־ רוסלאנד אוגד ליטא אין דעם מיט עהנליכקייט מעהר ווירד
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וואמןןבלאם■" "יירישגתץ

 אוים־ דייטשע ווייניגער ■ווירד אונד האבען, .דיאלעקט יודישען כענעם
בו. ■הקורא ירוץ למען ענטהאלטן, דריקע

 מיט־ אוגד קארעספאנדענטען גוטע מיר האבען נייען ■דיעזער "צו
 אוג־ אונטערנעהמונג אונזער ■ווערדען וועלכע אנגענאיממען, ארבייטער

 פאר־ אלם אונז ■די קארעםפאנדענטען זאלכע צוואר אוגד טערשטיצען,
זינד". בעקאנט שרייבער טרעפליכע

 וראם מעשה א בקצו", שלא "ומי ארטיקל קליין א• קומט נאכידעם
 יורי־ יעהריגער 20 אדער 18 ״איין :פילאדעלפיע אין פאסירט האט
 ■היער וואר רומעניען, אוים איינוואנדערער דען פאן יונגערמאן שער
 פאב־ פון פארמאן ■רער און בעשעפטיגט", צוקערפאבריק איינער אין

 גע־ ■ניט אים ■האט רעפארמער" איין שייגט עם ווי איזט "׳וועלכער ריק,
 רער השנה. ראש טאיג צווייטן רעם ארבעט רער פון באפרייען וואלט

 גע־ האט "דזשאב" •רעם אנווערן ניט זאל ער מורא אוים יוננערמאן,
 גע־ פאבריק רער נאך ער איזט ונדכה נשבר "בלב און נאכגעבן מוזט

 פערווארכענעם דיעזעם אין ראם וואוינדער, קיין איזט עם אונד גאנגען,
 דער טריעבראיד דעם פערזעהען אוים זיך ער האט גיייסטעסצושטאנד

 אונד ערגריפפען טריעברימען פאם וואורדע ער גענעהערט, מאשינע
צעבראכען". לייבע אים קנאכען אללע

 רער־ צו פארנעסן שרייבער רער האט נאמען יוגגנמאנם דעם
 קארעם־ דער שרייבט "ווארום :באמערקט רעדאיקציע די און מאנען,

 דעס נאמען ■דען הרוג, פעראוינגליקטען דעם נאמען ידען ניבט פאגדענט
?״ פאבריקאנטען ידעם נאמען דען אונד פארמאן

 קארעס־ "גוטע א פאר וואם באווייז .אלם איבער ראם גיב איך
 דעם פון אויך ;אנגאזשירט האט "וואכענבלאט" דאם פאנדענטען"

 ידי •וואם געהערשט, ".וואכענבלאט" אין האט וואם יידיש" "ריינעם
מוסטער. א זיין קען קארעםפאנדענץ דאזיקע
 שורות עטלעכע אין באהאנדלט ווערן פראגן ■פאליטישע די
 "דאם זיך דערוויסן מיד דייטשלאנד"; און "פראנקרייך טיטל אונטערן

 פר^נצאזן די אויח האט וועלכער קויפמאן, זאלדאט פרייסישע דער
 פראנצאזי־ די געהאנדעלט. רעכט האט געשאיסען, ■גרענצע ■די איבער

 גע־ רעכט קיין האט קויפמאן דאם -דאגעגען, שרייבען צייטונגען שען
שיסען". צו פראנצאזען ידי אויח האבט
 זעלבסט־ "איין פון ׳מעשה א איז בלאט אין "פיטשור" גרעסטע די

 סיראקיוז, אין פאסירט האט וואם הכיפורים", יום ערב אום מארד
מיט לעבעדיק, גאנץ אגב זייטן, צוויי גאנצע אויח באשריבן י., ■נ.

דדג



וזלאבי ר. א.

 ־8ם איגווייגיקסטן רעם פון בילד א גיט ארטיקל •דער פרטים. אלע
אמעריקע. אין עמיגראנטן ערשטע די פון מיליע־לעבן

 פארגומען "וואכענבלאט" אין בכלל האבן סענס^ציעם אזעלכע
 געווארן באשריבן ברייט גומער פערטן אין איז אזוי אויבן־אן. רעם

 דעם טאכטער אייגע ראטשילד, אלין בתולה ■דער "פערהייראטהונג די
 אדער סאסען עדווארד אלבערט בחור דעם מיט ראטשילד, באראגס
 אין זעליקאוויטש ג. "וואכענבלאט" פון פעליעטאניסט רער ששון".

 שעגקט איבעראל" און ׳דארט און ".דא פעליעטאן וועכנטלעכן זיין
 צערעמאגיע, חופה רער פון באגייסטערט איז חתונה, רער ארט חיפש
 וויסענשאפט, ליטעראטור, פאריזער פאן בלומע גאגצע "די וואס

 געקו־ זינד אריסטאקראטיע אוגד ארמעע פאליטיק, פינאגץ, קוגסט,
 א עפעם איז "אט מקודשת". את "הרי דעם שול אין הערען מען

 גע־ גאר וואלט איך — התפעלות, מיט ער עגדיקט — !צערעמאגיע
 ■ווארום "געמאילען", איז דארט געשאגק דרשה וויעפיעל וויסען וואלט
געווארפען?" מאן האט

 עקזע־ די !ווי געשעעגישן היסטארישע וויכטיקע אזעלכע ׳דאגעגן
 יאהאן פון .ארעסט דער אדער אגארכיסטן שיקאגער ידי פון קוציע

 אין זעגען אמעריקע, אין אגארכיסטן די פון פירער דער מאסט,
 איבערגע־ זעגען זיי גאטיצן. קורצע מיט אפגעפטרט "וואכעגבלאט"

 זע־ ארויסגעבער ידי כאטש אגשטעגדיק, און "רעפארטעריש" נעבן
אנארכיסטן. און סאציאליסטן צו פייגדלעך געווען גען

 באשריי־ א דרוקן אגגעהויבן זיך האט גומער ערשטן דעם אין
 נו־ יעדן אין כמעט געגאגגען איז וואס ראטשילד", הויז "דאס בוגג
 האט ביאגראפיע .דאזיקע די געווארן. פארענדיקט ■ניט איז און מער

 לעצטע די ביז פעלט וואס ראמאן, דעם פארבייטן אויך באדארפט
 טאקע באמערקט רעדאקציאן" "די "׳וואכעגבלאט". פון גומערן דריי
 וואוג־ פיעל איזט פאמיליע דיעזער פאן געשיכטע "דיא :דעם וועגן

 איג־ .דער אלז איגטערעסאגטער פיעל אונפערגלייכליך אוגד דערבאר
 דיא אוגד פארהייל ראן דאבייא האט אוגד ראמאן טערעסאגטעסטער

 יראם גור אויסגעד^כט, ארעד ערפוגדען ניכט איזט זיא דאם מעלה
 וואוג־ פיעל זיגד וועלכע טהאטזאכען, עגטהאלט אוג וואהר איזט זיא

 אייגעם קראפט אייגבילדונגס דער ערפיגדוגנען דיא אלם .דערבארער
 איזט ראטהשילד הויזעס רעם געשיכטע דיא ראמאנעגשרייבערס.

 ׳וועלט־ דער אין גלייכען איהרעס פיגדעט מאן ידאם וואוגדערבאר, זא
 גיכט גאך עם האט ושמים ארץ אלקים ברא מיום ניבט. געשיכטע

 צייט קורצער זא איינער אין זאל פאמיליע אייגע ראם געטראפען,
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גגאסענ־בלאכו" ענן "יידיש

 אונד ערווארבען ראטהשילדם דער ראיס -ווי פערמענען ■גראסעם זא איין
 דיא ווי געזעלשאפט פינאנציעלען דער אין שטאנד •האבען זא איינעם

עררייכען". ראטהשילדם
 משער איז עם אבער אנגעגעבן, ניט איז ׳מחבר פון נאמען קיין

 וואם ידלגודש^יין, נץדדבי פון פארפאסט איז ביאגראפיע די אז זיין, צו
 און "גאזעטן", די פון רעדאקטאר -דער -געווען צייט יענער אין איז

 גע־ רעראקטירט אים פון געווים איז "וואכענבלאט" די דאם אויך
 דייטש א פון איבערגעזעצט ביאגראפיע די איז יעדנפאלם, -ווארן.
 די און פרא-נהפורט אין "יודעננאסע" .דער פון שילדערונג .די ביכל.

 גע־ דא ווערן וואם ראטשילדס, ערשטע ■די ■וועגן היינע פון ציטאטן
 1\1יע פון ביאגראפיע ראטשילדס אין געלייענט איך האב בראכט,

 אי־ איז און "-הארץ׳/ יעכצסים זאב אין געררוקט איז יוואם הייפלעד,
 ■ניט איז ראטשילר" הויז "דאם בוך. ריינאדם לעאן פון בערגעזעצט

דייטשמעריש. חנם געשריבן, שלעכט
 אין ■מענטשן גרויסע פון "לעבענסבאשרייבונגען" איבעריקע די

 — אינטערעם און -ווערט קנאפערן פון נאך זענען "וואכענבלאט"
 פרעזידענט פראנצויזשן דעם וועגן -נאטיצן קורצע און מאגערע

 יארקער גיו ,דער פון ארויסגעבער דעם פוליצער, יאזעף !גרעוו,
 צוויי לעצטע ידי — ■מאיקיי וו. ■דזשאן און סיידזש ראסעל "וואוירלד",

 ביל־ אויך קומען נאטיצן די צו אמעריקע. אין ׳מיליאנערן בארימטע
 אונטער־ אן מיט פריער, וואך א מיט געדרוקט זענען ■וועלכע דער,

 לעבענסבאשרייבונג . . . וויר ווערדען נומער -נעכסטער ״אין :שריפט
 נאיווע מיט און שטארק ווערט ביאנראפיעס קורצע די אין בריננען".
 און זיך ארויפצוארבעטן ערפאלג גרויסער זייער באטאנט ■התפעלות

 ער־ -גראסער "זיין :געזאנט ווערט ■פוליצער .וועגן ■מיליאנערן. ווערן
 טהעטיגער און קלונער איין וואם בעווייז, איין איז )הצלחה( פאלג
 אג־ אויך ווערט סוף צום ערלאנגען". אלעס אמעריקא אין קאן מאגן

 י-הודי". איין איזט ער דאס זאגען, שונאים "פוליצטערס :געגעבן
 ביאגראפיעם געדרוקט אויך "וואכענבלאט" אין זענען דעם אוייסער

 עסטרייך, פון קייזער דער יאזעח, פראנץ :קעניגן" און ״מלאכים פון
 קייזערין -די און צווייטער דער ווילהעלם און ערשטער דער ווילהעלם
 פאלי־ פון כאראקטער דעם שוין אבער טראגן ארטיקלען די אנוסטא.

ארטיקלען. טישע
 שוואכן א פון באשטייט נומער ערשטן פון "ליטעראטור" ׳די

 פסעוודאנים )דער גץ־אל פון דאס" ידוע דאך איז "דאם פעליעטאן
 -דעם איבער פלוידעריי" "פילאסאפישע מין א זעליקאוויטש(, .1 פון
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ודלאכי י. א•

 חזנים, רבנים, ■די ווענן קיבעץ מיט פול אמערייקע, איז לעבן יידישן
 פעליע־ סארט רעם אט כלי־קודש. אלערליי און כלל־טוער שוחטים,

 שוין אונטערן וואך יעדע כמעט שרייבן זעליקאוויטש פלעגט טאנען
 גע־ זענען אייניקע איבעראל" און דארט און "דא טיטל דערמאנטן

 געווען איז זעליקאוויטש אז דערמאנען, צו גויטיק איז עם ראטן.
 דער אין איינגעפירט פעליעטאן מין דעם האט וואס ערשטער, דער

 אויך ער איז פעליעטאנען די אין און אמעריקע פון ■פרעסע יידישער
 געזען יידיש, ריינעם מער־ווייניק א שרייבן צו ערשטער דער נעווען

 גע־ ■דאס האט ער כאטש •דייטשמעריש, אויסמיידן מעגלעך ווייט ווי
 האט טיטל זעלבן רעם מיט פעליעטאנען אומבאוואוסטזיניק. טאן

 אילוס־ "יודישע גאלדפאדנם אין פארעפנטלעכט אויך זעליקאוויטש
 אויסלענדישע רוב דאס ער באהאנדלט דארטן ;צייטונג" טרירטע

 "וואכענ־ אין פעליעטאנען די אין וואם אינדערצייט טעמעם, פאליטישע
 גערימט אדער קריטיקירט ענינים, לאקאלע בארירט ער האט בלאט"

 געזעל־ יידישן רעם אין אנטייל אן גענומען •האבן וואם פערזאנען,
 דאמאלסט האט זעליקאוויטש וואו פילאדעלפיע, פון לעבן שאפטלעכן
 אויך קריטיק און שפאס דערלויבן זיך ער פלעגט טיילמאל נעוואוינט.

 ביי פארדרוס ארויסגערופן האט ראם און מנהגים, אנגענומענע איבער
 229 נוט. 1888 יאר פון ״הצפירה" אין יידן. ארטאדאקסישע די

 זעליקא־ דר. שרייבער געערטער "דער .־ זץאווץאך גרון איינער שרייבט
 העב־ די פון שרייבער בעסטע די צווישן ■געשטראלט האט ■וואם וויטש,
 אויסגעדריסט זיך האט און פען זיין פארשוועבט ■האט בלעטער, רעישע

 ארויסגעגעבן זוערט וואס בלאט, וואכעדיסן א אין יידישקייט קעגן
 פארערער די האבן וויי, וויי, קאמפאניע. אונבאגלייבטער אן דורך

 גע־ זיך און געשריען "המליץ" און "המגיד" אין ברעו זיינע פון
 מאסע די לערנט וויסן מיט מענטש, א אזוי ווי זען צו וואונדערט

 פאר עגיפטער די פון לעבן דאם שפראך, זשארגאנישער דער אין
 תענית הייליסן ■דעם אין טויט־פיילן שליידערט און הראשון אדם

 אים האבן פילאדעלפיע אין אבער מעשים לעצטע זיינע באב. תשעה
 אנגע־ ער האט מאסע רער ביי אפילו און פארשאפט חרפה מער נאך

 פרא־ זיין פון געווארן ארונטערגעזעצט אויך איז ער חן. .דעם ווארן
 מענטשן־?!רבנות, די צווישן .אריינגעשליידערט און פעסאר־שטול

 הסתם מן איז לעצטע דאם ניט". גרענעץ קיין ווייס תאוה זייער וואם
 ניט וואם זעליקאוויטשן, טיט דאמאלסט סקאנדאל דעם אויח רמז א

 האט (48 נוט. 1888) ״המגיד" אין בארירן. צו פלאץ דער איז דא
 צ״א זעליקאוויטשן. פארטייריקט גאלרי\ גגגגבג איינער אבער
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גג^מוובלאסו" "ייריט\גץט

 זעליקא־ באשולדיגט ער !וראם .דעם, וועגן "און :דארט ער שרייבט
 ראם געשילדערט, שפר^ך וואכעדיקער רער אין האט ער אז וויטשן,

 די אויר אז וריסן, ער באדארח ;■הראשון אדם פאר לעבן עגיפטישע
 "יידישע בלאט היגן רעם אין ■דרוקט ער ■וואם ארטיקלען דאזיקע

 נאר נאמען, זיין מיט זעליקאיוויטש ניט זיך התמעט ■וואכענבלאט",
 פאראינט־ ניט איז ער און "וחלקלקות", און )?( אל״ ״גץ זיך רופט

דעם". פאר ווארטלעך
 ארויסגעשטעלט זיך זעליקאוויטש תאט פעליעטאנען אייניקע אין

 אין תאט ■סינסינאטי פון ווייז דר. בשעת יידיש. פאר קעמפער א ווי
 יידישע ■די און "וואכענבלאט" יראם קריטיקירט "הדבורה" ארגאן זיין

 יידן, ■די פון א׳מעריקאניזירונג רער צו שטער א איז וואס שפראך,
 נומער זעקסטן דעם אין געענטפערט. שארה אים זעליקאוויטש האט

:ער שרייבט
 און ,,וואם" מיט מאן קען ניבט, חמור קיין איז מאן "ווען

 געלעזן שוין ■האבן וויר געדאנקען. אלע אויסדריקן אויך ,,׳דאם"
 "וואס". אונד "ראם" מיט געשריעבען ניי־דייטש אין שטותים גרויסע
 ריידען אונד זאגן קען מאן "דאם ווייסט יומא ■דחד רב בי בר יעדער

 אוגד זאגען קען מאן ווי גוט זא עבען זשארגאן אין חכמות ■גרויסע
 ■דא־ איינגליש. אין אדער האך־דייטש אין דומהייט גרויסע שרייבען

 אב ענטשולדיגען "■דבורה" דיא פאן רעדאקטאר .דער אונז זאל רום
 לעכער־ זעתר "וואכענבלאט" ■דאס אויח קריטיק זיין פינדען וויר
...ליו״

 וועלכע שפראך, דיא אין ריידען לעזער צום מוזען "מיד . . .
 מאן וועלכע אין שפראך, דיא אין ;פערשטעהט בעסטען אם ער

 ■דיא אין וויעגעלע, איבערען זיננענידיג פערשלעפערן איהם פלעגט
 ערשטע ■דיא פרעפלען צו אננעפאנגען האט ער וועלכע אין שפראך

 שפראך ידיא אין און נעווארען אנטוואהנט איז ער איידער ווערטער,
 פראקטי־ ■דער אויח געמאכט טריט ערסטען זיין האט ער וועלכע אין
 זיינע טעגליך ■פיהרט ער וועלכע אין שפר^ך, דיא אין וועלט, שען

 געזיפצט, לעבען זיין אויח תאט ער וועלכע אין אונד געשעפטען
געליעבט!" אוגד געלאכט געקלאנט געשמייכעלט,

 "אלעס ליד, לאנג א געדרוקט אויך איז נומער ערשטן ידעם אין
 דעם פון י צב" תבות ראשי ■די מיט געחתמעט צוזאמעננעקלעבט"

 מען פלעגט צייטן נוטע יענע אין וואם פראזע, געגראמטער סארט
:טעאטער ייידישן אין ■רערמיט קוויקן זיך
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תלאכי ר. א.

 שטראסע, דער ף י או דאמע אייגע "טרעפסט
 ציין, ווייסע ברוסטע, ברייטע באקען, ראטהע

 הדסה, ווארע אייגע האר, שווארצעם
 1 שיין וויא א, ביוטי, אייגע איזט דא דעגקסט

 בעדרום, איהר אין בליק א אבער טו
 גאכט, *ידעו אין שפעט אליין, איזט זיא ווא

 דום! וואר איך "א, :רופען בעשעמט מוסט
 געבראכט!" ליכט היגטערן מעדכען איין פאן
 ברוסט, ■ברייטע די איזט ברעט א וויא דין
 פלעקען, פאל אוגד בלאס באקען ראזען דיא

וו. א. א. פוסט" איז מויל דער טיש, אויפן הארע די

 און חברות אזוי ווי בילדער, אויך אבער אגטהאלט ליד ידאם
:געווארן געגרינדעט צייט יענער אין זענען "סאסייעטים"

 קאך, א שול אין איזט מגהה צו "שבת
 "קראם" פרעזידענט יפן או קוקט יאשקע

 בראך, א בעקאמען האט חברה די
 וואס. פאר ווייס מעמבערם דער קייגער אוגד
 ביר, בייא סאלון, אין זיטצט הבדלה גאך

 לייט. חברה זיעבען גאך מיט יאשקע
 היער גלעזער דיא פילט ביער! "גאך
 זייט!" חיי׳מקעם אין ווייטאק א אוגד

 •געבראכט. סאלון אין שגעל רד י וו יער לא א
 וויין, טהייערעם טיט פארגאסען ווערט ביער דאם

 געמאכט, ווירד טשארטער א אויף אפליקיישען אן
 זיין. גאמען איהר זאל ושלום" צדק "חברת און

 פוהרמאן, דער ירד וו פרעזידעגט
 ;ווייס דער ווירד לאטוטע ישראלקע
 קאהן׳ שנארער דער רד י וו טרעזורער

גייס" בעהעלפער דער סעקרעטאר און

:אן ליד דאם הויבט מחבר דער

 יאהרען, רוגדע אכט באלד "שאן
געלעבט". אמעריקע אין איך האבע

 זיך האט צב״י פסעוודאנים אונטערן אז מעגלעך, זייער איז עם
 ערשטע •דאס זהב" "שיר פון מחבר דער באבוול, צבי יגו!ץב באהאלטן

 האט ליד פון סטיל ידער אמעריקע. אין געדרוקט איז וואם יידישעביכל,
 זיין איז דארט כאטש זהב" "שיר אין לידער סאבעלם צו ענלעכעם

דייטשמעריש. מער שפראך
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גגאמגןבלאס■" ייריטגטסי

 פון נומער ערשטן אין זיך געפינען וואם עניינים, איבעריקע ידי
 טעאטער און ארטיקלען חעברעישע עטלעכע זענען ,,וואכעינשריפט",

קאפיטל. באזונדער אי אין שרייבן איך ׳וועל ידעם ׳וועגן וואם נאטיצן,
 איז דאס נומער, ציווייטן אין געדרוקט איז ליד שענער פיל א
 גע־ איז רואם תורה", לשמחת "זמר לייד באקאנט גארדאנס ליב ייהודה
 אבער איז ליד דאם פאגראמען. ערשטע די פון רושם אונטערן שריבן

 איבערגע־ איז נאר "וואכענבלאט", פארן ס׳פעציעל געשריבן ניט
 אין ׳מען ■האט בכלל חולין". "שיחת ביכל גארדאנם פון .דרוקט

 גרויסער א און שלי", — ״שלך פון געהאלטן צופיל "וואכענבלאט"
 צייטוננען. אויסלענדישע פון גענומען איז מאטעריאל פון טייל

 צוג־ אליקום "וואכענבלאט" אין זיך געפינען ליידער איבערגעדרוקטע
 דוב ישראל טעאטער", וועלט "דער און באלה" אני "בטוח זערס

 דעם פריידלענדערס. נאטהאן דר. און חאשקעם משה ריזבערגס,
 "קאלוויריער" ניט עבט אין געשריבן איז יודע" "דער ליד לעצטנם
 אזוי אוים, ווייזט איז, "וואכענבלאט" פון רעדאקטאר .דער ׳דייטש.
 אויך זיך האט ער אז ליד, ידעם פון געווען באגייסטערט שטארק

 "וואכענבלאט" אין דאס הבטחה זיין טראץ דייטש. אין "פארעדט"
 ליד צום ער האט ענטהאלט", אויסדריקע ׳דייטשע ■וועניקער "ווירד

 דער פריעדלענדער, דאקטאר "הערר :דייטש אין זאץ א צוגעשריבן
 קריסטליכען איינער צו אייניסט !וואורדע איזט, אלט יאהר 70 הייטע

 געבעגצימער אייהם נאך אוניד הינקאם ער אלם גערופן, ׳פאציענטין
 אינספעקטאר, שטייער רעם טאכטער אלגאסי, יונגע די טראט ■וויילטע,

 ׳דיעזעס ? ■היער שאן יודע דער ״וואר : צימער אינם פראיגע דער מיט
 דאטע יונגע ידי נעדיכט. פאלנענדעם הארצט דער שיקטע ׳מעדכען

 זייט בעזוכט זיא אויך געבעטען פערצייהונג אום ׳דאקטאר .דען האט
 פאן ׳דורכנעדרוננען ׳געדיכט ׳דיעזעס הויז. זיין פריינדין אלם דעם

יודע". "דער הייסט יודענטהום צום ליעבע
 פון "שאפוננען" ׳נעפעלט ניט אויך אבער האבן "וואכענבלאט" אין

 קירי־ כלומרשט א געדרוקט איז נומער טן8 אין פאעטן. אמעריקאנער
 את־ "טראסטיס" און פרעזידענט א חברה, א איבער סאטירע טישע

 ליד א זיך נעפינט ׳נומער טן9 אין לאנדסמאן". "איין טערגעשריבן
 ישר" "איש המכונה באר־אבן. פון המעשה" אלא עיקר המדרש "לא

 ?( גאלדין וואלח )נחום ן—ג וו. איינער און לחנוכה" ״זמר א זיניגט
:דאלאר צום אדע אן נומער צענטן אין האט

 פרומען, דעם גאט דער ביזט "דו
אריסטאקראט, דעס אידעאל דער
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 דומען, דעם פאן וואונש דער
ובפרט". בכלל האפנונג יעדעס

און
 חיים ר׳ ווערען וויל "ווארום

התפלה? בית אין פרעזידענט א
כפים נקי א איז ער ווייל

קהלת? דער נוטצען בריינגען וויל און
"1 דאלאר א ערשמעקט האט ער

 סאציא־ ,׳דרשנים רבנים, אויסגעלאכט ליד אין ווערן אזוי און
 א "ערשמעקט" האבן וואס קרעמער, שרייבער, אנארכיסטן, ליסטן,

דאלאר".
 געפעלט. ניט "וואכענבלאט" אין לידער האבן זען צו איז עם ׳ווי

 שרייבן צו אנטזאגט ניט זיך האבן זייפערט און זעליקאוויטש אפילו
 אונד "נאטור פאעמע לאנגע א ■געדרוקט איז זייפערט פון לידער.

 גלוסט: הארץ אייעד ■וואס אלץ איר געפינט איר אין וואם קונסט",
. . . פאעזיע קיין ניט נאר קריטיה, הומאר, סאטירע,

 קיין ניט נעדרוקט יגעווען ניט "׳וואכענבלאט" אין איז דאגעגן
 נר דריי לעצטע .די אין ערשט ראמאנען. קיין ניט און דערציילונגען

 רער נאך "געטאנצט נאוועלע א דרוקן אנגעהויבן זיך האט מערן
 דייטשמערישער אין געשריבן מחבר, פון נאמען ידעם אן פידעל",
 פעליעטאן א פארעפנטלעכט איז נומער עלפטן רעם אין שפראך.

 אונטערגע־ מומען" עלטער מיין אונד ינאי רבי צווישן פלוגתא "א
 קנאפן א האט און געשריבן שוואך אבער איז ראם ליבין. שריבן

 נאר ט?^קע בלייבט ליטעראטור איינציקע די ווערט. ליטערארישן
 אבער איבעראל", און דארט און "דא פעליעטאנען זעליקאוויטשעס

 באטיי־ צו זיך אויפגעהערט זעליקאוויטש האט נומער זיבעטן מיטן
 צוגע־ אויך •דארפן "ליטעראטור" דער צו "וואכענבלאט". אין ליקן

 נעגראמטע און אפאריזמען שפריכווערטער, וויצן, די ווערן שריבן
 "וואכענבלאט". אין דרוקן אפט זיף פלעגן .וואם גלייכווערטלעך,

 זאט־אננעגעסע־ א פון קאריקאטור א צוגעגעבן איז יווקצן אייניקע צו
 און הענט פארליינטע מיט צופרידענער א שטייט ;"אלרייטניק" נעם
 מיט יידל דערשראקן א אים ^נטקעגן און ארויסגעשטעלט בויך דעם

 זיי־ דאם קאפעליושל. "דוירבי" קאמישן א אנגעטאן נעבעך־פנים א
 און זיר צווישן פילאזאפירן וואם בערל, און שמערל "העלדן" די נען

וויצן. און חכמות שיטן



וגאמןובלאס•" "יידישעט

ב.

 נייען א ציילן אז "וואכענבל^ט" רער הויבט נומער טן4 .רעם ■טיט
 חדשים. עטלעכע געווען נאך איז 1888 צו כאטש רעכענונג, יאר
 צענ־ ■נאר צווייטער, אלם אן ניט אבער זיך הויבט יארגאנג נייער ■רער

 די וואם דערמיט, .דערקלערן צו איז שפרונג צו־ווייטער דער טער.
 .דאם אז "אדווערטייזער", ידי נארן צו געווען אויסן זענען ארויסגעבער

 צאל גרויסע א דעריבער ■האט און לאנג יארן שוין עקזיסטירט בלאט
לעזער.

 א דרוקן אנגעהויבן אויר זיך האט נומער פערטן דעם אין
 צייטונג", אונדזער איבער זאגט עולם דער "וואס רעקלאמע שרייענדע

 פארזעצונגען. ■דריי אין "לייט־^רטיקל" אלם געדרוקט זיך האט וועלכע
 ארטיקל ■דאזיקן דעם פון ציטאטן אייניקע ברעננען !צו כדאי איז עם

 צוצי־ ׳דאמאלסט פלעגט טען וועלכע טיט מעטאדן, .די באווייזן צו כדי
לעזער. דעם ען

 שפריב־ איין "אפילו שרייבער, דער אן פאנגט זאגט", עולם "דער
 זי אב אונד ? עם געהט ווי פרעגן ניט מאן זאל דריי דאם ווארט,

 ער אב חתונה, די ■נאך •וואך ערשטע די חתן איינען צופריעדען. זינד
 קהלה איינער פרעזידענטען איינען כלה. דער טיט צופריערען איזט
 אונד צופריעדען חזן נייען דעם טיט איזט ער אב נוראים, ימים פאר

 צייטונג נייע ■זיינע אב צייטונג, נייען איינער פאן רעדאקטאר איינען
 שלעכט? אפשר זאגען, דריי אלע די זאלען דען ווי דען גוט. געהט

 זיך האבען זי אלם בעסער גוט, זאגען זי ווערדען געוויס אוודאי,
 איינינע ׳ווענייגסטענם ■נאר וויל חתן דער .דען געוואונשען, זעלבסט

 דער טיט ער מוס זא אונד עסען קאסט עלטערן כלה׳ס רער ביי צייט
 אל "לשמוע סוכות אם וויל פרעזידענט .דער זיין. צופריעדען כלה

 חזן דען דארום מום אונד פארקויפען, טיקיטם התפלה", ואל הרינה
 ציי־ נייע זיינע ■פיר האפט חערויסנעבער צייטונג דער אונד ריהמען,

 ער־ צו יעדעס חמור איין ווערע ער אוגד בעקאמען צו ׳מודעות טונג
 לעזער וועניג נור עתה לעת האט צייטונג נייע זיינע ■דאס יצעהלען,

 פאן וויר וואלטען ■דארום צירקולאציאן, נראסע קיינע אין איזט אונד
 וואכענ־ נייען אונדזערעס פערברייטוננ דער אוגד ציירקולאציאן •דער

 אונז קאן עולם דער ווייל שרייבען ניכט יגאר אייגענטליר בלאטעם
 נור וויר וואלען דארום אונד נור, זיר ריהמען וויר דאס זיין, חושד

 איפלייגנען ניכט זיר וועלכע בריננען, פאקטען און טהאטזאכען איינינע
 אויס אוגד באווייזען, צו זינד בערייט אימער ■וויר ידי אוגד לאסען,
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 אותות ראיות דיעזען אוים ׳פאקטען, אונד טהאטזאכען דיעזעז
 מוח לו שיש ימי וכל לעזער ■פערנינפטיגע קלוגע רער ווידד ומופתים
 טחון צו ניכט ווייר ׳וואלען חמורים )מיט קענעז שליעסען בקדקדו,

 ניכט( !ותר שרייבען דבר לכל המאמינים פתאים פיר אונד האבען
 ענשטוינענסווערטהען רער פאן זיך אין קאנען, וויסען אונד זיין משער
 אונזער די פערברייטונג ■גראסען שיינענדער אומגלויבליך פאסט אונד

 וועכענטלעכען ■דריי ערשט קורצען איהרען נאך בערייטס וואכענבלאט,
האט". ערפרייען צו זיך בעשטעהען

 אונזערע פאן בעריכטע אפיציעלע "אייניגע זענען באווייזן די
 זיך זאלען זי דאס בעאויפטראגט, האבען וויר וועלכע רעפארטערס,

וואכענבלאט". "יודישע דאם צו זאנט עולם דער וואם ערסונדיגען
 אין איבערגעגעבן איז עם ווי זאגט, עולם דער וואם לויט און

 "וואכעג־ דער ווי אזוינס איז רעפארטערם, די פון שפראך זיסער דער
 דער האט סט. העסטער 13 אין געווען. ניט קיינמאל נאך בלאט"

 איינער שכנים. צוויי צווישן שמועס א אונטערגעהערט רעפארטער
 א האט וואס חזן, וואשילישקער נייען "רעם נערימט שטארק האט

 געלאפן איחס איז מען אקס", אן ווי קול א און לייב אי ווי שטים
 דאם ■געענטפערט: אים האט צווייטער דער בייזוואונדער. א ווי הערן

 יראם באי איין "גראד האט שול, אין גיין געוואלט האט ער בשעת
 גענומען האט ער העריינגעבראכט", וואכענבלאט" "יודישע נייע

 ער יראם אים, אין פארטיפט שטארק אזוי זיך און בלאט רעם לייענען
 ניט, חרטה יקיין חאב איך "און דאווענען, רעם פארשפעטיקט האט
 געהאט ■פערגניגען מעהר וואכענבלאט" "יודישען פאם האב איך ווייל
 אפילו זאל איך !ווען און חזנים, הונדערט פאן אונד 10 פאן ווי אלם

 המאורסה נערה איין פאן קול איין האט חזן נייער רער ראם וויסען
 פיעל "■וואכענבלאט" ראם מיר איזט המשתלח שעיר פאן אונד

ליעבער".
 ראם אויסגעפונען רעפארטער רער האט הויז אנדער אן אין

 צו קומען יצו פאירשפעטיקט חתן א האט "•וואכענבלאט" .רעם צוליב
 ■האט כלה די ארומגעזוכט, אומעטום אים האט מען חופה. דער

 "וואכענ־ ,רעם לייענענדיק געפונען ענדלעך אים האט מען ביז געחלשט,
 ידעם לעזען ביים דאס זיך, ענטשולדיקטע חתן דער "אונד בלאט"

 דער אן אויך אונד וועלט, נאנצען דער אן ער תאט "!וואכענבלאטס"
געהאבט". פערגעסען חופה רער אונד מחותנים תעז אן כלה,
 ׳דאזיקן רעם אין ווערן סארט רעם פון "נסים" אנדערע נאך און י

טאן. תוימאריסטישן כלומרשט אין געשריבן .דערציילט, ארטיקל
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",גגאמוןבלאמ "ייריטוזגנג

 פון נומערן דריי די אין געפונען אזוינס •האט לעזער רער וואס
 התפעלות" "קעלבערנע אזעלכע אין אריינפאלן זאל ער "•וואכענבלאט"

 ידי פון געווען ווירקלעך איז ער סיידען פארשטיין צו שווער איז
 ארייג־ ערלויבט זיך האט שרהזאן און דבר", לכל המאמינים "פתאים

געלוינט. האט אים וואם מויל זיין אין ליען

ג.
 אל־ גיט בלאט. פון פובליציסטיק די געווען אויך איז רייך ניט
 גע־ בארירט "וואכענבלאט" אין זענען פר^גן יידישע ניט און געמיינע

 פון ארטיקל שוואכער א זיך געפינט נומער דריטן דעם אין ווארן.
 ארבעטער •די אוינד ממה־נפשך פילאזאפישער "איין זעליקאוויטש ג.

 פריינט. ארבעטער אן ווי ארוים זיך שטעלט ער וועלכן אין פראגע",
 ארבעטער־ ■דער אין פארשטענדעניש ווייניק ארוים אבער •ווייזט ער

 סאציא־ ענין דעם אויפגעכאפט אויבערפלעכלעך ■נאר •האט פראגע.
 אנשטאט קאפיטאליסטן. די געגן ביטערניש זייער און אנארכיזם ליזם

 זענען וואם מאנאפאליסטן, די אך ער פאלט זיך דערגרונטעווען צו
 דיעזע אונד •השמשות, בין שבת בערב השטן ברא אשר רעה "חיה די

 און זיי זידלט ארבייטער", יעדען פון מארך די ארוים זייגט רעה חיה
 אויר קלאגט איהר !באנדיטען !״מאנאפאליסטען אוים: שרייט

 איהרע יראם אבער איהר ■ווייסט .אנארכיסטען, און סאציאליסטען •די
 איחר ווייסט בלוט? און שוויים ארבייטערם ידעם זענען טרערען

 האג־ ענאיסטישע אייערע פיר הדין את ליתן עתידים אתם דאם
דלונג?"

 דזשיי מיליאנער דעם אויה אוים חמתו כל ער לאזט איבערהויפט
 גע־ גולד •דזשיי נויארקער דער איזט -וואנען "פאן :פרעגט און נולד

 דיע־ געלד? נעגזלטע פאן ניכט אב ׳מיליאנער פאכער 100 א ווארדען
 זנב א פאר •גרעיסער אויס ניט זעהט וואס בר־מנין לעבעדעער זער

 קאמט". עשירות זיינע וואנען פאן ערצעהלט זעלבסט האט הלטאה,
 פאן הייטע זאלען וויר צו־שפעט איזט "עם : פארט זעצט זעליקאוויטש

 פארצושטע־ איהם פערשפרעכען וויר אונד שפרעכען, תכשיט •דיעזעם
 זא ווי •געלעגענהייט, אנדערן איינער ביי "וואכענבלאט" דיא אין לען

 אפותיקי, מיליאניגע הונדערט זיין צוזאמענגעקראצט נעבאך האט •גולד
 איזט עם נור עחצעהלען. ניכט א׳רטיקעל קליינען איין אין מען סאן
 אריינקאמען ושלום חס זאל נולד ווען דאס ימיר, בייא ספק קיין •גאר
 צדיקים די צווישן ארייינגעגנבעט באליד זיך ער וואלט עדן, גן אין

 טויענטי דאלאר איי בעט אי ענד בראשיהם, ועטרותיהם ■היושבים

ג8ד



ודלאכי ד. א•

 נעלעגען עטרות אלע •וואלטען חודש איין פון צירקא איז דאס פייוו,
פערפאונט".

 לעבן דאס ווידער זעליקאוויטש ב^רירט נומער טן7 דעם אין
 שילדערט סקלאווין" ׳ווייסע "■די ארטיקל אן אין ארבעטער. די פון
 פדוי. ארבעטער דער פון לעבן עלנדן און •גרויען ארימן, דעם ער

 ביודע די זענען ■ווייזט עם ווי און פארענדיקט, ניט איז ארטיקל דער
 אז ארבעטער, די באווייזן צו כונה דער מיט נעווארן געשריבן ארטיקלען

 זיך נעמט און אינטערעסן זייערע פאר קעמפט "וואכעגבלאט" דאם
לעזער. אלם זיי געווינען צו אום קריוודעס זייערע אן

 ■היר׳ט ב^ראן וועגן זענען ארטיקלען פובליציסטישע איבעריקע די
 "דאס ארטייקל אן יידן רוסישע די פאר נדבה מיליאן פופציק זיין און

 ביי- .דער אין ארטיקלען פאר די און מאריזאן, יעקב פון ליכט" חנוכה
שפעטער. דערמאנען ■וועלן מיר וועלכע וואנדערער", "דער לאנע

 מאגער, נעווען "וואכענבלאט" אין איז פובליציסטיק •די אויב
 אין זענען ■וואס נייס, די אויח באקלאגן ניט אבער זיך מען קען

 אינלענדישע די שפע. פולער א טיט געווארן געגעבן "וואכענבלאט"
 האבן און נויארק" "שטאדט נאמען רעם געטראגן האט נייס יידישע

 אוים־ ■פון נייס פראווינץ־שטעט. די אין פאסירונגען אנטהאלטן שוין
 ארעד "וועלטליכעס" רובריק באזונדער א אין געדרוק זיך האבן לאנד
 קא־ קורצע געדרוקט געווען זענען מאל אייניקע טעלעגר^מעס. אלם

 קליינע באהאנדלען זיי אבער פראווינץ, רער פון רעספאנדענציעס
 תלמוד א פון ■גרינדונג רער וועגן מעסטנם פאסירונגען, אומוויכטעע

 אין שול. אין פרעזידענט־וואלן אדער חזנים, צו דאנק־בריוו תורה,
 איז ראם ;אויסלאנד פון קארעספנדענץ א נעדרוקט איז נומער פערטן

 אין אלטמאן, יאזעח פון זיבענבירגן אין קארלסבורג פון בריוו א
 גרויס־ דעם לאנד, איבערן רייזע יאזעפס פראנץ באשרייבט ער וועלכן

 פריינטלעכע זיין און איבעראל באקומט ער וואם פנים, ׳קבלת ארטיקן
 גע־ "אבערלערער" איז ׳וועלכער שרייבער, רער יידן. ■די צו באציאונג

 יראם אבער, וויר "האפען :בריוו זיין ענדיקט ק^רלסבורג, אין ווען
 לענדערן, פינסטערען יענען אין אויך ציוויליזא!ציאן דער •נייסט דער
 קארל קעניג ראם און ■ווירד, לאסען שיינען טאלעראנץ דער ליכט דאם
 אגדחו־ פאן זיך רוסלאנד פאן צאר רער אלם זאוואהל רומעניען פאן
 גואל לציון ובא •ווערדען. נעהמען ביישפיעל איין מאנארך דגולץ

 "ווא־ דאם האט ניים לאקאלע און אלגעמיינע די אויסער וכי׳ר".
 אונטערן קאלום" "סאסייטע מין א איינגעפירט אויך כענבלאט"

פערזאנען". "בעקאנטע טיטל
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גגאמןןבלאלץ" "ייריטיגולז

 יודישער "דער ביילאגע א צוגעגעבן איז נומער אכטן ידעם צו
 האט און מאל ציוויי נאר ׳דערשעען איז ביילאגע די אויסוואנדערער".

 באזונדער דער "׳וואכענבלאט". זייט $ פון מער עפעם פארנומען
 .די פאר געווען וויכטיק "ביזנעס"־שטאנדפונקט פון אבער איז נאמען

 מאסן־ א אנגעהויבן זיך האט יאר יענעם אין ווייל ארויסגעבער,
 אנגע־ נייע די ■געוואלט האט שרהזאן און רוסלאנד, פון עמיגראציע

 פאר זארגט און פריינט זייער איז ער דאם ווייזן, עמיגראנטן קומענע
 צייטוג־ זיינע פון לעזער אלם צוציען זיי אזוי און אינטערעסן זייערע

 נומער, זעקסטן אין נאך ■דערשיינען געזאלט האט ביילאגע די מן.
 גע־ ווערט ביילאגע ירעד פון הקדמה דער צו באמערקונג א אין און

 צום ערשיינט אוייםוואנדערער" יידישער "דער ביילאגע "די זאגט:
 אין פעליעטאן איז "המדמה" די ׳וואכע". נעכסטע ׳מאל ערשטען
 גע־ געשריבן איז זי דאס דערקעגען צו איז סטיל פון ■וואם גראמען,

 צו לעזער וצום דוה א מיט פארענדיקט ווערט זעליקאוויטשן, פון ווארן
"■וואכענבלאט". אויפן זיך אבאנירן

 געשריבען אלעס אייך פאר איז ביילאגע "דיעזע
 ליעבען. עם ווערדעט עמיגראנטען אלע איהר

 לעבען, לעזער ענטפער איינציגע די איז דאם
געבען. אויגענבליקליך דיר קען איך וואס

 :דיענען קען דאם וועמען וויסען דאך ווילסטו
געפינען. אנטווארט בעסער א וועסטו דורך עם לעז
 לשון־קודש, עטוואם אויך גיעבט ביילאגע אונזער אין
חודש." א מאל צוויי ערשייגען וועט זי און

 •גלייך געדרוקט איז ■וואס אויסוואנדערער", "דער ליד א אין און
 •נומער ערשטן אין איבעדגעדרוקט אויך איז און "הקדמה" דער נאך
 אמע־ קיין עמיגראציע די זעליקאוויטש דערמוטיקט ביילאגע, דער ■פון

:ריקע
 וועלט, נייע די אין פרייד ימיט "וואנדער

. געצעלט; נייעם דיין מאך אמעריקא אין
 טרערען דיינע אב וויש אונד ארבייטזאם נור זיי
מארגענשטערען". דיין פערלאשען ניבט נאך איז עם

 "די ארטיקל קורצער א פארעפנטלעכט איז נומער זעקסטן אין
 ׳וועגן וואשינגטאן פון באריכט סטאטיסטישער א — איעיוואנדערוע"
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וזלאכי ר. א.

 אמע- אין אריינגעקומען 1887 איז זענען וואם עמיגר^נטן, צאל דער
 אן איינוואנדערוננ יודישע די .דאס איזט מזה, לנו "והיוצא ריקע,
 גרעסער פערזאנען 1261 מיט יאהר דיעזעס אין וואר זיך פיר אוגד
יאהר". פאריגען אים אלם

 געותדמעט בלאט א וואלט מאסן־עמיגראציע א פון צייט א אין
 גע- ווינטשנסווערט זייער עמיגראנטן די פון אינטערעסן די סיפעציעל

 נעווארן באהאנדלט ווייניק־וואם אבער איז ביילאגע רער אין •ווען.
 קיין ,געווארן .געוויזן ניט איז עמיגראנטן די און פחאיגע עמעראציע די

 אר־ איינציקער איין היים. נייער זייער אין איינצוארדענען זיך ווי וועג
 געוועז^דאם וויכטיק עמינראנטן די פאר איז וואס זיך, נעפינט טיקל

 אנטהאלט וועלכער איין־אונד־אויסוואנדערער", פיר טובות "עצות איז
 שווינד־ פון אויסהיטן זיך אמעריקע, נאך פארן צו ווי איינפארמאציע

 לאנד" "גאלדענעם אין שוין קומט מען ■ווען זיך פירן צו ווי און לער
 ניט און "וואכענבלאט" אין נעדרוקט אבער איז ארטיקל .רער אדיין.

בייל^נע. דער אין
 אר־ אן אין אדיין, ביילאגע דער אין איז וואס מאטעריאל, דער

 אלבטןדך פון קאנ^דא" אין יודען .דער "געשיכטע טיקל
 בא־ זיך האבן יידן די זינט איבערבליק קוהצן א ניט ער וועלכן אין

 האר־ האט טעמע דערזעלבער איבער .1887 ביז קאנאדע אין זעצט
 אילום־ "יודישע גאלדפאדנס אין ארטיקל אן פארעפנטלעכט קאווי

צייטונג". טרירטע
 זוער־ "אייניגע איז "אויסוואנדערער" אין ארטיקל הויפט רער

 ער פראנראם־ארטיקל. במקום איז ■וואס אויסוואנרערער", צום טער
:פערזן די מיט אן זיך הויבט

 ווארט, מאנעס רעם איזט נלייכהייט" אוגד "פרייהייט
;זארגען פאמיליענפאטערם רעם ״פרנסה",

 פאטעראכט, ער פערלאסט זוכענד, דיעזע
נעבארען". ער איזט פינדעט זיא ער ווא אוגד

 אורזאכן, די וועגן פילאזאפירן אן הויבט שרייבער רער און
 פערלאסט, פריינדע און פאמיליע פאטערלאנד, זיין דער "יערער יוואם
 זעטצט, נעפאהר אין לעבען זיין נימט, האנד אין וואגדערשטעקן זיין

 איין פאמיליע זיינע אונד זיך פיר אום רייזט מער אונד לאנד איבער
זוכען". צו פאטערלאנד נייעם

 עלעמענטן, פארשיידענע ידי קלאסיפיצירט יווערן עם ווי נאכדעם
 גליקן, ירי געבורטסלענדער, זייערע פון אויסוואנדערן מוזן וועלכע

ג90



י״0גג$בגגגבלא "יירישגגם

 לאנד דאם רעכט מים "ווירד וועלכע אמעריקע, אין געפינט מען וראם
שרייבעד: ■דער פארענדיקט גענאנט", פרייהייט רער אוגד גאלדעם רעם

 אויסמאכטען, חוצפה אין ניכט מוס פרייהייט דיעזע "אבער
 אויסגע־ וועלט־ארדנונג־צערשטערוגג אין ניבט מום גלייכהייט דיעזע
 קיינע אין דארף אוגד זאל מאכען" "לעבען דיעזעם ;ווערדען לאסען

 אונד קאנסטיטוציאן די געזעטץ, דאם קורץ, — ליעגען, "מאכערייא"
 ■היער ידער האבען אויגע איהם יערער איין מוס לאנדעם רעם ארדנונג

וויל". זיין פרייא אונד נעאכטעט געליעבט,
 אין זענען וואם אנארכיסטן, און סאציאליסטן די וועגן וואונק א
 $ר־ די אויה און גאס יידישער דער אין הערשן געקומען צייט יענער

 סטרייקס, פאר אגיטירט האבן געהאט, איינפלוס שטארקן א בעטער
 ארבעטער־און־קאפיטאליסט־קאמח רעם פון אנהויב דעם אין וואס
פארגעקומען. אפט זייער זענען

 "אוייסוואנדערער" אין ■דאם פארזיכערט, האט רעדאקציע די
 בעלעהרענדע סקיצען, אינטערעסאנטע אימער לעזער ■די "■ווערדען

 אמעריקא איבער בעמערקונגען אונטערהאלטענדע אונד אויפזעטצע
 מקיים ניט קייגמאל ■האט זי וואם פינדען", אמעריקאנער די אוגד

 ברוקלין דעם פון בילד 8 אפגעדרוקט איז נומער ערשטן אין געווען.
 באמערקונג: דער מיט געווארן, געבויט צייט יענער אין איז וואס בריק,

 ■נעכסטער אין בריקע ריווער איסט .דער איבער באשרייבונג "אייגע
 ניט איז באשרייבונג די אויסוואנדערער". "יידישן דעם נומער

 חודש א מיט דערשינען איז נומער" "נעכסטער דער און "געקומען"
 פון בריוו א ארטיקל, איין נאר זיך געפינט אים אין און שפעטער
 דער פון לעצטער ■דער געווען אויך איז נומער דער גארדן". "קעסטל

 מיט "געבאדערט" ניט זיך "וואכענבלאט" דאם האט מער ביילאנע.
 "עמיגראציע .די שרהזאן האט אויס, ■ווייזט עס ווי און, עמינראנטן, ידי

 "טאגע־ דעם — הויפט־פעסטונג זיין אין אריבערגעטראגן ענינים״
 1887 פון אנהויב אין ער איז עמיגר^ציע דער דאנק א וואם בלאט״,
צייטוגג". ישראל "כל די ווערן יגענומען און ■געווארן באנייט

ה.

 משכילים חכמים, תלמידי סך א געבראכט האט עמיגראציע די
 אויה נאר געווארן דערצויגן זענען וואס שרייבער, העברעישע און

 פאדערונג א פילן גענומען זיך האט עס פרעסע. העברעישער דער
 שרגם משכילים די פון איינער בלאט. העברעיש א דא ארויסצוגעבן
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וזלאכי ר. א.

 העב־ א .ארויםצוגעבן הכנות מאכן גענומען האט \יוי3ץרטז)1ןיל יגנגף
 שרהזאן פאמיליע די "היהודי". נאמען אונטערן ■וואכנבלאט רעיש
 אין און לעזער באקומען צו אויסגענוצט שטימונג ׳דאזיקע .די האט

 און ארטיקלען העברעישע פאר וויינקל א• אפגעזונדערט "וואכנבלאט"
 די זיי וואלטן בכלל. בלעטער זיינע צו לעזער די צוציען דעם מיט

 גע־ האבן •וועלכע לעזער, די וואלטן פארפאלקאמט, אפטיילונג דאזיקע
 אין מווען. דאנקבאר זיכער זיי ווארט, העברעיש א נאך לעכצט

 העב־ באנאבטע עטלעכע געפונען שוין זיך דעמאלט האבן אמעריקע
 אינטערעסאנט געמאכט אפטיילונג די וואלטן זיי און שרייבער רעישע

 געוואלט ניט אבער האט שרהזאן פאמיליע די אינהאלטסרייך. און
 אר־ העברעישע קויפן פון הוצאה איבעריקער אן אין זיך אריינטרייבן

 אומזיסט באקומען געקענט סחורה דאזיקע די האבן זיי בשעת טיקלען,
 אזוי. געטאן האבן און "הצפירה", און "המליץ" פון איבערדרוקן —
 איבערגע־ מיט פול איז "וואכענבלאט" פון אפטיילונג העברעישע ידי

 ארינינעלע ידי פעליעטאנען. הנ׳ץ׳ס מערסטנס אירטיקלען, דרוקטע
 אמעריקאנער פון "וואכענבלאט" אין געדרוקט זענען וואס ארטיקלען,
 אפאריזמען זענען דאם נישטיק. און אומבאדייטנד זענען שרייבער,

 צבי אברהם חזן א פון "מאמר" א בלומענזאן, יוליום איינעם פון
 אים באעוולען פאר שול קאלוועריער דער מיט זיף משפט וואם כ״ץ,

 חזנים צו דאנק־בריוו שכירות. זיינע באצאלן אים וועלן ניט און
 מודעה. באצאלטע א אלם געדרוקט געוויס זענען ■וואם רעדנער, און

 זעליקא־ צו "פובליסיטי" שטיקל א אויך איז ■דאנק־בריוו די צווישן
 קענער׳ למדן, גרעסטן דעם אלם אים רימט מען ■וועלכן אין •וויטשן,

 שטיקל א האט וואם ^רטיקל, איינציקער דער רעדנער. און שרייבער
 וועלכן אין מוזיקאנסקי, יוסח פון אמעריקע" תולדות "אלה איז ווערט,

 אמעריקע, אין יידן די פון אומאחדות די קריטיקירט שרייבער דער
 איינע דאס אזוי געמיינדעם, ׳פארשיידענע אין צושפליטערונג זייער

פארטראגן. ניט צווייטן דעם קען ייד איין און צווייטע ידי •האסט
 זעליקאווי־ איז אינטערעם שטיקל א מיט ארטיקל צווייטער א
 נומער. פינפטן דעם אין •געדרוקט איז וואם ובבואי", "בצאתי טשעם

 ווי וואס פאעט", ׳געשעצטער דער "פריינט זיין צו ברי-וו א איז האס
 זעליקא וועמען מיט גארראץ, ליב יגזגרה האס איז אוים ווייזט עם

 אן איז בריוו דער קארעספאנדענץ. א געפירט דאמאלסט האט וויטש
 לעבן יידישן דעם שילדערן צו אים ביטע דיכטערם דעם אויח ענטפער

 מליצה פילאזאפישע קומט איינדרוקן אנשטאט אבער אמעריקע, אין
אויפן אויסגעבראכן רייזע זיין בשעת האט •וואם שטורם, ידעם וועגן
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,,וגאבגוובראבג "ייךיטזגוגז

 ברו־ !גריכיש אין מיינט •וראם פילאדעלפיע, פון טייטש דעם און ים,
 יידן .די אזוי ווי דערציילן עיקר צום אבער קומט ער ווי דער־ליבע.

 צו אפ שיקט שה׳י־פה׳י, מיט אפט ער פטרט פילאדעלפיע, אין לעבן
 דרוקן וואט איבעראל" און דארט און "דא ^רטיקלען זיינע לייענען

"וואכענבלאט". אין זיך
 .באנייסטערט איבעריק ניט לעזער די זענען אוים ■ווייזט עם ווי

 שרהזאנען אויסגעדריקט און אפטיילונג העברעישער דער פון געווען
 ■העב־ די באשלאסן •דעריבער האט שרהזאן אומצופרידנהייט. זייער

 פאלגג־ די זיך געפינט נומער אכטן אין אפשאפן. אפטיילונג רעישע
:העברעיש אין דערקלערונג דיקע

העברעיש". פארשטייען וואם "וואכענבלאט", פון לעזער די "צו
 צום צוגעבן צו וואונטש און ווילן אונדזער געווען איז "עס

 זענען מיד אבער ביילאגע, העברעישע באזונדער א "וואכענבלאט"
 אמע־ אין זיך ■געפינען לעזער העברעישע דאם געווארן איבערצייגט

 אבאנירן צו ניט אויך זיך איילן בעסטע די און -ווייניק, זייער ריקע
 אונ־ און ביילאגע, .העברעישע .די צוליב "■וואכענבלאט" דעם אויה זיך

 באדיינקט זיך ימיר האבן דעריבער ;ארויסגעווארפן זיין ■וועט מי דזער
 "וואכענ־ אין ארטייקלען העברעישע ■דרוקן אויפהערן באשלאסן און

 באמת טוט .הארץ זייער וואס אייניקע, די יצוליב אבער בלאט".
 אפרעדן און טאן צוליב זיי מיר וועלן בלאט, העברעיש א נאך לעכצן

 אייראפע אין בלאט העברעיש א פון ארויסגעבער די פון איינעם מיט
 די ארונטערלאזן "טאגעבלאט" פון אבאנענטן די פאיר זאל ער

 צאל א נעמען אים ׳ביי וועלן מיר און האלב, אויר "סובסקריבשאן"
 "גאזעטן" די אדער "טאגעבלאט" פון אבאנענטן די פאר נומערן

 "וואכענ־ .דעם מיט צוזאמען צושיקן בלאט העברעישן דעם וועלן און
 העב־ א באקומען ווילן וואס אלע די פרייז. העלפט פאר בלאט"
 זאלן פרייז, .העלפט פאר אייראפע, אין .דערשיינט וואם בלאט, רעישן
 אנ־ פון ערפילן וואונטש זיין וועלן מיר און וויסן לאזן גלייך אונדז
ווייטער". און 1888 יאר פאנג

ו.

 טעאטער. ווענן נאטיצן די געווען אויך זענען מאגער און אירים
 באריכט", "■טעאטער קאלום האלבער א געדרוקט נומעראיז איןערשטן

 נוימער ציווייטן אין בא׳מערקוננען. קריטישע שום אן ידיעות טרוקענע
 ביי בלייב "שויסטער נאמען מיטן ארטיקל לענגערער א זיך געפינט
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מילאני ה א•

 אונפאר■ "איין זיר נעמט ארטיקל דאזיקן דעם אין לייסטען". דיינען
 וואם ליפצין, פתי פון קתוודע די אן בעזוכער" טעאטער טייאישער

 פאלקס יודישע "ניויארקער רער אין •געווארן קריטיקירט שארה איז
 דאזיסן דעם פון אויסצוג אן בריינגען צו כדאי איז עם צייטונג".

 אמאליקע .די אין -פלעגן פאטריאטן" "טעאטער ווי זען, צו ארטייקל
:אויסטענהן זיך יארן

 זאגענאנטען מאנכער אונפערשעמטהייט אונד פרעכהייט "די
 ■גרעניצען. קיינע קענט לאנדע, "פרייעם" ■דיעזעם אין "פובליציסטען"

 אמעריקאני־ אונזערעס דער אן דאם גענוג, טרויעריג שאן איזט עם
 אוגד ׳געוויסלאזע צייט, לעצטען דער אין ליטעראטור, יידיש־דייטשען

 גע־ זיך אומשטירצער" "וועלט זאגענאנטע לייטע, וואגאבענדירענדע
 גאנצען דעם טראמפעטע הייזעריגער איין מיט דיא האבען, שטעלט

 איזט טרויעריגער נאך אבער צגרגפץ, פגודרוודבעץ אגור מוארר וועלט
 דעסען אויה האבען, געלערענט ניכטס •דיא לייטע, דיעזע ווען עס,

 אויסגעטראס־ ניכט נאך מוטערברוסט איהרער פאן מילך דאם לי&ען
 וויסענ־ עלעמענט^ר אונבעדייטענדסטען דיא דענען לייטע, איזט, נעט

 אורטהיילען, צו דינגע איבער ערפרעכען זיך זינד, פרעמד שאפטען
 זינה פרעמד פאלקאמען שפראכע חינעזישע די וויא איהנען, דיא
 מאדערנע יענע .ווען לאסען, געפאלען גלייכגילטיג אונז העטען וויר

 ריוא־ רגרך פרייחייבג איבער געקרידעל איהרעס בייא "פובליציסטיק"
 דיע־ איבער געבליבען, מיארר רגרך גץאפיכגאל־פוגרגגאלבגגוג איבער גזיבג
 אויפקלערונג פאליסמענקלאבהינרייכענד דער איהנען קאן פונקט זען

 איזט, געשעהען סתווער יוניאן אם אונלענגסט שאן דאס ווי געבען,
 אייג־ וויסענשאפט דער אין ערפרעכען נאך זיך לייטע דיא דא אבער

 אידרעם די אורטהיילען, צו געגענשטענדע איבער אונד צודרינגען
 איהנען פערפליכטעט יוויר זינד זינד, געוואקסען ניבט עזעלסהירנע

לייסטען!". דיינען בייא בלייב "שוסטער, :צורופען צו
 פון אופפירונג דער וועגן נאטיץ א דא איז נומער זיבעטן אין

 נו־ עלפטן אין טעאטער"; אריענטאל אין ברידער" זיינע אונד "יוסה
 אויפגע־ איז וואם ווארזאגערין" "די וועגן נאטיצן קורצע צוויי מער

 אסתר" און "המן און הויז" אפערא "רומעניען אין נעווארן פירט
 און רעקלאמעס פשוטע זענען נאטיצן די טעאטער". אריענטאל אין

 וועגן טעאטער־באלעבאטים. .די פון געווארן נעשריבן געוויס זענען
 פע־ זיין אין זעליקאוויטש באריכט פילאדעלפיע אין טעאיטער יידיש!

 רימט ער וועלכן אין (,8 )נוט. איבעראל" און דארט און ״דא ליעטאן
 סאמפלי־ מיט באשיט און טאכטער" קאפריזנע "ידי פון אויפפירונג די



גואכעובלאגו" "ייריטנום

 די און סימאנאוו און פרידמאן אבראמאיוויטש, איקטיארן די מענטן
 אחרון "ואחרון גרינבערג. און אבראמאוויטש האלדער, אקטריסעם

 חאזקעל פון ■ראלע שיווערע זיין שפיעלט ער וואכטעל. הער — חביב
 ער בעט, אי ׳סאמעדיעלאנד. פאן קאמעדיאנט איין ■וויא משרת דעם

אליין". דומה מלאך דעם לאכענדיג מאכען קענען וואלט

ז.

 און בארימעריי זיין טראץ שרהזאן, האט אוים ווייזט עם ווי
 ניט "וואכענבלאט" אין גליקן גרויסע קיין רעהלאמעס, שרייענדיקע

 גע־ בלאט דאם .האט דערשיינונג זיין פון וואכן לעצטע ■די געמאכט.
 פיר לעצטע די אכט. געווארן איז זייטן 12 ■פון איינשרומפן. נוטען

 נומער יעדער פא׳פיר, קאלירטע אויר געדרוקט זיך האבן נומערן
 אבער רעקלאמע, צוליב געטאן זיכער דאס ׳האבן זיי פארב. אנדער אן
 פאפיר -ווייסע ידי אפילו פאק־פאפיר. ביליקע געווען איז פאפיר די

 פאמי־ די האט בכלל געווען. שלעכטע א זייער איז "וואכענבלאט" פון
 אויס־ אויסערלעכער דער מיט גערעכנט ניט קייינמאל זיך שרהזאן ליע

 מיט האט גאלדפאדן ארימער ■דער בעת בלעטער. זייערע שטאטוננפון
 זאל בלאט זיין פון אויסערלעכקייט ■די דאס ■געזען, מעגלעכקייטן אלע

 געדרוקט איז צייטונג" אילוסטרירטע "יידישע זיין און שיין, אויסזען
 "וואכענ־ דער חאט אותיות, ליכטיקע מיט און פאפייר שיינע אויח

. . . ■פארזעעניש א ■ווי אויסגעקוקט שרהזאן רייכן דעם פון בלאט״
 לאנג ניט האט בלאט דאס -וואם וואונדער, קיין ניט איז עם און

 יאנואר טן15 רעם עם, האט נומער טן16 דעם ■מיט אנגעהאלטען.
דערשייינען. אויפגעהערט ,1888

 שרהזאן ■ווארפט אונטערניין "וואכענבלאט״ם דעם פון שולד די
 וואכנבלאט, סאציאליסטישער א "■פאלקסצייטונג" דער אויח ארויח
 אוים־ יוביליי־ דער אין יארק. ניו אין דערשינען ■דאמאלסט איז ׳וואס

 "וואכעג- "דאס ער: שרייבט ,1894 ,20 אפריל ״גאזעטן", פון ■גאבע
 אינטריגעס און פערפאלגונגען דורך אייננעהן נעמוזט האט בלאט"

 זעיהר דאמאלסט איז וואם צייטונג", פאלקם "יודישער טער2 דער פון
 אי- זייגען מטלטלין ידי ׳מיט "וואכענבלאט" דאם געוועזען. מעכטיג

גאזעטען". יודישע די צו בערגעגאנגען
 וואם ׳ניט איך •ווייס זיך, פאר צייטונג" "פאלקם ידי האבגדיק ניט

 סאציאליסטישע די געווען. זענען אינטריגעס" און "פארפאלגונינען די
 אטאסידן און שרהזאנען אויח אנפאלן נעוויס פלעיגט צייטונג" "׳פאלקס
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מילאני ד.

 די ווען אליין. "וואכענבלאט" רעם דוקא ניט אבער בלעטער. זיינע
 אליין, "וואכענבלאט" דעם נאר פארפאלגט וואלט צייטונג" "פאלקס

 "פאלקס־ די גענן־אטאקעם. מיט א&געענטפערט זיכער איר מען ■וואלט
 "וואכענבלאט" פון נומער צווייטן רעם אין טאקע איז צייטונג"

 "שוס־ ארטיקל •דערמאנטן פריער רעם אין געווארן אנגעגריפן ׳עטארק
לייסטענם". דיינען ביי בלייב טער,

 "ווא־ דאס אז באווייז א איז ׳טרהזאנס התנצלות אט־די
 אינ־ און "פ^רפאלגונגען צוליב ניט אונטערנעגאננען איז כענבלאט"
 לייענער רעם האט מאטעריאל לייען רער -ווייל פע&וט נאר טריגעס",

 זייערס דאס אננע׳טטאנען, ניט זיכער איז זיי צופרידנגעשטעלט. ■ניט
 ־5א געפרובט זיך און ימים אריכות קיין ■געהאט ניט האט בלאט א

 גע־ ארויסגענעבן אנדערע פון גאר וואלט ער ווי אים, פון ׳טאקלען
 מטלטלין די מיט וואכענבלאט "ראם באטייט ׳וואס — ניט ווען ;ווארן
 נומער יעדען אויח ? נאזעטן" יודי׳טע די צו איבערנעגאנגען זיינען

 אפ׳טר איז דאס ארויסגעבער". זין, און "שרהזאז אנגענעבן דאך איז
 ראם אז אן זיי ניבן יוביליי־ארטיקל אין וואס אורזאכע, די אויך

 איינ־ >דעם מאכן וועלנדיק ,1885 אין געווארן נעגרינדעט איז בלאט
 איי־ פריער יאר א מיט דערשיינען צו אנגעהויבן האט עם דאם דרוק,

 חולייה זי איז רייד זייערע נאך לויט וואס "פאלקם־צייטוננ", די רער
(.* ״וואכענבלאט" פון אונטערגאנג דעם אין

 פון ארויסנעבער די וואם איבערצוגעבן איבעריק זיין ניט וועט עס *(
:״פאלקם־צייטונג" דער וועגן שרייבן "טאגעבלאט"

 סאציאליס־ מיט ; 1886 יוני אין געבארן פאלקס־צייטונג אידישע ״ידי
 •אזוי בראסלאווסקי. דר. און מינץ מאזעם ה׳ רעדאקטערע נרונדלאגע, טישער

 די האט און טענדענץ איתר אן עתרליך נעהאלטען זיך האט זי ווי לאנג
 אויס־ שעהן צימליך זי האט נעשימפט, ביסלאכווייז נור נאזעטען" "יודישע
 אננעפאננען זי האט אבער קוים נעפונען. אנהענגער פיעל און געמאכט

 שטאלץ זיך האט און "גאזטען" די גענן קאמף נרויסען איין פיהרען צו
 איבערלעבן וועט וואם עלפאנט, גרויסער אלם בילד א אין ארויסנעשטעלט

 א ווי דערווארנען נלייך זיך זי האט נאזעטען", "די הינטעלע קליינע דאם
 אדווער־ זייטען 8 איתרע זיינען צייט קורצע א אין און ביין א מיט הונד

 צו־ זיך האבען פובלישערם די נעווארען. געשרוהמפט צוזאמען טייזמענטם
אונטערנענאננען". איז "פאלקם־צייטוננ" ידי און הרגעט
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שגלבגאן אליגזג

"ווארהייט" די
אמעריקע. אין צייטונג יידישע געזעלשאפטלעכע ערשטע —

גגןגגידוזווסי. ואזץוץ גוגדיאל דך. דבר גזי?

 אנאר־ די און סאציאל־דעמאקראטן די צווישן קאמח דעם אין
 די איידער נאך ראלע. וויכטיסע א ■געשפילט •פרעסע !די האט כיסטן

 זיי ׳האבן פרעסע, אייגענע זייער נעהאט האבן םאציאל־ידעמאקראטן
 )א צייטונג", פארקים ייידישער יארסער "ניו !דער ■טיט באנוצט זיך
 ׳געהאט ניט האבן ■אנארכיסטן .די אונטערנעימונג(. פריוואטע ריין
 געלונ־ .אבער זיי איז ׳סרבנות גרויסע ימיט צייטשריפט. אייגענע סיין
 די געווען איז ידאם — פרעסע־פלאטפאירמע אייגענע אן שאפן צו געז

 צייטונג. ארבעטער יידישע געזעלשאפטלעכע ערשטע !די "ווארהייט",
 איר לויט באזארגט. געווען ניט מאטעריעל איז צייטונג דאזיסע די

 פון לייענער ייידישע די צו אפעלירן געסענט ניט זי ׳האט כאראסטער
 צו־לאנג •געווארן געשריבן דא׳רטן זייגען ארטיקלען די צייט. יענער

 ארבעטער ■די שפראך. דייטשמערישער שווערער א אין דערצו און
 ניט ׳דעמאלט זיינען עם רערגרייכט. .ניט צייטונג ידי ׳האט לייענער

 אוים־ סענען •צייטונג אזא זאלן וואס אינטעליגענטן, ■גענוג גע׳ווען
 טע־ רי און זאמלונגען ׳געלט די געהאלפן ניט האבן עם ;האלטן
 פון עסזיסטענץ אן נאך — ארגאן ידעם לטובת פארשטעלונגען אטער
אונטערגעגאננען. "ווארהייט" .די איז חדשים פינח

 כאראיסטער א צייטונג !דער געבן נעוואלט האבן ארויסגעבער ידי
 רעדאקטאר פארן ארנאן. רעוואלוציאנערן ׳פארטייאישן ניט א פון

 אנטזאגט אבער זיך ■האט ער !ווינטשעווסקין. מ. איינגעלאידן מען האט
 וואם יאפפא. י. רעדאקטאר פארן באשטימט מען האט יראן קומען. צו

 פריינד". "ארבעטער לאנדאנער אין אנארכיזם ■דעם .פארטראטן האט
 יאפפא ׳ווי אופן דעם ימיט צופרודן געווען ניט זיינען ארויסגעבער •די

 רעדאס־ א אויםגעסלבן האבן זיי און צייטונג, ידי רעדאסטירט האט
 ^ראלץאך$זגג, ה. זץאטז, וזי. פון באשטאנען איז וואם ציע^קאמיסיע,

וווודינו^ץ. א. י. און לגאינז ד.
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שגלוזאץ א.

02500 געווען איז צייטונג דער פון טיראזש דער
 דעם דערשינען איז "ווארהייט" *ידעו פון נומער ערשטער דער

 פון להד א טיט אן זיך הויבט .נומער ■דער .1889 פעברואר טן15
 ידי צו אויפרוח אן טיט און ".ווארהייט" .דער רוח "צום עדלשטאט ד.

 ■פריי־ ידער פיאנערז "!די ׳ארויסגעבער. די פון אריבעטער ייידישע
 פאר־ אוטעטום איז ארבעטער ידער :אויפרוח פון אינהאלט ;הייט"

 זיינען ׳וואם ידי, געמאירדעט. און פארפאלגט ווערן יידן די שקלאפט.
 אין גלייך האבן רו, דארטן געפינען צו אמעריקע קיין ׳געפלויגן
 שקלאפעריי. נייע א אן קומט זיי אויח אז ׳דערפילט, גארדן" "קעסטל

 אין לעבן זאלן מענטשן עטלעכע כדי עקספלאטירט, ווערן מאסן די
 און הערשער די אז לערנט, געשיכטע( )די "זי לוקסוס. און רייכטום
 צו ווי צוועק אנדערן קיין האבן פאירמען רעגיררנגס אלע טיט טיראנען

 ׳דער פון טייל גרעסטע ידי קייטן געזעץ אין שמידן אונטערדריקן,
 אונטערטעניקייט אין פאלק דאם האלטן צו ■דאדורך אום מענטשהייט

 ציל, איין נאד האבן . . . קאפיטאליסטן די . . . שקלאפעריי" און
 גרעס־ די בארויבן און מארדן אדערן, די פון בלוט דאס אויסצוזויגן

 און ■פאפן טיט צוזאמען אום . . . מענטשהייט דער פון טייל טע
 ארבעטער די . . . ווייל . . . רייכטום אין לעבן צו . . . הערשער

 גע־ די . . . יאך שקלאפן רעם אוגטער ליודט און שמאכטעט מאסע
 פאר־ אלע אין קלאסע הערשנדער דער פון ציל דער אז לערנט שיכטע

 אלע טיר . . . קלאיסע ארבעטער ■די בארויבן צו איז ... מען
 זיך דארפן בארויבטע, און ■אויסגערויבטע אלם ארבעטער, יידישע

 פרא־ ידעם ■מיט וועלט, גאגצער דער פון אירבעטער אלע ■מיט פארבינידן
 אזוי קעמפן ׳וועט "-ווארהייט" די . . . לענדער אלע פון לעטאריאט

 געגן קאמח א . . . דוערן פארניכטעט וועט שקלאפעריי ביז לאנג
 געגן קאמח קייטן, און געזעץ שווינדלעריי, געגן קאמח רבנים, פאפן,

(.2 זינן״ צו אום קעמפן דויבער, און אויסבייטער
 האט אויסגאבע, וועכנטלעכע א געווען איז "ווארהייט" ידי הגם

 אפי זיינען שפאלטן גאנצע נייס. פאר פלאץ פיל איפגעגעבן אבער זי
 ׳פראפעסיאנעלע פון פארזאמלונגען יוועגן מעלדן צו געווארן געגעבן

 באווע־ אנארכייסטישער דער פון און ארבעטער־קלוכן פון פאריינען,
די לעבן. אלגעמיינעם וועגן נייס געדרוקט אויך ׳האט מען גונג.

 באוועגונג" אחבעטער יידישער דער פון געשיכטע "די •בורגין: (1
.159—161 זייטן

מאדערניזירט• ארטאגראפיע (2
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גוארתייפו" וי"

 ברענגען דא יורעלן מיד קאמענטארן. ימיט ווערן באגלייט פלעגט ניים
 אפגעברענט זונטיק פאריקן האט ברוקלין "אין :מוסטערן עטלעכע

 דא־ טויזנט צען אויר וואר שארן דער המדרש. בית קריסטלעכער א
 גע־ נארניט וואלט אפטער אביטל ניים אזעלכע * ניט מער — לער

 וועלכער פאל, א געטראפן תאט )אירלאנד( דובלין "אין ;שאדט"
 איז בריג לענדלארד ידער ■ווערנד גמרא. !רער מיט נוט זייער שטימט
 אויר אונבעקאנטער איין תאט קירכע, אין טאכטער זיין מיט געפארן

 ■רעם און גאז .די אראפגעשאסן טאכטער ידי תאט און אויסגעשאסן זיי
 מען )וועמען .ניזיקין אינן, מצוה שליחי פעהוואונדעט. לייכט פאטער
 און גמרא". די זאגט ניט( שאדן קיין האט דער מצוה, א טאן שיקט

 חוג־ פינר מיליאן, צוויי 1871 אין ׳האבן ■דייטשלאנד ״אין ווייטער:
 פון מיליאן צוויי תיימאט. זייער פארלאזן עמיגראנטן טויזנט דערט

 איטאליענער טייל נרויסער א — אמעריקע. נאך נעקומעז זיינען ויי
 אד־ די בראזיליען. נאך ■גייען און היימאט זייער וואך אלע פארלאזן

 פאר־ ענדלעך וועלן זיי ביז נייען זוכן תונגער אלטן פון לויפן בעטער
 וועלן זיי אז זאנדערן, רעטונג זייער לינט לויפן אין ניט אז שטיין,

 ; (5 )נומער תיימאט". זייער פון זויגער בלוט זייערע לויפן מאכן
 אדווא־ זיך רופן יוועלכע פוילענצער 5300 עם ניבט יארק ניו ״אין

 פערברעכן" אזויפיל ניבט עם וואם ניט וואונדער קיין איז עם קאטן.
 אין אדיין אזוי יארק ניו אין יעצט זיינען שריפות "די ; (6 )נומער

 טרעפן ניט זאל עם וואם טאג איין ניט פארגייט עם דאס מאדע דער
 שארן מאטעריעלן מיטן נאר אפ ניט לויפט עם און דריי. צוויי,
 אונזער אין אבער זיך איז עם מענטשן. אום אויך קומען עם אליין,

 ביזנעס ׳מאכט יערער — דעריבער וואונדערן צו ניט לאנד געליבטן
וויל". ער ווי

 אנגעלעגנ־ אויסלענדישע וועגן נאטיץ רעדאקציאנעלער א אין
 דייטשער דער תכשיטל, "וועלוועלע נערעדט: אזוי דארטן ווערט הייטן
 בעקומען נאמען ליבן זיין דאנק א שוין תאט צוויי, נומער הונט טראן

 דריי פון יםומע פארלאננטע די )שכירות(. ווייידזשעס גרעסטע די
 לעבן איבערפליסיקן זיין פארנרעסערן צו אום מארק מיליאן % און

 ליבע־ פאר א חוץ און באוויליקט, אייזלען שטום תייטשע די האבן
 קעשענעס... ידי אין קולאקעם געמאכט ■האבן וועלכע .דייטשן, דאלע
 פראטעסט אויר מויל א עפענען צו געוואגט ניט קיינער זיך האט
רויבער". געקרוינטן דעם געגן

 אין זיך האט אנארכיזם, פון אידייען .די פאיפולאריזידן צו בדי

ו99



טוגלגדאן א.

 (3פ.א.פראנק פון ■ווערטערבוך" "פאלקס א געדרוקט "ווארהייט" דער
:מוסטערן עטלעכע ידא גיבן מיר

 רוסי׳עע ידי פאלקאם. אונבעגרענעצט, גאנצן אין :אבסאלוטיזם
 "סאמאדערזשא־ איז צאר דער דען אבסאלוטע, איין איז רעגירונג

 "אבסאלו־ הייסט רעגירונג אזא ■ווינשט ■רואם פאליטיקער דער וועץ",
 "אבסאלוט" רעגירונגאיז אזא "אבסאלוט". איז רעגירונג אזא טיסט,

 אבהענגען ׳פאלק גאנץ א פון טויט און לעבן יראם אז דען פערדארבן,
— גרעסטער דער איז "פראכוואסט" איין פון

 פון מיעונג די ש. ב. צ. ט^עפוכא. א ׳פלויידער, א אבסורד,
 קענען ניט וועלט די זיך וועט באסעס אן אז ארבעטער, אנדערע

 מעגטשן -געוויסע אז אידייע, די ,,אבסורד". גרעסטער רער איז פירן,
 אן איז גאט אין גלויבן ראם קנעכט. זיין צו געווארן געבארן זיינען

 איז ער )אז -דא איז ער אז בעווייזן ניט קאן קיינער רען "אבסורד"
 "אבסורדנע" נור "גאט"(. אות אין באווייזן ׳עפעטער מיר •וועלן ניטא

— איין ער.איז אז גלויבן מוחות
 חו^ים, די מיט פילן ניט קאן מען וואם אפגעצויגן, אבסטראקט:

 ■געזעלשאפט קינפטיקע די אבסטראקטנע פאר זיך ׳עטעלן מיר רוחני.
 וועלן מיד וואם גלייכהייט, ווארע די פון בעגייסטערט ווערן מיר און
 געזעלשאפט קיין אז מיר פארשטייען אבסטראקטנע געניסן. דאן

— מיר מאכן דארום און הערשער קיינע דארך
 ארמי־ ■ווי ווערטער אזוינע קומען ווייטער און — אגיטאציאן

 אטעאיזם, אויטאנאמיע, אויטאריטעט, אידעאלאגיע, ניסטראציאן,
 דעם אין געגעבן ווערן אויסטייטשוגגען די וו. א. א. אינדיווידיאום

נוסח. זעלבן
 וואם ארטיקלען, ערנסטע די דערמאנט פריער שוין האבן מיר

 איצט זיך וועלן מיר "ווארהייט". דער אין געדרוקט געווען זיינען
צייטונג. ידער פון בילד א באקומען צו כדי עטלעכע, אויח אפשטעלן

 ער לעבן". פון רעטעניסע "די וועגן ■געשריבן האט פראמץ א. פ.
 באוויזן, האט און וועלט דער אין מיסטעריעם אלע ארומגערעדט האט

 גאטהייט ידער אין ניט פראנעס אלע פון לייזונג ,די זוכן דארח מען אז
 געשריבן ואויך האט דערזעלבער ,וויסמ&אפט. ידער דורך נאר —

נאטורוויסנשאפט. וועגן
 און אמעריקע וועגן ארטיקלען געשריבן חאט ואלאוזאראוג גז.

האט ■דערזעלבער מאנאפאליזם. און מאנאפאל איבער •געשיכטע, איר

 מעריסאן. א. י. — פראנק״ און ״פריי (3
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'”גגאגהייס "די

 האט ער ארבעטסטאג. שעה׳דיקן אכט ידעם ■וועגן ■געשריבן פיל אויך
 ניט ארבעטער ידי ׳וועלן ארבעטסטאג פארקירצטן טיטן אז געהאלטן,
 אנ־ לעגיסלאטיווע ידי און געזעץ דורכן סאן מען ווערן. געהאלפן
 אוים־ יא שוין ארבעטער די האבן אט אויסקעמפן. גארנישט שטאלטן

 ווערט ווי אבער ארבעטסטאג, קורצן א לענדער •געוויסע אין געקעמפט
 צו נאר בלייבט עם אז קלאר, איז עם ? דורכגעפירט געזעץ דער

 ■ווייזן און לאגע זייער וועגן אמת .רעם ארבעטער די דערציילן קעמפן,
 מאסן די צוגרייטן דארח מען רעטונג. זייער ליגט עם וואם אין זיי

 דארח מען ליבע. ברודער און ׳גלייכהייט פרייהייט, פאר קאמח צום
רעוואלוציע. סאציאלער הער פאר ארבעטן

 פארעפנטלעכט איינער האט ט־בר ב\ טבר פסעוודאנים אונטערן
 יעצ־ די און אנטוויקלונג אלגעמיינער "רער וועגן ארטיקלען עטלעכע

 פאר־ ריזיקע געמאכט האט ציוויליזאציע !די צי׳וויליזאציע". טיקע
 פראגרעסירט. האט וויסנשאפט ■די פארגאנגנהייט. דער לגבי שריטע
 איז ליטעראטור די ? זי געהערט וועמען צו ? פריי זי איז אבער
 רעם דינען און געהערן דארף אלץ זי? דינט וועמען אבער ׳גרוים

פראלעטאריאט.
 ׳וועגן י. שרייבט לאגע" סאציאלע "!די ארטיסל אן אין

 הער־ די פון אונטערדריקט געווען שטענדיק איז פאלק יראם ווי ידעם,
 האט זי מאסן. !די אויח געווירקט אבער האט אונטערדריקונג ■די שער,

 אונטער־ די זעלבסטבאוואוסטזיין. פון גייסט דעם אנטוויקלט זיי ביי
 האבן קאפיטאליסטן !די יקאמח. צום צויגעגרייט ימאםן ידי האט דריקונג

 איצט הערשאפט. זייער אנצוהאלטן בדי רעליגיע, ידי אויטגעניצט
 פארנעמט פלאץ איר אבער געווארן. אפגעשוואכט רעליגיע די איז
 "פאטערלאנד מיט קאיפ א ארבעטער !די פארדרייט מען פאליטיק. די

 ארבעטערפארשטייען די אבער געפאר". אין איז "פאטערלאנד ליבע";
 יאפפא און קעפ. די פארדרייען לאזן ניט זיך ■וועלן זיי שווינדל. דעם

 דאס צוטומלט. רעגירונגען אלע זייינען "יעצט :אזוי ווייטער שרייבט
 אנ־ דעם אום גרייטן זאלן זיי מיטלען וועלכע ■גארניט שוין ווייסן זיי

 אביטל מאכן יוועלן וואלטן זיי אפצואווענדן. פאלקסשטורם קומענדן
 דאס אפציען וועלן זיי אז מורא, האבן זיי אבער זיך, צווישן מלחמות
 קלארע א מאכן ניט ארבעטער די דערווייל זאלן לאגד, פון מיליטער
 -דול אייצט זיינען רעגירונגען ידי — קורץ היים. דער אין רעכענונג

 ידי מיט ארטיקל ■דעם פארענדיקט יאפפא . דאטלאזיקייט פון
 וועט קראך געוואלטיקער דער אז געפאסט, זיין מיר "מוזן זוערטער:

 רעגירער מאנאפאל, רעגירונגען, פון מאכן וועט און איינטרעטן באלד
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טוגלסאץ א.

 ארבעטער־ •די וועלן ערשט דאן אש. בארג אייז מאנאפאליסטן און
 וואט אלעס מניסן פריי קענען ווילז זיי און לעבז זיי אז וויסן, מאסז

מאדערניזירט(. )ארטאגראפיע (4 )נומער לעבן" צום גיט נאטור די
 פון "ווארהייט" !דער פאר געשריבן ארטיסל ספעציעלן א איז

 דער צו לאגע ׳היינטיסע די שרייבער דער פארגלייכט ודאגזכו יאהא\
 וויל וואס משה, א פאראן איז היינט אויך מצרים. אין שקלאפעריי

 איז עם סאציאליזם; דער איז דאס — מענטשהייט רער באפרייעז
פרעסע. סאציאליסטישע די איז דאס — האש עמוד דער פאראן אויך

 געווארן ארומגערעדט מאל פיל אויך איז "ווארהייט" דער אין
 א&האנד־ לענגערע א געשריבן האט אבוץ\2 ווטוגז פראגע. יידישע די

 .די יוואס דעם, אויר אפגעשטעלט זיך האט ער טעמע. דער אויר לתג
 זיי ווייל זין, וויסגשאפטלעכז דעם אין פאלס סיין ניט זיינעז יידן

 כלויז פארבונדן זיינען זיי שפראך. סייז איז לאני היין ניט האבן
 וויל דעריבער פאלק. א זיינען זיי אז געפיל, דעם און רעליגיע דורך

 און טעריטאריע א סריגן צו כדי פאלעסטינע, סאלאניזירן יוגנט די
 שפילט רעליגיע אויב אבער זין. וויסנשאפטלעכן איז פאלס א ווערן

 איין אין יידן אלע פארבינדט וואס־זשע טו ראלע, גרויסע סיין ניט
 . . . לאגד קיין ניט שפראך, די ניט רעליגיע, די ניט פאלס?"

 אזוי עסזיסטירן יידן אז שלום, צום אונז ברענגט אלץ דאם
 זיי וועלכע אין שלעס, אלע צו צרות, אלע צו געוואוינהייט זייער לאנג
 בינדט יידן . . . געשיכטע זייער אנפאנג פון איינגעלעבט זיך האבן

 געבילדע־ דער . . . זיי געגן פארפאלגונג די און האם דער צוזאמען
 צוגע־ ניט ווערט ער וואם דערפאר, נאר ייד אלם זיך פילט ייד טער
 פרעגט ? פארפאלגט יידן ווערן פארוואם אבער יגויס". די צו לאזן
 צו־ פארפאלגט ניט ווערן יידן אז ענטפערט, ער און — סאטץ משה
 פאר־ קאפיטאליסטן און גלחים האבן דאס מאטיוון. רעליגיעזע ליב

 גע־ צו כדי מאמענטן, רעליגיעזע אין יידן געגן קאמח דעם פוצט
 מען סאמח. ידעם פאר פאלס פראסטן דעם פון סימפאטיע די ווינעז
 וואג־ אנגעהויבן האבן זיי ווען פארפאלגן, צו אנגעהויבן יידן האט

 רייכטום, יידנם דעם צונעמען הענען זאלן הערשער .די כדי דערן,
 אמת׳ע זייערע צו ניט צארן זייער אויסלאזן זאלן מאסן די כדי און

 געקענט אויר ■האבן הערשער די יידן. די צו נאר אונטערדריקער,
 פאלס דאם אז אויסרייד, מיטן פרייהייט זייער מאסן די ביי צונעמען

 האבן יידן אויח פארפאלגויגגען די פרייהייט. זיין מיט מיסברויכט
 ניט זאל ער כדי אויגן, די פאלק דאם פארבלענדן צו :צוועק איין
 דארסן ארבעטער ייידישע די ליידן. זיין פון אורזאכן ריכטיסע די זען
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 די, נאר מאסן, די ניט זיינען שונאים זייערע אז פארשטיין, דעריבער
 ׳דאז, נאד יפארשווינדן וועט פראגע יידן !די מאסץ. !די אן ■ריידן •וואם
פראגע. ׳סאציאלע ■די ווערן געלייזט וועט עם ווען

 ספע־ א ארויס איז קאמונע פאריזער •דער פון יוביליי ידעם צו
 אויך שלאכטן די פון בילדער טיט ראנדן רויטע אין נומער יציעלער

 !די א3יאפ י. איבער !ניט ארטיקל גרויסן א אין גאסן. פאריזער די
 ארטיסל זיין פארענדייסט ער קאמונע. פאריזער ■דער פון געשיכטע

 כאראיסטע־ אזוי זיינען ׳וואים פאראגראפן, צוויי פאלגגדיקע די טיט
 אנארכיסטישע ■דאמאליסדיקע ■די פון געדאנהענגאנג ■דעם פאר ריסטיש

 די פון איז וועלכע כלוט. ימאםע אומגעהויערע "׳דיזע שרייבער:
 געווארן, פארצאפט באינדע רויבער ■קאפיטאליסטישע בלוטדורשטיקע

 די פאר וועלט דער ארבעטער זעלבסטבאוואוסטע אלע נאך שטייט
 בא־ חאבן מיר ■וועלכע פעלערן, "די ראכע. נאך שרייט און אוייגן,

 אלם אייך "זאלן אונז, צו ערמאהדעטע ידי שרייען ברידער", גאנגען,
 !האבן ימיר ■האנדלען. צו צוקונפט ■דער אין ׳האט איר ווי דינען, לערע
 מענטשלעך זיי טיט האבן ימיר ■געהאט, מיטלייד טערדער אונזערע טיט

 קינ־ אוטשולדיקע ׳אונזערע טיט מיר פוילן ׳דערפאר און נעהאנדלט,
 "זאל מיטלייד!" קיין און פארזיכט ערד. דער אין פרויען און דער
 פע־ די אז זיכער, ימיר זיינען קומען, אפרעכנונג ידער טאג !דער נאר

 ■הויפטזעב־ באגאנגען, ■האבן ברידער פאריזער אונזערע ׳וועלכע לערן,
 און פארקומען, ניט אונז ביי וועלן פירער, אויח זיך פארלאזינדיק לעך

 ׳האבן קראקאדילן קאפיטאליסטישע ■די יורעלכע מיטלייד, דעמזעלבן
 צאלן זיי ימיר נועלן אפפער, טויזנט צוואנציק און פינף ידי צו געהאט

מאדערניזירט(. )ארטאגראפיע פראצענט". טיט
 עט־ נעווען געדרוקט אויך זיינען ארטיקלען ערנסטע אט־די חוץ

 דוגדשוי" וואכן "פאליטישע נאמען אונטערן ארטיקלען לייכטע לעכע
 !די ארום רעדט שרייבער אט־דער אייניקל". "ביסמארקים איינעם פון

אופן. בטלנ׳ישן א אויח ׳וועלט־יפאליטיק
 דארטן איז ארדנונג קאפיטאליסטישע ידי און קאפיטאל ידער
 אפילו איז צוועק ׳ידעם פאר — אופנים אלע אויה נעווארן באקעמפט

:טוסטער א אט־איז פארמע. ביבלישע די נעווארן אויסנעניצט
קאפיטאל. פון הדברות עשרת ■די

 צו נאט. דיין בין קאיפיטאליסט, אלמעכטיקער איך, :אנכי
 אייך וועל איך און נויינן, און קניען בוקן, און נויגן זיך זאלסטו מיר
;מאכן שקלאפן פאר

וועסטו טאמער מאכן, ניט זאלסטו געטער אנדערע יהיה: לא
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 ניט, טארסטו איך, ווי געמאלעכטם מיט בילדער אזעלכע מאכן וועלן
 טיט זיך רעכן איך גאט, אויפריגער איין בין איך קנא, אל ווארום

 טיט אפילו צייטן )היינטיקע קינדסקינדער און קינדער און טאטעס די
אויך(. פרויעז די

 עו טיר אויך ווארט א ערלויבן ניט זיך זאלסט דו :תשא לא
 נאמען מיין נאד זיך ■וואגט וואם קיינעם, ניט שוין איך ווארום רעדן,

דערמאנען. צו שלעכטס צו
 קיג־ און פדוי דיין טיט זאלסטו טעג זעקס דאם געדענק :זכור

 לעת; מעת אין שטונדן 20 צו ביטער. און שוועד ארבעטן דער
 זיצן און רוען אלע איר זאלט טאג זיבעטן דעם אין השביעי, ויום

 הענט, די און פיס •די צו פלאסטער לייגן און ■וואנעס מאכן הויז, צו
 ארבעטן. קענען צו ווייטער אום ווערן געזונט ווידער זאלן זיי דאס

 זעקס געטאן: אויך קאפיטאליסט אלמעכטיקעד דער האט אזוי ווארום
 נעכט, וואבעדיקע פארבראכט קאדטן, אין געשפילט נעהוליעט, טעג

 אפרו איין נעמען ער מוז טאג זיכעטן דעם געטרונקען. געפרעסן,
רו־טאג. דער איז הויך :שדיי ■וואך. גאנצער רער פאר

 ער אז ;קאפיטאליסט דעם האלטן ערלעך זאלסט דו :כבד
 ווען אריינמישן, ניט זיך זאלסטו שווייגן, זאלסטו אנטראטן, דיר ווירד

שוואם" פא "רוקי אים פאר שטיין זאלסט דו און שפדעכט, ער
 איין הויבן צו אויח ערלויבן ניט זיך זאלסט דו :תרצח לא
 און ארבעטער טויזנטער נעמען וועל איך אז אבער מיר, קעגן שטאנד

 באנראבן, מיגע א אין ערד שטיק איין אונטער מאל איין מיט זיי
גארניט. מיר קומט

 און היטן שטארק זיך זאלסטו עבדה דיזער פאר :תגאוך לא
 הקדש דשי ניט. טארסט דו און מעגן מיד דען אונז, אויך קוקן ניט

באשתך. אפילו — תגאוך לא :זאגט
 ווי עברה געפערלעבער אזא פון והזהר הזהר :תגנוב לא

 ווארום טיש, מיין אונטער פון ברויט שטיקל א למשל, :איז ננב׳ענען
 אוועקנעטען מעג אליין איך נאד סיגנ־סינג. אין פירן דיר קאן דאם

שא! — און פארדינסט זייער פון ארבעטער די בארויבן מיליאנען,
 איין אין ׳וואוינען וועלן וועסטו טאמער :רעך בית תחמוד לא

 ארויסווארפן, שעריך א מיט באלד דיר מען וועט געלט, אן הויז
רעדן. גיט ווארט א דארך קייגער און הייזער האבן מעג איך אבער

 א הייסן געווים ווירסטו דעם מיט רעך: אשת תחמוד לא
 אין זאכן די האבן גלוסטן זיך וועט דיר אז עבירה, בעל ארימער
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 זאכן אזעלכע אז לאנג, פון ■דאך ווייסט ידו ■ווארום ׳אייננטום, דיין
צו. איך נעם

 געמיינהייט פארדארבנחייט, די זעען אלע :רואים העם וכל
 אבער שווייגן. און ■סיסטעם רויבערישן ■דיזן פון נעפערלעכקייט און

ראזענטאל(. )א. (...*! צייט א ביז אלעס
 צו־ ידער וועגן ■געשריבן פיל מען ■האט "ווארהייט" ■רער אין

 אויח עדן "גן וועגן שרייבט ביראו? א. פ. געזעלשאפט. קונפטיקער
געזעלשאפט. אנארכיסטישער אן אין לעבן וועגן ח. ■ד. וועלט", רער

 ארקאדיען, סטריט, קאמוניזמום 10 נומער פון אנארכין, ישראל
 פון לעכן גליקלעכן דעם וועגן יודל ברודער זיין צו ברעו א שרייבט

 מחבר רער ארקאדיען. אינזל אויפן מענטשן טויזנט פאר א
 ארקאדיען. אינזל אויסגעטרוימטן רעם אויר לעבן רעם וועגן שרייבט
 פאלי־ .אדער רעפובליק קייזער, העחטער, פון ניט מען ווייסט דארטן

 איינעם פאר ארבעטן אלע זיך. פאר געינויג חאט איינער יערער ציי.
 גיטא משפחה. איין פון ברידער ■ווי ;אלע פאר איינער יערער און

 ידעו" נאך און ארבעט איינער יערער איייגנטום, פריוואטע קיין דארטן
 יואם וועגן לעקציעס וויסנשאפטלעכע הערט מען מען. רוט ארבעט
 מען פארוויילט לערנען באבן בלייבט ■וואס צייט די הערן. וויל יעדער

 אויף :טיילן ׳דריי אויר איעגעטיילט איז טאג דער טעאטער. אין זיך
 פילט יעדערער אינטריגן, קיינע ניטא פארגעניגן. און -וויסן ארבעט,

 ■ווער־ פאלגנדיקע די מיט בריוו זיין ענדיקט ער גליקלעך. דארטן זיך
 מערן. און לענדער אלע איבער מאכן מוזסטו וועג "ודיין טער:
 די געפינסטו דא און קאמח, צום ■וואפן יגענוג מיטנעמען מוזט

 ער־ ארמען אויסגעברעטע מיט דיך ברודער דיין וואו אפן, טויערן
ווארטעט".

 ענלעכע אזעלכע נאך ער שרייבט נומערן ■ווייטערדיקע די אין
 זייער שריפטלעך אוים -דרי>ןן לייענער די און ארקאידיען, פון ברעו

לאנד. •דאזיקע יראם פאר באנייסטערונג
 פון ליטעראטור. ידי פארנעמט צייטונג !רער אין ארט נרויסן א

 פון איבערזעצוניג אן פארענפנטלעכט דארטן איז זאכן גרעסערע ■די
"זשערמינאל". ראמאן זאלאם עמיל

 ”אר "דער פון איבערגעדרוקט געווען איז פאראדיע דאזיקע די *(
•24 נומער ,3 באנד /,ינד פרי בעטער

1)2¥1<15ס11 ת! 76\¥1811 1^11€ז21זט6 1907. .סא 378.
רעדאקציע. די
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 דוד פון ליד א ארט ערשטן אויפן קומט נומער יעדן אין
 א .פארעפנטלעכט עדעלשטאט האט צייטונג דער אין עדעלשטאט.

 האט ד^תפעלר ודאריס אויך לידער. רעוואלוציאנערע זיייגע פון סך
לידער. פארעפנטלעכט דארטן

 רעוואלוצי־ מיט .דורכגעדרונגען דארטן איז פאעזיע גאנצע ■די
 שרייבער אומבאקאנטע מערסטנטייל אנדערע אויך מאטיוון, אנערע
 אומבאקאנסער אן פרעגט ליד איין אין לידער. געדרוקט דארטן האבן

"דבש": דיכטער

לאנג ווי נאך מיר זאג אמת, א,
קלאנג? זיסער דיין העדן ניט מען וועט

 שאטן" פינצטערן "!דעם פארטרייבן און קומען צו אמת דעם רופט ער
:אויס שרייט פאעט דער און וועלט. ■די באשיינען און

רעגירן, זאלסט דו צייט שוין קום, א,
;הארץ יעדנס אין אריין דרינג קום,

 עקזיסטירן, נאר בלאט אין ניט זאלסט
 שווארץ. געשריבן ווייס אויר נאר ניט
הארץ! יעדנס אין הארץ, יעדנם אין

 אונ־ ערשטע !ראם לידער. כאראקטעריסטישע צוויי זיינען אט און
די מיט צווייטע יראם און גל^ךןי?^גג איינעם פון טערגעשריבן

x. ¥. 2. אותיות

קשיא". קלאץ "די
געבראכן און קראנק לעט פאטער א דארט פארוואם

שוואכע די קינדער די ערנערן ניט קאן און
 צוברעכן הייזער אין גנב רער האט קראפט אין
שטעכן? צו מארדן צו מאכט די ■מערדער און

 קלייגע, קיגדערלעך פון מוטער א שטארבט ווארום
 צרות, און עלענד אין יתומים בלייבן וואס
 שיינע די מיידלעך די עבירות דורך דארט און
? שררות .ווי לעבן און לאבן און טאנצן זיי
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גג^רגזייסו" "די

 סינ׳דל, קליינציקע ■דאם קרענקען ■דארט ער לאזט ׳רואם
 ביטער! דא עם ■קרעסצט ווי ניט, זינד קיין נאך האט וואם
 שווינדל, פון לעבן וואם באנקירן, סוחרים און
? גיטער זיך זאמלען און קליקלעך זא לעבן די

אלעס? קאן און ווייס !וואם יכל, כל רער איז וואו
 ? השגחה גרוים זיין טיט ׳משגיח ירעד איז וואו
? שאלות אלע אויר אגטווארט סיין ער גיט וואם

? מלאכה שייגע זיין ער ׳פערדרייט רען ■ווארום

 הארץ; זיין עבירה איין אינטווארט, קיין ניטא
 חערן. ניט :דיך ■קאן ער משגיח, !דער שלאפט ער

 נארן, צו דיך ■מאכט מען זא, איין נור ■דיך רעד מען
ווערן. ■ניט ■קליגער זאלסט העלפן, ניט ■דיך זאלסט דו

 באטריגער, די הער ניט רויבער, ■די ניט הער גור
;געמייגע >!ערעלס פון פערפירן ■דיר לאז ניט
 קליגער אמאל ווער א אנטווארט, איין אויר ווארט ניט
.נארן שוין !דיך גענוג אויבן, ■פון ניט העלפט מען

 נארן, שוין ■דיך גענוג אויבן, פון ניט העלפט מען
 נאר! דיר העלח אליין רעטונג, דיין דיך, העלך א,

 דערהארן, ■דיך קענסטו הילפע !די אויגן פון
. . . ׳האר אויסיואקיסן וועט דאלאניע מיין אויח ווען

בילד א
ציימער. אין ■דארטן ליכטעלע א שוואך

;■ווענט די זיינען פארשימלט און ■נאם
קומער. און דחקות אין איינגעבויגן, בעט ביים
הענט. די מיט פערדעקט פנים ■דאם איינער זיצט

פארטראכט:. פארצווייפלט, ׳פארזארגט, זיצט ער
 — טעות! קיין איז עם — אה — זיך ■דוכט אים

 פארשמאכט, הוניגער פון געבעך זיך, ראנגלט דארט
. . . המות! מלאך דעם מיט פרוי זיין
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טוגלוואץ אי.

 — אליין אונשולד די — בלאם אים נעבן און
:קינד אוינוויסנדע דאם שטייט

 געוויין קינדער מיט אים, פרעגט זי אים, כעט זי
אצינד: פראגן נארישע

 ברויט, אונז ניב עסן, אונז גיב "פאטער,
. . . טויט פון רעטע הונגער, אונזער שטיל

 צאל, אן ליידן נאך לאנג מיר וועלן ■פאטער,
.״ . . אמאל? ^דיינקסטו זיין, זאט מיד וועלן

 שטערן, זיין אויח רוט הענטעלע קליינינקע איר
 — ארויח קוקז און וויינעז אויגעלעך די
 טרערן, אנדערע מיט אבער זיך טרעפן זיי

... סוח א אן גאר לאנגזאם זיך קייקלען וואס

 עטלעכע אפגעדרוקט "׳ווארהייט" רער אין האט ראזנפעלד מאריס
 בילד אין יארס. כיו אין לעבן שווערן דעם וועגן פראזע אין בילדער

 שטיל איז יארק ניו אין אלץ ווי ער, מאלט "נאכטוואנדלער" דער
 אייג־ זיינען וועלכע רייכע, די שלאפן פאלאצן .די אין רואיק. און

 ארבעטער־קווארטאלן די אין טענער. פיאנא פון געווארן נעשלעפערט
 מען צימער. שמוצען ענגן אן אין פערזאן אכט יצו אויך, מען שלאפט

 מען זעט פארטאג קרבנות. זייערע איבער ארבעטן וואנצן ■די הוסט.
 דאס אז טראכט, דיכטער רער גיין. מענטשן אויסגעצערטן בלאסן, א

 אפעריי־ אן ארבעטער, אן איז עם ניין, נאר, נאכט־וואנדלער, א איז
 איז באנאכטיקער ■דער ארבעט. דער צו פארטאג גייט !וואם טאר,

 ער — גאסן שמוציקע ■די פון פינצטערקייט רער אין פארשוואונדן
ארבעט. טאג א מאכן אוועק איז

 צווישן קאנטראסט דעם אונז ער ניט שאפ" "ווארק רער בילד אין
 באגעגענען מאשינען די וואו ארבעטער־קווארטאל, אין פרימארגן דעם
 פויגע־ ■וואו געגינטן, רייכע די און רויש, זייער מיט פרימארגן דעם
 שילדערט, ראזנפעלד ;געזאנג מיט פרימארגן דעם כאנעגענען לעך

 נייען און מיידלעך זיצן דרייען, אין איינגעבויגענע דארע ארעמע, ■ווי
 גיכער". "גיכער, שרייט: און אריין קומט הכית בעל ■רער שנעל.

לעבן. שווערן א מאלן ■וואם בילדער, אומעטיקע זיינען !דאם
 בילד א שרייכט ציטירט, פריער האבן מיד ליד וועמענם "!רכש"

 כא־ א אין שרייבט רעדאקציע די ליטע. דער אין לעבן יידישן פון
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גג^דחיילץ" "וי

 בא־ סאציאליסטישן היין ניט האבן סצענעס ־דיזע "אבוואל :מערהונג
 צו עטוואס לעזער רוסישע אונזערע אום דאך זיי ימיר דרוקן ראקטער,

 פאר־ בעסער ■האנען עם זאלן זיי אום לעבן אמאלי׳קן זייער אוים געבן
 באגריח, בעסערן א ■האבן דאז וועלן זיי יעצטייקן. רעם מיט גלייכן
 אז זעען, מיר אלגעמיין". אין לעבן נעזעלשאפטלעכן ידעם איכער

 איין טיט ■נאר ליטעראטור "שיינע" די געדרוקט האט "ווארהייט" ■די
 נע־ האט זי ווען ארבעטער, יידישע ידי ■רעוואלוציאניזירן יצו — ציל

 גע־ זי האט פראפאגאינדע, קיין געווען ניט איז וואס זאך, א דרוקט
לייענער. פארן אנטשולדיקן זיך דארח זי אז פילט,

 איז "■ווארהייט" דער אין אז דערמאנט, פריער שוין האבן מיד
 דא און "זשערמינאל". זאלאם פון איבערזעצונג אן געווארן נעגעבן

 פאר־ אנגעהויבן מען האט נומער צווייטן אין אז צוגעבן, מען .דארח
 אקטן, ■דריי אין קאמעדיע א ווילדער", ■דער "ארלעקען ענפנטלעכן

יאפפא(. )י. 1• 1• פון באארבעט און פראנצויזיש פון איבערגעזעצט
 ■וויסנשאפט־ א נעווען אבער איז איבערזעצונג וויכטיקסטע ידי

 איז דאם עקאנאמיע". פאליטישע "!די מארקם קארל :ווערק לעכע
פאפולאריזאציע. און איבערזעצונג אן ■גלייכצייטיק געווען

 כדיוו־ א אייינגעפירט געווען אויך איז "■ווארהייט" דער אין
 איין לייענער. די נעענטפערט האבן רעדאקטארן די וואו יקאםטן,
 ענטפערט מען און זאלא. עמיל געווען איז וועד וויסן, וויל לייענער

 אין שריפטשטעלער ■גרעסטע .די פון איינער איז זאלא "עמיל אז אים,
 איינס "נאנא", ווערק זיין פאר געווארן ער איז בארימט פראנקרייך.

 אויפרע־ גרויסע אזא ■געמאכט ■האט וועלכע ■ווערקע, בעסטע זיינע פון
קאפיטאליסטן". ידי אונטער גונג

 פרעגט איר ■קאנג. הארטפארד. ראזען, י. "גענ. :ווייטער און
 כאזי־ קאפיטאל די "ויכוח" בראשורע ידער אין ווערן וואם פאר אונז
 זיי _ עם זיינען זיי וואם פאר ערקלערט ניט און רויבער ■גערופן צער

 זאגט — געזעלשאפט היינטיקע די פון פראדוקט א אויך דאו זייינען
 אפ־ גיט •דאר קאנען מיד אבער רעכט. זייער אפילו האט איר איר.

 אינגע- אנדערע און פלוי וואנצן, שפינען, אז פונקט, ידעם שטרייטן
 גאנץ זיינען זיי אבוואל פאראזיטן, ■ווי אנדערש ניט זיינען ציפער

עקזיסטענץ". זייער אין אונשולידיק
 לידער. !פון "■פראדוקציע" ־די צייט יענער צו געווען איז גרויס

 נע־ חאט זי און "דיכטוניג", מיט פארווארפן רעדאקציע !די האט מען
 פון ג. מ. א. איינעם לידער־שרייגער. דאזיקע די ענטפערן מוזט

 גיט ימיר האנען ליד "אייעד :אזוי רעידאקציע ־די שרייבט שיקאגא
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טזגרוואץ א.

 געווארן איבערגעלאדן זא צייט לעצטע ,די אין זיינען מיר דדוסן.
 "שיטע־ פיר פלאץ ווייניק נעהאט וואלטן מיר דאס "׳געדיכטע", מיט
 אוג־ .דאס אונז, ׳וואונדערט עם •געדרוקט. זיי ,וואלטן מיר !תעז רע",
 פרובירן צו בעפאר געדיכטע שרייבן צו זיך נעמען גענאסן זערע

פראזא". שרייבן
 בעפינען זיי צווישן אנאנסן. סך א געהאט האט "ווארהייט" ידי

 ספק בלי זיינען וואם בראשורן, ארויסגעגעבענע וועגן אנאנסען מיד
 בוך־פראדוקציע יידישער דער פון געשיכטע דער פאר אינטערעסאנט

 דעמאלט זייגען ,וואס ביכלעך, די פון ליסטע א איז אט אמעריקע. אין
:לייענער ראדיקאלן דעם געווארן אנגעבאטן

סענט 6 פרייז לעבט" ינער אי וואס ״פון
" 6 " העפטן 2 ויכוח" "דער

" 3 ״ חדש נוסח פי על ״הגדה
" 3 " קלאגעלידער ארבעטער אדער ״קינות
" 3 " פעסט" גאטעס

פראצעס דער און באשרייבונג לעבנם "לאפאטינס
" 5 " ניהיליסטן" 21 ידי פון

" 5 " בעסטיע" איייגנטום ״די
 פאר שטארק. זייטן 36 מענטש. דער ש-טאמט וואנען ״פון

באארבעט. פיין אינהאלט. רייכער סענט. 5 בלויז
 א זייער געווען איז צייטונג דער פון לאגע פינאנסיעלע די
 טעאטער אראנזשירט און געלט געקליבן שטענדיק ׳האט מען שווערע.

 גע־ אויפגעפירט "ווארהייט" דער לטובת איז אזוי פארשטעלונגען.
 פון באוועגונג" ארבעטער די אדער צייטן "משיח׳ם :דיראמע א ווארן

 ספעציעלע מאגילעווסקי, פון מוזיק און קופלעטן אפאגץעזץנוד. דגר
דימאנט. ש. פון מוזיק

סדר. א געווארן אראנזשירט איז פסח לכבוד
:אנאנם דער איז אט

פסח פסח פסח
 סדר צווייטער רער

 אפגעריכטעט ווערן וועט
 פרייהייט דער פיאנערע גירופע די פון

איז
^6^ זס^ת!^ ^311, 412 6״גז(1 51.
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1וגאדוזיילץ "רי

 אפריל טן16 רעם .דיניסטייק אם
 •הערליכער א •צוגעגירייט זיין וועט עם

בופעט ת רם ח
 שמודה מצות אויך ווי אכילה מיני בעסטע ידי פון

שמשמר ויין כולל רב של השגחת תחת
מצרים יציאת

 גירזדאנסקי זאלאטאראוו, געג. דערציילן וועלן
 אין לייטע אנדערע און

׳מכות עשרת
קאפיטאליסטן. צו בחנם פערטייילט יווערן וועלן

 רבנים נלחים, מלכים,
 בילד מאסט׳ם יוחנן רבינו

אומפריימט און גרוים לעבנס אין
 טיקעט א .05 א אויסגעראפלט ווערן ■וועט

 ".ווארהייט". די פיר — חטים מעות הגדה, מעות
אפיקומן רעם נאך

טאנץ ענד קענצערט
! שמחה דיזער צו שוועסטער און ברידער ליבע ׳קומט

אוונטם 7:30 אנפאנג פריי. גאנץ איינטריט

בערקאדיען הבאה לשנה
 וויעיק האבן אונטערנעמונגען און זאמלונגען אלע די אז הפנים,

 אויה פארשפעטיקט שוין זיך האט 18 נומער דעיר געהאלפן. וואם
 הילה. פאר — אויפרוה אן אנטהאלט ■נומער רער צייט. וואך א

 גע־ האט ליד !דאס גענאסן". ידי "אן ליד א ■דארטן האט טרטלטוגואגו
 געקו־ ניט איז שטיצע ■סך קיין אבער פאנד, ידעם שאפן חעלפן זאילט
 אזא, אויסהאלטן געקענט ניט נאך האבן ארבעטער יידישע די מען.
 יולי טן12 פון נומער מיטן און צייטונג ערנסטער צייט, יענער פאר

געווארן. ליקווידירט צייטונג די איז 1889
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)ירושלים( בץאסיאגגער מרדכי

יוד" ישראל רץ־ א "דעו־
 אי\ פרטנגט יידיטוטך וצד פג\ גטגטיכסיט רטר צג לא^יבול לא

ארץ־יטוראל\

 תקופה די איז יארהונדערט פארג^נגענעם פון העלפט צווייטע די
 •גענויער: ארץ־ישראל, אין ישוב אשכנזישן אלטן ביים השכלה פון

 מסורודמויערן אלטע די ווען צייט, די איז עס ישוב. ירושלימער ביים
 תורה איז אהער ביז טרייסלען. אן זיר הויבן ישוב אשבגזישן פון

 נע־ עם זעבען ישיבות פארשיידענע די און סחורה בעסטע די געווען
 "תורה־ אט־די ארויסנעגעבן האבן וועלכע אנטשטאלטן, די ווען

 מיט מוחות, תלמידי־חכמים,שארפע גרויסע קיין מיט אמת, מענטשן".
 ניט קיינמאל ישוב דער זיר האט — וועלט א קלינגען זאל עם וועלכע
 "מלאכה" א געווען ניכער איז לערנען דאם איבערנעמען. געקענט

 אמת — פרנסה נענעבן כולל־געלטער פון פארם אין האט וואס אזא,
 ־6א איר מיט זיר האט וועלכער יעניקן, רעם — בצמצום שטארק
געגעבן.
 שארפע, א געווען איז ארבעטס־צעטיילונג געזעלשאפטלעכע די

 — מענער די אויגן. די נעשטאכן שטארק האט און קאנטיקע, א
 די — ווייבער די ;עולם־הבא־פארזארנער און בית־מדרש־זיצער
 חיונה־ ווירקלעכע די קראם־זיצערינס, באלעבאסטעס, שטוב־פירערינס,
 נאד ביז באקאנטע א ליניע א עם איז אלגעמיין אין פארזארגערינם.

 איג־ יר״ה. פריערדיקן פון געזעלשאפטלעכקייט יידישער דער אין
 זעען אירן זיגזאג אויפן און איבער ליניע אט־די זיר ברעכט מיטן
 ארבעטם־ פארהארעוועטן שוועד זייער פלענן וואס .באלגוטלאטטר, מיר
 פון "עין־יעקב". פרק א הערנדיק בית־מדרש אין פארענדיקן טאג

 ניט רייד קיין דערווייל נאך־ קעז ארגאניזירטקייט ציל־באוואוסטער
 "פועלי־צדק" חברה א ווענן דערציילן זיר לאזט אמהעכסטנס זיין.

 גע־ שפעטער און נעשריבענע — סטאטוטן מיט ״יגיע־כפים" אדער
 די פארזארגן ווענן און ענינים פראפעסיאנעלע וועגן — דרוקטע
 תשליכנו "ואל פון פסוק מיטן באנלייט עלטער, דער אויח חברים
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יגרי׳ ישראל ארץ "רגגר

 זיך ווארפט צווייטן ביזן סטאטוטן־פאראגראח איין פון זקנה". לעת
 אלע לערנען צו חבר יעדן מחייב איז ׳וואם פונקט, א דורך אינצווישן

 ביז יידישלעך תחלים. קאפיטל א זאגן אדער משניות פרק א טאג
נאת

 גרופע קליינע א ׳סביבה אט־דער פון אוים זיך טיילט אט און
 אינעוויי־ פון איר צעטרייסלען צו געשטרעבט האבן וואם משכילים,

 א געבארענע, היגע געווען טייל א זענען גרופע דער”אט פון ניק.
 ארויס־ זיך האבן זיי צווישן רוסלאנד. גרויסן פון געקומענע — טייל

 רוחי", "ילדי פון מחבר דער $יתגפ, יגזיאל־גגיבל ווי אזעלכע גערוקט
 יידישער ערשטער רער פון מיטגרינדער רער — פאלאודאן יגאל־גזשה
 אברגזגג־ א"י־פארשער רער תקוה", "פתח ארץ־ישראל, אין קאלאניע

 אליגגגר לעקסיקאגראח העברעישער שפעטערדיקער דער לגגץ, גזשגי
 פון ארויסגעבער דער — פרומקין ישראל־דוב פערלמאן־בן־יהודה,

 וואכנ־ יידישן און "החבצלת" וואכנבלאט העברעישן ירושלימער
 בא־ דער ראפאלאגגיצץש, שוגגאל — שפעטער און ראזע" "די בלאט

נומיזמאטיקער. יידישער קאנטער
 כא־ דעמאקראטישן א ירושלים אין השכלה די טראגט צוערשט

 געשווארענע ■די קעגן האמה דער איז הויפט־אינהאלט איר ראקטעת
 אמטן זייערע האבן וועלכע כולל־ממונים, פארשיידענע און כלל־טוער
 זענען יארן אכציקער די אין הויפט־קעמפער די בירושה. באקומען

 ■ווייטער( זע — אים וועגן ידיעות )ביאגראפישע רגוזן\י\9 רגב ישראל־
 סאלאמאן יואל־משה מיט צוזאמען ריבליץ יגגגף און זייט איין פון
 זיין געפינט קאמך אט־דער וואו ארגאנען, ידי זייט. אנדער דער פון

 אנדער רער פון און "החבצלת" — זייט איין פון זענען אויסדרוק,
וירושלים". "יהודה און "הלבנון" — זייט

 השכלה- דער ווערט יארן נייינציקער אנהויב און אכציקער יפוח
 עקשנות־ אן — פינעס יחיאל־מיכל צו קומט עם פארשארפט. קאמח
 ר׳ רב, בריסקער מיטן אויח זיך טרעפט וועלכער קעמפער, ■דיקער

 איין פון השכלה קלארע: א דא איז ליניע די רתזעיץ. יהושע־לייב
 זייט. צווייטער ■רער פון — פאנאטיזם שמאל־קעפיקער און זייט

 שריפטלעכער און מינדלעכער מיט זיך פארנעמט פינעם יחיאל־מיכל
 די און אים קעגן זיך באנוצט רב בריסקער דער און פראפאגאנדע

 חרם. ידעם — מיטל אלט־אויפגעפרובטן מיטן אפיקורסים איבעריקע
 ומנודה", "מוחרם א פאר אויסגערויפן ער ■ווערט ליכט שווארצע ביי
צוגלייך. אים קעגן קעמיפט מען און אוים אים ווייכט טען

 דער אין אז צוגעבן, מען דארח בילד קלערערן מער א צוליב
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גזאגזאגגטר וז.

 שטריימל רבנישע •די געהערשט בכלל האבן אלט־שטאט יידישער
 שלעכט א טיט רב רעם אנגערירט עמיצער האט זשופיצע. און

 אז אויסשרייען, און מארק אין ארומגיין שמש רער פלעגט ווארט,
(.1 חרם א געווארן אויסגערופן איז פלוני בן פלוני אויר

 ניט משכילים די אבער זיך האט עולם ברייטן צום צוקומען
 •ווייטערדי- אן ׳דעריבער בלייבט זייערער קאמח דער און אייינגעגעבן,

 שפר^ך די איז ■דא אויך וואס איז דערפון •סיבה •די ווירקונג. קער
 ידי בלייבן הגוברעיש. — פאלקם־פרעמדע א קאמה אט־דעם פון

 אפקלאנג. אן אן משכילים די פון רייד "חוצב־להבותדיקע" פלאמיקע
 וויכטיקייט די פארשטאנען ניט אוים, ווייזט האבן, משכילים היגע ידי
 פארשטאנען יא שוין אויב און ;לשון זיין אויה פאלק צום ריידן צו

 האבן איגנאריירט. בייזוויליק פאלקם־לשון דאם אבער, זיי האבן —
 און מויערן ירושלימער די אן אפגעשלאגן זייערע רייד די טאקע זיך
דערגיין. ■געדארפט האבן זיי וועלכע צו יעניקע •די צו דערגאננען ניט

 אויפצו־ פרובן עטלעכע נעווארן געמאכט זענען פונדעסטוועגן
 אנמעכטיקייט זיין אביסל צעטרייסלען עולם, ברייטן דעם קלערן

 די יראם ׳געהערן פרובן די צו נכנעדיקייט. זיין פון אים אויפהויבן
 און ארץ־ישראל, אין יידיש אין ארוים זענען וואם יצייגגגןגע\ ערשטע

 וואם יגר", ארץ־ישראל "דמך אויך דאם געהערט ארגאנען אט־די צו
 אין ^רויסגעגעבן האבן ראפאלאגגיגוש שורגאל און )!פשבויין לריר ש

ירושלים.
* * *

 וועגן אונדזערע ידיעות ביאגראפישע די זענען באדויערן צום
 ער אז נאר, ווייסן מיר וזאגצרגו. און ןץארגגץ גייצד )ופשבוייץ שלץזגז

 (1882) תרנ״ב יאר פון ?(. •ווען ? )וואו רגנגלאור אין געבארן איז
 בגמזאןר־ א געהאט האט זיינע מוטער די ירושלימדיקער. א ער איז

 ירושליט־ פון משולח א געווען צייט לאנגע א איז פאטער רער ילגןג
איז אליין עפשטיין שלמה אמעריקע. אין דיסקין בית־יתומים דיקער

 זיין אין כהן־ריים אפרים דערציילט חרמות אט־די וועגן (1
 אוים־ די "אט :אט־וואם תרצ״ג( )תל־אביב, ירושלים" איש ״מזכרונות בוך

 האט יענער אויסרייד, •אן באקומען צו מחויב איז דער און רער אז רופן,
 צייט דער פון משך אין אז אפט, אזוי געווארן זענען אויסרייד, אן באקומען

 בא־ זיך פלענט עולם ידעו־ ווערט. און איימה זייער פארלארן זיי האבן
 •דעם ענדערן מ׳פלענט אז אזוי שפאט, און גלייכנילטיקייט מיט זיי צו ציען
 .״ . . ״ח" א אויח "פ" רעם און "פ" אויף ״נזיפה" ווארט אין ״ז" אות

(.32 ז. )דארט,
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יגריי ישראל "רוור

 די געפירט און הסוכן" "מזכיר דער געווען "בני־ברית" ארדן אין
אמעריקע. קיין אוועק ער איז שפעטער חשבונות־ביכער.

 אין ראפאלאגגיכוש. שריגאל וועגן מיר פארמאגן ידיעות וזגורגוךגו
: אט־וואם וזלאבי ר. א. שרייבט (2רפאלי ״שמואל ארטיקל זיין

 איז ער אבער ירושלים, אין געווארן געבארן ניט איז "רפאלי
 שטאט. הייליקער -רער אין געווארן דערצויגן און אויפגעוואקסן

 עלף אדער צען צו קינד, אלם נאך אים מען האט אהער געבראכט
 אין געווארן געבארן ער איז ניט, טעות קיין האב איך אויב יאר.
 פאדאליער באהופאל, שטאט רער אין ק.(, מ. — 1867) תרכ״ז יאר

 אין ער איז דערציילט מיר האט פארשטארבענער •דער ■ווי נובערניע.
 בערדיטשעוו־ מיכה־יוסח פון צייט־חבר א געווען קינדער-יארן זיינע
 איז פארשיידן אבער חדר, איין איז געלערנט האבן ביידע סקין.

 מיכה־יוסח קינדער. צוויי אט־די פון מזל און שיקזאל דער געווען
 היונה זיין ציט וואם רב, קליינשטעטלדיקן א פון זוז א געווען איז
 ניט--------------נעבעכדיק. און קליין איז פרנסה אזא און היייוון פון

 אין אנטרירונג אן געפינען מיכה־יוסך קינד יראם פלעגט איינמאל
 גליק מיט פול נעווען איז לעבן וועמענם שמואל, חבר זיין פון שטוב

פרייד". און
 וואם עלטערן, פארמעגלעכע פון זון א געווען איז ראפאילאוויטש

 וואו פאמיליע, יחוסדיקער און רייכער א פון אפנעשטאימט האבן
 אט־דער פון איינער צוזאמען. געהויזט האבן רייכקייט און תורה

 דעם צוליב און "שתדלן", א פאר באוואוסט נעווען איז משפחה
 זענען משפחה־מיטגלידער די למלכות". "קרוב א געווען שוין ער איז

 און פאנאטיזם און "השכלה", צו אויך גענויגט געווען •דעריבער
 גע־ האבן קינדער זייערע געווען. פרעמד זיי איז פרומקייט שטרענגע

 האט "למודי־קודש" •מיט צוזאמען וויסנשאפטן". "׳וועלטלעכע לערנט
 אים האבן עלטערן זיינע און לאנד־שפראך די געלערנט אויך שמואל

 איבערגע־ האט ער אבער ■גימנאזיע. ידער אין אריינצוגיין צוגענרייט
 אויסגעוואנ־ האבן עלטערן זיינע וואס דעם, צוליב לימודים זיינע ריסן

ארץ־ישראל. קיין דערט
 אויסגעוואנ־ געהאט צוריק יארן מיט שוין האט ארץ־ישראל קיין

אין געקומען איז וואס ראפאלאוויטש, זזלוזץ *ר עלטער־זיידע זיין דערט

 דעצעמבער, יארק, ניו ט,—ח העפט "חתרן", אין פארעפנטלעכט (2
 וואוג• עם — דאטן. ווייטערדיקע די אויך מיר נעמען דארט פון .1923
 אפילו מלאכי ר. א. גיט דערמאנט ארטיקל גאנצן אין : זאך איין נאר רערט
 יוד". "ארץ־ישראל דעם רעדאקטירט האט ראפאלאוויטש אז ווארט, איין מיט
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אגץאגגגןר\2 ז.1

 איבער ■געשאלטעוועט האבן "■ממונים" ■פארשיידענע די יווען צייט, א
 ג3י\\2ן1דג3 יטזדאל־רגב געגלוסט. האט הארץ זייער ווי כוללים ■די

 קלמן ר׳ איז האט קאמח פארביטערטן א געפירט זיי קעגן האט וואס
 אנצו־ ראוי איז וואם מענטשן, איינציקן דעם געפונען ראפאלאוויטשן

כולל־געלטער. די מיט פירן
 לערנען אפגעגעבן זין ביידע זיינע האט ר/ משה ר' פאטער, דער

 נימנאזיע־ ידי חיים". "עץ ישיבה ירוש^ימער באקא׳נטער דער אין
 דער תלמוד. אויח ■געווארן פארביטן אדום אזוי זענען לימודים

 באקאנט כגזןאגג, זטז1ז־מן1ןטז1 די נעווען דעמאלט איז ראש־ישיבה
 אן געווען איז וואם רבי", כאסלאוויטשער "דער נאמען אונטערן

 ב^האלטענער־ רבנים. ירושלימער די צווישן טיפ אויסגעצייכנטער
 געווען איז בילדונג, צו ליבע שטארקע א ארויסגעוויזן ער האט הייט

 באפן פלעגט און "כוזרי" אין און נבוכים" "מורה אין אריינגעטאן
 דאס פלעגט ער שולמאן. קלמן און מאפו פון ■ספרים ■די אין קוק א

 "חכמת און תנ״ך לערנען זאלן זיי ישיבה־בחורים די צוריידן
ר׳ שמואל זיך האט טאקע, ווירקונק, זיין אונטער (.4 הדקדוק"

 ירושלימער די פון ,ן י ק מ ו ר פ דוב ישראל (3
 ארויסנענעבן 1911 — 1870 פון .1850 דובראוונע, אין נעבארן. משכילים,

 אומאויפחערלעכן אן נעפירט וואו "החבצלת", וואכנבלאט דאס ירושלים אין
 נעגר. 1873 חלוקה. די פארווענדן און פארטיילן ■פון אופן דעם קענן קאמף

 ציל מיטן ירושלים" "תפארת — חברה די לוגצן אברהם־משה מיט צוזאמען
 לעבן. קהל־פאליטישן פון פארבעסערונג דער פאר קאמף א פירן צו

 יידיש א ירושלים אין ו ב ע ג ע ג ס י ו ר א 1874
 ■ י ד י י ע ט ש ר ע די — " ע ז א ר י ד ״ וואכנבלאט

 איז ם א ו ו אירץ־ישראל, אין ג נ ו ט י י צ שע
 בן- מיט צוזאמען ן. ע מ ו ק א ב צו ך ע ל ג ע מ מ ו א איצט

 צום נדחים" "עזרת חברה די 1884 יאר אין נענר. בכר נסים און יהודהן
 אויסגע&ועלט האבן כוללים די וואס חרם, דער מיסיאנערן. קעגן קאמף
 פרומקין ווי נאכדעם נעווארן אראפגענומען איז ארגאן, פרומקינס אויף
 נעשט. דינסט. זייער אין נעשמעלט זיך און זיי מיט נעמאכט שלום האט
.1914 ירושלים, אין

 הןןט טאמער און העברעיש ריידן צו זיין ■נוהג אויך זיך פלענט ער (4
 פלענט, ער יידיש. ■מיט זיין ממלא עם ער פלענט ווארט א אויסנעפעלט אים

 אינך "עפראיקע, אדער טיי" ותבשל המאשיגקע את "קח : זאנן שטיינער, א
 זאל מען נעפאדערט האט ער וואש רעפארמען, די צווישן פיצל". א לומד

 אראבישע די לערנען זאל מען אויך נעווען איז ישיבות, ■די אין איינפירן
 ארטיקל דעם זע דעם ווענן — פארשלאג. מאנטעפיארעס משה לויט שפראך,

 "ירושלים", זאמלבוך אין לונץ" משה אברהם "ר׳ ריבלין י. יוסף ד״ר פון
.3 ז. תרפ״ח, ירושלים, לונצן. פון יארצייט צענטן צום ארויס
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יוריי ישראל ארץ "דוור

 ביב־ א אנגעשריבן ער האט יאר זעכצן צו ליטעראטור. צו גענומען
 רות". "מגילת ■פון מאטיוון די אויח גאים" "משפיל ׳דראמע לישע

 פון רעדאקטאר דער געווען צייט קורצע א ער איז צו שפעטער
 אין ארוים ראן איז !וואם "שערי־ציון", צוויי־וואכנבלאט לומדישן
(.5 ירושלים

 האט צייטונגען. בן־יהודם אין מיטגעארבעט ער האט סך .א! זייער
 און ארץ־ישראל וועגן פארשונגען ארטיקלען, פארעפנטלעכט דארט

 מיל־ אוים זיך צייכנט איבערזעצונגען זיינע פון איבערזעצונגען.
 פראזע אין באארבעט האט ער וואם גן־עדן", "פארלארענער טאנם

וחוח". אדם "תולדות נ. א.
 צייט לענגערע א ער איז האנדלם־אנגעלעגנהייטן זיינע צולייב

 געזעלשאפט־ מיט זיך פארנומען דארטן האט און לאנדאן אין געזעסן
 פון מיטארבעטער שטענדיקער א געווען אויך איז ער ארבעט. לעכער

 יצוו? ארויסגעגעבן האט עם ■וואם "היהודי", וואפנבלאט דער
 פון איבערזעצונג אן פארעפנטלעכט ער האט דארט הואוואלה??

 האט יאר עטלעבע הקהל". "חטאת נ. א. דערציילונג א לייוה האל
ניו־יארק. אין געוואוינט אויך ער

 גענומען ווידער זיך ער האט אחדישראל קיין צוריקקומענדיק
 א געטראגן מאל דאם שוין האט וואס ארבעט, ליטערארישער זיין צו

 זיין צו איבערגעגעבן זיך האט ער כאראקטער. ׳מער־וויסנשאפטלעכן
 גע־ זיך האט ער וועלכן אין נומיזמאטיק, יידישער — געביט באליבטן

 אט־דער פון רעזולטאטן .די ספעציאליסט. גרעסטן דעם פאר רעכנט
 דורך )ארויסגעגעבן היהוריוו" "וווובווווו לעבגם־בוך זיין איז ארבעט
תרע״ג(. ירושלים, רייוארר, אפרים
 "דאר טאג־צייטונג ירושלימער אין ער האט טויט זיין פאר יאר א
 ארע־ישראל. אין ישוב $לטן וועגן זכרוגות פארעפנטלעכט היום"

ירושלים. אין 1923 יאר אין ער איז געשטארבן
 צעגעטראטן עפשטיין שלווה מיט צוזאימען ער איז 1890 יאר אין

 ארץ־ "דער ׳ג. א. ירושלים אין ■וואכנ׳בלאט יידישע א ארויסצויגעבן
 רעדאק־ ידי שרייבן צייטונג דער צו פראספעקט אין יוד". ישראל

: (6 אט־וואם אנדערע צווישן ־ארויסגעבער טארן

 רעדאקציע דער אונטער 1885 — 1876 יארן די אין דערשינען (5
 אפטיילונג אן געהאט לונץ. אברהם־משה און פרעם ח. גאשצינני, י. פון

יידיש. אין אויך
 געלאזט — ציטאטן די פון פונקטואציע און סטיל ארטאגראפיע, (6

אומגעענידערט.
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אגץאגגער\2 ןץ.

 אויסלאנד אין שטעט פארשיידענע פון קארעספאנדענטן סך א
 ארץ־ אונזער אנצוקליידען זיין צוא באהילפיג "אונז צוגעזאגט האבן

 פשוט זיך זאללען לווחגר ריא אז כבוד", "מלבושי מיט יגר־ץ ישראל
 ארץ־ דער אז זעהן זאללען זיי איהם, אויח קוקגעבענדיג א זיין מחיה

 איין אויך האט ער אללע, ווי גלייך מענש איין אויך איז יוד ישראל
 נע־ איהם פארמיאוס״ט ארוזגבגגז ריא בגר-------------געפיהל מענשען

צוראטעווען". איהם וויא מיטלען, זוכען מיר מוזען ׳דארום און ביך
 דער־ — ירושלים אין צייטונג אזא ארוים גיבן זיי •וואם צולייב

:אזוי זיי קלערן
 ■ווייל ירושלים, אין איינפלום גרויסן א האבן קען צייטונג אזא

 אין איינצופלאנצען האבען בכה קען איילץגש גשארגאששער א גר1"
 איבער־ איהם מיט ב״ה איז ירושלים וואס המון אונוויסענדען רעם

 גע־ זייא פון האט נאטור ידי וואם פרוכטבויימען טייערסטע דיא פיללט,
 גוטער א זיין קענען וועט ער נור יגר, ישראל ארץ רגזר שר און רויבט

 קראפע־ דיא פון פארהיטן צו זייא זייא, פאר )גערטענירער( אגראדניק
 מיט בעפייכטען צו אפטער זייא------------זייא ארום וואקסט וואם ווע

 גו־ טראגען צוא האבען כה זאללען זייא כדי וואססער, קוועל קלארע
".-------------פרוכט טע

 זענען זיי פארוואם ^רויסגעבער די דערקלערן פראספעקט אין
 זיי •וועלן דעם )וועגן יידיש אין צייטונג א ארויסצוגעבן צוגעטראטן

:צייטונג!( זייער פון נומער ערשטן אין שרייבן אויך נאך
 זשאר־ די זיין צו מחבב צופיהל זיין מאריך ניט דא וויללען "מיר

 זיי יראם ק.[ מ. — ישראל בני ]אחינו אחב"י בייא שפראך גאנישע
 באבעצע אנ־אלטע אויר ווי איהר אויר קויקען צוא אויפהערען זאללען

 אויס זייא און דערשלעפן, צוא אליין זיך ניט כח קיין שוין האט וואם
 נוטציג ■ווי איהר, איבער איז מיינונג זייער פאלש יוויא בחוש ווייזען

 אין געוואקסען און געבארען זענען מיר וואס יודען, אונז פאר איז זי
 אונזערע זיין צוא מגדל האט זיא וואס כח גרויססען איהר און איהר,

צוא און--------------קענטניססע אללע צוא ברידער און שוועסטער
 אן־ אזא וועגען ריידען צו ארט דער איז דא ניט ווייל גוטען, אללעס

 בעריהמטעסטע אונזערע פון געווארען גערעדט שוין איז וואם ענין
 אונזער אין מענשן, טויזענדער פון געווארען געלעזען און שרייבער
 באריכות. ריידען צוא מאמע־לשון אונזער וועגען מיר האפפען בלאטט

 מיר וואם שורה־לעך עטליכע דיא מיט זיך מיר בעגניגען ■ווייל דער
 גענוג גאנץ זיינען זייא אז גלויבען מיר און געשריבען דא האבען
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יגריי ישראל ארץ "דגור

 אין בלאטט זשארגאנישער א איז עם נוטציג וויא אויפצוווייזען
ירושלים".

 פאר- זאל צייטונג די אז זייערן, ציל דעם ׳דערגרייכן צו כדי
 קליינעם גאנץ א געשטעלט ארויסגעבער די האבן ■ווערן, שפרייט

 ווענדן .וועג דעם אויר און קרן", אונטער פשטות אין גאר "חינו פרייז,
 אויסצו־ זיין באהילפיק זיי זאל מען חו״ל" אין ״אחב״י צו זיך זיי

 אויפן אבאנירן זיך וועלן זיי וואם דעם דורך פלאן וויכטיקן דעם פירן
 וואם מאמרים וויכטעע זאלעווען "ניט אויך און "ארץ־ישראל־יוד"

 גע־ אונז פאר האבען מיר וואס צילל ריכטיגען צום ציללען זאללען
שטעלט".
 חדשים ■דריי ערשטע די אז אנגעוויזן, ווערט פראספעקט אין

 חודש, אין מאל צוויי נאד ארויסגיין ארץ־ישראל־יוד" "דער וועט
 אוג־ פון וואך. אללע רעגלמאססע ערשיינען ער •וועט אבער "פערנער

 אויסציפייגערען געבען מיהע גרעסטע ידיא זיך ■מיר וועלין זייט זער
 הייסען צו האבען ווערטה די זאלל ער אז יוד־ן ארץ־ישראל דעם
ציון״ם". ליבהאבער די ביי פאלקסבלאט, ריכטיגער איין

 אויס, ׳ווייזט •האבן, ארויסגעבער די וואם פראספעקט, אט־דער
 אפקלאנג קענטיקן א ארויסגערופן האט אויסלאנד, אין אויך צעשיקט

 (18) 6) תר"נ ניסן כ"ח פון 75 נוט' אין ״המליץ". דעמאלטיקן אין
 געשריבן לייטארטיקל, א געווידמעט ענין אט־דעם איז (1890 אפריל

 אט־וואס אליין. צעדערבוימען פון — לייטארטיקלען אלע .ווי —
:דארטן שריייבט ער

 לה, נתן חדש בן כי הצבי, ■מארץ אלינו באה חדשה "בשורה
 יהודית בלשון חדש ק.[ מ.--------עת ]־מכתב מ״ע בקרבה, יולד ילד

 אנחנו מודים ארץ־ישראל־איד". "דער שמו קראו אשר המדוברת,
 לקראת הזו, השמועה לקראת ביותר שמחנו לא כי הנכבדים, לקוראינו

 בארץ הקהל דעת על טוב כל בו להשפיע יאמרו אשר החדש הצנור
 בתכונת עסק לנו אין שעה לפי כי מראש, אנחנו ׳מודיעים אבותינו.

 אדרבה, ושיטתו. בדרכיו לעולם, בא לא עדיין אשר ההוא, החדש מה״ע
 תמיד, רצויה עורכיו מחשבת תהי כי שלמה, באמונה אנחנו מאמינים

 אבל ׳מעשיהם. בכל יהיו ותמימים והישר הטוב אחרי רק ירדפו כי
 בכלל" הצבי בארץ כזה במ״ע חפץ יש אם מאד, אנחנו מסופקים
 ארץ־ישראל, פון אנגעקומען אונז איז בשורה נייע "א — ]איבערז.

 גע־ איר ביי איז קינד א ^ז געווארן, נעגעבן איר איז זוז נייער א אז
 אומנאנגס־שפראך, יידישער דער אין צייטונג נייע א — געווארן בארן
זיי־ ׳מיר ארץ־ישראל־איד". "רער געגעבן נאמען א איר מ׳האט וואם
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?אגזאגתור וו.

 אי־ ניט זיך האבן ימיר אז לעזער, השובע אונזערע פאר מודה זיך נען
 נייעפיקא־ דאזיקן רעם קלאנג,מיט דאזיקן רעם מיט דערפרייט בעריקס

 אין מייגונג עפנטלעכע ידי באאיינפלוסן ׳וויל מען וועלכן דורך נאל
 רערווייל אז פארויים, וויסן צו לאזן >מיר אבות. אונזערע פון לאנד
 נייער דאזיסער רער פון כאראקטער מיטן אפ ניט נאך זיך ימיר ניבן

 אירע מיט •וועלט, דער אויר געקומען ניט נאך איז וואס צייטונג,
 דער אז שלמה, באמונה גלויבן ימיר אדרבה, שיטה. איר און וועגן

 געוואונטשענער, א זיין שטענדיק וועט רעדאיקטארן די פון געדאנק
 אז און שענסטע און בעסטע דאם נאך ינאר יאגן זיך זועלן זיי אז
 זענען מיר אבער מעשים. זייערע אלע אין ארנטלעך זיין וועלן זיי

 פאדערונג א פאראן אלגעמיין אין איז עם אויב צווייפל, אין שטארק
ק.[. מ. — איןארץ־ישראל" צייטונג אזא פאר

 און אנהענגער וואם קאמח, רעם וועגן צעדערבוים דערציילט דא
 איבער צוריק חדשים עטלעכע מיט נעפירט האבן יידיש פון קעגנער

 שרייבן צו לוינט צי און ווערט, איר און שפראך דער פון נוצן דעם
 ,,המליץ" אין מיר אויך "און ניט. אדער פאלק פארן ביכער איר אין

 אירע און שפראך דאזיקער דער פון אנהענגער ■די ארט •געגעבן האבן
 זיך לוינט עם און טעארעטישער אי נאר איז ויכוח אזא יווייל קעגנער,
 מסום פנינו אנחנו )"וגם אויפמערקזאמהייט" מיט אים צו באציען

 ;לה להמתננדים וגם הזאת הלשון בזכות להמצדדים גם ב,,המליץ"
 בשים אליו להתבונן שראוי שבהלכה דבר הוא כזה וכוח אפן בכל כי

לב"(.
 און זיך פאר קאפיטל א איז יידיש צו באציאונג צעדערבוימם

 נאר לאמיר דערווייל (.7 גענויער אים אויר אפשטעלן זיך לוינט עם
 רער אין ווארט זיין און ענין אט־דעם צו באציאונג זיין פארצייכענען

:דיסקוסיע
 זיינען זיי ווי זאכן די נעמען מיר ׳דארפן ענינים אזעלכע "אין

 אויב השערות. אונזערע לויט זיין געדארפט וואלטן זיי ווי ׳ניט און
מענטשן מיליאנען אבער — ניט אדער גוט איז אומגאנגם־שפראך ■די

 ציטראן ל. ש. פארעפנטלעכט. האט דעם וועגן מאטעריאל אביסל (7
 ביז 1863 יאר פון .1 פרעסע. יידישער דער פון געשיכטע ״די זיין אין

 .71—72 און 63—64 ,47^9 ,34 ,23—24 ,9—10 זז. דארטן זע ״.1889
 צו אינטערעם צעדערבוימם וועגן צוגאב־מאטעריאל זייטיקער א ווי —

 פאלעמיק "א — וו]יינרייך[ מ]אקס[ פון נאטיץ די אויך איז יידיש
 דיאלעקטן", יידישע וועגן משאלעגסקינען פרץ און צעבערבוימען צווישן

.401—404 זז. ,1933 מערץ־מאי ,3—5 נום׳ ,5 באגד ״ייווא־בלעטער", אין
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יגריי ישראל ארץ "וגור

 דאזיקע די אויח גוטן צום ■ווירקן קענען מיר אויב און איר, אויה ריידן
 — טאן. דאם מיד דארפן — ניט־איז וועגן וואסערע מיט מענטשן

 אויב-------------צילן נוטע צו פירן וואם גוט זיינען נועגן $לע-------
 אודאי איז — העברעיש אויר ברידער אונזערע צו ריידן קענען מיד
 אומגאנגם־ ■דער אויר נאר זיי צו ריידן קענען מיר אויב און גוט,

 — ׳דערפון. זיך אנטזאגן צו רעכט קיין אויך מיר האבן — שפראך
 אויב איינריידן זיר מיר ■וועלן אומנישט און אומזיסט אבער-------

 לשון אין אומגאנגס־שפראך די פארוואנדלען צו טראכטן וועלן מיר
 ]"בענינים ■געשען" ניט קיינמאל וועט אזויינם — פאלק יידישן פון

 צריכים שהיו כמו ולא שהם כמו הדברים כל את לקחת עלינו כאלה
 הנה — אין ואם מדוברת הלשון טובה אם השערותינו. עפ״י להיות
 ההם האנשים על לפעל לנו אפשר ואם בה, מדברים איש אלפים אלפי

 כל--------------לעשותו. אנחנו חייבים אז דרכים, ימן באיזה לטובה
אם---------------טובות למטרות מוליכים שהם בזמן טובים דרכים
 יכולים ואם טוב, ימה — עבר בשפת אחינו לב על לדבר אנחנו יכולים
 רשות אין מזה גם אז המדוברת, בלשון רק באזניהם לדבר אנחנו

נאמר אם לבנו, יהגה ושוא הבל אפם--------------ידנו להניח לנו
 לא היה — ונחלתו ישראל בני ללשון מדוברת הלשון את לעשות

תהיה"[.

:אזוי צעדערבוים שרייבט ענין עצם צום זיך אומקערנדיק און

 המדוברת בלשון מ״ע הולד על לשמוח לנו סבה אין . . . ״
 ער הזאת הידיעה לנו מכאבת נם אם יודעים יכלנו הצבי. בארץ
 המקיפידים הדעת, מנקיי אינם הקדושה בארץ אחינו רוב כי מאד,

 אדמו רבות פעמים נקיה. בלשון תמיד לדבר המשתדלים בלשונם,
 איש שם ידברו אשר ׳הרעים והדברים והקללות החרפות לשמוע פנינו

 כמוהם לשמוע תרגלנו לא אשר דברים ׳מתנגדו, על ואיש ׳אויבו על
 האבן "מיד — ]איבערז. תמחוי" של ובשוק הדגים בשער גם בחו"ל,

 ארץ־ישראל אין וואס ידעם אויח זיר פרייען צו ניט נרונט קיין נאר
 אונז אומגאנגם־שפראך. דער אין צייטונג א ארויסצוגיין אן הויבט

 זייער אונדז טוט זי הגם — ידיעה די באק&נט גוט זייער איז אלעמען
 זענען לאנד הייליקן אין ברידער אונדזערע פון רוב דאם אז — וויי
 און ריייד, זייערע אויר אכטונג שטארק גיבן נואם אדל־לייט, קיין ניט

 זע־ איינמאל ניט לשון. איידעלן אן אויח ריידן צו זיך באמיען ׳וואם
 רייד, מיאוסע די און זידלערייען די הערנדיק געווארן רויט מיד נען

וואס רייד, אזעלכע — צווייטן אויפן אוים דארט רעדט איינער ׳וואם
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ץ$נץאגתוד1 וז.

 אויפן אפילו ׳העדן צו געוואוינט ניט זענעז חוץ־לארץ אין דא מיר
יאטקע־נאם"[. דער אין און פישמארק
 א איז וואס העברעיש, אין פארקומען קען אזוינם אויב און

 קענען ווייט ווי ווייס ווער היינט — נקיה"( )״לשון שפראך" "ריינע
 . . . לשון" "צומישטער 8 איז וואם יידיש, אין דערגיין זאכן אזוינע

:אזוי עם הייסט צעדערבוימען ביי
 מה וסופרים, חכמים לשון הקודש, בלשון עושים ככה "ואם

 תאכל הלא !בשוק דנים המוכרת לשון הבלולה, בלשון עוד יעשו
 ההיא בארץ לפליטה עוד נשארה אשר הבוש יתר את הזאת הלשון
 הנסה הנפש גם בהם תקוף אשר •דברים קול לשמוע אזנינו וצללו

 לחבב ויוסיפו לארצינו פאר האלה הדברים כל יוסיפו האמנם בחו״ל.
 שאנחנו פנות בכל דבר, סוף הארצות? בכל הנפוצים אחינו על אותה
 החדש מה״ע עורכי לעשות חשבו אשר הדבר כי אנחנו, רואים פונים
 לנו יהיה שלא ולואי להועיל, ולא לעזר לא לנו יהיה המדוברת, בלשון
 אויח מען טוט אזוינם אויב "און — "]איבער.--------ולחרפה לבשת

 טא — שרייבער און געלערנטע פון שפראך א שפראך, הייליקער דער
 פון שפראך ■די שפראך, צומישטער דער אויר טאן מען וועט וואם־זשע

 ביסל ראם פארלענדן ראך וועט לשון אט־דער !פיש־מארק־יידענעם
 אונדזערע און לאנד דאזיקן אינעם איבערגעבליבן נאך איז וואם בושה

 דער אפילו וואם ווערטער, אזעלכע הערנדיק קלינגען -וועלן אויערן
 זיי. מיט מיאוסן זיך וועט חוץ־לארץ אין אליין נפש גראבער סאמע

 און לאנר אונדזער שיינקייט צוגעבן זאכן $<לע דאזיקע די וועלן צו
 זע־ וואס ברידער אונדזערע צווישן מאכן באליבט ווייטער איר וועלן

 ניט זיך זאלן מיר וואו קורץ: לענדער? אלע איבער צעשפרייט נען
 רער פון רעדאקטארן די וואס דאם אז מיד, זעען — ווענדן און קערן
 וועט טאן, צו רעכענען אומנאנגס־שפראך דער אין צייטונג נייער
 אונדז עם זאל הלואי און נוצן, קיין און הילח קיין ברענגען ניט אונדז

"[.--------שפאט צו און שאגד צו זיין ניט
 ענט־ דער געקומען איז צעדערבוימם לייטארטיקל אט־דעם אויף

 פרוט־ ישראל־דוב אין יוד" "ארץ־ישראל פון רעדאקטארן די פון פער
 יארגאנג, צוואנציקסטן פון 2 נוט. )אין ״חבצלת" וואכנבלאט קינם
 שרייבן זיי וואו ירושלים, אין ארוים איז וואס התר״ן(, אייר י"ט

אנדערע: צווישן
 של חבילות חבילות להביא לנו תחשב יתר לשפת והנה--״
 לבני זשארגאן בלשון מכ״ע או ספרים נחיצת בעליל להראות ראיות
 המו״ל באשר לדון, באים אנו זה על לא כי יען בחו״ל אשר עמנו
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יגריי ישראל ארץ "רגור

 במכ״ע, מקום הקדיש ועוד הזה, להרעיון יתנגד לא בעצמו המליץ
 ע״י רק כי כוזגזז גזוזאוזיזיוז המדוברת השפה בזכות המצדדים לאלה

 טוב רב להשפיע ידנו לאל יש אחב״י אלפי רבבות בין מדוברת השפה
 כזה מכ״ע הוא למותר דעתו לפי ״כי רבריג וגל אר עמנו. בני להמון

 איש אין כי אחרי נבראהו מי בעד ירגו לא באשר בירושלים,
 באים אנו עליהם עברית" קרא ידע לא אשר דעתו( )לפי בירושלים

 מיר---------" — תשובתנו"]איבער. אופן תסוב עליהם ואך לדון,
 זאלן וואם ראיות, ימיט פעק ברענגען צו איבעריק .פ^ר גאר האלטן

 אוים־ אין ■פאלקם־מאסן די פאר זענען עם נויטיק ווי באווייזן פאקטיש
 ניט שפראך. זשארגאנישער רער אין צייטונגען אדער ביכער לאגד
 "המליץ" פון ארויסגעבער ■רער ווייל ריידן, ימיר קומען רעם וועגן
 אפגע־ ער האט נאך דערצו געדאנק. דאזיקן רעם קעגן ניט איז אליין
 אומגאנגם־ דער פאר רעכט פון אנהענגער די פאר ארט אן געבן

 וואס שפר^ך רער דורך נאד אז וזיר. גגי אגגי גלגירץ גמולבוו שפראך,
 ברענגען מיר קענען ברידער אונדזערע מיליאנען פון גערעדט ווערט

 גגטרוזגור זייוגו גגער\ ואר פאלקם־מאסן. אונדזערע פאר גוטם סך א
 איבעריק, ירושלים אין צייטונג אזא איז נאך מיינונג זיין לויט "אז

 איז עם ■ווי נאכדעם געשאפן זי !ווערט וועמען פאר ו3ןי גגיינג גור ווייל
 קע־ ניט זאל וואס איינער קיין ירושלים אין ניטא מיינונג( זיין )לויט

 און ריידן ראם מיר קומען זיי וועגן אט — העברעיש" לייענען נען
ענטפער"[. אונדזער געווענדעט זיין וועט זיי וועגן נאר

 ניט מאכט ער וואם טעות ■רעם צעדערבוימען אויר זיי ווייזן דא
 ליגן "דעם וועגן באמערקן און לאגע פאקטישער רער וועגן וויסנדיק

 יטפלו אשר )"השקר אויסגעטראכט" האבן יינגלעך עטלעכע וואס
 וועגן ירושלים. אין פארשפרייט איז העברעיש אז אחדים"(, נערים

:זיי שרייבן רעם
 ויעידו נא יקומו הנאמנים, ירושלים בני את נבקש האמת "בשם

 לא ואם בירושלים, בביתו עברית מדבר אוזר וזאיש יותר נמצא אם
 ישר גבדרך לראגגז לגזוז עיגיוז אשר היקרים ציון בני המון לרוב

 אך להם, מוזרה לא עבר שפת כי אח ק.[ מ.— ! ] יכשלג לא רגליוזוז
 להם נפול ובמה היא החתום כספר לרובם החדשה העברית הספרות

 ונאריך נשכים לא אם בה, ולדבר להבינה ללמדה לשפתנו, מסילה
 אך ואשר קרבם, אל באה אמם חלב את יחד אשר בשפה עליהם לדבר

 בעטן אמת פון נאמען "אין — ]איבערז. מחשבותיהם" כל יהגו בה
 אויב זאגן, עדות אין שטעלן זיך זיי זאלן ירושלימער ערלעכע די מיר
 זיין אין רעדט וואם וגוווגוש איי\ גגי מער זיך געפינט ירושלים אין
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?זאנאהנור מ־.

 קינדער, ציונם טייערע מערסטע די פ$ר הגם און (.8העברעיש הויז
 גייצרע הגורץ וועג גלייכן א אויה וואס און גנגנ\1 אג\ אגיגן האבץ ■וואס
 אבער — פרעמד ניט שפראך העברעישע די איז געטובורגינלבו ו3י1 פיה
 ווי ליטעראטור העברעישע נייע די איז זיי פון טייל גרעסטן דעם פאר

 א אויסטרעטן זיי פאר מיר זאלן אזוי ווי און בוך. פארזיגלטער א
 ריידן און פארשטיין קענען איר זאלן זיי אז שפראך אונדזער פאר וועג
 דער אויה זיי צו ריידן ניט אויפהער אן זאלן מיר אויב איר, אויה

 מילך מוטערם זייער מיט צוזאטען געקומען זיי צו איז וואם שפראך,
מחשבות"[. זייערע אלע זיי טראכטן איר אויה נאר וואס און

 זאך גוטע א אויה זיי טוען צייטונג דער מיט אז מיינענדיק, און
 לעזער־ דעם צווישן אפקלאנג אן געפינען וועט זי אז האפנדיק, און

 וועלכע מיט ווערטער פאלגנדע מיט בריוו זייער זיי ענדיקן — עולם
:״המליץ" פון רעדאקטאר דעם טובה א כלומרשט טוען זיי

 תוכיח יוד" ארץ־ישראל "דער מהמב״ע 1 נו׳ הגליון ״מבירת
 שהחל כזה מכ״ע חסרון להרגיש בעצמו ההמון החל כמה עד לנו

 זה, במקצוע העם עבודת לעבוד לבבנו ותחזק ידנו, על לאור לצאת
 כי ה1ןנג ידינוה להודיע המליץ מו״ל גם יוכל בו אשר העת את לקרב
 ואז, בהה, ננבריה מדבר הפחות( )לכל חציו בירושלים אשר העם

 ]אי־ זשארגאני" למכ״ע צורך שום עוד יהי׳ לא כי אנחנו גם נאמין
 "דער צייטונג דער פון נומער ערשטן פון פארקויה "דער — בערז.

 האט אליין המון דער ווייט ווי ווייזן אונדז יוועט יוד" ישראל ארץ
 אג־ האבן מיר וואם צייטונג אזא פון מאנגל דעם פילן צו אנגעהויבן

 צו כדי הארץ אונדזער זיך וועט שטארקן און ;ארויסצוגעבן געהייבן
 די דערנענטערן צו כדי געביט, אט־דעם אויה פאלקם־ארבעט די טאן
 ■וויסן צו קענען וועט "המליץ" פון ארויסגעבער דער אויך ווען צייט
 א ריידן ירושלימער העלפט הפחות( )לכל איז יריגוה, רינהיזץגו א געבן

 מ׳באדארה אז גלויבן, מיד וועלן דאז און — הננבהנניטו נו ע ו י י ו
צייטונג"[. זשארגאנישע קיין מערניט שוין

* * *

אזוי ווי זען, און גופא צייטונג דער צו צוגיין איצט קענען מיר
5ס10מ10ת ק81£1£מ 61 831711161 "ארץ־ישראל־יוד" פון ארויסגעבער די

 (,1858!— 1922) ן ת ד ו ה י ־ ן ׳ב ר ז ע י ל א געטייניט (8
 דער אין זיך ביי איינגעפירט האט וועלכער לעקסיקאגראה, העברעישן דעם
 "פאטער דער אייגבטלעך איז און שפראך, לעבעדיקע א ווי העברעיש היים

ארץ־ישראל(. אין העברי"( הדבור )"אבי אומגאנגס־לשון אלם העברעיש פון
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יגריי יט\ראל אדץ "דוור

 פראספעהט!( אויפן אונטערגעשריבן זענען זיי )ווי
 ביים געשטעלט זיך ה$בן זיי וואס אויפגאבן די אויסגעפירט האבן

צייטוינג. ידי ארויסגעבן
 אין ארוים איז יוד" "ארץ־ישראל דעם פון נומער )ודשגגנוד דער
 אויבער־קעפל אן מיט (1890 מאי 2) תר״ן אייר י"ב ירושלים

 אונטער״קעפל מיטן און (8“ז¥<!11811-1נ6ט1:5€11€ ס\^€8231> <165 1!37€ו¥1”
 וואכענטליך ערשיינט צייטוניג "אונפארטייאישע" זשארגאגישע "א
 באשטייט ק.[, ■מ. — ותכונן ]־תבנה ת״ו ירושלים אין
 גע־ און ס״מ( 31 ביי ם"מ 22) קוו^רט־פארמאט אין זייטן פיך פון

 ירושלים פעיה״ק (10 חיךט\גוןגא\ז\ יצגזזץ ,ך הרב של ,,בדפוס דרוקט
 רעדאקטאר פאראנטווארטלעכן פארן אנגעגעבן אויך איז ער ת״ו".

□(.€1־301 .} 111ז5€1ר€050)מ
 די דערקלערן יוד" ארץ־ישראל "פונ׳ם לייטארטיקל אינעם
 ארויסצוגעבן צוגעטראטן זענען זיי פארוואם נאכאמאל ארויסגעבער

:ירושלים אין צייטונג יידישע א
 וויסען צו זיין נייגעריג מענש פראקטישער יערער וועט "געוויסס

 זשארגא־ א ארויסצוגעבען ■גיווען מעורר אונז האט וואס סבה דיא
מיט, דער צוועק אונזער איז וואס ת״ו, ירושלים אין בלאטט נישעס

 רע־ דער אונטער עינינים חבת־ציונדיקע פאר וואכנבלאט א "הצבי", (9
 —1900 יארן די אין ירושלים אין ארויס בן־יהודה, אליעזר פון דאקציע

 נאר "הצבי׳ צום ביילאנע אלם פינורירט "ארץ־ישראל־יוד" דער .1884
 רער פון דערלויבעגיש א "פירמאן", א ארויסצובאקומען וואם דעם צוליב

 ווענן בקשת די שוועריקייטן. נרויסע מיט פארבונדן נעווען איז רענירונג
 און קאנסטאנטינאפאל, סטאמבול, קיין דירעקט אוועקניין נעדארפט האט דעם

 בירגער. טערקישן א נאר ארויסגעבן דערלויבעניש אזא מען פלענט דארטן
 נייע באקומען. ניט פאיל קיין פאר "פירמאן" אזא פלעגט אויסלענדער אן

 שוין־עקזיםטירג־ דער צו הוספות ווי ארויסניין דעריבער פלענן צייטוננען
דיקער.

*

 געקו־ קינד אלם פינסק. אין 1844 ארום געב. תלמוד־פארשער א (10
 ראש־ישיבח געווען ירושלים. קיין יעקב־׳מרדכי ר' פאטער זיין מיט מען
 נע־ נעגרינדעט. האט פא^טער זיין וואם "סוכת־שלום", ישיבה דער אין

 פארעפגטלעכן, צו זיי כדי און מאנוסקריפטן און ספרים אלטע זאמלט
 ־6א תלמודישע ריי א ירושלים. אין דרוקעריי א געגר. 1883 אין ער האט

 שאול־ אין און "המסדרונה" ארנאן לומדישן אין פארעפנטלעכט האנדלוננען
ישראל". "כנסת )שפ״ר( ראיבינאוויטשעס פנחס

 1892—93 י. אין ארויסגעגעבן חיים ברודער זיין מיט צוזאמען
 איז וואס יעקב", לבית "הצבי נקודות, מיט וואכנבלאט יידיש א

לאנדאן. אין 1896 אקטאבער 8 ט.״נעש ״הצבי". צום ביילאגע אלס ים ארו
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אגץאגג)ץך\2 וו.

 צייטונג מין אזא מיט דא, מיר ווילען צילל א פאר וואס צו אדער
 ידעם וועגען ■וועלען מיר ווען זיין, איבעריג ניט דערום ס־וועט פיהרען,

שמעס־ן". דורך זיך ביסעלע א ענין
 יידן, ירושלימער די ביי חוש געזעלשאפטלעכן דעם אויפוועקן

 זיי אויפמונטערן און נעפאלנקייט •גייסטיקער זייער פון זיי אויפהויבן
 יידן אויסלענדישע די דערנענטערן ■דע&רעסיע, עקאנאמישער זייער אין
 יוד". "ארץ־ישראל פון צילן די זענען ■דאס — ארץ־ישראלדיקע די צו

 ?( )ראפאלאוויטש שרייבט — פאלק פארן מונד א זיין וועלען ״מיר
 ידיי- די וויססען צו שטענדיג זיך אינטערעסירען וועלכע אללע און —
 אדץ־יטוראל אגופארגוייאישגוץ פונ׳ם שטענדיג ווערדען ווארהייט, נע

 — השם ירצע ]־אם אי״ה וועט ער בעקומען, ידיעות ריכטיגע יוד׳ן
 צו פערזענליך קיינעם באופן דער׳ציילען, אמת ריינעם דעם ק.[ מ.

".------------ווערטה איז וואם דעם כבוד געבען וועט און בעליידיגען,
 צעלאזט ארץ־ישראל" אין פריהלינג "דער ארטיקל צווייטן אין

 וועגן מליצות מיט וו( לעוג? לייב אגיוז שרייבער דער צוערשט זיך
 פון "האט וואם ערד, רער וועגן און פריהלינג" "שמייכלענדען דעם
 זיך אויח האט און טרויער־קליידער, איהרע געצויגן ארונטער זיך

 בלומען קאליראווע מיט פערפוצט מאנטעל גרינעם א ארויפגעצויגען
 פראזאאישער א צו אריבער נאכדעם גייט און רויזען" שמעקענדע און

 אין ישוב יידישן פונעם לאגע עקאנאמישער דער פון שילדערונג
 לאנד אין ווען סעזאן דער איז פרילינג אז אן, ■ווייזט ער ירושלים.

 דעם קריסטן. ידי נאר פראפיטירן זיי פון און טוריסטן סך א קומען
 אויס. זיי מיידן קרעמער און באלמעלאכע יידישן דעם האטעל, יידישן

 "אונזערע פון פנים יעדן אויח וואס ניט, וואונדער קיק איז דעריבער
 יעדע־ וואלקען. שווארצער א שוועבט---------ברידער אומגליקליכע

 אין יאהרען זיינע פערבריינגט פערצאג׳ט, און יאג׳ט פער איז רער
 ■די אין גאסען, שמוציגע דיא אין פער׳רוקט צרות, אין און דחקות

 פערדארבע־ דער און הויז, צו איהם פלאגט הונגער דער דירות, ענגע
 בא־ איהם פאר ניט איז וועלט דיא וויא גלייך נאם, אין לופט נער

"--------------ניווארען שאפען
 דער קעגן ארוים אויך שרייבער רער טרעט ארטיקל זעלבן אין

א איז ייד ארץ־ישראלדיקער דער אז מיינונג, אלגעמיין־פארשפרייטער

 ירושלים. קיין קינד קליין אלם געקומען סוחר, א ייד א געווען (11
 לאנדאנער פון קארעספאנדענט ארץ־ישראלדיקער געווען ער איז שפעטער
פאסט". "די אדער "צייט"
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יגדיי ישראל ארץ ך>ץר"

 רופט — !ברידער ליבע ,,ניין, שנארער. 8 טויגעניכטם, א בטלן,
 אויך איז יוד ישראל ארץ רער — ארטיקל פונם שרייבער רער אויס

 אללע מיט •נעביך זוכט ער------------גלייך מענשין אללע מיט מענש א
 פאר־ צו שוויים שווערען זיין טיט ברויט שטיקעל זיין קרעפטען, זיינע
 גע־ צו זוכט יעדערער הארעוועט איינציגער יערער--------------דינען
 אוט־ מיהע גאנצע זיין איז ליידער אבער מיטעל, לעבענ׳ם זיין פינען
 בעלי די פאר מעהרער שוין זיינען מלאכות בעלי אידישע ווייל זיסט,
 קאנקו־ אידען דיא און-------------קונים פאר מעהרער סוחרים בתים,
 חאפען לעבענסצווייג קלענסטען דעם אן צווייטען, דעם איינער רירען

 זיך ברעכט צווייגעלע דארער רער ביז אן, מענשין הונדערטער זיך
 זינקען וועלכע אנהיינגער, ארימע זיינע ארונטער ווארפט און איבער

ארימקייט". אלט־בעקאנטע זייער אין
 א אין געשריבן יוד" ארץ־ישראל צום "בריח א קומט ׳דערנאך
 געחתמעט צייטונג, דער פון דערשיינען דעם וועגן טאן הומאריסטישן

 איראני־ — ■הארץ עם אן בין איך "^ז שניידער". געבארענער ״א
 אליין דאך איהר קענט — שניידער" "געבארענער דער גוטמוטיק זירט

 פון געווארען נתפעל ניט אזוי איך וואלט ניט אז ■ווארום פארשטיין
 עם ווער ירושלים. אין ערשיינען וועט וועלכע צייטונג זשארגאנישע א

 א נאר בגד, א נאר אז פארשטייט, רער קאפ אין מוח א נאר האט
 זשארגא־ דיא וויא שפראך אזא פון טעם א פיהלען קען יונג גראבער

 שוין זענט איהר $ז ניט מיינט ניט, נאר חאפט אבער איז. נישע
 ׳ווערין דערפרייט אזוי ניט אויך נאך דארח אליין הארץ עם אנ׳ יוצא,

 מוז רעדאקטערס ליבע מיינע כן על אשר בלאטט, זשארנאנישע א פון
 — שויירגור א בין איך עפעס, נאך בין איך אז לייגען צו אייך איך

 אזויינע אנדערע נאך און איך, ווי מענש אזא קען וואס נא-------
וויססען?" עפעם פארט וויללען זייא אז טהון,

 האבן צייטונג *ידעו פון רעדאקטארן די וואס רעם אקעגן און
 שרייבט לשון", מ^מע אונזער "•וועגען באריכות ריידן צו צוגעזאגט

 ■ווערטער די האבען מיר "בייא :אזוי שניידער" ״געבארענער דער
 וועלען מיד ■וואלט אכסניא בעל א איינער וויא אזוי פנים א אייערע

 נוטציג, און נוט זעהר איז עססען אז ברורות, ראיות מיט ׳ווייזען אוים
 גי־ איהם איך וואלט י" "פע . . . נשמה די ארויס פאלט מיר בשעת
יגענו!". און עססען יגיב ? רייך איבעריגע דיא מיר טייג ״וואם זאגט,

 צוויי און אנ׳־עולה־רגל" פון "כתבים פעליעטאן א קומט ׳ווייטער
"וועלט־נייעם". און ארץ־ישראל אין זיך הערט "וואם רובריקעס
נומער. ערשטער דער אפ זיך שליסט דעם מיט
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זץ^נואגגטר ד.1

 זיך הייבט מאי, 16 דעם ארויס איז וואם גומער, ער בו גויי צ דער
 ה. )ד. מודעה אוגזער אין האבען מיר "הגם :מעלדוגג אזא מיט אן

 וועט חדשים דריי ערשטע ■די דאס געשריבען, ק.( מ. — פראספעקט
 אבער וואכען, צוויי אין מאל איין גור ערשייגען יוד ישראל ארץ רער
 מיר האבין בלאט, דאם זעהער פארלאנגט עולם, היגער רער ווייל

 "דעך גגעבו אן גגוגער רעלן גן פ און רצון, אוגזער גיווען מבטל
גגאן־". אלע ערטגייגען יגד" יעגראל

 אגגעגעבן רעדאקטארן און ארויסגעבער פ$ר שוין זעגען דא
 האבן נומער ערשטן )אויפן ראפאלאגגיבגטג טגגגגאל און עפשבויין טגלגגגז

 פאראגטווארט־ אלם און ארויסגעשטעלט גיט נעמען זייערע גאך זיי
!(.הירשגזאן יצחק אנגעגעבן איז רעדאקטאר לעבער

 איז אקעגן־זשע ■ניטא. גומער דעם אין גאך זעגען גזגרעגגז קיין
 בריעה־טרע־ "דער ג. א. רעדאקציע דער פון בריוו־קעסטל א פאראן
 פייטיל ר׳ איגעם עגטפער אן פאראן איז אגדערע צווישן וואו גער",
 "המליץ" אין ^רויסטריט צעדערבוימס צו זיך באציט וואס יוגה, ב״ר
 זאל המליץ בעל רער ראם עצה "אייעד :יוד״ ״ארץ־ישראל דעם קעגן

 — הקדש לשון רעדען וואם די פון מספר דעם זעהן קומען הער א
 זשארגאן פארשטייט ער שרייבען, איהם צו דירעקט איהר קאגט

אויך".
 ציי־ דער פון רריי גומער אין מיר געפיגען אבאגנג ערשטן דעם

:שטועם א פון פארם אין מודעה א איז עם טוגג.
? ירוחם קאפטען, דיין פאר באצאלט האסטו וואם — ״

!טייער זעהר מיר קאסט ער —
 ראפאלא־ ישעיהו ביי גיקויפט גיט האפט דו ווייל איז, דאם —

גאס. יודישער דער אין אפטייקער לייב ר׳ אקעגין וויטש
ביליג". געגזך םגץגרגז ררוטוזץיטר גגסיט אגזגזיע פארקויפט ער
 בריוו א אין לעזער א אייגער שרייבט גומער זעלבן רעם אין

 האלט איך אז :אטוואם אגדערע צווישן רעד^קטארען״ ״ליבע די צו
 אייגס פאר שוין אייך איך וועל שמועסין אין אייך מיט יא שוין

 וואס אג־ארטיקעל בלאט אייער אין אגגעהמען גיט זאלט איר בעטען,
אייך, דאך קען איך (.12 ברורה שפה די אגקעגין גירעדט ווערט עם

 אין געווארן געגריגדעט איז תאה חברה, א — ברורה" ״שפת (12
 אין לשון גערעדטן א ווי העברעיש פארש־רייטן צו ציל ׳מיטן יארן יענע
 ד״ר געווען זענען אירע מיטגריגדער די צווישן גאם. אין און שטוב

 און הירשגזאן חיים פינעם, יחיאל־מיכל פרומקין, דוב ישראל ד׳ארבעלא,
אנדערע.
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"יגר ישראל ארץ "רגור

 עבר, שפת אוהבי די פון אויך זענט אליין איהר ■דאס געווים •ווייס און
 בעאיידיגען וועלכע ארטיקלען אננעמען איהר קענט אזוי ׳ווי היינט

חברה?" די
 רער פון ענטפער דער באמערקונג א אין אונטן קומט דעם אויח
 דארום און אונפארטייאיש, איז יוד ישראל ארץ "דער :רעדאקציע

 שרייבט ׳וועלכער שרייבער א פ^ר טיר די פארמאכען ניט מיד קענען
 מיד וואס ענינים אזעלכע בעריהרען אפילו מאג ער מיינונגען, זיינע

זיי". פון דוקא האלטען
 א צו געווען זוכה רעדאקציע די האט באמערקונג דער פאר

 איר לערנט וועלכער לט־ווי, ישראל איינעם פון ענטפער פאלעמישן
 )פון דארוים זעה "איך :אומפארטייאישקייט אזוינם איז וואס פשט,

 רעדאקציע די דאסם ק.(, מ. — באמערקונג רעדאקציאנעלער דער
 ׳דאס און "אונפארטייליכקייט" פון בעגריח פאלשען א ליידער האט
האט "אמת"-------------כלל. רעם ברענגען שאדען פיל זעהר קאנן

 מיט ניט גרענעצט עם זמן כל ווערטה, גרויססען א לאנג אזוי נור
 גבול, דעם אריבער שוין געהט עם אבער באלד אזוי :״חוצפה״

 ליעגט דארין אט "חוצפה". זונדערן "אמת" ניט שוין דאם איז
 צווישען זיין מפריש קאנען זאלל זי רעדאקציע: א פון קונםט די

 הרבים, רשות א טאקי אפילו איז צייטונג א "חוצפה". אונ "אמת"
 בעזונדער יערער האט דאך ;פאהרען און געהען מאג יעדער וואו
 וזוזוויבווז די — הרבים רשות א פון שומרים די אונ רעככו דאס
 זאך, אזא הרבים רשות אינ׳ם טהון זאלל יערער אז לאזען, צו ניט

 פריי־ די זמן כל זאך, גוטע גאנץ א איז פרייהייט ניט. פאססט וואם
איבריגען". ידי ענג ניט מאכט איינעם פאר חייט

 ווידער האט לתורה" סיג "עשו הייסט וואס ארטיקל, אט־דער
 לכחמה "סיג נאמען מיטן ארטיקל אן — ענטפער אן ארויסגערופן

 ס׳האט----------— ״ :יוד" ״ארץ־ישראל 5 נוט׳ אין שתיקה״,
 גג^כג אייבוווג א זאך, נוצליכע אזא זעהען צו געפרייט שטארק מיר
 פערטהיילט איז וועלכע שטאדט א אין עקזיסטירט אוו^ארגוייאיש איו
 אי־ מאדנע מיט חברות משונה׳דיגע אין פארטייען, פערשידענע אין

 געשטערט פערגעניגען ג^נצער מיין אבער איז ליידער------------דעען
 4 נוט. אינם לתורה" סיג ״עשו ארטיקעל דעם לעזענדיג געווארען
 "אונפאר־ ווארט איידעלען דעם זיין צו מחריב געקומען איז וועלכער

 מוח פשוט׳ער מיין .וועלכע ■פילאזאפיע טרוקענע א ■דורך טייאיש",
פלפול דער ■ווי ווייזען צו אויח . . . פערשטעהן ניט אופן באין וויל
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גץאנגאגגער גג.

 לע־ פארשטענדיגער יעדער ווייל איבעריג, פאר איך רעכען פאלש איז
זיינען". ווערטער די זויער ווי געוויס, ׳פיהלט זער

 אוט־ איר וועגן נאר ניט צייטונג דער צו טענות האבן לעזער
 און איר רעדאקטירן פון אופן וועגן אויך נייערט פארטייאישקייט,

 פון צוועק רער אויב ארטיסלען. געדרוקטע די פון שפראך דער וועגן
 ארץ- דעם פון כאראקטער דעם אויסצובעסערן איז צייטונג דער

 טא לעזער", אייערע פון "איינער טענות האט — יידן ישראלדיקן
 ארץ דעם בעססערען צו אוים זוכען ניט איהר זאלט וואם ,,פאר

 טיט טאקע פשוט נאנץ מיין איך ? אלעמען טיט טאקי יודען, ישראל
 גענו־ זיי האט יאהר נוטער דער צו ? איז ■וואס אויך, שפראכע דער
 אויס־ בעסערע קיין באמת טאיקע קענען זיי ישראלניקעם, ארץ די מען

 "פאגגאציגגעך׳ געסו", גגי "גער :למשל וויא פארשטעהען ניט שפראכע
 ארעד גאגגגגעץ" א איגזבו גאר ראגג איג יגגגעל עלבגערער "רער אדער

 וראינה־ צאינה אזעלכע נאך און רייר" ריא גזיבג גיגרימט גיסו "גאגגיר
 ? עפעם איז וואם ווערטער. חינעזישע זייערע טיט אויסדריקע, דיגע

 שוין מעז מעג בלאטט הקודש לשון קיין ניט איז בלאטט דאס באשר
 קיין ניט זענען מיר ווייל צי איז? עם •וואם מיט רעם אין שמירען

 מיט מאגען רעם מאכען קאליע אונז מען דארח שפה־ברורה־ניקעס,
 שרייבערס אייערע רען קענען צו------------שפראכע פארדארבענער א

 האב איך ווי אויסדריקע אזעלכע פון------------? שרייבען בעסער ניט
 רייני־ בלאט אייער זאלט איהר רעכט געווים איז אנגעוויזען, אויבען

 דער און ;שפראכע די רייניגען ביסעל א דאדורך איהר וועט ;געז
 נע־ שפראבע ריינער א מיט ווייס ביסליך וועט יוד ישראל ארץ

ווערען׳/ ■וואהנט
 זיך הערט "וואס רובריק רער אין ווערט נומער דעמזעלבן אין

 איז זואס עולם רער אזוי ווי פאקט, א פארצייכנט ארץ־ישראל" אין
 ריידן זאל ער בעל־דרשן פון געפאדערט האט דרשה א הערן געקומען

 טיטן צוזאמענהאנג אין דאס איז געווען העברעיש. ניט און יידיש
 גגילרעס עגריאל רב באקאנטן רעם פון געבוירנסטאג זיבעציק־יאריקן

לכבוד האט הירשנזאן חיים ר׳ רב ירושלימער רער (.13גגייגגער

 פון פערזענלעכקייטן פירגדיקע די פון איינער .1899—1820 (13
 צו געשטרעבט יר״ה. 19 פון העלפט צווייטן אין יידנטום טאדאקםישןאר

 וויסג־ זיין קולטור. מאדערגער און טראדיציע ייידישער צווישן סיגטעז א
 ווא־ א לויט גדולות" "הלבות פון עדיציע די איז הויפט־ווערק שאפטלעך
 צייט־ וויסנשאפןטלעכע יידיש־דייטשע אין מיטארבעטער כתב־יד. טיקאגישן

אנד. א. פרעסע" "יידישע "איזהאעליט", "אריענט", ווי שריפטן,

*

230



יגר" ישראל ארץ "רעד

 אנגעהויבען אפילו ער "האט דרשה. א געהאלטן היובל בעל רעם
 רער ווייל נור הברה, ספרדישע דיא אין קדש לשון אויר דרש׳ז צו

 געווען מבטל ער האט פארשטאנען, ניט איהם האט עולם רוב
 אויר רעדען אנגעהויבן מיט׳ן אין האט און אגזריסי ראג\ פאר רצווג

גיהאט". הנאה שטארק האט עולם רער און אידיש, פראסט
 פ^סיק א אמאל זיך טרעפט "וועלט־נייעם" רובריק דער אין

 סטענלי דרשות. אויר יקרות "א :שטייגער א ידיעה, א פאר קעפל
 — אפריקע־פארשער און רייזנדער ענגלישער באקאנטער )דער

 דרשה א זיינע פיר נעהמען צוריק, יאהר עטליכע פאר פלעגט ק.( מ.
 פון ווייניגער ניט ער נעהמט יעצט, און שטערלינג, פונד פינפצעהן

■פונד". הונדערט דריי
 רעדאק־ ■די שוין לאזט אים, איבער איראניזירט איינמאל שוין

 אט־דעם וועגן שרייבן צו געלעגנהייט צווייטע א ארויס ניט ציע
 אין לעבען זיין האט וועלכער סטאנליי געוויססער "רער סטענלי:

 און אפריקא אין שווארצע די צו נסיעה זיין מיט געשטעלט סכנות
 ׳ווייטער זיך בדעה יעצט האט ארוים, לעבען מיטן קוים זיי פון איז
.״ . . האבען חתונה וויל ער — שטעללען צו סכנות אין

 (1890 יולי, 4) יוד" "ארץ־ישראל פון נומער זעקסטן אין
 געעהרטע די "צו ראפאלאוויטשן שמואל פון מעלדונג 8 פאראן איז

 "צוליב אז וויסן, צו לאזט ער וואו יוד", ישראל ארץ פונ׳ם לעזער
 מיין איך האב געשטערט, מסחר אין מיר האבען וועלכע סבות, פיעל

 רעם עפשטיין", ה׳ צו נעגעבען איבער רעדאקציאן די אין אנטהייל
 רעדאק־ האט וועלכער צייטונג, דער פון מיטרעדאקטאר פריערדיקן

נומערן. צוויי לעצטע די נאר טירט
 א געהאט און לעזער סך א פארמאנט צייטונג די האט צי

 באשטי־ עס זיך לאזט ■גיכער זאגן. צו שוועד איז — אפגאנג גרויסן
 זיך איז גופא לאנד אין אויסער אז טאקע, אמת נעגאטיוו. מען

 ניו־יארק ".אמעריקע, — אויסלאנד אין צעגאנגען אויך צייטונג די
 מען ווי — מזרח־פרייסן" און לאנדאן פראניקרייך, .פיטסבורג, און
 אם־ איז וואם צייטונגם־אגענטן, די פון רשימה דער פון זען עם קען

.6 נוט׳ אין געדרוקט
 געלעגן איז — גרעסטע די טאקע, אפשר, — שולד גרויסע א

 ארים אינהאלט, אין מאגער געווען איז זי גופא. צייטונג דער אין
 מאמרים־ מיט נאר פארנומען זיך מערסטנטייל און אינפארמאציע אין

 קיין איז דעריבער און לעבנם־אטעם, געפעלט איר האט עם טיקע.
אויסגעהאלטן. ניט סך קיין האט זי וואס ניט, וואונדער
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האגזאווטר ת.

 רעם ,8 נוט׳ אין געדרוקט לעזער", ■די ״אן ווענדונג איר אין
 די אז באמערקן, צו אגב, )ס׳איז, צייטונג דער פון נומער לעצטן

 מער איז רעדאקטירט האט עיפשטיין וראם נומערן די פון שפראך
 האט ארץ־ישראל־יוד" "דער אז רעדאקציע, שרייבטדי דייטשמעריש!(

 "פון שטערונגען. יסך א באגעגנט רייזע" תדשימדיקע דריי "זיין אויר
 דער פון שטעקין דעם ער האט הזה היום עד אן טריט ערשטן זיין

 וועהרען געמוסט אלץ זיך האט ער לאזען, איוועק געקאנט ניט האגד
 צערריי־ הייט לעבעדיגער געוואלט איהם האבען ׳וועלכע וווי פון

 פארמא־ זייט. אנדערער דער פון יענער און זייט, איין פון דער סען,
 ארייג־ סטאציאן ערשטע זיין אין קוים זיך ער האט יאגט פאר טערט

 מיט בעטראכטען און אברוהען אביסעלע זיך ער וועט דא געחאפט,
מאכען". רייזע זיין ווייטער קען ער כלים פיר וואס

 גע־ ניט ווייטער ארץ־ישראל־יוד" "רער עוין* האט "רייזע" זיין
 די זיך האט (1890 יולי 18 דעם )ארויס נומער ו\3אכ טיטן מאכט.
(.14 אפגעשטעלט צייטונג
"העתונות ארטיקל זיין אין אן גיט מלאכי ר. א.

 אונטערגעג^נגען איז יוד" ארץ־ישראל "דער אז (,15 הירושלמית"
 עם וואס רעם צוליב און אבאנענטן אין מאנגל צוליב צייט רער פאר
 הוא גם אך . . . )״ דערלויבעניש ס&עציעלע א אויסגעפעלט האט

 כאבו מעודנו נקטר ק.( מ. — יוד" ארץ־ישראל ״דער :)ס׳הייסט
מיוחד"(. רשיון ומהעדר מנויים מעוט מסבת

 רע־ די פון צוגאנג "אידעאלאגישן" רעם נאך דערצו צוגעבנדיק
 אין אויבן )זע יוד" "ארץ־ישראל רעם ארוייסגעבן ביים דאקטארן

 אריכות קיין אז קלאר, איז צעדערבוימען(, צו ענטפער־בריוו זייער
האבן. געקענט ניט צייטונג די האט ימים

 מיין צוליב איז וואם מעות, דעם אויסבעסערן דא וויל איך (14
 ביי כ׳האב וואו באניד, צווייטער לעקסיקאן, רייזענס זלמן אין אדיין שולד
 רער" זענען "ארץ־ישראל־יוד" פון אז אנגעגעבן, ראפאלאוויטש — רפאלי
■נומערן. ר י יפ נאד שינען

 ,1910 יאר פון ארץ־ישראל" ״לוח לונצש מ. א. אין געדרוקט (15
< .135 ז.
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גאלרבערג א.

 פאך־זשורנאליזם יידישער דער
אמעריקע אין

הקדמה

 די אין זענען יארהוגדערט פערטל לעצטן דעם פון משך איז
 טעכניש־עקאגא־ צענדליגע נעווארן ארויסגעגעבן שטאטן פארייניקטע

 יערלעכע, און מאגאטלעכע וועכנטלעכע, .טעגלעכע, צייטשריפטן, מישע
 היינט־צו־טאג נאך עקזיסטירן וועאכע פון דריט־חלק א ערך ^אן

געביט. שפייזהאנדל יידישן רעם אויר הוייפטזעכלעך
 איז פאך־זשורנאליזם יידישן מין אט־דעם פון געשיכטע ידי

 פרעסע־ טעכניש־עקאגאמישן גאנצן דעם פון געשיכטע די אייגנטלעך
 פראפע־ 600 איבער נעדרוקט •ווערן אמעריקע אין הגם ווארום, ;וועזן

 צווישן צייטשריפטן יידישע צאל די איז זשורנאלז, סיאגעל־טעכגישע
 אומ־ און קליין זייער שפייז־פאך, דעם חוץ א געביטן, אלע אויח זיי

באדייטנדיק.

אמעריקע. אין שפייז־האנדל יידישער דער
 איגסטיטוציע, קרן־קימתדיקע א ווי ש׳פייז־מסחר יידישער <דער

 טן19 פון יארן ער80 ■די אין איינגעפונדעוועט לאגד אין דא זיך האט
 שטראם גרויסן דעם פון פעריאד יענעם פון ימשך אין יארהונדערט.

 אייגגע־ טויזגטער זעגען מזרח־איי׳ראפע, פון איימיגראציע יידישער פון
 — >וו. א. א. יידן רומענישע •גאליצישע, פוילישע, ,רוסישע, וואנדערטע

 איז עלעמעגט דאזיקער דער שפייז־האנדל. דעם אין אריינגעקומען
 אגענטן, פארמיטלער, קרעמערלעך, היימישע פון באשטאנען רוב דאם

 שלום־עליכמם פון מייסטנם "לופט־מעגטשן", סתם און כלי־קודש
... טיפ מנחם־מעגדל אומשטערבלעכן

 הארבן דעם בייצוקומען שווער געווען זיי פאר איז עם ווי אזוי
 "אמעריקע וצו צופאסן געקענט ניט זיך האבן זיי און לשון, עגגלישן
 דא־ די איז געשעפט־מעטאח, — נערופן עם האבן זיי ווי — גנבס"

 עק־ פאר קיאמח ביטערן שווערן א פירן צו אויסגעקומען מענטשן זיקע
 דאם געהאלטן מען האט ;עצה אן זיך גיט ייד א אבער זיסטענץ.
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גאלדבערג א.

 דאם יאך איז איינגעשפאנט מעת־לעת, א יטעה 18—15 אפן געשעפט
 אין זיך )געוואלנערט הוצאות די רעדוצירט קינדער, די מיט ווייב

 רעם געשניטן און קראם( דער הינטער תדרימלעך חשכדיקע פאר א
. . . תחתיה שאול עד ארטיקלען די פון פארקויח־פרייז

 ניט מ׳האט און "יום־הדין" דער געקומען אבער איז עם ■ווען
 "האלסיי־ דער און פראדוקטן, געקויפטע די פאר זיין משלם געקענט

 און האק מיט געשעפט דאם פארקויפן צו נעסטראשעט האט לער"
 צו אזוי ווי מיטלען זוכן גענומען מען האט ליציטאציע, אויה פאק

לאגע. קריטישעד דער פון זיף ראטעווען
 זיך דם־שונאים, פריערדיקע נראסערי־לייט־קאנקורענטן, האבן
 א גענרינדעט און אסיפה אן פאררופן דורכנעשמועסט, פריינדלעך

פאך־אסאציאציע.
 אוים־ זי האט וואס ■געהאלטן, זיך האט ארנאניזאציע די לאנג ווי

 רע- נעשריבענע קיין זענען דעם, מבח—מיטגלידער די פאר נעטאן
 פון פארבליבן איז וואם שפור, איינציקער דער בנמצא. ניט קארדם

 54 מיט אפנעדרוקט צירקולאר־בריוו, א איז !צייטן אלטע נוטע יענע
 נרא־ אין האנט צו האנט פון אדום איצט נאך גייט וואס צוריק, יאר

 גערופן גראסערילייט די ווערן צירקולאד אט־דעם דרוך סערי־קרייזן.
 ניו האל, בעטהאוון אין ,1882 יוני אין מאסן־פארזאמלונג א צו

יוניאן". גראסערם ריטייל יארק "ניו דער פון יארק,
 אינטע־ צוויי מכה זיף מען דערוויסט צירקולאר דאזיקן דעם פון

 על־כל־פנים דער פון צוזאמענשטעל דער אז (1 : פאקטן רעסאנטע
 קאסמאפאלי־ א געווען איז "גראסערס״־פאך־אסאציאציע" ערשטער

 דייטשישע, יידישע, :נעמען אויגן די אין זיך ווארפן )עם טישער
 זע־ ■וואס פראבלעמען, זעלביקע די אז (2 און וו.( א. א. אמעריקאנישע

 די פון זיידעס" און "טאטעס די מיט פנים־אל־פנים געשטאנען נען
 אויפן פראנעס די רוב, פי על אויך זענען גראסערילייט, היינטיקע

 אונדזער פון גראסערילייט אייניקלעך" און "זין די פון טאג־ארדנונג
. . . צייט מאדערנער

 אר־ דעם אין תקופה עדשטער דער פון סיום דער קומט דערמיט
גראסערילייט. די פון לעבן גאניזאציאנעלן

תקופה צווייטע די

 ארגאניזיר־באווענונג פערמאנענטע ממשותדיקע ריכטיקע א
 הייני ביז נאך עקזיסטירט וואס באוועגונג א "גראסערילייט", צווישן
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פאג־וטוורואליופ יירישנור דטג־

 אנט־ איז טעטיקייט, פאחצווייגטער א מיט אן ■פירט און טאג טיקן
.1907—10 יארן די פון צווישגצייט דער אין שטאנען
 איז אסס׳ן" "גראסערי יידישע זעלבסטשטענדיקע ערשטע ׳די

 אין .1907 יאר אין יארק, ניו בראגזוויל, אין געווארן געגריג׳דעט
 אסאציאציעס אזעלכע זעגען יאר עטלעכע קומענדיקע די פון משך

 צוויי )ברוקלין(, ■וויליאמסבורג אין אייגע — :געווארן געגריגדעט
 שפעטער און הארלעם אין אייגע יארק, ניו סייד׳/ "איסט דער אויר
בראגקס. אין אייגע —

 אר־ וויכטיקע געטאן האבן ארגאגיזאציעם לאקאלע אלע אט־די
 פריינט־ פארהאלטן זיך האבן זיי הגם און חגראסערימאן, לטובת בעט
 טע־ זייער מיט אפגעגעבן זיף זיי האבן אנדערע, די מיט אייגע לעך

 אלגע־ קיין ;טעריטאריעם ■רעספעקטיווע זייערע אויה בלויז טיקייט
 גיט גאך איז אסס׳נים די צווישן פארביגדוגג ׳קאארדינירטע מייגע

געווען.
 נייע צוגעקומען זעגען עם ווען ,1912 יאר אין שפעטער ערשט

 ■גרופעס לאקאלע די און גזירות, און ■פאך־פראבלעמען האמפליצירטע
 געווארן געגריגדעט איז זיי, מיט ספראווען געקעגט גיט זיך האבן

 צעג־ א שאפן צו צוועק רעם מיט ״25 פון ״קאמיטעט אלגעמייגער אן
אםם׳נס. לאקאלע אלע פאר קערפערשאפט טראלע

 אויף אוגטערגענומען האט קאמיטעט רער ■וואס ערשטע, ראם
 א פון — 1912 יאר אין — גריגדוגג די געווען איז געביט, אט־דעם

פאך־ארגאן. וועכגטלעכן אייגעגעם
 אסס׳ן־ מאדערנער ערשטער אט־דער פון השפעה דער אוגטער

 יאר אין און געווארן געגרינדעט יאר זעלביקן דעם אין איז צייטוגג
 ארגא־ צעגטראלע ערשטע די געווארן איגקאדפארירט געזעצלעך 1913

 פו\ פנורנוראצינו "וי אמעריקע אין גראסערילייט יידישע פון גיזאציע
איו?." אנוכויונו גראפנורפ ריפייל יירישנו רי

ביבליאגראפיע

צייטונג". "פענצטער א

 א?פועלגו די פון יבונג באשרי דער צו טרעט־צו איך איידער
 רעם פאר און פון געווארן ארויסגעגעבן זעגען וואם צייטשריפטן,

 "היסטא־ א פאר עם איך האלט "גראסערי"־פאך, און שפייז־ יידישן
 ערשטן דעם — לטוב זכור חרבוגה וגם — דערמאגען צו חוב דישן"
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גאלדבערג א.

 דערפינדוע "געניאלע" זיין און געביט דאזיקן דעם אויר רעדאקטאר
צייטונג". "פעגסטער די צייטונג, טשיקא׳ווער אריגינעלער א פון

 ווען צוריק, יאר פופציק און עטלעכע מיט געווען איז דאם
 יע־ פון נראסערילייט יידישע די פון אומוויסנהייט די אויסניצנדיק

 ניט־ אייניקע פלעגן גראסערי־ארטיקלען, אויה פרייזן בנוגע דור נעם
 פאר רעכענענדיק גראסערילייט די בארייסן "האלסיילערם" ערלעכע

 )זיין גראסערימאן א איז געגלוסט. זיך האט זיי וויפיל סחורות די
 א אויר געפאלן דערגיין(, געקענט ניט ליידער, איך, האב נאמען

 די פון— מארק־יפרייזן ריכטיקע די אויסגעפעען פלעגט ער :המצאה
 גראסערי־ גאנגבארסטע די פון — מסתמא פאך־צייטונגען, ענגלישע

 ארויס־ און טאוול גרויסן א אויר ארויפשרייבן עס פלעגט ארטיקלען,
 אויפן וואוינונג זיין פון גאס־פענצטער א אין "צייטונג" די שטעלן

י. נ. גאס, עסעקם אין ערגעץ שטאק, אונטערשטן
 "מארבע און דעם, וועגן ■דערוואוסט זיך האבן גראסערילייט די

 "רעדאק־ דער צו מאסן אין פיליגרימירן זיי פלעגן יארס" ניו פנות
 פאר־ און טראטואר אויפן שטייענדיק "צייטונג", די לייענען ציע"

. . . פרייזן די ביכעלע א אין זיך ביי צייכנענדיק

גראסערימאן" "דער .1

 רע־ ,1912 יאר אין אונטערגעגאנגען ,1908 יאר אין דערשינען
 מער־ א ש נחום פון ברודער )א שיי^ץגגיסוץ אלגון\גץאןךך פון דאקטירט

 וסופר וחותם "כותב רער געווען אויך איז וועלכער שייקעוויטץ(,
 נעשעפט־פארוואלטער,רעקל$־ רעדאקטאר, ארויסגעבער, — ומונה"

 א געווען איז גראסערימאן" "דער נאך. און נאך און מען־אגענט
 און אינהאלט פארמאט, אין ארים און קליין צייטונגל, ארים קליין

 זשארגאן, אלט־פרענקישער אן געווען איז שפראך די רעדאקטירונג.
 געווארן באלויכטן און באהאנדלט זענען פאך־פראבלעמען די און

אופן. פרימיטיוון זייער 8 אויר
 ארויסגעגעבן און צוזאמענגעשטעלט אויך האט שיתזעגגילץץ א.

 זיין ■וואס ■גראסערילייט, יידישע פאר ערוך" "שלחן א בוך־פארם, אין
 "גראסערימאן". דעם פון העכער געווען ניט איז ניווא ליטערארישע

 פון גראסערילייט פיל פאר אז אנערקענען, מען מוז פונדעסטוועגן
 געוויסע געבראכט אויסגאבעם צוויי דאזיקע די האבן צייט יענער
 פון "אליח־בית"־כללים עלעמענטארע די לפחות זיי געבנדיק נוצן,

■געשעפט־פירונג.
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^אגיוטגרואליווז ייריעגער רער

 קאמפלי־ נייע אנטשטאנען גראסערי־פאך פארן זענען עם ווען
 ניט שוין איז גראסערימאן" "דער ׳וועלכע טיט ■פראבלעמען, צירטע
 עטלעכע אין אונטערגעגאנגען ער איז זיך, ספראווען וצו ביכולת געווען

 צייטשריפט, מארערנער א פון דערשיינונג דער נאך ארום חדשים
קאפיטל. נעקסטן אין נערעדט ווערט עם ■וועלכער ורעגן

"גראסערי״יפאף דעם אין צייטשריפט יידישע מאדערנע .2

וגעגוגייגעריי. "רעך

 אויר נאמען דעם געענדערט שפעטער ,1912 יאר אין דערשינען
 אונטער- ביזנעסמאן", מאדערנער און וועגוויייזער גראסערימאנס "דער

 אג- פון "וועגווייזער", פון רעדאקטאר דער .1921 יאר אין גענאנגען
 גע־ געווען 1916 יאר ביזן גאלרבערג. א. געווען איז סוח, ביזן חויב

 טיראזש ענגליש. און יידיש אין דערנאך יידיש, אין בלויז ■דרוקט
וואכנבלאט. א — .2500

 "וועג־ דער האט פאך־צייטונג, "אםם׳ן" מאדערנע ערשטע די ווי
פראבלעמען. פיל זיך פאר נעתא׳ט אן אנהויב פון גלייך ווייזער

 דער פון פארשונג גרינטלעכע א געמאכט האט רעדאקציע די !ווען
 אנגעשטויסן זיך זי האט לאנד, אין האנדל און איגדוסטריע שפייז
:דערשייינונג איבגארמאלער פאלגנדיקער דער אויח

 רייכסטע און ■גרעסטע ■די איז אמעריקע אין אינדוסטריע שפייז די
 לעצטע די )לויט אריבער פון אומזאץ יערלעכן א האט זי לאנד. אין

דאלאר. ביליאן 12 פארשונגען( סטאטיסטישע
 פאמיליעס מיליאן 9 ■וואסערע אז געווארן, אויסגערעכנט איז עם
 אט־ פון היונה זייער טיט .אפהענגיק טיילווייז אדער גענצלעך זענען

אינדוסטריע. דער
 םעזאן־וואקלונגען קיינע פון ניט ווייס ביזנעם" "גראסערי ■די

 דער איז עם ווי ווינציקער אן זי גרייפן צייטן שלעכטע אפילו און
 :ראיה והא פאכן. און אינדוסטריעם אנדערע אלע טיט ■אמאל פאל
 ■גרא־ און שפייז די איז קריזים עקאנאמישן לעצטן דעם פון צייט אין

 ארויס זענען וואם סגולה, יחידי די פון געווען אינדוסטריע סערי
אלעטאלי דאך טען דארח עסן אומבאשעדיקט: כמעט

 גראסערי־ יידיטע פון פראצענט דער איז אלעס דעם טראץ און
 גרוי- די און קליין, זייער לעבן, אנשטענדיקן אן פארדינען וואם לייט,

לעבן. געמאטערט ארים אן פירן זיי פון מאיאריטעט סע

23ד



גאלרבערג א.

 אויסגעפונען, האט רעדאקציע די ווי דערפון, אורזאך הויפט די
 אנדערע פיל פאר גילטיק אויך איז דאס און — אפוועזנהייט די איז

 ארגוד בילרגבג בגעארעבגיטגער עלעבועבבגארער פון — פאכן יידישע
גדאס־עךילייבג. ייריטגע דגב ראגז צגגיעגץ עבבגביש\2

 איי■ :פאראלעל א מיט אילוסטרירן געד&נק אט־דעם וועל איך
 געשעפט א אין גיין צו באשליסט גראסערימאן ניט־יידישער דער דער

 אין זיך פארפולקאמען צו יארן פיל ער ווידמעט זעלבסשטענדיק,
 דער־ שיק־יינגל, אלם גראסערי־קראם א אין אן קומט ער פאך. דעם
 א פאלן, מאנכע אין )אנגעשטעלטער(, "קלערק" א ער ווערט נאך

 הורט־ א אין )פארקויפער( "סיילסמאן" א דערנאך פארוואלטער,
 בלויז און וו. א. א. פאבריק אדער )"האלסייל"( געשעפט
 זאמלט און שולע ספארטאנישע אט־די דורך מאכט ער ווי נאכדעם

 "׳גראסערי־סטאר". א ער עפנט דאלער, טויזנט עטלעכע שיינע אן
 נאר־ ארבעט סיסטעם, א מיט טאלק, א מיט געשעפט זיין פירט ער

 אננע־ צאל געניגנדיקע א אריין נעמט נארמאל, לעבט שטונדן, מאלע
 "מאכט און ארטיקלן די אויר ריוח מעסיקן א זיך שטעלט שטעלטע,

 אבאנירט פאך־ארגאניזאציע, זיין פון מיטגליד א איז ער לעבן". א
 בנוגע אינפארמירט גוט איז און פאך־זשורנ&לן, עטלעכע אויה זיך

בפרט. פאר זיין און בכלל אינדוסטריע זיין אין אן גייט עס וואם אלץ,
 גראסערימאן ניט־יידישער דער כסדר בארייכערט נאך דערצו און

קוואל. א נאך דורך וויסן פון באגאזש זיין
 אגריקול־ מיגיסטעריום, )האנדל ארמיניסטראציע פעדעראלע די

 קאמי־ טרייד פעדעראלע די ארבעט־מיניסטעריום, טור־מיניסטעריום,
 עקאנאמיסטן מיט ביוראס צענדליקע אויר ה^לטן וו.( א. א. סיע,

 פארן ספעציאליסטן דאזיקע די גל. ד. א. סטאטיסטיקער עקספערטן,
 גרא־ פון אונטערזוכונגען מאכן און שטאט צו שטאט פון ארום כסדר

 גע־ ■ווערן רעזולטאטן די און פעלערן די אויס געפינען סערי־קראמען,
 צייטשריפטן, טויזנטער בוכשטעבלעך אין פארעפנטלעכט און דרוקט

גל. ד. א. ביכער צירקולארן, בראשורן,
 אט־דעם מיט •זיך באנוצן נראסערילייט ניט־יידישע רוב דאם

 און פראקטישער פון קאמבינאציע אט־די מאטעריאל. פון אוצר
 אימוניטעט מיט סוחר רעם באוואפנען פאך־יקענטניש טעארעטישער

וכדומה. "קייטן"־קראמען תבוא״־קריזיסן, שלא צרה "כל אנטקעגן
 ייידישע צווישן מען זעט בילד — פאטעטיש — אנדער גאנץ א

 ס׳רוג אין אריין, ניט גייט גראסערימאן יידישער דער גראסערילייט.
 ס&עצי־ א האט ער וואם רעם, צוליב האנדל סארט אט־דעם אין פ^לן,
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 פאר־ גראד דערפארונג. פריערדיקער צוליב אדער דערצו בארוה עלן
 "גראסערי א עפענען צו אז מיינט, ער ווייל עם טוט ער קערט:
 פאך־קענטניש... קיין ניט און קאפיטאל קיין ניט זיך ׳פאדערט סטאר"

 מיט זיך באזארגט דאלאר, הונדערט פאר א צונויה ער סקראבעט
 עם וואו תווארטאל, א אוים זוכט "הורט־סוחרים, טוץ א פון קרעדיט
 א אן זיך הויבט עם און שפייז־קראמען, 8—5—3 שוין זיך געפינען

 פון קאנקורענציע. האלדזשניידנדיקער אומדערבארימדיקער פון סהרה
 דורכשניט־ דער איז )דערפאר וויסן ניט ער ■וויל פ&ך־זשורנאלן היין

 פאר א ווי נרעסער ניט שפייזשריפטן ייידישע פון טיראזש לעפער
 שפייז־פאך־צייטשריפטן ענגלישע איינייקע וואם צייט רער אין טויזנט

לייענער(. טויזנט 70 ווי פיל •אזוי האבן
 טערמי־ הארבער איר טיט פאך־ליטעראטור רעגירונג ׳מאסע די

 גלאט האלט ער און "כינעזיש", אים פאר איז "עברי" נאלאגישער
 ■גראסערילייט יידישע רוב ראם "מאניפארגעס". אזעלכע פון ניט

 זיי פון איינער יערער — נבונים כלנו חכמים, ״יכלנו פאר זיך האלטן
 קאמי־ געזונטהייט א כעמיקער, א עהאנאמיסט, אן רעדאהטאר, א איז

? ניט וואס ... און שאנער
 זייענדיק און, אדמה", רער אין ער "האט !פאך־זארגאניזיאציע זיין
 פייער־ ■דער אויה ערשטער רער ער איז אומפארבארייטעט, אבסאלוט

 "איבער־ פון געזעץ דארוויניסטישן רעם לויט אונטערגאנג, פון ליניע
אמבעסטן די פון לעבונג

 באהעמפן צו כל, קודם אונטערגענומען, רעדאקציע די זיך האט
 זי . . . אליין גראסערימאן דעם שונא, גרעסטן גראסעריימאנם דעם
 רעגירונגס־ געהעריקע אלע מיט פארבינדונג אין געשטעלט זיך האט

 געדרוקט און פאך־ליטעראטור טעכנישע זייער באקומען אנשטאלטן
 מא־ אין איבערזעצונג אומטעכנישער פשוטער א אין מאטעריאל רעם

 מיטארבעטערשאפט דער מיט פאירזארגט אויך זיך האט זי מע־לשון.
 אדוואקאטן כלל־טוער, פאך־ספעציאליסטן רענירונגס־באאמטע פון
וו. א. א.

 אומעטישע אייניקע הענן קאמה ענערגישן אן אנגעפירט האט
 אונטערן לייט־ארטיקלען סעריע לאגגע א דרוקנדיק הורט־סוחרים,

 קאמפאניע דערפאלגרייכע א דורכגעפירט ■פויגלען", רויב "די טיטל
 דערפאלג־ האט יוו., א. א. שבת־שליסן ארבעטשטונדן, קירצערע פאר
 רי פון טענדענצן אנטיסעמיטישע ■דאמאלסדיקע די באיקעמפט רייך

 געגרינדעט האט געזונטהייט־דעפארטמענט, דעם פון אינספעקטארן
 אפיציעלער אן לויט האט וואם ביורא", "סאניטארישע אייגענע אן
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גאלדבטרג א.

 גע־ גורם לעדערלי ע. דר. קאמישאנער געזונטהייט פון דערקלערונג
סאניטאריש. געווארן זענען גראסערי־קראמען יידישע 75% אז ויען,

 גריני דער אין אינסטרומענטאל געיווען איז "וועגווייזער" דער
 יידישע פון פעדעראציע די קערפערשאפט, צענטראלער א •פון ׳דונג

 פאלעמיקע און קאמח ביטערן א .אנגעפירט האט און גראסעריליוט,
 פון זשורנאליסטיק יידישע •די פרעסע. טעגלעכער יידישער רער מיט

 עקאנא־ מכוח רבצין" דקאמרי "מה געוואוסט ניט האט צייט יענער
 דעם .אטאקירן אפט פלעגט און פאך־פראגעם און אלגעמיינע מישע

 די איבערחזרנדיק און גאליארקע" דער צו "שפילנדיק גראסערימאן
 גראסערי־ דער ער, אז ■ווייבער, אומוויסנדיקע פון מעשיות נארישע

. . . יקרות •רעם פאראורזאכט !שמו ימח מאן,
 האבן צייטן לעצטע די אין אז ווערן, געזאגט מוז האמת )למען

 פריינד־ געווארן און טאקטיק זייער געענדערט צייטונגען יידישע די
 טע־ דער וועגן באריכטן דרוקן זיי גראסערילייט: יידישע די צו לער

 אגב איז וואם א. א. ארגאניזאציעס גראסערילייטס די פון טיקייט
 שפייז־פאברי־ פון רעקלאמעס קריגן צו סגולה גוטע א אויך אורחא
.(. . . קאנטן

 "וועג־ פון רעדאקטאר דער איז וועלט־מלחמה !דער פון צייט אין
 דעם פון פארטרעטער אפיציעלער דער געווארן באשטימט ווייזער"

 שפייז־אדמינים־ פעדעראלער דער פון קאמיטעטן אייניקע אין פאך
 דער זייענדיק )וועלכער הואווער עקס־פרעזידענט אונטער טראציע

 צושריפטן זיינע דרוקן צייט־צו־צייט פון פלעגט האנדל־מיניסטער
"וועגווייזער"(. דעם אין

 יאר אין יוביליי "וועגיווייזערם" רעם פון געלעגנהייט דער צו
 רעדאקטאר •דעם צוגעשיקט ווילסאן וואודראו פרעזידענט האט 1916

 אויפקלערנדיקע זיין לויבנדיק טעלעגראמע, לאנגע א "וועגיווייזער" •פון
גראסערילייט. די צווישן ארבעט נוצלעכע

 זענען וואם "קייטן"־קראמען, די מצד געפאר •די פארויסזעענדיק
 דער האט גאם, יי-דישער דער אויר זעלטנהייט א געווען דאמאלסט

 קאאפערא־ פון עטאבלירונג רער פאר פראפאגאנדירט "וועגווייזער"
גראסערילייט. יידישע די; צווישן ■גרופן טיווע

 פערזא־ פראמינענטע רייע א צוגעצויגן אויך האט רעדאק^ציע די
 גראסערי־באוועגונג. רער פאר פארדינסטן גרויסע האבן וואס נען,

 פרע־ )דאמאלט מאגנעס דר סיאדטואל, לגאי : געווען זענען זיי צווישן
 קאנ־ ץא\;1רךאכ .1 דר. דבי קהילה(, יידישער יארקער ניו פון זידענט

 געזונטהייט־קאמישאנערס ; אנדערע און רתץטומ־ייץ, סיגל. :גרעסלייט
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כיאג־גשגג־גאליגגז ייריטגגגג־ רגגג־

 לו־ ריכטער קאורט" "סופרים סענאטאר(, עם. יו. )איצט קאופלאניד ם.
 קאמי־ )ערשטער גגאנחזאגגיץ גזגגגרי דר. ;שטראל יעקב ריכטער איס,

 זיך האט ׳וואס מערק, עפנטלעכע שטאטישע יארקער ניו די פון שאנער
 ארגאניזירטע די פאר •ארבעטן זיינע ימיט אויסגעצייכנט באזונדערס

 בן־ צייטן(, מלחמה אין צוקער־מא׳נגיל, רעם אין גראסערילייט יידישע
 רער פון פרעזידענט און אסעמבלימאן עקם טזא^ירא, ך. גייס־ץ הרב

 ברוקלינער כאוואוסטער )א צדקה־יפעדעראציע, יידישער ברוקלינער
 וזיגוטכל, ךגט\א\ פון געהילף געוועזענער רגשאגגגז, גז. גז. אדוואקאט(,

 שפייזקאדמי־ פעדעראלער רער פון יארק( ניו שטאט )אין פארזיצער
 )ייידישער( רער פון ערן־פרעזידענט גזאןץאלאף. יגגזך ניסטראציע,

 גוגזגירטזגגגגל, גו. גזערי יאםם׳ן", גראסערם האלסייל יארק ניו "גרייטער
 געוועזענער גגאלטז, רגט\א\ שריפטשטעלער, עננלישער און אדוואקאט

 אוירווינג ווארלוד", יארק "ניו אמאליקער דער פון פינאנץ־רעדאקטאר
אנדערע. און שפייז־״בראקער", נזיבאטזגקז,

"שפייז־צייטונג". די .3

 יידיש אין צייטונג, וועכנטלעכע א ווי 1923 יאר אין געגרינדעט
 ,1924 יאר ביז שפייז־זשורנאל" "דער נאמען אונטערן ענגליש, און
 שפייז־ "טעגלעכע •די אויר געווארן געענדערט איז נאמען דער ווען

 דאן פלעגט צייטונג די איצט. ביז פארבליבן איז וואס צייטונג",
יום־טובים(. און שבתים חוץ )א וואך א ׳מאל 5 דערשיינען

 ידעם פון געווארן איבערגענומען !צייטונג .די איז 1927 יאר אין
 ציי־ באקאנטן דעם גגייתגר, ל. גזערגגאץ פארשטארבענעם ניט־לאע

 האט וואם רעקלאמע־אגענטורן, פון געביט אויפן פיאנער טונג־מאן,
 געהויבע־ א אויר פארגרעסערט און פארבעסערט צייטוניג" "שפייז די

 געשעיפט־ און רעדאקציע־פערסאנאל גרויסן א ימיט מאסשטאב נעם
אנגעשטעלטע.

 א. געווען ארדנונג, כראנאלאגישער אין זענען, רעדאקטארן די
 גאלר־ א. ;1933 ביז 1926 יאר פון — גארגגט ה. ג. אראגאגג, ל.

 איפטיילונג ענגלישער דער פון רעדאקטאר און ׳מיט־רעדאקטאר בגודג.
 לעגגיג־ מ. י. טזגסגוער, ז. כץ, מרדכי דר.— 1932 ביז 1930 פון —

 פראתז, ה. דר. און פארוואלטונג־רעדאקטאר, ה. מ. גזא\,
 אס־יג" מיטנעארבעט: אויך ■האבן צייטונג דער )אין מיטרעדאקטאר.

 איר שרייבער(. ייידישע באקאנטע אנדערע און גזיגזיג י. ריגגאגג,
.2,200 — 3,200 געווען איז טיראזש
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גאלדבגורג א.

 פון אינפארמאציעס און ניים געדרוקט האט "ש&יידצייטוע" די
 פרייזקוראנט, און מארק־״פולם" א ;וועלט גראסערי און שפייז דער

 "גראסערי־און יידישן דעם פאר אינטערעס פון ארטיקלען אלגעמיינע
■דעירי״־מאן.

 רער פון ארגאן .אפיציעלער דער געווען לכתחילה איז צייטונג די
 פיליאלן. אירע און יארק" ניו גרייטער פון אסס׳ן נראסערס "יידישער
 "אומאפיציעל־אפיציע־ דער זאגן, צו .א׳זוי געווארן, זי איז שפעטער

ארגאניז^ציעם. דאזיקע די פון ארגאן לער"
 פי־ פאקטיש 1931־27 יארן די פון משך אין האט וויינער ל. ח.

 גראסערם "יידישע ■די — קערפערשאפט צענטראלע די נאנסירט
אסס׳ן".
 דעם גרינדן געהאלפן "שפייז־צייטונג" די האט 1931 יאר אין

 אסאציאציע. הער פון קאאפעראטיוו אינק.", פראדוקטם, "׳דעירי
 געשעפט־פארוואל־ ■דעם צווישן מיינונג־פארשיידנקייטן צוליב אבער
 פארשטארבענעם אויך עוין איצט )רעם "שפדצייט." דער פון טער

 קאאפע־ דעם פון הויפט־פירער דעם זייט, איין פון הורוויץ( נ. ס.
 גרא־ דער און צווייטער, רער פון בדאון(, ב. אגראנאם )דעם ראטיוו

 קאאפער^־ דער זיך האט זייט, דריטער ■הער פון פירערשאפט, סערס
 אפי־ זיך האבן אסאציאציעס גראסערילייטם די און אויפגעלייזט, טיוו
"שפייהצייטונג". דער פון צוריקגעצויגן ציעל

 מאל 2 :וואך 8 מאל 3 ארוים צייטונג די איז 1933 יאר זינט
 רע־ אלם ענגליש. אין בלויז מאל איין און ענגליש, און יידיש אין

 "שפייז־ די איז זויינער, ל. פ. פון טויט פלוצליגן דעם פון זולטאט
.1936 אקטאבער אין אונטערגעגאנגען צייטונג"

שפייז-הענדלער". "ריטייל יידישער דער .4
 גע־ זיך חודש־שריפט, יידישע א ■ווי 1927 יאר אין געגרינדעט

 גראסע־ קאלעגיע א פון געווארן רעדאקטירט .1928 יאר ביז דרוקט
 לייט־ארטיקל דער געווען איז גאלרבגודג א, ;אסס׳ן־טוערס רילייט

.1200 סדום טיראזש שרייבער.

גראפערימאן". "יידישער דער .5
 א׳רויסגעגעבן 1925 ביז 1923 יאר פון איז צייטונג ■דאזיקע די
 האבן ׳וואם פירמעם, די פון אינטערעסן די אין הויפטזעכלעך געווארן

 געשעפט־דעפארט־ ■דעם פון — ״פארווערטס" אין רעקלאמירט זיך
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ניאג־ו^גרו^ליגם "רישגור רטר

 די חודש־אויסיגאבע. א ווי "פארווערטס" יידיש! .רעם פון מענט
 און לאנדוי :שרייבער יידישע באהאנטע ■די געווען זענען רעדאהטארן

 צייטונג )די טויזנט 11—10 א געווען איז טיראזש •דער זאלאוויץ.
גראסערילייט(. די צו אומזיסט ׳ווערן נעשייהט פלעגט

 צענט־ צווייטע די איבערגענומען צייטונג די האט 1925 יאר אין
 ■גראסערם פראטעהטיוו יארס ניו גרייטער "!די הערפערשאפט, ראלע

 גאררבווךג א. פון רעדאהציע רער אונטער אסס׳ן". ׳דעירימענם און
1926 — 1930.)

 מאדערנער א אין געווארן פארוואנדלט איז גראס." "איד. דער
 דערנאך וואכנבל^ט, א ■ווי 1928 יאר ביז צייטונג, אויפהלערנדיהער

 וועכנט־ א צוריה ,1931 ביז 1929 פון און טענלעכע, א ווי ,1929 ביז
 איז ■גראסער" "איד. דער טויזנט. פאר א •פון טיראזש א מיט לעכע,

.1931 יאר אין ■געווארן אויפגעגעבן
 — ארדנוע כראנאלאגישער אין — רעדאהטארן אנדערע די

טוילודאץ. ב. און גראגז נפתלי גוייו^ך, ז. מיץ. צבי דר. :געווען זענען

גראסערימאן". "אינדע&עבדענט דער .6
 פון פרעזידענט )געוועזענער אזימ־וזאץ טש. האט 1931 יאר אין

 עהס־ און אסס׳ן" גראסערם פראטעקטיוו יארה ניו "נרייטער רער
 "אינדעפענדענט דעם געגרינדעט נראם."(, "איד. פון פארוואלטער

 ער וואם פאך־ארגאן, יידיש־ענגלישן וועכנטלעכן א ווי גראסערימאן"
טאג. הייגטיהן ביז פארבליבן איז

 ב. איוצט; ביז 1931 י>אר פון נעווען, זענען רעדאהטארן די
)ענגליש(. שווארצמאן ם. לירישג טוילוזאץ
 אפטיילונג ענגלישער רער פון רעדאהטאר דער איז 1936 אין

 טיראזש דער גאלדבערג(. א. פון זון )א גילבערגו נאלדבערג־ מארה
טויזנט. 5־4 איז

 אין איז נראם." "אינדעפ. דעם פון הויופט־טעטיהייט־טפערע די
 "יוניי־ הערפערשאפט צענטראלע די זיך געפינט עם וואו בראנהם, ■די

 אינה." אסס׳ן, רילערם פוד ענד גראסערם ריטייל איגדעפענדענט טעד
 די אין אסאציאציעס, ■גראסערס לאהאלע פארבינדעטע צאל א און

 איז צייטונג דאזיהע די וועלכע פון ברוהלין, אין אויך און בראנהס
ארנאן. אפיציעלער הער

 יאר־ ניו ^לע פון "רייכסטע" די איז נראסער." "אינדעפ. דער
 רעהלאמע־ פון פרט ידעם אין גראסערי־צייטשריפטן יידישע הער

הכנסה.
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ג^לרבגורג .11

 פרייז־יליסטעס נייסן, פאך־ארטיקלען, געווייגאעכע די חוץ א
 דער מכוח באריכטן פאר ארט פיל אפ צייטונג די ניט וו., א. א.

 פאר און רעפרעזענטירט, זי וואס פאך־אסאציאציעס, די פון טעטיקייט
גראסערילייט. די פון מצב דעם פארבעסערן צו פראפאגאנדע

כולעטין". "גראסערס .7

 חודש־אויסנאבע, יידיש־עננלישע א ווי 1933 יאר אין דערשינען
 איז צייטונג די יווען ,1936 יאר ביז הפסקות מיט ארויסגעגאננען איז
 אפי־ דער הויפטזעכלעך נעוויען נעווארן. אפגעשטעלט לאע ניט דא

 אסס׳ן". נראסערם אידישער "בראנזווילער !דער פון ארנ^ן ציעלער
 ווי־ לעצטנס קאלעגיע. א פון געווען רעדאקטירט ; 1000 טיראזש

דערשיינען. אנגעהויבן דער

שטימע". "גראסערס די .8

 מאנאטלעכער יידיש־עננלישער א ווי 1933 יאר אין דערשינען
 אסס׳ן". גראסערם "אידישער דער פון ארגאן אפיציעלער און זשורנאל

 הפסקה אן נאך 1934 יאר אין קאלעגיע. א פון געווען רעדאקטירט
 מוירטשענטס פוד "וויליאמסבורג רער פון געווארן איבערנענומען

 גע־ רעדאקטירט 1936 מערץ ביז 1934 דעצעמבער פון אסס׳ן".
 "פארשמאלצן" זיך האט צייטונג די ווען גאלרבוורג, א. פון ווארן
.800 ^־ום טיראזש זשורנאל. נייעם א מיט

פריינט". "גראסערימאנס דעם .9
 יידיש־ענגלישער מאנאטלעכער א ווי 1934 יאר אין ■דערשינען

 אסס׳ן דיירימענס און "גראסערם רער פון ארויסגעגעבן זשורנאל,
 רעדאק־ .1936 מערץ ביז 1935 אפריל פון יארק". ניו איסט פון

 אויך זיך האט זשורנאל רער ווען גאלרבצרג, א. פון געווארן טירט
 טיראזש זשורנאל. נייעם אויבנדערמאנטן רעם מיט "פארשמאלצן"

.500 ארוס

)ראטגעכער(. קאונפילאר" "גראסערימאנס דער .10
 און שטימע", "גראם. פון )נאכפאלגער 1936 יאר אין דערשינען
 ענג־ און יידיש אין חודש־זשורנ^ל, א ווי פריינט"( "גראסערימאנם

 וואם ■גראסערילייט, פון אסאציאציעס זעקם פון ארויסגעגעבן ליש,
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ביאך־ושגךךאליגם ייריטגגוג־ וגור

 נראסערם ריטייל "דער נאמען רעם אונטער פארייניקט ■זיך האבן
 ־1200 טידאזש גאלרבגודג. א. רעדאקטאר ברוקלין". פון קאונסיל

 רעם אפטרעטנדיק געווארן, אויפגעגעבן 1936 אקטאבער, אין .1000
צייטונג. טעגלעכער ■נייער א פאר ארט

 רערשינען זענען ז^ורנאלן און צייטונגען .דערמאנטע די חוץ א
 וואם גראסערי־פאך, רעם אין יארק, ניו אין פאך־צייטשריפטן צאל א

 גע־ זענען זיי פון וויכטיקסטע די צייט. קורצע א עקזיסטירט האבן
:ווען

רעקארד". ביזנעס "יידישער דער .11
טייסאן, סעמועל פון ארויסגעגעבן און רעדאקטירט

שפייז-גאזעט'/ "יידישע די .12
 רעדאק־ ט\ךגזגא\, סזח\ל פארשטארבענעם דעם פון ארויסגעגעבן

גאלדבערג, א. פון טירט

שפייז־סוחר", "מאדערנער דער .13
 רע־ טרייד״און־פאדוואלטונג סאיווידזש, לעאן ■פון רעדאקטירט

נאלדבערג, א. דאקטאר

כיזנעסמאן", "אמעריקאנער דער .14
 רעדאקטירט שפייז־פאכן, יירישע אלע פאר חודש־זשורנאל א

גאלדבערג; א. פון

וואכנכלאט", שפייז־הענדלערם יידישע "די .15

 אינק." פעדעראציע, נראסערם "ריטייל דער פון ארויסגעגעבן
נאלדבערג. א. רעדאקטאר

צייטשריפט. שפייז־פאך טיפ נייער א .16

 דעם אין שריפטן פעריאדישע יידישע פון "משפחה" דער צו
 "מארגן־פרייהייט" ■די מיטנליד. נייער א צו איוצט קומט שפייז־פאך

 8 פולע טרייידם" גראסערי און ״שפייז א ״■פיטשור", א איין פירט
 ווערט "פרייהייט"־״פיטשוד" נייער ראזיקער דער זייט. שפאלטיקע
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גאלרבוגדג א.

 וועט צייטונג די ה. ד. מאסשטאב ברייטן א אויח אוועקגעשטעלט
 שפייז־ יידישע זיך נעפינען עם וואו שטעט, אלע אין ווערן צושיקט

 שפע־ ?עט און — ניט? דען זיך זיי געפינען דואר און — הענדלער,
 אדער דיוויזיעס, אנדערע .די פון אינטערעסן ידי באדינען אויך טער

 רעדאק־ ווערט אפטיילונג אט-די ש&ייז־אינדוסטריע. דער אין צווייגן,
ג^לרבעדג. א. פון טירט

כיזנעפמאן". יידישער "דער .17
 שיי־ א איז דאם נאך(. עקזיסטירט 1924 יאר אין )דערשינען

 ענג־ און יידיש אי; חודש־זשוינאל, גרויסער אינהאלטסרייכער, נער
 נראפערילייט יידישע פארייניקטע די פון ארנאן אפיציעלער דער ליש,
 גע־ דעם חוץ א לאס־אנדזשעלעם. אין דערשיינט קאליפארניע פון

 איז פאך־צייטשריפט מאדערנער א פון לייען־מ&טעריאל ׳וויינלעכן
 דער פאר זייט א און אפטיילונג" "פרויען פפעציעלע א פאראן דארט
 דער ליג". מערטשענטם דזשואיש "יאנג דער פון אנגעפירט יוגנט

אומבאקאנט. — טיראזש גטבאן. ל. ב. איז רעדאקטאר

שפייז־סוחר". יידישער "דער .18

 יידיש־ענגלישער מאגאטלעכער אינהאלטסרייכער שיינער א אויך
 אר־ אפיציעלער דער איז און שיקאגע, אין געדרוקט ווערט ;זשורנאל

י"ו ירעד פון אסס׳נם" גראסערם ריטייל "אינדעפענדענט -די פון גאן
 דעליקאטעסן "אינרעפ. רער פון און אינדוסטריע" דעליקאטעסן טייל

 אפטיי־ דעטראיטער ספעציעלע א אויך האט שיקאגע". פון .$סם״ן
 רגגורגב. נחמן — רעדאקטאר .1932 יאר אין געגרינדעט לוע.

אוטבאקאנט. — טיראזש

שטימע". בעקערס יידישע "די .19

 איצטיקער פארמיטלער", "רער ווי 1914 יאר אין דערשינען
 א איז דאם שטיטע". בעקערם יידישע "די—1926 יאר זינט נאמען

 רע־ פעטע גרויסע מיט אנגעפיקעוועט זשורנאל וועכנטלעכער גרויסער
 בעקע־ יידישע די פון אינטערעסן די אין געדרוקט ווערט קלאמעם.

 טיט פ^רבונדן איז און קאנאדא און אמעריקע אין ריי־אייגנטימער
 געדרוקט ווערט אמעריקא". אוו אונערם בייקערי "ספעשלטי דער
 כראנאלאגישער אין — רעראקטארן יידישע ענגליש. און יידיש אין
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פאג־גטגגרגאליגגג ייריטגעג־ רעד

 דאג־ גג. גאדגגיץ, גז. ג. דגביגטגבגייד, גז. צ. !זיג־טגגבאגגג, י. :אהדנונג
.1200 אדום טייראזש גלאסייץ. א. און ציגז,

זשורנאל". "כוטשער דער .20
 פון רעדאקציע דער אונטער 1914 יאר אין דערשינען צוערשט

 נייטן אדוואקאט און זשורנאליסט ■פארשטארבענעם שוין איצט דעם
 טגגגאדץ גג. :געווען זענען רעדאקטארן נאכפאלגנדיקע די גגגידיץ.

 אונטער־ זשורנאל רער איז אדום יאר עטלעכע אין גאדגגיץ. ג. און
געגאנגען.

מאגאזין". עופות און זשורנאל "כוטשער .21

 דערשינען ווידער זשורנאל" "בוטשער ■דער איז 1920 יאר אין
אונטערגעגאנגען. אויך שפעטער איז און

 אינדוסטריע" עופות און פלייש כשרער דער פון שטימע "די .22
יארק( )ניו

 חודש־זשור־ יידיש־ענגלישער )נייער( וועכנטלעכער דאזיקער ידער
 די אין 1935 יאר אין דערשינען איז נאמען גלות־לאנגן דעם טיט נאל

 רעדאק־ ■ווערט קצבים. יידישע פון פעדעראציע דער פון אינטערעסן
)עקזיסטירט(. .3000־2000 טיראזש קאלעגיע. א פון טירט

זשורבאל". דעליקאטעסן דוד "מגן .23

 אינטע־ $ן איז דאם )עקזיסטירט(. .1930 יאר אין דערשינען
 ענג־ און יידיש אין חודש־זשורנאל, רעדאקטירטער גוט־ רעסאנטער

 יידישע די פון אינטערעסן די אין יארק, ניו אין ארויסגעגעבן ליש.
 רעדאק־ •ווערט ארגאניזאציעם. זייערע און .דעליקאטעסן־הענדלער

.1200־1000 טיראזש קאלעגיע. א פון טירט

 אפעטייזער". "דער .24
יארר!( )ניו

 יידיש־ענגלישער מאנאטלעכער א ווי 1932 יאר אין .דערשינען
 זשורנאל". דעליקאטעסן ■דוד "מגן ידעם פון סטיל דעם אין זשורנאל

 "אפעטייזער" יידישן דעם פון אינטערעסן די אין געדרוקט געווען
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רג1גאלרב) א.

 ארנאניזא־ צענטראלער זייער פון און אייגנטימער. ניס־קראמען און
 רעדאקטירט חדשים. 14 עקזיסטירט האט נאמען. זעלביקן פון ציע
אומבאקאנט(. )טיראזש קאלעניע. א פון

 סטיישאנקר". נאככארשאפט "דקר .25
יארק( )גיד

 חודש־זשורנאל יידיש־ענגלישער א ווי 1931 יאר אין נעגרינדעט
 שרייב־ דעם אין סוחרים איינצל־האנדל יידישע פון אינטערעסן די אין

 דער איז ז׳טורנאל דער טאבאק־פאך. און קאנדיטאריי מאטעריאלן,
 מערטשענטס סטיישאנערי און "סיגאר דער פון ארגאן אפיציעלער

 טיראזש וויינפער. ז. איז רעד^קטאר ידער אינק.". פעדעריישאן,
)עקזיסטירט(. אומבאקאנט. —

 כולקטין" "טריייכארא דקר .26
רק( יא )ביד

 מאנאטלעכער א ווי ארוים( נאך )גייט 1934 יאר אין דערשינען
 דער פון אינטערעסן די אין ענגליש, און יידיש אין פאך־זשורנאל

 )רעדאקטאר אסס׳ן". קענדי און סטיישאנערי טאבעקא, "טריי־בארא
אוטבאקאנט(. טיראזש און

סטארקיפקר". "קקנדי דקר .27

 "מעטרא־ ידער פון ארגאן אפיציעלער חודש־זשורנאל, יידישער א
 ווערט אסס׳ן". ריטיילערם טאבעקא און ■סטיישאנערי פאליטאן

 פון יאר )רער י. נ. אייל^נד, >אנג דזשאמעיקא, אין ארויסגעגעבן
אומבאקאנט(. — טיראזש און רעדאקטאר פון נאמען דערשיינונג,

מארק־כאריכטן" טקגלקכק און נייקס "גראסקרי .28

 פון איניציאטיווע דער אויח האט ,1936 אקטאבער, יםוףי .28
 "שפייז־צייטונג", אונטערגעגאנגענער ניט־לאנג רער פון סטאח דעם

 "גדאנזוודי גאמען דעם מיט פאך־צייטונג נייע א דערשיינען אנגעהויבן
 פון ארגאן אפיציעלער רער ווי ־באדינגג\",\2ןןאך גגעגלטבון אג\ !ייווגז

 פון אסס׳ן גראסערס "אידישעע •די ארגאניזאציע, צענטראלער דער
גאלרבנורג.) א. איז רעדאקטאר דער אינק". נויארק, גרייטער
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ביאך־גט\גךואליגמ "ריט\>ץר רטר

 יידישע פון אסאציאציעס רוב ראם גיבן יארן פיל פון משך אין
 פע- אט־די פון ערשטע סאמע די יארביכער. ארוים נראסערילייט

 "וויליאמסבור־ דער פון געווארן ארויסגעגעבן איז שריפטן ריאדישע
 רעדאקציע רער אונטער 1911 יאר אין אסס׳ן״ גראסערם יידישער גער
 אין אסס׳ן", ■גראסערם "בראנקס יידישער רער ■פון גאלרב^רג. א. פון
 ניו "גרייטער רער פון גאלדבערג, א. פון רעדאקטירט ,1928 יאר

 אונטער אויך ,1925 יאר אין אסס׳ן" גראסערם פראטעקטיוו יארס
 גרא־ יארק ניו "איסט ידער פון גאלדבערג, א. ■פון רעד&קציע רער

 רעדאקציע, רער אוגטער ,1928 זינט יאר יעדן — אסס׳ן" סערס
 פלעטבוש און הייטם "קראון רער פון ;גאלדבערג א. פון רוב, פי על

 פוי רעראקטירט ,1936 און 1935 יארן ■די אין אסס׳ן גראסערם
 אסס׳ן" טשענש“מוי פור "וויליאמסבורגער דער פון ,׳ גאלרבגורג א,
 "בושוויק־ברוקלין דער פון ;יארן לעצטע אין יארביכער עטלעכע —

 1936 און 1934 יארן די אין — אסס׳ן גראסערס קאאפעראטיוו
 יוביליי־איים־ הפעציעלע א געווען איז 1934 יאר פון יארבוך )דער
 עדאקטאר־טעטיהייט“ פון יוביליי ־יאריקן25 דעם פייערן צו גארע

 פאר א באטייליקט זיך האבן עם וועלכן אין גאלדבערג, א. פון
ארגאניזאציעם. גראשערם יידישע צעגדליק
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מארגן יורל

 אויסגאבעס פעריאדישע יידישע
ליטע אין

 פעריא־ יידישע וועגן רייד די זיין ׳וועט ווייטערדיקן דעם אין
 בלוין און ליטע אומאפהענניקער ■דער אין בלויז אויסגאבעס דישע
 די .1919 זינט בלויז ה. ד. אומאפהענגיקייט, איר פון צייט דער פאר

 מעגלעב־ די געווען ניט איז עם ניו־יארק, אין געשריבן איז ארבעט
 קיין ניט עם איז דעריבער מאטעריאל. גענוג זיך פאר האבן צו קייט

 א פאר מאטעריאלן בלויז זענען דאס ארבעט. ביבליאגראפישע עכטע
ביבליאנראפיע.

 זאל מען אויב מאטעריאל. בלויז ווי מער אויך עם איז אפשר
 אוים־ פעריאדישע די פון ביבליאנראפיע א צונויפשטעלן פרואוון
 פאר באדינגונגען ספעציעלע די פארזען דערביי און ליטע אין גאבעם

 "איינמאלי־ שלל ■דעם אין פארבלאנדזשען אפשר -מען קען פרעסע, דער
 פעריאדישע פון ■המשכים אמתן דער אין זענען וואם אויסגאבעס", קע

 פעריאדישע פארמאסקירטע לכתחילה פון אפילו אדער אויסנאבעס,
 ביבליאגראף צוקונפטיקן רעם פארהיטן צו נויטיה איז אויסגאבעס.

גרייזן. פון
 כאראקטעריסטיסעס קורצע געבן צו געפרואווט אויך ווערט דא

 פון כאראקטעריסטיק אלגעמיינע געוויסע א אויך אויסגאבעם. די פון
ליטע־לאנד. קליינעם דעם אין פרעסע יידישער דער

 דאטעס. אין ניט־פינקטלעכקייטן פיל זייער מעגלעך זענען דא
 אפשר אדער קאוונע אין זכרון. אויפן בויען שטענדיק ניט קען מען

 וויסנשא׳פטלעכן פון ארכיוו דער דא איז עם וואו ווילנע, אין אויך
 וואו דארטן פינקטלעכער. פיל זיין געקענט מען וואלט אינסטיטוט,

 דער פון צונויפשטעלער דער האט פארפירן אפשר קען זכרון רער
 איז עם אז אנווייזונגען, בפירושע מיט באווארנט שטענדיק רשימה

אומפינקטלעכקייט. אן אדער טעות א מעגלעך

טאגצייטונגען א.
הקדמה

 א מיט ליטע אין ארוים גייען ,1936 סעפטעמבער אין איצט,
גרעסטער דער מיט טויזנט, 170 ערך אן פון באפעלקערונג יידישער
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ריגוגן אי\ אגיגץגאבוגגץ וךיאריט\)\)9 יידיטווו

 דרייסיק און עטלעכע סך־הכל האט ■וואס קאוונע, שטאט יידישער
!צייטונגען טעגלעכע זעקס גאנוצע — יידן טויזנט

 גוואלדיקע די איז דערקלערונג איין $ מעגלעך דאם איז ווי
 וואס די הליין, אזוי איז צייטונג א פון בודזשעט דער ארעמקייט.

 צייטונג א אז ווייניס, אזוי מיט זיך באגנוגן צייטונג דער פון לעבן
 עקזעט" 2000־2500 פון צירקולאציע א האט זי ווען זיך" "באצאלט

 צו צייט פון און שמחות און טויטפאילן וועגן אנאנסן אביסל פלארן,
 ארעמקייט, דער חוץ אבער אנאנסן. געשעפטלעכע אביסל אויך צייט
 צייטונגען, יידישע צאל די גע-וואקסן אויך איז וואקסן איר מיט וואם
סיבה. א באך דא איז

 טאג־ די געשעפט. פון ענין קיין נישט איז ליטע אין פרעסע די
 עם וואס דעם, פון רעזולטאט קיין ניט אויך זענען ליטע אין בלעטער

 שטאמען זיי עסן. ■ווילן וואס זעצער, און זשורנאליסטן דא זענען
 פארטיי, און ריכטונג יערער פאר נאטירלעך איז וואם דראנג, דעם פון
 אג־ האט וואס ע, יטו צי נייע יעדע פרעסע". "אייגענע אן האבן צו

 פון צייטונג א געווען אלעמאל איז קאוונע, אין דערשיינען וצו געהויבן
 ציי־ קיין פריער האט ■וואס ריכטונג, א אדער גרופע א אדער פא׳רטיי א

 געבארן. געווען ניט בכלל פריער איז וואם אדער פארמאגט ניט טונג
 פאלי־ אונדזער פון רעגנבויגן רעם אין ריכטונג "אנשטענדיקע" יעדע
 רערלויבט ארעמקייט די טאגצייטונג. איר האבן זיך מוז לעבן טישן

 העכערער א און ארבעטס־באדינגונגען בעסערע וואם לוקסוס, מין אזא
מעגלעך ניט פאר געמאכט עס וואלטן לעבן שטייגער
 מהות פארטייאישן איר איבער האט ליטע אין פרעסע יידישע ■די

 צוויי אדער איינעם פון מדרגה דער צו ארויפארבעטן זיך געקענט ניט
 פון געווארן באווארנט זי איז אבער דערפאר טאגבלעטער. גרויסע

 קול־ נידעריקן אונדזער ביי ברענגט זואס לייענער, נאך יאגעניש דער
 רופט מען וואם דעם צו שונד, אן רופט מען וואס דעם צו טור־ניווא

 צופע־ און קליינע חוץ ליטע, אין פרעסע יידישע די פרעסע. געלע
 ■פארקויפלעכקייט. פון געוואוסט ניט קיינמאל האט אויסנאמען, ליקע

 אבסא־ פון געמיש ווילדן יענעם געמאכט ניט קיינמאל אויך האט זי
 טאגבלע־ אין טרעפן קען מען וואם שטאנדפונקטן, קעגנזעצלעכע לוט

 אונטערנעמונגען געשעפטלעכע ווי ארויסגעגעבן ווערן וועלכע טער,
גרופעם. אדער פערזאנען פון

 ריין־פערזענלעכע דאם האט ליטע פון פרעסע יידישער דער אין
 גענוג געווען זענען עם ראלע. גרויסע א געשפילט ניט קיינמאל אויך
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וזארןץ י.

 זענען אלעמאל אבער אנפאלן, פערזענלעכע און קאמפז פערזענלעכע
קאמח. נעזעלשאפטלעכן א נעווען אויסן זיי

 קאמישע פיל געפינען קען מעז וואם רעם, אויח געקוקט ניט
 געקוהט ניט פרעסע; פילצאליקער און צע&יצלטער אזא אין שטריכן

 האט פונקט קליינעם אזא אין פרעסע יידישע די וואס רעם, אויח
 פראווינציזד נאטירלעכן א איבער דערהייבן געהענט זיך ווען זעלטן
 אויסגעשפראכענעם אן פון מעלות דערמאנטע די דאך זי האט ליזם,

 פון און פרצוף געזעלשאפטלעכן ריינעם פארהעלטעניש־מאפיק און
אויפגעהאלטנקייט. פרינציפיעלער

שטימע". אידישע "די .1
 זי ליטע. איז וצייטונג יידישע טענלעכע עלטסטע די הייפט ^זוי
 נומערן. 5500 ערך אן שוין האט יאר, טע18 ראם שוין דערשיינט

 אריבער־ האט זי ליטע, אין צייטונג יידישע ערשטע די נעווען איז זי
 זייערע אין געווארן פארשניטן זענען וואם צייטונגען, דיי א נעלעבט

 פארשפרייטע סאמע די איצט אויך אפנים איז זי און טעג, יונגע
טאנצייטונג.

 אלגעמיין־ דער פון ארויסגענעבן ווערט שטימע" "אידישע די
 דאזיקע דאם האט יארנלאנג ליטע. אין ארגאניזאציע ציוניפטישער

 אירע אלע טיט באוועגונג ציוניפטישע גאנצע די פארטראטן בלאט
 ציוניפטן־סאציאליסטן די און צעירי־ציון די ווען אפילו פראקציעס.

 "אידי־ די דאך איז פארטיי־זשורנאל, •וועכנטלעכן זייער געהאט האבן
 ערשט פארום. טעגלעכער זייער אויך פאקטיש געווען שטימע" שע

 און באוועגונג ציוניסטישער רער פון זיך פונאנדערוואקפן רעם טיט
 אין פראקציעס די צווישן באציאוננען די פון פארשארפונג רער טיט

 צייטונג די פארבליבן שטימע" "אידישע די איז 1933־1932 יארן די
 נרופי־ ציוניסטישע יענע פון און ציוניסטן אלגעמיינע די פון בלויז

 אויפ־ נעקענט נישט האבן וראם יידנשטאטם־פארטיי(, )מזרחי, רוננען
טאגבלעטער. אייגענע זייער בויען

 יאר אין דערשיינען צו אננעהויבן האט שטימע" "אידישע די
 ב. דר. :פון באשטאנען איז רעדאניר־קאלעניע ערשטע איר (.* 1919

 דאם פאלאווייטשיק. מ. דר. יאטקונססי, מ. גארפונקל, ל. בערגער,

 און 1919 יולי טן21 דעם זינט דערשיינט שטימע" ״אידישע די *(
 ענציקלאפעדיע יידישער דער אין אנגעגעבן ■ווערט דאס ווי ,1918 גיט

(.36 זייט !!, )באגד
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לקץ>ץ אי\ אוינוגאב)ץם ו״טריארישגו נו ריש יי

 זינט ציוניסטן. רעכטערע און לינקערע צווישן קאאליציע א געווען איז
 גארפונקל. ל. אונטערגעשריבן רעדאסטאר אלם זיך האט 1920 אפריל
 אלגעמיי־ אן געווארן סאלאווייטשיק מ. דר. אויך איז גיבן אין אבער

 קור־ א בלויז האט גארפונקל ל. צעירי־ציוניסט רער און ציוניסט רער
 רעדאק־ די זענען רעם נאך רעדאקציע. רער מיט אנגעפירט צייט צע

 לייזעראוויטש א. י. און בעל־מחשבות :געווען צייטונג רער פון טארן
 אין לאנג זיוצן געקענט ניט האט בעל־מחשבות לאזאר(. )איזידאר

 פאסי־ דער געווען ניט אפשר אויך איז ער קאוונע. היימשטאט זיין
 אליין ער איז טייל צום צייטונג. טענלעכער א פאר רעד^קטאר קער

 אנפי־ די •אוועקגיין. וגעהייסן אים ׳מען •האט טייל צום אוועקיגעגאנגען,
 אויסנעשפראכן־ מער פיל אין געלעגן נאך איז צייטוניג רער פון רונג

 קליע־ משה ווען (.1921 )סוף קליינמ^ן משה פון הענט: פארטייאישע
 רער געווען צייט קורצע א איז (,1922) לאנדאן קיין אריבער איז מאן

 לעצטער רער כהן. משה צייטונג" "אידישער רער פון רעדאקטאר
 נאך און צייטונג רער פון אדמיניסטראטאר רער געווארן אבער איז

 )דר. צייטונג דער מיט אנפירונג קאלעניאלער פון צייט געוויסער א
 איז אנדערע(, אויך אפשר און רובינשטיין ראובן ראבינזאן, יעקב
 שטימע" "אידישער רער פון רעדאקטאר איינציקער רער 1925 זינט

רובינשטיין. ראובן —
 ריי גאגצע א געה^ט צייטונג די האט צייט יאר 18 פון במשך

 פון ארטיקלען מיט באנוצן שטענדיק זיך פלעגט זי מיטארבעטער.
 אויף לענדער. אנדערע פון בלעטער אין נעדרוקט פירער, ציוניסטישע

 שרייבער ציוניסטישע פראמינענטע אלע אומדירעקט זענען אופן אזא
 :דערמאנען צו כדאי איז ארטיקע די פון מיטארבעטער. אירע געווען

 צער־ ל. כהן, •דוד שוסטער, ז. טרויב, ז. כאסמאן, ר. גרינבלאט, נתן
 רעפאר־ לאנגיאריקן דעם שאפירא, נ. ח. דר. פעלדשטיין, צ. דר. נעם,
 מיטארבעטער געווארענעם לאנג ניט דעם זשאפער, צייט דער פון טער

 מיט אפמאך אן לויט איבערדרוקן, אויך פלעגט צייטונג די גלאזמאן.
 האבן וואם שניאור, זלמן און אש שלום פון ראמא׳נען די מחברים די

"פארווערטס". אין געדרוקט זיך
 אז סיסטעם, א איינגעשטעלט ליטע אין זיך האט גענומען, בכלל

 דער וויל. מען וועמען פון און וויל מען וואם איבערדרוקן מעג מען
 צייטונגען. יידישע אלע פאר אבסאלוט נילטיק איז כלל דאזיקער

 אי־ מחבר א פון דערלויבעניש א באמת האט צייטונג א זעלטן־ווען
 ציי־ צאל די יווען למשל, יארן, לעצטע די ארבעט. זיין בערצודרוקן

 איבערדרוסן דאם איז וואקסן, גענומען הרע עין קיין האט טוננען
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וזארנ\ י.

 ביים וואקכאנאליע. א איז געווארן פארוואנדלט פרעמד רער פון
 טרעםן עם און אנשטענדיק שטענדיק ניט מען איז איבערררוקן

 נאר ניט מאבנדיק איבער, מען דרוקט ליטע רער אין אז פאלן, זיך
 קאנקו־ אז אפט, זיך ס׳טרעפט "אויסבעסערונגען". נאר קיצורים

 דאך און ארטיקלען. זעלביקע די איבער דרוקן צייטונגען רירנדיקע
 די האבן ׳למשל, אזוי, ארטיקלען. זעלביקע די נישט זיך באקומען
 איבערגעדרוקט 1934 אין "פאלקסבלאט" און שטימע" "אידישע

 "אידישע די אבער רוסלאנד, וועגן ארטיקלען גאלדבערגם בן־ציון
 פלענן ארטיקלען !די אין וואו ערטער אלע דורכלאזן פלעגט שמימע"

 ראטן־ פארן פריינדלעכע צו אפשאצונגען און מיטטיילונגען זיין
אפיציאז. ציוניסטישן רעם פון איינשטעלונג רער לויט פארבאנד,

 אין אז באקומען, זיך קען איבערדרוקן פון סיסטעם רער איבער
 ביבליא־ צוקונפטיקער רער זאל ליטע פון צייטונג יידישער יערער
לענדער. אלע אין שרייבער פון נעמען המינים כל געפינען גראף

 שטימע" "אידישע די פלעגט צייטונג דער פון העלפט א ווי אזוי
 ארויסגעבער די מיט אפמאך אן לויט ריגע, פון באקומען יארנלאנג

 און כסדר פלענט "פרימארגן" ווי אזוי און "פרימארגן", ריגער פון
 פון אונטערשייד אן צייטונגען, אלע פון איבערדרוקן סיסטעמאטיש

 שטימע" "אידישער דער פון קאמפלעקט דעם אין איר קענט ריכטונג,
 פון מיטארבעטער רעם שעפנער, ברוך פון אפילו פעלעטאנען טרעפן

 דאזיקע •די זיך, פארשטייט אויב, "פאלקסצייטונג", בונדישער דער
פארעווע. שטאנדפונקט, פארטייאישן פון געווען, זענען פעלעטאנען

 אפילו קליין. גאר פון אנגעהויבן האט שטימע" "אידישע די
 זי איז צייט ערשטע די און געווען ניט זענען אותיות פאסיקע קיין

 מיט קרבן־מנחה־סדור. א פון אותיות מיט בלעטל קליין א געווען
 גע־ אבער זי איז באקומען פלעגט צייטונג די וואם קאנקורענט יעדן

 מער יעמאלט זיך פלעגט איר הינטער ארגאניזאציע ■די ווייל וואקסן,
 פארבע־ זי און נעלט מער צייטונג רער אין אריינלייגן אנשטרעננען,

 זע־ שטימע" "אידישער רער פאר יארן בעסטע די טעכניש. סערן
 אי־ פון פארלויח אין .1930 אנהייב ביז 1922 סוף פון געווען נען
 ליטע. אין טאגבלאט איינציקע דאם געווען צייטונג די איז יאר 7 בער

 דורב־ און צייטונג ענג־פארטייאישע אן געווען יעמאלט איז זי כאטש
 כראניק־נאטיצן, קליינע אפילו פילטער פארטייאישן איר דורך געלאזן

איר. צו אנקומען געמוזט ליטע פון לייענער יידישע אלע דאך האבן
 מעגלעכקייט די געהאט האבן צייטונג דער פון ארויסנעבער די

 תרבות־ העברעיסטישער דער שטייער צו געבן צו פראפיטן די פון
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ריגץע אי\ אגיגץגאבגונץ פגוךיאריעוגו יידיטונו

 ווילקאטיר, אין גימנאזיע העברעישע די האט למשל, אזוי, באוועגונג.
 באקו־ גימגאזיע, יידישער דארטיקער דער קעגן געקעמפט האט וועלכע

שטיטע". "אידישער דער פון סובסודיע מען
 אויך ביילאנעס געהאט שטימע" "אידישע די האט צייטן געוויסע

 אין פאליטיק יידישער דער פון אינטערעסן די אין יידיש. אין ניט
 די האט סיים־פראקציע, יידישע די פארשטאנען זי האט עם ווי ליטע,

 אין ביילאנע פעריאדישע א געהאט 1923 אין שטיטע" "אידישע
האט (1924 — 1923) צייט לענגערע א ליטוויש

 פעריאדישע די חודש א מאל 2 ארויסגעגעבן שטימע" ״אידישע די
 רעדאק־ אלם בהן טשה טיט ליטא׳/ "הד העברעיש אין אויסנאבע

 גע־ לייענער געצוואונגעגער דער האט אויסגאבעס דאזיקע די טאר.
 פארטיי־ זיך, פארשטייט האט, דאם איינשאפן. זיך ברירה לית טוזט
 אן פון מאנאפאל־שטעלונג די אבער צייטונג, דער פון פרייז דעם ערט

 אויס־ אזא טענלעך געמאכט האט לאגד א אין טאגבלאט איין־איינציקן
דערשייגונג. טערלישע

 און נוטע עקאנאטיש געווען זענען 1929 ,1928 ,1927 יארן די
 שטיטע". "אידישער רער פאר "פראספעריטי"־צייט די געווען איז דאם

 שטי־ "אידישע די האט פלאץ אויפן אליין זיין פון יארן די דאנק א
 טיט דרוקעריי נוטע פאדהעלטעגישמעסיק א אייננעשאפט זיך טע"

 אלע ראטאציע־טאשין. א אויך זי האט 1933 פון און זאץ־מאשינען
 פלאב־ אויה געדרוקט ווערן ליטע אין צייטוגגען יידישע אנדערע

טאשינען.
 ריגער צווישן אפטאך אן וועגן דערמאנט געווען שוין איז עם

 ווערטער פאר א נאף שטימע". "אידישער קאוונער און "פרימארגן"
 פון אייננטום דאס נעווען איז "פרימארנן" ריגער דער דעם. וועגן

 "פרי־ "סעוואדניא". צייטונג רוסישער דער פון באלעבאטים די
 אפ־ דער ריכטונגען. אלע פאר גוט זיין צו געטיט זיך האט מארגן"

 באשטא־ איז "פרימארגן" און שטיטע" "אידישעד דער צווישן מאך
 פארטיקע קאווגע קיק צושיקן מען פלעגט ריגע פון וואס דעם, אין גען
 אין געמאבטע 4 :זייטן 8 האבן יעטאלט פלעגט )"שטימע" זייטן 4

 אפמאך לויטן ריגע(. פון צוגעשיקטע טיטלסטע, די ,4 און קאוונע,
 א זיין נעדארפט זייטן 4 צוגעשיקטע די פאר מאטעריאל דע־ האט

 זיך פלעגט דאך שטאנדפונקט. פארטייאיש־ציוניסטישן פון כשרער
 זיין למשל, זאל, וואס אדטיקל, אן זייטן צוגעשיקטע די אין טרעפן

 פלעגט יעטאלט שול. יידישער דער פאר אדער יידיש פאר גינסטיק צו
רער און "דורכפאל". אזא פארריכטן גופא קאוונע אין מוזן מען
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 מען אויב ,2 נאר ביילאגע זייטן 4 אנשטאט באקומען פלעגט לייענער
 אגב מ^טעריאל. אנדער אן אויסצוזעצן באווייזן קענען ניט פלענט
 שוין נאר מאטריצן, די בלויז ניט צושיקן צייט געוויסע א מען פלעגט

 פלעגט אפמאך דאזיקן דעם מחמת עקזעמפלארן. אפגעדרוקטע די
 אין פארשפרייטן מען זאל לעטלאנד אין אז טרעפן, זיך אפט זייער

 זאל זייטן זיינע פון אנדערע אויר וואס "פרימארגן", א פארקויח
שטימע". "אידישע נאמען דער שטיין

 זיף אינגאנצן כמעט פארשטאנען האט שטימע" "אידישע די
 דורכגעגאנגען איר ס׳איז מאכט. דער מצד רדיפות פון אויסצוהיטן

 טיט רענירט האבן דעמאקראטן קריסטלעכע די ווען תקופה די גל$ט
 "אווטארי־ איצטיקער רער אויך און קרינצושטאנד. פון הילה דער

 דעצעמבער טן17 דעם זינט ליטע אין רעגירט וואס רעזשים, טארער"
 באשטראפט זי איז מאל געציילטע בלויז מילד. איר צו איז ,1926

 עלאסטישקייט איר אדאנק דערגרייכט צייטונג די האט דאס געווארן.
אינערן־פאליטיק. פון ענינים אלע אין

 פון צייטונג די ווי ווערן באטראכט דארף שטימע" "אידישע די
ליטע. פון יידן סתם־באלעבאטישן דעם

נייס" "היינטיקע .2

 ראטאציע־ א איינגעשאפט זיך האט שטימע" "אידישע די ווען
 פלעגט )פריער פרי דער אין דערשיינען צו אנגעהויבן זי האט מאשין,

 צווייטע א §<דויםגעבן גענומען אוונט אין און בייטאג( דערשיינען זי
 שטי־ "אידישע געהייסן האט -וואט אוונט־אויסנאבע, אן אויסגאבע,

 אז^ געווען איז צייט יאר א כמעט זיך, דוכט אוונט־אויסגאבע. טע"
 רעם פון און איבעררייס. קורצער א געקומען איז רעם נאך סיסטעם.

 אן שטימע" "אידישער דער כיי דערשיינט 1934 אקטאבער טן1
 און באלעבאטים די נייס". "היינטיקע נאמען מיטן אוונט־צייטונג

שטימע". "אידישער דער אין וואס זעלביקע די זענען מיטארבעטער די
 בעת צענט, 10 נאר קאסט זי זייטן. 4 פון באשטייט צייטונג די

איז שטימע" "אידישע די ווען צענט. 25 קאסט שטימע" ״אידישע די
40 שפעטער און צענט 50 נעקאסט זי האט צייטונג איין נעווען
פרייז, נעהעכערטן ספעציעלן א האבן זי פלעגט יום־טוב ערב צענט;

פון >צענטל א איז ליט )איין ליט. 1 ביז דערגיין קענען פלעגט וואם
 "היינטיקע צענטן(. 100 פאראן זענען ליט 8 אין גאלד־דאלאר, א

שטיטע". "אידישע די ווי כאראקטער אנדער אן אביסל טראגט נייס"
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ליבגט־ אי\ אויטגאבגום פנוריארישנו יירישוו

 יידי־ אמעריקאנער פון איבערצודרוקן זאכן "פעטע" מער טוין* זוכט זי
 זי וואס ראמאן, רער אויך ווי וויצן און בבא־מעשיות צייטונגען. שע

הויפט־ארט. רעם פארנעמען איבער, דרוקט
 די מיט נעשעפטן גוטע מאכן ארויסגעבער די אז זאגט, מען

 זיין זאל נייס" "היינטיקע פון טיראזש דער אז און ניים" "היינטיקע
 גע- קיין אבער שטימע", "אידישער רער פון טיר^זש פארן גרעסער

 חשיבות אוונט־צייטונג. דאזיקע די ניט האט השפעה געלשאפטלעכע
שטימע". "אידישע פרימארגנדיקע די נאר האט אווטאריטעט און

"פאלקסכלאט". .3

 ציו־ ■די פון געווארן "פארכאפט" איז טאג־פרעסע די ווי אזוי
 אומבאקוועם טאג יעדן געפילט זיך ניט־ציוניסטן אלע האבן ניסטן,

 די הענט. די אין צייטונג א ארייננעמען דארפן פלעגן זיי ווען
 א געמאכט דעריבער האבן עלעמענטן פאלקיסטישע און יידישיסטישע

 בלויז געלונגען איז דאם צייטונג. אייגענע אן אויפצובויען פרואיוון דיי
 ספע־ פון תקופות אין .22־1921 יארן די אין צייט קורצער א פאר
 און 1923 יארן די אין ווי קאמר געזעלשאפטלעכן יצוגעשפיצטן ציעל

 ערשט אבער וואכנבלאט. א ארויסגעגעבן פאלקיסטן די האבן 1926
 אויפ־ איינגעגעבן ניט־ציוניסטן די זיף האט 1930 פון אנהייבנדיק

ענין. שטאנדהאפטיקער א זיין זאל וואם טאגצייטונג, א צובויען
 טן15 דעם זינט דערשיינט צייטונג די "פאלקסבלאט". איז דאס
 בילדונגס־ יידישער דער פון ארויסגעגעבן ווערט זי .1930 פעברואר

 אנגערופן ניט קען וואס צייטונג, א איז דאס ליטע. אין געזעלשאפט
 8 געווען ניט קיינמאל זענען פאלקיסטן ווייל פארטייאישע, א ווערן

 אויס־ קיין ניט "פאלקסבלאט" איז אגב, אמתן. צום אויח פארטיי
 דאם וואס וויסן קען מען )אויב צייטונג געשפראכן־פאלקיסטישע

 פאר צייטונג א איז דאס פאלקיסטיש"(. "אויסגעשפראכן הייסט
 ארבעט. ארטיקער מין יעדער פאר און שול יידישער און יידיש

 גע־ האט עם וויפיל אויר און אנטי־ציוניסטיש איז "פאלקסבלאט"
אנטי־רעכט. עם איז קענט

 איר־ פ דער ■געווען איז "פאלקסבלאט" פון פאטער אידייאישער דער
 די האט צייטונג דער ■מיטדיעניניםפון שטארבענערעוזרפינקלשטיין.

 פון פארזיצער שטענדיקער דער פארנומען זיך אקטיוו זייער צייט גאנצע
 נעמען ביידע די חוץ סודארסקי. מ. דר. בילדונגם־געזעלשאיפט דער

 סאלאווייטשיק, מתתיהו פארשטארבענער דער ווערן דערמאנט דארח
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וזארק י.

 מיט יארהאט צוויי ערשטע די "פאלקסבלאט". בויען האטגעהאלפן וראם
 רע־ טעכנישער איר און רעדאגיר־קאלעגיע א אננעפירט צייטונג דער

 טן1 ביזן 1932 מערץ ערשטן פון שכולת. ל. נעווען איז דאקטאר
 יודל געווען צייטונג דער פון רעדאקטאר דער איז 1934 דעצעמבער

 און סודארסקי מ. דר. פון אנגעפירט צייטונג די ווערט איצט מארק.
קאפילאוויטש. ל.

 "פאלקס־ דרוקט איבערדרוקן. פון סיסטעם די דערמאנט ׳עוין ס׳איז
 ניט־ציוניסטישע אלע זשורנאליסטן, יידישיסטישע אלע איבער בלאט"

 דערלוי־ דער מיט איבער צייטונג די דרוקט טייל צום זשורנאליסטן.
 די־ באקומען "פאלקסבלאט" פלעגט טייל צום מחברים. די פון בעניש
 ע־ מאט זעלביקער דער כאטש גופא, שרייבער די פון מאטעריאל רעקט
 פון טשארני, דניאל )פון צייטונגען. אנדערע פאר גיין פלענט ריאל

 מען דארח מיטארבעטער ארטיקע די פון אנדערע(. און מלאך ל.
 כא^גולנז, הגולעוא :נעמען אננערופענע פריער די חוץ א דערמאנען,

 ביילאנע וועכנטלעכע )א "קינדערבלאט" דאס צונויח שטעלט וואס
 "פאלקסבלאט" זינט דערשיינט ביילאגע דאזיקע די קינדער; פאר

 און ליפשין מ. געווען איז צונויפשטעלער ערשטער איר ;עקסיסטירט
 כאצ־ העלענא אין "קינדערבלאט" דאס איז 1931 אין טויט זיין נאך

 ניט קענען ליטע אין צייטוננען ציוניסטישע די ווי אזוי ;הענט קעלם
 שטי־ "אידישע די האבן יידיש, אין קינדער פאר אפטיילוג קיין האבן
 העב־ אין קינדער־אפטיילונגען אייננעפירט •ווארט" "ראם און טע"

 עקא־ אויף ארטיקלען עיקר רער שרייבט וואס ?לאצ?י\, חייוז ;רעיש(
 )פסעוודא־ פיטשינקער דער און סימפלטאן דר. ; פראגעס נאמישע

 ; ווערזשבאוויטש ל. דר. איפ; י. דר. ;ריבין י. ;זאקס( ח. פון מימען
 איז וואס נאטליב, יעקב ; באק זעליג מאץ; שמואליק ;גלאבום דוד
 א בינדער. רעפארטער דער ;ווארט" ״דאם צו אריבער יאר טן35 אין

 ארץ־ישראל, פון קארעספאנדענציעס די נעשפילט האבן ראלע היפשע
 קארעספאנ־ אויסלענדישע פון חיין(. )ל. גוטעם אבא פון נעשריבן

 ווערן דערמאנט דארח צייטוע, דער פאר נאר שרייבן וואס דענטן,
מער. ב. שטאקהאלמער דער

 ספעציעלע א פרייטיק יעדן "פאלקסבלאט" האט ,1934 מאי זינט
 צונויפגעשטעלט ווערט ביילאגע דאזיקע די עסטלאנד. פאר ביילאנע

 פערלמאן, ראכלין, :זענען הויפט־מיטאדבעטער אירע טאלין, אין
נדערע.3 און טאמארקין נענש,

 פ?ד דער זוען דערשיינען, צו אננעהויבן האט "פאלקסבלאט"
 די און איינגעפעסטיקט נעווען שוין איז ליטע אין רעזשים שיסטישעד
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 דער אן נומער, פרייען איין קיין געהאט ניט דעריבער האט צייטונג
 גע- געשלאסן זי איז לעבן נומערן 13 נאך צענזור. מיליטערישער

ווארן.
 אויסגאבעם, איינמאליקע ארויסגעבן געמעגט מען האט יעמאצט

 דעריבער דעם. אויה דערלויבענישן ספעציעלע קיין האבנדיק ניט
 אנדער אן אונטער טאג יעדן דערשיינען געמוזט "פאלקסבלאט" האט

 אויס־ איינמאליקע אן איז דאס אז אנווייז, בפירושן א מיט נאמען
גאבע.

 פאלססבלאט", "יידישע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן3
 פאלקבלאט", "אונדזער געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן4
 פאלקסבלאט", "קאוונער געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן5
 פאלקסבלאט", "מארגן געהייסן וצייטונג די האט 1930 מערץ טן7
 פאלקסבלאט", "עכטע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ (* טן7

פאלקם־ "אונפארטייאישע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן10

 זיך דערקלערט דעם מיט און פרייטייק נעווען איז מערץ טער7 דער *(
 טאג־ די פלענן ליטע אין דאטע. איין מיט נומערן 2 פון דערשייגען דאם

 צייטונג די פארדאטירט. זיין פלענן זיו און בייטאג, ארויסניין בלעטער
 האט עם ווי אזוי פרייטיק. פון דאטע די האבן פלענט דאנערשטיק פון
 פלענט טאג, שבתדיקן א פון דאטע די האבן צו צייטונג א פאר נעפאסט ניט

 "נוי־ די אבער שבת", "ערב באצייכענונג א האבן צייטוגג פרייטיקדיקע די
 זונטיק־ א מיט צייטונג קיין פרייטיקדיקע. די זיין פלעגט דאטע ישע"

 צייטונג זוינטיקדיקע די ווייל דערשיינען, ניט ליטע אין פלענט דאטע דיקער
 האט פלאנטער אזא דאטע. מאנטיקדיקע די זיך אויף טראגן ן שוי פלעגט

 אננעהויבן האט "פאלקסבלאט" ווען ,1932 יאנואר טן1 ביזן יגן נעצו זיך
 ציי־ איבעריתע די ;חאטע ריכטיקער דער מיט פרי דער אין דערשיינען צו

ביישפיל. דאזיקן דעם גאכנעטאן דעם נאך האבן טוננען

בלאט",
 פאלקסבלאט" "אלגעמיינע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן11
 פאלקסבלאט", "אמתע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן12
פאלקס־ "אויפריכטיקע געהייסן צייטונג די האט 1930 מערץ טן13

 בלאט",

 גע־ נאך זיך וואלט צייטונג די קאמפלימענטן ■וויפיל ווייס וועד און
געווארן. דערלויבט ווידער נישט •וואלט זי אויב געבן,

 שפעטער. יאר 4 מיט איבערגעחזרט זיך האט חתונה זעלביקע די
 גרעסערע מיט געווארן באשטראפט מאל סך א איז זי ווי דעם נאך
 "פאלקס־ איז ליט(, 100 ביז 500 )פון געלטשטראפן קלענערע און
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 אויח מאכט דער פון געווארן געשלאסן 1934 יולי טן22 דעם בלאט"
צייט. חדשים 3

:אופן אזא אויח דערשינען יעמאלט איז צייטונג די
 טאג", "אונדזער געהייסן זי האט 1934 יולי, טן23 דעם מאגטיק,

 טן31 דעם בלויז איבעררייס. אן מאכן געמוזט זי האט יולי סוף ביז
 און "מארגנבלאט" נאמען טיטן דער^ינען ווידער זי איז 1934 יולי
 נא־ נייעם א טיט אבער טאג, יעדן רעגלמעסיק, שוין אן יעמאלט פון
 :אויסגאבע" "איינמאליקע אויבן פון אויפשריפט אן טיט און מען

,,יידיש געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן1 רעם מיטוואך,
בלאט",
 "אוג־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן2 דעם דאנערשטיק,

בלאט", דזער
 "ערב געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן3 דעם פרייטיק,

בלאט", שבת
 "זונטיק־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן5 דעם זוגטיק,

בלאט",
 "מאג־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן6 דעם מאנטיק,

טיק־בלאט",
געהייסן וצייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן7 רעם דינסטיק,

"דינסטיק־בלאט",
געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן8 דעם מיטוואך,

"מיטוואך־בלאט",
 געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן9 דעם דאנערשטיק,

"דאנערשטיק־בלאט",
 געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן10 דעם פרייטיק,

"פרייטיק־בלאט",
 געהייסן צייטוע די האט ,1934 אויגוסט טן12 דעם זונטיק,

פאלקסבלא׳ט", "יידיש
 געהייסן צייטונג די האט 1934 אויגוסט טן13 דעם מאנטיק,

פאלקסבלאט", "אונדזער
 די דערשינען שוין איז ,1934 אויגוסט טן14 דעם דינסטיק, און

 דער־ א באקומען שוין האט מען ווייל פאלק", "דאם טאג־צייטונג
 געגאנגען איז פאלק" "דאם בלאט. ניי א ארויסצוגעבן לויבעניש

 די בטול געווען שוין איז יעמאלט ■ווייל ,1934 נאוועמבער טן1 ביזן
 "פאלקסבלאט" און "פאלקסבלאט", ארויסגעבן טארן נישט פון גזירה
"פאלקסבלאט". — פשוט הייסן געקענט האט
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 צו געווען שווער איז רדיפות כסדרדיקע פון תקופה יענער אין
 זיין געמוזט האט זיצרעדאקטאר. א זיין צו אויר בעלן א באקומען

 "פאלק" פון רעדאקטאר פאראנטווארטלעכער אלם אונטערגעשריבן
 אלם .מארק. יודל "פאלקסבלאט" פון רעדאקטאר פאקטישער רער

 "פאלקס־ פון אדמיניסטראטאר רער געצייכנט געווען איז ארויסגעבער
 גע־ ארויסגעגעבן אויך איז "פאלק" דאס כאטש בלרמאן, ש. בלאט"

בילדונגם־געזעלשאפט. יידישער דער פון ווארן
 רעם מאכן. ניט קונצן אזוינע ליטע אין איצט מען קען אגב,

 -וואס געזעץ, נייער א קראפט אין אריין איז 1936 יאנואר ערשטן
 ארויסגעבערס אויר שוועריקייטן נייע מאסע גאנצע א ארויר צווינגט

 אויך איז חומרא׳ם נייע די צווישן צייטונגען. פון רעדאקטארן און
 דער־ דער אן אויסגאבעס איינמאליקע ארויסצוגעבן פארבאט א דא

מאכט. דער פון לויבעניש
 פארלאזן 1934 דעצעמבער טן1 דעם האט מארק יודל ווי דעם נאך

 צייטונג די שנויים. דיי א פארגעקומען דארטן זענען "פאלקסבלאט",
 בילדונגס־ דער פון פארמעל בלויז ארויסגעגעבן איצט ווערט גופא

 און מיטארבעטער קאלעקטיוו דעם פון אבער פאקטיש נעזעלשאפט,
צייטונג. דער פון זעצער

ווארט". דאם" .4

 צע־ די )אדער ליטע אין פארטיי ציוניסטיש־סאציאליסטישע די
 איינן קיין געהאט ניט האט געוויינלעך( זיי רופט מען ווי עסניקעם,

 מיט־ יארנלאנג האבן פארטיי דער פון זשורנאליסטן די טאגבלאט.
 פארטיי די האט דעם חוץ שטימע". "אידישער דער אין געארבעט

צייט". "די וואכנבלאט א ארויסנעגעבן
 האט 1933 אין שטארקער. רק געווארן אבער איז פארטיי די

 אגב, ליטע. אין קאנגרעם־וואלן די ביי דערפאלג גרויסן א געהאט זי
 אנגע־ געווארן שטימע" "אידישער דער וצו ב^ציאוגגען די זענען

 גרוי־ א געשפילט האבן שטימע" "אידישער דער אין ווייל שטרענגטע,
 אלגע־ יענע ה. ד. "ב", גרופע רער פון ציוניסטן די אויך ראלע סע

 מיט קאאליציע־פאליטיק ווייצמאנס קעגן זענען וואם ציוניסטן טיינע
 עלעמענטן רעכטע אלע צווישן בלאק א נאך גארן וואם און לינקם

ציוניזם. דעם אין
 ציוניסטיש־סאצי־ די אז דערצו, געקומען קוים אבער וואלט עם

 טאג־ אייגן אן האבן צו ארויפארבעטן זיך זאל פארטיי אליסטישע
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 שטימע" "אירישער רער פון ארויסגעבער די אויב ליטע, אין בלאט
 חשבונות קאמערציעלע זייערע אין טעות קיין געמאכט ניט ׳וואלטן

 און "פרימארגן" ריגער דעם צווישן אפמאך דעם איבעררייסן טיטן
 שטימע" "אידישע די ווי אזוי שטימע". "אידישער קאוונער דער
 זאצמא־ 2 און ראטאציע־מאשין, א אי געהא״ט 1933 זומער אין האט

 פיר די ווייטער באקומען צו איבעריק פאר נעהאלטן זי האט שינען,
 פון ארויסגעבער די אבער ריגע, פון פארטיקע א ביילאגע זייטיקע
 ליטווישן רעם אויר זיין מוותר נעוואלט ניט האבן "פרימארגן" ריגער
 "פרי־ דעם פארשפרייטן צו איצט געמיט זיך האבן זיי און מארק

 לויט געטאן ניט עם זיי האבן פריער וואס ליטע, אין אויך מארגן"
 "פרימארגן" ריגער רער שטימע". "אירישער דער מיט אפמאך זייער
 ליטווישע ארטיקע די מיט אויך אינטערעסירן צו זיך אנגעהויבן האט

 קאוו־ לאקאלע פאר צייטונג טייל א טאג יעדן אפגעבן און ענינים
 ריגע פון צייטונג א באקומען קען ליטע טייל א ׳ווי אזוי ניים. נער
 "שטימע"־לייענער עולם רער ווי אזוי און קאוונע פון ווי גיכער נאך
 "פרימארגן" רער איז בייל^גע, ריגער רער צו צוגעוואוינט געווען איז
 "אידי־ דער פון לייענער טייל א אפגעריסן און געגאנגען שלעכט ניט

 רע־ צע־עסישער רער אריינגעמישט זיך האט דא און שטימע". שער
 א צו דערפירט און העלמאן יעקב דר. "פרימארגן" פון דאקטאר

 ארויסגע־ זיינע און ליטע און פארטיי צע־עסישער רער צווישן שידוך
 יידישן רעם און "סעוואדניא" רוסישער רער פון באלעבאטים די בער,

 איך געדענק דאטע די )גענוי 1933 שפעט־האדבסט פון ״פרימארגן".
 ציונים־ דער פון צייטונג די דערשיינען צו קאוונע אין אן הייבט ניט(

 די ווארט". "אונדזער נאמען מיטן פארטיי טיש־סאציאליסטישער
 זייטן, 8 אין טעגלעך געווארן ארויסגעגעבן איז צייטונג דאזיקע

 די אנטה^לטן האבן און קאוונע אין געווארן געמאכט זענען זייטן 4
 און לייט־ארטיקל דעם אויך ווי נייס ארטיקע די און ניים אלנעמיינע

 4 אנדערע די ענינים; ארטיקע בלויז פון ארטיקעלע אן אויך אמאל
 בא־ זענען זייטן ריגער 4 די ריגע. פו ווערן צוגעשיקט פלעגן זייטן

 אנדערע און ראמאן קארעםפאנדענציעם, ארטיקלען, פון שטאנען
מאטעריאל. "געשניטענעם" ס׳רוב

 איז יעמאלט .1934 מאי טן16 ביזן געדויערט עם האט אזוי
 די און לעטל^נד, אין איבערקערעניש פאשיסטישע די פארגעקומען
 אפ־ זאל מאבט די נעווארט, ניט האבן "פרימארגן" פון ארויסגעבער

 צו אבער אפגעשטעלט. אליין זי האבן זיי צייטונג: זייער שטעלן
 נע־ און איינגעפעסטיקט געווען ווארט" "אונזער שוין איז צייט יענער
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 דער־ אן יעמאלט פון ריגע. פון הילת דער אן אויך אויסקומען קענט
טעגלעך. זייטן 6 ס׳רוב ווארט" "אונזער שיינט

 3 אויר אפגעשטעלט ■האט מען •ווען ,1934 יולי טן22 דעם
 דער אויר געווארן געשלאסן אויך איז "פאלקסבלאט", דאם חדשים

 דער־ אין איבערריים קורצן א נאך ווארט". "אונזער צייט זעלביקער
 דאם ווי מיטל זעלביקן רעם אנגענומען צייטונג די האט שיינען,

 אנ־ אן מיט טאג איטלעכן ארויסצוגיין אנגעהויבן און "פאלקסבלאט"
:מען נא דער

 "היינ־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן7 דעם מיטוואך,
נייס", טיקע

 "טאג־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן2 דעם דאנערשטיק,
ים", ני

 "מארגן־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן3 דעם פרייטיק,
ים", ני
געהייסן צייטוניג די האט ,1934 אויגוסט טן5 דעם זונטיק,

"זונטיק־ניים",
"מאג־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן6 רעם מאנטיק,

טיק־ניים",
"דיג־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן7 דעם דינסטיק,

סטיק־נייס".
"מיט־ געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן8 דעם מיטוואך,

וואך־נייס",
 געהייסן צייטונג די האט ,1934 אויגוסט טן9 רעם דאנערשטיק,

"דאנערשטיק־ניים",
 וואם צייטונג, א 1934 אויגוסט טן10 דעם פרייטיק, ארוים איז עם צי

 ניט ווייס איך ווי פונקט ניט, איך !ווייס "פרייטיק־ניים", געהייסן האט
 אויס־ אן דערשינען איז אויגוסט, טן12 דעם זונטיק, צי זיכער, אויח
 געדענס איך ווארט". "אונזער געשלאסענעם דעם אנשטאט גאבע

 זייערע און צייטונגען פון קעפלעך די צווישן און אקוראט אזוי ניט עם
 האט מארגאלים ישראל זאמלער רער וואס אויסג^בעם, איינמאליקע

 רעם פאר קעפלעך קיין געווען ניט זענען קאוונע, •פון צוגעשיקט מיר
 זי־ אבער איז אויגוסט טן13 דעם .1934 אויגוסט טן12 און טן10

 פון און ניים", "לעצטע אויסגאבע איינמאליקע אן דערשינען כער
ווארט". "דאם צייטונג די דערשיינט 1934 אויגוסט טן15

 זענען ווארט" "אונזער אויח גזירה רער פון חדשים 3 די ווען
 פריערדיסן דעם באנייט ניט ארויסגעבער די האבן פארביי, געווען
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 מיט ארז ווארט". "דאס ארויסגעבן דאס פארגעזעצט נאר נאמען,
 פון צייטונג וציוניסטישיסאציאליסטישע די דערשיינט נאמען דעם

טאג. היינטיקן ביזן ליטע
 גרינ־ אפרים און גרינבלאט נתן זעינען רעדאקטארן 2 אירע

 און ארץ־ישראל אין אוועק גרינבלאט נתן איז 1935 סור בערג.
 הויפט־טוער ידער גרינבערג. אפרים פארבליבן איז רעדאקטאר רער
 אין איצט וואועט וואם פרידמאן, ש. דר. ליטע אין צע־עס די פון

 די צווישן פון דארטן. פון קארעספאנדענט זייער איז ארץ־ישראל,
 וועלכער טראוב, ז. :ווערן דערמאנט דארפן מיטארבעטער איצטיקע

 דער אין גע^רבעט ווארט" "אונזער פון דערשיינען דעם פאר האט
 געארבעט פריער האט וועלכער גאטליב, יעקב שטימע", "אידישער

 אין געארבעט פריער האט וואם גלוך, משה "פאלקסבלאט", אין
א״א. גרינבערג י. ״פאלקסבלאט",

 אר־ מיט ווייניקער אלגעמיין אין זיך אינטערעסירט צייטונג די
 ערשטן פון במשך שטימע". "אידישע די טוט דאס ׳ווי ענינים טיקע
 סך א און ■דערפאלג גרוים געהאט זי האט עקסייסטענץ איר פון יאר

 גרוים צייטונג. אלגעמיין־ציוניסטישער דער פון צוגענומען לייענער
 סטאווסקי־פרא־ פון צייט דער אין געהאט אויך זי האט דערפאלג

 קלענער טיראזש איר אפנים איז צייט לעצטע די גאר אבער צעם.
מאגערער. איז צייטונג רער פון צונויפשטעל רער אויך און געווארן

מאמענט" "אונזער .5
 רעוויזי־ די — צע־עסניקעם פון הויפט־געגנער די זענען כידוע,

 ציוניסטיש־ די נאר ווי זשאבאטינסקי. ז. פון אנהענגער די אניפטן,
 מדרגה דער צו דערשלאגן זיך האט ליטע אין פארטיי סאציאליסטישע

 ׳ניט מער רעוויזיאניסטן די האבן טאגצייטונג, אייגענע אן האבן פון
 ,1933 סוח פון און צייטונגלאז זיין פון מצב דעם דולדן געקאנט

 ארוים־ אנגעהויבן אליין זיי האבן ,1933 נאוועמבער פון זיך דוכט
"מאמענט". טאגצייטונג יידישע פערטע א געבן

 זייער ווייל אלט־באקאנטן. אן גענומען זיי האבן נאמען דעם
 ליטווישע די האבן "מאמענט", ווארשעווער אין מיט ארבעט פירער

 "מא־ נאמען דעם אויח אז אויסגעטייטשט, אפנים רעוויזיאניסטן
 אין איבער במילא דרוקט מען ווי אזוי חזקה. א זיי האבן מענט"

 "מא־ קאוונער פון ארויסגעבער די האבן וויל, מען וואס פון ליטע
 "מא־ ווארשעווער פון היתר אפיציעלן אן באקומען זיך דוכט מענט"
 רעווי־ די חוץ איז ׳ווילן. זיי וואס דארטן פון איבערצודרוקן מענט"
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 פון געשריבן "מאמענט", ווארשעווער פון ארטיקלען זיאניסטישע
 פון שפאלטן די אויר ארויך זענען שעכטמ^ן, און זשאבאטינסקי

 דערציילונגען, זיינע טיט סעגמלאוויטש אויך "מאמענט" קאוונער
ארטיקלען. זייערע מיט א״א צייטלין הלל סטופניצקי,

 פון געווארן רעדאגירט צייט גאנצע די איז "מאמענט" קאוונער
 שרייבן צייט ערשטע די לייט־ארטיקלען די פלעגט דאך קאלעגיע. א
 אנגעפירט "מאמענט" מיטן האט צייט געוויסע א מאסקאווסקי. י.

 רומעניע, פון געקומען איז וואם טוער, רעוויזיאניסטישער א איינער
 זענען לעצטנם אויגנבליק(; רעם אין נישט איך געדענק גאמען )זיין

 סערעברא־ י. כץ, י. "מאמענט" פון ארטיקל־שרייבער לייט די געווען
 נע־ דערמאנטע די חוץ אנדערע. נאך און וויינערמאן וויטש־כספי,

 אבער יונגן א נאך קאליצן, הירש אויח אנצואווייזן כדאי איז מען
דערציילער. פעיקן

 פאר 1934 יולי טן22 פון בראך דער געקומען איז עם ווען
 ־6א "מאמענט" דער אויך איז ווארט", "אונזער און "פאלקסבלאט"

 ארויסנעבער די האבן 1934 אויגוסט טן15 פון געווארן. געשטעלט
 נא' מיטן צייטונג א פאר דערלויבעניש די באקומען "מאמענט" פון
 דערשיינט נאמען דאזיקן דעם אונטער און מאמענט" "אונזער מען

 ארויסגעבן דאם באנייען געקענט האט מען ווען איצט, צייטוינג די
 גע־ ניט עם ארויסגעבער די האבן "מאמענט", נאמען אלטן מיטן

ווארט". "דאס מיט פאל דער איז דאם ׳ווי פונקט וואלט,
 זענען 1934 אויגוסט טן15 דעם און יולי טן22 דעם צווישן

 זיך, דוכט מיד אויסגאבעם. איינמאליקע מאל עטלעכע דערשינען
 אויסגא־ איינמאליקע די ווי רעגלמעסיק אזוי געווען ניט זענען זיי אז

 דער־ דער ווארט". "דאם במקום און "פאלקסבלאט" במקום בעם
 איינמאליקע איין בלויז צוגעשיקט מיד האט מארגאלים י. מאנטער

 פרעסע". "אונזער נאמען מיטן ,1934 אויגוסט, טן3 פון אויסגאבע
 צי ניט, געדענק איך עטלעכע; נאך געווען זענען עם אז געדענק, איך
ניט. אז זיך, דוכט מיר טעגלעך. געווען זענען זיי

 מיטארבעטער די פון דערשינען איז אויסנאבע איינמאליקע ■מן
 נעהייסן האט אויסגאבע די .1934 מאי טן18 דעם ״מאמענט" פון

 צווישן קאמך פון ברען רעכטן אין געווען איז דאם קאמף".”"איז
 אויס־ די ארלאזאראוו־מארד. דעם איבער רעוויזיאניסטן און צע־עס
 גע־ איז אירער ציל דער און וצע־עם קעגן זלזולים מיט פול איז גאבע
 אפנים האט מען וואס זידלערייען, אזוינע פאר ארט אן געבן צו ווען

צייטונג. טעגלעכער דער אין אריינצושטעלן זיי אומבאקיוועם געיהאלטן
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וזארזץ י.

"פרימארגן" .6

 זי "פרימארגן". הייסט ליטע אין צייטונג יידישע ייננסטע די
 ל6קע איז •1936 אויגוסט, טן30 דעם זונטיק, זינט סך־הכל דערשיינט

 *מארגנציי אומפארטייאישע טעגלעכע א איז ראם אז אננעוויזן, איז
 "הייינטיקע די פון פרייז דער .ווי אזוי צענט, 10 איז פרייז איר טונג.

 ציי- די צענט. 25 און 20 קאסטן צייטונגעז אנדערע די בשעת נייס",
 אינפארמאציע־מאטעריאל בלויז כמעט און זייטן 4 נאר האט טונג
פארוויילונג־מאטעריאל. זאגז, צו אזוי און

 באלעבאטים די פון פאקטיש ארויסנענעבן ווערט צייטונג די
 באלע־ פאקטישע די אויך זענען וואם "סעוואדניא", ריגער דער פון

 מיטארבע־ דער קאוונע. אין בלעטל רוסישן קליינעם א פון באטים
 רער איז ארעטשקין ייד פאררוסישטער דער "סעוואדניא", פון טער

 די צייטונג. נייער רער פון רעדאקטאר און ארגאניזאטאר הויפט־
 שטרע־ געזעלשאפטלעכער שום קיין מיט פארבונדן ניט איז צייטונג

 פריינדלעך אויך נאר טאלעראנט, בלויז ניט זיין צו זיך מיט זי מונג.
רעזשים. צום

 איינציקע די עם איז ליטע פון טאגבלעטער יידישע אלע צווישן
 אויסגאבעס אזוינע פראפיט. בלויז זינען אין האט וואם אויסגאבע,

 אבער איצט ליטע. אין איינווארצלען געקענט ניט זיך איצט ביז האבן
 "סעוואדניא" פון קעשענע ברייטע א זיך הינטער אויסגאבע אזא האט

הענט. זשורנאליסטישע געניטע פאר א זיך ביי און באלעבאטים

 טאג־ 6 די וועגן דערציילן דאס פארענדיקט איך האב דעם מיט
 וואס און קאוונע שטאט דער אין איצט דערשיינען וואם בלעטער,

 אין אנצואווייזן שווער זייער ס׳איז קוריאז־ארטיק. איז צאל זייער
 איינעם. אין בלעטער זעקס אלע זיך דרוקן עם עקזעמפלארן וויפיל

 זאל בלעטער 6 אלע פון טיראזש אלגעמיינער דער אז קוים, גלויב איך
 ליטע, אין פארהעלטענ״שן די וויסנדיק .15.000 ציפער די דערגרייכן

 ביז 12 צווישן זיך וואקלט טיראזש אלגעמיינער דער אז איך, רעכן
טויזנט. 15 איידער 12 גיכער פיל עם איז דערביי טויזנט, 15

 גרע־ אומפארגלייכלעך איז בלעטער יידישע פון לייענער צאל די
 ווי אזוי ליטע אין ווייל עקזעמפלארן, פארקויפטע צאל רער פאר סער
 עטלע־ פון געלייענט צייטונג א פון עקזעמפלאר איין ■ווערט פוילן אין
 באזונדערש צייטונג, די אוים געמיינזאם שרייבן וואם שותפים, כע

 רארטן דערפראווינץ. פון שטעטלעך די פאר כאראקטעריסטיש עם איז
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ליגוגץ אי\ אגיטגאבגוגז ^גוריארישלו לו יש ד יי

 מער אפילו אמאל און 4 ,3 פון ווערן געלייענט צייטונג איין קען
 אין פארשפרייט זייער בלאט א לייענען ראם איז בכלל, שותפים.

 און פרויען מענער, בלעטער די לייענען עם ליטע. איצטיקער דער
 יידי־ קיין ניט לייענען ליטע אין יידן פראצענט נישטיקער א קינידער.

טאגצייטונג. שע
 ליטע, פון טאגבלעטער יענע צו איבערגיין מיד וועלן אצינד

 איין האבן אלע זיי טאג. היינטיקן ביזן דערלעבט ניט האבן וואס
 ניטגעלונגענע ווי באטראכטן זיי קען מען שטריך, שותפותדיקן

 שפעטער דארטן זיך האבן וועלכע בלעטער, די שאפן צו פרואוון
 ב$־ צו פרואוון ניטגעלונגענע ווי בכלל ארעד פארפעסטיקט ערשט
 אליין געווען איז זי ווען צייט דער אין שטימע", "אידישע די קעמפן

ליטע. אין גאם יידישער דער אויה
 פארגעשיכטע. זיין זיך האט בלעטער איצטיקע די פון יעדער

 ריכטונ־ אנדערע אלע פון פרואוון דיי א איז פארנעשיכטע דאזיקע די
 אלנעמיין־ציוניסטישער, דער חוץ ליטע, פון לעבן יידישן דעם אין גען
 דיי די איז פילצאליק באזונדערש פרעסע. אייגענע אן האבן ׳צו

 טאג־ אייגן אן האבן צו עלעמענטן ניט־ציוניסטישע די פון פרואוון
 "פאלקסבלאט" פון דערשיינען דעם ביז וואס פרואוון דיי א בלאט,
דורכפאל. א מיט ענדיקן זיך זיי פלעגן

צייט". ר וגזע "א .7
 א ארויסצוגעבן פרואיוו ערשטער ^ן געווארן געמאכט איז עם

 דעם, נאף יאר א ערך אן צייטונג יידישיסטישע לינק־אריענטירטע
דערשיינען. צו אנגעהויבן האט שטימע" "אידישע ידי ווי

 ניט־ציוניסטישן דעם פון צייטונג יידישע ערשטע דאזיקע די
 וועגן געהערט נאד האב׳ איך געזען. ניט קיינמאל איך האב לאגער

 חדשים. 3 גאנצן אין עקסיסטירט האט צייטונג די אז ווייס, איך איר.
 פון חדשים די געווען זענען עם 1920 יאר דעם פון חדשים 3 יועלכע

ניט. איך ווייס דאם — עקסיסטענץ איר
 ראפאלאוויטש חיים געווען איז צייטונג דער פון רעדאקטאר דער

 נע־ זענען מיטארבעטער אירע צווישן (.1927 זומער אין )נעשטארבן
 פון הויפט־ארגאניזאטארן -די פון איינער קאלאדני. ז. און א. ווען
 ׳ניט געקעמפט האט צייטונג די שווואל. נ. נעווען איז צייטונג דער
 טעכנישע פיל זייער מיט אויך נאד שוועריקייטן, מאטעריעלע מיט נאד

 זשורנאליסטישע געניטע קיין געהאט ניט אויך האט זי שנועריקייטן.
אונטערגאנג. איר צו געבראכט האבן סיבות אלע די הענט.
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וזארזן י.

"גייס". .8

 אויפצובויען פרואוו אינטערעסאנטסטער רער געווען איז דאס
 געווען איז ראם ליטע. אין צייטונג טעגלעכע ניט־ציוניסטי׳טע א

 פעט, צו און רייך צו געווען איז וואס צייטונג, מערקיווירדיקע א בכלל
 אזא פארדייען קענען זאל ליטע פון קיבוץ יידי׳טער קליינער רער אז

לוקסוס׳טפייז.
 אונטערוועגס וואם רעם, אדאנק געווארן גע׳טאפן איז בלאט דאס

 ריי א ׳טטעקן געבליבן קאוונע אין זענען אויסלאנד קיין רוסלאניד פון
 ארגאני׳ט געווען ■ניט אבער זענען זיי ז׳טורנאליסטן. ער׳טטראנגיקע

 פריינדלעך באזונדער׳ט ניט אגב זיי האט וואם ליטע, מיט פארבונדן
 פארלאזן צו מעגלעכקייט די נעהאט האבן זיי ווען און אויפגענומען,

 גע־ דעריבער האט געטאן. עם זיי האבן ווייטער, פארן צו און ליטע
 פאר־ און פרואוו רעם אויפצוהאלטן עק׳טנות נויטיקע די פעלן מוזט

 איינגעפונדעוועטער סטאבילער א אין עקספערימענט אן וואנדלען
טאגצייטונג.
 מערץ אנהייב ביז 1921 אויגוסט אנהייב פון דער׳טינען איז ״ניים"

 "אומפארטייאי׳ט־דעמאקראטי־ בלאט: פון אונטערקעפל ראם .1922
 צווי׳טן מוקדוני. א. דר. געווען איז רעדאקטאר איר צייטונג". ׳טע

 א. ׳טטיח, נחום ליטע: קיין געקומענע די — מיטארבעטער אירע
 האט עם ;נאדל( )א. סלאנים י. קאלמאנאוויט׳ט, ז. )בן־אדיר(, ראזין

 צו־ האט צייטונג די בערגעלסאן. דוד צייטונג דער אין טיטגעארבעט
 פינקל־ עוזר :פון מיטארבעטער׳טאפט די ארטיקע די פון געצויגן
 אוריה מארק, יודל רוסי׳ט, ׳טרייבן נאך יעמאלט פלעגט וואם ׳טטיין,

 איבער־ געווען איז צייטונג די ראיפאלאוויט׳ט. חיים קאצענעלנבאגן,
 ארטיקלען צווי׳טן פארהעלטעני׳ט די און ארטיקלען מיט געפיקעוועט

 גע־ האט נאמען דער ניים. לטובת ניט ווייט געווען איז ניים און
 צייטונג די אז ׳טטאנדפונקט, דעם פון נאר ווערן בארעכטיקט קענט
 ׳טטאנד־ דעם פון ני׳טט אבער ליטע, פאר אידייען נייע געגעבן האט

אינפארמאציע. סך א געגעבן האט מען אז פונקט,
 יום־טוב. א געווען "ניים" איז ליטע ניט־ציוניסטייטער רער פאר
 געלייענט און ווערן אויפגעהיט פלעגן נומערן ׳טבתדיקע די ספעציעל

 און וויכטיקן א ווי נאר טאגבלאט, א לייענט מען ווי ניט ווערן
 אייג־ געקענט ניט זיך צייטונג די האט דאך אבער ז׳טורנ^ל. ערנסטן

 ווירט־ ׳טליממזלדיקע די ׳טולדיק דעם אין איז טייל צום וואהצלען.
 אינטעליגענטי׳ט־ אויס׳טליסלעכע איר טייל צום אנפירונג, ׳טאפטלעכע
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ליכוגץ אי\ אגילץגאבגוט ^גוריארישגץ ייריגגונו

 אנטוויקלונג רער אויר השפעה גרויסע א געהאט זי האט דאך קייט.
 טען האט יארנלאנג ליטע. אין געזעלשאפטלעכקייט יידישער -רער פון

פארגעסן. געקענט ניט זי
 אין דערשיינען צו אויפגעהערט האט צייטונג די ווי דעם נאף

 צווייטער א געווארן געמאכט 1923 זומער פון בטשך איז 1922 מערץ
 יוני, אין "ניים". ארויסגעבן טעגלעכע דאס באנייעז צו פרואוו

 מיט־ פריערדיקע די ■ווידער. צייטונג די דערשיינט אויגוסט און יולי
 געווארן איז צייטונג די און צעפארן, געווען שוין זיך זענען ארבעטער
 אין געלעבט יעמאל האט וואם טשערניכאוון, יוסף פון רעדאגירט

 יענער אין מיטארבעטער אנדערע די פון מארקן. יודל פון און ליטע,
 ראפא־ חיים און וואלסאנאקן רודאלך דר. דערמאנען מען מוז צייט

 געהאט צייטונג די האט פעריאד צווייטן דאזיקן דעם אין לאוויטשן.
 אינ־ אין בלאסער געווען אבער איז זי קאלאריט. ארטיקן מער א

האלט.
 "ניים". טעגלעכע פון נומערן 282 דערשינען זענען סך־הכל

 "ניים" ארויסגעגעבן ליטע אין ווידעראמאל מען האט שפעטער־צו
 א געווען ראם איז יעמאלט אבער .1926 און 1923 יארן די אין

וואכנבלאט.
"צייט". .9

 וואכנבלאט א בלויז געגאנגען יאר טן23 אין איז דערמאנט, ■ווי
 פון צייטונג איינציקע די געווען ווידער איז 1923 סוף "נייס".

 פרואוון אומגעלונגענע פיל אזוי נאך שטימע". "אידישע די ליטע
 פאל־ גרופע א האט גופא, קאוונע אין צייטונג צווייטע א שאפן וצו

 פרא־ דער אין טאגצייטונג א ארויסצוגעבן פלאן א פארטראכט קיסטן
 גע־ ניט זיך לכתחילה פון שוין האט פרואוו אזא שאוול. אין ווינץ,
 אויך פארמאגן צו גרוים גענוג ניט איז ליטע ווייל איינגעבץ, קענט

 יאוש־ א אנהייב־אן פון נעווען איז דאם צייטונגען. פראווינציעלע
 ברכה אפיציעלער דער אן געמאכט אויך אים האט מען פרואוו.

 דער פינקלשטיין, עוזר ליטע. אין פאלקספארטיי יידישער רער פון
 און געהאט ניט שייכות קיק איר צו האט פארטיי, דער פון פארזיצער

מיטארבעטן. דארטן געוואלט ניט
 ביז אפריל פון חדשים, 5 ערך אן עקסייסטירט האט "צייט"

 ייידי־ דער פון ירידה דער פון תקופה ■די נעווען איז עם .1924 אויגופט
 באוויינען מיט פארנומען זיך האט צייטונג די און אווטאנאמיע שער

 יעמאלט איז וואם בלאשטיין, הירש געווען איז רעדאקטאר איר זי.
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רואחץ י.

 יודל מיטגע^רבעט אויך האט צייטונג דער אין פאלקיסט. א געווען
מארק.

 שלעכט באזונדערש פארשפרייט, שוואך זייער זיך האט "צייט"
 אין נעמען צו געפאסט ניט האט לייענער אירע וואם קאוונע, אין

פראוויינץ־צייטונג. א אריין האנט

לעבן". "אידישער .10

 סוח־כל־ זיך האט ליטע ניט־ציוניסטישע די וואס וצייט דער אין
 ציוניסטישע ווען אפילו און צייטונג טעגלעכער א צו דערשלאגן סוף

 וואכג־ א ווי מער נעוואלט ניט יארנלאנג האבן וועלכע פראקציעס,
 ארטאדאקסיע די קען — טאנבלעטער, זייערע אויך שוין האבן בלאט,

 יארן לעצטע די טאגבל^ט. א צו ארויפארבעטן ניט זיך ליטע אין
 פלאן דעם אויפגעגעבן גאנצן אין שוין ליטע ארטאדאקסישע די האט

 וואכנ־ כסדרדיקן א אפילו צייטונג. טענלעכע אייגענע אן האבן צו
 די וואם דערפאר, דאם איז אפשר ארוים. ניט אויך זי ניט בלאט

 שטענדיק זענען מאמענט" "אונזער און שטימע" "אידישע איצטיקע
 אבער ענינים. ארטאדאקסישע אלע פאר ארט גענוג אפצוגעבן גרייט

 געמאכט יא זענען ליטע אומאפהענגיקער רער פון יארן ערשטע די אין
טאגבלאט. ארטאדאקסיש אן ארויסצוגעבן פרואוון געווארן

 רעם פאר אויך אז נאר, זיף דוכט מיר גענוי, ניט געדענק איך
 אר־ אן ארויסגענאנגען קאוונע אין צייט געוויסע א איז 1922 יאר

 יאנואר טן1 פון אז זיכער, אויר ווייס איך טאגבלאט. טאדאקסיש
 מיטן צייטונג ארטאדאקסישע אן דערשינען קאוונע אין איז 1922

-לעבן". "אידישער נאמען
 חוצן נאמען. טאפעלן א אייגנטלעך געהאט האט צייטונג די

 פיסלעך אין אונטן געווען איז לעבן" "אידישער נאמען דערמאנטן
 אנ־ אויך פלעגט צייטונג די טאגעבלאט". "אידישער נאמען דער

 לאנג ווי צייטונג". טענליכע "ארטאדאקסישע אן איז זי אז ווייזן,
 גע־ נאך זי האט 1922 זומער אין ניט. איך ווייס עקסיסטירט האט זי

 פון ווינטער און הארבסט אין איר מיט געווארן איז וואם לעבט.
 צייטונג, דאזיקער דער אין זאגן. ניט זיכער אויף איך קען יאר, רעם
 שערע־ ש. מיט בראש קאלעגיע א פון געווארן רעדאיגירט איז וואס

 "אגודת מרכזים די פון געווארן ארויסגעגעבן איז וואם און שעווסקי,
 מיטגעארבעט אויך האט ליטע, אין ישראל" "צעירי און ישראל"

שוסטער. ז.
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אי\ אגילזגאבגום ^ריאריטגגץ יירישגו

 טעג• דערשיינען צו אויפגעהערט האט צייטונג ידי ווי דעם נאר
וואכנבלאט. א אין געווארן פארוואנדלט זי איז לעך,

 ארטאדאק־ די האט טאגצייטונג עקסיסטירנדיקע !דויערנדיק סיין
ארגאניזירן. געקענט ניט ליטע אין סיע

"אינפארמאציע". .11
 צו דערשלאגן זיך געקענט ניט האט ריכטונג לינקע די אויך

 ריב־ דאזיקע די פשוטע. א נאר איז סיבה די טאיגצייטונג. א
 איז גופא דאם און ליטע, אין לעגאל געווען ניט קייינמאל איז טונג

 איבערקערעניש פאשיסטישער רער פאר אויך שטער. גענוגיקער א
 כמעט לאנד אין איז צענזור, א עקסיסטירט שטענידיק כמעט האט

 פול־ קיין געווען ניט קיינמאל איז קריג־צו׳טטאנד, געווען שטענדיק
פרעסע. פרייע שטענדיק

 זומער דער אז געווארן, דערמאנט מאל עטלעכע ׳טוין איז פריער
 וצייטונג־ דעם אין צעמישעניש געוויסע א אריינגעבראכט האט 1933

 איינצו־ פרואוון דיי א אנגעהויבן אויך זיך האט יעמאלט גען־לעבן.
 האבן צייט רער אין צייטונג. צענצענטיקע א ביליקע, א בירגערן

טאגצייטונג. א ארויסצוגעבן פרואוו א געמאכט לינקע גאר די אויך
 נו־ עחטטער איר "אינפארמאציע". געהייסן האט צייטונג די

 ליט־ אויח נאר .1933 יולי, טן11 רעם דינסטיק, דעחטינען איז מער
 ז. ארויטנעבער און רעדאקטאר אלם אנגעוויזן געווען איז ווי׳ט

פריידהיים.
 אינפארמאציע. פאר עיקר רער געווען טאקע איז צייטונג ידי

 ניט זי איז ווייס, איך וויפיל אויף מאל. 3־2 בלויז דעחטינען איז זי
 האבן ארויסגעבער אירע נאר מאכט, רער מצד געווארן גע׳טלאסן

^רויסצולאזן. זי אויפגעהערט אליין

ציים". "קאוונער .12
 ביריגערלעכע אויסגעיטיפראכן גרופע א געווען ׳טטענדיק איז ליטע אין

 אוט־ ׳געווען זענען ׳וואם עלעמענטן, רעאקציאנערע אויסגעשפראכן און
 זע־ וואס "לינקקייט", איר פאר ׳טטימע" "אידי׳טער דער מיט צופרידן

 ׳טטייערן, די איבער אווטאנאמיע יידישער דער פון קעגנער געווען נען
 כמעט אבער איז גרופע דאזיקע ידי ארויפלייגן. פלעגן קהילות די וואס

 אין קליין צו געווען איז זי ווייל ,ווארט, צום געקומען ניט קיינמאל
צאל.

 ארוים־ פרואוו א געמאכט גרופע דאזיקע די האט מאל איין בלויז
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 ביי .1925 סוח :אך געווען איז דאס צייטונג. טעגלעכע א צונעבן
 דעטאקדאטן", "קריסטלעכע ליטווישע די געווען זע:ען מאכט דער

 דאזיקע די קריג־צושטא:ד. פון הילך דער מיט רעגירט האבן וועלכע
 פ^רלאמענטא־ לעגאלן א אויר טאכט דער צו געקומען איז פארטיי

 וויי- וואש ווערט זי אז געפילט, אבער זי האט 1925 סוף וועג. רי׳טן
 וואלן, נייע די פאר געשראקן שטארק זיך האט זי און פאפולער ניקער
.1926 מאי אויה באשטיטט געווען זענען וואש

 דעני- "קריסטלעך־דעמאקראטישע" די האבן סיטואציע אזא ביי
 חדש, ל. יידן. צווישן אויך אונטערשטיצונג זוכן צו באשלאסן רער

 פאר- דערמאגטער רער פון פירער א ווי וועדן באטראבט דארך וואש
 טיט בא-ציאתגען גוטע אין געווען איז וואש און גרופע מעגלעבער

 אגגע־ 1925 דעצעמבער טן30 פון האט מאכט, דאמאלשדיקער רער
צייט". "האוונער נאמען טיטן צייטונג טעגלעכע א ארויסגעבן הויבן

 גע- האט וואש ליטע, אין צייטונג יידישע איינציקע די איז ראם
 ניט איז אזוינם אז זיך, פארשטייט רעגירונג. דער פון געלט קראגן
 טען האט ארוים, איז צייטונג די ווען בפרהשיא. געווארן געטאן
 די :אך שפעטעד און ליטע, אין גערעדט פיל זייער דעם ווענן אבער
 האט עש און טערהייט נייע א נעווען איז פארלאמענט אין ווען וואלן,

 די וואש סובסידיע, ע:ין דער איז רעגירונג, נייע א געשאפן זיך
 אויפגע־ צייטונג, יידישער א גענעבן האט רעגירו:: עבט־קריסטלעבע

 פריערדיקע די זיך האבן ארו□ אזוי פארלאמענט. אין אויך שווומען
באשטעטיקט. קלאננען
 ,1926 טאי פון וואלן די איבער ביז עקשישטירט האט צייטונג די

 האט זי אז ארויסגעוויזן, זיך האט עש ווען .1926 מאי טן15 ביזן
 געשטא־ איז וואש גרופע די ווען אויספידן, געקע:ט ניט שליחות איר
 זיך האט וואלן, די ביי דורכנעפאלן איז צייטונג דער הינטער :עז
:וטערן. 110 ארוישלאזן :אבן געשלאשן צייטו:: די

 איי־ געצייכנט געווען איז צייטתג דער פון רעדאקטאר דער ווי
 גאץ. מ. ש. צייטונג דעד פון ארויסנעבער דער ווי שאפירא. ב. נער

 געקוקט האבן וואש טע:טשן, נאר האבן וצייטונג דער אין נע^רבעט
 זע־ ארטיקלען קיין פראפעסיע. א אויף ווי בלויז ארבעט זייער אויח

 פרא־רעגירונג־ריכטונג איד געיוען. ניט במעט צייטו:: דער אין נען
 ארטיקע די באפארבן טע:דע:ציעזן דעש דורך ארויסווייזן זי פלעגט

 פון נעליטן גוואלדיק יעטאלט האבן יידן ווי אזוי למשל, ידיעות.
 ציי־ די פלעגט שטייערן, אויפטאנען צוגעשפיצטן א:טיםעטיטיש אן

 אויפטא־ אין איבערקערע:יש ווענן ניישן טיט קוטען ווייל יעדע טו:ג
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 אוים ארבעט רעגירונג די וראם פראיעקטן, נייע וועגן שטייערן, נען
 איז מיטל רער חידושים. ענלעכע נאך מיט און געביט, רעם אויה

 דער־ צו שוועד געווען איז עם ווי אזוי :פרימיטיווער א זייער געווען
 האט יידן, בנוגע רעגירונג דער פון טעטיקייט דער וועגן גוטם ציילן
 פראיעקטן, גוטע ■וועגן עולם דעם מיטטיילן איין אין געהאלטן מען

 געהייסן, האט עם אויס. ארבעטן רעגירונג־קאנצעלאריעם די וואם
 דאמאלסדיקע די מאיבט דער ביי ניט בלייבט עם וחלילה חס אויב אז

ווערן. דורכגעפירט ניט פראיעקטן נוטע אלע די דאך וועלן רעגירונג,

.,,מאג "קאוונער .13
 האט זיך, שליסן ביים געהאלטן שוין האט צייט" "קאיוונער ווען

 גע־ צייטונג, דער אין אנגעשטעלטע מיטארבעטער, אירע פון גרופע א
צייטונג. אנדער אן ארויסצוגעבן פרואוו א מאכט

 אנגע־ האט זי צייטונג. נייע די געהייסן האט טאג" "קאוונער
 דעקלארירט זיך האט זי .1926 אפריל טן1 רעם דערשיינען וצו הויבן

 געווען באמת איז זי צייטונג. פאלקסטימלעכע אומאפהענגיקע אן ווי
 דאם יידן. ביי גרופע געזעלשאפטלעכער יערער פון אומאפהענגיק

 "אומפארטיי־ ווארט געוויינלעכן רעם במקום "אומאפהענגיקע" ווארט
 צייט" "קאוונער ווייל דערפאר, נוצן געמוזט צייטונג די האט אישע"

 איז זי הגם צייטונג", טעגלעכע "אומפארטייאישע גערופן זיך האט
געווען. ניט דאס

 האט צייטונג אומפארטייאישע אן שאפן צו פרואוו דאזיקער דער
 אונ־ קיין באקומען נישט האט צייטונג די איינגעגעבן. ניט אבער זיך

 דע־ זיין צו געמיט זיך האט זי כאטש ניט; קיינעם פון טערשטיצונג
 אין פאלקספארטיי יידישע די האט פאלקסטימלעך, און מאקראטיש

 מיטארבע־ אירע פון טייל א ווייל חשד, מיט איר צו באצויגן ליטעזיך
 פון רעדאקטאר פאקטישן רעם חדשן, ל. געדינט אקארשט האבן טער

צייט". "קאוונער
 איר חדשים, פינח בלויז אויסגעהאלטן האט טאג" "קאיוונער

 איז רעדאקטאר איר אויגוסט. טן28 פון געווען איז נומער לעצטער
 ■דוד געיווען זענען מיטארבעטער אירע צווישן זינגמאן. ל. געווען

 מיט־ די און רעדאקטאר רער צרפת. ר. אויך זיך, דוכט און, גלאבוס
 פאלקסטיט־ א אויפצובויען כוונות בעסטע די געהאט האבן ארבעטער

 האט עם ביזוו^נעט געמאטערט, ביטער זיך זי האבן צייטונג. לעכע
 אויסגע־ שטענדיק האט דאם ווייל שכירות, ניט . . . אויסגעפעלט

פאפיר. אויה געלט נאר פעלט,
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)?( "וועלטשפיגל" .14
 אפגעשלאגן צוויי יאר א האט טאג" "קאוונער פון ביישפיל דער

 מ. ווען אבער צייטונג. אומפארטייאישע אן ארויסצוגעבן חשק דעם
 "וועלט־ וואכנבלאט זיין מיט געשעפטן מאכן גענומען האט מעלער

 רער מיט זיך טאן צו פארמעסט א פארגלוסט אים זיך האט שפיגל",
 ׳פארוואנדלט 1928 זומער פון במשך האט ער און שטימע", "אידישער

 ;דאזיקע ידי ווי ניט, געדענק איך טאגצייטונג. א אין וואכנבלאט זיין
 איך "וועלטשפיגל". ניט אז ■זיך, דוכט .געהייסן. האט טאנצייטונג

דורכלאזן. ניט זי זאל ביבליאגראח קומענדיקער רער כדי זי, דערמאן
 רע־ איר חדשים. 3 ווי מער ניט עקסיסטירט האט צייטונג די
 סטוטשינסקי. י. א. זשורנאליסט יונגער גאר דער נעווען איז דאקטאר

 געהאט ניט האט ארויסגעגעבן, האט מעלער מ. ■וואם טאגצייטונג, די
 זי האט ארויסגעבער דער טיראזש. קיין ניט אויך און אנזען סיין

 זיין געמאכט קאליע ער האט פארמעסט זיין דורך און אויפגעגעבן
"וועלטשפיגל". וואכנבלאט דאס — אונטערנעמונג פריערדיקע

גייס". "לעצטע .15
 אן מיט צייטונגען 2 געהאט שוין האט קאוונע ווי רעם נאך

 שטימע" "אידישע די פחצוח, געזעלשאפטלעכן אויסגעשפראכענעם
 פרואוו דער געווארן געמאכט אמאל ווידער איז "פאלקסבלאט", און

 בלויז זענען כוונות אירע וואם צייטונג, ריכטוניגלאזע א ארויסצוגעבן
 פון דערשיינען צו אנגעהויבן האט צייטונג אזא קאמערציעלע.

.1933 יאנואר ערשטן
 רע־ און ארויסגעבער איר ניים". "לעצטע צייטונג די איז דאם
 אין ארבעט זיין פארלארן האט וואם שבולת, ל. איז דאקטאר

 צייט. יאר האלב א עקסיסטירט האט צייטונג די "פאלקסבלאט".
 זיך מען האט צייטונג דער אין ווען תרצ״ד, ראש־השנה פאר הארט
 אריינ־ דארח וואם ראש־השנה־נומער, גרויסן דעם צו געגרייט שוין

 בעסטע די ראש־השנה איז ליטע )אין ברכות די פאר געלט ברענגען
 כתיבה שיקן צו ליטע אין מנהג א איז עם בלעטער: די פאר צייט

 זע־ און ■מיטארבעטער די האבן צייטונג(, דער דורך טובה׳ם וחתימה
 געקענט ניט מער שוין האבן זיי ווייל "רעוואלוציע", א .געמאכט צער

 עקסיס־ צו אויפגעהערט האט צייטונג די און שכירות. אן אויסקומען
טירן.

 אויח נעמען צו געפרואווט זיך לכתחילה האט נייס" "לעצטע
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 האט מען ווען "פאלקסבלאט". פארקאנסורירן געוואלט און לינקס
 אלץ געווארן דארט מען איז דורך, ניט גייט ענין דער אז געזען, דארט

 ארטאדאקסן די צו פריינדלעך היפש געווארן רעכטער, און רעכטער
 קאקעטירן א אוועק איז עקסיסטירן פון סטאריע לעצטער דער אין און
רעוויזיאניסטן. מיט

 צייטונג א קען אומפארטייאיש אז דערוויזן, האט ניים" "לעצטע
 און רעדאהטאר איר אינהאלט. אין ניט אבער קעפל, אין נאר זיין

 אויפגע־ פרואוו אומגעלונגענעם דאזיקן דעם נאך האט ארויסנעבער
 שפעטעי האט ער און צייטונג אייגענע אן האבן צו פלאן רעם געבן

מאמענט". "אונזער אין געארבעט

"מארגן־קוריער". .16
 א נאך צייט קורצע א ארוים איז ,1933 יאר זעלביהן דעם אין
 באוצייכנט זיך האט זי "מארגן־קוריער". נעהייסן האט זי צייטונג.

 דערשי־ איז זי אינפארמאציע־צייטונג". אומפארטייאישע "טעגלעכע
 איז אררסגעבער איר וואכן. 3־2 ערך אן 1933 יולי טן1 פון נען

 איז פרייז איר צרפת. ר. רעדאקטאר איר ניימאן. דרוקער, א געווען
 נאר כמעט האט זי זייטן, 4 פון באשטאנען איז זי צענט. 10 געווען

 באמת איז מאטעריא^ דאזיקער רער און אינפארמאציע־מאטעריאל,
 ניט האט ארויסגעבער איר ווי אזוי אומפארטייאישער. אן געווען

 ניט ימים אריכת היין צייטונג די האט צולייגן, סך היין געוואלט
געהאט.

 פון און זכרון פון סמך אויפן נאר געארבעט ווערט דא ווי אזוי
 האט זאמלער, ■דערמאנטן רעם פון צוגעשיקט מאטעריאל, צופעליקן א

 דא זענען זיכער אויסגעשעפט. "טאגצייטונגען" קאפיטל דער זיך
 געווען זענען וואם צייטוננען, פון נאר אבער פאראן, בלויזן פאר א

צו איבער גייען מיר דערשיינוינגען. עפעמערישע

 פעריאדישע אנדערע און וואכנבלעטער ב.
אויסגאבעס.

 סדר. כראנאלאנישן ביים האלטן ניט זיך איך וועל דא אויך
 פערי־ אנדערע און וואכנבלעטער די וועגן דעחציילן פריער וועל איך

 און כאראקטער, געזעלשאפטלעכן א טראגן •וואם אויסנאבעם, אדישע
אויסנ^בעם. אפאיליטישע וועגן ש&עטער
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"ארכקטקד־לקכן". .1
 אומי נעווארן איז ליטע ווי דעם נאך צייטונג לינקע ערשטע די

 וואכנבלאט יראם "ארבעטער־לעבן". וואכנבלאט דאם איז אפהענגיק
 פראפע־ די פון ביורא צענטראלן דעם דורך געווארן ארויסגעגעבן איז

 דערזאץ״פרא־ געווען איז קעפל אין קאוונע. אין פאראיינען סיאנעלע
זיך!" פאראייניקט לענדער, אלע פון לעטאריער
 נא־ אקטאבער, אין דערשינען רעגלמעסיק איז וואכנבלאט דאס
 גע־ זיך, דוכט עם, איז 1920 אין .1919 דעצעמבער און וועמבער

 אויסצושטיין געהאט האט עם ווייל רעגלמעסיק, אזוי ניט גאנגען
 בונדיס־ געווען עם איז אנהייב אין מאכט. ידער מצד שוועריקייטן

 קאמוניסטישע די געווארן שטארקער זענען שפעטער אבער טיש,
טענדענצן.

 דער־ צו אויפגעהערט האט וואכנבלאט ראם אז זיך, דוכט ■מיר
.1921 אין שיינען

 פראג־ א געווען ווידער איז מאכט רער ביי ווען ,1926 יאו אין
 צו אנגעהויבן ניי ראם פון "ארבעטער־לעבן" האט רעגירונג, רעסיווע

 ארויסגע־ איז וואכנבלאט באנייטע ראם חדשים •וויפיל דערשיינען.
 וואכג־ דאם צי ניט, אויך געדענק איך ניט. איך געדענק — גאנגען,

 ■רער נאך רעזשים פאשיסטישן דעם דורך געווארן געשלאסן איז בלאט
 אונטערגע־ איז עם אדער ,1926 דעצעמבער טן17 פון איבערקערעניש

 קאאליציע־רעגירונג רער מצד רדיפות פאליצייאישע איבער גאנגען
סאציאל־דעמאקראטן. און פאלקיסטן ליטווישע פון

"ארכקטער־צייטונג". .2
 מיטן באפרידיקן זיך געקענט ניט האבן פועלי־ציון לינקע די

 הן בונדיסטישער, זיין אין הן ווייל "ארבעטער־לעבן", וואכנבלאט
 זיי האבן זיי. קעגן געווען ער איז טענדענץ קאמוניסטישער זיין אין
 מיטן וואכנבלאט אייגן אן ארויסגעבן אנגעהויבן 1920 יאר אין

 איז רעדאקטאר־ארויסגעבער רער ווי "ארבעטער־צייטונג". נאמען
 דוכט איז, רעדאקטאר פאקטישער דער משורר. מ. געצייכנט געווען

 אויפגע־ האט צייטונג די )קאזארנאווסקי(. ערעם משה געווען זיך,
.1921 אין דערשיינען צו הערט

צייט". נייק "די .3
 ראם דערשינען האוונע אין איז 1921 אנהייב און 1920 סוח

 פאר "וואכנבל^ט אונטערקעפל אן מיט צייט" נייע "די וואכנבלאט
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 וואכנבלאט דאם אז זיך, דוכט מיר ליטע". אין ארבעטער יידישע די
 אופן בכל צייט", "אונזער טאג־צייטונג רער פון המשך א געווען איז

 "אונזער אין וואס מענטשן זעלביקע די מיטגעארבעט דארט האבן
 קא־ ז. געווען איז צייט" "נייער ■דעה פון רעדאקטאר דער צייט".
 קא־ א. ראפאלאוויטש, ח. מיטגעארבעט אויך האבן דארטן לאדני.
אנדערע. און לאדני

 פארטיי. א פון צייטשריפט קיין געווען ניט איז צייט" נייע "די
 קונסט, און ליטעראטור וועגן ארטיקלען נעווען אויך זענען דארטן

 די געווען איז וואם ניט, געדענק איך לידער. און דערציילונגען אויך
 זי אדער •געשלאסן זי האט מאכט די .צי אונטערגאנג: איר פון סיבה

אויסנעגאננען. אליין איז

,,גייס". .4
 באזונדערע צוויי אין דערשינען "ניים" איז וואכנבלאט א ווי
.1926 און 1923 אין סעריעם,
:אזא געווען סיטואציע די איז 1923 אין
 נאציאנאלער יידישער דער אין רעפארם א געגרייט זיך האט עם

 זאל מען געפועלט, האבן עלעמענטן פאלקיסטישע די אווטאנאמיע.
 געגרייט זיך האט מען אווטאנאמיע. די באלעבן צו פרואוו א מאכן

 "נאציאנאלער יידישער דער צו -וואלן צו און קהילות־וואלן נייע צו
 איי־ אן אן בלייבן געקענט ניט פאלקיסטן ידי האבן פארזאמלונג".

 כוחות קיין געווען ניט זענען עם ווי אזוי אבער צייטשריפט. גענער
 אנטשלאסן זיך מען האט טאגצייטונג, א ווי "נייס" באנייען צו

 געווען איז "ניים" נאמען דער ווי אזוי וואכנבלאט. א ארויסצוגעבן
 ווידער־ געהייסן וואכנבלאט דאס האט קרייזן, דאזיקע די אין באליבט

"ניים". אמאל
 אקטא־ שוח ביז אפריל אנהייב פון דערשינען איצט איז "ניים"

 פינקל־ עוזר :געווען זענען רעדאקטארן אירע וואלן. די נאך ביז בער,
 מיטנעא־־ האבן זיי חוץ מארק. יודל און טשערניכאוו יוסח שטיין,

 רא־ ח. בערלין, אין געלעבט יעמאלט האט וואס שטיח, נחום בעט
 צרפת, ר. קאצענעלנבויגן, אוריה עליאשעוו, אסתר דר. פאלאוויטש,

אנדערע. און בלאשטיין ה.
 פא־ מיט נאר ניט פארנומען זיך מען האט וואכנבלאט דעם אין
 מען נאר ענינים, ■געזעלשאפטלעכע בכלל און עקאנאמישע ליטישע,

 דאס ליטעראטור. און קולטור פאר ארט סך א דארט אפגענעבן האט
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 און זארגעוודיק. און ציכטיק נעווארן ארויסגעגעבן איז וואכנבלאט
השפעה. געזעלשאפטלעכע היפש נעהאט האט

 איז דאם "נייס". געווארן באנייט ווידעראמאל איז 1926 אין
 די פון מפלה דער צו געבראכט האבן ■וואם וואלן, די נאך געווען

 פראגרע־ א ליטע אין געווען איז עם ווען דעמאקראיטן, קריסטלעכע
 לינקע )א פאלקיסטן ליטווישע פון קאאליציע א רעגירונג, סיווע

 געקומען איז עם ווען און סאציאל־דעמאקראטן, מיט פויערים־יפארטיי(
 ביי אויך און בכלל ליטע אין אויפלעבונג געזעלשאפטלעכע גרויסע א

בפרט. ליטע פון יידן
 בא־ מאל פערטן צום גרופע פאלקיםטישע די שוין האט יעמאלט

 מאי אין ארויםצוגיין אנגעהויבן האט וואכנבלאט דאם "ניים". נייט
 איז טשערניכאוו יוסח .1926 אויגוסט סוף ביז געגאבגען און 1926
 אנגע- איז וואכנבלאט דאם און ליטע, אין געווען ניט יעמאלט שוין
 אלע חוץ מארקן. יודל און פינקלשטיינען עוזר פון געווארן פירט

 אויך איז וואם בלאשטיין, ה. פון אויסנעם )מיטן דערמאנטע פריער
 מ. דר. מיטגעהאלפן און מיטגעארבעט האט ליטע(, אין געווען ניט

סודארסקי.
 און דעפיציט־אונטערנעמונג א געווען אבער איז וואכנבלאט דאם

 זיך צייט לאנגע א בכוח געווען ניט זי איז גרופע פאלקיסטישע די
 געווען 1926 פון "ניים" איז טעכניש זאך. מין אזא פארגינען צו

.1923 פון ים" ,,ני פאר שענער און בעסער

וועג". "אונזער .5
 פאר־ פון אויסגאבעם פעריאדישע די צו איצט איבער גייען מיר
פראסציעס. ציוניסטישע שיידענע

 די איבעררייסן אן מער־ווייניק ארויסגעגאננען איז יאר עטלעכע
 אויס־ פארטייאישע די געווען איז דאס וועג". "אונזער צייטשריפט

 "אונזער )וועלט־פארבאנד(. ציוניסטן־סאציאליסטן די פון גאבע
 גע־ ציוניסטיש־סאציאליסטישן פון "ארגאן גערופן זיך האט וועג"

 האט עם און 1923 יאר אין דערשיינען צו אנגעהויבן ס׳האט דאנק".
.1927 ביז זיך, דוכט עקסיסטירט,

 וואכן. צוויי אין מאל איין דערשיינען עם פלעגט געוויינטלעך
 זענען עם וואך, א מאל איין דערשיינען עם פלעגט תקופות געוויסע

 צייטונג רער פון הויפט־מיטארבעטער רער איבעררייסן. געווען אבער
 מיט־ וועג" "אונזער אין האבן עם פרידמאן. שמואל דר. געווען איז

 פעריאדישע דאזיקע די א״א. גרינבלאט נתן קאפלאן, ש. געארבעט
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ריגגגץ אי\ אגיסגאבצגז פגודיארישגץ יירישגץ

 זי ענינים, פארטייאישע טיט נאד פארנעמען זיך פלעגט אויסגאבע
פ^רטיי־חברים. צווישן נאד כמעט ווערן פארשפרייט פלעגט

רוח". "אונזער .6
 גע־ זענען ציוניםטן־סאציאליסטן די ווען צייט, 8 געווען איז עם

 באזונדערע צוויי מיט פארטייען, באזונדערע צוויי אין וצעשפאלטן ווען
 פארטיי־ארגאן רער געווען איז וועג" "אונזער ■וועלט־צענטראולעס.

 "וועלט־ צום באלאנגט האבן וואס יענע פון צע־עם, לינקערע די פון
 ארגאן ".צווייוועכנטלעכער דער געווען איז רוח" "אונזער פארבאנד".

)התאחדות(". צעירי־ציון צע־עם, פון
 טיטן ביז 1925 אקטאבער פון דערשינען איז ■רוח" "אונזער

 צווישן גארפונקל, ל. געווען איז רעדאהטאר איר .1926 סוח אדער
 נאכן א״א. טראוב ז. פארט, צ. שניידער, ש. — מיטארבעטער אירע

 "אונזער אויח ענלעך זייער געווען רוח" "אונזער איז נאך כאראקטער
וועג".

 איין אין פאראייניקט זיך האבן פארטייען ביידע די ווי ידעם נאך
 צייטשריפט איין ארויסגעגעבן מען האט פארטיי, צע־עסישער

-וואכנבלאט דאס נאד געדענק איך בשותפות.

צייט". "די .7
 הארבסט ביז 1932 אפריל טן10 פון דערשיינט צייט" ״די

 ווארט". "אונזער טעגלעכע דאס ארויסצוגיין אן הייבט עם ווען ,1933
 צייט" "די און רוח", "אונזער וועג", "אונזער חוץ אז זיך, דוכט מיר
 ניט אבער עם ווייס איך צע־עס. פון אויסגאבע אן נאך געווען איז

 זע־ צייט" "די וואכנבלאט פון הויפט־מיטארבעטער ידי זיכער. אויח
 ל. גרינבערג, אפרים גרינבלאט, נתן פרידמאן, שמואל געיווען נען

א״א. גארפונקל
 ווי כאר<<קטער אנדער אן אביסל געטראגן שוין האט .צייט" "די
 פאר־ מער זיך האט צייט" "די רוח". "אונזער און וועג" "אונזער

 ליטעראטור פאר ארט מער אפגעגעבן האט וועלט־ענינים, מיט נוטען
 ניט לייענער — נעהאט אויך און — האבן צו פרעטענדירט האט און
פארטיי־קרייזן. די צווישן נאד

 צע־ געצייכנטדי ׳געווען איז "צייט" דער פון ארויסגעבער דער ווי
 סירקין נחמן דר. פון נאמען אויפן "בילודונגס־געזעלשאפט עסישע

 דערשיינען פלעגן אויסגאבעס צע־עסישע דערמאנטע די ליטע". אין
צייטונגען. זעקסזייטיקע פון פארם אין
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וזארוץ י.

צולןונפט". "די .8
 אזוינע געהאט ניט האבן גרופירונגעז ציוניסטישע אנדערע די

 ארויסגעגעבן האבן זיי צע־עס. די ווי אויסג^בעם סיסטעמאטישע
 מאיר פון רעוויזיאניסטן די האבן למשל, אזוי סעזאן־בלעטער. נאד

 רעכטן אין געהאלטן האבן זיי ווען ,1933 פון זומער חדר גראסמאנס
 ארויסגע־ קאנגרעם, ציוניסטישן צום וואל־קאמפאניע דער פון ברען
 "איינמאליקע דאזיקע די אויסנאבעס". "איינמאליקע ריי א געבן

 פאקטיש איינמאליק. נעווען אפיציעל בלויז אבער זענען אויסגאבעס"
 א אפילו — צייט קורצע א אויסגאבע. פעריאדישע א געווען עם איז

 רער ביז זעלטענער, און זעלטענער אלץ דעם נאך אויסגאבע טעגלעכע
פארביי. נעווען איז סעזאן

 אקארשט האבן וואם נראסמאניסטן, די פון אויסגאבע דאזיקע די
 צו־ "די געהייסן האט זשאבאטינסקין, מיט צעריסן זיך געהאט איצט

 זעלבי־ די האט יולי טן19 דעם 1933 יולי טן18 דעם נאד אבער קונפט",
 נאנטע "די—יולי טן20 דעם צוקונפט", "אונזער געהייסן אויסגאבע קע

 עטלע־ נאך און צוקונפט" אידישע "די — יולי טן21 דעם צוסונפט",
 קעפל אונטערן איז אומעטום געווען. זיך דוכט זענען "צוקונפטן" כע

 גע־ רעוויזיאניסטישן דעמאקראטישן פון "ארגאן אנגעוויזן געווען
דאנס".

 יע־ האט געדאנק רעוויזיאניסטישער ניט־־דעמאקראטישער רער
 איז דאם צי ניט, געדענק איך אויסגאבעס. עפעם געהאט אויך מאלט
רעוויזיאניסטן" "דעמאקראטישע די ביי ווי פעריאדיש אזוי געווען

אידנשטאט". "דער .9□
א״י. אין ״אידנשטאט .95

 1933 זעלביקן דעם אין נאך האבן גראסמאניסטן זעלביקע די
 געדארפט זיי האבן "אידנשטאטס־פארטיי". געגעבן נאמען א זיך

 פארטיי. נייער דער פון יסודות די דערקלערן זאל וואם צייטשריפט, א
 דער אויסגאבע" איינמאליקע אן ארויסגעגעבן זיי האבן ,ציל דעם צו

 דרור. ש. אנגעוויזן געווען איז רעדאקטאר דער ווי אידנשטאט".
 אין וואריאציעס עטלעכע געהאט אויך האט אויסגאבע דאזיקע די

נאמען. איר
 אנגע־ "אידנשטאטס־פארטיי" די האט תמוז( )כ״ג 1934 יולי סוף

"אידנשטאט נאמען מיטן שריפט ־ווענטלעכע2 א ארויסצוגעבן הויבן
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ליגוע אי\ אגינץגאבגוט ביגוריאדיטגגו יידישנו

 רער פון "ארגאן דער איז דאם אז אנווייז, אז מיט און א״י" אין
 אורויסגע־ איז צוויי־וואכנשריפט די ליטע". אין אידנשטאטם־פארטיי

 מאיר איבערדרוקן מען פלעגט דארטן .1935 אין אויך גאנגען
 אנהייב אין איז רעדאקטאר פאקטישער דער ארטיקלען. ■גראסמאנם

 זאקם, משה דרור, ש. מיטארבעטער: די ראזענבלום. ה. דר. געווען
אויסגאבע. ריין־פארטייאישע א געווען איז דאם א״א. זשערדין י.

געדאנק". "ציוניסטישקר .10
 פעריאדישע צייטווייליקע געווען זענען קאנגרעס־וואלן יעדע ביי

 איך וואס יענע, נאר דערמאנען דא איך קען ליידער, אויסגאבעם.
 מוז דעריבער באקומען. דא צופעליק האב איך וואם אדער נעדענק,

 מיטן באגנוגענען אויסגאבעם ענלעכע ריי ■גאנצער דער פון זיך איך
 פראג־ די פון "ארגאן דעם געדאינס", "ציוניסטישן דעם אויך אנווייזן
 ארגאן, אן איז דאם ליעטוווא". אין ציוניסטן אלגעמיינע רעסיווע

 מיט פארנומען זיך און ,1935 יולי־אויגוסט, אין דערשינען איז וואס
 שא־ נ. ח. דר. :געווען זענען מיטארבעטער די קאנגרעס־אגיטאציע.

היימאן. אליעזר און דאנסקי נ. י. דר. פירא,

ווארט". אידישק "דאס .11
 אר־ אייגענעם אן געהאט האט ליטע אין מזרחי־פארטיי די אויך

 טן1 פון אויסגאבע. פעריאדישע קיין ניט זיין עם פלעגט ס׳רוב גאן,
 דער ווערן געדארפט ווארט" אידישע "דאס האט 1933 נאוועמבער

 פון און ועבודה" "תורה פון ארגאן וועכנטלעכער פעריאדישער
 קורצע א בלויז געווען עם איז פעריאדיש אבער ליטע, אין "מזרחי"

 הרב געווען הויפט־שרייבער דער איז מזרחי־אויסגאבעם די אין צייט.
 ■דוד בערנשטיין, .צבי זופאוויטש, הרב — אים חוץ ראזענסאן. י.

א״א. רעזניק
ווארט". "אונזער .12
ווקלט". "אידישע .13
)וואכנבלאט(. לקבן" אידישקר "דקר .14
לעכן". אידישער ארטאדאקסישער "דקר .15
יומט". "צום .16
"כית-יקקם־היים". .17

 אין זענען -וואם אויסנאבעס, ארטאדאקסישע אלץ זענען דאס
אלע ניט זיכער זענען דאס ליטע. אין דערשינען צייטן פארשיידענע
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וזארזץ י.

 אויסגאבעס דאזיקע די ווען גענוי ניט אויך ווייס איך אויסגאבעם.
נאד: ווייס איך דערשיינען. צו אויפגעהערט האבן

 אין דערשיינען פעריאדיש מער־ווייניק פלעגט ווארט" "אונזער
1931 ;

 פאר איז און 1932 אנהייב פון ארוים גייט וועלט" "אידישע
 נייט אויסגאבע, ארטאדאקסישע וויכטיקסטע די צייט לעצטער דער

 איבעררייסן געוויסע מיט צייטונגס־פארמאט, פון זייטן 8 אין ארויס
איצט; ביז דערגאננען עם איז

 אר־ פאר נאמען אלטער דער איז וואם לעבן", אידישער "דער
 אין וואכנבלאט א ווי דערשיינען פלעגט אויסגאבעס טאדאקסישע

; 1933 אין זיך, דוכט און, 1926 אין ,1922 העלפט צווייטער ,1921
 צעירי פון אויסגאבע אן לעבן", אידישער ארטאדאקסישער "דער

; 1934 דערשינען איז ישראל, אגודת
 "מרכז פון זשורנאל צוויי־מאנאט א געווען איז יוגנט" "צום

 בחורים תפארת און יוגנט פון אינטערעסן די פאר בחורים תפארת
 פון סלאבאדקע אין דערשינען איז און ליטע" אין ארגאניזאציעס

; 1930 ביז זיך, דוכט ,1929
 די "געווידמעט קיידאן אין ארויסגיין פלעגט "בית־יעקב־היים"

 1933 אין עם איז ;ליטע" אין פרויען־באוועגונג רער פון אינטערעסן
אויסגאבע? פעריאדישע א געווען

"קלארקייט". .18
 אקטאבער טן1 פון ציוניסטן. לינקסטע די פון ארויסגעגעבן

 פאר אויסגאבע "פעריאדישע א ארויסצוגיין אנגעהויבן האט 1933
 "קלאר־ .צייטשריפט די אבער פראגן". פאלעסטינער און אלגעמיינע

נומערן. עטלעבע בלויז אויסגעהאלטן האט קייט"

גייס". יידישע "מעמלער .19
 דערשינען זענען וואם אויסגאבעם, דערמאנטע איצט ביז די חוץ

 געזעלשאפטלעבע א געהאט ליטע האט ריכטונג, יענער אדער דער פון
 שטעמפל. ארטיקן אן מיט נאד פארטייאישן קיין מיט ניט אויסגאבע

 "אומפאת אונטערקעפל אן מיט נייס" אידישע "מעמלער די איז דאס
 זעלבשטענדיק ארוים לכתחילה ס׳איז טריבונע". מעמלער טייאישע

 געווען עם איז אקטאבער ביז מאי מיטן אין דעם נאך ,1933 אנהייב
 טאג־ די צווישן )זע נייס" "לעצטע די צו ביילאגע א וואך א מאל איין

 אונטער־ איז נייס" "לעצטע די ווי דעם נאך און (.15 נ. צייטונגען
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ריצ\ט־ אי\ אגיטגאבענג וריאריט\)ו)5 יירישגו

 איינמא• אן ווי ארוים 1933 אקטאבער טן11 דעם עם איז געגאנגען,
 צי נייס". אידישע מעמלער "ערשטע נאמען טיטן אויסגאבע ליקע

 ניט. איך ווייס אויסגאבעם איינמאליקע אזוינע נאך געווען זענען עם
 אידי־ "מעמלער די פון צונויפשטעלער און הויפט־ארגאניזאטאר דער
 צייטונג דער אין )נאוואכאוויטש(. נאוויץ א. געווען איז ניים" שע

 עטלעכע געווען דארטן זענען עם מעלער, אברהם געארבעט אויך האט
וואלסאנאק. רודאלח דר. פון ארטיקלען גרעסערע
 יידישן דעם טיט נאד אינטערעסירט זיך האט צייטשריפט די

 עסאנאמישע און פאליטישע באזונדערע די טיט און מעמל אין לעבן
 אמאל האט וואם געגענט, און שטאט דער מעמל, פון פארהעלטענישן

 הגם ליטע. צו עם געהערט אצינד און דייטשלאנד צו באלאנגט
 א נייס" אידישע "מעמלער דאך האט אומפארטייאיש, פארמעל־

באפארבונג. ציוניסטישע בולטע

קאאפעראטאר". אידישער "דער .20
 עם ראלע. קליינע א געשפילט פאך־פרעסע די האט ליטע אין

 זאלן וואס אויסגאבעם, פעריאדישע גענוג געווען אלעמאל זענען
 די האבן דעריבער פאך־ארגאניזאציעם. פון מאטעריאלן אלע דרוקן

 צו נויטווענדיקייט די געהאט נישט ארגאניזאציעם פראפעסיאנעלע
 ארגאניזאציעס אויב פאך־צייטשריפטן. פאר ענערגיע און געלט פטרן
 מער געווען עם איז שריפטן, פעריאדישע ארויסגעגעבן דאך האבן
נויטווענדיקייט. צוליב ווי ארגאניזאציע דער פון פרעסטיזש לשם

 זינען אין האבן וואס אויסגאבעם, פעריאדישע דאזיקע די פון
 "דער וויכטיקסטע די איז געביט, איין נאר אדער בראנזשע, איין נאד

 פארבאנד פון אויסגאבע אן איז דאם קאאפעראטאר". אידישער
 דורכגע־ האט אויסגאבע דאזיקע די פאלקם־בענק. יידישע די פון

 זעלבשטענ־ א געווען זי איז 1924—1923 אין גלגולים: ריי א מאכט
 ביי־ א אין געווארן פארוואנדלט זי איז 1925 אין אויסגאבע; דיקע
 א געווארן עם איז 1926 פון ;שטימע" ״אידישער דער צו לאגע

 אזוי האט הילע, א מיט ארויסגעגעבן, לייטיש גאנץ חודש־זשורנאל,
 וויי־ געווארן עם איז ביסלעכווייז יאר. )?( טן31 ביזן אנגעהאלטן

 גע־ פארוואנדלט עם איז 1932 פון זיך, דוכט און פעריאדיש, ניקער
 וואם פאלקסבענק, די פון פארבאנד דעם פון בולעטען א אין ווארן
 צו און צייטונגען די פון רעדאקציעם די צו פונאנדערגעשיקט ווערט

פאלקסבענק. די
 פארנומען דערהויפט זיך האט קאאפעראטאר" אידישער "דער
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וזארזן י.

 די פון לעבן ,צום שייכות א האבן קעגען וואם ענינים, אלע מיט
 דעם מיט פארבאנד, זייער פון טעטיסייט דער מיט ה. ד. פאלקסבענק,

 קאאפעראטי־ אלגעמייגער דער מיט פאלקסבעגק, ארטיקע די פון מצב
 לאגע ווירטשאפטלעכער דער מיט בכלל און ליטע אין באוועגוגג וועד
 אויך זיך פלעגט קאאפעראטאר" אידישער "דער אבער ליטע. פון

 סיס־ געבן פלעגט און בכלל פראבלעמען עקאגאטישע מיט פארגעמען
 דער אין לאגע עקאגאמישער דער •וועגן איבערזיכטן טעמאטישע

 פעליע־ דערשיינען צייט צו צייט פון אפילו פלעגן דעם חוץ זועלט.
 האאפע־ צו געהאט שייכות אומדירעקטע אן בלויז האבן וואם טאגען,
עקאגאטיק. צו ארעד ראציע

 גע־ זענען קאאפעראטאר" "אידישן פון הויפט־מיטארבעטער די
 אין פאלקסבעגה יידישע פון פארבאגד פון דירעקטארן ביידע די ווען

 מיטגעארבעט אויך דארטן האבן עם פארט. צ. און קעלזאן ש. ליטע
 חוץ א״א. וואלאצקי ש. לאגדוי, ה. דר. ראגינסקי, י. גורוויטש, ל.

 איבער־ טיט באגוצן זיך קאאפעראטאר" אידישער "דער פלעגט דעם
מאטעריאלן. געזעצטע

כעל־מלאכה". "דער .21
 האט וואס זשורגאל, צוויי־וועכנטלעכער א געהייסן האט אזוי

 קליין־ און מלאכה פאר פארבאנד אל־ליטווישער רער ארויסגעגעבן
 דערשיגען איז זשורנאל צוויי־וועכנטלעכער דאזיקער רער אינדוסטרי.

 ווען צייט, רער אין געווען איז ראם .1926 און 1925 יארן די אין
 צוויי אין צעשפאלטן געווען זעגען ליטע אין האגטווערקער יידישע די

 לעבע־ א ארויסגעוויזן ארגאגיזאציע גייע די האט ארגאניזאציעם.
 זשור־ דערמאגטן רעם אויך ארויסגעבן אגב און טעטיקייט דיקע
ה. גורוויטש, ל. :געווען זענען דארטן הויפט־מיטארבעטער די גאל.

אגדערע. און זוסטאנאוויטש
 שפעטער זיך האבן פארבאנדן ביידע ווען :כאראקטעריסטיש

 ארויסגעבן אין גויטוועגדיקייט קיין געווען גיט מער איז פאראייניסט,
 אגהייב רעם זיגט איז אגב, בעל־מלאכה. פארן זשורגאל ספעציעלן א

 פון אגגעלעגנהייטן פאר איגטערעם דער געשטיגן "פאלקסבלאט" פון
 גרייט געווען צייטונגען אלע שוין זעגען דעם גאך און בעל־מלאכות

 נאר וויפיל לעבן, בעל־מלאכהשן וועגן מאטעריאל פיל אזוי געבן צו
געוואלט. האט האנטווערקער־פארבאנד דער

 פארבאנדן. פראפעסיאגעלע אגדערע אויך זעגען לאגע אזא אין
 ומזומן מוכן זיי זעגען זיך, צווישן קאגקורירן צייטוגגען די ווי אזוי
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לעוגץ אי\ אגיגגגאבגץגז פגוריארישגו ייריטווו

 וועגן ארטיקלען ספעציעלע אויך און מעמאראנדומם גאנצע דרוקן צו
 צו־ זיי וואלט ארגאניזאציע עקאנאמישע יעדע וואם פאך־ענינים,

 יידישער דער אין אז פאיקט, דער זיך דערקלערט דערמיט שטעלן.
 מאכט מען ווען פאך־צייטשריפטן. שום קיין איצט נישטא זענען ליטע

איין. ניט אויך זיך עם גיט פאכשריפט, א ארויסצוגעבן פרואוו א
צייטשריפט ידי ארויסגעבן איינגעגעבן ניט אויך זיף האט אזוי

האנדל". "אונזער .22
 האנדל פאר אויסגאבע פעריאדישע א ווערן געדארפט האט דאס

 גע־ איז דאס ווי חודש, יעדן דערשיינען געזאלט און ווירטשאפט און
 ווייס איך צייטשריפט. דער פון קעפל אונטערן גלייך געמאלדן ווען

 עם זיין קען .1935 יאר פון פעברואר־נומער דעם פון נאד אבער
 לאנגן קיין צייטשריפט די האט אופן בכל נומער. א נאך געווען איז

 קליין־סוחרים־פאר־ דער אירויסגעגעבן זי האט עם נעהאט. ניט קיום
 סאלאמין, י. אונטערגעשריבן געווען איז רעדאקטאר ■דער ווי באנד.

 אנדערע אלע פארבאנד. דערמאנטן פון פארזיצער לאנניאריקער דער
 פסעוודאני־ און תבות ראשי מיט באנוגנט זיך האבן מיטארבעטער

 גע־ און פארמאט צייטוננם א אין ארוים איז האנדל" "אונזער מען.
זייטן. 4 ס"ה האט

צייטונג". אינדוסטרי און "האנדל .23
 ציי־ אינדוסטרי און "האנדל די עקסייסטירט האט לענגער אבייסל

.1923 יאר דעם אין טונג"
 ארויסצו־ אנגעהויבן האט וואם וואכנבלאיט, א געווען איז דאס

 זעל־ דעם פון יוני ביז זיך, דוכט געגאנגען, און 1923 אפריל אין גיין
 4 פון ווי מער ניט אויך באשטאנען איז נומער יעדער יאר. ביקן
 עטיג־ י. :געווען זענען מיטארבעטער אירע צייטונגם־פארמאט. זייטן
 גע־ געווען איז רעדאקטאר דער ווי א״א. )רעפעם( קאמאראוו ר. גער,

נאוויכאוויטש. א. צייכנט
 דריי־ זיין געווען איז וואכנבלאט דעם פון אריגינעלע סאמע יראם

 העלפט א ווי מער אבער רוסיש. און ליטוויש יידיש, :שפראכיקייט
 און ליטווישע, א געווען איז זייט איין יידיש, פארנומען האט ארט

 גע־ איז דאם אנאנסן. די אין בלויז טרעפן געקענט מען האט רוסיש
 אוג־ אויח אויסגערעכנט ׳מענטשן, עטלעכע פון אונטערנעמונג אן ווען

 מסתמא איינדוסטריעלער. פון און סוחרים־פאראיינען פון טערשטיצונג
 איז אפשר אדער אונטערשטיצונג אויח דערווארט ניט זיך זיי האבן
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וזארגן י.

 זייער אויפגעגעבן זיי האבן קליינע, צו א געווען אונטערשטיצונג די
צייטשריפט.

"לעגן". .24
 גע־ אן און פאליטיק אן צייטשריפטן צו אריבער איצט גיי איך

 אלעמאל ניט קלענער. פיל איז צאל זייער כוונות. זעלשאפטלעכע
 סתם מיט צייטשריפט איין כאטש אויסהאלטן געקענט ליטע האט

 אפנים זענען צייטשריפטן ריין־ליטערארישע פארוויילוננם־ימאטעריאל.
 וואכנ־ ליטע. אין קיבוץ יידישן קליינעם דעם פון כוחות די פאר ניט

 עטלעכע האבן "פאמיליען־זשורנאלן", זיי רופט מען וואם בלעטער,
 א אין דערמאנען זיי וועל איך איינפעסטיקן. זיך געפרואווט מאל

:סדר כראנאלאינישן
 צייט־ אזא "לעבן". איז מין דעם פון וואכנבלאט ערשטע יראם

 רעדאקציע דער אונטער 1923 העלפט טער2 אין דערשינען איז שריפט
 "פאמיליעך פון פיאנער דער ער איז אופן אזא אויח יפה. מרדכי פון

 גע־ ניט פיאנער דער האט מזל קיין אבער ליטע. אין זשורנאלן"
 א ארוים איז )אפשר "לעבן" נומער איין בלויז ארוים איז עם האט,

נומער(. טער2
 א און יסוד מאטעריעלן פעסטערן א מזל, מער ערנסטער, פיל
וואכנבלאט דאס געהאט האט קיום לענגערן

וועלט". "די .25
 אי־ דער פאר וואכנבלאט "אילוסטרירטער אונטערקעפל $ן מיט

 דער־ אנגעהויבן האט ■וואכנבלאט דאם פאמיליע". און היים דישער
 ביילאגע א טייל ,צום געווען איז דאס .1924 יאנואר טן1 דעם שיינען

 זשורנאל. זעלבשטענדיקער א טייל צום שטימע", "אידישער דער צו
רובינשטיין. ר. געווען איז רעדאקטאר זיין

 ,וועלט". דער גאר "פון אפטיילונג אן האבן פלעגט וועלט" "די
 בא־ זיך האט וועלט" "די מאטעריאלן. טשיקאווע פארשיידענע מיט
 און ליטעראטור ליטווישער דער מיט לייענער אירע באקענען צו מיט

 וואכנבלאט דאס נאוועליסטן. ליטווישע פון איבערזעצונגען געגעבן
 א געה^ט האט עם בכלל, קונסט מיט אינטערעסירט זיך אויך האט
דערציילער. און דיכטער ארטיקע יונגע צו באציאונג נוטע

 מרדכי יודיקא, פראנק, ה. כהן, דוד :מיטגעארבעט האבן דארטן
א״א. פראם ׳דוד מה־יפית, י. יפה,

 געווארן. רעארגאניזירט וואכנבלאט ראם איז 1925 אנהייב פון
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ריבגגץ אי\ אגיסגאבגום ג״גוריאריטוע ייריטוע

 איז מאטעריאל רער הגם בערלין, אין דרוסן אנגעהויבן זיך האט עם
 גרעסער געווארן איז וואכנבלאט דאם קאוונע. פון געשיקט ס׳רוב

 בעסער. געווארן טעכניש זענען אילוסטראציעם די און פארמאט אין
 בערלין־קאוונע. אנגעוויזן געווען איז דערשיינען פון ארט דער ווי
 רובינשטיין. ר. און קלינאוו י. אנגעגעבן געווען זענען רעדאקטארן ווי

 פרע־ האט וואם וואכנשריפט, צענטראלע א ווערן געזאלט האט דאם
 פאר־ דאס מזרח־אייראפע. גאנץ אין ווערן צו פארשפרייט טענדירט
 ווען געהאט. ניט דערפאלג קיין אפנים האט אויסג^בע די ברייטערן

 דוכט מיד ניט. איך געדענק אונטערגעגאנגען איז צייטשריפט די
דערלעבט. ניט זי האט יאר טן1926 צום אז זיך,

"וועלטשפיגל". .26
 ארויסצוגעבן פרואוו א נאך געווארן געמאכט איז 1927 אין

 אונטערנע־ דער פארוויילונג־מאטעריאל. מיט זשורנאל א ליטע אין
 "וועלט־ געהייסן האט צייטשריפט די מעלער. ׳מ. געווען איז מער

 .1927 סעפטעמבער אין דערשיינען צו אנגעהויבן האט און שפיגל"
 דוכט מיר ניט. איך ווייס אונטערגעגאנגען, איז צייטשריפט די ווען
.1928 סוח ביז עקסיסטירט האט זי אז זיך,

 כא־ ערנסטן ווייניקער א געטראגן האט "וועלטש&יגל" דער
 ארויס־ און מיטארבעטער ווייניקער געהאט וועלט", "די ■ווי ראקטער

 ליטע־ און קולטור פון ענינים פאר אינטערעם ווייניקער בכלל געוויזן
 מיטאר־ וויכטיקסטער רער איז געדענק, איך •וויפיל אויח ראטור.
 מיט־ אויך האט דארטן כאסמאן. ר. געווען צייט ערשטע ■די בעטער

צרפת. ר. געארבעט
"פונקען". .27

 אנ־ האט עם פ^מיליען־זשורנאל". "וועכנטלעכער א איז ראם
 עקסיסטירט האט עם און 1931 יאנואיר טן1 פון דערשיינען •געהויבן

 ר. געווען איז רעדאקטאר און ^רויסגעבער איר יאר. פערטל דריי א
 וואכנבלאט צונויפגעשטעלט לעבעדיק גאנץ א געווען איז ראם צרפת.

 א געהאט האבן "פונקען" אילוסטראציעם. ביסל היפש א מיט
 י. פון רעדאקציע ידער אוינטער ספארט פאר אפטיילונג שטענדיקע

 ליטערא־ און קונסט־ א קינא, פאר אפטיילונג שטענדיקע א ליפשיץ,
 לעבעדיקע נאנץ געדרוקט זיך האבן "פונקען" די אין טור־אפטיילונג
 פון םערעבראוויטש־כספי. י. פון שטעטלעך, די פון באשרייבונגען

גלאבום. ד. ווערן דערמאנט אויך דארך מיטארבעטער שטענדיקע אירע
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וואחץ י.

 צו אינטערעסאנט, זיין צו געמיט זיך האבן "פונקען" הגם
 געהאט זיי האבן פראווינץ אין הגם הומאר, פון פונקען מיט יצן שפו
 אין איינגעווארצלט ניט זיך זיי האבן ■דערפאלג, שלעכטן קיין ניט
באדן. ליטוואקיש־טרוקענעם רעם

וועלטש&יגל". "כייער .28

 ימים. אריכת קיין געהאט ניט האט וואכנבלאט דאזיקע דאס
 געווען איז .1934 יוני טן1 רעם דערשינען איז נומער ערשטער רער

 רעדאקטאר־ארויסגעבער זיין קוים. גלויב איך ? נומער צווייטער א
 אי געהאט איר האט נומער ערשטן אין שוסטער. גדליה געווען איז

 מענער", און "פרויען געהייסן האט וואס אפטיילונג, אן אין ספארט,
 ■געפעלט אבער האט עם וועלט". גרויסער !רער "אויר אפטיילונג, אן אי

לייענער. ... און ז#לץ

אלעמען". "פאר .29

 וואס און איצט נאך דערשיינט ■וואס וואכנבלאט, ראם איז ראם
 אג־ האט אלעמען" "פאר ליטע. אין איינגעבירגערט יא זיך אפנים האט

 .וועכנטלעכע דאזיקע די .1935 מאי אין •דערשיינען צו געהויבן
 אי־ פיל זייער ׳האט זי ■וואס רעם, מיט אויס זיך צייבנט אויסגאבע

 ביים חן געפונען האט און לעבעדיק באמת איז זי לוסטראציעס.
עולם.

 הויפט־ די זענען אים חוץ .צרפת. ר. ווידער איז רעהאקטאר איר
 ארבעט וואכנבלאט אין גלאבום. דוד און רעפעם א. מיטארבעטער

פיינשטיין. ח. קאריקאטוריסט יונגער פעיקער א מיט
 ידער פון ענינים אלע מיט זיך אינטערעסירט אלעמען" "פאר

 קרומען א אין איבער זיי גיט אבער געזעלשאפטלעכקייט, יידישער
 קרי־ זיין אין צוטרעפנדיק גאנץ וואכנבלאט דאם איז אפט שפיגל.

 לייידער, ניט. קיינעם שאנעוועט און אומפארטייאיש איז וואם טיק,
 השגחה ■רער אונטער סאטיריש אדער ■הומאריסטיש זיין צו שווער איז
אנצוהערענישן. מינדסטע די פאר מורא האט וואם צענזור, א פון

 פאר קינא, פאר ספארט, פאר אפטולונגען האט אלעמען" "פאר
 האט צייטונגען(, פון )ריכטיקער: וועלט רער פון מעשיות טשיקאווע

 רעם פון מעלה גרעסטע די פרויען־מאדע. פאר אפטיילונג אן אפילו
 אינטערעסאג־ וואס זיין צו זיך באמיט עם הגם ■וואם איז, וואכנבלאט

שונד. פון ריין אינגאנצן ראך עם איז צוציעוודיקער, און טער
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ליטע אין אויגזגאבטם ^)וריארישט יירישט

לעבן". און "געדאנק .30
 ■פילא־ פאר צייטשריפט א פון נאמען דער איז דאס

 זענען נומערן 2 בלויז .1935 זומער דערשינען איז וואם זאפיע,
 ח. ■דר. עליאשעוו, אסתר דר. פון ארבעטן דא זענען דארטן ארויס.

א״א. גרינבלאט נתן קלאצקין, חיים דאנסקי, נ. ■דר. שאפירא, נ.

 פעריאדישע אנדערע און וואכנבלעטער וועגן אפטיילונג דער אין
 אפטיילונג דער אין ווי בלויזן ■מער פאראן זיכער זענען אויסגאבעם

 אומפינקט־ וויכטיקע מעגלעך אפילו זענען דא טאנצייטונגען. ■וועגן
 סען מען און דבר בעל ביטערער א איז השכחה שר דער לעכקייטן.

אים. קעגן ווערן ניט זיך

אויסגאבעס. ניט-פעריאדישע ג.
 אריין ניט גייען זיי וואם אויסנאבעם, איינמאליקע שלל רעם חוץ

 חיפשע א געהאט ליטע חאט ארבעט, איצטיקער ■רער פון געביט אין
 מאל יעדן ביי טייל צום האבן וואם אויסגאבעם, ניט־פעריאדישע ריי

 געווען אבער זענען און נאמען אנדער אן אפילו נעטראגן דערשיינען
 אויסגאבעם — טייל .צום און אויסגאבע זעלביקער רער פון המשכים

 שטרענג־פעריאדישן קיין נישט ׳האבן וואם נאמען, זעלביקן דעם מיט
 זיי וועגן מאטעריאל צופעליקן האב איך וויפיל אויר כאראקטער.

 לענ־ א פיל זיכער איז רשימה זייער איבעררעכענען. זיי איך וועל
:אונטן דא זיין וועט זי ווי גערע,

ענינים". אידישע פאר מיניסטער כייס כיורא פון "ידיעות .1
 יידישן דעם פון אויסגאבע ניט־פעריאדישע א ■געווען איז ראם

 און 1919 יארן די אין ארויסגעגעבן סאלאווייטשיק, מ. מיניסטער,
 מי־ פון טעטיקייט דער ■וועגן באריכטן געווען זענען דארטן .1920

 יידישע ■די פון טעטיקייט ■דער וועגן ענינים, יידישע פאר ניסטעריום
 מיט בשייכות אקטיווקייט געזעלשאפטלעכער וועגן און קהילה־ראטן

אווטאנאמיע. נאציאנאלער יידישער דער

"וויספע". .2
 זשורנאל, ארויסגענעבענער ניט־פעריאדיש א געווען איז ראם
זעגמאן. קלמן פון רעהאנירט
 קריטיק קונסט, ליטעראטור, "פאר זאמלהעפטן געווען זענען דאם
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\2וואר י.

 זענען זאמלהעפטן דאזיקע די געדאנק" אומאפהענגיקז פרייען און
 זאמל־ 2 בלויז אבער יאר פון בבדטך ,1921 יאר דעם אין דערשינעז

 אנ־ פון דערשינען. ניט בכלל "וויספע" איז 1922 יאר אין העפטן.
 זע־ יאר פון בכרעך רעגלמעסיקער. "וויספע" דערשיינט 1923 חייב

 פעברו־ סוך ארויס איז זאמלהעפט ערשטע די העפטן. 6 ארויס געז
 א נומער א אנשטאט געהאט און 1923 מערץ אנהייב אדער אר

 דערשי־ איז 1923 מערץ סור ב. — א אותיות די דורך באצייכנונג
 "וויספע" האט 1923 אפריל פון נ. צייכן דעם מיט העפט א נעז

 עס חודשניק". "ליטעראריש־קינסטלעכער אונטערקעפל אן נעהאט
 טאי־יוני, פאר חודשניק דעם פון נומערן דערשינען דעם נאך זענעז

 אק־ פאר -דערשינען איז נומער לעצטער דער און יולי־סעפטעמבער,
 א געווען איז נומער לעצטער דער טאבער־נאוועמבער־דעצעמבער.

יובל־נומער.
 פון שרייבער יונגע אלע זיר ארום גרופירט ■האט "וויספע" די

 רע־ איר נרויסע. א געווען דווקא יעמאלט איז צאל זייער וואם ליטע,
 צו באציאונג ווארעמע א זייער נעה^ט האט זילגמאן, קלמן דאקטאר,

 נעדרוקט געקענט האט פערזן־שרייבער יוננער יעדער אנהייבער. אלע
 וחלילה חס איז אויסקלייב שטרעננער קיין "וויספע". דער אין ווערן

געווען. ניט
 רער צי דעם, מיט אינטערעסירט ווייניק זיך האט "וויספע" די
 די פון שאפונגען אולטרא־מאדערניסטישע די פארשטיין וועט לייענער

 פארשפרייטן, שוואך זיך פלעגן זאמלהעפטן די טיטארבעטער. יונגע
 דעם פון געשפארט האבן רעראקטאר טיטן בראש חברה יוננע די און

זאטלהעפטן. זייערע ארויסצוגעבן כדי נויטיקסטן,
 יוסף נרינשפאן, דוד בלאשטיין, ה. :טיטגעארבעט האבן דארטן

 א. גלאבום, דוד ביאלאסטאצקי, י. ב. נוטמאן, ראזא נאטפארשטיין,
 פער־ ט. ח. פערסאוו, שמואל סאנדלער, ז. גליצמאן, לייב נאלדבלאט,

 יעקב טארקוס, פסח יפה, מרדכי ראזענבוים, י. קולטשיק, י. זאל,
 און ראסקעס ח. שוסטער, ז. פלאפער, אייזיק לוריע, מ. פלאטנאן,
 נאטיצן קריטישע און דעהציילוננען חוץ פלענט זיננמאן ק. אנדערע.

 "ווים־ אין קלונימוס. ז. פסעוודאנים טיטן לידער אויך דרוקן דארטן
 פע־ קושניראווס, זאבן, נאדירס משה איבערדרוקן מען פלעגט פע"

 טיטארבע־ שטענדיקער א איז 1923 אין לידער. אנדערנס און פערס
 זיך האבן דארטן הירשהאן. צבי אויר געוועז "וויספע" דער פון מער
 פון און וויטמאן וואלט יעסענין, פון איבערזעצוננען געדרוקט אויר

אנדערע.
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ליגוגץ אי\ אגיגץגאבטגז טךיאריט\)\5 יידיט\ע

 רעדאק־ דער און צעפארן זיך זענען מיט^רבעטער טייל ווי אזוי
 אויסלאנד קיין ליטע פון אוועק געמוזט און געווארן קראנק איז טאר
דערשיינען. צו אויפגעהערט זאמלהעפטן די האבן היילן, זיר

"ליטע". .3
 נאמען דאזיסן דעם מיט זאמלהעפטן צוויי דער^ינען זענען עם
 ארויס זענען זיי קאצענעלנבויגן. אוריה פון רעדאקציע רער אונטער
 זייטל יערער זייטלעך, 50 א געהאט האט העפט יערער .1922 אנהייב

צוויישפאלטיק. געווען איז
 קול־ א צו ברענגען — געווען איז זאמלהעפטן די פון כונה די

 יידן באקענען ליטווינער, און יידן צווישן ■דערנענטערונג טורעלער
 אידיי־ ■די מיט און ליטער^טור ליטווישער רער פון שאפונגען די טיט

 ליט־ די ביי שטרעמונגען געזעלשאפטלעכע ■פארשיידענע די פון ען
 און ליטע צו צוגעבונדקייט מער גופא יידן ביי איינפלאנצן ווינער,

 קעגנ־ א ווי דאיקייט. פון שטאגדפונקט פרינציפיעלן א פארטיידיקן
 און פאלעמיק שום קיין )הגם דארטיקייט ציוניסטישער דער צו זאץ
 איז שטאנדפונקט דאזיקן רעם פון פארטיידיקונג בפירושע שום קיין

געפינען(. צו ניט דארטן
 זשע־ )ז. ליטווינער פון ארטיקלען דא זענען זאמלביכער די אין
 אנ־ טומאס, יאזאס סרואגא, באלים רוסעצקאם, פעטראם מייטים,
 )וו. ווייסרוס א. פון ווייזשגאנטאם(, גירא, ליודאס סוטקוס, טאנאם

 פון טייל •גרעסטער דער און וויכטיקסטער דער אבער לאסטאווסקי(,
 קינסט־ און יידן, פון געשריבן ליטע וועגן ארטילען זענען מאטעריאל

 אין ליטע. צו שייכות דירעקטע א •האט וואם מאטעריאל, לערישער
 בן־ קאצענעלנבאגן, אוריה :פון ארטיקלען דא זענען זאמלביכער די

 קאלמאנא־ ז. לאגדוי, ה. ■דר. ■מוקדוני, א. ■דר. בעל־דמיון, אדיר,
 מאד־ פסח :פון לידער און דערציילונגען דא זעגען עם א״א. וויטש

גופא. קאצענעלנבאגן אוריה פון און ריין ■משה עטלהיים, א. קום,
 פון תקופה רער אין ארויסגעגאנגען זענען זאמלהעפטן די
 צופע־ דער צו דערגאנצונג ■וויכטיקע א געווען זענען זיי און "גייס".

 "פארבייפארערם", די פון טעטיקייט ליטעראירישער ליק־ליטווישער
 זע־ זאמלהעפטן די אין :ליטע דער אין אפגעשטעלט זיך האבן וואם

 דערשיינונג, ארגאנישע אן געווען "ליטווישקייט" און ארטיקייט נען
 אומעטומיקע פון איינשטעלונג פרינציפיעלע אבסטראקטע קיין ניט

אווטאנאמיסטן.
 בא־ ■גוטע יענע ■פון אנדענק בעסטער דער זענען זאמלהעפטן די
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וזאר? י.

 יידישער און ליטווישער דער צווישן געווען זענען וואס ציאונגען,
 אומאפהענגיקייט פון יארן ערשטע די אין אינטעליגענץ פראגרעסיווער

ליטע. פון
"קווייטן". .4

 האצענעלנבאגנם אוריה איז יאר טן1922 זעלביקן רעם אין
 יונגע גרופע א אקטיוו. זייער ליטעראריש געווען פאנעוועזש שטאט
 ארויסצו־ פארמאסטן זיך האבן אנהייבערס, גרינע גאר שוין חברה,

 קונסט". און ליטעראטור פאר ,צייטשריפט "א פאנעוועזש אין געבן
 איז ווייס, איך וויפיל אויר "קווייטן". געהייסן .האט צייטשריפט די

 זאמלבוך פון רעדאקטאר דער זאמלהעפט. איין נאד ארוים אבער
 סירעלסקי. א. געצייכנט איז ארויסגעבער ■דער ׳ווי קאט, דוד איז

 מאטעס און טראוב וו. גליצמאן, לייב פון לידער איר געפינט דארטן
 אן "בן־אדם", א איינעם און קאט דוד פון דערציילונגען גורוויטש,

 יונגע גאר די פון שאפונגען אלע כמעט קאט. דוד פון איינאקטער
פרות. צייטיקע קיין ניט ווי אזוי טעם א אן אדער ביטער זענען

כלעטל". "פעדאגאגישע .5
 יידיש־ מיטן אנגעפירט האט וואם ליטע, אין "קולטור־ליגע" די

 פעדאגאגישן א ארויסגעבן געפרואווט האט שול־וועזן, וועלטלעכן
 שריפט. פעדאגאגישער אזא פון נומער איין פון ווייס איך זשורנאל.

 אנהייב דערשינען איז וואם בלעטל", "פעדאגאגישע ראם איז דאס
 צייט־אנווייז ידעם און 2—1 נומעראציע די געהאט האט עם .1922

 געווען איז עם אז מיינען, דארח מען אז אזוי פעברואר,—יאנואר
 זיך געדענקט מיד פעדאגאגיק. פאר חרדש־שריפט א פארטראכט

כלעטל. צווייט קיין ניט אבער
 ארבעט גרעסערע א גערוען איז בלעטל" "פעדאנאנישן דעם אין

 וועגן ידיעות און לערנביכער וועגן רעצענזיעס ריי א לעווין, ש. פון
שול־באיוועגונג. דער

 עם שאוול, אין געדרוקט זיך האט בלעטל" "פעדאגאגישע ראם
.16ס פארמאט, געוויינלעכן זייטלעך, 42 געהאט האט

"מנכי". .6
 ספע־ צייט צו צייט פון האט "מכבי" ספארט־ארגאניזאציע די

 אויך האט זי אבער שטימע". "אידישער רער כיי ביילאגעם ציעלע
 פערי־ ארויסגעיגעבן מאל עטלעכע—עקסיסטענץ איר פון פארלויח אין

שריפטן. אדישע
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ליבגגן אין אגיםגאבגוט גוריאריט\גו9 ייריטט

 האט "מכבי" קאוונער ווען ,1925 יאר אין געווען עם איז אזוי
 נא־ מיטן ,צייטשריפט $ ארויסגעגעבן ״הכוח" ריגער מיטן בשותפות

 גע־ חודש, א מאל איין געגאנגען איז צייטשריפט די "׳מכבי". מען
 ריגע־ — ארט פון אנווייז דעם און צייטונג־פארמאט זייטן 4 האט

 אין אדער ריגע אין צי געדרוקט, זיך האט צייטונג די וואו קאוונע.
■ניט. איך ווייס קאוונע,

 ■מרכז דער האט צעיפאלן, זיך איז ריגע מיט ׳שידוך ■דער ווען
 1927 יאר דעם אין געהאט "מכבי"־ארגאניזאציע ליטווישער •דער פון
 יאנואר פון עקסיסטירט האט זי אויסגאבע. פעריאדישע אייגענע אן

ראבינאוויטש. ל. פ. געווען איז רעדאקטאר איר ימאי. כיז

"הבוח"־צייטונג". .7
 קאנקורענץ־ארגאניזאציע א געשאפן זיך האט קאוונע אין ווען

 עטלעכע ארגאניזאציע ■נייע די האט "הכוח", רער — ״מכבי", צום
 מיט פאר שטעלן וואם אויסגאבעס, איינמאליקע ארויסגעגעבן מאל
 "הכוח"־ א דערשינען איז 1928 מערץ טן2 ■רעם סעריע. א זיך

 זיך, דוכט מיד "הכוח"־ווארט". א 1928 מאי טן27 דעם צייטונג",
 העלפט ערשטער דער פון במשך אויסנאבעם געווען זענען עם אז

 צייטונג־ א אין דערשינען אויך זענען אויסגאבעם דאזיקע די .1928
זייטן. 4 צו געהאט האבן און פארמאט

ציל". אונזער "מטרתנו .8
 אוים־ ■די געטראגן אויך האט צייטשריפט א פון כאראקטער א

ציל". אונזער — ״מטרתנו נאמען מיטן הצעיר" ״מכבי פון גאבע
 נאך. געווען זענען עם אז זיין קען העפטן, צוויי פון ■ווייס איך

 אקארשט־אנגעוויזענעם מיטן העפט א ארויים איז 1934 יאכואר אין
 — ״מטרתנו געהייסן העפט די האט 1934 פעברואר אין און נאמען

 העברעיש און יידיש וואו שריפט א איז דאס ציל". ■נייער אונזער
 איינהאלטן געוואלט אפנים האבן ארויסנעבער די געמישט. זענען

 בא־ דאך זיך האט עם אבער שפראכן, ביידע די צווישן גלייכגעוויכט
 בלויז און יידיש פארנעמט צייטשריפט פון פערטל דריי אז קומען

 מיט ■בלויז זיך פארנעמט "מטרתנו" העברעיש. — פערטל איין
הצעיר. מכבי פון ענינים

זאמלונגען". "ווילקאווישקער .9
 פוסטאפעצ־ איעער האט ווילקאווישק פראווינץ־שטאט דער אין

293



וזאגןן ?

 ווילקא- ארטיקע, נאר כמעט פון זאמלוננען מאל 2 רויסנענעבן*? קי,
שאפונגען. ווישקער
 1929 יאר אין ארוים איז זאמלונג ווילקאווישקער ערשטע די

 "ליטע־ אונטערקעפל אן האט זאמלונג די "שנייעלאך". הייסט און
 א זייטלעך, 36 אנטהאלט זי שריפטן". הומאריסטישע רארישע

 אין אויך זאמלונג די איז געדרוקט העברעיש. פארנעמט פערטל
ווילקאווישק.

 ארויסגעגעבן פוסטאפעצקי זעלביקער דער האט 1930 יאר אין
 "ליטערארישע אונטערקעפל אן מיט אלמאנאך" "ווילקאווישקער א

 בא־ איז אלמאנאך פון רעדאקטאר רער שריפטן". היסטארישע
 זאמלונג דאזיקע די האזרחי. איתן פסעוו׳דאנים אונטערן האלטן

זייטלעך. 48 האט

ליברעטאס. סעריע א .10
 דורכגעפירט קאוונע אין האט אונטערנעמונג אייגנארטיקע אן

 שקלארסקי ה. שטימע" "אידישער רער פון מוזיק־רעצענזענט רער
 זיי ראבינאוויץ. צבי פון אונטערשטיצונג מאטעריעלער דער מיט

 זענען וואם אפערעם, פון ליברעטאם סעריע א ארויסגעגעבן האבן
מלוכה־אפערע. ליטווישער רער אין געווארן געש&ילט

 ■רער פון באזוכערם יידישע די אז באטראכט, אין נעמענדיק
 אויפפירונגען די פון שפראך די ניט פארשטייען מלוכה־אפערע

 ברענ־ קענען צו געהאפט ארויסגעבער דערמאנטע די האבן )ליטוויש(,
 די ארוים זענען עם אז ווייס, איך דערפאלג. האבן און נוצן גען

 "די (4 "פאוסט", (3 "אאידא", (2 "קארמען", (1 :פון ליבערטאם
ד׳אלבער. אייזשען פון "טיפלאנד" (5 יידין",

 פון: ליברעטאס די אויך ארויסגעבן געקליבן זיך האבן זיי
 פאריקמאכער", "סילוויליער פיק", "דאמע בוטערפליי", "מאדאם

מאסקאראד". "באל "טראוויאטא", "ריגאלעטא", "טאסקא",
 אבער איז דא ארויס. ניט איז דעם פון זאך קיין אז זיך, דוכט

זייט. מיין פון טעות א מעגלעך

"גלאקן". און "אויפגאנג" .11
 אין אבער נעמען, באזונדערע מיט זאמלהעפטן צוויי זענען ראם

סעריע. איין צו זיי געהערן תוך
 גע־ אויסגאבע "איינמאליקע אונטערקעפל אן האט "אויפגאנג"

 אויסגאבע די פראגן". געזעלשאפטלעכע און ליטערארישע ווידמעט
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ליגוט אי\ אגיטגאבטט ^טריאריטגט יירישט

 א מיט הילע א און זייטן 32 האט ,1933 י^נואיר אין דערשינען איז
 לייב איינער !געצייכנט איז רעדאקטאר־ארויסנעבער דער ווי צייכענונג.

 נעמען אנגעגעבענע די אנצורופן זינען קיין ניט ■האט עם יעזערניצקי.
 איינמא־ פסעוודאנימען אלץ זענען דאם ווייל מיטארבעטער, די פון

 וועגן ארטיקלען און לידער האט "אויפגאנג" פסעוודאנימען. ליקע
 ארטיקע אן מען געפינט דארטן ענינים. פאליטישע און ליטערארישע

 מאטערי־ איבעריקער דער און אשן שלום וועגן גארקי, מאקסים וועגן
ענינים. געזעלשאפטלעכע און פאליטישע מיט טאן צו שוין האט אל

 אויס־ "איינמאליקע אונטערקעפל טיטן "גלאקן" זאמלהעפט די
 אין דערשינען איז פראגן" ליטעראריש־געזעלשאפטלעכע פאר גאבע
 איינער אנגעוויזן איז רעדאקטאר־ארויסגעבער דער ווי .1933 מאי

 ארטיק- די ארטיקלען. בלויז פארמאגן "גלאהן" די רייכשטיין. אליה
 דער־ די וועגז מלחמה־געפאר, וועגן ■מארקסן, קארל וועגן זענען לעז

 אן "פאלעסטינע וועגן סאוועט־רוסלאנד, אין ארבעטער פון גרייכונגען
 "א נאמען אונטערן "בונד" פון יובל ־יאריקן35 וועגן און פרוכת", א

 זענען זייטלעך, 32 האבן ״גלאקן" פאראט". גרויסן א פון יוביליי
הילע. א ■מיט און ארויסגעגעבן ציכטיק

"יוגנט״טראט". און "טראט" .12
 1935 פון "יוגנט־טראט" און 1934 פון ״טראט" זאמלהעפט -די
 זע־ ארויסגעבער זייערע סעריע. קורצע געוויסע א פאר אויך שטעלן

 די סעריע. פריערדיקער דער פון וואם עלעמענטן זעלביקע ■די נען
 גאנץ ליטעראטור. פאר ארט מער פיל אבער האבן זאמלהעפטן ביידע

 איז וואם "יוגנט־טראט", זאמלהעפט די צונויפגעשטעלט איז געלונגען
 אר־ פון טייל צום באשטייט און יוגנטלעכע פאר ספעציעל באשטימט

יוננטלעכע. פון בעטן
זעצער. ארכעטלאזע גרופע א פון אויסגאכעס .13
 יום־ יעדן צו כמעט זעצער ארבעטלאזע גרופע א האט 1934 אין

 טן28 דעם אנאנסן. צונויפצוקלייבן כדי צייטונג, א ארויסגעגעבן טוב
 "שלח־ אויסגאבע איינמאליקע די דערשינען איז 1934 פעברואר

 .ארויסגע־ פורים־אויסגאבע "איינמאליקע אונטערקעפל מיטן מנות",
 טן30 דעם זעצער". און שרייבער ארבעטלאזע גרופע 8 דורך געבן

 "איינמאלי־ אוינטערקעפל מיטן "פסח־צייטונג" א דערשינען איז מערץ
 שרייבער ארבעטלאזע גרופע א דורך ארויסגעגעבן פסח־אויםגאבע קע
 "שבועות־ א דערשינען איז 1934 מאי טן18 דעם זעצער״. און

 א פון שבעות־אויסגאבע "איינמאליקע אונטערקעפל מיטן בלאט"
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וואדוץ י.

 1934 סעפטעמבער טן9 דעם זעצער". און שרייבער קאווגעד ופע נ׳
 "אייטאליקע אונטערקעפל טיטן צייטונג" השנה "ראש א ארוים איז

שריפטזעצער" גרופע א פון אויסגאבע
 ניט זאך היין כמעט אגאנסן חוץ איז אויסנאבעס דאזיקע די אין

 נעבן דארפן דאך פלעגט מען וואס מאטערי^ל, ביסל דאס געייען.
שוסטעד. גדליה פון צונויפגעשטעלט געווארן איז אנאנסן, חוץ

 צייט־אויסגאבעס ניט־פעריאדישע ווי באטראכטן אויך העז מען
 בעוז נעזעלשאפטן יידישע פארשיידענע פון אויסגאבעס כלערליי די

 כא- פעריאדישן א כמעט כידוע טראנן וואס זאמל־אקציעס, זייערע
 קינדדערהויז" "דאס חולים׳/ "בקור דער "אזע", "ארט", ראקטער.

 פון במשך ארוים סיסטעמאטיש גיבן געזעלשאפטן אנדערע פיל און
 אבער זיי טראגן מאל איטלעך וואס אויסגאבעס, עקסיסטענץ זייער

 אזוי ניט איז סעריע־כאראקטער זייער און נאמען אנדער אן
 דער־ איצטיקע מייגע מיט טאן צו ניט זיי האבן אופן בכל בולט.

ביבליאגראה. צוקונפטיקן פארן מאנונגען
 נעזעל־ פאלקסבענק, בענק, יידישע פון באריכטן יאריקע די
 און באראקטער פעריאדישן א אויך אמת האבן חברות און שאפטן

 רשימה. א אויה כאטש דערווארטן זיך ווען־ניט־איז האפנטלעך וועלן
דורכגעלאזן. גננצן אין דא זענען זי

 געווען וואלט ליטע פון אויסגאבעס איינמאליקע פון רשימה א
 עם איידער נוטערן מער פיל געהאט און לעגגער אומפארגלייכלעך

 אויס־ די צווישן פאראן זענען אגב, געווארן. דערמאגט דא זענען
:אויה אנווייזן קען איך אינטערעסאגטע. סך א גאבעם
 אין ארויס איז וואס "אדבעגץמר־ג^ראמץ", זאמלהעפט די .1

 ב. א״נ ארבעטער־היים די איז ארויסגעבער איר ;1920 נאוועמבער
 )משה קאזאדנאווסקי משה געיווען איז רעדאקטאר איר באראכאוו,

ערעם(.
 "גע־ זאמלבוך א ,1922 אוינוסט אין ארוים "פלאנזגט", .2

ארבעטער־יוגנט". דער פון אויפנאבן און אינטערעסן די ווידמעט
 הומא־ א תרפ״ג, סוכות דערשינען יחא\״ גגיסיגוד "רצד .3

 די סלאנים(; )י. גאדל א. פון צונויפגעשטעלט אויסגאבע, דיסטישע
 הומא־ א ■מיט און פ^ראדיעס געלונגעגע פיל מיט אויסגאבע דאזיקע

דערפאלג. גרוים געהאט האט ליטע" פון "געאגראפיע ריסטישער
* "מרכז־ פון 1923 יולי אין ארויסגעגעבן ילאןר- אג\ אל?" .4
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ריגגגן אי\ אגיפגאבנום ^טריאריטוגו ייריטוט

 אר־ פארטייאישע מיט דרוקבויגן 2 ■פון חעפט א ליטע, איז מזרחי"
טיקלען.

 "המג־ א ,1924 מערץ אין ארויס ין\גןךםי״ ליפפיטוטר "רטר .5
 קאריקא־ ,מעשיות און וויצן מיט אנגעפיקעוועט פורים לכבוד טאש
 רעדאקטאר רער ירקות". שאר און ווערטלאך לידלאך, און טורן

בלאשטיין. ה. געווען איז אויסנאבע הומאריסטישער דאזיקער רער פון
 וואס "ארט", פון אוייפגאבן די "פאר זאמלבוך א ,"ארפטפי .6

 א מיט זייטן 80 אנטהאלט זאמלבוך ראם .1924 יאר אין ארוים איז
 ארבעט־אידעאלא־ דער וועגן טשערניכאוו יוסף פון ■ארטיקל גרעסערן

 אבראמ־ לאזאר פינקלשטיין, עוזר פון ארטיקלען מיט און יידן ביי גיע
 לאנדוי ה. דר. קאלמאנאוויטש, ז. רובינשטיין, ר. ראזענבוים, ש. סאן,
א״א.

*

 אטלע־ "יידישן רעם פון ארויסגעגעבן לטב\", אוץ "פפארפ .7
 "יאק"... פון רופן, פארקירצט עם פלעגט מען ווי אדער, טיק־קלוב"

.1926 אין דערשינען איז אויסגאבע די
 איינמאליקע אן ,1926 יוני אין ארוים פאורטרפויגליי, "רטר .8

 פון ארטיקלען מיט קאוונע, אין "וואנדערפויגל" דעם פון אויסגאבע
 העלענא לאזארסאן, וו. דר. לעווין, ש. דר. פינקלשטיין, ל. דר.

.8ס אין זייטן 16 א״א, אבראמסאן ל. כאצקעלם,
 יובל ־י.אריקן5 צום 1926 אין ארוים גטוגופי׳, אג\ ״פאל? .9

 יידישע די פון און "אזע"־טוער אלע פון ארטיקלען מיט "אזע", פון
ליטע. אין זשורנאליסטן

 א״י ארבעטנדיקן דעם געווידמעט פ״ט?טך", יגגופ ״וגור .10
.16ס זייטן, 16 .1927 אין ארוים געדאנק. סאציאליסטישן דעם און

 און סאטירע "הומאר, פאר זשורנאל רריירל", "אופטך .11
 פון רעדאקציע ■רער אונטער תרפ״ז חנוכה צו ארוים לצנות", סתם

יפה. מרדכי
 "אויסגאבע ,1928 יאנואר אין ארוים "גטווופפייפ־פפו". .12

געזונטהייט־הויז". פון בוי צום "אזע" פון קאמיטעט צענטראל פון
 און קונסט ליטעראטור, פאר "זאמלבוך א ,אלייך ״פיך .13

 י. ■נ. פון רעדאקציע רער אונטער 1928 יאר אין ארוים קריטיק",
 האבן רעדאקטארן די חוץ רובינשטיין, ר. און גרינבלאט נתן גאטליב,

 יודיקא, גאטליב, יעקב דערציילונגען און לידער אפגעדרוקט דארטן
א״א. חיימאן אליעזר

*

 קאוונער רער פון אויסגאבע איינמאליקע פטזץטך", יגמפ" .14
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וזאדגז י.

 ליטע איז פארבאנד יוגנט סאציאליסטישן ביי אפטיילוגג יידישער
.1932 מאי טן1 צום ארויס "(, )״ פונק" "דער

 יאר אין ארויס ליטעראטור" פאר "זאמלבוך "שליאכץ". .15
 ד. נאטליב, י. נ. גאטליב, יעקב פון לידער מיט זייטן( 48) 1932

 א״א. לאצמאן יהושע גרינשטיין, לאה נוטמאן, ראזע מעיעראוויטש,
 ישראל היימאן, אליעזר גרינבלאט, נתן פון דערציילונגען מיט און

היימאן. א. און גאטליב יעקב פון אדטיקלען מיט האפלאן,
 דורך "ארויסגענעבן וזטדיזץטד", גוסיודטוסי אידישטד "רטד .16

 אוניווערסיטעט אין מעדיקער סטודענטן אידישע פון פאראיין רעם
עקסיסטענץ. ־יאריקער5 פון יובל צום 1932 איז ארוים ג.", ד. וו. פון

 פון אויסגאבע "איינמאליקע אז וולטסי", גוגוודישט "וי .17
 ־יאריקן10 ■צום 1933 איז ארוים פארבאנד", קלייז־סוחרים צעגטראלן

פארבאנד. דערמאנטן פון יובל
 "איינטאליקע פאלטנוסייוט", אי\ יידיש פג\ דטכסי "פאד .18

.1935 מערץ אין דערשינען אויסגאבע",
 רער פון פלינל לינקסטער רער אז פארנעסן, ניט מען זאל אגב
 קיין האבן נעקענט ניט קייגמאל האט געזעלשאפטלעבקייט יידישער

 "איינמאליקע מיטל צום אנקומען געמוזט און אויסנאבע פעריאדישע
 די לענאל. ארויסנעבן עפעס געוואלט האט מען אויב אויסנאבע"

נרויס. חיפש איז אויסנאבעם אזוינע פון צאל
 דערמאנט סוף צום נאד זאל אויסנאבעס איינמאליקע די פון

 אינ־ וויסנשאפטלעבן יידישן פארן אויסגאבעס עטלעבע וועגן ווערן
 אין נאך דערשינען איז מין רעם פון אויסגאבע ערשטע די סטיטוט.

.1926 יאר
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נאטיצן און מאטעריאלן
רגוץט־ך־גץ. אין ^רגונוגץ יירישגור דוגר פג\ מושיכגגגו רט־ר ג3

 ש״ם האט (525־536 3 )באנד שריפטן" "פילאלאגישע די אין
 יידישע "די נ. א. אירבעט אן אפגעדרוקט בוקארעסט פון ראראץ
".1926 ביז 1854 פון רומעניע אין פרעסע

 עם אנגעגעבן. ניט ווערן אינפארמאציע זיין פאר קוועלן קיין
 קא־ אלגעמיינעם טיטן באדינט זיך האט ער אז געזאיגט, ווערטדארטן

 אקאדעמיע רומענישער דער פון אויסגאבעם פעריאדישע פאר טאלאג
 אין געדרוקט -געווען איז קאטאלאג דאזיסער רער אז וויסנשאפט. פון

 פון צונויפגעשטעלט און ביאוג פון רעדאקציע ■רער אונטער 1913
 ש׳ס זאגט דעם וועגן — (110408 51 !006560) יאן)ונץ$ג אג\ חאראנז
 זייער )אגב געשעפט דארטן פון האט ער הגם ניט, ווארט קיין ראמאן

 ביבליאנראפישער זיין פאר ■הויפט־ידיעות די אויבערפלעכלעך(
רשימה.
 ביבלי־ ׳דאזיקער דער פון בוכשטעבלעך איבער זעצט דאמאן ש׳ס

 דאזיקע ■די געמאכט וואלט ער ווי אן, אזוי עם גיט און אגראפיע
הערות.

 זשורנאל א וועגן ביבליאגראפן רומענישע די זאגן למשל, אזוי,
:אזוי ק^טאלאג( פון 799 )ז. פאלקספריינד" ״דער

א0 8601 03,06 30 3?3.1־01 ?1־101616 4 000161־6 10 1888 530 0181
.1031016

:יידיש אויר מיינט וואם
 פיר ערשטע די דערשינען זיינען עם ווען •נישט, ווייסן "ימיר

פריער". אדער 1888 ■אין נומערן,
 אריינגענומען נאטיץ א (533 )ז. מיר לייענען ראוזאן שיגז ביי

:קלאמערן עקיקע אין
 נומערן, 4 ערשטע די דערשינען ס׳זענען ווען גישט, ווייסן ״מיד

פריער". אדער 1888 אין
כסדר. אזוי און
 איבערגעגעבן ריכטיק ניט אבער ער האט צייט דערזעלבער אין

 ׳ווי 4$ גיבן ביבליאגראפן רומענישע די וואם פרטים, וויכטיקע ריי א
 32 דערשינען זענען ״פאלעסטינא" זשורנאל דעם פון אז למשל,

נומערן.
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טואצסי י.

 נומערן, וועגן פרטים די נעקירצט זענען ידיעות אנדערע ביי
יוו. א. א. רעדאקטארן דרוקערייען,

 פעריא־ פון נעמען דיי א געווארן איבערגעהיפט זענען ידעם חוץ
 איבערזע־ אונדזער אין איבער דא דרוקן מיד וואם אויסגאבן, דישע
מקור. וויכטיקן דעמזעלביקן פון אנטנומען רומעניש, פון צונג

 זשור־ די רשימה אונדזער אין איינגעשלאסן ■מיר חאבן אויך
 און ידיעות, פינקטלעכע קיין ניט ניט ראוזאץ שיט וועלכע וועגן נאלן,

 אונדזער מקורים. ^נדערע פון ידיעות מיט ממלא זיי זענען מיד
בראואלאגיטוט. א איז רשימה
 עידית :■גרייזיק שרייבן רומענער )די העתים עידות (1

הועתים(.
 גיבן ביבליאגראפן די בעת ,1856 יאר ■דאם אן ניט ראימאן — ש׳ס

 אין איבערגעזעצט איך האב ידיעה גאנצע די .1855 :בפירוש אן
(.79 ז. ,1929 ,2) ״פנקס״

 פאר־ דיי גאנצע א אריינגעבראכט האט זשורנאל :דאזיקער רער
 האט לכתחילה אז אוים, קומט אייניקע לויט ידיעות. פלאנטערטע

 געענדערט שפעטער און העתים" "קורות נעהייסן זשורנאל דער
 פארקערט. דוקא אנדערע לויט העתים", "עירות אויר נאמען רעם
 העתים" "קורות וועגן טובוייוטוויירטר שרייבט ,1858 אין שוין

(.7 ז. ,1858 )המזכיר
 אמעריקאנער רער שרייבט 1856 יוני אין פריער, נאף אבער

:אז (,154 )זייט 066<!16ח1
 ארויס דארטן גייט עם אז ידיעה, א אן קומט •מאלדאוויע "פון

 העב־ מיט דיאלעקט יידישן אין יידן פאר זשורנאל ■וועכענטלעכער א
 איז נומער ערשטער איר העתים". "קורות הייסט ער אותיות. רעישע
יאסי". אין הארבסט פאריקן נעדרוקט געווען

.1855 אין מיינט הארבסט" ״פאריקן
 (39 זייט ,1856 אויגוסט טן8) ״^161־1630 181-361116 ןאו ךאןו
:אז ידיעה, א מיד לייענען

 לעצטן איז יאסי אין אז באריכט, א אן קומט מאלדאוויע "פון
 העתים" "קורות נ. א. וואכנשריפט ליטערא׳רישער א ארוים הארבסט

אותיות". העברעישע מיט נעדרוקט און .דיאלעקט יידישן אין
 קורותהעתים", אז" (,737 ,1914 )לעקסיקאן איגפארמירט רייוטן

 ציינד יידישע ערשטע די פון איינע צייטונג, חאלבוועכנטלעכע אן
רומע־ און יידיש אין יאסי אין ארויסגעגעבן רומעניע, אין שריפטן
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גגןץ)ןןי)ן אי\ ייךיט\¥

 ■דורך 1855 יאר אין ■מלחמה קרימער דער פון צייט דער אין )?( ניש
ניט. אינגאנצן ער ■דערמאנט העתים" "עירות רעם גיוגגור. איצגויג

 אין אן ניט און (534 )ז. לעקסיקאן רייזענם ציטירט ראוואץ שיסי
 פון ארט אויפן ארוים איז העתים" "קורות רער אז נאמען, רייזענס
 ריי־ ביי •ניטא איז וואם ,1871 יאנואר־פעברואר אין העתים" "עידת
זענען.

 אינדירעקטע ■ריי א (79־77 ,1929 ,2 )"פנקם" ברענגט וולאכי
 וועגן זיך רעדט אומעטום און צייטשריפטן ■פארשיידענע פון ידיעות
העתים". "קורות

 $<ז ? אינפארמאציע אין סתירות דאזייקע די אונדז לערנען וואם
 עם דערשינען. ניט קיינמאל איז העתים" "עידות ווי זשורנאל אזא
 העב־ אלע ׳ווייל ■פארשטענדלעך, איז וואס הדפום, טעות א פשוט איז

 מיט פול זענען ביבליאגראפיע רומענישער •דער אין טיטלען רעישע
 דעם אן ניט אפילו ביבליאגראפן רומענישע די גיבן אגב, גרייזן.
 אינפארמאציע אויספירלעכער דער ביי און העתים" "קורות טיטל
 דער האט ■ווען אן, ■ניט זיי גיבן העתים" "עידות כלוימרשטן רעם ■וועגן

העתים". "קורות אויה נאמעז רעם ׳געביטן זשורנאל
 אמעריקא־ דער אין געפינען מיר וואם ידיעות פריערדיקסטע די

העתים". "קורות וועגן נאר ריידן פרעסע, נער־ייידישער
 דארח מען און גרייז, א מיט טאן צו דא האבן מיר אז קלאר, איז
 און העתים" "עירות זשורנאל יידישן א• וועגן ריידן וצו אויפהערן

 ביבליאגראפיע, ש׳ם־ראמאנס און אינפארמאציע די אנולירן ממילא
.79 ז, ,2״פנקם״ אין נאטיץ מיין אין אויך ווי

 ניט די אז "קורות" אויף ענלעך אזוי "עירות" גראפיש איז אגב,
 האבן ביבליאיגראפיע רומענישער רער פון צוזאמענשטעלער ייידישע

 ק דעם עידית(, שרייבן )זיי י צוויי אויף פארביטן )וואוו( ו צוויי די
(.*ד א אויח ר דעם און )עין( ע אן אויה

 עקזים־ די אז פעסטגעשטעלט, איך האב איך, האף דעם, מיט
 לע־ ביבליאגראפישע א איז העתים" "עירות זשורנאל א פון טענץ

גענדע.
 יידישן אין דערמאנט ווערט זשורנא׳ל אזא צייט". "די (2

אונדזער אין באשרייבט אווגער וגושה וואם לדבר", "עת צייטשריפט

 גן] איז וואס , לדבר ״עת זשורנאל מיטן איז טעות זיערזעלבער *(
ביבליאגראפיע(. רומענישער דער פון 724 )ז. )?( לבגד ״עת דרוקט

30\



י.

 איז שפראך פארא וואס אויר קלאר ניט איז דארטן •פון זאמלבוך.
■געווארן. ארויסגעגעבן ער

דערמאנט. ניט צייט" ,,די איז ךאםא\ שים ביי
 לייענען (30 ז. ,1859 יולי 29) מז^6ת!03מ 18ז3€1116 אין דאקעגן

 ידעם אין צייט" ,,די זשורנאל א ארויס גייט בויקארעסט אין אז מיר
 טראגט צייטונג די טערקיי. אין איזראעליטן די פון זשארגאן "דייטשן

 איז־ וואלאכישע ידי באשיצן צו צילט און כאראיקטער פאליטישן א
ראעליטן".

ארטיקל(. אונגערם :)זע לדבר" ,,עת (3
 א דערמאנט ׳ווערט (724 )ז. ביבליאנראפיע רומענישער דער אין
 אין ארוים : ׳פרטים אזעלכע מיט צייט, ה. •ד. "טימפול" נ. א. זשורנאל

 אויף און .רומעניש אויח דערשינען .1872 ?, — פעברואר יאס,
 אנגעגעבן ■ווערן אינפארמאציע פון קוואל א ווי זשאדגאן. יידישן

 דומע- די )זע "צייט" די וואו ,1872 פון וצייטונגען רומענישע דריי
 זיכער איז דאם דערמאנט. ווערט (.317 זייט ביבליאגראיפיע נישע

 אזוי יאר. יענעם אין דערשינען נאך איז וואם צייטונג, דיזעלבע
.1872־1859 זשורנאל: דעם פון צייטשפאן דעם ימיר באקומען

 )סע&טעמבער( בוקארעשט אין אפריער ארוים הגבגר, (4
(.1887 אפריל אין גאלאץ )אין 1887 אפריל — 1886

ךארםםז\א. ליצ^א רעדאקטאר וואך. א מאל איין
 אזוי אבער אנגעגעבן. ניט ווערט צייטונג דער פון שפראך ■די

 אנדער אן פון רעדאקטאר רער געווען איז ךאך)\םלא דערזעלבער ווי
 דעמזעלבן אין נאטיץ אונדזער )זע רנה" "קול נ. א. זשורנאל יידישן

 העברעישן א מיט הגם זשורנאל דאזיקער דער מסתמא איז זאמלבוך(,
יידיש. אויר ארויסגעגעבן געווען טיטל

 1 — 1891 יולי 24 בוקארעסט ■פאלקיסבלאטט". ״■ראם (5
 ביזן נאוועמבער 15 פון יאסי, אין א׳רוים שפעטער ,1895 נאוועמבער

 יאר, א ליי 7 פרייז וואך. א מאל איין דערשינען .1896 אפריל 12
 פון נאמען דער זיך בייט 1891 אויגוסט טן2 פון נומער. א באן 15

צייטוינג. דער
 יאךןםעלר\2 ל. רעדאקטאר דער איז 1895 נאוועמבער טן15 פון

 רעדאק־ דער איז 1895 נאוועמבער טן1 — 1891 אוייגוסט טן31 פון
 )ווערט נומערן. 150 ארוים הכל סך ץג.1ראגגירםם א. געווען טאר

קורץ(. זייער אבער — ךאםא\ שים ביי געבראכט
 15 פון ׳וואכן. צוויי אלע דערשינען אט־ךאעלים. גאלא^ר (6

ידי וואך. א מאל דריי דערשינען ,1886 ■מארט 26 — 1887 אויג.
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 \־ג^)ןןי)ץ אי\ בידעלזגן ייריטגע

 מוטער־ :דרוקעריי דער פון בעלי־הבתים ■די געווען זענען ארויסגעבער
קאהן. און פערל

 צייטונג רער פון קעפל ■דאם אויך ווערט 1887 אויגוסט טן26 פון
 יאנואר טן23 פון איזראעליט", "כאלאיטצער :דייטש אויר געשריבן

 1887 אויגוסט טן26 פון קעפל, רייטשע דאס אראפ מען נעמט 1888
 מאל איין — 1888 יאנואר טן15 פון וואך א מאל צוויי ■דערשיינט

וואך. א
 רעגל- ניט זייער ארויס בכלל נומערן. 41 דערשינען ■הכל סך
, מעסיק.

פינקטלעך(. ■ניט זייער אבער ראוואץ ט\עץ ביי )דערמאנט
 .1900 אין יאסי אין נומער איין ארוים רגוזצויגוץ, ילויאגז (7

 פירער, עמינראציע יידישע די פון ארויסגעגעבן באן. 10 פרייז
רומעניש. אויר און יידיש אויח
 פראפא־ ציוניסטישער פאר קרייז רעם פון ארגאן לבוגץ. . (8

 סעפטעמבער טן1) נומערן צוויי ארוים וגואוזץ. ^יאסירא אין גאנדע
 אד־ אייניקע נומער. $ באן 10 פרייז (.1902 מאי טן12 און 1901

 ביבליאגראפיע רומענישער דער )לויט יידיש. אויה ■געדרוקט טיקלען
(.368־369 ז,

 ארויס ארגאן, אגיטאציע ציוניסטישער א יטגראל. ץגגז2וז (9
 א פון רעדאקציע דער אונטער יאסי, אין ,1903 יוני אין נוימער איין

באן. 5 פרייז רומעניש. און יידיש אויח ■געדרוקט קאמיטעט.
 דעם גאלאץ אין ארויסגעגעבן בלאט. יום־טוב א גזווכוי, (10

 "סאט. :ארגאניזיאציעס ציוניסטישע דריי פון 1904 נאוועמבער טן22
 דער־ איז נומער ציווייטער א נארדוי". מ. דר. און קדימה" פינעלעס",

 :שפראכן ■דריי אין גירוים .1905 דעצעמבער טן21 דעם שינען
 א. פון דרוקעריי דער אין ■געדרוקט רומעניש. און יידיש דייטש,

פרירוואץ.
שאצןץי יגוגץ!
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לדבר". "עת

 אין בוקארעסט אין דערשינען איז וראם לדבר", "עת צייטונג די
 רומע־ אין צייטוננען יידישע עלטסטע די פון אייגע איז ,1859 יאר
 אבער ביבליאגראפיעס, פארשיידענע אין דערמאגט ווערט זי (.1ניע
 נישט צייטונג דאזיקע די איצט ביז קיינער האט אוים, ווייזט עם ווי

 באזוגדער ביבליאגראח יעדער האט דערפאר און אויגן, ידי פאר געזען
 )לעקסי־ רייזען זלמן ביי מיר געפינען אזוי טעות. אנדער אן געמאכט

 זייט ,1919, ווארשע ליטעראטור", און פרעפע יידישער דער פון קאן
 יידיש, און העברעאיש אין צייטשריפט א — לדבר" ״עת (719

 עזיאל׳/ מיכל דורך 1856־1854 בוקארעשט?( )אין ארויסגעגעבן
 ־1854 יאר פון רומעגיע אין פרעסע יידישע ״די — שם־ראמאן ביי

 :535־524 זייט באנד, דריטער שריפטן" )פילאלאגישע ״,1926
 פאפפער נ. רעדאקטאר בוקארעסט, לדבר", "עת ((:532 )שפאלט

 (״;1859 )מאי? זשארגאן און רומעגיש אויר ערשיינט קאהאנע, און
 ווי יידיש" און "העברעאיש אין נישט צייטונג א שוין מיר האבן דא
 אגדערע צוויי מיט זשארגאן", און "רומעניש גאר נאר רייזעגען, ביי

רעדאקטארן.
 אנגע־ איז ,4 באגד בערלין, לעקסיהאן", ״יידישן דעם אין אויך

 דא ;העברעאיש־יידיש" ,1854־1856 בוקארעשט לדבר", ״עת :געבן
 ווייל דערפאר, טא׳קע ווידער און ריכטיק ניט אנגעגעבן דאטע די איז

געזען. נישט צייטונג ■די האט זיי פון קיינער
 נו־ זעקם זיך געפינט מארגאשעס יוסר פון ביבליאטעק דער אין

 וויפיל מיר, זעען דא און לדבר" "עת צייטונג זעלטענער דער פון מערן
געמאכט. האבן ביבליאגראפן די טעותן

 20 ביי 24 :איז לדבר" ״עת צייטונג דער פון פאר-מאט דער
 די זייט. יעדעד אויח שפאלטן2 זייטן, 4 האט (2נומער יערער צ׳מ

 נומער אז אזוי נומער, ערשטן דעם פון לויפנדיקע א איז נומעראציע
 דער פון נומער באצייכנונגס דעם זייט צווייטער דער אויר האט 3

וו. א. א 18 זייט ,5 נומער 10 זייט

 דער צו ש. י. פון נאטיץ די זע צייטונגען פריערדיקע די וועגן (1
זאמלבוך(. דעם )אין רומניע אין פרעסע יידישער דער פון געשיכטע

.10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 גר. :גומערן פאלגגדיקע נאר פאראן (2
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לדבריי ")וגד

איז: צייטונג דער פון טעקסט ׳פולער דער

לדבר" "עת
תרי״ט ה׳ אייר כ׳ דינסטאג בגזץארעטגבו

:קאפ איבערן איבערשריפט אן מיט
“2טט\1ט 1 13זט€ט€81,ט 1^0. 3 ^13111 12, 1859״

אותיות: קלענערע מיט ׳קאפ לעבן זייט, רעכטער דער אין און
ווגוכנובבוליך" בזאל בגגייא אגיך אייובזאל, ייבבו גורש צייסגבג "ריגבבע

 א. רעדאקטאר בלאט, איין מטבע[ ]אזא פארא צוועלר מיט
 בעקאנט־ מיט "אללער זייט: לינקער ■רער אויר און זילבערשטיין",

 צעהן מיט ציילע איינע פיר אונד אויפגענאממען ווערדען ׳מאכונג
בארעבנעט". פארא

 פעטע מיט שטריך אונטערן און שטריך •דיקער אי קומט ראן
אותיות:

 גוטגעזאנעגע פאן (3בלאט צייטונגס געזעלשאפטליכעס "איין
 צום איזט. נוצליך וועלכעס הכלל. לטובת געגעבן הערויס מענשען.

:לעבן רעליגיעזן אונד וועלטליכן.

פונקט. א קומט קאמא, א קומען דארף עם וואו (”
אויפרו&ן. *(

מאתי
זילבערשטיין" אריה

: אותיות קלענערע מיט דערנאך
 אללען פאן קורצען. אין נייאיקייטען עגטהעלט: בלאט "ראם

 געשיב־ יודישע :יהודים בעריהרט וועלכע חדשות :טהיילען וועלט
 וועד־ האגד פיר ידיעות. ניצליכע וויססעגשאפט און קונסט טען.
 דער פאן וועלכע (4מעזאטען... :מענשען יעדען פיר אונד קער.

 זאכען, ■מעהרערע אתר געמאכט. בעקאנט ווירד רעגירונג לעבליכע
 געשיכטען, וויטצען, אויך. ראן זינד ניצליך יודען דעם וועלכע

אונטערהאלט". צום שפריכווערטליך
:אגגעגעבן איז צייטונג דער פון סוח צום

1(€<!13זסד( 2111>€1־51€11,ו '1'1ז§סס363 .סקט) זל311ס1ו31ט1ט £31103 00¥3£1.

 א׳ פרייטאג "באקארעשט :דערשינען איז וואם ,5 נומער ירעד
:קאפ אונטערן אנגעגעבן שטייט 1859 תרי"ט ה' סיון

 יר' ה׳ אצל באקומען צו צייט אללע אויך זיינען בלעטטער "דיא
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אגמגוד סי.

 רע־ דער אן בריח אויך וויא :גאסע שעלאר רער אין (* 6 עזיאל מיכל
אדרעסירן". צו נאמען זיין אויף דאקציאן

 און געמאכט האט רייזען ז. וואם טעות, רער זיך נעמט דאנען ■פון (6
 מ. אז מענלעך, איז עם לדבר". "עת פון רעדאקטאר אלם אננענומען אים

ער ווייל צייטונג, דער פון ארויסנעבער אלם שייכות א געהאט האט עזיאל
 ארויסגעגעכן ער האט אזוי צייטונגען. פון ארויסגעבער אן געווען איז
 פון בוקארעשט אין דערשינען טעלענראף", "יידישן רעם 1877 יאר אין

 ים־ ארו 1882 יאר אין און 1878 סעפטעמבער טן15 ז י •ב 1877 אפריל טן1
 פיר "צייטונג בוקיארעשט, ברומניה", ישראל לבית "היועץ רעם גענעבן

וועכנטלעך. מאל איין דערשינען פאמיליע", און נעמיינדע
׳.0"קא פון זייט רעכטער רער אויף געבליבן נאמען זיין "(

 . . . בלאט געזעלשאפטליכעם ״איין 3 נר. אין ווי אזוי ראן,
 בלאט "ראם שורות: ידי פעלן עם אבער זילבערשטיין" אריה מאתי

 זיך הייבט עם נאר נומערן, פריערדיקע די אין ווי . . . ענטהעלט
טעקסט. דער אן גלייך

 ,1859 מאי טן26 תרי״ט, סיון, ה׳ דינסטיק דערשינען איז 6 נר.
 "ויאמר :פסוק ירעד אנגעגעבן איז זילבערשטיין" אריה ״מאתי נאך

כ״ה(". )איוב בינה מרע וסור חכמה היא ה׳ יראת הן לאדם
 יוני טן12 תרי״ט, סיון כ"ב פרייטיק דערשינען איז 8 נר.

אותיות. געשניצטע אין קאיפ גרעסערן א מיט שוין ,1859
הויפטטיטל: אונטערן אניגעגעבן אויך שטייט עם

 מו״ח הנגיד ה׳ אצל פינדען צי צייטונג דיעזע זינד איססי "אין
 באווייזט, דאס וואם שוטהוועער", און לייפציגער זילבערמאן מרדכי

שטעט. אנדערע אין אויר לייענער באקומען האט צייטונג די אז
 געווען איז וואס (,8רעדאקטאר פון נאמען דער אבער פעלט עם

 אריה "מאמתי אותיות: גרויסע מיט אנגעגעבן נומער יעדן אין
זילבערשטיין".

.1859 יוני טן30 תרי״ט, תמוז י׳ דינסטיק דערשינען 10 נר.
 רע־ דער אז מעגלעך, איז עם טייטשמערישע. א איז שפראך די

 אים זאלן לייענער זיינע כדי כיון א מיט געטאן עם האט דאקטאר
 אבער האט רעדאקטאר רער מענטש. "געבילדעטן" א פאר האלטן

 יי,דן פשוטע ■די וועלן ווערטער "פרעמדע" אלע נישט אז דערפילט,
 א אויסדרוס שווערן יעדן ביי געגעבן דערפאר ער האט פארשטיין,

איבערזעצונג. העברעאישע
:אנגעגעבן ידיעות די אין ,11 זייט ,3 נר. אין למשל אזוי
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לדבר" "ע\ז

 . . . מלוכה"( )״עיר — רעזידענץ" ■די מאי( )א "פעטערסבורג
 — "ארמע־קארפס" גדולות"(, )״הכנות — ריכטונגען" "גראססע
 )"שדה "קריגיסשויפלאטץ 13 זייט 5 נר. אין מלחמה"(, )״מחנות

 "פרי־ אפילו און המים"( )"תעלות קאנאלע" "געגראבענע מלחמה"(,
 ■וואדט ראם אז אויס, ווייזט "אביב". קלאמערן אין שטייט לינג"

 און "פרעמד־ווארט" א פאר געהאלטן רעדאקטאר דער האט "נעבן"
 ,21 זייט ,6 נר. אין ״אצל". איבערזעצן צו נויטיק פאר געפונען
 עם", "המון — מענגע" "פאלקס ווערטער די איבערזעצט מיר געפינען

 וויידער־ זיך — ״אפאנירט" און ערד" ״באדן, — ״טעריטאריום"
 :אויסדרוק יודישלעכן דעם מיר געפינען 7 ינר. אין און זעטצט".

 רעדאק־ דער "פארמעיגן. אנשטאט פארמעג" גאנצע "דאס "פארמעג"
 ב^" (,7 "קרינם־שויפלאץ" פון נייעם סך א ברענגט וועלכער טאר,

 גע־ ווערן זיי ווי אזוי צייטונגען ענגלישע די פון נעמען די צייכנט
 אנגעגעבן ווערט אזוי :ענגליש אין זיי לייענט מען ווי נישט שריבן

 ענגלי־ "כויוןצלז" (25 זייט ,7 )נר. נאכריכטען" ״פערשיעדענע די אין
 שלים־ צי פריעדען עסטעררייך ראטהען (8נעוום דיילי און צייטונג שע
 רעד^ק־ דער אז אוים, ווייסט געבן". צי אויר לאמבארדיי די אוגד סען

 ארויס־ נייסן די נאד געזען, נישט צייטונגען ענגלישע די האט טאר
 ביי קומט רערפאר ;צייטונגען רומענישע אדער דייטשע פון גענומען

נעוום" דיילי און "בויוז^ם■" געהייסן האט צייטוניג די אז אוים, אים
 "אויפרוח אן מיט אן זיך הייבט לדבר" "עת פון 3 נומער דער

 אחיו שלום ■דורש כו׳ מהמשכיל אנלייהע דער ׳וועגן (.8לאחב״י
הצלחתם". ומבקש

 מיט אונטערנעשריבן רעדאקטאר" "הער צום בריוו א איז וואס
 אונטערשטיצן זאלן יידן די אז געבעטן, ווערט עס וואו "ד", אות דעם

* פארלאנגט. דעמאלט האט רעגירונג רומענישע די וואס חלואה, די

 און עסטרייך אין גאפאלעאן צווישן קריג געווען דעמאלט איז עם (ד
 פאראיגטע־ שטארק האט וואס מלחמה, דאזיקע די האט אוים, ווייזט עם ווי

 צייטוגג, יידישע א דערשיינען זאל עם דערצו געבראכט יידן, די רעסירט
 ׳פון קריגס״ידיעות די קריגן אויף ווארטן דארפן גישט זאלן יידן כדי

 צייטונג די ארויפגעבן צום גורם יסער גרו א צייטוגגען. פרעמד־שפראכיקע
 יגע־ איז וועלכער ״מלבי״ם", מיטן מחלוקה די געווען אויך איז לדבר" ״עת

 בא־ האבן משכילים די וועמען און בוקארעשט, אין רב דעמאלט ווארן
ווייטער. זע דעם וועגן גענויער קעמפט.

גיוס". "דיילי און "טיימם" געמיינט (8
ישראל. בגי אחינו (”
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אווגער ת.

:אן זיך הייבט אויפרוח דער
 אגבעט־ אין ארטיקעל אייגען איך ערזעהע גומר איהרעם "אים

 צו איהגען אבער מיר זיא ערלויבן מהרעגירונג. אגלייהע רער ראכט
 הדבר מתוכן זיא ראם אובד וואר קורץ צו ^<רטיקל •ראם בעמערקען,

 ערזוכע דאהער האבען, געשריבען ווייניג זעהר זאכע( רער )צוועק
שטעללען". צו בלאטע איהרעם אין ציילען פאלגעגדע זיא איך

 וואהל ווירד "עס אז שרייבער, אויפרוח רער דערציילט דא און
 פער־ רעגירוגג אוגזערע דאס וויסען הרפטזעכליך מכאן יהודי יערער
 ע^ונורא איין תאנו רעגירווג ריא דאס אוגד אגלייהע אייגע לאגגט

 דאגו ערווכנו תאנו און געטותץבו ווכאן עפינוראפיע רעו־ אין פאפיער
 שען געגוג יא איז דיעזעס :מיטהעלפן אויר גאל געוזייור״ע יתורישע

 האט יוד אייגציגער קיין דאם בעדויערן, מיט אבער זעהע איך אונז, פיר
 וואס יידן די פארשטיין צו געבן ■וויל ער און געטהאן". פפליכט זייגע
 וואלט "וואס ווייל ;געטאן זיי מיט האט רעגירוגג די ״טובה" פארא

 לעגען אויה שטייער אייגען אוגז זאל רעגירוגג דיא ווען געטהון מאן
 געבען, צו פיאסטער הוגדערט אדער פיגפציג זאלל מעגש יערער דאס
פרייוויליג?" גיבט מען אז בעסער, דאך איז

 האבן אידן די געשלאיגן, גישט אפגים אבער האט ארגומעגט רער
 פריעויליקע א אין שטייער א צווישן אוגטערשיד א געמאכט יא

 זע־ "מיר וואס, אויפרוך־שרייבער, רער טאקע זיך באקלאגט הלואה,
 קיינען אוגד פערשריבען שאהן זיך האבען קריסטען פיעלע אז הען,

. . . דארונטער" יהודי אייגציגען
 וועט מען אז שרייבער, דער דערמאגט אויפרוך פון סוף צום

 "ואציאוא־ אין געזאגט אויסדריקלעך ווערט עס ווי דערמאגען, זיך
 פאט־ זעגען זיא זאגען וואס יודען דיא זעהען וועלן "מיר אז (,10לול

. . . ריאטען"

צייטונג- רוטענישע א (10

 אז "אגצוהערען", שרייבער דער גיט ווייגיק, גאך איז דאם אויב
 געפראגט, איהם מאן האט "בהוויסטאריע" אין געווען איז עמיצער

פערשרייבען"... צו זיך געקאטען יוד אייגציגער קיין גאך איז פארוואם
 — :רעדאקטאר פון עגטפער א באלד קומט ״בריוו" דעם גאך

.־ וזטוובתיי אוץץווארסו"
פרייור לץוזייערפסוער

איה איך •דאגקע מאל "טויזינד :אן הייבט רעדאקטאר דער ווי
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לדבר" "עוז

 אזא איז עם ווייל אז, פארשטיין צו גיט און שריפט" איהרע פיר נען
 ■רער פון אנהייב אין געדרוקט אויפרוח רעם ער האט ענין וויכטיקער

 פריער־ אין האט ער פארוואם אייך, זיר פארעגטפערט ער צייטונג.
 ער ווייל הלואה, רעגירונגם רער ■וועגן געשריבן וויינייג נומער ידיהן
 וועגן רב פון דערקלערונג די כעבוג זיין וועט עם אז געמיינט, האט
 האט ער אבער •וועטהיימער". "דאהטער פון דרשה די און ענין ידעם

 מעורר כדי שרייבן סך א ענין דעם וועגן דארח מען אז איינגעזען,
 מעני יעדען איין איזט "עם צו איליין גיט ער ווי הגם יידן, די זיין צו

 און אונז אונטער יעצט הערשט עם וואס עניות יראם בעקאנט שען
 אבער בקדש", עזרתו וישלח ירחם ד׳ גוט, זעער עם פיעלט יערער איין
 רער פאר •פראפאגאנדע א מאכן צו אפגעהאלטן נישט אים האט דאם

 וועלט די "וואס אמת, ס׳איז אז זען, זאל מען כדי הלואה, רעגירונגס
. . . פאטריאטן" פיר ערקלערט אונז האט

 וועגן באריכט א קומט רעדאקטאר פון ענטפער דעם נאך
 רעדאק־ פון באמערקונג א צו קומט עם וואו "רערבראזרבא\ברארי",

 פריינדע לעזעט לאט "לאט :פאמעלעך לייענען עם זאל מען אז טאר,
 איז בראד אין אז דערציילט, ווערט עם און השבר". מאד גדול כי

 איבער זינד שטונידע "האלבען א אין און שריפה גרויסע א ■געווען
 אזוי געווארן . . . פארצעהרט" פייער־ברינסט ■דורך הייזער טויזענט

 און קאפ, איבערן ראך א אן געבליבן זיינען נפשות טויזנט 18 אז
 איינער יערער זאל דערפאר ;געווארן פארברענט זיינען מענטשן 24
 "אויח זיינען וועלכע יידן, די פאר זאמלונג דער אין באטייליקן זיך

געקאממען". בעטטעלשטאבע דעם

 •דער :אז אדעם, פון :רוסלאנד פון ניים געגעבן ראן ווערט עם
 אויח אורטייל אן ארוייסגעגעבן האט סטראגנאוו גראף גובערנאטאר

 יהודי איין איז זייא דורך וואם מורדים, די מאטראזן" גריכישע די
 געווארין", פערוואונדעט זענען יהודים מעהרערע און געווארען נהרג

 דערשאסן מען האט רעדעלפיהרער" הויפט דיא •גרעקין "דרייא אז און
 פופציק צו איינעם יעדן באשטראפט "מורדים" איבריקע די און

שטעקען".
 "ניים פאריז פראנקרייך, פון פעטערסבורג, פון ידיעה א דערנאך

קריגסשויפלאץ". פון
 די מיט ארטיקל פאלעמישער א קומט זייט לעצטער דער אויח

דעם רב דעם באקעמפן וועלכע בוקארעשט", פאן "אריסטאקראטען
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אתגעד ז.1

 זואס (,“צייט "דיא צייטונג רער פון רעדאקטארן ידי •געגן און מלבים
 ניצליך מענשן רער וואהל דאס "פיר דערשיינען צו אנגעהויבן .האט

 געווען פריער זיינען זיי וואו פרעגט (“שרייבער דער און זיין", צו
 שרייבער רער ? אריין שטאט אין געקומען איז רב רער איידער
 זיין ד^-פן "אריסטאקראטן די אז זאגט, און זיי פון אביסל חוזקט

 רבס דעם הערגדיק דייטש רעדן אוים זיך לערנען זיי וואם צופרידען
(.“ דרשות

 ■רער פון אנהייב אין אויסגערעכנט האט רעדאקציע די ווי אזוי
 וויסעג־ און קונסט . . . נייאיקייטען עגטהאלט בלאט ״דאם אז צייט,

 אויף גייעס א עפעס נומער סוף צום געגעבן ׳ווערט . . . שאפט"
אותיות: גרויסע מיט געדרוקט איז עם און געביט, דעם אט

"קוגסט"

 ,32 נר. "פרייטאנאבענד" וואבנשריפט דייטש־יידישער דער אין (“
 מאין, אם פראנקפורט ,1859 יאר( איין נאר )דערשינען יארנאנג ערשטער

 פאלננ־ זיך געפיגט (511 )זייט שרייבער" קראנק "דער אפטיילונג: דער אין
: נאטיץ דיקער

 פאר צייטשריפט א צייט נעוויסער א זייט דערשיינט בוקארעסט "אין
 מיר וועלבן שפראך, יידיש־וואלאכישער אין איגטערעםן יידישע
אונטערנעטונג". עחרלעכן דעם "אלם לעין לעננערעם א ווינטשן

אותיות: לאטיינישע מיט אונטערנעשריבן
121־2111:111 מ.0זז13ז1

 רומעניע, אין פרעסע יידישער דער וועגן נאטיץ זע צייט" "דיא ]ווענן
רעדאקציע[. די זאמליבוך. דעם און

ב. ח. איניציאלן די מיט זיך חתמט (“
 נאמען אונטערן באקאנט מיכל. יחיאל בן ליבוש מאיר מלבים דער (“

 וואל^טשיסק, אין תקס״ט יאר אין נעווארן נעבוירן איז מגיד". "קעמפער
 וורעשנא, אין רב יאר 7 נעווען נאון. נרויסער א נעווען איז ער פוילן.

 אין רב פאר געווארן אופנענוטען דאן קעמדען. אין יאר 15 דערנאך
 א נעהאט ער האט דארט יאר. פינף רב געווען איז ער וואו בוקארעסט,

 דער פאר נעמפרט אים האט מען אשימילאבטן. די מיט מחלוקה גרויסע
 סיר ארעסטירם. אים מען האט דרשה זיין מיטן אין שבת און רעגירונג,

 אויסגע־ און ארעסט מיטן פאראינטערעסירט זיך האט מאנטעפיארע משה
 איז ער באפרייען. אים זאל מען רעגירונג רומענישער דער ביי פועלט

 געווארן אויפגענומען 1865 יאר אין רומעניע. פון אוועק באלד דערנאך
 אג־ פאדשיידענע אין רב נעווען דערנאך איז ער לינטשיץ. אין רב פאר

 ווענן יער נענו .1879 כפטעמבער טן18 דעם געשטארבן און שטעט דערע
 מ. ש. הפוסקים", "תולדות ,207 זייט נ׳ חלק ישראל", ״כנסת זע אים

ישראל". "אוצר אין 247־245 זייט תרע״ט, ווארשע, כאנס,
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לרבך" "עת

"א"
מאכען" צו גלאז אין "לעכער

 ארט ראם ליים געקנעטעגעם גוט מיט הערום רונד קלעבט "מאן
 ביסיל איין העריין גיסט מאן אוגד מאכען לאך יראם ווילל מאן ווא

 לאך דאם וויל מאן ווא ארט, דאם אויר טערפעטין וועגעציאנישען
 דערהיצט ■ווירד עם אז אוגד אן, עם מאן צעגדעט דאן זיין, זאלל

 זאה גלאז שטיקיל קלייגע דאם שטאססען הערוים מאן זאלל ווערדען
 בלייבט אבער ■גלאז איבריקע ראם אוגד פאללען הערוים עם וועט

נץ". גא
 געפינען "א", אן "קונסט" געבן שטעלט רעדאקטאר ירעד כאטש

 עפעס נאד צייטונג דער פון נומערן אגדערע די אין נישט מער מיר
 זיך האט ער אז אוים, ווייזט וויססענשאפט", און "קונסט" וועגן

 אזוי "ווי לעזער זיינע אויסגעלערגט האט ער וואם דערמיט באגנוגגט
גלעזער". אין לעכער מאכט מען

 איבערגעדרוקט "מאזאט", מודעה א קומט גומער פון סוח צום
 די און זאכן גייע קויפן וויל מען אז ג״א", גומר "מאגיטאריל פון

 קו־ זאלל "מאן אז און מאי טן12 דעם ווערן ליציטירט וועלן אלטע
 מען סאן זאכען דיעזע מיניסטר. זשאסטיץ צום טאג דעם אין מען

זעהען"., טאג אללע דארט
.3 גומער דער זיך עגדיקט ^דערמיט

 דערקלערונג א מיט אן זיר הייבט לדבר", "עת פון 5 נומער דער
:רעדאקציע דער פון

 מען אז געזאגט, אנדערן צווישן ווערט עם ווי העדרן", "מייגע
 וועגן גיים ׳געדרוקט ווערן צייטונג אין וואס חדושן נישט זיך זאל

 — ״ווייל צוריק, טאג פאר א מיט פארלאפן זיך .האבן וואם סריג,
 — המלחמה תרסיסי אין פרק א לעזער די מיט רעדאקטאר דער לערנט
 פערשטיין עטוואם אוגד האבן באגדית איין זאללט איר ■דאם זויל "איד

 רע־ דער עצהט "פ^רשטיין", צי דאס כדי און — ■קרייג", דער פאן
 גור ליופין, דורך נישט בלאט דאם וועט איהר "ווען אז דאקטאר,

 אז אוגד בלאט, יעדעס לעזען מאהל אייגיגע געדאגקען מיט וועט איר
 איהר וואם פארגעסען גישט איהר וועט בלאט, איין לעזען .וועט איהר
 אז האפגוגג, דער אין איך בין בלעטער, פאריגע די אין געלעזען האט
 וויסען און פארשטיין איהר וועט גרוים, ביז קליין פאן אללע איהר

בלעטער"... מעהרערע שרייבען עם וואם זאכען, פיעל בלאט דעם פאן
 "פראנק־ פון "קריגסשויפלאטץ" פון באריכטן ראן סומען עם

 וגב



אגוגוור .11

 "אויים־ אן און נעאפאל" אוים "נייסטעם המדינה" בתוך חדשות רייך,
 אונטערגעשריבן אנלייע רעגירונגם דער וועגן ווידער לאחב״י, רוח
אהרנבערג" ליב "יהודה פון

 סך א ווי אזוי אז רעדאקציע, דער פון "אנקינדיגוגג" א •דערנאך
 רעדאקציע, די בעט בלאט, אויפן אבאנירט שוין זיך ■האבן מענטש!

 אבאנירן ווייטער זיך עקזיסטירן" זאל בלאט דאם "למען זאל מען אז
 וועט נאך דערצו או! פריער צייטונג די קריגן מען וועט רערפאר און
. . . באקומען" ׳גראטיס ״ספר א מען

:אנאנס גרויסער א דא! קומט עם
 רער אין באקאן אברהם ר׳ אצל אויך זיך געפינען בלעטער "דיא
סיראסקע".

 צו אנגעהויבן האט ער אז מלבים, ;רער רב בוקארעשטער ■רער
 בעט והמצוה", "התורה פירוש נייעם א מיט "הספרא" רעם דרוס!

(.15 14חיבור זיין אויח אבאנירען פריער זיך זאל מען ער

 ■בוקא־ אין געווארן געדרוקט איז והמצור" "התורה פירוש זיין (“
.1860 רעשט,

 צייטונג די ן יגע געפ יסצו או אינטערעפאגט זייער געווען וואלט עם (15
 איז מלבים כעכן מחלוקה די אייגנטלעך וואס אין זען און צייט" "דיא

באשטאנען.

 אין אויפרוח קליינעם א אפגעדרוקט האט אליין רעדאקטאר ירעד
 וועלכע צייט", "דיא צייטונג רער פון רעדאקטארן ידי געגן העברעאיש

 להעלותם אסור "דברים מיט רב בוקארעשטער אויפן אנגעפאלן זענען
 אויפן ארויפברענגען נישט זיי טאר מען ׳וואיס )ווערטער הכתב". על

(.” כתב
 אג־ קען מען אז "מעזאט", א פאראן איז נומער ■פונם סוח צום

 "בעקאנט־ א און שפיטאל, פארן כאלאטן־העמדער מאכן צי נעמען
 הר׳ אצל קויפן" צו פאראן איז וואם •ווירטסהויז, א וועגן מאכונג"

 בלע־ דיעזע זיך געפינען אויך טאבאטש, אין בירגער מאיר יצחק ר׳
קויפען". צו טער

 היי־ פון מעקלער א איז ער אז מודיע, איז באקאן", ליב "ר׳ און
 פער־ אדער קויפען הויז איין ברויכט וואם יעדען איין "בעט און זער,

מעלדען". צו אים . . . קויפען
 "טירקייא, פון נייעס פיל זייער ■האט 6 נר. לדבר" ״עת ירעד

 רייזע "איינע "אפריקע", פון און נעאפאל" סארדיניען, עסטערייך,
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לרבך" ן\ז5"

 ”אא באשריבן ווערט עם וואו (,18 * 16המשכים" "אין אראביען", נאד
געוואוינט. דארט האבן וואס יידן, די וועגן און דזשיר,

 אנגעגעכן סוף צום ס׳איז וואו המשך, דער פאראן איז 7 נ. אין (16
 פאר" קיין נישט מיר זעען 10 און 8 גוטערן די אין אבער יבא", "חמשך
 ווייטערדיקע די אין אפשר אראביען". נאך "רייזע דער פון זעצונג
? נומערן
ערטער... שמוציקע רייניקן (”
 ווייטערדיקע די אין אבער יבוא", "המשך סוף דעם אנגעגעבן (18

המשך. קיין פאראן נישט נומערן צוויי

 צווישען ■געשפרעך "איין פעליעטאן, מין א פאראן אויך איז עם
 ווייטער־ די אין פעלן וואס "המשכים", אין בוקארעשט" מיט יאסי
.10 און 8 נומערן צוויי ריקע

 •רואם רב וועגן איז בוקארעסט און יאסי צווישן שמועם רער
 בוקא־ מקנא איז יאסי מלבים. רעם אויסגענומען, האט בוקארעסט

 זיינען עם אז זיך, באקלאגט בוקארעשט אבער רב, נייעם מיטן רעשט
. . . מחלוקותן אן מאכן וואם מענטשן שלעכטע פאראן

 בוקארעשט "אין אז ניים, א קומט צייטונג רער פון סוף צום
 געמאכטביום לוסטיג צוואנצעמאדערנעמענשן אונד זיבען זיך האבען

 ציווי- דיעזע ציגארען אונד קארטען מיט קאפענעלעם די אין העבר שבת
 ביום ווארדען. איינגעשפערט טאג נעמליכען רען זינד לייטע ליזירטע

 זיצען זייא אונד . . . 17בנקיות בעשעפטיגט זיי מען האט העבר א׳
 רעדאקטאר רער . . . הערויס" נישט נאך איזט משפט זייער נאך

 ■רער פון )דערנער( "קוצים" די אויס "רוימט" מען וואם זיך, פרייט
 מחלל ווירד עם וועד אן, יעצט "פאן :אויס לאזט ער און שטאט,

ווערדען". פערעפענטליכט ווירד בפרהסיא, זיין שבת
 פראנקרייך און "טערקייא פון קריג פון נייעס האט 7 נומער דער

אראביען". נאך "רייזע די פון המשך דעם און
 לאגד פון חנה פרוי א וועגן געשיכטע" וואהרע "איינע און

 איינען און מלכה טאכטער איינע קינדער אירע האט וואם יהודה,
(.18שלם זאהן

 איינעם פון באקאנטמאכנונג א פ^ראן אויך איז נומער דעם אין
 דער אין יוריש לערינט וואס ליין, איזאק "בני היות אז קליין, ישראל

 אונד צווייא הונדערט אבט טויזינט משנת עוד שותל וואלאחישער
 ישראל"... תפילות קיין קען ער אונד מצוה בר לזמן ויגיע פונפציג,

פון משך אין זון זיין זאל וואס מלמד, גוטן א פאר באצאלן ער וויל
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אגוגער וז.

 סדרה די זיין מעביר שמע, קריאת לייענען אויסלערנען חדשים זעקס
"בענטשען". לערנען און

 מיין "ווי אזוי אז מודיע, ווידער איז בראווערמאן הילל איינער
 פאה־ אוועק באלד וויל איך ווייל נאד בעקאנט, איבעראל איז ארבעט

 נעמען, ארא© פאטאגראפיש פאטרעט זיין זיך וויל עם וועד לכן רען"
 מאכען. פאטרעט א צוואנציגער דרייא מיט טעג, אכט ביז איך וועל
סטאראסטע". רוסישער לאזאראוויטיט יעקב ר׳ אצל איז וואהנונג מיין

 "השר געשטארבן איז עם אז לאנדאו, פון ידיעה א סור צום
 צדקה אויח איבערגעלאזט האט ער און גאלדשמידט" ב^ראן העברי

 ער וואס פארמעג, גאנצע ראם טאלער( )רהיין ר״ט טויזענט דרייסיק
 מי- צוואנציג אונד איין סך איזט געלאזט איבער קינדער זיינע האט
ר״ט". ליאן

 עסטרייך "אין אז נייעס א "נאכריכטען די צווישן האט ,8 נר.
 ידיעות אין האלטען" דיענער קריסטליכען קיינע יודען דיא דארפען

 "צופר" און "בלדר" צווישן געשפרעך" "איין "קריגסשוי&לאץ" פון
 מענטשען, די אויר אנדייטונגען סימבאלישע אלם "אנעקדאטע", און

רב. מיטן מחלוקה א געפירט האבן וואם
 געשריבן העברעאיש, אין ליד א קומט זייט לעצטער דער אויר

 התמעט וואס יינגל, צוועלח־יעריק א פון אן, גיט רעדאקציע די ווי
 בעלי די געגן רמזים האט ליד ראם אויך "ש". אות דעם מיט זיך

מחלוקתניקעס.
 האט ער אז גרינבערג, יוסח איינעם פון מודעה א סור צום

 "©רייזען מיט גאססע" טאבאטש אין באאד "נאציאנאלל א געעפנט
 טוש קאלטער צוואנציקער, איין וואנע־בעדער ווארעמע אחב״י", פיר
 גדיי־ דרייא בעדער, גערלע בלאס האלבען, איין בעדער גערלע מיט
■גרייצער. צווייא גערלע־בעדער פראען פיר צער,

 "קריגסשוי־ פון "נאכריכטען" מיט אן זיך הויבט 10 נר. דער
 אנדערן צווישן ווערט עם וואו "ענגלאנד", פון נייעם און ©לאע",

 ליאנעל באראן דער האט העבר, שבועות "בערך אז דערציילט, אויך
 ©ארלאמענט אין פערטרעטען שטעלע זיין לאנדאן אין ראטהשילד

 משונאי בעמיהונגען דיא געהאלפען נישט האט עם )מיניסטעריום(
 פייניד בעקאנטער רער ניודעגאט, אויך וואר עם וועלכע אונטער ישראל

 אבלעגען זאל ראטהשילד ראם אנווענדונג זייער אונד יודענטחום דער
 ישראל, דת פי על געשווארין האט ער אונד שבועה קריסטליכע זיין
אונד ■ראטהשילד מאיר ה׳ געשווארען אויך האבען דיעזען נאך
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ןאכויצ\

 איינגע־ עהרע גראם מיט זינד אונד היהודים זאלאמאנס אלדערמאן
פארלאמענט". אין טרעטען

 פון לידער העברעאישע פיר פאראן זענען נומער זעלבן אינם
 אלעקסאנדער (18קעניג פארן לויב־געזאנגען מרגלית, אליעזר איינעם
יאריאן.

.7 גר. פון באשרייבונג די אויבן זע (1•

 לענגע- א פאראן איז צייטונג רער פון זייט לעצטער רער אויח
 ענט־ ער וואו לענדער, שמעון איינעם פון "להרעדאקציאן" בריוו רער

 אפ לאכט און טאן לצנותדיקן א אין קליין, ישראל בכלו׳מרשט פערט
שול. וואלאכישער רער פון מלמדים די פון

 בראווערמאן הילל פון אנאנסן די מיט זיך שליסט ע יטו צי די
 זיין וועגן גרינבערג יוסח פון און ארבעטן פאטאגראפישע זיינע וועגן
"נאציאנאללבאאד". נייעם

 געווארן איז לדבר" "עת צייטונג די ווי זעט, מען וויפיל אויח
 דאס יבוא", "המשך כסדר אנגעבן )דאס לעבעדיקער נומער יעדן מיט

 נישט, ספק קיק מיר ביי איז אנאנסן( נייע מער אמאל וואס צוקריגן
 דער אז און לעצטער, דער געווען נישט זיכער איז 10 נומער דער אז

צייט. לאנגע א נאך דערשינען איז לדבר" "עת

אגןגגור וז.

? "חשגפד" פון דעדא?בגאד דעך געגגען א? גגעד

 דער־ צו אנגעהויבן לאנדאן אין האט 1874 יאנואר טן14 דעם
"השופר". נאמען העברעאישן א מיט ׳וואכנבלאט יידיש א שיינעץ
 נומער ערשטן דעם פון זייט ערשטן דעם פון רעפראדוקציע א

 ;5 נומער ,5 )יארג. ״האמער" אין פארענפנטלעכט מרמר ק. האט
(.1931 מאי,

 ניט איז ארויסגעבער אדער רעדאקטאר דעם פון נאמען קיין
 דער ■דאם אן, רעפראדוקציע .דער אונטער ניט מרמר נאר ■דערמאנט,

דיגוזו. בג. געווען אין רעדאקטאר
 רייזע־בריוו א אין אבער נעזען, ניט "השופר" דעם ■האב איך

 מיין )לויט ישי" בן "הר׳י אונטערגעשריבן איז וואם איינעם, פון
פרוט אין געדרוקט גזיךט\ביקס יצגץב ץ2יצגז געווען דאם איז השערה
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וולאבי ד. א.

 איז (,1875 נאוועמבער, טן19 ; 5 נומער ,6 )יארג. ״חבצלת" קינ׳ם
"השופר". פון רעדאקטאר .רער ווי אליאש״טגויבגש ולוז\ גזייוז אננעגעבן

 האט ער וראם משכילים, די בריוו דאזיקן רעם אין אויסרעכנדייק
 ׳משכיל, "באוואוסטן .רעם אויך ער •דערמאנט לאנדאן, אין געטראפן

 עט־ דא וואוינט רואם .ווילנע, פון חז׳אל הר׳ר מדקדק און מליץ ידער
 ער איז אזוי וואלד פון בוימער .די צווישן עפל אן ווי און יאר לעכע
 "רער :באמערקונג א צו ניט און לאגדסלייט" זיינע צווישן דא אויך

 ארויס־ גענומען יאר פארגאנגענעם דעם אין האט געלערטער דאזיקער
 נאמען אונטערן שפראך זשארגאנישער .רער אין בלאט א דא געבן

 וואס ברידער, אונזערע פאר געווען וויכטיק זייער איז •וואים "׳השופר",
 צו־ באמיט זיך תאט ער ווייל שפראך, אנדער קיין ביט פארשטייען

 גע־ .די אבער באקומענדיק ■ניט זאכן. ניצלעכע און גוטע זיי געבן
 דעם ביי און מיטלען אן געבליבן ער איז שטיצע און הילח העריקע

 פארצוזעצן כוח קיין געהאט ניט מער שוין ער האט נומער ניינטן
אויסגאבע". די

 "השופר". ■רעם :געזען ניט מרמר אויך האט אויס ווייזט עם .ווי
 צוגעשיקט פאטאסטאט רער אים איז איבערגעגעבן, מיר האט ער ווי

ווילנע. אין ביבליאטעק ייווא רער פון נעווארן
 ווי פיגורירט דיטץ ם. נאמען דער צי נאכצוזען, כדאי איז עם

 אליאשעוויטש, נומער. פון סוף צום אירויסגעבער אדער רעדאקטאר א
 אונטערן באוואוסט ליטעראטור תעברעאישער .רער אין איז .וואם

 ער שרייבער. יידישער אלם באקאנט ניט איז חז׳אל, פסעוודאנים
 תערמאן פראפ. מאטעמאטיקער בארימטן דעם פון שווער .רער איז

 נארדאן ליב יהודה •דיכטער דעם פון יוגנט־פריינט א און שאפירא
 יגע־ ליד א זיך געפינט יל׳ג" כתבי "כל פון באנד ערשטן דעם )אין

 עמיגרירט ער האט יארן זעכציקער די פון יםוח אים(. ■ווידמעט
 ידי פון לעבן ידעם אין אנטייל טעטיקן א .נענומען און ענגלאנד קיין

לאנדאן. אין יידן רוםיש־פוילישע
וולאבי ר. א.

? דערשינען צייטונגען דאזיקע די זיינען
ציון" "כת א.

דעם פון אגענט ■רער יטנץב וואם ׳מודעה, א אין
אפנעדרוקט 1884 יאר סוח האט ציון" ״שערי בלאט ירושלימ׳ער
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 ואס־יצג

 "שערי פון ארויסגעבער רער גאשציני, יצחק האט "המליץ", אין
 מימן בלאט ייהישן א ארויסגעבן 1885 אנהויב אין נעזאלט ציון"

ציונ׳ס"(. טאכטער )"די ציון" "בת נאמען
 וואכן צוויי "אין •געזאגט: ווערט מודעה דאזיקער דער אין

 ציי- א דערשיינען אויך רעדאקציע דאזיקער דער דורך ׳וועט אדום
 הייסן וועט און שפיראך )זשארגאן( ייידיש־דייטשישער ידעה אין טונג
 שוועס־ און בריהער אונזערע פאר ציונ׳ם( טאכטער )די ציון" "בת
בלאט". העברעאישן א ניט פארשטייען וואס טער,

 "די אדער ציון" "בת נאמען מיטן בלאט א פון עקזיסטענץ די
 אבער איז עם ׳דערמאנט; יט1 ערנעץ אין ווערט ציונ׳ס" טאכטער
 נומערן דהיי צוויי א ארויסנעגעבן יא האט גאשציני דאס מעגלעך

בלאט. געפלאנטן זיין פון

ירושלים". פון אמת "דער כ.

 )י״א ״שולמית" ירושלימ׳ער דעם פון נומער ערשטן דעם אין
 משומד ירעד •דאס געבראכט, ניים לאקאלע די אין ווערט תרע״א( אייר,

 ידעם מיט יידיש אין בלאט א ארויסנעבן פלאנעוועט ■פיינגאלד שלמה
 ניט טרעט "ער קעפל א אונטער ירושלים". פון אמת "דער נאמען

 בא־ הער אז געהערט, האבן "מיר :דערציילט ווערט אמת" פון אפ
 מיט בלאט זיין ארויסגעבן ניט באשלאסן האט פייננאלד ה. וואוסטער

 און אמת, ידעם פון אוועק ניט וויל ער — שבת" ״גוט נאמען ידעם
 "דער ׳נאמען ידעם מיט בלאט רעם ארויסצונעבן ער דענקט דארום

ירושלים". פון אמת

וולאכי ר. א.
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רנה"
ץ.883 — ץ 884 יאר\ די יג\3 רגרגוויגו אי\ גגאכובלאפו ר1א\1אגרבא א\

 אן !דערשיינען <צו אנגעהויבן בוקארעסט אין האט 1883 אין
 ערשיינט גאלעריע לידער רנה". "קול נ. א. וואכנבלאט אייננארטיק

ךארגוגחץא, ליביא פון רעדאגירט וואך יעדע
 פיר "אבאנעמענטס&רייזען אז אנגעוויזן, ווערט שערבלאט אויפן

 ווערדען "פאעזיען " אז און פראנק" 5 יעהרליך ראמעניען גאנץ
 רע־ ווערדען בריער "אונפרענקירטע אז און אויפגענאממען" פרייא

אנגענומען(. )ניט פוזירט"
 פארשפריי־ נישקשהידיקע א האבן נעמוזט האט רנה" "קול ■רער

 פון אדרעסן און נעמען זיך ■געפינען נומערן סך א אין יווייל טונג,
אבאנענטן. אן נעמען אדער אים פארקויפן וואס אגענטן,

 זוכט צייטונג די אז אנאנסירט, ווערט למשל, נומער, איין אין
ראבאט". מיט "אגענטן ארנטלעכע

 פראפעסי־ קיין ניט געווען אגענטן די זענען שטעט ריי א אין
 נומערן •די אין ווארט. •געדרוקטן פון "ליבהאבער" סתם נאר אנעלע,

 פון סך א פאראן זענען זיי צווישן נעמען. זייערע אנגעגעבן רוערן
 אקטי־ די פון אינטערעס רעם פון סיבה די ׳וועלט. טעאטראלער ירעד
 טיט •ווערן ערקלערט קען מיניאטור־זשורנאל דאזיקן רעם צו ארן

 אדער אקטיארן פון קופלעטן געדרוקט מען האט דארטן •וואם .רעם,
טעאטער. יידישן וועגן סתם

 אין למשל, ווי, געשעפטסאגענטן, געווען אויך אבער זענען עם
 דאס פארקויפט וואס בעקער, "מאריטץ געוויסער א וואו בוקארעסט,

 רומעניע( אין בלעטער יידישע עלטסטע די פון )איינע, "היועץ" בלאט
רנה". "קול פון ׳הויפט־פארקויפער רער אויך איז

 מען קען בוקארעסט אין אז אנגעמערקט, אבער .ווערט דערביי
טראנן". צייטוגגען וועלכע יוננלעך אללע "בייא קריגן עם

רנה". "קול אין אנאנסען די זענען אינטערעסאנט
 וואס העררן, "דיא אז דערמאנט, ווערט נומערן עטלעכע אין

 ניבט אונד ערהאלטען נומערן 3 אין ביז רנה קול אונזער וועלען
יאהר". האלב איין פיר אבאנענט אלם בעטר^כטעט זינד רעפוזירן,
 אנדערע די ביי רעדאקציע די זיך בעט ■נומער אנדער אן אין

 אויס־ זייערע מיט אויסטויש אן אויף איינגיין זאלן זיי אז צייטונגען,
נאבן.
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רוגז" "?זול

 _ רנה״ ״קול דער שרייבט — ׳רעדאקטערע געעהרטע ״די
זענדען". צו רעדאקציאהן ■אונזער אן צייטונג "■גראססע )זייער(

 איין אין ווייל -דערפאלג, א זיין געמוזט האט דניה" "קול דער
 וואך א מאל צוויי דערשיינען וועט ער אז געמאלדן, ווערט נומער

זעלבע. די בלייבן וועט פרייז די און
 "אנטיטשי־ איינגעצאלט האבן וואם אבאנענטן פון רשימה ידי
 רנה" "קול פון נומערן די אין געדרוקט יווערט פארויס( )אין פאגידא"

דאנקזאגוגג". "עפנטליכע אן מיט
 זען, צו אויסגעקומען איז אונז וואס נומערן, אלע אין כמעט

 כדאי איז וואס אידל", "פוילישן דעם וועגן נאנם8 אן זיך געפינט
:אינגאנ׳צן ציטירן צו

ונו גא א

איידעל פוילישער דער

 נעזאמטען דער קלאסען ארבעטענדען דיא פיר צייטוע איינע
 וועכענטליך אלל ברענגט און שבת ערב יעדען ערשיינט יודענהייט,

 פאלי־ אללע איבערזיכט קלארע אייגע ארטיקעל. לייט בעלעהרעגדע
 ניי־ וועלט, גאנצען •דער פון קאראספאנדענצען עראייגעניסע, טישע

 ענטדע־ פון נאכריכטען בעטרעפין, גאציאן אידישע דיא איגקייטען
 וואונדער אין פעלליטאגם שפאנענדינע ערפיגדונגעז, אין קוניגען
געדיכטע. שענע

 אבאני־ צו קווארטעל. פער םאנטים 75 פראנק 1 איז פרייז ■די
לאנדאן". סטר. קאמאיטשיל 137 , ראבבינאוויט וו. בייא רען

 עם וואם רעדאקציע, רער פון נעמאלדן ווערט צייט צו צייט פון
 רעקל^־ מערסטנטיילס נומערן. נאנטסטע די אין געדרוקט זיין וועט

שריפטן. זיינע רעדאקטאר דער מירט
 זעהר איין ווערען געדרוקט דנה קול אונזער אין וויריד "באלד

 אריגי" הויזירער, יגזגו)וגגץר\2אבג)ץ רער פעאילעטאן, אינטערעסאנטער
א".\2רארגןפ ליפא פון פערפאסט נאל

 פינקטלעך, וואך יעדע דערשיגען .אוים, ווייזט איז, זשורנאל דער
 אנט־ אן זיך געפינט 1884 סעפטעמבער טן1 פון 3 נומער אין ווייל

 שולד רער "דורך אז געמאלדן, ׳ווערט עם !וועלכער אין שולדיקונג,
׳. געווארען פערשפעטעט העפט .דיעזעם איז זעצערס דעם

 זשור־ דאס באשטייט געווארן דערמאנט פריער שוין איז עם ווי
 ימיר געפינען אזוי קויפלעטן. טעאטראלישע פון מערסטנטייל נאלכל

 רגר לאבוייגער. פון קופלעטן טעאטער און לידער רנה" "קול אין
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ט\אצ$י י.

 יגגזף בארער, וזדוני טזוזיד, גאלרפארעץ, פענאלעפזץא, אפאפעזץטד,
 יזגזף ער,\2.בדז ז. גז. יא\1וזאגול>ופ הזדוזיץ, ואד3ץ2רידע לייבאוזיטש.

א. א. גופוזאץ ב.
 פעליע־ געדרוקט האט דארעפגץא ליפא גופא רעדמסטאר >דער

טאנען.
 מאל־ דאם אדעה ביאגראפיע "איין געדרוסט איז ■פראזע אין
 פוילישע "דאם לינעצקים פון אנטנומען איז וואס יועיל" דאווישע
רערמאבט. ניט דערביי איז מחבר סיין יועעל".

 וואבג־ מערסזוירדיסן דאזיהן .רעם פון כאראסטער וצייטונגס דער
 אין באשריבן ווערן ענינים אקטועלע וואם ידעם, אין באשטייט .בלעטל

 טויט אויפן ליד לאנג א געדרוקט דארטן איז למשל, אזוי, גראמען.
:רעפריין אזא ימיט הירש באראץ פון

נאמען עדלער דער הירש "באראן
 וועלט -גאנצען ידער פיר הערץ גוטע יראם
 דערמאנין שפעטער זיך מיר וועלען טרערין מיט
פעהלעט". יודאלעך אונז פון ווער זעהען ערשט וועלען מיר

 מען ווייל "אקטועל", אויר זענען ימים־נוראים פון נומערן די
וו. א. א. בפרות־שלאגן יום־כפור, תשליך, וועגן סופלעטן ■דרוקט

 עלילת־דם טיסא־עסלארער רעם .וועגן זענען קופלעטן אייניקע
 למשל, ׳ווי, פ^רענידיגט, צייט יענער צו גראד זיך האט יוואם פראצעם,
 זענען וואס הורוויץ, פון )חרטה( בייססע געוויסענס שארפס מאריטץ
 אין איז וואם עסלאר", "טיסא פיעסע זיין פון אנטנומען מסתמא

יארס. ניו אין געווארן געשפילט 1886
 אין שארך "יאזעח ליד, .דאס געדרוסט איז נוימער אנדער אן אין

אפערעטע. זעלבער ידער פון אויך סערקער",
 למשל, אזוי, גראמען. אין געשריבן זענען לייט־ארטייסלען אפילו

 רער איבער עטוואם נ. א. ארטיקל אן נומער איין אין זיך ׳געפינט
גראמען. ... אין אינגאנצן יודענטהום דעם לאגע

 שערבלאט )דאס נומער פסחדיקער א אויס, ווייזט איז, יראם
 מצרים יציאת וועגן זיך רעדט "לייט־ארטיקל" ידעם אין ווייל פעלט(,

 קיין אומסערן זיך דארך מען אז רעם, וועגן און אימאל וועגן און
 ראטעווען זיך רח<5ד מען און אומגעזונט איז ריידן ווייל ישראל, ארץ
שנעלער. וואס

 כא־ געזעלשאפטלעכן פון לידער און סופלעטן אלע זענען בכלל
באפארבט. ציוניסטיש ׳דורכאויס ראסטער
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דוגזיי "ןץגל

 אפ־ זיך כדאי איז רנה" "קול ■פון ליד כאראקטעריסטיש ■איין אויר
 סא־ אזוי־גערופענער דער צו שליסל א אונז גיט עם ׳מחמת צושטעלן,

צייט. יענער פון פאעזיע ציאלער
 בע־ נישט עם זאל "מען ענטשולדיגונג נ. א. קופלעטן דיי א אין
:"געדאינק" אזא אנטוויקלט ווערט דארפין"

 גע־ ;איינגעמאכטס קראנקע און ברויט עסן מענטשן געזונטע
 נאצי־ זיגגען פעלקער קראנקע ליידער, פריילעכע זינגען פעלקער זונטע

 "שרייבער" דעם ציטירן לאמיר טרויעריקע. ה. ד. לידער אנאלע
:גופא

 געדאנק איר ימיט פאעזיע נאציאנאלע "די
איינגעמאכטם זיסן דעם צו גלייך איז

 קראנק גייסטעש איז זי יווען נאציאן די ערקוויקט זי
פערשמארצט". איז הערץ איר יווען

 פז^רן קופלעטן רעקלאמע שוין זענען סטראפן ווייטערדיקע די
 ערקוויקן, צו געזאנגען זיסע ברענגט וואס רנה", "קול זשורגאלכל

 יי!דן אז ׳האפט, גופא( ארויסגעבער דער )מסתמא ׳מחבר דער אבער
און ישראל ארץ קיין איבערפעקלען אינגיכן זיך וועלן

 קוויקן, הערצער אונדזערע זיך וועלן "׳דארט
■היער עצי כל יחננה אז יל ווי

>דריקן רנה" "קול מיין .דא איך וועל דערווייל
יאר". איין אויף כאטשי אייך אבאנירט איר און

מאדערניזירט(. )ארטאגראפיע

 ליפא רנה" "קול פון ארויסגעבער און רעדאקטאר רעם וועגן
 מיטן פארבונדן געווען איז ער אז אזויפיל, נאד מיר ווייסן ראדעסקא

 קופ־ טעאטראלע פון ביכל א זיינם רומעניע. אין טעאטער ייידישן
 וועלכע לידער, נייע און שיינע "זייער וגערןן, לי^גולוונז נ. א. לעטן
 גיווארין גישפילט איבעראל און גיווארין געדריקט נישט יעטץ ביז נאך
 בהוצאת א.\2ךאךגונג ליפא פאן פערפאסט טעיאטערע ז^ללע אין

 פרייז טהייל. ערשטע באקוי. מרגוליות יחזקאל ■ה׳ )!( וביידפוס
 פון מחיי טעאטער אין זיך )געפינט זייטן. 28 .1882 באני 50

יטוא(.
 זשורנאל א פון רעדאקטאר א געווען איז א $ נננץ ראך ועלבנור !דער

 יארן די אין בוקארעסט אין אפריער דערשינען איז רואם חגבור,
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טואצהי י.

 דער )לויט (.1887 )אפריל גאלאץ איז שפעטער און 1886־1887
(.317 ז. פעריאדיקא, רומענישע די פון ביבליאגראפיע

 ׳טיטן ■פארבונדן ׳פראפעסייאנעל אויך געווען איז ראדעסקא אז
 איז רואם זשורנאל, זיין פון ■נאר ניט זען צו איז טעאטער ייידישן

 פון איינעם אין ענטפער אן פון אויר נאר "טעאטר^ליש", דורכאוים
בריווקאסטנם. זיינע

 אונ־ טעאטער און אקטיאר דעם געענטפערט דארטן ׳ווערט עם
 געווען דאז איז וועלכער (,1858־1925) א^לראר אברמז טערנעמער

— :לשון אזא אין (1883 )איז ראמאן אין
 בעריכט קליינעם איין נאר אינטערעס. אונזער פיר זארגען "מיר

 קרא־ נאך אביגערייזט האט טרופע וויא ראם האבען. איהר קענט
יאווע".

 באריכט א אפדרוקן געוואלט האט אקסעלראד אז אוים, ווייזט
 געהאט האט ראדעסקא אבער טרופע, זיין פון מארשרוט רעם פון

 און רוטעניע איז טרופע טעאטער אנדער אן טיט ■אינטערעסן זיינע
נאטיץ. אז^ דרוקן געוואלט ■ניט ער האט דערפאר

 אין .רומעניע אין טעאיטער יידישן פון מעמד סאציאלן דעם פאר
 רנה" "קול פון קופלעטן אייניקע אין מיר געפינען יארן" "האניג יענע
 רואם ענין, אן שוין איז דאס אבער רמזים. אינטערעסאנטע גאר

פרעסע. ייידישער דער פון געשיכטע ■רער ימיט טאן צו ניט האט
 פעסט־ שווער איז דערשינען זענען רנה" "קול פון נומערן וויפיל

צושטעלן.
 ידי וואם שריפטן, פעריאדישע פון ביבליאגראפיע רומענישע ידי

 אין ארויסגענעבן ■האט בוקארעסט אין וויסנשאפט פון אקאדעמיע
 שילז ניט אויך ממילא וואכנשריפט. דאזיקע ידי ניט נאטירט 1913

 (,3 באנד ייווא, פון שריפטן" )״פילאלאגישע רשימה זיין אין זא\1ךא
 איז זען, צו אויסגעקומען איז אונדז רואם נומער, לעצטער ידער

דאטירט. ניט יארגאגג, צווייטן פון 9 נומער
 א אין געבונדן געזען האבן מיר וואם נומערן, מערסטע ידי אין

ארויסגעריסן. שערבלעטער די זענען באנד, קליין
 אנגע־ איז נג*יארגא צווייטן פון 3 נומער פון שערבלאט אויפן

תרמ"יד(. )אלול, 1884 סעפטעמבער 1 :דאטע די געבן
 פון רשימה דער און אדמיניסטראציע דער פון נאטיצן ידי פון
 א נעווען איז רנה" "קול רער אז זען, צו איז אבאנענטן און אגענטן

אופן. ׳געשעפטלעכן א אוימ ■געפירט געווען איז און ארטיקל גאנגבאר
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$גיר\ אי\ םרטםט םאציאליםםיט\ט ייריטגט

 .דערמאנט ניט ווערן רנה" "קול פון •מיטארבעטער די פון סך א
לעקסיקאן. רייזענם אין

 לייב$־ גזירטג טיטן אידענטיש מסתמא איז לייבאגגיםטג יגנגף
 ־85 ,1929 ,2) ״פנקס" אין םלאכי שרייבט עם וועלכן וועגן גגיכוטג.

 אן פון רעדאקטאר א געווען איז לייבאגגיםטג דאזיקער רער (.84
(.1885 )אין התוקע נ. א. בלאט יידיש

 צל״צל המכונה יוסח, הירש צבי אונטער זיך ער שרייבט דארטן
באטושאני". איש

 :נאמען דריטן מיטן געחתמעט קופלעטן די ער האט מסתמא
יוסף.

 אברהם •איינעם מייר נעפינען רנה" "קול פון ^גענטן ידי צווישן
 מעל־ עם ווי פריינידלעך, אזוי געווען איז וואס בריאלא, אין כץ גזיים
 דיא רנה" "קול אונדזער "פיר זשורנאל פון אידמיניסטראציע די דעט

פרם". לקבל שלא מנת על אנצונעהמען איינקאססא אוגד אגענטור
 איבערגע־ האט ■וואם כץ, זעלבער •דער -ווארשיינלעך איז דאס

 עם וועלכן וועגן העברעאיש, אויה יינגל" "פויליש לינעצקיס, זעצט
 )דארטן \1םאר ג. און (282־83 ,1 בלעטער" )״ייווא םלאכי שרייבן

 אן און משכיל א געווען איז ער אז (,152 ז. ,9 באנד און 90־91 ,8
שרייבער. העברעאיש־יידישער

 ראדקינסאנס פון אנענט" "גענעראל !דער נעווען כץ איז אגב
.היעוץ". "וואהרען פונעם פארטרעטער רער און "הקול"

טגאצ?י י.

 פרעסע סאציאליסטישער יידישער דער פון געשיכטק דער צו
פוילן. אין

 וויכטיקע א פויליש אויף דערשינען ווארשע אין איז 1935 אין
 מאטעריאלן נ. א. ץארםא\2 גטגאגא פרוי פון ארבעט ביבליאגראפישע

 טעריטא־ די אויר דרוקן סאציאליסטישע פון ביבליאגראפיע רער •צו
זייטן(. 374) 1866—1918 יארן די אין פוילן פון ריעם

 פעריאדישע יירישע ידי אויך אנטהאלט ביבליאנראפיע דאזיקע !די
 ■ווי ריכטונגען אזוינע זייגען לייידער, בראשורן. אויך ווי אויסגאבעם

 יידישע און )ס׳ס( סאציאליסטן־ציוניסטן ציון", "פועלי "בונד", דער
שוואך. זייער •געווארן באארבעט אנארכיסטן

 שריפטן יידישע די נעווארן באארבעט גלענצענד זיינען דאנעגן
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שאגתץי י.

 סאציאל־דעמא־ דער פון פארטייען, סאציאליסטישע פוילייטע די פון
 דער פון און ל.( פ. ה. ד. )ם. ליטע און פוילן פון ׳פארטיי קראטישער
נאליציע. אין פארטיי סאציאליסטישער פוילישער

 ■דאזיגער .דער פון ארויסנעמען באשלא׳סן מייד האבן ■דעריפאר
 אמבעסטן זייינען וואם פארטייען, ידי פון ׳פרעסע די נאד ביבליאגראפיע

 ׳דאזי־ דער מיט לייענער ייידישן דעם באקענען און -געווארן באארבעט
 דעטא־ אזא און פולשטענדיקע אזא !רשימה. אינטערעסאנטער סער

׳פאירענפנטלעכט. געווען ניט קיינמאל נאך איז ביבליאנראפיע ליזירטע
 לאטיי־ ימיט אנגעגעבן בלעטער ידי פון ■קעפלעך !די זיינען ליידער,

 זיי־ קעיפלעך ■דאזיקע ידי רעקאנסטרואירן ביים אז אזוי אותיות, נישע
 מען אבער אויסלייג. אין אומפינקטלעכקייטן אריין ׳ווארשיינלעך נען
 ביבליאגרא־ ■דאזיסער דער פון וועריט הוייפט ידי העלפן. ניט זיך קען
 דינען קען יזי און אינפארמאציע, פון ■רייכקייט איר אין באשטייט פיע
 פון כיבליאגראפיע א באיארבעטן דארח מען אזוי ווי ׳מויסטער, א ווי

פרעסע. .דער
 לעיגא־ די ווי נוט אזוי אומלעגאלע די אריין זיינען רשימה רער אין

אויסנאבעט. לע

:אלח־בית לויטן ימיר ניבן רשימה ידי
 סאציא־ פון !צייטשריפט — דלללןאזץדאלץ נואאיאל ללד יידיש רטר

 נעזעלשאפט־ און סריטיק ליטעראטור, ׳וויסנשאפט, ליטטישער
 רער פון ארגאן ■רער ווי חודש יעדן דערשינען לעבן. לעכן

 נומעירן. 5 ארויס .1905 לעמבערג פארטיי. יד. ם. יירישער
 .1905 אפריל־מאי— 1—2 נומער לללזץגלד. ידילשגל .רעדאקטאר
 לץיירעללר ה. גדאטראץ, ח. :מיטארבעטער זייטן. 70 אנטהאלט

א. א.
 )!( דעמאיקראטישען סאציאל דער אירגאן — פאלזץללבלאבל אידישללנל

 .1896־1899 לעמבעריג וואכן. צוויי יעדע דערשינען פארטיי.
 לזללדללאל רד. :ארויטנעבער אללבלללדבלילל. לזאלץלל דד. רעידאקטאר:

 אקטאבער 16 דעם דערשינען נומער ערשטער דיאללאללץ.
 1300 געווען טיראזש רער איז 1896 אין זייטן(. 4) 1896

עקזעמפלארן.
 וואכנבלאט. סאציאל־דעמאסראטישער — וללג3םציי\2^אל אירישלל די

 לעמבערג פארטיי. ■ד. ם. פוילישער ידער ימיט ׳סיימפאטיזירט
ריאלזאלנו. לז. : רעדאקטאר .1902

 פאר־ סאציאלדעמאקראטישער ידער )פון( ארנאן — אדבללללללד רללד
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פיגילץ אי\ ^רגגנזגן נגאציאליםס"־טנן יירישגג

 .1893־1896 לעמבערג ■וואכן. צוויי אלע דערשינען טיי.
 רעדאק־ פאראנטווארטלעכער גגאל^ץ. יגגזף :ארויסגעבער

 דערשינען איז נומער ערשטער דער בירגוגזץ)גל. יאאכיגג :יטאר
 עקזעמפלארן 500 :טיראזש זייטן. 8 ,1894 יאנואר, טן5 דעם

(.1894 יאר טיטן )אנהויבנדיק
 )ר( סאציאליסטישע )ר( פוילישע רער פון ארגאן — ארביימ־גוך וצד

 ווארשע און קראקע לאנדאן, אין ארוים ם.(. פ. )פ. פארטיי.
 נוטערן 50 .דערשינען אינגאנצן .1898־1906 יארן די אין

(1898 — 1, 1900 — 1, 1901 — 2, 1902 — 3, 1903 — 1, 
 איז נומער ערשטער דער נוט.(. 36 — 1906 און ,6 — 1905

 1902 פון 6 נומער פון זייטן(. 16) 1898 דעצעמבער :׳דאטירט
 9 נוט. פון -דרוקעריי. געהיימער א אין -פוילן אין געדרוקט
 פון דרוקעריי ידער אין קראקע אין נעדרוקט (1905 )יאנואר

 פאר־ ווארשע, קיק איבערגעטראגן 1906 אין יט\)גר.3 יגגגף
 זייטן 8 געהאט האט נומער יערער וואכנבלאט. א אין ■וואנדלט

 עקז" 1500 !צו 1־2 נוט. :טיראזש קאפיקעס. 3 געקאסט און
 )אפריל 21 ,20.000 — (1905 דעצעמבער טן22) 13 נוט.

 1 נוט. 10.000 — (1906 )אויגוסט 36 ,10.000 — (1906
 לנוא\ 5 — 2 )וואלעצקי(, האראוגיץ גגאוץגז רעדאקטירט האט

 רך. רעדאקטירט האט 1900 יאר פון ;קריסט( )א גגאסילטגגנגזץי
 :געזעצט )מיכלסאן(, רובינשטיין מיטארבעטער: גאלנג. פגץלי$גץ

 ־1904 יארן .די אין .בערגגגר. און גאטליב( )לעאן רארבגגואץ י.
 )אין מיכעלסאן געווען רעדאקטאר דער איז )אפריל( 1906

קראקע(.
 אומלעגאל ארוים )לינקע(. פ.ס. פ. פון ארגאן — ארביילץלגר דשר

 פאר־ איז עם ווי נאכדעם ,1907־1906 יארן ידי אין ווארשע אין
 נומערא־ די פא-רטגעזעצט ם. פ. פ. אין שפאלטונג א ■געקומען

 איז נומער ערשטער ידער אז אזוי ,,ארבייטער", אלטן פון ציע
 50 נומער (.64־50) נומערן 15 אינגאנצן ארוים .50 נומער

 ידעם 64 נומער .1906 נאוועמבער טן30 דעם דערשינען איז
זייטילעך. אכט נעהאט האט נומער יעדער .1907 אויגוסט טן16

 2 ארוים אומלעגאל. ם. פ. פ. פון אויסגאבע — גגוגג)ןךן\שאפבג רי
.1906 ■מאי דאטירט איז ערשטער דער נומערן.

 ארוים .1905 קראקע ס. פ. פ. פון ארגאן — ןאכריכלץ\ לגגצגץ)! די
 אפריל, טן30 — 2—3 יאנואר, טן22 — 1 :נומערן פעח

נומער. א זייטן אכט לעצטער(. )דער 5 מאי, טן12 — 4
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טואצ?י י.

 פון קאמיטעט יידישן פון ארגאן — בלאפלז פאציאליפפילטט ראג;
 נוט. נומערן. 6 ארוים )אומלעגאל(. 1905 !ווארשע ם. יפ. ■פ.
 גאיוועמבער טן19 — 2 עקז.(, 10.000) 1905 נאוועמבער — 1

 10.000) 1905 דעצעמבער טן5 — 6 עקז.(, 10.000) 1905
?רגל. גז. רעדאקטאר עקז.(,

 פון אתאן זשורנאל. חודש וויסנשאפטלעכער פאפולערער — פאגפ טפ
 ■דערשעען נוימער ■איין ׳שלעזיע. און ׳גאליציע פון !ד. ם. פ. פ.

 העלער. 4 פרייז קראקע. אין געדרוקט .1900 פעברואר אין
פ. פ. פון קאמיטעט יידישן פון ארגאן — בלטפלטג ־יאליפפיט\ט3פא

 אונטער פלוגבלעטלעך רייע א ווארשע אין ארויס 1905 אין ם.
עקז. 10.000 :טיראזש נאמען. דעם

 אויסנאבע איינמאליקע אומלעגאלע — פלגגרלטפלטך פאציאליפפיטוט
זייטן. 4 .1904 יולי ווארשע, ם. פ. פ. פון

 סאצי־ )ר( פוילשיע )רער( די פון "ארגאן — גגגרלבז פראלטפארילטט רי
 דריי ארויס .1902־1903 לאגדאן פארטאיייי". )ר( אליסטישע

 יאנואר — 2 ;זייטן 16 ,1902 אקטאבער — 1 נומערן.
 (.88 — 41) זייטן 48 ,1903 פעברואר — 3 זייטן, 40 ,1903

 ?ראגץ. פיליפ פיבטלפאן, :מיטארבעטער גא?פ. פ. :רעדאקטאר
.גאטליב(. )לעאן הארטמאן געזעצט:

 זשור־ חודש פאפולער־זויסנשאפטלעכער — גגטלפ פראלטפאריטוט רי
 ארוים ,1907 ווילנע־ווארשע, )לינקע(. ס. פ. פ. פון ארגאן נאל,

 מיטאר־ שטענדי׳קער ?ראגץ. פיליפ פון רעיהאקטירט נומערן, 9
 :געווען זיינען מיטארבעטער די צווישן תגרגגיץ. לט. :בעטער

 ערשטער עקז. 1000 :טיראזש א. א. מילך, יעקב פרץ, ל. י.
 אקטא־ אין (9) לעצטער .1907 יאנואר אין דערשינען נומער

.1907 בער
 סאציאל־׳דע־ פון קאמיטעט צענטראלן פון פלוגבלאט — ?אגזף צגגז

 :טיראזש נומערן. 3 .1918 ליטע. און פוילן פון מאקראטיע
 אויגוסט — 3 ; 3000 — 1918 אפריל ,2 ; 1000 — 1 נוט.

1918 — 3000.
 איין אוטלעגאל. ליטע. אין ם. פ. פ. פון אויסגאבע — ?אגזף רטר

.1906 מאי אין דערשינען נוטער
 פיר ארוים ליטע. און פוילן פון ד. ז. פון ארגאן — פא\ רגיפט רי

 1905 יולי טן6 .רעם דערשינען ,1 נוטער .1906 אין נומערן
 זייטן(, 12) 1906 אויגוסט טן4 — 2 נומער עקז. 6000 אין

עקז.(. 6000) 1906 סעפטעמבער טן3 — 3 נומער
ש. י.
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וועלט". "פראלעטארישע די און קראניז פילים

 סאציאליזם", ייידישן פון ,,זיידן דעם ווינטשעווסקין, מאריס נאך
 6םילי פסעיוודאנים זיין אונטער באקאנט מער ראמברא, יעקב איז

 סאציא־ פארשטייערפון פראמינענטסטער יםאמע רער געווען (,1קראנץ
 ער האט 1889 ביז 1881 פון יידיש. אויר זשורנאליסטיק ליסטישער

 וואם צייטשריפט, די פריינד", "ארבעטער לאנדאנער דעם רעדאקטירט
 צווישן סאציאליזם פון קארעספאנדענץ־שול מין א געווען דעמאלט איז

 רבע־*? יידישער ערשטער דער מיט אויך לאנדאן אין אגפירנדיק יידן,
 זיין דערשינען לאנדאן אין איז 1899 אין ;דעמאנסטראציע טער

 ארבייטער־פראג־ "דאם לאסאלם פערדינאנד פון איבערזעצונג יידישע
 קראנצן האט וואם ווינטשעווסקין, מאדים פון אריינפיר אן מיט ראם"

 אויח ער איז 1890 אין און יידיש, אויה שרייבער א פאר געמאכט
 זענען וואס סאציאליסטן, יידישע יארקער ניו די פון איינלאדונג דער
 ליי־ "סאשעליסט דער אן אנגעשלאסן געווען סעקציע באזונדער א ווי

 וואכנשריפט די רעדאקטירן אהער געקומען פ.(, ל. )ס. פארטיי" באר
(.* געווארן געגרינדעט דעמאלט איז וואם ,צייטונג", "ארבייטער

 ערשטן רעם "צוקונפט", די רעדאקטירט קראגץ האט 1892 אין
 די געווען איז וואם זשורנאל, סאציאליסטיש־וויסגשאפטלעכן יידישן
 איז עם ווען ,1894 אין און ״צוקונפט", איצטיקער דער פון מאמע

 סאציא־ יי-דישע ערשטע דאס "אבענדבלאט", דאס געווארן געגרינדעט
 רעדאס־ פאר געווארן צוגעצויגן אויך קראנץ איז טאגבלאט, ליסטישע

 דער איבער איז ער ווען ,1899 ביז אמט רעם אנהאלטנדיק טאר,
 קורצע א און ארויסגעטראטן פ. ל. ס. רער אין שפאלטונג צווייטער

 אפגע־ די •וואם "פאלקסצייטונג", וואכנשריפט די רעדאקטירט צייט
 לעצטע -די רעדאקטירט אויך האט ער געגרינדעט. האבן שפאלטענע

 גע־ איז וואס חודש־זשורנאל, רעם צייט", נייע "די פון נומערן צוויי
"!צוקונפט". אפגעשטעלטער דער פון ארט אויפן געווארן גרינדעט

 "פארווערטם"־ דער פון קעגנער א געווען איז נץ*קר? ווי אזוי
 ארויסטריט דער •פארגעקומען איז עם ווען צייט, דער פון נאך ריכטונג

א ער האט פ., ל. ם. רער פון "פארווערטסיסטן" שפעטערדיקע די פון

 רריטער ליטעחאטור. יידישער דער פון לעקסיקאן : רייזען זלמן י(
.740־727 זז. 1929 ווילנע, באנד.

 סאציאליס־ יידישער דער פון געשיבטע דער צו : שטארקמאן משה ״(
.387־355 זז. .1932 דעצעמבער, "ייווא־בלעטער", פרעסע. טישער
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 אין מיטארבעטנדיק זשורנאליזם, סתם מיט פארנומען זיך לאנג צייט
 דער איז צוערשט פרעסע, בירגערלעכער יידישער יארקער ניו דער

 ■וואכג־ אין און זשורנאל" ,,מארגז אין דערנאך און וועלט" "יידישער
 די פאר צייט צו צייט פון שרייבנדיק אמעריקאנער", "רער בלאט

צייטשריפטן. אנארכיסטישע און סאציאליסטישע אומאפהענגיקע
 פרע־ בירגערלעכער רער מיט פארבינדונג זיין אויה געקוקט ניט

 וואס ׳וועלט", "ארבעטער וואכנשריפט די רעדאקטירט קראנץ האט סע,
 1904 אין ארויסגעגעבן האט געווערשאפטן יידישע ■פ^רייניקטע די

 איבערזע־ מיט אפגעגעבן זיך דערביי און •נומערן(, 22 )דערשינען
 ■ווערק. פאפולער־וויסנשאפטלעכע דיי א שאפן מיט און צונגם־ארבעט

 ,,צו־ באנייטע די רעדאקטירט לאנג צייט א ער האט 1901־1904 אין
קונפט".

 אלם ער האט אסימיליטאריש, גענייגט געוועז איז קראנץ הגם
 סא־ יידישע ריי ■גאנצער א פון •אנטוויסלונג דער געהאלפן רעדאקטאר

 מיטן אינאיינעם ער האט 1893 איז שוין און שרייבער, ציאליסטישע
 א (,4אנצייגער דעם רעדאקטירט (3 י\2אן)ז\2ט\אר ודיכל אברגזנג דיכטער

 ס׳זענען וועלכן פון חודש־זשורנאל, וויסנש^פטלעך־ליטערארישן
 אמע־ סיין געקומען איז גארר? י)ץןץב ווען נומערן. .צוויי בלויז ארוים
 מעגלעכקייט א געגעבן אים בלויז ניט קראנץ האט ,1891 אין ריקע

 ארום אזוי זאל גארדין אז צייטונג", "ארבעטער ■רער פאר שרייבן צו
 מיט באקענט אויך אים האט ער נאר יידיש, אויר שרייבער א ווערן

 געפירט האט דאם טעאטער. יידישן דעמאלטדיקן פון "סטארם" די
 געשאפן און דראמאטורג יידישער א געווארן איז גארדין אז דערצו,
(.6טע^טער יידישן פון געשיכטע דער אין עפאכע

 בא־ קראנץ האט פאמיליען־לעבן זיין אין איבערברוך אן מחמת
 דורכגע־ באשלוס זיין האט ער אמעריקע. פון אוועקצופארן שלאסן
 האט פארטיי, סאציאליסטישע פוילישע די ם.", פ. ,,פ. די ווען פירט,

 אים האט מען און זשורנאל, יידישן א ארויסצוגעבן געלט אסיגנירט
 פי־ די פון אויגן די אין רעדאקטירן. צו זשורנאל דעם איינגעלאדן

פ<ד דער געווען קראנץ איז ם."־סעקציע ,,פ.פ. יידישער דער פון רער

.503־500 זז. ,1929 ווילנע, באגד, פערטער ׳לעקסיקאן, רייזען (”
 ליטעראטור, פיר זשורנאל "מאנאטליעכער "שטאדט־אנצייגער", דער (4

 — נאוו. און אקט. ,1893 יארק, כיו קאמערץ. און וויסענשאפט קונסט,
נומערן. 2

 יידיש־ייווא־בלע־ אויף דעביוט גארדינס יעקב :שטארקמאן משה (6
.185־180 זז. ,1932 סעברואר, טער,
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גגטירלץ" ראלגוביאךישגו9" די אג\ גץדאןץ ירי9$

 לאנג־ זיין מחמת בלויז ניט ארבעט. אט־דער פאר מענטש סיקער
 פובלי- און רעדאקטאר סאציאליסטישער אלם דערפארונג יאריקער

 די וועמען "בונד", צום קעגנערשאפט ביטערער זיין פאר נאר ציסט,
באקעמפט. האט ם. פ. פ.

 א געמאכט קראנץ האט (,1907־1906) אייראפע אין זייענדיק
 איינ־ די און רוסלאנד. און פוילן גאליציע, איבער נסיעה לענגערע

 זשור־ "מארגן אין פארעפנטלעכט ער האט נסיעה זיין פון דרוקן
 אר־ "פרייע אנארכיסטישער רער אין און "אמעריקאנער" אין נאל",

(.8שטימע בעטער
 רער ׳דערשיינען צו אנגעהויבן ווילנע אין האט 1907 יאנואר אין
 מא־ וועלט", פראלעטארישע "די — ם." פ. ״פ. פון ארגאן יידישער

 רע־ קראנצם אונטער זשורנאל, פאפולער־וויסנשאפטלעכער נאטלעכער
 אין לאגע פאליטישע די ;מיטארבעטער געפעלט האבן עם דאקציע.
 נעדריקט באזונדערס האט זי און שווערע, א געווען איז רוסלאנד
 אמערי־ און ענגלישע צו צוגעוואוינט געווען שוין איז וואס קראנצן,

 ם. פ. פ. פון רייען די אין האט נאך דערצו און פרייהייטן, קאנער
שלום. קיין געהערשט ניט אויך

 "פראלעטארישע דער פון (ד נומערן ניין בלויז ארויס זענען עם
 ער האט טעג יענע אין איבערגעלעבט האט קראנץ וואם און וועלט",

 1907 אין איז וואם וזילבץ, צו בריוו דריי א איז נעשילדערט
 אינ־ אן זיינער יארן זינט און "צוקונפט" רער פון רעדאקטאר נעווען
פריינד. טימער

 פון זאמלונגען פרעסע די איז זיך געפינען בריוו דאזיקע די
 דא ברענגען מיר און ארכיוו( מילכם יעקב )פון ווילנע; אין ייווא

 "פראלע־ דער אויח דירעקט זיך באציען וועלכע אויסצוגן, עטלעכע
זשורנאל. דעם ארוס לאנע רער צו און ■וועלט" טארישער

א.
.1907 יאנואר, 1 ווארשע,
מילך! גענאסע ווערטער

יעצט ביז האב איך ווארום זיך, וואונדערט איהר אויב . . .

 , באנעגענישן ליטערארישע קראנצס "פיליפס :שטארקמאן משה *(
.82־57 זז. ,1929 ווילנע, באנד, דריטער שריפטן, פילאלאנישע
 נא־ גיז יואנואר פון דערשינען איז וועלט" "פראלעטארישע די

 וויל־ איז געווארן געדרוקט זענען נומערן זיבן ערשטע 'די .1907 וועמבער,
ווארש. אין צוויי איבעריק די נע;
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ץןץא\1שגואך .1ן

 אליין האב איך ווייל וואונדערן, ניט זיך איהר זאלט געשריעבען, ניט
 איז יאזדא מיין זיך. געפין איך וועלט וועלכער אויר געוואוסט, ניט

אינצידענטען. אונערווארטעטע מיט פול געוועז
 פראלעטארישע "דיא אז פיעל, ז^זוי וויינייגסטענס איך ווייס יעצט

 רום־ אין ■וועלט סטאלי&ק׳ם זעהן צו דערלעבען ענדליך זועט וועלט"
 קאנ־ א קריגען געקענט ניט פאל קיק אויה ימיר האבען דא . . . לאנד

 "קאנסטיטוציע" דער מיט בענוצען זיך געמוזט האט מען און צעסיע,
 עם און נעגאנגען ניט לייכט אזוי ראם איז נאטירליך, ווילנע. אין

 פארשטע־ קוים זיך מען קען אמעריקע אין צייט. פיעל געקאסט האט
איז. ניט וואם ארויסגעבען ביי׳ן דא האט מען צרות פיעל ■וויא לעז,

 אי־ קיין גאר ירא האבען מיר וואם ערגסטע, ראם איז פארלויפיג
 אידישע סך א האט פארטיי אונזער קרעפטע. ליטערארישע דישע

 א קענען זיי אז אסימילירטע, אזעלכע אלץ אבער אינטעליגענטען,
 לעזערם און ניט, גראדע פעהלט געלט שרייבען. ניט אידיש ■ווארט
 שריי־ מען נעמט וואו טייפעל, צום אבער, זיין, געווים אויך וועלען

 אייערע ימיט העלפען ניט מיר וועט אמעריקע אין איחר אויב בערס?
 פון שט^רבען פשוט וועלט" פראלעטארישע "׳דיא וועט ׳פעדערם,

 (8 *מיכעלסאן יגענ. און איך האב נומער ערשטן רעם אויסצעהרונג.
 בעט דארום געהן. ניט לאנג ראך עם קען אזוי אבער אויסנעפילט,

 האט (8מינם ארטיקעל. אן צוצושיקן באלד מיר רחמים אייך איך
 הפנים "צוקונפט". רער פון ארטיקעל )אן( אייערן צוגעשיקט אהער

 דארפט ווייניגסטענס ׳מאל ערשטען ידעם אבער איבערדרוקען. צום
 בעסטע דאם סחורה. איבערגעניצעוועטע קיין ניט צושיקען איחר

 איבער ארטיקעל אן צוגעש^קט מיר •וואלט איהר ■ווען געווען, .וואלט
 גארניט מען ווייס דא אלגעמיין. אין ^ארסיייגון אוןעריקאןער דיא

 און אונטערשיעדע, און שטרעבוננען זייערע ערקלערט דערפון.
 שליסליך און פאלקם־פארטייען זאגענאנטע ידי אויר אפ זיך שטעלט

 טעריטאריאליס־ ציוניסטען, דיא לאזט סאצי^ליסטישער. דער אויח
 מיכעלסאן רוהע. צו פראגע אידישע דיא אייבערהויפט און טען

 ■דערפון, מעהר מיר ווייסען ארט אויפן דא און דעם, וועגען שרייבט
אמעריקע. אין ׳וויא

 ארבעט יידישער דער אין טעטיקייט זיין און מיכעלסאנען ווגן (8
 ייווא־ — 1899 אין ארעסט פרצעם ל. ״י. אייזנערם ג. זע: ם. פ. פ. פון

.361־353 זז. ,1933 מערץ־מאי, בלעטער,
 אמעריקע אין ס. פ. פ. יידישע די פון גרינדער די נון איינער (8

ניק.—ם. ל. ם. א געווען ער איז
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גתץלגג" "פראלנובגארישנו די אג\ לראןץ חילי^

 ווינטשעווסקי׳ן. און (10 פייגענבוימען צו היינט אויך שרייב איך
 זעהט און "צוקונפט" רער צו אדרעסירט איז איהם צו בריח )רער

 געבעטען איך האב פייגענבוימען בעקומען(. ד^ב איהם ער אז
 דיא פון זייט פראקטישער רער איבער ארטיקעל אן שיהעז צו מיר

? איהם מיט יעצט איהר זייט בעציהונגען וועלכע אין טראסטם.

 סאציאלים־ יידישע ערשטע די פון אייגער פייגענבוים, בנימין (10
. ״אפיקורסות פון פראפאנאנדיסטן און שריייבער טישז^

 פון גרום א איבער גיט וועמען בודיאנאוו, מיר וועט פילייכט
 ווינשענם־ זעהר ■וואלט עם ארטיקעל? אן צוגעשיקט אויך מיד,

 רער איבער פשוט ארטיקעל אן איהם פון קריעגען צו געווען ווערטה
 וויכטיג זעהר ירא עם איז אונז פאר לאונגבויבוגציגו. אוזעורילאגנוג־

פערשטעהן. אליין עם וועט איהר וויא
 סאציאלים־ אמת׳ע $ פערדינען וועט אייך פון יעדערער קורץ,

 רען, ארטיקעל, אן מיט זיין מכבד אובז וועט ער ווען מצוה, טישע
 מוזען מיר און שרייבערם אידישע קיינע דא האבען מיר געזאגט, ווי

אמעריקע. פון הילפע ליטערארישע האבען
 זארגט און ארבעט רער וצו זיך נעהמט ברודער, ליעבער אלזא,

 ליטע־ דא אונז זאלען גענאסען סימפאטיזירענדע אנדערע אז אויך,
ארויסהעלפען. ראריש

 איך אז ראך, איהר פערשטעהט זא מיר, צו אנבעלאנגט וואם
 גוואל־ זיינען רעפרעסיעס די .. . ראזעס פון בעט א אויח ניט שלאח
 דורב־ איין געהאט מיד האבען וואכען פאאר לעצטע דיא און דיגע,
 דא וועל איך צרות. גרויסענע איז עם אנדערן. רעם נאך פאל

 וועל איך וויא לאזען, זיך וועט עם וויא לאנג, ^זוי פערבלייבען אבער
 פאר רא איז ערגסטע ראם . . . אויסצוהאלטען זיין שטאנד אין עם

 אז האח, איך אבער אפגעזונדערטקייט, און איינזאמקייט •דיא מיר
 מיר פאר יעצט -ראם איז יעדענפאלם, ווערען. בעסער ■וועט עם

 . . . פייער רעכטען אין דא פארבלייבען צו 3־ ז^חז 0£ 1!0ז10ז
 פער־ דיזע אונטער לייסטען •ווייניג גאנץ ליידער קען איך אבוואהל
אומשטענדען. פלוכטע

 ■רעם. וועגען שרייבען מעהר מאהל אנדערם אן אייך וועל איך
פרייהייט... רער אויח יאהר דיזען ענדיגען צו ■מיר ווינשט דערוויילע
 מא־ דיזען פון ענרע צו ארטיקעל איין אייך פון ערווארטע איך

 נומער. נעכסטען אין אפדרוקען קענען איהם זאל איך ■דאס זא נאט,
שרייבט! שרייבט,
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!מילך פריינד
 דיא צו צוגעוואהנט אביסעל זיך האב איך ווען יעצט, "זאגאר . . .

 אמת רעם ימיך, איך פיהל זשורנ^ל, רעם רעדאקטיר און צרות היגע
 סיין איך תאב האפנונגען גרויסע קיין היימליך. ניט גאר זאגן, צו

 אונאויפהערליכע אזא אויח אבער רייזע, מיין מכח געהאט ניט מאל
 רעכענען. געקענט ניט זיכער איך האב אונגליקספעלע פון רייהע
 פערגאנגענהייט דיא פערפאלען, איז פאריבער, איז עס ■וואט מילא,

 אבער ;בעריהרען ניט יעצט איך וועל מאנאט 6 לעצטע דיא פון
 פריהערע דיא צו צוגאב א נאך איז פאר יעצט קומט עם וואם ראם

 מאכט ראם שפאלטונג. אינערליכע טרויעריגע דיא מיין איך צרות.
 רער וואם ניט, גאר ווייס איך פארטיי. -דער פון תל א מעהר אלץ
 תיא מענשען. קיין ניט און געלט קיין ניט זיין. וועט דערפון סוח

 בייטרע־ פון מיטגליעדער דיא אבגעוואהנט האבען עקספראפריאציעם
 דיא פון ארויסגעריסען האבען רעפרעסיעם שרעקליכע •דיא און גע,

 וועט עם אויב מיטגליעדער. ענערגישסטע און בעסטע דיא רייהען
 קרעפטע •פון פעראייניגונג א און זייט איין פון אמנעסטיע אן זיין ניט
יאהרען. אויר קאפוט דא מיר זיינען זייט, אנרער רער פון

 נא־ ער ליידעט זא קאמיטעט, אידישען צום אנבעלאנגט ■וואס
 דא איז אידען דיא צווישען קריזים. אלגעמיינען רעם פון טירליך

 וויי־ גאנץ זיי קענען אליין אבער ניטא, שפאלטונג קיין אייגענטליך
 ■מיר מיטעל. פינאנציעלע אין מאנגעל צוליעב איינפאך אויפטאן ניג

 איבער־ און זשורנאל רעם אויח סומע געוויסע א געהאט דא תאבען
 געברויכען געמוזט האט מען אבער אויסגאבען, לעגאלע אויח הויפט

 אויר קלעקען קוים וועט עם ראם זא זאכן, אנדערע אויח געלט ראם
 (“ 4000 אונגעפעהר איז צירקולאציע דיא נומערן. פאר א נאך

 פאר בלויז פערקויפט ווערט נומער א וויא אזוי און עקזעמפלאירען,
 פאל בעסטען אין מען דערלייגט זא קאפ(, 6 )פאקטיש (12 *קאפ 10
דיא ניט ווען נאטירליך, רוב׳. 125 אונגעפעהר איז ראם העלפט, א

 וועגן ברך איר אין ■בארוייזט קארמאן י פרו ריכטיק. ניט איז דאם (“
 • ט נ ז י ו ט געווען איז טיראזש דער אז פרעסע, שער י סט י יואל סאצ דער

 פרעפע" סאציאליסטישער יידישער דער פון געשיכטע דער "צו ש׳ם י. : זע
זאמלבוך. ידעם אין

קאפיקעם. (12
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 דיא ביי אבער געהאט, ווערדע קיין דעפיציט אזא ׳וואלט ׳טפאלטונג,
שווינדזוכט. גאלאפירענדע א יראם איז אומשטענדען יעצטיגע

 פון ווייס מען וואו דארט, אויסגענומען האט דטודנאל רער
 און גרויס איז רוסלאנד וויא אזוי אבער איהם, לעזט מען און איהם

 מען ווייס אדווערטייזען, .צו גוט מיטעל נויטיגע דיא ניט האבען מיר
 רער פון ׳טטעדט מייסטע דיא אין עקזיסטענץ זיין פון ניט אפילו נאך

זיד־רוסלאנד. פון און ליטא
 איך קרעפטע. ליטערארישע היין גאר דא מיר האבען נאך דערצו

 ־טען3 רעם פיר נומערן. דיא אויס פילען . . . (13מיכעל גענ. און
 איז דאם פייגענבוים. פון $<רטיקעל אן געקראנען איך האב נומער

. . . מיטווירקונג ליטערארייטע זייטיגע גאנצע דיא דערוויילע

.6 הערה :זע מיכעלפאן. ט. (”

 יטיקען מיר זאל ער וויא פערלמוטער׳ן, צו געשריבען האב איך
 ׳טוין ■וועל איך פערנאכלעסיגען. ניט עס ער זאל "צוקונפט". דיא

 נאטירליך איך האב פרינציפיעל איבערדרוקען. קען מען וואם זעהן,
 "פאליטי׳טען אייער צו יעדענפאלם מיר ׳טיקט דאגעגען. ני׳טט גאר

 זיכער עס איך וועל קאנווערט, א אין יאנואר־נומער פון איבערבליק"
בענוצען.
 נא־ צייט. אין וועלט" "פראל. דיא קריעגט איהר אז האח, איך

 איך אבער ארטיקלען, דיא מיט בענוצען זיך מעגט איהר טירליך,
איבערדרוקען. קענען וועט איהר וואס איין, ניט זעה

 טראסטס איבער ארטיקלען סעריע א וועגען פאחטלאג אייער
 זעהען. געוואלט זי פון איינעם כאט׳ט וואלט איך אן. גער! איך נעהם

 צו פארגע׳טלאנען בריח לעצטען מיין אין איך האב פייגענבוימ׳ען
 צו און ה׳טנאבעל עליו אלייענם לייבאר ענד טרייר רעם מכה יטרייבען

 וועגען פראנע היער וויכטיגע זעהר דיא אוינ אין ■דערביי האבען
יוניאנס. אונפארטייאי׳טע און פארטייאי׳טע

 ארטיקעל קורצען מיין פון קארעקטור דיא צו אייך טיק* איך
 10 א אין ווערען איבערגעדרוקט דא וועט וואם דומע, דער איבער

 אין מאננעל אוים וועלט". "פראלעט. נומער ־טען3 אין ארוס טעג
 אמעריסא אין אייך פאר ׳טרייבען. געקענט ניט מעהר איך האב פלאץ

 ספעציעל און אידען דיא וועגען נענוג. נעוויס דערוויילע עם איז
 יטרייבען, צו סך א איך האב וואהל־קאמפיין דער אין "בונד" דעם
 אונ־ די איבער לאזט שפעטער. עטוואם ׳טרייבען עם וועל איך נאד

 ארטיקעל דעם אבדרוקען ,וועט איהר אויב בלאך", "י. טער׳טריפט
"צוקונפט". דער אין
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 פא־ טהוט רואם ? צושיקען (עטוואם1* בודין מיר וועט . . .
". ? רענבערג

ג
00£55,^ ״^8. 6, 1907

מילך! פריינד
 איךקוספלוצ־ אזוי זויא וואונדערן, ■געווים זיך וועט איהר . . .

 גאר איז (1 :פונקטען מיט ענטפערן קורץ אייך איך וועל אהער, לונג
 איז (2 ווארשע; אין ווערען בעסער זאל עם אז ניטא, האפנונג קיין
 הוג־ פונקציאנארוסען דיא און צובראכען, צוברעקעלט, פ^רטיי דיא
 ארוים־ אפילו רואם מיט ניטא אייגענטליך שוין איז (3 ;פשוט גערן

 וואר־ אין לעבען דאס מיר האט (4 ;׳וועלט" "פראל. דיא צוגעבען
 ארטיקלען מיינע שרייבען איך קען (5 ;דערעסען סטראשנע שע
 זיצענדיג דערשיינעז(, ווייטער נאך וועט זיא )אויב וו." "פ. ■דיא פיר
. . . שטאדט אנדער אן אין

 ביז ווייל אונבעדינגט, צו שיקט 10 פרץ איבער פארטזעצונג דיא
 'צו שיקט וועלט". "פר. דיא דערשלעפען נאך מען וועט ניי־יאהר

 איך וואם אויס, ניט מאכט )עם פרייהער וויא אדרעם, לידסקי׳ס אויח
 אדרעם, אן אויח אדער קריעגען( שוין וועלען חברים דיא דא, בין

. . . געבען אייך •וועט מינץ וואס
שבוארןץוואג סו.

 זז באגד, ערשטער לעקסיקאן, רייזענס ז. זע: בודין. לואים (“
.233־232

.25־20 זז. באנד, דריטער דארט, — פארנבערג ק. דר.
 וועלט" "פראלעטארי/זע פרצן, ל. י. איבער ארבעט מידיכם יעקב (

.1907 ,5 נום.
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ריגשטאגישי
יזלזל* ייז

המיז קורגט
ארגו׳•© ך״ז

איטליען
 ןצטן1ווי1 חנן יען(3)צענע

 דמט 4יימג3 המט אמן ם•!©4חוי
 1יענרמ קמעיטיין צענעריטי רער
 יצמר|4 חיו מראיה ן3ג4 רער א-ט
 רימ רורטן מזק (!עפמנט ) חמ ניזך

 ר|•4בי|ע 13 ס|עסר טירקיסי נוויימ
 דריימ ©שמרק רורטן ויין סירקן רימ

 הונררט י5י3מונ'עט צוו !3 אמן טויונט
 מיו יען3פענע 13 ופפערד•3אר!ן

 יע1ר4 מיין מננרר נמן 4טמ וויימ3
 מוני רונר רזיטן4 איט יוועו|4 ויטר1ך
 מוני טעצר פ•} המט כיו1אע יץ3□

 13 אענסן פין יו!מרפן4 מוק הייור
 ט4במערי ביימ4 סיני פין ן4ט|ח4 טיט
 קערכן דר אי© טורן יקן4ק רען מוין

 מ!ק נדרייך וימו (איראן ) ריח צו(
 ן4מ1©4 מוק ©יף מיין מדךמיו זרפן ׳ !

 יט4י1 (סערמסקיר )טידקיגר רער
 מס5ם רען מין אמן טויונט^13 איט

 ומקסיס• רימ * ( פמסרמסמ )
 ©טמרק אמן הוגררט מצט פע|קר

 מקוררידן קען ניט י|אמיאיטדמ*וו
 ווירר (יען3צעגע )פון וימ ווערן וומ

ארטירן• }גד פמטר מיר נמך רוק 13

פרקגרייך
 •1א*4מוי עהנטן3 □ימנע(רען )
 חמ|מסע )צון 4ייט!נ3 היד המט אמן

 ויטר!4 יך1רעק0מיין וומ רורטן רמס
 דורן דר רמס יווע!ן4 מיו 14המ פון
גייס יעעהן;4 מיו ©מדן פ? ו!מ

1וי5 מר4 ©יר דין רערצד 4י3צ1פ
 עהן3צוצ יו!מר|4 רוגדצרחרב|4

 וויי( רימ יבןיב|4 סויט דין אענסן
 מיין ©מרן 1פי <!מ המכן מרטן4
 •מרן ו!יימ3 מין ע© וימ רמס ינ!אן4

ן•4כר>נ *מוין קענן מרן* ניט

ענגילגד
 0ו©4מוי עהנט|3צוצ ען 1 (ונר|1 )
 אוגסיור ) המט ן4טמ י4מייני צמד

 אמרמאי( ) רימ אוררמנט( הענדריה
 מונ' רייצי וער מיין מיו י5ו<ע| הירע
 המט י4בי1•ע רימ יוועזן4 נעאי צמר

 מררינמד• יורער1טמ1יממ4עראיט
 מיין מין מונ׳ אן0י4 *מסי קיט©
 פפערדן זעקם| איט קוט© מנדרי

 אמן רמס ״צירם41 צו רד מ!ג ט3י!ע4
• קואן4 מחי| מיו וימ אמו וויי! ניט

מושקווע
 מונ' זעק© רען אז©קווע(9

 מן ויין היד מ| י•1םטןיו4י3אנ3
 מ!נ ©יצן הו|ענרי©יצרומ ניין יקואן4

 רימ מוני • ©יפן סי^4ענ וויימ3 מוין
 4ג1 1סין י©|34ענ רען המבן טירקן

 *ע יאיינט4 המכן וימ רען ט4ימ4 נמן
 רימ נ'*מ *©ין הו|עגרי׳ם מיין ומנר

 רען צון אמן ©סיד רען המכן טירקן
 ימ©|•4רט0ן©ין י©ן14ענ

 חמס מ| המכן סמסערן רימ וויי! רימ
נרענש צר ()קתנן רען מין רמ!4

.1687 אויגוסם 27 פון קורנ©״ *דינשם^גיש



שלי 2
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אכן

 סטודענט אידישער
 מעדיקער

-.י^ >ק 8^-,^ - מזיתזי

ליסע פון פפן*צייםשר יידישע
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צייטונג שפייז רי
טר-דס• רעסשאראנם און דעל'סאםעםע; נראסער•, א־ד־שען רעם פו; אעסערעשע; ד■ נעוו־דטעט

▼01. 1,. סא 34 גד^ט^11 24. 1923וועכעגמלק־ ערשייגםדעד סאג*£־י מ3

נומערקאגווענשאז יערליכע טע14
 ׳ גראסער-מה ראם שאר און סיס עכזאל**•

עאאאעראז־ע 1 ארגאנטאאיע !או-שסלערינג

נדאסערסאז !מדעפענדענס
'אר־ נ? נר״שע־ פה שר־ידם •ארנונדענע אח ד־יר• נ־אסע", רישעיד שה •רנשע־עשע! ת נעוהדסעש

• נ ביאנסם עית. מגם”סי י 563־673 <ם-סעס רז^ענעי** און עד־שאי־ע•• • כ ■אי־ס ביי עט סייסאנש *•סם 663 אשיש •אביי־ס״־עא;

דיטעגליכע
צ״טונג שפ״ז ל ע

^0
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