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1 ס־שיענען עבען יעצט

צואה.. קין'ם^^-^2׳-
ם. י ר ב נ ע נ א ט א. פון

 אוגד פערדארבענחייט, מענשליכע דיא איבער קריטיק א אה ווערק דיעזע
 פיעל ניט שטעהט ער אז אונד בלוט־דורשטיג אה טענש דער ווייט וויא ציינט

 וויסענשאפט־ א עס איז צייט זעלבער דער אק אונד מהיער, ווילדעס א פון העכער
זאכען. אינטערעסאנטע פיעלע טיט בעקאנט אייף טאכט וועלכע ווערק, ליכע

פרייא. פארטא—סענט. 15 פרייז,

ערשטער דער ניקאלאי •
׳ שייקעורטש. מ. נ. פון י—

 אין לעבען אידישען נענענווערטינען אונד פערנאננענעם דעם פח ראמאן א
 אידישע לעצטע דיא פארבען רינמיגע טיט געשילדערט ווערט עס וואו רוססלאנד,

צארענלאגד. אין אויסנעשטאנען זיינען אידען וואס פאנראטען אונד צרות

פרייא. פארטא—סענט. 10 פרייז,

געטהע. פאן
 א&ערא וועלט־בעריהמטע א או*נד ^ראטא ^לט^בע^שסע א5וועלכעאי

פון פארטע ערצעהלונג איין אין בעארבייטעט אה

ם. י ו ב נ ע נ א ט א.
 וואס לעזער אידישער יערער אונר אינטערעסאנט זעהר אה ווערק דיעזע .

 אין דראטא וועלט־בעריהטטע דיעזע אויפשפיעלענדיג געזעהען טאל קיין נאף האט
 מי קונסטת־עחק דיעזע פון נענריף פאלשטענדינען א האבען קען טהעאטער, איין

הוה• אין זיף בייא דאם למט "*ר

7 פריי* פארטא—סענם. 10 פרייז,
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יאהר. פופציג פאר וואר ראם
 מען חאט יעטארט קליידער• לעננערע נעטראנען נאף טען האט יעטאלט

 וויא וועלט אנדערע גאנץ א וואר עם סאהדאטען. אין קינדער קליינע אבגעגעבען

יעצט.
 און הויף צוואנציג, און פינף יאחר א מאן יונגער א איז ווייסמאן הירש

 וועלכע אוינען בלאע שיינע געזיכט, ווייסעס א ;אנזעהן פון עדעל און שיין שלאנק,
 בערדעל, רונדען שיינעם א בלאנדין\טראנט א איז ער ץ מיקד און גוט זעהר קרקען
שטייכעל. ליבער א שוועבט ליפען שיינע זיינע אויף

שוהל. אין נעהן פאר׳ן פריה רער אין שבוז איז עס

 א וואר ער בארד. פון האר דיא זיף קאמט שפיגעכץ ביים שטעהט הירש
 זיטע ריא וואר יעמאלט וויא כאננע, א זופעצע לאסטינענע א טראגט ער שצאנעל.
 אויף טראנט און גלאט שטארק, זעהר איז וואס שטאף א איז ראם אירען; אונטער

 א טראגט ער שטיוועל. דיא אין ארייננעלאזען הויזען זיינע גלאנץ. שיינעם א זיף
 ניט זיף האט העמד ראם שבת, לכבוד אנגעטאן האט ער וואם העמד, ווייסעם

 געזעהען ניט מעהר זיף האט עם איז; היינט וויא וועסטעל רער פון ארויסגעזעהן
 פיעל צו פון בלאנאך ווייס אזוי נאר געפלעט ניט וואר וועלכער קראגען, רער וויא

 רעם אונטער און שולטערן דיא אויף אבגעלייגט ברייט זעהר איז דיעזער לאזוריק.
 דיא יז*1 יעצט וויא האלזטוף א טיט ניט שנירלאף, מיט צוזאטעננעבונדען בארד

 יודישלאף. שיין, אלעס יארטעלקע, סאמעטענע א ער טראנט קאם אויף׳ן זיטע.
 זילבערנע א טיט שנייא וויא ווייס נייער א טלית, זיק ליגט שטוהל א אויף דערביי

חסיד. א איז ער דען מנין, אין נעהן און אנטאן יעצט איהם וויל ער עטרה,

 נאראנטעריע פון קראם א האלט מאן, יונגער ער תקיף* א איז וויסמאן חירש

 טושלם א און לטדן איזא שטאדט, אין פאמיליע אנזעהנליכער איין פון איז ווארען;
 אויסער וואם נאף־ עפעם קען וועלכער דעם, רופען טען פלעגט פארצייטען וויא

מלטמי•



 זיך האט ער שפינעל. ביק דך קאטט אק שטעהט ער נעזאנט האבען מיד
הייט. פערשראכטער דרויסען 'קוקט און פענסטער צום אבנעקעהרט ערשט

צופרידען. און געזונד שוק׳ איז ער
 פאספיי- ניט האט ער טהיר• דיא אויפנעריסען האסטיג זיף האט פלוצלונג

 באקען, ביירע אויף פעטש צוויי זיף אויף געפיהלט שוק ער האט אומקוקען, זיף עט
 א הערען געלאזט זיף האט דארויף נלייף אוינען. דיא פון ארוים איהם איז פונקען

:הייזערינע א שטימע רייסענדע

 אום קאמען זיף וועסט דוא איינער! יונג ארצענער דוא דאהן׳ איז אזוי —
1 וטורה סורר בן שבת׳

 נע־ אלטמאדיש פופציג׳ און עטליכע יאהר א מאן אלטער איין וואר ראם

 ציטערט צוקאכט׳ איז ער פנים. רויטען א טיט בארד׳ נראליבען א טיט קליירעט
מאן. יונגען רעם פון פאטער דער וויסמאן יעקב איז דאס כעס. פק

 איצטער—רייד• אין צוגאסען ווייטער זיף ער האט—1יוננ טרייפינער רוא —
 ד׳ אין קומסט דוא אז דיר• אויף זאגט מען וואס אמת אלץ איז עם שוק׳ איף זעה

 דוא טראכסט וואם משחיתים. בנים מיט הולטייעס׳ מיט ארום זיף דוא שלייעסט
 קען איף ..........אויגען דיא טיר פערשווארצסט דוא איינער! יונג דוא פארט׳ זיף

 דיא טיט טיר אויף טייטען אלע .........אויפהייבען ניט קאפף א ריר איבער ראך
 בן־נעות תא ישראל, פושע דעם פק יוננאץ, דעם פון טאטע דער איז אט פיננער:

הטרדות.
 ענדליף קינד, קליין א וויא ציטערט שווייגט, און שטייט טאן יונגער דער

ער: זאנט
נעטאן? אזוי דאס איף האב וואס טיר? צו האסטו וואם טאטע׳ —
 וועסט דוא פנים!—-טחוצף עזות—ארץ דוא ריידען׳ נ$ף וועסט דוא -

 נא טא יונג, הארצינער דוא טאטען׳ דיין ענטנענען ריירען צו העזה א האבען נאף

דיר!
 טיט טאפען נענוטען האט פעטש, צוויי אראבגעלאזען ווירער איהם האט ער

וואוטה. פון ציטערן און פיס דיא
 "וואס זאגען נאף וועסט דוא—ווייטער׳ ער שרייט—איינער! יונג 'דוא—

 ריק פק אנגעשאטען האר פול איז עס ערד, דער אויף קוק א ניב דוא? טהוסט

 נעווארען נעהערט דאס איז וואו שבת• אום אויסגעריסען האסט דוא וואס בארד
 האם יעדער פון שבת? אום נאך ובפרט בארד א קאמען גלאט זאל איד א אז

 שבה אום אויך טען טאר קאפף פון האר דיא אפילו האר׳ ארויס דאד דף רייסט
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 יונג! אונפערשעטטער דוא ..........קלייניגקייט! קיק ניט איז עם.........קאטען ניט

 קריסט א וויא אקוראט פערפוצטער א פערקעמטער׳ א טנק אין אריק נעהסט דוא
 לתרבות אוועק איז זרחן ווייסמאנם יעקב זאגט און פינגער מיט׳ן טייט יערער און

 בזיונות פון בענראבען ראך זיף דארפסט דוא שומעות. שכך לעזנים אוי רעה••..

 ראם דיר איך האב דערויף אויף !אידען צווישען קדוש טקום א אין זיך ווייזען צו
 היי־ אונזער לערנען געלאזט יראי־אלקים׳ מלמדים נוטע צו נעגעבען געהאדעוועט,

 איק זיק ז$לסט דוא אום דיר׳ ביי איך פרעג וועגען, וועסט פון תורה? ליגע

הולטייא. א ומורה׳ סורר בן א אפיקורות׳

 נעהם אק אזוי ניט זיך ערגער—געלאסען, מאן יוננער דער זאגט—טאטע׳ —
 איך האב וואס אוטזאנסט. נאר פערררום אן מאכסט דוא לעבען. רעם ניט זיר

מיר? אין נעזעהן אזוי ראם האסטו וואס און נעטאן? אזוי

 אליין דאך איך האב קעמעלע מעשה נישטן גאר דיר ביי איז דאם אזוי, —
 טיט שערעלע א נאף האסטו אפשר איף? ווייס וואם און אוינען. מיינע טיט נעזעהן

 גלויבען. אלץ שוק טען קען דוא וויא יונגאץ אזא אויף דערצו: אויף נאלטעסער א
 קוטסט דוא אז הולטויסטווע׳ דיינע דיר׳ אויף אן זיף דערציילט טע; וואס חיינט

 גענוג׳ נאר געהערט. דאם האבען אויערן טיינע בשעת ראשי. שערות סמרו ד" אין
 א דיר פון טאכען וועל איך סוף! א ווערען. אויסנעהאלטען ניט לעננער וועט דאס
 בערעכענען דיר טיט שוק זיך וועל איך דאוונען• מנין אין געה נוארויס! סוף!

טאן. צו דיר טיט האב איף וואס

 געבען עלטערן׳ זיינע געאכטעט האט מענש׳ שטילער א געוועזען איז הירש
 געוואוסט ער האט איז, אונרעכט וואס און רעכט וואס פערשטעהן צו פאטער דעם
 האט אלזא אריינבריינגען, כעם אין מעהר נאף איהם וועט עם העלפען׳ ניט וועט

 דיא ווייטער פאטער. פון זלזולים דיא ערטראגען נעדולדיג האט און געשוויגען ער

 צווישען איז אונטערשיער דער נרוים וויא :געמיינט האבען מענשען פארצייטינע
 אונטערשיער זעלבער רער בלייבט אזוי קליין׳ נאך איז ער ווען קינד אק פאטער

 אלט. יאהר זיבציג איז ער און פופציג איז זוהן רער ווען כאטש טאהל אלע אויף
 דיעזער און קינד קליק א וויא הירש זוהן זיין בעהאנדעלט מאן ווים יעקב האט אזוי
קינד• קליין א וויא פאקארנע געווען איחם אק
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 רויטע א טיט פערנארטעלט זיף האט טלית, דעם אננעטאן זיף חאט הירש
 יע־ וויא חאלאט, קאמלעטענעם ווייסער א טיט צונעדעפט זיף האט פאציילקע,

דאוונען. מנין אין אוועקנעגאנגען איז און טאדע דיא וואר מאלט

 אויפנע־ העכסט זיצען ציטער אין אליין נעבליעבען אה יעקב אלטער רער
 אוג־ העכסט געפיהלט זיף האט ער הארצען; בעקלעטטען א טיט און בראכט

גליקליף.

 רעם פון שווער דער ד׳, פון אנש יאסעל מאן אלטער איין נאף אריין איז עס

בעם. אין און אונטוטהיג זעהר אויף איז דיעזער מאן. יוננען
 פערדרוס בענוג געהאט האט איהר שוין, זעה דיעזער,-איף זאגט— אהאן —

יונגאץ. דעם פון נפש ענטת און
 דיא קעמענדיג יונג רעם נעפונען האב איך פאר: זיף שטעלט שטייטש, —

 אט און 1 שא קעטעלע, דיא איז אט זעהט, נאט פריה. דער אין שבת היינט בארד
 דיא נלייף איהם ביי איז זיסט אום ניט פערשטעהט? איהר שערעלע.... א ליגט

 אויפנעהאדעוועט האב איף 1 טיר איז ווייא מיר, אה וויי אוי קיילעכדיני... בארד,
שומעות. שכף לאזנים אוי ומורה, סורר בן אזא

 מילא—שווער, דער אב זיף רופט—זאנען, אייף וועל איף וואם צו, הערט —
 איף שווער; א אבער בין איף חעלפען. נישט זיף איהר קענט פאטער, א זייט איחר

 וואס אקטען, נרעסערע דערציילען אייף וועל איף ליירען. צו מחויב ניט געווים בין
 אונז צו קומט ער אז דובאם. שטעלען אייף זיף וועט האר דיא אב, טהוט יונג דער
 עהרלי־ איין וויא שווער, זיין צו טיר, צו אריין ניט ער פאהרט סחורה, נאף ,ד אין

 אלע טיט טראקטיר א אין אריין פאהרט ער נאר פיהרען; זיף דארף איד כער
 פושע דער אדיין, ער פאהרט טראקטיר א אין הערט? איחר גלייף, צו קריסטען

 ניט עסען צו אום דאבנען, צו ניט אום גאר דאם? איז וועגען וועסט פון ישראלי
 קאר־ מיט אפענרען דיא דארטען פערברייננען צו אום און הערט? איהר כשרה,

 אזוי שוין וויל איף נו ....טיט נאף אפשר ווייסט? ווער און הולטייעם טעווניקעס׳
 נעקו־ אהער בין איך אז מהוחן, ליעבער וויסען, איהר זאלט לכן ריידען. ניט ווייט
טאכטער. טיין גט נעבען זאל יוננאץ דער יונג, דער וויל איף אוטזיסט, ניט טען

איהר? רעט וואס—וויסמאן יעקב שרעק מיט אויס שרייט—1 זיף גט׳ן —
 דאם קען וועד הולטיי. א איידעם איין האבען ניט וויל איף יע. אודאי —

 איידעם איין האבען זאל איף פסקנען צו ניט טיף דאס וועט רב קיין ? נויטען טיף
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 כדר זאל איהם פון און אוינען. דיא פערשוואעצען כדר זאל וראם ישראל, פושע א
 תקומה קיק האבען ניט זאל איך משחיתים. בנים מרעים, זרע דור א־ ארויסקומען

 טיט רייד איך וואס הערט איחר וועלט, יענער אויף ניט וועלט, דער אויף ניט

אייך?
 ענט־ צו וואס געהאט ניט האט און ליפען דיא פערביסען האט וויסטאן יעקב

 ניט בעסער אויף וואלט איך—זיף, ביי ער טראכט—נערעכט, נאנץ איז ער פערן.

 יונגא־ אפיקורסים, קינדער האבען זיך זאגען צו אב נרינג עפעס איז עס געוועזען.
1 צעס

 נאר נעוויס, איהר זייט נערעכט מחותן, לייקענען, ניט אייף וועל איך יע, —

 אפשר זיין, למוטב מחזיר איהם, טיט ריידען פרובירען נאך זיף דארף טען טיק, איך
העלפען. עם וועט

 קשה א איז ראם זיין? למוטב מחזיר ווענען מחותן, איהר, רעט וואס —
 מאל פיעל וויא.............נערעדט איהם טיט ראם איף האב טאל פיעל וויא עורף.

 הארכט שווייגט, ער וואנד. דער צו רייד נאר—נעטוסרט, איהם ראם איף האב
 אז ארוים קוטט וואס זעלבע. דיא ווייטער ער טהוט דעסטוועגען פון און אוים זיף

נשטח. אירישע קיק הארץ, אידיש קיק ניט האט ער
 גענונ איהם פרובירט אויך זיף האב איך—פאטער, דער יע׳-זיפצעט יע, —

 פארפא־ .ולענה ראש שורש א שטעקט איהם אין נישט: גאר העלפט עם—מוסרן,
מאכען. צו נישט איהם טיט איז עם פארפאלען...• לען,

 טיק טיט נט׳ן זיך זאל ער וויל איך אז וויסען, איהר זאלט יעקב, ר* לבן, —
 רען פריינד, נוטע גאגץ בלייבען זיף קענען טיר סוף. א טיט מעשה א אק טאכטער

האבען. ניט איך וויל איידעם איין פאר יוננאץ דעם אבער אידען. דאף זיינען כדר
 איד, עהרליכער איין וויא רעט איהר מחותן, נערעכט גאנץ זייט איחר —

 . אמת, דעם זאנען שוין אייך איך וועל שווערשאפט, פק אב זיף זאנט איהר אז נאר
 יונך דעם קענען ניט איהם וויל איף טאטעשאפט. פק אבזאנען שוק זיף איך וועל
 צו נעהן ער לאז טא הטומאה, רוה א דא איז איהם אק לעזאזל. גיין ער לאז אק

 ניט, פערשטעה איף טאטעשאפט? פון אבזאגען זיף עס, הייסט וויא—טומאה. דער
 טיינע וועל איף איהם׳ גענען הארץ טיק פערשטאפען וועל איך פשוט, נאנץ—

 סאל־ א פאר אבגעבען איהם וועל איך אכזריות. צו איהם צו פערקעהרען רחמנות

* דאט.
איחרו זאנט סאלראט א •אר —
 תאבען נים איחס איתר ווילש ראז דאו זיך איחר וואונדערט מאס יע, י!. —
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 פאר זקי שטעלט זוהן. א פאר האבען ניט איהם איך ודל איידעם, איין פאר

 איך שטאט, נאנק פול ווערען וועט געשיכטע דיא • אבגטק••• איהם וועט איההר
 אלע.........בזיונות פק און חרפה פון ארויסגעהן קענען ניט גאס אויפץ ראך וועל

 ארי־ ניט ראם ראף וועל איף זוהן, פארק מסער ניט איז טאטע רער זאגען, וועלען
 ארך איהם איף וועל ראן ן נט איהם וועלען ניט וועט איהר שיידע; אם לעבען. בער

מאן. נישט
איהם. איך מוז נמק ניט. נאר רעט ניין, ניין, —
 כלב צו נעהן אליק וועל איך סאלדאט. א פאר נעהן ער מוז אזר ארב —

 טעשה א און צונעהמען טיר פון איהם זאל ער בעטען, איהם וועל און טיהיג רעם

 אנקוטען איהם וועט וואם טציעה, רער ארף פרייען נאף זיף וועט ער סוף. א טיט
 נשמעים. ביסעל א זיינען דברים טיינע גלאסנער, א נאך איף בין דערצו גרינג. אזר

 דיא אק יוננאץ רעם איהם, איף וועל ראשית :פעולות עטליכע זיין וועט דערטיט
 זיי־ וועלכע חטאים, זיינע פאר אבקומען ביסעל א ער וועט שנית זעהן, ניט אוינען

 זיק מקיים וועל איף דערביי. ארך טצוה א מאקע איז ושלישית זעתר'פיעל, נען
 זיי וועלען זעהען, וועלען יוננאצעס דיא ויראו• ישמעו למן אה מקרבך הרע ובערת

מוסר. א אראבנעהמען זיך
 —שווער רער מסכים איז—נערעכט, נאנץ זייט איהר יעקב, ,ר יע, יע, —

 איך וואלט הלואי : 1 אירישקייט טיינע ארף איד, עהרליכער איק טאקע זייט איהר

 וועט איהר נענארט• ניט אייך טיט זיך האב איך וויא נענארט, ניט אירים טיט זיך
 אבוואשען דערמיט וועט איהר ;איד א בין איף ורא מצוה, נררסע א טאן טאקע

 זיין טאקע וןעט יעטאלט נעטאכט. אייך אויף האט יונג רער וואס פלעקען, אלע

וכר• נקיים והייתם
עם• בלייכט אזר אבנעמאכט, —
 וועלען ניט ער וועט טאמער ז נט רעם טכה זיק וועט וואם און יע, —

נעבען?
 וועל איך דעה? א פאר ער האט וואס איהם? ביי דאס כרענט ווער —

 און טאטע, א עפעם דאף בין איך נשקשה. פאלנען, שוק ער וועט הייסען, אידים

. אביך? את כבי־ אה רואו
 נאף קען עס מעשה. א אויף קשיה א יוננאץ."• א אבער דאך אה ער -

פאלנען• וועלען ניט אויך אייך וועט ער זיק,

 איחס וועט מען פלאשק• שערען אונטער׳ן זיין שדן ער וועט יעפאלט נו, —

ע הייסען. איהם וועט טען וואס טאן שוק ער וועט ריטערי פופציג אריינהאקען
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 סח מען דאבנען. נעהן דארף טען פערשמועסט. צופיעל שוין זיף האבען טיר נענוג,
 שווער דער און פאטער דער אירען, עהרליכע ביידע ריא—ברכו. האלטען אוראי שוין
אוועקגעגאננען. גלייך זיינען טאן יוננען רעם פון

.3

 בע־ יעצט היינט. וואס דאם ניט געווען סאלראט א איז יאהרען אטאליגע
 רארף מען איהם, בעשיצען זאקאנעם נוטע מענש׳ אלם סאלדאט א מען טראבטעט

 יאהר פיר קנאפע נור דינט ער בעהאנדלען, שלעכט ניט און שלאגען ניט איהם
 זעהר אויף איז אליין סלוזשבע דיא און נלייף צו אלעמען טיט מענש א בלייבט און

 רעכט וואס פערשטעהען און מענשען געבילדעטע זיינען נאצאלסטווא דיא גרינג;

 אריינגעפאלען נאר איז עם ווער געוועזען. אזוי ניט איז אמאל איז• אונרעכט און
 פרי־ נעדינט האט ער לעבען. צייט אויף פערלארען געווען שוין איז סאלראטען, אין
 דיא יאהר, צוואנציג און פינף נאנצע רעם נאף און רעקרוט, אלם יאהר פינף ער

 גע־ ער איז סלוזבע, פון ארוים איז ער ווען יאהרען; מיטעלע און בליהענדע רעכטע
 ניט מעהר האט קאליקע, א אפטמאל און קרענקליכער א מאן, אלטער איין ווען

 ער איז ראז בעטלען. און טארבע א מיט געהן צו וויא וועלט דער אויף געטוינט
 האט מען מענים, אלם ווערטה זיין פערלארען שוין ער האט סאלדאט, א געווען
 קליינינקייט יעדע פאר שהאגען איהם פלענט מען ;פיה אלם בעטראכטעט איחם

 בלאנק ניט אדער פערשפילעט גוט ניט נעווען זיינען קנעפלאף ריא אז רחמנות, אהן
 רי־ צוואנציג און פינף אריינציילען איחס מען פלענט רימענם, אדער אויסנעפוצט,

 נע־ ווערען פלעגט לייב רער לאנגע, וויטצעם נאר ריטלאף׳ ניט ווארען דאס טער,
 גאנצעס זיין שמייסען. אימער נאף פלעגט מען און שפריצען פלענט בלוט שוואלען,

 קיינע געהאט ניט האט טוצענע, איין אין פערבראכט סאלדאט דער האט לעבען
 אין חרוקעס און פעטש מיט נאר צוגעהען פלעגט וועלכע אוצעניע דיא דא רוהע.

 צו וויא געהאט ניט עסק אנדער קיין ער האט צייט לייריגע דיא אין און הארצען

 קנעפ. דיא און קאסקע טעסענע זיין שייערן צו און ריטענס דיא פוצען און ויסען
 געהן געדארפט האט מען ווען קלאגען נרויסע געווען יעמאלט איז אומזאנסט ניט
 געבלי-ען היינט נאך זיינען פארצייטען פון בילדער שרעקען דיא סאלדאטען. אין
 וואיענע פאר טען ציטערט אן יעמאלט פון און פאלק דעם פון געדעכטניס אין

 פערצייטינע דאם פארסטעלען היינט זיף זאל טענש יונגער א אז אבער סלוזכע,
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 טיט נעה; היינט ער דארף יעצסי־נעז, דעם טיט פערנלייף אק סאלדאט א פון לעבען
 אין נעוועזען נעבארען ניט איז ער וואס פרייען זיף און סלוזבע וואיענע אק ׳שטוזה

 אג־ דאף קען עם טוז•... טען אין דינען ד^ך דארף מען צייטען. שרעקליכע יענע
 ווללע! און גוט פאר אננעד״מען ראם זאל מען אז גלייכער איז זא זיין, ניט דערש

 שרעקען אלע ריא אז בעדענקען זיך דארף מען און אביאזנאסט זיין איספאלגייען
 דיא פון געבליבען נאר ראם איז סלוזבע, וואיענע אין אב זיף דוכט איהם וואם

ניטא• שרעקען אלע דיא זיינען היינט אבער צייטען, שווערע אמאליגע
 שוידער־ געווען איז טיליטער־דינסט דיא אין אליין אריינטרעטען דאס היינט

 יע־ פלענט מען )וויא נפשות דיא כאפען הייסט ראם נעהמען, פלענט מען האפט.

 זאל עס ווער זאקאגעס נעווען יע זיינען עם מעררערייא. נרוים טיט זאגען( מאלט
 נע־ האט רופען( יעמאלט פלעגט מען וויא )מנהיג, סטאראסטע דער אבער געהן

 נאר איז ער אויב יחיד, בן א געוואלט. אליין האט ער וויא איבערטאכען קענט
 פלענט ער און פאטיליע גרויסע א צו צושרייבען טען פלעגט ארעמאן׳ איין נעווען

 עטלי־ פון פאטער א איז וואם יאהריגען פערציג א פון זיי, פאר קרבן א פאר נעהן
 איהם פלענט טען און יאהרינען צוואנציג א פאר מאכען מען פלעגט קינדער, כע

 פאפירען דיא טאכען צו אום ביכער דיא אין איבערשרייבען פלענט טען אבגעבען,
 האט ער וויא נעטאן האט מנהיג דער און געלוינט בעסער זיי פאר האט עם וויא

 רעם טיט געטאן האט טאכט, נרענעצלאזע א נעהאט ער האט פאקטיש נעוואלט•
 נעויען איז ציעל דער שעפסען. שטאדע א אונטער וואלף א וויא קלאסע ארעמען

 און שטים יראת נעוועזען איז מאסקע דיא נאר זיף, פערשטעהט עם נעלר, נאר

 יוננאץ, א געווען יענער שוין איז אבנעבען, נעדאיפט האט מען וועמען אירישקייט.
 דאס אויסראמען זאלסט הרע, ובערת זיין מקיים שוין דארף מען און אפיקורס איין

 איז עם וויא הייסט, דאם גורל, עפ״י דינען טען נעהט צייטען היינטיגע שלעכטע.

 נע־ נאר האט ער וויא נעטאן מנהיג דער האט יעמאלט אבער נאט, פון בעשערט
 קווי- דיא און געדארפט האט ער פיעל וויא איבעריגע אבגעבען נאף פלעגט וואלט,

 זיף. צו געלד דאם נעהמען און שטעדט אנדערע פאר פערקויפט ער האט טאנציעס
 אב־ ניט דארויף האט נאצאלסטווא שקלאפענהאנדעל. עכטער איין געווען איז עם

 ווייטער און קהל פון צאהל נעוויסע א געפאדערט נאר האט זיא געגעבען; מוגג

 טען האט טערדערייא אזעלכע אויף דאנאסירען געארט. ניט זאף קיין איהר האט
 אין ווערען פלעגט מנהיג דער וועלכען אויף דעם, געווען אה ווייא נעהאט, מורא
 וואס פאר אומגעטאכט שוין איהם האט מען פערלארען, געווען שוק אה ער כעס,

אבגעגעבע^ איחס האט טען און געוואלט האט טען
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 גראבע חאפער, וואטאנע א האמאנדא זיין אונטער נעהאט האט טנח?נ רער
 טיט נאכט רער ביי ארומפאהרען פלעגען זיי רוצחים• און גנבים פיאניצעס׳ יונגען,

 כאקען און העק זיף מיט האבען פלענען פערד, דריי צורי, טיט נעשפאנט פוהר א
 הייזער דיא אין אריינרייסען נאכט רער ביי זיף פלענען טהירען, דיא ברעכען צו

 דיא פון מאנען אוועקרייסען פלענען און שעפסען שטארע א אין ווערף דיא וויא
 יעמאלט פלעגט מען רען שוים׳ מוטערם ריא פון קינדער ווייבער, זייערע פון ארמען

 שטוב׳ אין פאניקא א ווערען פלענט עם איבערהויפט. קינרער קליינע אבגעבען
 זעלטען מט און רציחה טיט אוננליקליכע דיא בעפאלען פלעגען זיי שרעקעניס. טויט

 נע- א רראקע׳ א ווערען פלענט עם פערגיסען׳ בלוט טיט אבטאן דאס זיף פלעגט
 פלענען מאל אלע און העק טיט לאפעטעם, טיט שלאנען זיף פלענט מען שלעג,

 שעפסעלע אוננליקליכע ראם אוועקשלעפען פלעגען זיוא כאפער. דיא אויספיהרען
 און ברידער טוטער, און פאטער לאזען פלענען און לעבעריג ודא טויט מעהר

טרערען. אין באדענריג זיך שוועסטער
 קינדער׳ קליינע נעהמען מען פלענט בעשרייבען׳ טיר וואס עפאכע׳ רער אין

 רעק- פארטיע א זעהן צו שרעקליף זיין פלענט .עם יאהריגע. אכט יאהרינע׳ צעהן
 יאהרען׳ פערשירענע פון וואוקם, פערשידענע פון קינדער קליינע אידישע רוטען

 הא־ ניט דאף וועט מען רען פאסאן, איין פון אלע שינעלען סערע טראנען פלענען

 לאנגע טראנען זיי פלענען זא מאס. זיין נאך יעדערן פאר נייען לאזען טאן צו בען
 א טיט און ארבעל דיא פערקאסערט ארויף, פאלעס דיא פערקאסערט שינעלען
 קרעם־ אן בלייבען פלעגט קינד דאם וואם געוואנד סערע פון היטעל שווערע גרויסע׳

טראנענדיג• מען
יאהרען. יענע אין שיקזאל זייער וואר אזר און סאלדאטען אזעלכע

.4

צייט. וואכען צורי פאראיבעי איז עם
 און פרייהיף איז שטוב אין וויסטאן הירש ביי נאכט. צו פרייטאג אה עם

 פינף שטייען רארויף טישטוף, שניי־ווייסען א טיט נענרייט איז טיש רער כיכטיג.
 און לאמפען ליכטיג, העל ברענען וועלכע ליכט׳ פינף טיט געפוצט בלאנק כייכטער

 לוסטרעס הייננען ווענט דיא אויף צייט• יענער אין ניט נאף ווארען ליבם שטערן
 צוויי ליגע! זייט איין פון טיש דעם אויף שבת• ככבוד ליכט טיט אנגעשטעקט ארף
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 טיט אויסנעשטריקט טישטוך חלה א טיט צונעדעקט מעהל קרופצאטקע פון חלות

 טעסער, גאבענ טעלער, פריבארען צורי שטייען עם ארבייט. וריבם זיין דוד, טנן א
 שטוב אק דערבייא. בעכער זילבערנעם א טיט קידוש אויף וויין טיט קאראפין א

 און דריי הר יא א לאה, ביינע ווייב זיין שבת. לכבוד צונעקליבען זויבער ריין, איז
 נענייט הנייד וואלענעם העללעס׳ א טראגט חענעווריג, און שיין זעהר צוואנציג,

 פארוקען דען אטלאם, שווארצעם פון הארבאנד א קאפף ארף מאדע׳ יענער נאף
הולטייסטווא. א יאהרען יענע וואר טראנען

 א מיידעלע א קינד׳ קליין א נעזעסען איז טיש לעבען שטור הויכען א רף א
 שמונה אויסנענאננען ערשט איז ווי±על דיא נעשפיעלט• זיף האט און פיער יאהר

 זיף קעהרט זיא מנחה• קרבן נרויסען איהר אין מעריב דאוונען קאנצעט און עשרה
 וועל־ הירשען, ליבען איהר אויף ווארט זיא שוין• ער געהט צו איין זיף הארכט אב,

מנין. פון הוטען באנר דארף כער
פערטראכטי זיף האט זיא

 אר- עם הויז; נייעם א מען ברט זיי נעבען דערביי דערמאנט• זיף האט זיא
 די בריינגען ווייבער זייערע קוטען עם מורשציקעס, פלאטניקעס, דייטשע בייטען

 ורא קיינעם. פאר זיף שעמען און שטיפען זיף, קוסען זיף, אוטארמען זיי עסען,
 נע־ הערצליכע זייערע ארויסווייזען קענען זיי 1 זיינען זיי גליקליך וויא איז׳ זיי גוט

 אידיש א טארדאם וואם פאר זיף• ליבען זיי וויא ארויסזאנען קענען זיי פיהלע....

 טאר און טהייערן טיין ליעב, אזר איהם האב איף זיף• ביי זיא טראכט—ניט? קינד
 ריעזע מוז איף און איהם צו ליעבע פאר ברענט הארץ מיין זאנען ניט איהם דאס

 צו- הארץ מיין צערטליך, אזוי מיך אומארעמט ער ווען נידעררריקען. געפיהלען
 ווילענדיג, ניט מיר פון אבשמויסען איהם מוז איף און נחת פון מיר אין שמעלצט

 רארף קינד יוריש א אז זאנט פאטער מיין און טאכטער יודישע א בין איך ווייל
 אמת? ראם איז זינדע? א זיין ליעבע דיא זאל כריסטען. דיא וויא פיהרען ניט זיף

ניט. ראם פערשטייט שכל טיין

זיפץ. א ניט זיא
 פאהרען קריסטען רייכע זעה איף—זיף, צו ווייטער זיא רעדט—זעה, איך —

 שטאט פון נאסען ריא איבער נעארטט ווייבער זייערע טיט שפאצירען געהען אדער
 טרייהייט, זייערע ארף ליעבע׳ זייער ארף נאר שטאנצירען זיי ניט. זיך שעמען און
 אן נאר טראכטען זיי קדוש, עם זיינען יודען ניט, דאם זיך פיהרט אידען ביי און—

 פרן רארפען זיי געניסען, נוטעם קיק זיי טארען וועלט רער רף א רא און וועלט יענע
 .........אזר טיף ליעבט הירשע, מיי; טהייערער, מיין האבען• הנאה קיין וועלט דער
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 יוננאץ פאטער טיין איהם רופט דערפאר טיף, קוסט ער טיף, אומארעמט ער
 .איף■ שווייג— איהם, ליעב איף צו טיף פרעגט טהייערער, מיין ער, ווען אפיקורס.

 מורא, האב איך ווייל ארויסל^זען, ניט טויל מיין פון ווערטער אזעלהע קען איף
 מיין אז ניט, איהם ליעב איך אז ער׳ מיינט דערווייל און זינדע א ד^ס איז טאמער

 דער־ הארץ מיין ראם איז פערוואונדעט וויא א, איהם■ צו גאנץ ניט איז הארץ
פון!

 צוגערעקט וויסמאן הירש אריין איז עם און מהיר דיא געעפענט זיף האט עם
 זאנט ער מאדע. ריא וואר יעמאלט וויא חאלאט קאמלעטענעם ווייסער זיין מיט

 פון יאהר גוט איהם ענטפערט זיא שבת! נוט שמייכעל: ליעבליכען א מיט איהר
 נעראנ־ איהרע ער לעזט טאטער האבען מורא וואלט זיא וויא אויפגערענטהייט

קען•
 זאנט און שטוב איבערץ ארומגעהן נעהמט און קינד ראם קום א ניט ער

 ער הערענדיג. געדייט האט און נעזעסען איז זיא ניגון. זיסען א טיט עליכם שלום
 זאגט: און שטייכעל א טיט קוק א איהר אויף ער ניט ימצא, מי חיל אשת צו קומט
 ניט דאף זיי זאנט: און שמייכעל א ניט זיא ביילע-לאה׳ינקע׳ דיך איך מיין ראם

 איהם און איהם אויף פאלען ארויף געוואלט אבער זיא האט הארצען אין מפסיק.
אליין• געדאנקען רעם פאר נעשראקען זיף האט זיא נאר צוקוסען.

 קיין גאר זיך לאזט -דוא פארוואורף, ליבליכען א מיט ער זאגט —אי, —
? לאה׳ינקע ביילע ניט, מיף דוא ליעבסט שוין ניט נעבען. ניט לאסקע

 אזעלכע ניט דאף רייד—שטיטע, הייזעריגער א טיט זיא ענטפערט—א —

רייד.
 זשענירסט דו נאר טייערינקע- מיין טיף, ליעבסט דוא אז פערשטעה איף —

זאגען. צו דאם זיף

זיא. לאכט—שעמעדיגע, א זיין דארף טאכטער אירישע א —

!טאטע דיין אי געזאנט. טאטע ריק דיר האט ראם —
שטערן. איבער׳ן איבערצויגען זיף האט וואלקען פינסטערער א

 בעכער דעם איין זיף גיסט טיש, צום צו געהט חיל, אשת זאנען קאנצעט ער
 ניגען, זיסען א טיט קידוש מאכט יער עהרפורכט, טיט זיף שטעלט זיא ועין. טיט

 דער־ בעכעך, האלבען א אויס טרינקט ער נחת. פון געטאנצט האט הארץ איחר

 דער איז זים וויא זיף: ביי טראכט און איבעריגע דאס טוינקט זיא איהר, לאננט

נעטרונקען. האט ער וואס וויין
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 זיא יש. ט צום זיף זעצען זיי אויף. זיך וואשט זיא זיף. וואשט אף נעהט ער
 ראן אן, הייבט ער חלק. שעגעק און נרעסערן א איחס ניט פיש׳ דיא דערכאננט

 האגד זיק ארויף ליינט טילד, זעהר איהר אויף קוקט ער עסען. אויף זיא נעהטט
 אב פאטעהעף איהם שטופט זיא זיף. צו צודריקען זיא נעהמט שולטער, איחר אויף

ניט: פאסט עם אויף, ראף הער זאגט: אק

 טיק זשענירען׳ זיף איף דארף וועמען פאר און ניטא דא דאף איז קיינער —
, נחת. מיין לעבען׳ מיין ביזט דוא ? טחייערע

 נעווארעז אק זיא קום• א מיט איהם ענטפערט זיא קום, א איחר ניט ער
 פאר נעשעמט זיף האט זיא העבד, איהרע מיט אויגען איהרע פערשטעלט זיא רויט,

אליק. זיף
 פרעט־ קיין ניט טאן, דיין דאף בין איף אזוי? זיף שעטסטו וואם לאינקע, —

רער.
זיפץ. א זיא ניט..........!פאטער מיין —
 מיינטאק דיקפאטער וואס אלץ אז כאינקע, מיין, ניט פאטער! ריק אי, —

 איריש־ אבער יע, איד׳ עהרליכער איין איז פאטער דיין רעכט• אלץ דאס איז טהוט
 איז וועלט׳ רער אויף לעבען צו וויא פערשטאנד אהן און הארץ גוט א אהן קייט

נישט• נאר
ריף. בעט איף פאטער׳ מיין אויף ניבט רייד —
 יוננע דיא פכענען פארצייטען נאטען. טיטץ נערופען ניט אידזם האט זיא
 אק נאמען טיט׳ן מאנען זייערע רופען ניט חתונה דער נאף יאהר עטליכע ווייבלאף

 פיעל וויא רייץ׳ פיעל וויא אבער דוא. ווארט דעם מיט בעדינען נור זיף פלעגען

1 ווארט דיזעם אק אויסנערריקט ראם זיף האט ליבע ריינע

 נע- דאס אומצוווענדען אננעהייבען זיא האט מיר׳־דוא, דאף זאנ נו —
 אי־ נעלייזט? נוט היינט עפעם ערלויבט:-האסטו איז וואם זאף, א אויף שפרעף

 ארוים. ניט שטוב פק טאג נאנצען א פרייטאג איף קען שבת היילינען דעם בער
פערהארעוועט• פערטאן, אלץ איז מען

 שטיינט נעשעפט אונזער נוט׳ גאנץ—ער. ענטפערט—!גאט איז געלויבט —
 גע[ אק יאהרען א פאר וויא דאפעלט היינט אק פערמעגען אונזער טאג. פק ב״ה

 ארע־ נוטעם מאן קענען און נגידים ווערען אי״ה צייט רער מיט וועלען טיר וועזען.
 איך העלפען טיר זאל אויבערשטער דער איז, נעדאנקען גאנצער טיק מענשען, מע

טאן. צו גוטעס ;ייטען שטאנדע אים זיק זאל
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 איין נאר גוט, אלץ אק עם—זיא. ענטפערט—אויבערשטען, רעם ראנק א —

 ד׳ נאף היים א אוועקנעפאהרען איז פאטער מיין וואם אונרוהיג, טיף מאכט זאף
כעס. אין זעהר אויף עפעם זיך דאכט איז טאטע דיין און כעם אין זעהר

 בין איף אז ווייס איך ? העלפען זיי איך קען וואס כעס, אין זיי זיינען נו —
 פאנא־ זייער און שלעכסטקייט זייער וואם ווייטער לייטען. פאר און נאט פאר ריין

 קען זיי ביי שולדיג? איך בין וואם פערררום׳ זין• טאכען צו טיט ברייננט טיזמוס

 א ביי ווען זיץ איך וואם אדער שבת אום זיך קעם איך וואם חטא, א אויסקומען
 קען געשעפט• אין איהם טיט שטעה איך וואם דייטשען, א טיט משקה גלעזעל

 און פינף פון טענש יונגער א אז פערלאנגען רען מען קען אנרערס? לעבען רען איך
? יאהריגער זיבציג א וויא לעבען זאל יאהר צוואנציג

אבטאן. ניט וואט דיר זיי זאלען כעם פון אז מורא, אבער האב איך —
 איז ער שלעכט וויא פאטער א :ניט מורא קיין א^ד האב דערפאר 1 עט —

 טהייערע, מיין רוהיג, זיי טאן. ניט שלעכטעם קיין קען און פאטער א פארט איז

האבען. צו מורא וואם ניט האבען טיר

 הערען נענאזט זיף האט עס טהיר, דיא האסטיג אויפגעריסען זיף האט דא
 קולות•־. מגושטדינע מיט זידעלווערטער גראבע פארצימער.. אין טריט שטארקע

 נארטלען רויטע טיט סערמיאנעס אין מענשען פיר עסצימער אין אריין זיינען עם
 איויס־ איהם איז לעפעל ריא טוך; א וויא בנייך געווארען איז הירש פערגארטעלט.

 געשרייא, הערצרייסענדע" א אויסגעשטויסען האט נאה ביינע האגד. פון געפאלען
 ראם בלאט• א וויא ציטערן גענומען האט קאנאפע, אויף׳ן אהינטער נעפאלען איז

 פוהרמאן, מתיתיקע נעוועזען: זיינען מענשען פיר דיא שרייען. נענומען האט קינר
 און טרעגער געוועזענע באכמאץ, פייפקע און בוררוכם ביינקע דאנדע, יענקעצקע

 געזונד זיינען זיי דינסטען• צו מנהיג רעם כל' שטעהען כאפער, זיי זיינען היינט גנבים•
 וואם פענימער, זייערע אויף צאראפינעס ביילעןמיט האבען פערישיכור׳ט, רויט, און
 טרא־ זיי בעפאלען• זיי וועלכע אויף אפפער זייערע פון צוריק נעקראנען חאבען זיי
 וואם דיא, בינרען, צו האנד אין שטריק האלט איינער הענר, רי אין שטעקענם גען

ניט. זיי פאלגען
 פער־ הייזעריגער, א טיט באכטאץ געשרייא א ניט—1 רעביאטא נו־קא —

 אויס ווייזט עד ניט׳ טעהר נאר קוק נעהענטער.... צו טרעט—שטיטע שיכור׳טער
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 שבח• לכבוד לאקשען עסט..........מיש אויףץ לייכטער איד•••• א וויא נאר

ארק. חדר אץ נאלובציק קום ט הירש! ר׳ פק.... זעתר
 אץ ציטערט זיף, אבאראנייען צו יש ט הינטעק האסטיג זיף שטעלט הירש

!טעות א האט איחר שרייט
 היד- ניט דאס קען ווער—ער. ענטפערט—ניט, קעות קיץ נאר האב איף —

1 איהם נעהטט רעביאטא׳ ט, 1 טרפה שע

 שטיי־ איהר זוהן.... א נלאפנעמס דעם בין איך קופעץ.... א בץ איך —
1 אפהארבלייען צו ניט סיר עט

שעוועליס! נו־קא׳ עולם•••• של רבונו דעם פאר טענה נעה, -
 אייך וועל איף :שרייט אץ הענד ביירע אין לייכטער צווייא באפם הירש

קאליקעס! פאר טאכען
 אום לייבטער דיא האלם—באפער, דיא שרייען— קען! ניט יונגאץ א וואס —

טרפה. איהם מען רופט אומזאנסט ניט שכת.
 דיא ווארפען די אויף נענוטען האט ער איהם. צו נענומען זיך האבען זיי
 בענאסען זיך האבען די פון צוויי טעלער, טיט שיפעל דיא ליבם׳ דיא טיט לייכמער

 וועלף הוננערינע דיא וויא וואוטה טיט בעפאלען אבער איהם זיינען זיי בלוט. טיט

 גע־ ארויף איהם אויף האט איינער ערד׳ דער אן נעווארפען אנידער איהם האבען
 שרייען ניט זאל ער טויל, דיא פערשטאפט איהם האבען קניע, דיא טיט טראמען

• פיס דיא טיט הענד דיא נעבונדען איהם האבען אץ
 ווילקעם, קאצערעם, טיט ווייבער זייערע אץ שכנים געקוטען אררף זיינען עם
 צר דערלאנגט האבען כאפער דיא געווארפען, די אץ אלץ דאם האבען שטיינער,

 כאפער דיא נעפילרער, א לארם׳ א געווארען איז עס שטעקענס.־ טיט׳זייערע ריק
 מאן יוננען ארמען דעם טיטנעשלעפט האבען די אבער צובלוטינמע׳ אוועק דינען

 ווייב. נעליעבטע זיץ צו אץ ודים זיין צו קומען ניט צוריק מעהר שוין זאל ער אום
געחלשט• האט וריבעל ארמע דיא—

.6

 טען שטאדט, אץ ראזראף א טוטעל, א נעווארען איז שבת׳ טארנען, אויף
 א פאר נענוטען טיוחם, א למק׳ א נגיד, א טאן׳ יוננען א ווייפטאן׳ הירשע האט
 פלעגען יאהרען יענע אויפנערענט. העכסט ווארען נרויס בה קליץ פץ אלע נפש.
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 אזא איז זא היינט• וויא ניט שטאנד, נידרינען און ארמען פון נפש א פאר געהן

 פא־ דעם איז דאס אז נעוואוסט האט טען עראייננים. זעלטזאטע א נעווען צופאל

 נעוואגט ניט קיינער וואלט וועלען ניט וואלט פאטער דער אז דען ארבייט, טערס

 וועט ראם נערעכט, געגעבען אירים האבען אנדערע רעם• וועגען טראכטען צו גאר
 ארענטכיף. אויף ניט זיך פיהרען וועלכע מענשען, יונגע אנרערע פאר מוסר א זיין

 האבען אנדערע שטייסען. צו זיי וואם טיט בייטש א דא איז עם אז זעהען זיי לאזען

 שווייגען, געטוזט האבען זיי נאר מעררערייא, נרויסע א פאר געפונען אבער ראם
 • טרפה רעם פאר איהם, פאר בעסער ניט זיי זיינען זא ריידען, זיי באלד וויא רען
 האט קיינער וואס חטאים, גרעסטע דיא איהם פון ערצעהלען נענוטען האט מען
 און בעפוצען צו נאף חטאים דיא בעטיהט נאף זיף האבען פיעלע און נעזעהן ניט
שטראף. אזא איז ער ווערט וויא זעהען זאנען אלע אום פערגרעסערן צו

 וואו ד. אין אטפראוועט מאן יונגען ארמען רעם מען האט נאכט צו שבת
 ביילע ארום. שטעדט קליינע דיא פון נפשות דיא פון פריאם רער זיין פלעגט עם

 האט מאן ליבען איהר צו קראנקע. א שבת טאג נאנצען א אבנעלעגען איז לאה

 בעטען, וויסטאן יעקב שווער איהר צו נענאננען איז זיא צונעלאזען. ניט זיא מען
 גע־ זיא האט נאכט צו שבת זעלבען רעם ריידען. געוואלט ניט איהר טיט ער האט

 אויף איז און געוועזען( ניט אייזענבאהן דיא נאף איז )יעמאלט פוהר א נוטען
 איהר, פאר איינשטעלען זיף זאל ער פאטער איחר צו ר. נאף אוועקנעפאהרען

דעה. א געהאט האט ער און

 פון שטוב אין ארייננעגאנגען איז פאטער רער ווען גראד געקומען איז זיא
 און חסיד א איד א וואר ער רען פריה, רער אין אוהר עלף וואר ראם דאוונען.

 אונטער׳ן זאק טלית רעם טיט שטוב אין אריין נעהט ער שפעט. דאבנען פלענט
 בראנפען, נלאז א איין זיף ניסט אנבייסען, עסען זיף זעצט און זיף וואשט ארעם,

אפעטיט. טיט צו בייסט און טרינקט
 ציטערט, כלייך, איז זיא פיס• ריא אויף וואנקט לאה, ביילע אריין גייט עם

וויינע[. פון פערשוואלען זיינען אוינען איהרע

נעשעהןז האט טיר אונגליק איין פאר וואס ווייסט דוא טאטעז —

 וואס ווייטער—גלייכנילטיג ער זאנט 1 שפאם א זאנסטו, אונגליק, איין —
 וועסט דוא אבנעבען. מען וועט ריף ניט גענוטען, טען האט ריף ניט דיף? עם ארט

רערהיים. בלייבען
1 טאן מיין ראך איז ער ן פאטער רעדסטו, וואם -



 שיט מזרשה א און נם איהם פון נעהסען וועסט דוא 1 שבאם א סאן, ריק —
סוף. א

 איהם ביי נענוטען זיף זיא האט—ווערמער, אזעלכע ניט רייד זעה פאטער, —

1 איהם רעטע זעה זיף׳ ערבארעם—בעטען•

 א ראטעווען רערסט. דוא וואס ניט פערשטעה איך ן הירשקען ראטעווען —
 רעם אירים קוטט עס איף? בין טשוגע קארטעווניק; א אפיקורוס, איין הונטייא,
חטאים. זיינע פאר אבקוטען ער לאז יונג••..

איידעם. דיין איז ער זיף, ערבארם זעה, —

 איי־ איין אזוי ניט דארף איף לאה. ביילה ניט, גאר ראם מיר מאן דער —

 פאראכטאנעז ראם בין איף 1 אויס אוינען, דיא פערשווארצען טיר זאנ וואס דים,
 אבנעטץ איהם וויל איף אז פאטער, זיין זאנען צו אום ח׳ נאף נעפאהרען נאראצנע

 איצטער • רושם א נעטאכט האבען ווערטער מיינע אויבערסטער, דער נעלויבט און
 עהרלי" איין טאן א נעבען איף וועל ריר און נישקשה, נט, געבען שוין דיר ער וועט

נאטס־פארכטינען• א אירען כען

 פק אח וואונדער פון כעס׳ פון נעציטערט האט נעשטאנען איז לאה ביינה
 פא־ א קען וויא ; אונגליק נאנצער דער דאס שטאטט פאטער איהר פון ש-עקען.

 יסר־ איהרע הארץ איהר ניט ראם ער פערשטעהט וויא אק ? שלעכט אזוי זיין מער

שלובצען. אח וויינען נענוטען האט זיא רים.

 ...נעפלאנכעט• פאנאנדער אזוי דא זיף האסטו וואס—ער, -זאנט שא, —
 פער־ און פערביים, און בראנפען ביסעל א נעהם נא 1וואס ווייסט ער וויא אקוראט

 פח נעווארען פטור סוף...׳ א טיט מעשה א און הולטייא, רעם אן איהם אן נעם

 שמאד-, אין טנהינים נוטע האבען טיר וואס נאט, איז גענויבט נאר 1 צרה א
 שורש דיא ניט נאזט און קריוודע׳ נאטם אן זיף נעהמען וועלהען אידען, עה־ליכע

 אי־ אונז ביי זיין ניט זאל עם אום וואקסען, פאנאנדער זיף זאל ולענה ראש פורה

משחיתים. בנים מרעים, זרע רען

 אויסנעטרונקען האט בראנפען, ננאז א ארייננענאסען ווייטער זיף האט ער
 וועלכע ווייב, זיק גענאנגען צו איהם צוא איז עם פעטיט. א טיט נעביסען צוא אח

בעטען. נענוטען האט אץ אוננהיק טאכטערס דער אויף נעוויינט טיט אויך האט

 ווענדעט עם קינד. אונזער אויף רחמנות האב ריף, בעט איר יוסיל, זעה י-
נעראמעוועטער. א זיק ער וועט וועלען, ניט וועסט דוא אז ן דיר אן דף



מ
 רחמנות דיזע — שרייען נענוטען ער האט — ן רחמנות ווען רחמנות, וואם —

 ניט, וויל איך אפיקורוס.... איין ווערען זאל קינד מיין ניט וויה איך אכזריות, איז
 זיי, פון האבען ניט תקוטח קיין זאל איך וואם יוננאטשעס, קינדער האבען זאל זיא

וועלט- יענער אויף ניט וועלט, דער אויך ניט

 קראנק ראך וועט זיא ..........קלאנט זיא וויא וויינט, זיא וויא זעה, —
ווערען.

 גענוג׳ און וויינען איבער זיך וועט זיא 1 שפאם א ווערען, קראנק פטור, —
ן איד א בין איך וויא נעלעכטער א 1 מעשה טהייערע א

 זיא..........יסורים איהרע ניט גאר פערשטעהסט דוא אז יאסעל, נוואלר, —
..........זיא אז האלט, אזוי איהם ראך האט

 חסר צוא משוגע ביזט ? דוא פלוידערסט וואס 1 האלט ווען האלט, וואס —
 א נאך ? מאן איהר האבען האלט זאל זיא אפיקורסתע, איין זיא איז וואם ? דעה
 וויי־ ? האלט עפעס דיך איך האב מאן, דיין בין איך ווייב, מיין ביזטו אט 1 ניים
 ווארע־ אוים מיר קאכסט דוא !נישט גאר ? האלט דאס איז וואם דען, מיד סען

 נאר ווייטער ;דיר איך ניב איך, האב געלד, טיר ביי בעטסט דוא ;איך עם מעם,
 האלט: יע אז האלטענעס. טיט מוח א דרייען מיר קומט אבקלער, נייער א נישט.

 אי א שנית און האבען? האלט טרפה א יוננאטש׳ א נאר מען טאר וויא ערטטען
 אי־ א עכו״ם׳ מעשה איז דאס ;האלט פון וויסען ניט גלאט טאר טאכטער דישע
 וויי־ און הנר, הדלקת נדה, חלה, :זאכען דרייא וויסען נאר דארך טאכטער דישע
 א איז ער קורץ, איי, אויסנעבלאזענע איין ציבעלע, א וועיט בלאטע, אלץ איז טער

 שרעק; א אן נעהטט איהם, פון אן זיף דערצעהלט מען וואם הולטאי׳ א יוננאטש,
 מאכען. מטמא ניט מויל מיין וויל איך ווייל דערצעהלען, איבעק ניט דאם קען איך
 טאכטער, מיין דיר, און אידען פרוטע אלע פאר קרבן א פאר געהען מוז ער ניין,

1 צרח א פון ווערען פטור סוף, א טיט מעשה א און נט, געבען ער וועט
אויסגעפיהרט. ניט האט לאה ביילע ארעטע דיא

.0

וואכען. צווייא פאראיבער איז עם
 פק אייננעלאף איין נעווען איז אנש׳ יאסעל וואוינט עם וואו נאם, דער אין

 מאנס : פונקט איין צו געלאפען איז נייגירדע געשפאנטער טיט יעדער טענטשען.
 איז וואס וואונרער. אויפ׳ן נעלאפען זיינען אלטע און יונגע פרויענציטער, פערזאנען,
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 נעשטאנע איז טדער רער וראם הדף׳ נרויסען א נעבען נאם אויפ׳ן ? נעשעהעי ד$
 לאע ניט האט טען וואס 'רעקרוטען׳ דיא פין פערעקליצקע דיא נעווען איז אפען׳

 נעהאלטען האט וועלכער אנש יאסעל נעהערטצודעם האט הדף דער אבנענעבען.
 הדף זעלבען דעם אויף און סאלדאטעף פאר און טענטשען פראסטע פאר שיינק א

רעקרוטען• ריא פון קוכנע דיא געווען דאס איז

 רייהען צודיא שטעהען עם סצענע. לעכערליכע און שרעקליכע א וואר עם

 יאר• דתיצעהען צוועלף ביז אכט פון יורישע קינדער קליינע ווארען ראם רעקרוטען.
 רער איבער זיף זיי שלעפען איינינע בייא מאס׳ זייער נאף ניט שינעלען טראגען זיי

 פער- ארבעל דיא אדף ארדף. פערקאשערט פאלעס דיא זיינען אנרערע בייא ערר׳
 אריבערנערוקט גרויסע נעוואנד סערע פון אדף זיינען זייערע היטלען דיא קאשערט.

 נעזע־ ערשט עס איז נעפאסט׳ עפעס יע האט עס וועמען אויף אויגען. דיא איבער
 ניט נאף זייא האבען מעשענע קנעפף פאסאן. עטוואס איין אהן זאף א ודא סען

 נע- סערע פון קאטקעס אייננעקייקעלטע נור ווארען ראם טראנען; צו נעווען זוכה
נענעהט• צו און וואנד׳

 אק ארדנונג אין ניט איינאנדער. נעבען שטעהען קינרער אוננליקליכע דיא

 שמע־ אוועק זיי זיף שטארען דיאדקעס דיא איז. ראם וואט ניט׳ נאף פערשטעהען
 נוטען׳ טיט זייא צו ריירען זייא ;טאכען נישט זיי טיט קענען און אררנונג אין רען

 אין טיילכלעף אפענע טיט אן זייא קוקען אנדערע ניט. פערשטעהען זיי בייזען׳ טיט
 דיאד־ דיא און זיף קראצען און שטעהען אנדערע ;שרעקען אין און פערוואונדערוננ

 אנדערע ;אראב הענדלעך דיא האלטען זאלען זייא זייא׳ טיט זיף מאטערען קעס

 ;וויינען און נלאט שטעהע־ אנדערע 1 היים א ודל איף מאמע׳ :שרייען און וויינען
שרייען. טעהר נאף זייא נעהמען קלעפ׳ זייא דערלאננט טען

 אוינען׳ פייכטע טיט הערצער פערקלעטטע טיט שטעהען ארום טאלפא ריא

 זיי קינדער׳ ריא פון טוטערם פיעלע זיינען זייא אונטער אכצעט׳ מען זיפצעט. מען
 סאלדאטען ארום שטעהען עס נאר ;קלאג א מיט יאמער א מיט זיי צו זיף רייסען

:קינדער ריא צו ווייטען פון שרייען זיי צו׳ ניט זיי לאזען און

דא ארך בין איף קינד; מיין חייטל׳ ניט׳ ודק —

דיר. אדף.לעפען בין איף זוהן; מיין יאסינקע׳ ניט, דאף ודק —

 טאטע—הענדלעף: דיא שטרעקענריג אדם זיי שרייען—מאמען טאטע׳ —
חיים. א ודל איך ראנען. פון צו טיף נעהם



מ 1

טאלפא• רער אונטער געוויין א מאל א מיט דך הערט עם

 געשטאנען איז קינדער קהיינע דיא פון רעקרוטען ריא פון סירענגע רער אין
 א וויא איהם אויף זיצט וואס שינעל סערען א טראגט ער הויבער. א רעקרוט איין

 אויגען. דיא איבער ארויפנערוקט געוואנד סערע פון היטעל גרויסע א טראגט זאק,
 טיט פערלאפען אויגען ריא איינגעפאלען, באקען דיא טוף א וויא בלייף איז ער

 פיס. דיא אויף וואנקט ער אבנעגאהען. איז בארד רער בלוט. טיט און טרעהרען

 הירש בעקאנטער אונזער איז ראם אבער דערקענען, צו שווער היינט איהם איז עם
 טיש ביים זיצענדיג צוריק וואכען ררייא פאר געזערין האבען מיר וועלכען ווייסמאן,

 איהם וואם נאט נעלויבט נאך יעמאלט חאט ער לאה. ביילע פרויא ליבע זיין מיט

 אירים, הינטער טאנצט שטן רער אז געוואוסט ניט אבער האט ער גוט, אזוי איז
שיקזאל. שוידערהאפטעם שרעקליכער א פאר שטעהט אירים אז

 אין געשעפט שיינעם א טיט מאן רייכער א מאן׳ יוננער שיינער רער ער,
 יאטער־ אזא צו שאנדע אזא צו געקומען היינט איז געראטענער׳ א למדן א שטאט,

האגע. ליכע

 מען קוים טרעוואגע, א געווארען איז עם ראטנער. רער געקוטען איז עם
 שרייט ער צוקאכט, און רויט איז ער געשטעלט. פאנאנדער גלייף אהעמען האט

• אלעמען אויף לארמט און
 צוויי דערלאננט איהם האט מאן, יונגען אונגליקליכען רעם צו צו גייט ער

קול: הייזעריגען א מיט שרייט און פעטש

 מעג צוויי סקריווייעט ראם זיף האסטו וואו נעוועזען? ראם ביזטו וואו —
ראם! טעביע יא אנאנד? נאך

 פע- דער צו טעג צוויי נעיאוועט ניט ווירקליף זיף האט אוננליקליכער רער
 רעק אלם שטעהען אריבערטראגען, געקענט ניט שאנדע דיא האט ער רעקליצקע.

 איז עם וואו הויז שווערס זיין נעבען נאם אויף׳ן קינרער קליינע דיא צווישען רוט

 געלד• ריארקע רעם צאהען פרובירט אנפאנג פון זיף האט ער קוכנע. דיא נעווען
 אלץ נאף זיך האט זיינער אבער שווער גוטער רער טרעבעווען. ניט איהם זאה ער
 נע־ ער האט זא נאנצען, אין דריקען נירער געוואלט אידים האט ער בענוגענט, ניט

 ראט־ דעם ערצעהלען ראם וועט ער אז דיאדקע, רעם סאלדאט, רעם סטראשעט
 ראם האט אוננליקליכער רער נאכגעלאזען. ניט איהם דיעזער שוין האט זא נעם,

 נעיאוועט. ניט נאר טעג צוויי זיף ער האט טראגען, אריבער נעקענט ניט אבער
 סקרי- זיך האט ער וואס פאר כעס, אין נעקומען איצטער דאס איז ראטנער רער

 פאר שווער רעם פון אננעשטראיעט נעווען שוין ער איז אטת׳ן אין אבער ;ווייעט
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 האט ער טאכטער. זיין נט געבען זאל ער צוויננען, צו דאדורף איהם נעלד, נוטעם

 הערען. געוואלט ניט ראם האט יענער און גט נעבעטען איהם ביי צייט גאנצע דיא
ניין. און ניין לאה׳ן, ביילע זיין גט׳ן

 שטיינענדער טיט אפיציר דער שרייט סקריווייעט? ראם זיך האסטו וואו —
פיס. דיא טיט טאפען נעגומען האט און וואוטה

בעטען. נענוטען אוננליקליכער דער זיף האם—1 פראסטיטע —

 זיק טיט געטאן נעשריי א אפיציר דער האט ראזאגו פיאטי דוואדצאטי —
שטיטע. רייסענדער
 פינסטער נעווארען איהם איז עם נעטאן, שוידער א האט אוננליקליכער דער

 סארייא, א אין הויף אין ארייננעשלעפט איהם טען האט גלייף אוינען׳ דיא אין

 ווארף א זיף תאבען נייגעריגע דיא פובליקום, ראם אפען. געשטאנען איז וועלכער
 דיא דורף זעהן, צו בעסער אום ארויפנעקלעטערט האבען פארקענס, דיא צו נעטאן

 א נעבראכט מען האט נלייף געזעהןע ניט אויף זיף האט פארקען פון שפאלטען
 אראב איהם פון האבען בעפאלען, אירים אויף זיינען סאלראטען צוויי וויצעס. בונד

 זייןווא־ העטר, האלענדעו־ ווייסע זיין ארויסנעזעהן זיף האט עם שינעל. זיין געריסען

 זיף האט עם ערד. ריא וויא שווארץ נעווארען איז פנים זיין כנפות׳ ארבע לענער
 רער! געשטאנען זיינען וואס טענשען׳ טאלפא נאנצער רער אין געוויין א דערהערט

בייא.
 נע־ האט ער בעטען. גענוטען אוננליקליכער דער זיף האט פראסטיטע! —

בלאט. א וויא שוירערט
 איף—נעלאסען, אפיציר דער זאנט—שווער, דיין ביי פראשצעניע בעט נו —

 גע־ איהם האסט דוא פיאניצע. א נענאדייא, נרויסער א ביזט דוא נעהערט האב
 האב איף טאן׳ עהרליכער איין בין איך אז וויסען זאלסט דאסאדא. פיעל טאכט
 איך וועל פראשצעניע איהם ביי בעט אלזא עלטערן. ניט או־וואזשעט טען אז פיינד

טעג. צוויי סקריוואי^ט זיך האסט דוא וואם פראשצייען אויף דיר
שוועד. דער אנש׳ יאסל בעוויזען זיף האט באלד

זיק. טוהל דיר איף וועל—זאגט^ער—טאכטער, טיין נט ניב —
אונגליקליכער. רער ענטפערט 1 ניין ? גט —

 גלייף אוננליקליכען דעם האט טען נעטאהן, וואונק א האט אפיציער רער

 קליידער, אונטערסטע זיינע אראבנעריסען איהם פון האט טען אנידערגעווארפען׳
 קיין פערטראנען ניט האט וועלכע כייב ווייסע צארטעס זיין בעוויזען זיף האט עם

 אלעמע; האט עם נאם. אויף׳ן שטיל נעווארען איז עם וואסער. קאלטעס שפריץ
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 האט עם מוידערן, נענוטען חאבען רעסרוטמיקעס קליינע דיא מרעק, א אננענוטען
טאלפא. אין געודין א נעהערט זיף

 נע־ ניט האט ציינער, דיא פערביסען אנפאנג פון האט אוננליקליכער דער

 ניט אבער זיף מטארבט עם יסורים, פון מטארבען צו געודנמט האט ער מריען•
אויסהאלטען. ניט טעהר מוין קען ער גיף. אזוי

מטימע. עערמטיקטע מוואכס זיין טיט ער זאנט—גט, ניב איך —
אויפנעהערט. נרייף האט טען

 איך פראמצייע ריף, פראמצייט מזוער דיין ווען—ראטנער. רער זאגט נו, —
 וויסען, זייא אח סלוזמבע פון מעג צוויי סקריווייעט זיף האסט דוא וואס אויף דיף
או־וואזמען. טען דארף עלטערן אז

 פער- איהם פון האט יענער וואס טאהן, צו אום אונטערגעקויפט וואר ער
לאננט.

 אנגעטאהן אח אוועקנעמטעלט אויפגעהויבען׳ אוננליקליכען דעם האט טען
קליידער. זיינע

אוועקפיהרען. איהם זאל מען וואונק א נענעבען האט ראטנער רער

 א נט. דעם טאכען צו דארטען אום רב, צום געפיהרט איהם האט טען
הינטען. פון נאכנעגאננען איז טענמען טאלפא

 געווארט מוין האבען עם גט• צום בערייט אלעס נעווען מוין איז רב ביים
 האט זיא נעוועזען. רארטען אויף מוין איז לאה ביילע עדות• דיא און סופר דער
 האט מען גט, א איהם פון ראם בעקוטט טען טיטעל וועלכעס דורף געוואוסט ניט

 פאר אויף וואר אליין דאם ווילען, נוטען טיט׳ן גטץ איהר וויל ער אז געזאנט, איהר
 זיא נט׳ן• איהר טיט זיף וויל טרייער איהר ליבער, איהר אוראר. גוטער א איחר
 איהם פון זיין צו איידער סלוזמבע, אין איהם טיט טיטצונעהן געווינמט בעסער האט

 הירמע, אויסנעמריען: יאטערליף זיא האט דערזעהען, איהם האט זיא וויא גע׳גט.
1 געווארען אה דיר פח וואס

געטאן. געמרייא א ווייטוטהיג אויף האט ער
 מקצר ביסעל א צערעטאניע דיא נעטאכט• ניט מהיות קיין נלייף האט טען

אבנע׳נט• זיא האט ער נעווען.
ארויספיהרען• גענומען איהם האבען סאלדאטען דיא

 ודא דוא ווייסט—מטיטע, ווייהטוטהיגע א טיט ער זאנט—לאינקע ביילע —

געצטיסע^ טין האט מען גט? צו נעצוואונגען סיף האט טען אזוי
קאפף. פארץ אנגעכאפט זיף תאט זיא —
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 איג־ אז ווינש׳ איך—טד״יר, צום נעהענדיג—טעי וויי ער זאנם—ווינש איך —
 ט ריש ע יעטאלט זיי ווערען ווייהטאגען, אונזערע טיטפיחלען זארען שונאים זערע

• געטאן אונז האבען זיי וואס פערשטעהן
 ביינע ברונען, א וואר דארטען הויף. אויף׳ן ארויסגעפיהרט איהם האט מען

 ארייננע־ זיך האט און ברונען אויף׳ן ארויף איז נאכנעלאפען, איהם נאך איז לאה

ווארפען.
 האט אח סאלדאטען דיא פון הענד דיא פון ארויסנעריסען זיף האט הירש

 ער אנגעכאפט, איהם האבען סאלדאטען דיא ביונען, צום געטאן וו^רף א אויך זיף

אונטאכט. אין נעפאלען אבער איז
 געמען׳ איז איהר טיט וואם באלניצע• אין אוועקנעפיהרט איהם האט טען

 זאנעז אנרעדע און אבגעראטעוועט איהר האט טען זאגען אנדערע ניט, טען ווייס

נעשטארבען׳ איז זיא

ע• ד נ ע



ריא פון אינהאלטם־פערצייכגיס

מאגאזינען. ליעדער
.1 נומער מאנאדן ליעדער
נדרי. כל פרן ליעדער אלע

יזמר,
נדרי, כל

בארטהעללא, פון נעזאנג
 קירכע, דיא ביי דועט
פראנציסקא. און ריעגא פון רועט

 פאוג־שאפ, דיא
 גאלד, דיין צוריק נעהם

 ליעדעל, יענקע א
 סחורה, מיק

ויתקדש, יתגדל

זיא, דיא
ער. רער
פורים, פון נם רער
צייט, רער פאר

לאנד, גאלדען א איז אטעריקא
 א׳גריידי, ראזע סוויט
יאחר. אטאלינע טען נעהמט וואו

 אטאל וויא נראדע זא יעצט איהם ליעב איף
 ליידי, א וואר מוטער טיין
 העכדען, פוילישע צוויי

ראטאנען פערשיעדענע פון קאטאלאג

סענט. 5 פרייז
נומער מאגאזין ליערער

פיעדעלע. דוד׳ם פון ליעדער אלע
קרינעלע, דאם
 בא, ודור ף הול דור

 ליעד, שכור
 נעםט, חתונה
 חסידים, 4 סרן קאהר
 אלטער, טיט קיילע
יתוט׳ל. דער

בליהטעלע, דאס
היימאטה, דיא
זשופעצע, דיא

אריק, הימעל אין נאטטעניו נעהם

במד, דער איז וואו
קלאפ, ליזא

מייד, געפעלם דאס רועט,
שטאטעם, דיא דועט,
טוב, יום קיין איז פורים

עפטער,
 קראוואטענטאכעדק, דיא ליליע

 אייכיקעל,)דע?לאנממדאן( טיט׳ן באבע דיא
 נאלד, יאר בעק טייק
סי. סו עליי? למן קונם אלל

טיר, דאגה א
אנאנסען.

סענט. 5 פרייז



.3 גומער מאגאזין לערער

ש״ך. פון לערער אלע
סארממא" און טארמין דועט ן פאמיער׳ל, דאס
4)דועט החטים סלף | פארסעט, ׳שטיקעלע ואס

צרריטען. דעם הטן פון ידעדער אלע
טאטע, דיא גוואלד 1 ׳שדי, אה

 אידעהאד, קומט קומט,
 ציה, ציון,
 נענוג, זיין ׳שוק לאז

 המתים, תחית
 עחואף׳ יורעלע

 עזבתני. למה אט . אלי
 וואלצער,

ליעד, ׳שעפער

טעער, פח ברעג גיים
 מעג, בעסערע אן קומען עס

 בהאן^ ׳שווינרעל, הוטבאנ,
 לייעדמאן, דער

 עזריאליק, המואהיק
 סטרייקעלע, חייהעלעס ר*

ארבייטער, דער
יאתרמגדערם* נייגצעהנטער רער

סענט. 5 פרייז

.4 נומער מאגאזין לערער
 וואלאנטיער, אירי׳שער דער

פה טעהאדיע דיא טיט זיננען צו
 טאדהער/ טו גיוס דהי ,ברייס

אזערא, דער ביי
פק מלאדיע דיא טיט זיננען צו

 ארט" רינג נאט ׳שעל בערס וועדינג דהי"
 פערלאזען, פערלאבט, פערהיעבט,

 ׳שווייגען, אריטע מיר לאנג זא
וואירטה, מאנים יאר געט

פק טעלאדיע ריא טיט זיננען צו
 וואירטה". טאני׳ם יאר •נעט

לידע, א בין איף
 פק מעהאדיע ריא סיט דנגען צו

ליידי". בהעק קאל ,מאי
 ווייב, טיין

פון טעלאדיע דיא טיט דננען צו
באק.ליידי" האי א אה גאירל טאיי

 פער׳שיעדענע 5 איז ערקהערונג ליעבעס
 פאזיציאגען,

 בעזים, א ׳שיסט וויל נאט אז
חשאב, דער
וועהם, נייע דיא

פק טעלאדיע דיא טיט זיננען צו
 טון" דהי אין טען דהי איז הארט סוויט ,טאי

וועלט, פראבטפאהע דיא
 גארטען, בהוטען דער
 הין, א ניט און העי א נים

 גיין, נאף האהב
 פיאטעס, דיא טיט הערונמער

 הארצען, פונ״ם ׳שטיק א
 הם,״טא^ פושטער דער

טיט נרויט

סענט. 5 פרייז ״—



נומער מאנאדן ריערער
קעגעטאקי, אק מבארען

 ליעדער אלע
 מלבעם,

קגרנטעם,
קונעל, אית׳מער חך־

 לערער אלע
 פושקעס, י׳פראל ארץ
 יתגרה. ארעד פריחניע דער
האכט, און העבט תשע דער

ליעדער אלע

 עפימנם. טמיק תא |

 כןינדעד.* גאסק "דיא פון
 ותבער, זיעבעז תא

 קוטשי, אוכדפי
אתק. סק אק

יהרדא. מחנה דגל רחל פון
 סנאפעס, תא
 יהודא, טחנה דנל
טייבעלאך. תא

" ורעלט אידישע "דיא פרן
ראטאנס, | רועם,

 פון ליעדער אלע
 טטות, טר רע א׳פע
 הבלים, הבל

 סאלא,
׳שלטת, *רמת

איד. א בין איך וויא אטת |

שלטה? "הכסת
 טארטש, ציון

 האם, פורט האם
 המלחמה,

סעטיט. יודעל

חסוה- 5 פריה

.6 נומער מאגאזין ליערער
מארטירער*/ "ירדישען דעם פרן ליעדער אלע

קווארטעט. ענארער | דועט, | ?תע,

 סיר" פאר וועלט דער אק טייתל איין נור
 בעפאר, אלם בעסער דיך כיעב איך

 ליעבע, אלטע
 האס, העמפיפאיר ניו אלד מאי

 היית, מיין סיירי
בייבי, טא האלא

פרן ליעדער אלע
1 וידוי, דועט

| טלאף, רער | ישראהיק, ברודער פיק

טענער, דעבען תא
 אייך, קומט וואס אלץ קרינט איהר
 חבתטעס, צוויי תא
 פאנטאפעלטאן, רער

 נאירל, וואן דרטאסט
בייבי. טא טעהעגראף

מלכות." ,,כתר
4רוו6כ דועט

משטח" נייע תא | נ׳טטה, אלמע תא

סענט. 5 פרייו י*



פון ליעבהאבער פיר נייעם איבערראשענרע
מוזיק• -"אידישע—

 נדדס נונמרן פאתנדע ערלאנ6 ס״ן פון ער׳פתמסן ימס את עם
 כועבאי, .בר .שולמית■, אפערא׳ם, כעריהםטעסטע נאלדפאדענם א.

יצחק■. •עקידת אונד ק-עדך און •גי-ועום יושת .מליץ
 נעהאם נ>כם נעלזנענה״ם תא תמט בת נאר האט פונטקום אידישע דאם

 עכס דסע דהע פון טענער אננענעחטע דיא הוהע, צו דך בייא הפיעקענדיג הערען ו1
 אידען רעם עראינערם וועלכע און צוהערער יעדען בענייסטערט וועלבע טוזיק׳ אידימע

 פון מאז יערער נעפיהלע. ■אטריאט^שע זיינע אידם איז ערוועקט אח חיסטאריע זיין
 דריקען וועלכע סעלאדיען, אידי׳טע זיסע ים א טיט פול אה טחיק היטטלימע דיעזע
פערגאעעגזדיט. טרויערינע אידעז׳ם רעם אדם

 כייפאל פערדיענטען רעם ערהאלמש וועט טחיק תעזע דאס מאפפע, אין
ליקום. ב •ו

מיאליז• •יד 4•יאט •יר

רוסטאטטא. א. ו/ בייא אראגמדדט
 ענטח$לםעם 1 נוטער

סאראל. תא
וועכסער. דעי־ ניכט דתמעלט עם

ענטהאדסע• 2 נומער
יושר׳. *מליץ יין רואלסץ

 גדעק אוני גי־הנוס
 פויסט. אידישער דער אדער

 ענבחאלטעם 1 טמער
חסידים(. 4 )דיא ^ודארכדעש

 ענטח^לסעם 2 נומער
תימע(. סיפדן חסיד )דער תעס

ל•

יצחק עקידרת
8ענםח#לטע 1 נוסער

ועוג ם נח׳ ון8 ליעד יידוק׳ס
אכרחם. אין ערח

היחקץ(. ■ערשלעמערם שרח )ומא ליעד שלא^

8עגםהןולסע 1 נמזער
 4םאד=ש1 ושלים יד סיק רגל עדלי

 אבשלום איז שולמית רועם!
 ירושלים, אין וד1כ ייס

4מעעמאנ
 ענטיתזלמע■ 2 נוסער

 תדש, ראש און 2םו יום שבת
•אסטוכער. תא

עם.5נע םגודז׳ס
המקדש. בית אין געזאנג ראם

כוכב*ה.♦. ./בר
ענפחאלסעם 1 גוסעד

 רוחי. אסקיד •ידך
 ליעבע. תיגע תא

 •אהסובעל. דאס
עולם. אדון

 ענטהאלסע■ 2 גומער
 קינות. המודעי׳ס אליעזר ושי

 טעבטעד. זיוךס •ק קלאג
מיהלכעל. דאס

 נעדרוקט ימעחן פ^רטאט. נרויסע נאטען דיטען 4 בה 3 פון ענטהאהטעם גוטער >דער

סענט.״א 25 !^־פרייז
•גרמגפר כיי■ *ין יי* סמאיפי טחיק כגכחאגד^עע^ א^ע ׳י



קאטאלאג
פרייז־קוראנט אוני——.

• אטאליע אזטליקליכע
 אהאסמא אוריאל
 עחרע און געלד איבער

 מחייל 4 גרעפין, און איד
טחעאטעד מחייל, םע1 ביהגע, אידישע

קריטיק
 מהעאטער מחייל, טע2 ביחנע אידישע

ליעדער
 וויערניק •ח געשיכטע אידישע
קרבנות אידישע

 באזעל אין קאנגרעס אידישער
 שמאניען מון קעניגין אינאבעלע,
אייזמעער

מירסם אינדיאנער
דוהיטעד חזר אלעקסאנדער

 מחייל 6 גליקען, אמעריקאנישע
 חגדח אמעריקאנישע

אשמדאי
 דעחירש, באראנעסע און באראן

 נקבח ביטערע
 עדן “ גן מון טהיר ביים

 מאגדי* יונגער בלאנדער
 גרעמין בלוטיגע

 דלם בלוטיגער
 גרעפץ בעטלער
 מערלאוין און בערהבט

 קבר בערהבטער
שמינאזא ברוך

/ ־׳^גאטמחיים
 קאלימאתיע מון גרובען גאלד

 מעל■ יענער מק גאסם א
 טישערין פט גי

 מאסקודא גלות
 מעדדעד געבילדעטער

 חערדען מזיז מים ירושח געהיימניסמאלע
 מארד געהייטניספאלער

 מארד געחיימער
 יודען געהיימע

 שלאם געהייטער
 דדק, נד ארעד דיניינעד געוועזענער

דיגיינער דיא דו פארסזעדונג
 געפונען, אוגד נעזוכט

 קינר, גערהבמע
 טדעמער, "1ע1געריחם,

ממשרי■■! ■מ געשיגמע

1.25 
.10 
.75 
.65

.20

.85 

.75 

.15 

.08
1.00 

.15 

.80 

.85 

.75 

.05 

.05
.8

.20

.25
1.25
1.50

.40
2.25
:.1•

.10 

.50
6-03 
2.00 
1.00 
1.00 
1.25

.15 

.05 

.15 

.50

.65

.50
1.50

.80 קאנסטאנטין* נדאספירסם
.85 קריסטא, טאנטא גראף
.85 עסטערחאזי, גראף
.5 מאטאדקי, גראף

8.00 הערשער, גרהזאטער
.10 דעטעקטיוו, גרעסטער

.50 חארקאמי, א. פון קיכאט, ראן
.10 דהבערער, און דאקטאר

דום פארזעדונג דזשענטעלמאן, דער
.75 אידישקייט, פונק א און מרעהדענם

.5 מארשהנען, דריי
1.— גויארק, מאלייא יאהאן פון דרייפוס,

.8 בארדער, פיר הגדח
.25 חערמאלין, ם. ד. פון הייראטח

.85 וואסער, און היטעל
.8 חימנאטיזמום,

.8 טמלח, חטן׳ס
 נאכם, רער פון חעלדען

אין מרעזירענם )ערשטער וואשיגגטאן,
.10 אטעריקא(

.2 אמעריקא אין פאהרט דוואשע והכנע
•5 אטעריקא פון פאחרט רוואשע והכנע
.10 שדכנ׳טע דיא דוואשע והכנע
.10 מענשען, והלדע

.10 אפריקא, והלדען אין
א מק מחייל םע2 חיים, רער אין וויעדער

 .10 ן^געגענדע אונבעקאנטע אין רייזע
.8 טרן^זרן# אהן וועלט א

^5 באנדיטען, וועלט
.10 חאכצייע^ וילבערנע

.10 סטאווראם. חאדשי
.8 חיד, חכמת

.10 גדש■* דרבנו חרם
.71 ',חערדין,^ מויז

•80 טיראן,
 מזטעד, טיראנישע
 רעמובל"^( טיראנישע

 משיח, טערקישער
 טרילבי,
 מילע, יאנקעל
בעמבע, יאקעם

1.25
.80

45

 קיגד, נעדזיבטע דיא ארעד דיגיינערין יודישע
.65 דיגיינערין, דיא דר מארטזעדונג

 ז אמעריקא נאך פאתרם שמערקעם יורקע
.80 ■מ^ריק■ אין 0גדיץ שסערקעס שרקע



#4"יז-קזאט ימד קאפמי׳אנ

•ח שישיל׳ ער 09 שישדת^שיסאן, שעקר
.10 אפריקא, רעןילוו איז

. 19 הקרפאלין, ם. ד. ועמד", ישוק
 .10 •אגדת, ייסןע אדקר ועמדי ישוק

 . 19 מדזי״ל םקר1 •רקגקקל, פון תומת, לא
 .1* בתייל םקד2 , י תומה לא

אג שנאראד• תא פון קקנינ ליטוזישקר
.1• 4הערם*ל״ ם. ד. מק ליקבק
.88 סיליאנקן, אוץ ליקבק
.00 ראכק, און ליקבק
.1• רקליגיאן! און ליקבע

.80 אלבום, ליקדקר
•י מר<8ש בלום לקבטקר
• א נאבקטא, ^דאם
.18 הרע. מר פאדאש
>1 פאנדאלקג• פאריא
•8 פוס, דתי נעילת

.10 גאת* .1 #גן סדקים,
•8 כחמר,
.60 •את* פסתת
• 15 בראשית, פקשי

•85 םקד,1 דעי נאפאלקאן
.1• בדנען, א פון נקפה
1.25 סאבטקת א פון נקפח

.1• ועם, רער נתן
• 1• דאדק, אלפאנד פון סאפהא

.15 קליט* שלום ■ון ספקפפקניו,
•25 אייזקנבאחן, סיבירישק

• 15 נקתכטק, קדקלשטאט׳ס
• 10 נעסהק, פון ושם פא

.10 חארקאחי, א פון קאלקגדאד יאלקס
•10 •אשקארקלא,

•5 פקשה״לאך, ,ס •רץ
• 5 חלופות, •תדון

• 25 •ונדקר,
• 1• ישתחשנדקרש, •מאגתנשטקר

• 10 ■אדלקך, •ותא
•05 •מייל, 4 מיינקר,

•8 קא-וסבוס,
• 5• ■חי> 4 ודארקם, *ק לם?א

•5• א,תרפ •ק קאפקליקנראפק,
 ם<פםןר, סיימיל• רקם קארפקן

•79 קיובא,
• 1• לאו,עשסקנ קלימן

•80 קלקאפאסדן,
•* קראבן* און קקטען

• 00 רקוראלוזדאנקן, *ח קראגעז
• 10 מאגראפיק, ראטהשילתס

•15 אלבום, ראפאנקן
1.25 נקהיינעיסן, רוסישק
•85 לידקתן, רוסיתהג
1.25 בולנאתען אין שפיאנקן רזסישק
• 10 תקזקן,

 .10 נקנקנדזם• אונבקקאנטק אק תיזק א
.25 4צטק0 אין ודקלם דקר ארזם תידק א
• 10 היפקל, אין תיזק א
.15 זיד־פאל, או רייזק א

• 15 רקנינק,
• 8 בקשתימע, לקבקגם רפבפ׳ש

• 15 שאילא?/
• 15 ריאפאבשקן, שוואדזרק
•40 האגד, שוואימק

.75 פאטקדלאנד, ן פאת און גלויבקן ן את פ
•ק פארדקשוע איתשקיים, פונק א

1 ■רקזידקגש,
• נרייסער, רקד •יאהאר

י פאהזי* •ליה
1 •לקוונא׳

1 זייסק* 100 פאנאזין, •פדו
• פירשם, •קרווילדקטקר

י שיןש, שקרלארקנק
ודקלם, מין תא סיס וקלם ו פקרקקהרטק

75. 
 א.
 א.
15.

1.25

1 — 4פ^ק? אפקריקאנישק און גרקפין
א• רקוראלמיא^, •ראנצויזישק

 הקנדלקר, •רדקן
 נד, יי פון •רובם
ליקבק, •תיק

1.25 
.1•
 א.
א.

•תנץ

■ 25 תברח, שוואימק
• 10 קתשם, שווארמק

• 10 שווינדלקר,
.15 פסוד, שהאדם

.65 4*יחנ פון שטארקקר
•80 בקםלאר, שמופקר

.85 שטקדנזקהקר,
•5 הקלקנא, שקועק

.40 4קתן שפאג־ש־אפקריקאנישקד
•8 גיהגום, אין שמאדיר א
•8 שאיקלעד, •ותם א פון הפידקל א

׳8 נארדיי, פון חסמם, תמת

ביכער. םאלסמאי׳ס גראף
 סוים, ומלימש״קס אידואן
 נאד׳ דקר איוואץ

פאן, מיין און איך
 קנעא,“קא נא אז ן

ביאגדאיי^ טאלשמא-ע
ימ<, ם■! ן

.10
.8

.10

.25
.8
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 עדו**, פריינד׳ם מיין
 נסיח, רער

 פאליקושקא,
 פערפיהרונג, דיא

 דורות, צווייא
 פריעדען, און קריעג

 פאנאטא, קרייצער
הטתים, ת תחי

יכער.3 זאלא׳ם עטיל

.1• 

.10 

.1• 

.10 

.10 

.00 

.10 

.15

.10 חתונת, בלוטיגע

.10  זינד, גלח׳ס א
10.טיירעל, דארפס דיא

.25 ק״עחי ווייבערשער

.40  זשערטינאל,
30.שלענער, טויט דער

<10^ נאכט, ליעבעס
.10 טויט, און לעבען
.15 בעסטיעס, טענשליכע
.35 נאנא,
.10, מאן געקויפטער דער אדער נאנטא׳ס
.10 ביאגראפיע, זאלא׳ס עמיל

*.25 קום, פערגיפטעטער
״10 דאמען, פאריזער

.10 קבר, צום חופה פון
י10 פרויעךליעבע,

ווערקע. אבראטאוויץ׳עם
 מעשת, אלטע

 ווינש־פינגערל, ראם
 טאקסע, דיא

 יודעל,
 קרוטעו/ דער פישקע

 פריזיוו, דער
 קליאטשע, דיא

חייס׳ס, ר* שלמת

10
15
15
15

15
15
10

טעאטערשטיקע נאלדפאדענם
 )פיעסק.(

 וש, אחשוד
 אייגיקעל, טיט׳ן כאבע
 לעטעל׳ם, קוני ניידע

 כוכבא, גד
 אלמאסאדא, דאקטאר

 מאכערין, כשוף
 יאזעלמאן, ו* ארעד יושר מליץ

 > חונגערטאן. און קאבצענזאחן
שולטית,

.10 

.10 

.10 

.10 

.10

.10 

.10 

.10 

.10

 טחעאט^-־ שייקעוויטש׳ם
* שטיקע.

מ. דאטען, קאקעטע דיא
.10 אינקוויזיציא^ שפאנישע ריא

מכער. ורטצעי
.5 וויטצלינג. אמעריקאנישער

•5 בוך, אנעקדאטען
.10 אסטראפאליער, הערשעלע

.15 אלבום, וויטצען
.8 קארם, פון וויטצען
.5 לץ, רער חייקיל

•5 חב*ד, מאטקע
•5 פייפעד, שייקע

ענגליש. לערנען צו מעטהאדעם
 1.00 שליסעל טיט׳ן טעטהאדע אלענדארף׳ם

אין בדאשירט לעהרער, אמעריקאנישער
.50 פארמאט, טאשען

 אין געבונדען לעהרער, אטעריקאנישער
.25 פארטאט, טאשען

.5 אנפאנגער, פיר דייטש
.55געבונדען שוחלע, יודיש־אטעריקאנישע

 .25ענגלישעמעטחאדעבראשירט נייעסטע
.85 מעטחאדעגעבונדען ענגלישע נייעסטע
•8 טאבעלע, עננלישע

.5 אל^־בית, ענגלישער
 .55 בדאשירם, אמעריקא, אין עננליש
 *85 נעבוגדען, אטעריקא, אין עננליש

*15 לעהר־בוך, ענגלישער
.80 בראשירם, לעתרער, ענגלישער
 •40 געבונדען, לעתרער, עננלישער

 •86 געבונדען מעטהארז^ ענגליש־רוסישע
מ םעטחאדע, קראנום

ענגליש־חעבדע־ א אנגלי, לשון תורת
•85 טעטתאדע, אישע

כריפענשטעלעד׳
בריפעג• ענגליש־יודישער הארקאווי׳ס

̂ 0 ספעלער, און שטעלער
 .40 הארקאווי׳סבריפענשטעלערגעבונדען

בדיפענשטע־ ענגליש־יודישער ווארן׳ס
.75 לעד,

 פריפענ־ ענגליש־יודישער עריינקעל׳ס
.55 שטעלער,

 בדיפענ־ ענגליש־יודישער תארקאווי׳ס
 1.00 עאלשטענדיגי ד,3לו3א3ש
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ווערטערביכער.
 ווערטערב^ טאשען ענגליש־יודישעם

.40 באנת קלאט
 ווערטערבוך, ט&שען ענגליש־יודישעס

.60 ב&נד, לעדער
 ווערטערבוך ה$נד ענגליש־יודישעס
.75 געבונדען,
 וועד־ ענו^״־יודישעם פאלשטענדיגעס

2.25 . געבונרען, טערבוך,
ווער־ יודיש־ענגלישעם פאלשטענדיגעם

2.00 געבונדען, מערבוך,
4.00 באגד 1 געבונדען צוזאמען ביידע ריטא

מעטהאדעם.
 .10 לעהרער, רעכען אדער אריטהמעטיק,

 .25 הדונג, געשעפטם־פי און בוכהאלטונג
 .25 לאנדעם, דר. פון בוך דאקטאר

 .10 געזעצע, לאנדעס לאיער, דער
.3 סיטיזן, רער
 .25 באקען, און קאכען צו וויא בוך קאך

פעראייניגטע דיא פרן קאנסטיטוציאן
 ווערט מען וויא און שטאאטען,

א. פון פיטיזן, אמעריקאנער
5• הארקאויי,

 .25 געזעצע. טיטינגם כוך האנד קאשינגס
 .80 נעבונדען. בוך האגד קאשינגס

.15 ערציתונג קינדעד שוואנגערשאפטאון

 קינדערצורער פיד טעטהאדעם
אלף־בית. אנפאנגם פון נען

.0 מאד. גדולות באותיות אלף־בית
לייג־ אויח חדרים פיר אלף־בית. וואנט

.50 44 ביי 28 סייז וואנת
 .15 געבונדען ישראל/ בני לעם הימים דברי
 . 15 הנעורים לבני ערוך שלחן אמונח״ דרך

.5 •יק. ם. פון חיטב למדו
 . 10 איבערזעצ. עננלישע טיט הקריאה למדי
 .15 נעבונדען בילדער. 200 טיט חיה שפה

.15 , בילדעו/ 150 טיט המתחיל
איבער־ ענגלישער טיט העברי הפדגוג

•15 געבונדען/ ועצרנו
איבער־ ענגלישער מים ישרון תולדות

.15 4נעכמדע ועצובה

 זיינען ווערטערביכער און מעטה$דעם בראשורען, ביכער, ארע דיעזע
 פרייזען דיא בלאט איין ניט פעהלט עם אז נאראנטירט פאלשטענדיג,

 א בעקומען בוכהענדלער קויפערם(, )איינצעלנע יחרים פיר נור זיינען
)דיסקאנט.( ראבאט נרויסען

 וויל יעסאנד ידען כעבדנדען, נים זיינען העפטען און ראמאנען אלע דיא
 העפטען 10 פון בונד יעדען פיר סענט 5 סיר בערעכענען נעבונדען האבען די

העפטען. 15 פון בונד יעדען פיר סענט 6 און

 לייברעריס־ סיר ספעציעל נעטאכם שטארק עקסטרא בענדערדינען דיא
פרייא. פ^רטא בעז^רגם, פונקטליך און שנעל ווערדען ארדערס אלע

אדרעסירען: צו געלדזענדוננען און בריעפע בעשטעלונגען,
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