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 לעבען. יודנש שטיק א אנז דאס — צצטונג יודנשער א פן; לעבען יאחר צעהן
 י^הך צעהז הימים, דברי יאהר צעדו.; אנז דאס געשיכטע; יודישע קאפנטעל א■ אנז דאס

 אוגזער פון ליידען, את פדינדען אוינזערע פון שאפעז, און לעבען אונזער פון כראננק
יטיאכטען. את פנהלען

 צעוהיז איז וואס תקופה. גרויסע קינן ננשט עם איז צצטען נארמאלע אין
 אונזערע פון אנננער ווי — וועג זצן בעצצכעטט וואס פאלק, א פון לעבען את יאהר

 יאחד־ מנט נאד יאהרען, קצן טיט נישט — אדציגעדדנקט דך האט דנכטעד ;רויסע
הונדערטער!

 אונז פאד לנעגעז וועלכע נאהר, צעהן די אויסגעזעזהן האבען אבער אנדערש
 אניאייבנג־ אוז דאם .“"מאמענט פון יאהר־קאמפלעטען צעהז די און פלאטאקאלירט

 דרנטער אונזעד איז דאס פצץ, און טרעהדען אלן בלוט פון ים א את דאס קצט,
חוי־בז.

 !האט און קעפ אונזערע אנבער דורך אנז וועלט-אנבערקעהרעניש גרויסע דאם
 דעי־ צווישען צוזאמענשטדיס הנסשאתשער דעד צושמעטע-ט. את צומרעטען ארגז

 פאלקס־ אוגזער !פון צענטר דעם א; אגגעשטויסעז זיר האט וועלט נצעי דעד את אלטער
 וועלט־קאי־ גרויסער רעד פון מערטירעיר גרעסטע די געווארעז זיע׳נען מיד און לעבע׳ן

 מענשען־רעכט, און גערעכטנגקצט פון טרעיגער אננביגע ד: אוגז, אייף מאסטראפע.
 וועלט־רעאק־ נאנצער דער פוז צאת ווילדעח פינסטערער דעי אויסגעגאסען זיר האט
 איין אין לעבען אונזער פון יאהר צעד״ן לעצטע די פערוואגדעלט האט זי און ציע,

 דעד אין שאנד־פלעק אנ׳אייבינער ווי פערבלצבעז, וועט וואס יאטעתגעשתו, ריעזיגען
 ביי־ בעחיהטטען ביז׳ן רויסלא^ד אין ענוייים און גזירות ד: פו! געשיכטע. מענשליבער

 און גירושים שפעטערדיגיע די ביז מלהמה־אויסברור ערשטען דעם פון ליס־פראצעם,
 שחיטות און הריגות לעצטע די בייו רע׳וואלוציע רוסישער ערשטער דער פגז תליות,

 ש^גד, און טויט פת קצט אונעגדליבע <|צן איז עס — אצראסא׳ פון מזרח גאגצען אין
ר. ע ט ע ל ב — אוגזערע פון און לעבען אונזער פון איגתאלט רעם געברלדעט האט רואם

 אויף פאלק אונזעד בעגלצט האבעז מנר פאלק, מנט׳ן מנטגעוויננט האבעז מנר
 פער־ צו וואר, דער אויה נעשטאנעז זעגען און לצדעגס־וועג דעינערדנגען שוועיעז, זצן

 ווי געשעהעננשען, און פאקטעין שענדלנכע טויזעגדעד די פעדאניבנגען את צצכענען
 גיעשנ&טע. די צוזואמעז זיר שטעלט עס ורעלבע פון ערשצנונוגמן, דערפדעהענהע די אויך י

 גא:־ די אויסשעפענדנג און אויספנהירלור בעדאנדלען צו ארט דאם אנז דא נישט •4
 אנצוצני־ בעמנהעז גור. ז.יר וועלעז מיד יאהד. צעתין פערגא^גענע די פון געשיכטע צע

 פו! פעגיאה רעם סצ|ר צצטוגג אונזער פון לעבען פוג׳ם הד&ט־מאטעןנטען די ענען5



םרר:ץ* מ. ד״ר

 בעדיי" די •פח א:בערבליס קורצער א צצטינ5נלצ זצז דעה דאס עקחסטענץ. אוהד
-־ י״אהר. צעהן לעצסעי די פאר נעשוסטע שער יורי דעה אה נעשעחענישעז טענדסטע

*

 זיין פח ויאזינו דער נעורען איז ,“"מאסענט דעם שאפעז צום צוטרעטען בצס
 זצן זאל צצטונגם־ארנאן דאזיגער דער אז פר:לוצקי, צב ה' דעראקטאר, לצטענדעז

 ווארט צום קומען קאנען זאל עם וואו טריבונע, יודישע א פאראאטענט, יודישעד מיז א
יודענטוס. ציאנ$לעז3יודיש-ג פח ריכטונג •עדע

 פערשיעדעגע האבען "טאטענט" פונ״ם עקזיסטענ״ז דער פח צצט רעד אוגט/־ר
 מאכען און פלינעל זצעדע ארנטער צגיטוננ די איינסערנעהטען נעפ־ובט פארמצעז

פאדט:י־ב>אש. א איהי־ פח

 יעגער אין נעוועז א:ז דאם אסיטיאאטאדעז. ד: נעפרובם עס האבעז צוערשט
 *אוי זצער פער׳ליערעז אנגעהויבעז האבעז אס:ט.ילאטארעז ווא־שאייער ר: ווען צצט,

 וואהלען די בגי אז בעטערהעון, צו נעוועז איז עם נאם. יו־־שער דעי־ אויר סאריטעט
 קאגדידאטען זצערע דורכפיהרען נעקאנט נ:שט שוין זצ האבעז נמינע יודייטעי דער צו

 אוננעוועחנל:כע כיאכען נעטו׳זט האבעז זיי יאהרען. פ־יהעריגע די אה וו: לגיכט, אזוי
 ■"פלעני• בעוואוסטע )די מאוכינאציעס נעוויסע צו פילו8 איסוטע! און אגשטרענגוננען

פאזיציע. זצער רעיהאלטען צו כרי וו.(, א. א. “פאטענציעס

 גאסוד. רוסישער דער צו דעפוטאט א פח וו^הלעז ד: פאי נעהאלטען האט עם
 פאד איז ל$גע ד: אז ארומנעזעהן, זיר תאבעז ■מנהיגים אסימ:לאטא.־:שע ר: און דומע

 מ^־ יודישע די פון סומפ^טיע די געווינעז צו בעשלאכעז האבען זי: אניע־נסטע. זי:
 *נע און פעראכט עצם אין האבעז זצ וועצכע ,“פראסא "זשארנאנאווא רע־ דורך סע;

אונטעיצוברעננען. ז: שמרעבט

 אידטיני־ דער צו נעווענדט זיר טיגטער5בעפאאמע א זצערער האט צוועה דעם צו
 גובסידיע, בעדצטענדע א אנצמעחמען פארשלאג א מ:ט "מאטענט־' פון שטראציע

 אל־ בצט אניארטיסעל דרוקעז וואר א מאא אצן זאל “"מאמעגט דע־ אז בער::נ, כ:ט'ן
 א:ן ל^ער. זצער פון ווערעז ארצנגעשיקט וועט וואס טענדעניז, אסימילאמאיישעד

 א נעווארען נעמאכט איז דורכנעהז, נישט זאל פארשלאג דאז:נער דער ווען פאל,
"פאטענט". פח פערלאג ידעם ז:: פערקויפען צו — פארשלאג צצצטער

 ערשט נאכדעם און נעווארען, אכגעווארפעז קאטעואריש זענען פארשלאנע! פצרע
 "אונזעה צגיטונג זגין האכבערג ש. בגי א:כערגענוםעז אסומילאטא־ען ד: האבען

.“"נגיעס נאמען אונטער׳ן חרשים אצנינע ערש:ענעז איז וועלכע לעבען/
 אג־ און פעדשפרצטונג גרויסע א דערגרצכמ האט “"מאמענט דער וועז שפעטער,

 יודיש־ די )פון פארמצעז אצנינע האבעז נאם, יורישער דער •ף או דאמ:נירעז נעהויבעז
 דיקטאטור, זצער אונמער "טאטעגט" רעם ׳^רונטערצונעהמען נעשטרעבט גאצי^:אלע(

 די פח משר אין און נעוואדען, אקצעפט?ר|ט נישט זענען פאי־שלאנען אזעלכע אןלע נאר
 יודיש־ אנ׳אונאבהענגינער נעבליבען “"מאמענט רעד א:ז עקז:םטענץ ז?ין פון יא-ר צעהן

איגאז. נאציאנאלעי
 פרצ טענל:כקגיט די “"מאמענט דעם נעגעבעז האט אונאבהעעמסצט דאז:גע ד:

 אוג־ אונטערנעוואחפען זענענדיג נישט ערשצנונגען, פע־שיעדענע וועגען אורטצלע: צו
 פעח־ אפטמאל מוז וועלכער^מען צול:עב ,""פארטצ־ד:סצ:פלין וועלכער־עס-א:ז פער

ל:כט. ט:בען5ת א:נ״ם נישט עדשצנוננעז נעוויסע בעלוירטען און אמת רעם דעקע;
 "מאמענט", רעד נעשטאגען ס׳א:ז וועלכער אויף פלאטפא־ם, יודיש־נאציאנאלע די



ם#םןמז"" י^הר צןהן

 סומע! צו איון א)רזיםצוזאנעז זןך נרופען פערשןעדעוע סצט5םעגלו ד: גענעבען האם
ווארט. צזם

 "טאטענט" פון ^טעלונג נאציאנאל־יודןשע אונאבהענגיגע די פאקט, דאדנער דער
 איוהם אין זיך האבעז עקזיסטענץ זיין פון צצט דעד ארז אז דאס, געמאכט ■מעגליך האט

 איבערנעגעבענע רן — ריכטונגעז פעי־שנעדענע פון שרןפטשטעלער בעטצלנגען נעקאנט
 איבערגע־ די און זצט אצן פון אנדערע און ראוונוצקי ביאלנק, ווי העברעאנסטעז,

 צווצטער; דער פח — נינעד ש. יעפרויקה, י. רצזעז, אברזהם ו.״: יודןשנסטעז, נעבענע
 זלאטמק ל. י. הרב און צצ-טלין הלל למשל, וון, שרנפטשטעלער רעליגיעז־געשטיטטע רן

 ■נאמבעיג ד. ח. איון שניאור ז. ווי שיןפששטעלער, מאדערן־וויעלטלןכע און זצט אצן פון
 טשער ש. בז-אביגדור, קאראלנןק, ד״ר ווי ציומיסטעז, ארבערגעגעבענע ;צויצטע. דעי• פון

 פרןלוצקי נח ווי פאלקןסטעז, אןפערגעגעבענע און זצט אצן פוז — עמנואל נאוויטש,
צווצטער. דעד פון — הירשהארן ש.

 יענע צונעצויגעז אוהם צו אויר האט “"מאטענט פון שטעלונג אונאבהענגיגע דן
 זצערע פערעפענטלנכעז נעזואלט האבעז וועלכע שריפטשטעלעד, גיויסע אונזערע פון

 מעירעלי נרויסער דעד ווען טדנבונע. יודישעד אנ׳אונאבהענגיגער דורו נוי־ שאזפונגען
 דאס ער האט שרןפטען, לעצטע זצנע פעי-עפענטליבעז געוואלט האט ספרים ר5^זו

 פאעש רוסןש־יודישעך בעריהמטער דעד — דאסזעלבע .“"מאמענט דורכ״ז נעטהו;
״״״ אג־- ש. פערשטארבענער נןשט^לאננ ערשט דער און פרוג ש.

 יודישען פונ״ם טאמענטעז טינסטע5ווי דר אויר אבשטעלעז זיר פררבען וועלעז גמיר
"טאימענט". פרז זין צו בשציוהמג די פערצצכענען ארן יאהר צעהן לעצטע די פאר 'לעבען

 *אג פוילען און ■פאברןקעז די אין ■האט מען בשעה ,1910—1911 יאהרעז דן אה
 ערשגי־ טרויערןנע א בעמערקעז נעלאזט דר האט דאטף־קראפט, אצנפןהרעז ועהויבעז

 זצעדע ענע^א^עז אננעהויבעז מאסענווצז האבען זיו פאברנקאנטען: יודישע דו מצד ;ונג
 זדונסקא־ מעזערוטש, ביאלוסטאק, און פארגעקומעז אוז דאס ארבצטער. יודושע
 נעוועזענעם דעם און שטעדטלוד ארן שטעדט יאןנדערע און לאדז און טצלווצז וואליא,

 דאמף־ וואר אין מאל אוון פערשפאת^ צו בדי ראם, דן האבען געטהרן רוסוש־פוילען.
 נושט דאר האבען זון ווצל זונטאג. אויסנעוועהלט זוי האבען ררה־טאג אלם קראפט.
 אר־ ירדושע צוווננעז זאלען יודען( פרווטע רוב פי )על זוו אז פ^על׳ז, דר בגי נעקאנט
 האם מען — טוטעל בעסער א צו נעחאפט זרר זני היאבעז זצן, צו שבת מחלל בצטער

 פערדעקען צו דאו־ בדי ארבצטעד. יודנשע ראזונע די אבזאגען מאסענווצז אננעהויבען
 פערשנע־ ^ויסנעיקלערם אףבצטער יודושע זצערע אויף זנו האבען טצז, אטת׳ן זצער
 בכלל ווולעז צר־אפט, שטרצסען זוי אז קוואלופוצורט, ווענרב זענעז זוו אז חטאים, דענע
 פון ■האט “"מאטענט דער טענות. אוגבענרןנדעשע אזעלבע נאר און ארבצטעז משט

 נעגען קאטף שטארקען א פןהרעזן אנגעהויבעז עקזןסטענץ זצז פון מןנוט ערשטער רעד
 ארטןקלען, רןןה א ן מון בעהעטפט דן האט צצטליז הלל פאב־ןקאנטען מיז ס דע

 טרויערןנע א פאר וואם צו אח, עי־שיצנומ איא שעדלור ווצט וון אויפווצזענדןג,
 דד אנן נאר האבעז די אויב אויפנעפאדעדם, זני ארז ברענגעז קאן דאם רעזולטאטעז

 זצערע צורוסצונערומען גלצר נאט, צו לועבע עטוואס און נעפוהל מענשלנר בןסעל א
 ארטן־ שאו־פען א ט.ים אדויסנעטראטען יר5א איז פרולוצקן נח איבצטער. ;אבגעזאנטע

 ער5וועל לאקאארטגןקעס", הצםןשעמ נאטען רעם ארנטער עניז, "יעמזעלבען וועגעז סעל
,0אצנרב שטארקעז, א געמאבט דאז האט
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 שארפעד אונזער פה דרוק דעם אונטער אוז, פאברוקאנטעז די פה ווידעורשטאנד דעי
 געפלאעט געהאט שוין הר^בעיז ווע׳לצע פאברוראנטען, די □עןו״רען. געבדאכע; קיוטיק,

 ענט־ פלאן זווער פה הר האבע;ן ארבגיטערשאפט, יודושעד דער געגע• לאקאאוט א
 וועטע: בגי ווודער, אנדערע ארבגיטעור, זווערע צורוק צוגעגומען האבעז פועל זאגט.
 נושט דאס האבען יודען, דו אדויסצוטרגיבעז זאך בעשלאסעגע א געווע! עוין ס׳אוז

געטהון.
 .פאברוקאגטעז, יודושע ת געגע׳,ז צגיטוגג יודושעד א טצד קאמף דאזוגער רעי■

 צו פער׳משפטיז געוואלט א׳וינטערעסען קלוינליכע אוונענע זוועדע צילועב האבען וועלבע
 געורען איז קונדער, און פרויעז זווערע מוט ברוידער איינענע טויזענדער הונגעך־טויט

 עקאנאמושעד שטארקער א געהעהשט האט ם ווען יאהרען, יענע אין נויטיג ספעציעל
 דאז זיר האט עם פרילען. אה רוסלאןגד אין ספעציעל אה אייראפא גאנה אין קרוזים

 דעמ־ ■האט עמוגראציע דאזוגע די אמערוקא. קצן עמונראציע שטארקע א אנגעהויבעז
 דארט הר האט טען שמאןטען. פעראוונוגטע ׳די אין אובערגעטראגען קריזיס זעלבעז

 עמוגראציעו־שטראם. רעם בעגרענצען וועגען פלעגער מוט ׳אורוימטדאגען אנגעבוויבען
ענגקאנד. און דגיטשלאנד נאכגעטהוז האט אמערוקא פון בגישפועל דעם

 ארבווטערשאפט, יוהושער דעד פון לאנע ד? פארשטעלעז רערובער זור קאן מעז
 ארבגיטם־ ט:פ ספעציעלעז א דוח־ פערגרעסערט נאר זור וואלטעז חוהעז זייעדע וועז

 זוועור צולועב נאד ארבווט, אין מאגגעל צילועב נישט געחטעז הצבען ייעלכע לאזע,
פאלק! יודושעז צום אנגעהעריגקגיט

 ייודושע די ארגאגוזורען ניענומען אויר “"כשמענט •־ע־ הר האט צגיט יענע־ און
 רוסושער דעד פון מול פועל דוח־ אחיכבעקומעטדוג וואישא, אז! חאןגדווערקערשאפט

 דע!ש — האנדווערקעוחקלויב יורושען א גדינדע; צו ■ערלויבנוש דו רעג:רונג
 האגדוועדקעחארנאגי־ יודישע דו צו יסוד אלס געדרענט האט וואס ארבצטער־קלוב,

 געעפיעגט אוז ארבצטער־קלוע פון נחגדוגגס־פערזאטלונג דו וואורשא. אין זאציעס
.1912 יאהר או! פרולוצקו צבי רעדאקטצר דו׳רכץ געוואדע!
 א געפוהרט "טאטעגט" הער האט עקזיסטעגץ זגיז פון אן מוגוט ערשטער דער פון
 פ^ר ה<ןלטעז5גע שטענדוג האט ער וועלכע אסומיל׳אןציע, דער געגען קאמף הארטעז

 אוז “"מאמענט פון לאזונג דער לעבען. אונזער און עדשגינוננ געפעהרלוכסטער דער
 טיוגי שטענדוג ער אוז דעוווז רעם און /,אסומילאציע דער מוט "נודעד — ־נעווען
 צו וואהלעז דו בשעת ,1912 יאתר או.ז בעמערקעז צו נעווען דאס אוז ספעציעל נעווען.

ווארשא. און גמונע 'דער
 שטענדוג בעהויערן, צום האט, אויראפא, און קהלה יודושע גרעסטע דו וו^ישא,

 פערשפרווט און אסומולאציע דעד נעסט-פון א געווען אוז וואס פערוואלטונג, א נעהאט
 מען האט דא לעבען. נעזעלשאפטלור־יודושען פה צווגיגען אלע אובער השפעה אוהר
 אה אפט נאר אוגטערעסען, יודושע דו פערטוודוגען וועגעז נעזארגט גושט בלויז גושט

 צו נענוג אוז עם רעכט. יודושע רו געגעז פערראט אגיאפענעם בוז דערגאנגען אפילו עס
 זוו וואו פעטערבורג, קגיז גאטאנזאז און דוקשטוון פון רגיזע דויבעוקאנטע דערמאהנעז

 זעלבסטפערוואל־ דעה און בעגרענצען יודען דו* זאל מען אז געווען, משתדל זיר האבען
 דערבגי פוילען. און אצספחהרען נעוואלט דאן האט רעגורונג רוסושע דו •וועלכע טונג,

 אג־ דער!וואקסען זענען יודען אלע נושט אז שטאנדפונקט, דעם פערטוודוגט זוו האבען
מאגוסטוראט. און שטאדט־ראט א ווו ■אוגסטוטוציעם, ^זעלכע או! נעהמעז צו טוול

 אח ענעהגוש ארויסג&טרעטען “"מאמעגט דעד איז טמונע׳לגיט טופ רעם געגע!
ענטשלאסען.

 ",אג אויסזעהן דארף אזני צרמקללז כיור• $ א.יז



'ז11 ,מאמ^נט". י?הר צ^הן

 הער פון העמאקראטוזורונג ד! נעפאדערט האט “"מ.אמעניט רעי גמווע. יודושע אמת
 דער־ פ^ר קורפען שולען, נאציאנאלע נגיע פח אגינפיהרונג וואהלען, אלגעמווגע גמונע,

 די אז אנגעוווזעז, אויר ער ,האט דערבגי וו. א. א. בעלינמלאכות פאר קורסע; וואקסענע,
 אגינצו־ עגדערונגען אזעלכע פעהוג נושט זעונען נמונע דער פון אנפויהרער ביז־יעצטוגע

 וועלכע פערזאנען, פאסענדע מעחר אנרעדע, וועהלען צו גערופען דערובער און פייהרעז
אונטערעסעז. יודושע די זגין טרגי אויר וועלען יאח יודעו טרגיע זענען

 יודענעוום ארטאדאקפושע ראם נעווארען. פערשפועלט אמת, ראן, אוז קאמף דער
 זוי א>וז בעלי־טובות אלטע זגינע פון פערפויהרען מאל אניאובעדוג געלאזט זור האט

 אויסערדעסאננעווענדט והאכען אסומולאטארען די גמונע. דער אין אויסגעוועהלט ווידער
 טי׳,ט־ דעמאנאגושע שום קוון פאר אבנעשטעלט נושט זור און אגינפלוסעז זווערע אלע
זוו. יפאןר שמום זגיז אבצוגעבען בעל־הבית יודושען רעם צווונגעז צו כרי ?עז,

 וועלכע שטווטעיז, צאהל גרויסיע רו אנגעקוטען. שוועי גאנץ אכער זוו אוז נצחו; דער
 אז אופערצגיגט, זוו האט בלאק, נאציאנאלוסטושען פונ׳ם לוסטע דו געהאט האט עס

 גועפוהרט ווגיטער ■האט זגיט, זגיין פון "מאטענוט", דער זועג. לעצטער ׳ויער געיווען איז ראם
 איכע־צגינט, האבען וואהלעז לעצטע דו ווגיל או; קהלה נאציאנאלער א פ$ר דעס

 ארטאדאקסוש־געשטומטע אונזערע געווען ראן נאק זענען עס בעוואוסטזונוג ווענוג וגי
 נא!־ זווער וועקען גענומען ענערגיע בעזזגדער א מוט "מאמענט" דעי האט טאסען,
 זגינע אכגעדרוקט צווטלוז הלל הי ראן האט אנדערע )ציגישעז בעוואוסטזיון ציאנאל

הסירים"(. ווארשאיעי־ ר: צו "ברווועלעי כעקאנטע
 וועליע ערשגינונג, וויכטוגע א נאד פארנעקומען אוז 1912 יאהר דעמזעלכען און

 די געווען זענען ראם — לעבען יודושען אונים שפורען טועפע איבעינעלאזט האט
דומע. נאסור. רופושער פוערטעי דער צו וואהלען

 אנטייל ענעתגוש מאסעז יו׳רושע ברווטע רו גערופען האין האט “"טאטענט דער
 פ־*או רער אויף אבגערופען זיר האבעז פאלקט־-מאסעז די וואהלען. דו איון נעה&ען צו

 געשאפען אוז וואהל־אררונאציע 'רוסושער טענדענציעזער דער דאנק א און פאדערונג,
 אויס־ געקאנט און מעהרהגיט א געהאט האבען׳/יודעז מור, אז לאינע, אזא נעוואיען
 *פאר בורגערלוכע פוילושע רו מצד .קאנרודאט דעי דעפוטאט. אנ'א>וגענעם וועהלעז

 אנגעפרעגט זגיט יודושער דער פון האט מעז יועז קוכארזשעוופקו. יאן געווען אוז טווען
 פאר ארויסגעזאינט טעארעטוש זור ער האט יודען־פר^נע, רעי צו פעציהונג זגיז וועגעז

 אגינגעפוה־פ דאהפען פראיקטוש אז געפונען, ראך נאר גלגיכבערעכטוגונג, יורישער
בענרענצונגעז." פערשועדענע יודען פאי ווערעז

 אונזערע אבגעבעז זאלען יודען, מור, אוז אייסנעשלאסעז, געוועז נאמירלוך, אוז, עס
נלגיכבערעכטוגונג. פולעיר יודישער פון געגנער אנ׳אפענעם פאר שטומען
 אעיאפאי־ אוונע רוכטונגעז: צוווו יודעינטום פייי;שען אונים געווען ראן זענען עם

 אפו ,“אני״עגדעק אופיילו פאליאק, א מעהלעז צו געוועז גריום אוז וועלכע טונושטושע,
 קוכארזשעווסקו. ווי אונטערעסען, יודושע דו פון געגנער אויסגעשפדאכענעס אזא נישט

 פון בירגער אלם יודען, !אזז שטאינדפונקט, יעס פערטוידוגט האט רוכטונג צווווטע דו
 האבען בעפעללערונג, פוזידער פראצענט בעדגיטעגדען א טאכעז׳אוים וועלכע לאנד,
 און לארז( און ווא־רשא )פון פאירשטעהער צווי: אויגענע זווערע צגהאבען ט5רע דאס
 *וועה צו בעפעלקערונג יודישע יד.י גערופען או; דומע, געזעצגעבערושעי רוסושער דעי
דעפוטאט. יורישען א לע;

 יודענטום נאצי^עז פונ״ם פארשטעהער די. צווושען אונטערהאנדלונגעז נאד
 קאנדידאט פוילישען ד.עם שטיסען יודישע די אפצוגעבק געוואבעז פעשלאסען איז
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 יודישעו פולער פאך ארויסגעזאגט האציא^יסט, 058 זיר, 6הא וועלכער יאגעלא,
'נלמכבערעכטינונג.

 פראגע. דאזיגער רער אזן שטעלונג אנ׳איינענע נעהאט דאה האט “"מאטענט דעי
 ארויסגעזאגט ענעד־גיש זיר האט אה פאליטזק פחדנ׳ישע קייז געפיההט נישט האט ער

 זאל ער מיינונגען ליבעראלע א פאר וואס קאגדיראט, רעאקציאגערישען •עדעז געגע;
 רע" יודישעז א פא|ר ראן געווען איז ער פראגע. יודישער דעי אין האכען נישט יך:ןא,

 דער. אויף אבער ווניל ז״ל. הינדעס ט. ר“ר פי• קאנדזדאטור די געשמצם אח ׳פיטאט
 געווא־ בעשלאסעז מעהר׳הייט א טיט איז מיוער נאציאנאלע יודישע די פון !בעראשוגג

 כאראק" פוילישען דעם אונטערצושטרייכען בד• יאגעלא, פאלימס דעם וועהלעז צו רען
 אונטערגעווארפען, בעשלוס דאזיגען רעם ,.טאמענה"־ רער ר ז! האט ווארשא, פון טעד
 געקאנט ס׳וואלט וואס גאס, יודישער דער אויף שפאלכוע ־זיז ארויסצוי־ופעז נישש אום

אנטיסעמיט.—רעאקציאנער א וועיען נעהעהלט סיזאל אז דעב, צו כרענגען
 צום איז, דומע פזערטער דער צו וואהלען רארשאווער ד: פון רעיילטאט דעי
 באיקאט, שוידערליכער דער אנגעהויפעז זיר ■האם עס בעקאנט. צו׳גוט בעדויעיז,

 מזטעל־קלאם, קליין־אוז יודישעז דעם רואינירען צו פאלקאם נעשטרעבט האט וועלכעי
 געי" האט וועלכע "דוו^־גראשע״־צצטמג, בעריהטטע די נעוואדען נעגרינדעט אזז עם

 גע• אמבעשטראפט האט זי .“סוועגא דא "סוואי — דנוויז דעם טאג־טעגלזר פרעדיגט
 ליסטע א געבראכט טאג יעדעז האט זי נעשעפטעז, יודישע די באיקאטירען צו רופען

 זאל, קריסט א כדי נעמען, פוילישע ועטיאגען האבעז וועלכע קרעמע־, יודישע פון
 ממען אד^יסגעטרעשעז ענערגיש איז “,,מאטעגט דער האבע!. נזשט טעית קיזז חלילה,

 דג צווישען ערפאלג נרויסען א געהאט האט רעליע אגימאציע, געפעהרליבער אזא
 דעם פאר רעזולטאטען טרויעדיגע טיט נעי״אהט אח טאסעז ענטוויקעלטע וועניג

 גערופען אונאויפהערלזר און סיסמעטאטיש האט "טאמענט" דער יודענטום. פוילישען
 פוילישעת דער צווישען פערשטעגדיגונג א צו פאלק פוילישען פח עלעמענטען בעסעיע די

 שפאלטעז די אויף אבגעדרוקט דאן האט צזימליז הלל ה׳ געזעלשאפט. יודישער און
 פאליאקוב". דא "זשיד נאטען אונטעי״ן אי״ארמזקעל פ־׳ילזש אין צניטונג אונזער פון

 ווארזטהז כעזמדעין העם מזט געווארען נעשריבעז אזז וועלכעד א־טיקעל, דעד
 פוי" די ג׳ערופען האט שריפטשטעלער, רע□ כאראקמעריזז־ט וואס אידעאליזם,

 טייל א בעהערשט האט וואם פסיחאז, דעס נענען קעטפען צו געזעלשאפט לישע
 דעם פון אבצוגעז בעזונדערע העצע. אנטזסעטיטזשער דער פון דרוק אונעער״ן בייגע־

 פארשטע־ אלע צו געווארעז פמאנדערגעשזקט “"מאמענט רעם מצד זענען ;א־רטיקעל
נעזעלשאפט. פוילישע־ דעי פון העי1

 א טיט “"מאטענ׳ט דעי האט טלוכי־שטאנדפונקמ, פוילישען פון אררסגעהענדיג
 בעפעל־ יודישע די וואו עהטער, אלע די אין ׳ז* אנגעריזע•, צזפע־ן סטאצזסטזשע ירה

 נרעסער דייטשעז צאהל די איז •סערקלענערט, סבות פערשידע״נ צוליעב זיר האש קערונג
 ביי געוואונשעז. נישט שטאגדפונקט נאציאגאל־פ^ילישעז פון איז עס וואם — נעווארען

 די קאז באיקאט־אניטאציע די אז נעווארען, אגגעוויזעז אויד ז א גע^עגעגהגיט דעד
 פאליטזש אויר אזוי־ארהס און פערשטארקען מעהר נאד עישיינונג גזשט־געוואונשענע

פוילען. פאר שעדליך אברופען "יי■
__________________________________ _ •

 וועלכע לעבעז, יודישעז ם*א:נ עדשיינונג וויכטזגע אזיז קזיז ועויעי נישט איז עם
בעלויכטע^ געהעריג ווי נזשט האט ..טאטענט" עי־ ו
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,טאטילגט". י^הר צעהן

 ,;מאטענט״"ארויםנע־ דער תאט באזעל אין לואננרעם ציונוסטושען צעהנטען צום
 דעט כאראקטעריזורט אלזצטינ האבען וועלכע מוטארבצטער, אננעזעהענסכע ד: שוקט

פערמאנט.־ תאבען מור וואס פאילאמענט^ יודושעז אוונצינען
 טעריטארי^־ דעם געווידמעט אויר “"מאמענט דער האט אויפמערקזאכקצט פיעל
.1912 יאתר אין פארגעהומען איז וועלכער ווועז, איז צחאמענפאהר ^יכטישע•
 נויטיג פאר געפונען “"מאמענט דעיר ׳תאט טררבונע נאציאנאלע יודישע פייייע צלם

 איז אלוין ער ווען רען, אפילו ע;ן,3לע יודישען און רוכטונג יעדע בעלויכטען צו גענוי
איונשטומרג. א.׳הי־ מוט געווען □שט

 ס׳אוז ווען צוז,צ|טעגפאחר, סצטאוויצער רעם טעז5בעאוי< גענוי האט “"מאמענט דעי
 ווו נאכדעס, .“ישראל אמוני שלומי "אנוודת דעד פון נרוסדשטיין דעו געיוארען נעלעגט

 צוזא־ דעם פון דין>חשבון אביעקטויוועז גענויען צ אבגעגעבען האט “"מאמענט דער
 נצי־געשצפענער רעד. צו .שטעלוגג נענצטוווע זיין □נעדריקט א; האט.ע? סענמאתר,

פארטוי.

 עס — נעדענק־טאג יודישער וווכטוגער צ געוועזעז אוז ת־יע״א באב חמשה־עשר
 גאנץ ׳ראשו;־לציון. קאלאניע דעי פון יובילעאום דרגיסוג־יעהרינער דער נעווען איז

 בלויז נצס. יודושער רער אויף דורכגעגאנגען יום־טוב דאזוגער דער איז אונבעטערקט
 האט טגיער, געוועז אן שטענדיג פון זענעז ציון־אורעצלען רו וועלכען ,“"מאמענט רער

 רעדאקטאר רער וועלכע ארן ארטיקלעז, ריוה צ ייבולעאום דאזוגע! רעם נעווודמעט
 אותר 'פון ארץ־ישראל־בעוועגונג דער צו נאהגט געשטאנעז אוז רואם פרילוצקי, צבי

 ענטשטעהונג רעך פון בעשריובונג אנ״אויספוהרלוכע געגעבעי האט אן, עגטשטעהונג
אובערלעבונגען. זגינע צלע און אדיו־ישראל און ישוב פון

 גחו־ זור האבען •עם ווועלסעז אדום וגיועז, אוז קאנגרעס ציוגוסטושעז ־טען11 צום
 קול־ און נעזזעלשאפטלוכע יודושע פערשועדענע פון קאנפערענצען רווה גאנצע צ 'פורט

 העדאהציאנס־קא־ באנצע ראם במעט אבנעפאהרען אוז אונסטוטוציעם, טורעלע
 אויסגאבען, קאלאסאלע די אויף סוסענדיג נושט האט, וואם ,“"מאמענט פון לעניום
קאנגרעם. פון גצננ נצנצעז רעים פון בערוכטען טעלעגיצפושע געגעבען כסדר

 נע־ זור תאט עם בוולום־פראצעס. פון טעג טרויערוגע דר אנגעקוטען זענען עם
 בעגוצען און בעשולודוגט אונז האט רעצקציע רוסושע די כבוד. אוינזעד וועגען זזצנדעלט
 אוים־ שוין מעז האט וועלט צוווילוזורטער גצנצער דעי־ או; פסח. אויף בלוט >ריםטלזר

 דעם אוז אבער, רוסלצנד און בלבול. נצרושען דאזרגען דעם און גלייבען צו נעהערט
 קרושי׳גווצגם, שמצקאוום, פערשועדענע די וואו אגנסע^לוכקגיטען, צלמענלוכע פון צענד

 מצבט, רער פון בעלי־בתים פאקטישע די נעווען זענעז פראנציטיפעם און בולאצעלם
 דו פון אווניער געוועז אפשר אוז דאם בלוט־בלבול־פראצעס. א טעגציר נעווען נאד איז

 עם אוז אבער אונז פאר רעאקציע. צארושער רער פון אויסברזכען הוסטערושע לעצטע
 עקזו־ ווייטערדוגע די געווען אפתענניב איז אזיסגאנג זיין פוי לעבענם־פראנע. א נעווען
יודען. רוסלענדושע די פון סטענץ

 שפאילטען ת אויף האט בוולום־פראצעס רער אז נאטורלרר, גאנץ דעריבער אוז עם
 אונפארמורט האט ער פלעצעך. וווכטינסטע די פון אוונעם פערנומע! “"מצטעגט פון

 און פראצעס, צום שייטות א נעהאש תאט וואס קלוונונקיוט, יערער וועגען לעזעי זיונע
 בעןןותט דר און קרעפטען בעסטע די טאבולוזורט צויטונג דו האט פראצעס דעם בשעת

לעבען. אוגזער און מאמענט הוסטארישען דאזונען ועם בעלויכטען צו אלזיומוג
סטאטוסטושע די לויט האט “"מאמעי.ט דעד אז כאראקטעריכטיש, אוז עם

וועד־ טעלעגראפושע צאתל רער אין פערנומע; טעל^גראפעז־אטט קנעווער פון עלען3



xמריץ. ם. ר״ר

 פלאץ דריטען דעם ווארשא, קבין היעדר פון אהירגעשיקט ראן האט ער וואס פער,
פרעסע. יודישער דער אין — ערשטען רעם און בלעטער, אן:ראפעאןשע נ־עסטע ד:

.111
 *יום אין אנגעהויבען זור האבען עס וועלט־מי־חמה. די אויסנעבראכעי האט עם

 יודישער דער גענען מיליטער רוסישען דעם מצי רדיפות יפערשיעדענע פוילען און לאנד
 בלבולים, און בעשולדיגונגען אלערליי געגעפען שאט א זיר האבען עס בעפעלקעיונג.

 אלם וואוינפלעצער, שיטענדיגע זייערע׳ פוז עז יוד די טרייבען אגגעהויב^ן האט מען
 וועלכע היימלאזע, מוט. געווארען איבערפולט א:ז ווארשא שפיאנען. דיוטשע בלומישטע

 בי" זייער אייינצוסאקען שעה אייגיגע פון משך און נעצוואונגען געווע! אפטמאל זענען
הדמע! זייערע פערלאזע! און אדימקייט סעל

 די אויפגעיפאדערט האט “"מאמענט דער הןלפב׳אי־ציע. א געוועז נייטן: ס׳איז
 ברידער, אומגלןקליבע זייערע אנטקענענצוקומען בעפעלקעי־ונג יודןשע וואישאוועי

וו. וא. א. שולעז הויימלאזע די פאר עפענעז עב,;ז, זיי געבען וואוינונגען, זיי פא־ שאפעז
 צובושע" די מצד יודען אויף אנפאלען אנגעהייבען -אן גלטכצי״יטינ זיר סיהאבעז

 נעטארט נישט זיר האט ירד א אז והיט, י אז דעדנאננען סיאןז מאלראטען. וועטע
 פערשטעהט האט, אלץ ■האס און וו" א. א. נא״טעז אין נאס, אין וואסזאל, אויפין ווייזעז

צרית. אלע די פון צעניטור דעי געוגארען איז וועלכעי־ ,“"מאמעגט א־ן אבנעקל-ננען זיר,
 קאמענדאנט מיליטעיישען צום אוועק דאן איז ב־ןיושקי, צבי ,ה רעדאקטאר, דער

 אג־ האזינע די 'אבצושטעלען אויפגעפאדעדט איחה און טו־בין, גענעראל ווארשא. פון
 ווענוג ארויס וו״זען יודען די אז טענות, מיט אדייסגעטיעמען א:ז טורבן! פאילען.

 פער" די לטובת הילפש״אקציע רעי־ א:ן אנטייל קין נישט נעהמע; זיי אז פאטריאטיזם,
< וו. א. א. וואונדעטע
 )אין געווארען צוזאמעגגערופען ראן איז “מאמענט . פו: אינוציאטיוו דע־ לויט

 גריג־ וועגען כלל״פוהוער און עסקנים •ודישע פר; פעיזאמלונג א רעדאקציע( פון לאקא׳ל
 דעם וועגען פערזאמלונג גרעסערע צווהטע ד: קאמיטעט. סאניטארען יודישעז א דע;
 דער וואו גמןניע־פערווןא|לטונג, דעי פון לאי,אל אן! ו^ווא־ען אבגעהאלטען א:ז עניז

געוואיען. געשאפען האקטיש אח קאטיטעט
 הילפס" אלם בעדיוטונג, מאראלישער זיין כעי*;א האט קאמוטעט דאזיגער דער

 אני די פעולהי- ממשוית׳דיגע געוויסע !אן נעבראכט ד :א פערוואונדעטע, פאד טרעגער
 טיילווגיז טיליטעד״מאכט דעי פון בעפעהל א א/ח ע;ע;ז מיליטעי רעם מצד פאלע;

געווארען. אבגעשטעלט .
 צוליעב געווארעז געשאפעז איז וועלכע יודען, פ־יילושע די פון לאנע ט־ויערידע ד.י

 יודישע אסר וואס דורכדעם, פערערגיערט מעתר נאר זוך האט מלחמהבעייגגונגעז, ד:
 פ׳ערקלז^־ אנגעהויבעז שלעכט, געהען נעשעפטען די ואז תירוץ, מיט׳ן האבען, סודיר־ם

 פון צייט שווערער דער אין האט ראם אנגעשטעלטע. זבעדע פון פענה־עם ין נער;
לאגע. שווערע א זעהר און אנגעשטעלטע דן אוועקגעשטעלט יקרות שטנינענדןגען

 מיטגעווירקט און פראגע ירעד מןיט פעיאיגטעיעסירט דר האט "מאמענט" דער
לעזונג. יושר׳דיגע א איהר פאר געפןגעז צו

 ווארשא. פערלאזען געדארפט הואפען רוסע! ר; ווען צגיט, דן אננערוקט ז:ר האט .עם
 דער ואון אונגעהויער געווען איז מןליטער צערןל-עוועטע! רעם צווישען ^יפרענונג דן

יוה. •יער שטענדן:, יו: געיוען, אןז לעזאזל שעיר
נאד אונטען, פו; גור נישט געג&יננע; אבער ז^גען יודע; אייף פעיפאלגונגע! די



״מאס^עטי יאהר צ^רן

 מיטצע׳, ט3געזו אלת ספערעין מיצו^ערישע ימע:ד ד: אין האט מען אויבען. פון אויר
 בעפעל־ יודישעך אומגליקליכ^ך דעו־ פון יעכען תאם מאכעז צו בוטערע־ אזוי ווי

קעתנג.
 אין און יוריש ארז קארעספאנדענץ יעדע נעעאיעז פע־כאטעז אנתויב צום אוז עם

 *פער צו ניקאצאיעוויטש נוקאלאי פון כעפעתל בע־והממער דע־ ארזים אוז 1915 יואר
 רער אין "קאנסעקווענץ" לעצטע ד: נעווען איז ראם צעטונגען. יודישע אצע מאכען

 יחריש, רעדעז און שפיאנען דעטשע כידחע, זעניען, יו׳דעז ח: אזוי "פאליטוק": רושישער
 *אונ זיי מען -דארף •דערובער — דעטש ווי דאפזעלכע, ״כמעט" אוז ע5וועא שפרער, א

 דאזוגע די וואס רושם, רעם אצע יגאו געי־ענכ^ז מיר מעצער. די צוטאבען גאנצעז
 שרופטששעלער, יודישע רו אויף שכן מכל אין ■ידען ע*א אויף געמאכט תאט נזית
 *אב איז חבריא זי_י,ן און •ניקאלא״עוויטש נוקאלאי •א פון פעדעד־שטדור איין פוט וו.אם

יניקת. מאטעריעצער און געבטיגער זע<? פון כרם דעד געווארען געהאקט
 נצוק, צום תאט, וועצט, ימדושע די איומגעחאפט דאז האט וואט פערצוווופלונג, דו

 גרויזאט־ דו פון וואכעז וואכיען, שרעקליכע •- יואכע: דרגי ווו מעהי־, גושט נעדויעיט
 *ברעב אותם וועט מאירגען רער וואם געוואוסט, גושט האט קוונער ווען מלחמות, סטע
 ווארשא. פון און פוילען פון נורל רער נעווארען עגטשועדען אוז וואכע! דריי די און געז.

 פון אויפרייסען קולי־קולות: מוט און ?.עלעניש ים:ג- אוז אבגעטראטען, זענע: רוסעז דו
שוסעריוען. און קאגאנאדעם געבוורעם, און העזעי פון שרפות וואקזאצע!, אוז בדרקון

 צו שטרענג נענוג געווען אויר אוז זועלכער איופאנט, דעי־ ׳אךענגעקומע! אח עם
 *אנאר ראך תאט אבער קלאמעין, אעזערנע או: געהאלטען זו אויר חא£ פרעשע, רער

גישט. מען טאר פאלק א פון פדעפע א דערשטוקען אינגאנצע! אז קענט,
אויפגעלעבט! וזורע? האט פיעס;ן יודישע די און

 פרעההוכער קוון חשט אויר אוז פוילען אוו אקופאציע דוועשער רער פין צגים די
 ארויפגע־ האט אקופאנט ■רער יודענטום. לישען פי׳ פונ״ם טע5געשו רעי־ און פעריאד

 נ$נ־ דער לענד. פון לעביען ווירטשאפטליכעז נאנצעז אויפ״ן ר&נד אייזערגע זע! לעגט
 אחנאויפהעןרציכע זור־אנגעתויבען ס׳האבען אונצעגאל. געווארען אוז כמעט האנדעל צער

 תאט וואס זאד, יעדע צונענומע! אונב״חמנות׳דינ תאט אקופאנט רעי רעקוווזיציעם.
 אוז קריזוס עק׳אנאטושער דער בעדעטונג. קלענסטע ידו תאכען אותם פאר געקאנט נחר

 אחנגעי־ געווען נויט ידי אוז ערשט,1י.עת האט וואס יקרות, דעם <וי און נעוואקסעז אלת
" ־־ " גרויס. נ^יער

 אויסנו־ געפרובט תאבען פויציעז פו! לאגע ווו־טשאפטלוכע טרויעדיגע האזינע די %
 ס׳האט אוינטערעסען. פעי־זענלווכע זייערע צו ע^עמענטען פינסטערע פערשועדענע צ^ןן
 שפעקולאציע פערברעכערישע א אנגעתויבעז שפעז׳סיחי־ים יטיול געוויהען א מצד זיך

 תאט בעפעלקעיונג אריטע דו אז דערצו, געבראכט האט וואס צעכענס־מיטצען, מים
נויטוגסטען. דעם פו! אכזאנען זוך און הוננערן ^עסוזט

 ארויסגעטראטש. ענעיניש "מאטענט" דעד איז שפעקולאנטע; מין רעם אט געגען
 אויט־ זע! און קאאפעראטוווען, גרינדען צו זעצפסטיפערטוו״יוונג, צו נערופען תאט ער

 יורישע ארגאנוזורט זור האבען פוילען גאנץ און ערפאלג: גרוישעז א נ^האט תאט רחף
 דער מוט בעפעצקעי־ונג די פעזארגען צו בעכוהש זיר תאכעז וועלכע קאאפעראטיווען,

 ך: בעקעמפט טוילווגיז וךעניגסטעגם אזוי־ארום און שפעז־פראדוקטען צאהל ^יטוגעי־
שפעקוצ^נטען.



סוריץ. .6 ד״ר

 ארגאנו־ ע5גע!עלש$םטלו ^עגאלע איינציגע די כמעט — סאאפעדאטיוועז דאדנע דו
 בע־ קולטורעלע נעוווסע א געוזעט אויר האבען — אקופאציע דצטשער דעד בשעת זאציע

 קצןגצע דאם כמעט קאנצענטרוךט צצט יענער אין זיך האס זיו איום ווצל דגיטוננ,
יודעגטום. פ־ייושען פונ׳ם לעבעז גצסטוגע

 *שטאר א אנגעהויבען אויר דר האט בעוועגונג קא&פעי־אטוווער דעד טיס צוזאמען
 אוז עם מנטעלי־קלועם. קלוון־און ירדושען פון ק־צזע; ד: אין ארגאניזאציע־בעוועגוננ .ןע

 וועלכע הולף, געגענזצטנגעי־ פון פעראייגען פחאפע-סיאגעלע רווה צ געוואי־ע: געשאפעז
אויפנאבען. קולטורעלע געווופע אויר נעשטעלט גלצכצצטוג דר האבען

 אויג־־ דג כטעט נעווען זענעז ארנאנוזאעיעם נעזעלשאפטלוכע יודושע דאזיגע דו
 גע־ געשאפען איז ערום עזוי אקופאציע. ^ער פיו כשר אי; ערשצנונג פאדטוווע צוגע

נאם. יודושער דעד אה פעיטווען פאלוטושע שפעטעידיגע דו פאי־ קעיענדעל א ווארעז
שול. ירדושער דעד פאר קאמף פון אנהויב דעד אויר דר י־אטורט אקופאציע רער טיט

 אויסגענוצט ■היאט און שול יודושער רער געווען טי־צ שטענדוג אוז “"מאטעגט דעי־
 בריוטע די צוווש^ז פאלקס־שול יורושע ד: פאפניעי מעכען צו כדי סוטלען, אלע

פאלקס־טאםעז.
 פערדועג" נרויסע זצנע און “"מאמענט פי; כא״איטער נאציאנאלעד אמת׳ער רער

 די בשעת ארויסגעוווזעז אמיברלטיסטעז דר האכע: נעזעלישאסט יודישער ־,דעו! פאר פטען
.1916 יאהר אין שטאהט־ראט ווא־שאוועי צום ויצהלען ערשטע

 דאז א!ויר !זאבעז דומע, רוסושער ־טער4 רער צו גואהלען רו בשעת ווי אדי,
 וועלכע אפחדג/ישע, איונע, רויכטונגיען; צוויי נעחעי־שט יגרעז ווא״שאווער דו צווישען

 ריכ= דאזינע דו פאלוטוק. יודושע זעיבכמשטענדיגע א פוהרען צו געהיאט מירא האט
 קאנסאלו־ א* אויף “ אצנגעתענדוג קאמפראמים, נעפעהי^וכעז א נעמאכט תאט מונג

 געיכראכט מה־יפית-פאאוטיק זיוער טיט האבעז העיכע אםיסי^אטאיעז, ד: מוט דאציע
 מוטוג־ דו רגכטונב, צוויוטע דו נעזעלשאפט. יודושער רער שאדען פועא אזוי

 אאזונגען אוונענע מוט וואהלען רו צו געהן צו בעשיצאסען האט נאציאנאצע,
 דעד אסוטויצאטארען. דו מוט סאמפי־אטיםעז שום היון אויף אצנגעהן געוואלט נושט און

 צווווטעד דאזוגער רער פון זצט רער אויף געשטעלט גלצר זוך האט “"מאסענט
 יודושע דו נעשטוצט: אוץ אויפגעגוטען לאזועען רו האט יאסי יודושע דו את רוכטווג

 'סוס שטאדט־ראט ווערשאווער ערשטען אין דורכגענאננען או! ליסטע נאציאנאלע
ערפאלג. אתאלאסעלען

 צעגטראל־טלוכות די .1918 נאוועמבער פו; טעג לוכטינע דו אנגעתוטעז ס׳זעגעז
 פויילען. פערלאזיען אצלענוש אין האט אקופאוט דעי־ :עווארען. צוזאטענגעבראכעז זענעז

אונארהענגוג. פצהטיש געווארען א:ז לאגד אונזער
 זעהר. געווען ננשט פרצתצט פוילענ׳ס פרן טעג ערשטע ד: זענעז בעדייערן, צום
 דעך געגעץ עקסצעסען אלערלוו אננעהויבען זוך האבעז עם יודען, אוגז, פאר פרעהלור
 דו דאז וו. א. א. בערד שנצדען צוג^ן, דג פו: מארפען דאס בעפעלקעיונג, יודושער

 וצתיס" אנטו־יודושע אנדערע פיעל נאר או; לוברון כיעלץ, לעמבערנ, אין פאנראטעי
 ער־ טראנושע דאזוגע דו אויף שטעדטלור. און שטעדט פערשועדעגע או; טרעטוננעז
 דעד צו אפעליי־ען צום בנונע •הן יעאגורט נעיעייג “,מאטענט דעד תאט שצנונגען
 פאגראם־ דו פאי הולפס־אקציע דו ארגאנוזורען צום בנוגע הן עפענטלוכתצט, פוילישעי

 ט5פע8צזנדפגעז “"פאסענט דעך האט אעטפע-ג )פאי קובניות

טארק! 200,000 עגיערב



£111 / ,מאם?גט' י^הר הן^1

 דער תאט םאוכת^אינש^.רעסעז, פויאישע די פון שפצנדפמקם אויפ׳ן שטעהענדיג
 ת פון פאאישיק צנטוסעטיטישע די י-ייטיקירט ש3ס:סטעכיצט און שצ>־ף "מאטעינט"

 יודישע די פון שעדאיכקגיט דער אויף אנגעוויזען כסדר און מצבטהאבער, פויאישע
גופא. פויאען פאר ־דגא נאר יודען, פציר באויז משט רדיפות

 ערפאאג• וועניג תןם אויף קוקענדינ נישט ,“,.מאמענט דעי אבער האט דעיבגי
 אויסגעקומען איז סיים אין פארשטעהערשצפט יווישעי אונזעי וואם ק׳צטף, ירגיבעז

 דן פעראוירען גישט קייגטאא ראך טעתרהייט, צנטיסעמיטישער דער טיט פיה,רען צו
יודענטום. פויאישען בצייז צונו;פט בעסערער א אריף האפנונג
 מזרח פון פגינד דעי־ פויאען. פאר צגיטעז שי-ערע די אנגעהויבען זיר תאבען עס

 הער געווארען גיעשצפען סיאיז גרעניצען. פויאישע די צו נערוקט מעוזר צאץ ז:ר תאט
 אבשטצמונג פון אונטערשיעד אהן בירנער צלע פערטיידיגונגס׳קאטימעט. פייאישעי

 איז עם שונא. אאעעמיינע□ דעם נענען קצימף אין כעיא::ני״ט זיר האבען גאו־בען און
 *געווא פערמריבעז איז שונא דעך און “ווגיכסעא דעי בגי "וואונדער דאם ׳פא־געקומע;

גיעניצען. פויאישע די איכער ווגיט רען
 אאע אנגעשטרענגט תאט פויאען ווען מאטענט דאדגער דער איז בעדויעה, צום

 זעאבסטשטעג" אייתר פון פערטיידינונג דער פא׳ר קצפת אין בורנער איתרע פ$ כתות
 אויף נעטהון שאט צ זיר האבען עס טרוי^ריג. יעה־ יודען, אונז, פצי נעוועז דיגקגיט,

 טעשת־יצבאאנא, די דצז באאשעוויזם, אין בעשואדיגונגעז באבואים, צאעראיי אוגז
 וו. א. א. סצןנדעם בצאצכאוויטשעם פון פאניאמען די רב, פאאצקער פון טויט רעי
 ז.יר האבע! עס וואו דמעות", שא "נאד ידער געויארען 4"מאמענט' דער איז ווידער און

 ־,גע אוגזערע ציאע פון באוט־געשרייען צער,׳־וועה־און שאג־מעגאיכע ד: נעזצמעאט
ברירער^ איטענע
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 ארויסגע־ ערשיטערונגעז פיעא !צזוי האם ע5ו.עא וועאט־קאטצסטתאפע, גרויסע די

 צ נעברצכט יו׳רען, אונז, אויר; לוצט כע^שתגיט, גאנצער רעד פו; אעבען אין רופען
בשורה. פרעהאיכע
 איויס־ באיאפור אויסערן־מיגיסטער עננאושעי דער איז 1917 גאוועמבער אי; נאר

 יודיש^ן פצר״ן יהיים צ שצפען וועגעי דעיזלצי-^ציע בעקצנטער זיין מיט געשיאטען
 צענזור( דגיטשער דעך אונטעי )נ^ד תאט “"מאטענט דער ארץ־ישראא. אין פאאק

 רע" וויפטיגע די אויף אגגעוויזען או: דעקנצרצציע דעי פרן בערגיטונג ד: אבגעשצצט
 געפאאגי דעס ברענגען קאן מיובה־טצ! .ענגאושען פונים ע־קאעיונג די וואם זואטצטען,

פאאס. יודישען תיימאאזען און טען
 יע" א:ן האט בצאפור־דעקאציצציע רעד פאי "מאטענט" פ־ן בעגגיסטע־ונג מ

 מעגיצן אקופצנטען, ד: טצד צניאגנצופדיעיענתגיט צרויסגערופעז אפי־או צגיט נער
געווארען. אנגעוויזען זגיט צניאפיציעאער פ? דערצסציע יער פ׳א.־ז וואם

 )צפריא רעמא סצן פון צסט דער נעווען אוז עטצפ ווייכטינער זעתר צווייטער. דער
 דער געווארען. אינטערנצציאנצאיזירט איז ׳דעקלציצציע דערמאהנטע די ווען (,1920

 ערשטער דער ^ז אננעוויזען, און אבגעשצצט ניכטער ערשגינונג די אויר תאט "מאטענט"
 צרבייט רע^אע איז פאאק, יודישען אויפין ניעווארען צרויפגעאעגט ודורכדעם איז 'יואס הוב,
אדץ־ישראא. און

 רוסאצנד אין ברידער אונזערע וועאכע באבואים, און תאיות גרושים, ד: אויסעי
תיוג זענען וועאפ־קצטצסטראפע, דעי פ? מ׳ט!־ אין איבערנעאעבט תאבען פויאען אה



,מ

סוריץ. ם. ד״ר

 "פאלשעוויזם" דער האפ זצט איי! פץ ות.5ר,ה יודושע גרעהעדע מלע כמעט געוואדע;
 נמציא־ גאנצע דאס צושטערט איין הלאה ביהרישען •ודישען ,רעם רואונודט פאלהאש

 אנג׳ע־ זור האבען וועלכע עיינכטיטוציעס, עפעוטליכע יודושע עלע מיט לעבעו נ^ע
 דער פוז רעוהאלוציע? דוסושער רעי׳ ג־י :■ער נא־ עוטוויק^ען צו נא■׳מאל הויבען

 ווי הוערשער, פערשיעדענע אונטער באנדעס ווראדע אלערלוו האבען ז״ט צווצטער
 און קרולות יודישע גאגצע אויסנעשאכטוען וו. א. א. מאכנא דענוק.!, פעטלוי־א,
 *אוג געווארען גע׳יהרגיעט זעיבעז יודען אומשולדוגע מויזענדער צעהנדלוגער אוקראייא.

 געזוארען. געשענרעט זענען טעכטער יידושע טייזענדער עגוייט. שרעקליכהטע דו *טע
 אוזן און בעשיצער יא: ^■חן אוינזמם געבלובען זענען יתומים אומגלוקלוכע צאהל א אהן

האם. אובער׳י יאר א
 )פה מעמו׳מורען און ערצעהלונגיען ,,א־כורלע י״ווה /א אין האט “"מאמענט דעד

 פעראייפוגט א.( א. הונדעס מ. ראזעגפעלד, יונה למציןו־בע״ט&לדי, ־ז>!מלנורהא '“ןי
 אנגעהויבען נלצכצצטוג אדן טע5גיעשו נצסטער אונזעד פון בלוט־עפאפויע דאזוגע ד:
 ס״־אט וועד ברודער. אוקראינער אומגליקלוכע אונזערע לטובת אקציע כאזוטיווע א

 מרויסגעהאיפט זיר מארש זועגרצכען פוילושעז לעצטען רעם בשעת האט געיואנט, .נוי־
 אויפנענומען. גאסטפרצנדלור זוו האט ערד• פוילושע דו גיהגום. שדעקלוכען ־עם פין
 מוט אובעחפולט געווען זענען ויעגען -י און געויאקסען מלץ איז היומלאיע צאהל דו
 און האב גאנץ זווער הפקר אייף געלאוט האבען ראם .וימגדעדעד, אומגלוילוכע |ד:

טראגען. אויגעז דו וואוהין געלאזט, זור און 'נוטס
 רע־ עפוס טהווז נעטוזט יודענטום פוילושע ראם האט הוומלאזע דאזוגע דו יפאר .

 וואג" די בעזארגען צו קאמוטעט ספעציעיען א שאפען צו נעווען נייטו: פ׳א־ז אלעס.
 זוריקומען צו אבוסעל מעגלוכיוצט דו זיו ■נעבען און קאפ אובערין דאר א מוט דעייעד

 געלד^מיט־ גרויסע דעיצו געווען טיט־ו. סיזענעז איבעי־יעבענושע;. שרעקלוכע דו נאר
 פמלען :אזעלכע און ווורקעז קאז וואס פאקטאר, וויכטיגסטער דעד אוז נאטורלור. לעז.

כיעכע. יודושע דו — טוונונג עפענטלוכער דעד יף;א
 פוילושע דאם אויפפאדערן אייפוערעיט גושט *רערובע האט “.,מאמענט דע־
 בעזונדער א מוט און רעטיגגס^אקציע, דאזוגע־ דעד או! נעהמע! צו אנטוול יו־ענשום
 נענרונדעט• אוז וואס ,“דאמיטעט אולל־אינעי־ , פו; טעטוגקווט דו געשטיצט עיעיניע

 נח !ה׳ רעדמקציע״־כיטגלועד פון מיטווודקונג טובטוגע־ דעד אדאנק געיוא־עז .
פדזלוצקו.
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 פון פעדצטונג דעד אובער איבערזופט יורצע אונזער פערענדוגעז מיד אוודער

 אוון נאר אויף אנווצזען מור ווייען לעבען, עפענטלובען יודושען פארין “"מאמענט
פאלהס־מאסען. יו־ושע רו ב^;י־ צצטוגג •דע־ פין פעייועגסט וווכמייע;
 צו געשטרעבט עקזוסטענץ זיון פון טאו. ערשטען רעם פון האט “"מאמענט דעד

 שטענרוג ער האט צוועק העם צו לעועי. זיינע פון געפוחל עכטעטישע ־אס ענצויוקלען
 געוויסעון דעם פון רווז זיין זאל טוול בעלעטרוטטושעי דעד אז רעם, אייה געווע: 'מי׳פיד

 זיין צו צוצויהען בעמוהט כהות אלע מוט ז:ר רעם חוץ און בצנעשמאק פוקאנטען
קרעפטע;. עשע לוטערא יודושע בעסטע דו קאלעייום1

 גרויסער )זיין יסיאקציאגם־מוטגלועד שטענדוגע־ זצז :עווע! אוז עליכם שלים
 און געווען געדרוקט זענען גאוועלען אנדערע רווה גאנצע א או; ונד" "גע י־אמאן

"מאמענט"(



 זיין געיררוקט "טאמענט" די'פון א!יף האט פפריס טובי טענדעלי
 דע? פון טיטארכצשער שטענדיו^ער גענ״עי איי און “חייט׳ס ר׳ שלטה* ווערק בעקאנט
חטה.“מי דע־ פוי אויסברור ב:ז׳ז צצטוג:

 *"טא אין האט ראמ^נייסשיגם, פעקינסטע אונזערע ופון אייגע פצגעגבערג, רחל
.“"טעכשער ראמאן גרויסען ארחי־ פעדעפענטליכט “מענט

 פעריע א מרבייט "מאטענט" פאר׳ן פפעציעל האבעז ח&ויניצק: און פימליק
אגדית. יודישע

 געררוקט "מאטעגט" ^ין האט פרוג ש. פאעט יופיש־יודישער בעקאנטע־ דעי
"זכרונות". זבינע

 לעז זיין פון מינוטען לעצטע די ביז ■“"טאטעי־ט פון מיט^רפצטע? שטענדיגעי א
סקי.—אג ש. געווען איז עז3

 גע־ צייטוגג די תאבען "טאטענט" פון פערתע;םטען אויבענ!דערמאהגטע אלע די
 פאלקס־מצןסען, יודישע די פון שיכטען ביצטכטע •די צווישעז פ^פולעד שטארק מאכט

 רער פון לעבען אי,ן פאקטארען בעדצטענדפטע די פון ׳אצגער געוואורען איז זי אז אזוי
: עפעגטליכקצט. 'פויליש׳יודישע,?



דעדאקציצ-קא^^יוםפוז״מ^צגט?
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מ?ןנןמיים" ס, אין נ^לדבערג ח, דורף נם?5נ?צץ וןנןן ב!לדןר יי

 •דממןי. ירן חןלינםן6?3 און םאסן:ט"" מון סיסארירמ^ד אץנינע מון לדער;3 די
 1י?נן 0גר?* 1י*י נ^נק!8זמ! ל, ה, ך.נןרם^לדן,*לאד "קאראלעק, ד״ד ראיודעדס!, ח. י, 'ייי

סגות. חןןגניג?1ו>ן* מריה נןףו#רןן ארייגג^ג^ן ג:עמ



ננען.1עדצעהה .. ■
א. " ... - -

ילרדים.
1. ' ־

שזוע. צוויי די פ׳ן בייזערער און קל>נע^ער דעד צציה׳ן, ו!י>ן , •
 עסען, צו אויף זי הערט לעבען, אבגעקומענע אלסע דאס איין זיך עסט פודם, מרעד

 אין ארוס זיך זי דרעהט כסדר טעג עטליכע פנים. דאם וואשען צו און טרינקען צו
 און קאפ, צושויבערטען אויפ׳ן שאלכעל ווליטשקען א מיט קליידעל אונטערשטען

 יי.עמ ווישט ?ןאל פוסטען גרויסען דעס אין איבערהויפט און חדרים אלע אין רוימט
 בלאט, פערגעלטען יעדען פון און באלקען פונ׳ם ווענד, די פון שטויב דעם דיג

 ענט- נאז, דעד דורך שוועד דערביי אטעמט זי ;פיקוסען הויכע אלטע די אויף וואט
 זי מ׳רופט הלמאי פעם, אין שטארק ווערט און ווערטיזי־ קיינעמס אויף נישט פערט

- ״ עסען. אריין עס-צימער אין
 א $הן מויל, אין אביסען אהן אב אזוי זי פאסט מעת-לעת אפאר אקעגען

 אדיין- בעט אין זיך זי וואלגערט סוף-פל-סוף נאר אפילו, טיי גלעזעל .וארים
 אויס שיסס און—צוגעקליבען נישט צימער אין איחר ביי צייט גאנצע די ס׳שטעהט

 און יאמערדיגט א יאוש׳דיגס, א איז געוויין דאס געוויין. הארצרייסענדיגען א מיט
> צוויי. און אטאג אוועקציהען זיך קאן

 אהן שטוב אין דא דאך מ׳פוילם ארויס, שוועד זי חליפעט עולם, של -רבונו
4-•ז> -י׳ פוילען... איין אין דא מען האלט לעבעדיגערהייד 'הפריצים...
 שוועצטער, עלטערע די אן שטארק ריהרען איהרע ווערטער דאזיגע די און

 זי ווןןנסעלעך. ווייבערשע קליינע מיט מיידעל יעהריג-34 וואוקסיג קליין• א—רחל׳ען
 שטעהט זי זי. היט און צביהין נעבען צימער אין דא צייט גאנצע די זיך געפינט
 אין זיך בעווייזט באנדערקע, די שכנה, די ווי קוקט, און פענסטער צום פנים מיט׳ן
 צי. הויך-אויפגעהויבענעם פולען א מיט און קליידעל הויך-םערקאטשעט א מיט הויף
 קליין א זיך פלאנטערט באנדערקע דעד בייך. טראגעדיגען פערריסענעס נעבען בעד

 קוקט רחל שעלסען. איין אין עם האלט זי פיס: די צווישען מיידעלע פערמורזשעט
 אויפהער אהן זיך שאקיען באנדערקע דער ביי ווי פענסטער, געשלאסענעם דורכ׳ן

 שטע. אליין רחל׳ען ביי נישט. זי הערט קול קיין און ליפען, געדראלענע גראבע די
 פון קנעכין א זי בייסט פענסטער, אין קוקענדיג אויגען. די אין טרעהרען אויך הען

״׳ י׳ :צביה׳ן וועגען טראצטען איין אין האלט און פינגער א
י, י צביה האבען. לעבען מיין פון זי וויל וואט עולם, של -רבונו

------ ־- / • נאך: און
־־־ צביה... איצטי״. טהוסט דו וואם ווייסט, דו צביה,—

ייי. געדענקט נאר^זי ווערטער, די אט טראכט זי נישט
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 אין ווען תמוז-צו, צו שבועות, באך מעהרסטענטייל עם זיך טרעפט טרעפען
 געמויערטע גראבע די שוויצען צו בענייעס אן הויבען הויז אבגעקומענעם אלטען
 פלעקען ארוים לאזען ציגעל זייערע ערד. דער אין אנ׳ארשין שטעהען וואם ווענד,

 גע" פערדומפענעס א זיך ארוס פערשפרייטען און קאלך ווייסען אויפ׳ן אויבען פון
 אין )ברויד<, גאזשעלניע זודיגער דעד פון ריח דער ווי ברויזענדיגען, און זיסליכען א—רוך

 פון דעסאלט איז צימערן אלע אין געווען. אייגגעמויערט אמאל זענען זיי וועלכער
 אנגע- ליעגט קאנאפע דער אויף עם־צימער אין בור און קיהל. און שטיל בייטאג
 פינטעלט ער בלינדער. א איז ער הויז. פונ׳ם טאטע פוזיס-דער אלטער דער לעהנט

 אינ׳ב איין זיך הערט ווייסליכען, גארע פון בעשטעהען וואס אויגען, בלינדע די מיט
וויסען: וויל ארן צימער, צביה׳ס פון זיך ציהט וואט געוויין,

צגיה? דארט, זי וויינט וואס— ג
 דער אין און קאפ גראהען אין זיך ער קראצט לאנגווייליגקייט גרוים פון

 א מיט דערביי שעפטשעט און געניצען אויסגעצויגענע• גרויסע מיט געניצט בארד,
־ :צונג שטארק-געלעגערטער א מיט און מויל צוצויגען

טאטעניו... גאטעניו... עולם!.. של רבונו טי, אך—
:ווארט ער

 דעגערער80 דער פון שמש צופלאכטענער דער איינבינדער, דער יקותיאל
 נישטא ס׳איז צי טהון, קוק א אריינחאפען ביסעל א שפעטער זיך וועט קלויז,
 זיי אז דערצעהלען, איהס וועט און פערהאלטען ביסעל א איהם ער עט וו טיי, .גלאז

. זיינע. מיידלעך די—שלעק זענען
שלעק... גרויסע—
 וועגע! שט$דט, דעד וועגען שמועט א פערפיהרען בכלל איחס מיט. וועט ער

 איין — געשעפטען אמאליגע זיינע וועגען אליין, פוזיס קלמן זיך, וועגען און לייטען
 גע איהם מען האט זאוואלינע די ;וואלד א שיבוש א פאר געקויפט ער האט מאל

היינט: ווי עס ער געדענקט רופען.
 צוועלף אפשר געהאקט און געהאקט זאוואלינע, די געהאקט, זי מען -האט

 אמאל אז דאך, ווייסט יקותיאל פול, געווען איז בייטעל דער און נאכאנאנד, יאהר
 זיך ה$ט רעדעל דאם אז נאכדעם, נאר קלוגער... דער געווען פוזים, קלמן ער, איז

 זי ווייל זיינם, ווייב דאס לשלום, לאה זי, געווארען קלוגע די איז איבערגעדרעהט,
 פאר זיינע הינדער די קלמנ׳ען, איהם, האלטען איצט קרובים. רייכע געהאט האט

גאר.8
יקותיאל? זאגען דערויף וועט וואס פכע!—

 האט ער שווייגער. א און ווערטעל-זאגער א קלוגיטשקער, א אין יקותיאל גור
 אז און ברעמען, פלאקסענע היבשע אזעלכע אויך מיט בארד פלאקסענע אהיבשע

 קלוגיטש" מיט קוקט פוזיס׳ן, אלטען אויפ׳ן ווייטענם פון ער קוקט אריץ, קומט ער
 אויך וואנסעס אבגעשוירענע די אונטער איהם שוועבט אשמייכעל און אויגען, קע
ליפען. גאקעטע ד•

 ר׳ שלעצט, ס׳איז—פוזיס׳ן בלינדען צום ער הערען?-שרייט זיך ז$ל וואס—
קבצן. א זיין צו זומער-טאג לאנגען אזא אץ ביטער ן קלמן

 וועמען נישט, ווייסט ער—האנער דעם אמאל מיט פערליערט אלטער דער און
 ליעגט וויילע א פוזיס׳ן. אבגעקומענעם אלטען דעם איהם, צי זיר, :יקותיאל מיינט

 אויגען־וחים׳ נאריש:שעמעוודיגע בלינדע די מיט פיגטעלט און אנישטיגער אזוי ער
. \ י : '־ . ליכער.

י 1 י יקותיאל. זיץ,—
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קלמן. ר׳ דאנק, שענעס א—
פויזע. א

ן יקותיאל א, יאהרען, אמאל גערוען—
\ קלמן• ר׳ געירען,—

יקותיאל. אוועק, און—.
קלמן. ר׳ אוועק,—

יך.1 פערטראכט אלטער דער
יקותיאל? אלט, ביזטו וויפיעל—

נישט. ענטפערט קיינער
 וועלכע וועלט, די איצט האט אנ׳אויסזעהן ס׳אר וויסען, וויל אלטער דער

יקותיאל. איצט האט אנ׳אויסזעהן ס׳אר ;געזעהן נישט יאהר צוועלף זינט שוין האט
 שפיץ די אויף טרעט וואט איינער, ווי פארזיכטיג, ער יקותיאל-פרעגט—

? יקותיאל גראה, שוין ביזט—פינגער
 עפים איו שטוב אין אז בעמערקט, האט ער נישטא. שוין איז יקותיאל נאד

 שטיל דך האט און זיין, נישט גיך אזוי וועט טיי קיין אז און מאל, אלע ווי גישט,
 היבשען אין אליין איינער ווידער שוין ליעגט פוזיס אלטער דער און ערויסגערוקט.

 איז געוויין-איד,ם נאגענדיג צביה׳ס צימער ווייטליבען פון הערט און עס״צימער
ער: ווארט לאנגווייליג,

 שאטענס זיך וועלען שער. בייטאגיגער זייגערדיגער א פינף הייסער דער אין
 דרוי- היציגער דער זיין וועט טויט שטעדטיל. ברוקירטען קליינעם איבער׳ן ציהען

 געסעל, שמאלען דורכ׳ן דורכאיילען וועט בריעפענטרעגער ארטיגער דער און סען,
 150 פינקטליך איבערלאזען דא וועט און אהער אריינחאפען אפשר זיך ער דועט
:שטעהן פינקטליך ס׳וועט וועלכען אין קופאן, א מיט רובל

וו. אז. א. רצוף־פה אייך איך שיק הגביר בנכם -בפקודת
 ארום ערגיץ האט וואס שמואל׳ן, זוהן איינציגען פונ׳ם זיין וועט דאס און

 צו אויף חודש אלע אהער שיקם און ברויזען אייגענע עטליכע יעקאטערינאסלאוו
לעבען.

 חודש. אין מאל איין סך״הכל זעלטען, אזוי קומט בריעפענטרעגער דער נאר
 קראצט אלטער דער וויינט. צביר. און זומערדיגע, לאנגע, אזעלכע זיך ציהען סעג
 אויס• לאנגען יעדען ביי שעפטשעט און בארד דער אין און ק$פ גראהען אין זיך

געניץ: געצויגענעם
טאטעניו... גאטעניו.,.' !רבונו״של-עולם טי, -אך ־־ ־־

.11
• ס׳טרעפט

 פון קוימען. זאל צניה אז אבריעף, אן קומט זוהן, רייכען דעם שמואלץ, פון
:צושריפט א פארהאן איז שנור דער

: נןןך און האבעך. חרטה גישט צביר. שוין וועט "אצינד—
זיין. גישט מניעה קיין עס זאל קליידעל, א איהד ס׳פעהלט אויב

 1^1 מתן דער אשידוך; וועגען זיך ס׳האנדעלט טאג: דער ווי קלאר, ס׳איז ־•
 נלשש שזין ער קוקט מסתמא ברכה׳ן, מיט שמואל׳ן געפעלט ער אויב אבי-ווער: נישט

.גראד".^"^ דער ,מענש", דער איהם ביי איז עיקר דער און פנים, שענעם אויפ׳ן
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 אין ער האלט קאנאפע, דער אויף ליעגעגדיג אויפגערעגט. איז ער אלט דער
:צופרידען איז און ווייסליכער בלינדע די מיט פינטלען איין

 איהר וועט ער אז פריהער, געוואוסט נישט מ׳האט שמואל... דען? -וואס־זשע
? חתן א צוזוכען

 און חתן, דער איז ווער וויסען, ער וויל אזוי אויס, נישט שיער געהט ער
 בריעף שמואל׳ס אין צי דערגעהן, צו פדי מהותן. נייער דער מהותן, דער—איבערהויפט

מיידלעך: די הנפ׳ענען איין אין ער האלט דעם, וועגען ווערטער פאר א נישטא איז
? גאזשעלניעס אייגענע שמואל האט וויפיעל סערדצע, רחל׳ע, דיך, כ׳בעט—
 ער האלט געקרוינט, און געהויכט מיידלעך די ביי איז שמואל אז ווייסט, ער
אליין: זיך צו רעדען איין אין דעריבער
 חתונה דער גאך געפאהרען שמואל... ׳יונגער-מאן אחסיד׳ישער אמאל געווען—

 לייקענע ער טראגט מען, זאגט איצט, און רבי׳ן. צום אויסלאנד קיין שווער מיט׳ן
 בארד א און האנדעלט. ער וועלכע מיט פריצות, די האנד־ די גיט און הענטשקעס

? שווארצע א יא, א רהל׳ע, ? א שווארצע, א היבשע, א האבען ער דארף
לאה זייערע, ' מוטער די געווען איז חכמה די אז גלויבען, מיידלעך די נאר

לייטישקייס פון נאר. א פאר זיי האלטען טאטען, בלינדען דעם איהם, און לשלום,
טראכטען: זיי גלייך אזא, זיי ביי איז אנ׳אויסזעהן נאר זיי, שווייגען

ענטפערן". צו וועמען פארהאן געזאגט... "מישטיינס—
 ליארים. אויפגערעגטען פערבעהאלטענעם מיט פול שטוב די איז טעג אפאר

 דייג׳- אויפגעקלערטע ארטיגע די צייט גאנצע די זיך געפיגט צימער אין צביה׳ן ביי
 קינדער דריי שוין האט און חבר׳טע א רחל׳ס געווען אמאל איז וואס די, אט—טע
 שטיף- פרומען א ביי שטאדט גרויסער א אין ערגיץ געויארען אויפגעצויגען איז און

 האט און טראגט זי עצות. גיט און קלייניגקייטען צביה׳ן נייהט זי גביר. א זיידען,
 גרוי- א איז זי גלייך זיכערקייט, אזא מיט זי רעדט רעדען און פנים, אויפ׳ן פלעקען

 האט זי—חתן א געפעלען צו ווי שפרוך, א ווייסט און זאכען די אין מומחה ,סער
קרייטעכצער... אזעלכע

 “געדונ א שטעהט שטוב דעד ביי פארנט פון אוועק. צביה פאהרט סוף.פל>סוף
 מיט דארט שטעהט רחל און קארב, אונטערגעבונדענעם צביה׳ס מיט בעל-עגלה גענער

 קנאה־וועהטאג פערבארגענעם א מיט און רחמנות־אויגען קרומליכע די אין טרעהרען
 בעל-עגלה׳• דער אויף טאפט און ווערען, ארויסגעזאגט נישט קיינמאל וועט וועלכער

־~־ :קישעלע דאס בריטשקע שער
צביה׳ן? זיצען, צו גוט זיין חאטש איהר ס׳וועט— >׳ "

 פער. א מיט אנ׳אויסגעמארעטע צוריק, צביה קומט ארום וואכען פיער אין נאר
 הארץ אין יאוש ניי־צוגעקומענעם שטילען, א מיט קורארט, א פון ווי פנים, ברענט

וואגאן. אין נאכט נישט-געשלאפענער דער פון וועהטאג*קאפ גוואלדיגען א מיט און
 צופרידען, ווי איז נאך-זי זי שמייכעלט פוהר, דער פון אראב קריכט זי בשעת

 עס- אין טיש אויפ׳ן יוס-טוב׳דיג. ווי אויך איו שטוב אין געקומען. אהיים איז זי וו$ס
 איז דיינ׳טע אויפגעקלערטע די טיי. מ׳טרינקט טישטוך, געל פריש א ליעגט צימער

 רעש׳יגער דער אויף און קאפ־וועהטאג אויף זיך קלאגט זיך, קרימט צביה און דא, אויך
 שווער רייכען ס שמואל׳ ביי דארט, געפראוועט צייט וואר א מ׳האט וואס 'חתונה,

- היים. רער אין
טהיר, די סקריפע א ס׳טהוט טומעל-אז פיעל אזוי זי, קרעכצט מיר, איז וועה— ׳

פלי־זמר. ס׳שפיעלען אז אויס, אלץ נאך מיר זין .ווייזט
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 מיט פינטעלט און קאנאפע דער אויף זייט דער ביי דא ליעגט אלטער דער
ווייסליצער. בלינדע *ד׳

 מחותן דער שטוב? אין מחותן ביים ?פיס איז אזוי ווי און—ער פרעגט—נו—
?... פיהרעכץ ברייט א ? א רייך, איז

 חודש, א מיט צוריק צוגעשיקט האט שמואל וואט בריעף, דעם וועגען און
 מעת- אנדערטהאלבען ביי אב שלאפט צביה נישט. ווארט קיין קיינער מעהר רעדט

די אין אלץ נאך איהר זשומעט אויף, שטעהט זי אז און צימער, אין זיך ביי לעת
ס׳שפיע- אז אויס, איחר זיך ווייזט טהיר דער פון סקרים יעדען ביי און אויערן,

זומערדיגע לאנגע ווידער שוין זיך ס׳ציהען צוג. דער ס׳פייפט אדער כלי-זמר, לען
אלטער דער און שטוב, אין קיהל ס׳איז נישטא, קיינער איז שטוב אין און טעג

 לאנגווייליגקייט גרויס פון זיך קראצט ער .קאנאפע. דער אויף אליין איינער ליעגט
 אויסגעצוי• לאבגען יעדען ביי שעפטשעט און בארד דער אין און קאם גראהען אין

" . :געניץ גענעם
טאטעניו!.. גאטעניוי.,. !...רבוגו׳של־עולם טי, אך—

פארקומען, גארנישט מעהר זיך, דאכט שטוב, אין שוין וועט איצט

11,ז

* זיך: מאכט אט נאר
 איבערמאר- אז אדעפעש, אן איינמאל קומט זוהן, רייכען דעם שמואל׳ן, פון

 אויס- קיין איילט ער סטאציע, קליינער נאהענטער דער אויף דורך ער פאהרט י.ען
זעהן. זיך וואקזאל, צום צופאהרען מ׳זאל בעט, און קורארט א אויף לאנד

 —געשענקטער, אוך קלארער אוא אי; טאג דער און זיך, זדן-זעצען פאר ס׳איז
 אויף עס־צימער אין דעמאלט ליעגט פוזיס אלטער דער טאג. שפעט-זומערדיגער א

 ארוים- איהם און קאפאטע שבת־דיגע די אנטהון איהם מ׳זאל ווארט, און קאנאפע דער
 רייב- אין שטעדטיל אין דא איז לאנג נישט שפאצירען. גאס אין ביסעל א פיהרען

 קי• דעם און קיטיווער, ישראל שותף לאנג־יעהריגער אמאליגער זיין געשטארבען קייט
 ארויס ציהט און הויז זיידעניס דעם איבער איצט בויט נאטע־הירש אייניקעל טיווער׳ם

 מאלט און קאנאפע דער אויף אלטער דער ליעגט אריין. מארק אין גאניק נייעם א
 הויז, דעס בעבען מארק אין דארט שטעהן בלינדעדהייד באלד וועט ער ווי אויס, זיך

 אנ• וועט און שטעהן דארט ער וועט קאפאטע שבת׳דיגער דער אין זיך. בויט וואס
שטעקען: מיט׳ן נאטע־הירש׳ן ווייזען

 געווען, אמאל איז גאניק, דעם ציהסט דו וואו א־דא, נאטע-הירש. "זעהסטו,—
 גרויט דער צי זעהן, און טהון גראב א בדאי איז—קאנאווע טיעפע א .איך, געדענק

אויסהאלטען". עט וו
:קוקען און שטאדט׳לייט שטעהען ארום־און-ארום און
 לעבען זיין אין מאל איין ...פודם קלמן—מען, שמועסט דען? ״וואס-זשע—

געבויט?" ער האט
 צום' אריין מארק אין איהם זיך ווילט שטארק אזוי אזש, גארט אלטער דער
הויז קיטיווער׳ס

 שבת׳דיגע די זי, איז וואו-זשע—רגע אלע ער פרעגט—? סערדצע רחל׳ע, נו,—
 פון דעפעש די—געשעהן עפים איז שטוב אין נישט. ענטפערט רחל נאר קאפאטע?

פענסטער, דורכ׳ן צימער אין מיידלעף די צו דערלאנגט אפנים מען האט שמואל׳ן
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 איז איצט אוועקגעלאפען. געשוויגד דארט פון עמיצער איו־ אנזאגען בשורה די אין
 אדע רעדען מיילער דיינ׳טע. אויפגעקלערסע ארטיגע די פארהאן ווידער שוין

 עם לייבער. מענשענ׳ם ארום זיך וויקעלט ליארים יוס-טוב׳דיגער א און אינאיינעם,
 געוו^רען אויפגעריכט שטוב די איו רגע פער׳יאוש׳טער לעצטער דער אין זיך: ׳דאכט

 דעפעש שמואל׳ס •נישט האט אייביג-צי אויף אייביג, אויף און אומגעריכט בלוצים,
 צביה אז געשריבען, זומער אנהויב האט ער וועלכען אין בריעף, זיין צו שייכות א

 שטוב? אין אהער ישועה די זיך מיט נישט איצט ער פיהרט צי קומען?.. זאל
אליין," נישט ער פאהרט מסתמא,

 קוקט, זי דחמנות-אויגען. קרומליכע די אין טרעהרען שטעהען רחל׳ען ביי
 ענ-3 אויפ׳ן צו זעץ א זיך זי טהוט פלוצים און רעדען. נישט קאן און שמייכעלט

:געוויין א מיט שיסט-אוים און יוינקעל, אין זייט א אין וואס קעל,
. י שמואל—געזעהן נישט איהם יאהר אכט -שמואל!״.

חדר. צווייטען אין דא איז איהם-ער רופט זי אז .זיך, דאכט עס און

טחון. און הארעווען איין אין מיידלעך די האלטען טאג גאנצען א מארגען אויף
 נאז- מ׳שזוענקט אדיין. וועג אין זאכען זיסע אנדערע און לעקעכלעך מ׳באקט ;

 דאס אפען. זענען פענסטער די קאפטעלעך. ווייסע אליין זיך מ׳פרעסט און טיכלעך,
 אלטער דער און האחר, די זיך קרויזט זי אז רחל׳ען, חושי איז דיענסט-מיידעל

 חדר, דריטען פון אז זיך, דאכט איהם און קאנאפע, דער אויף עס-צימער אין ליעגט
 אג• דאס אשטעל־אוועק מאל אלע טהוען און טיש ביים שטעהען מיידלעך די וואו

 מים פלאפעלט ער זינג... א טהוט עמיצער ווי $פט, ער דערהערט פרעסעל, נעהיצטע
קלויז: סאדיגערער דער פון שמש צופלאכטענעם דעם יקותיאל׳ן,
 דעד נאך געפאהרען א? שמואל, יונגער-מאן ישער חסיד׳ א אמאל געווען"—

 שמואל, רייך, ער איז איצט און צום'דבי׳ן... אויסלאנד קיין שווער מיט׳ן חתונה
רייך... שטארק

 מאלט און אויגען בלינדע די מיט ער פינטעלט אנטשוועען, ווערט ער ווען
:אויס איצט זעהט שמואל אזוי ווי וין/

 הענטש• לייקענע טראגט ער שווארצע. א היבשע, א האבען ער דארף בארד -א
!...שמואל האנדעלט... ער וועלכע מיט עריצות, די האנד די גיט און קעס

 אין ארוים געהט ער ווען אינדערפריה, און גאכט, די איבער קוים שלאפט ער
 פאעטאן, בעל-עגלה׳שען געדונגענעם צום מיירלעך די מיט אינאיי״עס סאהר״כאלאט

 בליג- אויף; נישט גיך אזוי זיך עד זעצט ווארט, און שטוב דער ביי שטעהט וואם
 ביי־ לעדערן א פ^רהאן ס׳איז צי טאפט, ער פאעטאן. דעם ארום ער געהט דערהייד

 דורכאוים שטעהען געסעל ברוקירט אין שאטען, אין אז זיך, דאכט איהם און דעל,
:קוקען ארן שטאדט-לייט

זוהן. מיט׳ן זעהן זיך פאהרט פוזיס קלמן—
דא? ס׳איז א?—אביידעל? דא איז—ער פרעגט—פאעסאן ביים—

 ברייטען מיט׳ן ארום און ארום מ׳פאהרט און וויארסטען גאנצע אן מ׳לעגט
 מ׳פאהרט גלייך אויפגערעגט, יופ״טוב׳דיג אויסגעפוצט, פאעטאן אין מ׳זיצט פאסט־וועג.

 חאטש צו נישט מאכט ער אלמאי אלטען, אויפ׳ן ברוגז מיאיז און חתונה, א אויף
 מע^ בעמערקט וואקזאל, קליינעם אויפ׳ן מ׳קומט אז נאר מויל. דאס רגע א אויף

 שמואל׳ם שעה׳ן. לאנגע זיך מ׳נודעט און צו-פריה, ארויסגעפאהרען מ׳איז אז קארשט,8
 1 טהוס ער אז אשנעלער. און דראטיג-קרעפטיגער א פלאץ״קארטענדיגער, א3אי גוג
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 דער און קלינג, צוויי אמאל מיט שוין מען גיט וואקזאלכעל, קליינעם צום לויף-צו
 דרך קיין קיינעם פאר סטאציע קליינער רער אויף דא האט ,,אבער" אויסגעפוצטער

:קלונג דריטען דעס געבען מ׳זאל הויט, די שינדט און נישט ארץ
א? פארטיג?—

 זיף רייסט טומעל מיטען פון און אגעיאגעריי, ווערט פלאטפארם דער אויף
:באריטאן זאפטיגער זיכערער, שטארקער, א איוים

׳ איך! שטעה פענסטער אין אט-דא! בין איך טאטע!—
 שוואר- היבשער א מיט יוד ברוסטיגער יונגער א שטעהט וואגאן-פענסטער אין

 איז דאס אויגען. גלאנצענדיגע לאק מיט ווי עזות׳דיגע, ביסעל א און בארד צער
 שלום• די אראב אוים שטרעקט ער שמואל. זוהן גליקליכער. רייכער, דער שמואל,

 דערשרא- א פערציטערטער, א פענסטער נעבען שטעהט אלטער דער און עליכס-האגד,
 אט זוכט און וו-ייסליכער בלינדע די מיט שטארק פינטעלט ער קען־פערטרייסעלטער.

 איהם הויבען מיידלעך די און פינגער, ציטערדיגע צעהן זיינע אלע מיט האנד די
 סוף-כל-סוף זי ער האט אט געפינען. זי איהם, העלפען און עלענבויגענס די אונטער

 און פינגער ציטערדיגע צעהן אלע מיט א־הר ארום נישטערט ער האנד. די געפאקט,
. י אוים זי פרובט און ארום געשווינד זי טאפט

?.״ האנד ס 'שמואל׳ א?.. ער, פרעגט האנד, שמואל׳ס -ס׳איז
 דרי• דעם דערשלאגען שוין זיך האט ,אבער" עזות׳דיג״אויסגעפוצטער דער נאר

 א נאך טאפען פינגער אלטענ׳ם דעם געריהרט. שוין האט צוג דער און קלונג טען
 גלאטען דעם אלץ נאך בעריהרען זיי גליין געפיהל, אזא מיט לופט ער ד אין וויילע

אראב. פאמעליך זיך לאזען און הענטשקע, זאמשענער נייער א פון סאמעט
 נישט זכר .קיין סיי-ווי-סיי שוין איז צוג פונ׳ם אהיים, פאהרען מען וועט איצט

 שפעלטעל עקסטען אינ׳ם ווייט ווייט, דארט ערגיץ פערשוואונדען איז ער געבליבען.
 אין מ׳זוכט און •פאעטאן אין צוריק זיך מ׳זעצט האריזאנט. שפעט-זומערדיגען פונ׳ם

 נאר צוקער-לעקעכלעך. ווייסעקע פרישע מיט טישטוכ׳ל אפול פערלוירען בויד-מ׳האט
, ?צוקער-לעקעכלעך די אט געפיהרט, אהער אייגענטליך, זיי, מען האט וואס נאך

 טרייסלען זיי וואס קויס-קוים מיעד. זענען פערד בעל-עגלה׳ס דעם מ׳שווייגט,
 אויך נאר קליבגען. זיי־ וואט קויס-קוים—העלזער זייערע אויף גלעקער ויי און זיך,
 ברענגט און נערווען צביה׳ס רעגט־אויף גלעקער-קלאנג מיערער שוואכער, דער אט
כעס: אין אריין זי

׳ ווערען. משוגע גלעקער די אט פון וועט זי רבונו-של-עולם,—
 סוף• און אבשטעלען בעל-עגלה דער זיך מוז טאל שפוע׳דקען ברייטען א אין

 די האלט אקארליק, . וואלד ווייטען א איבער לינקס, אראבנעהמען. גלעקער די כל-סוף
 און געלס א טייכעל, פליסיג א זיך ארום האט זי ל זיך זעצען ביי זון פערגרעסערטע

 אויס זיך ציהט קורצער, א און ראזער א פאס, א און בורשטין, לויטערער ווי זויבערם,
 זי אז זיך, דאכט דארטען נאר ווייטענם. פון איהר צו נאגט און האריזאבט ביים
 אמאל ווי הענגען, בלייבען אזוי וועט זון־זי די אט זעצען, נישט קיינמאל זיך וועט
גבעון, אלטען פון צייטען די אין

 אנגעשריען, איהם אויף מ׳האט—זיינם אבגעטהון שוין מען האט אלטען דעם
 געטהון פינטעל א נור האט ער געווארען. אנטשוויגען איז ער און רעדט, ער אלמאי

 בארד דער אין זיך צו שמייכעל א געגעבען. האט און ווייסליכער בלינדע די מיט
אריין:

זייגע., מיידלעך די אנאר, פאר איהם האלטען די אז ז,. כע6— ,
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 אהיים גיכער וואט שוין מיוויל ;גלעקער או?ן פאמ^ך, ם”אה דך מ׳טרייסעלט
'י י . מ׳שווייגט. און קומען,

 מעהר הויז אבגעקומענעם אלטען אין בייעס שום קיין געוויס שוין וועט איצט
 שוויצען אנהויבען בענייעס וועלען דארט אז זומער, יאהר א איבער פארקומען. נישט

 אונטערשטען אין ארומדרעהען ווידער צביה זיך וועט ווענד, געמויערטע גראבע .די
 עסען, נישט וועט זי—חדרים אלע אין רוימען פער׳עקשנ׳טערהייד וועט און קליידעל

 בעט אין צימער אין זיך ביי אריינווארפען םוף-פל-סוף זיך וועט און טרינקען גישט
 קיהלען אין ליעגען אמאל ווידער דעמאלט וועט פוזיס אלטער דער און אגעוויין. מיט

 וויים- בלינדע פערשמאלטע די מים פינטלען וועט און קאנאפע דער אויף עס-צימער
 עס וואם אנשטויסק, זיך זאל שמש דער יקותיאל אז וועלען, נישט וועט ער ליכער.
' :שמועט א איהם מיט פערפיהרען ער וועט געוויין, צביה׳ס בעדייט

. י ? יקותיאל א, יאהרען, אמאל געווען -
קלמן. ר׳ -געווען,

שאטען. א ווי אויעק, ? א יקותיאל, אוועק, און—
קלמן, ר׳ טעג, נעכטיגע—
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איהר ביז האט וואס ווייב, טאטער׳ס דעם משה ביילע׳העניע, די אט-א אין
טויט, דער ווי מיאוס געווען איז זי—שנור נגיד׳ישער דער ביי געדיענט חתונה

דאך שטיפלען. טיעפע גרויסע מיט פול פנים, לענגליך קליין א געהאט האט זי
מיט גור האבען חתונה וועט זי אז איינגערעדט, אן קליינערהייד •פון זיך זי האט

מאס שמיר, רעם משה איהרען, מאן 'רעם געוואלט ניט האט און יוד אניאיידעלען
"טאטער". צונעמעניש א געהאט האט

 ביז דערגאנגען איהם ס׳איז ג$ר. ביז פערדראסען דאס יהאט טאטער דעס
:עס הייסט וואס—לעבער די

וועלען... ניט איהם זאל דאס און פערזעהעניש, אזא —
 ניט איהם האט זי און שלאגען, איין אין געהאלטען דערפאר זי האט ער
געוואלט.

מאל. לעצטע ד$ם געשלאגען זי ער האט בייטאג שמחת-תורה
 קיין נאר שטעדטיל, אין רעגען א געפיהלט זיך האט בייטאג שמחת-תורה

 קיהל, שטארק געווען לופט די נור איז דרויסען אין געגאנגען. ניט איז רעגען
 אין רב ביים קעלטען. צפונ׳דיגע צו און -ווינטער־צו צו הפקר—הפקר און טונקעל

 רער ביי ארום און ארוס און אפען איז טהיר די טיש, ביים מען זיצט שטוב
 ווי קוקען, און פידאשקעס די אויף ווייבער זיצען הייזער-ראד האלב-קיילעכיגער

 דעם מאטעל ארום און רב דעם ארום דארט זיך בויגען פלייצעס בעל-הבתיישע
 נגונים מיזינגט בראשוק, דארט מ׳טריגקט גבאי. ניי-אויסגעקליבענעם דעם -ויטען,

 מ׳איו ;אדיין בארד אין גלייך קאווען־שאלעבץ לאנגען דעם יונה מ׳ווארפט און
 יונה צו ליעבשאפט גרויס פון קאנטיקאזעווער. אלטע אלע—בינטעל איין אלע
* :איהם צו ^מעז שרייט לאנגען -עם

.!יונה - • •
1 טאטען דיין רוח׳ן א לאנגער, דער יונה —

 זיין מיט שטעהט ער הערענדיג. ניט זיך מאכט לאנגער דער -יונה נאר
 זיין מיט העכער נאך שרייט און קאווען־שאלעכץ פון רעגען צווישען לענג גאנצעך

:גשם פוי נוסח מיט׳ן און קול חזנ׳יש״גרילצענדיג
ברי,—אף

אינדערפריה. ידם-טוב נאך
אתת-

" משוגעון. דאם ווייב מיין האט
— מטר שר שם
קאטער דעם ווי זי, הער איך
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 *שווא און שטעדטיל, איבער׳ן שרעק א יאג א געשווינד טהוט פלוצים און
:שטוב אין רב צום אהער ליאס-אריין

: • ווייב דאס ווייטער שוין שלאגט ער —
? טאטער דער משד. ? ווער —
קישקע. טרפד״׳נער זיין רוח׳ן א —

 פליי- די זענען עמיצען ביי ןןרויס. דרויסען אין יאג א א£אל מיט אלע און
 אין ער - דערפון ניט ווייסט ער נאר דוייסען, אין איינגעשמירט שטארק צעס

 שמייכעלדיג' דארט צונעהמט שטוב, דער אונטער שמייכעלדיג פערגעהט בגלופין,
 טהוט־אב ער גלייך אויסזעהן, אזא מיט זאך, מיאוס׳ע א טהוט-אב און פאלעס די

 עולם גאנצער דער שוין שטעהט אום, זיך קעהרט ער אז און שפיצעל, א עמיצען
 איבער׳ן זיך יאגט טאטער דער משה ווי קוקט, און טהיר דער ביי ררויסען, אין

 פערקאשערטע מיט ריעז פיער-עקיגער א—ער ביילע-העניק. רוייב נאכ׳ן פלאץ
 טהוט-^ן • און קוזניע אין זיך ביי שטעהט עד בשעת דואכען, דער אין י ווי העבד,

 הוהן. מאגערע א ווי ביינערדיגע, א קליינע, א—זי און וואגענס, גוי׳אישע אייזעץ אין
 צובראכענס, א—בעט נעבען שפיגעלע א תמיד האלט זי אז דאך, ווייסען אלע און
 די אט—שפיגלען צו ליעב זיך האט זי זייט. לינקער רויטער אנ׳אבגעריבענער מיט

 געשטופעל- דאס אויסצובעהאלטען ניט דאך זי פערגעסט אנטלויפענדיג, מיאוס׳קייט.
 קאסע שולדיגע איהקע און קאפען־טיכעל, ווייסען ריינעם אונטער׳ן פאקען־פנים טע

 ווי זיך, שעסען אריין-זיי פנים אין מאנסבילען קוקען ניט דערביי קאנען אויגען
 ישען נגיד׳ אקעגענדיגען אינ׳ם געשווינד אנטלויפט זי זינד. פריש-אבגעטהוענער א גאך

 קוקען, און שטעהען אלע און געריענט, חתונה דער ביז האט זי וואו הויז,
אנ׳עק: איז מען, זאגט איצט, מהיר. די איהר נאך באלד דארט מ׳פערשליסט ווי

פארטיג... —

----- ,---—
11

 אנ׳אלטס. און יררשה׳דיגם א בכבוד׳יגם, א איז הויז נגיד׳ישע אקעגענדיגע דאס
 אלטע מיט ווענד ווייס-געקאלכטע פעסטע ס׳האט ; דאך פלאכען ווייסען א ס׳האט

 די אט זיך שאקלען פענסטער. אכט-שויבענדיגע גרויסע די פאר אקאציע־בוימער
 פער־ חשון׳דיג אונטער׳ן זיך שאקלען ווינטעל, מינדסטען יעדען פון בוימער אלטע

 און ניט, טריפט און יא טריפט וואס וואלקען, יעדען אונטער הימעל, כמארעטען
 מעשה, אלטער דער מיט דערעסען הייזער, קבצנ׳ישע ארומיגע אלע אזוי דערעסען

:שעפטשען איין אין תמיד האלטען זיי וואס
 א ; געבויט הויז דאס אמאל האט וואס גביר, אנ׳אמאליגען מיט מעשה• א

 וואויבט איצט און געשטארבען, לאנג שוין איז וואס זוהן, א זיינעם מיט מעשה
 און רעדען, גוי׳איש ליעב האט וואט די, אט זיינע, שנור די נור דארט שוין

 יודישער דער צו־גאסט אפט איהר צו ס׳פאהרען און שוהל, אין ניט קיינמאל געהט
סטאנאוואי, מיט׳ן אקציזניק דער דאקטאר,

 פערלאזטע, און אבגעשגיטענע וויסטע, פעלדער, נאם, און ־"בלאטיג איו ארום
 אונענדליכער אין און כמארע אין דארט זיך טוקען און בארג א ארויף זיך ציהען

:•טרעפט אמאל נאר שטיל ס׳איז וויבטער-צייט.
 אהער אן קומט געגענד, אין ערגיץ-וואו וואס לעבען, פוסט און קליין א פון

 פוסטען איהר דורך דא טראגט זי ;דורכצופאהרען אויף יוי מעהר, נישט סוהר א
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 און ווידער זיך הויקערט שטעדטיל פיצעלע און פערשווינדט. און גדעקער־קלאנג
 און בלאטע אין בויך ביז׳ן שטעהען הייזלעך קבצנ׳ישע מעהר. נאך שווייגט
 ,בלאנדזשעט ער טאטער. דער משה .אין דאס—שטיוועל ס׳גוואדזשען :איין זיך הערען

 האבען וואס קרעמער, ארום און קלייטען ארימע ארוס בייטאג מיטען אין ווידער שוין
 שטי? זיינע פון שפיצען די אויף קוקענדיג רעדען. צו וואט וועגען נישט איהם מיט

 און צער, פון און גרימעניש גרוים פון נישט שיער זיך עקט זיך, ער פערטראכט וועל,
• . אויס: סוף*סוף-בל שפייט

" ־ / טאטען. איהר רוח׳ן א—
 אקע- אינ׳ם דארט, וואט שנור, גביר׳ישע די דערביי ער האט זינען אין און
 האלט אן שמחת־תורה פון ווייב. זיין אב נישט איהם גיט זי הויז. נגיד׳ישען גענדיגען

זאגען: מאל אלע איהם שיקט זי—אב נישט איהם זי גיט און ביילע-העניען זיך ביי זי
גט. ביילע־העניען געבען זאל ער קערבלעך, פופציג געבען איהם וועט זי—

 פאר און שנור נגיד׳ישער דער אט פאר מורא אביסעל האט טאטער דער
 וואט מאל, איטליכם סטאנאוואי. דער צו-גאסט אפט אזוי דאך קומט הויז-אהין איהר

 ביי פעדער-צימער אין דארט ער שטעהט מאהנען, ווייב זיין אריין, אהין קומט ער
 ביילע-העניע נדבה. א בעטלען קומט וואט קבצן, א ווי לאנג, ווארט און טהיר דער
 און הויז גאנצען איבער׳ן יאג א באלד זיך טהוט זי נישטא. קיך אין דאן שוין איז

 פריה־גע• אנ׳אינוועניגסטען פון שלאף-צימער. אין בעל-הבית׳טע דער ביי זיך בעהאלט
 מיט גוי׳קע גראבע א—"ניאניע" די ארוים קומט צימער ווארימעץ שטארק און הייצטען

 אויף קוקט זי נאשערין. א פון ליפען מיט און נאז איינגעפאלענער צופלעטשטער א
 אוג- איין אין בלומרשט דערביי האלט און אויגעלעך שווארצע שעלמישע .מיט איהם

 איהם וויל זי הענד. די אויף איהר ביי זיצט וואט קינד, קליינע דאם טערטרייסלען
 דער האט, ער פנים א ס׳אר טהון, קוק א געקומען נור איז זאגען־זי ניט גארנישט

 דעד ביי אזש ביילע־העניע געשטופעלטע די זיך בעחאלט איהם איבער וואט יוד
 בעל-הבית׳טע די איהם צו ארויס קומט סוף-כל-סוף שלאף־צימער, אין בעל־הבית׳טע

 שרייפלעך. אויף ווי איהר, ביי איז פיסק א מוסר. זאגען אן איהם הויבט און אליין,
 אויגען מיט אלכסון, אין צייט גאנצע די איהר אויף קוקט און שווייגט טאטער דער
נגזל: אונבעהאלפיגען אבייזען פון

י גארגעל... אין איהר מכה א—
 פרובט און אוועק געהט ער מעשה. גאנצע די נמאס שוין איז טאטער דעם

 יזוע" מיט נישטא אויך איו דערהיים אין נישט. זיך ס׳ארבייט נאר קוזניע, די עפענען
 שמזעז- נאכץ ווי זויערליך, צייט גאנצע די איו מויל אין רעדען, צו ווארט א מען

 ביים ס׳נאגט פאסקודנע. אזא וועטער דאס נאך איז דערצו און בראשוק, הורה׳דיגען
 מוין. געשטופעלטע די אט נישט, אויך איהם מיט זי האט קינדער קיין און לעפעלע

■ לעצטען; צום אהין געהן וועט ער—איהרען טאטען דעם רוח דער האפט
י ׳ גט. געבען איהר וועט ער

 ביילע-העגיען מיט גלייך שטעהט זי אליין, שנור ישע גביר׳ די ,קומט גט צום
 איט• און קאפ. אויפ׳ן שארף גארעסענעם שווארצען א מיט אנגעטהון איז זי רב. ביים
 איין זיך זי׳ הערט גט-ווערטער, די רב דעם נאך זאגט טאטער דער וואס מאל, ליכס

 גלייך אויסזעהן, אזא מיט און מבין א פון אמינע מיט—קאפ מיט׳ן צו שאקעלט און
 ד• ס׳ווערטה—ווערטה איז אלץ דאס אז און אב, נישט זי מ׳נארט אז בעשליסט, זי

ז. י . . בעצאהלט. זי וואס רובל, פופציג
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 און קארטען גוי׳עס וואר&ט זי—שטעדטיל אין שוועטטער א האט טאטער רער
 דרוי- שטעהטאין זי ניין. צי אבזוכען, וזי ייעלען זיי צי גנבות, אויף נביאות זאגט
 און טיכעל פויעריש א מיט פערבונדען איז 9קא דעד שטוב, רב׳ס פון ווייט נישט סען

 מיט ביילע־העניען שקלט זי ווי קינדער,הערען, און ווייבער—רעדעל א שטעהט ארום
שנור: גביר׳ישע די בעשיצערין, איהר

משונה. מיתה א אייננעהמען זאלען זיי ווערען. איינגעןונקען זיי זאלען ביידע—
 גע- די אויף זייזעצען זיך זאל מבות הימעל. אין גאט טאג, היינטיגען נאך—

דערים.
 שטוב, רב׳ס צום אהין, קוקען איין אין דערביי איהר ביי האלטען אויגען די און

דאווענט. זי אז ,*זין ס׳דאכט און גט. ער ד ס׳געהט וואו
 זיך שיט עולם דער אז נאר טהיר, רב׳ס דעם זיך ס׳עפענט ווי קוקען, אלע

 פון לויפען אהערגעשוויבד מ׳נעהמט און פאר, עפים ווידער קומם שטוב, פון ארויס
 מ׳ענט- און געשעהן, ס׳&יז וואס פרעגען, פערשפעטיגען, וואס די, שטאדט. עקען אלע

גארנישט: גארנישט, אז די, פערט
 ביילע- אריסגעפאטשט גט, נאכ׳ן שוין איצט, נאכאמאל נור האט טאטער דער

מאל, לעצטען צום העניען".

ן
 שטעדטיל. אויפ׳ן אשפיי געגעבען און קוזניע די פערקויפט האט טאטער דער

 ער און זומער, שוין איז איצט אהינגעקומען, איז געביין זיין וואו נביא, א זיי געה
ן נישטא. $לץ נאך איז

פריי. איז ביילע-העניע
 בלאנדזשען און חדר פונ׳ם אום דך קעהרען קינדער אז בייטאג, פרייטאג

 שנור נגיד׳ישער דער צו אריץ קוקען און באדיקעס, צווישען הייזער די אונטער
 זיצט ביילע־העניע ווי זיי, זעהען פארקען־ברעטער, צולעכצטע די דורך הויף אין

 זיך בויגט און קיך־טהיר פון ווייט נישט ערד, דער אויף פיער אלע מיט דארט
 און קופער סך א סאמאווארען, צוויי שטעהען איהר רייבט-ארום און רייבט, און

אריין: פלוצלונג שרייען קינדער די מעש.
! טאטער דער געהט אט !..געשטופעלטע די העניע ביילע—

 און אב גלייך זיי טרעטען קולות, אייגענע זייערע פאר דערשראקען און,
אנטלויפעץ
 איינס אן גוט הרג׳ענען זיי שוועסטערלעך. צוויי דך צוקריעגען עטאדט אין

צווייטער: דער צו שרייט קלעפ, מעהר געחאפט האט רואם יענע, און אנדערע דאט
י ז מוי געשטופעלטע דו דו!.״ ביילע־העניע דו,—
 פאקען- דאס אויס בעהאלט און פארבייגעהענדיג עם הערט ביילע-העניע און

 נגיד׳ישער דער ביי היים, דער אין קאפען־טיכעל. ווייסען ריינעם אונטער׳ן פנים
 לאנג דארט דך בעטראכט און ווינקעל איהר אין נאכדעם זיך זי פעררוקט שיור,

 זייט. לינקער אבגעריבענער דער מיט וואס שפיגעלע, שטיקעל קליינעם איהר אין
 אין 'קיקען רואם קאסע׳ אויגען און שטופלען, סך א שטופלען. שטופלען, :זעהט ד

 מ׳רופט געסט; דא שוין זענען עס-צימער אין נאר וועלט-זייטען. פערשידענע צוויי
לויפט. און זאך גנבה׳שע א ווי געשווינד, שפיגעלע דאס זי בעהאלט ד,

דארט דך שעמען אויגען איהרע און אהין, געהענדיג זי, ענטפערט באלד, —
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 האט זי פארוואס שוין, דאך ווייסען אלע אריין. פנים אין מאנסבילען קוקען צו
 איינ- אן קליינערהייד פון זיך האט זי טאטער. דעם געוואלט נישט כלה״ווייז נאך

 אוינ-געלעגט, מ׳איז אז יוד. אנ׳איידעלען פאר האבען חתונה וועט זי אז גערעדט,
זיך: מ׳פערברענגט און ניסלעך מ׳קנאקט אינאיינעם, אלע דארט מען לאכט

ארב? פאר התונה ביילע-העניע האט ווען זיך, הערט וואס נו,—
 און שטוב־מיידעל א קיכנע, א פארהאן איז קיך אין שנור גביר׳ישער ■דער ביי
 שיער פגר׳ן זיי אז האבען, חתונה זיי ווילען אלע און ניאניע, די און אשיקסע

 איטליכס און חלה געראטען־אבגעבאקענער יעדערער ביי עם זיך ווינשען זיי נישט.
שמאלץ. שנור נגיד׳ישער דער מ׳פרעגעלט וואם מאל,

 ארוים אלע מען שיט חתונה, א טרעפט שטעדטיל אין וואם מאל, איטליכס
 צו מען האט מעהר אלץ כלה, די איז פערזעסען מעהר וואס און דרויסען, אין

 איבערגעוואקסענע אנ׳אלטע פיהרען כלי-זמר ווי איין, זיך מ׳הערט אינטערעם. איהר
 בעלויכטע- נעבען נאכט גאנצע א מען קלעפט נאכדעם און חופה, דער צו מויד
 און טאגליך, גראהען מיט׳ן אום זיך מ׳קעהרט קומט-פאר. חופה די וואו הויז, נעם

 קאן ווערען אנטשלאפען נאר אריין, בעטען די אין דיענסט״חדר אין זיך מ׳לעגט
 פאקא- די—דך מ׳צוקריעגט ביז האבען, חתונה פון לאנג אזוי מ׳רעדט נישט. מען

 זיא און גנב א געיוען איז איהרעד מאן דער אז קיכנע, דעד ווארפט-אוים יאווע
 פאקא- די וועמען צו ווייסט, זי אז שרייט, קיכנע די און טורמע, אין געשט$רבען

 ס׳מישען פארקען. אונטער׳ן אווענד אלע ארויסגעהן ווינטער אגאנצען פלעגט יאווע
 ס׳האט ווער נישט, שוין ווייסט קיינער און ניאניע דעד מיט שיקסע די אריין דך
 איינע ברוגז אלץ נאך מען איז אינדערפריד. מארגען אויף אנגעהויבען. קריעג די

 אריין, פנים אין ביילע־העניען שפייט קיכנע די שרייען, אלע—צווייטער דער מיט
 האלט וואט טאפ, אנ׳ם פערגעסט זי פנים, רציחה׳דיג אפערפלאמט דערביי האט זי

 וואס בעל־וזבית׳טע, דער צו לאז א זיך טהוט און אויסלויפען, איין אין אויווען אין
:אננעהמען ביילע-העניען פאר זיך און איינשטילען קיך די אריין קומט

 פאסקודסטווע אזא זיך זאל אלמאי ;דאך ס׳פערדריסט זי, גוואלדעוועט -ניין,
יוד?! אנ׳איידעלען מיט נור האבען חתונה וועט זי אז איינרעדען,
 מאל אלע איבער זיך ס׳חזר׳ט לאנג. שיער א אהן זיך ציהט אלץ דאם און

ס׳ניי. פון
ליירט. ביילע-העניע

 תמיד פון' זי האט אקאפ גליק. איהר אויף דך זי דערווארט סוף*סוף-כל נאר
 טראכטען נישט קאן זי טעמפען. א ביסעל א און ציוגעשלאגענעם א שווערען, א אן

 שוין זיך וועבט וועבען נאר גליק. איהר וועגען אפילו—אליין זיך וועגען אפילו
זכרון. אין און הארצען אין איהר ביי עפים

געדענקט: ביילע״העניע
 היי. א טאג, א איז דאם :זיפ א דורך ווי און שטראהלען מיט בעשיינט זון, א

 איז דאט—ווימלען מענשען גרילצען, קולות פאהרען, פוהרען ;זומערדיגער א סער,
 אראב הענגען ציבעלעם קראנצען שטעדטיל. אין דא מארק-יריד גרויסער א יריד, א

 פאהרען פוהרען פאהרען, פוהרען און בזול איז מען, זאגט אייער, וואגענס, די פון
 איינעם פון פלייצעס צולעכצטע אלטע די זיך טרייסלען זיי פון איינער אויף און
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 קאפאטע לאסטיקינער שבת׳דיגער זיין אין אנגעטהון איז וואס יוד, אנ׳אלטיטשקען
 דער איז דאשיק-דאס אבגעריבענעם מיט׳ן וואס היטעל, סאמעטענעם אינ׳ם און

 טרייסעלט ער שטעדטיל. נאהענטען פונ;ם מלמד דרדקי דער דוד-לייזער, אלטער
 קלו. פיפקעט פלייצעס, די מיט גוי צום וואגען גרויסען אין צייט גאנצע די זיך

 געלבליך-גרויע די אין זיך צו שמייכעלט און פיפקע קורצער זיין פון גיטשקערהייד
 יריד אויפ׳ן אהער קומט ער מלמד, דער דוד-לייזער אהער, קומט ער וואנסעס:

 —צובראכען איהם זיך האבען אלטע די ווייל לאקשענברעט, א מיט ציבער א קויפען
 אלטיטשקע זיין זינט יאהר, צעהן צייט שוין ברויט איהם באקט דואס שכנה, די

 דא וואט דערפאר, אויך אהער קומט ער ;נייע מ׳דארף אז זאגט, געשטארבען, איז
 אנ׳אמאליגער/קאנ- אנ׳אלטער, אליין עד, און "קאנטיקאזאווער" סך א פארהאן זענען

 ארטיגע די פון שטעדטיל אין זיך ביי געליטען יאהרען אלע*האט טיקאזאווער",
 געווארען און נוסחאות זייערע צו קלויז אין געמישט נישט זיך "ראכמעסטריווקער",

 גרויער קליינער דער אין זין צו שמייכלער א שווייגער, שטייפער א צייט דער מיט
וואנסעס. געלבליך-גרויע די אין און בארד

 נאר גערעדט. נישט לאנג שוין—דוד-לייזער אלטער דער אשונייגער, ער איז
 קאנטי- אלטער דער צו זיך דערנעהנטערט ער אז אינדערפריה, זייגער א עלף ארום

 יריד׳עוודיגע איילענדיגע פון בגון א זיך ס׳טראגט וואנען פון קלויז, קאזאווער
 וויל- פון צושמאלצען נישט שיער ער ווערט אריין, אהין קומט ער "הללויה׳ס״-אז

 איהם ביי מעעהמט בשעת רעדט, ער נישט איהם. דערקענט חברה ,וואס הנאה, דער
 זיין פון—שמייבלען קוועלענדיגען איין אין האלט ער נאר שלוס-עליכם, אב דארט

 א עפים דערביי זין ציהט האלז פעררויכערטען קארענציעס מיט לאנג־שווייגענדיגען,
:שטומען צופרידענעם א פון קלאנג דער ווי קלאנג, מאדנער

כע-כע־כע —
 א עולם דעם אבגעטהון האט ער גלייך אזא, דערביי ער האט פנים א און

 און !...כע-כע-כע שוכן-עפר, א לאנג שוין איז ער אז געמיינט, מ־האט—שפיצעל
 נאך איז ער אז אפילו, געפינט *,חברה לעבט. ער :קונץ א דערוויזען האט ער

 ער אז געוואויר, מען ווערט לחיים, דאוונען נאכ׳ן מ׳טרינקט אז נאר "קאזאק׳/ א
:מוסר זאגען איהם מ׳נעהמט און אנ׳אלמן, יאהר צעהן שוין איז

? איהם צו עם קומט ווי פע, — -
 פלייצעס יי מיט זיך קראצט און שטערן דעם קנייטשט לאנגער דער יונה

;רגע א אויף נור ארויסחאפען זיך דארף ער אז זאגט, ער וואנד. אין
אלטער. זיין מיט איבעררעדען דעם וועגען דארף ער —

 דער צו אהער געהן צו ווייב לאגגענ׳ם דעם יונה אן הויבט דאן און
 יענעם אין זיו האלט ביילע-העניען ביי הינטער-טהיר. דער אויף שנור גביר׳ישער

 אין אנגעטהון איז זי פנים, געשטופעלטע לענגליכע דאס רויטלען איין אין טאג
 דעד און ראש-השנה, אויף צוגעגרייט האט זי וואם קלייד, ציצענעס נייעם דעם
 זון, א איז יריד״טאג לאנגער דער פערנעטעלט... אינגאנצען שוין איהר ביי איז מח

 לא-8 צו מע א פעהלט הארץ איבערגעפולטען דעם און שטראהלען, מיט בעשיינט
 זא- און ווייב לאנגענ׳ם דעם יונה קומען אהער דארף מאל איין נאך סך״הפל—צען
געענטסערט: "ער" האט וואם גען,

ניין. צי יא, —
 אין רב *ביי דארט אויגען קאסע די מיט בלאנדזשע א זי טהוט אווענד אין

 8 מאל ערשטען צום איהם אויף טהום און חופה, די שטעלט מען וואו שטוב,
"ער" און פלייצעס, בעל-הבת׳ישע זיך פויגען איהם ארום איהר, געפעלט ער קוק.
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 אנגעפולטער קארענציעס מיט קורצער, זיין פון קלוגיטשקערהייד אלץ *יפקעט
 אלטע ווי פנים, א וואנסעס-ס׳האט גרויע די אין זיך צו שמייכעלט און פיפקע

זיך. לאזט ער און איהס קיצלען גוטע־ברידער

• ביילע-העניע: געדענקט נאך און
 אין זיך צו אומגעקעהרט זיך עריהאט חופה דער נאך טאג אנדערן אויפ׳ן

 האבען אלע שנור. נגיד׳ישער דער ביי דא, אליין איינע געלאזט זי און שטעדטיל
 זיך האט זי און געלאכט, איחר פון מ׳האט אז ־מעגליך, קרום. ס׳איז אז געפונען,
 נגיר׳ישע די אבדון. געווען איז אריץ-איהר פנים אין מענשען קוקען צו געשעמט

• :געזאגט האט שנור
יודען. ביי נור טאקע מען קאן טהון אזוי —
 און וואך א געווארט האט זי יודען. געהאט ליעב איבעריג ניט האט זי

 גוי׳אישע א געדונגען זי האט סוף בל סוף נאר שנור, נגיד׳ישע די אט צוויי,
׳ :פעקעל מיט׳ן ביילע-העניען איהר אויף אויפגעזעצט און פוהר

מאן. נייעם צום אהיים, ן הגידא —

7

 זי פוהר: גוי׳אישער דער אט אויף זיצט זי ווי ביילע״העניע, געד^נקט
 דיענסטען- שנור׳ס גביר׳ישער דער לאכען פלייצעס איהרע אונטער און אב, פאהרט

לאכען. איין אין האלטען זיי
ביילע-העניע: געדענקש נאך און

 היימי. ביים אראב-בארג ס׳ליעגט ווילד-פרעמדם. א איז שטעדטיל נייע ד^ס
 דע־ אויס עם זעהט אזוי פארנאכט, זומערדיגען אין זיך הילט און טייכעל ען2

 בעגע׳ ווילד-פרעמדע, ווייבער, אן; אהין קומט זי ווען מאל, ערשטען צום מאלט
 דאוו- געהען מאנען שטוב; דער צו בהמות זייערע טרייבען און טשערעדע די .ענען

 דא פוהר. גוי׳אישער דער מיט אן קומט ביילע-העניע, זי, ווי קוקען, און ען
 דער און צופאהרען, זי וו־עט וואוהין מ׳ווארט: און אב זיך מען שטעלט דארט וון
 סיט־ שמאלער א אין פערפאהרט ער ;היימישער א גראד איז זי, פיהרט וואס וי,

 בעקאנטע אלע צו שרייט און שטיבעו/ איינגעהויקערטע צוויי צווישען וואס
קוקען: אב זיך שטעלען וואס !יבער,
פריוויז... זשינקו לייזארו דוד יעמו יא צע -

 זיך טהוט שטיבעל איינגעהויקערטען אין דארט, אז פיהלט, ביילע״העניע
 קאפעליע גאנצער דער מיט טיש ארום דארב^ זיצט דוד-לייזער אלטער דער גפים:

 דערטיי• ער ;שכר-למוד פערציגערס און גילדענ^ז איהם טראגען וואס ןליינזוארג,
 צו• אבגעפליקטע פיעל די אין וואם אותיות, גרויסע די נאכט-צו צו זיי מעלט

 שטוב, אין אריין "קומט זי ווען אקארשט, פריי זיי לאזט ער סדורים. עפענטע
 די אין זיך צו שמייכלענדיג ניט. קוק קיין אלץ נאך ער טהוט איהר אויף נאר

 ,ארט איינגעזעסענעם פונ׳ם אויף נור זיך ער הויבט וואנסעס, געלבליך־גרויע
 קורצע זיין קלוגיטשקערהייד צופיפקעט און איהר צו פלייצעס די מיט שטעהט

:אליין זין צו ווי מאך, א נור ער טהוט זואוילטאג פון ;פיפקע האלב-פערלאשענע
' ...1םכע
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 1! נ^ר קלויז. אץ י^^גן א^? גלי? עד געהט פ^ידנ^ט, אלע ווי אץ
 דאה ;ציכטיג-ריין צוגעקלי^׳און על שטיב דאס :ער טרעפט צוריק, קומט ער

 אויווען גרענענדיגען אין און אויסגעקערט טיש אונסעד׳ן פון צוגעגלעט. בעט
 ברענענדי־ ביים סיי ער טרינקט טיי־באנקע. שווארץ-פעררויכערטע אלטע די וידט
 מיס׳ן אלץ נאך שמייכעלט און טיש, טונקעל־בעלויכטענעם אויפ׳ן וראם קאניץ, נען

 איהר וואלס ער אז מעגליך, עם. געפעלט איהם שווייגער-שמייכעל. פריהערדיגען
 דערצו זי. מ׳רופט אזוי ווי ניט, ווייסט ער ^אר ווארט, א עפים געזאגט איצט

 אין אליין איינע צייט גאנצע די זיצט זי—שעמעוודיגע א משמעות, באך, זי איז
 *לעג און קאניץ דעם אוים' לעשט ער אז אויווען. ברענענדיגען דעם אקעגען קיך
 דער אויף הענד די פערלעגט האלט זי קיך. אין אלץ נאך זי זיצט שלאפען, זיף

.האלב־אויסגעלא&ענעס״אויווען. אינים קוקט און ברוסט

 זיך צו ניט מעמר שכר״למור-געלד דאס דוד-לייזער רוקט אן דעמאלט פון
 אויסגעקרימטען אולפ׳ן . קיך אין אוועק עס לעגט ער—זשילעט-קעשענע דער אין

 וואט דארט, קויפט און מארק אין. דעם מיט געהט ביילע־העניע און פענסטעריל,
 גע- א איז זי אז ■ ווייבער, אלע אויך שוין ווייסען איצט קויפען. ווייבער אלע

:איהר ביי מ׳פרעגט און לייטישען א מאן א האט זי אז אויך, מ׳ווייסט שטופעלטע.
\ פיש? /די אם פריש, זענען זיי איהר, מיינט ווי —
 קא"' נאר גישט. קיינמאל כמעט רעעט זי ווארט, קנאפען א מיט ענטפערט זי

 חדוש׳ט דוד־לייזער אלטער דער גענומען. נישט זי האט רוח דער דוקא, זי קען •ען
€ : ממש ויך

או״סגעלערנט. זיך שנור, גביר׳ישער דער ביי דארט, אפנים,—
 צום אייצער נישט קוקען און שיסעל, איין אין לעפעל די ביידע שטופען זיי

זיך: טרעפט מאל איין נאר צווייטען. מיט׳ן איינער נישט רעדען און אנדערן,
 געלער גרויסער א ,קאבאק א מציאה א מארק אין פאקט ביילע-העניע

 קאצט זי ער, איז שווער אזוי אהיים, קוים איהם פערטראגט זי—)קירביס( קאבאק
 דער ביי מ׳קאכט ווי ת״ג׳ן, אלע מ״ט און הירזש מיט פוטער, סך א מיט איהם

שנור. נגיד׳ישער
 געשמאקען דעם דערשמעקט דאווענען פינים קומט דוד־לייזער אלטער דער

אפילו: שוין זיך חדוש׳ט ארן דאמף
קאבאק? ליעב האב איך אז "זי", ווייסט וואנען פון -זעה...

 אונט נישט ממש בלייבט איהס, דערלאנגט זי וואס שיסעלע, ערשטע דאס
 גלאב&ו די לעקט ער חאפט; חאפט, און שלינגט, עסט-ער ער נישט הענד. זיינע
 איה^ דערלאנגט זי נאך. וויל אויגען-ער די מיט געשווינד זוכט און פינגער נאסע
 צו אויס ער רעדט איצט אלץ. חאפט ער און דריטע, דאס' שיסעלע, צווייטע דאס

, ✓ , :ווארט א מאל ערשטען צום מיהר
קאבאק. אוואוילער—ער זאגט מאכל, -#טייערער

 אוועקגעהן מוז זי פנים. געשטופעלטע דאס זיך 'רויטעלט ביילע־העניען ביי
 זיך ס׳פערדרעהט און—גליק זי ־ דערפיהלט מאל ערשטען י צוע קיך, אין וויילע א

 מאל, אלע ווי פריהער, שלעפערן אן איהם הויבט אווענד אין נאר קאפ. דער איהר
 ביירע מיט צודעקען איהם מוז זי אז קעלט, אזא אין אריץ איהם ם־ווארפט און

 זועהטאגען, אזעלכע ער האט ביינאכט מאגען. דעד איהט ביי ס׳חאפט איבערבעטען.
פא ווארימע איהס מ׳לעגט שפנים, ארומיגע־ אלע שטוב אין אן זיך ס׳לויפען ]זז
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 וואס פעלדשער, דעם מ׳רופט פיס. די צו סלעשער הייסע און בויך צום קרישקעס

 פנים אין איהם קוקט און בויך הייסען אין פינגער קאלטע די מיט איהם קלאפט
 ער :גרינגער געווארען איהם ס׳איז אז מען, זאגט טאגליך מיט׳ן פאק. א ווי אריין,

 > גוואלד א ס׳ניי פון ווערט שפעטער שעה א מיט נאר געווארען, אנדרימעלט איז
 מקור. פון פאות נאסע מיט קומען יודען פרומע און ליכט איהם אדום מ׳צינדט-אן

 קיילע־ שוועגערין, דור-לייזער׳ס סידורים. גראבע פון עפיס איהם ארום זאגען און
 קורצער דער אויף שטוב פון ארוים איהם מיטראגט אז וועלט די איין לעגט מלכה

 בעלי־ אלע מיט נ^כלויפען וויל און כהות אלע מיט זיך זי רייסט מטה, שמאלער
 איהר מיט בלייבען און צוריק אריין קוים זי רייסען ווייבער לויה. דערי נאך בתים

 איינע אלץ נאך בלייבט ביילע-העניע און אינאיינעם. אלע מ׳רעדט שטוב, אין דא
 אין מענשען קוקען צו זיך שעמען אויגען שולדיגע איהרע און קיך, אין אליין
אריין. פנים

' ץ

1¥.
 קיילע-מלכה שוועגערין דוד-לייזער׳ס שטוב אין דא וואוינען אן זיעמאלט פון

 וויג- אין—קיך אין זיך ביי וואוינט ביילע-העניע, זי, און יוזעפ׳ן, מאן איהר מיט
זי. וואוינט אויווען, נעבען וואס קעל,

 מאן־און• זיך שעפששען אלקיר נאהענטען צווייטען אין וואס מאל, איטליכעם
 די לינקס אויף און רעכטס אויף בלאנדזשע א קיך אין דא איהר ביי טהוען ווייב,

 זיך הערען און אן זיך שטרענגען איהרע אויערן די און אויגען, קאסע שולדיגע
 נ-שט, רוייסט קיינער ארויסטרייבען. דעבען פון זי מ׳וויל אז מורא, האט זי—איין
 דארט נאך אנגעקליבען עס האט זי—קניפעל א האט זי מ׳זאגט, ;לעבט זי וואס פון
געדיענט. אן תמיד פון האט זי וואו שנור, נגיד׳ישער דער ביי

 בתי־מדרשים, ביידע אין אב מ׳דאוועגט אינדערפריה, אלול ראש-חודש ס׳קומט
קבר-אבות. אויף בית־עולם צום בארג א ארויף ווייבער, אלע ווי זי, געהט

 הוהן. אמאגערע ווי אביינערדיגע, קליינע, א אשווייגערין, אלץ נאך איז זי
 קאפען־טיכעל, ווייסען אונטער׳ן פאקען־פנים געשטופעלטע דאס אוים בעהאלט זי

 אין מאנסבילען קוקען צו דערביי זיך שעמען אויגען קאסע שולדיגע איהרע און
אריין. פנים

 שטעג- אויסבעהאלטענע ווייטע מיס אליין איינע זי קומט עולם בית אויפ׳ן
 פאר- אויגען קאסע די מיט ארום זיך קוקט פארקאן, אונטער׳ן לאנג זיצט זי לעך.

 גרע־ איינציגע זיך ארום שטעיפעט נאכט־פויגעל, פערבלאנדזשעטער א ווי זיכטיג,
 די לעגען־איין פארקאן דעם קעגענאיבער ווייבער וויינענדיגע ווי הערט, און זעלעך
מאנען. געשטארבענע זייערע פון קברים די דארט רייסען זיי—וועלט

 זין געהען ווייבער פערוויינטע שטיל. םוף-פל-סוף ווערט בית-עולם ,אויפ׳ן
 פריה- גאנצער דער געשלאסען; צוריק אויך שדין איז אוהל דער און פונאנדער
 ציטערדיגען מיט׳ן בתי־מדרשים קליינשטעדטילדיגע פריה־אבגעדאווענטע די מארגען,

גע- שוין איז זיך, דאכט אלץ, דאס—שופר־בלאזען וואכעדיגען ערשטען פונ׳ם קול
פארקאן בית־עולמ׳דיגען דעם אריבער זי שפאנט דעמאלט לאנג. לאנג, אזוי יוען
שטעהט זי מצבות. פערלאזטע די צווישען שעה׳ן־לאנג אליין איינע שטעהט אוץ

 ער—זאגען צו וואס נישט איהם האט און קבר מלמד׳ס דעם לייזער דוד אקעגען
 זיין אן זיך דערמאהנט זי אז מאן. איהר געווען חדשים דריי הכל סך דאך איז
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 ד יו^ם קעבמק, שיסעלעך די אויפהער אהן חאפט ער ווי איהם, זי זעהט פנים,
 פינגערי גלאנציגע פעטע האט און הייסערהייד זיי שלינגט ער איהם, דערלאנגט

• איהר: צו זאגט ער
קאפאק!.. אטייערער מאכל, אטייערער—

 אויף לאנג קוקט זי ער. ליעגט יודען שענסטע די צווישען דא. ער ליעגט איצט
 ווי זיננען, צו אן זי הויגט פלוצים און גוט. שוין איהר געדענקט און מצבה ׳(יין
 מ׳בעוויינס ווי אויסגעצויגען, פאמעליך און נגון, טרויעריגען א מיס ווייבער, אלע

י טויטען א
קאפאק... געקאצט דיר איך האב קאבאק... געהאט ליעב -האסט

 אינים שפרינגען גרילען וועלדעל,*פית-עולם יונגע דאס שטיל רוישט ארום
 א אלץ נאך זיך חלומ׳ט לופט דער אין גראז. נישט־געשניטענעם קיינמאל הויכען,

 צרות. אייזעריגע דערווייטערטע פון ווידער-קול א יודענע, וויינענדיגער א פון זיפץ
 זיך, דוכט זיי, אויף מ׳קוקט אז פערלאזט. שורות-ווייז, שטעהען קברים פון מצבות

 ביילע-הע- אלץ נאך זיך טראגט זיי צווישען און הערען. זיי עפים, ווייסען זיי אז
קול: שטיל־וויינענדיג ניעס

קאבאק... געקאכט דיר איך האב קאבאק... געהאט ליעב -האסט
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.תיזעו אברהם

.לערער געמישטע
א.

ווילה...
 ,לאנד 8 אין פאלק א געווארען איז ויילד

 האנד, די דערלאנגען אפשר אידם לאמיר
 דו, ארימער, .אח, זאגען: איחס לאמיר

 רוח..." און פריעדען אונו געבען זאלסט שוין, צייט

 געטהאן, האט ער רואם רערמאהנען, נישט און
 אן אפט רחמים מיט הוהען מיר ווי פונקט
 אוים נישט זאגען און קראנקען, א איינעם

?... הויז אין געשלאגען יעדען האט ער אז

 פ.
בעלוינונג.

,פערלאנגען גארנישט וועל איך ניין,
בעלוינונג; מיין וויל איך

.געהאנגען געמארדעט, האבען די
וואויגונג. אונזער פערוויסט

 דערגרייכען, איצט רעכט קיין נישט ודל איך
זיין; אייך ביי שוין זאל דאם

 צייכען- דעם הין פון טראגען די וואם די, מיט
זיין?!... גלייך מיר האנען ווי

ג.
געוויסען. מיץ צו

 צוריםען> הארץ מיין ווערט וואם
אן? מיר וועלט די געהט וואם

- געוווסען מיין רוהיג די
 געטהאן" נישט עס האב איך
 פרייע די וועלט די האב איך

,פערצאמט ניט קיינעם פאר
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רייזע!• אכרהם

 ,געטרייע די ברידער, די
 פער׳םט׳ט... נישט זיי האט מיט
 בלאהאדע קיין נישט האב איך

 ,פערשפרייט יט און לאנה אויף

 - אודאי - זויג־קינדער און
 געטויט... נישט הונגער מיט

 פערבאטען נישט קיינעם כ׳האב
 ,טראכט ער וואט זאגען צו

 שטן שווארצפן דעם מיט און
 געמאבט... בונד קיין איך האב

 פערגיסען געוואלט נישט און
 בלוט... מיט וועלט שענע די
 געוויסען. מיין ,רוהיג *ן

טהוט.. דאם וועד יענעם, פלאג

ד.

מיר... זענען אפשר
מיר זענעז אפשר

 ,אוועה וועלט דער פון
 וועלט יענער אויף און

שרעה• דער פאר עם הומט

האט באבע די ווי
 :אמאל דערצעהלט מיר

דערגאך יעדערער
.יאמער־טאל אין קומט

 ,גיהנם דער ס׳איז
געברענט. ווערט מען וואו

 אשמדאי דעם כ׳האב
דערקענט.,. שוופל דער ביי

 ,גיהנם דעד ס׳איז
 * גרויס איו פיין די און

געלייטערטע ביז
ארוים... מיד קומען
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ה.
י .ב ק ? _י

נויטען. שווערסטע די אין ברודער, בייזען מיין פון
טויטען. נישט מיד זאל ער אנטלאפען, שטיל איך בין

 - אנגעקומען איך בין פעטער רדכען מדן צו
ארומגענומען. פעסט מאל ערשטען צום מיך ער האט

 פרעגען- גענומען האט פארשען, גענומען האט
 פערמעגען, היין נישט כ׳האב :דערגאנגעז איו ער ביז

 חרוב... געווארען איו דארט, פערטאגט האב איך וואם
הרוב... א פארט דאך ביזט געשמייכעלט: האלט ער האט

 פערדיענען ברויט מיין אום געארבייט, איהם איך האב
גערריכען צו רחל׳ען ארבייט, שווערע פאר און

 - יונגער לאה׳ן פאר און שענהייט א איז רחל
גרינגער ארבייט די ווערט פארבדגעהן, זי איך זעה

 דערפרעהען, הארץ דאם פלעגט בליהען ליעבע איהרע
לאה׳ן... מיר געבראכט ארן בעשווינדעלט מיד ער האט

 פערבליבען איך בין דאך געשטורמט, הארץ מיין האט
זיעבען. יאהרען ווידער רחל׳ען פאר געדיענט און

 רינדער און שאף און גוטם ערווארבען טיר איד האב .
הינדער... שענסטע די טיט געווארען געבענשט און

 בעזעצען, פעסט ויד און בלייבען שוין געוואלט מהאב
געצען... זיינע דיענען :לבן מיר הייסט פלוצים

 פערהויפען, נישט ׳גאט מיין איך וועל גליק היין פאר נק,
אנטלויפען..." שנעל לאמיר פינסטער, איו נאכט די "העי,

 :הוטען זיך מעהר איך מוז ערווארבען, פיינד א :אך
מיטען... דער אין איך שטעה - עשו, לבן, צווושען
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צייטלין. אהרן

$ןנ!עטען. "
א.

לאנד-אומעט

מו־הר!
 זאנגען׳ די זינגען עם פויגעל׳ די פייפען עם

 זינגען׳ אין כסדר האלט ורינט זיידענער דעד
קלאנגען, און פארבען׳ און
 —קלינגק, און בלענדען דעם צו סוף קיין נישט נעהמט עם

 פליסען רואם טרעלען, טויזענדער די צווישען נאר
וועל׳ אריעזיגע ווי מויל, פון זומער דעם

געוויסען׳ קראנקען א פון קול דאם ווי אדיין, זיך שניידט
טרעל: פער׳עקשנ׳טער הארבעה א

קו״קו!
נשטה׳ בלינדע א תיקון איהר דאס זוכט צי

 זכרון׳ און בענעהר איצט׳ געשטאלט איהר ס׳פעהלט וואם
איצט, וואלד אין בלאנדזשעט וואם
 יאהרען, די פון וואלד דעם אין אטאל ווי אזוי
 טענער אמאליגע אלע פון איהר ס׳איז און

 שפעט׳ און ט חוזק׳ וואם ער, נ י אי נור געבליבען
 געזעה׳נעה נישט אויג מענשליך קיין פון אבייזער, ווי אזוי
■ :שד בעהאלטענער טיעח וואלד אין

קוז! קו"
גרינען און בליהען דעם מיטען אין דאס קלאגט צי

זומער, פארצייטישען אטויטען פון גייסט דעד
פערגינען נישט קאן וואס
יין־המשוטר, ווי שטראהלען, גיסט וואם זון׳ דעד
גן־עדן, בלויער א ווי לייכט וואם הימעל׳ דעם
צובליהט גאלדיג זיך האט קלייד זיין וואס פעלד׳ רעם
 פתידק^, און פלאמען פארביגע די נישט ]פערטראגט ר ע ט י ו ט דער
טיט: דער אין אחין זיך מישט און

קו״קח•
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ב.

.שטאדט־אומעט
משוגע׳ ווי אדורך לויפען זיי
זיין׳ פון וועגען רוישיגע די

 רגע א אויף אב נישט זיי ס׳שטעלט און
פיין. אייגענע נישט פרעמדע, נישט

קיינמאל נישט הערען און—לויפען זיי
 קרעכץ, עם נ אייגע דעם אפילו
 ס׳פאלען ווי צוזעהן, ביים זיך רייסט וואם

רעכטם. פון און לינקס פון קרבנות

 ער פערלעגט—לויפען זיי זעהט טויט דער
 :ריהר א אהן שטעהן בלייבט און חענד די

 טרחה׳ א מיר פערשפארט עולם "דער
מיר". פאר בעסער שוין דאם מאכט ער

 * רעגען. אריפ׳ן פערד א

 אשאל פארביי אומעט״שווער ס׳איז ווער
 רעגען־טאג׳ א אץ ווי געזעהף און

 קריבענדיג, חשון״הימלען אונטער
 קנעטענדיג׳ חשון״בלאטע שווארצע

 אויג״אפעל אין פערד מיעדע דאם טראגט
מענשליכקייט. ליידענדינע טיעפע,

 דעמאלט׳ טריט די אבגעשטעלט ס׳האט רוער
 אהףםוף׳יגען׳ דעם אומעט, דעם און
 קנעכטישקייט פער׳בשופ׳ט־שטומע די

 אומגליקליכקייט, פערשאלטענע און
 ,בעשערט״אזוי' פון מחשבה די

- פערד״אוינען, די אץ דורצגעלייענט

 אינגעווייד׳ אין טיעף ביז האט יענער
אריץ מארד אין טיעח ביז האט יענער
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 שרעקליבקייט די דערשפירט אמאל מיט
 י*זיין״לעבעדיג פון עלענד דעם און

 דאן דערווייטענם פון זיך האט יענעם
 ריעזען״האנד, די ענטפלעקט אמאל מיט

 אייזערנע גררל־קייטען אין וראם
מענשעףקינד. און איין חיה זי שטיעדט

גלגולים־סוד: דער אפען איהם ס׳ווערט
 ארנטערשיעדז דער איז וואם—מענש און ,פערד

 צעהנדליגער יאהרען אין ווייס: ווער אף
 פוסגעהעה דער אפשר. איך אויך ורעל

 פארבייקריבען פערד דאם זעהט וועלכער
 רעגען״שמיץ" חשרנ׳דיגע אונטער

 פארבייקריבען פערד-געשטאלט א אין
פוסגעהער/.. אנ׳אומעטישורערען פאר

ייעד... 8 געבוירען רוערט אזוי ווי

י ליעד א געברירען ווערט אזר ווי
♦
דייד; טעגליכע פון עקעלט עם ווען

 קלייד א טיעפע דאם אנטהרן אויף ורען
 ׳ שניט אייגענעם ארן נייעם א לויט

 שטארק, אי פארביג׳ אי שטאפען זוכסטו
 מארק, דעד נישט פערמאגט אזרינע וואם
 געמיט; טיעפסטען פון אבגררנד דער נאר
 פעלז פינסטערן אין ווערט שפאלט א ווען
 העלם עפים ס׳בלויט און — לעבען דיין פרן

 — 5 ציהט און אריגען די בלענדט שפאלט׳ דררכץ
 געמיט, אין טיעף דיר ביי זינגט דעמאלט

ליעד. א געברירען דיר רוערט עם און

ז גראם א געבוירען ווערט אזוי ווי

 יאף זף אין קלאנג א דיך נעהמט עם ווען
 נאף און אבער איהם קלינגען הערסט דר

• ים אין פערל א ווי זרכסט דו ארן



 רייך," אי לינטיג, אי חבר׳ א איהם
 ן גלייך זיין אינגאנצען איהם זאל וועלכער
 י ,פלאם א מיט קויהל א ווי זאל, וועלכער

 —־ ,געקניפט און איהם מיט זיין איינם אייביג
 פערליעבט, ווי זעעל, דיין זיך צוזינגט דאן
 ,גראם א און פריינד א זוכט זי אויך ווייל
 — ם י י ה די פלוצלונג איהר זיך דערמאהנט און

...ריים דער געפונען פון־זיך ווי ווערט



93

ר^זענפעלה יונה

שכן. §

)ערצעהלוגג(

4

 יונג־מיידעלשער דער צעהנדליג, דריטען אין אריין טיעף' שוין איז לאה
 זי ווייסט אלט-מיידעלש-ניכטער און ערנסט פ^ריבער... לאנג שוין איו טשאד

 בעל• א אז טראכט, א אפט גאנץ שוין גיט און חסרונות, און מעלות איהרע אלע
 געוואלט, נישט הערע] אפילו יאהר עטליכע מיט צוריק האט זי וועמען פון מלאכה,

 אויס• געלאזט מלאכה א זיך זי האט דערפאר און דערפאר... און מענש, א אויך איז
 אריינגע- שטוב אין מאשין א זיין.,. בעהילפיג זי וועט זיך... ס׳מאכט ווי לערנען...

צו-נוץ... מאל אלע דאך קומט דאס חאפט...
 דאס "היימישע", הייסען וואס מיידלעך, יענע פון איינם געווען איז לאה

 קיין נישט טהוען און טאטע-מאמע ביי היים רער אין זיצען וואס יענע, פון הייסט
 א צו מעלה בעזונדער א איז היימישקייט די און אריין, וואסער קאלט אין האגד
 ביי אבגעטהון, לאנג שוין זי האט טהון, צו זיך פאר געהאט האט זי וואס דאס, שרוך.
 ס׳ליעגט חופה. ז־ער אונטער זי פיהר און נעהם חאטש גרייט, אלצדינג איו איהר

 אב• נאכט אלע אויף ווערט וואס נישט, של$פט קיינער וועלכען אויף בעטגעוואנט,
 איהר מיט אנגעפאקט פול זענען קאמאד-שופלאדען אלע און זייט; א אן געלעגט

 א אפילו שוין איז וועש דאס אויסגעהעפט; און אויסגעצייכענט וועש-אויסגענייט,
 ווע־ פערגעלט נישט ס׳זאל פדי נישט-גענוצטערהייד, געווארען געוואשען מאל פאר
 מיידעל היימיש א וויפיעל פיעל, אווי דא ס׳איז דא, איז נדן און ליעגענדיג. רען

 אויך טהוט וואס אזעלכען, הייסט דאס בחור, אלייטישען געבען צו האבען דארף
טהוענדיג גארנישט געלד, פערדיענט וואס אזעלכען, אדער גארגישט,

 א אהן און שדכן א מיט בחורים, פאר א געוויזען געהאט שוין זיך ס׳האבען
 עפים און געפעלען נישט זי איז יענעם געפעלען, נישט איחר איז דער שדכן.

 אריין פענסטער די אין פערקוקט און הויף אין געוואוינט האט וואס איינער, נאך
איהר. צו געשמייכעלט ער האט דורכגעגאנגען, איז ער ווען און

 און טהון צו וו^ס געהאט נישט גאר לאה האט שטוב די צורוימען אחוץ
 אפשר געווען. ריין אווי איז דארט וואס נישט, וואונדער קיין גאר שוין ס׳איז

 שטוב אין אנ׳אומעט עפים זיך האט ריינקייט קאלטער שטענדיגער רער אט אדאנק
 ארד. זעלטענער און ריינקייט דער אדאנק ;לאנגווייליגקייט נודנע א און געשפירט

 גרעסער זענען טעג די אז לענגער, זיך ציהט צייט די אז געדאכט, זיך האט נונג
 זי אז "1עמיצ> אויף ווארט זי אז אנ׳איינדרוק, געמאכט האט שטוב גאנצע די און
 ;:ב׳אונפעקאנטען, פרעמדען, א איינעם פאר נאר שטוב־מענש^ן, די פאר נישט איז



27 •מכן.

 אז געווען, ריין אזוי שוין ס׳איז ן קומען אהערצו סוף-כל-סוף מוז און דארף וואם
געפיהלט. היימליך נישט זיך האבען שטוב-מענשען די

 בעוואוינט, צימערן דריי האבען טאנטער, און מאמע טאטזג, מענשען, דריי
 צי. איין מ׳קאן אז געטראכט, לאבג שוין האבען טאכטער דער מיט מאמע די און

 בעל. א ווערט שצן פון אז אפט, אזרי דאך טרעפט לייטען ביי פערדינגען... מער
 נור זיך קאן לאה׳ן איחר אין אז געווען, זיכער מוטער די איז בעזונדערם הבית.

 גאלדענע א פאר וואט זעהן, און שטוב אין זיצען וועט וואט אזעלצער, פערליעבען
 מאל אלע איז זי חאטש זוכען. און זיפען דאך מען דארף אזא האט... וי הענד

 פארהאן ס׳זענען בשעת זין/ ביי קווארטיראנטען האלטען וואט יעגע, געגען געווען
 פון אייגע געווארען אויך זי איז יאהר אפאר זינט נאר מיידלעך, דערוואקסענע

 מסכים זי וועט צי דעם, וועגען לאה ט5טרא וואט נישט, אבער ווייסט זי יענע.
 נאכמי- איינמאל לאה האט אט און אריין. שטוב אין בחור א אריינצולאזען זיין
: מוטער דער צו געזאגט ט^ג

 דאר־ וואס נאך צימער. א פערדינגען געקאנט וואלטען מיר מאמע, -ווייסט,
? צימערן דריי מיר פען

געטהון: מורקע א תמ׳עוואטע און זייט א אן אויגען די פערדרעהט האט מוטער די
אהערצו... אנטראגען ס׳קאן שלאק א פאר זואם ווייסט, ווער—
איבערגעפרעגט. לאה אשלאק?-האט—
 קיך אין קריכען מיר זאל וואט קורסיסטקע, אנ׳אבגעריסענע עפים יא, נו,—

קריפאטש. אנ׳אלטען עפים אדער וואשען, בלוזקעס און טיכלעך אריין,
:בעמערקט צופרירענע א האט לאה

אריינצולאזען. אזעלכע נויטען, אונז ט׳וועט ווער ניט, ווייס -איך
 אנגעשריבען און פאפיר בויגעלע ריין א גענומען זי האט לאנג, געטראכט ניט און,

אותיות! פעטע נרויסע טיט
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 דיקערער א מיט ארוים "כאלאסטאי" ווארט דאם איהר ביי איז ווילענדיג ניט
 דאס אוגטערגעשמירט האט ד ווערטער. איבעריגע די ווי שריפט, פעטערער און

 און טויער. אויפ׳ן אנגעקלעפט עם און אנ׳איי פון ווייסעל א מיט פאפיר קעל*שט
 געחאפט איילעניש פייערדיגער א מיט זיך זי האט אריינגעקומען, איז זי ווי באלד

 געטהון עם האט זי אוועקגעבען; בעדארפט מ׳האט וואט צימער, דאס צורוימען
 דאם דינגען קומען בעדארפט מינוט די שוין וואלט "ער" ווי גלייך אייליג, אזוי

 דוקא זיין וועט דינגען, וועט וואס דער, ווי גלייך פלייסיג, אזוי געטהון און צימער,
אנדערער. קיין ניט און בעגעהרט, זי וועמען דער,

- _____________________

 פערדיש לאנג א מיט פריצ׳טע אנ׳אלטע עפים געקומען איז ט^ג רעמזעלבען
 אקסלען די אויף פעלערינקע א מיט קאפ, אויפ׳ן היטעלע משונה׳דיג א מיט פנים,

 זע. טאכטער, דער מיט מאמע די ביידע, האנד. אין שירם מאנסבילשען א מיט און
 פריצ׳טע די ווי גלייך אימפעט, ברוגז׳דיגען אזא מיט אנטקעגען-געגאנגען איהר גען

 צי איהר: אויף צושריען אפילו זיך האט לאה און בערויבען, זיי געקומען וואלט
 אנגעשריבען ס׳שטעהט אז שליאכטשיטשקע, אלטע די געזעהן, גישט דען זי האט
כאלאסטאווא? דליא

 רעקאמענ- זיך האט וואט יוד, אנ׳אלטער געקומען איז טאג צווייטען אויפין
אבגעפארטיגט. גיד זיך מען האט איהם מיט אויך און האלץ״סוחר, א פאר דירט
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 קוויטעי ד^ס האט לאה יועמען פ^ר וער, געקומען איז טאג דריטען אויפ׳ן ערשם
 אג'• מיט זיעבען־און״צוואנציג, זעקס- יאהר א פון בחור געזונטער א :ארויסגעהאנגען

 שכן, א ווי נישט איהם האט לאה אויגען. שטאלצע קלוגע מיט און פנים ענערגיש
 בעל- און צארטקייט מיידעלשער גאנצער איהר מיט לאנג־ערווארטעטען, א ווי נאר

 פשוט איז יונגערמאן דער און געעפענט. אריין צימער אין טהיר די ברייטקייט, הבית׳ישער
 בע• גלייך און געדונגען ניט אפילו זיך ה^ט ער צימער, צום געווארען צוגעזאטען

פאראוים. חורש האלבעץ א פאר צאהלט

 שפעט געקומען און גאנץ-פריה אוועקגעגאנגען טאג־טעגליך איז יונגערמאן דער ■
 דאס דערהערט פריהער ס׳האט ווער דער, האט טהיר די איהם געעפענט ביינאכט.
 געבע" מאל אלע איהם זי האט געעפענט, טהיר די איהם האט לאה ווען קלאפען.

 האט ער אז איידעל, און פיין אזוי געווען איז ער און צו-ווארטען, זאל ער טען,
 אינדערפריה אלע זיך האט ער געווען... נויטיג ס׳איז ווי געווארט, לענגער באך

 זייניגע ד^ס געטהון ווייטער דאך האט און שפעט־קומען זיין פאר ענטשולדיגט
 צייט דער מיט זיך ה^ט לאה און אנגעקוקט, ניט שטוב אין איהם מען האט בכלל

 איהם. בעט, פון עראבקריכען געוואלט נישט און בעליידיגט שפירען אנגעהויבען
 נישט, ג$ר שוין ווייקט זי אז מיינען, מ׳זאל איהר, פאר גלייכער טהיר... די עפענען

 אזוי זיך געהם ער וו$ס פעררראסען, שטארק בלויז איהר ש׳האט קומט... ער ווען
 פער. אינגאנצען עם ער וואלט אנ׳איידעלמאן, זיין זאל -עך שטוב... די דורך שטיל

 פון מענשען אויפרודערן נא?ט אויף נאכט נישט אבער אמאל, ס׳טרעפט שפארט...
 האם זי בעליידיגט. און אויפגערעגט שרעקליך זי האבען טריט שטילע זיינע שלאף.

 אין בחור׳שע ספעציעל א בעהאלטען בעהאלטען, עפים וויל ער אז געמייגט,
שטוב... אין דא איז וואס מיידעל, דעם אנטקעגען שולדיג זיך פיהלט

 אלע כמעט מוטער די האט—געקומען? איז ער ווען געהערט, האסט דו—
געענטפערט: מאל אלע האט לאה און טאכטער, דער ביי געפרעגט פריהמארגען

 אוי. יי אין מאמען דער געקאנט נישט האט געהערט,-און נישט כ׳האב ניין,—
אריינקוקען. גען

 אויסגעשריען: און ביידען אויף צובייזערט איינמאל זיך האט פאטער דער
אשליסעלו צומאכען דאך קענט איהר !זענט איהר וואס -בהמות,

 פער׳חושכ׳טער א צוטראגענער, א פארנאכט שכן דער קומט טעג עטליכע שוין
 ארייב- איז ער ווען מאל, ערשטע דאס טהיר. די האסטיג זיך הינטער פערמאכט און

 בלוזקע. א אהן שפיגעל ביים געשטאנען פונקט לאה איז צוטראגענער, א געלאפען
 נאר טישעל, פון לאנט מיט׳ן גלייך אראבגעזעצט זיך און געטהון קוויטש א האט זי

 ער האט צי נישט, עד-היום ווייסט לאה אז פארבייגעלאפען, געשווינד אזוי איז ער
 איהר צופאל, דעם פון דערשלאגען דערפיהלט זיך האט זי נישט. צי בעמערקט, זי

 וועגען געטראכט נישט קיינמאל האט וואס דער, וואם פערדראסען, שטארק האט
 און בלוזקע, א אהן דערזעהן פלוצים זי האט איהר, אויף געקוקט ניט און איהר
 שוין איז ער וואם פערדראסען, ווידער איהר האט בעמערקט, נישט זי האט ער אויב
 בעמערקט... נישט בלוזקע א אהן אפילו זי האט ער אז זיך, מיט פערנומען אזוי
בעליידיגט... געפיהלט שטארק זיך זי האט אנדערש, צי עזוי

י האט געקומען, פריה אויסערגעוועהנליך איז ער וו$ס פזןרנאכטען, עטליכע די
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 טהיר, פערשלאסענער א אונטער צימער אין זיך ביי ארומגעדרעהט האסטיג זיף ער
 עמיצער ס׳זאל נישט, וויל ער אז געזאגט, ווי געווען מעהר נאף איז דעם מיט און

 נישט דא איהם געהט קיינער אז אפרעמדער, דא איז ער אז איהם, צו אריינגעהן
 אנ׳אנגע־ אנ׳אויסגעפוצטע, פענסטער ביים געשטאנען פארנאכט אלע איז זי און אן.

 דערצעהלט ער ווען אז זי, האט געמיינט און אויסגעקוקט, איהם און פודרעוועטע
געווען. מוחל אלץ איהם זי וואלט געשעהן. איז איהם מיט אזוינס וואט איהר.

 און אויסגעקוקט איהם און פענסטער ביים געשטאנען פארנאכט אלע איז זי
 האט זי ערווארטונג. אונגעדולדיגער פון געגליהט האבען איהרע אויגען שווארצע די

 איהר פאר אנייעס עפים מיט קומען ער וועט היינט אט אז געווארט, מאל אלע
 מיט האט זי עפים... פון אנ׳אנהויב זיין וועט שלעכטס, צי גוטם נייע, ראם און

 וואכעדיגען געוועהנליכען דעם אויף הויף, אין געקוקט אויגען בענקענדיגע פייכטע
 עפים זיין ס׳זאל ענדערן, עפים זיף ס׳זאל איהר. זיף האט געוואלט און טומעל.

 פון שטראהלען לעצטע די אויף געקוקט בענקשאפט מיט פול האט זי אנדערש.
 אנט־ פון פענסטער די בעלויכטען גין־גאלר מיט האבען וואס זון, תמוז׳דיגער רער

 הארץ דאס בעקומען. 3?,ל געוואלט פלאמענדיג אזוי האט זי פליגעל... קעגענדיגען
ליעבע... נאף געלעכצט געקרענקט, אזוי האט

מ.

 צימער, אין זיף צו אריינגעהענדיג ניט פארנאכט, איינמאל ער איז אט און
ג "וטראגענקייט הארטער א מיט געזאגט און איהר צו צוגעגאנגען הויף פון נלייך

דורכגעהן? אביסעל אפשר זיף וועט איהר לאה. -פריילין
 במעט נאר געבעטען, ניט האט ער בעליידיגט. שטארק לאה׳ן האט טאן דער

 פנים זיין פון אויסדרוק גאנצער דער און איהם, מיט געהן זאל זי בעפוילען, ווי
 געוואלט ניט גאר שוין באמת וואלט ער ווי ברוגז׳ער. א טרוקענער. א געווען איז

 אבי געוואלט ארט אויפ׳ן איהם האט לאה פארגעשלאגען. לאה׳ן האט ער וואם דאס.
:געפונען אויסוועג דיפלאמאטישען א האט זי נאר זאגעו.

איך... זעה אלעמען, מיט נישט עפים זענט -איהר
 ער און אנגעצונדען, אויגען די אין יונגענמאן ביים זיך האט פייער׳ל אווילד

בעקאנטע: נאהענטע א זיינע געווען וואלט זי ווי לאה׳ן, צו געזאגט גיפטיג האט
 דער צו גלייך ענטפערן נישט קאנט איהר זענען. לייט אייערע ווער -אט

 אייער זיך, דאכט איז. דורכגעהן. זיך וועט איהר צי געפרעגט, אייך האב איך זאך.
 גע- "נישט :אריין קוידעריש מיר איהר קריכט ניין, אדער יא ענטפערן צו רעכט
 יא, איהר געהט צי פערשטעהן: דערמיט דארף איך וואס ניט. ווייס איך און זונד",

גישט? איהר געהט צי
:געענטפערט ארום וויילע א אין האט לאה

 לייט" ע ער "איי נאר בעדארפען, מיר וואט דאס, מאל אלע ענטפערן -מיר
 אט קוידעריש. אייך מ׳ענטפערט אז אייך. זיר ס׳דאכט את גישט אונז פערשטעהען

!...וואס
 און איהרע, ווערטער די איבערגע׳חזר׳ט אויטאמאטיש ער האט—.׳ וואס .אט

 אויף מען האט געזעהן אריינגעחאפט. ווערטער-ברוגז א זיך האט ביידען צווישען
 צו אויפגעלעגט גארנישט איז ער אז און אויפגערעגט שטארק איז ער אז איהם,
נאן :דורכגעווארפען פראגע א זיך האט מח אין לאה׳ן ביי און שפאצירען, געהן
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 נישט איז זיינם בעדארפען דאס אז זיכער, זענענדיג און מיך? ער בעדארף וואם
 און בעליידיגט, טיעף זיך זי האט זיין, צו בעדארף וואס ד^ס, נישט געוועהנליך,

געהאט. נישט מוטה קיין זי האט איהם $בז$גען דאך
געטהון: פרעג א טרוקען און הארט ער האט וויילע, א אבווארטענדיג

געהט? איהר נו,—
 עם הייסט איהם אבזאגען פערלעגענהייט. שטארקער א אין געווען איז לאה

 גאנצער דער און איהם, פון אבזאגען זיך מאל אלע פאר איינמאל ווי איינס, אלץ
 אייג- איהר איז נישט... ווידער זי קאן געהן באנקראטירען. וועט איהרער אויפטהו

 מים ער האט ארוס וויילע א אין געהאלפען. ס׳ה$ט—און טהון שמייכעל א געפאלען:
געזאגט: טאן ווייכען גאגץ א

אייך! בעט איך קומט,—
 געהן וועט זי אז געז^גט, און געווען מישב זיך זי האט נ^כדעם ערשט

 נישט־העפלי- דעם, אט בעווייזען דערמיט זי האט געוואלט און מאמען. די פרעגען
 דעה מאמעס דער נאך דארף זי לט,3 אזוי נישט נאך איז זי עז בחור, כען

פרעגען-
 איז זי ווען שכן, ביים געפרעגט זי געהן?-האט מיר וועלען וואוהין-זשע—

 הענטש• די אנגעצויגעז און געשטאנען הויף אין איהם נעבען שוין ארוס וויילע א אין
הענד. די אויף קעס

ענטפער. בעפעהלענדער זייז געווען איז—אריין! פארק אין—

 * און טונקעל טונקעל, געווען שוין איז געקומען, זענען זיי ווען פארק, אין
 הימעל אשטיקעל זעלטען־וואו מ׳האט וועלכע דורך בוימער, געדיבטע די פון קיהל

 געמיטליך-גרינע שטיל-פארנאכטיגע, מין א עפים געשפירט זיך ס׳האט ארויסגעזעהן.
 קליינינקע מיט בעשאטענע אלעען, ברייטע די אויף זארגלאזיגקייט, און רוהיגקייט

 אין מענשען גרופעס גאנצע און פארלעך איינציגווייז זיך ה$בען ים-שטיינדלעך,
 פ^כעיס. מיט שטעקלעך, מיט שירעמס, מיט ארומגעדרעהט, עלטער פערעידענער

 איינצי. יעדער געשטיפט. און געלאצט גערערט, געשמועסט, לייבט אזוי זיך ס׳האט
 געקו• איז ער וואם נאך געוואוסט ה^ט איטליכער געפיהלט, גוט דא זיך האט גער
 גע• פארק אין איז זי יואס נאך געוואוסט נישט האט לאה איין נאר אהערצו, מען

 וועלכער שכן, דעם נאצגעבלאנקעט זיך האט זי טהון. דא וועט זי וואס און קומען
 א צוטראגענער, א און, אלעען די איבער ארומגעדרעהט צודולטער א ווי זיך האט

 אויף פערלאפען צייטענווייז אריין, פנים אין מיידעל יעדען פערקוקט נערוועזער,
 עמי. נאך געהט איהם מיט אז פערגעסען, אינגאנצען גאר וואלט ער ווי פריהער,

הינטען... פון שטעהן געבליבען גאר אדער צער,
 גע. דערשלאגען אזוי איהר מיט בעגעהן־זיך גאנצען דעם פון זיך האט לאה

 נאכגעגאנגען איהם איז און געקאנט נישט בעליידיגען גאר שוין זיך האט זי אז פיהלט,
פום־טריט.
 אג• אנדערן נאכ׳ן לאמטערן איין דארט און דא זיך האט כשוף א דורך ווי
 יער אין זיך האט בליץ יעדען נאך און דארט, בליץ א דא, בליץ א געצונדען,

 פון האבען לאמטערנס מילך-ווייםע די און בעוויזען פענכער מילך-ווייסער א הויך
 צווי. איז דערפאר אלעען. די איבער צעווארפען לבנה-בלאסקייט מילד־צארטע א זיך

 זענען זיי אז געדאכט, זיך סהאט און געווארען פינסטערער נאך בוימער די שען
צונויפגעפלאכטען". געדיכטער זיך האבען צווייגען די אז צונויפגעגאנגען, נעהנטער זין
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 זי חאטש נאכגעגאנגען, איהם איז לאה און געגאנגען אלץ איז שכן דער און
 ווייסט אליין ער אז פלאנמעסיגקייט, קיין נישטא איז גאנג זיין אין אז געזעהן, גאט

 ז איז צוטראגענקייט, גאנצער זיין אויף קוקענדיג נישט און, געהט ער וואוהין גישט
 דארן דעם צו און ציעל אנ׳ערנסט עפים זיך פאר האט ער אז געווען, זיכער ד$ך
האבען. דא לאה׳ן, ז? ער

 ארעם אונטער׳ן אנעהם געגעבען זי ה$ט ער ווי דערפיהלט, זי האט פלוצים
 גאר איז ער ווען פערקלענערט, ווירער איהם באלד און שפאן דעם פערברייטערט

 געשלאסען פעסט פאראויס, געגאנגען איז וואם פאר׳ל, א צו צוגעקומען נ$הענט
 אזוי פונקט און זיך. צווישען רעדענדיג שטיל-געמיטליך צווייטע, ד$ס אין אייגס

 ער האט אזוי ארעם, אונטער׳ן געחאפט זי האט ער ווי איהר, פאר אומגעריכט
 ער- ליעבע אין לאה׳ן אנגעהויבען זיך היציגקייט אצוטראגענער מיט פלוצים

 האט אפט און ליעבע־ווערטער, מיט געשאטען מעכאניש כמעט גיך, האט קלער־ען,
 איהר דא זיך האט ער בשעת און געבונדען. נישט צווייטען מיט׳ן ווארט איין זיך
 פאראויס, געגאנגען איז וואס פאר׳ל, פונ׳ם העלפט איין האט ערקלערט, ליעבע אין

 פליגק ער, העלפט, צווייטע די און לאכען היסטעריש כמעט הילכיג, #נגעהויבען
אומגעקוקט. זיך נערוועז און

אויסגערופען ענדליך האט לאה
 האט איהר, נאך גלייך ער, און געבליבען, שטעהן איז זי און—!,.. -הערט

 אנט- איינס געשטאנען לאנג זענען זיי פ...יל פערביסענער א מיט אבגעשטעלט זיך
 א מיט געזאגט ענדליך האט ער ביז שווייגעניש שטום א אין אנדערן דעם קעגען
:ציטער

אומגליקליך! אזוי בין איך—
 גע• אונבעקאנטע, ווי כמעט פרעמרע, ביידע, געשטאנען ווייטער מ׳איז און

 ניט פארט זענען זיי אבער אנדערן, דעם פון אייגס אנטלויפען אוועקגעהן, וואלט
 אז היימיש, פיעל אזוי געווען נישט און פרעמד נישט אונבעקאנט, אינגאנצען געווען
אנטלויפען... פשוט קאנען זאל אנדערן פונ׳ם איינער

געבעטען, ער האט—? ביסעל א צוזעצען אפשר זיך וועט -איהר
 אהיים צווינגען איהם געקאנט האט זי געהאט. רחמנות איהם אויף האט לאה

 צוויי- און, פים די אויף איין קוים שטעהט ער אז געזעהן, אבער זי האט געהן,
קומען.., צו אהיים פריה אזוי מאמען דער פאר געשעמט זיך זי האט טענס,

 בענק, גרין־געפארבטע לאנגע די פון איינע אויף אוועקגעזעצט זיך ה$בען זיי
 ווי געזעסען זענען ביידע אלעע; דער פון לענג דער אין געשטאנען זענען וואט

ברוגז.., ווי ערגער געווען איז דאס און ברוגז׳ע, ווי דאך און אונבעקאנטע
 צוזאמען, געגאנגען זענען זיי געגאנגען. אהיים זיי זענען אזייגער עלף ארום

 בעזונדער געקומען. אהער צוזאמען זענען ביידע ווייל דערפאר, צוזאמען געגאנגען
 הא• ברוגז און געווען, נישט ברוגז זענען זיי ווייל געהן, געקאנט נישט זיי האבען

 גע- נישט בעקאנט נאהענט אזוי זענען וואסזיי דערפאר, זיין געקאנט נישט זיי בען
 וואס דערפאר, שוין אינאיינעם, געהן געמוזט דאך זיי האבען לעצט אויף און זוען,

שטוב, איין אין וואויגען ביידע

געזאגט: זי האט שטוב, אין אריינגעקומען איז לאה נור ווי
$נ- געבען דערמיט זי האט געוואלט און הונגעריג! טויט בין איך מאמע,—
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 טויט גערוען נישט וואלס זי ווען געקומען, נישט פריה אזוי וואלט זי אז צוהערען,
הונגעריג..
 ברורער, עלטערער דער—איחר אנטקעגען טיש, ביים געועסען איז מוטער די

 געשלא־ שוין איז פאטער דער לאה׳ן, צוליעב חתונה נישט נאך האש וואם בחור, א
 שטועם אנ׳ערנסטען עפים זיך צווישען געפיהרט אוים, זעהט האבען, ביידע פען.
 אנט• ביידע זענען אריינגעקומען, איז זי ווען ווייל לאה׳ן, וועגען קענטיג, און,

 איז בעזונדער, זעלבשטענדיג, זיך לעבט וואס ברודער, דער געווארען... שוויגען
 פער- דא זיך איז ער אז פיהלען, צו געבענדיג טיש, ביים געזעסען ברייטליך זיך

 ארייג־ זענען שכן, מיט׳ן זי ביידע, ווען און זאך וויכטיגער א זעהר איבער זעסען
 איז שבן דער ווען און פים, די ביז קאפ פון בעטראכט ערנסט זיי ער האט געגאנגען,

געזאגט: איהם צו טוטער די האט געשטאנען, צימער זיין פון מהיר דער ביי שוין
זוהן. עלטסטער מיין זוהן, מיין איז דאם זיך, בעקענט—
 פער־ שכי דער איז נאכדעם גלייך און געגעבען הענד די זיך האבען זיי
 גוטע "א געזאגט ברודער דער אויך האט אוויילע שפעטער געווארען. שוואונדען

אוועקגעגאנגען. איז און נאכט"
 זעהענ גש,5געפרן מוטער די האט—? צוווערטעלט איהם מיט עפים זיך האסט—

צוטראגענע. א טאכטער די דיג
 געיוען איז לאה און שוין, עם האלט געמיינט, אלטע די האש ווייט, אזוי
אזוי. מיינט מאמע די וואס צופרירען,

.111
 אוועקגעווארפען לאה האש שלאפען, אוועק איז מוטער די ווי גלייך

 איב־ זיך האבען געדאנקען איהרע און באלקאן אויפ׳ן ארויסגעגאנגען איז עסען, דאס
 איהר פאר פארגעקומען... איז איהר מיט וואס דעם, ארום קאנצענטרירט גאנצען

 ער האט וואס אונבעגרייפליך... און אונפערשטענדליך ניי, אזוי געווען דאס איז
 עפים דארט ער האט וואס און גערופען פארק אין זי ער האט וואס נאך געוו^לט?
 אויך דאך מען וויל חוזק מיט אבער חוזק? פשוט׳ער איחר? מיט געטהון אזעלכעם

 און געוואלט גארנישט האט ער אז בולט, ס׳איז דערגרייצען. עפים
 גאר זי קרענקט דאס אז זיין, מודה געוואלט נישט §ליין זיך פאר זיך האט זי

בעזונדער...
 נעכט, זומערדיגע יענע פון איינע נאכט, פינסטערע ווארימע, א געווען ס׳איז

 נישס קיינמאל שטעלען און רייצען וואט גארנישט, גיבען און צו סך א זאגען וואס
 וואס פערדראסען, ס׳ה$ט געצויגען... און גענאגט געבענקט, ה^ט הארץ דאס צופרידען.

 א־ז יונגערמאן דער יונגערמאן, שענער א געזונטער, א זיך געפינם שטוב אין זיך ביי
 וואס לעבען, שכנ׳דיג פרעמד א עפים זיך לעבש און איהר, ביי ניטט נ$ר זיי", "ביי

 מיידעל, עם ד פון איהר, פון פרעמד בחור׳ישקייט גאנצער זיין מיט זיך האלט
. איהם... מיט שטוב איין אין דא, זיך געפינט וואס

 אי- די ;פענסטער א אין פייער׳ל א געשיינט ערגיץ נאך ס׳האט זעלטען־וואו
 שווארצ. געדיכטער אנ׳אימה׳דיג מיט געגלאנצט ה$בען הויף אין פענסטער בעריגע

 בע- העל געווען איז פענסטער "זיין" פענסטער, זייער פענסטער, איין באר קיים,
 ס׳אין ווייל מעגליכקייט, די געהאט ניט זי האט אהינצו אריינקוקען ^בער לויכטען,

 הלא ען.נגםערריצ פארהאנג א מיט און פערמאכט באלקאן, פון צווייטע ראם געווען
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 מ$ל אלע אין וואס זיינעם, שאטען דעם געזעהן און זיינע טריט די געהערט ה$ט
געווארען. פערשוואונדען און פארהאנג אויפ׳ן ארויפגעקראכען

 רועגען פערטראכט אינגאנצען זיך און פערגעסען ווי כמעט זיך אן האט לאה
 אין אויפגעוועקט אניאונרוהעקייט טריט האסטיגע זיינע מיט ער■ האט עפים איהם...

איהפך צו אריינגעהן "אפשר הארצען. איהר
 הארטע אזעלכע מיט פארבייגעפאהרען דראשקע א איז טויער זייט יענער פון

 טרוי- פון דערצעהלט ווי עפים האבען וואס טריט, פערדישע הילכיגע דייטליך
 נאכדעם דך האט לאה און אונהיימליכקייט, נאכטיגער און פרעמדקייט עריגער

 געטראכט ווידער שוין האט און דערפיהלט, עלענדער און איינזאמער נ$ך עפים
 דרעהט ד$רט וואס און באלקאן אויפ׳ן דא אליין איינע שטעהט זי וואס זיך, וועגען

 א עפים זיך פאר לעבט־איבער איהר, פון גארנישט טראכט און בחור א ארום זיך
וויסען... איהם פון זאל עמיצער נישט, וויל און מאמענט בחודישען שלעכטען

איהם... צו אריינגעהן נישט וועט זי ביין,
 צום גערופען אופן נאכטיגען אויפ׳ן שטוס האט גערייצט, האט נאכט די נאר

 זי וואס געוואוסט, נישט דייטליך און קלאר אזוי קיינמאל נאך האט זי לעבען...
וויל...

 בי. א ז^ל ער בעטען, איהם און טהיר אין אנגעקלאפט איהם זי וואלט אפשר
שלאפ^ן?." נישט לאזט ער ווייל ארומגעהן, שטילער סעל

 ווי- זי ס׳הןזש און זיף פערגעסען ווידער זי האט מאמענט דעם אין אבער
 אלץ מינוט צו מעוט פון האט ער איהם... פאר אנ׳אונרוהיגקייט ארומגעחאפט דער

 רוהיגער דער אין אז געדאכט, דך ס׳האט און געשפאנט האסטיגער און האסטיגער
 לאזט וואם שוו$רצער, אנ׳אונרוהיגער, בערוו. אנ׳אונרוהיגער עפים זיך בעוועגט נאכט

רוהען... נישט נאכט דער אין
 פערגלוסט דך האט איהר פארוואס געוואוסט, נישט אליין שוין האט לאה און

 וואכעדיגער א נאך שטוב אין דך געפינט איהם אחוץ אז וויסען, צו געבען דהם
 זיך מאמענטענווייז און אבגעטראטען צווייטען דעם האט געפיהל איין סענש...

 געפיהלט, אינסטינקט לעבעדיגען גאנצען איהר מיט האט זי אינאיינעם... אויסגעמישט
וועמען... פאר געוואוסט ניט און וואס געוואוסט נישט נאר טהון, עפים דארף ד אז

 איהר ביי דייטליך שוין זיך דא״_האט דץ איך אז וויסען, צו געבען איהם "מ׳דארף
ריהרען. קערפער גאנצען דעם גענומען האט ציטער א און דורכגעווארפען געדאנק א

 שטארקער אלץ שפעטער שטיל, גאנץ אנהויב פון זינגען אנגעהויבען ־האט זי
 פארהאנג, אויפ׳ן געבליבען שטעהן פערגליווערט איז שאטען דער שטארקער... און

 אנ׳איינדרוק, בעקומען דך ס׳האט און בלעך שטיק א ווי הארט און פערגליווערט
 געזונגען האט לאה נישטא... קיינער צימער אין דארט איז שאטען דע□ אחוץ אז
 און מאטקייט. ליידענשאפטליכע טרויעריגע א געפיהלט זיך האט קול איהר אין און

 אין איז יואס אלץ, און שטילקייט די נאכט, די שאטען, דער דך האט .איינגעהערט
געווען. געהילט יענעם אין און דעם

 אהין ווארף א אהער, געטהון ווארף א שאטען דער דך האט פלוצלונג און
 אומגעריכט אזוי עפים רעוואלווער-שאס, א דערהערט דך האט □לוצלונג אזוי און
 איהר מיט האט נאכט די אז דאכטען, געקאנט דך האט עם אז אונערווארט, און

- — — — — — — געטהון אקנאק צונג שטומער
 ריין- אינ׳ם בעטעל מיירעלשען אויפן געלעגען איז זעלבסט-מערדער דער

 לעבען, פאר׳ן געיוען איז ער ווי פרעמדער, און, צימער מיירעלשען צוגערוימטען
טויט... נאכ׳ן געווארען שטוב-מענשען די פאר ער איז
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 עגטפערן צו וואס געוואוסט נישט גאר האבק זיי וואס פערדראסק, ס׳האט
 גע־ דיגט בעליי וויי עפים זיך האבק און איהם, וועגק געפרעגט האבק וואס יענע,

 ער- בישט און שטוב אין זיי ביי אבגעטהון ארבייט" ,די אט האט ער וואס פיהלט,
אנדערש... *גי

 ווי היימישע, די ידך האבק מענשק פרעמדע מיט שטוב פולער א צווישק
 האט זיי פון קיינער און געפונק. נישט ארט קיין זיך און ארומגעדרעהט פרעמדע

 דער ררייל ווייל... ארויסגעהן, עולם דעם בעטען צו געהאט נישט דרייסטקיי^ קיין
 פונ׳ם אנגעלאפענע אלע ווי נעווען, פרעמד אזוי פונקט זיי איז זעלבסט-מערדער

 פארוואס געוואוסט, ניט זיי, ווי אווי פונקט האבק, און גאס, דער פון און הויף
 דער צווישען ארומגעדרעהט זיך האבק זיי גענומען... לעבק דאם זיך האט ,ער"

 פרעמדער א אויף געסט אומגעבעטענע ווי מענשק-קערפער, פון מאסע געדיכטער
 זיך, טהוט צימער אין "דארט" וואט געוואוסט, אלע ווי וועניגער האבק און חתונה,

 סך א האבק דערפאר און קאפ פערבונדענעם א מיט ארומגעגאנגק איז לאה
 שול- איז זי אז געווק, חושד אפילו זי ה^בק אייניגע און ווייסט זי אז געמיינט,

 אזעל- זיך ס׳קאנק אז פערשטאנק, האט לאה זעלבסט-מארד... שכנ׳ם דעם אין דיג
 קיין אויף ר^ט און דערמיט געווען צופרידק גאנץ אינערליך איז און געפינען, כע

 פרויען. שלאנקע די אט עולם אנגעלאפענעם צווישען זוכק צו פערגעסק ניט מינוט
 אין זי זעהן צו געווק גערן אזוי איז זי געזעהן. פארק אין האט זי וואס פיגור,
 זי וועט אפשר געטהון, קוק א הויף אין צייט צו צייט פון אפילו האט זי פנים,

 בעמערקט טאקע בייטאג זייגער א צוועלף ארום זי ה^ט און בעמערקען, הויף אין זי
מענשק... רעדעל א צווישק דארט

 בע- וויילע א ווייטען פון זי האט און אריין הויף אין ארויסגעגאנגען איז זי
 אז נישט ווייסט איהר אחוץ קיינער וואס צופרידק, געווען איז לאה טראצט.

 ס׳האט אז מיינק, אלע וואס זעלבסט־מערדער, פונ׳ם שולדיגע די זיך געפינט דארט
 אין זיך געפינט שולדיגע די אז נישט, ווייסט קיינער וואס און יסוד אראמאנטישען

אנ׳אנדערע..♦ חושד זענק און הויף
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בערטארד/

גלוח ?סין הז$כז ח

אדער

רב. רער און מקובל דער

וכוח( היפטארישער )א

 הגאולה לזמן יותר שקרוב מה בל
הקציצות. ביטול יותר מתקרב

של״ה.
 איז—צייטען טשיח׳ם צו נאהענטער

אפיקורסות. קיין ש־יך נישט

 אנהויב אין האט ער וואם און געקומען, איז—בעשערט וואם מקובל: ער ד
 ווינקט ער גאהענט, שוק אין ערב-שבת-קודש דער געשעהן. אצינד איז פערטראכט,

 מיט איהם: זעה איך יא, געהן. אנטקעגען איהם און גרייטען זיך מוז מען אונז. צו
 דעם דערלעבען צו זיין זוכה דור דער נור זאל הלואי וועלט. די פול איז רמזים

 פינסטערער לאנגער דער פון מרה-שחורה די אונז פון אוועק נאר שבת... אייביגען
 שוין פיהל איך א, געענדיגט. זיך האט צייט די און פערפולט איז מאם די וואך,

 יאמער־טאל פון שטעהט-אויף פאלק מיין שבת: עוגג דעם אברים מייגע אלע מיט
אצינד... אויסגעלייזט שכינה פערוואגעלטע די ווערט צוגלייך אונז מיט און

 זע- דעם צוליב דען איהם, אויף אוים קוק און האף און גלויב רב: ער ד
 דעם נישט צורייס און גאט פון כבוד דעם נישט פערשוועך אבער געבוירען, מיר נען

 דעם קץ, דעם דערנעהגטערן נישט וויל און נישט דיך אייל צוקונפט. דער פון שלייער
 של רבונו דעם אנטקעגען זינד א און נסיון א סיאיז טעג. אלע פון טאג לעצטען

אש... פון און שטויב פון בעשאפענע פאר סודות זיינע נישט אנטפלעקט וואס ׳עולם
 די דאך איז .וועלען. נישט קאנען וואס יענע, צו וועד. מקובל: ער ד

 אויף גאולה .דער פון מאמין אני מיט׳ן יאהרען פיעל אזוי ארומצוגעהן זינד אמת׳ע
 דער- נישט זיך וועסט דו ן... ע צ ר א ה א־ן איהם האבען צו נישט און ן ע ם י ל די

 דו כוחות... אהן איז נשמה דיין וועלט־בעשעפער. פונ׳ם כוחות די פרובען וועגען
 מתנגדים די זעה... איך—חלומסט דו ט. ר א וו איך—האפסט דו בענק. גלויבסט-איך

 ראוי זיין דור דער נור זאל קומען, מוז ער קומט, ער אבער משיח׳ן... האלסען־אב
דערצו...

 דמיון... א נור איז זעהן דיין און—אומריין איז בענקשאפט דיין רב: דער
 זעהסט דו און וועלט די פול איז רשעים מיט טהיר, דער ביי לאקערט זיגד די

קורען... איהם
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 און ליידען, זיינע מיט אויסגעלייזט אונז האט ער אבער מקובל: ר דע
 ער האט גלות־אבריכטען זיין מיט זינד, אונזערע פאר אכפרה זענען יסורים זיינע
 צו- איהם מיר וועלען בעגקשאפט אונזער מיט און גלות אונזער געווען גובר שוין

אונז, צווישען פערבלייבען נישט טארען מתנגדים און כופרים קיין זיך... צו ציהען
פון זכות מיט׳ן פאדערן... נישט נסים קיין מ׳טאר און איבערקלערען נישט מ׳טאר

אויס• האבען מיר וואס ישועה, די אצינד קומען אונז צו וועט בענקשאפט אונזער
וועלט די אז נישט, זעהסטו צי יאהרען. הונדערטער פיעל אזוי איהר אויף געקוקט

רמזים?... מיט פול איז
 בעת גאולה, די זעהסטו דמיון אין התהו... עולם אין לעבסט דו רב: דער

 די פון שטויב מיט׳ן אויסגעמישט ווערט און וואסער, ווי זיך, גיסט בלוט יודיש
 פון זיך טראגען וואס וועה־געשרייען, יודישע די צו מקובל, צו, זיך העד גאסען.

 וועסט דו און ווערען, פערציטערט נשמה דיין וועט דעמאלט ערד: קאזאקישער דער
געבען... צו טרייסט פאלשען נביאות פאלשע מיט דערוועגען, נישט זיך

 וועהטאגען די דאך זענען דאס ! רחמנות בעל בלינדער א, מקובל: דער
המשיח... מלך דעם געווינען דארף וואם וועלט, דער פון

 דאס ערד, די פינסטערער וואט גאולה, די זיכערער דאס—ליידען מעהר רו^ם
הימעל... דער ליכטיגער

 אויסגעהן ס׳וועט ווער און שווערד, דעם פון ווערען פערלענדט ס׳וועט ווער
 פאר סימן דער צייטען, משיח׳ם פון וועהטאגען די דאך זענען דאם—הונגער פון
 דער נ$ך און הונגער דעם שווערד, דעם נאך ליידען, אלע נ$ך און קומען. זיין

 בית-המקדש דעם ערד דער צו אראבנעהמען וועט דערבארימען, זיך ג$ט וועט מגפה
 אויסגעלייזט וועט יעקב שארית דער און הימעל, אין אונז פאר גרייט איז וו$ס

אויפלעבען... נאך וועלען ביינער טויטע די בעשיינפערליך, עם זעה איך אי, ווערען...
 גע- איהם האלטען וואס קייטען, די נישט און משיח׳ן זעהסט דו רב: ער ד
 שווא. זינד אוגזערע :צורייסען קאנען זיי וועט ער ווען וויסען, קאן ווער שמידט...

כוחות... זיינע כען
 גין און לייצט—הירש צום געליעבטער מיין געגליכען ס׳איז מקובל: דער

איהם ישועה... די אונז פאר ברענגט און בערגלעך און בערג אלע גובר ער איז
מבטל איז ער מרה-שחורה... קיין פון נישט ווייסט ער און זינד קיין נישט רריקט

אייביגער דער ווי פער׳חלש׳טע, און פערבענקטע אונז, צו קומט און תעניתים די
יום-טוב...
אמאל געווען טרייסטער, און נביאים אמאל אונז ביי געווען רב: ער ד

 גאי. דיר טאר ווער און וועט ווער אצינד דורות... אנדערע גאר תכמיס-זעהער,
בק?.-.

 פון חכמה די געווארען נעלם אינגאנצען ס׳איז אז נישט, זאג מקובל: דער
 ער און פערדעקט, איהם האט ער וואס טאג, דעם אנטפלעקט גאט חכמים. אונזערע
 או, נבואה יודישע די אתה-בחרתנו-פאלק. זיין מאל צווייטען א אויס זיף וועהלט

אצינד... זיך בענייען מלכות יודישע ראם
 דיין גארנישט דיר אנטפלעקט עם און אויג, דיין נישט זיך בעניים עם נאר

 נור גלויבסט רב, דו, געווענדט... זיי זענען הינטערווייליכס אריף בליק: אייגענער
 ביי ווייל צוקוגפט, אונזער פאר בשורה קיין ניט האסט דו צייטען, אמאליגע אין
 אז ן, ע וי ע ג אונז ביי איז אלצדינג אז גלויבסט, דו נישטא... ט צ י א קיין איז דיר

 - פ א ה וואסערע ן? א ה ר א פ אונז ביי איז וואס אבער ן, ה ע ש ע ג אונז ביי איז אלצדינג
 פערבענקט, נשמה 'אונזער פערמאטערט, איז גוף אונזער אונז?.., גיסטו גונגען
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 אונז מיט וועט וואס זיין? ט ע וו וואס אונז, זאג דיר: צו רופט גייסט אונזער און
 פון שבת, דעם גרייטען בון אבזאגען זיך מען טאר צי שווייגסט?... דו געשעהן?...

צוקונפט?... דער העלטען
 גלויב איך און טעג, לעצטע די געזעהן האבען דורות ערשטע די רב: ער ד

 דעם, צו געלוסטען ניט אונז טאר עם גייסט: דיין פון תאוה די צאם־איין זיי...
געווען... איז אמאל וואם

 וואס מיט איצט? גיסטו וואט אבער זאגסטו... געווען, אמאל מקובל: ער ד
 אראבטרייס־ זיך פון מען קאן צי וואונדען? יגיע צט י א אונזערע היילען ווילסטו

 פערענטפערן—חוב אלעמענם אונזער נישט איז צי היינט? פארן אחריות די לען
 גע- א לופט, פון בנין א אין איצט דעם אהן אמאל רער ?... וועלט זיין און גאט

 האסט דו סט... ב י לו ג דו שאטען... פארבייגעפלויגענער א ווינט־היטער, א פון דאנק
 פרוב- אהן בלייבט עבר שיינענדיגער דיין סטו?... הו ט וואס כונה-אבער שענע א

מעשים... די קבלה דיין אין פעהלען עס דען טען,
 צו-פיעל, זיך פערמעסט דו מעשית! קבלה דיין אין גאוה וויפיעל רב: ער ד

 נאמען, דעם וחלילה, חס נאך, פערשוועכען און פערבלענדען אויגען די קאנסט דו
 אונזערע טויט זייער מיט און לעבען זייער מיט געהייליגט איהם האבען עס וואס

גדולים... עמאליגע
 נאכצוטהון זיי חוב, אונזער נישט איז צי גדולים!... אמאליגע מקובל: ער ד

 וועלען נאך לאנג ווי בארג?... שפיץ צום געהן לאזען זיך מוט ר״ייליגען מיט און
 דאך זיך מוז ער ? עבר אונזער זיין מעלה-גרה בוחות, אונזערע אבשוואכענדיג מיר,

 ווים- דער אין הונגעריגען דעם שפייזען מיר וועלען וואם מיט !אויסלאזען אמאל
 אחריות די טראגען צו שווער יורש, א זיין צו שווער ?... היינט אונזער פון טעניש

 אמאל? אונזער פאר יוצא איצט מיר זענען וואס מיט ירושה... גרויסער דער פאר
 אייגענע אונזער איז וואו יורשים? ביגע י אי פערבלייבען דען מען ק$ן צי

 די פערשטיינערט און מוחות די טרוקען אח, דורות?... קומענדיגע די פאר צואה
 זאל אבות זכות אז בעטלער, פון תפלה אייגציגער דער מיט מ׳לעבט און הערצער

!...ביישטעהן
איז דור אונזער פאר נישט ווייסען: מיר אבגעהיט, זענען מיר רב: ר דע

געשעהענישען... הייליגע גייע פאר ערד די איז לארץ חוץ אין נישט און צייט די
דו טאג? יעדען פון מעשי-בראשית די זענען וואו אבער מקובל: דער

קעגען איז פאלק דאס נאר כופר!... אמת׳ער דער ביזטו רב? נישט, זיי זעהסט
דו, און גלויבען, אונז ל י וו עס פאלק, ד^ס גלויבט עס—אונז מיט געהט עס דיר,
 אנ׳אבגעשניטען אויף זאנג פערגעסענער א ווי אליין, עלענד, פערבליבען ביזט רב,

פעלד.
 דיי- ואך לעכצט וו^ס המון, דעם פאר מקנא ניט דיר בין איך רב: ער ד

פערפיהרט נאך, דיר לויפט וואס ערב-רב, עם־הארצ׳ישען דעם פאר הבטחות, נע
רייד.. דיינע דורך

ביי זוכען זיי !פאלק מיין פון ארימע די דאך זענען דאם מקובל: ער ד
 די—דיר מיט ארימע-לייט, מיר_די מיט גבירים, די זענען דיר מיט הילף... איהם
 .*אומגליקל די—מיר מיט צופרידענע, די—דיר מיט הונגעריגע, מיר-די מים זאטע,

גענוג איו איהם פאר גאולה, דער אץ נישט זיך נויטיגט צופרידענער דער כע.
די חלום, דער איהם פאר קלעקט עם אמת, דעם נישט דארף ער גלויבען, דער

 דער—המון פאר׳ן מאמין, דער רב דער לעבט גביר פאר׳ן דמיון. דעם פון שפיעל
 וו^ס חושים. זייערע מיט זעהן ווילען ליידענדיגע די :בעל־מעשה דער מקובל,
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 דארטען דאך זי בלייבט מאמין? אני אייער פון גאולה דער מיט מהון זיי קאנען
י... דמיון א ווי מעהר, נישט רעיון, א ווי מעהר, :ישט

 תפלה א העלפען מוז עס תפלה. ממוען מיר און גלויבען מיר רב: ער ד
דורות... פון

 פיעל אזוי ?וועמען פאר אבער תפלה, אמת, טהוט, איהר מקובל: דער
 לאנג שוין מלכים... פרעמדע פאר—גאט בעטען דורות פיעל אזוי בענשען, דורות
 זעהענדיג גאולה... די אב נישט דאם האלט צי טהון, צו טראכט א געווען צייט

 נותן דער נישט מוז צי מלכים, פרעמדע פאר הימעל צום געהויבען הענד, אונזערע
 קנעכט- פון תפלה אייביגער .דער צוליב פערבלייבען צארן און צער אין תשועה
 וועט ווען מלכות? ע ש די ו י דאס בענייען העלפען שוין איהר וועט ווען שאפט?

?... גלות פון תפלה די בייטען שוין איהר
 אנ׳אמת׳ן פון און נביא אנ׳אמת׳ן פון סימן א אויף ווארטען מיר רב: ער ד

 כלומר׳שטע 'און נביאים כלומר׳שטע אונז צו געקומען אייגמ^ל נישט שוין מלך.
 האבען מיר פערטריבען, מחנה אונזער פון זינדיגע, די זיי, האבען מיר משיחים.

אליין... זיך צו טריי געבליבען זענען מיר פערשטויסען, קהל פון פערפיהרער די
 פערטריבע- פון טדיט די הער איך קהל! צו וועה און אי מקובל: דער

 פערלוירע. אונזערע איבער וועה-געשריי א פערבלאנדזשעטע... פון קרעכץ דעם נע,
 יאמערט און קלאגט דאס :דורות נאהענטע און ווייטע פון מיר צו דערגעהט כוחות גע
 דער- ווער און דערוואקסען נישט ווער גלידער. אבגעשניטענע די איבער שכינה די

 דערגרייכט עם און פערלוירען... וועג דעם ווער און דערגאנגען נישט ווער שטיקט.
 ליעבע ,די משיח: פון שופר דער געשיכטע, אונזער פון קול אבוז אויער מיין צו

 אונזע- צו איך רוף הארצען מיין פון טיעפענישען די פון זינד",.. אלע פערדעקט
 איך בין זיי: מיט בעהעפטען מיך וויל איך פערוואגעלטע, און פערטריבענע רע

 ישועה די געבוירען. אלע מיר זענען גאולה-בענקשאפט פון ביין, זייער פון ביין דאך
 גאולה-בענקשאפט דער פון קינדער די און געווען, צייט זייער פון ווייט נאך איז

 נאר געוואונען... זיי האט וואס מוטער, דער פון אוועק צארן און צער מיט זענען
 שנאה, דער צו און צארן צום סוף א קומט אויסגעלייזט, ווערען מיר בעת אצינד,
 שוין, מערק איך און הארץ, דאס ברייטער מאכט שמחה די אומעט, דעם צו אסוף

 ישועה־אנזאגער אלע נשמות, גאולה־פערבענקטע אלע מיר צו זיך טוליען עס ווי
 פיהל, איך א, פערטריבען... זיי האט אומעט אונזער וואס משיחים, "פאלשע" און
 מיט אמאל, ווי גאר לייב, מיין איז געבענשט מיר, אין לעבען גיי א שפראצט עס
 אומגעקעהרט, מיר צו זיך האט ליכטיגקייט מיין אמונה, געהויבענער שטארקער א

 ווידער בין איר וועלט, דער פאר נייעס א איבער שיינען וועל און אויף שטעה איך
אנ׳אנהויב...

!אויסלאזען וועסטו שלעכט נאר ר_ב: ער ד
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פןקםעךכענענדע. די
 ירושלים אלטע דאס שט>הט תשעה-באב, פון טאג אין י^הר-אוים, י^הר״איין,

 בעט, עם הר״הבית.. פון וואנד הייליגער דער ביי קינות זיינע איבער קלאגט און
 און ווערען, אויפגעבויט אויפ׳סניי זאל בית-המקדש דער אז ירושלים, אלטע דאס

 האט אט״אט אז אלט, און יונג קינד, און מאן גלויבט עם מתפללים, די גלויבען עס
קומט, גאולה מינוט-די לעצטע די שעה, לעצטע די געשלאגען שוץ

 ה$פ. די צו״נישט מאכט וואס אזעלכעס, עפים געשיהט תשעה-באב יעדען נור
 אין געשפאנט שטעהט אלץ ווען ערווארטונג, פון מינוטען טיעפסטע די אין נונג,
 עס און שטויב אנ׳אויפגעהויפענער פלוצלונג זיך דערזעהט מזרח, פון זייט דער

 קומט- וויינען חיה׳שען און וואיען א מיט געשטאלט. רויטע מורא׳דיגע א שוועבט-דורך
 הער" די ווערען געשל^גען און געפאלען און הר-הבית. אויפ׳ן צולויפען פוקס א אן

ניין. קומען, נישט יאהר דאס וועט משיח ניין, צער:
 שטיל, בלייבען מיילער אלע (קעפ געבויגענע מיט שטעהן בלייבען אלע און

געווען! זוכה גישט :אראבגעל^זט—הענד אלע שטום,—בליקען אלע
י^הר. אלע אזוי

* •
1 *

 פון געשטראמט האבען וואם ווינטלעך, די ביטערם. א יאהר א איז געשטאנען
 פיין. טונקעלער און נויט פינסטערער פון דערצעהלט האבען גלות״וועגען, ווייטע די
 יאהר, אלע ווי שטארקער געווען דעריבער איז בותל-מערבי צום אוי&וואנדערונג די

 די הערצער: די אין האפנונג די געגליהט אויך האט יאהר אלע ווי שטארקער און
 פער- א ווי האבען ארויס געוויקסען די פון קומען. וועט משיח נאהנט, איז גאולה

 די מיט זקנים די שטעגען און וועגען די איבער געשטראמט קייט שידענפארביגע
 גע- און שוואכע די רייכע, און ארימע די קינדער, די מיט מוטערם די שטעקענס,

האפנונג. פון פינטעל צום אהין, געצויגען זיך האט אלץ אלץ, זונטע.
 יענע פון איינער אנ׳אויסטערלישער, געווען היינט איז פריהמארגען א און
 מאר־ פון שטראהל ערשטער דעד ווען יהודה, הרי די איבער פריהמארגענם גאלדענע

יהודה. פון טעכטער און זיהן די פאר טאג גאלדענעם א זאגט-אן גענשטערן
 ראנד דינער דער ענטפלעקט בערג די הינטער פון זיך האט שנעל און ראש

 אריין, הימעל בלאהען אין שטראתלען די מיט געשאסען האט וואס זון, דער פון
 אוג־ ביינאכט איז וועלכער קעניג, פערבארגענעם א עפים פון קרוין-אבשיין דער ווי

 פונאנדערגעוויקעלט אינגאנצען זון די זיך האט באלד און איינגעשל^פען, בארג א טער
 איך, בין אט :אנזאגען וואלט זי ווי יהודה, פון הימעל איבערן געטהון ווארף א זיך און
האפען. און זיך פרעהען נור היינט, איהר זאלט טרויערן נישט דערלעזערין. גאלדענע די

און פאלמען די געווארען בעשאט״ן זענען בריליאנטען טויזענדער מיט ווי
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 און נעפעל. בלאהען א אין פערהילט געלעגען נאכט דער פון זעגען וואם צעדערן,
 יאדיר אלע ווי פרעהליכער היינט זיך האט "וואנד" אייביגע די וואנד, די אויך

 זענען אט געזאגט: שטאלץ מיט ווי האט זי זון. דער אנטקעגען אוועקגעשטעלט
 זיך וויקלען לעכער און שפארעס זייערע פון וואם פעלזען, פיער-עקעדיגע מייגע
 קוויקען און קיינעם נישט נוצען וואס צווייגען, סתם און גרעזער ווילדע ארוים
 מייגעם, גראניט גרויען איבער׳ן לויפען־ארום שפאלטען הונדערטער קיינעם. נישט

 אמאליגע מייגע געווינען צו זיך רייסט וואס קריעגער, אנ׳אלטען פון קנייטשען ווי
 מענש־ פון גריבער אויסגעריבענע גרויסע, אונטען דארט זעה: מלחמות. פערשפיעלטע

 $נגע- וועהטאג מיט געלעגען יאהרטויזענדער זעבען וואס שטערענס, אונרוהיגע ליכע
 לעבענס- גרויסען פון מיך האבען וואם מענשען-ליפען, פון סמנים מיר, אן שפארט
 —מענשען־פינגער פון טרעהרען-שטראם, שטארקען א פון צייכענס געקושט, עלענד

 חורבות מייגע אויף אז געווען, שענער נישט וואלט צי ? וואס צו אלץ ד$ס און
 פון קרבנות זאפטיגע די און לויים מייגע פון געזאגגען די אויפלעבען צוריק זאלען
? כהנים־גדולים מייגע

 געדריקט גישט מתפללים. די פון פנים ד$ס אויסגעזעהן היינט האט אנדערש
 האט צווייפעל-געוויין קיין נישט וואנד, דער צו פנימ׳ער עלענדע זייערע זיי האבען
 אין געפיהלט זיך האבען טרעהרען קיין נישט און דורכגענומען הערצער זייערע

 גע- זיי זענען אויגען פרעהליכע לויטערע, מיט פאלטען-לופט, הייסער ריינער, דער
 ארויסגע• זיך ה$בען וואס קלאג-ליעדער, און קינות די און זון דער געגען שטאנען

 א פאר ליעד זיס־טרויעריג א עפים ווי געקלונגען, האבען הערצער, זייערע פון ריסען
חתונה.

 *שלאג די ירושלים. ארום בילד גאנצע דאס אויסגעזעהן אויך האט אנדערש
 טוי- בעוויינען און קברים ארום וואנדלען וויאס יהודה, פון טעכטער טרויעריגע קע
 האבען זיי קעפ. אראבגעלאזטע קיין מיט נישט ארומגעגאנגען היינט זענען שטיינער, טע

 אב- פלוצלונג זיך בוים, א נעבען געבלאנדזשעט וויינגערטנער, ארום געבלאנדזשעט
 שמייכעל גליקליכען א מיט און געטהון חאפ א ארעם אונטערן האגד די געשטעלט,
 דו ווען טעג, גליקליכע די נישט געדענקסטו יהודה, פון טאכטער א, געטראכס:

נישט? געדענקסטו ? זקנים פרעהליכע און חתנים דיינע מיט טאנץ אין געגאנגען ביזט
 אויך ענטפערן: פאלמען און צעדערן די אז זיי, זיך האט אויסגעדוכט און

 אייך. פאר קומען־אן חתונה-טעג—טרויער קיין נישט געקומען. צייט די איז אייך פאר
יהודה. פון טאכטער דיך, פרעה

# *
•*

 בותל-מערבי. פון זייט רעצטער דער אויף בילד דאס געווען איז משונה׳דיג
 וועמענס זקן, געבויגענער דער רב, ירושלימער עלטסטער דער דארט אין געשטאנען

 קען עם ווער שניט-צייט, און רעגען- דער פאר פון צייכענס די קענען עם בליקען
 צו זיך הערט עס ווער זון־פערגענג, שנעלערע נאך און זון-אויפגענג שנעלע די

 הייליגע די פון סמנים אלע ק^ן און קברים די פון שטימען די צו בייגאכט שפעט
משיח־טריט.

 איונגע עפים תלמידים. זיינע צווישען דערשלאגען נישט געשטאנען איז ער
 לאנגע ווייסע די באקען. געקנייטשטע זיינע פון אראבגעשיינט האט פארב ראזע

 וויי. טויזענדעי־ פון געוועב א ווי געפלאנטערט זיך האבען בארד זיין פון קרייזלען
 האבען אויגען בלדהע יונגע, די איבער ברעמען אריבערגעוואקסענע די סודות. סע

 געוו״קס. יונג ווייס א אין אריינגעווארפען סאפאזען, בלאהע צוויי ווי אויסגעזעהן
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 זיך האט מאנטעל זיידענער בלאהער דער האלב-איינגעבויגען. געשטאנען איז ער
 צו• וואנד רער פון שטייי בלאה־רויטען איבער׳ן געפאלדעוועט ווינטעל הייסען פון

ברעמען. זיינע פון שאטענס לאנגע די מיט זאמען
 פון חיה־ברומער'יען בעקאנטע יענע גערוישט נישט האבען אויערן זיינע אין

 האט איהם פאר אויגען. די אין געפיהלט ער האט אליכטיגקייט ביין, יאהרען. אלע
 שופר גאלדענעם א האלט רייטער דער פערד. ווייס ווייס, א אויף רייטער א געמאלט זיך
 וויי. בלאהען פון ער איז אט לופט. דער אין אבשורה־שאל טראגט און האנר אין
 און מזרח צו לינקס, רעכטם, געשאלט ארויף, בארג העכסטען איבער׳ן נעבעל טען

 אנ- יתומים און בעטלער וואנדערער, הימעלס־ווינקלען פיער אלע פון זענען צפון. צו
_ .------געפאלען בארג פון טריט צום און געקומען

 ליכטיגער א און געהויבען הימעל צום הענד די האט זקן ירושלימ׳ער דער
 צוויי זיינע צו געטהון וואונק א האט ער דורך. פנים זיין איבער איז שמייכעל
:געשטאנען צדיק פאר׳ן הכנעה מיט זענען ביידע און אלחנן, און יוחנן תלמידים,
רבי! הייליגער—

 העכסטען אויפ׳ן זאלען זיי אז געטהון־-אסימן, וואונק א אפינגער מיט ער האט
ארויף. בארג שפיץ

ווייטקייט. דער אין געטהון אבליק האבען זיי
 גע- יוחנן איינגעשרומפענער איינגעבויגענער, דער האט—פריהער געה איך—

געטהון. ציטער גליקליכען א האבען אויגען זיינע זאגט.
 העכסטען אויפ׳ן באלד וועלען פיס מייגע און געשיקט פרי^ער בין איך—

אלחנן. .געזאגט שטעהן,-האט בארג
געה! איך—
איך, געה—
 געשטא. און ארויף. שפיץ־בארג העכסטען צום שטומערהייד זענען ביידע א,ן

 דער אין איינגעשפארט בליקען מיט פערזונקען, שווייגען אין ביידע זיי זענען נען
אלחנן. און יוחנן—ווייטקייט

 טרויער- זיין פון האט וואס גלות, צובראכענעם אלטען פון זוהן אנ׳אמאליגער
 און זון מרה-שחורה׳דיגער אטרויעריגער פון שטראהלען עלענדע מיטגעבראכט וועג

 גע. אלחנן איז אנ׳אנדערער יוחנן.—נאהנטעד״גאולה דער אויף האפנונג גליהענדע א
 די איהם האבען צעדער-בוימער, און פאלמען אלטע די אונטער פון אקינד ווען.

 געשיקט. גאט פון שטראף, אנ׳אייביגע ווי אויסגעזעהן קברים און חורבות אלטע
 פאר-א- דעם פון ליכטיגער תשעה-באב היינטיגער דען איז משפט. גאט׳ם דין, נאט׳ם

פערגאנגענען די פון יאהריגען,
 שטיל ווייטקייט. דער אין פערטיעפט אויגען די געשטאנען, ביידע זיי זענען

 בעוועגונג. קיין בלאט, א פון שאי־ך קיין געווען. לופט די איז פרעהליך־היים און
 הויך דער צו געטראגען דארט און דא פון זיך האבען מורמעל-שארכען שטילע נור

 קושען-געזעגעךקושען- ווארימע פון אבקלאנגען ווי איבערגעריסען, זיך און געטראגען
אריין. לופט דער אין

 דעם געפיהלט און געשטאנען יוחנן משיח-פערבענקטער גליהענדיגער דער איז
 אין רויך, בלאהען ריינעם ווייטען, דעם אין איהם געפיהלט גאולה, דער פון אטעם
 א צעדערן. און בלעטער פון ווינטעל-שארך דעם אין זון, גאלדענער הייסער דער

 שופר- ווייטער אדינער, און גליעדער זיינע אין צוגאסען זיך האט זיסקייט ווארימע
קינדער-יאהרען. ווייטע זיינע פון דורכגעקלונגען האט שאל

 צרויי זיינע שטומקייט. שטילער אין פערזונקען געשטאנען איז אבער אלחנן
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 האט ער שטיין. גרויען הייסען אויפ׳ן אנגעשטעלט געווען זענען בליקען שטאלענע
 ברומען און וויינען פלוצלונגע דאס ווי ערווארט, גארנישט און געהאפט גארנישט

 אויפגע- אויגען די ער האט צייט צו צייט פון נור חיה. בלאנדזשענדער דער פון
 ווי געבליבען, 1העשט ווייטער איז און געטהון שמייכעל פערשטיינערטען א הויבעך

 פון ווייט, פון אונרוה. פון אמינוט דאן און ארוס. רעטעניש קאלטע שטילע, דאס
 לופט דער אין געטהון זיך דרעה א אויפגעהויבען, שטויב א זיך האט בארג, צעהנטען

 האט געשראקען, שטויבען אויפגעהויבענע פאר שטענדיג זיך האט וואט יוחנן, און
געטהון: אפרעג

 דער בעדייט וואס אויפגעהויבעז. ערד דער פון זיך האט אוואלקען אלחנן,—
? וואלקען־רעגען גאלדענער
געטהון. אשמייכעל קאלט אלחנן האט—זומער־טאג הייפען מיטען אין רעגען—
 יוחנן- געענטפערט רוהיג האט—צייכען, אנ׳אנדער אפשר און רעגען—

אהער? תפילות זייערע מיט איילען וואס פוס-געהער, פון שטויב דער אפשר
 חיה-פעלוען די איבער זיך טר^גען זיי טריט. פלינקע זענען דאס א,—

-------------שטן און
 איז עט חאטש קול, אנאהנט הער איך—אויסגעשריען יוחנן האט—שווייג!—

מיר. פון ווייט נאך
שטויב. הינטערן נאך ליעגט וו$ם צווייפעל, און פינסטערניש פון קול א איז דאם—

 טויזענדער-טויזענדער ווי קלינגט, עם שען ווי גאט, !שופר-קול א איז -דאם
בערג? די הינטער פון רופען און שאלען דאס נישט הערסטו צי גאולה־שטימען.

 זיינע שטערן, זיין • ליפען, זיינע געדריקט חבר, זיין ארומגעחאפט האט יוחנן
שמייצלענדיג: קאלט געשטאנען, איז אלחנן נור הענד, קאלטע

 ערן3 די איבער חיה וויינענדיגע בלאנדזשענדיגע, די ן פרקם דעם קענסטו—
זין קענסטו יהודה, פון

 אוג- געלעגען אומגעגענד די און ירושלים אלטע דאס איז טאג האלבען ביז
 הא. קאלירען טויזענדער מיט ים שפיגעלדיגער א ווי קינה-קלאנג. טרויעריגען טערן
 מוטער־געוויינען, קינדער־געבעטען, טרויער-געזאנגען, און קינות• די גערוישט בען

 פערשיעדענארטיג- ארויס מענשען-מויל פון איז אלץ דאס און עלטערע, פון זיפצען
 טויזענדער מיט אבגעהילצט לאנג־לאנג האט וואם עכא, גאלדען איין געווען איז עס

 אנ׳אומגליקליכען פון קול גרויס איין יהודה, פון בערג די אונטער ווידער-קולות
— וועג א אוועג, זיך פאר זוכט רר^ם וואנדערער, גלינדען

* *
*

 גע- 1אי עם און לוצט דער אי| געווארען צושוואומען איז קינה-געזאנג דאס
 אס מעגשען. איינציגע פון גרופען, איינציגע פון געפילדער א גערודער, א ווארען

 געשפאנט און שטיין א אויף אוועקגעשטעלט זיך האט $רט, פון אויפגעשטאנען איינער איז
 אדריטענ׳ס אן אנגעשפארט זיך האט אצווייטער אריין. ווייטקייט דער אין געקוקט
 שטויבז וואלקען קיין אויף נישט זייט יענער פון זיך הויבט געקוקט: און אקסעל
 דארט, פון אז בעוויזען, פיערטען א האט דריטער א ו חיה־קול קיין נישט ברומט
 דורך איז ציטער אגליקליכער און—פערד ווייס א ארייטער, עפים זיך זעהט דארט
 צו- א פין ם1שטרן א ווי לויפען, צום געריסען זיך האט טייל א נ גלידער זיינע

— — — יס ריסצנצס
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זעה: און
 אויפ׳ן נישט קלאגט ער נישט, וויינט ער זקן. ירושלימ׳ער דער זכריה, ר׳

 זיך רוהיג און אוועקגעשטעלם זיך ארויף, ער איז בערגעל נאהנטען א אויף קול.
 אלטען דעם פון הארץ דאס נישט אייך קען צי חורבות. איהר חורבות, :געטראכט
 אייך ארום נשמות בלאנדזשענדיגע די פון געוויין דאם נישט איך הער צי זכריהין?

 פלאטערנ- ווי אייך, איך זעה שלאף מיין פון מינוטען שטילסטע די אין ביי-נאכט?
 עלענד- אייער אין אייך זעה איך נעסט. אצושטערטען ארום פויגעלעך עלענדע דיגע,
 איך חאטש וועלט-עקען, אלע פון אייך זעה איך ;צובראכענקייט אייער אין קייט,
 און וועגען פערלאזטע די דורך וועט צי זענט. איהר וואס און ויער נישט, ווייס

 נישט הארפען-ליעד אלטע אלטע, דאם וועט צי ישועה? די קומען נישט שטעגען
 קאכט און זידט הארץ מיין אין יהודה? פון בערג שפיצען די איבער אויפקלינגען

 פון שאלען ווילדע דאס ווי משיח׳פידלען, טויזענדער פון געזאנג דאס ווי עפים,
? גואל פון טריט ךי נישט עם זענען ? נישט טריט קיין איך הער שופרות. טויזענדער
 דורכזיכטיגע אויסגעצויגענע, אלטע זיינע האט זכריה רב אלטער דער און

 גע. ליפען זיינע פון זיר האט מורמלען שטיל א און געריסען הימעל צום הענד
טראגען.

 טו- דעם זיך פאר דערזעהן און אראבגעלאזט אויגען די ער האט קוים נור
 דערפיהלט. שוואכקייט זיין צוריק ער האט אדומיגע, די פון אונרוהיגקייט די און מעל

 אין אויגען טרויעריגע מיט קוקען און תלמידים צוויי זיינע ערגיץ-וואו שטעהען עס
— — — אריין ווייטקייט דער

 ש^• אייגענעם זיין פון בעגלייטונג דער אין לאנגזאם אראבגענידערט ער האט
 צוויי נאך זאלען :בעפוילען ער האט ברעמען זיינע פון וואונק א מיט און טען

אוועקגעשיקטע. ערשטע די אויפזוכען געהן משולחים אנדערע
 נור קעפ, אראבגעלאזטע מיט לאנגזאמע, שטענדיג, ווי נישט—אוועק זיי זענען

 פון צעדערן און פאלמען די פערליערענדיג ראש געפיהל, אנ׳איבערראשט עפים מיט
 קיין וועט יהודה, פון גאט געבליבען. שטעהן זיי זענען טיילמאל נור אויגען. די

 זיפץ שווערער א און ? טויזענדער די פון קעפ די אין אריינטרעטען נישט ענטטוישונג
דורכג^ריסען. לופט די האט

* ׳ •

בליקען. שטומע מיט זיך אוועקגעשטעלט און געקומען בארג אויפ׳ן זענען זיי
געפרעגט. איינער האט—? יוחנן—
גערופען. צווייטער א האט—!אלח!ן—

הענד. די מיט געטהון מאך א ביידע האבען—-גארנישט,
? גארנישט—
 בליקען שטומע מיט געשטאנען, ערווארטער נייגיריגע די זענען דארט און

 אין בעוועגונג, יעדער אין שארך, יעדען אין איינגעהערט זיך האבען זיי מזרח. גום
 מאך א און צוריקגעקומען זענען משולחים ביידע ווען און בלאט. א פון ריהר יעדען

:אונטערגעחאפט קעפ פון ים א גארנישט,-האט הענד-נאך די מיט געטהון
גארנישט. נאך—

;פערשטיינערטער א געבליבען שטעהן אין זקן ירושלימ׳ער אלטער דער און
ן גארנישט נאך—י
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 אוים- עפים איבערגעלעבט אומגעגענד די און ירושלים האט פארנאכט ערשט

טערלישעם.
 ער• די בעיואוסט. יאחר פון גורל דער שוין איז צייט דער אין שטענדיג

 שופר־שאל ווייטען הייליגען דעם אנשטאט ענטכוישט. האט גואל אויפ׳ן ווארטונג
 לא- מתפללים די יהודה. פון בערג די איבער חיה-וויינען דאס דערהערט מען האט
 טראגען און אקסעל אויפ׳ן פעקלעך די נעהמען פער׳דאגה׳טע, קעפ, די אראב זען
 וועג ווייטען אין איינזאמקייט זיין מיט דאגה, שטיק זיין מיט וועק-יעדער8 זיך

 ירושלימ׳ער די הערצער. די דריקט צווייפעל פון אגעפיהל יאחר. א באך אויף אריין
 זענען דאוונער די—מעהר נישט דאווענט קיינער האלב־געשלאסען. שטעהען שוהלען

 דאוונער קיין ווייל נישט, ברענען מנורות די אין פייערן די דערשלאגען. און מיעד
 די בלישטש א שוהל-פענסטער א אין ערגיץ גיט צייט צו צייט פון נישט. שיין זייער דארף
 אויפגעשטעלט, נשמה א פאר האט עמיץ וואס נשמה-ליכט, וויגקעלדיג א פון שיין
 פלע- דאס ווי פערשווינדט, און מנורות טרויעריגע אלטע די אויף בלישטש א גיס

נשמה. אנ׳איינזאמער פון מעל
 פייער. פון אוועלט אין איינגעטונקט ווי אנדערש. געווען, אנדערש איז היינט

 די האבען געברענט אויסגעזעהן. אומגעגענד איהר און ירושלים האט שמחות דיגע
 נישט מעהר זיך האט עם חתונה. א אויף ווי שוהלען, די אין פאקעלען און מנורות

 האט איהר ארוס און וואנד דער ביי און וועה-געשריי, קיץ זיפץ, קיין געהערט
 אוים- מיט מענשען די דארט זענען געשטאנען געהערשט. געפיהל היימליכסטע דאס

 זיך האבען עס הימעל; פץ מלאך א חאפען צו ווי הענד, און אויגען געהויבענע
 האט שמחה דער ביי און שמחה, זילבערנער און פרייד בלויזער פון קולות געהערם
 ;דערלעזער פון וועג דעם בעלויכטען צו פלאקער, בלאהען א אנגעצונדען איינער

 וו$לענע די אריינגעלעגט אנ׳אייל־טאפ אין האט דריטער א צווייטער-אליכט, א
 גע- שמחה משוגע׳נער פון קאפ אויפ׳ן טאפ דעם און האלז, פון שאל ביאהע
נומען.

 נאהנטען א אויף ארויף איינמאל באך אליין רב אלטער דער איז אט און
הימעל. צום געטהון אוואונק געטהון, אבעט עפים איינמאל נאך און חורבה-בארג

 זיך ער האט בעלויכטען, אייל־טעפ אץ פלאקערן נאהנטע די איהם האבען
אליין. משיח האלבער א ווי קעניג, א ווי שיין, בלאה־רויטער פאסען אין געבאדען

 אלע־ און ערווארטונג דער'טיעפסטער אין ירושלים גאנץ איז געשטאנען און
 באך זיך זעהט דארט דארט, :ארט איין אויף געווענדט געווען זענען בליקען מענם

 אלין און רינגעל, גאלדען א ווי דיגער נאך ער, אין דין ראנד. רוישער דינער א
 בלאהער דעמערנדיגער דער פון שאטען אין איינהילען אנגעהויבען זיך שוין האט

 בלאט, זיין אונטער וויינטרויבען־שטענגעל דער געווארען צוגעדעקט איז עס נאכט.
 דער נאך נאכט, דער באך געלעכצט האט אלץ שאטען. איהר אונטער מיהלגראם די

גאולה־נאכט. פרעהליכער זיסער,
 העכסטען אויפ׳ן שלוחים צוויי די געשטאנען זענען עס ודאו אבער, דארט

 געזעהן אלץ באך מען האט דארט פארגעקומען. אנ׳אונרוהיגקייט עפים איז בארג,
 און העכער, און העכער געוואקסען איז וואלקען דער און שטויב וואלקען בלאהען א

 גרוי. פרן פיס די :בעהאלטען וואלקען הינטערן איז וואס מען, האט געוואוסט נישט
 ? חיה א^קלאגעדיגער פון טריט משוג׳ענע די ח״ו, אדער, דערלעזער ליכטיגען סען
 אנגע- יוחנן האט טאג, פון מ־נוטען לעצטע די צוגעטראסען זענען עס ווען נור



45 פוקסען־לעגענדע. די

:ויסגעשריען* אח חבר זיין פון הענד די חאפט
 פון טריט די—זיך פערנעהמט וואלקען דער וואקסט, שטויב דער אלחנן,—

זאג! גואל?
 אפארהאנג ווי אויף, זיך הויבט שטויב דער חיה-טריט. זענען דאס ניין',—

שטויב? דעם זעהסטו וועלף. משוגע׳נע טויזענד פאר
 י--------וועגען מלאך א פאר הימעל א זיידענער, א דינער, א איז שטויב דער—

שטן פאר׳ן שלאנגען, פאר שטויב-שטורם -אמשוגע׳נער
--------—הייליגע פאר געזאלבטען, פאר׳ן מלאכים, פאר 

—אחיה-קול -הער,
!שאלען גאלדענע דאס הער איך !שופר קול -א

עס. איז יאמערן און אוויינען—
מבשר. שלעכטער דו, מענש שלעבטער—
נידער. דער אין טרויער-בשורה א אנזאגען זיי געה איך—
י גליק פון בשורה א—
שווייג.—
!געהן נישט וועסט דו—
 נישט עס האבען חי נור בארג, פון אראב געוואלט שוין האבען ביידע און

 אב- און צוריסען שטויב דער ווייטען פון זיך האט מינוט דער אין ווייל געטהון.
 גע- דאס דורכגעריסען זיך האט זילבער־פנים אויסגע׳חלומ׳טען הייליגען דעם שטאט

 אנ׳אימ- מיט איז וואס חיה, וואיענדיגער ווילד-לויפענדיגער, קליינער א פון שפענסט
 ווע- צו גע׳הרג׳עט חאטש טאלען, און בערג די אריבער געוויין ווילדען און פעט
 קולות און געבעטען אלע און געווארען, פערשטיינערט זענען בליקען אלע און רען.

 איז געהאלטען, האנד אין פלאקער א עמיץ האט און געווארען, פערשטומט זענען
 אייגענעם דעם און געפאלען ערד דער צו ארויס, האנד זיין פון פלאקער דער
 געראנגעלט דך ארויס, האנד דער פון ציטער א מיט איז ליכט א ;אנגעצונדען בגד
 זיך האט אנ׳אייל-קנויט ,געווארען פערלאשען איז און שיין אייגענער דער אין

 ווי אויסגעזעהן, עס האט באלד און שרפה, א ביי ווי זיך, צופלאקערט אנגעצונדען,
חורבה. א אונטער פון פייערלעך קליינע

 אגאנ- מיט געפאלען, וואנד דער אויף האנד דער מיט איינער איז אט און
 דער געפאלען. ערד דער צו איז און אריינגעוויינט אהין טרעהרען־שטראם צען

 אדרי־ נאכגעפאלען. איהר נאך און געלאזט ערד דער צו קינה זיין האט צווייטער
 געפאלען, אליין איז און אויפגעהויבען הימעל צום בליקען פער׳חלש׳טע זיינע האט טער

געפאלען.
 אלטען פון פנים שטומע ווייסע דאס געשטאנען איז אלעמען דעם איבער און

זקן. ירושלימ׳ער
בערג. די פון הויך דער איבער אויסגעשריען ער האט—חבל, -חבל>

ארום. מענשען עלענדע די אונטערגעחאפט -האבען חבל, חבל—
חבל/ חבל,—בערג און חורבות ווייטע די אונטערגעחאפט הבל,-האבען חבל,—

 וואנדער-שטע־ און פעק די פערצווייפעלטע, די זיך האבען אויפגעהויבען און
 זייערע מיט עלענדע, שטעגען, און וועגען די איבער אוועק און האנד, אין קענס

 אוועק- זיך האט אטייל געקומען. זענען זיי ווי דאגה, שטומער און זארג שטיקער
קברים־ליעדער. אלטע די געזונגען דארט און קברים די פון שטיינער די צו געלאזט
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 פערגעסעןי דיך תעל איך אויב ירושלים, ווערען, פערגעסען מיינע האנד די ,זאל
 גע• נישט דיך תעל איך אויב גומען, צום תערען צוגעטריקענט מיינע צונג די זאל

דענקען."
" * ז

 א בלאסע, א ארויסגעשוואומען, איז לבנה קאלטע א געווארען. נאכט איז עם
 גע׳ זענען וואט חורבות, זיינע מיט ירושלים אלטע דאס בעלויכטען און טרויעריגע

 צו- יאהרען מיט ווי פאר-א-יאהרען, ווי זארג, שטומער אייגענער דער מיט לעגען
 שטומע, נור מעהר. געבעטען נישט קיינער און געוויינט נישט קיינער האט עס ריק.

 גע" פון זיפצען שטומע ווי בערג, די איבער געבלאנדזשעט האבען עכא׳ס עלענדע
נישט. תקון קיין האבען תאם נשמות, שטארבענע

 אלחנן. און יוחנן—געבלאנדזשעט מענשען צוויי האבען חורבות די צווישען
 און רבי זייער פון אויגען עלענדע די מיט בעגעגענען זיך געגאנגען זענען זיי

 געתאנדערט, זיי האבען צעדערן און פאלמען טרויעריגע שטומע, צווישען צדיק.
 א ווי זקן? הייליגער דער דאס און-איז מצבות, געבראכענע איינזאמע צווישען

 שטוס- פערגליווערט שטיק א ווי געבראכען, איינגעבויגען, געשטאנען, ער איז מקונן
 גע־ נישט עס איז פארוואס אריין: אייביגקייט דער אין פראגע־צייכען א ווי קייס,
ן שעהן

 בע־ מוטער, טרויעריגער א פון פנים דאס ווי שטום, און העל האט לבנה די
 בעטר^כט און געשטאנען ער איז עלענד אלטען. פון געשטאלט געבויגענע די >ויינט

ארום. חורבות די גאכאמאל
געשעפטשעט. אבל׳דיג ער געווען,-האט ה5זו נישט—
תלמידים. די אונטערגעחאפט ה$בען—געתען, זוכה נישט—

'ארו?. לועס די געענ^פערס געתען,-האט זוכה -יגישט
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ש. ע ר פ
 פעלדער, די אויף שטעהען ראבען

 יבשה, און זומפען צווישען
 קראהען שווארצע צווישען שפרינגען

 *פיסלעך, געפענטעט־קליינע מיט
 ,נאגען זיי און
 — קלאגען זיי און

 פרנסה קנאפ האבק ראיען
נענענד. אין דארט

נאסט בה מארגען־פריה פון
 — טונקעל און

 ראכעףבליקען ווארפען ויי נור
 זומפ, שימעלריגען גרויסען צום רעכטם,

 פערקארקען, איהם, פערקארקען און
 קארקען, אין ביטערקייט א מיט
 קינה. אנטוועהנטען פון תרעומות מיט
 אזוי״זיך, פארביי, און

 ,אזוי גלאט
נראזעףנרו? פערוועלקטען אין

 — בעהאלטען שטיל זיך וועג א האט
 געדרימעלט, שטיל
. געשאלטען, שטיל

 אווי, ליענט פערוואקסען און
 ראכען ווי הערט,
! * — נאנען

 וועג אנ׳אלטער
 זומפ, פון זוים ביים

 — וועג שמאלער א
 — זומפ צום ר׳פיהרט
 :ר׳ווייפט ר׳ווייסט,

 טרייסט. קיין שט ני קיינעם פאר תהאט
.יורט און זומפ דער יורט

 עקען דריי מיט אויפגעצויגען,
 שטעקען, געבליבען ווייט נ׳נארער

 הייטעל גרינעם זיין מיט פערצויגען אץ
 שטח זיין מיט געלעגען צושפרייט אין

" אינם

 ווייטען, אינ׳ם פערשוואונדען און
 — שפעלטעל שמאלען

האריזאנט. אינ׳ם
 *געוואבט און

 ,נאכט אלע
 נענענד אין הינד נעשראקען און

גלאנץ דעם מיט
 לבנה. געפרוירענער זיין פון
 נעלענק אזוי פערטראבט און

 בילען הינד׳ס צו בטול זיין מיט
 זיך, אייננעהערט ווילען מיט און
 קוואקען אייביג ס׳קוואקען, ווי

פרעש. זיינע
 — אלט קוואקען, ראם ז׳אלט

 ן יאהרען טיט טויזענדער
 מעהר. 'נאך — זומפ דער און
 ווייט עקסטע זיין

 געפרוירען, ווי האט
 דארט הימעל

 געלעקט,
נעמעקט,

 טאלף־פאבריק, א נור און
דארט חורבה א

 ווייט, ווייטסטער אין
זייט אין
 הויך געבעלרינער אין

 ריעזען־קוימען איהר
 פערשטעקט. טיעף

 העננען אזוי געבליבען און
 פלאג, פוסטען מלט
 קלאג שטומען מיט
 אמאל וואנדערער אויף

 בלאטע־שטיוו^ל, הויכע אין
 פאת א אויפלענדער אויף
 יאחר א אין איינמאל האם

זי. האבען נעבויט



בערגעלסאן• דוד 40

 דא זיך אויפנעבראכט און
 שויס, זומפיג־קאלטען אויף

 נעטראפען דא ביטער און
 אנטלאפען. אומנליקליך און

 — ? נעווען זיי זענען תער
האלענדער? רייבע

דייטשען? צי
טארף־פאבריק די שטעהט

 הפקר וויפטען אין
פוסט נעשלאפען, יאהרעףלאנג

 הפקר, און
פרעש. די פון קוואקען דאם ווי

;יורט ער — זומפ דער
 — הימעל זיין

 שימעל,
 ציעלען, זיי—הינד און

 זיך פערנעהען נאכט־ביי־גאבט
 זומפיגען אקענען פיסק שארפען מיט

— לבנה-גלאגץ
 בילען, בילען׳ און
 דולען א אויף תי

 שארך׳ ווייטפטען יעדען קענען
 הארך׳ מינדסטען יעדען קענען
 נלאנץ. אונבעלעבטען עקסטען אויפ׳ן
 איינעך דארט זיך ס׳גנכ׳עט גלייך

 איינער, אנ׳אונבעתאופטער
 קוהען׳ אין נאכטינער א
 • אזא שרעקליבער א
 געניטער, א שומר א
 'געוויטער, אין בקי א

היטער. א און אנ׳אבזר
!אזא שרעקליכער א

 ער, נענעהנט אלץ, ער גענעהנט
 נעהנטער, .אלץ נאכט־ביי־נאכט

 דא, אוים ער ווארט
 דא, אוים ער קוקט
 שטומען תילען אלטען מיט׳ן
קומען. זיין זיך ער נרייט

 יורט• דארט, זומפ דער יורט
 מעהרען׳ און פרעש די זיך ווידמען

 פערשווערען, און שרייען קוואקערם
 מאפם, ־א איינם, דארט אנ׳אויג און

 אייביג־תאך, פון אהין קוקט
 — אפען תמיד ניבטער, תמיד
 דא, אוים עם קוקט

 דא, אויס רעכענט
 תהום־שווארצאפעל אין אב שפינעלט

 געטראפען- שוין דא האט תאם אלץ,
דא זענען מעשיות מעשיות,

1 פערלאפען
 אנ׳אדיר, דא, פריץ א —

 שנעון, א ,*עקשן שטיק א
 פערטריבען אהער האט

 קנעבט. מחנות נרויפע
 גענישטערט. דא, נעגראבען און
 יורען־זומפען טיעפע די אין

נעכט. און טעג לאננע
 אנ׳ערד״קענער, —

 תילד־פרעמדער, א
דא אמאל האט

 נעבויערט׳ שטוס
 גענראבען שטוס

 דא געזובט און
 ט.6נע אזא בוימאייל, אזא
 יוננע, נעהער —

 אלטע, נעהער
 פרעמדע, אוינען מיט

 ער׳עקשנ'ט־קאלטע,5
 האבען געבלאנקעט
 דא, תאבען־לאננ

 אויפזעהן, תיפטען מיט
תעש. ברודיג מיט

 פערשרינען האט אלעם אלעם,
פרעש, די פון קתאקען פ׳אלטע
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אנ-סקל. ש. פון לעבענס-־וועג דער

 ־5פזע רגיכע, זעהר די אי בעצייכענען זאל רואם ווארט, א געזוכט לאנג האב אור '
 זגינע א? סקו,—א: ש. פון טעטיגקגיט פערשועדענארטוגע און פיעלזגימוגע גע, פארב
 גע־ אלע אויף שאפונגען פיעל זצנע א־ איבערלעבונגען, טועפע און גרויסע *פיע זעהר
 אג־ ג דעם בעצווכענען זאל וואם ווארט, א לעבעז; יודישע; און רוסושעז פונים גז פיט

 ?עראויני־ פאקוה א אין ווי זאל וואס ווארט, א אובערבלגיבעגישעז; אהן סקו—אג ען צ
 בעווגי־ מעגלוכקגיטען, געוועהנליכע אלע איבער אובערשפרגיזעז קאנטראסטען, אלע געז

חאראקטערוזורען גלגיר זאל וואס ווארט, א וואונדערבארע; דאס זענדוג
 נאציאנאלוסט, דעם סקי׳ז—אג אי אונטערניאציאנאלוסט, דעם סקו׳ן—אנ אי
סקוין—אנ א: ציוניסט, דעם סקי׳ז—אג או סאציאלוסט, דעם סקוין—אג אי

 חסידות צו גענויגטעז דעם סקוין—אג אי יוגענד, דעד אין אפימורם דעם
 נאטור, צארטע ווייכע, די א: קעמפפער, מוטיגעז הארטען, דעם א: עלטער, דע־ אויר

 הוי־ די או ווירקלוכקגיט, ביטערע און שוועיע רעאלע. די אי הינד, דאס א: לווב, דעם אי
 פון לעבענס־וועג גאנצעז דעם פערצייכענען צו געזוכט לאנג ׳האב איך פאנטאזיע. כע
 און זעלבסט סקיין—אג בגי געפונען איהם ■האב אור בוז אויסדרוק, אווז מוט סקי—אג

 סקי—אג אוז וואס און וועד דבוק". "דעד דראמע פאפולער־געווארענער זעהר יעצם דעד
 האט פרגינד, נאהנטען ן2ז פאר זוך האלט וואס אוונער, ווו געווען, נוט אוז ער געווען?

 "דבוק". אונ׳ם ר ו ג י פ ע ג י צ נ וו א ז ו א ן וו א נאר דבוק", שטיק אויסגעדריקט^״א זיר
ח". ל ו ש "■מ דער ...ווו אנדערער, קוון נישט געווען אוז ער

 . אובערערדישער העכערער, זגין ״!משולח"? פונים מהות אמתיער דער איז וואס
 "זשוזן אנדרוועוויס און גרויען" און "עמוצעז יענעם פון פעראוונינונג א אוז מהות

 פון שליח ידער או ׳פאטום, רער או אוז ער למד־ווינוק. יודושען דעם מוט טשעלאוועקא"
 העליונים, עולמות די פון געהוומגושען די און פעי־טרויטער דע~ או עליונה, ה׳סגחה דעד

 פונים אנזאגער דער !מוז, העכסטער דעי אוז ער יערעכטוגקגיט. פון מאהנער רער. או
 שטענ- ירט וו טי א ■מ וואס ר, ע ט כ ע ר ע שטרעגג־ג רער. אויך אבער דערבגי גזר-דין,

 שטעג־ ער אוז למד־ווינוק א ווו אנדערש. נוט און אזוי זגיז גזר־דין רער מוז פארוואס דוג
 רעכטען דעם און און צגיט רעכטער דע־ אין שטענדוג רארט, אמאל דא, ^מאל דוג

 *בעה^ל שטענדוג אוז ער שליחות. העכעיע• זגק ערפולען דארף ער וואו און ווען ארט,
 ■האט ער פלוצלונג. ערשיונט ער וואנען פון נוט קוונמאל ווווסט •מען פערבא־גען. טען,

 ערעך5הע רער פאר כלי צ נור שטענדיג אוז ער "אור". אווגענעם קוון נישט קיינמאל
ווארט. גאטיס פא־ — אניארגאן אוז ער מ.אכט.

 האט ער "משולח". פונים וועזען ■מוסטישע העכערע דאה נור אבער איז ראם
געטלוכער גאנצער זגין בגי אוז, ער ;פודאבאמיע. כיין־ערדישע א אריג דערבגי #בעת
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 די, אלע סיט שטארק זעתר ער וועהטאגט אזעלכער, אלם אה, מעניש אויר ׳'!מט, חויב
 צוזאמעז למדט ער געזעצעז. היטלישע תעכערע די לוייט למדען מוזען און למדען וואס
 ©שדר. זיך וגיל ברונוצער סנדר רמכער רער וואס דעם, געגען פראטעסטירט חנג׳ען, מוט
 כעשערטען אמתין רעם מוט זמן משדך ניט זוך וגל און גביר צוומטען א ימיט דוקא זמן
 =8רעלוק שענער, א זעתר אין רעם וועגען מוסר מנדרין זאגען פרובט טאצטער, זמן מון

 "אותת בעמערקט: סנדר רביין. סנררים, זמן, פון מעשת׳לע א ברענגענדיג פארם, מעד
 און וועהטאג היין ווול ער ■ושלום". "חס ענטפערט: ער און מתון". שמאד א מיר ווולט

 צמט, דערזעלבער אין ער, אין דין, דורכאוים אח ער חאטש אגטהוז. ניט שמעיצען ?מן
רחמנות. מוט פול מענש, גלם

 חאטש "׳משולח/ פונים געשטאלט ריוז־מענש^ובע רו ימיו בל געווען אח סקי—־ אג
 שרשים פיסטישע !העכערע וומטע, זמנע האט היי־עררישע און ריוז־מענשליבע דאס מט
אוובוגקמט... רעי־ און

 ריכטי־ ט, מ צ ז מ ז פון ק ו ר ד ס י ו א ר ע ט ה ל ו 0 רער געודען אח שקי—אנ
 אי נעוועז אוז ער ט. מ צ זמן פון ן ע ב א פ ע ע ט ס נ ע ד ע י ש ר ע פ די פון גער,
 פון תלמיד פאלקאמער דער שפעטער, אי, פוסארעווין, פון תלמיד פאלקאמער רער

 פון אויסדרוק דער—שפעטער נאר לאווראיויז, פון—שפעטער נאד אוספענסקי, גליעב
 יודישע פון זאמלער דער — שפעטער נאך בעגקשאפט, נאציאנאלער יודושער דער

דרר־עולם", דעם אין נעהן ווילעז וואב ר:, פון אמנעי־—שפעטער נאך פאלקס־אוצרית,
 רבים א מוט גענאנגעז שטענדינ אח ער אמנזאם. געווען נוט קמנמאל אח סקי—א:

 זמן אבער זיר האט דערבמי רבים, דעס אט פון אייסדרוק רער געווע: שטענדיג אח און
 רעפרע• תאט ער וועלכע צעהנטויזענדער, די פון אויסגעצווכענט און איייסגעטוולט פיגור

 קאנסעקווענטסטעה דער עקסטער, רער געוועז שטענריג אח ער וואס דערמוט, זענטירט,
אלע. זוו פון פאלקאמכמעי דעד און

 אננעשטעקט נעווען פקו—אג ש. פון יתענר־צמט דעי־ או; זענען פיעל* זעתר פיעל,
 און אונטעלוגענטען פיעל זעהר פועל, אורעעז, דאביאליובאולס און פיסאיעילס מוט

 און זאר תעכפטע די .אז טענהין, אמן או: געהאלטען ראן האבען האלב־אינטעלוגענטען
 צו נור געשטרעבט זמי האבען ראך ארבייט, פראדוקטוווע פוזושע, דו אוז וועלט דער

 תאט סקו—אג סוחרים. רמכע אדער ארוואקאטעי אונזשענערען, דאקטוירום, ווע־ען
 אותם במי געוואוסט. נושט אוגעכטקמטען און פשרות תאלבקמטען, אזעלבע פון אבער

 אמנם, —טעאריע אונטעלונענץ, רער פו; ממסטען דו במ ווו געווען, נוט קוונמאל אח
 נע־ שטענדונ פראקטיק און טעאריע זענען אותם במ $ן;דערש. עטוואס—פדאקטוק אה

 צווויטען פונים געפאדערט נוט קמנמאל ער ■האט אובערהויפט האגד. במי האגד נא;:ען
דעה פון רוב דאס ווו געקאנט, נוט אייר האט ער געטהון. נוט אלווז ■האט ער :דאם

סאסיזמען, און פשטילער תירוצים, פאלשע מוט זעלבכט זוך אבנאיען אינטעלוגענץ,
 פערווורקלוכט טעאריע דאבראליובאווים—פוסארעוו ער וועג,תאט זמן גלמר נעתענדוג

שמועד... א און אניאמנבונדער געוואיען און געגאנגען איז ער אמנפאך:
 "נאיאראז די פון אודעען דו מוט געויאדעז דורבנעדרונגען אוז ער ווען שפעטער,

 סומפא־ בלויזער ■מוט אנדערע, בועל ווו זור, בענוגענט גוט וריער ער האט וואלצעס",
 פערשפריוטעז און פראקל^מאציע א אמאל שרמבען ■מוט באל, בעסטען און אדער, כיע
 שאבטעז, און פאברוקעז, און געארבמט פאלק": און "אוועק באמת טאהע אוז ער נאד זו,

 יענעת 1א.י פארשטעלונגען זמנע לויט לוהט, שערשפרמט אה אויפגעקלערט וכדומה,
"באסיאקעם"... אי: ארבמטער פויערים, רוסושע צווושען צמיט,

 פערשפרןוטונג רער אובערגעגעבען זוך ער העט אניס.־" געווארעז ווודער ער אח
אלע מוט נשמה. גאנצער זמן •מוט לעבען. גאנצע; מוט-זמ; א־ד^ען ס.ר.'ושע ד.י פון



#ג~כיוו< ה, ;6 לי^בעגם•^

 פארי! אלץ איגערגעלאזמ. גאדסט זעלבסע זור פ$ר האט ער חושיס. אלע טיט* כח^ז/
 ם^.= דעם געדוענט ער האט אויגעגבליק יעדען אין אידעע. דער צולועב אלץ אודעע, דער

ס.־ר. רוסישע ר? פון אויפפאסונג רער לויט ציאלוזם
 ווייס אלץ, נאך ענקשאפט* גרויכע ד; זוך אין רערשפירט האט ער תעז שפעטער,

 ש ו יוד איוגעז זיין פו; תעה נרויסע! רעם רערשפירט האט ער תען עכט־יודיש, א!ז
 ווידער זוך ער האט ובתמים, באמת פאי? זוין צו אוטגעקעהרט זוך האט ער תען פאלק,

 ל בלוי? און סומהאטיע בלויזער מוט אנרערע, פועל ז:!־ בענוגענען עס רו כענוגענט, נוט
 לוטער^רושע בלויזע דו צופרוערענגעשטעלס נוט >י־ר אוהם האט עס סענטומענסען,

 תודעה אוז ער נור יודוש, וואס אלץ, א^יפשטעלעז און ואמלען יפו! זו! אולם טעטונקצט
 ער אוז אזוי פאלק, רוסישען או; אתעק פריהער ^•ו? ער תו אזוי .“פאלק און תעק#8,

 ■דעמזעלבען מוט ענערניע, רערזעלבער מיט פאלק. יודושען און אוועק יעצט
אטאל אוז ער תו ססיתת־טפש, דערזעלבער מוט פיוער, - יוגענד

 ןזוי5 פויער, רוסושען דע□ אויפקלערען צו רארף צו דארף פון נעגאננען
און געזאמעלט האט און שטעדטול צו שטעדטול פון נעגאנגע! יעצט ער אוז

 % תאו מזוזה, א תאו אמענטעלע, תא? פרוכת, זעלטענעם אנ׳אלטען, תאו , נעקלובען
 אלטע זעלטענע א תאו בתב־יד, זעלטען יא תאו ספר, זעלטעז א תאו קמיע, א תאו ;מנילה,

 $ תאי פאלהס־־לועדעל, ע ראי ״מזרח״, קונסטלערושען ^ניעלטען ראו ,,עטרה״,
 פער? $ תאו רעדענה־ארט, בעזונדער $ תאו פאלקס־תערטעל, א .תאו פאלקס־מעשהילע,

 פא׳מוליען־ ,פנקסים אלטע פון בלעטלער פנקסים, אלטע נעשעהענוש, הוסטארוש נעסעי
וכררמה. ,וכדומה שטעדטלור, פו! נעשיכטען ^זראנוקעס,

 געבלובע! נוט אוז ער אבגעשטעלט. נוס יך;א רעם אויף אבעי זוך האט כקי—אנ
 אוו פאלק, את אתעק עי אוז פא^קלארוסט. און פאלקס־-מענש זאכלער, בלויזעד דער

 מוט געתארע! דורכגעדרונגען או! רוי־כגעגומען ער אוז אוונס, פאלק מוטין געתארען יער
 צונויפנעגא־ או! צוזאמענגעשמאלצעז פעראוונוגט, עי האט גצסט, פאלקיס, דעס זצז,
 תן האבען, געקאנט נוט שוין האט ער פאלק. פח נשמה רער מוט נשטה אווגענע זצ! □ען

 אניאווגע־ מוט "אור" אניאווגענעם פאלקס^מענשעז, און זאמלער אזעלכע אנדערע פועל
 אויף קרבן אלם געתארען יפנעבראםט;א אוז "איר" אווגע: זצן נאי לעבען, ארט נעם
 ארמי דאס געתארען אוז ארטילעבעז איוגען זצן און "אור", ס ,לק א ם פונים מזבח רעם

 מוט ■מעשהילער חסיד׳ושע זצנע רע״צעהלען צו צז אוגד ער הייבט ראן פאלי. פון לעבען
פו! רער׳שתעל אויף אתעק דר שטעלט אח פאלקס״קונד ע פון המיטות /יכטער רער ־7** . " ?

- י 1ג״יזמע>ז^ צורג;ז1

.1)
והא, ר

תעלטען׳י: *,.צמו ד; פון *פדאגמענב קלו:?̂*
תעי.. אין ויד קלויבע; צצט ה: משוק ו, ע "ר

אוהר? ט צל א תאם מאיה:
 אייגעה מור דורך שוקעו פריצים משולח.8 רצה כין אור משולח: דעד

 א.־י צגיט הו אצלעי. זוך אוך ר^רף חפצים. זעלטענע ידיעיח, תוכטעע נדעדן8 <ציס
- י ',נושטמצנע.

טאגעי. אנהויבעז תעט עם בוז תארטען חאטש תאלט אייתה מאיר:
 האלבע ארוס לאנג. .אוז תע: מג? תצט^ח או; טאנען צום משולח: ר דע

ארויהגעהן, אץ־ תעל נאכט י



ר^ל^יה״י:. ׳,־,י

, עטאק^^וג׳ססער.^ איז דרויסע: ר: י א ס
 )דעה פערבלאנדזשען" נושט אוך וועא לאמטעדן ■מגי: מוט השולח: ר דע

(.27 זי אקט, ערשטער "דבוק/
 געווא־ אראבגעשוקט אוז טענש יערער ימשולח. אזא אוונענטלוך אוז מעניש יערעי

 וועלט. רער אויף עטוואס שאפען צו און עטוואט מהון צו ווילען אלערהעכסטען פונים רע:
 "וויכטיגע מוט עולם צווווטען צום עילם אוי! פו! ארויסגעשוקט ווע־ט מעיש יערער
 זייע־ אז שטענדיג פערגעסע: מענשעז האם !מעה/ נושב הפעים/ זעיטענע או: ת;יריע

 נאייש? אלערלוו טיט וועלט רער אויף זוך פערנעדימע! או! זוך ׳פערטהוע! שליחותי:, רע
 נ" גא זווער פון משר רעם או: מענשעופעתעסען ר: אז אפט, זעהי טרעפט עם קגיטע:.

 1צו דערובער אום זוך קעהרעז זוז א/ שליחוה־ן העכערע זויערע אן לעבע! ערדושען צע:
 נע^ מאל אלע אבער, האט סקו—עג הענד, לעדונע טוס געשוקט, זו: האט וואס דע□,

:.,שליחות מונע ערפולען עהרלוך. או: טרם ימוז עד אז סוהלט,
 קלויבע• זוד מוז "מען עז אבער, רויופמ סקו—אג פונסטער". שטאק אוז "ררויסע;

 בלאנדזשעט נאכט. אפיגפטערער או! לעבעז נאנצע דאב• נעהש ער ארג־ן". תענ אי:
 "באסיאקעס" און פאברוק״ארבייטער פויערים, פערשוערענסטע און פועל צווושען ארוס

 נעפינט עך בוז רעוואלוציאנעוען, או: אגוטאטארע! פאלוטוקער, או! פארטיו־־טהוער
 אויסגע־ אינים אויפנעדרוקס ווערט ראם שליחות, יענם שליחות, נעו יו א זגי! ענדלור

 "תורת" רער און און וצדקה" תפלה "תשובה, מונעם: בועשהילע חסידיושען צויבעגטען
 "יערע־ אז (,53 ז' "רבוק" פונים אקט דריטען )אונים ׳מוראפאלער עזריאל ר רבי פינים
 ,5י קרשי־קדשים, אוז הומעל, צום בלוק רעם אויף אוהס פון הויבט סענש א האם ארס,

 כי: טאג יערער גדול, כהן א אוז וכדמותו, כצלמו בעשאפע? האט נאט וואס מענש, רער
 מוט אוים ר^דם מענש 8 וואם ווארט, יטדעס און יום־נפוך איו לעבען מענשעניס א

הויה'/. שם א אוז תמימות,
 רוכטוגען רעם האבען זוו או! סקי—אג ווו זוי8 ארופגעפלאנדזשעט האבע! פועל

 הא; זוי או: שטאק־פינסטער" נעיוע; אוי "ררדסען רגיל פארוואם? געפונען. נושט וועג
 נעקאנט זיר ווענעז אבער האט פקו—אג האגד. און לאמטעדן קוו: געריאט נושט בען

 פער־ נישט אוו; וועל ל^מטערן מגי: "מוס ריעמע: זגי: פון "משולח" רער ויי זאנען
בלאנרזשען"...

 שטארק־ און טיעף־חארצוגע זגיז נערע: א!ו הקו—אנ ש. פון "לאמטער:" רע־
 פארי: הוש בעזוגדער און ?שר־געפוהל יוריש שטאיק זיין מענשעז, צג לועבע טעטוגע

 רוע׳ ארומבלאנלזשען, איבעראל מען קא: דאנד, אין "לאמטערן" אזא האבענדינ אמת.
 רעם געפונע: ענדלור און אימת רעם זורע! אובעראל טהוז, נוטס ׳מעהר וואס לענדוג

■פאלקס־נשמה... רער פון און נשמה אווגעגער רער פו: קדשי־קרשים רעם — עיקר
 פערבלאנד נוט אבער האט ער עט; ש ז ר נ א ל ב ע נ פיעל האט סקו—אנ

ן... ע ג ו פ ע נ זנונינע ראם ענדליך תאט ער ט. ע ש ז
 יארגיג־ וועלע: זגי: או: ערטמר, פונכטערע פערשיעדענע או; בלאנדזשע: זיון אי:
 בעזונדער זגי: או: מענשען, צו לועבע פגיגער הויכע/ זיו: און דארט, ליכט טדאגען

 נארקוים .מאקסום און לוקא צו געווען עהנליך זעה!־ ער או: האלטען־זיר או: שטעל
 "בא־ ת פון “"נאצשלעזשקע רער און ארגין קומט לוקא אבגרונט(. )און “רניע "נא

ע ג וו אניא נור נוט דארט ווערט דארט, אווגצוגען יעדען מוט איו: זוך לעבט סיאקעס",
 דעך פו: מענש געפאלענער יעדעך מעניש. נאהנטפטעד דעד אויר נאד מענש, י ע ב

 דעם אוהם פערטרויט יערער פאטער. א או: ברודעי א איחס אין זעתם "נאצשלסזשקע"
 זוון בעמוהט עצות, יעדען גוט אויס, יעדע: דע״ט לולא לעפעז. ויין מין צער גרויסע:

4יוגג־מ$כען אבפרישען. אניפמונטעה׳ אניפדציבעז. אג-יגציגעז יסהעי הלמ1 **גט



- * פס־.—.8י ■און •י

 די פון צוגען5אוו יעדען אז^עה^ע: צי דעם אין אוהם עש נעהט ט*ערהרי5או עגצעז•2
 געפאלענע אוונוגע אין אונטער ■האלט ער ר. ו ן־ז ו א ן ע ב י ו ל ג זגיז ענע5א6?5

 זה וועט אולוזיע ד: אט אז דענקט, עה לוע! ע, י ן י ל : א אגעוווכע זאגאר פערזאנעז
 :ע- א אוימעטום איז לוקא מענשעז. פאי צוריק מאכעז און אויסאוודלעז רערהויפען,

 א דורכאוים אויר אבער ער אוז צגיט דעדזעלכעד און אלאיינענעד; או; ווונשטעי
 ניט ווויסט קוונער "נאצשלעזשקע", דעי־ אין ארגיז פאלט ער זגיטוגער. א און פרעטדעי

טהון... צו ויאס גארנושט דארם שוין דאה ער ולען גלייך, אויר פעי־שווונרט ריאנעז; פון
 ל:עב־ א נאהנטסטער, א אי׳אווגענער, געווען אומעטום אזוי אויר א:ז שתי—אנ "״

 *רער און לועכע. און טרווסט פריוד, "שטענ״וג ׳מיט־דך פרענגע וואס עימענש, ^טער,
 אמת, ן ג־ ז געהיאט האט ער זגיטיגער. א געווע־ שטענדיג אבער ער אוז צגיט זעלבעי־
 ליאזשגי, שטעדטול זגין אין ישיבה־פחורים ד:׳ צוגעטראגצן פריהער האט ער, וזעלבען

 ארפגיטעד, צווישען—שפעטער ראן, משכילים־קרגיזלעל, פעדשיעדענסטע און —שפעטער
 יעקאטערונאסלאוועה פון שאכטען דיי און—ווצטער פויערום, צווושען—שפעטער נאד

 ענדלוק איז ער בוז ובדומה, פאריז, פון פאפרוקעז די ארז — ווגיטער נאד גופערניע,
 זאגאר אדער טייל אקלוונער זעהר ווי ניט טעהר אייר א:: אמת ן גי ז אז דערגאננעז,

 דאס זוך און ס׳טראגט וואס אמת, הווליגען גרויבען, יענעם פון אפשגיז שוואבער א
. ־ ישראל... פאלי!

 נע?׳ אוהם האט ער שמות. די פון שטויב רעם אין אמת דעם אט געזוכט האט ער ,
 גע" אוהם האט עס האטש געלעבט, ר ל: נער א: א:הם א־ן האט ער דאיט. פונען

אמת... יענעם לויט אונגאנצען לעבע! צו ך י ל ג ע כ י ו א אויך מוטה, דעה פעהלט

.111

 פאלהסטום, צום סאציאליזם ,ורז
.“נלרבי צום פאלקסטום- פון און

 *רער לעפעף/ גאנצעז פון הבי און "פרגינד סקויס—אג זשוטלאווסקו, חיים ד״ר :
 פוודעז זה האט חדר רער אז דר, און הפה וועגערוגין עראינערונגען זגינע אין צעהלט

 *זגי געשארפט גור מען האט איהם א?ז ריבוא געגעפעז, נושט גוטם קצן יוגענד דעד אין
 געדא־ האפען זי: הערצער. זהערע געאהדעלט און געפולדעט ניט אפעה מוחות, ערע

 די ענטפלעקט נושט און* דאוונען פולם ז:ן רעם ערהלערט נישט זיי האט מען און ווענט
 פון ז:ן העבערן רעם וועגען נערעדט נ:מ קיינמאל האט -מעז תפלות. די פון שענקגיט
 רעלוניע. פון זגיט שער עט: רער אויף אנגעותזעז ניט קצנמאל האט מען רעל:גיע.

 אלץ א:ז עם שביהדות. מאור דעם זאגען, צו אדי ענטפלעתט, ניט הצנימאל האט מעז
 ר״ד דד קלאגט אנדערע. פאעזיע. האהר קיה אייה נ:ט אבער פראזע, טרוקענע נעוועז

 פוג׳ם ערא:נערונגעז ליכט:גע ווא־ימע. זעהר ארויסגעמראגען האפעז זשיטלאווסה:,
 האבען ■אנדערע דערצעתלען. ניט דך ויעגעז פ ע כ ל ע ז א עטוואס קאנעז מיר חרד;

דשט. — •■©:ד חדד, צים פענט:מענטעז פעדנדעדע
 רצי ד: פארייאם חבר, זצז און זיר פע-ענטפערן :שוטלאווסקי ד״ר וויל דערמ:ט

 אדי דר, אריפערקלויפענדיג ג^ס, יורישע ד: יוגענד דיער א:י פערלאזט לגיפט אדי פעי
 אלע מוט זיר אפגעכענדיג נאס, גיייאושער אזיףידער פאק און האי! מוט זאגעי, צו

 אוג־ רוסושער ראדוקאלסטער דעה פון אודעאלען די נעפוהלעזי און נעדאנקען חושים,
כעלוגענ/י.

 טור טיזעז חרר, צום עציהונג* אוונענער זגיז וועגען רעדט דעוטלא,יוסקו ד״ר ץעו ׳ ,
 מור, שגינט חדר, צום פעצוהונג סקי׳ס—א: וועגעז אפעה רעדט ער ווען נלויפעז. אותם

/
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 אנו חדר, צום סענטומעגטען שטארקע נעדואט יא האט סקי—אני טעות. א האט ער $ז
 פער־ האם ער וועלכער אין סביבה, גא^צער הער צו ווי געלערנט, האט ער וועלכען
 *טרו בלויז חדר זייז פון ארויסנעטראגען ניט האט סקי—אג אז יוגענד. זיין בראבט

 אלווז, דערצעהלט זשוטלאווסקו ד״ר ראם פאקט, דער חאטש בעויגיזט פראזע, קענע
 "פלשתים", די ימיט ׳מלחמות פיהרען פלעגעז חדר־חברים זיינע ימיט סקי,—אג ער, אז
 סקי—אג און בעפאלעז, זיי פלעגען וואם יונגלער, נושט־יודישע ארומיגע די מים ה. ד.

 די פון טוסטער לויט׳ן אלץ—“"שר־צבא— קאמאנדיר סין א עפום נעווען זיר, דוכט איז,
 סקי—אג פלעגט דערבגי געלערנם... האם מען וואס שמואל, און שופטים פון ספירים

 אבית־חמקדש, משבן, א פון מוסטעו לויטיז בנינים יוננעישע סערשועדענע גויען
 גע? נאד /,געשערפט ׳טיוח "רעם גור נוט חדו או! סקין—אג אלזא האט מען ובדומה.

פאנטאזיע... דעי פא- אח נעימיס פאיין אויר שפגיז נעבען
 איון בעהז". לאגד דיכטערס רעם אח זצ> סערשט^ה/ ריכטער רעם וויל עס "וועד

 וועלכעך און סביבה, די קען אור דיכטער". פילס "לענד ראם אויסנעצווכענם קעז
 אור חאטש פערבראכט. •אהרעז יוגגע וצנע האס און נעוואיפן געבויי־עו איו סקו—אנ
 קען נעווען, נושט קוונמאל נעווארעז, געבוירעז אוז סק^—אג וואו וווטעבסק, א:ז בון

 פערשיעדענן אויר קעז און תיטעבסק, א־וש שטעדטליד און שטעדט פועל ראך איר
 חסידים חב^דיער די איבערהויפט קען אור רוו. אלטעו וווטעבסקעד פוג־ם מענשעז

 נע׳ האט סקי—אג )ווו זלמן שלמה פון עי־צוהעי רי און רגיים ת נעווען זענעז וואס
 גאגצי; ממן פערבראכט אויר אלווז האב איד וופל נצסען(, יודישעו זגי! לויס הווסע!
 צווושע׳ יאהרען עלטעיע מצנע פת פועל אויר נאו יי־נענו, טמן נייר ניט און יונענר,

 און אונמעגלור סאוז אז פעספשטעלען, רעריבעד קאן איר הסיירים. רערטאהנטע רי
 מאראלישן הוי־כע א אובערלאזען ג.יט !אל סביבה הטיר׳ושע אזא ?8 וועלט. דעו

 י;1 ;אטור עמפפונדלוכער און סענאבטעו $ןזא אויר יבפים אמענשעו, אויף השפעה
 שט^רקע כעזונדעדס 8 זור פ:הלט סקו—אג ש. גון כרצעהלוגגען פועל אוי סקו.—אג ש.

 צוי אויר נאר יונענד־יאהרען, וצנע פח סביבת גענצסי־ רעי ך8נ נגד ניס בענקשאפט,
 נעלערנט, אוהם הצבען ווצס מלמדים, די. צו און געלער/־ט, האם עד ען5תעל און חדר,

 *נוט רעד צו נאם יודישער רער סח סקי—;8 0 פח איבערג^יג רעי אז אמת,
 ם פלוצלוננער. א מטעם צו־שארפער, א און צו־ענטמעי * נעווען איז נאט יודושער

 *פער ניט דצר איז אוז צהרען פועל נא-רצן י״ל צ פגי נערויערט הצט רצס פרצצעס,
 יודי־ רער און רורכאויס נעבלופען פצים ראר אוו נצייצו י״ל ווגיל געווצרעז. ענרונט

 צעהנדלח במעט לוליענבלום ליב משת בגי געדויעים תאט מאס אפרצצעט, נאס, שער
 געפלובעז ער אוז נעווארען, פע-ענריגס זור,. רויט שרץ, איו ער ורעו און יאהרען, גער
 געדויערט, לאנג ניט אויר ער הצט■ מחשבה און אין מעשת, אוו נום און מחשבת אין נוי■

 פאלעם־ ריוף־געווצרענעם רעם פאר צ-ט ויון צבטרעטעו נעטוזם ער האט באלד יוביל
 און צוווו. צו יצהר, א פון משר 8 או! נעמאבט5דור סקי—א; ש אורם הצם—טונוזם,

 1881 יצהר און משביל, א עד ווערט יאתר, 1? נעוזען אלם אוז ער ווען ,1880 יאה־
 אן שוין זור הויבט 1883 יאתר אין און אפיקורס״ ״פערברענטער א שוין ער ווערט

 הווסט דאס וואס ארבגימער, און פויער ן ע ש י ס ו י צום ה. ד. פאלק", או? "געחן זיון
 שרייבט 1881 אין אויב און מאסעז. יויישע ין פון רעי־וויוטערן־זור פולע ראש אויר

 דורך וועדט וועלכע פאמיליע", א פון נע^נכטע "דו ווערק זיין יוריש אויף נצר ע־
 יאחר, און “"ווצסחאד און נעדרוקט ווערט און רוסוש אין אובערנעזעצט אניאגרערן

 צו "פצלק", רויסושען צום געחן אן באגנה ער ווו נצברעש סקי,—אג אז תייבש ,1884
 א״בגיטער־לע׳ פויערום־אין פון לעבעז, ריסושען עכטעז פין און רוסוש אלווז שריובעז

עס אה אוספענסקו גליעב פון תלמיד פולשעענרוגעה א שוה ער ווערט 1888 און כען.
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אב... גארנישט אבסאלוט “"נאראדניקעס רו&ישע געב^ירענע די פון אנחם בכלט
 קאז מען וו: גארנוט, אבער זיר עי־קלערט איבעיגאנג עק&טער און שארפער דער

 ד: וואם דעם, ימיט קלערעז, צו געגייגט אויר איז זשיטלאווסקי ד״ר ווי או: טיינעז
 יאה־ יונגע זיינע אין סקיין—אג אויף השפעה צו־שוואכע א געהאט האט סביבה יודושע

 קאנסעק־ עקסטער קינם,5'ליידענשאפטלו קער יטמאו דער ׳מוט אויסשלוסליר נאד רען,
 יואן אזוי ווי אידעאליזם? עקסטער נאטור. זמן פון אידעאליזם עקסטעז און ווענטתייט

 אזוי אוז_וו• סביבה? יודושער זמן פון יודען א דערווייטערן אידעאליזם עקסטער דעד
 ־5בי פון !מאטעריאליזם צום סקי׳ז—אנ געבוארט אידעאלוזם עקסטער דער גרא- האט
 און פיסארעוו פון מאטעריאלוזם־רעאליזם צים און מאלעשאט או•: פאגט קארל נעי,

 אונבע־ במעט און פיערשטעהן צו שוועד הפנט ס׳איז מאס דאס, — דאבראללבאוו?
 גע־ יאהרהונדערט .פערגאנגענעם פולס יאריע: *סע און ס״־ער דו און אוז גרטפארד,

 דאן אוז מאטעריאלוזם פולאזאפוש־וווסענשאפטליכער דער זאר. נאטירליכע א וועז
עק פון ע י ג :ל ע ר א גערוען דאז איז עס ז. ע ב י י ל ג פון אזאר אוונפאר געוועז

 און צרות קרענק, אלע אז געגלויבט, דאז האבעז מענשעז פיעל אפיקורסות. ר טע ם
 "פאראורטוו־ און "אצנרעדענישעז" פון נוי שטאמען מענשהפט דער פון אומגליקעז

 בע־ "פאראורטיילעז" און “"אמנדעדענישעז דו פון אט וועט •מעלטהייט די ווען לעף".
 אוומגלי און צרות אלע פון און ווערען גענעזען קרענק אלע פון ׳ממילא זו וועט ווערעז, פרייט

 "פאראור־ און “"איונרעדענישעז געהווסען דאי האט וואס און ווערען. בעפריוט קעז
 און גרויסע אלע געשוכטע, מעגשלוכער דע•־ פון ווערטהען גגיסטייע אלע טוילעז"?

 וואס צו און שטרעבונגעז. ארדעלחטע או; שעגסטע בעסטע, אלע אודעאלעז, הווליגע
 ארבייטס־ גרוים איון וועלט גאנצער דעד כי־; מא־ען צו• געשטרעבט? דאז מעז האט
 זיין זאל שטרעבונג גרעסטע דו וואו או: אייבפטען פיזיש נוד זאלען אלע וואו חויז,
 האט ומעז ארבייטען... 'צו וופטער בה האבען צו בדי אבצועסען, נארהאפט און זאט

 און גלוק. גרעסטע דאס !מענשהמט ־ער כי; "פעראלנפאכונג" דעי־ אט און געזעהז
 דעמזעלבען !מוט מענשהמט? דער פו! גליק דעם צולועב נוט דען ■מען טהוט וואס

 האט יראת־שמים, און חסידות פערשפרייט האבעז חסידים י חב״ד׳עי־ די וואם פייער,
 ען5געזעלשאפטלי און ומאטעריאליזם פערשפיייט ראפאפאוט יונגער דער דעריבער
 געוואלט זו האט ער און רוחניות דורך וועלט דו ׳מאכען גלוקלור ווולעז זוי רעאליזם.

גשמיות" דורר עז5מא גלוקלור
 $ אונטעלוגענטען, יודישע אנדערע פיעל ווו זמן, געוועזט וואלט סקי—נ8 וועז
 וואלט פארטיי־אגוטאטאר, און פאלוטיקער אבלויזער אדער טעארעטיקע־ בלויזער

 וואם פערדרעהטקייטען, און פערקיומטקיוטען טעותים, יענע ביי געבלובען אפשר ער
 לוע־ טעטוגע דו ווו אזוי ווירקליכקצט. און רעאלוזם אלם אנגעגעבען דיקא מיהאט

 שטענדי־ און פאבריק, און און אריין *דאון אין סקיין—אג געטרובען אבער האט גע
 מעג־ פון טופעז ■מעגליכסטע אייערלו: ימיט אנמיעפעז־זור שטענדוגען בעוועגונג, גער

 ביסלעכווייז בלסלעכוויוז, ער אוז צוזאמעניעבען, און זוו מיט זרד פעראיוניגען שען,
 בעת געלעבט האט ער ען5וועל און או־־עעז־יר־ייו; ענגען יעועם פון געווארעז בעפרייט

 גרויסער א שלין אוז דאם — אובפענכקי גייעב אפיקודסות־עפאכע״ ערשטע־ זיין
 נשמת־ערצעה־ טועפע ידו ביז “דיעלאט "ט^טא טשערנישעווסקי״ס א פון ׳פאראוים. שרוט
 *אוספעג גליעב חאטש !מהלד, גרויסער א זעהד רא איז אוספענסקו גליעב א פון לונגען

 ניט שולע, או־עאלוסטוש־ומעטאפוזושער קרן צו ניט אנגעהערט, נוט אויר האט כקו
 קוון צו אנגעיחערט נושט האט ער אז פשיטא־־ש^ין, א און שולע, ריוז־עסטעטושער קינן צו

 צווי־ .“"ניאוראדנוקעס דו צו אננעהערט האט ער שולע. רעלוגיעז־פאטריאטנשער
אוגטערשנעד. גר^יסער א דא אוייך אבער איז צוויוטען צום "נאראדגוק" איין שעז
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 געוועז אוז אוספענסק: גליעב און *"נציאדמק א געריעז אי! 'למשל', זלאטאווראטסקי,
 אופפעני צווווטען? צום אוונער אבער ז-יי האבען שייכות א באד וואם "נאראדנוק". א

 אודעאלוזורט ער "נאראדנוקעם". ד: צווושען ארע אבעזונדער גאר פערנעתמט סקי
 זצטען נעגאטיווע די ומאהלט ער אדרבה! טאהלט. ער וועלבען פויעד, דעם ניט לגמרי
 די ווי בצסענדער, און בווזער שארפער, פיעל לעבען פויעי־שע: פונים און פויער פונים

 פויער־ פונ׳ם נשמה דער אין ארמן אבער קוקט עי־ ט־״נאראדנוקעס".:נ שרצבער
 אויפגע" ת ימיט :מענש "■דער טאסען. פייערשע ד: פון נשמה הער און וו: יהיר, שען

 אזעלכע אויפגענומעז והאט אנגערופען, אוספעגסקויי ׳האט ■מען ווי נעדווען", עפענטע
 נישט. זיו הערט קיינער וואם טענער, אזעלכע און נוט, ז:: זעהט קיינעד וואס פארבען,

 אוג־ און דירעקטער דער אונטער צצט היבשע א געפונען דד האט סקי—אנ וואס דאס,
 געשטויסען און בעוועגט איהם ביהאט וואט אוספענכקו, נליעב פון השפעה דורעקטעד

 "פריציושע און און (1883—1886) שענק" ״און פרוהער וו: זאכען, אזעלכע שאפעז צו
 "טארגעפ׳י און (1889) ערד" נצעד ״אייר ווו זאכען אזעלכע שפעטער און (,1886) הויף״

 זט: פו; ערפולונג אווגענטלוכער דער צו געמאכט נעהנטעי־ סד א אידים האט (,1892)
 דע־ ■ מוט דר פעראיוניגעז און פאלקס־איצרוה יודושע זאמלען לעבענם־אויפנאבע:

 דעד און ארצנצוקוקען געלערנט הם א• האט איספענסקו גל־עב פאלקס-־-נשטה. יודישער
 ארצנצוקוקען רגילות דו בעקומען עד האט דורכדעם פאלקס-נשמה, ר ישע יום
 דעם זור אח אובערגעהאונדען ער האט דורכדעם זאבען, פון נשמה דעי־ און ,בכלל

 גע־ אויפגעעפענט אוהם פאר אוז הויגדעה דעאלוזם, אויבערפלעכלוכען אייסערלוכעז,
 פארבעדווטעט שויז ער אוז דורכרעם או; וועיט *נצסטיגעי דעד און טהודעל א ווארעז
 וועט דערצו, ווערעז רויף וועט עד ווען צצט, רעכטע רו קוטע; וועט עס ווען אז געווען,

פאלק. יודיש אווגעז, זצז פון נשמה די דערשפורען און דערזעהן 'ער
 זיין אוופער, זצז סעמפעראמענט, פצעידיגער זצן לעבעז, נאנצע: זצז פון גידל דעד

 רעוואלוציע. רוסושער דעד פין קעסעל און ארצן אותם ווארפען טעטוגקצט צו דראנג
 או דא פאציאלוסטען־רעוואלוציאנערען. דוכושע טעטוגסטע דו פון *אוונע ווערט עד

 פער־■ ער לעבעגס־וועג. סקויס—אג פו! ל־ניע שארפע ד.י געווארע; אמ.עצווכענט ווודער
 אזוי! פלוג און אוז אלץ וועמעז בצי סאציאל־דעמאקראטעז, דו מוט נושט זוד אצינוגט
 דומעג־׳ "שטרענג און אביעקטוור׳ "שטרענג אזוי קצלעכרוג, או; גלאט אזוי ,“"קלאר

 סאציאל־ דו וועלבען בני טאטעריאלוזם", "הוסטארישער דער אז קענטוג, שאפטלור".
 אנהעגגער געוועזענעם רעם אוהם, האט אציעז־פעכט. אזוי ויד האלט דעמאקראטיע ■

 איין; ווו ס.־!'., דו פון טעאריעס דו צוגעצוינעז. נושט לגמרי יעצט מאטעריאלוזב, פון
 אמת־זוכענדער זצן טאר א• שפצז מעדר געגעבעז האבען טעטוגקצט, קאבוגע זייער

 ,האטש כאראקטער. זצן פון אקטווווטעט און לוודענשאפטלוכקצט דער פאר או נשמה,
 א־דעאל:זם סולאזיאפושעז רוונעם, דעם אנערקענען נעוואלט נושט אייר האבען ר.*ס. דו

 נצבטוגקצ-. יערער צו בכלל אי אודעאלוזם, צום או געווען נעהנטער פועל זוו זענעז דאד
. ” סאציאל־דעמאקי־אטיע. דו וו:

 כקו.'—א: ש. כין תשיבה" "דרך רער אל זוך הייבט 1906 און 1905 יאהרען די פון
 חויבט־ ווערק, יודושע •פערשוערעגע און פיעל דרוקען צו און שרצבען צו דזויבט־אן ער
 מוט אבצוגעגען א; זוד תויבט ענינים, יודושע אלע און אנטייל נעהמעז צו אן

 ס.־ר, רערזעלבער אונגאנצעז ער צבט בל אויסערלוי האטש וכדומה, פאלקלאת יודישען
געווען. וואט

 אלע אוז וועלכער סק!,—אג תשובה"? "דרד *דע אט דד עיקלעיט. וואס ימוכ
 אויסעדלוכקני"■ אילע וועגעו דערצעהלען געהאט ליעב האט און אפעבהערציג אזיי געוועז טאל
זצ; צווווטען פאלן ענטרעקען צו געהאט לועב נ:שמ !!מטוג, ד^ט, לעבען, זען טען
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 זעגען וואס מעגשען, אז א.יר, *מ דערזבער אובערלעבונגעז. שע^-קע און וועלט אינערליכע
 ערקלערען און רערצעהלען םקי׳ן,—אג 5צ• גאתנט יאהרען לעצטע די אין געשטאנען

 ש. האט אזוי פאלססטום. עז יש יוד עכטען צום אזבערגאנג מקיים—אג אנדערש גאנץ
 נאד, באלד פערעפענטליכט האט ער ראם איטיקלעז, זהנע )אין ערקלערט ראזענפעלד

 זמן, דורך נעפוהלען יודיש־נאציאנאלע סק.י'פ—אג פון ערתאכונג ת טויט( סקיים—אג
 1904 יאתר אזן בערן אין קרייזען ציוג?סט:ש־־טטודענטישע ד: צו התקרבות סקייס,—אג
 רייזעז זל©ן הי .1906 אין 1905 פאגראם־יאיהרען רעוואלוציע־און די אין כעזונרערס און
 פון נאר פאלקסטום יודישען צום התקרבות סקייס—אנ פון פרטים איבער אבער נ?ט

 יובילעאום־־אויסגאבע דעד טיט בעקענט ,סק.—אנ ער תאט ראן נעמלזך: .1901 יאהר
 איינדרוק יערן אנ׳אונגעתו געמאכט א.יהם אויף האבען וועלבע תעיק, פרצים פון
 תהטער שרהבט — קוסט״אן ״עם (.50 1 ¥111—¥11 “".לעבעז זאמעל־ביכלער )די
 כוואליע טעכטינ״אויפגעשטאנענער דעד טיט צוזאמען .1905 יאהר דאס — רהזען ה׳

 ען5מא ־פקיין—אנ אויר פאגראמיען. יורישע פלוטיגע אן ::ך חויבען רעוואלוציע דע- פון
 אין געדרימעלט ומאל אלע האט תאה געפיהל, נאציאנאקע דאס רושם. שטארקען א זה

 אונטערעסירען צו מעתר מלץ אז זיר הויבט ער אפענער. אלץ ז:ד ענטפלעקט ברוסט, זיין
 פראוואסלאוו־ בעריהמטער דער גאפאן, רען *או פ״אבלעם, נאציאנאל־יודישעז דעם מ:ט
 -פעחמיטלונג, סקייס—אנ דורן־ רופט־צונויף, זשענעתא, א:ן דאן וויילט וועלכעו־ גלח, גער

 ארגאניזא? און פארטייען רעוואלוציאנערע §לע פון פארשטעהעי פון קאנפערענץ א
 רעם נאר ארויסטרעטונג רעוואלוציאנערער נייער א וועגען צונייפרהדען ר*ז כדי ציעס,

 קאג־ דאזינער דער אויף איינציגער דער סקי—אג א:ז — יאנואר, ־טען9 פון דורכפאל
 די טיט צוזאסעז קאנפערענץ די פערלאזט האט “"בונד פון פארשטעהער )דעד פערעגץ

 *ארויסגעטרא איז וואס ארגאניזאציעס(, כאציאל־דעמאקראטישע אלע פון פארשטעהער
 א ימיט און אויטאנאמיע נאציאנאלער יודושער דעד וועגען פארטראג א ופיט טעז

 “רעזאלוציע ספעציעלע א ארויסטראגען דעה וועגען זאל קאנפערעגץ די אז פארשלאג,
 פעליעטאן זיין אין דערצעהלט אויר■ אליין סקי—אג האט דעם וועגען (.51 ז׳ )דארט
 אויר דארט ווערט עס .“"<מאמענט אין געדרוקט געוועז א:ז וואם גאפאניעז, וועגעז

 זאל ער גאפאנ׳ען, אויף ווירקעז צו בקיין—אנ פון בעטיהינגען די וועגען דערצעהלט
 גארנישט צו האכעז בעמיהונגען די און פאגראמעז, די געגע: בראשורע א אויפשרהבען

 טהלווייז ווי רייזעז, און ראזענפעלד ה״ה די פון ערצעהלונגען די לויט הכלל: געב׳־אכט.
 געשע־ אויסערליכע 'גרויזאמע די האבען פעליעטאן, דערמאהנטען מקיים—אג פון אויר

 כע־ געענדערטע די אויף וועלט, אינערליכער זה: אויר געותרקט פאגראפען, די הענזשעז,
פאלקם־טענש. רייז־יודישער א ווערעז צו “"נאראדניק רוסישעז געוועזענעם פוני□ ציהונג

 די צו כעציהונג סקייס—אג וועגען ציטראן ל. ש. ה' דערצעהלט אנדערש גאנץ
 אזוי מטאל איהם האט סקי—אנ איהם. אויף ותרקונג זי:ער וועגען און כאגראפעז

 דעם אין נישט אבער רושם, א געמאכט !מ:ר אייף האבען פאגראפען "די געזאגט:
 אנגע־ תאבען טיניסטארען צאריסטישע פע־ישכוריטע געמיינט. האט איהר וואס זין,

 אין דר באדען צו און ופענשעז אונשולדיגע אויה אנצופאלען חיות ווילדע טאבוז א רהצט
 דארף דערפון יוצא פועל דעד דערפון? יוצא פיעל־ דעי־ הן ז דארף וואס טא בלוט. זהער
 !מיניסטארעז דאדגע די טיטלען, געהעריגע ד: אגנעהמען דארף פענשדהט ר: אז זהן,
 אבער ראם האט סטיגות־הפרשה א פאר וואס בעזהטיגעז. צו רעזשנם זייער טיט

לאטק. מהן געווען רעפאלט א.יז אזוי אט יודישקהט? טיט או; יודען ימיט כ-פעציעל
 — נעשפרער זהן פארטגעזעצט סק:—אג האט — דערבה שוין האלט א־:'ר ״תעז

 דער פון טייל א איז שחיטות יודישע יענע נאד דע־־צעהלעז. עפ:ם באר אהד א:ר רע?
מעד,עם'ן, אויף פערביטערוגג גטים ימיט אנגעפאלען פרעסע יודישעת ^טאלדזגער
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 ם*"ד אז פערזאמלונג, אגיעפעגטלוכער אייר אייכנעדריקט האבע; זיף זאל *יעלכער
 שמוע׳ פריוואטע אין רעוואלוציע". רער פון רעדע׳•־ י־: אויף בוימאוול אוז בלים יודישע

 האט וואס מוט געפרעגט: האב איך פערטיודוגט. החם גאנץ מעדעסין איך האב קען
 דאס אז געדאגק, דעם ארויסגעזאגט האט ער רען געוועז, בעגל" "חוטא אזוי מעדעס

 רוסישע ך: -מאכען שטארקער ביעל נאך רעט בלוט •ודישע פערגאסענע אומזוסט
(.37 ז׳ )דארט רעוואלנציע?"

 אויסערלוכע עהנליכע אנדערע אלע ווי פאגראמען, די אז בעדצטען, אלזא זאל דאס
 סקי.—אג ש. פון פסיביק די ענדערן צו אויר־ געווירקט גארנישט האבען געשעהענושעז,

 סקויה—אג אין אובערברוך אונערלוכער דעד באי״געקומעי פאדט אבער איז אזוי־זשע ווי
 אנ׳אונטערעסאנטע־ זעהר דערצעהלען צו צוטראז ל. ש. דל אונז רוייפט דערויח לעבעז?
 דאך יאהרעז, שפעטערע די צו אייגענטליך געהער וואס לעבען, סקי״ם—אג אין עפוזאד

סקי:—אג ש. יפיז "דרר־תשזבה" גאנצען דעב ער בעלצכט
 סקי—אג אמאל האט — רוסלאגד קצן קוטעז צו ערלייבט ימיר האט מען ,,בשעת

 יודעניס קייז וואו אהין, גלייך פאהרען געלאזט ימיי אור האב ־— זיר וועגען דערצעהלט
 אוגטערוועגס דעמאלט .מור האב איך פעטעיבורג. קצן בעווצזעז: נישט זיר טאי פוס

 צי אזוי, ווי נושט, הצגט ש^ן געדענק אור ווילנא. אין טעו. פאר א אויף אבגעשטעלט
 און ארצגגעפיהרט, מור האט מען אדער ארצן, איר בוז עמיצען, נאר מוט צו אליוז,
 בצם הארט למעריב". ׳מנחה "בין פארנאכט זוסער־טאג א געווען אוז דאס קלויז. גאונים

 כמעט בעלי־בתים, יודען ■מנינים פאר א געזעסען טיש נרויסעז א ארום זענען אדצנגאנג
 בעזונדע" א ומוט אצנגעהערט זור האבעז ויעלכע ׳מענשען, בעיאהרענטע שוין אלע

 אין^. — פארגעטראגעז האט וואס מוט, דער און זוי פון אויגעם צו יפמערקזאמקצט:א
 גור, געדענק אור אגדת. צו ■מדרש, געווען דאס אוז צו ראם: פערגעסען הצנט יציין האב

 פא"־ אוז פאנטאסטושע זעהר און בעשטאנען אוי "שעור" דעם פון אונדאלט רער אז
 או;ק בון ווצלע לאנגע א וועלט. ר נע ע י און וועלט דעי וועגען לעגענלעס בענרמבע

 או; צוהערער, דו פון פנימ׳ער דו בעטראכט עבמצוקונג גיויס ■טוט האב און געשטאנען
 אב־ און הגשמיות" "התפשטות ומין א אבגעשפוגעלט זרד האט עם וועלכע

מעגשען די ווו ממש פערגנוגען, הומלוש מין א געשטראהלט
געפוהלט זוך וואלטעז און זרד געפונעז זוי וואו פערגעסען ׳מעשה בעת וואלטען

 ליפעו, דו אויר־ לויב־ליערער מוט שוועבענדוג, מלאיים, דו ׳מוט בחברותא און כעפלוגעלט
 א פון בחור׳ל שען גאנץ א זיר האט מזרח־וואנד און אנטקעגען, כסא־הכבוד... צום

 אזא מוט אונטערגעזונגען דערבצ און גמרא א אובער געשאקעלט 16—17 יאהי
 מוט •מור אוז ■מונוט יענער און הארצען. ביים אוש גענומע; מור סיהאט אז מתיקות,

 קונדהצט־און־יוגענד־זברונות. פון שטראם גאנצער א :מוח און אדויפועשוואומען אמאל
 אמאל זור האב אור וואו בית־המדרש, שטאדטושעז אונזער אן דערמאהנט פיר כ׳האב

 בחור׳ל, יענם ווו אט גמרא, דער אובער -התמדה און חשק גרויס מוט געשאקעלט אויר
 מור פון וואס רב, קונפטוגען ידעם מוט געבענשט זור האבעז מאמעס און טאטעס און

 "שעור" בצם זוצט ער ווו רב, אונזער פארגעשטעלט זור האב אור איייסקומעז. וועט
 ממש שלונגעז וועלכע שטאדט־לומדים, דו ׳מוט לעינען און מפלפל זוך אוז און

 געשלעפט האט זכרון אוון און ׳מויל, בוז ארויס אוהם בני געהט וואס ווארט, אוטלוכעס
 אן ימים־טובים, און שבתים אוגזערע אן דערמאהנט זור כיהאב אנדערן; דעם זוי גאך
 בענקענוש א און שטערן־טוכעל, מאמעס דער אז זמירות, טאטענס דעם
 תמימותידיג? קוגדישע יענע נאר בעגקעננש א דערוועקט, מור און זיי האט
 סיר האט אניאומעט און רויר, אוז אוועק זענעז וואס יאהרען, זיסע

ווען געגלעט... נאר געדריקט, נישט !מור האט וועלכער אומעט, שטולער א אגגענומעז,
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 בעק^ען צו בעדעישגוש דאה 'געפו^ט עור אף אור האב גאס, אייפין ארויס בון איר .
 איך האב גראד יורישקמט. און יודען וועגען אודם מוט זוך רורכצוריידען אין עס נועשען

 מען וועביעז ר, א ט נ 8 ק ד״ר וראוינען דארף דא אז דעימאהנט, ימינוט יענער אוז מור
 געה• נעלאזט מור האב אור און יאבינער, אלם אויסועקלובען זומער יענעם האט

 וו: דערזעהן אור האב נאם, זאוואלנע אויף ארייף בין אור רוע. אוהם. אויפזוכעז
 קונדער; יודישע טראטוארען די פון יאגעז־אראב הענד דו און נאהייקעס מוט קאזאקען

 צטט אנ׳אנדער און "בורזשע". בונדיסטישע ד: פונאנדעיגעטדיבעז זוו האבעז דאס
 ,מיון ווו אור, וואלט נעוווס שוומגענדיג; דורכנעלאזט נושט סצענע אזא אור וואלט

 בין מאל ם א ד פראטעסטירט. חיפף וואלט און נעקוקט נישט זאר קוון אויף שטייגער,
 • פערלאנג ן יי א רעם אין נור אריוגגעטתון אונגאנצעז פארפייגעלאפען, נור אבער אור

 אויף אבער ■מור 'האב אור איהם. מוט זיר דויכשמועפע: און קאנטארין אויפצוזוכען
 ממז אויף אוועה אנ׳אויטגערענטער בון איר דערווארטעי. נעקאנט נישט קאגטארין
 געפלאנטערט מור זור ס׳האבען צוגעטהון. נישט אניאוינ נאכט יענע כ׳האב קווארטיר.

 *צו וועלט, ער נ ע י און וועלט ר ע ד וועגען מעשיות וואיגדערלוכע שענע, די מוח און
 בין פארטאג ■מארגעז אויר הוים, דעד פון בילרעד ■פארציוטונע ׳מוט זאמענגעפלאכטען

 “)"לעבעז ..,“דערזעלבער גישט שוי; אבער פעטערבורג, קבן אבגעפאהדעז אור
(.37 און 36 ז׳

 ציטראן, ל. ש. ה׳ סונים אויס, וויוזט געדיכטעט, איז ערצעהלונג דעד אין עטוואם
 הוי עראוגערונגען, אייגעגע זיינע פון סיי לעבעז, הקיים—א: ווווסען מור ווייט ווו 'יויול,

 פון געווען גושט קוונמאל ער אוז זשוטלאווסקי, ד״ר חבר זיון פון עראונעיונגען די פון
 רויגע דורכאוים אוז וועלכער מעשת, דעד פו: ר ו ת דעד .“ערףבחורים' "זיידענע .דו

 אנ׳עהנליכע "חשובה". הקייס—אג אויף לוכט בעזונדער א אבער צוגוסט 'ווירקליכקמט,
 ארטוסט פונים געתערט אור האב דעיצעהלט, צוטיאז ה' וואה דעד, צו ?מעשה

 קברנים־שוהל, ווולנער און סארנעקוטען עה איז מאיעייכקייז, ה׳ לייט מאיעווסקי. ה׳
 גרוגד־אודעע דו נשמה סקי׳ס—אג און עגטשטאנען ׳מארעווסקיין, ה' לויט אוו, עם ווען

"דבוק". פונים
 שטרור. כאראקטערוסטישער זעהר אווז אייר עדצעהלוגג צוטראנ׳ם הי אין דא סיאיז

 נעווען זענען שוהל. ווילנער אין נעהערט ■האט סקי—אג וואס אגדות, די :געמלין
 סקי—אנ האט היום, א קוטענרינ ט. ל ע וו ר ע נ ע י או: ט ל ע וו דעד ן ע ג ע וו

 יענער און וועלט "דעד וועגעז טראכטען אויפגעהערט נושט נאכט ;איגאנצע ווידער
 איוגענטלור זמן אנגעהויבעז האט סקי—אב אז אבט, און ווודער מור נעהמעז / וועלט
 די מוט טהון צו גענו-מען, גרוגד און אויר, ■האט וואם "אשמ-אי", פונים שאפעז יוריש

 זוז( ריין־קונסטלערישעז )אוז האט און ויעלטען בוודע יועגען פארשטעלוננען יודישע
 • פערטראב בעזונדערס גאנה אלעמען דעם אויף זור ימע; •מוז ,,דבוק״, ׳מוטי: געענדיגט
סען...

 מעז ווען אייפגעבראיכט. שטארק יעד,ר ווערעז טקורביח סקייס—א: ש. פון אייגוגע
 נאהנט שטארק לעבען זמן פון יאהדעז לעצטע יי און איז סקי—אג אז זוי, בעמערקט

 אויבערשטען, יעם און גלויבען צום פאלק. פילה נלייבעז אווגפאכע: גאנץ צום נעווע:
 בעלוודיגעז אוונפאר עם •הייסט באישטעלונגעז, זוועיע יפ:ל וכדומה. ועונש שכר און.

 נעוועז אוז סקו—אג אז צוגעבעז, אפילו האנעז זיי נפטר. גרויסען סונים אנדענקעז דאם
 ער אז "פיעטעט־געפוהל", שטארק א יעהאט האט עד אז ,“"העגטומענטאל געשטיומט

 ראם וואס אלץ, בעקרוינט און בעשענט טאמוווע: רוירפאלקסטומלוכע אויס האט
 בפועל יוד גלויבוגער א ווערען טאקע זאל הקו,—אג ער, אז אבער געשאפען, האט פאלק
צי ערלויבען עם זור מעז קאן ווי — דעם צו שטארק־נענויגטעי א אפילו אדער ממש



זזטדזז.* ^"מ־ *נ

 *ז:מוו:ם*• מ י־אציאנאליסט, א נעווע? •מיי כל את ו.יאכ ־עם, וועגעז עי־^נטע•
?“"פזנסטערניש דעד טיט געקעכפט מיו כ? תאט .־ואם טענש, א

 לעצטע די אה געווארעז את סק;—אנ אז טגינזנע, ■דאב בגי אבער הר האלט א:ד
 ?ב צ גענויגטער שטארק א הפחית, לכל אה, ■מאמין א יוד א לעפעז זג? פון יאהרעז
 יאהרעג לעצטע די אין אויר נעלעבט אי׳יהערליך עד האט נאטזי־לזר, גלויבען. פשוטי;

 את ער וואס דעחמיט, נישט אבער זיר ערקלערט דאה אזנטעליגענטען, אידערע אלע מי
 *רער גאר יוגענד, דער אין וואם ראציאנ!אלזסט, און פאזיטיוויסס דערזעלבער געבלזבען

 ט. א ■ה ט אין ט גי ק ט ס יי ר ד יענע געפעהלע איהב האט עלטער רער או•־ וואס טיט;
 נענה זיר אין געהאט האם ער יאהרען. טזטעלע ־• אזן און יונענד רעי• אין *וואט

 דרייסטקעט די נעפעתלט אבער איהם האט עש פאלק'•: אי: געה: "צו אויף דרזזסטקבט
 וכדומה. הפל? און טלית אנטהון מאמין: פשוט'; א פין לעבעז א פיהרעז• אנציהייבען

 פיהלען און פערגאנגענהגיט גאנצער זגין טיט איבערי־גיפעז בעדארפט ער האלט דערצו
 אינטעלזגענטער ־ האלב און אינטעליגענטער רער אין פרעמד יעדר זזר

סקז—אג ויען לעבעז. צו אויסגעקוטע־ איו איהם וועלכער אין כביב־,
 אפילו ארעד יוגענד רער א:ן איבערצגינוננע; רעליגיעזע זגיגע צו געקומע; ו־תלט

 גע־ דערויף אויר איהם בגי ס׳וואלט אז אור, גלויב יאהרען, מיטעיע דז א?
 יאהר זיעבצעהנטעז )פון יונענד גאנצע זיין ווי אבער אזוי די־גשטקגיט. האפט

 יאהרען עלטערע זגינע פון טייל הזפשער א אויר או; יאהרע; מזטעלע גאנצע זגינע אן(,
 בע־ אונצעהלינע געהאט האט עד וו: אזר או; פי־מרענקעריי, און אבגעלעבט ער האט

 שוועה זעהר אייחס איז פריידענקער, צמישעז איגערהריפם פריינד נוטע און קאנטע
 וואש וועג, רעם אויף נעף.ץ.אונערטיעדלור או; אלעמען רעב טיט אזבערצורזיסע; געווען

המשיח... מלר צום פזהרט און דורות או; לענדער פיעל דורך ב׳:■־ בא־ג פון ע נע־
 נעויע• עבעז*־ זיין פון יאהרען לעצטע די אין איז פקז—א: אז בערדיפטונג, צ? א?

 זין, עכט־יודישען פראסטען, אין רעלזגיעז־פריש אויר גאי "פאלקשטימל:־", ת בל; :.־ט
 אויפעני־עדמאדנטע ד? אזבער י עש, האט ער האטש הארצען, א,? געווען עש את עי א:

 ק־7 ביב טגינע אויף בלות ניט ז:ר איר שטו? לעבען, א? פעיווירנליכם נ:ט אורזאכען,
 *וועל ערצעהלוננען, חסידיישע יגינע פו; סטיל בעזונדערער דעד ווי: אגינדריקען, טוווע
 א פון סמ:ל רער ניט אויר אקינסטלער, פון שכיל דעי ואינ:ט מאל פיעל א:• בעי־

בעווגיזען. אביעקטיווע שהרענג אויף אויר נאד זאמלער,
 "אל טא־ען זאל ■מען אז און קבר זג? אויף קדיש זאגעז זאל מע אז צוואת, ז:•:

 נעווע: ניט אופן קיין און איז ,“"דבוק זיין שפיעלעז וועט מעז אזת־ער “רחמיש מלא
 נע? ז:ר ■האבען דזנעזאן נ?ט פרץ, נזט ס־זאר, נ ע ב י ו ל נ א נצר "שענטימענט", קי?

 פאלתש^ קיין נזט געפעהלט ניט בוידען האט זיי חאטש זאכעז, אזעלבע וועגען דאגהיט
 געוואלט, דורכאויס האט שק?—א: וואם ראש, הענטומענטען. קי:ן ניט טזמלזכקגיט,

 בעוומזט "דבוק", רעם שפיעלען פאר׳ן ■־חטים" מלא ,.אל ■מאכען א:הם יאל מעז אז
 א ף*אי ווי ליעבלינגם־ווערק, זגיז אויף געקוקט האט ער אז אתסדרוקלנד, דערצו נאד

שאפוננ. רעלזניעזע
 עראינערוננעז זגינע אין ווינאדסקי יעקב ר״ר .רערצעהלט— גערערט האבעז "מ:י

 אונזערע איבערצונעבעז דא בדעה נ?מ האב אור רעליניע. וועגעז — שק?׳:—אג ווענען
 *פער ניט קאן ער אז נעזאגט, שק?—אג תאט סוף צום נאר דיי־, ווארוטע או; לאננע

 סאצ׳אלתם דער און י־עליניע ד? אז טיינען, מעז קא; קרגיזען :ער־כע א:ן וו? ישטע-הז,
 דמט•?־ אין אז סקיין,—אג דערצעהלט האב א?ר אנרערע... דאס אי?נם תר:ס זענע;
 סא־ אונאבהענג?גע די צווישען פרגינד אפילו און בעקאנטע וועניג נזם אזר תאב לאני

יודען... ארפאראקסזשע אפילו נאי ■מאמינים, טזעפע נור וים זענען וועלכע צ״אלוסכעז,



€1.ע. מ. דליעג^מןנ׳ דןר

 5זעה זר געהשטזך! "א:ך אפ:*$עו ש^מנעז א-תורצע( נאד פינו—אג האט דעדויר
* (.42 ז׳ ,“)"?עבען נזט!"

 האיאק־ .'״הארץ/־■ און ייפה ל. היבטער רער דערצעהלט סיהאט וואס אניעפיזאה,
 רע׳ יודי־׳טע: איינפאכען אזן עכטען צוס סקי—אנ ש. פזז בעצוהזנג די בעברי 'טערווורט

לעבעז: לוגיעזען
 טאסס• — אנדערן פיעל צווושען יפה ל. הערצעהלט -׳• פערלאזט האבען "טור—

 עפים אויף אבנעשטעלט זיר האט צוג דער ווען אווענד, אין ור.5יוס> ערב רוע
 גערען אגינגעלאהען זענעז סיר וואגאן. סקיים—אנ אין אריבער •מוי זענען אסטאציע,

 קאלטעי טריבער, א געוועז סיאיז פאסאזשורען. יזדישע די טיט בל־נדרי דאועעז צז
 ז*א האט אווענד־פונסעערניש א״טעטיגע אזן שווארצע א אייענר. פינסטערער אזן

 ד: *אויר געקלאפט י האט אויפהער, אחז געגאפעז האט וואס רעגען, הער אגינגעהיילט.
 אמיערע פערקלעטט האט אזטעט דריקענדער און שווערער א האד. אויפין אזן ווענד

׳ הערצער אלעטענס
 בעז איהם און אניעטוד צוזאטענגעשטעלט !מעז האט ברעטער און קעסטלער פון

 צ^ האט שיין דזנקעלע זייער און ליכט אנגעצונדען האט יטען טושטזר. א טיט דעקט
 נע־ האפען וואס שאטענס, די נעטאכט נעריכטער נאד און פונסטערגוש די שפרויט

 און אניאלטען׳ איז אגיננעהולט האט, סקו—אג וואגאז. פון דווווגקלעז אין וואנהעלט
 א■•; אניאלטען פון ניגון מוטיז ,,כל־נהרי" זינגען צו אגועהויבעז טלית. • געלאטעטע

 פערווארפענע די און נעפינעז נאך ן סע קאן אזעלכען וואס בעל־תפלה, געניטעז
שטעדטלור

 אי־אב זענעז. קינדער און פרויען הי אןייך אוהם. נעבען ועשטאנען אלע זענעז מיה
 אויפגערענטע, און צוטומעלטע איהם. ארוס ג-רזפירט זיר און פעקלער און בענק די פון

איהם. נאר נאכגעזאנט און תפלה דער צו צוגעדערט זיר ט:י האבען
 טי:אפ אוף אגינגעגעבעז נישט זרר האט ניגון דעה הייזעריג, ועוועז איז שט:ם זיין

 מטן אין אבער אונטערגעהוגקעז; ביסעל א "עברי" זיין אויר האט
 טיט דורכגעדרונגען אזוי תיפלה א געיהערט נישט אזר האב לעבעז

סיט לעבעז, וואנדערענרען און אניאוינזאטעז פון צער אזגאויסדריקבארען
 בעמנט וואם עלענד, איהר אויף זיר קלאגט וואם נשטה, א פון געפיהלען ד:

די אה "כל־נדרי"־אווענד, יענעם אין תפלה שטילע "אזיגע די .ווי גאיט, און
 פערשלא־ געווען זעגען סיר וועלבעז אין וואגאז, יפינסטערז רעם איז סטעפעה, ליכע .

 צריש ליכט, די פון שיין זוסס״דיגער און דונקעלער דער בגי אמהיפ׳ארון, א.ין ווי סעז,
 פון קלאפערגי לאננווגילענדער און איינטעניגער רער און ווינד פון ברומערגי דע־ שעז

רעגעף/
 שולדערן ארעי !מעשיות חסיד/ישע דערצעהלען נאכפאלגער זגינע אדער פ^ן וועז

 טיי אדער מעשיות יעגע מוט ניט קיונמאל זור זר אידענטיפיצ:רעז טיפעז, חסיי׳ישע
 ■ ר, נאטורל האט, קזנסט די אט חאטש ט, ס :ו ק—איבערהויפט עס א:ז זר בגי פען.

 :־ס עי־ סק:״ז.—אג בגי אבעי אוז אנרערש שו-־ש־נשטה. זרער און אחיזה אשטארקע
 שענע, זעהר א אקט( דריטער ,,"דבוק׳ )רער צדיק טוראפאלער פונים טויל א:ן ארגיז
 תר״פ, שנת פון )ערב־יום־כפור אב עס ער ׳דווקט שפעטער תורה. הרליגע און ררנע

 בעווגיזט ראם וואס ז, ע ט א נ ם נע ע ר: א ז גי ז פדן (227 ,1919 ״טאמענט״
 הי< האס הרסט וואס ישראל, וועגעז נעהאנקעז זגינע !ט:ט צדיק טיראפאלער רער אז

 פון לאנה הרליגסטע האס איז• וואס ארץ־ישראל, און פעלקער, אלע פז• פאלק ליגכטע
 אין שטערט, אלע פון שטאהט הרליגסטע די ארז וואס •רושלים, און לענדער, אלע

קרן ניט ארז —ובי' ■וכוי טעג אלע פון טאג הרליגסטער הער אוז וואס •.וים־כפור,
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 י אליוז. ימפא&ארט" חיים ,גי־ זלטז שקמה "ר" ער, וו: ר, רע ע ענד
 בעזוברערב• פאקטען, אויבענדערמאהנטע ר: אויף אביסעל/מעהר ?י־ פעדטייאכט

 האגע׳ "דבוק" אינים אז אור, ׳־ה אכינזעהן, אויר אוהד !ועט פאקט, קעצטע; רעם אויף
 1*חאטי אז, און פראפלעמען, ע ז ע י נ :ל ע ר נעשעפטוגס אובעיהויפט סקל!—אג

 אויה׳ חכטוג יור תאט קריטיקער א וו: נעפונען, נשימה סקויס—אנ האט "רבוק". אונים
 נור נישט געזוכט, נשטה, סקי׳ס—אג :,5 האט ת׳ק-ז. קונסטלערישע; איהר נעדרוקט,

 רעליגיעזען א אובערהויפט, אח אויר, נאר היסח, ן ע ש .י ר ע ל ט ס ג ; ק א
תיקו:"

.דבורך? ייעד איז ויעדר $ פאר לואס
 פערשיערען. זעהר זענען "דבוק" פונים זו; או: יוערטה רעם וועגען מוונונגעז רו

 הויפט־מוונענעו: צווו: צו צונעפוהרט סייבונגעז רי אט אבער ווע־עי אלנעמוון אום
 ע&וס זרד האנדעלט דא וואס ■אי, זמר. ריין־רעאלוסטישע א אוז "דבוק" רער אז א(

 דבוקים, טריובעז מייט הסירים, מיט צדיקים עפוס וועגען און וועלטע!" "צוווי וועגען
 !עז אשאל אשאל. פון פאלקס־לעבען 'שטיק א איו דאס אויס, נוט מאכט — וכדומה?

 האיע: מאסע: יורושע ר: מייל רעאלוטעטעז, רוונע גערוען זאכעז אלע די אט נע:
 ארנון־סוסבאלוסטושע איז "דבוק" רער אז ב( זי:; און נעלעבט אח זו: אין געגלייבט

 "בוט", יודישער אטאלייער רער נ:ט וחכטיג, יא זענע: טיפען רעאלע ד: נ:ט זאר.
 דעד וואם ן, ע ב 8 נ פ י ו א העכערע רי נאר פאלקסטיטליכקגיט, בלייזע ד: ניט זאגאר

 פולרעת• און פערקערפערט ער וועלכע ז, ע ע ר ו א די נעשטעלט, זיר האט דוכטער
 ארייש שטעלט ער וועלכע פראבלעטען, פ:לאזאפנשע*■טוסטיש צ: רעלוגיעז^עטושע, ד:

לעזונג. א זוכט ער וועלכע פאר אח
 ׳פעראווגפ^ ?:יער און ווייט אזוי געהען מוינונג ערשטער דער פון אנהענגער ד:

 אוין אז "דבוק", פונים אוימפאנג או; ווערטה דעם פערקלענערן אייר דע-מוט און כעז
שריובעז: צו אווי ערלויבט זור האט נפעליעטאגוסט

 דעי פו; אונהאלט רער שעהר: נושט טעאטער־שטיק, אשען אוז ".־בוק" "רער
 ־7 — עפעקטע; די צו־נאאווו, — פאבולע ד: אויבערסלעכליר, כוסעל א אוז דראטע
 געלו:־־ פאר א פצענעס, נוטע פאר א נור און צו־אוונפאר — פערסאיאזשעז די בולוג,
 שארף־בעצווכענטע פאר א טאנאלאגע;, — -נעזאנט ריכטוגער אדער לאנש,;1ד:י נענע

 א::נענטליך דאם א:ז אבער אלגעטוו; אום יטען. רראמע די טאכען ■ מופע; און פוגורעז
 רוס־ און בעצווכענט מעז וואס יאס, נאר זוז, ענגערן איז דראמע י,ייז נושט אפיל־•
 נא א מוט פאלקס־לעבען דעם פון בולדער ',(דראמא "בוטאוואיא נאמעז מ־טיז לאג-

 חסידיישע; אלם קונדישען סעהר שוט ראזע אקלוינער און פאבולע דיאמאטישער אוווער
מיסטוצוים".

 געגעגצ^ נענוב אוז עם אובריג. אבסאלוט אוז !מוונונג אזא מוט פאלששוזוייען
 וואם או: איז חסידות וואס א ווייסט וועלכער אצווויטען, פון איטוונונג שיצעלעז

 "ספר. א ׳פערפאסט אלוון האט ער ווייל קוגסט, אזוינס אוז וואס און אוז □.סטוציזם
 וועדה, מוסטושע פועל פערפאסט האט צוריק, יאהר צוואנצוג מוט נאר חסיר־ם"

 פעליע־ דערמאהנטער דער אויב פערדוטשעווסקי. י. ם. — קונסט־ווערק עבטע פועל
 אוד זעהט דראמא", "בוטאוואיא א וו: מעהר נויעט "דבוק" אינים זעהט טאניסט

צווושע: פערקעתר אויבוגעז• פונים אבשפוגלונג ווורקליכע די בעריימשעווסק: א־הם
אונזיכטבא-ע אוגערלוכע, דו און וועלט זוכטבארע אויסערלוכע, די וועלטען:



0* מג-שק:. .8׳ 'פון לןןגןננו־ווע: דעי

 חסירישען ווי נעאיוועז "מעחר "דבוק" אונים זעהט פעליעטאניסט דערזעלבער אויב וועלט,
 ווייט, שטוונט “"דבוק אונים חסיד׳יזם דער אז בערדיטשעווסקו, העלט מיסטוצוזם",

 און "חסידות'/ פרצים או חסידים", "ספר בערדוטשיעווסקייס, זנבז, או ערובעד ווייט
 ארומען אג זעהר "דבוק" ם אוג זעהט פעליעטאנוסט דערמאהנטעך דעד וואס צייט, דעד
 אוז "דפוק" פונים אונהעלט דעד אז בערדיטשעווסקו, העלם אונהאלם, נעאוווען און

 דרעמען... ס ׳ ק נ ו ל ר ע ט ע ם פון אינחאלט רער ווו טועפער, און רייגעד העבער, פיעל
(.296—297 ז' י״א ״מקלט" ספי", "בשדה בערדנטשעווסקי׳ם אויפמערקזעם )לעז

 אונפערצניהליכע במעט גרויסע, א כעגענגען דארט, אוז בערדוטשעווסקי עז אמת,
 געביאלע באמת רי ז י׳ ק ס —נ ע ציגעשריבעז האט ער וואס רערמוט, — עולה

 )דער וועלט דער פון קוועל דעם און וועלט רער פון הערץ רעם ויענעז ?צטעלע
 ט ר א וו גענומען איז שטעלע דו אט וואס צויט, דער או; (,50 ז׳ אקט, רריטער ״דבוק"

 קוק עצם דעד איז ידאו־ בעטלערס". בז׳ "מעשה ם ׳ נ מ ח נ רבי פון ט ר א וו יי ב
 די אובער שוועבט וואס גייסט, נרויסער דער ריכטיגעו/ ע בערדוטשעווסקויז פון

 יעדען איז בעוועגונג, יעדער און ווענדונג, יעדעך און פיהלען זוך לאזט וועלטען", "צווו:
דראמע. דער פון אויסדרוק1

 דעם וועגען יא רעדען פאלקם־שטוק, א "דבוק" אונ׳ם זעהען וואס רו, פון אנדערע
 אויסטויטשונג רעאלוסטושע ריינע די דראמע. רער פון ווערטה קונסטלערישען גרייסעז

 צו קאנסעקווענצען לעצטע אוהרע און צו׳פיהרען פארט אבער דאר ומוז דראמע דער יפו(
 און "דבוק" אונים עם זור האנדעלט קוים רען זאר, גאנצער רער פון הדמות !מעוט דעם

 .דבוק" דער שטעחט דאז לעבען, יודושעז אוטאלוגען פונים אבשפוגלונג פלויזער א
׳וכדומה. "אבן־נגף" דונעזאנ׳ם פון ער5הע נושט ווירקליר

 טען מוז ׳ממילא רעאלוסטושע, קוון נישט לגמרי זאר נאגצע דו אבער אוז נליק צום
מעטאדע... אנדער גאנץ א אנווענדעז און מאס אנדער גאנץ א .מוט צוגעהז אוהד .צו

 זיך וואלטען קריטיקער און רעצענזענטען פערשועדענסטע אונזערע ווען
 אוימ־ גאנץ זוון וואלט שרייבעז, זוו וועלבער וועגעז זאר, רער און ט כ א ר ט ע ג נ וי ר א

 קוון נישט און פאלקס־שטוק קוון נישט אוז "דבוק" דער עז בעווייזען, צו זיסט
 בעאבאכטעט ׳מעז און ומען לווענט אונז פוי ווו אבער אזוי .“דראמא "בוטאוועיא

 פון גרונה רעם אויף אורטוילעז טראגט־ארויס מען און אויבערפלעכלור ז^הר זאכע!
 זאגען: דא מען מוז איינדריקעז, נושט־קאנטראלורטע צופעלוגע, אבגעייסענע,

 בוזין אנהויב פון דד^מע גענצע די דורכגעהן אקארשט לאמור .ונחזי". ספר "ניתי
 פונים שפוגעל א און "יפאלקס־שטוק" א אוז זו ווופועל אויף זעהז לאמיר און סוף

....,פוט" יודושען אמאליגעז
 הער© פינסטערניש, פאלקאמער ע בוו אויף, זנך הויבט פארהאנו. דער ^אוודער _

געזאנג: ומנסטושעך שטולער, ע ■דערווווטעז פון ווי זוך
ווא^ מחמת וואס, מחמת

נשמה רי איז
הויר העכסטער פון

נרונד? טועפסטען אין *ראב
טראגט פאלען דאס ׳-
׳ זיר". אנז אויפקומען דאש

(.5 ז׳ עקט, ;ערשטער
 מחמר שטול־שטיל: זוך הערס דערווגיטענס פון שטאק-פונבטער. ווערט "עם

*)פארהענג( ובו׳ הויר העכסטער דער פון נשמה די איז• וואס מחמת דאס.
עקט(. לעצטען פונים )ענדע
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זייערע עיט דדעהען בושט דא אלזא פשט׳ליקעפ"זאלעז אונזערע ־וויפיעל
 א שולדערז צו נושט אז טאג, דער ווי קלאר פארם דאך בלצבט סאפוזמען, און שטוק

 דוכטער:^ ארויסצושטעלען נאר נעווען, אויסען רוכטער רער דא איז סביבת געוווסע
 געוויסעז א טיט אן זיך ט ב י ו ה זאר א וועז פראבלעטען. צי פיאבלעם, געויום א

 דער א:ז דא□ אז עם, הווסט געזאנג, יענעם מוט זוך ט ג י ד נ ע און געזאנג יוטמושען
 צו אלזא בעזתאגדעלט ,,דבוק" דער זאך. גאנצער דער פון לווט־ימאטווו

 בעסער. ווע־ט דאס ווו אדער, "אויפקומעז", א'. "באלעד' פין פראבלעם ראם ^לערע-שט
 "בבי אנהויב: פון "עליה". און "ירידה" — ווערטער העברעאושע דו דורך ארייסגעגעבען

 “געזאגנ מוסטנשער אשטולער, דערווייטען פו• ז:ן־ העי־ט פונסטעדנוש פאלקאמער א
 מחסתוואס... שטול: זוך תערט עס וואנען פון "שטאק־פונסטערנוש, ווודער ענדע צו און

 צו אדער “"ופאלקם־שטוק א צו אלץ דאס האט שייכות א פאר וואס — וואם"... מחמה
דראמא"?." "בוטאווא־א א

 אקט. ערשטעז דעם און בטלגיד דו פון שמועה צום צו ווודע■־ זוך מי- הערען
 *מעג ביי ווו טערק וועגען און מלחמות ויעגען שמועכען גיט דארט? מור הערען מאס
 פון שמועסען נאטורלוכע גושט השלישי", בנימין "מסעות זיון און ספרים מוכר דעלו

 אויה צבי", "פאטוליע זיין און פונסקו דוד ביי ווי אכילה וועגען מענשען הובגערוגע
 און בראנדשטעטער ד. מ. בוי ווו מופתים־״ערצעתלערצ, און פלאפלעריו סתם נושט
 הורה־ קוון נושט זאגאר לעבען, חסידיושען אמאליגען פונים ערצעהלוגגען זצנע

 און זוצען וואס בטלנים, בוו געווען נאטורלוך אודאי ראך וואלט עט ראם שמועסען,
 ווענען שמועס א אנהויב פון נלווך זוך פערבונדט עס נאר אב־ת־המדרש, און לערנען
 גרוי־ העם וועגען און עליות וועגען און •רידות רעגען ע.לם, של ברומו העומדים דברים

 נשמות, נעפאלענע אויפהויבעז צו און ניצוצות זצן מעלה צו האמת צדיקי פון כה סען
 מחמת וואס... "■מחמת לווט־מאטווו: צום ות5שיי דורעקטע א באמת ס׳האט וואם אלץ,

“וואס״
 משולח". "דע-—בטלנים רו פון רווד דו און ארצן פאלט שטועם א-הויב און נלווך

 "פאלקס־שטוק"? אלס פערשטעהז "דבוק" דעם זאל מען ווען פוגור, א פאר עס אוז וואס
 האט צו׳וואס ער? ווול וואס דא? אוהם דארף ווער משולח"? "רער וואנעזיקומט פון

___ י רראמע? זיין און בעשאפעז בבלל דיבטער דער אוהם
 פריצים, פון געשוקטער א ווו זיין נושם מעהר* ער י,אן גענומען, עאליפטזש רווחי

 מעגלוצססע אלערלוו דערום וווים און שטעדטול צו שטעדט.ל בון פאהרט־אום וואס
 אבעך עי־ דארף וואם־זשע צו — שטעדטלור, דו פון פליאטקעס אוו געשעהענושען

 צו און מקובל? א און חסיד יא• גראד געשולדערט, אותם האט סקו—אג ווו זצן, צו דאז
 און'צי לעבעז? פון סודות העכערע אלע 'מוט אנסערמחיט יצן יוקא ער מוז וואס
 גע? פון מאהנעך שטענדוגעך דער דראמע נאנצער דער און זצן ער, דוקא עי־, מוז

רעכטינקייט?
 אגע־ ווו מעהה גושט זיון נעדארפט משולח" "יער האט יענומעז, רעאלוסטוש

 פארזא־ מוט׳ן וס9ע עה האט אגעשעפטעז פאר אס ו■ — ©תקאטטשוק, וועהנלורעי־
גזירות? ע העכע! אלע בעשמומען אי-ן גען

 זוסיע ר׳ וועגען שמועס זירז מוט בטלנים דו פאר ארויס ערשט צו טרעט ער ווען
 פאראו־ קונז האט "אותר, בטלנים: דו פון אנ׳אבשנוט גלגיר ער בעקומט תניפאלער,

 *דעה באלה ארצן". זוך מושט און רעדט מען וואס וועגע! נושט ווונסט נושט, בעל
 דער־ שפעטער נאר מענש, אנ׳אונגעוועהגלוכער א.ז דאס אז אבעי, זוו פוהלען
 תומעל. .פון סודות העכערע דו ווווס וואם אוונער, רעדט זוו פאר אז שויז, זיו פוהלען

געשטאר• גישט נאך איז וואם אמענשעז, פון נשמה א "א; זאגט: סשולת" "דעד מען
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 $ פאר קומט געווארען, געגוירען נושע ;אה איז ויאם אידף, און ארגין דארף בען,
 £ג> קראנקע ך: ווערט היגד; דאס געגוירען ו!ערט קר^גקע, דו ט3ש©<ר נער^נגעא:

 צי בטאנים ת גושט שוי! וואגען (,16 )ז׳ קונד" אטויט געבוירע: וועהט — זרגד
 דעם, אין צוווופאען צו נושט וואגעז זיי אז שזין, פשיטא או; דעם, וועגעז הקרניעז

 ווי אי! אי! "אי! זאגט: און אובערראשט שטארק ווערט בטאנים ד: פדן אייגע!" נאי
 קומש וואנען פון זוך". טתוט אוהם נעבען וואם נושט, זעהט ער אוז! אמעגש באוגד

!בה? אזא רוין־רעאאוסטוש, נ,המעז א.הס זאא מען רוטן משואה, צום
 וווופט משואה" "דער וואס דאם, רעאאומטוש בעה־גיפעז ווו־נוט־ס נאר קאן מען

 ווערטעה: תאמודיש א דא אוז דערויף הויז. און סגדרין בגי ס׳קומט־פאר וואס ץ, אה
 זענענדוב שמועסען(. אאעראיי אן זוך !מעז הערט ארומגעהעי )פון מאי" "ממהדורי
 אנהערעג־ מענשען, פערשועדענסטע מוט זוך בענענענדיג אונמעריועגעגס, שטענדיג

 תקיעת־ דעם וועגען הערען געקאנט ער האט מעשיות, פערשועדעגע וי ז פוז זיך דיג
 דעך א!ז; דעם, וועגעז רבקה, ב; ניסן פרגינד זיין געגעבעז אמאא האט סנדר וואס כף,

 עואם־האמת, אויפ׳ז שזין אוז וועאבער פרגינד, יענעם פון זוהן א אוז חנן ישיבה־בחור
 ־5טא זגיז גוט־אב און פערגעסען תקיעת־כף זיין אן ■האט סנדר אז דעם, וועגען און

 חאטש אגיאנדערן, יפאר נאר זוהן, ניסנ׳ם בעשערטעז, אמתין אוהר פאר נושט טע־
 געוואוסם, פארט משואה" "דער האט וואנעז פון אוגבעגיכיפאוך; א^׳ץ דאך באגיבט עס
זוהן? ניסנים יענעם אוז זמן אז

 או< הא^טונג גאגצע די בעגרגיפעז נושט •ואופן בשוס־איבן אבער דאך קאן מען
זגינע. ג נ ו א ד נ א ה גאהצע דו און ימשואח פוניב שטעאונג

 הביינס רעם אוהם דערצעהאענדוג מופר, מנדרין זאנעז צו עמק זגין אוז וואם
 *כונאנדער אוז, חנן ווער גוט גאנץ וווסענדוג ויודער, און, (30 )ז׳ שפוגעא מוטי: משא

וווסען? צו אז גארגושט אוהם הויבט ער ווו גאגיך איהב, זועגעז זוך פרעגעז
 *אויפגעציו האט משואה" "דער אז זוך, פוהאט עקט עישטען גאגצע; דעם או;

 גך האט פארוואם — קרעפטען, בווזע מוט טהון צו האט הגז אז געוואוסט, נענע
־ דעם? פיוז אוהים אבווענדעז צו אום געטהון, גארגושט

 מען א׳-ויי ויו געאאסען, אוז רוהוג גאנץ זוך ־•ערצעהאט משואה" ,.דע־ נאבמעהר:
 דעם מוט נור מעז קאז טגיוועא רעם "ארויסרופען קר^פט: בווזע דו ^רויסרופעז קאן

 העכפטע וו פאאם זגין און צונויף שמעאצט וואס שם, םנעיךוהטען.“אי צוויופאביג
 הערס און קאפ רעם הויבט־אויף "הגן און טהאאען". רועפסטע דו מיט בעינ-שפוצע:

 עך אאזט צו־וואס משואה"? "דער עם טהוט •צי־וזאם (.10 ;ז' צו" יפמערקז^ם;א ■ך ן
י י *י ארגיז? תהום טועפעז און פאואען חנגיעז אוטגאוקאוכעז עאענדעז, דעם

 ער, וואקסט דארט נושט, אוהם זווהט מען וואו פוא. אומעטים אוז משואה" "רער
 פאיאויס, ער ווווסט געשעתענוש, יעדעס אוונצוגען, עי יעי שאטעי א זו: בעגאווס ער

 *גע ס׳טי־ז וואס דאם, נעשעהן זאא זאגט: אוונער ווו ,*גוש קזו-געב עי ווארענט דאר
 *ערקאע אהעכעיע אוהם גיט און פאקט ועשעהענעם עדע* בעשטעטונט ער שעהן,

מעניש? א באר עם אוז וואס — .רונג,
 אוהה מוט חופה ידער פאר שמועם ריר ו א פוהרט ארומע, די מוט טאגצט אאת

 משואת" "רער. ערד דעה אונטער פון ווו וואקסט־אויס פאוצאונג פראדע. ניאניע אאעער
 געי דו פת "נשמות קבאהו אוז פרק פרויעז.א צוווו דו מוט אערגען צו *הייבט־א און

 * פער גוף, א אתן רוחות ווו נושט אבער וועאט, דער אויף אום זוך קעהרען ששארבעגע
 דאם דא אוז זואו — (,41 ,)ז ׳וכוי וכוי גופים" עטאוכע דורך געהעז וואס נשמות, ה^ז

. ״בוט״? יודושער אמאאוגער דער דא אוז וואו ״פאאקס־אעגע!"?
2^ — כעסר, משאים, גר^מען, זאגט סארשאאעק, ע בדחן, $ רעדט חופה .רער פא־



צייטלון ('*לל

 צ כאת דעד פאר הופה רער פאר האלטען צו משולח זביטוגער א עפוס אבער קומט
הגלגולים"?... "ספר וווטאלס חיים ר׳ פון דרשה

 הנהגות זבינע אלע דראמע. גאנצער רער און אויף משולח" "רער זיך בוהרט אזוי
 ימע! ווען משוגע, זאגאר טוולמאל און ודולר, און משונה -זענעז דבורים ?ביגע אלע און

 לעבעז. יודישען אמאלוגעז פונים טיפ אלם רוון־רעאלוסטוש, בעטראכטען איהם זאל
 וואס — מעגשען, משוגעיגעם אווילרען, מאהלען אונז געוואלט סקי—אנ ווודעי׳ האט
רראמע? רער אין דא ער ערפילט פונקציע א פאר

 ל3 סוף וופל — חנן — דראמע רער פון הויפט־העלד דעם ווידער מור נעהמען
 אבסא־ אייד אונז ער אוז —אקטען, אלע או; טיפ ווירקענדער רער דאך ר ע את• ■טוף
 פאלקס־שטוק, אלם בלויז "דבוק" רעם בעטראכטע; זאל מען ווען אונבעגרביפלור, לוט
 פראווען מקיבל, צ תקא ביז1 חנן מוז וואס צו דא; בעגרביפעז צו ניט איז עם דען

 קליפה!? דער אין זונקעז און “רזיאל "ספר אין זיר זבי; עוסק ,תעניתי□ מוט מקואות
 תקיעת־ ויעגע; מוסר־השכל אותר מוט “"פאלקס־זאן־ רער געפעהלט ראן וואלט וואס

 וואס וקיב, חי פשוטיער א זבן געוועזט וואלט חגן ווען גערעכטוגקיוט, וועגעז או; בף
 רעם האט סגדר און סנררין, מוט תקיעת־כף א ■אבגעמאבט האט פאטער זיון

 צו געוואונעז. נור רעם פו; וואלט “"פאלקסטימלוכקביט די געהיט? נושט תקיעת־כף
 חייליגעה נרויסער, $ פון באלען ראם ארבינגעפוהרט סקי—אג דא האט וואס־זשע

צדיק? דורכין תיקון או; עליה איחר או; נשמה
 אויף נושט אכט קוון אויר לעגעז ,“"פאלקסתאר א "דבוק" אונים זעהעז וואס דו,

 די בו; נביסט אונים גושט גאי אוו וואס "דבוק'/ אונים המעשה ספור נאנצע; דעם
 יודושע• פועל זעהר דא זענעז עם "דבוקים". וועגען פאלקס־ערצעהלונגען יודישע

 לעבעדוגע פון קערפערס און אתי; געהע; וואס רוחות, ווענען פאלקס-ערצעהלונגע;
רע ע וו ז צו תיקון א רוחות דו אבער זוכעז ערצעהלונגע; אלע יענע אין מענשע;.

לעבעדוגע או; ארבי; זוי נעהען חבלה, מלאכי פון געיאגטע און געטריבענע אדער, זיגד
חטאים. בעגאנגען זענעז ימענשעז, יענע זוו, וואס מענשעז, פון קערפערס

נושט אבער, תיקונים, און חטאים מוט זוך בעשעפטוגע; מעשהילעך יודושע די
אווג־ אווז נור דא איז עם טויט... גאכיז אובער געהט וואם ז־לועבע, ע י ו ר פ א מוט

 וואס פרויעז־לועבע, אויף עהנלוכעס עטוואס דא אוז עס וועלכען או; הפור, ציגעך
 מכשף". רעם "תנחום וועגען ספור רער אוז דאס קבר. או; זוך מוט גענומען ווערט

 און שטעמפעל, ז ע ש י ד ו ט־י ו נ א רורכאויס אבער. ספור יענער זוך אויף טראגט
 ס־ ק ל א פ א רוחות. וועגעז אגדות יורושע אלע צווושען ם ה א נ ס י ו אנא בכלל איז

הכלל. מ; יוצא א אויף ניט און כלל א אויף נור ווערען געבויט אבער קאן ך א ז
 זאל מען ווען אונבעגריופלור, אבסאלוט אויר אוז עזריאל ר׳ צדיק גאנצער רער

 זבי־ און דאז זענעז זאכעז פועל פאלקסטומלור. רעאלוסטוש־ בלויז בעטראכטעז אוהם
 בא־ אנ׳אובערונער נור זענעז זוו איבערוג. אבסאלוט הנהגות און תהלוכות תורות, נע

 זא־ אויף צושייער רו פון אויפמערקזאמקביט דו ווענרען און דראמע דער כאר לאסט
טחון. צו גארנושט דראמע דער פון פלאן או; הייפט־אודעע דעד מוט האבעז ולאס יכען

 ריון־רעאלוסטו־ אלם ווערען בעטראכט נישט אופז בשום אלזא קא; "דבוק" דער
 די האבען וו.>עז עס ווו נושט. אויר אבער בעווביזט דאס זאר. כאלקסטומליכע שע,

 דער אז ערשטע, דו ווי אמת, צום געהנטער פועל זענעז צוויוטע די חאטש צווייטע,
 פוגורען דו זענעז ז ע ל א ב מ ו ס באר זאר. ע ש ו ט ס י ל א ב מ י ס א אוז ,,דבוק"

 אלע ט. ש ט בי ט ע ג ס י ו א צו־פועל — נעשעהענושען ■די בולט, צו־פיעל ״דבוק״ פונים
 רוורען בערארפט האפען זוו וואס צביט, דער אי; רווה, מאס נבין האבען "-בוק" אין

צו־פועל מאג, צו־פועל קלארקביט, צו־פועל דא אוז "דבוק" אונים וואונק". ואגיפץ



ר
4■^—׳.׳* * •^ןו^כי׳"^ג **$

■-־״•׳ ה.> בו׳ו ". 4אי נישט רעדט הרנער ממיטות,״1 סומבאליסטו־ איפסעלס אי: ויי -י-יי-" י~י", .״״
 - א.נ •-ר... טפי כי, ,,א, זפיא,*::,הומעל בעזונדער א עפוס מיט אמעז,תד שע

 פיעפק_ע גאנצע! זרעו־ בר געשפיעכעז, אלע און געשעתענושען אלע זענעז **"דבוק
— דורכזיכטוג און אוונפאר הויכהרט, און

 עראגט וואם ויערה, פע־ם מהות אטח״ן רעם צו געהוטען מיד זענעז דא אט או!
 נייטט אח דאס “דנוה "דעד אדער “ויעלטעז צווי: "צווישען נאסען: רעם זיר אויר
 כ׳< אנגענומענע~ ן לוייט או! רגילות דעד לויט )האטיש לעגענדע" "רראמאטישע ר!:::
 או! שעי , איית אניעצרכענט איז עם וו: (.“"דראמע אז אויר אל:י; עם איך חף

 • רעאלוסט. קירן נישט אויר אח ראם טעאטעדגא^אנסעז. ד: או: אפושודט ווערט
 מ־ י 0-״ז ! הרז נושט אויר אח דאס האבעז, ווולעז ארנוגע ו!י זאר, פאלהפט:מל.יכע

 דערבר ע. י ר ע ט ס י מ א ■נאד אנדערע, האבעז ווילעז עס ווי זער, באליסטישע
 "פאלהס־טיסטעריע'/ א אויסגעדריהט, דר האט איינער וו: נושט, אבער עם אח
 פאלקסטיימליב־ און פאלה סיט״ן ע. י ר ע ט ס י מ ע ש י ר י פ ח ג־ נ ע י ט ש א נאד

 ז אמת זרז לוייט אויסערליר. ריין אוז צופעליג ררז טחון צו “"דבוה רער האט הייט
 ף ר ר ן : א ן ע מ ע ל ב א ר פ ע כ י ו ה ע ג :ג :: א “״דבוה רער בעהאנרעלט ■מהות,

ע. ד א ט ע מ ר ע ש י ד י ס ן־ח י: ר ז ו א ט ס ר ו. ז ע ש י ר י פ ה
 ^אלהפטוטליכהגיט. טיט חפידיזם צוגייפמישעז אויפהעיען פוף בל פיר מוז מעז

 זענעז חפירות פון פאלהפטומלוכהרט און דעמאהדאטיזב וועגעז ררדערצעז אלע די
 חסידחס, דער פערגלרבוננעז. צופעליגע ירן און אויסערליכע ריין אויר געגריגדעט

 וצנע נאטירלוד, האט, ישאפונגעז, גרפטיגע יודושע ■העכערע אנדערע אלע ווי
 גרויסער, נאנצער רער נישט אבער זענעז ב יי דש ש פאלק. אזן שישים טיעפע

 פ:־ עכט־דייטשער אלם האט למשל, העגעל. ביים". נעראהפעגעי הריר
 אבער ווערט דורכדעם פאלק; דיזטשען אזנ״ם שרשים טיעפע זעהי געהאט לאזאף
/*"פאלהסטזטלזר נושט אופן הרז אין העגעל

 און ספרים ע יש ד חס: די פון רע־לערנען מען דאיף השנות חפידישע ר:
•פאלהס־אגדות. אלגעמרנע פו: נ:שט אוז אגדות ע ש י ד י פ ח כפעציעל כוז

 תיהידי^ר דער פון יסודות די דערהלערעז צו איט דאס דא נישט אח עס
 אנדעדע פועל און נעטהון לאנג שויז עב אור האב א:בר:גענפ, וועלט־אנשדאונג.

 פפע׳ נוגע א:ז וואס שטייר, ארז אויר אנוייחעז נוי אזר וו:ל ׳"א מרנע. ארטוהלען
 געהט־ארזבער חסידיזם רער נעמל:ר: מופטעריע. סהלס—אג פו: פארם דער ציעל

 דורך שלמות. טעדשיערענסטע און פועל דו צווישעז דיסטאניז אוננעהויערע ד:
 און התחתון, עולם אונזער צי נאהנט זעהר עולמות העכפמע ד: ווערען חסידות דער

 זו־ן דעד /*רבי "מוטעלער ■רער עולמות. חויכע יענע צו — התחתון עולם אונזער
 דא. זענעז שלמות אלע דא. אוז צ ל "א זאגעז: שטענדוג פלעגט מלאדי, רב פילם
 צו שלב פון אובערגאנג רער ווערט רוינרעם דא". אויר אנז האצילות עולם דעי

 אין נלגיכצצטיג לעבט טענש דעד נעוועהנלוכער. נאנין א אוי שטענדונער א שלם
 שמענדי־ א ער יאט לעבען, הרלוג הויר, א פיהרט ער אויב שלמות. פערשיעדענע

 אויסעדלוך האט ער וו: אזוי שלמות, תעכערע ד: מ:ט פעדהעתר א:נערליכעז נעז
 דער ,,צדיש/ דער גראר נור ניט ■או■ שלם. זיכטבארען אונזער און פערהעהד א

 ער וויפיעל אויר מענש, געוועהנלוכער יערער אפילו נאי אייפעי־טענש, נייסטישעד
 שעז לעבט ער און שלמות ד: מהיד• אוז וואס ;געטל:כהרט דעד פון אניאהנונג האט

 פערשיעדענע איז גלרבצר^י ער לעבט דעה־אלהים, זר: מוט האימאניע איז רר■ און
 רער או: געפותלס־וועלט, אינעילוכעד רער אוז וועלט, פחישעי־ דעי אוו וועלטעז:

ו/5ו וועלט ג״סט^הוילינער העכערער דעי איי וועלט, אונטעלעקטועלעי חעכערעי



 חס-דישע ת זענעז עולמות רז און טענשעז רעב אייר קוק רעם אל 'טזטבהפכם
 אפער\ אזז ז:: פה הוכן דער דעעליטעט; אויסערליבער פול ארט רעם פוז מעשיות

 דעב אדף עולם7יענעם פו: אראב קוטע! :שטות מזסטישער. העכסט א נאטזרלזר,
 אויף געהט צדיק דעד אונטערשטען. איל□ שטאק אויבערשטען פונים ווי אזוי עיים

 זפנד ארע פוט פערקעהרען רוהיג גאנץ זזר ער קאז דערביי און עליונים עוקפות אין
מעשים. און עצות טיט זיו העלפעז און ארומזגע.
 א:ץ ויאס ק, ע ר יש יענע נזשט דערזבער זיף פזהלט מעשיות הסירישע ד: אין
 רעם. פאר זיך; שרעקען צו וואם נישטא איי 'עם מקובלים. רז פון טעשיות אטאלזגע

/ אדום. טען זז ז אלע פו! אונז ריגגעלט און■ אונז אזן לעבט ואם
 אז• בובעד מ^רטזן וויזזט “ערצעהלונגעז "חזנעזזשע די צו פאררעדע ין2ז אזן

 איבערגענג צום בנוגע ערצעהלונגעז יענע פון, נעעירליכקייט בעזונרערער רעי- א״ף
 בעשטזפטע אלם אלמן געהען נייסטער די וועלט. אוגזע־ אזן גביסטער׳־וועלט דעד פון
 וואס ציזט, רער אין ערצעהלונג. יעדער פ,ין קזזט דער אזן .רינגעלער אזזנפאפע און

 זעהן צו אום פאנטאזיע, זיין אגשטרענגען שטארק זעהר דארף איזראפעער דע־
 זבי: און ליידען יזיין זרר פיהלט עם, שילדערט ער ווען און "איבערערדזשעס" עטוואם

 ער. ווז כמעט גגיסטער די חינעזער דער זעהט שילדערט, ער וואס דעם, פאר ט ס ג נ א
 אבער, אזז עולם צו עולם פון איבערנאנג רער אט בעקאנטע. און נאהנטע זיינע זעהט

 —אג שענערער. א און פרייערער א יייבטערער, א ערצעהלונגען ע ש י ד ז כ ח רז אזן
 איהם בזז און שטרזך מערקווירדיגען רעם אט אייםגעצייכענט געווען תופס האט סקי

"דבוק". רעב שאפען זבן בעת געהאלטען זך ז ער האט
שטעלעז אזא פיר געפזנען "דבוק" בונים אקט ערשטען אילם

 נאה ׳רוחות, בייזע נישט ארום רזנגלעז אונז באבזנקע! זיכער(: זעהר ")לאת
 עם זיך קוקען זיי אט צייט. רער פאר געשטארבען זענעז וואס מענשען, פו; נשמית

רזידען און טהוען פיר וואט אלין, צו צו זזו הערען און צו
 נשמות?, וועלכע נשמות. רעדסטו! וואס טאכטערל! ריר, טיט איז גאט פראדע:

גן־עדן... ליכטיגען אזן רוהען הימעל. אויפ־׳ן ארויף פלזהען נשטזת כש-יע ריזנע,
(.39—38 ,)ז ...“אונז! טזט זענען זזז באבעגיו! נזין, לאה:

 וואס זזז, רעם אזז אויס סקי—^׳נ רא עס טייטשט טיסטעריע רער פון צוועק צום
 גישט־דער־ אויסערלזר זייערע אונז צווישען דערלעבען טענשען יוגג׳פערשטארבענע

 רעם אוגז" טזט זענען "זזי פראזע: דז נעהטט־ארום אבער אמתין אין יאהרען. לעבטע
. וועלטען"... צווזז ״צווזשע; פערקעהר •און צוזאמענהאנג גאנצעז

 רוהיגער שטיק א אי צטט דערזעלבער און איזן אזן "דבוק" רער אזז דערזבעי־
 דערזעלבעך אין און נאאזוויטעט, רזצטערזשער תויכער רער טזט רורנגעגומען עפאם,

 טזע־ זעהר אזזנזגע לעזען צו ר*־זו טיזלוויזז און אי־ויסצושטעלע־ פרום א אייר צטט
?עבע; און וועלט פון פראבלעטע; פע

\/.

"דבוק"? רער ארוים שטעלט אפראבלעמעז פאר וואם
 אן ען,".5ז צי משט א:ר מרמז "דביק", פולט פיאב^עמע; ד: מנעז רעד איד ויעז

 אילם זזז לעזעז צו פראבלעמען געוויסע געשטעלט זזר פאר האט זעלבפט סקז—אג
 רזזד קזזז דא קאן ממילא זאר, טענדענציעזע קיין נזשט אזז "דבוק" דעד :,"דבוק׳

 אבער ווערעז פראבלעמעז רז פראבלעמען. כ^בעששזמטע י ו א י■ פא זועגעז זמן נישט
ארויסגעשטעלט, ט ם ב ל ע ז ר א ז ר ע ד . 3 ר ו ד



*פקי—^ג ע. להל ו^ר

 אריים אבער זד ?וטע; בבונה, ■געווארען ארדסנעשטעלט נושם זענען זד אויב
 זענען פראבלעמען, די זוו. אויב םארםול:רעז: אזר אכש־ עם קאן מען בבונה. שלא
 ;רא2 א אבער די זענען —ז גי פז יה א 11 ע ב תבטערים פונים פי-אדיקט קמן משט
 פי־אנהי זיין פון רוכטוגער, נאך אפשר אדער, ר־בעוואוסטזגיז, ע ט נ ו א זגיז פון מקט

בעוואו-סטזייז. צענדענטען
 "דבוק". אונים בעריהדט פראבלעמען פערשיעדענע און פיעל ווערען איינעגטליר,

 כעהאנדעלט, דא ווערען וואס פראבלעטען, יענע בעריהי־ען גישה דא אניעך רויל איך
 זענען וועלכע פראבלעמען, אזעלכע נאר אורחא, אגב ארעי־ הצי־ מן זאנען, צו אזר

נעיואיען. אננעצוובענט בולט אין שארף
 דאה (1 פוער: אגאקוז, מגי: לויט "דבוק", אונים דא זענען פראבלעמע־ אזעלכע

 נשמה, רער פון "אויפקומע!" און "פאלע!" פד פראבלעם ראם הייפט־פי־אבלעם,
 און "ירידה" ווערטער: העברעאושע די דורך ארסגעדריקט בעסער ווערט עם וו: ארעד,

 קדושה, זגין אובער־מענשען, רעלוניעזעז פונים "צדיק". פונים פראבלעם ידאה (2 ״עליה";
 העכערער פון פראבלעם דאה (3 איז־מר; צוויופלעז *זע און־זיר, גלויבען זיין :בורה, זגין

 אראב נאב׳ן גגיסם פון עקזוסטעגץ ווגיטערדוגער יער פין פראבלעב דאס (4גערעכטיגקגיט;
 ער. זמן בל מאטעריע, דעד צו צוגעבונדענקגיט זגין און מאמעריע די זוך פון ווארפען

ערד־השגות. און ערד׳־צונעבונדענקגיטעז זגינע פון אוגגאנצען בעפרגיט משט נאד אוז
 פראבלעטען פראבלעמעז, מגיטערריגע די בעטראכטעז דא מור וועיע: פריהער

תויפט־פראבלעם. צום צוקוטען מור וועלע! נאבהער און ראנג, צווייטען פון
 פיא- דאפזעלבע ארויסנעשטעלט טיילווגז ווערט ,דבוק" פונים יק"“"צ אונים

 דאה תויר; יזעהר פלותט "צדיק" דער בית־צדיק". "חורבן פרצים אי; וואס בלעם,
 זוך שטארקט עי פלינלען. זגינע אינטעד אבער האקט זעלכפט אוז־זיר א־ננלייבע;

 ויו אראב, ווודער אבער צוהעראוהב ספקות די הרך; דער און תצטער הלוהט אין
 נעווא־ ארויסגעשטעלט פרצי: בגי איז פראבלעם דאם ערד. דער צו שטיונעד, שווערע

 איי־ נאנ״ז — אבער סקיין—אג בגי טועפקגיט, און שארפקגיט נאנצער דעך טיט רען
 *אב נעוואלט נושט לאנג זיך האט ער אז קענטונ. פארבגיגעהענדיג. און בערפלעבליך

*"צריה פונים איבערלעבונגע; ע יב ל ר ע נ ו א ד.־, אויר שטעלען
 נישטוג. או; שתאד אונגאנצען סיראפאלער. עזריאל ל צדיק, רער ווערט אט

 —.“וועלט נאנצע די פאר,רט אגיך צו ״רבי, אוהבן: צו זאגט משרת, זגין מיכאל, תעז
 בלוג- א נאר געהעז שאף בלוגדע וועלט... בלינדע א .וועלט. נאנצע ״א עי: עגטפערט

 מור, צו נעה; נושט זו: יואלטען בלונד. זגין נושט וואלטען זוו ויען פאסטוך... דע;
 ווע; מעלט". רער פין "אור" אוונצונע; צום "איר". זאגען קאן וועלבער יענעם, צו גאר

 "ראם עיי: עגטפערם —שליח", יגין זענט אוהר ,.,רבי, ווודער: איהם זאגט מיכאל
 דעם אריף דץ אוך רדי יאר-־, פערצינ שדין נישט... גדווס אוד או; וועלט, ד: זאגט

 ברוך, באמת■גאט בון אוך אז זיכעד, משט היום עד בין און'איר ־ביי;1 א פון שטוהל
 דעטאלט ול,5כי3 צום נאהגטקגיע סצן פיתל אור אז צצטעו, פארהא; שליח... א הראיס
האב אור און הקיפוח דר או; אוד האב י־עמאלט ספקות, קיין משטא פיר בגי זענעז

סגי: פערליעד אור אז צגיטע;, טרעפע■ עם אבער עול&ות, הויכע י־: אובער שליפה א
 אוך נויטוג דעמאלט קינד. א י.יו שוואך, און קליון אור פת דעמאלט או; זוכערקגיט

נאכט, אוון מישרת, מוטי: רבי רער בוידע, די דערמאהנען דאז הולף"". און אלגי; דד
נעזאנט ,נאבט נאנצע א אוהב מוט האט ארז משרת צום געקומע; אוז דבי דער דע;

 "דאה דר: קלאגט און ענטמוטתונט נאכמעהר ווערט רבי דער געורוונט... או; הדילים
 ראריעט נשמד, די רמז, דארף גוף דער שוואר. און אלט בין אור כ:ד? פון טע; וייל
יע־ דעלט. דעד נאר פון יסודיה און צער רער זוד צוהע; פוך צו או; התבודדות, צו



צ״טדץ .הלל 1 *ס

 האב אור לייב. ארז נאדעל א וו: מ:ד שטעכט מ:־, דערלאנגט טע; ראם קווי^ע?, רעב
 דערטאהנט זיינער משהת דעד •בור וו: נושם..." קאן א:ך ברטט... כח קין; טעהר שוי!

 אלע אייעד שליט גרויסער■ רער צוריק גלגיר ער ווערט אזוי אבות, זכות אבער א:הם
 רער. פת “"אןר רער איז אלץ; ער נור וואס נרויסען, יענעם פון שליה רער עולמות,

 פערשיערעגע דן רא זענעז וואו און איבערלעכונגען? ט:עפע די דא זענעז וואו וועלט.
 קי:־:־ פון איבערגאנג נאטירליכער דעד א:ז וואו און צוויןפלען? פעיוגיקעלטע און

 ספקות, פול דא ווערט צדיק דער אז זעהעז, מיר לץבעז־גבורה? צו שוואכהבט שער
שטאמען... ספקות יענע וואנע־ן פון נ.ישט אבעי זעהען פיר

 )חאטש נאטור שטארקע א זעהר בור נישט איז "צדיק" חסידישער אמת׳עי דעד
 פו־ן צוכראכען און דרדור ם:לר, און שטיל אויר צכט דערזעלבער אין איז ער

 ן שוי האם ער ווען נאטור. קאטפליצירטע א זעהר אויר נאר רחמנות(,
 *פער שטארק זעיהר ספקית יענע זענעז זעלבסט, ז:ר אין ספקות נאר ובפרט ספקות,

 ווא־ פון נ:שט ווויסט קיינער — ספקות ד: קומעז אבער עזריאל׳ן, ד׳ כין דא, ווןקעלט.
 ■דערמאהגט משרת דער וואס דעם, צולועב גור אוועק ווידער נעהעז זן: או; נען

וועלוועלע... ,ר זן:רען זין; און אןטשעלע ר׳ פאטער זיון איחס
 נעווארען ארויסגעשטעלט איז אויסנעהאלטענער און ערנסטער שטארקער, פ:על

 *ריין א דא ס׳אן! נערעכט:נקי_יט העכערער •רער פון פראבלעס דאס "דבוק" איג׳ם
 תרטלישע נעטלןכע, א דא א:ז עם און נערעכטיגקגיט יורזדושע ערדישע, מענשלןכע,

 דעם מאל פיעל א:הר בענענענט גמרא רער אין נערעכטיגקייט, נשמה׳דינע און
 מענשלןכע לויט פטור א;ז )ער שטים" בדיני וחייב אדם מדיני "פטור אויסדרוק:

 סגדה הימעל־נעזעצעז(. דן לויט חייב דאך א:ז או; בית־רין פון דין דעם לויט דינים,
 און מיוחס א כחוד נניד׳ישעז א פאר טאכמער זירז אבגעגעבען האט וואס כרןנ:צער,

 תקיעא־׳כף א נענעבען אמאל האט ער וואס רעם, אן פערנעסענרןב וואויל־לערנער, א
 עולה קטן אדם" "כדיני האט חתן־כלה, ז״ן זאלעז קןנרער 3זץער) אז דבקה, בן ניסן

 ,ר פין ביה־רין־צרק רער וון באר כפרט פערנעסען, אוז — פערנעסעז נעטחוז. נ.ישט
 בכם אויב בעוואוסט, נישט איז עס ווי "היות מאטיווירט: רוכטיג האט עזריאל!

נע־ שויז ווייבער ז:ןערע זענעז העניע כ; סנדר און רבקה כן ניסן צווישעז כף תקיעת
קכן יישט האט תורה היולונער אונזער לו־ט וו: היות או; טראגען, אין פערנוטע; ווען

מןד קאנעז געיוארעז, כעשאפעז נ.ישט נא־ איז יואס זאר, א ווענע! אנ׳אבמאר ממשות
(.73 ,)ז תקיעת־בף" רעם זיין מקיים נעוועי מחויב א:ז סנדר אז בעשטימעי, נןשט

 פער־ ווארט א א:ז ווארט א מען: זא:ט ראיט שמים". "כד■;-• אבער א:ז אנדערש
 גע־ נ:שט אופן כשום עס האסטו נעגעבעז, כף תקיעת א דערצו נאד האסטו באלעז.
פערגעסען." טארט

 )גע־ בע״שט יער עס האט וויאטער". — ״סלארא ווערטעל: פויליש א דא ס'אןז
 אןבעדגעטמטשט: אנדערש נאנץ (“כעש״ט "שכחי אלטע ר: אן; געווארע! כראכט

 חלל אןן־דעס פערלוירעז נושט נעהט ווא־ט קרן רוחניות" א — איז ווארט ״א
 אלע א:ז בייזעז, צים סם נוטען, צום כ ם רוש־, א מאפם ווארט יעדעס נאר העולם,
 אין )וין טהאט א דורך בעפעסטןגט יוא־ט ־אס נאר ווערט דורות. אדור און עולמות

 רושם שטארקערן פועל א נאר א:פער ע- לאזט - הקיעת׳־בף( א רורר —פאל דעם
 פאדערט ווארט דאס מאהנט, ייאדט יאס פאדערט, ווא־ט דאס עולמית. אלע אנן

 פער־ דעם אובער פאטום א וון העננט ווארט פערשוועכטע דאס פערווזרקליכונג.
 א:הם דורר אןז און סנדרין פון נעוואיען נענעכען א:ז וואס תקיעת־כף, רער שוועכער.
 גאנצען אויפיז רעה נזירה א אין נעווארע; פערוואנדעלט א:ז געווארען, פערנעסעז

ר׳ אבער זאנט "קןנדער, שולדנג. נארנןשט א:ן אמת, איז, לאה סנדר׳ן. פון חרז
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 ארגענטלור, (.56 ,)ז עלטעה" די פון זונד ד: פאר געשטראפט אמאל •־וערען עזריאל,
 אניאצזערנע נאר גקמה־אקט, קוון נושט "שטראף", קוון נושט אויר אבער דאה אוז

 אריך האט אזגי געזעצעז, אוהרע והאט וועלט מאטעריעלע דו ווי אזוי נויטיוענדוגקגיט.
 ארובערצוגעהן, נושט אוז עם וועלכע געזעצען, בעזונדערע אוחרע וועלט גגיכטיגע ד:

 "צדיק פונים ווורקונג בעזונדער א דורר "שפע", גרעסערער העכערער, א ד!-רר סגידען
 בח דעם האט וואס צדיק, יענער משה־טשיח, גואל, בבחינת איז ער וואס ,“האמת

 בעזוג־ א דוח־ ארעד (,“מבטל ■וצדיק גוזר הוא ברוך )"הקרוש גזירה א זיין מבטל צו
■אלערבעסטען. פון "חסד" דער

 פון דורכגעפוהרט ווערט גערעכטוגקגיט העכערער פון פראבלעם דאס אט
 חנן, בחור פונים אנקומען דעם און זיינער, מוסטעריע גאנצער דער או׳ סקי';—אג

 צו חמיעז פון לועבע שטארקער בעזונדער דער און הויז; סנדריס אין זרחן, ניסניס
 ן ע ל א ט א פ א מוסטעריע גאנצער דער און טראגט וועלכע לאה, טאכטער כנדרים

 חננ׳ען צו לאה פון לועבע רוון־הוולוגער טועפער, שטולער, דער אין חאראקטער;
 וואלט "אור חננ׳ען: וועגען חבריטע איחר צו לאה זאגט אקט ערשטען דעם און )שיי:
 קראגק געטוזט האט ער טרויערוג. און בלוור אוז,אזוי ער פארוואס ורסעז, וועלעז
 בע־ שמועס זווער חאטש און אוהם מוט אן זור זי טרעפט ארויסגעהענדוג, זיין..."

 צו־ פון שטעמפעל דעם זור אויף ער טראגט ווערטער, פאר א פון אינגאנצען שטעהט
 און קבר חננ׳ס אויף געהן דוקא זו מוז חופה דער פאר אייבוג. אייף געבונדעגקגיט

 טאכטער׳קאן יודושע צניעותידוגע אלס חאטש חתונה...(, דער אויף איחס בערבעטען
 עצם דער — דאן פאטער. אוהר פון ווילעז דעם אנטקעגענשטעלען וושט זרד זו

 דבוק(. דער ארגיז לאה אין געהט עם )ווען פערא־וינוגוגג נייסטוגער דער פין אק:
 אנהויב פון מוסטעריע, גאנצער דער און איז וועלכער "משולח", דער — ווגיטער

 גע־ אוז וואס טוען, דער גערעכטיגקגיט, העכערער דער מצד הובע דער סוף, ביזין
 ער5וועל און שמים, דין דעם מאהנען צו מעלה, של פמליא דער פון געווארען שוקט

 ווול וואס עזריאל, ר' צדיק מימין קאמף טועף־פערבארגענעם שטילעז, א פיהרט
 ר׳ היכלות. ■דו פון גזירה די מאכען ׳מבטל דורכאויס צדקות זיין פר בח דעם מוט

 צו־חלום קומט רבקה בן ניסן וועמען צו שטעדטול, פונים דאתרא ■מרא דעד שמשין,
 פערקערפערונג די אויר אוז (,71 )זי המת מצד טוען א דערנאר ווערט וועלכער און
 דעך ווי פארם, עקסטער אזא און נושט חאטש גערעכטוגקגיט, העכערער דער פון

"משולחי...
 בע־ פועל סקי':—אג זור האט געיעכטוגקייט העכערער פון פראבלעם דיאט אט

 איבער־מענלו, רעלוגיעזער אלם צדיק פונים פראבלעם דאס ווו אוונגעגעבען, כע־
 ארויסגע׳שטעלט אוז רוכטוג זגיטען אלע פון און טועף אוידעל־שען, ארוגונעל, זעהר

 לאגגע א נאי בלגיבט וועלכער גגיסט, פונים פראבלעם דאס "דבוק" אונים געוואי־ען
 פערלאג־ ערדושע זיינע אז אנגעקלעבט און צויה־רונדעז טויט פוזושעז דעם נאך צגיט

 פערקע^ר דער אויר ווו וועלט, צו וועלט פו; אובערגאנג דער סומפאטיעס. ארז געז
 פרוהערוגען אונים ערקלערט ברויט שויז עס האב אור )ווו “וועלטעז צוווו "צווושען

געצויכענט. ר פארטרעפל "דבוק" אונים זענעז פרק(
 פון פראבליעם צום "דבוק", פונים הויפט־פראבלעם צום צו אבער מור קומעז

 געבלובען אוז רוכטער דער אז מור, זעהען נשימה, דער פון ,עליה" און ,ירידה"
 רורךן־לעבעז מור פראבלעם. דעם אט פון רועזוגקגיט רער פאר אהנמעכטוג שטעהן

 ענטטוישט סוף ביים בלגיבען מור און מוסטעריע גאנצע דו ־וכטער מוטיז צוזאמען
 דן, אוז "ירידה" דו בעוויוזען צו צוגעזאגט אונז האט מען עיקר. רעכטעז רעם או!

ם.ימ צוזאטען דורכגעלוטען אוז דורכגעלעבט האפען טור נשמה. רער פון "עליה"
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 "תיקוז"'" אייף געהאפט צוזעטען איהם מוט האבען מיר "ירידה"; עיעפע ד.ין חנלע;
 כ*חגנ זבן מהי" צ; “ק "צר פונים נעראננקעניש נוואלדיגע דאס נעזעה; האבען מ:ר

 כראנט פאלעז "דאה סיר•: נם* און אנהויב פון זינגע: הויסט דיכטער רער נשמה;
 דאם נעזעהן, אויסגעצייכענט מ:ר האבען "פאלען" דאס —זיר" אין אויפקומען דאס

נישט... אבער מיד זעהען "אויפקוטען"
 פוגם אי פערקערפערונג די מיסטעריע דעד אין איו וועלכער "משולח'/ רער

 נעווארען"... ניזיוס איז "ער אקש: ערשטען פולס סוף אין זאגט "דיין", פעם אי /,,.עד
 נערעכטינקביע תעכערע די, /",דיאטת דין "ברור טיט; נור אבער ער ענדינט ענתגען

 נשמד? חננים פון הי^י דער אבער א:ז וואו —געטהון איהרינע דאס טאקע האט
 געבליבע; אבער אין טעגש דעה געווארען; דערפילט טאקע איז גזירה העכערע די

געווע;", ווי נעפאלען,
 —אויפפאסונג, חסידישער דעד לויט בעשטעהט, לשמר־ א פון תיקון אטתיער דער

 אויפפאז דער אט ביי מיסטעריע גאנצער רער אין דאר זרר האלט ריבטע־ דעד או;
 פאר־ ערדיישע א:הרע אלע פון בעפרגיט וזערט ושמה. רי וי, וואט רעם, אין — □וגג

 צי'■ אי; פארשטעלונגעז אלע ת אט אז רערקענט, צוגעבונדעיקבטעז, און שטעלונגען
 וואסער־ליט• א נאר האבעז מאס אולוזיעס, ווי טעהר נישט זענען געבונדענקבטען

 בעקומם און אזעלכען, אלם נייסט פאריז נישט אבער חומר, פארין בעדייטונג או; זין איז
 די צו שליפעל א און הויר דעד און פלתזעז צו פליגלעז ערקענטעניש דער אט דורו־

 הויפט? זיין בעשטעהט זםד;ח אין נאד זיר געסינט גבהט דעד בעוז העליונים. היכלות
 גאנצען רעם זעה; צו עם,:ר אין ויעלט-אויפפאסונג, חפידישעד רער ?ויט ער^יהונג,

 *"אחיזת אלם עקזיסטירענדע אייסערליד־ גאנצע י־אס זעהן צו /,"אין אלם "יש"
 דעה איז וועלכער איףהוף, דע□ פון בעהעלטעניש א אין פערשטעלענזש א /,עינים

 אמתיע קיין זאר היין דאט איה□ חוץ און עהזיסטורענדער באמת אייז^אוז-אייגציגער,
 זיין בעשטעהט חוטר, רעם זיר פי! ווארפטיציאב גבסט דעד ווען נישט. עהיוסטענץ

 ערר• דעה פון בעפרייאונג גאנצער אין פולער זע! אין נור עליה און תיקון אמת׳ער
אולוזיע.
 צום בנוגע חסידים די פון לעדרע דער לויט בעשטעהט, "צדיק" פונים עובדה ד:

 בנפש, נפש צווייטען יענעם טיט זור בעהעפט ער וואס דערין, צהוייטען, א בון תיקון
 א:ז און ערד־ישטויב פונים אויף דערמיט איהס הןיבט בנשמה, נשמה און ברוח רוח

 אילם ■השגות. געטליכע אין שטיבגונגעז ווייטערדיגע זענע פאר דעי־מוט מכשיר אוהם
 צו־ אין צוגעבונדען בלגיבט ער תיקון. א ז ה א אייגענטלור חנן אבער בלגיבט "דבוק"

 לאחים פון ארויס אמת געהט, ער געווען. וון לועבע, ערדושער יבין צו געוואקסעז
 זנע אבער בליובט ער "צדיק"' פילם חרמות די דורו דעם צו געצוואונגען קערפער,

צוגעבונדענקגיט. אניערדישע אזהר צו נאר האט און א.יהר בען
 גאיצעי פולס סוף רעם אין אונבעשטימטעס דורבא/ס עטוואס בלבבם בכלל

 נישט, אייגענטלוך מ:ר וו/סען לסוף און ערווארט פ:על זעתר האבען מ:ר אקט. לעצטען
נעענדוגט אלץ עם ;ר ז האט וואס מיט

 :•;־׳ צו אוב צו־געויאלדד, איז נשמה־עליה און נשמה־ירידה רער פון ענין דעי־
 מוט בענתענעז ז:ר לאמיר צושויער, פאריז געשטאלטען א:ן איהם קערפערן

 יאיי אי: "־בוק- א:לם געווארען בעריהרט זענעז וואס עגינים, ט־עפע אובעריגע,
, נעווארען. בעד^נדעלט הצרצןג־רןיז און שזן!
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רשות. ים׳ם ארן
*)רייזע־בילדער

 עך3י?עפ3 ע5ו1יוצ85צ יצזונע רי — “מ'ם5"ח ד: זיד, ע!3מא ענ6 ;אנצע
 זיי האבען קינדער נגיגיריגע וגי ים. מויטין אנקוקען זאט געקאנט נישט — 'ירגער
 ים־ריח, זיר אין געזאפט וואונדער, ריעזיג־שטראמענדינע גרויסע, דאס אויר געגאפט

 און אריענט, פון נאהנטקגיט דו פרהלענדיג בגי־צגיטענם ווי געשסייכעלט, צופריעדען
 פיהרט אלכסנדרית־של־מצרים המן און שוף דאס הווסט "העלואן" שיף. דאס אויסגעקוקט

 תייין — ים מוט און יבשה טיט — וועגען צוויי חלת א פאר געהעז דארט פון עם. י
 פון כשוף־אויגען היוסע טיט אפער זוך, ■דאכט שרן, ווינקט לאנד,וואס דאם אלטנגילאגד,

ים. פונים האריזאנט־ליניע בלויער רער הונטער
 "העלואל/ דא! אוז שור ראם טזא־טובי — פרוהטארגען רעגענדיגעז א איינעם אין

 דאס ט. עם טרי פו! כרעגעס דו בגי שטעהט ריעז, שטאל־געפאנצערטער דעד
 "קאמפא אויף שטאדט, עק געבגידע גרויסער א און זוך )געפונט "חלוצים״־!הויז

 "חלוציס״־הויז. צום אדיבער. קוקט ריעז, דעה ער, און אוהם, אדף קוקט (“טארטיא
 שוין, "נעהם הויז: ראם אזן יוינדער־/ דגינע נעהטען געקומען או־ בון "אט זאגט: דע

 אזרי זענען זוו ארגיז. לאנך וואונדערלוכען יענעם און $וועק זוי פיהר און הארצונער,
.,>“צוזאמעז אומגלוקלוך און גליקליר אזוי ג, ו ר א ו ד ע ג נ ו א
 א מוט יוד אוטאליענישער גרויעה א פאלעסטונא־אטט, פונים אנפויהרער דער !

 זוך פוהאט אפעלסוגנאז, רויטעה א אין לופען די אדום פאטער־שכייכעא .;טמוטוגעז
 אבפאהרענדונע, דו ציוישען "הארץ" פון נומערן פונאנדער טוולט עצות, נום ום־טור׳דיג,

 יונגער רער אייף ליעבע ראפעאטעה מוט .זוך, דאכט אוצט, קוקט און גאוק ווינשט
 אוז וואס א, אי. ד ה פו! גומנאזיסטוז ־יעתרןנע18 חנ׳עוורינע דו ציון־עמינר^גטקע,

 בעארבווטען צו ידי עאטערן, אסומואאטארושע רגיכע פון דערצעהאט, זו וו: אנטאאפען,
 רגיטשאאגד, פון חאוצים שטעהען אט ערר. שוראורצע רו פרויעגהענר ווגיסע מוט

 זוך חאאטעז און רגיטש בעראונע־ אבגעמאקט און הוי־ רעדען יונגען, באאנדע פעהטע
 זיא _ ״בהורים״ אזויגע צעהנדאוג אפאר נאך ראם דוכט, דור אז אזוי'ענערגיש,

 צו צגיט פון טיאהטאטיען. און רעקאאראציעס ארן אפואו אונזערם, אוז ארץ־ישראא
 צגיטונגס־ יונגען א פון טופ א ווארשא. פו! יונגעא ראם אונטעד אויך זוך רוקט צגיט

 אאץ שע@ט ער יאיים", "נ&יגצעז א פאר געמאכט אודם האט פרעסע הי וואם אעזער,
 טאן אאט־קאוגען סיושבידוגען, א מוט רעדען אורם הערסט רו יוען פרעסע. דעד פון

 ד: בעוואונדערן יאאסטו צו נישט, ווויסטו ■־- צגיטונגם־יודיש הויר־אוטערארישען א
 כ ו עהר י ־12—13 ־5$ אונז בגי רעדט זוי ד^נס א וואס גגיפט, יודישעז פון פערלגקגיטעז

 איבער שטיא רער אין רארפפט^ וויונען ארעד אוטערארוש־אונטעאוגענטוש, אזוי יונגעא
 אין בי־־מצמז־יונגאעך אונזערע פערוואנדעאט וועאכע רגיפהגיט, צו־פריהער דאזיגער דעד

 מאס אזא איך זעה! צו נישט אוז וועלבע הגיפהגיט, געגע דאזיגע ד: זקנים. טע5עזע5
 פון ראוגדער־קינדער געגעכעז וועלט דעה און אונז חאט וואס אגמה^ולשון, שום קוון בגי

טרענעדי אומעה נישט ז; אוז צו - שטואלילס או; חפצים יאשא -בל־המינים,
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 געווארען אוז גרויסקציט אונזער פארמאט? קלוונעס א ארז טראהעדיע גרויסע *אונזער
 *אז ש־-הל-ר^תע שווינדזיכטיגע די וו: אונזערס. לעבעז גאנצע -אם ווי אוננאימאל,

 "סוכאטניצע אימין געווארעז פאלק אלטע דאם אויר ארז ליעד, בעוואוסטען פרתם
 עס אוו צ: — שרון פון לופט רער טיט אטעמען צררוה. לונגען י־ו בעיציען לונגעף? אהז

 קראני אבער גאוניישעז, רעם׳ פון חלום אינטומסטער רער געוועז אווביג־אן פון נישט
— פאלק? קעז

 זע־ לאנך, צוגעזאגטע דאס אין געגאנגען מצרים פון זענעז מיר ווען •פארצציטענס,
 צו־ דאס !הואט אבות אונזערע פון גאט דער און — ים טיעפען אין ארצן מיד נעז

 דורכגעהן. טרוקעז איהם זאלען מיד ים־סוף, רעם געשפאלטען אונז האט און געזעהז
 רעם טיט פול ים, רויטער א ים, ווולדער א אונז, ארום ים א ווידער אוז אוצט און

 רפואה אלטע די ווידער איו — רעטונג ימוד זוכעז און שוועסטער, און ברידער פון בלוט
פארהאז:
לאנד! צוגעזאגטען צום נעהנטערן זרד
 דא דור 'שטעל בעוועגונגעז, עילויישע די טיט בר־מצוה־יונגעל אהער, קום־זשע ...

 ערגות־ ווצט, אוז ים־בלויקצט, די ווארט אט שוף, דאס ווארט אט ׳זעה: און ׳פענסטער אין
 סיר, אויף דיר, אויף אויר. ווארט און לאנד א לועגט ים־בלויקצט, דער הינטער ווציט,
 לאז שטערן, פון קנווטשען ד: אראב נע׳הם רוקען, דעם אוים גלציר אלעמען. אונו אויף
 נור, זרר ׳דערמאהז און צציטונגס־שפראר, שלעכט־פערדצטער דציז צו־ררה״מוט טור

 א ישי... פון זוהן דעם דוד, בית־לחם, פון יונגעלע קלוונעם אולם ורד רערמאהז
 גע־ פעלד־שטוינדלער מוט און פעלד אויפין ארויס אוז פאסטוכיל שעז-אויגוג רויט־בעקיג,

 וואש און יא? א שעז, ...גלית רועזוג־אומגעלומפערטען מאוס׳ן, א טויט לעגם
 יונגלער, יודושע נע וי אז האבען? נושט אזוינע קיינמאל שוין וועלעז טור מוונסטו,

 צו־טועף דען .וועלעז.. מור וועלעז, מור וועלעז, מור נוון, דוד־בז־ישי׳ם? נע אורי
 ים־ דו ווארט אט שוף, דאס ווארט אט חערצער. או;זערע און בענקשאפט דו ארצן אוז

 ווארט און אלאנד לועגט ים־בלויקצט, דער הונטער ווצט, ערגות ווצט, און בלויקצט,
 דארט, צו־פונסטער צו־שווארת, אוז עם ווערעז. אויסגעלווזט מוזעז מור וועלעז, מור אויר.

 ווצט א כשופיט, און ים א לועגט דא בלוי. ארז דא שוועסטער. און ברודער דו בצי
 א אויפגעהן אונז וועט. ים־בלויקצט דער פון פשופיט. און חלום א ווו ווונקט לאגד
------------פאהרען און פאהרען און יונגעלע, שופען, און זעצען אלע זור לאמור לופט.

--------ווארט און לאגד א׳ לועגט ים־בלויקצט, דער הונטער ווצט, ערגות מצט,

 לועבסטע, אלע פערגעסען ׳האב כ
 הויז, אווגען מצין פערלאזט כיהאב
— אבגעגעבעז זרד ים דעם כ׳חאב

 אויח וועד פעלולער, אויה וועד שעה, מזלידוגער א און שויז, מען זוצט אט או!
 גוט וועז ווארט, מעז און זוצט מען מו.ט, דער אוז או אונטעז, או אויבען, או קאסטענס,

 דעד און אוז — מעז פאהרט קלאס פיערטע ...רותר א “״העלואז שוין זור
 און אנגעפאקט פול הוהנער־שטציג, ענגע מיז א נאר נושט, קלאם קוון גאר עם אוז ז׳אמת

 עט, אבער — אטעמעז צו וואס מוט טהון, צו דיהר א וואו זור נושטא אנגעפראפט.
 קלוונוג־ אזוינע אויף דען קוקט ווער זור! קרועגען צו וואס נושטא כילעבען, נארנושט,

ער? ווו גרעסער, נאר — האפנונג דו און גרויס, אזוי גרוים, אוז ים דער ווען קצטעז,
 בריוטע דו און מ^עראסעז דו ווו צו, קוקטיזור און לועגט ים גרויסער רער און

 ילונאמוקע־ ייו לווטע־פ, דו אובער קלעטערן ארויף, רער אראב, ־ער - פליהעז דויזען
סחורווז מוט שוד׳ דאס לאדען־אז קונצענמאכער, ווי שטריק, דו אובער ריננען9ש
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 היטע? און תענה, אויסגלשפררטע ווי זיר, הויבעז וואם עלעוואטארם, ריעזיגע דודך
אויפהער: אהן געתט טען און קומט מען גערורער, א רעש, א $רצן,

אבפאוהרען. צום זוך גרווט "העלואן" שטא״ט שווומענדינע ד:
 וועקטעז קלוונע הונרערטער לענתער, און שטאמעז פערשועדענע פון ימעגשען

 און — שוף ראם — רעלט אוינציגער גרויסער או און צוזאמענגעטראפען זור האבעז
 ארן האפנונג, ארן אין געווארען פערוו-א׳נדעלט זענען האפגונגען און ציעלען הוגדערטער

 פעריחלומיטען קאלטען, דאזוגען רעם ים, רעם בשלום ארובערצוקומעז ציעל:
 אלע צוונוטען. פון אוונס ויי צושוודט און לעגדער צווושען לועגט וואש ספינקס,

 “קלעס "פערסט פאתרט וואס !מיליערדער, אמעריקאנער רער געקומען: אתער זר זענען
 מר, ראכט נעהט. מאנאקלען, מוט נאר אויגעז, מוט נישט קוקט און קלאיס( )עדשטע

 פאיהרט וואס נעגער, ציווולרזורטער רער — און רעדעד, גוימענע אויף גאר שיר, אין נושט
 וו.י^ זרן אין צורוס ראקטאר, אלם שטודיום זרז נעענדוגט האט ער וואו בערלין, פו!

 און סמאלע־פנים זרז צווישען סאנטראסט רער מעגשעז. שווארצע איתרע טיט הרם רער
 צו צרט פון לאכען. נושם־ווילענדיג טאוכט מאנזשעטעז ארראפעאישע שנוו־ווצסע דו

 זוך לאזט ער און נעגער^בלוט דאם "דרעסירטען", רעם אודים, ,און מך■ דערוועקט צצט
 צוזוננענדינ רעק, אויפ׳ן אויבען צופריעדענקרט נוטמוטיגער פון כלומר׳שט טאנצעז,
 אמערוקא־י אויב נעדא׳נה: א רערוועקט וואס לועדעל, נעגרוש מאנאטאן א דערבר

 פאר א געזונגען. אזוי פונקט זיו יואלטען — זונגעז נעקאנט וואלטען מאלפעס נושע
 זענען פאסאזשירען אובריגע דו תארצוג. לאיכעז און' קיהען־צו שטעחעז, לעדוג־געהער

 געתוש, א ריוד, פון תהום א אבפאהרע! צום הבנות רו טיט פערנומעז ■פעדהאוועט, אהע
 רער און — סוף א 1אה און אניאנהויב אה! נעפולדער § שפר$כען, פון געווורבעל א

ים?
 הארציגע! רעדט, יזנדט, זאגט: ארנער ווו דעיווצל. שוורנט נרגן־בלויער, רעד ער,
.שוורגען וועט איחר און רעלעז שפעטער אור וועל דערפאר

 אנדערע שוף, אויפ״ן שוי! נעבטוגעז סר א טאג. ;אינצע! נות5ה דו דויערן אזוי
 ראם רארף מוטאג־צרט ארום געשעהן. עם רעט טארגעו שטאדט. או! נעכטוגעז געהעז

7י ׳ י ...אבגעהן שוף

 אלעק־ קר! עס קומט קומען או! אשנעל־שוף, אוז •־מכע!, אור"• •דערפט "העלוא;׳/
 § מוט טרועסט. ■פון אבפאהרע! יר! נאר טעג פוער און ווי לעננער, נושט סאגדריע:

 אנרעפע־ער סך א אוז ראם טעג. 17 נאוצע מילה ריזעלבע געדויערט ,״שלעפ־שוף"
 — אויר נאר צצט, רער און נור נושט •ור תאניעלט דא מרנען. קאו מעז ווו הכרוז,

 א־יפי• נעדויע־ט וואס "ים־קרואנקהצט'/ א-״־גע-יפענער דעי או: ־- אובערהויפט אוז
 עש וואס מעלה, גרויסע א האט לעצטע רו שנעל־שור. א יף;א ווו לענגער, שלעפ־שוף

 דעז אויף שום א שטעלט אות,ר ווו נליור תיכף>מיד. צרות ארערע פזיז אויס אמר לרזט
 דעיפא־ אבע!־ האט פיותער. וואס טענש, בע־“י־ע־זעי אוהר זענט — יבשה
 בע אב מר שטעלט עם נושט: עם תאט וף שגעל־־ע ?יוז יועם מעלה, א שלעפ־שוף* דאס

 פאהרענ" וואס, פארטעז, און אונזלעז בוו אב עם שטעהט טעג ג-אינצע פארטען. מעהרערע
 אוי" אה שגעל־שות דאס זר. פוז אהנונג קרי ט*נף אותר האט אשנעל־שוף, אוז דוג

 שינעל? א אז גל^יב, אור אוז פאהרען, בסהר *נאי שמערך ושט* ווול עם געדולדוגער,
 •",איגצ>דיל.;׳ דאזוגע דו ^לעפ^שוף." א ווו חלוצים, פא" פאסוגער דערובער אוז שוף
 זרעך פון אונגעדול- דעד טוע אייכגעצוובעוט אמי דאר רארטאנוווי־ט ^יוף דעס ציצד

>ים• צרטע! חצנטוגע האט מעז ראם ?ר;גלגולר=מהל .ע*ש־ץע א? לאמע ד: נאך דיארץ.
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 ■ לע;? דאזוגע לאפ ן1זע^ צו־ *או^ערו? דו *או * י * צ קי.? פאחרען בהם צושטעהן
פערשטענדלור... פעלט

 ווא.■ ;ושטא 'שטוקענוש, און ענגשאפט און געזאגט, ווי טען, פאחרט פאהרעז און
 פועיטער אזוי־גערופענער רער און חלוצים פאהיען געייעהנלוך אוועקצולעגעז. קאפ רעם

 א עם אוז ?,אוז־־דער־אמת סגי־נהור. בלשון נ:? אקלאם געזאגט, ווי אוז, וואס קלאס,
 חלוצים אלע צוזאמען ווארפט מען וואוהין דערצו, עהנליך עפים אדער קארודאר, מין
 נושט ווולט. איחר וואס אגיך, כחוט און יא "לועגט זאגט: אוינער ווי הויפעז, איון און

 ־פרא=50 א ־געזעלשאפט,“"מעביריס רעי אדאנק איור, גיפען מור דאגה. באבעם אונזער
 אוגזע: אויף אלארט בכלל אביך^ גובעז מור תאם נאט, דאנקטץשע — הנחה צענטוגע

וואסערן"... טועפע ד; און פוש א ווו שטומט,. או; שוף,
 און הערונג ווו יטושטוונם־געזאגט, ,“"קלאס פוערטער רער און עולם טאקע לועגט

 זאר, א ווו אז, עס נעתמט מען נושט, זוך קלאגט מען אונטערעסאנטו און — פעסעל א
 פערשטןג־לור; עם אוז פסוכאלאגוש אנדערש... זיין ;ושט תאן און נושם דארף וואס
 פועל אזוי אנגעלוטען, פועל אזוי וועג אויפין זוך האט מעז! צוגעוועהנט. שויז אוז טען

 אנ־ אבוסעל נאד זוך וועט מעז וואם לגמרי, נושט שלין •ארט עס אז אויסגעוואלגערט,
 ...גלות און אלץ נאך ראך ;מען אוז — דארט נישט אוז מען לאנג ווו פערפאלעז! לוודעז.

 יונגע־ זגירענע אזוינע נושט עפוס זענעז וועלכע מאטראסען, אוטאליענושע די אז און
 אניעלטעך צו מעשח־נאחאלעז, ציי, זוך טשעפען צנועים, נרויסע אזוינע נושט און יוט5

 שוי' חאט און יאהרען בוסעל רעשט ראם אכצולעבע: א"; קיון פאהרט וואס יודענע,
 אויער־ אוהר ׳מוט "ראמאנסורען" און זוך, פאך תכריכים אנגעגרווט מסתמא
 זענעז דא פערפאלעןי שוונונעז. און אויגעז דו. אדאבלאזען תודעה .מעז מוז — געוואלר

 פעראתטזני., פוז געפוחלעז וואקסען אבעך הארצען או; תטוע בעלי־בתים... די נאך וו ז
 יעדעך זוך בוו ■טראכט עס און פעראכטונג. פשוטיעך פון נאר נקמה, פון נושט גוון,

 קיוג־ זצן צו נושט אלקי־ישראל ביו אוך .שוועה אחוז, קוטענדוג שפעטער, אוונער:
^ ו.י ז ווו נושט נאך וי, ז ווו נושט אבעה אפאלק. טאקע לאגד, אי טאקע זיו. ווו מאל,

 ווי זעחז, את — וויוטער געדאנס רער זוך וועבט — מאל א קומען זוו וועלען און
 קליין א אויפגעטהו: סיהאט )וואס “נד עם גויים, קטן העל "מת זאגט, דוכטער דער

 >ל.שע מא. אונזעך אויגעז דו א־׳יסשטעכען דאז זיי זאל — וואנדעך־אומה( א פעלקעל,
 ם נישמוז בעניוטעד אונזער פון בעי־בלענדט־ווערעז דאו עשו יכל שר רער זאל רוונקיוט.

 צווי? דו פא; נקמה אונזעך זיון אנדערש, עפ:כ נישט און דאה, נור זאל שטראחלען,
.. יסורים... טויזענד־יעהרוגע

 או! מוך רעם מוט שטעהט ים דער כשורה: אלץ נעהט טעג צוווו ערשטע דו
 וויוט, א עפוס פון דערצעהלט אניאונזעל,* פארבוו גרונט אפט בעצוהונגעז. פרייגדלוכע
 ו ז ו ד נ ו ר ב ביו ...ביוואליעס פון מוזוק דער אונטער פערגעהט און לעבען אונבעקאנט

 6"שוף דו וואס בולעטעז, דו הענד דו פון ממש רנוסט עולם און אב שוף דאס זוך שטעלט
 דו .^נועד־ אץ ארוגטערגעהז יוולען וואס פאפאזשורעך •ענ/ע' דו טוולט־אויס “מאכט

 דע: אוו ברוקעל ספעציעל־אויפגעשטעלטע דאס ר;דך אראב זוך לאזט מעז שטאדט.•
 ררומי־וגז יבשה... דו ווידער מע; בעטרעט פאהרען טעג צוווו נאך אוז שטוגעז \פוז פארם

 בדיעגעה דו אובער אנגעגאסען בעכער, העל־געשלופענעך א ווו זוז, גרויפע -א ווארום,
 רי דיוסען בעטלערס זצטעז. אלע כוז• ליוכט עם ח״מעל. און שטעהט גאלד, מוט

 "צע:־ דעם פאר מינלטען־ל^נג דאנקעז און שוף, פון אדאכגעהן דור זעחענדוג פאלעס,
 אוט^ חניעוורוגע דאס זוו. דערלאנגסט דו וואם סענט(, )אוטאליענושעך “'טעזשומא
אמת/ דור. פערקויפט און קיאסק־בנודעל אותך• או; שטעהט וואם מ\דעל, ליענושע



׳ רעוה. יפ׳ש אץ

 עהר־ מיט געמישט נצניר, מוט תר בע&ראכס "שיבוש", א פאר א&עלסונען 'כעליענישע
 נאק אויסלענדער, רעם תר און ז: דערקענט דערקענען און אלאויסלענדער... פודצס:
 גאסען, די שטאדט. רער אובער בלאנדזשען זיר לאזסט דו מויל. א עפענסט דו אצדער

 א סטילפול... אזוי דאר און סטול אה! כרד, אה; — המזער די פו! ארכיטעקטור ת
 ת אוריש! יא, סטנלנסטוק. פון ביכער ת אין עם רופט טען ווי ,“אונארדנונג "ליתשע

 א אוז —ליפען' מיידעלשע פונאנרערגעבלוהטע ווי וואתם, און וחור — לופט גאנצע
 אעבען, טועף־פערבארנעז פול קול, -א אה! זונגט זונגט, ז: אז דוכט, תר ליריק... שטיק

...כיהנען יונגע טויזענדער וו: שטיל, דעד און זשומט או!
 לועבע, גרויסער רער פון געזאננעז אונאויפהערליצע געהיימע ת נישט עם זענען צו

—אופט־אטאם? יעדען שפעלטעלע, אוטלוך א! רא פולט און צעווארפען דא אועגט וואס

 בעטע־' ירעב א — אריין וועג און זוך אאזט און שוף ראם "ריהרט" אווענד-צמט
 נאנצע א שיף דאם גאוטשט־זוך שטערען־טעפוכער ת אויף און שטערעז... מוט פיכט
 איז צו־מארנענס אויף און י□ מוטי! מחזקות געהויטע עם האט נאכט !אגאנצע גאכט.

 שליידערט און עם ווארפט ער חטאים". וועלכע פאר ווייס, ווער בר^גז, איהר אויף ים רער
 רורכדעם כעקוטען וואס פאסאזשורען, מור, און צווייטער, רעה אויף זניט איון פון עם

 פערוואר־ ט:ט געטראפען, אוגז האט קראנקהיוט די וואו לועגעז, בלגיבען יס^קראנקדנוט,
 אויפין קרבנות וו: נעבונדענע, וו: ממש פים־און־הענר, אויסנעשפרייטע און 8קע פענע
 וואס טאטראסען, ת און יונג, עגעזונרטער. שיף־ראקטאר, רער בלויז ים" פונים מזבח
 פרעת־־ און מונטער ארום שפאצורען נאתשקייטען, זוינע8 צו צוגעוועהנם שוי! זענען

 פון אשמוייכעל מוט אן זוך זו: קוקען רערפיי קאיוטעם, ר: צווושען או! רעק אויפ׳ז ל:ר
 ב:־ א זוך •האט ים רער יבשה־מענשע>! ר: נעזאגט, "סושטמנס שפאט: בעהאלטענעם

נעשאכטענע"... וו• נארנישטען, ר: שוין, זה ליעגעז — צובתקעט סעל
 טענ־ טען, ברעכט זגיטען אלע פון פערוואונדעט. וו: סרעכצען און אלע ליעגען ט:ר

 וואקעל א זוך טהוע! ז:י קאט, רער זה פערדרעהט פלוצלוננ — ר&צט־זיך נעהעז, שען
 אוז נוט פערחעלטניסמעסונ ז. ע ס א של וואס ת, צו ראז א:ז וואויל אום. פאלען און ■

 פון צייט דער. אין זיך נעפונעז צו אבנעגאלטען זיי האט עם וואס יעגיגע, ת אויר
 טרמבט יצר־הרע רער. וואוהוז רעה, אויפין נישט איבערקעתרעניש פלוצלוננער רער

 גופאו שוף און איגעוועגוג. נאד בוסעל, א שפאצורען און זיר רורכצוגעהן ^רויס כסדר
 בעוואנ לבל-הפחות אבער מען אוז כעסער, סך 8 נושט אטה, וואס דארט, איז עם אויב
 כעניסען צו הויבט׳־אן און טישב טיר־נישט, ריר-נישט, זור, אח וואס רעגען. א פון רענט

 זעלנער. וו: ים־־בעטלער, ת און לועגע; וואס יס־קרבנוח, קרעכצענתגע ת פון פגיס׳ער יו
 רחמנות" "גאטים א ממש •־א! אוז עם הוטעה. צום פנימיער ר: מוט לאזארעטעז, ת און
 תהר, א נ:שט מר טהוט — נערווען שטארקע מיס פארשוין 8 י- שיף־דאקטאה רער און

 אוהם, אויף ברוגז זענעז פאפאזשורעז ת ארנון. וואסער קאלט או! האגד א נישט לענט
 *הרי רער ער, אבער ים, און אריונגעויארפען אוהם זי: וואלטע! — געקאנט וואלטען זוי

 ציים פון יוצא־וועגען, פאר צו, נור נעהט נתפעל, נישט ווערט אוטאליענער, פתשער בער
 *•ער מעשה שמויכעלט שטייכעלט, און "ברעכענתנען", ארער־יענעם רעם צו ציוט צו

 נארנישט חס־ושלום, זיו, סייועט אז וויוסט, ער ים־מענש. בעהאווענטער און סאהרענער
 יעדעך וואס שטיוער, א נוי אוז ראם אז ברעכער, און קרעכצער אלע דאזיגע די זצן,

ים... קעניג רעם צאהלע; מוז ים־אוגטע־רטאז צי-ימווי-ילינער
 מוט נושט שוער קרעכצער דו אויף קוקע; מאטראסען די מ׳א׳טי־אסען? ת אלן.

 ערתלצטי נארישע אווהר, ים, פון טעם דעם ביסעל א אויר איהר הלאטיש "רוווסט נקמה.
גאך טתט אונז אדרבא, מוטגעפוהל. אמך פאר האבען ימנשע, ת מיד, אריע ;אסיר,



צייטדו!• אמה

 *אז ראם אגיב, איוגע^עם ידעם אויר־ אפיסעל זור דעדוויס־עז אווהר ווי אזוינע וואס הנאה,
 *דעי און קאבינעפע; ד: אין שפעטער אי-יר זיצט אוהד וויוסעז: ימיר ים. אזוינס דאם

 ווע>־ פו; ים, פונ׳ם שענהגיטעז ראמאנטושע ד: “"אר סענטימענטאלעז א טיט מאהנט
 גוון, אויגען. בלויע מוט קרוינפרינץ פער׳חלוטיטען א עפוס געמאכט האט אייתר כען

 פון אוז ער שוועד. או; ווולד און קרעפטוג איו ים רער נארען! סענטימענטעלע אוהו־
 יבשה־ אגיערע פו; נישט וויוס יואס מאטראס, שטאירקער גראבער, א ברידער. אונזערע
 חאפעז איחס אה ידיעה א אויר־מויר־געפיהלען. אגיערע פה אריס זוך לאכט אה חבטות

 אויפ'ן הגינט וואס ים־מענשלער, צופעליגע ארחי־פרחי, אוהד, אה ריאטראסען. מור, גור
 נארנושט סגי־ווו וויסעז, גארנישט סגי־וו: וועט אוהד — יבשה רער אויף מארנעז ים,

 י■^ פולס האנר שווערע רו חויב אוונעגעך רעה אויף חאטש פוחלט־זשע פערשטעהן.
.“דרך־ארה נעבעכדיגע, קרוגט, אה

 חנוכה־צג־נ *אויסנעפאלען פונקט איז עם בערוהוגט. ים דער זיר ■האט דערנאר
 רעה. אויפ׳ן ■פערזאמעלט רערום זור האט שיף פו! עולם יודושער נאנצער הער אה

 האבע; ביאטראסען די חנוכה. של נר הדלקת פון מציה דו כצבור זצז צו מקיים
 טחון. דא נעהט מעז וואס וווסען, אנגעהויבעז נושט און זיר. .עוואונדערט געג^יפג/
 דווראז פון צורוק פאהרען וואס ארץ־ישראלידוגע, נעוועז אויר זעגען עולם דעם :ווושעז

 נע־׳• האבען וואס ארץ־ישראל, און געבוירענע אונזשענערען, יונגע צווה רערונטער פא,
 $ פערנעהמען צו חיפה קבין געפאהרען אוז זה פה איינער פראנקרגיר. אין ענדוגט

רעגירוגגס־פאסטעז. פעראנטווארטלוכעז
 עלטסטען, רעם נעוועז מכבד עולם האט ברכות רי זאגעז און ליכט דט צוגרען מוט

 אויף שליחות !גיז עירפילט האט ווא" ירושלים, אין אגעבוירענער קאלאנוסט, א יוד א
 בערלונעק ד: פון אניאהגענטום נעווען איז אילהז מנורה ד: אופן. אנ׳עכט־יודישליכעז

 ס׳וועט אז וויסענדזג, שוף, אייפ׳ז טיטגעבראכט ספעציעל זי !האבעז וועלכע "חלוצים",
 "חלוצים" דצטשע די בגי בעמערק© איר. האב ככלל חנוכה־צגיט. פאהרעז צו אויסקומעז
 שכה אה תפלי; געלעגט פרזהמארגע! יעדעז חאבעז זה פוז איוניגע נויגונגעז. ועליגיעזע

 מוהל מור זוי זאלעז עברי, הולצערנע אשכנז, נוסח פי על זמירות געזונגען זיי חאבעז
 מעשה די ווו אבער ..,מלפום אן! חולם יעדעז בגי ״אומלויט״ דגיטשעז א מוט זגיז,
עס. אוז שטרה; פאזיטיווער א אוז,

 ראם ישועתי", צור "מעוז זונג־אב־געטזהו! א בצבור מעז האט ברכות די נאר,
 געשטאנע; זענעז גויים און נאט, צו ׳דאנקבארקגיט אוז שטאלה נאציאגאילען פון געזאנג

 "חלוה" בערלינער א רדר־ארץ. שטולען געהאט אה אצעעתארכט זוך זגיט, רער פון
 שרעקלוך־ $ אויר• דרשה א אונז פאר אוועקגעלענט אוועקגעשטעלט, דערנאר זור האט

 בסדור: שכתוב •כמו ,■ויהי' הלשון; בזה געענדינט און !העברעאוש ציחרגיעמען
 יוגה און שטעהט: "סדור" און ווי! זגיז ס׳וועט )אוז תשוב" ברחמים עירך ולירושלים
 מוחל׳ אוהם ■האט מעז .צורוקקעהרעז(. ננאד מוט וועסטו שטאדט, רגין ירושלים,

 האט ים רער און ,,בראווא", עטשט0נע;חארצעץ, גאנצען פון עם־הארצות די געווען
 תאט גאכט די און צוגעלויכטען פרעהלוך האט מנורה די ,“"בראווא געפאטשט אויה

— צונעוואונקען פרעחל-יר
ג .,ים אויפ׳ז חנופה אבגעריכט יודען האבען עזרי

 געווארען איוהם וואלט נמאס ווי •צובושעוועט, ווידער ים דעד הר האט אט נאד
 א און געווארעז פערוואנדעלט אוז עק בוז עק פו; ים דעד רוהיגקגיט. צו־פרוהע זגין

נאה — קאלורען מערקוחרדיגסטע די פון חוואליעס שטורם, פונאנדערגעווועגטען שטוק



. רשות. יכ״ה מיז

 פאלעז־אז שוה־צו, צום הר רגיסעז — געזעהן קאלירען אזוינע !האבעז גן־עדן און ניחנם
 צוהוטען, ן י א איינס זיך גופען ים־פוראטעז, באנדעס ווי מחניותיווגיז, אייתם אויף

 וו: פונאנדער, ברויט זיר עפענעז צוהוטען, בין ר ו ד אח צוהוטען ר׳ן ע 3 ו א
 עם צו... זיר שלוסעז און עפענען צו, הר שלוסעין און פערל־פעכערס, געשלופענע

 געהוומעד א איונער עפוס מכשפות־געקעכץ, א קאכט ים דער והעגעניש, והצד ע איז
 לוניע קגילע:ד:נע די און בעזום ריעזוגעז א מוט וואפערן ת קעהרט־אוים און שט^הט

 הוימעל ראד. געשפאלטען א ווו זעהט־אויס און געבראיכעז אזש ווערט הא־יזאנט פון
 קרוכען פערבארגענע טועפע, אבגרונטעז ש:ף! אייפין פערנומען זיר האבען ים און

 שווערע, פרגיע, קומען־אז יפ׳אויבערפלאר, צום בעהעלטגושעז ה:ערע פון אדהס
 פגינסטע ד: און בדאקאט־לבושים, סאמעע־און טגיערסטע די אין אויסנעפוצט ציזונגענע,

 איצט בוז תאט פוש, שטומע פוז אריג דעם אויסער אריג, קוון וואם וואסער־שטאפעז,
 פעלט איטליכעס בליקען, ערשטוינטע יפאר !פונאגדער אלץ דאס ווארפען און געזעהן, ::שט
 דארפישע פרישע וו: .שומער.. זגין מוט קנייטשעל אוטלוד גלאנץ, זגין מוט

 די הי, קומעז •אזה ארגז, שטאדט און מאל ערשטען צום וואס.קומען טעבטער.
 זו־וגע ררמסע דאס פערזובען ים, פונים חתונה והלדער דער אויף צוגעהן אבגרונטען,
 דעד בוז אונענדליכקגיט אוון פוז טאנץ דארפושען ברווטען א חאפעז און ים־געקעכץ

...צוהיטער
 מיליאנען פודאען עס חתונה. ימ׳ישע די איז צוזאמעז שרעקליר און פרעהלור
כלי־זמר. אונגעזעהעגע

 אצהעקא־טשעט דעה, אתפין אויבעז קעלט און צרות און לועגסט דערווגיל דו און
 און דיר דרעהט קאפ דער און ים־קראנקהגיט, דמן מוט אליון דו בעטעל, דצז אויף

 ים־גערויש שוט עם אוז פול אזוי — מושעל ■א שיער ווערט אויער דאס און דרעהט,
 ■הערץ, איז פונק ;א■ שפרינגען נעוהמט — אזוי ווו נ:שט והוסע דו — פלוצלונג אבער

 דור אוי- ...היום אזוי זו: טאכט און אויגעז ידי און דארט פון ארגיז שפיונגט
 און איונאגדער מיט אלץ אז פערגעסט דו ים־פיייד, ווולדע א אמאל מוט בעהערשט
דוכטער: הווליגען אניאלטעז פון פערז ההליגען ענ-עלטען והי מעהר נ:שט ?ע־ענקסט

 תעלז, !ונפשי — יתום !וים
קרבה. אלהיה מקדש אל כי

 נעהנמער אלין קומט ה נפש: מגין זוך סיפרעהט או{ — ים דער סיברומט )״און
(.“גאט איחר פון הויז לום

 ר: בגי אבשטעלען ש:ף דאס הד דארף הגינט טאג: לעצטער דער אוז הגינט
...א ק :ר פ א פון ברעגעס

 פראנק און סיגי לאכען' ה:מעל און ים "ים־קרענקהגיט/ אויס שטורם, איים
 ;איניאונ? וה עוין, הר שפריוט שיף איבערין דעק, אובערין עולם דער אום שפאצירט

 מעוועם ד: און חימעל, ישען טראם א פון אין־סוף בלייער דער חופה, ענדלוכע
 הועד אויה הר, דאבט שרגיעז, און פלונעל ד: מוט פאטשען הר, דרעהען זור, פרעהען

"ערד! ערד! "ערד! לשון:
אפתקא! אפריהעו! אפרוקא!

 אלץ געהט שוף דאס אונז. פאר אויף זו געהט חלום ווגיסער גוגאנטישער א ווו
 פון בלאזט עס אבשטעלען. הר עס וועט אט־אט אז פוהלפט, דו לאנגזאמעד.

 שטריק ד: בגי־צגיטענס בונדעז־אב מאטראפען חיץ. מוט ברעגעיס •והופע אפרוקאיס
 אבגע? ווערט לץ8 .“"אויסגעפוהרט זאגט: אוונער ווו נצחוז־שמויכעל,- ברווטעז א מוט

הניבט 'שטאדט־פאלמען א אויגעז. פערלאשענסטע ד: יפטראהלען עם זין. מ:ט גאסען
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 יה•*׳ דאה ג^הט שטילער <לח אצן. לערעז אח ש&אם״לשוז אויף רערען פעלזעז דר,
 הייך דעד פח זע נודערן אט אח פלונקער אלח זוך דר?זהען מעוועס ידי שטולער, אלץ
בעטע?. מלכותידוגע זיוע׳רע אין קענוגען ווי ים, בלוי־גאלדענעם אונ׳ם רוהען און

 אונז לאזט שנף דאס ף. י מאמע־ש דער פון קונדער ננו׳געבוירענע ווי זענעז אלע מור
 ז.יך טור דארפען קונחזר קלוינע ווי און וועלט, דער אויף ארוים מאל ערשטען צום

יבשת, דעד אויף פוס א שטעלען געהן, לערנעז ווודער
 מין, בראשית: ששת־ימי פון לובט מוט פול קרוח א אנגעטהח האט הוימעל רער

— זוז! נוטען ז אלע פון ...'זון זוז, י
 שמלט שנף דאס און שוף, מוטיז אופער זוך ער בעט דאס שמווכעלט. יים רער און

 אונגאנצען דיון, אוך בון "אוצט זאנט; נער יי א ווו וויוסער, געהז נושט ווול אב, זוך
.“ווולסט דו וואס מור, מוט טהו ז, נו ד

 אט און רנור, און ארום יונג, און אלט קאיוטעס, אלע פון צוזאמען זוך קומט עולם
 אריף מעז ווארט דאס ווארט. מען און רויהעז, לאנגע און קעפ, אויף קעפ מען שמעהט

... רנוזע־פעסער דו צורוקגעבען רעם
 צו שטול דער און ^רובער ווונקט ברעג, צום צוגעבונדען דערוונול, שוך ראם און

ארוים"... זיו אור לאז באלד אט "ווארט! יבשה: רער
 אפרוקענער סמאלע־שווארצע עטיאפעז, וואקסען־אויס ערד רער אוגטער ווו.פון

 די ווו הויכע, און ■דארע שווארצע, ,איראפער, עגופטושע העמדער, וויוסע לאנגע און
 פילרערט, שרייט, פער׳סמיט, ווו אום לויפט שדים־נעזונדעל גאנצע ראם און שדים,
 צום זוו צוטראגען צו זאכען דנונע אונגעבעיטענערהווד חאפט תענד, דו מוט מאכט
שטעהט... וועלט דו וואס אויף זודעלט־זוך און קרועגט־זוך ברעג,
 גיתנם, פועלפארבוגען דעם פון ארויס זוך גנב׳עסט רנוזע־פאם, דיון בעקומסט דו
 געריטט און "פורגער", אפרוקאנושע ווולדע פון געשרוועז דו מוט פערפולט אוז וואס

 אופער־ תוח טראפושער שווערער א מוט צוזאמען דורות־אלטקנוט טועפע א אראב.
 — וועלט, א פון חלום א דוכט, דור — וועלט, ננוע א גלנוכצנוטוג; דור ר^שען

 די דורך לנוווענט. שרנוענדוג־בעמאלטער גרויסער א ווו דור, פאר אויף זוך וווקעלט
 מאנאטאז סיקלונגעז אח קעמלעז פערטראכטע טרוט בנו ■טרוט זוך שלעפען גאסעז עגגע

והעלזער... זווערע אויף דויגלעתלער
אלעקסאנדריען. פאלמען־שטאדט דער און בוזט דו
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נאמבעת. ד. ה.
געלעבטער! ;0■ס

)נאוועלע(

 עם געגענד. דער אין נישט נאמען קיין צומאל האט טייכעלע קליינע דאס
 וואסער זיין קויקעלט און וואלד סאסנאווען פון ר ראי נעבען פערלארען ווי ליעגט
 אויפ׳ן ארוס. איז ערד מאגערע א באדען. זאמדיגען א איבער בעהאלטען און שטיל

 חא- צעווארפענע פון סילועטען ווינד-מיהל, א פון פליגעל די זיך זעהען האריזאנט
 אין איינררוק. קרענקליכען א מאכען קארן שיטערן זייער מיט סעלדער די טעם.
 מיט און שפע מיט בעדעקט איז ערד די ווען יאחר, פון צייט צובליהטסטער דער

 דארט, ווי אזוי פונקט מעלאנכאליש, און טרויעריג דא ז.יז גערעטעניש, שווער א
 שווער- אויף זיך האלטען עם וואו סאסנעם, די צווישען וואוינונגען די אין וואלד, אין

 הערט דא פנים. רויט־געפלעקטען זייער אויף טויט פון צייכען דעם מיט קראנקע
 קוים האבען זאנגען די סנאפעס. די צוזאמענקלויבען ביים געזאנג קיין נישט זיך
 שניידען מען שיקט אהער נידריג. איז שטרוי דאס און קערענדלעך, עטליכע צו

 יונגע באבען. נאך־מעהר־גערויקערטע די אדער זיידען, צובראכענעם אלטען רעם
 אויף כוחות פרישע זייערע אוועקצולעגען מיידען־אויס . קערפערס בליהענדיגע און

באדען. דעם
 וואס די, פון גופים די ווי אזוי געבויגען, און געקרימט פליסט טייכעל דאס

 שארפערן א אמאל מאכען צו נישט זיך דערלויבט עם תבואה. די דארט שניידען
 הערט, מען ווענדונג. אנ׳אנדער אנצונעהמען כדי זייט, א אין אראבנויגען און בויג
 א פון אנ׳אויער נאהנט דער אין דא איז זעלטען איבריגענס, געמורמעל. א קוים

בהמה. א אדער מענש
 מא. זיי געקרימם. און געבויגען נידריג, ווערבעס, וואקסען זייטען ביידע פון

 יוגענד- די האט וואט אלטקייט, וויסטער פערלאזענער פון איינדרוק דעם אויך כען
 אין ציוייג אנ׳אראבגעהאנגענער אריין זיך רייסט ערג׳ץ־וואו פערגעסען. שוין צייט
 לעבעדיגער ווערט עם רעדען, צו אן טייכעל דאם הויבט וואסער, פון ברייט דער
 לאנג־פערגאנ־ די פון אבגעשלאגען וואלט אנ׳עכא ווי גלייך ארום, היימישער און

 דעס אויף דא, ווען צוריק, יאהרען טויזענד צעהנדליגער פיעל מיט צייטען, גענע
 און כוואליעס, רוישענדיגע מיט טייך ברייטער גרויסער א געפלאסען ה$ט ארט,
 וואסערן. די הענד ה^הדיגע זיינע מיט געפאטשט דא האט מענש אור־אלטער דער
 מעכטיגען א פון שפורען די טראגען זאמד אנגעטראגענע דאם ארום, באדען דער

דורכגעטראגען אמאל דא זיך האט וואס שטראם,
 נור און אויסגעמעקט. זענען צייכען •די אריבער. דאס איז שוין לאנג אבער

 וויל אס וו ליידיג-געהער, אנ׳אינטעליגענטען פון אדער פארשער, א פון אויג דאס
 געבליבענע די חאפט-אויף ארבייט, צו געוועהנט 3קא זיין בעשעפטיגען עפים מיט

 קליי. דעם אט פון גרויסקייט אמאליגער דער פון סוד דעם ווייסט ער און שפורען
נאמעץ. א אהן וואס רינעלע, ארימען נעם
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 אליין. און איינער מענש יונגער א שפאצירען דא פלעגט טעג הייסע די אין
 שעה׳ן און טריט פ^מעליכע מיט ארויס וואלד סאסנאווען פון קומען פלעגט ער

 אריק טיילמאל איז ער אראב. און ארויף טייצעל פון לויף זעם נאכגעהן גאנצע
 אגעבויגענעם אויף אברוהען זיך געזעצט און ווערבעס די צווישען שפאליער אין

 איינער, ווי נאכלעסיג, און פויל ערד, די גראבען ער פלעגט שטעקען מיטין שטאם,
 אין אבער געשפיעלט, ווי זיך האט ער טהון. צו בעסערם עפים נישט האט וואט
 איבער. געווען איז ער ווייל נייגיריגקייט, ביסעל א אויך געלעגען איז שפיעל זיין

 זיין און געלעגער. זיין געהאט ד$ אמאל האט טייך שטארקער גרויסער, א אז צייגט,
 פון דורות לאנג-פערגאנגענע די צו אוועק, ווייט געטראגען איהם האט פאנטאזיע

 אלע זענען און געלעבט אמ$ל האבען אס וו בעשעפענישען, אנדערע און מענשען
 אויס• אינגאנצען זענען זיי פון טייל אייביגקייט. פון תהום אין פערשוואונדען שוין

 קינדס• פון געשטאלט אין זכר זייער אפילו איבערלאזענדיג נישט געווארען, געראטען
קינדס-קינדער.

 גע. זיין אבגעשפיגעלט האט און פאמעליך גערונען איז וואסער׳ל קלארע דאס
 דורכזיכטיגע מאטאווע, אטונקעלע, גוף. יונגער שענער א געווען איז עס שטאלט.

 דאס אבער האהר. שווארץ׳גלאנצענדיגע ברעמען, רונדיגע שווארצע פגים, פון הויט
 מויל, פערצערטעלטע אויסגעטאקטע, דאס געווען איז פנים דעם פון הערליכסטע

 מאי. טונקעלע אין קושען פער׳חלומ׳טע לאנגע, צו געבארען ווי ליפען, זיסע די
 א פון י.ינג, זעהר אויסגעועהן האט ער ווייס. בליהען קארשען די ווען אווענדען,

 פנים דאס דרייסיג. נאהנט געווען שוין איז ער חאטש צוואנציג, און פינף יאהר
 דערויף, געלעגען איו מיעדיגקייט קליינע א נור בעלעבט, און כריש געווען איז

 האבען גור אויגען די וועג. לאנגען א פון אבגעמאטערט געווען וואלט ער ווי גלייך
היימליך. נישט געגליהט

 מאט- און שווערקייט די געפיהלט זיך האט אויפגעהויבען, זיך האט ער אז
 3ארן זיך מיט ציהט קאפ דער אז געדוכט, זיך האט עם וועזען. זיין פון קייט
 אקסלען. די צווישען סימעטריע די פערלארען זיך ה$ט עס און פיגור, שלאנקע זיין
 אויסגעגליכען ווידער ער ט1הן אינסטינקטיוו גערויערט. לאנג נישט האט אבער דאס
 ארויף שפאצירען ווידער ער פלעגט שטעקעלע, אויפ׳ן געלעהנט און, קערפער זיין
אריין. נאכט דער אין נאך טיילמ^ל זון, דער פון אונטערגאנג דעם ביז אראב און

 אוים• לבנה די און ארויסקומען, שטערען די דא זעהן מ^ל פיעל פלעגט ער
 מענעי רופען, שטימען איהם צו דעמאלט פלעגען וואלד-ארויס פון מזרח. פון געהן
 פערי זיך און אבענטפערן קורץ פלעגט זגר !״ האלא !״האלא :מיידעלשע און רישע

סאסנעס. די צווישען ליערען
 טיעפער נ$ך זיך האט בעזוכער, איינציגען זיין פערל^רען האט טייכעל דאס
 ארים זיין ווייטער געטראגען און ווערבעס די צווישען פערהוילען און פערשטעקט

 לאנגע פיעל ים. אומבעקאנטען ווייטען, דעה צו נאכט דער דורך וואסער ביסעל
 בעהאפטען דירעקט אויפגעהערט האט טייכעל דאס זינם אריבער שוין זענען דורות

זיינער. סטיכיע אונענדליכער גרויסער דער מיט זיין צו
 האט וואסער פון שפיגעל צום הימעל. פון טיט אויפ׳ן ארויס איז לבנה די

 גע. פער׳דאגה׳ט שטיל א געווען. איז טרויעריג דערלאנגט. אנ׳אבגלאנץ קוים $בער
 הא. ?פאנען פערגעסענע פון גייסטער אלטע און געהערט, קוים זיך האט מורמעל

ציוייגען. די פון פלאנטער דטם צווישען געטראגען זיך ען3
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 פאריז שטאדט לוסטיגער דער פון געקומען איז מענש יונגער דאזיגער דער
 גע. איז ער אז געזאגט, איה□ האט הארץ דאם און עלטערן, זיינע צו דא אהער
 פלוצ• געהאפט איהט קראנקהייט די האט צוריק יאהר דריי מיט שטארבען. קומען
 כעמי. אין בעפאלען איהם זי איז קרבן, זיין טיגער א ווי אזוי אומגעריכט; לונג,
 שוין ער איז ארוס שעה עטליכע אץ ארבייט. דער מיטען אין לאבאראטאריום שען

 פון געהאט אנזאג שטרענגען א און אייז, געשלונגען האט צימער, זיין אץ געלעגען
 געקומען איז איהם צו רעדען. צו נישט ריהר, קיץ זיך געבען צו נישט דאקטאר,

 דאמע פערשלייערטע קליינע די ליעבע, לעצטע זיין שעה אבגערעדטער דער אין
 גע נישט זי האט ששאנד און נאמען איהר וואט אויגען, וואונדעיליכע די מיט

ענטפלעקען. וואלט
 פרא- זיינע אלע אויף געענטפערט זי האט שווייג" און "ליעב מען רופט מיך

 אין איהם דערזעהענדיג און צימעד אין איהם ביי דאקטאר דעם געפינענדיג ג;ן.
אוועק. איז און !״ דיע ״מ$ן אויסצושרייען בעוויזען קוים זי האט לאגע, אזא

 וואונ- לעבען,-די זיין פון רייץ דער און יוגענד זיין אוועק איז איהר מיט
 אויסגעזעהן, טיילמאל אליין איהם האבען וואט ליעבע-געשיכטען, פאריזער דערליכע

נאכט. איין און טויזענד פון מעשיות ווי
 געזאגט- פולס, זיין האלטענדיג ראקטאר, דער פריינד-האט יונגער מיץ -

 יאה- אייערע און שענהייט אייער ביי דערלויבט. זיך צו-פיעל אביסעלע האט איהר
 צוריקגעהאל- זיין מען מוז פריינד, מיין איצט, נישט. וואונדער קיץ דאס איז רען
פרויען... יונגע פון געזעלשאפט אין זיך געפינען צו נישט אייך, ראט איך סען.

 מיט אויסגעפילט לעבען, א אנגעהויבען איהם פאר זיך האט דעמאלט-אץ פון
 חדשים־ווייז איז ער עגיפטען. און שווייץ דער אין סאנאטאריומס אין קוראציע,

 די פערלאזט האט ער געפיבערט. און געהוסט ער האט חדשיס-ווייז געזונד, גערוען
 ענערגיע גאנצער דער מיט איבערגעגעבען איהר געהאט זיך האט ער כעמיע,;וואס

 וועק- די פון בלוט, פון שפיעל זיסען דעם פון און גייסט, זוכענדיגען יונגען א פון
אנ׳ערינערונג. נור געבליבען איו ליעבעס סעלדיגע

 דעם אויף געווארפען ענערגיע זיין פון רעשט דעם מיט נאך זיך האט ער
 אוגזער פון געשיכטע די איהם האט אבער לעצטען צום היסטאריע, פון שטודיום

 זיך ער האט שטודיום דאזיגען דעם ביי פערחאפט. אינגאנצען געאלאגיע, די ערד,
 לאנגע פון שטים די געהערט יאהרען, מיליאיען פון עפאכען די אין איינגעלעבט

 פערווישט ווי איז לעבען אייגען זיין פון טראגעדיע די און דורוח, אויסגעמעקטע
וואנדלונגען. אונענדליכע פון ים דעם אץ געווארען אבגעמעקט אדן

 גע- זענען טעג די סוף. צום דערנעהנטערט דערויייל זיך האט זומער דער
 צושפיעלען פארנאכט פארבען די זיך כלעגען אומעטיגער אלץ און קירצער, וואדען
 ווינד. קיהלער א שפאצירען שוץ פלעגט ביינאכט זון. דער פון אונטערגאנג נאנ׳ן
 על. די שולען, די אין אריץ שטאדט אין צוריק שוין איז יונגווארג געזונדטע דאס

 זיך פלעגען אליין, .ווי געבליבען, זענען קראנקע די נאכגעגאנגען. זיי זענעי טערע
 אמורא בליקען. די אראבלאזען געשווינד זיי פלעגען טרעפען, אויגען פאר צוויי
אסיען, טויט-טראגענדיגען דעם פאר מורא -די לופט דער אץ געטראגען זיך ה$ט

 עקשנות׳. אלץ און געשטיגען, האט פיבער דאס צוגענומען, האט קרענק די
 פרע־ פוץ ווייט שעה׳ן. זיינע פערברענגען טייכעל, צוש קומען ער פלעגט דיגער

 היים, א אין ווי געניהלט, דא זיך ער האט רחמנו"ווערטער, פון בליקען, גענדיגע
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 דורות, פערגעסענע פון שטימען גערופען ה^בען איהם צו צוגעגרייט. און ניי־געפונען
 מין דער פאנטאזיע. זיין אין אבגעשפיגעלט זיך האבען דירות קומענדיגע נייע און

 פריי- און ליידען זיינע מיט ערד דער פון טערשוואעדען דעמאלט שוין איז מענש
 קלוגע און גרויסע אונגעהויער מיט בעשעפענישען פליהענדיגע ריעזיגע און דען,

וועלט... דער פון בעהערשער איינציגע די זענען אויגען
 און בערוהיגט זיך געפיהלט און פאנטאזירען און חלומ׳ן פיבערן, פלעגט ער
געטרייטט.

 נאב. שפעט געווען איו ס׳ טייכעל. צום אראם ער איו טאג פעררעגענטען א אין
 אוי. זיינע פון גליהען צו אנהויבען פלעגט פיבער דאס ווען שעה׳ן, די אין מיטאג,

 זיין פון פערשווינדען פלעגען געדאנקען לאנגווייליגע יישטיגע, די און ארויס, גען
 ביל. זכרונות, פון שפיעל פרייען דעם פאר ארט זייער אבטרעטענדיג מח, צוהיצטען

 זיך האט קעלט שוירעריגע א בעפאלען. א־הם איז שוואכקייט א פאנטאזיעס. און דער
 ווא. זיהע א געקומען איז דערנאך געקלאפט, האבען צייהן די גוף, זיין ארום געוויקעלם

 האלב מים ווערבע, א אויף אנגעלעהנט געלעגען ער איז האלב־אויסגעצויגען רימקייט.
וואסער. גערונצעלטע דאס אויסער געזעהן, גארנישט האבען וואט אויגען, אפענע נור

 פיב• געווען שוין איז ארוס פיבער. אין אזוי זיצען געמוזט לאנג האט ער
 שטיקערווייז געיאגט זיי האט און וואלקענס די צוטראגען האט ווינד דעו־ סטער.

 רויטער א ווי לבנה, די אויפגעגאנגען איז מזרח-זייט פון הימעל. טונקעלען איבער׳ן
 האט אןיפגעהערט, האט ווינד דער ווען און אויסגעבאדען, בלוט אין ווי אזוי פלעק,

 ווא׳ דאס אז געדוכט, זיך האט עס שטילקייט. וויסטע א עפים געלעגט שווער זיף
שטעהן. געבליבען פערגליווערט איז טייכעל אין סער

 דאס און דערהויבענע, און וויכטיגע א איז שעה די אז געפיהלט, האט ער
דערווארטונג. אין קלאפען גענומען איהם ביי האט הארץ

 האט שטראס-ארויף געווארען. איבערגעריסען באלה טאקע איז שטילקייט די
 דאם ווייל געקומען, עס איז טיעסעניש דער פון געריהרט, עפים טייכעל אין זיך

 ציטער אנ׳אלטער עפים בעפאלען איז איהם געזידט. און געשוימט דארט האט וואסער
לרטען.”אבי פון

 קלאנגען פרעמדע עפים געווענדט. איהס צו רוף, $ דערהערט האט ער און
 אויפ- האבען אויערן זיינע שטים. ווייבערישע קלארע טיעפע, א געווען, דאם זענען

קלאנגען. פרעמדע די געחאפט
בוי"—גא לי—זא בוי—גא לי—-"זא

 געדיכטער א מיט 6קא א וואסער אין זיך וויעגט עם ווי דערזעהן, האט ער
 ארוים אינגאנצען זי איז באלד אקסלען. רונדיגע ווייסע האהר, ארומגעהאנגענע בעץ
 בע- זיך האט זי קניה. די צו ביז האהר מיט פרוי נאקעטע ריעזיגע, א—וואסער פון

צווייגען, די צווישען פערלוירען זיך ווידער און וויזען
 און ברייט געעפענט זיי האט און אויגען די געריבען הענד די מיט האט זי

 לאנג שוין זענען וואם אויגען, די זי רייבט ד$ס אז געוואוסט, האט ער גרויס.
יועלט. נאכטיגער דער פון בילד דאס געפעלען איז איהר ;זעהן צו אבגעוועהנט

 און גליק, פון געפיהל א פון ארומגענומען ^רט, זיין אויף געזעסען איז ער
 און רעדט זי ווי געהערט, און לאנקע, דער אויף ארוים בל^נדזשעט זי ווי געזעהן,

שבט. אנ׳אור-אלטען פון שפראך פערגעסענער איהר אויף רעדט
 ריאס פערשטאמלן, ער האט דאך ווילד-פרעמד, געווען זענען קלאנגען די

רעדט. יז
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 זעהט זי וואס פרייד, איהר אויסגעדריקט זי האט קלאנגען ווילדע איהרע מיט

 פיעל אזוי פון שלאף א נאך לבנה די און שטערען די און הימעל דעם ווידער
 מאן אלטער איחר אזוי ווי געשיכטע, די דערצעהלט האט זי יאהרען. טויזלנדער

 געווארפען און האהר די פאר קנאה, פון מאמענט א אין אמאל, געחאפט זי האט
 פון ווילדע, אנ׳אמת׳ע ווי צולאכט, זיך זי האט סוף צום און אריין, ויאסער אין

 גע• געקאנט נישט שענקייט און יונגקייט איהר האט וואס אלטקייט, מאנ׳ס איהר
ניסען...

ליעבעז פון צייכען און רוף דער געקומען איז ווידער און ווירער
!בו—גא זא-לי—

! געליעבטער קום, :געהייסען האט וואס
 זיינע אין געהאט ליעב דאס ער האט אזוי אנגערופען. נישט זיך האט ער

 צו• פון ווארטען, פון שעה זיסע די לענגער געדויערן זאל יאהרען. סטודענטישע
בלוט. צושפיעלטען און פאנטאזיע רייצטער
 געבראכענקייט פערבענקטע א ביז גערופען, און געבלאנדזשעט לאנג האט י

 גע- קלינגען גענומען האבען שטים איהר אין רוף. איהר אין געהערט זיך האט
פערצתייפלונג. ווילדע א און טרעהרען שטיקטע

 דיר אויף ווארט ער און ציבליהט, איז קערפער מיין געליעבטער! ׳-,קום,
 פולסירט בלוט דאס ווי הער, פול! און צייטיג ווי ברוסטען, מיינע זעה לאנג. אזוי

 מיינע זענען שמעקענדיג ווארים, און ווייך זענען ארעמס מייגע י הויט מיין אונטער
 און אויג, מיין איז גליהענדיג ליפען, מייגע רויט צייהן, מייגע שטארק און ווייס האהר,

 דער♦ חוה. איז נאמען מיין געליעבטער! אן, דיך רוף ליעבע! פאר געה׳אוים איך
נישט?" מיך קענסט

אנגערופען. זיך ער האט—איך! בין דא—
 געברא־ נאך, שטים זיין נאך געלאפען זי איז אגאזעל, ווי אזוי גרינג, און טלינק

 איז האהר צופלאסענע מיט וועג, דעם פערשטעלט איהר האבען וואס צווייגען, די כען
 אויף געווארפען זיך האט און אויגען, די אין פרייר אווילדער מיט געקומען, זי

ארעמס. אויסגעשטרעקטע מיט איחם
 און איהם, צו קומען צו צו-נאהנט נישט געוואונקען, איהר האט ער אבער

זיך. נעבען אנ׳ארט געוויזען איהר האט
 געזאגט-ווארט־צו, ער מעסיגקייט-האט געראטען מיר האט דאקטאר דער—

 צו- דיך על וו איך און כוחות מיינע צוריקקריגען וועל איך דורך, וועט פיבער דאס
פרוגט... מיין צו דריקען

 ווילד האט און האהר, איהרע גלעטען צו האגד זיין אויסגעשטרעקט האט ער
:אויסגעשריען

 האט גוף דיין זעה, דיר. ארום זיך וויקלען שלאנגען אומריין, ביזט דו—
 ביזט דו וואס צייט, דער אין קריכעכץ, און פוילעכץ אלערליי מיט אנגענומען זיך

שרעקליך! ווי געשלאפען...

אויגען. די געעפענט און אבגעזיפצט שווער האט ער
 לאנגע א איהם האבען וואס נאהנטע, זיינע געשטאנען זענען איהם ארום

 אבגעענט- האט ארום וואלד גאנצער דער וואס !״, ,האלא געשריען און געזוכט, צייט
 שווא־ א זיך. טהוט איהם מיט וואס פערשטאנען, קוים האט ער עכאיס. מיט פערס

אהיים. אבגעפיהרט איהם מען האט שווער׳אטעמענדיגען און בען
ווי־ די און בעט, דאם פערלאזט נישט מעהר ער האט אן טאג יענעם •ון
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 גערוקט אלץ דך האבען היימישע די אבגעטראטען. נישט איר.ש פון זענען זיעה
 האבען פנימ׳ער פערזארגטע זייערע געערגערט. דאם האט איהם און בעט, זיין צו

 גע- פון שעה די ווען און שרעק וויסטע גראתע, א נור איהם אויף אנגעווארפען
דך. פון פערטריבען אלע פעם מיט ער האט קומען, פיעגט פיבער שטייגערטען

!אליין מיך לאזט !צו־רוה מיך לאזט—
 אנצינדען געלאזט נישט ליפט קיין ה§ט ער און צוגעפאלען איז נאכט די

 פלעגט טייכעל פון און שרעק, גראהע די פערשוואונדען איז ט7דעמא שטוב. אין
שענקייט. נאקעטע ריעזיגע די קומען

 שפראך מעלאדישער אווי ד$ך און כרעמדער הר אי אויף געשפרעכען לאנגע אין
 אין איבערגעגאנגען איצט איז תאוה ווילדע איהר ליעבע. איחר אנגעטרויט איהם זי האט

איהם. פון אבגערוקט געהאלטען דך האט זי און געפיהל, פעיבענקט שפיל א
 פער. די צערטליכקייטען, און לאסקעס די אלע דערמאהנט זיך האבען איהס

 פיעל אזוי איהם האבען וואט ווערטער, פיעל-בעדייטענדיגע און בליקען ליעבטע
 אלץ דאס קליין און נישטיג ווי געטראכט, האט ער און לעבען, אין געגעבען י.ל׳יק
 נאהב- דעם פון שפראצט וואט גליק, דעם קעגען ליעבע, איינער דער קעגען איז
איחס. אויף ווארט און איהס צו געהער וואט קערפער, טען

גערעדט. ער האט—ליעבע, גרויסע מיין גליק. גרוים מיין דו, קום,—
 צייט די געהייסען: האט עם איהם. פון צוריקגעצויגען דך האט ^בער זי

געקומען. נישט נאך איו
בעשערט? אובז ווארטען לאנג א האט מזל -דאם
 געקלאגט דך האט ד און קאפ. מיט׳ן געשאקעלט טרויעריג ד האט יא,- -יא,

:פערטרויט
 הוג• זי לויפט נאכט יעדע .דאנען. פון אבגערוקט ווייש איצט איז ים דער

פער. זי, לויפט טהאלען און בערגער איבער גוף, איהר וואשען צו מיילען דערטער
נאכט. דער פון טונקעלקייט דער מיט פערשלייערט און האהר איהרע אין וויקעלט

 קאן ווינד דער זיך, הינטער הינטערשטעליג זי לאזט פויגעל מחנות וואנדערנדיגע די
שוים אינ׳ם דך באדען צו ים צום לויפט און זי איילט זוי8 איבעריאגען. נישט זי

זי מוז פריהמארגען קעגען נאכט. האלבער נון שעה דער אין כוואליעס די פון
 זאל גליק פרעמדער א אז ווערבעס, די צווישען זיך בעהאלטען צוריק, זיין שוין
איהר. אויף פאלען נישט

אומעט: אין אריינפאלען פלעגט זי און
 זעניט צום ביז זון די זיך דערהויבט בויל לאנג. אזוי געדויערש טאג דער

 אין ערשט טאג. א איז יאהר טויזענד מערב. צו אראב דך זי לאזט פאמעליך און
ועהן... קומען איהם זי קאן טונקעלקייט דער אץ אווענד,

גערופען: און געשטאמעלט דעמאלט ער האט ליפען פערברענטע זיינע מיט
 וו^ר• און ליעבען און קושען דיך וועל איך ביזט... דו ווי אווי קו□ -קום,

איבערטראגען. נישט מעהר בענקשאפט מיין קאן איך ווייל נעהנטער, קום טען...
 גע♦ געדולדקייט צערטליכער מיט שמייכלענדיג, און טרויעריג האט אבער זי
קאפ: מיט׳ן שאקעלט

ריין.., נישט נאך איז לייב מיין נישטי נאך נישט, -נאך
בעדעקט. איהם האט שוויים קאלטער א און גוף זיין דעמאלט פלעגט ציטערן

 שטים איהר געהערט ער ה$ט תשרי, הודש הוף פון נאכט א אין אמאל, ביו
 רטדא מאל ערשטע דאס ווי אזוי פרייר, און גליק פול הייטען, דער פון רופען
די פון ווילד־שטיפעריש הילכיג, געקלונגען האט ליעבע פון רוף דער טייכעל. ביים
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וואלד. פון סאסנעס די צווישען און לאנקע דער דורך ארויס, ווערבעס
גא-בו!' לי—,זא
 די געקומען. איז גליק גרויסען פון שעה די אז פערשטאנען, האט ער און

 בענק. און צער זיין פאר לוין א אויף ווי געליעבטער דער ווארט איהר אויף וואס שעה,
ענטציקונג. און דערפילונג די—שאפט

 האט געלעכטער שעלמיש א פריידיג, און ליכטיג אייליג, געקומען איז זי
 בעהאלטען און שטיל האבען איהדע גלידער די אבער אויגען, איהרע אין געשפיעלט
ערווארטונג. אין געציטערט

געשעפטשעט. קוים ליפען איד,רע געליעבטערו״-האבען -"קום,
 קערפער, בלאנקען ריעזיגען איהר מיט איהם צו געצויגען זיך האט זי און

 אין זיך איינגעגעסען ארעמס, איהרע אין איינגעפרעסט איהם האט ריין, און ווארים
 פערפעהלט איהם ס׳האט ביז לאנג, און היים געקושט זי האט ער און ליפען, זיינע
$טעם

 איז פנים אויפ׳ן בעט. אויפ׳ן ליעגען געבליבען א-ז גוף שטארער טויטער א
 פון ווי פערצויגען, נעווען זענען ליפען די און ענטציקונג, די פערגליווערט געווען
ווייס. בליהען קארשען די ווען מאי־אווענדען, די אין קושען הייסע לאנגע
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האפשטיין. דוד

פעלזען", פון שטאמק מיד
!פעליען פון שטאמען מיד
 צלטען... פון טילשטיין אויר צוטאלטע פעלזען, פון

.פעלזע! פון שטאמען מיד
 פערבונדען גודל דעם האבען וואט
 ,.יט׳ען מיט
 ,ווינטען טיט
 וריטען." טיט
 פעלזען, פון שטאטען מיר
 צובראכען האבען וואט
 .שטעהען גליווערנעם פוג׳ם יאך דעם
 - געהען מיר
 וויסטע נור וועלדער און

 פערהאלטען... לאנען אונו
 ערשטע די זענען מיד
 ווינטען, פון פאלדען אין

 ,געבונדען וויכערם טיט
 י ,געשוועסטערט כוואליעס טיט

— עם שטור טיט געברידערט
דרום! קיין צפון, קיין מערב, קיין מזרח, קיין

.ט ד א ט ש
1שט$דט

גערופען ווייטען פון מיך האסט דו
י דראט פון הודזשען מיט

!געזעהען דיך בארג אויף שטענדיג כ׳האב
געצרגען ודיטען פון טיך האסט דו

צוואנגען מיט
- שימעד פון און שלן פון



 פערנארט מיך האפט רו
 ! געפאנגען כדך האפט דו און
 ציפעד דארפישען גדין פון רוה די

 צועהבערט מיר האפטו
 צוגען, פון פייפען מיט

 צושפליטערט צושפאלטק,
 רעלפען". פון ציטער פיט
 ו,עהא:גען, שטענדיג אין הויכען אין
 געגאנגען שטענריג איו

 - דלא:;ען פערצויבעדטע דיינע פון אומתה דער
שטאדטי

י געפאנגען מיך האפט דו
 אויגען, פעדבלענדעטע מיינע פאר
 וועלדער־בעראט, אויף פעלדעת־ אויף

 קערפעד שטיינעתער אלמעכטיגער דיין ליעגט איצט
 עדר, דעד פון טיעף אין פערווארצעלט רעהדען פיט

 ,$רעמם די צושליידערט
 ,געגארענט ,געהויפענט

 ,צוצימערט ,צוהעפטעלט
 בעשימערט, הויבען אין און פערשווארצט גרונטען אין

 פערטורעמט, שארפען כדט און פערשפיצט קויטענם מיט
 שלענגען, רעלפישע פיט פערגארטעלט און פערקניפט

 בעהאנגען ,בעפליאכטען
 — דר^ט פון שפיגוועבם מיט

שטאדטי
י געפאנגען פיך האפט דו

צייהן... ס׳קריצען ווען
,צונויפגעפרעפטע צייהן פ׳הריצען ווען
,אויגעז די פון פונהען פ׳בליצען ווען
.מעסטען ׳ן עצה מיד קאן וועד
;פרעגען מיך האן וועד

? אבגעוואויגען האפטו
.אתם נור ווייס איך
 ;צעהלען איך קאן נור אתם ד^ס אט און

ד.ייפ פ׳איז



 הארץ, האס
 פרייבט עם

 ,בלוט נאך
 גליהט עם
 י ,וועה פון
 בליהט עם
 מוטה, פון
 נ איך קאן איצט מוטה אח וועד. און

 ,טרייען*פע הייוער־קריין אין
 י־ פערצאמט שטאלעגע דערנער מיט

 ? פערבליבען נאך מיר איז וואם
 פלאמט אין פלאמט עם

 געזיבט, בלייך מיין
 שווערע טרעהרען און

 ליכט קלארע האם פערביטערן
 אויגען... בענהענדיגע מיינע פון
 ,פארנאכטען פון נידער אין
 ,פריהמארגען פון שטייגען אין
 העלישע בלוטען אין

 י פערבארגען אין אויסוועג מיין
 שטעהען הלזער ווען
 ,וועה־געשרייען פון פלאם אין
 איבש לויקלען דך גרויל הנוילען ווען

 ווארטען, הייסען מיר קאן ווער
?... האפען פערוועהרען לאן ווער
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הוויטהא. לע

פידעלע. דאם
 פידעלע, דינינק מיין ענדיגען חאטש ואל איך

 פריה. גאנצען א עם טעסע אץ כ׳שניץ וו$ס
 פיבערשע, פינגער מיט שוועבלעףקעסטעלע׳ פון
פריה. גאנצען א עם טעסע און שניץ איך

 —זייטי יענער פון אוריל ווארט געוויטער, בייז—
אונטעריטייל. דעם נאך פערטעסען מוז איך
 וואך און שוועל ביים ווייל א שטעה טייט׳ דו, און

מיר- אויף
ארבעחטייל. דעם נאך פערגלעטען מוז איד

 העלזעלע, גלאטען אין שטיפטעלעך שטעלען אט
 —ג,3לע גאנצער אריף הערעלעך ציהען און
 שכנ׳ישען דעם הרף אין שוין הוליען רוצחים די

בליק. זייער מיט טהיר מיין פערהאקט שוין און

פידעלע... אין קאפ פון הערעלע א •נאך א,
 —האהר א נאך לאז נישט, ציטער ליעבע׳ א,
 קינדעלע׳ בלאסען דעם פידעלע קליינע א
יאהר. לאנגע צו גור איהם זיין עם זאל א׳

 פידעלע, דינינק א קינדעלע קליינעם דעם
 ;דעם הערצעל אויף פעדיטעל דינעם מיט

 *־־ פליגעלע קליינע ווי שמיציקעל, מיט זים׳זים
פידעלע".,. מאמעס דער פידעלע... טאטענס "דעם
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קינה מיין
 הארץ, דאס זיך קלאגט קלאגען, נישט זיך ווילט

 טררם: בליהענדער יונגער מיץ זיך קלאגט
 בליט פריידיגער מיץ קינד, מיין ורעט זיין

•געמיט. אנ׳אומעט קינד, טרויער/ א
 צווייג שרעקיגער א קינד מיין וועט זיין

 בעהויכט, פחד מיט
בעגרויט. אווענד מיט
 טאג׳ דיך, איך בעט
 נאכט, דיף איך בעט

 געקלאג׳ אייער מיט שוועל מיץ פעהלט־אוים
געקלא:. אייעד מיט

 ורייל, מיין מיר לאזט
 אליין זי וועב איך

 צארט מענטעלע א
 קינד. מיין וואלכל, פאר
 רוינט׳ דיך׳ איך בעט
 ווינט, פון אויגען אייף

;בעט איך רחמים
 פארביי׳ אייך געהט

פארבייי אייך שלייכט

* *
*

 גורל שווערען איחר שטאדט די טראגט
 נאכט׳ או; טאג וויסטען דעם פאר

 איבער יאהרען די שטיל זי צעהלט
 נאנט. און טאג וויסטען דעם פאר

ודוי. זאגט־אב
 אויגען, די שליסט

:טראבט
 קומ^ אפשר חלום צו ,כ׳וועל

' זון־קוואל יענעם
פרץהייט״פךרד> ווייטעו איג׳ס
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 זאגען: ורעל איך
 לויטער, זרן-קוראל—
 הלום בין איך
 אנ׳אלטער פון

 טויטער א שטאדט,
יודען־שטאדט.

 געאטעמט׳ לאנד פערשטאפטען אין
 פערפייניגט׳ פאלק פערשטאפטען פון

ירדען״שטאדט.
 קוטען אפשר קינדער וועלען

 שפיעל פיהרען זון־קרואל דעם ביי
 מעשיות... הערען זון״קוראל פון און
 פעראכטען הארץ טיעפען ביז און

 פערשטאפטען; לאנד פון פאלק ס׳גראבע
 בעדענקען, בלוי טיעפען ביז און
 זינגען צערטליך אליעדעל און

 אלטער דער שטאדט, טויטער דער נאך
יודעףשטאדט".

 אנצרזאגען רראם נישט דיר ב׳האב
ווייל. טויטער מיין פאר

 דערטראגען קאנסט דר אריב—שנאה
דרת צרוייטען צרם ביז

הארץ׳ צרפיקטען מיין איבער איהם גיב און געהם
 פרצרף מארס־ן דעם צו שנאה

ערל״פאלקז דעם צו
ליעבע פון קוואל דעם ב׳עפען״אויף

ורייל׳ טויטער מיין פאר
 פאלק! גרייזען מיץ צו ליעבע קוועלענדיגע די שעפ

הארצק מיין האט אנגעוועהטאגט
רועה; זייער יעדער

היות דאס מיר אויסגעזויגען
בליק... זייער יעדער
בעןרעגונג טינדעפטע יעדע
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י ,זייף—געפעסטיגט גרונד

 אייערפולטען, פון קוראל פו; •
 ווייל" טויטער מיין
ליעב> די דערטראג טארך דיין

יי• ייז

/
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פרענק. ג ע.

̂ 11^4 דעי נענע! מלחמה ח

ח$רש$. ^ף^לגען
 אין לעבען ירדישען אינערליצען דעם פון געשיצטע קאטיטעל א

י^הרהרנדערט. ו״טען 9 פרן העלפט ערשטער דער אין ווארשא

ארכיוו־קרעלען( )פון

א.
 שמוציגע, •לנגע אויף בנינים ענגע אין וואוינען יודען — יאגט. שמש דער און גליטשיג םינסטער,

 און ענגקייט פון סבה די זעגען ן>רימק?יט און רדיפות — "פאציעיוב". — געסלעך. נישט־ברוקירטע
 ספרי־ מנינים, חברות, יודישע — היים. דער אין ווי יודען, זיך סיהלען געסלעך ענגע די אין — שמוין.
 —ווארשא. פון גאסען די איבער פונאנדערגעגאםען ווערט יעקב״ קול״—חופות. און קדוש־לבנה תיירה,

 אויסער־ — עבירות. פון אבגעהיטקלט די — שמחות. יודישע און תפלות פאר אפיציאל דעם אנ'$בצ$הל
 צובראכען צוהאקט, — געפעס. און בעטען די אויף שמירה שמש׳ם דעם — געסלעך. יודישע די האלב

 דער — נישט. העלפען $נקלאגעם — שמש. פאר׳ן אימה די — שפיאן. אלס שמש דער—געשלאגען. און
 אויף גזירה די — בלאטע. גרעסעוער אנ׳אנדער אין פלאטע איין ון6 גלות דער — קהל. געהיימער

 גרויסע זייער און אמט אפיציעלען זייער פערליערען שמשים די — צושפרייט. און צוזייהט — דירות.
 ווערען בטל דארף "טאג־צעטעל" דער — ראגע״.5רעמדעך5״ די — קאליע. ווערט עפים — שליטה.

 און אדעל פוילישען פון השתדלות די — משתדל. גישט דעם וועגען זיך איר יוד ווארשאווער קיין אין
 שרעק־ אמת׳ע — בעהעלפער. וועגען בית־דין און קהל פון כרוז א — יודען. וועגען בעאמטע גרויסע

. רעאגירט ן1המ יודישער דער און אבהעגדיג איז קהל—הפקרות ליגע

 אונמעגליך כמעט אונז איז ווארשא, אמאליגען אין יודען רועגען שרייבענדיג
 וועלכע ווערטער, שארפזיניגע זעהר און קורצע די הקדמה אלם געבען צו נישט
 פארצייטיגען א פון נאמען אין 7(ג ארט אנ׳אגדער אויף געבראכט שוין ען3$ה מיר

 אין לעבען יודישע דעמאלדיגע דאס חאראקטעריזירט האט וואס משכיל, יודישען
: ווערטער פאלגענדע מיט ווארשא

אגס". י שמש דער און." גליטשיג ער, סט נ "פי
זיין. נישט קאז זזאראקטעריסטיק בעסערע קיין

 רדיפות ווארשא. אין לעבען יודישע דאס געווען איז גליטשיג און פינסטער
 איז יוד א פון שריט נישט-פארזיכטיגען יעדען ביי אינוועניג, דוחק דרויסען, פון
 גע. זיין הארעוואגיע, ביסעל זיין פערלוירען האט אריין, תפיסה אין געפאלען ער

 יעדען אויף געגעבען אכטונג גע׳רודפ׳ט, שמשים די האבען נאך דערצו און זוגד
 און מנהגים און דינים אלע אבהיטען זאל ער יוד איטליכען פון שריט און טריט
דין. א עפים אויף זיין עובר נישט חלילה, זאל,

תרע״ח. ■מריגרד, ב', ברך ,העבר/ 1'



פדענק־ נ. ע. 96

 אין יודען האבען יאהרהונדערט ־טען 19 דעם אנהויב און .טען!8 דעם ענדע
 נאווא־סענא־ צווישען געשטאנען זענען וואס בנינים, ענגע אין געוואוינט ווארשא

 שמוציגע, ענגע, קליינע, פערשידענע אין אויך און >(, סענאטארסקא און טארסקא
 אויף סענאטארסקא, פון געצויגען זין האבען וועלכע געסלעך, נישט-ברוקירטע

 און לינקס רעבטס, ביעליאנסקא, גאס די היינט זיך גע&ינט עס וואו ארם, דעם
 זשיראווסקא, :נעמען פערשידענע געטראגען האבען און לינקס, און רעכטם ווידער

(2 וו. א. א. ביבליאטעטשנא טלאמאצקא, קלאפאצקא,
 גע. נישט וו^רשא אין ערטער אנדערע אין דעמאלט האבען יודען היות,

 אין יודען צווישען געהערשט האט וואס ארימקייט, גרויסע די און וואוינען טארט
 אין עם חאטש וואו, שטאדט, דאזיגער דער אין דוקא געשטויסען זיי האט פוילען,

 איהר אין דאך מען האט רדיפות, פיעל זעהר אויסצושטעהן אויסגעקומען זיי
 עטליכע צו וואוינען געמוזט דירה יערער אין האבען פערדיענען, עפים געקאנט

 אויך און ענג זעהר געווען וואוינונגען יודישע די אין איז ממילא און פאמיליעס
שמוציג. זעהר

 ווי רדיפות, אלע טראץ געפיהלט, יודען זיך האבען געסלעך די אט אין
 ארומגעצוימט געווען זענען וואט הייזלעך, די אין היים. דער אין זין ביי טאקע

 חברות, פערשיעדענע געגרינדעט זין די האבען פארקאנעס, הילצערנע הויכע, מיט
 לבוקר", ,,שומרים ש״ס", "חברה אויך און משניות" "חברה תהלים"" "חברה :ווי

 און- חסד" "גמילות לדל", מעוז חולים", "בקור אורחים", "הכנסת כלה", ,הכנסת
 יעדער און מנין, איהר געהאט דך האט חברה יעדע און קדישא". "חברה—כולם ועל
 א שרייבען געלאזט דך האט פערדיענט, מעהר ביסעל א עפים האט וואס יוד,

 פאראד, גרויס מיט געווארען אריינגעפיהרט אין ספר־תורה דאם און ספר-תורה,
מקדש האט מען שוהלעכלעך. די פון איינס אין געזאנג און כלי־זמרים מיט

גע. חתונה האט מען ; רם בקול פראנק און פריי גאס דער אויף געווען לבנה
חופה דער צו כלי-זמרים מיט געפיהרט מען האט חתן־כלה און קינדער מאכט

מחותן דער וועלכען צו מנין, רעם פון שוהל דער פאר ביז געסלעך די איבער
פון זמירות, יודישע פון תפלות, יודישע די פון קולות די און געהערט. האט

 איבער פונאבדערגעגאסען זיך האבען נגונים יודישע פון גמרא, און משניות תהלים,
 געגען יאהרען הונדערטער געקעמפט שטארק אזוי האט וואס ווארשא, פון גאסען די

 קלויסטערס די אין אנגעקומען אויך זענען זיי און שטאדט, אין ישוב יודישען דעם
 גלאקען. די פון קלאנגען מאנאט$נע די מיע פערמישט זיך איינמאל נישט און
 די ווייל יודען, געגען המון דעם העצען נישט זאלען גייסטליכע קאטוילישע די כדי

 די זיי, כדי אויך און שטאדט, די ,פערשוועכען" צו אפען אזוי זיך ערלויבען
יודען האבען פערוועהרען, נישט דאס כח אייגענעם זייער מיס זאלען גייסטליכע,

 גערדען דעמאלט איז ווארשא, אין טעאטער גרויסע דאס איצט זיך געפיבט עם וואו ארט, דעם אויף *(
 גע־ אוסגעארבייס זעבען קראמען די אלטווארג. מיט געהאבדעלט ה$בען יודען וואו פ^ציעיוב, ערשטער דער

 איז באמען איהר אויף און פאציעי באמען מיט׳ן פאמיליע פוילישער געוויסער א פון פאלאץ א פון ווארען
 פער־ יודען רואו ווארשא, אין הויף יעדער גערופען ווערט אן דעמאלט פון פ^ציעיוב. געוו^רען גערופען ער

"פאציעיוב". נ$מען מיט׳ן אלטווארג, קויפען
 מערץ .16 פין קעביג זאקסישען דעש פון דעקרעט דעם אין געברויצט ווערען נעמען דאזיגע די י(

גע- איז טר4ד זכר׳ א אויף ווי וואו, טלאמאצקא, אייבם, בור איבערגעבליבען איז געסלעך אלע די פון .1809
 הניבט ך:, געפינט וואויבען, בעטארט בישט ווארשא אין אבדערש־וואו הןזבען יודען ווען ישוב, יודישער א ווען

שסאדם. וער אין סיבאג$גע יודישע גרעסטע די



(7 וןארשא. אמאליגען אין "הפקרות" דער געגען מלחמה די

 און געלד, סרמען געוויסע אפיציאל דעם אריינגעטראגען צייטען געוויסע אין
 וואס יוד, יערער און שוהל יעדע אז געזעץ, א ווי געווארען עס איו דערנאך

 ארייב• געמוזט האט שמחה, אנ׳אנדער געמאכט אדער קינד א געמאכש חתונה האט
 מעלים קאנען נישט זאלען יודען אום און סומע, געוויסע א אפיציאל דעם טראגען

 אין יור א איבערגעגעבען איהם אפיציאל דער האט אבצאהל, דאזיגען דעם זיין
'(• ארענדע

 גע נישט מעהר שמש א האט אטמאספערע אזא אין אז זיך, דוכט פלוג אין
 אזוי וואוינענדיג ווארום בית־דין. דעם און שוהל די אבצוהיטען ווי טהון, צו האט
 באלד איז איינציגען יעדען פון ריהר יעדער בעוועגונג, יעדע וואו געפאקט, ענג

 היטען, געמוזט אליין יוד יערער דאך זיך האט איינוואוינער, אלע געווארען בעוואופט
 זיין עובר נישט חלילה, זאל, ער עבירה, שום קיין טהון נישט ושלום, חס זאל, ער

 אויסערהאלב שפאט. צו און שאנד צו זיין נישט זאל ער בדי דין, שום קיין אויף
 ווארום ווייזען, געקאנט נישט יוד שום קיין כמעט זיך האט געסלעך יודישע די

 קריסטען, עלטערע און יונגערע פון געווארען בעפאלען אפט זעהר ער איז דארט
 גע־ נישט האט איור אז אפשיטא, און /2רצח מכות געשלאגען איהם האבען וועלכע

 אז ארויסגעוויזען, אבער זיך ה^ט עס פערוויילונגס-ארט. קיין אויף קומען קאנט
 האט געסלעך, יודישע די אין געהערשט האט וואס ענגקייט, שרעקליכע די דוקא

 און זיטליבקייט דער אויף שמירר. שמש׳ם דעם פון נויטווענדיגקייט די מיטגעבראכט
כשרות. אויף

 קינרער מיט פאמיליעס עטליכע דירות, יודישע די אין געווען איז ענג זעהר
 האבען געמוזט ה$ט שמש דער און צימער׳ל איין אין געוואוינט האבען צוזאמען

 אבגעצוימט זיין ז^ל פאר־פאלק איטליבען פון בעטען פאר יעדע אז השגחה, די
 אויך, און ברעטלעך פאר א ליילעך, א ווענטעל, שפאניש א מחיצה, א עפים מיט
 ווי אנדעוץ, פון איינס אבגערוקט זיין זאלען פאר-פאלק יעדען פון בעטען די אז

איז. דין דער
 בעזונדערע האבען צו געווען שווער אויך איז ענגשאפט גרויסער דער אין
 האט דאם און געפעס, מילכיג אויף בעזונדערע און געפעס פליישיג אויף שענקלעך

 פליישי. מיט מיליכיגע צונויפצומישען טרפות, צו זיין גורם געקאנט לייכט דאך
 שענקלען בעזונדערע אזעלכע אז השגחה, האבען געמוזט האט מען און כלים, גע

שטוב. יעדער אין געפינען יא זיך זאלען
 יע־ אויף שטוב, יערער אויף געגעבען השגחה טאקע האט שמש דער און

 גע. בודק שטוב, א אין אריינגעפאלען ער איז אומגעזעהן אומגעריכט, ווינקעלע. דען
 בע. געהאט נישש האט וואס יורענע, דער צו וועד.—און געפרעגט, געפארשט, ווען,

 פאר-פאלק, דעם צו וועד. און אן! פליישיגס. און מילכיגס אויף ערטער זונדערע
 אריע. האט וואס אדער בעטען, די צרוישען מחיצה קיין געהאט נישט האט וואס

 קיין בעט זיין ארום און יוד פרעמדען א אכסניא אויף שטוב אין זיך צו גענומען
 אויך מאל פיעל און צובראכען צוהאקט, ה^ט שמש דער געמאכט. נישט מחיצה

(.* * מענער און פרויען געשלאגען

 והיהודי□ "העירונים פרענק, נ. ע. : ז׳ נ־ 503/484■ מאגיסטראט־אקטען ווארעא, אין ה־וייס־אר. *(
.86 זהיט ,1921 ווארשא בפולין/

.72 ,73 ז?יט דארס פרעגק, נ. ע. ז' *(
 רדע פון אקטען ,1805 מאי 8) פ^ליציי רער צו וויד$וויטש8ד הירש פין ^נקלאגע געהיימע די *(

ווארשא(. אין קטען8 לטע8 פין <ר. ,809 יי5■<לי



פרענק. נ. ע. 08

 בלויז אדער כח, אייגענעם זייער מיש נישט געגאנגען זענען שמשים די און
 אין נאך . מאכט דעד פון בח מיט׳ן געקומען זענען זיי בית-דין. בון פח דעס מיט

 דער אז אבעשעהל, ארויסגעגעבען ליובאמירסקי מארשאלעק דער ה$ט 1770 יאהר
 געטארט נישט רב קיין קהלה ווארשאווער די האט ואפיציעל שתדלן דעם פון שמש

 די אין !(.גנבים יודישע די שפיאנירען גלייכצייטיג מוז שתדלן( א נור האבען,
 און געוואיען גרעסער איז ווארשא אין יודען צאהל די ווען יאהרען, שפעטערע

 צו געווען מחויב אויך זיי זענען געמעהרט, שמשים די אויך זיך האבען ממילא
 יע׳ פון נאמען דעם אויפצוגעבען און יודען פון שטייערן די בעשטימען ביים זיין
 ארייג• אלזא איז שמש דער פערמעגען. זיין פון צושטאנד דעם און יוד דען

 בעאט• אלם אויך און שפיאן אפיציעלער אלט שטוב יודישע יעדע אין געקומען
 אויף נישט זיך האלטען דארט צי רויסען, געמווט כלומר׳שט ד$ך האט ער טער,
 ה$בען מורא און געפיהרט. ד^רט רוערען עם געשעפטען וואסערע און גנבים קיין
 אז מאכט, דער מעלדען געקאנט האט ער :איהם סאר געמוזט דאך מען האט

 די זענען באלד און מענשען, פערדעכטיגע אויף זיך האלטען דארט און דארט
 געקאגט ער האט פאל בעסטען אויס׳ן געווארען. געפייניגט און ארעסטירט יודען

 גרויסע צאהלען קאנען און פערמעיליך זעהר זענען די און די אז אויפגעבען,
 פערשיעדענע פון מאכט דער צו אנקלאגעס געגאנגען אפילו זענען עם שטייערן,

 געהאל- גורנישט אבער האט דאה שמשים, די פון אויפפיהרונג דער אויף יודען
דעם. וועגען געסטארעט שוין קהל געהיימער דער זיך האט וואהרשיינליך, פען.

 איבערגע. צייט דער מיט געמוזט אבער האט שמשים די פון טעטיגקייט די
ווערען, ריסען

 גע- האט וועלכער ;(,809) קעניג זאקסישען דעס פון דעקרעטען די לויט
 ארויסגע- יודען זענען (,1807—1814) הערצאגטום ווארש^ווער דעם איבער הערשט
 געווארען איבערגעטראגען זענען און געסלעך בלאטיגע יענע פון געווארען טריבען

 וועל- מארשאלקאווסקא, און קרולעווסקא גאסען די אויף בלאטע: גרעסערע א אין
 וואו-נישט-וואו נור און וויסט פוסט, במעט געווען צייטען יענע אין זענען כע

 זיך האבען יודען וועלקל אין בנינימ׳לעך, עטליכע מיט הויפעל א געפונען זיך ד^ט
בעזעצען. געמוזט

 דעק. קעניגליכען דעם לויט געקלעקט. נישט אבער האבען הויסלעך דאזיגע די
 צי• 3—2 האט וואט הייזעל, א אין וואוינען געמעגט האט ,1809 מערץ .6 פון רעט

 פא• דריי—צימערן 7—6 פאמיליעם, צימערן-צוויי 5—4 פאמיליע, איין נור מערן,
 —גאסען זייטיגע די אין פערשפרייט אלזא דך ה$בען יודען (.* זו. א. א. מיליעס
 צושפרייט, און צוזייהט זענענדיג און, פאנסקא גזשיבאווסקא, גזשיבאוו, באגנא, זיעלנא,

 שמשים די אויך און קאנטראלירען געקאנט נישט צווייטען דעם איינער ממילא האט
 שפיא. פון אמט אפיציעלען זייער האבען. געקאנט נישט שליטה גרויסע קיין ה$בען

 און הערצאגטום, ווארשאווער דעם פון צייט דער אין סערלוירען זיי האבען נען

 פריי. דער דערלאנגם האבען צעבען די און מאגיסטראט ווארש^ווער דער וו^ס רעפעראט, א ון5 (1
(.1125 ווארשא, אין )הויפט־ארכיוו 1801 יאהר אין מאכט סישער

 צוועק עט י געה*ט האט מארשאלקאוופקא און קרולעווסקא <.ויף יודען איגערטר^גען גענצע דאה ׳(
 ווידער זיי זענען יארען, גע פערגויט יודען דורך זענען גאסען די ווען דערנאך, געגעגר. יענע פערבויען עו

 בע־ )א־י£'ן אץעירקי פראנצישקאנער אויף :געגענד וויסטע אנ׳אנדער אין געוון!רען איבערגעטר^גען
 יעוו^רען זיי זענען איבער\עטראנען .1821 יוגי סז־סען פון ערשטען רעם נדער8ןלעקס יזער7 ם־ן |עהל

(,1824 י$הר אין
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 ד\;בען הייזעל, בעזונדער א אין פאמיליע יעדע במעט געוואויגט בען*ה וואס יודען,
שמש. דעם זיף צו אריינלאזען נישט געקאנט דרייסט גאנץ

.478-4/1ז' תרע״ש, רביעי,־ורשה, ה&ר ורשה*,'^התקופה״ ־ת.5בנסי היהודים ,״לתולדות פרעגק, ע.נ. ל י(
 מ־ר געפינען יודען, געמ^בט ה^בען פוילען אין ישראל שונאי וואס פארוואורפען, אלע צווישען *(

אויסגעלאסענקייט. וועגען איינעס קיץ גישש

 אין בכלל -לעבען יודישע אינערליכע דאס אויסגעזערן דעמאלט האט עם ווי
 איין זיך. פאר האבען מיר וואס קוועלען, די פון וויסען נישט מיר קאנען ווארשא,

 אמא• די אין ווערען קאליע געמוזט עפים האט עס אז קלאר, אבער אונז איז זאך
 די צוגעשריבען בייז אלדאס האבען יודען ווארשאווער די און זיטען, ריינע ליגע

 ער" נישט, זיי קען קיינער ווייל און פראווינץ, דער פון קומען-אן וואט פרעמדע,
 אפילו אז טאקע, זעהען מיר און יעשו. לא אשר מעשים טהון צו זיך זיי לויבען

 משתדל נישט קיינמאל זיך האבען ווארשא אין יודען פון שתדלנים גרעסטע רי
יע וואס "טאג־צעטעל", נון גזירה די מאכען צו מבטל צייטען, יענע אין געווען

 געמוזט האט ווארשא, קיין פראווינץ דער פון אנגעקומען איז וועלכער יוד" רער
 אדער קופער-גראשען 7%—זילבער-גראשען )איין זילבער-גראשען פינף פאר אויסקויפען

 הערצאג- ווארשאווער פון קאנסטיטוציע דער לויט חאטש טאג, 14 אויף קאם.( 3%
 פון בעשלוס דעם און !(809 פעברואר !.0) קעניג פון דעקרעט לויטין אויך און טום

 עם ווערען. בטל בעדארפט אבצאהל דאזיגער דער האט <,1809 מערץ .24) סיים
 פון לייט גרויסע פר^וועץ, 'דער פון יודען געווען משתדל דעם וועגען זיך האבען

 יודען געוויסע האבען בעדארפט האבען וועלכע בעאמטע, גרויסע אויך און אדעל פוילישען
 גוט האבען זיי חאטש שתדלנים, יודישע ווארשאווער די נישט אבער ווארשא, אין

 אויסצוקויפען יודען צווינגט וועלכע מוניציפאליטעט, יחןרשאווער די אז געוואוסט,
 בעשלוס א און קעניג פון דעקרעט בפירוש׳ן א אויף עובר איז "טאג-צעטעל/ דעם
>( סיים. פון

 א ארויסגעגעבען !(810) צייטען יענע אין האט צוזאמען בית-דין מיט׳ן קהל
 אדער בעהעלפער א אנצונעהמען דערוועגען נישט זיך זאל יוד שום קיין אז כרוז,

 מיירלעך, סיי יונגלעך, סיי קינדער, זיינע מיט לערנען זאל וואס בחור, א לעהרער
 )א סופרים" רוק ילמד "ולא גמרא: דער פון מאמר דעם אויף זיך פעררופענדיג

 אויסגעלאסענלףט. צו ברענגט דאט ווייל קיגדער(, מיט לערנען גישט טאר בחור
 זעהר מען האט געענדיגט, געהאט שוין זיך האט שמשים די פון שליטה די היות בור

 דעם בענייען מאל עטליכע געמוזט האט קהל און כרוז דעם פון געמאצט זיך וועניג
ארויסצוגעבעף. געווען ערלויבט נישט איז חרם )קיין אזהרות שארפערע מיט כרוז

 שרעקליכע איטת׳ע, יודען צווישען אריינגעחאפט דעמאלט אויך זיך האט עס
 ביז זענען בפרט ווארשא אין און בכלל פוילען אין יודען וועלכער פון הפקרות,

 יודען צווישען געפונען זיך האבען עם נעמליך, — געווען ריין צייטען יענע
הייזער. אויסגעלאסענע געעפענט האבען וועלכע אויסוואורפען,

 דער זיו (1814 אפריל .20) געווענדט קהל זיך האט הייזער דאזיגע די וועגען
 א בעקומען אבער האט קהל פערמאכען. צו זיי בקשה, א מיט פןגליציי־פערוואלטונג,

 די שליסען צו מסכים איז פאליציי-פעתואלטונג די אז <,1814 מאי .20) תשובה
 אז מיטעל, א אויסגעפינען פריהער זאל קהי אז בעדינג, מיט׳ן נור הייזער, דאזיגע

 עהרליכען פון ערנעהרען זיך מווען און קאנען זאלען פרויען אויסגעלאסענע יי
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 פער• געקאנט נישט אבער זיך האט קהל י(. ארבייט עהרליכער און פערריענסט
 יודישען פון שטעלונג ער ד צוליעב נור און פרויען, דערמאהנטע די מיט געהמען

 איבערגעטר$גען אדער ג^שלאסען, ווערען געטוזט שענד־הייזער די ר.$בען המון
(.ג גאסען יודישן די פון וו״ט

ב.

 זיך ה<זפען וראם השתדלות־ץ, — קאנסטיטוציע. ני_יער א מיט ממשלה ג?יע א — שמש. פון ממשלה אתן
 ביאטע נ?ןער א אין —גלות.' נדעם א וועגען גזירה א — מיליטער־דיענסט. — איינגעגעבען. נישט

 פראנצישקא־ די בעזעצען און פערבויען יודען—הפקרות, געגען קאמף צום מוטה קיין נישטא—אדיין.
 און שוהלען מגינים, און חברות שמוציג, ענג, ווידער — לעבען. רעליגיעזע שטרענגע דאס — גאס. נער

 צוויי־ דער ארוים, איינער — פארטאג, וועקט שמש דער — לערנט, מען און זיצט מען—בתי־מדרשים.
 אויפ׳ן קלעצער — ריהות. — נישט. טריקענען טעס5בלן די — דומפיג. שמוציג, ענג, — אריין. טער
 — מאכט. זי_ין שמש דער בעקומט ווידער — יאגט. שמש דער — שטיקעניש. פין רעטונג א — הויף
 *"פלאץ־בראגי דער — מתיה, א וויגטעלע א — זייגיגע. ד^ס טהוט ען3לע דאס — מורא. הן(ט מען
 פערוויילונגען מיט גערטנער — גן־עדן־טעם. א מיט וואסער — וועלדעל. א און בלומען גר^ז, מיט
 דרןזהען און פסק מקיים זענען שמשים די — גאס. דער פון ארויס זיך חאפט מען — געטראנקען. און
 זיך ווענדט רב דער — מיידלעך. מיט בחורים טאנצען עם—אג׳עצה. זיך גיט ,חברה" — דערצו. גאך
 יודישע די — טענץ. אויף לאורעס3$ מאבען צוזאמען מיליציאנטען מיט שמשים די — מאכט. דער צו

אומעטום. הערשט שמש דער — זיך. בערוהיגט יוגענד

וו^רשא. אין אקטען אלטע *ר. ,1084 פאליציי־^קטען *(
גען.8םר רעליגיעזע ג., וו. <ר. 1 *

 פון ממשלה דער אהן קהלה יודישע ווארשאווער די געווען איז לענג גענוג
 און הערצאגטום ווארשאווער דאס עקזיסטירען צר אויפגעהערט האט עם שמש. רעם
 די פון ממשלה די :קאנסטיטוציע נייער א מיט ממשלה נייע א אנגעקומען איז עס

 בעשעפטיגט איז קהל ערשטען. דעס עלעקסאנדער פון קאנסטיטוציע די און רוסען
 איינגעגעבען, נישט זיך האבען וועלכע פרייהייס, וועגען השתדלות׳ן מיט געווען

 אויך דך העבען וועלכע גזירות, נייע געגען השתדלות׳ן נייע מיט—דערנאך און
 דין משתדל געמוזט דך מען האט !(817) •שפעטער עביסעל איינגעגעבען. נישט
 דן האט דאם און יודען פאר מיליטער-דיענסט פון גזירה די מאכען מבטל וועגן

 גלות. נייעם א פון גזירה די אנגעקומען איז ביני-לביני גור איינגעגעבען, יא אפילו
 קרולעווסקא אויף איינגעארדענט און אויפגעבויט ביסעל א דך האבען יודען וואס קוים
 זיי מען וועט בעלד אז שמועסען, אנגעהויבען מען האט מארשאלקעווסקא, און
 זייערע מנינים, דיערע געהעט דארט שוין האבען זיי ארויסטרייבען. דארט פון

 3 אייגגעארדענט געהאט שוין זאגאר זיי האבען מארשאלקאווסקא אויף שוהלען,
 גרוימאן, אביגדור גבאים די וועלכען אויף הויז, א אין שפיטעל, א אדער הקדש,
 קוי• צו ערלויבניש ספעציעלע א בעקומען האבען בער׳ם רפאל און הירשל׳ס מאיר
 עריץ. בלאטעס נייע אין געהט און אלץ דאס פערלאזט געהט, פלוצלונג און פען,
 געמוזט זיך האבען יודען און גע׳פועל׳ט נישט אבער האבען השתדלות׳ן מיני אלע

 בויען אנהויבען ווידער דך דארט (,1824) גאס פרענצישקענער אויף איבערטראגען
 ביני• מנינים, און שוהלען אויף ערטער געפינען זיך ווידער איינערדנען, און

געגע! קעמפען צו מוטה דעם געהעט נישט און בעשעפטיגט געווען ההל איז לביני
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המון. יודישען דעם צווישען פערברייט זיך האט וואט "הפקרות", רער
 דריי די פון פערלויף אין געדויערט. איינארדנען דאס אבער האט לאנג נישט

 דעם וועגען בעפעהל רעם ארויסגעבען צווישען געדויערט האט עם וואס יאהר,
 פראנצישקאנער, אויף איבערטראגען־זיך און מארשאלקאווסקא און קרולעווסקא פון גירוש
 הא- זיי אדער הייזער, געבויט און פלעצער געקויפט דארט יודען רייכערע האבען

 יודען האבען הייזער געמויערטע פארטיגע )קיין הייזלעך הילצערנע געקויפט בען
 צום געווארען אנגעוויזען איז וואס גאם, דער אויף אפילו קויפען געטארט נישט

 גאס דער אויף געפונען זיף האבען וואס הויפלעך, קליינע אלטע, די וואוינען(.
 אויסשליס- געווארען איבערגעגעבען אויך זענען קריסטען, צו אנגעהערט האבען און
י(. יודען ליך

 רעליגיעזע שטרענגע דאס אנגעהויבען ניי אויפ׳ם זיך האט ערשט איצט אוץ
 מיט געפאקט פול געווען זענען הייזלעך און הייזער די יודען. צווישען לעבען
 דעק- )אויפ׳ן שטוב איין אין פאמיליעס עטליכע צו געוואוינט האבען ווידער יודען.

 קיין שוין מען האט דירות, די אין פאמיליעם צאהל דער וועגען ,1809 פון רעש
 און חברות פערשיעדענע פיעל אויפגעלעבט האבען ווידער געלעגט(. נישט אכט

 מענשען עלטערע אויך און יונגע-לייט בהורים, דרשים.7נ בתי און שוהלען מנינים,
 גאסען-הענד• בעלי-מלאכות, סוחרים, געלערנט. און נאכט און טאג געזעסען זענען
 פער־ פערהארעוועט, ׳בעשעפטיגט טעג גאנצע געווען זענען וואס מעקלערס, לער,

 בית אין אדער מנין, אין געלערנט פארטאג און למעריב מנחה בין האבען מאטערט,
 גע• האט איינער וואס תהלים, געזאגט מדרש, יעקב, עין משניות, גמרא, המדרש
 קיינער, און מגיר. א פון דרשה א געהערט אדער רבי׳ן א מיט אדער אליין, קענט,

פעהלען געטארט נישט האט פעררייזט, אדער קראנק, געווען איז עם ווער אויסער
פערמאטערטע די כדי בצבור. תפילה בעת בפרט און לערנען דעם בעת מנין, זיין אין

 מנין יעדען פון שמש דער פארטאג יעדען האט פערשלאפען, נישט זאלען מענשען
 גערופען און געוואוינט, האבען בעלי-בהים זיינע וואו הויף, אויפ׳ן זיך געשטעלט

איין פון שמש איין שלאף. פון אויפצעוועקען איהם אום נאמען, ביים יערען הויך
גע־ ווידער און אריץ איז מנין צווייטען פון צווייטער דער און ארויס איז מנין

 זיך ה$ט גערן נישט גערן, יא בעלי־בתים. זיינע פון נעמען ד׳י רם בקול רופען
 דאך זץ־ האט קיינער מנין. אין געגאנגען און שלאף פון אויפגעחאפט יוד יעדער
 מנין־לייט. זיינע פון שכנים, די פון אויגען די אין קאמפראמיטירען געוואלט נישט

נישט-פרומען. א פאר קל, א פאר גילטען געוואלט נישט דאך האט קיינער
גע. איז דומפיג שרעקליך און געווען, איז שמוציג און געווען, איז ענג און

 גע־ זיך האבען רואם הויזער, אייגענע זייערע פון אפילו ארויסגעצויגען גיך זיך ען3$ה קריסטען י(
 און געוואלט, נישט ה$בען די וו?יל יודען, פאר געווארען אנגעוויזען זענען וואס גאסען, די אויף פונען
 געהאט זיך האפען וועלכע יודען, מאסע ענג־געפאקטער דער צווישען וואוינען געקאנט, נישט אויך אפשר
 ווארשאווער פון אינערן־מיניסטער דער ה^ט 1810 יאהר אין נאף מנהגים. אייגעגארטיגע בעזונדערע זייערע

 צו יודען נישט ערלויבט מען וואס דעם, צוליעב אז קעגיג, צום ראפארט זיין אין געשריצען הערצאגטום
 דארט שטעהען יודען, פאר געווארען אגגעוויזען זענען וואס גאסען, די אין אויך הייזער געמויערטע קויפען

 גלויבען אלטען פון מענשען פיעל וואו גאסען, די אין וואויגען נישט ווילען קריסטען "ווייל ליידיג, הייזער פיעל
 : מיניסטארען־ראט צום געשריבען אינערן־מיניסטער דער האט 1812 אפריל ־טען25 דעם פערזאמעלט״. זענען

 זיך געפיגען וואס הכיזער, זייערע פעריאזען צו קריסטען איינמאל נישט צווינגט יודען פון לעצענם־ארט "די
 אי, אקטען אלטע אר. באגד, ערשטער יודען, דורך נחלאות קויפען ון6 )אקטען וואויגונגען" יודישע צווישען

ווארשא(.
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 קאנאלי- קיין געווען נישט נאך דעמאלט דאך איז עם גאסען. יודישע די אין ידען
 געווען. נישט הויפען די אויף ברוק קיין אפילו איז עס וואסער-לייטונג. און זאציע

 זענען זומער אפילו אז אזוי טיעף, און גרוים שרעקליך געווען זענעץ בלאטעס די
 רעגען-וועטער א אין און ווינטער געווארען. אויסגעטריקענט אינגאנצען נישט זיי

 באלעס לעגען געמוזט האט מען און געווארען דערטרונקען נישט שיער מען איז
 ארט איין פון אריבערגעהן קאנען זאל מען כדי הויפען, די אויף קלעצער און

 איז דארט לופט א פאר וואט פארשטעלען, דעריבער זיך קאן מען אנדערן. אויפ׳ן
געפיהלט. דארט זיך האבען עם ריחות א פאר וואט נעירען,

 גע. זענען סוחר׳טעס די אויך ווען שבת, מעהר נאך און אווענד זומער-צייט
 אויפ׳ן אויטגעלעגט געווען זענען וואט קלעצעד, די אויף זין זענען פריי, ווען

 דער פון רעטונג א זוכענדיג קינדער, מיט מיידלעך און פרויען געזעסען הויף,
 אוועקגע- אויך זיך האט ווען-נישט-ווען שטוב. אין געהערשט האט רו^ם שטיקעגיש,

 בעל-מלאכה, א פון לערן־יונג א אדער געזעל, א בעל-מלאכה, א מאנסביל, א זעצט
 וועלכער שמש, דער ארויטגעטראטען אבער איז דא נור געוועלב. א פון משרת א

מנין. אדער בית־המדרש, ׳שוהל אין סעריאגט מאנסבילען די האט
 ער מאצט. זיין צוריקבעקומען בכלל האט בית״דין און קהל פון שמש דער

 בעטען די מיט ארדנונג געמאכט און וואוינונגען יודישע די בעזוכט ווידער האט
 צו פרייטאג טשאלענטער שטעלען מיט׳ן געפעס, פליישיג און מילציג מיט און

 חלילה, זאל, מען כדי פרייטאג, ארבייטען און האנדלען אויפהערען מיט׳ן צייט, דער
 חם זאלען, עס קלעצער, די זומער-צייט-ביי און קובען, נישט שבת חלול קיין צו

 זיך מען האט שמש דעם און צוזאמען. פרויען מיט מאנסבילען זיצען נישט ושלום,
 די געהאט האט וועלכער קהל, פאר געהאט מורא האט מען אנטקעגענגעשטעלט. נישט
 געצי. האט מען געצאהלט. האבען יודען וואס שטייערן, די איינטיילען פון מאכס
 נישט אויך זיך האט מען קדישא. חברה פון פנקס אין איינשרייבען פאר טערט

 געבען צו אויפהערען געקאנט האט וועלכער מנין, אין קאמפראמיטירען געוו^לט
כבודים. אנדערע און עליות

 שטיקענ- און דומפיג שרעקליך ענג, זייניגע, דאס געטהון אבער ה^ט לעבען ד^ם
 וריב- א האט איינמאל נישט און גאס יודישער דער אין לופט די געווען איז דיג

 ריח שמעקענדיגען א רגע א אויף געבראכט און ווייט נישט גאר פון געוועהט סעלע
 ווען זומער-צייט, ימיס-טובים, און שבתים און !מחיה א בלומען. גראז, וואלר, פון
 ארבייט, פון בעשעפטיגונג, פון פריי איז עולם דער און גרעסער זענען טעג די

 ארויסגעחאפט. גאס דער פון זיך האט מען און בעהערשען געקאנט נישט זין מען האט
 חרפות, די אן אויך און דרשות עין-יעקב, משניות, פרק, החלים, אן פערגעסען האט מען

 געשלעפט מען איז מאגנעט א מיט ווי און ליידען, צו אויסקומען וועס עס דו^ס
 וויילע א אויף איז לופטעל שמעקענדיגע דאס וואנען פון אהין, דארט געווארען

 מוראנאוו הינטער׳ן דארט, געהן. געדארפט נישט מען האט ווייט און אנגעקומען,
 מיט פעדעקט געווען איז וואט "פלאץ-בראני", דער געצויגען ווייט ווייט, זיך ה$ס
 געקאנס זיך האט מען וואו וועלרעל, א געווען אויך איז דארס בלומען. און גר^ז

 היינט געהט עס וואו דארט, רעכטס, זוגען-שסראהלען. ברענענדיגע די פון שיצען
 זיין וואט קוואל, א געפונען אויך זיך האט אייזעגבאהן, ק^וולער דער פון ליניע די

 גערטנער, געווען זענען דארט פון ווייט בישט גן-עדן. טעם א געהאט האט וואסער
 פערקויפס זענען עם און פערוויילונגען פערשיעדענע פארגעקומען זענען עט וואו

געטראנקען. פערשיעדענע געווארען
עלי-םלאכות,3 פון געזעלען משרתים, ארויסגעחאפט אהין אלז$ זין האבען עם



103 ווארשא. אמ^ליגען אין ,הפקרות״ דעה געגען מלחמה די

 מען אז און גל. ד. א. בעלי־מלאכה׳טעס דיענסט-מיידלעך, "מופקרים׳/ פערשיעדענע
 מיי- א צו בחור א צוגעטשעפעט שוין זיך האט פריי, דער אויף ארויסגעקומען איז

 נישט שוין האט מען און צוזאמען, שפאצירט צוואמען, געגאנגען איז מען און דעל
 געטראגען האט מעץ און נישטא, דארט איז עירוב קיין וואם דעם, אויף געקוקט

זאכען. אנדערע און טאשען־טיכלעך
 "הפקרות". דער געגען ענערגיש זעהר ארויסגעטרעטען דאן זענען שמשים די

 פסק מקיים ארט אויפ׳ן זיי און שפאצירענדיגע די בעפאלען אפט זעהר זענען זיי
 האבען געק^נט, האבען זיי וואס די, און געקיילט״געפיילט, געשלאגען, געווען:

 אנקו• מוזען אמאל דאך וועלען זיי פנקס". אין "איינשרייבען מיט געשר$קען זיי
געדענקען. קהל וועט—קהל צו מען

 אויפ׳ן שפאצירט נישט האבען זיי :געגעבען אנ׳עצה אבער זיך האט ,חברה״
 האבען וועלכע גערטנער, די אין געוויילט זיך האבען זיי נור וועלדעל, אין #לאץ,

 זיי זענען שטאדט, דער הינטער געווען זענען זיי ווייל און קריסטען, צו געהערט
 שבתים און קריסטען, פון געווארען בעזוכט הגאות קריסטליכע אין און זונטאג נור
!(ליידיג. כמעט געווען זיי וענען ימיס-טובים יודישע און

 אין קריסטען צו געהאט. נישט ש?יטה קיין שמשים די שוין האבען דארט
 האבען "מופקרים" די און קומען, געקאנט נישט שוין זיי האבען גערטנער די

 מיידלעך, מיט בחורים געטאנצט געוואלט, זיך האבען זיי וואס געטהרן, טאקע דארט
יוס״טוב. און שבת אום בעצאהלט און געטרונקען
 געגען האבען יודען אנ׳עצה. געפונען אויך דעם געגען אבער זיך האט עס

 וועגען געהאנדעלט זיך האט עס וואו העלפען. געקאנט זיך תמיד זאכען אזעלכע
 דאם האבען זיי און געלד, קיין געקארגט נישט יודען האבען הפקרות, געגען קאמף

אויסגעפיהרט. זייעריגע
 ליפשיץ זלמן שלמה ר׳ רב, ווארשאווער דער האט 1827 אויגוסט .3 דעם

 ביטע, א מיט מוניציפאליטעט-מאכט דער צו געווענדט זיך שלמה"( "חמדת )בעל
 אנגעהויבען יוגענד יודישע די האט צייט לעצטע די אז /שרייבש ער וועלכער אין
 זאכען, פוסטע מיט צייט די פערברענגען צו ימיס״טובים און שבתים ערלויבען זיך
 אנשטאט שענק־הייזער, און גערטנער אין פערוויילונגען אנדערע און טענץ ווי

 שוהל, אין זיצען צו מחויב יוד יערער איז דת יודישען פון דינים די לויט וואס
 און גלויבען זיין לויט אויף נישט זיך פיהרט עס ווער היות, און דאוונען און לערנען

 ביר" טרייער און גוטער קיין קאן זאכען, אונווירדיגע מיט זיך פערנעהמט עס ווער
 דאס מיטלען אננעהמען זאל זי מוניציפאליטעט-מאכט, די ער בעט זיין, נישט גער

 וועלכע שמשים, ארויסצושיקען גרייט איז זייט זיין פון רב, דער ער, שטערען. צו
 אבער, בעט ער יודען. צווישען הפקרות און פריצות קיין דערלאזען נישט ו$לען

שמשים. די צו-הילף מיליציאנטען געבען זאל מוניציפאליטעט-מאכט די צז
 אז אנ׳ענטפער, רב דעם געווארען ארויסגעשיקט איז אויגוסט' .8 רעם

 ווערט עס און בקשה רב׳ס דעם ערפילען צו גרייט איז מוניציפאליטעט-מאכט די
ווע- וואם שמשים, די הילף געבען זאל זי מיליצי^, דער בעפעהל א ארויסגעגעבען

 ארזשני- "דאזאר פון מעקרעסאד געוועזענעם דעם פון עילדערונגען מינדליצע די לויט געצייכענט *(
 ני״ינציג עטליכע פון עלטער אין 1910 בערך געשטארבען איז וועלכער ר^טוואנד, יעקב ווארשא, אין אשי'
 521(106 111510179^06 נוסבוים ה. פערגלייך: צייטען. יענע פון פאסירונגען אלע געדענקט גוט הןזט און יןזהר

.66-60 זדט ,1881 ווארשא ,2 2ץ013 2עוצ<ג<־) טי פ^1־523ע16
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!( רב. פון בעפאלמעכטיגונג א האבען ען
 מאכט אנ׳אמת׳ע ווי קראפט, א בעקומען שמשים די האפען אן דעמאלט פון

 מיליצי^נטען פון בעגלייטונג דער אין זיי האבען יום־טוב און שבת יעדען און
 מבות- שלאגענדיג יוגענד, יודישער דער אויף גערטנער די אין אבלאוועס געמאכט

געטר^פען. דארט האבען זיי רואם יונגלעך, יודישע די רצח
 גע. נישט זיך האט "בערוהיגען", געמוזט אלזא דך האט יוגענד יורישע די

 זיי האבען ימים-טובים און שבתים און גאס, יודישער דער פון ארויסריהרען קאנט
מנינים. די אין צייט די פערברענגען געמוזט

 הייזער יודישע די אין נור נישט יודען די איבער געהערשט דאן האט שמש דער
 אויסער. שענק־הייזער און גערטגער קריסטליכע די אין אויך שוין נאד הויפען, און

 געק^נט גישט זיך מען ה^ט שליטה זיין אונטער פון און שטאדט, דעד האלב
ארויסבעקומען,

ג.

 ק#ן מען און וואקפט "הפקרות" די - העטיגקלט. זנין אין שמש דעם שטערט פוילישער׳אויפשטאנד דעו■
 *גווארריע יודישע די פון העזה די - #!טילוגג. יודישע די און פאלקם־גווארדיע די - העלפען. נישט
 די ון5 מעשים די - יודען״. די פון געכטע ״די - ״איין־און־דרייסיגער". משונה׳ריגע“ווילד די - ל?יט.

 גענעראל־פאליצמייסטער - בראני״. ״פיאץ ווידער - ווייבלעך. יודישע פון מאסקאראד דער - תקיפים,
 שמש דער און זיך ווסלס טאנצט, ליטעט־מאכט.-מען8מתיציפ דער אנשטאט ארמעע טעטיגער דער פון
 דיני פי על - געמאכט. קהל האט געקאנט, נישט האט רב דער וואס - טהון. גארנימט דערצו קאן

 ען6בעקעמ שמשים די העלפען ואל פאליציי אז בעפעהל, א - טאנצען. גישט מען טאר הקאדעקס
יף.1ש־א3לע שמשים די פון שליטה "הפקרות״.-די די

 איבערגעריסען שמש, פון געוועלטיגונג די געדויערט אבער האט לאנג נישט
 דעם אנגעהויבען זיך האט וועלכער אויפשטאנד, פוילישער דער דאסמאל זי האט

 אונרוהען די בעת .1831 סעפטעמבער .8 דעם געענדיגט זיך און !830 נאוועמבער .29
 זייער פון פליכס די ערפילען צו שמשים די געווען אונמעגליך איז שטאדט אין

 פארקומען. געקאנט נישט אויך דעם אהן האבען פערוויילונגען מיט טענץ און אמט,
 שמשים די זיך האבען געווארען, דוהיגער שטאדט אין איז עס דרען דערנאך, אויך און

 מעהר פיעל פיעל, זעהר געווען איז ;ארבייט" חאטש רוהיג, פערהאלטען געמוזט
פריהער. ווי

 געקאנט. נישט גאר מען האט דערצו טהון און געוואקסען איז "הפקרות" די
 "פאלקס-גווארדיע׳/ א ווארשא אין געווארען געגרינדעט איז אויפשטאנד דעם בעת

בע. אויך און שטאדט אין ארדנונג די אבצוהיטען צוועק דעם געהאט האט וועלכע
גע. געגרינדעט איז גווארדיע דאזיגער דער ביי מיליטער. □וילישען דעם זיין הילפיג
 די אין משרתים פון מייסטענס בעשטאנען איז וועלכע אבטיילונג, יודישע א ווארען

און בערד אבגעשוירען זיך האבען אלע די גל. ד. א. בעלי-מלאכות געוועלבער,
זיי האבען גווארדיע, דער אין דיענענדיג מיליטעריש. געקליידט זיך און פאות

 אלע אויף חוצפה, מיט הויך דער פון קוקען צו צוגעוועהנט זיך העזה, אנגענומען
,דאןאר־בוזשניטשי^ )דעמאלט קהל אפילו יודען. געבויגענע אייגגעהויקערטע, אנדערע,

הויפט־אר. ,1029 מ<גיפטרגט ווארש^וער פרן #קטען *(



105 ווארשא. <ןמ$ןליגען אין "הפקרות- דער געגען מלחמה די

 געענדיגט, דך האט אויפשטאנד דער ווען געאכט. נישט די האבען בית-דין און
 נישט און פאות און בערד די וואקסען געלאזט נישט מעהר שוין דך זיי האבען

געווארען. די זענען תקיפים יודיש. דך געקליידט
 אזוי אויסגעזעהן גאס יודישער דער אויף האבען וואט יודען, ראזיגע די

 נא• דאזיגער דער און אייףאון־דרייסיגער", "די גערופען: מען האט ווילד-משונה׳דיג,
 אזעלכע אדי .עפים ערלויבט מען פארוואם רעם, אויף תירוץ א ווי געווען איו מען

יודען. ציוישען ארומדרעהען דך פראנק און פריי ברואים
 זיי זענען תקיפים שטארק, געפיהלט זיך האבען "איין־און-דרייסיגער" די און

 פון בעסטע די אלם בעטראכט זיי האט געזעלשאפט פוילישע די געווען. דך ביי
 און יודען, אנדערע מיט ווי געמאכט, געשעפטען גיכער די מיט האט און יודען
 געהאלטען האבען וואט מענשען, עפים פארט געאכט. מעהר זיי האט מאכט די אויך

 ער- דך האבען זיי און געקליידט. "מענשליך" זענען און האנד דער אין געוועהר
 י(. ערלויבען געקאנט נישט אופן בשום דך האבען יודען אנדערע^ וואט דאם, לויבט
 פער- דארט און גאסען קריסטליכע די אין ארוים זיך זיי זענען יוס-טוב און שבת

 געהאט האבען וועלכע פרויען, זייערע ;שענקען און גערטנער אין צייט די בראכט
 יודישע אלע ווי סטענגעס, מיט הויבען אדער בינדעס, געטראאן און 5קע געשוירענע

 גע׳ נישט זעלבטטפערשטענדליך, זיך, האבען צייטען, יענע אין ווייבלעך און ווייבער
 דער־ אויך אבער האבען זיי געווען. זענען מענער זייערע וואו דארט, ווייזען קאנט

 א מיט דיענסטען זייערע ארויסגעשיקט געהיים אין האבען זיי אנ׳עצה. געפונען צו
 פרויען די גאסען, קריסטליכע די פון איינער אויף הויז געווים א אין מלבושים פעקעל
 "קריסטליך" איבערגעקליידט זיך זיי האבען טויער, אין דארט, און נאכגעגאנגען, זענען

 גע. זיי זענען אזוי און הוט, א מיט שייטעל א אנגעטהון זיי האבען קאפ אויפ׳ן און
 אהיים מלבושים יודישע די האט דיענסט די צוזאמען. מענער זייערע מיט גאנגען

 בעשטימשען דעם אויף געווארט שוין זיי האבען נאכט דער אויף און געטראגען
 גע. זענען און מלבושים יודישע די אנגעטהון צוריק האבען ווייבער די און ארט

(*אהיים. גאנגען

רןוטוואגד. יעקב פון שילדערונגען די ון6 *(
•61 ד דארט גוסבוים, ה. י(

 האבען זיי אנדערע. אויף געווירקט האט "איין.און-דרייסיגער" די פון ביישפיעל דער
 זיך העזה די געהאט נישט האבען די ,איין־און-דרייסיגער". די נאכטהון געקאנט נישט
 עם פאות. און בערד די שערען "דייטש/ דך קליידען און ישראל כלל פון זיין צו פורש

 וואל- און חרם, אין ווי געווען וואלטען זיי ווארום טהון, צו דאס געווען אונמעגליך זיי איז
 האבען מיר ווי געלעבט, האבען "איין-און־דרייסיגער" )די עקדסטירען געקאנט נישט טען
 אין ווייזען געקאנט נישט דך זיי האבען דורכדעם און קריסטען( פון דערמאהנט,בלויז שוין

 )מען גאסען קריסטליכע די אין געווען זענען וואס פערוויילונגס-ערטער, און גערטנער די
 אויף שפאצירט ווידער זיי האבען דערפאר ארייגגעלאזט(. נישט דארט זיי וואלס
 זענען' וואט שענקען, און גערטנער אין פערבראכט און וועלרעל, אין בראני", ,פלאץ
 וועלכע מיליציע, דער מיט מוניציפאליטעט-מאכט פריהערדיגע די געווען. דארט

 נישט שוין האבען "הפקרות", די בעקעמפען ביים שמשים די הילף געבען פלעגט
 גענעראל־פאליצ- דעס געווארען איבערגעגעבען איז שליטה זייער און עקזיסטירט

 זיין צו געשטאנען איז וואט פאליציי, דער און ארמעע טעטיגער דער פון מייסטער
נישט רב דער שוין זיך האט גענעראל־פאליצמייסטער דאזיגען דעם צו בעפעהל.



פרענק. נ. ל.00.

סאד׳ן געווען וואלט זיך פאר ממשלה א עפים פערלאנגען דאס ווענדען. געקאנט
סכנה. א רב

געקומען איז עס געוואקסען. מעהר נאך בי״י-לביני איז "הפקרות" די און
די זיך האט ווינטער און הערבסט אויך נאד זומער־צייט, ניר ג־שט אז דערצו,
שענק. גאסען יודישע די אץ אויך געפינעץ זיך האפען עס געוויילט. יוגענד יודישע
 יום. און שבת פערזאמעלט זיך האט יוגענד די רואו שטיבער, כתם און הייזער

 גע- געקאנט גארנישט האבען שמשים די און געדויילט. זיך און געטאנצט טוב,
פאליציי. דער פאר געהאט מורא זיי ה$בען ארדנונג נייער דער ביי גענווירקען,
 געווארען געמאכט איז אויפטהון, געקאנט נישט האט רב דער וואס דאם, נור

בוזשניטשי". "דאזאר אדער קהל, דורך
 גע- דאזאר דער זיך האט (677 נומער )מיטץ !833 נאייעמבער !!. דעם

 געשריבען, האט ער וועלכער אין ביטע, א מיט גענעראל-פאליצמייסטער צום ווענדט
 ערטער, פארהאן זענען ווארשא אין דאס געווען, מודיע איהם האט רב דער אז

 די ערברענגט*" יוט-טוב, און שבת זיך פערזאמעלט יוגענד יודישע די וואו
 זאכען", אויסגעלאסענע אנדערע מיט אויך ווי פערוזיילונגען, און טענץ מיט צייט

 דעם בעט רב דער און דינים, רעליגיעזע יוריש■ די לויט פערוועהרט זענען וועלכע
 דער געגען מיטלען ווערען אנגענומען זאלען "עם זיין, משתדל זיך זאל ער דאזאר,

אויסגעלאסענקייט". אנטי-רעליגיעזער
 דארפען הקאדעקס פי על אז ביטע, זיין אין דערווייזט דאזאר דער און

מיטלען אזעלכע ווערען אנגענומען טאקע
 נישט גאר זיך געפינט ציוויל־געזעץ פון דינים די אין—ער שרייבט—"חאטש

 דעם אויף השגחה-האבען און אריינמישען זיך מעגען זאל מען אז דעם, וועגען
 שרייבען. פונדעסטוועגען איינוואוינער, פריוואטע פון לעבען רעליגיעזען הויזליכען•

 טאר קיינער אז שטראף־קאדעקס, פוילישען דעם פון 78 און 77 ארטיקלען די פאר
 און פערוויילונגען טענץ, און ערגערניש, רעליגיעזער צו גרונד קיין געבען נישט

 ימים• און שבתים אין זיך פערזאמלען הייזער, עפענטליכע אין אויסגעלאסענקייט
 רע. בפירוש׳ע א איז דאס און רעליגיע, וישער יו דער לויט פערוועהרט איז טובים

 ערלויבען, זאל ער גענעראל, דעם דאזאר דער בעט דעריבער ערגערניש". ליגיעזע
 הא. ז$לען )רעוויראוועס( צירקעל-אויפזעהער די פון הילף דער מיט שמשים די אז

 יוגענד, יודישע די און פארקומען, נישט מעד,ר אזעלכעס זאל להבא אז השגחה, בען
 זיך הייסען זיי זאלען פערוויילונגען, אין טענץ אויף פערזאמלען יא זיך וועט וואס

 שמשים, די פון בעפעהל דעם פאלגען נישט וועלען וואס ווידער, "די. פונאנדערגעהן.
 נאהנטסטער דער אין צושטעלען צו זיי זיין בעפאלמעכטיגט שמשים׳! )די זיי זאלען

פאליציי-קאמיסאר." פון קאנצעלאריע
 גענעראל-פאליצ• דער האט (60,347 נומער !מיט׳ן 1833 נאוועמבער .28 דעם

 און מיינונג זיין מיט איינשטימיג איז ער אז דאזאר, דעם געווען מודיע מייכטער
 פון צירקעל-קאמיסארען די צו בעפעהל געהעריגען א ארויסגעשיקט שוין האט ער אז

!( אויספיהרונגס־פאליציי. דער
 גע־ ווידער און שליטה זייער בעקומען צוריק שמשים די האבען אזוי-ארום

הערשען. נומען
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ד.

 שטרא־ שמשים די - אבלאוועס. און ״ארדנונג״־מאכען -רעוויזיעס, ווידער. בעל־הבית׳עווען שמשים די
 נור מעגען שמשים -די זשאנדארמעריע־פולקאווניק. צום אנ׳אנקלאגע - פאליציי. דער פון בה מימין פעי

 סטעג־ מיט הויב א אין ציעג א - ליידען. זייערע און ״מופקרים״ די - שעראפען. נישט אבער חאפען,
 שקצים פון 8קלע זי_ין ארעםט.-זאל און שמיץ קלעפ, בושות, ,שטיסער?י.-חרפות ון5 עונש דער - געס.
 די געגען מיטעל א — קעמפע". ״סאסקע — געווזילט. זיף אבי שטיינער, מים ווערען געווארסען און

 איז דארט אויך — .*קעמפע ״סאסקע אויף אויסגעלאסענקגיט שרעקליכער דער געגען קהל — שמשים.
 פאר — טראדיציעס, אהן עמי־הארצים — יודען. מין אנ׳אנדער — שמשים. די בעהילפיג פאליציי
 — הקהל. ראשי זעגען דה יודישען געגען פערברעכער אמת׳ע— דרך־ארץ. מען האט למלכות״ ״קרובים

 — מעגען. זיי וואס דאס, נישט טאר המון דער — סטראזש״. ״רעליגיעזען אויף יעהרליך רובל 1,200
 אר6 בכושין דברי — עפשטיין. הערמון פאר הכנעה גרויסע זיין און ליפשיץ זלמן שלמה ר' רב רער

הערר". יעלמעכטיגען5 פיינעם, "איידעלען, רעם

 יודישער דער אויף בעל־הבית׳עווען אנגעהויבען שמשים די האבען ווידער
 שטי. יודישע די אין "ארדנונג" און רעוויזיעם געמאכט זיי האבק ווידער גאס.
 שענק. די אויף אבלאוועס די מיט בענוגענט נישט שוין זיך האבען זיי בער.

 פערוויילונגען, און טענץ פארקומען געזאלט האבען עס וואו שטיבער, אוץ ה־יזער
 געשלא- האבען און בעפאלען אויך זענען זיי בראני". "פלאץ דעש אויף אויך ווי

 איהם און פערדאכט א געהאט האבען זיי וועמען אויף יעדען, רצח מכית קג
 דער לב1אויסערהן ריכטונג דער אין געהן יום־טוב אדער שבת, זהגעטראפען

 געדריקט. שרעקליך געווארען איז גאס יודישער דעד אויף לעבען דאס שטאדט.
 אדער "הפקרות" פאר נור נישט "פעשטראפט" ארט זייער אויף האבען שמשים די

 אדער יונגעל, א פון שטיפעריי מין יעדען פאר אויך נאר "אויסגעלאסענקייט",
 געהאט זיי האבען אומעטום פול, געווען זיי זענען אומעטום דערוואקסענעם. א

 זייער מיט געווען זיי זענען זיכער אץ הענד, זייערע אויך און אויגען וייערע
 מעהר מיטגעהאלפען. זיי מיטגעהאלטען, "ז מיט יאך ט?ה פאליציי די ן מאכט

 גענעראל-פאליצמייסטער, פון בעפעהל דעם ווי בעדארפט, נישט דאך מען האט
 ז^ל קהל כדי פאלען, געיויסע אין זיין בעהילפיג שמשים די דארף פאליציי אז

מיטהעלפען. פאליציי די זאל שטענדיג אז מיטלען, בעוואוסטע דורך אויס׳פועל׳ן,
 די פון אויפפיהרונג די איבערצוטראגען געווען צו-שווער שוין איז עס וועץ

 פול־ צום אנקלאגע אנ׳אנאנימער מיט געווענדט יודען עפים זיך האבען שמשים,
 שטעלע די פערטרעטען דעמאלט האט וועלכער זשאגרארמען׳קארפוס, פון קאווניק

 אויף בעקלאגט איהם פ^ר זיך און ווארשא, שטאדט דער פון וויצע-פרעזידענט פון
שמשים. די פון גוואלפ-טהאטען שרעקליבע די

 האט !837 אויגוסט .3 דעם און אויסגעפארשט זאך די האט פולקאורניק דער
 נישט אז (,43,148 נומער )מיט׳ן בעפעהל א ״דאזאר-בוזשניטשי״ צום צוגעשיקט ער
 פער- נור מעגען שמשים די פסקים. מאכען טארען רב דער נישט און שמשים די

 וויאס פערוויילונגען, אנדערע ביי אויך ווי טענץ, ביי חאפען זיי וואס די, האלטען
 פאליציי. די צו צושטעלען זיי און פערבאטען, רעליגיע יודישער דער לויט זענען

 צו פערהאלטענע די צושטעלען צו מחויב זעגען ווידער לעצטע די קזןמישארען,
 לויט יעדעץ בעשטראפען וועט וועלכע מוניציפאליטעט־מאכט, דער פון דעציזיע דער

1 פארישריפטען. די

.1230 פרן-רוארשאווער ^טען (ג
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 צום
 —הע פיעלטעבט־גען

 וויצעיפרעזידענט
ווארשא. שטאדט דעד פון

 האבען שמשים די אז געהאלפען, עלפי זויא ףאוי ט?ה בעפעייל דאזיגער דער
 גע• ווייטער אבער האבען זיי געשלאגען. נישט קיינעם גאס, דער אויף עפענטליך,

 פא־ צום "מופקרים" די אבגעפיהרט פאליציי, פון הילף דער מיט אבלאוועס מאכט
 פער. די האט וועלכער דאזאר, צום צוגעשטעלט וואכענטעג אין און ליציי־אמט
 די יואט בושות, און חרפות די וויצע־פרעזידענט. צום גלייך אבגעשיקט האלטענע

 אויפ׳ן בעקומען האבען זיי וואס קלעפ, די און געליטען, האבען ,מופקרים"
 שטראפען, די אחוץ מוניציפאליטעט-אמט, אין אדער צירקעל אין אויך ווי וועג,
 צו געווען געניגענד נישט אויך אבער זענען בעקומען, דערנאך האבען זיי וואס

יודען. צווישען "הפקרות" די בעזייטיגען
 ארט יעדער אויף עמפפינדליך געווען זענען קהל מיט שמשים די ווייט ווי

 קאן "אויסגעלאסענקייט", צו געהאט נישט שייכות שום קיין האט וואם שטיפעריי,
 איבער- אווערטליכער אין איבער דא גיבען מיר וואס דאקומענט, דער בעווייזען

:זעצונג
1857 אויגוסט, 8 ווארשא, 363 נוטעי

בוזשנימשי דאזאר
געטיינדע איזראעליטישער רער מון

ווארשא. אין
ר-אמארט•

 יונה איצעק אבגעשיקטער דערמיט דער אז זיין, צו מודיע עהרע די דאב איך
 פון גרעניץ די געהטיאיבער וואס מעשה-דע, א טהון צו עדלויבט זיך האט קאלעפקא

ע האט אזוי און ציעג א סטענגעם כעט הויב א אנגעטהון האט עד : אנשטענדיגקייט
 אדויסדופען געקאנט האט זיינע טהאט דאזינע די ווייל גאס. דעד איבער געפיהרט זי

 צו אב איהם שיקט און פעדהאלטען איהם בוזשניטשי" "דאזאר דעד האט אנ׳אוואנטורע,
העדר. פיעלטעכטיגען פון דעציזיע דעד
׳ דאזאר פין מיטגליעד /

(1 אונלעזבאד, איז אונטערשדיפט )די ׳
 א פאר וואט און געווען איז פערברעצער" ,שווערער דאזיגער דער אלט ווי

 וואהרשיינליך, געפונען. נישט אקטען די אין מיר האבען בעקומען, האט ער שטראף
 שטראף די ווי געווען, איז שטראף זיין און שטיפער א יונגעל, יונג א גאר געווען ער איז
 צוגעשטעלט און געחאפט האבען שמשים די וועמען "פערברעכער/ אנדערע פון

ארעסט. טעג עטליכע און שמיץ הונדערט ביז צוואנציג פון פאליציי: דער
 איינצושטילען קהל און בית-דין דעם געלונגען אמת׳ן אין איז אופן אזא אויף

 יודישער דער אין "אנשטענדיגקייט" דער געגען זינד די און "אויסגעלאסענקייט" די
 און יונג אויף קליין, און גרויס אויף געפאלען איז שמש פאר׳ן אימה די גאס.
 אראל קאן זואס אזאך, עפים טהון צו געוואגט נישט זיך האט קיינער און אלט,
ווערען. געפעלען נישט שמש דעם

 דאס איז שטארקער זייניגע. דאס געטהון פארט אבער האט לעבען דאס
 פאר בושות, און חרפות פאר אימה דער פון אויך און שמשים, אלע פון לעבען
 אויף פערואמלען געקאנט נישט זיך האט וואס יוגענד, די ארעסט. און שמיץ קלעם,

 געפונען זיך האט גערטנער, די אין "פלאץ-בראני", אויף ווארשא, אין פערוויילונגען
אויף :דערגריינט נישט שוין האט ממשלה שמש׳ם דעם וואוהין ארט, אנ׳אנדער

ג. וו. יוו5אד פערארינונגעז, פערעיע^נןי י(



100 וואדשא. ארןוליגען אין .הפייית" יעי געגילן ריחמה די

 אמת, איז, דאס געוויילט. זיך ד^רט און געגאבגען מען איז קעמפע" ,סאסקע
 בלאטיגער, א שלעכטער. א וועג דער געווען, איז ווייט בעקוועם. נישט געווען סאקע

 בע- און שטיינער מיט געיו^רען בעווארפען איינמאל נישט מען איז געהענויג און
 אמאל פארט אבער דך האט מען שקצים. קלענערע און גרעסערע פון קלעם קומען

 אונאנגענעה- די פון שטיקעניש, דער פון ענגשאפט, דער פון ארויסרייסען געמוזט
 געצויגען, האט עס אטמאספערע. מרה־שחורה׳דיגער שרעקליך דער פון ריחות, מע

 וויי- א צו בעוועגובג, פרייערער א עפים צו לופט, ריינער פרישער, א צו געשלעפט
 *קעמפע "סאסקע די האט מעלה א און רגע. פרעהליכערער א אויפגעהייטערטקייט, לע

 צום נור ווארשא, צו אפיציעל אנגעהערט נישט האט זי : גרויסע א גאר געהאט
 שמשים די געגעבען נישט דארט האט •פאליציי די און קרייז ווארשאווער

 ביער, אדער בראנפען גלעזלעך פאר א מטבעות, עטליכע פאר פערקעהרט, חילף. קיין
 נאך זיי זיי האבען "אויסגעלאסענע", די פון בעקומען האבען פאליציאנשען די וואס

פערוויילונגס־ערטער. די צו צוגעלאזט בישט זיי און שמשים די פאר געשיצט
 יוס׳טוב און שבת פערזאמעלט,יעדען יוגענד יודישע די זיך האט אזוי און

 אנדערע און טענץ מיט צייט די דארט פערבראכט , קעמפע" "סאסקע אויף
העלפען. געקאנט גארנישט האבען שמשים די און סערוויילונגען

 אויך האבען קהל מיט בית-דין דאס געדויערט. ־ אבער דאס האט לאנג נישט
 נישט ערגיץ אין איז וועלט די אויג, זייער געווארפען קעמפע" "סאסקע אויף

הפקר.
 געווענדט זיך "דאזאר־בוזשניטשי" ויארשאווער דער האט י839 יוני .4 דעם

 צו דערל^זען צו נישט כדי אז ביטע, א מיט קרייז ווארשאווער פון קאמיסאר צום
 אב דך גיט יוגענד יודישע די וועלכער אדסגעלאסענקייט", "שרעקליכער דער

 צייט די דארט פערברענגענדיג קעמפע", "סאסקע אויף יום־טובים און שבתים
 מחויב פאליציי די איז ווארשא אין ווייל פערוויילונגען, אנדערע און טענץ מיט

 - אויסגעלאסענע די חאפען און פונאנדערטרייבען ביים שמשים די זיין צו בעהילפיג
 נון פאליציי די אז בעפעהל, א ארויסגעבען קרייז-קאמיסאר, דער ער, אויך זאל

 "שטעיען קומען וועלען זיי ווען שמשים, די קומען צו-הילף זאל קעמחע" ,סאסקע
פערוויילונגען." אויסגעלאסענע די

 שוין האט ער אז אבגעענטפערט, יוני .10 דעם האט קרייז-קאמיסאר דער און
(* ארויסגעגעבען. בעפעהל אזא

 דער פאר געווארען פערמאכט אויך קעמפע" "סאסקע די איז אופן אזא אויף
 רער אונטער פון ארויסרייסען געטארט נישט דך האט יוד קיין און יוגענד יודישער

שמש. פון מאכט
 בעלי. המון: פון יודען געגען נור געווארען געז$גט אבער איז אלץ דאס

 אין געפונען אבער זיך האט עס גל. ד. א. מעקלערס הענדלער, משרתים, מלאכות,
 בית. פאר׳ן אויך נאר שמש, פאר׳ן נור נישט האבען וואס יודען, מין א ווארשא

 איבריגע אלע מיט אליין רב דער פערקעהרט: געהאט. נישט. מורא שום קיין דין
 זענען די חאטש אנגעטהון, כבוד גרויסען זיי געציטערט, זיי פאר האבען יודען

 גע- בערד, די ראזירט און טרפות געגעסען האבען בפרהסיה, שבת מחללי געווען
גויים. ווי אויפגעפיהרט דך בכלל און גוי׳איש דך געקליידט פאות, די שוירען

מיט עפשטיין יעקב ווי באנקירען, יודען, רייכע זעהר די געווען זענען דאס

דארט £)גען,יו6 רע־יגיעזע פרן אקטען *(
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 אנ• פיעל און ראזען מאטיאס בערזאן, מאיר יאנאש, )יוזעף( יונה היים זיתן, זיינע

 געשטאמט האבען וואס גבירים, אויפגעקומענע געווען איז זיי פון רוב דוס דערע.
 קיין מאבענדיג נישט און עמי-הארצים זענענדיג און, מענשען אס קל נידריגען נון

 כלל פון זיין צו פורש זיך געווען לייכט זעתר זיי איז היים, דער פון טראדיציעס
 פאות די שערען יודען, אלע ווי אנדערש, קליירען זיך געשעפט צוליעב און ישראל

 זיי האבען געווארען, רייך שטארק זענען זיי ווען דערנאך, בערד. די ראזירען און
 אויפגעפיהרט זיך קרוביס-למלכות, געווארען זענען פריצים, ,צו געווען מתקרב זיך
 און בערזאן עפשטיין, למשל, ווי, זיי, פון איינער נישט חאטש שררות, אמת׳ע ווי

 געצי. האט אלע די פאר אונטערשרייבען. רעכט געקאנט ניעט זיך הדבען יאנאש,
 פאר• געווען זענען זיי נון עטליכע צוזאמען. בית-דין מיט׳ן קהלה גאנצע די טערט

 יעקב אנשטאלטען. יודישע פון און "דאזאר-בוזשייטשי" אדער קהל, פון שטעהער
 יודישען פון קוראטאר לאנג־יעהריגער און קהל פון איינער געווען איז עפשטיין
 טיילמאל מ־טגליד, יאהרען-לאנג געווען איו יאנאש יונה חיים הקדש. אדער שפיצאל,

 א פון זוהן א געווען איז )ער ראזען מאטיאס "דאזאר-לוזשניטשי". פון פרעזעס אויך
 ראש פון פרעזעס געווען איז בילדונג( געוויסע 1ן געהאט האט און באנקיר יודישען

 דעה־זא. גאנצע געווען זענען זיי פון אנדערע דעסגלייכען שוהלען. יווישע די פון
קהלה. דער אין גער

 דך האבען לייט פראגרעסיווע די אז איז, אלעם פון אינטערעסאנטסטע דאס
 דער געגען געפיהרט האט קהל וואס קאמף, דעם אנטקעגענגעשטעלט נישט קיינמאל

מיטגעווירקט. דערצו נאך האבען אליין זיי :פערקעהרט נור המון, פון ״הפקרות״
 "דאזאר־בוזשניטשי" פון זיצובג דער פון פראטאקאל א אונז פאר ליעגט עס

 חיים )ר׳ רב פון פערלאנג אויפ׳ן אז לייענען, מיר וועלכען אין !,842 מאי .23 סין
 א קהלה דער פון עט$ט אין אריינצוטראגען געווארען בעשלאסען איז דאווידזא־ן(

 געווא- גערעכענט צייטען יענע אין איז סומע )אזא יעהרליך רובל !200 פון הומע
 דעמאלט האט אנ׳אויבער-שמש אז אכט, אץ נעהמענדיג גרויסע, א זעהר פאר רען

 סטראזש" רעליגיעזע "די אויסצוהאלטען חודש(, א רובל 5 פון פענסיע א גענומען
"הפקרות"(. געגען קאמף דעם געפיהרט האבען וואט )בית-דיףשמשים,

 :אנדערע צווישען זענען, פראטאקאל דאזיגען דעם אונטער אונטערגעשריבען
 טו• יעקב און יאנאש יונה( )חיים יוזעף "דאזאר", פון פרעזעס אלם—ראזען מאטיאס

"דאזאר/ פון מיטגליעדער גענדהאלד-אלס
 המון דער אז געוואלט, נישט לייט "פראגרעסיווע" די האבען שיינט, עס ווי

 זיין צו אויפהערען נישט זאלען זיי כדי ׳זיי ווי "פראגרעסיוו", ווערען אויך זאל
קהלה. דער פון ,,מיוחסים" ־ די

 די פאר האפען אלע און תקיפים געווען זענען מיוחסים דאזיגע די ווייט ווי
פאקט: ראזיגער דער בעווייזט געציטערט,

 דך האבען קינדער אלע )זיינע הערמאן זיהן, עפשטיינ׳ס יעקב פון איינער
 אין שטייער-איינקונפטען לדי פון אדמיניסטראטאר געווען איז גע׳שמד׳ט(, שפעטער
 און יודען עטליכע געאריייט האבען צאל-קאמער דער אויף פראגא. אין און זוארשא

 אויך אליין, אדמיניסטראטאר דער ווי ארבייטען, צו געווען געציואונגען זענען זיי
 גע־ מעשה דער פון איז ליפשיץ, זלמן שלמה ר׳ רב, דער יום־טוב. און שבת

געקרענקט. זעהר איהם האט עס און געווארען וואויר
 זאל ער "דאזאר/ צום ווענדען בעדארפט זיך האט רב דער אז דך, דוכט
מחלל יייען ווערען פערוועהרט זאל עס אז ביטע, א שטאדט-מאכט דער דערלאנגען
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 טאקע ווי קרענקונג", "רעליגיעזע קיין ארויסצורופען נישט כדי בפרהסיה, זיין שבת
 אג• און טאנצען "הפקרות"-פון פון עגין אין געטהון האבען "דאזאר" מיט׳ן רב דער

פערוויילונגען. דערע
 בעריהמ- און רב גרויסער דער אבער האט עפשטיין הערמאן געגען דרייסטקייט די

 צו געשיקט ער האט חלול־שבת, געגען קעמפען צו דאך כדי געהאט. נישט גאון טער
 דעם צו חנופה און הכנעה מיט פול איז וראם בריעף, פוילישען א עפשטיין הערמאן

 אג• מיר צו אין—רב דער שרייבט—ידיעה שמערצענדע ,א הערר". ,פיעלמעכטיגק
 ווע- געוואויר פערביטערונג, מיט געווארען פול איז נשמה גאנצע מיין געקומען.
 אויך יודען עטליכע בעשעפטיגט זעבען צאל״קאמער דער אויף אז רענדיג,

 זענט וואט הערר, גנעדיגער און פיעלמעכטיגער "איהר, יוס-טוב". און שבת
 זיכער ווילט נשמה, פיינער אייער מיט און הארץ איידעל אייער מיט בעיואוסט אזוי

 זיין מרחם זיך ער זאל דאדורך און קרענקונג", פיעל אזוי מענשען מאכען נישט
 נישט איז יודעו וואט טעג, די אין רבייט8 דער פון יודען ע^ליכע די בעפרייען און

!(,ארבייטען צו ערלויבט
 און שבת ארבייטען נישט אויך דארף אליין, עפשטיין הערמאן ער, אז
 זיין. צו מרמז אפילו אונטערגעשטעלט נישט שוין רב דער זיך האט יום־טוב,

 יס8ע פון זכר קיין אפילו בריעף גרויסען גאנצען אין נישט אויך געפינען מיר
 הןף זאל רחמנות :כבושין דברי בלויז נור רב, א פאר פאסט עט ווי מוסר, דברי
נישט. מעהר הערר". "פיעלמעכטיגער פיינער איידעלער, דער בען

 םןןר געהאט נישט גאון וועלט־בעריהמטער דער האט דבורים אנדערע קיץ
למלכות. קרוב א געווען אמת׳ן אין אין וואט עפשטיין, הערמאן חי פארשוין, א

ה.

 אר8 רענ^לעך ע1ג$לדע חמר׳ל״-דריי - טמירין". ״ייגלה אין חסידים - השפלה־ספרים. געגען ק$מף א
 און משכיל א סוחר א - מוסר־ווערטער. און לעקעך מיט בראנפען - טמירין". ״מגלה אנ׳עקזעמפלאר

 און אויבער־צענזאר דער טשערסקער, - צו־הילף. משומד א זיך נעהמען חסידים - השפלה־ספרים. זרנע
 פון אנד3 ־טער7 דער - אויסלאנד. פון ארי״ינגעפיהרט ווערען וואם ספרים, אויף גזירה א - שפיאן.

 נעהמען און משכיל פרן ווא^ינונג די נאכט האלבע בעפאלען פאליציי און זשאנדארמען - חמד״. ״כרם
 דער - רעוואלוזיע. פראנצויזישע די און היובל״ ״בשנת פסוק אויפ׳ן פירוש א - ציטאדעל. אין איהם
 ראבי־ — ווערען. געלינדערט מוז הפקרות געגען קאמף דער - כפירה־ספרים. פערשפרייטען פאר עונש

בי_ישפיעל. שלעכטער א - נער-״מופקרים״.

 אנ׳אנדער געגען ווארשא אין געווארען געפיהרט אויך איז קאמף שווערער א
השכלה-ספרים. לייענען געגען—נעמליך ,הפקרות", מין

 דערצעהלט היינט ביז נאך ווערען ווארשא אין זקנים יודישע די צווישען
 "מגלה ספר דעם געגען געפיהרט האבען חסידים וואט קאמף, וועגען מעשיות

 יע. חסידים. און רביים פון בריעף כלומר׳שטע אויף פאראדיע א איז וואט טמירין",
 קינדער, זיינע פון ספרים די געווען בודק אפט זעהר האט פאטער חסיד׳ישער דער
 זענען זיי טמירין." "מגלה דער נישט זיך געפינט זיי ציוישען אויב זעהן, צו אום

קינדער זייערע ה^בען וואט יודען, פראסטע פון הייזער די אין אריינגעקומען אויך
י־־■ '־־ ■ ' /..............

דאר•■ *(



)?רענ־• ג. ע. ן 1 2

 "טרפה- עם ד אריינלאזען נישט חלילה, זאל, מען געווארענט, און תורה, לערבען -עלאזט
 קומען מוז זיך, געפינט ער וואו שטוב, דער אויר ווארום טמירין", "מגלה ופסול",

אנ׳אומגליק.
 דער וועמען ביי יונגען־מאן, דעס אדעד יונגעל, דעם געווען איז וועד, און

 פערברענט און צוריסען איז ספר דער אז געווארען. ענטדעקט איז טמיריך "מגלה
 געהאלטעד איהם האבען רואם די, נור זעלבסטפערשטענדליך. איז דאס—געווארען

געווארען. גע׳רודפ׳ט לאנג און געשלאגען עלטערן זייערע פון זענען זיך, ביי
 אין "סם־המות". דעם אויסצוראטען געהאלפען נישט אבער האט אלץ דאס

 גע. האבען מתנגדים, די זיי, און חסידים ווי מתנגדים, מעהר געווען זענען ווארשא
שוץ. זייער אונטער טמירין" "מגלה דעם גומען

געמיינט-געפונען. האבען זיי ווי ענדליך, און, מיטעל א געזוכט האבען חסידים
 פאריגען פון יאהרען צוואנציגער )די צייטען יענע אין האט ווארשא אין

 פרוי )די תמר׳ל נדיבה און עשירה גרויסע בעריהמטע די געלעבט יאהרהונדערט(
 בערק. פאמיליע די שטאמט עס וועמען פון בערקא, נדבן און עשיר בעוואוסטען פון

 איהרע )אין רביים און חסידות פון אנהענגערין גרויסע א געווען איז וואס זאהן(,
 דער און פרזשיסוחא פון בונם ר׳ רבי דער אנגעשטעלט געווען זענען געשעפטען

געבע. און געוועגדט חסידים אלזא זיך האבען איהר צו קאצקערן. מענדיל ר׳ רבי
"טרפה־ופסול". דעם מיט מאכען צו סוף א אניעצה עפים }עפינען זאל זי טען,

דער ביי אויס׳פועל׳ן קאנען געלד מיט רועט זי אז געמיינט, האבען חסידים
וועט מען וועמען ביי די, און ווערען, קאנפיסקירט זאל ספר דער אז רעגירונג,

ארעסטירט. ווערען זאלען געפינען, איהם
 י.— דעך אין זי וועט רעגירונג דער ביי אז געוואוסט, אבער האט המר׳ל

 וואס יו"■?;, געבילדעטע עטליכע די מצד שטערונגען גרויסע אויף אנטרעפען זיכט
 גע. זיך "ען האט מיינונגען זייערע מיט וואם און למלכות קרובים געווען זענען

רעכענט.
געגעבען: עצה אנ׳אנדער דערום זיך האט זי
 או מנינים, און בתי־מדרשים שוהלען, אלע אין אויסרופען געהייסען האט זי

 דריי בעקומען איהר פון וועט טמירין/ "מגלה א ברענגען איהר צו וועט עס ווער
רענדלעך. גאלדענע

 פרא. דער פון אויך און שטאדט גאנצער דער פון געווירקט. האט דאס און
 פאר בעצאהלט האט זי טמירינ׳ס". "מגלה תמר׳לען צו געבראכט מען האט ווינץ

 האבען וואט מענשען, די פון אויגען די אין און רענדלעך דריי עקזעמפלאר יעדען
 ברענגער די געווען מכבד '(,פערברענט זיי זי האט געבראכט, עקזעמפלארען די

מוסר-ווערטער. פאר א געזאגט דערביי און לעקעך־און־בראנפען, מיט
 האט וועלט, דער אויף געפונען נאך זיך האבען עם עקזעמפלארען וויפיעל

, וויסען. געקאנט נישט תמר׳ל שוין
 פאר אפילו אבגעשטעלס נישט זיך מען האט ספרי־השפלה געגען קאמף אין

:פאקט פאלגענדער בעווייזט עס ווי מסירות, שווערסטע די
זאטענ• משכיל, א סוחר; בכבוד׳ער און רייכער א געוואוינט האט ווארשא אין

ב&ו א פין אלע אויב און געווען, נישט סטערעאטיפען קיין נאך זענען צגיטזלן יעגע אין "(
 גע־ נישט שיין איהם ער האט געהאט, גישט כתב־יד דעם האט מחבר דער און געווארען פערניכטילט זענען
 דריי איהם פאר צאהלען נאכ׳ן *טמירין "מגלה דעם פערברענען דאס האט דעה חרן איבערדרוקען. ל?נט

חאראקטער. דעמאנסטראטיוועז גרויסען זעהר א געהאט רענדלער
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 מיט ער האט צוריקקומענדייג און אויסלאנד, קיץ פאהרען אפט פלעגט ער נערב.
 צום יונגע-לייט געליהען האט ער וועלכע השכלה-ספרים, מיטגעבראכט זיךשטענדיג

לייענען.
 מיט׳ן מאכען סוף א בעשלאסען אץ דערוואוסט דערפון זיך האבען חסידים
 אויף געפרובט האבען זיי ווארשא. אין יודען צווישען אפיקורסות פערשפרייטען
 אויסגעלאכט. זיי ה$ט ער אומזיסט.—בייזען מיט גוטען, מיט ווירקען זאסענבערג׳ן

מאכען. צו אונשעדליך איהם מיטעל, גוט א געפונען אבער האבען זיי
 העב פון אויבער-צענזאר געווען ווארשא אין איז (1844) .צייטען יענע אין

 גלייב איז וועלכער טשערסקער, משומד, א איינער ספרים און שריפטען עאישע*,
 גע־ האבען וואס די, געווענדט זיך האבען איהם צו שפיאן. א געווען אויך צייטיג
 מאכען סוף א זאל ער בקשה, דער מיט השכלה, דער געגען קאמף דעם פיהרט
השכלה-ספריס, לאנד אין אריינברענגען מיט׳ן

 טאקע זיף האט מתנת־יד, גוטען א פאראוים חסידים די פון בעקומענדיג טשערסקער,
 מאכט, דער געווען מודיע ער האט שפיאן אלס זאך. דער צו גענומען ענערגיש

 רעוואלוציע פראנצויזישער דער פון אידעען פערשפרייט ווערען יודען צווישען אז
 גע• אלזא האט, מאכט די אויסלאנד. פון אריינגעפיהרט ווערען וואס דורךיביכער,

 אויסלאנד, פון קומען וואס יודען, די אויף גרעניצען די ביי געבען אכטונג הייסען
זיך. מיט פיהרען זיי וואס ביכער, יודישע די זיי ביי קאנפיסקירען און

 מיט געפיהרט ער האט אויסלאנד, פון צוריקגעפאהרען איז זאטענבערג ידען
 געווא- קאנפיסקירט איז וואס חמד", "כרם זאמעל־בוך פון באנד זיעבטען דעס זיך

לאנד. אין געווארען אריינגעפיהרט זענען דרןןס ספרים, אנדערע אלע ווי יען,
 ע• וו זיך האט און ווארשא, קיין רוהיג געפאהרען אדייים זיך איז זאטענבערג

 צוגענומען, איהם ביי האט מען וואס חמד", "כרם דעם וועגען געקימערט וואס דג
 וועט ;ר ווי נאכדעם, צוריקגעבען, ספר דעם איהם וועט מען אז זיכער, זענענדיג

 קיין נישט זיך געפינט איהם אין אז וויסענדיג, צענזור, אין ווערען דורכגעלייענט
 געבעטען, ער האט דערום טאקע און פערדעצטיג, זיין קאנען זאל וחוס ווארט, שוס
אדרעס. זיין און נאמען זיין פערצייכענען זאל מען

 דאס ווערט נאכט, האלבע פלוצלונג, און אריבער זענען וואכען עטליכע
 פאליציי און זשאנדארמען פון בעלאגערט געוואוינט, האט זאטענבערג וראו הויז,
 נעהמט• מען רעוויזיע, אשטרענגע מאכט מען וואוינונג, זיין אין אריץ פאלט מען
 פיהרט אליין איהם און איהם, ביי זיך געפינען וואס ספרים, אויסלענדישע אלע צו

ציטארעל. אין אב מען
 אין בעפאלען איהם זאל מען אז געזינדיגט, שווער אזוי ער האט וואס מיט

? ציטאדעל אץ אזש אבפיהרען און גאכט מיטען
 דערגעהן צו זאך די בעמיהט זיך האבען פריינד גוטע און פאמיליע זיין

 ער אז ווערען, צו געוואויר געלונגען זיי איז קאסטען און מיה פיעל נ$ך און
 ערפערנעהמט :דהיינו פערפרעך, געפעהרליך גאר $ אין בעשולדיגט ווערט
רעוואלוציע. פראנצויזישער דער מיט זיך

 זאל ער סוחר, רייכען בכבוד׳ן, א צו דאס קומט ווי ? ווען ? וואס ז ווי
? דעם אויף עס מען האט בעווייז א פאר וואס ? רעוואלוציע מיט פערנעהמען ויך

 מעהר: נאך געווארען געוואויר מען איז קאסטען און מיה ווייטערע גאך
 פער- מ זיר געפינט אויסלאנד, פון געבראכט האט זאטענבערג וואס ספר, א אץ

רעוואלוציע. פראנצויזישער דער וועגען רעיון רמז׳דיגער שטעלטער,
מי>ן לאן רעיון", רמז׳דיגער פערשטעלטער, "א גור אויב ןןזרי, אויב ער.3ן
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 חשד נאגצער דער אז דערווייזען, שוין דאך מען קאן טהון. עפים שוין דאך
פאלש. איז

 העקרעטאר און צ^ענזאר צום געווענדט אלזא זיף האבען קרובים זאטענבערג׳ס
 און טוגענדהאלר יעקב ביכער, און שריפטען יודישע פאר צענזור־קאמיטעט פון

ראכען. קלאר זאך די זאל ער געבעטען, איהם
 זיעבטען אין אין: מעשה די וואט געווארען, געוואויר ערשט מעץ איז דאן

 גרע- דער ביי זאטענבערג׳ן ביי צוגענומען האט מען וואט חמד/ "כרם פון באנד
 איש תשובו הזאת היובל "בשנת פסוק דעם אויף פירוש א עפים זיך געפינט ניץ,
 טשערסקער, אויבער-צענזאר, דער האט פירוש דאזיגען דעם אויף און אחוזתו", אל

 רעיואלוציע, פראנצויזישער דעד וועגען חקירה בעהאלטענע א איז דאס אז געזאגט,
היובל". "שנת נאמען מיט׳ן אנגערופען דארט ווערט ויאט

 טשערסקער׳ם אז זען,”דערוי צו געווען לייכט דעמאלט איז טוגענדהאלד׳ן
 ציטא־ אין אפזיצענדיג געווארען, בעפרייט איז זאטענבערג און פאלש איז מיינונג

ווי געוואוסט, שוין ער האט דעמאלם־אן פון יאהר האלב א פון מעהר רעל
 בשירה" יודען צווישען פערשפרייטען וואט די, פון שטראף די איז עם גרוים

• נ:פרים
 הפקרות. מיני אלע געגען ווארשא אין געקעמפט אמאל מען האט אזוי אט

 ראביגער• די ווערען. געלינדערט געמוזס קאמף דער אבער האט צייט דער מיט
 ארויס• יאהר יעדעס האט ,1826 יאהר אין געווארען געגרינדעט איז וואט שול,

 זענען שילער ערשטע )די "מופקרים"—ראבינער געענדיגטע צאהל געוויסע א געלאזט
 אוים• גאנצע און קליידונג בעקומען באלד האבען וואט יתומים, מייסטענס געווען

 אנדערע און "איין.און-דרייסיגער" די פון קינדער אויך — שפעטער האלטונג,
 ויער פאר פערטיידיגען זיך קאנענדיג "מופקרים/ דאזיגע די און "מחוצפים"(,

 דעס געוןכם נישט אליין נור נישט האבען געקליידט, "דייטש" זענענדיג און מאכט
 פיעל ביישפיעל. אלט געדיענט אנדערע פאר אויך נאר רב, דעם אפילו און שמש
 שמש פון זענען וואט• די, פערטיידיגען צו ארויסגעטראטען אפען אויך זיי זענען מאל
געוו^רען־ גע׳רודפ׳ט קהל און

 צזי1ל}1ו־?נעג דייטש־יודי^ן דעם אין גערר^רען אייערגעגעפןין מ?ץשה ד^זיגע די איז בקיצור *(
 יוןוכעג־ בזגן־דעמז?י אין דעם אויף ־געענטפערט ה^ני טוגעידהאלד .1841 י^הר פון 35 נומער ״011001 י

אויספיחרליך, זאך גאנצע די ער דערצעהלט )צתב־יד( שריפטען זי_יגע אין .1844 י§הד פון 5 גומער גל^ש
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נערחע] קדישע

דענענער^ציע. זדשע

1
 דאקטצו פאריזער בעריהמטען פון תלמיד א האט צוריק> יאהר דרייסיג מיט

 16)011) יוד׳־■ פערוואגעלטער "דער נאמען: אונטער׳ן בוך א ארויסגעגעבען א שצדק
 וויסענשאפט- דער אין רועים געוויסען א געמאכט דעמאלט האט בוך דאס .{חאש■!©(.

 אגשויצונ־ די אויף איינפלוס אגרויסען נזיינונג, מיין נאך געהאט, און וועלט ליכער
בכלל. יודען איבער דאקטוירים( )בפרט געלעהרטע אייראפעאישע די פון גען

 געווען איז ער רוהם. זיין פון שפיץ אויפין געשטאנען דעמאלט איז שארקא
 זייבע דורך ער האט בעזונדערם און נעווראלאגיע, מאדערנער דער פון שעפער דער

 אינטערע- די פון אייגע אויף ליכט ניי גאנץ א געווארפען ארבייטען פונדאמענטאלע
 דער אין ראליע גרויסע א געשפיעלט האט רואם נערווען-קראנקהייטען, סאנטסטע

 רעקרוטירט זיך האבעץ פאציענטען שארקא׳ם היסטעריע. דער אויף—וועלט-געשיכטע
 פיר- אמעריקא. און אייראפא פון שיכטען ארישטאקראטישסטע און רייכסטע די יון

 נון מיימטער צום פאריז קיין פאהרען פלעגען קעפ געקרוינטע און ©טען
 די ,(געארבייט האט שארקא וואו שכיטאל, דער געהייסען האט ואזוי ,סאלפעטריער"

 זיין רגל עולה פלעגען וועלט גאנצער דער פון קינסטלעה און געלעהרטע גרעסטע
 שארקא׳ס אין זיך האט □לוצלונג און פארלעזונגעץ. זיינע הערען צו פאריז קיין

 פיינסטע, דאס געפינען שטענדיג זיך פלעגט עם וואו קאבינעט, דעם אין—קאבינעט
 נישט וואס פאציענטען, מין נייער אגאנץ ווייזען אנגעהויבען פובליקום, עלעגאנטסטע

 :געזעהן נישט קיינמאל נאך זיי האט פאריז אין קיינער אפשר איבערהויפט און ער
 האלב- מיט מענשען צוזאמענגעפויגענע פערקנייטשטע, פער׳חושכ׳טע, אבגעריסענע,

 געקאנט קוים אדער גארנישט שפראך זייער מ׳האט וואס מאנירען, קאמישע ווילדע,
 וועלבעז פאציענטען, לע8 דאזיגע די וואט געווען, איז עיקר דער און פערשטעהן.

 —מדינות ווייטע פון אזש (1713111־6) מעטר גרויסען ביים הילף זוכען געקומען וענען
 קיין אונטערזוכונג, גענויער א ביי געהאט, נישט אייגענטליך האבען אלע די אז

 חולאים, פשוט׳ע גאנץ געווען זענען עס קראנקהייט. זעלטענע אדער אינטערעסאנטע שום
 געוועהנליכער נישט: חולאים קיין איבערהויפט בעגריפען, שארקא׳ס לויט אייגעגשליך,

וו. א. א. אסעטיט שלעכטער עצירות, וועהטאג,-5קא
 זיי ווען פער׳חדוש׳ט, מעהר נאך זיך האבען אסיסטענטען זיינע און שארקא

 געווא> געוואויר זיי פון זענען און פארשוינען די מיט פונאנדערגערערט זיך האבען
 קליינע, זייערע מיט ארום שוין סאהדען קבצנים, אבגעריסעגע די זיי, אז רען,

 אוניווערזיטעט-קלינ׳יק איין פון חדשים, גאנצע קראנקהייטען. נישט-אינטערעסאנטע
צווייטען. צום אפעסא; י .■ בערי;? אי פון צווייטען, אין

 אינטערעסירט; נישט געלעהרטען דעס האבען מענש׳> פ! קראנקהייטע! די
איג- איהם פאר דאזיגער, דער פעראיגטערעסירט שטארק אבער איהם האט דערפאר
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 גרוי. א אויך געווען איז דאל!ט$ר גרויסער דער בכלל. 5מענשען-טי נייער גאנצען
 אין האט ער אז דערמאהנט, זיך האט ער און קונסט-געשיכטע, פון קענער סער

 טען-17 אין ־טעץ16 פין צייכנונגען און בילדער אלטע אויף—בילוער-גאלעריעס
 וועה- מיט צוזאמענגעקנייטשטע, איינגעבויגענע, אזעלכע גראד געזעהן—יאהרהונרערט

 איו דאס אצוועק. אהן און אציעל אהן וואנדערן רואם מענשען, דורכגעזאפטע האג
 איחר האט מיטעלאלטער ד^ס ווי אזוי יוד/ "אייביגער פערשאלטטנ״ר דער געווען

אויפגעפאסט.
 אל. געפונען אפילו שארקא האט פפציענטען, נייע זיינע צו זיך צוקוקענדיג

 אין בארד, נישט-אויסגעקעמטער דער אין פנים, צוקנייטשטען דעם אין עהנליכקייט
 דיסער. א שרייבען תלמיד זיין געהייסען האט ער און וו. א. א. הענד די האלטען
 ארוס שוין לויפט וואט יוד, דעם איבער יוד. בלאנדזשענדיגען דעס איבער טאציע

 איין פון געיאגט ווערט וואט ;צוועק א אהן און ציעל א אהן יאהרען הונדערטער
 נישט-געוועהנליכער, א דורך אנדערן, צום ש^יטאל איין פון אנדערן, צום דאקטאר

 דורכוואנדערן שפראך א אהן און געלד אהן קאן וואט ;קראפט נישט-נארמאלער
 עצירות אויף קלאגען־זיך איינציגען דעס מיט קליניקען אייראפעאישע אלע דורך

אפעטיט. שלעכטען אדער
 און יודען, ליטווישע און פוילישע $רימע געווען זענען פאציענטען שארקא־ס

 יודישען פערשאלטענעס ,"אייביגען, דעם פון יחוס זייער ארויסגעפיהרט האט ער
 אנדער גאנץ א אין פארגעשטעלט איהס זיך האט קלאגען־זיך זייער וואנדערער".

 אישיאס. געוועהנליכער אדער ק$פ-וועהטאג געוועהנליכער קיין נישט איז דאס :ליכט
 אזש איישישאק פון נישט מענש נארמאלער א פאהרט בארישקייטען אזעלכע צוליעב

 זינט פון נשמות, שיוער-קראנקע פון סימבאלען זענען דאס ש$רקא׳ן. צו פאריז קיין
נערווען. דעגענערירטע דורות

 פון נערווען, דעגענערירטע יודישע די פון לעגענדע די ענטשטאנען איז אזוי
דעגענעראציע. יודישער יער

11.
 צוויי. צום פראפעסאר איין פון וואנדערן אנגעהויבען האט לעגענדע די און

 איז און פאפולערער אמ$ל וואט געווארען איז זי אנדערן. אין ברך איין פין טען,
פובליציטטיק. דער אין אריבערגעגאנגען באלד אויך

 ווערק בעריהמטען זיין אין האט יוד( א )אליין לאמבר^זא בעריהמטער דער
 אזוי גיבען־ארויס וואט יודען, אז געדאנק, דעם דורכגעפיהרט משוגעת" און ,.גאונות

 אויך גיבען ־ קונסט, און וויסענשאפט דער פון געביטען אלע אויף טאלענטען פיעל
 א נארדוי-לאמבראזא׳ס אויך גייטט-קראגקע. גערווען-און פון צאהל גרעסטע די

 זעהר באזעל( פאר געווען באך איז )דאס פערעפענטליכט האט—חסיד פייערדיגער
 פסיכיאטר וויענער דער דעגענעראציע, יודישער דער איבער ארטיקעל שארפען א

 איהם ביי או אויפגעוויזען, אויך סטאטיסטיק, זיין אויף געשטיצט האט, קראפט-עבינג
 פראפע. אנדערע נאך קריסטען. ווי יודען, מעהר סך $ פראצענטמעסיג זיך היילען
 ׳)בערלין ישוב יודישען פון שטעדט נאהענטע די אין פראקטיצירען וואט סארען,

 דערזעלבער צו מאטעריאל מעהר $לץ געבראכט האבען קעניגסבערג/ ברעסלוי,
פראגע.

בעריהמט. אויסלענדישע די פון אמבולאט^ריום יערען אין ס-ען האם באמת און
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 ריינע גאנץ נישט זייערע אין יודען היימישע אונזערע געפונען שטענדיג הייטען
 אפט זעהר מאנירען. "נישט־אייראפעאישע" אנדערע נאך זייערע מיט און מלבושים

 האט אלץ דאס און קרובים, עטליכע מיטגעפאהרען קראנקען איין מיט נאך זענען
 צווייטען אין קליגיק איין פון ט$ג איין אין געלאפען איז געפילדערט, גע׳רעש׳ט,

 פעראיי" פערשיעדענע פון רעקאמענדאציעס מיט אהיים פר$םעםארען די צו $דער
 פרא. "גרויסע" מעהר נאך און דריי־פיער פין קאנסיליומס צונויפגערופען האט נען,

 שווער־קראנקע קיין נישט גאר אדער געירען ד$ס זענען אפט דוקא און פעסארען.
 עט זענען אלענפאלס, העלפען. געקאגט נישט בכלל זיי מ׳האט וואט קראנקע, אדער

 אומזיהט גאנץ בעגריפען, אייראפעאישע די לויט זיך, האבען וואט מענשען, געווען
קור־ערטער. און שפיטאלען די איפער ארומגעשלעפט

 איהר מ־ט און געוואקסען איז נעררועזיטעט יודישער דער פון סטאטיסטיק די
 דעגענערירט, זענען יודען דעגענעראציע. יודישער דער פון לעגענדע די אייך

 אויה- צום נישט צוקאליעטשעט, איז לעבען פסיכיש גאנץ זייער נערווען, זייערע
 בעווייזען, אנגעהויבען האבען וואט טעארעטיקער, געפובען אויך זיך ס׳האבען היילען.

 איו טעאריע )די פאלק יעדעס און אלט זענען יודען ווייל זיין, אזוי מוז עט אז
 אייגענע די דורכמאכען מוז דרעפער׳ן( אדאנק פאפולער זעהר געווען דעמ$לט

 ענטוויק- זיך ווערען, געבוירען הייסט דאם בעשעפעניש, אנ׳אייגציג וואט סטאדיומס,
 האבען אנדערע אונטערגעהן. ׳ דערנאך און שטארק צייט געוויסע א בלייבען לען,
 זענען יודען וואט דעם, אין דעגענעראציע יודישעד דעד פון סבה די געזוכט אויך
 האבען און אייבאנדער, מיט נור איבערהויפט אין קרובים נאהענטע מיט מתחתן זיך

 און יודען צווישען שדוכים געמישטע—רפואה איינציגער דער אויף אגגעוויזען
 נייעם דורך בלוט יודישע אבשטארבענדיגע אלטע דאם אויפצולעבען בדי קריסטען,

פעלקער. אנדערע פון בלוט פרישען און
 וויסענשאפטליך א געווארען איז דעגענעראציע יודישער דער פון לעגענדע די

•ראבלעם.

. 111.
 אינעערעסירט עט פראבלעם. דעם אט מיט זיך אך בעשעפטיג י^הרען זינט

 ציוניסט. אלט מיך קוועלט עט און יוד אלט מיך רייצט עט דאקטאר, אלט מיך
 ספעציאלי. בעשעפענישען. נערוועזע זעהר פון איינדרוק דעם ווירקליך מאצען יודען
 פון היונה זייער פון טייל גרעסטען דעס שעפען נערווען-קראנקהייטען פון סטען

 אלץ איז דאס יודען. מיט פול זענען נערווען־קראנקע פאר אנשטאלטען די יודען,
 גרינדליצער מען שטודירט טיעפער, ענין גאנצען דעם אבער מען בעטראכט אמת.
 פערוויקעל- אלע די בעזונדער בכלל, מענשען נערוועזען דעם פון פראבלעם גאנצע ד$ס
 דער צו מען קומט פערבונדען, ענג פראבלעם דעם מיט זענען וואט פר^גען, טע

 זאך די איז סטאטיסטיקער, די פאר עט שטעלען עט ווי אזוי אז איבערצייגונג,
 שאלות- סך א דורכארבייטען גרינדליך אוו דורכקלערען גוט נאך מוז מען אז נישט,

 פון אין דעגענעראציע יודישער דער פון רעדען הייבט־אן מען איידער ותשובות,
פאלק. יודישען פון אונטערגאנג דעם

 נעד- פון מהדת גאגצען דעם בפרטות ארומצוריידען ארט דאם נישט איז דא
 פאלגען, די און ארויס, זיי רופען וואט סבות, די בכלל, ווען-קראנקהייטען
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 איך מוז בעמערקוגגען עטליכע דאך פלל. פאר׳ן און יהיו מארץ האבען זיי יאס
געבען. דא

 פיו באך רוערען און געדוארען געפיהרט זענען דיסקוכיעס און וכוחים גרויסע
 וואנען פון פראגע, דער איבער וועלט וויסענשאפטליכער דער אין געפיהרט איצט

 ציים, א געיוען ס׳איז נערווען-קראנקהייטען. סערשיעדענע די זיך נעהמען אייגענטליך
 ביי ענטשטעהען •נערווען-קראנההייטען אדע כמעט אז געהאלטען, האט מען ווען

 קומען, ^אם נערוועףסיסטעם, אנ׳אבגעשוואכט בירושה שוין האבען וואם מעגשען,
 יע. אדער דער צו אנלאגע געוויסער א מיט וועלט״שוין דער אויף זאגען, צו אווי
 דעו• איבער געווארען געדרוקט זענען ביבליאטעקען גאנצע גערווען-קראנקהייט. גער

 פאמי. הונדערטער בעשריפען מ׳האט נערווען־קראנקהייטען. פון מעגליכקייט ירושה•
 אדער אייגענע רי געה?ןט האבען דורות עטליכע פון מיטגליעדער וועמענס ליעם,

 נערווען־סיסטעס אע׳ם אז געהייסען, אלזא האט עס נערווען-קראנקהייטען. עהנליכע
 קראנקוזייט. זיין פון סבות אנגעבוירענע אינוועניגסטע דיך געפינען קראנקען דעם פון

 דוקא און גערווען-קראיקהייטען סך א אז אחיסגעוויזען, זיך האט אבער שפעטער
 א פאר כמעט פאציענט דעם מאכען און היילען צו שיוער זענען וואט אזועע,

 קו• וואס סבות, צוליב זיך ענטוויקלען לעבען, גאנצען אויפ׳ן )אינוואליד( לא-יוצלח
אויסען-וועלט. דער פון מען

 *נער ארטען ביידע די צווישען פערהעלטעניש דאס איבער דיסקוסיע די
 אינגאנצען נישט איצט ביז באך איז און געדויערט לאנג האט יוען-קראנקהייטען

 |ז שטאגדוונקט, דעם אויף •איצט וויסעישאפט די שטעהט יעדענפאלס פערענדיגט.
 פון עבשרויקלובג דער אין ראליע גרויסע א זעהר עפיעלען סבות אויסערלינע די
 נערוועךקראנקהייטען, דא אויך ס׳זענען אמת, גערווען־קראנקהייטען. י שווערסטע די

 זיי נאר דורות, עטליבע אין אפילו און משפחות גאנצע אין געהעףאימער וואס
 נעהמט מעגש דער וואס נערווען־קראנקהייטען, די ווי זעלטענער, סך א זעיען

 זי׳ אין אריק פאלט ארעד ווילען אייגענעס אליק^כיטץ זאגען, צו אווי זיך, זיי
אצופאל. דורך

 ביישפיעל, צום אזוי, פערגיפטונגען. פערשיעדענע דא שפיעלען הויפט-ראליע די
 א טהון צו האבען וואס מענשען, ביי נערווען־קראנקהייטען ספעציעלע קומעךפאר

 עיקר דער וו. א. א. ארשעניק שוועבעל״קויהלענשטאף, קוועקזילבער, בליי, מיט סך
 אויפ׳ן שעדליך זעהר איבערצייגט-ווירקען פעסט מיר זענען רעם אין אבער-און

 צוויי קראנקהייטען שווערע זעהר ארויס רופען און מענשען פון נערווען־סיסטעם
סיפיליס. און גיפטען־-אלקאהאל

 ה. ד. ארגאנישע, אן זיי רופען מיר וואס נערווען-קראנקהייטען, די גראד און
 די אין פערענדערונגען שווערע זעהר בעשיינפערליכע, רופען-ארויס וואס אזעלכע,

 דא" די עקזיסטענץ גאנצע זייער כמעט פערדאנקען צו האבען נערווען־אפאראטען,
 אויך און מענשען דעם פאמעליך פער׳סמ׳ן וועלכע גיפטען, שרעקליכסטע צוויי זיגע

 בייטשען, גרעשטע צוויי די זענען דאס—אלקאהאל און סיפילים פעלקער. גאנצע
 או:• אבער פאמעליך איהם *פיהרען און מענש איצטיגען דעם פערפאלגען וואס

 ווייסען קרימינאל-סטאטיסטיק דער■ פון אבגרונד. שרעקליכסטען צום פערמיידליך
אלקאהאליקער. אדן סיפיליטיקער זענען פערברעכער רוב דער אז אויך, מיר

 דער פון מאסשטאב אמת׳ער דער איו עס גרוים ווי וויסען, אלזא, מען, וויל
 מען וויל ?לק׳פ גאנץ א אדער בעפעלקערונג גערויסער א ביי נערווען״דעגענעראציע

 נערווען די פון צושטאנד רער אוים זעהט עם ווי דעם, פון בעגריף א מאכען זיף ווירקליך
 זיי וויפיעל את האבען ויי ווידערשטאנדט־קראפט א פאר וואס פאלק, בעשטימט א ביי
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 דעם פון עייפות ד^ס אונטערזונען נל קודם מען דארף—אריבערטראגען, ק^נען
 אלקדה^ל געברויכט ?ז: אזוי ווי און וויפיעל ה. ד. גיפטען, צוויי די צו פאלק

סיפילים. מיט אוגעשטעקט איז עם אפט ווי און

17.
 וויין, )בראנפען, משקאות שארפע פון שעדליכקייט דער וועגען פראגע די

 מע- גרויסע א אויך האט אמ^ראלישע-זי בלויז נישט איז ליקעי( קוניאק, !ניער.
 עקזיסטי" אמעריקא אין און אייראפא אין כעדייטונג. סאציאל^גישע און דיציבישע

 מיסגעברויך אדער געברויך דעם געגען קעמפען וואס פעראיינען, טויזענדער רען
 צייטשריפטען, ססעציעל ערשייבען שפראכען אייראפעאישע אלע אין אלק^האל. פון

 פון אומגליק" ,גרעסטען דאזיגען דעם געגען קאמף פערביטערטען א פיהרען וראם
 און נאציאנאלע ווערען אבגעהאלטען פלעגען מלחמה דער פאר מעבשהייט. דער

 פון דאקטוירים פראגע. דער אס ספעציעל געווידמעט קאנגרעסען, אינטערגאצי^נאלע
 וואם מאטעריאל, אגרוים געבר^כט ד^בען ספעציאליטעטען פערשיעדעבסטע די

 פונקציע יענער אדער דעד אויף אלקאהאל פון איינפלוס שעדליכען דעם בעווייזט
 דאק• בעשעפטיגט כר$גע דער מיט אבער זיך האבען מייסטען אם ארגעניזם. פון

 פסיכיאטר ציריכער בעריהמטער דער גייסט-קראנקהייטען. נערווען־און פון טוירים
 האבען תלמידים צאהלרייכע זייערע און קרעפעלין פסיכיאטר מינכענער דער פארעל,

 פראבלעם, דעם געווידמעט ארבייט וויסענשאפטליכער זייער פון טייל גרעסטען דעם
 ענטוויקלען וואס גייסט-קראנקהייטען, נערוועףאון שווערע סך א איצט קעבען מיר
 די צווישען משקאות. אלקאהאלישע פראניש געברויכען וועלכע מענשען, ביי זיך

 לא. וואס און אויסהיילען צום שווער זענען וו^ס אזעלכע, דא זענען קראנקהייטען
 אויף בלויז נישט און לעבען, י^נצען אויפ׳ן שסורען קרבנות זייערע ביי זען-איבער

 !מיהאט זיכער כמעט איצט ווייסען מיר קינדער, זייערע אויף אויך באר אליין, זיי
 ארייב• זיי מ׳האט וואס דורכדעס, היות, פערשיעדענע אויף אויסגעפרובט אויך עס

 איינער בשעת געשאפען ווערען וואס קינדער, אז אלקאהאל(, מאגען אין געפיהרט
 מסוגל זענען און שוואך שוין וועלט דער אויף קומען שכור, איז עלטערן די סרן
גייסט-קראנקהייט. נערוועו־אדער יענע אדער די שפעטער בעקומען צו

 געגען בעוועגונג די אז זאגען, צו אבער סאדערט אמת דער
 אלקאהאל פון שעדליכקייט גרויסער דער וועגען פראגע גאנצע די האט ©לקאה^ל

 □ון בעגנער אנ׳ענטשיעדענער אויך איך בין פערזענליך איבערטריבען. וועניג גישט
 דעד ר8? גליקען גרעסטע די פון אייבם געווען וואלט עם אז האלט, און אלקאהאל

 $ פון הלום איך געברויכען. צו אויפהערען להלוטין איהם זאל זי ווען מענשהייט,
 רעגי־ אהן און אויסען פון אגיטאציע שום אדן אליין, וועלען מענשען ווען צייט,

 בע- אינגאנצען זיך קאן מען אז איבערצייגונג, דער צו קומען רונגס-דעקרעטען,
 פא- הער אויף פערווענדט . איצט ווערען וואס כוחות, די און אלק^האל אהן געהן

 אויף ווערען פערווענדט קאנעץ וועלען אלקאהאל, מיט האנדעל דעם און גריקאציע
ארבייט. בעשייבענדער לעבען דאס נוצליכער, ■ראדוקטיווער,

 זינט שוין געברויכען וואם פעלקער, דא ס׳זענען אז אבער, מעץ בעטראכט
 דייטשען״ביער, ידי ב., צ.} אלקאהאל־געהראנק יענם אדער דאס יאהרען הונדערטער

און דעגענערירט, נישט דאך זענען און בראנפען׳, סל^דוען- םראבצויזען-זויין,
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 אין דערהאלטען נאך האבק פערקעהרט, נאר אונטערגעגאנגען, נישט דאך זענען
 פון אלקאהאל-פראבלעם צום צו זיך מען קוקט כוחות; שעפערישע גרויסע זיך

 נישט נאך איז אליין אלקאהאל דער אז זיין, מודה מען מוז—שטאנדפונקט, עם ד
 פועל-יוצא א פאר זיי מ׳האלט וואס קראנקהייטען, אלע די פון סבה אייגציגע די
 וויסענשאפט-זענען דער אין אן איצט מען געהמט אלקאהאל- דעס אחוץ איהם. פון
 ביי אפילו קראנקהייט, יענער אדער דער צו פיהדען יואט סבות, אנדערע נאך דא

 די •אין מענשען ציויי אז אפט, מ׳זעהט אלקאהאל. אפט געברויכט וואס גופא, דעם
 אייגענעס דעם טרינקען אויסזעהן אייגענעם דעס מיט כמעט און יאהרען אייגענע

 זעהט מען גיכטער. בלייבט צווייטער דער שכור, ווערט איינער—אלקאהאל סכום
 בערווען־און נישט זיי ווערען דאך און אלקאהאל אפט טרינקען וואס מענשען, אויך

 קראנק. שווער טרינקען וועניגער סך א פון שוין ווערען אנדערע בעת גייסט-קראנק,
 זיי קאנען ווילען, זיי ווען וואם מענשען, דא ס׳זענען אז דאס, אויך איז וויכטיג

 בשום זוילען בעסטען ביים עס קאנען אנדערע בעת טריבקען, 1פו. אבהאלטען זיך
פלעשעל. צום זיי יאגט עם זיי, צווינגט עם אויספיהרען: נישט אופן

אלץ? דאם בעיוייזט וואס
 א זעהר—סטאטיסטיק דער )און־לויט מענשען דא ס׳זענען אז בעווייזט, דאס

 צו־ נישט-נארמאלען אזא אין זיך געפינען נערווען זייערע וואט מענשען(, סך א
 זע. דאס נערווען-הראגקהייטען. שווערע ארויס זיי ביי רופט אלקאהאל אז שטאנד,

 קאנדי- נערווען, מינדערודערףיגע מיט מענשען מעדיצין, דעד איי מ׳זאגט ווי נען,
דעגענעראטען. גייסט״קראנקהייטען, נערווען-און שווערע אויף דאטען

.¥

אלקאהאלי דעם בנוגע יודען זיך פ^האלטען ••
 טרע. יודען ביי אז ^בליי^נ׳ען, נישט איהם קאן קיינער וואס פאקט, א ס׳איז

 מיט׳ן פערבונדען זענען וואס קראנקהייטען, אלע די נישט לגמרי כמעט זיך ען1
 מען יודען, צווישען פראקטיצירען יאהרען-לאנג קאן מען אלקאהאל. געברויכען

 זעהן קוים און שפיטאלען יודישע גרויסע די פון סטאטיסטיק די דורכשטודירען קאן
 יוארפט אונטערשיעד דער אלקאהאליקער. נערווען-קראנקע יודישע געפינען אדער

 פאציענטען די ביישפיעל, צום מ׳פערבלייכט, ווען אויגען, די אין בעזונדערס זיך
 פא. די מיט שפיטאל יודישען א אין נערווען-אבטיילונג פסיכיאטריע-און דער פון

 עס שפיטאלען. דייטשע און רוסישע די אין אבטיילונגען אייגענע די פון ציענטען
קראנקע. מין דער אינגאנצען כמעט פעהלט

 אלם ברענגען פאקט דעם פלעגען אפאלאגעטען און מאראליסטען ירדישע די"
 גע. אמת׳ן אין נשמה. יודישער דער פון ציכטיגקייט און ריינקייט דער פון בעווייז
 ווי פיעל, אזוי נישט אפשר אויך. טרינקען יודען ריכטיג. נישט דאס איז רעדט,

 אבסטינענט, נישס בכלל יודען 'זענען אלענפאלס אבער גערמאנען, און סלאווען די
 די פאר מ׳זאגט, ווי אין, עסען פאר׳ן בראנפען אב־סעל ליעב אפילו האבען יודען

 ערטער סך א אין לאנג נישט נאך איז ווייסען, מיר ווי פיש. די נאך און פיש
 די פון אנהויבענדיג הענד, יודישע אין געלעגען אלקאהאל מיט מסחר גאנצער דער

 שיינקען. קליינע די מיט ענדיגענדיג און רעקטיפיקאציעס און ברענערייען גרויסע
קר^נקהייטען. אלקאהאל פון פריי יודען זענען ד^ך און

 יקאה^ל,“ געגע! עמפפיגדליך אזוי נישט א־־ז נערווע:-וישמעם יודישע ד$ם
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 שעד. זיינע צרלאזען צו גישט גענוג שטארק אין עם אלקאהאל, דעס פערטראגט עם
 געווען ווירקליך יודען וואלטען אגטקעגענצושטעלען. זיי זיך ארן ווירקונגען ליכע

 עמפפינדליב- אגרויסע בעגעגענען געדארפט זיי ביי דוקא מען וואלט דעגענערירם,
 וויי מיר וואט קראנקהייטען, אלע די מאסענווייז און משקאות שארפע בנוגע קייט
, אלקאהאל, מיט שייכות א האבען זיי אז געוויס, סען

 מען מוז אביעקטיוויטעט וויסענשאפטליכער דער פון ערנסט גאנצען דעם מיט
 זיכע• א איז יודען ביי אלקזזהאל-פראבלעם דעם פון פעהלען דאס אז $גערקענען,

 און גערוועזיטעט יודישער שרעקליכער דעו־ פון טעאריע דער געגען בעווייז רער
דעגענעראציע•;:■(.

 די בעריהרען קורץ זעהר גאך דא איך מוז טעמים פערשיעדענע צוליעב
 לענדער פון סטאטיסטיקעס עלטערע אלע במעט יודען. ביי סיפיליס וועגען פראגע

 זעלטענער, יודען ביי איז סיפיליס אז ווייזען־אויף, ישוב יודישען גרויסען א מיט
 גערווען• די וועגיגער אויך יודען ביי זענען ממילא און בירגער אנדערע ביי ווי

פערבוגדען. ענג איהם מיט זענען וואט קראנקהייטען,
 אזוי מעהר נישט אונז פאר איז—ניו-יארק פון ב., צ.—סטאטיסטיק נייערע די
 פריהע גאנץ ציוויליזאציע. דער מיט פאראלעל אפט געהט סיפיליזאציע די גינסטיג.
 פער- שטארק יעדענפאלס האבען וואט משפחה-לעבען, פון רייגקייט די און חתונות

 גע- נאך גור זענען יודען, צווישען סיפיליס פון פערשפרייטונג דער געגען היט
 איז יוד אייראפעאישער מאדערנער דער פוילען. אין קלאסען געוויסע ביי בליבען

 וו סיפיליס, מיט אנצושטעקען זיד עלול מעהר לעבען שטייגער גאנצען זיין דורך
זיידעס. זיינע

 נער• סיפיליטישע פון און סיפיליטיקער פון צאהל די איז אבער איצט ביז
 פעלקער, אנדערע ביי ווי גרעסער, נישט געווען יודען ביי גייסט־קראנקע ווען-און

קלענער. בעדייטענד—נאך ניבער

 אייג- דער איז $נגעצייכענט, ד$ האב איך וואט וועג, דער אז שיינט, מיר
 ווירקליך זיך מען קאן אופן אזא אויף נור און וויטעגשאפטליכער, ציג־ריכטיגער,
 נשמה דער אין ליעגען וואט כוחות, גייטטיגע מאס דער פון בעגריף א אויסארבייטען

 בין איך אז דערביי, פערגעסען צו מיה געגעבען מיר האב איך פאלק. אונזער פון
 פערזענליכע מייגע אלע בעהאלטען טיעף האב איך פאלק, דעם פון קינד א אליין

 ריין־וויסעג׳ פון בעטראכט פראבלעם דאס האב איך אנטיפאטיעס. און סימפאטיעס
 זעהר מעדיקער דעם פאר זענען וואט מאטיווען, סך א שטאנדפונקט. שאפטליכען

 זאגען, מוז איך און אוועקלאזען. געמוזט דא איך האב וויצטיג, און אינטערעסאנט
 בע- סאלידען ערנסטען שום קיין געפינען געקאנט גישט איך האב איצט ביז אז

דעגענעראציע. יודישער דער פון לעגענדע די שטיצען זאל וואט ווייז,
 מען דערמאהנט שטאנדפונקט, היסטארישען פון פראגע די נאך מען בעסראכט

וו• אלקאה^ל" פרן $גהענגיג בעשטירס זענען ווןןם קראנקהייטען, אגדערןג *ז *רגעגען,*  ד$ מוז איך <
 ער3$ זענען ד$ם זעלטען. גורנישט יודזנן גיי זענען נירזנן־יקראנקהייטעי, לעגעד־און מאגכע *רםערי$סקלזלר$ז,

!ווייסק. אויפ׳ן דור *ייג מיו אימי געה^ן רואם קראנקה״טזנן. דעגזגנעראטיווזנ קיין נישט
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 טויזענדער און הוגדערטער זינט געליטען האבען יודען מאס צרות, גרויסע די זיך
 אין געלעבט האבען זיי וועלכע אין .ען, בעדינגונ היגיענישע שלעכשע די יאהרען,

 יודי. קליינע אין גרויסע די אין איצט ביו נאך לעבען זיי מעלכע אין און געטא
 מירער• די אז איבערצייגונג, דער צו קומען מעהר נאך מען מוז—שטעדט, שע

 רער צו באך קומט דערצו אגרויסע. זעהר נאך איז יודען ביי שטאנדס-קר^פט
 ביי יוי קלענער, יודען ביי איו קינדער קליינע פון שטערבליכקייש די אז פאקט,

 שטערבליבקייט די אויך אז און לעבען, זיי מעלכע צווישען פעלקער, אנדערע סך א
 איז דיזענטעריע, און טיפוס ב,, צ. ווי קראנקהייטען, אנשטעקענדיגע סך א צוליעב

 דע• פון אז איבערצייגונג, די מעהר גאך פערשטארקט דאם ;נידריגער יורען ביי
זיין. נישט רייד קיין גאר דא קאן גענעראציע
 מינים, אז מען, ווייסט היות און פלאנצען פערשיעדענע אויף פראבעס די פון

 זיי ביז וועניגער, אמאל וראם זיך פערמעהרען דעגענעדאציע, אין אריין פאלען וואס
 נייעס דעם פון צו-וואוקס דער איו דאגעגען יודען ביי אוים. אינגאנצען שטארבען

 וישער י! אמת׳ער דער אין בסרט פעלקער, אנדערע סך א ביי ווי גרעסער, דור
 אנגע• נישש נאך זיך האט צוויי״קינדער־סיסטעס פערשאלטענע דאס וואו פאמיליע,

, גומען.
 אויף קראנק מעהר סך א זענען יודען אז סטאשיסטיק, די זאגט דאך און

 9אל אין מען געפינט דאך אין !קריסטען ווי גייסט-קראנקהייטען, נערווען־און
 פערהעלטניס• נערווען-קראנקע פאר קור־ערטער און פאליקליניקען אמבולאטאריומס,

 דעם, פאר פראגע הארבע א איז ראם !קריסטען ווי יודען, מעהר סך א מעסיג
 אין אבער זיך מען פערטיעפיט פער, צי טרוקענע טויטע די אויף נור קוקט מאם
 ער• לעבען, עקאנאמישען אץ סאציאלען זיין אין יודען, דעם פון פסיכאלאגיע דער

ליבט. אנדער גאנץ א ציפער^אין די שיינען
ר< אין פראצענט גרלסען אזא מאכעךאויס יודען מאם אליין, פאקט דער

 צווי. אז נור, אייגענטליך בעווייזט טאבעלעס, סטאטיסטישע א.יבענדערמאהנטע אלע
גרויסער א דא איז נערווען־דאקטוירים, ביי הילף זוכען מאס מענשען, די שען

צאהל אמת׳ע די אופן בשום נישט באך אבער• בעווייזט דאס יודען. פראצענט
 דא ס׳זענען אז מיר, ווייסען לעבען פון פראקטיק דער פון בכלל. קראנקע די פרן

 היי. מאס קראגקע, לייכטע—לרדפך און רועניג, זיך היילען וואס קראנקע, שווערע
 זענען סטאטיסטיקעם סך א אין אז איבערציינט, בין איך אנ׳אויפהער. אהן זיך לען

 פערשיעדענע צו ארומגעפאהרען זענען זיי מייל יודען, קראנקע דיועלבע נערצייכענט
 נער• די *פון רובריק די געמאכט פעטער זיי פון יעדען ביי און בר^פעסארען

 פערגליי. צו טעמא, אנ׳אינטערעסאנט איבערהויפט ס׳איז יודען. דעגענערירטע וועזע,
 היי. נאציאנאליטעטען און קלאסען פערשיעדענע פין מענשען פערשיעדענע ווי כעך
 דאק- די צו און קראנקהייט זייער צו זיך סערהאלטען זיי אזוי ווי און זיך .לען

 פון יעדער אבער ריןדען. צו דעם וועגען צחקורץ דא איז פלאץ דער טוירים.
 צווישען בעציהונג דער אין אובטערשיעד דעם דאקטוירים-ווייסט נור אוגז-נישט

 צו. אלטער און גרויסער א ליעגט נשמה דערייודישער אין נישט־יודען. אין יורען
 יודען ביי זיך האבען מענשען הייליגסטע און גרעסטע די מעדיצין. דער צו טרוי

 יע. פאר מעדיצינישע, מיט ןול איז תלמוד דער קיאגקע. היילען מיט פערבומען
 א אין וואוינען צו פערבאטען האט תלמוד דער ידיעות. שענע, זעהר—צייט נער

 פראקטישער א געווען איז רמב״ם דער ־. דאקט־ קיין נישטא איז עס וואו שטאדט,
 דער פון לרפאות". לרופא רשות שניתן ■באן . גמרא: די זאגט ׳ ירפד ״ורפא אויפ׳ן ד^קטאר.

 אין איינמא- וו^ס עז נישט. גלויבט ער לים.8פאט קיין נישט יוד דער איז נאטור
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 ראך איז קראנקהייט א און ־ דין גזר יעדען ווערען. אויסגעפיהרט מוז בעשטימט,
 מאטעריעלע און גייסטיגע יענע אדער די דורך מען קאן—גאט פון שטר$ף א אויך

 דאק־ יערען מיט גוטעץ. צום שלעכטען פון איבערקעהרען און אבווענדען פיטלען
 מעדי• דער אין אמונה מיט פול אץ פאלקלאר יודישער דער מלאך. א געהט׳מיט ט$ר
 נישט״יוד רער וויי מעהר, געזונד זיין וועגען טראכט יוד דער דאקטוירים. און צין
 לייכטע א האט ער אז נישט־יודען, א מען זאגט אומשטענדען. אייגענע די ביי

 געדולד. מיש ווארט און אייך ער גלויבט אוועקגעהן, שנעל וועט זי און קרענקהייט
 איבער• צו זיך כדי דאקטאר, אנ׳אנדער צו נאך געוועהנליך אבער געהט יוד דער

 געזונד דאס טעות. קיין געהאט נישט האט דאקטאר ערשטער דער אויב צייגען,
 (,הורו דעו־ כוי מצוות די ביי בהס״-שטעהש שימות ולא בהם צו-טייער)״וחי איהס ביי איז
 נישט, כמעט פערשטעהט יוד א דאקטאר. איין אויף פערלאזען זיך זאל ער אז

 רע. די לע;. אויסצוהי מעגליך נישט איז קראנקהייט זיין אז איהם, מ׳זאגש ווען
 פעהלט דען,1י.1נש ביי אפט אזוי געפינען מיר וואס יאוש, דעם זיגנאציע,

 אויסלעג־ די אין אפט אזוי טרעפען מיר וואס סבה, די איז דאס יוד. דעס
 נישט זיך בעקלערט יוד דער קראנקע. יודישע אונהיילבארע פערשיעדענע קליניקען דישע

שטעלען צו לוינט עם צי נישט, צי דערצו, מיטלען די האט ער צי דערביי,
 און זיך ערנידריגען אדער פאמיליע גאנצער דער פון עקזיסטענץ די סכנה אין

זיין פון אויסהיילען זיך ער וועט טאמער ספק, א פאר שטיצע בעטען
דארף ער אויסהיילען. קאנען געוויס זיך וועט ער אז זיכער, איז ער קראנקהייט.

 ׳ סך א זיך היילען יודען : קורץ פראפעסאר. "גרויסען" דעם אויף אנטרעפען נור
אייג" דעם בליק אנ׳אויבערפלעכליכען ביי מען האט דערפ^ר און אמת, איז דאס

 באמת גרוים. אזוי איז יודען נערוועזע קראנקע צאהל אבסאלוטע די אז דרוק,
 פאר מעהר זארגען מעהר, זיך היילען יודען אז זאגען, נור מען קאן אבער
 זייערע ווי דאקטוירים, צו מעהר לויפען און פאהרען און געהען און געזונד זייער

 געזאגט, פריד,ער שוין האבען מיר ווי ליעגען, דערפון סבות די מיטבירגער.
 ענטוויקעלט, געשיכטליך זיך האט עס ווי וועזען, יודישען גאנצען דעם אין מיעף

בעטראכטען. נישט דאס מען ק^ן דעגענעראציע פון סימן א לס8

¥11.

 נערוועויי דעגענעראטיווע שווערע די אמת, !נערוועז יודען זענען דאך און
 שט- ני ביי ווי וועניגער, סך א געוויס יודען ביי זענען גייסט-קראגקהייטען און

 זענע: וח.ס נערווען-קראנקהייטען, גרופע גרויסע א באך דא אבער ס׳איז יודען.
 לעבט. מענש דער וועלכע אין בעדינגונגען, די פון סביבה, דער פון $בהענגיג

 מענשהייט קולטורעלע גאנצע די בעהערשט וואם עקזיסטענץ, דער פאר קאמף דער
 קולטור-מענ• איצטיגען דעם פון נערוועץ די געשפאנט שטענדיג האלט וואס און

 נון ארויס רופט און פסיכיק גאנצער זיין אויף איינפלוס גרויסען א האט שען,
 וועע אמעריקאנער די מיעדקייט. און אויפגערייצטקייט געוויסע א צייט צו צייט

 אויסדויער, זייער טיכטיגקייט, זייער דעגענעראטען. פאר האלטען נישט קיינער
 זייער און ספארט־לעבען אינטענסיוו זייער ווידערשטאנדם־קראפט, גרויסע זייער

 געווען דאקטוירים אמעריקאנער זענען דאך און בעקאנט. איז ענטוויקלונג פיזישע
פער• די פון איינע פאציענטען זייערע ביי "ענטדעקט" ה^בען וואס ערשטע, די
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 אמעריקא- די דורך ערשש נעווראסטעניע. די — נערווען-קראגקהייטען שפרייטסטע
 איהי אויף אייראפא אין אויך מיר זעגען קראנקהייט דער איבער ווערק גישע

אמאל דואט געפינען צר זי אנגעהויבען האבען און געווארען אויפמערקזאם
 דאס געווארען ס׳איז אנגעשטרענגשער און אינטענסיווער רואם ה. ד. אפשער, און מעהר
 פלוג♦ גרויסע וועגען נישט זיך האגדעלט דא אייראפא. אין אונו ביי אויך לעבען
 יי וו>גען דוקא נאר דעסגלייכען, און ערד-ציטערגיש ווי קאטאסטראפעם, לוגגע

 נער• דאס אויפהער אהן רייצען וואס לעבענס־בערינגונגען, וואכעדיגע אלטעגליכע,
אבשוואבונג. געוויסע א שפעטער איה□ אין ארוים רופען און וווען-סיםטעם

 י-*פ אויך מלחמה-יאהרען. 5—6 לעצטע די פון נישט דא שוין רעד איך
 אנגעהוי. קראגקהייטען נעווראסטעגישע צאהל די האט יאהר 20—30 זינם הער,

 אין נעיוראססעניע אז ספק, שרם קיין נישט בעשטעהט איצט וואקסען. שרעק^יך בען
 לעבען גאבצען דעם מיט סביבה, גאבצער דער מיט פערבוגדען עיקר רער
 געזעלשאפש• עקאנאמישען, זיין אין פיהרט ער רואם קאמף, דעם מיט קראיקען, פון

 פין פאדערונגען און בעדינגוגגען די מיט און לעבען, אינטעלעקטועלען און ליכען
 וי אז געוויזען, בעשיינפערליך האבען בעאבאכטונגען טויזענדער לעבען. איצטיגען

 וויישער ווערען און ערהאלען גוט זעהר זיך קאנען נעווראסטעגיקער שווערסטע
 עיקר־- דער איז דאס—און פיזישע אנגעשטרענגטע פריהערע זייער צו.פיהרען פעהיג

 אלטעג• זייער פון צייט געוויסער א אויף זיי בעפרייט מען ווען ארבייט, גייסטיגע
 פון ארויס זיי רייסט מען ווען סביבה, זייער טוישט־איבער מען ווען קאמף, ליכען
 אפאר אויף זיי פערשאפש מען און וו. א. א. רעדאקציע קאנשאר, פאבריק, זייער

 אויפרעגונגען, אהן און דאגות אהן לעבעו, גערעגעלט רוהיג א וועניגסטענס וואכען
 שטאל׳ן וי א איז מעגש קולטורעלער דער וואס אפאראט, גרויסען גאנצען דעם אהן
 הוג- די בעגעהן. גישש גאר שוין איצט זיך קאן ער וועלכען אהן און איהם אויף

 דער פון רויך און רעש דעם פון ווייט סאנאטאריומס, טויזענדער און דערטער,
 זע- וואיר, שעבעש א אין אדער יש, נעבען בארג א אויף ערגיץ שטאדט,׳ גרויסער

 רוהען נערווען זייערע וו$ס נעווראסטעניקער, אזעלכע. מיט סאקע איבערפולט נען
 דאס אנהויבען קאגען וו׳־יטער וואבען פאר א באך זאלען זיי כדי אויס דא זיך

 הייל- רעקלאמירטע פערשיעדענע די אלע קאמף. שיוערען דעם און געיעג גרויסע
 גרויסע קראנקע סך א ביי ווירקליך בעווייזען וראם מעטאדען, און אנשטאלטען

 מנוחה, דער אין סביבה, די פערענדערן דעם אין עיקר דער בעשטעהען וואונדער,
 קראנקהייטען, די אלע ווארט, איין מיט קראנקען. מיעדען דעם גיבען זיי וואס
 אויך נאר היילען, בלויז גישש מען קאן נעווראסטעגיע, צו שייכות א האבען וואס

 א אויף קראנקען. דעם בעפרייען צו מעגליכקייט די דא ס׳איז אויב אויסהיילען,
בעשעפטיגינגען. אגשטרענגענדיגע אלטעגליבע זייגע פון וועניגסטענס, צייט געוויסער
 פא- וואס קראגקהייט, דעגענעראטיווע קיין נישט אלזא איז נעווראסטעניע די
 נעיוראסטע- די צווישען פערקעהרט, אייביג. אויף מעגשען פון כוחות די ראליזירט

 דעם מיט אונטערנעהמונגס-קראפט, גרעסטער דער מיט מענשען מיר געפינען ניקער
 ק-נסשלער, פאבריקאגטען, :טזזלענט שעפערישען און ארגאניזאטארישק גרעסטען

וו. א. א. מלוכה־מענשען געלעהרטע,
 מען, זעהט נערווען־קראבקע, יורישע אוגזערע צו נעהגטער צו זיך מען קוקט

 טאקע בעשטעהט פראצענט, ניינציג גוזמא א אהן זיי, פון טייל גרעסטער דער אז
 לעבענס-בעדיב- אונגעוועהנליכע די בעקאנם גיט זענען אונז געווראסטעניקער. פון

 "6סל די צווישען וואוינט רואם יוד, דער בפרט און—יוד דער וועלכע אין גונגען,
אין דאס קיום. פ^ר׳ן קאמף זיין פיהרען געמוזס איצס בין ה$ע—פעלקער הישע
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 די פאר י(, !"טשערטא" לופט פאר נאר ברויט, פאר קאמף א נור נישט "למען
 פאר קינדער. די ערציהען צו רעכט דאם פאר רעכט, מענשליכע עלעמענטארסטע

 ווא. ווייסען, מיר און שטאדט. יענער אדער דער אין איבערצונעכטיגען רעכט דאס
 קאמבינאציעס חריפות׳דיגע פערשיעדענע וואסערע שפיצלעך, און המצאות סערע
 דורכ׳ן דורכשטופען קאנען זיך זאל ער כדי בעמייזען, געמוזט יוד יעדער האט

 גע. געווען זענען נערווען זייערע מאס חדוש, קיין נישט דעריבער ס׳איז לעבען.
 זע. דאס אבער פעלקער. אנדערע ביי ווי מאס, גרעסערער א אין מיעד. און רייצט

 מנוחה, ביסעל א מענשען. אייביג-פערלוירענע אויף דעגענערירטע, קיין נישט נען
 —שפיזען מאראלישע איהרע מיס סביבה פערשאלטענער דער פון שכחה ביסעל א

 געזאגט, וואלט היינע ווי הונד, דער פערוהיגט, זיר האט נעווראסטעניקער דער און
מענש\ ארבייטס-פעהיגער נארמאלער, רוהיגער, א פרינץ, א געווארען ווידער איז

 אנ׳אינטערעסאנטען זעהר געהאט איך האב מלחמה דער פאר יאהר פאר א
 טאג גאנצען א האב איך וועמען קריםט<, )א פראפעסאר אנ׳אמעריקאנישען מיט שמועס

 גע. דעמאלט גראד כין איך גאסען. יודישע ווארשאווער די איבער ארומגעפיהרט
 אמעריקא, קיין קומט בערוהיגט. מיך האט ער געשטימט, פעסימיסטיש זעהר מען
 זענען זיי דערקענען. נישט זיי וועט איהר דארט. זיי זעהט און געזאגט. ער האט

בירגער. טיכטיגסטע די זענען זיי סטודענטען. בעסטע מיינע
 אמאל מיר יודען-ה$ט פויליש-רוסישע די פון נערווען די בעוואונדער "איך

 שעה פאר א איהם האב איך מי נאכדעם, בודאפעשט, פון יענדראסיק פראפ. געזאגט
 איבערטראגען קאנען פיעל $זוי—לעבענס-בעדינגונגען אונזערע איבער דערצעהלט

 שט^רקע, שאפען. 1אר ארבייטען קאגען נאך און צוזאמענפאלען נישט דאך און
איהרי" האש נערווען אייזערנע
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 מי לעגענדע. די נור בלייבט פר^בלעם וויסענשאפטליכען כלומרשט דעם פון

 פובליציסטי. און לעהר-ביכער פערשיעדענע אין ארומבלאנדזשען נאך זי וועט נג8ל
 צוזאמענגעבראכענער אייביג-פערוואגעלטער, דער נ$ך וועט לאנג ווי ארטיקלען? שע
 פון סימבאל א זיין בילדער, לטע8 די אויף געפונען איהם האט שארקא וואס יוד,
 די נערווען יודישע די אויף האבען וועלען אנ׳איינפלום פאר וואס יוד? דעם

 בכלל וועלט גאנצער דער אין פאר איצט קומען מאס איבערקעהרענישען, גרויסע
 היסמאריא- אין אריינלאזען נישט דא מיך וויל איך—בפרט? יודישער דער אין און

 דעגע־ יודישער דער פון לעגעגדע די אז איבערצייגט, בין איך חקירות. .זאפישע
 פון משך אין אויך אפשר און ווערען צושוואומען מעהר אמאל וואס וועט נעראציע

 מעהר נישט איצט גלויבט קיינער ווי אזוי פונקט—פערשווינדען אינגאנצען צייט דער
 שפע. און יחיד א מאס שטופען אלע די דורכמאכען מוז פאלק יעדעם אז דעם, אין

 שטאר- גרויסע, סך א פארוואס סבות, די גוט גאנץ איצט מייסען מיר אונטערגעהן. סער
 נא. קיין געווען נישט איז ד$ם פערשמאונדען. ווי כמעט זענען פעלקער רייכע און קע

 נישט געלעגען זענען טויט זייער פון סבות די געמיינט. אמ^ל האט מ: ווי טויט, טירליכער
 אבגעשוואכטען אג׳אלטען פון גסיסה די למשל, ווי, ענטוויקלונג, נארמאלער זייער אין

 וועלכע אין בעדינגונגען^ פאליטישע און סאציאלע נישט-נארמאלע, די אין נאר מעגשען,
 צו אנ׳אונזין איבערהויפט עס איז שטאנדפונקט ביאלאגישען פון געלעבט. האבען זיי

 וויי- מיר פערקעהרט, ראסע; 8 $דער ם$לק א פון טויט נארמאלען דעם פון רעדען



)

 מיגים פערשיעדענע אז זאאלאגיע, דער אין און באטאניק דער אין זעהען און סען
 א־ן ארבייטען און שטענדיג זיך פערפאלקאמען היות און פלאנצען פון ראסען און
 זיי וועלכע דורך כוהות, נייע און מיטלען נייע צייט דער פון משך אין או־ס דך

 טיכטי■ זיך קבנען און סביבה דער פון בעדינגונגען די צו צו בעסער זיך פווסען
 דן "צופאסען אויסדרוק דעם קאנקורענטען. און שונאים זייערע געגען שיצען געו־

 וו^רט. פון זין ביאלצגישען בריישען אין פערשטעהן מעץ. דארף סביבה" דער צו
 אייגענשאפטען, חאראקטעריסטישע זייערע אפשעמפען און אבשוואכען גישט הייסש באס
 אג־ בעשעפענישעי, ארומיגע אנדערע די צו עהנליך זיי מאכען און ׳זיי 'אין טיפישע דאס

 לע• אין איז דאס )מימיקרי(. מנהגים זייערע אויהזעהן, זייער פארב, זייער נעהמען
 פיהרט וואס ערשיינונג, קראנקע נישש׳נאדמאלע, א היות און פלאנצען פין בען
 דא פערקעהרט, פאראזיטיזם. צו אונטעריאכונג, צו אונטערגאנג, צו סוף כל סוף

 פיינערער און בעסערער און פערפאלקאמונג פון פראצעס א וועגען זיך האנדעלט
 אכט אין נעהמענדיג אייגענשאפטען, ספעציעלע זיינע און טיפ דעם פון אויסבילרונג

 נישט הייסט דאש אומגעבונג, דער כין בעדינגונגען עלעטענטארע אלגעמיינע די
 סביבה, דערזעלבער אין לעבען וואס בעשעפענישען, אנדערע די צו זיך צופאסען

 בע• נאטירליכע אלע עקזיסטענץ דער פאר אויסנוצען גרינדליכער און בעסער נאר
 דיקטירען זיי און בעדינגונגען די בעקעמפען און בעהערשען הייסט עס דינגונגען,.

ווילען אייגענעם דעם
 אייגע- די דורך בעוועגט אויך ווערט מענשען און פעלקער פון לעבען דאם

 מיט איו און דעם אן פערגעסט וואם פארק, דעש איו ויעה און שפרינג־פעדער, נע
 ענטוויקלען, צו זיר ווייטער נויטיג פאר נישט געפינט עס אז צרפריעדען. אזוי זיך
פערשטיינערט. יוערט עם

 פון אויפוואכען איצטיגע דאס בעטראכטען מען מוז שטאנדפונקט דעם פון
 וויכ- א זעהר אלס פצרמען זיינע אלע אין בעוואוסטדין יודישען נאצ־אנאלע• דעם

 פון זעלבשט־פערטייריגונגס־פראצעס. עיהאלוננס-און ביאלאגישען נאטירליכען און טיגען
 נאציא- יודישען דעם מען מוז שטאנדפונקט אביעקש׳־ווען נאטור־וויסענשאפטליכען ריין

 לעבענס- און לעבענס־בעדינגונגען פרייע און ליכטיגע מעהר בעסערע, פאר קאמף נאלען
 דאס אבצופרישען מיטלען זויכטיגסטע די פון איינם פאר בעטראכטען פארמען
 זיי- רייצען דואס בעדינגונגען, שעדליכע די פון עס בעפרייען צו פאלק, יודישע

ארבייט. אנ׳א־בערנאטירליכער צו אפט־ זיי צווינגען און נערווען נע
 דעם פון תורה לאמבראזא׳ס יוד, פערוואגעלטען דעם פון לעגענדע שארקא׳ס
 אל- גרויסען דעם אין אייביג אויף ווערען בעהאלטען וועלען יוד דעגענעוירטען

 לעגעג־ אנזערע סך א שוין זיך געפינען עס וואו ארכיוו, היסטארישען מענשליכען
 יודישען שלעכטען דעם בון לעגענרע די ווי פאלק, אונזער איבער תורות און דעם
 וו., א. א. בלוש, קרישטליך מיש מצות ב$קען דעם פון {(,06101• ]0013^118) ריה

וו. א. א.
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פארשער, א. ד״ר

 טעמיק ד $ןן חיסענש^פט די
, וןעלט־טלחטה. דער

 אייגוסט !־טען דעט אז מיינען, זאל מען ווען טעות, גרויסער א געווען סיוואלט
 *וויטע:שאפטלי אפגעשטעלט״דאט אינגאנצען זיך האדמאטען־שאס ערשטען מיט׳ן האט !9^
 א א״ף האט אין געיוע; יו:ג :אך איז וואט אלץ, אמת, מערב־אייראפא. אין לעפען פע

 :ישט־ צי דירעקט, צי וועלט־קאטף, גרויסען אין אנטייל־נעהמען געקאנט אופן וועלפען־עם־איז
 שטעקען זיך געאיילט אץ פעשעפטיגונג פעליעפטע טאג־ט^ליפע די געיוא-פען האט דידעקט,

 מען ווי פאטערלא:ד", דעם דיענען "צו פדי קדיעגם־מיניסטער, פון דיספאזיציע דעד אין
 האט האט אליין דעם צוליעפ אפעה ;בעצייבענט קרייזען מיליטאריטטישע די אץ עט האט

מיליטא טאדעדנעד דע- אייך ווייל אפשטעלען, געקאיט :ישט זיך לעפען וויסענשאפטליבע
 אפע- זעכען אויסערדעם, וויסענשאפט. דעד אין מאם גרויטע- א אין דאך זיך נויטיגט ריזם

 גע־ עלטערע פיעל זעהר “פאטע־לאנד פאה׳ן "דיע:םט 'מיליטערישען פון פריי געפליפען
 און אייפיג־הויפע •ייעד געפיה-ט בעשיידען ;און שטיל ווייטעד האפען וועלכע לעהרטע,
 איי:- ט ר ע פ ל א יוד דע־ געווען איז געלעהרטע אזעלפע פון איינער א־פייט. וויכטיגע
 וועל־ ודשעישאפטען, פיזיקא-מאטעמאטישע פון פ־אפעטאד בעריהמטער איצט דעי־ שטיין,

. ע י ר א ע ט ־ ט ע ט י ו ו י ט א ל ע ר זיין דורך וועלט דעד אין געווארען מפורסם א־ז פעה
 גע־ פיעל שיין מערב־אייראפא אין מען האט טעאריע איינשטיינ׳ט אלפע-ט רועהען

 דע- וועגען ווארט זיין נאך האט פופליקום פלייטע האט אצעד דיסקוטירט, אין ש־יפען
 געווען תופס נישט נאך האט •עט וואט דערפאר, מעגליך געזאגט, נישט טעאריע דאזיגער

 איי־ זיין זיך האט פיבליקום גרויטע דאם זיך. האנדעלט עט וואט אין שטייגע- זיין אויף
 טרא:טצע:דע:־ געניאלער און גרויסער דעד פון עם האט למשל, אזו/ תפיסה. איפן גענעס

 מענש "דעד :פעגריף שארף־אויטגעדריקטען איין נור ארויסגעצויגען דארווינ׳ם טאל־טעאריע
 קאדל פץ וויסענשאפט סאציאלאגישגר רער'גרויסער פץ און אמאלפע", פון ענטשטאנען איז

 לכילנו", אהד "פ-ה וועגען פעגדיף דעד ענטשטאנען פופליקום פרייטען פייס איז מאדקם
 איי:־ פון מהות דעם געווען תופס נישט נאך פיפליקום פרייטע דאם האט אופן אזא אויף

 וועלכע״עם־איז א איהד כנוגע ־נעהמען געקאנט נישט עם האט דערום און טעאריע שטיינים
 איעשטיינים דו־א וועט שפעטער אדעה פריהער אז :׳שט, טפק קיין אפער איז עט שטעלונג,
 מע:שען, אתטעליגענטע; פיעל-וועניג יעדען פין מא-ך און פלוט אין אריינגעהן טעאריע

 :יופאן. גרויטען פון טעאריע וויטענשאפטליפער דער טיט פארגעקומען אויך איז דאם ווי
 ע שור דעד דורך נאר פרעסע, דעד דורך נישט שוין פארקומען מוזען וועט דאש אפער
 פין פעג-פען די מידית יינגע די אין איי:פלא:צען דור צו דור פון וועט לעהרער דער

 פעטדאפט וועדען וועט זאך די ויען צייט, א קימען ענדליך ס׳וועט פיז רעלאטיוויטעט,
 און דיטקוטירען. :ישט גא- זיך ס׳לאזט וועלפער וועגען זאך, א ס׳הייסט, אקסיאמע, אלם
 ״ף ץ טפע~ן:1י ע־ ורעם טעא-יע, דע- אט וועגען פ-אגע א שטעלען עמיצען יועט מען ווען
—שווערקייט״ ״וועגען טעא-ע ניוטאנ׳ס מיט געווען עם איז אזיי אנדע״ש? זיין דען אן* *י
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 , ן ז צר •יש ציהט ערד די ווייל ערד, דער אויף פאלט ״אלץ אז דעם, וועגען ס׳היישט
 אייזערנעם ציש היינט געהעיען וואש לעהדעס, אנדערע פיעל טיט געווען עש איז אזוי און

מענשהייט. דעד פין קאפיטאל וויסענשאפטליבען
 ישע “ג אלע טיט אנאלאגישעש ענעואם •אך אבער האט טעאדיע איינשטיינ׳ש

 נןר ענטדעקער, יהד א שט ני אייגענטליך איז ער פאט הר אי דעקונגען:
 ענט נישט טעאריע זיין האט איינשטיין . ר ע ד נ י ר ג ע ב וויסענשאפטליכער איהר
 הויפטזעבליך עש איז פארגעקומען אץ בעגרינדעט, וויסענשאפטליך זי האט עד בור דעקט,

 האט למשל, אדי, מלחטה״טומעל. גרוישען אין קאבינעט ווישענשאפטליבען שטילען העש אין
 נישט זין דרעהע! פלאנעטען די אז ,ן ע וו ע ג משער זיך אלטערטוש אין שוין מען

 עטליכע געי׳ען אפילו זענען עש זון. דעד ארוש נור זון, דעד מיט צוזאמען ערד דעד אדום
 טלאנט ראך אין בפירוש, ערקלערט האבעןעס וועלבע גריבענלאנד, אלטען אין געלעהרטע

 האט וועלבער עדשטעד, דעד געווען איז ער ווייל נאמען, קאפערגיקוש׳עם לעהרע דאזיגע די
 *דעד אץ ערקלערט גרינדליך השערה די אט שפעטער יאחר טויזענד אנדערטהאלבען מיט

 שפע• עדשט עדקלערט האבען מעגליכקייט וויסענשאפטליבע איחר ריכטיגקייט. איהר וויזען
 פין ענטוייקלונג דעד צי שוין געהערט ראש אבער ניוטאן׳ און קעפלעד געלעהדטע די טער

 אלע ערקלערט פאלקאם חשבונות זיינע מיט האט קאפערניקום ווייל טעאריע, קאפערניקוש׳עש
שוועריגקייטען. און ערשיינונגען אסטראנאמישע בעוואוששע, צייט זיין אין

 געלעהרטער פראנצויזישער דעד אייגענע. דאש אויך איז איינשטיינ׳ען אלבערט טיט
 *אדוים זיך איינשטיינ׳ען פאר פריד,ער שוין האבען לארענץ פיזיקער דער און פואנקארע אנרי

 די פון בעוועגונג די שיי בעוועגונגען, אלערליי אז וואהרהייט, גרוישער דעד וועגען געזאגט
 ווע• גענושען מוזען קול, דעם פון צי ליכט־שטראהלען, די פון בעוועגונג .די שיי פלאנעטען,

 • *בע בעאבאבטער, די מיר, אויך אז געדענקען, דארף מען :היישט ד$ם רעלאטיוו, נור רען
 *1ם$לקן פון צושטאנר א אין געפינען זיך וואלטען מיד ווען און, אונאויפהערליך זיך וועגען

 איי;• ■ אלבערט בעוועג־נגען. יענע פון בילד אנ׳אנדער ר,אר בעקוטען שיר וואלטען רוה, מער
 און ווישענשאפטליך, בעגרינדעט און ערקלערט וואהדהייט גרויסע די אט אבער האט שטיין

 אי! טעאריע די אט וועלכער אין צייט, די און נאמען, זיין טראגען אייביג זי וועט דערפאר
וועלט־מלחפה. נרוישער דע- פון צייט די :היישען וועט געווארען, בעגרינדעט

 שען קאן בעוועגונג יעדער פון בעאבאכטונג רעלאטיווער דער פון וואהרהייט די
 *גע איין פיט גלייך ביידע געהען צוגען צוויי ווען :אזוי שטייגער, א ערקלערען, קורצען אין

 זיך • אדום וואגאן אין ערשטענם, מיד, זעהען זיי, פון איינעם אין זיצען מיר און שווינדיגקייט
 פאר שטענדיג צוג צווייטען דעם פיר זעהען פענשטער דורב׳ן צווייטענש, רוה; דער אין אלץ
 איין אויף שטעהט צוו. צווייטער דעד אז אונז, זיך דאבט אט און ^רט, זעלבען אויפין זיך

 פעל• די ווי פיר, זעהען פענשטער, קעגענאיבעד־ליעגענדיגען אץ דאגעגען מיד קוקען א־ט.
 זיר. בעוועגען פעלדער די אז דעדיבער, זיך דאבט אונז אץ אויז, פארביי פליהען דעה
 רו• אלם אונז ערשיינט ווירקליך, זיך בעוועגט וואש ד^ס, :פאל אזא אלזא דא האבען פיר

 בעוועגונג. שטענדיגער אין אלם אונז ערשי־יט רוהט, וואש דאם, בעת ארט, איין אויף הענד
 געווישער א אין שטענדיג זיך בעוועגט ערד די אז אבט, אין איצט דעריבער מיד נעהמען
 בעוועגונגען אלע אז קל^ר, אונז פאר ווערט אקס, איחר ארום און זון דעד ארוש ריבטונו.

 פיר רועלכע ליבט־שטראהלען, די פון בעוועגוננען די צי ■לאנעטען, און שטערען די פון
 אונז. ערשיינען זיי ווי אנדערש, גאו־ פא־קופען ווירקליכקייט דעד אין טוזען בעאבאכטען,

 קר־ עם אזוי די דערידזען, און אויסגעדעבענט איינשטיק אלבערט פראפעסאר האט אט און
 דערוויזען ארן פערשטעהן. זיי מוז מען אזוי ווי און בעוועגונגען יענע אט ווירקליך פען־פאר

 לריש פעגנזאל, עקשפע אריך חשבונות,-נאר טיעפע פון סמך אויפ׳ן בלויז נישט עש ער האט
.ין6 ״?•ז ו8.■ ׳ אייך ׳״ אלקוי־הפה, פשעת ליבט־שש־אהלען רי פרן בעאבא^טעג דער
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מעדקור. פלאנעט ליינעם“
 געלעהרטע, די מיט קאמף הארטען א איינשטיין אלבערט נאך פיהרט עתה לעת

 מסקנות; זייערע און חשבונות זיינע אלע פון ריבטיגקייט די אנערקענען :ישט ווילען וועלבע
 צוויי־ און, לעהרע נייער יעדער פון גורל רער שוק איז דאם וואם דעם, צוליעב ערשטענס,

 ס׳איז יוד, נאציאנאלער א נאך דערצו און יוד, א איז איינשטיין וואם דעם, צוליעב טענס,
 אנעד־ וועט וועלט געלעהרטע גאנצע די ווען צייט, די ווייט נישט סיאיז אז זיבער, אבער
טעאדיע. זיין פון ריכטיגקייט די קענען

 ענטוויקלונג דער טיט בעקאנט וועניג זענען וועלבע די, בעזונדעדם מענשען, טייל
 ער אז געטיינט, טעאריע איינשטיינ׳ס טיט זיך בעקענען נאכ׳ן האבען וויסענשאפט, דעד פון

 קלאסישע ניוטאנ׳ם בעזונרערם און וויסענשאפט אנגעכומענע ביז־איצט די געבראבען האט
מעג אבער איז עם נישט. מען ברעבט וואהרהייטען אייביגע טעות. א איז דאם מעכאניק.

 געטהון איינשטיין האט דאם אט או; זין. ברייטערן א זיי געבען און מאדיפיצירען צו ליך
פיזיק. מאדעדנעד דעד און טעכאניק ניוטאנ׳ם בנוגע

 טעא איינשטיינים פין בעגרינדתג דע־־ טיט דיהמען זיך קאן טלחטה־צייט די אויב
 דענקען, ריין־וויםענשאפטליבען פון געביט אויפ׳ן סוף־כל־סוף זיך בעציחט וועלכע ריע,
 אונזער פון געביט אויפין פארשונגען געפיהרט אויך צייט דערזעלבער אין אבער טען האט

 רייזעם געמאבט צייט אונרוהיגער דעד אין דוקא טען האט אזוי וויטענשאפט. פראקטישער
 געווארען אונטערגענוטען איז צפון־פאל צום רייזע די דרום־פאל, צום און צפון־פאל .צום

 און אומגליקליך, געענדיגט אפילו זיך האט רייזע דאזיגע די קאפיטאן, רוסישען א דורך
 זע- וועלכע רייזענדע, די ארויסצוהעלפען כדי ענגלאנד, פון הילת שיקען געמוזט האם טען
 נישט זיך האבען זיי אז אזוי, ים־הקרח אין *איי דורכ׳ן געוואדען פערנומען שיף זייער פיט יען

 הא־ רייזענדע די וועלכע בעאבאבטונגען, און ענטדעקונגען די אבער ארט. פון ריהרען געקאנט
 צפון, ווייטען טיט׳ן בעקאנטשאפט אונזער פאר ווערטה גרויסען א האבען געמאבט, דערביי בען

פאדשונגען. וויסענשאפטליבע דארט פיהרען צו מעגליבקייט דעד'ווייטערדיגייר פאר אויך ווי
 דרום־ צום אנ׳עקספעדיציע פון געווארען דערהאלטען אויך זענען ידיעות עהנליבע ׳
 פיהרט און דרום־אינזלען ווייטע די פון איינער אויף אבגעשטעלט זיך האט וועלבע ■אל,

פארשונגען. וויסענשאפטליכע דארט
 מלחמה- די האט וויסענשאפט עקספערימענטאלער דע• פין געביטען געוויסע אויף

 דעד געווען איז שטארק בעזונדערם פעדפאלקאמונגען. געוויסע צו געפיהרט גופא טעטיגקייט
 שרעקליכע די בירורגיע. דעד פון געביט אויפ׳ן געפאבט האט מעדיצין די וואם פארשריט,

 צוקא־ טויזענדער לאזארעטען און שפיטאלען די אין געבראבט טאג־טעגליך האט מלחמה
 דא האבען אמעריקא און מערב־אייראפא פון כידודגעז בעסטע די און מענשען, ליעטשעטע

 איהרע אלע מיט כידורניע דעד פון ענטוויקלונג דעד פאר געביט אברייט זיך פאר געהאט
 גע. נישט זיך האט למשל, כירורג, בעריהמטער ענגלישער איין נעבעךוויסענשאפטען.

 מענש־ דער פאר וויסענשאפט כירורגישעד דער פון געווינסען די אז ארויסצוז^גען, שראקען
 פאד פראצענטען גרויסע מיט אבצאהלען זי וועט צייט דער מיט אז גרוים, אזוי זענען הייט
 דעד פאר האט מען וואם פאלען, אזעלכע אויסקודירענדיו. מלחמה, דעד אין הרוגים אלע

 ערקלערונג דאז־גער דער אין אז מעגליך, האפנונגסלאז. פאלקאם פאר געהאלטען מלחמה
 פארגע־ די פאר געוויסען געפייניגטען פונ׳ם שטאמט זי אז מעגליך, ;גוזמא פיעל שטעקט
 האט בירורגיע די אז אבער, איז פאקט א טרייסט. א זיך זובט וואס טערדערייען, הומענע

 אין געהאט האט זי וואס פ־אקט־ק, רייבעד דעד דודך ענטודיקעלט שטארק ווירקליך זיך
מלחמה-יאהרען. די

 וואס נוצען. סען—ג רעם דערוויזעץ אויך אבער מען האט צייט רעתעלבעד אין
 5 פון בעהאנדיונג ■*א מ“בעדנדע טע־אפיע, דע״ אין א־י־מ“ <-ן ען3?- ע;2
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 חאטש דך פאר פעקוטען צו קליניקען ג־ויםע אלע דך ען—פעמ איצט וק-עבטו. דאק
 ן א עב פעי״״ע-דען צ, פ! ריעטע.ט,1 טען _>ט ..>ן דא -- - א״ט ק׳ קליי^עם גאנץ א

ראק. א פין פעזונדערם קראנקהייטען, פערשיעדענע פץ פעהאנדלונג דע,-
 וויסע:" צו דירעקט געפיה־ט געכיט א :אך או־ף ענדליך האט מלחפח־טעטיגקי־ט די

 ענו." ־־אס טלחמה־אפעראצגעט, די ארפעאלאגיע. פון געביט א־יפ׳ן— פארשונגען שאפטליבע
 גאנץ אין טיתיען מעסאפאטאט־ען, אין אריענט, אין געפיהרט האפען פדאנקרייך און לא:ד

 וואט לענדער, דורך וועגען נייע פון דורכפיהרונג די געמאסט נויטיג חאפען פאדער־אזיען,
 —אלטע ט־עפען אין זע:ען עט וואו און לעער און וויסט יאהר טויזענד פ^ר א שוין ליעגען

 אמא־ דער פון צענטר דעד דארט געהאלטען זיך׳ ס׳האט און שטעדט גרויטע נעווען טיט
 א־־טג-א־ גרויטע טיט פערפונדען איז• ויעגען נייע טאכען צו ארפייט די ציוויריזאציע. ליגער
 די מאבענדיג וי. א. א. טאלען אנצוש־טען פערו., דורכצנשניידען ס׳קומט־אויט :בונגען

 די שטעדט. גאנצע און פנינים אלטע פיעל אויף אנגעשטויטען זיך טען האט ארשגדאפונגען,
 א-פעאלאי.־־ אייפיג״פעריהמטע די דורך פארטגעזעצט ווייטער איצט ווערט ארפייט דאזיגע

 ארבעאלאנישע די און פאלעסטינא, אי; פפל אין פעזונדערס—ענגלענדער די—פארשער שע
 שייער ט׳איז^ר אז רייך, איו• און גרויט אזוי זענען דערפיי, ענטדעקט מען וואט אוצרות,

 דאזיגע די זענען אפצושאצען :־שט בעזתדערט ווערטה. ■ייעד אפצושאצען נאך עתה לעת
 האט לטשל, לאנג, נישט דא געשיבטע. יודישער, א־:זער, פאך ענטדעקונגען ארבעאלאגישע

 אנ׳א-שעא- פין טיטגליעד איז ויע^כעל ט-־שץ, נחום ד״ר געלעהרטער פעייאוטטער אונזער
 אלטע די ענטדעקען צו געלונגען איז איחס אז ערקלערט, קאמיטיע, ענגלישער לאגישער

 עפא- דעמאלדשע די צייט. יענער פין פליט פיעל טיט טפריה, ביי מאיר, רפי תנא פון שותל
 ל־ידער, נאך, איתר וועגען ווייטען מיר און •ין, געשיפטליכען אין רייבע אזא געווען איז כע

 ג-וישען א האפען טוזען ענטדעקונגען געמאפע די אז קוועלען, ארפעאלאגישע פון וועניג אזוי
 ויער וויסענשאפט. אלגעמיינער רער פא- אויך נאד יודען, או:ז, פא- בלויז נישט ווערטה
 אלנעטיי־ אין ספקית געוויסע טאפען קלא־ וועלין ענטדעקונגען די אט אז מעגליך, ווייסט,

 הלט, יעד :אך שטעהען מיר ו־עיפע פאר ספקות,—פעלקער די פון לעפען רעלהיעזען נעם
טיטטעדיע... א און רעטעניש א סאד ווי

 ו.ע■ מע־ב־איירא&א אין הויפשולען טעכנישע די זענען ׳יאדרען מלחמה די פון במשך
 אין ; פאראל־זירט געווען זיי אין איז לעפען אקאדעמישע ראם אדער פערטאפט, אדער—ווען
 ע-פינדונגען, טעבנישע אריגינעלע* גא:־ן געפוירען אפט ס׳ווערען וואו ווידער, פאבריקען, די

 אבער מייחמת. דער פין פעדערפנישען די פאר אויטשליסליך במעט געארפייט מען ד^ט
 אי:אויפ־ געלעהרטע פעסטע די געארפי־ט האפען לאפאראטאריוטט וויטענשאפטליכע די אין

 אזוי ווי—ה׳יפט־צוועק צום אננע־וענדט געווען איז ארפייט די אט אויך אמת, הערליך.
 טעבניק די האט דיכטונו. רער אין גרינדליפער. וואט און מעהר וו^ס מענשען אויטצוראטען

 מען האט אריפע-, שיין איז מלהמת־קאשמאר דעד ווען אפע-, איצט ונפלאות. גבורות בעוויזען
לעפען. פריעדליפען פארין מלהמה״ערפינדויגען טעפנישע אלע אנווענדען גענומען זיך

 דאזיגען אויפין ערפינדוניען העטליסטטע אייך ספק, פלי און, שעדליכסטע די פון איינע
 געווען איז ערפינדונג דאזיגע די גאזען. שטיקעגדע פון ערסינדונג די געווען איז געפיט

 —אמאטען־מארד בעגעהן לייסט טען פ^עגט איתר הירך וואט דע-מיט, פלויז נישט שרעקליך
 מען פלעגט איה־ דירך—חרושים, גרויטע די צ־ נישט זאך אזא געהערט מלחמה דער אין

 פרע- ז" לאס דירפרעס, קאליקעט, אי־פיגע פאר זיי טאכען אדער מענשען, פאראליזירען
 זעה- מלהטרהפלינדע אזעלסע פץ צא,הל די היי:ט איז ד״טשלאנר אץ ווערען. פלייד גען

אי ט־״סט שוב קיץ נישטא איז עם וועלמע פא- אומנליקליבע, עלענדע, זענען תאם אץ נרוים,
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 פעדפאלקאמונג. מעכסטער הער ביז ־ערא־ען דיירפיה״ט ארפייט דאזיגע די איז יאהדען
 אה ערפיגדונג דאזיגע די לופט־פליהעדיי. אדער אעראנויטיק דעד וועגען דא דיידען טיל
 דע־ איז ציים לעצטער דעד ביז אבער יאדיר. הונדערט העכער אייגענטליך שוק אלט

 זענען לופט־באלאנען די ווייל גדרם, בעזונדערם נ־שט געו,יען איר,ד פון נוצען פראקטישער
 מיטלען קיק געהאט נישט האט פליהער דעד אז ס׳הייסט, לענקבארע, קיין נישט נעווען

 דעד • אק געווען שטענדיג א־ז ער נאד נויטיג, געהאט האט ער וואו אהין, זיי פיהרען צו
 ריי- טיט׳ן פאלאן דעם ער האט אהין געבלאזען, האט ווינה דער וואוהין :ווינד פון מאכט

 געלוננען עט איז יאהרהונדערט צוואנציגטטען פון אנהויב אין ערשט פערטראגען. זענדען
 געווארען געפיה־ט איז ארפייט דאזיגע די פליה־אפאראטען. לענקבארע קאנסטרואירען צו

 דעד פאר לייבטער איד וואט אנ׳אפאראט, פון קאנטטרוקציע די (1 :דיבטונגען צוויי אין
 קאנ־ די (2 און דארף, מען וואוהין פ־ה־ען, און איה,מ לענקען צו מעכאניזם א טיט לופט,

 צום מעכאניזם א טיט און לופט, דעד פאר שוועדעד איז ראם אנ׳אפאראט, פין טטרוקציע
 און צעפעלק, גראף דייטט רער גענומען זיף האט אויפגאפע ערשטער דעד פא־ לענקען.
 פיידע אמעדיקא. אין און פראנקרייך אין געארפייט פיעל מען האט צווייטער דעד איפעך

 אפא־ ערשטעד דעד וועלט־טלהטה. דעד ערב נאך געלעזט גלענצענד מען האט אויפגאבען
 אין שפיעלט הויפט־ראליע די אעראפלאן.— צווי־טעד דעד און צעפעלק, טאקע הייסט ־אט

 פליגלען מעבטינע זיינע מיט לופט־שרויף דעד אדער פראפעלער, דעד אפאראטען בייךע
 דורך מעהר. און מינוט א אין מייל 6000 פון געשווינדיגקייט א מיט זיך דדעהט וועלכער

מעד,ו וועגט וואט דיך, פאר לופט פיעל אזוי ארויט ער יאגט געשווינדיגקייט דאזיגער דער
 וואט ליפט, דע־ דורך געטריפען דעריכעד ווערט אפאדאט דער אפאדאט. גאנצער דער ווי

 זיך, פערשטעהט ערד. דעו־ אויף פאלען פ־ן איהט שטערט דאס טאקע און איהם, .הינטער
 א&אראט גאנצע־ רעד בעקומט ריכטוננ, געווינשטע ד־ פראפעלער רעם געפען דורב׳ן אז

 מעלה, די אויסערדעם נאך אבער דאט צעפעלין דעד פליהונג. זיין אין ריבטונג דיזעלבע
 בדי לופט, דעד פאר לייכטער איז וואם גאז, טיט פאלאן א אויך זיך געפינט איה,ם אין וואס
 דעד אין האלטען אלין נאך זיך ער זאל קאליע, ווערט פדאפעלער דעד ווען פאל, אין

לופטען,
 ביי־ פון קאנטטדוקציע די ענטוויקעלט שטאדק אזוי מען האט מלהמה־צייט דער אין

 ה״יג־ ביי אז זיי, מיט זיך פענוצען צו קונטט די פעזונדערס און פליה־אפאראטען מינים דע
 ■דער פיט ווי ריזיקע, :רעטערער נישט קיק טיט לופט־רייזע א זיי מיט טען מאבט טאג טיגען
 ענטוויקלונג די ראלט שלום־צייט דער אין אקעאן. אויפ׳ן דאמף־שיף א מיט אדער באדן

 אין :עגאנגען אה זי ווי טעמפא, אזא מיט געגאנגען נישט אופן בשום פליה־קונסט דער פון
 די אויסלעגען זאלען וואט קאפיטאליסטען, די געפעהלט ס׳וואלטען ווייל מלהטה־צייט, דער

 טענשען־פיאנע־ די אויך ווי דערויף, פערטהון געמוזט האט מען וואט געלד, טומעס ריעזיגע דאזיגע
 איז סליהעריי די ווי • פראפעטיע, געפעהרליכער אזא ווידמען געוואלט זיך וואלטען וואם רען,

 הונדער־ פערטהון מלופות קעמפענדע די האפען אבער מלהמה־צייט דער אין געווען. החילה
 האפען מענשען קיין און פליה־אפאראטען די פון קאנסטרוקציע דער אויף מיליאנען מער

פאטאליאנען. מיליטערישע גאנצע פעשטיטט דערויף האט מען ווייל געפעהלט, נישט אודאי
 שטייגט ע־ אז אזעלכעד, איז נויט־אנשטרענגונג דאזיגער דער פון רעזולטאט דער

 יאהר אין האבען: געקאנט האט פאנטאזיע דדייסטעסטע די וואט ערווארטונג, די אריבער
 אעה־אפלאן זיין אויף אדיפערגעפלויגען מאל עדשטען צום בלעדיא פראנצויז דער איז !909
 גע־ דעמאלט האט אוועלט און ענגלאנד, און טראנקרייך צווישען לאמאנש קאנאל דעם

 *מערב גדעסטע די צווישען -ייזעם רעגעלטעטיגז אעדאפלאן דער כאבט היינט שטוינט.
 אין ווייל געוועהנליך, גאגק פאר ין <.י שוין קומט זאך די און שטעדט, יראפעאישע א

פעדינגונגעץ, שווערערע פיעל ביי ■>ץ־ טאג־י געזעהן אזעלבעם מען האט מלחמה־צייט רער
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שראשנעלען... שין ה^געל * אוגטער—נעט־יך
 ; שטעדט איידאפעאישע אלע צווישען לופט־שאטט א א־ינארדנען מען געהט איצט

 ^עראפלאן אייזערנעש מיט׳ן לופטען דעד אין דיידע א מאפען אריך אפילו שרין געהט טען
 אטע־ ם־ן כרעגעט ד־ צו אייראפא פין כרעגעט די פון אקעאן, אטלאנטישען איכע״׳ן אזש

 מיט׳ן בעדיענען זיך וועט מען ווי דערווא״טען, זיך געוויט מידי וועלען גיכען אין דיקא.
 וועט אז־י־ארום פאטאזש־דען. אויך נאד שאסט, די אריבערציפיהרען כלויז נישט אע״אפלאן

 טיטאג עסען ווארשא, אין אנכייפען קאנען לופט־רייזע, דעד פין געשווינדיגקייט דעד כיי טען,
 פאר וואט כעדל־ן. אין נעבטיגען צוריק קומען און לאנדאן אין—אווענד־ב״ויט פאריז. אין

 ווי רי־דען, צו איכריג געווים איז מטרד, דעד כעקומען דעדכיי וועט עט אנ׳ענטוויקלהג
 ווייל אעדאפלאנען, די ווי צעפעלינם, די מעדר אויסנוצען רייזע א פאר מען וועט שיינט, עט
 בייקווייטליב־ ג״עסעי־ע גיכען אין משאות גדעסערע אדיפעדצופידדען איפשטאנד זענען ויי

אעראפלאן. דעד ווי דיי־ענדע, די פאר קייטען
 די ענטוויקעלט אייך דייך האט אעראנויטיק דעד פין ענטוויקלונו. דעד מיט פאראלעל

 ו.ע־ דייטשלאנד איז אויפגאכע דאזינעד דעד אין אונטעדוואטער״שיפען. די פון קאנטטדוקציע
 מי־ איינציגע דאם געזעהן אונטערו־אטער־שיפעדיי דעד אין האט זי ווייל פאדאויט, גאניען

 אלע פעדשפאדט האט וואט פלאט, פיינדליכען מעכטיגען דעט געגע; קעמפען צו טעל
וועלט, גאנצער דעד פון זי אכגעשניטען און האפענם דייטשע

 נייעס, קיין גע־וען נישט איז אונטערוואסעד־שיפען די פין קאנסטרוקציע די אויך
 פדי׳ געווען געמאפט שוין זענען אויטפיהדוגג די טיילווייז אויך ווי זייעדע, שלאנען די *וויי
 דער צוליעב געפונען זיף האט דייטשלאנד אין.וועלכער נויט, דרינגענדע די אבער העד.

 קאפיטא- גרויסע כעשטימט האט דעגידונג דייטשע די אז געווען, גרוים אזוי איז בלאקאדע,
 געלעה"• און טעכניקעד בעטטע די און שישען דאזיגע די פון ׳קאנסטרוקציע דעד פאר רען
 אונטעדוואטעד■ דעד פון פראבלעם שווערען פונ׳ם לעזונג דעד אויף געארבייט האכען טע

 אדויט־ עס קאן מען ווי געלונגען, גלענצענד דייטשען די איז לעזונג דאזיגע די שיפעריי.
 מלהטת דעד מיטען אין האט אונטעי־רואסער״שיף דייטשעם איין וואט דערפון, האטש זעהן

 בדעגעט די צו געקומען א־ז און אקעאן אטלאנטישען איכער׳ן רייזע לאנגע די געמאפם
 ענגליש״פראנצויזי. דעד וואט מירה,4ז שטארקער דעד פון אונכעמערקט גאד אמעריקא פין

 צו שיועד היינט נאך א־ז פונדעטמוועגען יט. אויפ׳ן געהאלטען דעטי^לט האט פלאט *שעי
 שיפעדיי דעגעלסעסיגע א גיכען אין איינצואדדנען געלינגען ווידקליך ס׳וועט אויב זאגען,

 די" זייעד לויט אונטערוואטעד-שיפען, דייטשע די זענען אלעס נאך ווייל וואסע־, אונטעדן
 ■ן פ פעדשאלקאטונג דעד כעד אי אדכייט די גדויסע. קיין נישט איטפאנג, י^דעד פענזיאן,

 זעהד געפיהרט ווייטעד א־צט וועדט דיבטינג דע" אט אין אונטערוואסעד״שיפעדיי דעד
אמע־יקא. אין ענעדגיש
 באליטט־ק, די אויך מלחמה דעד פון כמשך געמאכט האט פאדטשדים גדויטען א

 אין כעשטעהט הו־פט-שוועריגקייט די הארטאטען. טיט ווייט שיטען צו קונסט די אדעד
 ערד, דעד פון קדאפט די פאדאליזידען צי טיטעהל א מען נעהמט וואו דערין: הינזיכט דעד

 צו איהט צווינגט און פליהען זיין בשעת ג־אנאט שוועדען דעם זיך צו ציהט״צו וועלפע
 האבען טעפניקעד דייטשע טייל ציעל• זיין דערגדייכט עד איידעד ערד, דעד אויף שאלען

 גל־־" קיין נישט איז הארטאט פ־ן הלל דע" : קאנטטרוקציע מין אזא פאריעלעגט דעריבער
 דעד אנ׳עגבעד. פון שאדם דע" אין זיך דדעהט ער :הי־טט דאט ספיראלער, א נאד פער,

 גלייך, נישט און זיך, דדעהענדיג הארמאט, פון הלל רעם דורכגעהן אלזא מוז ג״אנאט
 נאד גלייך, נישט געהן שוי; לופט דע" אין אויך ע" וועט אינערציע, פון געזעין מיט׳ן

 קא:ע; נישט ערד רעד פון קראפט צוציהענדיגע די וועט דעריבער און זיך דרעהענדיג
 ה$ עט זאל הא־טאט אזא אט מ־ט שטא״קקי־ט. “גאנצע א־ר" פ־ט איהם אויף קען—ן
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 א־ו מ—ו, קי־ויאמעטע־ פופציג הונדע־־ט פאר אזש שישען צו דייטשען די געלונגען בען
 די• קיין עדפינדויג אזא פון טען קאץ שלום־צייט אין פארשטעדט• פאריזעד די אין טדעשען
 פע• וויסענשאשטליפע הרבע א ׳האט פדאגע די ראפע > האבען "נישט אפילו ניצען רעקטע

 טעא-עטיש עקסשערימענטען, געוויטע מאבען פייס ווערען אויטגענוצט קאן וועלבע רייטונג,
 צו מעה- שוין ס׳וועט אז האשען, דאדף .טען האטש וויכטע, זעהר דעריפער זאך די איז

 ה״דע-ט פאד אזש שיטען צו פערשפארען מען וועט ממילא און קוטען נישט מלהטות קיין
 עקספערימענטען, די דוקא אז אבער, ערקלערען געלעהרטע דייטשע די ווייט, קילאטעטער

 צו פיהרען וועלען פאליטטיק, דעד אין געמאכט מלחמה דעד פון במשך האט מען וועלכע
ענטדעקונגען־ און ערשינדונגען גרויטע נייע

 וויטענשאפטליבע די זיין אויך ז$לען עט אדיש ווי אז בעמערקען, מען מוז בכלל
 טדויעריגע די פון במשך נעווא־ען געמאכט זענען וואט ענטדעקונגען, און עדפינדונגען

 גע• געמאפט זענען זיי פון טייל אז מעלה, די אט אבער דאך זיי האבען מלחמה-יאהרען,
 געקאנט נישט אופן בשום עם וואלט מען וואם ערפאלו., אזא מיט און געשווינד אזוי ווארען

 מלחמה• די אייזען. בדעפט נויט די :מען זאגט אומזיטט נישט שלרס״צייט, אין ערווארטען
 דיק-וויטענשאפטליכע אזעלכע אויף געלד געבען צו רעגירונגען די געצוואונגען האט נויט
 פע• קאנען עם שלום־צייט אין זיי ביי שלעגט מען וועלכע אויף ערפינדונגען, טעבנישע און

 נדטיגען רעם געשאפען אויך האט מלחמה־צייט די זעלטען. זעהד און שוועד זעהר קומען
אויסנוצוגג. זייער און ערפעדונגען שווערע און גרויסע די פאר מענשען-מאטעריאל

 די וואט ירושה, גומע איינציג די זיין. וועט ראם לפחות אז האשען, דארף מען
 און קאפיטאדע; שאפען צו .גרייטקייט די :איבערגעלאזט מענשהייט דעד האט מלחמה
! וועלט געלעהדטער דעד פין ענטדעקונגען און ערפינדונגען געניאלע םאד מענשען

 שעד- אויסצוארבייטען דייטשען די געטדיבען אויך האט מלחטה־נויט ביטערע די
 איים- דעד פאד הלבשה, פאר שטאפען אי; אויך ווי ושתיה, אפילה אין ערזאצען שיעדענע

 זיך )קדאפיווע( פאקשיווע פון מען האט למשל, אזו/ וכדומה, זעק שטריק, פון ארבייטונג
 שטאפען, אויטצוארבייטען מיטלען געפוגען האט מען וועב־שטאפען, אניסארבייטען גענומען

 זע• עקספעדימענטען דאזיגע די וו, א, א. אייווייס און *קראכמאד פערטרעטען זאלען וואט
 ביט זיי קאנען דאך צוועק, ע:דו.ילטיגען צום ביז געווארען דעדפיהרט. אלע נישט נאך נען

 עד• גדדסע צו אשטויט געבען אין וויטענשצפט דעד דודך ווערען אויסגענוצט עדש^לג
פינדונגען.
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שטודיע( א פאר )מאטעריאל

 ט ל א ה ר ע ד י וו וואס ,אלץ, ע י ד א ר א פ איז ווארט פוץ זין אייגענטליכען אין
 גע• פאראויע איז פאעזיע אלט-גריכישער דער אין איבער, זיך חזר׳ט וואס דך,
רעפריין. וואס דאסזעלבע, ווען

 בעגריף. אנ׳אנדער בעקומען □אראדיע ווארט דאס אבער האט צייט דער מיט
 דאם ׳נאכאהמונג די פערשטעהן אנגעהויפען מען האט פאראדיע ווארט ן אונטער

 געווארען עס איז זין דעם אין און פארם, א עמיצענ׳ס סטיל, א עמיצענ׳ס נאכמאצען
שאפען. סאטירישען און הומאריסטישען קאמישען, פון פארמען די פרן איינע

 אונו ביי רופט שטים א מינע, א עמיצענ׳ם גאגג, א עמיצענ׳ס נאכמאכען דאס
 גארנישט בעצם זענען שטים די און מינע די גאנג, דער הגם געלעכטער, א ארוים

 פון זעגען דאס הונט, א פון בילען דאס גראמאפאן, א פון שפיעלען דאס לעכערליך.
 גע- עמיצער אבער עס זאל קאמיש, נישט לחלוטין עם איז זעג-אן־און-םאר־זיך א

 און לאך-נערווען אונזערע רייצען דערמייט ער וועט נאכאהמען, און נאכקרימען נוי
 בע. און ענגערן אין פאראדיע די קאמיזט. פון אנ׳עמפפיגדונג אונז אין ארויסרופען

 נאב- נאכמאכען. און נאכקרימען מיט׳ן בלויז נישט אבער דך בעגרעניצט זין סערן
 זיי. לעכערליכע די ארויסברעננען און אויסגעפינען דערביי און נאכמאכען אהמען^

 איי. די אן זיך הויבט ערשש אויסגעלאכטען-דא און נאכגעמאכטען דעם פון טען
פאראדיע. קינסטלערישע גענטליבע
 הומארי&טישען פון טייל גרויסער א באמת פעשטעהט פאראדיע מין דעט פון

 אויף קלאס, א אויף מענשען, א אויף ווערק, ליטערארישע אויף יעס פאראו שאפען:
מענשהייט. גאנצער דער אויף עפאכע, גאנצער א

 א אויף פאראדיע די פאראדיע, ליטערארישע די איז פאפולער בעוובדערס
 פארם ליטערארישע פעקאנשע געוויסע א נאכאהמען אדער נאכמאכען דאס :ווערק

קאמיזם. פון אנ׳עמפפינדונג ביז דערפיהרען זי און
? ארויסגערופען עמפפינדונג די ווערט אזוי ווי

 איין איז קאמיזם, פון איינדרוק דעם שאפען וו$ם עלעמענטען, די צווישען
 דער קאנטראסט. פון עלעמעגט דער איז דאס און בולט, אמשטארקסטען עלעמענט

 מענ• מנחם אונזער צווישען סאנטשא-פאנטשא, און קישאט דאן צווישען קאנטראסט
 טוביה פון אפטימיזם דעם צווישען עיינדיל, שיינע ווייב זיין און יעהופעץ פון דיל
 דעם שאפט קאיט-אסט דער אט—ווירקליבקייט טרויעריגער זיין אין מילכיגען דעם

געשטאלטען. דאזיגע די און ווערק דאדגע די פון קאמיזס
פרינ אייגענעם דעם אויף געשטיצט קאמיזם, ליטערארישער איז פאראדיע די

איבהאלט. און פארם צווישען קאיטראסט ציפ:
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 און געהויבענס נידעריגס, און העצערם פון מדרגות אנטקעגענגעזעצטע צוויי
צוזאמען. זיך בעגעגענען וואכעריגס און יום־טוב׳דיגס נישטיגס,

 און פארם אפארטיגע נעהמט קאמיקער, ליטערארישער דער פאראדיסט, דער
 מיו וועלכער צו פארם, א נעהמט ער אינהאלט. אנ׳אנדער איהר אין אריץ לעגט
 פון אנ׳אינהאלט מיט זי בעהעפט און חשיבות, מיט זיך בעציהען צו געוועהנט זענען

מדרגה. נירריגער א
 איהר און שטיוועל, צוריסענע וועגען זאראטוסטרא פון נוסח מיט׳ן רעדט

 צוריסען. זענען שטיוועל דיינע וואט מענש, דו, קלאג, "נישט :פאראדיע די שאפט
!״ נייע קויפען וועסט דו ווען צייט, א קומט עם

אנאיי: וועגען פאטאס ביבלישען ביאליק׳ס מיט רעדט $דער
אגאיי!" קויף און מארק אין געה דו ;אזרי געז$גט מיר האט ג^ט ,און

דריי: דא זענען פאראדיעס פון פארמעץ
 הילף דער מיט נאר אינהאלט, שום א אהן זיין קאן אליין פאראדיע די

 פאראדיע(. )רוימישע אריגינאל געוויסער א אויסגעלאכט ווערט פאראדיע ידער פון
 תורה שטיק 8 אויף )ריב״ל( לעבענזאן בער יצחק פון די למשל, איז, פאראדיע אזא
:רבי׳ן חסיד׳ישען א פון

 סוף ביז׳ן אנהויב פון שווער זעהר איז פסוק דער בדורותיו... היה צדיק איש נח נח... תולדות ...,אלה
 באמת ! שיוער זעהר טאקע איז עם אמת! אמתי הא!... הא, הא, קול(: משונה׳דיגען א מים דערג^ך )פויזע,

 ניגון(: א )מיט !..הא ! הא ! הא ! פליאה היה.,. תמים צדיק !... נח תולדות אלה י הא ! הא ! הא ! שוועד עהרז
 נו, !...באם באם, דעלמא... מרא !... התהלך-רחום־צדיק !... צדיק דערבארימדיגער התהלך... טאטע!.. טאטע,

טייל(. צווייטער הפקר־וועלט", )"די ליצט..." צינד־אן בא... בא, בא, הא, הא, הא, נו... נו,
 גאנצער דער נישטא. איגהאלט שום קיין דא איז גופא פאראדיע דער אין

אריגינאל. אויפ׳ן בלויז ויך בעציהט קאמיזם
 8 אליין פערמ^גט וואס די,׳ געהערט פאראדיעס מין צווייטען דעם צו
 גע- נישט אנגעריהרט, נישט דערביי ווערט אריגינאל דער און אינהאלט געוויסען
 גע. בלויז ווערט עס חשיבות. זיין ביי בלייבט ער—אויסגעלאכט נישט און טאדעלט

 אזעלב־ אויסצודריקען פארם דאזיגער דער מיט כדי אריגינאל, פון פארם די בארגט
 אפארא. עס איז דאן פארןןדיע(. גריכישע )די אינהאלט הומאריסטישען שטענדיגען

פארם. יענער אדער דער "נאך" נאר "אויף", נישט דיע
 בער אברהם פון קוגעל" פון ליעד "דאם געהערט פאראדיע סארט דעם צו

:גלאקע״ "די ליעד בעריהמטען שילער׳ס נאך פאראדיע ג^טלאבער,
שיינט. און גלאנצט געברענט, פעט

יקשענטעפעל4ל דאס געמאכט, לעהם ון6
! היינט קוגעל דער מוז ווערען

!פלוימען־עפעל אהער געשווינד
הייס, זיין מוז אויווען דער

שווייס- דער מוז רינען
אויווען, אין גער$טען טשןןלענט דער $לז

אויבען, פון קומט ה5בר די ד$ך
באקען, נישט קוגעל דעם מלאך דער וויל

האקען קיין העלפט ברןוקען, קיין העלפט
 אין פאפולער שטערק געווען צייט יענער אין איז גלאקע" "די ליעד ד$ם

 דאזיגען דעם מיט בענוצט זיך האט שרייבער איין נישט און קרייזען משכיל׳ישע די
 $גגעשריבען עטינגער שלמה אויר האט למשל, אזוי, ר$דיעס.$0 זייגע פאר ליעד
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 וויי. ווי ער, שילדערט גלאקע" "די פון נוסח דעם מיט או וו ליכט", "די פאראדיע א
כפור. יום ערב ליכט מאכען כער

 נאך פאראדיע א גארדאן, ל. י. פון חסידים" "צוויי די מיט אליך איז אווי
היינעג היינריך פון גרענאדיערע" "צוויי די

ום6 צו געגאנגען זענען חסידים צוויי
ריזין- קיין רבי׳ן צום סופות אויף

• שמועס דעם הערען געוואלט האבען זיי
* אושפיזין. די מיט רבי׳נס דע□

 דערהערט, אונטערוועגס זיי האפען דא
 :געקומען אומגליק גרויס $ איז עם דאם

 ערד, דעד אין בארג א ווי נעביך ליעגט סראלצע ר׳
גענומען. פעסטונג אין איהם האט מען

געשריי א געטהון חסידים די האבען דא
: הויט די געריסען זיך אויף און

 וועה, און אוב־ אח איינער, שרייט פרודער, -געוואלד,
טויט. מיין קריגען איך וועל ון6דער

:הוגד א ווי אויך וואיעט אנדערער דער
5 גריגגער שטארבען צו איז דיר -יא,

 קינד, און ווייב דאך ה^ב אבער איך
הוגגער. פון אויסגעהן מיר וועלען וואס

 —קינד א אונז ארט וואס ווייב, א אונז ארט -וואס
 בעטעןז צו בעסערס פארוואס האבען מיר

 — - היגד ווי פגר׳ן הונגער פאר זיי לאזען
קייטען. אין רבי דער רבי, דער

 :ה^גען דיר צו איך וועל בקשה איין נ^ר
 מיגוטען, לעצטע מייגע וועלען קומען אז

 בעגראבען, צו זעהן מיך ריזין אין זאלסטו
 בעשיטען, מיך ערד ריזיגער מיט

 קאגט, זילבערנעם דעם מיט טלית שבת׳ידיגען דעם
רצועות, ברייטע די מיט תפילין די

 האגד אין מיר גיב פלאש א בר$נפען אויך ■
תקיןנות. די בלאזען צו ר6שו דעם און

 ליעגען, חדר מיין אין רוהיג איך וועל אזוי
 שטערען, נישט קיינער מיר וועט שלאף מיין
 גגון הייליגען דעם אמאל וועל איך ביז
דערהערען. זמירות רבי׳גס דעם פון

 גראז, דאם קבר מיין אויף טרעטען וועט רבי דער
 —ממילא אויפשטעהן איך וועל דערטון

 גלאז ¥ בראנפען טרינקען און אויפשטעהן
גדולה... תקיעה א בלאזען און

היינע: גאך פאראדיע פרוג׳ס אדער
מעגשען, צייטען-נייע נייע
: בילדער מענשען-ני.יע ניוע
 גרויסען דעם אין ליכטיג און העל

"סאבראניע". אין טאנץ־זאל שעגעם
טאנין־זאל שענעם גריי^ע! דעם אין

"אווענד" צום צונויף זיך זאמלען
בעסטע, אלע שענסטע, אלע

 ן יריחו פון טעכטער ׳־בנטע
 בעסהע, צלע ■־, ג אלע

יריהו, פון טערטער פרגס
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הברון, ון5 און ידיהו פון
; קאוונא פון און בערדיטשעוו פון

פסה^וויטש, מאריא ריילץ6
 למך, פראכיא קאכהאן, נאסטיא

 — איזאנעלא שענע די ין ז
 לאקשען־צימעס. איזאבעלא

, געקליידעט זיי זענען אלע
 מאדע, שענסטער לעצטער, דער נאך
 אנ׳אנדערס, גאר זינגען זיי און

: ליעדעל ני.יעם אנ׳אנדערס גאר
!״־ חתנים אהער, אהער, "קומט
פר$סיא, נאכטיא, מאדי־א, זינגען

 איזאבעל$, קלוגע די און
לאקשען־צימעס. איזאבעלא

 די אוו הומאר דזיר וראו פאראדיע, כון פארם דריטע די נאך קומט עס
 אליין פאראדיע די פערמאגט דערביי און ^ריגינאל. עם ד אויף זיך בעציהען סאטירע

אינהאלט. זעלבשטענדיגען געוויסען א
 רי- שפאנישע די אויף פאראדיע א איז למשל, קישאט", "דאן סערוואנטעס׳עס

 אזעלבשטעג- אן־און־פאר-זיך אבער עם איז דערביי צייט; זיין פון ראמאנען טערליכע
 שפאנישע די מיט זענען וואס ^ענע, פאר אויך דוערק הומאריסטיש גענ־אל און דיג

 פון השליש"׳ בנימין "מסעות אויך• •אזוי בעקאנט. גארנישט ראמאנען ריטערליכע
 רייזע-בע געוויסע אויף פאראדיע א טייליוייז אין וואט ספרים, מוכר מענדעלי

אן-אוףפאר-זיך. ווערק הומאריסטיש א אויך איז און שרייבונגען
 גריכישער דער ביי געהאלטען רוב פי על זיך האט דיע*פאר יודישע די

 דער■ גופא. אריגינאל אויפ׳ן בעצויגען דא זיך האט סאטירע די ווען זעלטען, פארם.
 דער חשיבות. זיין ביי געבליבען און געווארען בעריהרט נישט קיינמאל איז לעצטער
 אין כדי ווערק, פון פארם די געבארגט בלויז האט פאראדיסט-קאמיקער יודישער

 אנגעווענדט הומאר, אייגענעם זיין יריץ, אייגענעם זיין שאפען צו פארם דערזעלבער
ערשיינונגען. אנדערע גאנץ אויף

 ווערק, אזעלכע פון פארם דער טיט בענוצט זיך פאראדיסטען די האבען דערצו
 קדוש, גמרא, תפילות עולם: צווישען פערשפרייט און פאפולער זעהר זענען רואם
הומש. שטיקער אפילו—מגילות תנאים, ודוי, פיוט,

 חוזק פאראדיסט יודישער דער האט פארמען, דאזיגע די מיט זיך בענוצענדיג
אויסגעלאכט. זיי און לעבען יודישען אין ערשיינונגען לעכערליכע אלע פון געמאכט

 שטוי- מיר וויפיעל אויף ליטעראטור, העברעאישער אלטער דער - אין גאר נאך
 שוין מיר געפינען שטעלען, סעטירישע און הומאריסטישע אויף אן דארט זיך סען
פאראדיע, פון פארם די

 ווערט וואס געזעצען, סדומ׳ם אויף פאראדיע סאטירישע א למשל, איז, אט
מדרש: אין געבראכט

.געזעצק זייערע מצלי-דין. און ז״יפאי שקרוראי, שקראי, : סדום אין געווען זעגען שופטים ,פיער ..
 וואס דער, און טאג, איין סטאדע די פיטערן דארף טשערעדע, אין אנ׳אקם האט וואס בעל־הבית, יער

טעג; צוויי—נישט אקס קיין גאר האט
 ביי לאנג, אזיי רשות זיין אין אריין אייזעל דעד געהט אייזעל, ביים אנ׳אויער שניידט־אב וואס דער,

5 צוריק אב וואהסט אויער דאם
 ועם איבער געהט עם ווער און זוזים, פיער אבצוצאה־יען מחויב איז בריק, י די אריבער געהט עס "וער

א.א.וו." בלוט־יאזע; פאר צוצאהלען שלעגער דעם נאך דארף געשלאנען, קריגט וואס דער, זוזים; ט5א צו־פוס- מייך
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 און הומאר אץ ארים בכלל איז חורבן נ$כ׳ן פון ליטעראטור העברעאישע די
פ^ראדיע. פון פארם לייכטער דער אין בסרט סאכירע,

 ליטעראטור העברעאישער רער פון רענעס^נס מיט׳ן אבער זיך ענדערט דאס
 הומאר פייבעם פון אנ׳עשירות שוין פערמאגט וואס עפאכע, אראבישער דער אין
 אבן די ווי פאראדימטען, פרעכטיגע אזעלכע דיכטער איהרע צווישען צעהלט און

אנדערע. און אלחריזי הנגיד שמואל ר׳ הלוי, יהודה ר׳ עזראיס,
 צייט, נייער דער פון אנהויב אין שוין שפעטער, יאהרהרנדערט עטליכע מיט
 עמנואל ביי פ^ראדיע סאטירישער פיינער דער מיט ווידער זיך מיר בעגעגענען
 ארייג• זיך הויבען־אן וואט ווינטען, וועלטליכע נייע, די מיט צוזאמען און הרומי,

 ערשיי. אנ׳אפטערע אלין פאראדיע די ווערט גאס, יודישער דער אין אויך חאפען
שאפען. יודישען איג׳ם נונג

 רעלמיעזע און געדריקטע אלגעמיינע די זיך געגען אויפצורייצען נישט כדי
 עס וועץ יום־טובים, יענע אויסגעגוצט פאראדיסטען די האבען פאלק, פון שטימונג

 ארויסגעהאל- בעזונדער זיי האט דא און זיין, צו משמח אביסעל זיך ערלויבט אין
קארנאוואל"-פורים. יודישער "דער פען

 דלא עד זיך אנצוטרינקען אפילו ערלויבט איז עס ווען טאג, דער איז פורים
 דעם מ׳דארף ,סרעהליכקייט פאלקסטימליכער פון טוב יום• דער איז פורים ידעי,
פאראדיע. איו-די דערצו מיטעל פעשטע דאס און מאכען, לוסטיג עולם

 צוואמענ- אין געוו^רען געשאפען איז פאראדיעס יודישע טייל גרעסטער דער
 הפקר׳־ אביסעל זיך סיהלט פאראדיסט און קאמיקער דער וועץ פורים, מיט האנג
 זע־ וואס זאכען, אפילו פאראדירען צו אבגעשטעלט נישט דיך האט ער און דיג,

 פאלק: צווישען פערשפרייט און פאפולער זענען זיי אבי רעליגיעז, און הייליג נען
 קדוש, רחמים, מלא אל אזכרת-נשמות, חיי■אדם, שלחן־ערוך, זוהר, תלמוד, תנ״ך, תפילות,
 אוט- ברייטען א האבען וו^ס זאכען, אזעלכע וכדומה כתובות גט׳ן, ודו־, הבדלה,

פאלק. אץ גזזנג
 פאראדיע-ביכעל ערשטע דאם זיך בעיוייזט יאהרהונדערט !יטען2 אין שוין

 פאראדיעט קלענערע רייה א :אהרן בן מנחם פון לפורים״, ״מעריב פורים, לכבוד
וכדומה. ברכות פיוטים, תפילות, פערשיעדענע אויף

 בע- פון פורים' "מסכת פאראדיע די זיך בעווייזט יאהרהונדערט !!-טען אין
 פין סטיל אוד פארם אין געשריבען קלונימוס", בן "קלונימוס סאטיריקער ריהמטען

תלמוד.
 מענגעס גאנצע אנדערער דער נאך איינע כסדר זיך בעווייזען אן דאן פון

 אלערליי און פארמען אלערליי אין פוריס-שפיעלען און שארזשען פוריס״פאראדיעס,
 שכורים" "מסכת שטרות" "מגלת כורים", "זיכרון לפורים", החדש "זוהר געשטאלטען\

. י אנדערע. כיעל נאך און
 "מסכת פורים: צו שייכות וועניגע א האבען וואס פאראדיעס, קומען ווייטער

וו. א. א. לסוחרים" "מסכת למלמדים", "□ככת אמער־קע", "מסכת די״ק, פון עניות"
 פוריס-ליטעראטור, דער צו אבער געהער פאראדיעס צאהל דאמינירענדע די

 אנגע־ ווערען פאראדיע״חפורים העברעאישע צאהל גרויסער דער צווישען אז אזוי
(*פורים". "ממצת נאמען איין אונטער 72 זיי פון אליין, פורים פאר !75 ביז צעהלט

העברע. פון איבערזעצוגגען פון אן זיך הויבט וואס ליטעראטור, יודישע די

—----- .40
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 געבליצען גאראדיע דער ץ8 געביט דעם אויף אריך איז ספרים, רעליגיעזע אישע
הינטערשטעליג. נישט

 געווען רוב יי על זענען מאס פוריפ-שפיעלער, און פאראדיע-שרייבער די
 הא• יום־טוב, דעם פון פןלקסטימליכקייט די בעגריפען האבען און פאלקס־מענשען

פאלקס-לשון. דעס אין שאפען פורים־ווערק זייערע געמוזט בען
 )ער. פורים" "מסכת אנגערופען אויך ווערט פאראדיע יודישע ערשטע רי

 איי. פון אנ׳איבערזעצונג וואהרשיינליד איז און <1708 י^הר אין פראנקפורט, אין שיענען
: פאראדיעס העברעאישע די פון נער

 וזען אז גלייך גימאכט, ערן צו לייט דיא אוב סורים גיטראכט, שין גאר סורים "מסכת
 אז פרייאו, דער טח העריו זיין ווערט ליינען, פון דרינען ווערט דא ווער קראכט, קרעסלאך אין איינער

יין." גוטן דעם געטרוגקען ת$ט ער ווען
 פורים. לצנרת, :פוריס׳אויסגאבען פערשיעדענע ירדיש אין זיך בעמייזען ווייטער

 ושתי" שטאלצע ,די (,1720 )פראג, אחשורש״ מיט אסתר ,אקטא וכדומה. שפיעלען
 ,מגילת (1800) *אסתר און מרדכי דורך יודען די פון ,עררעטונג (,1797 )ברעסלוי,

צייט. לעצטער דער צו יז3—אנדערע פיעל נאך און (1880) המן״ מפלת פון ישרה
 פאראדיע פון פארס די אויסגענוצט אמשטארקסטען ווערט ווערק אלע די אין
 טען!-7 אין פראנקפורט אין ערשיענען איז מאס פורים־שפיעל, איין אין

ודויג אויף אפאראדיע זאגאר מיר געפינען י^הרהונדערט,
המניען. פאר ודיי א

רו^רט, אין וו$רט ודוי זןג : • 5 ד ר מ
 קיוארט. א רדיא גר'ויה אזוי מכה, א זעצן דיר זיך וועט
 גיזאלצעגער, דער—המלאך זןג:

 )?<, אומגעדיפטער דער—הגואל
 מיר,__אותי

 דיר, מכה א
 שטעקין, דער__מכל
 שטערן, בייזער דער—רע

 קגיקען מאנין זאל ער—יברך
 אין—את

 לאמסין, יונגע *ד_הנערים
 אויסגעריסען ווערין זאל עם און—ויקרא

 נןומען, דיין—שמי
 המנ׳ען( אייף )ווייזט נאמען זיין שמו-און יימח

 שינדער, דער אברהם
 צלינדער, דעד יצחק
 קינדער, מיה זעקעל פול א אגגעמאכט האט יעקב
 אנלעגען זאלסט און—וידנו

 י קעפעלע׳ בקרב-פיט׳ן
אריין. ערד דער ה^רץ־אין

^רער:
 5 *תנאיט יף1א )סאראדיע מלך ציים ירדצי

 •י שעה גוטער א אין
 ,1דן ציידע איר זענט
 ביידע, אנידער זיך זעצט

 זיידע, אנ׳אלטער אייך צין איך
 ? תנאים די ליינען נו,

 י התנאים, אלה
 ז גוי■ גרויסע ■יידע זענט איר
הצגדיס אלה
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5 פאדים כשר־ה מיט קדחת
 רוחות, שאק ק״ן איך 3גי נדן

 תקדש, אין—דירה א
 הייזער, די אין—מזונות

 בית־החיים, דעם אויף—פלאץ א
וקים. שריר הכל

. ווארט, ביי ווארט נאך מיר זאגט קינדער, הערט,
קווארט." * ווי מכה א זעצען אייך דך תעט

 דער פעראדירט רוער־ט אויסגאבע( שפעטערדיגער א )אין ארט צווייטען א אין
: ושתי׳ן מיט אחשורש׳ן מקדש-קדושין איז מרדכי את״. ,הרי

רועה, און ווינד זיין אייך זאל עס
— את

. ־ ־ ' קאט, קיעווער דער אייך זאל שמייסען .
■ . ( ■* ___אדעסער דעך ניט
.י. ., .י בעסער. שמייסט ער

—מקדשת
 ברעשעש, סאפאק? יאק
לי

נ רי הקדש-ליעג אין קרעמענצייג אין ליעגען דארפסטו
—בטבעת
פאם, א ווי געשוו^לען, איהר זאלט וזערען

—וישראל משה כדת
ישראל• כל פאר און מיר פאר ווערען איהר זזולט כפרה א

סליחות. פון נוסח מיט׳ן—מרדכי און תחנות, פון נוסח מיט׳ן דארט רעדט אסתר
 ווערען זאל המן אז אתה, אפים ארך אל קלאפערין• סליחות ביסעל א וויל איך ,מרדכי:

 אויפעסין, איהם זאלין תערים די תערים, די איהם זאלין אויפעסין ווערען, ער זאל פראטה )?(, ראטה8
פערגעסין"... איהם אן זאלסט ג^ט, דו,

 אן" האבען פורים, צוליעב געווארען געשאפען זענען וואס פאראדיעס, פיעל
 גאנ• דער אינהאלט. שום קיין נישט פערמאגען און נישט זין קיין גאר פאר-זיך און

 אומגעלומפערטקייט, דעו־ אין דוקא ליעגט פאראדיעס דאזיגע די פון קאמיזם צער
 נישט זיך בעציהט קאמיזם דאזיגער דער לצנות. פרימיטיווער און נאכקרימעניש

 דאס גופא. פאראדיע דער פון אינהאלט דעם אויף נישט אויך און אריגינאל אויפ׳ן
ווארט. פון פארם אין—לץ א פון העויות קלאון, א פון גרימאסען לעכערליכע בלויז זענען

 פוריס-דרשות צאהל גרויסע די אן געהערט פאראדיע מין דאזיגען דעם צו
 אנדערע און מגילות איבערגעקעהרטע די קדוש׳ן, צודרעהטע די פורים־רבנים, פון

 בעקאנטער דער ווי ווארט-קונצען, אקראבאטישע און ווארט־קאזשעליקעם פאפוריען,
 משרתיו עולם, מלא כבודו כבודו, מספרים השמים השמים, ויכלו הששי "יום :קדוש

:מגלה איבערגעקעהרטע די אזוי וו. א. א. אשתך שרה איה שואלים,
 ואמה וערשים בשע שוב, ודע מדהו הלמך אשחורש אוה אשחורש מבי "יהוי

וו.; א. א. אשחורש הלמך כבשת מהה במים מנידה,
:$דער

שברך מי
קורח, המן,
 בלעם, בלק
 ושתי, זרת
 יברך••• הוא

.בתחילית שייך בעביר
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 א-ה>• ינטלו זה בזכות
 לכפר מבכר

לעיר, מעיר ,
 ,*יזסימבת מאסטראג
 שטריק, אין געבונדען
 קייכען, אין געשמידען

 ברזל, בהבלי
, אמן• זנאמר

 שברעך מי
. פיס, און הענד
 ביין, ציין,

 אליין, קרענק
 אומער, טי טשטאב
אמן. ונאמר

 מעגליך, פאראדיע. דער אץ רייך ו־ועניגער זענען ימיכ-טובים איבעריגע די
 פאלקס־ אזוי נישט וואכעדיג, אזוי נישט זענען ימים־טובים איבעריגע אלע די ווייל

 ימיס-טובים איבעריגע די לכבוד *זענען דאך הפקר׳דיג. אזוי נישט טימליך־זארגלאז,
פאראדיעס. מעהרערע געוו^רען געשאפען אריך

 שבת׳דיגע פון נוסח דעם אויף געשריבען לחנוכה/ "זמר פאראדיע, איין
 פראג אץ )ערשיענען פורים•פאראדיע ערשטער דער פון עלטער נאך איז זמירות,

 אין פראנקפורט אין ערשינען איז חנוכה-ביכעל"( )"זאת ביכעל אצווייט (.1676 יאהר אץ
■׳ • 4702 יאהר

 ,דעקרעט נאמען: אונטער׳ן בעקאנט איז פסח אויף פאראדיע עלטסטע די
סדר־נעכטע/ ביידען דער קעניגס דעס

 עפים ווערען געשאפען נישט זאל עס איאהר, דורך נישט געהט אן דאן פון
 דער פון ליעד "דאס : הגדה דער אויף אדער פסה, פון דינים די אויף פאראדיע א

 היינטיגער פון הגדה "די (,1854) הערץ יאזעף פון "ג&אקע"( שילער׳ס )נאך מצה״
 שפעטער: לינעצקי, פון נשתנה" מה פון ליער "דאס (,1885) מאראצאווסקי פון צייט/

 רא. מאריס פון הגדה" אמעריקאנער "די שארקאנסקי, פון הגדה" אמעריקאנער ,די
וו. א. א. זענפעלד

 אץ ווי אייראפא, אין ליטעראטור יודישער נייער דער פון וואוקס דעם מיט
 ע-9ס דאס ביסלעצווייז פערליערט לעצטע די פאראדיע. די אויך וואקסט אמעריקא,

 דארט און דא חאראקטער. אנ׳אלגעמיינעם בעקומט און יוס״טוב צום שייכות ציעלע
 פא. בעקאנטע אויף אויך ווי ווערק, יודיש־רעליגיעזע אויף פאראדיעם זיך בעווייזען

שרייבער. אייראפעאישע פון וו^ערק פולערע
 סע. א שרייבט הצחקיאלי, קצין עלי :נאמען אונטער׳ן לינעצקי, יואל יצחק

 "אסטא• (,1883) כסף״ אין הר א י אין וועלט-לוח ער ,ד פאראדיעס: ריע
 נאך אץ (1885 מאמינ׳ם/ ,אני די נאך אר$דיע9 )א פלוידערזאק״ א פון טוע

ם"-פאראדיעס. "כתבי עטליכע

דאן:
 פון ל" א מהלל ל "תפלה (,1899) גאלרפאדען פון ל״ ר׳ ו ,דרייפוס-מחז

 מאדנע ע יי ב "אפעקעל (,1885 בוכבינדער, דורך )איבערזעצט גאטלאבער
 ר ע "ד (,1906) רחמים״ מלא אל און נשמות אזכרת ובקשות, תחינות

(.1889) בע״ד׳ פון חיי-אדם ווייבערשער דער אדער זשורנאל ר ע יי
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 צו צייט פון זיך בעווייזען ליטעראטור יידישער אמעריקאנער דער אץ אויך
 צי "ארויסמופען,—שארקאנסקי פאראדיעס: געלונגענע וועניגער אדער מעהר צייט
 מאנ$לאג א ארויסקלויבען? נישט זיך אדער ארויסקלויבען, זיך ארויסמופען? נישט

 נ- ווי האמלעט; פון נישט-זיין" אדער "זיין נאך פאראדיע קווארטיראנט/ א פון
 פאוסט־פראלאג, געטהע׳ס נאך פאראדיע א מקטרג/ שטן "דער—טשעווסקי

עקרים/ עשר "שלשה און
 נאך איז צייט לעצטער דער פון פאראדיעס אמעריקאניש־יודישע די צווישען

 פרקים אמעריקאנער "די הורוויטש: א. פון פאראדיע דער אויף אנצעווייזען כדאי
אבות": "פרקי די נאך פאראדיע א !(,895) ריב־אייזען" קהלש׳ער דער אדער

 איבער־ זי אין אמעריקא פון לאבד נייע דאס ענטדעקט האט קאלומבוס מסיב• תורה קבל משה
 טראסט־צר דער טראסט, סענאט~צום דער סענאט, פרעזידענט־צרם דער פרעזידענט, צום געגעבען

—אז״וו שקלאפעריי
 זיין וועסט די און זאכען דריי די נאר בעטראנט דו י• זאגט טשארלי, פון זוהן דער עקיבא,

 וואס *טהר און געווען ביוט דו י' וראם *ביזט דר ווער פערגעס :אמעריקא אין עקזיסטירען צר אימשטאנד
 א געווען בייטו ;בלל־טהוער א דא ווער דערהיים, אין שמש א געווען ביזכיו 5 אומר היה הוא קא:םט. דו

 ד$ ווער באד, אין באנקעס־שטעלער א געווען ביזטר עדה; ארטאדאקסישער דער אין הב א ווער דרדקי־מלמד,
 דא ווער פורים־שפילער, א געווען גיזטו זיטאר>$8ןאני א ווער באראבאנשטשיק, א געווען ביזטר ;דאקטאר א

 1( ווער גורנישט, א 1גלא־ געווען ביזטו ״פאליטישען״, 8 דא ווער שווינדלער, א געווען ביזטו י אנ׳ארטיסט
חברה",.. א פון פרעזידענט

 גענוי זיך אבצושטעלען *ארט און צייט צו־פיעל פערנומען וואלט עם
 די פון אנהויבענדיג צייט, לעצטער דער פון פאראדיע־שאפונג גאנצער דער אויף

 פערשיערענע אין דארט און דא צעווארטען זענען וואס פאראדיעס, צופעליגע
 פא" בעזונדערע ספעציעלע, די צו ביז ליטעראטור, יודישער נייער דער פון ווערק

; זעלבשטענדיג. געשריבען זענען וואס ראדיעס,
 פא• ספרים מוכר מענדעלי ביי אפט מיר בעגעגנען למשל, אזוי,

 טייטשען "אויסרעדען/ מלמד׳ישע עברי־טייטש, תחינות, פון לשון דעם ד^דירען
 פאראדיע^ צייט צו צייט פון מיר געפינען עליצס׳ן שלום ביי אויך עזוי וכדומה.

 האט פרישמאן אויך וחברותו. שמר פון ראמאנען העכסט־אינטערעסאנטע די אויף
 דעס• נקמה/ פון "גאט אש׳ס שלום■ אויף פאראדיע א מיט געטהון שטיף א עמאל

. ;ער1גראמען-פלעכ?—פאעטען די אויף פאראדיע זיין מיט פרוג גלייכען
 טאטע,

 שמאטע
 איצע,
 ייצע,

 ■יצעריצע.
 טעפעל,
 . 1 קנעפעל,
 קעפעל,

 יויך.
 אפיקומן,
 . *קוימען
רויך...

 ליטערארי־ צום נויגונג אבעזונדערע ה^בענדיג וועלצער, מרדכי׳לען, ר׳ צו -יז
 זעלב• געשאפען שוין האט וכדומה, עקספראמט קאלאמבור, וו^רט-שפיעל, שען

פאראדיע. פון פעלד דעם אויף ווערק שטענדיגע
ווארשאוו• אויף פאראדיע סוסטערהאפטע זייו אויס זץ, צייכענד אמבעסטען
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פריפעטשיק:" ,איים־ן וקי׳ס
פייער׳ל, א רענט3 פריפעטשיק אויפ׳ן

הייס,- זויז 3שטו אין און
סרייער׳ל א גאר נאך שרייצער׳ל, א און

אלף־בית. לעוונם
נחת׳ל! זאג־זשע, חצשיט׳ל, -זאג־זשע,

? דא שוין האלטסט דו וואו
פתח׳ל א איז אט אצעד, טראף כ׳לערן—

אלף-א• פתח
פייער׳ל, א ברענט פריפעטשיק אויפ׳ן

היים,- איז 3שטו אין און
דרייער׳ל. א שוין ער חאפט שורה א אר6

שווייס. מיט 3געהט־ןן שרייבט,
 נישט גלייכען זיין האט גרוים, גאר יאעט א

 פא- עדגאר סיידען
 שגיס רעכטען דעם אצינד געחאפט גאט, דאנקען

אלף-<• הירק
שטערן אונזער דערהןרען אמאל דארף

מאדערן, סטיל ון6 ניים א
נאטור-ליטעראטור, גור שוין אויך ער ש־ייבט

ור.3אם-שור־3גראם־שטראם־
הינטעלעך, ילען3 ווינטעלעך, !לאזען

פינטעלעך, גריבלען שוויבלען,
גישסא. גאר רי3ע קיין פעטרישקע, קר8ה

! וויא אלף... קמץ
אנ׳אקאדעמיעלע שוין מען ט3דערלע ווי
;שעה גוטער א אין

פרעמיעלע א מיט ען5מא סטיפענדיע א
! אלף-א קמץ אר6

 מורנאלען הומןןריסטיש-סאטירישע פון אויסגאבען ספעציעלע די ווען איצט,
 זייערע אלע סיט מיניאטור-טעאטץרן קאבארעט-און די אויך ווי וויץ-בלעטער, און

 קאריקי• און שארזש בורלעסק, קאיאמבור, טראוועסטיע, פון פארמען בעגלייטענדע
 יודישער דעד אין ערשיינונג אנגעועהענע און תמיד׳יגע א געווארען זענען טור

 זעלבשטזינדיגער א צו אויסגעוואקסען פאראייזג פון פארם די אויך איז גאס,
מדרגה.

 הו" אויסגעשור$כענע טאלענטירטע וועניגער אדער מעהר פליעאדע, אגאנצע
 לי• אויף רעאגיר^נדיג פאראדיע, פון געביט דעם אויף שאפען מאריסטען

 יון פראגען סאליטיש־גזןזעלשאפטליכזג אלע אויף אויך ווי ערשיינונגען, טערארישע
שאג.

ס ס ס



גריר&מאז. אברהם ד״ר

 ©עצי&ל- $לם ^נטיסעםיטיזם דער
ערשיימע. טטימעל&גישע

קאבלער. ד״ר פדוי געווידמעט

ההדמה.
 ווא- צייט לעצטער דער אין שטארק? אזוי פעלקער די אונז האסען סארוואס

אגע. פר דער אויף אבצושטעלען זיך נישט כמעט מיר גען
 זע- וואם ווערק, גרויסע ארויסגעהן באך פלעגען צרריק 30—40 יאהר א מיט

 ווי געלעהרטע, בעריהמטע אנטיסעמיטיזם. פון וועזען דעם געווירמעט געווען נען
 די בעהאנדעלט האבען אידערע פיעל און פאן-לושאן לאמבראזא, לערוא-באליע,

 נאטור־ עטיש, פסיכאלאגיש, פילאזאפיש, היסטאריש, אנטיסעמיטיזם פון ערשיינונג
 יאהרען יענע אין איז העברעאיש אין אויך וו. א. א. מעדיציניש וויסענשאפטליך,
 צום שנאה אייביגער "דער איבער סאקאלאוו נחום פון בוך גרעסער א ארויסגעגאנגען

לעזער. פיעל געפונען האט וו$ס עולם"(, לעס עולם ),שנאת פאלק" אייביגען
 מענשליכער דער פראגע. דעד צו גלייכגילטיג געווארען מיר זענען איצט

 איז אנטיסעמיטיזם דעד און געשעהענישען, אלטעגליכע פאר טעמפ יוערט נייסט
 נישט פרעגט מען וועלכער אויף ערשיינונג, נאטירליכע נארמאלע, א געווארען איצט
 געווען יודען צו בעציהונג די לענדער מאנכע אין נישט רואלט קשיות. קיין מעהר

 זיין: אזוי שוין מוז עס אז געמיינט, אודאי אלע וואלטען מענשליכער, אביסעל
יודען. זיי זענען דערפאר—רודפ׳ן שלאגען, מען מוז יודען

 אויפ׳ן אב אמאל איצט אויך נאך דאך זיך שטעלען געלעהרטע קריסטליכע
 אנדערע אין נאך דאך מיר זעהען צייט צו צייט פון אנטיסעמיטיזם. פון פראבלעם

 דעד מיט זיך בעשעפטיגען וואט צייטשריפטען, בראשורען, שטוריוימס, ליטעראטורען
 אונזער אינגאנצען. דעם וועגען שווייגט ליטעראטור יודישע די פראגע. יודישער

 פרעסע אונזער און פראבלעם, דאס נישט כמעט בעריהרט ליטעראטור וויסענשאפטליכע
 אנטיסעמיטיזס מיט׳ץ אנטיסעמיטיזם, פראקטישען מיט׳ן טהון צו פיעל אזוי האט
 זעהט בוימער, פיעל די צוליעב אויגען. די איהר פעדגעהען עס אז פויסט, דער פון

וואלד. דעם נישט זי
 טויזענד. נאך—בעגרייפען צו לייכט געוויס אפאטיע אונזער איז פסיכאלאגיש

 ערקלערונגען. און לעזונגען אלע בנוגע אנ׳אפיקורס מען ווערט רדיפות יעהריגע
 פראבלעם דאז רעכט, דאס נישט בכלל פונדעסטוועגען האט אבער פארשונג אונזער

 זי האט בעזוגדער און טאג-ארדנונג, דער פון אראבצונעהמען אנטיסעמיטיזם פון
 דאס איז געשיכטע מענשליכער דער אין קיינמאל איצט. דערויף- רעכם דאם נישט

 שצרף אזוי בולט, אוז קלאר אזוי געווען נישט אנטיסעמיטיזם פון פראבלעם
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 ענט" צו לייכטער שוין איז פר$גע קלארע א אויף און איצט. גראד ווי ציגעשכיצט
?ערן.

 אלע אין פערשפרייט מלחמה, דער נאך איצט, זיך האט אנטיסעמיטיזם דער
 רע- צייט. שום קיין אין געווען נישט נאך איו דאם ווי מאס, אזא אין לענדער .

 טראדיציעש טויזענד-יעהריגע לענדער, אלע אין אויפגעפלאקערט האבען וואלוציעס
 אויס־ זענען איינריכטונגען און ארדבונגען איינגעווןורצעלטע אונטערגעגאנגען, זענען

 אין זיך וואלגערן מלכים געזאלבטע פון קרוינען געהייליגטע געווארען, געריסען
 פעל. און מדינות גאנצע געווןרען, דערהויבען זענען פעלקער דערנידריגטע בלאטע,

 אוץ געשלאגען כלומר׳שט אין די״דעאקציע תחית-המתים, אויפגעשטאנען זעען קער
 הערשאפט. צו געקומען זענעץ סאציאליזם אפילו און דעמאקראטיע ליניע, גאנצער דער
 )לאסאי(- ארבייטער-באטאליאנעך די פון שריט אייזערנע די אומעטום הילכען ין ,ש•
 ד• אויב אימתי?—עכשיו לא אם זיך: פרעגט נאך! מען פערפאלגט יודען און

 דעו פערקעהרט, צייט, גינסטיגער אזא אין געווארען געלעזט נישט איז יודען־פראגע
 איבערהויפט נאך מיר זאלען צי—פערשטארקט, נאך איצט זיך האט אוטיסעמיטיזם

 בע- אחד-העם׳ס אונטער אונטערשרייבען זיך אייביג אויף נישט מיר זאלען צי ? האפען
 מיט ווערען $נגעפילש וועט וועלט גאנצע די ווען אפילו, אז אויספיהרונג, קאנטער .

—ן האסען ווייטער יודען די דאך מען וועט ליעבע, ״און יושר
 יודי. 8 זיך דארף בפרט און ריכטיג נישט איו אנשויאונג אזא אז מיין, איך

 טוף זיך, האנדעלט עס בעהאנדלען. צו פראגע די $בזאגען, נישט םאציאל$ג שער
 ד^ס ;ענין מעלאפיוישען אבסטראקטען, בלוין א וועגען נישט אונז פאר הוף, כל

 פער" סענש רעם בלייבט יועלכע נאטור, דער פון ערשיינונג קיין ניעט אויך איז
 פון סראגע די איז עס פראגע, געזעלשאפטליכע א איז עס מהות. איהר אין בארגען
 איז געזעלשאפט די וואט פראגע, א אלזא *פעלקער ד־ מיט צוזאמענלעבען אונזער
 געזןןגט: אמאל האט העגעל סילאזאף דער אנ׳ענטפער. איהר אויף זוכען צו מהויב

 אין אבער קעמפען, נישט מענש דער ק$ן נאטור דער אין צושטאנד דעם ,.געגען
 $דער רעכט פון פארם די פראגע יעדע נעהמס-^ן געזעלשאפט מענשליכער דער

קלאס". א אדער מענשען גרופע א געגען אונרעכט
 אין מענשען״רעכט, הייליגסטען אונזער אין אונז פאר זיך האנדעלט עם יא,

 אוים• נישט האבען מיר ווי אזוי פארטי מיר ווילען זיין און—נישט-זיין אדער זיין
 דעם, אויף קוקענדיג נישט פראגע, סאציאלער דער פאר לעזונג א זוכען צו געהערט

 דארפען אווי געפונען, נישט לעזונג קיין איהר פאר יאהרען טויזענדער מ׳האט וואט
 אנטי. פאר׳ן אנ׳ערקלערונג לפחות אדער לעזונג, א זוכען צו אויפהערען נישט מיר

און דיזעלבע, צייט יעדער צו נישט איז פראגע סאציאלע די ווי אזוי סעמיטיזם.
זי מיטלען, אנדערע זוכט צייט יעדע און פראגע, סאציאלע איהר האט צייט יעדע

איצמיגער דער אנטיסעמיטיזם. פון וועזען דאס אויך זיך ענדערט לעזען,-אזוי צו
*מא מעהר נייע, זוכען איצט מוזען ביר און אנדערער גאנץ א איז אנטיסעמיטיזם

. לעזונג. זיין פאר מיטלען דערנע
 מיר ערשיינונגען, סאציאלע פאר חושים אונזערע פערשארפט האט מלחמה די

 נייע פון וועג אויפ׳ן איצט שטעהען מיר "אומגעלערנטי, זאכען טויזענדער האבען
 דע" מוזען מיר לענרער. אלע אין פערהעלטנישען אנדערע גאנץ און לעבענס״פארמען

 זיין ערפארשען צו זוכען ניי אויפ׳ס אנטיסעמיטיזם פון געביט אויפ׳ן אויך ריבער
 איז ־ט, געלע געביט ד^זיגען דעם אויף אהער ביז האבען מיר וואס וועזען-אלץ,

ווי הן, פערע צו פעמיהען צו זיך מחויב איז יוד יעדער פערעלטערט. איצט שוין
 דער י דעם, פון איהם. צו פעלקער די פין בעציהונגען די מעגליך, איז עס ווייט
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 בעצי• זיין אבהענגיג אויך איז אנטיסעמיטיזם, פון פראגע דער צר זיף בעציהט יוד
 אויך- טייל צום וועלט-אנשויאונג, זיין געזינונג, פאליטישע זיין יודע:טום, צום זזובג
יוד. און מענש אלט גורל זיין

_________:__££--------------

1

וועגען. פ^לעזע ;
לענדער? אלע אין יאהר טויזענד עטליכע שוין יודען די מען האסט פארוואם

 דער מיט זיך בענוצען וואס שארלאטאנעם, מייסטענס זענען שונאים אונזערע אמת,
 סבות. פערזענליכע אדער פאליטישע נידערטרעכטיגע, צוליעב אוגז צו פיינדשאפט

 עם אינסטינקטען. ווילדע און מאוס׳ע בל^נדע, פון געפיהרט מייסטענס דוערען זיי
 מעג• קלוגע און איידעלע פארהאן שונאים אונזערע צווישען אריך אבער דאך זענען
 בע- די פון עטליכע צוצעהלען אויך מיר קאנען שונאים אונזערע צו נאכמעהר: און שען.

 א, א. וואגנער ריכארד שאפענהויער, למשל, ווי,—צייטען אלע פון מענשען דייטענדסטע
 מיינען )מיר אנטיסעמיטיזם דעד וואס דאס, אונז פאר איז מערקווירדיגער נאך

 געוועלבעל"( יודיש א אין נישט "קויפט מין: דעם פון אנטיסעמיטיזם וואולגארען דעס נישט
 און אריסטאקראטישען בעשטימטען א מיט פערבונדען דוקא מענשען טייל א ביי איז

 יודען. צו אבנויגונג פון געפיהל מיט׳ן גוט אזוי זיך פ$רט וואס געפיהל, עסטעטישען
ערשיינונג? מערקווירדיגער אזא פון סבה די איז וואס

 געבען אונז וועלען שונאים אונזערע אז מיינען, געקאנט בעשטימט וואלט מען
 מיר געפינען שונאים אונזערע ביי אויך נאר פראגע. דער אויף תשובה קלארע א

ערקלערונג. בעגרינדעטע קיין נישט
 זייער איבער געשריבען און געזאגט נישט אלץ שונאים אונזערע האבען וו$ס

 “פער׳פלפול׳ מאדנע א פאר וואס בלבולים, ווילרע משונה׳דיגע, א פאר וואם אונז? צו האס
 אונז, צו שנאה זייער בעגרינדען צו כדי אויפגעבויט, נישט זיי האבען טעאריעס טע

 מיר אז בעשולדיגונגען, מיטעלאלטערליכע בעריהמטע די פון רעדענדיג נישט שוין
 פערגאסען ברונעמס, די פערגיפטעט הייליגטימער, קריסטליכע געשענדעט ה$בען

 זיך׳ שטעלען קאפ אויפ׳ן האהר די וואס וו., א. א. קינדער קליינע אינשולדיגע פון בלוט
 פארוואורפען בעקאנטסטע די פון עטליכע נור מיר דערמאהנען זיי. הערענדיג אויף,

 אונזער פאר גאוה, אונזער פאר געהאסט אונז האט מען צייט: גייסטער דער אין
 געהאסט אונז ה$ט מען און )פיכטע( פעלקער אלע פון אריסטאקראטיש דערווייטערן-זיך

 קולטור, זייער נעהמען־אן און פעלקער די מיט אוים זיך מישען מיר וואם דערפאר,
 געהאסט אונז האט מען סביבה; פרעמדער א אין אריין ]כלומר׳שט קריצען מיר וואס

 האבען מיר וואט נוצרי, דעם געקרייציגט כלומר׳שט האבען מיר וואט דערפאר,
 דער צו בעציהונג מענשליך-אינערליצע אדער רעליגיעזע שום קיין געהאט גישט

 געבליבען גייסטיג קריסטענטום דעם זענען און קריסטענטום פון ערשיינונג גרויסער
 מיר וואט דערפאר, דוקא געהאסט אונז האט מען און )טשעמבערלען(, פרעמד אינגאנצען

 מענשהייש גאנצע די ,פערגיפטעט" דערמיט און קריסטענטום דאס געשאפען האבען
 שטאנדהאפט ש,*ענערג אלם געהאסט אונז האט מען ניטשע(; אויך טייל צום )דיהרינג,

 אזרי פעלקער, אלע פון בעגאבט מעהר גייסטיג איז וואס פאלק, אויסהאלטעוודיג און
 געהאסט אונז האט מען און 'קאנקורירען, נישט איהס מיט קאנען פעלקער די אז

 דעגענער^ פון פאלק אראבגעקומען און עלענד שוואך, קליין, מינדערווערטיג, אלם
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 מיר ווייל אידעאליזם, איבערטריבענעם אונזער פאר געהאסט אונז האט מען טען;
 גאג• "ביים האבען און פערבענקט פער׳חלומ׳ט, ווייבליך־ראמאנטיש, שטענדיג זענען

 מען און פירקאנד(, )שמאלער, ווירקליצקייט" דער פאר נישט חוש קיין שארפזין צען
 זיין מיט צוזאמען שטעקט וואט מאטעריאליסטען, פון פאלק אלם געהאסם אונז האט

 אירע. העכסטע די צו נישם בעציהונג שום קיין האט און גשמיות, אין נור זז1/.5
 זענען מיר ווייל געהאסט, אונז האט מען ;א,ז א. טשעמבערלען )שאפענהויער, אלען

 מיר וואס דערפאר, געהאסט אונז האט מען און פאנאטיש, רעליגיע, אין פערזונקען
 גע. אונז האט מען ;נישט רעליגיע קיץ אינגאנצען האבען און אפיקורסים זעיען

 מען און פארטשריט, און ליכט פון שונאים קאנסערוואטיוו, זענען מיר ווייל האסט,
 דאי לינקע, שטענדיג כלומר׳שט זענען מיר וואס דערפאר, דוקא געהאסט אונז האט

 וויי? דערפאר, געהאסט אונז האט מען צושטערער; און רעוואלוציאנערען דיקאלע
 מען און אונמאראליש, אינגאנצען זענען שלחץ-ערוך תלמוד, תורה, אונזער און מיר
 נאסיר■ פון יסודות די געמאכט הרוב האבען מיר רו^ס דערסאר, געהאסט אונז האט

 קראנק׳ אדער לאנגווייליגער שטרענגער, א דורך לעבען געזונטען שענעם, ליכען,
א.ץ א. )ניטשע "מאראלין" האפט-ווייכער

 צייט דער פץ גייסט צום צוגעפאסט שטענדיג זיך האט אנטיסעמיטיזם דער
 בעווע• רעליגיעזע אדער סאציאלע נייע יעדע פארטשריט, וויסענשאפטליכער יעדער

 נור איז קוים צוועקען. אנטיסעמיטישע צו געווארען אויסגענוצט שטענדיג איז גונג
 פע. קיין נישט איצט ביז אפילו נאך האט )זי ראסען די פון לעהרע די ענטשטאנען

 אנידע- אנ׳אנדערע, איז ראסע אונזער אז געפונען, מען האט שוין און יסודות( סטע
 אויסצורא. אונז מצוה, א איז עס אז אווי פעלקער, איבריגע די פון די ווי ריגערע,

 די אויסגעבראכען נור האט קוים ;הערשען ז$לען ראסען העכערע די כדי טען,
 דער אין שולדיג זענען יודען, מיר, נוד אז געפונען, באלד מען האט וועלט-מלחמה,
 דער אין באלד עס האט באלשעוויזם, דער ענטשטאנען נור איז קוים קאטאסטראפע;

 באלשעווי. אלע אדער באלשעוויקעס, זענען יודען אלע אז געהילכט, וועלט גאנצער
יודען. זענען קעס

 קיין קאנען פארוואורפען אנטקעגענגעזעצטע אלע די אז זיך, פערשטעהט עס
 אנ׳ער- זוכען שונאים אונזערע אז זעהן, צו נור זיי פון איז עס האבען. נישט יסוד

געפינען. נישט זי קאנען און אינסטינקטען ווילדע זייערע פאר קלערונג
 אייבהייטלי• אויסגעהאלטענעם, קיין נישט געפינען עס, הייסט שונאים, אונזערע

געפינען? איהם מיר זאלען יוי-זשע—אנטיסעמיטיזם אויפ׳ן ענטפער כען
 ערקלע■ זאכליכע א דארט מ׳זוכט און וויפענש־ דער צו זיך מען ווענדט

 כמעט איז יודען צו בעציהונגען די :־גע וויסענשאפט אביעקטיווע קיין אבער רונג.
 פון פערנעבעלט געביט דעם אויף איז ע מ וויסענשאפטליכער דער אויך נישטא.

 זייט אידעאליסטישער דער פון בלוט. זיין פון קול דעם נור הערט און אינסטינקטען
 מא• די און פסיכיק, אונזער איבער רעליגיע, אונזער איבער כסדר זיך מען ט הקרב

 ! וו. א. א. בעדינגונגען עקאנאמישע ראסע, אונזער וועגען רעדען ווידער טעריאליסטען
 | נא• א אויף כלומר׳שט אנטיסעמיטיזם דעם בעגרינדען פרובען ראסעףפא^טיקער ,די

 | וויסענ• כלומר׳שטער דער אין היינט מען רעדט אזוי יסוד. עאפצליכען טור-זויסענ
אדער גראד נישט קוקט וואס נאז, בני-חת( )פון יודיש-חת׳ישער דער פון שאפט
אריער; די פין גאז די • מוטה׳״(, און העלדישקייט שטאלץ, פון סימן )״א ארויף

סימן )"א הימעל" פון 1 בלו די נישט ״שערמאגען וואס אויגען, יודישע די פון
 וטשעמ־ ערד" דער פון שרואי בעזוגדערע "דאס נאר טרייהייט"(, גערמאנישער פון

 יורי. געבוי דער ץ אבהאנד אלע די אין שפיעלט הויפט־רסליע די בערלען(.
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 שארבען, לאנגען דעם צו געגענזאץ אין קורץ איז וועלכער שארבען, דער קאפ, שען
 דער אין אמאל נור איז וואט גרויסע, אלעס גערמאנען. די ביי געפינט מען וועלכען

 נור טעאריעס, דאזיגע די פון רוב דעם לויט שטאמט, געווארען, געשאפען וועלט
 גאו גערמאנען, געווען זענען דאנטע און הווצרי ישו נור נישט גערמאנען. די פון

מצרים! פון מלך דער ןן, רעמסס אפילו
 רייה גאנצע א שגעונות. די אויף אבצושטעלען לאנג זיך פדאי נישט ת׳איז

 נאב• האט ראסען־פארשונג און אנטראפאלאגיע פון געביט אויפ׳ן געלעהרטע גרויסע ,
 פעסטע, קיין אז דילעטאנטען, פון שפינוועבס בלויז זענען רייר אלע די אז נעוויזען,
 דורך געשיבטליך ענטשטעהען ראסען אז נישטא, בכלל אפשר זענען ראסען אייביגע

 פערהעלטנישען עקאנאמישע קלימאט, סביבה, דער פון לעבען, פון בעדינגונכען די
 בעזונדער א פון זיין נישט רייד קיין כמנים, אלע לויט קאן, בפרט און וו. א. א.

 וועלט־בעריהמ רייה גאגצע א )פאן־לושאן(. ראסע יודישער גאר אדער סעמיטישער
 שאר- קורצע דוקא געהאט האבען קאנט, פילאזאף דער אויך דערונטער גאונים, טע

בענם.
 די פון געמאכט חוזק פשוט האבען צייט אונזער פון מענשען גרויסע סך א

אויסגעלאכט. אינגאנצען זיי און ראסען־השערות ווילדע
 אומ• נישט :ווארנונג ״א :ניטשע פרידריך פון אפאריזם דער בעקאנט איז עס

 בעריהם- דער און ראסען־שווינדעל". דעם אין גלויבען וועלכע מענשען, מיט צוגעהן
 פער- פעלקער די וואלט מען "ווען אז געזאגט, אמאל האט איהערינג יוריסט טער

 —סעמיטען די און סעמיטען, געווען אריער די וואלטען וויעגעל, זייער אין טוישם
אריער".

 רא• "בעזונדערע מ׳רופט וואס אזוינס, בעשטאנען יא אפילו וואלט עס ווען
 איבער- בעגריפען נאטור-וויסענשאפטליכע אזעלכע געווען, עם וואלט שווער סע׳-ווי

 צוזא- א געפינען צו געווען עס ־וואלט שווער ווי ענינים, גייסטיגע אויף צוטראגען
 גייסטי. די און נעגעל און האהר צווישען שארבען, פון בוי דעם צווישען מענהאנג

 א צו שנאה די ערקלערען צו געווען וואלט שווער ווי שאפונגעף מאראלישע גע,
 אין עס שווער ווי חאראקטער. פיזישען זיין ערשיינונג-צוליעב גייסטיגע פאלק-א

 מענש, יעדער ווייסט .קערפער, און גייסט צווישען צוזאמענהאנג א געפינען צו בכלל
פסיכאלאגיע. אדער פילאזאפיע מיט בעשעפטיגט ביסעל א נור זיך האט וועלכער

 און קונסט־שטיק טאשען־שפיעלערישע אלע די פון אבער זיך מיר דערווייטערן
 דער ווייטעת סך קיין נישט אויך מיר קומען סאציאלאגיע, דער צו זיך ווענדען

 היסטאריש־מאטעריאליסטישע כלומר׳שט די איבער מייסטענס אונז חזר׳ט סאציאליזם
 מיר גורל. אונזער אין שולדיג זענען בעדינגונגען עקאנאמישע די נור אז מיינונג,

 ;אריינלאזען נישט דא זיך קאנען און דרך־אגב נור טעאריעס אלע די רערמאהנען
 פאר איז דאס נור מאטעריאליזם, היסטארישען פון מהות עצם איבער׳ן חקירות גרויסע אין

 שא־ עץ ג נ ו ג נ די ע ב עקאנאמישע די זיכער: ידיעות פילאזאפישע ביסעל א מיט מענשען
 צוזא־ אדער שנאה דער דורך געשאפען מעהר פיעל דוערען זיי שנאה, די נישט פען
 עקא- דאס וועלכע אין פארמען, די פון איינע איז שנאה די שנאה. דער מיט מען

 "בע. עקאנאמישע "ספעציעלע" ענטשטעהען עם ווען זיך. פארמירט לעבען נאמישע
 עקאנא־ ווערען״-די פערגרעסערט שנאה די שפעטער זיי דורך קאן ,דינגונגען״

 די דורך ערשיינונג. גייסטיגע נייע א שאפען נישט אבער קאגען בעדינגונגען מישע
 שנאה, ארט ספעציעלע א ערקלערען נישט אויך זיך לאזט בעדינגונגען עקאנאמישע

 די שחן ענטהאלטען "בעדינגוננגען׳/ עקאנאמישע "ספעציעלע" פון רעדען מיר ווען
שנאה. די אויך זיך אין בעדינגונגען דאזיגע ■
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 פערטרע• האט ער :ריידען צו וואס נישטא גאר איו אליץ מארקס קארל פון
 וועכ עס ווען און וואוכער אויף נור בעשטעהט יודענטום דאס אז מייגונג, די פען

 אנטיסע. ער ד אונטערגעהן אויך וועט וואובער, מיט׳ן קעפיטאליזם דער אונטערגעהן
 א .1426 ז• ן באנד נאכלאס/ יודענפראגע, )״צור יודענטום מיט׳ן צוזאמען מיטיזם

 טהרן, צו וועניג §בער מיינונג די ה$ט וויסענשאפש מיט אונז! פאר טרייסט פיינע
 אנגעשרי• יסוד איהר אויף און אנגעחאפט מיינונג דער אן זיך האט זאמבארט הגס
כוך אנטיסעמיטיש גרויס א בען

 פראגע, אובזער אויף ענטפער קיין געפינעגריג נישט און אזוי בלאנדזשענריג
 ט^ן צום קומט אונו פון טייל א בעשלוסען. מערקווירדיגסטע די צו אפט מיר קומען

 פון העכער שטעהען סיר ווייל דערפאר, פיינט אונז האט מען :בחרתנו״ ״אתה פון
 ארגז צו שנאה זייער און בעגרייפען נישט אונז קאנען פעלקער די פעלקער. אלע
 פאלע ווי דערהויבען. און גרוים איז וואס אלץ, צו מענשען קליינע פון שנאה די איז
 ווירקונגען איהרע אין דאך זי איז אנשויאונג, אזא אויך איז עם נישט־מאראליש און

 אין און רוימער גריבען, די למשל, ווי, פעלקער, גרויסע אלע שעדליך. אזוי נישט
 נישט געהאט בעצם ה$בען דייטשען און פראנצויזען ענגלענדער, די צייט אונזער

 לוס• ,נור שליתות.*קולטור זייער פון און פעלקער זייערע פון מיינונג קלענערע קיין
 דך וויל און פ$לק יעדעס לעפש בעצם זאגען. געטהע בעשיידען״-סלעגט זעגען פען

 די ווערטה. בעוונדערן זיין אין גלויבט עס ווייל דערפאר, פ^לק אלט דערהאלטען
 באר• או־־ף ווי סעלקער, פרעמדע די אויף אר^בגעקוקט בעקאנט, ווי האבען, רוימער
 פעלקער, אנדערע ביי נאטירליך געוויס איז וועלכע אנשויאונג, אזא אבער בארען.
 די• דער פון טראגעדיע די—טראגעדיע גרויסע א אריין לעבען אונזער אין ברענגט
 מוז מען ווערטה... אובזער און לעבען עלענד אונזער צווישען דיסטאנץ די—סטאנץ

 קונפליקט מיט געבען אנ׳עצה קאנען דך זאל מען רעליגיעז, טיעף זיין שוין
נשמה,. דער אץ

 להיפכ׳דיגען פונקט א צו קומט יודען טייל א ווען אבער, איז ערגער פיעל נאך
 סייגט, אזוי אונז פעלקער די עפים דאך האבען בחנם נישט :זיך זאגט און בעשלום

 אפילו אונו האט אנשויאונג אז$ שלעכטס... בענוג או;ז אין דאך שטעקט הסתם מן
 יוד דעם $בער ברענגט זי ג חשבון-הנפש א צו געפיהרט און אויסגעלייטערט אפט

 )ווייניב• יונגעימענשען געני^לסטע אונזערע פון פערצווייסלונג-אייגער צו מייסטענס
 זעלבסש־מ^רד, צו געקומען אנשויאוגג אזא דורך איז נער(

 ׳
------—

.11

מלחמות.
 בעשולדינונמן פלפולים, בלבולים, אלע די ארומרעדען נישט רא קז^נען מיר

 דורן לעוער דעם ווייזען געוואלט בלויו האבען מיר יודען. בנוגע טעאריעם און
 חער8 ביז האט מען וואם אלץ, ווייט ווי שלאג״ווערטער, בעקאנטסטע די פון עטליכע
 א פערלאנגש און נישט בעפרידיגט אנטיסעמיטיום, איבער׳ן געשריבען און נעזאגט

רעוויזיע, גרינדליכע
 פר^בלעם גייסטיגע דאם אז געדאנק, דעם ארויסצוזאגען זיך ערלויבען מיר

 פערשטעהן יועלען מיר ווען דאן, נור ווערען געלעזט קאנען וועט אנטיסעמיטיזם פון
 אטייל נור אנטיסעמיטיזם דער דאך איז זיין, נישט טזאל ווי ח, ו מ לח -מפה מהות ו־עם
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 עעלקער. די צווישען אב זיך שפיעלען וואם מלחמות, און קאמפען גרויסע די פון
 -3א קאנען מיר וועלען ערשיינונג, דער אויף אבשטעלען זיך יועלען מיר מען באר

 האם פון בעציהונגען די דערקענען פחות, געזעלשאפטליכע די אויסמעסטען און וועגען
 פארצייטיגער א נאציעס. די פון לעבען דאס צושטערען און בויען וואס ליעבע, און

 ט^י דער איו קריעג ,יער אז זאץ, דעם אויפגעשטעלט שוין האט דענקער נריכישער
זאכען." אלע פון טע

 אויפ׳ן אויפגעבויט וויסענשאפטען סאציאלע די זענען מעטאד זייער אין שוין
 פרו. לאמיר פעלקער. און קלאסען יחידים, צווישען קאנקורענץ און קאמף פון יסוד
אנטיסעמיטיזם פון ערקלערונג דער פאר יסוד אלם אוועקשטעלען מלחמה די אויך בען

\ ------------------------------ \

 ערקלערוג- עטישע און פילאזאפישע פון אבזעהן וועלען מיר ווען מלחמה, די
 הויפט- ציהט סאציאלאגיע, פאזיטיווער פון שטאנדפונקט פון בעטראכטען זי און גען

קיום. פאר׳ן קאמף דעם פון יניקה איחר זעכליך
 געפונען האט דארווין וועלכען קאמף, מאטעריעלען דעם בלויז נישט דא מיינען מיר

 יער איי געזעלשאפט מעגשליכע די אז אנשויאונג, דער פון ווייט זענען ימיר חיות. די ביי
 זע- פערקעהרט. נאשור־געזעצען; די בלויז אונטערטעניג זענען מענש איינצעלנער

 :גטז וועז> גייסטיגען זיין אין און געזעלשאפט דער אין געפינט מענש דער וועלכע צעץ,
 ערשיינונגען די זיי דורך פערשטעהן צו בעסער כדי נאטור, דער אויף איפער ער
 שטו- די ווי פערשטענדליכער, קלארער, אונז איז גייסט מענשליכער דער לעבען. פון
 דורך גייסט דעס נישש און גייסט דורכ׳ן נאטור די פערשטעהען מיר—נאטור מע

 איו עס סרינציט. גייסטיגער א איז עקזיסטענץ דער פאר קאמף דער נ$טור. דער
 סאציאל׳ווי. די אין ענטשטאנען איז קיום פאר׳ן קאמף פון לעהרע די אז בעקאנט,

מאלטוס(. גלח )דורכ׳ן נאטור־וויסענשאפטען די אין ווי פריהער, נאך סענשאפטען
 מען פערגעסט קיום, פאר׳ן קאמף פון שלאג-ווארט דאס איז עס פאפולער "וי

 געוועהנליך זיך ערקלערט מאסע די מלחמה. פון רעדט מען ווען דעם, וועגען אבער
 די זיי, אט—גענעראלען פרעזירענטען, מאנארכען, פון שולד דער דורך מלחמה די

 גע- פערגאסען איז מינט וויפיעל געמאכט. חרוב וועלט די דאם האבען לייט, נרויסע
 מלחמה לעצטער דער פון משך אין געווארען פערווענדט איז ענערגיע וויפיעל ווארען,
 דער אין שולדיג איז ווער למשל: ווי. ובוהים, און שאלות נארישע אזעלכע איבער

 האבען פראנצויוען די וו. א. א. מלחמה? די אנגעהויבען באמת האט ווער מלחמה?
 בעשולדיגט האבען ווידער דייטשען די דייטשען, די נור בעשולדיגט צייט גאנצע די

 האט עס גערעכט. איז ער אז געגלויבט, האט צד יעדער און ענגלאנד, מייסטענס
 פונ׳ם אבהענגיג איו וו^ס אניערשיינונג, געווען בכלל וואלט מלחמה די ווי אפנים,
 נישט איז און שלעכטסקייט, אד?)ר גוטסקייט זייער פון מענשען, איינצעלגע פון ווילען

 פריע. אין אויך בעשטעהט וואם פעלקער, די פון לעבען אין ערשיינונג אייביגע קיץ
 האכען וואס סאציאליסטען, די אפילו בעוואפנונג. און קאנקורענץ דורך דענס-צייטען

 זיך האבען מלחמות, פון אויסברוך דעם איבער שיטה סאציאל-פילאזאפישע א כלומר׳שט
 דערפאר "שולד-פראגע״-שוין דער איבער ארומגעקריעגט יאהרען לעצטע גאנצע די אויך

 זיי פערטיידיגונגס-קריעג. דעם ערלויבט אמאל האט ,מארקס קארל זייער וואט אליין,
 אין געווען זענען זיי ווי לאנג אדער-אזוי קאפיטאליזם, דעם בעשולדיגט האבען

 סאציאלי די זענען רעגירונגען. די—רעגירוגגס־טיש פון ווייט און מינדערהייט דער
 ענטשליסען געמוזט זיך זיי האבען רעגירונג, דער אין בעטייליגט געווען אבער סטען
פארטייען. אנדערע אלע ווי מלחמה, דער פון גרויזאמקייטען אלע אויף

 פון שולד דער איבער וכוחים צלע די אז נישט, ספק קיץ אונז פאר איז עס
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 שולדיג זענען אלט, און ירנג מעגשען, אלע מיר פאלש. בעצם זענען מלחמה דער
 איז אזוי קיום. געזעלשאפטליכען אונזער פון ארוים פליסט רועלכע מלחמה, דער אין
 אפילו האט אונז פון יעדערער ויען אז "געזעלשאפט מענשליכער דעד אין שוין עם

 קול. צו העכסטען, און בעסטען איידעלסטען, צום הארצען גאנצען מיט׳ן געשטרעבט
 מלחמה שרעקליכע די געשאפען ■דאך צוזאמען אלע מיר האבען—שלום און יושר טור"

 א־ין וועלען זיי און וועלט־מלחמה, דער פון אנפיהרער בעדייטענדסטע די פרעגט
 באר ארויסרופען, געוואלט נישט אופן בשום מלחמה די האבען זיי אז זאגען, אלע

 נישט קען "נויט פערהעלטנישען. די דורך געווארען געצייאונגען דערצו זענען זיי
 גערעכט, געווען איז ער און פערטיידיגט, זיך בעטמאן־האלוועג האט—געבאט" קיין

 און געוואלט, האט מענש דער וואס עפים, זיך מיט ברענגט טהאט מענשליכע יעדע
 ווען ווילען. זיין געגען—גאד אדער רוילען, זיין אהן געווארען ווי איז רואם עפים,

 גרעסטע די פיהרט־איין און אידעאלען העכסטע איהרע צו שטרעבט געזעלשאפט די
 שלעכטע נישט־געוואלטע פיעל אויך דערמיט צוגלייך זי שאפט רעפארמען, סאציאלע

 געשאפען אפט ווערט—מלחמה מארד, פון שלעכטסטען, פון להיפך, און, ערשיינונגען
 שמרע. וואס רעוואלוציעס, די מענשהייט דער ברייבגען אומגליק וויפיעל גוטס. עפים
 זיי צושטערען שלעכטע, ד$ס צושטערענדיג !מענשען פאר׳ן בעסטען צום דוקא בען
 וואס דאס, און לעבען, אין ווערען דערהאלטען דארף וואס "דאס, גוטעס. ביעל אויך

)אמיעל(. פערבונדען" איינאנדער מיט שטרענג אזוי דאך איז אונטערגעהן, דארף
 אונו איז לעבען פון טייל א אז אן, קאנט׳ן פון גרונד-געדאנק א שוין איז עם

 אי־ איז אויפגאבע אונזער געוויס, געשאפען. אונז פון ווערט טייל א און "געגעבעך
 א אויף אן שטענדיג אבער זיך שטויסט אויפגאבע די געגעבענע; דאס בערצושאפען
 אונז, אין עפים דא איז "עם אונז... פון נישט קומט וואם דעם, מצד רוידערשטאנד

)העגעל(. אונז" איבער איז וואס
 שטענדיג מענשהייט די שאפט רעוואלוציע, גערעכטער א צו שטרעבענדיג

 גע• איז דאס זעהן. געקאנט נישט אידעאל איהר אין האט זי וואס אזוינס, עפעס
 לעבען דאס טייל, א גור טהוט שכל דער אוטאפיעס. אלע פון גורל דער רוען

העלפט. אנדערע די בעזארגט
 געזעלשאפט. דער פון לעבען דאס געבויט אלע מיר האבען יאהרען טויזענדער

 גע ממילא און—גליק, אונזער געזוכט מיליטער, אין געדיענט פאדאטקעס, געצאהלט
 ציוויליזאציע איהר מיט געזעלשאפט, ביז-אהעריגע גאנצע די מלחמות. אויך שאפען

 יעדער און מלחמות, און מיליטער פון יסוד אויפ׳ן אויפגעבויט איז קולטור און
חלק. זיין דעם אין האט מענשען, ציוויליזירטע אונז, פון

 העכער מאל הונדערטער איז וואס לוין, א בעקומט ארבייטער ענגלישער דער
 פוילי. א פון לוין דעם פון אויך העכער פיעל קולי, כינעזישען א פון לוין דעם פון

 די. איבער הערשאפט• און פלאט ענגלאנד׳ס פון געניסט ער ווייל ארבייטער, שען
 קאן ענגלאנד וועלכע דורך וו., א. א. האנדעלס״אבמאכונגען גינסטיגע פון ימים,

 זייערע בירגער איהרע. צווישען פערטיילען און לענדער ווייטסטע די אויסנוצען
 קאפיטא• דער אז זאגען, סאציאליסטען די ווען אמת, געוויס איז עס פראדוקטען.

 האט צרבייטער דער אז אמת, נישט אבער איז עס מלחמה. דער פון געניסט ליסט
נישט. פערדיענסט קיין גאר מלחמה דער פון
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הילף. געגענדיטיגע און קאמף
 דער פון שולד די מלחמה דער אין זעהט וועלכע אנשויאונג, רעליגיעזע די

 טיעפען א זיך אין אויפפאסונג, אונזער לויט האט, מענשהייט, זינדיגער גאנצער
 האט ער ווען געהאט, רעכט אפשר טאלסטאי האט מאס בעשטימטער א אין קערן.

 וועלט דער אין אונגערעכטיגקייטען סאציאלע אלע און חמה מ? די אז גע׳טענה׳ט,
 מיר ווען בור אז ;ציוויליזאציע-מענש פונ׳ם זינד די .אין שורש זייער האבען
 גיטער, ,איבערפליסיגע" אלע פון אבזאגען זיך און פויערים פשוט׳ע ווי לעבען וועלען

 און קנעכטשאפט אהן דורכקומען קאנען מיר וועלען ציוויליזאציע-רייכטימער, אלע נון
 אבגרונט דעם געזעהן נישט טאלסטאי האט רוס אנ׳עכטער אלם אבער מלחמות. אהן

 וועלכער גאט. דעם געזעהן נישט האט ער ווירקליכקייט. און אידעאל צווישען
 האט "מוזשיק" רוסישען גרויסען דעם געשיכטע. מענשליכער דער הינטער שטעהט

 רעזול- לע3 די און וועלען ביסעל קליין א נור דארף מענש דער אז געדאכט, זיך
 ומבוטל בטל איבער-נאכט וועלען געשיכטע טויזענד-יעהריגער פיעל א פון טאטען

 ,עמק אוגזער אין בעזעצען אייביג אויף זיך וועט השמים" ,מלכות דאם און ווערען,
*שפל".

 אלם גוטסקייט. מענשליכע די געזעהן בלויז ער האט ריס$, פון תלמיד לס8
 וועלט. די פילט-אן רו^ס ליעבע, פון כח דעם געזעהן גור ער האט מזרח-קריסט

 א נור וועלט-בנין, אין מאכט רעאלע א געווען נישט איהם ביי איז שלעצטע ואס
 די איז עס גרויס ווי געלערנט, נור ער האט שאפענהויער רבי זיין פון פיקציע.

 שלעכטס פון מאכט די רבי, זיין זוי געזעהן, נישט אבער האט ער רחמנות, פון מאכט
 נישט קאן איינס אז אזוי פערבונדען, שלעכטען מיט׳ן איז גוטע ד§ס ווייט ווי און

 מדח און הדין מדת מיטין געווארען געשאפען איז וועלט ',די צווייטען אהן לעבען
הרחמים"(.

 איי- דוקא און רום, אצווייטער דערווייטערט פרינציפ הויפט• אין זיך ה^ט פיעל נישט
 פעטער—ציוויליזאציע מענשליכער דער פון איירען און שטאל האלטען וועלכע די, פון בער

 (,*ווערק זיינע פון איינעם אין ווייזען ארגז פרובט אנארכיסט בעקאנטער דער קראפ^טקין.
 קיום, פאר׳ן קאמף דער נישט איז געזעלשאפט, מענשליכע די רערהאלט וועלכער כח, דער אז

 'געזעלשאפט דער פון מיטגליעדער די וואס דאס,—הילף" "געגענזייטיגע די דוקא באר
 דער פון בעדינגונגען הארטע די מיט קאמף זייער אין געגענזייטיג זיך העלפען
 אינזעק. קלענסטע די פון לעבען פון אנהויבענדיג משלים, טויזענדער דורך נאטור.

 בח דעס אונז ער ווייזט קולטור-מענש, מ$דערנעם צום ארויף ביז וועדים, און טען
 אלע ביי נאטור דער פון איינגעפלאנצט איז וואט ׳הילף געגענזייטיגער דער פון

 מעוט איין קיין קאנען מיר און רעכט געווים האט קראפאטקין בעשעפענישען.
 געשיב- דער אין האט עם בעדייטונג גרויסע א פאר וואט דעם, אין צווייפלען נישט

 גישש אפשר וואלט געזעלשאפט די הילף". "געגענזייטיגע די געזעלשאפט און טע
 געהאל. נישט זיך וו^לטען מענשען די ווען בעשטעהן, טאג אייגציגען קיין געקאנט

 וואלטען דערצו—רעדען צו גישטא גאר איז קולטור אדער ציוויליזאציע א פון פען.
 געלובגען נישס אופן בשום אב^ר איז אטקיג׳ען6קרא" געקומען. נישט אודאי מיר
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 נישט און הילף געגענזייטיגע די בלויז הערשט נאטור דער אין אז דערווייזען, צו
 און בייזען, פון מאכט רעאלע די געזעהן נישט אויך האט ער קאמף. רער צוגלייך ^ויך
 רעלי. דעם זיין מוחל קאנען מיר וואס טאלסטאי׳ס. ווי גרעסער נאך איז פעהלער זיין

קראפאטקין. פאזיטיוויסט דעם זיין מוחל נישט אופן בשום מיר קאנען טאלסטאי, גיעזען
 הגם געזעלשאפט, דער פון וועזען דעם אין אריינגעקוקט ' האט טיעפער פיעל

 ניטשע. פרידריך קריסטענטום, טאלסטאי׳ס פון געגנער גרעסטער דער איינזייטיג, אויך
 לעבען, דאס ענטוויקעלט און דערהויבט וועלכע מאכט, די אז געזעוזן, האט ניטשע

 איבערגענומען נישט שאפענהויער רבי זיין פון האט ער קאמף, דער דוקא איז
 מעג. קאמף. פאר׳ן שלעכטען... פאר׳ן פערשטענדניש דאם דוקא נור מיטלייד", "דאס
 בעזוגדער א פאר גור לעבען, צו כדי בלויז לעבען אין נישט אבער קעמפען שען

 וועג, פון אראב מענשען די בריינגען ברידערל-כקייט און גלייכהייט לעבען. ט ר א
 ,העררען" די געזעלשאפט. דער פון אוגטערגאנג דער זענען זיי—שוראך זיי מאכען

 די ווי לעבען, צו העכער כדי לעבען, אינטענסיוו שטארק א פאר שטענדיג קעמפען
 "גוטער", פאר נישט און "העררען" פון ווערטען פאר קולטור-ווערטען, פאר—אנדערע

 *"העררען און "העררען" פון קאמף דאזיגער דער נאר שקלאםען־מ$ראל"." לאנגווייליגער
 וועזענטליכען זייער געזעלשאפט און געשיכטע דער לעבען, דעם גיט פעלקער"
אינהאלט.

 ווע־ געשיכטע, מענשליכער דער אין צוריקבליקען וועלען מיר ווי ווייט אזוי
 קאמף, מיט אויסגעפילט געווען שטענדיג איז קולטור-לעבען ד$ם אז זעהן, מיר לען

 און הערשאפט פאר גאט, פאר—פעלקער ראסען, שבטים, פאמיליעס. צווישען קאמף
 הר ע מ כדי נאר זיין, צו ך יי ל ג כדי דערפאר, געקעמפט נישט האט מען קולטור.

בעהערשען. צו זיי און אנדערע די אונטערדריקען צו פדי—זיין צו
 גע• אין—האט ער לעבען. פון זייט איין געזעהן גור האט גיטשע אויך אבער

 און מערב פון לעבען ראפינירטע דאס נור אויג אין רוסען-געהאט די צו גענזאץ
 גע. נישט האבען קראפ^טקין און טאלסטאי לעבען. פון פשצזות דאס געזעהן נישט
 גוטע, ד$ם גאט, געזעהן נישט האט ניטשע ;בייזע דאם שטן, פון מאכט די זעהן

 ט^לסטאי, און ניטשע פון סיגטעז דעם ליעבע; און גוטסקייט פון מאכט רעאלע די
 דאסט^• ביי געפינען צו אמקל^רסטען אפשר איז איבערטריבען, רוסיש אויך הגס.

 געראנגעלט שטענדיג זיך האט שלעכטע און גוטע דאס נשמד, וועמענס אין יעווסקי׳ן,
 פנים דאפעלטע דאס אגצוקוקען געוואגט האט דאסטאיעווסקי לעבען, און טויט אויף

 זע• עם פערבוגדען שטרענג ווי געזעהן, ווערק זיינע אלע אין האט ער לעבעף פון
 פרייר, ארי צער צושטערען, און בויען העם, און ליעבע נשמה מענשענ׳ס אץ נען

גוטס. און שלעכטם פערצווייפלונג, און האפנונג
 האס אז מיר, זעהען געזעלשאפט, דער פון לעבען דאס בעטראכטען מיר ווען

 שטענדיג זענען קאמף און הילף געגענזייטיגע אלטרואיזם, און עגאאיזם ליעבע, און
 מאראל־וויסענשאפטען, די אין איינלייטונג זימעל, )זעה: איינאנדער פון אבהענגיג
 אזוי גוטס. דורך שלעכטס צו און שלעכטס דורך גוטם צו קומען מיר ^(. קאפיטעל

 געזעלשאפטס-ארדנונג- סאציאליסטישע די—מארקס׳ן לויט גוטע דאס למשל, קאן,
 א און קלאסען־קאמף אביטערן דורך שלעכטס, דורך הערשאפט איהר צו קומען נור

 סאציאליסטי. $נ׳אלטער שוין איז בעסער ערגער-אלץ וואס קאפיטאליזם. מורא׳דיגען
פרינציפ. שער

 צוזא• ווערט קערפער מענשליכער דער אז געפינען, מען קאן פיזיאלאגיש שוין
 ליעבע די—ליעבע פון געפיהל שטארקסטע דאס אפילו קאמף. א דורך נור מעגגעהאלטען

 צו שנאה בעשטימטער א מיט פערבונדען בעקאנט, ווי אפט, איז—געשלעכט אנדערז צום
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 ^בגע שוין זיך האבען עם וועלכער אויף געשלעכט,-אנ׳ערשיינונג, אייגענעם עםד
 הא- מיר ווייל ד.םג'ען, מייסטענס האסען מיר בעלעטריסטען. און מעדיצינער שטעלט

 א געווים—משפחה אייגענער דער צו ליעבע די פערקעהרט. און מרדכי׳ן, ליעב בען
מענשען. אנד^רע בע׳עולה׳ן זאלען מיר דערצו, אפט אונז מידה-בריינגט גוטע

מלחמת. פון ערשיינונג דער מיט געזעלשאפט דער אין אויך עם איז אזוי
 צ! אפט אונז בריינגט קולטור־גיטער זיינע צו און פאלק אייגענעם צום ליעבע די

 זיי מיט און קולטור, אונזער פאר שעדליך זענען וועלכע פעלקער, אנדערע האסען
 שאפען מיר .׳ליעבע די נאר האם, דעם נישט געוויס זוכען מיר האלטען. צו מלחמה
 האט ראסקאלניקאוו רוילען. אונזער געגען עפים ווילען אונזער דורך שטענדיג אבער

 אומצו־ געקומען אזוי איז ער און מענשהייט די מאכען גליקליך געוואלט כלומר׳שס
 גייסטיגע זיינע און פאלק אייגענע ד^ס ליעבען מיר ווייל דוקא פרוי. א בריינגען

 דוקא און גייסט, "טערדארבענעם" זיין און פ^לק אנדערע דאם מיר האסען גיעער,
 לייב מיט זיך פעראייניגען פאלק, אנדערע ראם פייגט האבען מיר ווייל דערפאר,

 אונזער^ געגען קעמפען צו כדי פאלק/ אונזער פון "זיהן אלע לעבען און
, ,שונאים״.
 ווי זעהן, געקאנט מלחמה פון ציים לעצטער דער אין אויך עם האבען מיר

 געגענזייטיגע די—מלחמה גרויזאמער דער דורך דוקא—געוואקסען איז עם שטארק
 איז געשיכטע מענשליכער דער אין צייט שום קיין אין געזעלשאפט. דער אין הילף

 געווארען געזעהן נישט איז גוטם, פיעל אזוי געווארען ארויסגעוויזען נישט אפשר
מלחמה. לעצטער דער פון צייט דער אין ווי בארימהארציגקייט, פיעל ^זוי

 פח, דאזיגער דער און געשיכטע, דער אין שטענדיג מיר געפינען קאמף דעם
 מיט׳ן אויסגעריסען אויסען, נאך צושטערט און צושמעטערט פיעל אזוי האט וואס

 רעם געמאכט חרוב אפט קולטורען, זייערע און מדינות פעלקער, גאנצע ווארצעל
 אינע- לעבען דאס געשאפען און געבויט שטענדיג האט כח דערזעלבער—ישוב גאנצען
 געפינען אזוי פעלקער. די פון לעבען דאם געשטארקט און דערהאלטען ווייניג,

 אינעי געהערשט שטענדיג האט הילף. געגענזייטיגע די אז ע, געשי דער אין מיר
 איז קאמף דער און וו. א. א. קלאס אין שבט, אין משפחה, דער אין :ווייניג

 א מיט אקלאן געהאלטען מלחמה האט עם אויסען: נאך געווענדט געווען שטענדיג
 א פאלק, א מיט פאלק א קלאס, א מיט קלאס א פאמיליע, א מיט פאמיליע א קלאן,

 דורך שנאה, דורך וו. א. א. פעלקער פון פערבאנד א מיט פעלקער פון פערבאנד
 ארגאניזאציעס, שטארקע צו געקומען פעלקער די זענען מלחמות און בעוואפנונג

קולטורען. אייגענע צו שט^טען, צו

17

מרחמות. פון בעדיימונג די
 מעהר איז קאמף דער אז זעהן, מיר קאנען געזעלשאפט, די בעטראכטענדיג

 זי. דערהאלט הילף" "געגענזייטיגע די בעת געשיכטע, די בעוועגט וואס ז, כ דער
 פון כהות די דורך זיך ענטוויקעלט און זיך דערהאלט וועלט־געביידע די ווי אזוי

 קאמף דורך בנין סאציאלער דער אויך זיך בעוועגט אזוי אבשטויסונג, און צוצי!ונ:
 עס האט פילאזאף גריכישער א ווי ליעבע, און האס דורך הילף, גע:ענזייטיגער און

 געהערשט וועלט דער אין וואלט עם ווען יאהרען. סויזענדער פאר געזעהן שוין



גליקסמאן. אברהם ד״ר 156

 בע- אויך אין ד^ם קיום. קיין האבען געקאנט נישט אודא זי וואלט ליעבע, בלויז
 האט וואם ביהנען, די מיט משל בעריהמטען מענדוויל׳ס פון כונה די שטימט

 שילדערט מענדוויל אויפמערקזאמקייט. פיעל אזוי ארויסנערופען יאהרהונדערט .17 אין
 איהרע אלע מייל אונטער, געהט געזעלשאפט א ווי ביהנשטאק, א פון משל אין

 ווען בליהען, צו דוקא קומט זי ווי און וואוילטעטיג, און גוט זענען מיטגלידער
עגאאיסטען. זענען לע3

 דורן עקאנאמיע פאליטישע די ענטשטאגען איז עם זינט מיר, האבען בכלל
 גאב• דער אז געדאנק, צום צוגעוועהנט שוין זיך תלמידים, זיינע און סמיט אראם

 קאמף דער איז ענטוויקלונג, עקאנאמישער דער פון געועלשאפט, דער פון יסוד צער
 דערגרייכען פעלקער די וועלכער צוליעב קאנקורענץ, די—פעלקער און יחידים פון

וויהענשאפטען. סאציאלע אלע געבויט זענען יסוד דעם אויף מדרגה. העכסטע זייער
 איז לעבען דאם אז בעוויזען, אפענהיימער פראנץ האט צייט לעצטער דער אין

 די דורך ווערען וואס גיטער, די—אנ׳עקאנאמישען :פרינציפעץ צוויי אויף געבויט
 פאליטי- א אוץ הילך־"(, געגענזייטיגע "די )אפשר געשאפען און אויסגעארבייט מאסען

 דורך זיך בערייכערן קלאסען וואט דעם, אויף-3רוי אויף געבויט איז וואס שען,
מלחמות.

 "געגעגזייטיגע די פאקטאר, עקאנאמישען דעס נישט געוויס לייקענעץ מיר
 אגטקעגעגגעזעצ• דעם אין אריין נישט אויך פאלען און בערייטונג איהר און הילף"

 און קאמף בלוין וועלט דער אין זעהן צו קראפאטקין, פעטער פון פעהלער טען
 מיר וועלכער אהן מלחמה, פון בעדייטונג די בעטאנען אבער מוזען מיר מלחמות.

 דעו געווען זיכער מלחמה די איז איצט ביז בעגרייפען. נישט געשיכטע די קאנען
 ד• פאסען-אויף געלעהרטע מאנכע פעלקער. די פון לעבען אין פאקטאר וויכטיגסטער

 דייטשען דעם מלחמות. פון געשיכטע א אלם מענשהייט דער פון געשיכטע גאנצע
 דעו פון געשיכטע גאנצע די אנצושרייבען געלונגען עם איז ראהרבאך אימפעריאליסט

 פעלקער, די פון ארגאניזאציע מיליטערישער דער פון שטאנדפונקט פון מענשהייט
 זין געפינען פעלקער אלע ווי געשיכטע, גאנצער דער פון דויף אין מיר זעהען באמת

 געווען איז ציוויליזאציע און קולטור יעדע איינאנרער. מיט קאמף א אין שטענדיג
 די מלחמה. און מיליטער פון יסור אויפ׳ן דערהאלטען און ?עגרינדעט אויפגעבויט,

 זייערע דורך ענטוויקלען זיך און בעשטעהן געקאנט בור האט גריכען די פון קולטור
 ווידער רוימער די האבען געפאלען, איז גריכענלאנד ווען נצחונות. מיליטערישע

 אונטערגעגאב- איז רוים שווערד. און פייער דורך ציוויליזאציע נייע א געגרינדעט
 אר• מיליטערישע בעריהמטע איהר ווייל פארשער, פיעל פון מיינונג דער לויט גען,

 פעלקער, אנדערע מיט צונויפגעמישט זיך האבען זיי ווען שפעטער, איז גאניזאציע
 זיך האט פראנקרייך כחות. בארבארישע פרישע די געגען הינטערשטעליג געווארען

 איהרע דורך קולטור-לאנד א און מלוכה שטארקע א געווארען איז און פעראייניגט
 מיט מלחמה איהר דורך ענטוויקעלט זיך האט שפאניען ענגלענדער. די מיט מלחמות

 ענטוויקעלט זיך האבען אמעריקא פון צפון-מלוכות פעראייניגטע די מאוורען. די
 דעמאקראטישע א געווארען איז שווייץ די ענגלאנד. מיט פרייהייטס-מלחמות דורך

 וואס וו. א. א. האבסבורגער די מיט מלחמות איהרע דורך רעפובליק פרייהייטליכע
 וועלט, דער אין געהאם קולטור איהר און יאפאן למשל, וואלט, אבעדייטונג פאר
 צווי- אריין מלחמה און ארגאניזאציע מיליטערישער איהר דורך נישט וואלט זי ווען
 פעל- פרימיטיווע די זיך האבען מלהמות דורך נאר נאציעס? ציוויליזירטע די שען
 פר^. זייערע מיט אנ׳אויטטויש צו געקומען זענען און בקקענט איינאנדער מיט קער

דו?טען.
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 נאד מלחמה, פון געטין די בלויז נישט זעהן מען פלעגט מינערווא דער אין
 איז מלחמה-געטין די לעבען. דאס בענייט וועלכע קראפט, שאפענדיגע קלוגע, א אויך

 דעד פעלדער. וואקסענדע און שטעדט בליהענדע פון סימבאל דעד געווען צוגלייך
 פי- גריכישע אלע—גריכען די פון בעשעפטיגונג אידעאלסטע די געווען איז קריעג

 לעבען און מלחמה קריעג. צום אכטונג גרוים מיט בעציהען זיך פלעגען לאזאפען
דאסזעלבע. געווען אפט זיי פאר איז

 מאדערנעם אונזער צו געגענזאץ אין בעקאנט, ווי האט, רעכט רוימישע דאס
 די ציוישען צושטאנד רעכמליכען נארמאלען דעם אלם מלחמה די בעטראכט רעכט,

 אויסנעהמליכען אבעזונדערן, פער געהאלטען דאגעגען שלום דעם און פעלקער,
 אויף געשטיצט זיך האט 01!ס5 ז0ות5ח05 דעם פון שטאלץ גאנצער דער אבמאך.

 דורך פערטיידיגען לענדער אלע אין בירגער זייערע פלעגען רוימער די וו$ס דעם,
 גאנץ זייער רעדען. צו וו$ס נישטא איז גערמאנען די פון מאכט. מיליטערישער

 געררען זענען מיליטער און פאלק מלחמה. אויף נור אויפגעבויט געווען איז לעבען
 גע- מיטעלאלטער אין איז ערד פון פערטיילונג די ישוב, גאנצער דער דאסזעלבע.

 בעקומען געקאנט נור דעמאלט האט מען יסוד. מיליטערישען א אויף אויפגעבויט ווען
 געזעל- גאנצע די סיסטעם(. )לעהנ׳ס מיליטער-דיענסט פאר בעארבייטען צום ערד

מלחמה. אויף געגרינדעט געווען איז היערארכיע שאפטליכע
 רע. אלע כמעט ענטוויקעלט זיך האבען און ענטשטאנען זענען מלחמות דורך

 נצחון דער קריעגס-געטער. געווען זענען געטער מייסטען די געטער. אלע ליגיעס,
גע. איז מלחמה אין מפלה די און גאט א פון נצחון דער געווען איז מלחמה אין

מיליטערישער דער דורך ענטשטעהן געקאנט נור האט קאראן דער מפלה. זיין ווען
 פייער מיט איינגעפיהרט איהם האבען וואס סולטאנען, און קאליפען די פון מאכט

מיליטערישער דורך האבען עסטרייך און בי_יערן פראנקרייך, שפאניען, שווערד. און
דאגע־ רעפארמאציע. די ענטוויקלען זיך לענדער זייערע אין דערלאזט נישט מאכט

 רעפארמאציע די איינגעפיהרט מאכט מיליטערישער דורך גור קר^מוועל האט גען
 אייג• רעפארמאציע די איז צפון-דייטשען און שוועדען די ביי אויך ענגלאנד. אין

 פוילישע אלע רעוואלוציעס. דורך ווי מיליטער, דורך מעהר געוו^רען געפיהרט
שטרעבונגען. רעליגיעזע מים פערבונדען געווען זענען אויפשטאנדען

 מלוכות אלע ענטוויקעלט זיך האבען און ענטשטאנען זענען מלחמות דורך
 אפענהיי- פראנץ און )גומפלאוויץ אונטערגעגאנגען זיי זענען מלחמות דורך און

 צו געקומען און קאפיטאל דער ענטשטאנען איז מלחמות דורך הויפטזעכליך מער(.
 דורך זאמבארט(. אויך לעצטענס און )דיהר?נג וועלט דער אין הערשאפט זיין

 איינריכטוג- סאציאלע און ארגאניזאציעס רוב דאס ענטוויקעלט זיך האבען מלחמות
 אלע אבמאכונגען, עקאנאמישע און פאליטישע אלע זייערע פעלקער, די פון גען

 דאס ענטוויקעלט זיך האבען מלחמות דורך איינאנדער. צו פעלקער פון בעציהונגען
 )ספעג- געזעלשאפט דער אין אומגאנגס־פארמען און געברויכען מנהגים, רוב

 שטענ" איז לעבען גאנצע דאם מלחמה. דער פאר און אין געלעבט האט אלץ סער(.
 יניקה זיין ציהט מלחמה דער פון מלחמה-גייסט. פון דורכגענומען ווי געווען דיג

 א מאלעריי. און מחיק פאלקס-ליעד, און מינעזאנג פ^עזיע, פון .טייל אגרויסער
 א. אויסדרוקען מיליטערישע מיט זיך בעדיענט שפראך אונזער פון טייל גרויסער

 געזעל- דער פון אינסטינקטען מייסטען די זיך ערנעהרען מלחמה דער פון וו. א.
יחידים. פון און שאפט

אנטיסעמיטיזם. פון אינסטינקט דער פערבארגען אויך ליעגט מלחמה דער אין
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מלהמה. ארץ יודען
। יודען. צו—פראגע אונזער צו צוריק אום זיך קעהרען. מיר

 שטעהען יודען, מיך פעלקער. די פון לעבען אין געזעץ" "א אין מלחמה די
 גע- איז געזעלשאפט דער פון לעבען דאס געזעץ. געזעלשאפטליכען דעם ער ם אוי

 ,גע• אויף ליעבע, און ה^ס אויף—פרינציפען צוויי אויף געזעהן, האבען מיר ווי בויט,
 אוי• געגען קאמף און אינעווייניג הילף געגענזייטיגע :קאמף און הילף״ גענזייטיגער

בעשטעהן. אנדערש נישט קאן און זייטען צוויי זיינע האט לעבען דאס סען.
 די פון קאמף אין האבען און אינערליך, זיך, מיט בלוין לעבען יודען, מיר,

 אייגענשאפטען, מייסטען די אויך אונז פעהלען עם נישט. הלק שום קיין פעלקער
 אייגענשאפטען,—מלחמות זייערע צוליעב פעלקער די ביי ענטוויקעלט זיך האבען וואס
 אנ׳אויסנאהם זענען מיר געזעלשאפט. דעד אין לעבען צו שווער איז עס וועלכע אהן

פעלקער. די צווישען
 בע• אונזער געפינען מיר וועלען געשיכטע, די בעטו־אבטען וועלען מיר ווען

פעלקער. די דורך און צווישען גאנג מערקווירדיגען גאגץ זונדערן,
 א געווען מיר אויך זענען יוגענד-צייט גליקליכער און גוטער אונזער אין

 ספרים הייליגע אונזערע פון גייסט דער פעלקער. אנדערע אלע ווי מלחמה־פאלק,
 שטעלען עלטסטע די הערליכקייט. און קר^פט נקמה, מלחמה, מיט אומעטום אטעמט

 ד׳ א.(. א. ישיר אז דבורה, פון שירה )די מלחמה-ליעדער זענען תורה אונזער פון
 אוג• אנגעפיהרט אליין האט -ער גאט אובזער פון נאמען דער געווען אין צבאות
 אונז מיט פעלקער די האבען ווערטען בעזונדערע פון פאלק א אלם מלחמות. זערע

 געווען איז געבאט נאטירליך ז^נזער מצוד", ,מלחמת א—זיי מיט מיר און געקעמפט
הימעל". אונטער׳ן פון נאמען זייער ,אויסצומעקען

 דעמ$ל• גרעסטע די ווען אצייט, געקומען איז געשיכטע אונזער פון לויף אין
 די געקעמפט האט עם געקעמפט. אונז מיט האבען רוימער, די אויבערמאכט, דיגע

 קיין געווען נישט איז אונז פאר קולטור. יודישער דער מיט ציוויליזאציע רוימישע
 אויה- זאך,-אדער אנ׳אונמעגליכע—שונאים אונזערע בעזיעגען אדער אויסוועג: אנדער
 נישש זענען זאכען ביידע די פאלק. אלם אונטערגעה; און קולטור אונזער געבען

 די אנגענומען נישט אויך האבען מיר אבער געזיעגט, נישט האבען מ״ר געשעהן.
 וואס בלוין, נישט און געפ^דערט. האט לעבען פון געזעץ דאס ווי קולטור, פרעמדע

 איבערגע- האבען בעזיעגטע, מיר, נאר בעזיעגט, נישט אונז האט איבער-מאכט די
 גריצישע אלע איבערגעלעבט האט גאט יודישער אוגזער און זיעגער, אונזערע לעבט

געטער. רוימישע און
 אונטערגאנגז פון געווארען נצול דעמאלט מיר זענען פרייז וועלכען פאר אבער

אויפגעגעבען, נישט מיר האבען קולטור אוגזער פאלק. אנ׳אנדער געווארען זענען מיר
אין לעבען, פון אויפפאסונג אונזער אין געוו^רען אנדערש אבער זענען מיר

ווערטעך זערע
 אזא געקומען איז עם ווי ערקלערען, צו פלאץ דער ד$ נישט איז עס
 האט פאלק יודישע דאס אז גענוג, פאלק. אונזער פון לעבען אין יואנדלונג

אנגעהויבען ה$ט פאלק יודישע דאס אמלחמה-פאלק. זיין צו אויפגעהערט מאלט
פעלקער. אנדערע ווי שווערד, אויפ׳ן נישט און אידעאלען' אויף קיום זיין בויען

נישמ האבען מ-ר וויילשוואכע, אלם אפשר—געשאפעןדעמאלט האבען מיר
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 פון אידעאל געוואלט-דעם פארט זיך האט לעבען און ברירה, אנדער קיין האם
 מיר משיח; פון אידעאל דעם פעלקער, אלע צווישען ברידערליכקייט און פריעדען

 און תורה בלויז גזיט מאכט, אהן לאנר, א אהן לעבען קאן מען אז בעוויזען, האבען
 לויף דעס געגען געווען זענען וועלכע אידעאלען, געשאפען האבען מיר אידעאלען;

 נישט פאלקיהאט שום קיין וועלכע אידעאלען,—נאטור" דער ,געגען וועלט, דער פון
 זיך האט קריסטענטום דאס וואט דעם, אויף קוקענדיג נישט ^ננעהמען, געקאנט .

 שווער געוויס איז עס וועלכע מיט אירעאלען, פערשפרייט; זיי צווישען כלומר׳שט
 ווייל )און אידעאלען דאזיגע די דורך לעבען. צו שווערער באך און שטארבען צו

 —אונטערגאנג פון געיוארען נצול מיר זענען קעטפען( צו זויפגעהערט האבען מיר
 צוגלייך מיר זענען תורה אונזער פון טייל שפעטערדיגען ד^זיגען דעם דורך ער3<ן

 לע- אונזער פעלקער. די פון משפחה דער אין באהעמיעס און פרעמדע געווארען
 אויפ׳ן געזעצען, סאציאלע אלגעמיינע די אויף בויען אויפגעהערט זיך האט בען

 שטיצט לעבען אינזער פעלקער. די צווישען מלחמה די שאפט עס וואט גלייכגעוויכט,
וועלט. דער פון נישט איז מלכות אונזער—געזעץ" אנ׳״אינדיווידועל אויף זיך

 נישט-נאטירליכעץ בעזונדערן, דאזיגען דעם אין $ט און
 ן ע נ ע ז מיר אם וו ם, דע אין ר; ע ק פעל ע ל א להכעיס צו אויף קיום

 אין ; ץ זע ע ג סאציאלען דעם צו־להכעיס אויף לעבען ן ע ב י בל גע
 פער- צו אונז געלונגען ט ש ני איז שונאים אונזערע ס $ וו ם, דע

 ן ע ב א ה מיר ס א וו ם, דע אין ן; יי ז געמוזט ט ל § וו עס י וו גיכטען,
 אוג- דאזיגען דעם אין —גורל אונזער פאר בעהאלטען אונז

אנטיסעמיטיזם. פון דערסוד שטעקט ק?ום נארמאלען
 אסא- אויך איו ד$ס כאחיך/ הוא הרי ,כשלקה : זאגט ץ8ז אתלמוד׳ישער
 גע- אדער בעזיעגט פאלק פיינדליך א האט פאלק א ווען פלל. ציאל־פסיכאלאגישער

 האבען דאגעגען איהם, צו שנאה זיין צייט דער מיט פערלוירען עס האט של$גען,
 )צו ציעל זיין האט עט און מלחמה געפיהרט האט פאלק א ווען אז געזעהן, מיר

 זיך האט דערגרייכט, נישט געגנער( י דעם מאכען אונטערטעניג אדער פערניכטען
 געשלאגען, גע׳רודפ׳ט, מען האט פאלק יודישע דאס שנאה. זיין פערשטארקט ב^ך

 איצט ביז פיהרט יוד דער בעזיעגט. נישט ד^ך אבער לאגד, זיין פון פערטריבען
 געיואקטען. שטענדיג טאקע דערפאר איז איהם צו שנאה די—לעבען אייגען זיין

 אן זיך קאן פאלק שום קיין און לופט דער אין לעבט פאלק יודישע דאס זוייל
 פא- לעבען פון געזעץ דאס ווי—לאנד זיין צושטערען און זיין נוקם גישט איהם

 געווים איז דאס טאג. צו טאג פון יוד צום שגאה די זיך פערשטארקט—דערט,
 י מלחמה. דער נאך אויסגעוואקסען אזוי איז אנטיטעמיטיזם דער וואט סבה, די אויך

 ר ע ק ל ע פ די פעלקער. די צווישען בילאנסען פון צייט א געווען איז מלחמה די
 זיי און ן ער נד א מיט׳ן נס יי א אבגערעכענט אלע זיך האבען
 : בעציהונגען נארמאלע צו צוריקקומען אפשר איצט קאנען
 ׳ן ט י נ? ר נא אבגעקיהלט. זיך האט איינאנדער צו שנאה זייער

 קיין האט אברעכענען-ער געקאנט נישט זיך מען האט יוד
פעלקער. די יי ב נישט ט" נ ע ר ו ק ,קאנסא

 וועלען מיר ווען אנשויאונג, דאזיגע די פערשטעהן קאנען מיר וועלען קלארער
 פעאדאליזם; און מלחמה פון גי_יםט פון אויך שטאמט וועלכער דועל, דעם בעטראכטען

 וואם געגנער, דער ווען למשל, סטודענטען, אדער אפיצירען דייטשע פון אפעראיין אין
 און וויזיט-קארטע דיין גיט-איבער בעליידיגונג, א פאר דועל צום געפןדערט ווערט

צווישען קאמף דער און בעליידיגטער דער זיך בערוהיגט קאמף, דעם נעהמט־ןזן
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 עב איו אנדערש גאגץ אכטונג. געגענזייטיגער פון פארם א נעהמט־אן געגנער די
 ריב־ זיין אויף נישט גיט ער אד פאדערוגג. די אן נישט נעהמט געגנער דער ווען אבער,
 נאר גישט, זיך בערוהיגט געגנער זיין וואט נור, נישט איז דעמאלט אדרעם. טיגען

 דער פעראכטונג. פון פארם די נעהמט-אן און אונענדליך באך שטייגט שנאה די
 אלע ביי כבור זיין טערליערט פאדערונק די אנגענומען נישט האט וו^כער מענש,

 אין ווייזען יישש זיך קאן און פעראכט אלעמען פון רוערט ער מענשען; "בעסערע־"
 צו איהם רעכט, ד$ס האט מענש יערער און הפקר ווי איז ער געזעלשאפט, דער

מריין. פנים אין שפייען
 דך ער -וועט ? שלאגען הייסט וראם :יושר וועגען רעדען וועט ער ווען

 פון מענש קיין נישט רעדט אווי מאכען. נידריג און לעכערליך פעהר נאך
כבוד.

 פעלקער, די צווישען פאלק יודישעץ פון שטעלונג בעזונדערע די איז ד$ס
דועלירען. איין אין שטענדיג דך האלטען יועלכע

 —געגנער די וויזיט-קארטע זיין איבערגעבען נישט קאן פאלק יודישע דאס
 פאסט׳רעסטאנט וואוינט עט אנ׳ארמעע. אהן לאיד, א אהן לופט, דער אין לעבט עס
אנגעבען. נישט $דרעס זיין פעלקער די קאן און

 שווערד מיט׳ן פערטיידיגט עס מלחמה: פיהרען מען קאן פאלק יעדען מיט
 די צווישען אכטונג און פלאץ א עם האט דערפאר קולטור. זיין אינטערעסען, זיינע

 פיהרט פאלק יודישע דאס שווערד. און פייער מיט שטענדיג לעבען וואט אומות,
 ז*א שטאנדפונקס יודישער דער נישט. עם פערטיידיגט און—לעבען משונה׳דיג זיין

 פון באדען אויפ׳ן נישט זיך שטעלט יוד דער פעלקער. אנדערע פון דער ווי נישט,
 ווילען וועלכע פעלקער, די מיט יוד דער רעדט עפים סאטיספאקציע. אונבעדינגטער

 וואס נישט, וואונדער קיין — הומאניטעט און יושר וועגען דועלירען, איהם מיט זיך
׳שטארק. אזוי איהם פעראכטען זיי

 פעא• דער—מלחמה אויף געבויט זענען פעלקער די צווישען בעציהונגען אלע
 פון ווערטען די מ^ג. היינטיגען ביז אינסט?ןנץ מאראלישע העכסטע די איז דאל

 מענשהיים, דער פון ווערטען העכסטע די איצט בין זענען קאמף גבורה, כבוד,
 יוד דער קריסטליך. כלומר׳שט זענען פעלקער די וואט דעם, אויף קוקענדיג נישט

 פאר גישט אלץ דאס גילט עפים ווערטען. אלע די פון זייט א אן אבער שטעהט
 פאלק יודישען מיט׳ן מלחמה-ריטער. פון בעגריפען די מיט נישט לעבט ער איהם.

 איז יוד דער—שליסען נישט שלום קיין און פיהרען נישט מלחמה קיין מען קאן
 פון שט^נדפונקט אויפ׳ן נישט זיך שטעלט יוד דער ווייל און ישוב, פון .נישט

 מענש יערער און הפקר ער איז נישט, סאטיספאקציע קיין גיט און סאטיספאקציע
דועל. פון פאל אין בעזעהן עט האבען מיר ווי פעראכטען, איהם מעג

 קאמף זייער און זיך,׳ דועלירען אנדערן, מיט׳ן איינם קעמפען אומות אלע
 דער—אכטונג געגענזייטיגער פון פארמען ריטערליכע און רעכטליכע נעהמט-אן

 זוי8—פעראכטונג פון קלעם פאגראמען, פון פארם די נעהמט־אן יוד מיט׳ן קאמף
 אויפגעקלערטע ביי גישט״אן. דועל קיין נעהמט וואט דעם, מיט זיך מען פיהרט

 אויך $בער ווירקט זי קולטור־מאסקע. א הינטער שנאה די זיך בעהאלט פעלקער
 *ס^טיספאקציע גישט זענען זיי ז יודען "פעראכטעטע נשמה. דער אין טיעף דארט

כבור. זיין נישט פערטייריגט וואט פאלק, א—פעהיג"
 אנטיסעמיטיזם דעם געפינען מיר וואט דאס, אויך זיך ערקלערט דערמיט

 אין אנטיסעמיטיזם דער קרייזען. אריסטאקראטישע העכערע די אין הויפטזעכליך



16. ערעייגונג■ םיכ$ל$גישע8סן(צי*ל־ *לס אנטיסעניישיזם ד?ר

 סדן אנשויאונג עסישעד דעד מיט און גייסט פעאדאלען מיס׳ן פערבונדען שטרענג
 גע. "בעסערער" דער אין געפינען צו הויפטזעכליך איז וועלנע מלחמה, אין מיליטער

מילי אין שטעקט פאלק א מעהר וואם פעלקער: מיט אוץ■ אייגענע יאם זעלשאפט.
 אנטיסעמיסיזם דער איז וועניגסטען אם יודען. די עם האסט מעהר אלץ טאריזם,

 פעאדאליזם. פון ועיטער זענען זיי ווייל לענדער, אינדוסטריעלע די א־ן פערשפרייט
אמעריקא. ענגלאנד, מיט לאל דער איז דאס

¥1

פערספעקטיווק. די
 וועס געזעלשעפט מענשליכע די ווען א( :אונטערגעהן קאן ענטיטעמיטיזם דער

 וועלט-אנשויאונג, בעזונדערער זיין פון און מיליטאריזם פון בעפרייען אינגאבצען זיך
 א ווערען צוריק וועט פאלק יודישע דאס אויך ויען (3 יעצט. ביז הערשט וועלכע

 מאמר, בעקאנטען רעם פון זין דער דאס איז )אפשר לאבד זיין אין מלחמה-פאלק
זכאי(. כלו אדער חייב כלו איז וואס אדור, אין קוסען רועם משיח אז

 האבען וועלכע אפענהיימער, פראיץ לעצטענם און ספענסער ווי געלעהרטע,
 האבען פעלקער, די פון לעבען אין מלחמות פון בעדייטונג גרויסע די איינגעזעהן

 אין זיך דערנעהנטערן מיר וועלכער צו אצייט, פארגעזאגט ווערק זייערע אין דאך
 פעאדאלען פון טיפ דער אונטערגעהן וועט עם ווען צייט, א—ענטוויקלונג, אונזער

 פון לעבש וועלכער מענש, אינדוסטריעלער דער הערשען וועט עם און מיליטער־מאן
 וועט פעלקער די פון לעבען דאס ווען ;)ספענסער( רויב פון נישט און ארבייט

 עס ווען ; מארד און מלחמות מלוכה-פון פון יסוד אויפ׳ן געבויט מעהר זיין נישט
 נויטיועב־ א איז מלחמה די וועלכער אין ארדנונג, בלוטיגע די אונטערגעהן וועט

 יסוד אויפ׳ן מענשהייט די ארגאניזירען ניי אויפ׳ס זיך וועט עם און דיגקייט,
)איענהיימער(. הילף" "געגענזייטיגער און ארבייט געזעלשאפט, פון

 אנ׳עהנליכע ערווארט יודישער, דער בעזונדערס סאציאליזם, מאדערנער דער
 בע- עקאנאמישע די אין שורש זיין נישט האט סאציאליזם יורישער רער לעזונג.

 יודען פון ליירען די אין מעהר פיעל באר פר^לעטאריער, יודישען פון דינגונגען
 אלע• הויפטזעכליך סאציאליזם פון ערווארט סאציאליסט יודישער דער פאלק. אלם
 גאנצער דער פון ערלעזויג דורך נור אז גלויבט, ער פראגע. יודישער דער פון זונג

 דאס צרות. זיינע פון ווערען אויסגעלעזט פאלק יודישע דאס אויך קאן מענשהייט
 הא- מיר וועלכען וועג, צווייטען דעם צייטען. משיח׳ם פאר ל$8נ׳אידע אבער איז
 דער אויף נישט ווארט ציוביזם דער ציוניזם. דער געוועהלט האט דערטאהנט, בען

 זוכס און הקץ" את "דוחק איז ער אידעאלען, אלגעמיין־מענשליכע יי פון ערפילונג
צייט. זינדיגער אונזער אין פראגע יודישער דער פאר לעזונג א

 נא- צום זיך בעקענש ער פעלקער. אלע פון וועג דעם וועהלט ציוניזם דער
 אויפ׳ן זיך שטעלט ער פעלקער, די פון פאליטיק רעאלער דער צו טור-געזעץ,

 א יוד דער ווערט ציוניזם דורכץ סאטיספאקציע. פון שטאנדפונקט.
 דעריבער און פעלקער, דועל-פעהיגע און דועל-פיהרענדע די צווישען מיטגליעד

 איינער ציוניזם. פאר׳ן אכטונג כ אגעפיהל שונאים אונזערע ביי מיר בעמערקען
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 איידעלסטע "די ציוניזב: דעם אנגערופען האט שונאים גרעסטע אונזערע פון
 דאס אדרעס, יודישען דעש אנגעבען איז-דאם ציוניזם דעד יודענטום". אין רעגובג

" געגנער. פון ארויסרוף דעם אויף ווידט״קארט^ די איבעו־נעגען

*
יד

1 ה. .9
 איך זעה ארטיקעל, דעם אין ארויסגעזאגט האב איך וועלכע מיינונגען, די אין

 מדינה. צו מדינה פון פאלק, צו פאלק פון וואנדערן לאנגען אונזער פון סוד רעם
 פערטרי. אונז בכיון און דערהאלטען געוואלט השגחה געטליכע די אונז האט אפשר

 וועלען עס ווען אצייט, אין אחין צוריקצופיהרען אונז כדי לאנד, אונזער פון ען3
 זיין קאנען וועט קיום אונזער און פעלקער, די צווישען מלחמות די אויפהערען
געזעהן. האבען נביאים אונזערע ווי געזיכערט,
 לאבד, אונזער אין געבליבען וואלטען • מיר ווען אז גישט, ספק קיין איז עם

 פון געזעץ לויט׳ן געבליבען, נישט ופליט שריר קיין אונז פון איצט שוין וואלט
געזעלשאפט, דער אין געהערשט איצט ביז האט וואס גלחמה,

ישראל, נצח פון סוד דער אפשר אין ראם

^1^



ציטראן. ?. ש.

"דבוק". פון געשיכטע רער צו
♦

 גע. ארויסגעזאגט אהער ביז זענען וו^ס מיינונגען, פערשיערענע אלע די נאך
 ליטערארישע אין הן און פרעסע דער אין הן "דבוק", אנ-סקי׳ס וועגען ווארען

 בעקומט דורכדעם ווערק. קלאטיש אלס אנערקענט אלגעמיין עם ווערט שמועסען,
 דעד פון ענטשטעהונגס-געשיכטע די בלויז נישט איגטערעס בעזונדער א אונו פאר

 צו האבען וואס פרטיג^ אנדערע אלע אויך נאר שאפונג, דיכטערישער דאזיגער
 זענען סקי׳ן—אנ מיט געשפרעכען אפטע מיינע פון שייכות. וועלכע־עס-איז א איהר

 בע- געוויסע אריינטר^גען קאנען וואס ד$טען, אייניגע זברון אין פערבליבען מיר
זאך. דער אין לייכטונגען

* . *
*

 שריפטשטעלער, וועגען שמועט א פערפיהרט סקי׳ן—אג מיט איך האי אמ$ל
 עם וועמען ביי אזוינע, וועגען און לייכט, גאנץ זאצען זייערע שרייבען וועלכע
:לישנא כהאי געזאגט סקי—אב מיר האט דאן שווער. זעהר דך שרייבט

 שווע. שום אהן אויך, איצט שרייב און געשריבען, אן שטענדיג פון האב -איך
 קיינמאל איך האב חבלי-לידה, ליטערארישע רופט מען וואט דעס, פון ריגקייטען.

 יאהר צעהנדליג פאר ערשטע' די אין בעזונרערט אבער, האב איך געוואוסט. נישט
 כתב-יר דעם אבצושיקען נישט טבע די געהאט טעטיגקייט, ליטערארישער מיין פון

 צו צייט פון טיש-קעסטעל, אין איהם אריינלעגען נאר רעדאקציע, אין באלד
 אין אדער אויסמעקען וואט איהם פון מאל יעדעם איהם, אין אריינקוקען צייט
 ביז ציחען מיר ביי זיך פלעגט פראצעס דאזיגער דער זיין. מוסיף עפים איהם

 דעמאלט ערשט בעשעפעניש. ניי א געדאנק אין ווערען געבוירען מיר ביי ס׳פלעגט
 איהם אוועקלאזען און איבערשרייבען ניי דאס פון גאר מאנוסקריפט דעם איך פלעג

אריין. וועלט גרויסער דער אין
בעמערקט: איך האב דעם אויף

 אונז ביי שריפטשטעלער שוין זיך האבען אייך פאר פריהער סך א -נאך
געווען. נוהג אזוי

? למשל ווער,—
 יאהר צוואנציג און צוויי "אהבת-ציון" זיין געהאלטען זיך ביי האט מאפו—
דרוק. אין איהם פערעפענטליכען צו גע׳פועליט זיך ביי האט ער ביז נאכאיאנד
 התפעלות- גרויס מיט אויסגערופען אנ-סקי האט—יאהר?! צוואנציג און צוויי—

 איהם ביי איז ער רואם וואונדער, א ? גערולד פיעל אזוי מענש א דאס האט ווי
!ישעיה ממש געשליפען. קינסטלעריש אזרי ארויסגעקומען ג^כדעם

געטהון: אפרעג מיר ער האט באלד און
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ז "אהבת-ציון דעם געלייענט איהר האט ווען אייך, כ׳בעט מיר, זאגט— -
געלייענט. האב איך וואט ביכעל, העברעאישע ס׳ערשטע געווען איז דאם—
 אגגע• געהאט יונגעלווייז שוין זיך האב פאר, אייך שטעלט איך, און —

 גארדאנ׳ען אין קלאר געווען שוין כ׳בין פויק, א ווי ביכלעך העברעאישע מיט לייענט
 גע- נישט אלץ באך האב איך און ליליענבלומ׳ן אין און סמאלענסקינ׳ען אין און

 בין דערגאנגען "אהבת-ציון". מין עזא וועלט דער אויף דא ס׳איז אז וואוסט,
צופעליג. גאנץ דעס איך

 חארעקטעריסטישען פאלגענדען דעם איבערגעגעבען סקי—ענ מיר האט דערביי
:פאקט

 מיינער רעקאמענדירען תמיד מיר פלעגט לייענען צום ביכער העברעאישע—
 קומען פלעג איך וואו המדרש, בית• אין געלערנט האט וועלכער בחור, אבעקאנטער

 תיכף מיך איך האב ספר, א אויף אנגעוויזען גור מיר ר ע האט דאוונען. טעגליך
 "אהבת־ציון" אויפ׳ן דורכגעלייענט. איהס האב און איהם בעקומען צו געסטערעט

 איז בין-מנחה-למעריב, געוויסען א אין איינמאל, פערגעסען. קענטיג, ער, האט
 בע- ווילדער מין א מיט דערצעהלט מיר האט און בהור דער צוגעגאנג^ן מיר צו

 הייסט ער טייל, דריי אין ראמאן א העברעאיש אין דא ס׳איז עז גייסטערונג,
 דאזי. דער אז און סמאלענסקין, שרייבער גרויסען דעם פון החיים" בדרכי "התועה

 אין אבער איהם מ׳קאן וועלט. דער פון אנ׳אויסנאהם ג^ר עפים איז ראמען גער
 גור איהם קויפען דעריבער און רובל, פיער קאסט ער ווייל בעקומען, ניט שטאדט

 $בער האט ביטא. אונז ביי זענען גבירים עזעלכע און גבירים, גרויסע גאנץ די
 געגעסען האט בחור דער—"טאג" אויפ׳ן נעכטען קומענדיג אז טרעפען, געדערפט

 דערזעהן, אמ^ל מיט ערשטוינען גרוים זיין צו ער האט איקס, וועלד-סוהר צום—,טעג"
 . פון ער^בגעבראכט לענג נישט האט ער וועלכע שנור, יונגע בעל-הבית׳ס דעם עז

 איז וועלכער אספר, אין עריין עסען בשעת׳ן קוקט און טיש ביים זיצט דענעבורג,
 זיין, מישב זיך מען דארף בכן "התועה". סמאלענסקינ׳ס נור ווי אנדערער, קיין ניט
 בע- און ווייבעל יונגען נגיד׳ישען דאזיגען דעם מיט ווערען צו בעקענט אזוי ווי

 דאס איז בחור, דעם איהם, טעג. דריי צוויי, א אויף בוך ד^ם איהר ביי קומען
 גע- ווערען איהם פאר קאן עם ווייל עיקר, דער און טעמים, כמה מפני אונמעגליך
 דעריבער ער לעגט "ביכלעך." לייענט ער אז דערוויסען, זיך מ׳זאל ווען פעהרליך,

 נישט זיך האב איך וויפיעל אבער דעם. אין מהון זעהן עפים זאל איך עז פאר, מיר
 גע׳- גארנישט איך האב ענדערע, דורך און עליין זאך דער אין געווען משתדל
 דעם עריינגעשיקט כ׳הןןב וואס בריעף, דער אפילו געהאלפען נישט ס׳האט פועל׳ט.
 מליצות, פינף-גארענדיגע מיט אבגעמאלט איהר האב איך וועלכען אין ווייבעל,

 דער זיך מיר האבען נאכדעם ווארט". העברעאיש אהייליג נאך לעכצט צונג "מיין ווי
 א געווען איז וועלכער מען, ווייבעל׳ס דעס יד ע געהאט האט וערין אז וואוסט,

לענג שוין דאן זיך האב איך—ערום צייט א אין נאטור. דער פון מענש שלעכטער
 איהם געבען אנ׳איינבינדער, צו אריין אמאל איך בין—"התועה" פונ׳ם געווען מיאש

 געלעגען זענען וואם ספרים, פערשיעדענע די צו זיך צוקוקענדיג ספר. א פערריכטען
"התועה". דער אויגען די פאר געטהון בליץ ע מיר האט טיש, אויפ׳ן איהם ביי

ווייבעל, יענעם פון עקזעמפליער דערזעלביגער איז דאס עז ארויסגעוויזען, זיך ס׳האט
רוקען. אנייעם איהם צו צומאכען צו איינבינדער דעם אבגעגעבען האט זי וועלכען

 ספר דעם לייהען מיר זאל ער אז איינבינדער, מיט׳ן אריינ׳טענה׳ן גענומען כ׳האב
 ער וויכיעל איבערלייעגען, פאר׳ן בעצאהלען איהט וועל איך און טעג פאר א אויף
 ערויסגע- געוואלט נישט פעל קיין אויף אבער האט ער פערלענגען. מיר פון וועט
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 גענומען איהם ביי זיך האב כ מינוט. א אויף אפילו שטוב פון "התועה" דעם בען
 אנגע־ זיך כ׳האב לעבען, אין ממש, מיר, געהט דאס אז געזאגט, כ׳ה$ב כעטען.
 געשווארען, דערביי איהם האב און משכון גרעסטען דעם איהם ברענגען צו שלאגען

 אלע די פון קייבס אבער קאפ; אין אויג דאס ווי בוך, דאס אבהיטען וועל איך אז
 דיאט ער נישט, קאן און נישט קאן ער—געווירקט נישט איהם אויף ה$ט מיטלען

 איך שטעה וכוח אונזער פון צייט גאיצע די ווייבעל. מיט׳ן אנצוהויבען זיך מורא
 און איהם בלעטער און "התועה" דעם האנד פון ארויס נישט לאז און אזוי מיר
 פון סליוגע די מיר רינט עס ווי פיהל איך און אנ׳אויג, ווארפען איהם אין חאפ

 איינבינ- דעם פרעג א גיב איך און געדאנק א אריין מיר פאלט אמ$ל מיט בויל...
 "אח, ערלויבען?" מיר איהר וועט בוך דאס לייענען אהער אייך צו קומען "און דער:
 בין איך ווען נור, געענטפערט-אבער איינבינדער דער מיר האט—כבוד׳ן אלע מיט
 געווען גראד איז דאס נאצט". צו פרייטאג אום הייסט: דאס ארבייט, דער פון פריי

 איך בין וועטשערע נאך גלייך פרייטאג, מארגען, אויף דאנערשטאג. ווינטערריגער א
 ווארימער א נעבען אוועקגעזעצט זיך איך האב דארט איינביבדער. צום אוועק
 דעם לייענען גענומען איך האב נאפט-לעמפעל קליינעם א פון שיין פאר׳ן און רובקע

 האב איך בעצויבערט, פשוט מיך האט ערצעהלונג דער פון אינהאלט רער "תועה".
 זענען שעה׳ן די ווי געפיהלט, נישט האב און בלעטעל א נאך בלעטעל א געשלונגען
 דער שוין אין טייל, דריטען פון סוף ביים געהאלטען האב איך בשעת געפלויגען,
"מנין"... ערשטען צם אויפגעשטאנען אייגבינדער

 "תועה" דורכ׳ן ערשט—אנ-סקי: פערענדיגט האט—ס א ד אבער איז עיקר ,דער—
 דא. דער אז און מאפו, אשרייבער געווען אונז ביי ס׳איז אז דערגאנגען, איך בין

 א אנגעשריבען האט הנביא, ישעיהו צו פערגלייכט סמאלענסקין וועמען מאפו, זיגער
"אהבת דעם בעקומען שוין איך האב מארגען אויף "אהבת-ציון". באמען מיט׳ן ספר

האט ער יואס רושם, דער און אחת, בנשימה כמעט דורכגעלייענט איהם האב ציון",
איהם יאהר צוואנציג און צוויי לשער. אין געווען איז געמאכט, מיר אויף
ערשט". דאס הער איך ! געדרוקטערהייד ניט געד&לטען מאפו

*
* \

 א צונויף שטעלט און זיצט ער ווי סקי׳ן,—אנ געפונען איך האב איינמאל
ליטעראטען. און זשורנאליסטען יודישע ווילנער פון רשימה

 פאר "דבוק" מיין ערקלערט-פ^רצולייענען מיר ער האט §זוי—בדעה -כ׳האב
לאקאל. אונזער אין מארגען אויף איינלאדען זיי איך וויל חברים; אונזערע

געפרעגט: מיך ער האט ארים וויילע קליינער א אין
 זיין געהאלטען זיך ביי האט מאפו אז דערצעהלט, אמאל מיר האט איהר—

 געדרוקט. איהם האט ער איידער יאהר, צוואנציג און צוויי פתב-יד אין "אהבת-ציון"
 געוועהנ- דיזעלביגע אויך געהאט מאפו האט צי זאגען, שוין מיר איהר קאנט אפשר
 ווערק, זיינע וועגען מיינויגעץ מעהר וואס אויסהערען וועלען צו איך, וואס הייט

מאנוסקריפט? אין גאך זיך געפינען זיי כל-זמן
געענטפערט. איהם איך בעקאנט,_האב נישט מיר איז דאס—
 אנגעהויבענעם זיין פארטגעזעצט אנ-סקי האט—איהר מיינט מאל, וויפיעל—

 פער• אייבצעלנע וויפיעל פאר און קרייזלעך ליטערארישע זויפיעל אין און—שמועט
 זינט יאהר פיער די פון משך אין "דבוק" מיין פ^רגעלייענט שוין איך האב ז$נען

 היינט נישט. צאהל די היינט גאר שוין געדענק איך אנגעשריבען? איהם האב איך
 און יודען קאלעגען, מיש געווען מישב איידער-וואס-ווען מיך איך האב מאל וויפיעל
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שרייבען. לכתחילה ג$ר עם זאל איך צי קריסטען,
געטהון: אפרעג סקי׳ן—אג איך האב דא
"דבוק"? פון אידעע רער מיט ארומגעטראגען לאנג עפים זיך איהר האט—

: געענטפערט סקי—אג מיר האט דעם אויף
 כ׳בין בשעת ,1911 יאהר אין נאך ארויפגעשוואומען מיר אין אידעע די—

 פונ׳ם ווערק די זאמלען צו גובערניעס פאדאליער און וואלינער אין ארומגעפאהרען
 פאדאליער אין שטעדטיל קליין א יארמאלינעץ, קיין קומענדיג פאלקלאר. יודישען

 גע. איך פערפאהרען. צו וואוהין אכסניא קיין געפונען נישט איך האב גובערניע,
 שסעדטיל, אין יריד א געווען דעמאלט איז עס ווייל צי נישט, היינט שוין דענק
 בע- געווען אייגפאהר־הייזער דריי צוויי, די זענען סבה, אני^נדער צוליעב אדער
 קיין געווען נישט איז ל ע ג נ ע מוזיקער דעס מיט מיר פאר און אורחים, מיט זעצט
 שטעדטילדיגער דער נאכטלעגער אויף זיך צו אריינגענומען אונז האט דאן ארט.
 ברענענ־ א געווען איז דאס דירה. גערוימיגע ^גרויסע געהאט האט וועלכער גביר,
 אהן האט און רבי׳ן צום פאהרען חודש אין איינמאל פלעגט וועלכער חסיד, דיגער
 א בת-יחידה, א טאכטער א ער האט געהאט געטהון. נישט טריט שום קיין איהם

 אלענגליצען מיט שלאנקע א סימפאטישע, א זעהר ,17—18 יאחר א פון מיידעל
 עניוות׳- און טיעפע! אזעלכע און קארשען־אויגען גרויסע צוויי מיט פגים, בלאסען

מיהאט וואם קוים זי, האט גערעדט אליין! צניעות די ווי געווען, דאס איז דיג
פערטראכט. תמיר און אראבגעלאזט, אויגען די געהאלטען זי האט שטענדיג געהערט,

 צוקליגט נישט מיך האב איך וואס $בער פעראינטערעסירט; מיך האט מיידעל ד^ס
 נישט איינגעגעבען. נישט מיר דאם זיך האט געשפרעך, א איהר מיט פערפיהרען צו

געענטפערט ווארט צעהנט א אויף מיר זי האט פנים, אין גלייך מיר קוקענדיג
זא^ט. זי וואס דערהערט, קוים .האב איך אז נידעריג, אזוי אויך האס און איינס,

 סעודות, די צו שבת אז בעמערקען, צו געלעגענהייט די געהאט אבער האב איך
 בחור׳ל זיידען שען א קלויזניקעל, יונגער אגאנץ טיש ביים זיי ביי עסט עם בעת
 פלעגש פאות, געקרייזעלטע לאנגע, פאר א מיט און אויגען פער׳חלומ׳טע בלאהע, מיט
 איהר אויף זיך וו^לט הויט נייע א ווי מענש, אנ׳אנדער ממש ווערען מיידעל ד^ס

 אריינטרא. אבער פלעגט זי געזעסען, נישט זי איז טיש ביים אליין ארויפגעצויגען.
 יעדעס און בעזונדער איטליכען פאר זיי אוועקשטעלען און חלקים די קיך פון גען

 ביי. זייערע ווי דערזעהן, איך פלעג חלק, בחור׳ס צום קומען פלעגט עס ווי מ$ל,
 מיט אריין זיך קוקען און אויף זיך הויבען אויגען אראבגעלאזטע שטענדיג דענס,

 די אז פערשטאנען, תיפף כ׳האב אנדערע... די אין איינע בליקען שמאכטענדיגע
 איינס מאגנעטיש זיך ציהענדיג פלאטערן, ישמה׳לעך ריינינקע יונגינקע, צוויי דאזיגע

 זיך פון אויך ווייסט?-אפשר ווער—און ארומיגע, די פון פערבארגען צווייטען, צום
 חסיד׳י- דער איז טיי, גלעזעל א ביי הבדלה, נאך שבת־צו־נאכט לעצטען דעם אליין.
 גע- זיינע וועגען דערצעהלט מיר האט אויפגעלעגט, בעזונדערס געווען גביר שער

 מיט זיין מתחתן זיך גיכען אין האלט ער אז דעם, מיט פערענדיגט און שעפטען
 א און בן־יחיד א זוהן א אויך האט וועלכער שדה־לבן, פון מיוחם א עושר, גרויסען א

 אויפ׳ן ארויפגעבראכט מיר האט דאס המים. אצדיק און אנ׳עילוי געראטענעם, גאנץ
 טראגעדיע. א אבשפיעלעץ מוזען סוף כל סוף זיך וועט הויז דעם אין אט אז געדאנק,

 פארשטעלען גענומען געדאגקען אין מיר זיך האבען אן שבת-צו-נאכט יענעם פון
 רייזע דער אויף טראגעדיע. דאזיגער דער פון מעגליכקייטס־פארמען פערשיעדענע

 ביסלעכווייז בילדער די מיר זענען שטעדטליך און שטעדט ווייטערריגע די אין
דאם פון גאר אויפגעלעבט מיר ביי זיי האבען ארום צייט א אין געווארען. צורונען
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 דאן שוין בין איך אנ׳אווענד-און אין אמאל צושוואומען. נור רעאל, נישט אבער ניי,
 צעהנדליגער די סארטירט האב און געזעסען איך בין—פעטערבורג אין צוריק געייען -

 אוב־ צוזאמענגעקליבען כ׳האב וועלכע "דבוקים/ וועגען לעגענדעס און מעשיות׳לעך
 אנגעציי■ איך האב מארגען אויף פערהאלטען. מיך האט לעגענדע א"ן טערוועגם.

 — פון קאנטורען אפילו, טונקעלע גאיץ באך ערשטע, די ביכעל אין מיר ביי צענט
 זיך ס׳הויבט אז דערפיהלט, אבער מהאב וואס. פון געוואוסט נישט אליין מהאב

 פאלקלארישען פון יניקה זיין ציהט וואט אזוינס, עפים שאפען צו אן מיר ביי
לעבען. רעאלען איצטיגען פוג׳ם באדען אויפ׳ן קיו^ל

 פער- סקי—אג האט אזוי—וועלט־מלחמה די אויסגעבראכען האט -דערווייל
 פלענער, ליטערארישע מיינע אלע מיט מיך פערשלונגען האט וועלכע—ענדיגט,

 אונזערע צו רייסען גענומען מיך ס׳האט געווארען. בלל-טהוער אינגאנצען כ׳בין
 אייב- אומגעריכט גאר מיר איז ווארשא קיין וועג אויפ׳ן גאליציען. קיין ברידער

 דעם ארומרעדען אויספיהרליך איהם מיט איך זאל פרצ׳ן ביי זענענדיג אז געפאלען,
 דראפי- צו בעשלאסען געוועץ מיר ביי שוין איז )דעמאלט "דבוק" מיין פון פלאן
 מהאב "דבוק״-לעגענדע(. דער פון מיססעריע דער אין ערצעהלונג מיין רען

 אזוי און נידערגעשלאגען. אזוי און צובראכען אזוי פרצ׳ן געפונען אבער
 נישט פשוט, מיך, מהאב אז צרות, יודישע די פון גענומען אנשפרוך אין

 ליטעראריש-קינסטלערישע יועגען געשפרעך א איהם מיט פערפיהרען צו ערלויבט
 האט פרץ ווי הערען, צו אויסגעקומען איינמאל באמת דאן איז מיר און ענינים,

 טראגעדיע, שרעקליכער דער אנטקעגען אז ליטעראט, יונגען א צו אבגערופען זיך
 ווערען פערשטומט דארף פאלק, יודישען פון לעבען אינ׳ם פאר איצט קומט וואס
 מיסטישע א אין אריינגעפאלען איך בין גאליציען אין לירע. יורישע די צייט א ביז

 יודישע שרעקליכע די דורך מיסטישער פיעל געווארען נ$ך איז וועלכע סביבה,
 נוסעי-הצלב די פון טעג די אין דערמאהנט האבען וועלכע יסורים, און רדיפות

 סודות׳פולע מיט מענשען־ש^טענס, זיך ארום געזעהן מהאב ת״ח. גזרת פון און
 וועלטען... אומבעקאנטע אונז אנדערע, אין ווי אום, שוועבען וועלכע געזיצטער,

 גערענקט איהר בית־המדרש. גארליצער אין אדיין איך בין מעריב נאך איינמאל
 אפינקטלי- איז דאם "דבוק"? מיין אין אקט ערשטען פונ׳ם בילד אויסערליכע דאס
 אין ענטפלעקט מיר פאר זיך האט ער ווי בית־המדרש, גארליצער פונ׳ם קאפיע כע

 אנגע• "דבוק" פון רעיון דער מיר ביי האט אן דעמאלט פון ווינטער-נאכט. יענער
 שטאדט די בעת טארנ^וו, אין צייטיגער. און צייטיגער אלץ ווערען צו הויבען

 סענטימע• צוויי-און־פערציג אנ׳עסטרייכישען פון געווארען בעשאסען נאכאנאנד איז
 אנגעולארפען און אוועקגעזעצט אנ׳אווענד אין אמאל מיר איך האב טער-הארמאט,

 מיט אנגעשריבען איך האב אקט צווייטען דעם אקט. ערשטען דעש פאפיר אוימן
 קור- א אויף זיך אראבחאפענדיג גאליציען. אין אלץ און שפעטער, וואכען עטליכע

 צוויי די דארט איך האב הילפס־קאמיטעט, יודישען דעם צו קיעוו, קיין צייט צער
 ווע- סירקין, נ. מ. אינזשענער דעם פאר מאל ערשטע דאס פארגעלייענט אקטען ,

 *ארויטזא מיר קאנענדיג נישט טעמא, עצם דאס געווארען געפעלען שטארק איז עס מען
 ^נ- שוין ך א האב "דבוק" פון אקטען לעצקע־צוויי די מיינונג., בעשטימטע א גען

מ^סקווע. אין שפעטער געשריבען

* *

 עטליכע געיוען ז*א דאס .. ־ פרייטאג-צו ווינטערריגק געוויסען א אין
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 קיין אדיין מ$ל ערשטען צום זענען באלשעוויקעס די ווי נאכדעם, שפעטער טעג
 ליטערא• פון קרייז אנ׳ענגען ■אין ,דבוק" זיין פארגעלייענט אב-סקי האט ווילנא,

 דער צו 'איך בין סבה געוויסער א איבער ארטיסטען. און זשורנאליסטען טען,
 פון בעקומען דערפאר איך האב מארגען אויף און געקומען, נישט פארלעזונג
 איהם ביי איז ווערק זיין וועגען מיינונג יעדע אויסרייר. שטארקען א אנ-סקי׳ן

 ליטעראטעףקרייז אין דאן זענען וואס מיינונגען, די טייער. און אנגעלעגט געווען
 א;וי בעפריעדיגט. נישט ן סקי—אג האבען ,דבוק", וועג-ין געוו^רען ארויסגעזאגט

 ער האט אויטרעגונג בעזונדער א מיט געזאגט. אויסדריקליך דעמאלט מיר ער האט
 געזאגט, האט וועלכער זשוךנאליסט, קאמוניסטישען א פון מיינונג דער וועגען גערעדט

 זאכען, רוהיגע אזוינע בישט מען שרייבט היינטיגע די ווי צייטען אזעלכע אין אז
מעשים. העראאישע צו עולם דעם רופט מען נאר

געזאגט: ראן מיר האט אנ-סקי
 מען אבער מיינובג, ערגסטע די דראמע מיין וועגען ארויסטראגען מ׳קאן—

 ביי כמעט איך האב פערשטענדגיש אזא און פערשטעהן, פריהער זי ראך דערף
 איך אז גוים". די גור זיך, ראכט מיך, האבען פערשטאנען געפוגען. גישט קיינעם

 רוסישען מאסקווער פון סטאגיסלאווסקי׳ן, פאר "דבוק" דעם פארגעלייענט האב
 עם פארצושטעלען אנגעשלןזגען תיבף זיך מיר ער האט טע$טער, קינסטלערישען

 גע- ד$ס וואלט איבערקעהרעניש, באלשעוויסטישע ד^ס נישט ווען ביהנע. זיין אויף
 דראמע מיין מיט בעקענט זיך וואלס עולם דער און געקומען, שטאנד צו ווים
טעקסט. שען רוסי איהר לויט

 גאך סקי—אב ווילגא-האש אויף בעקלאגען צו מיך איך האב וואס נאר—
 בע. נישט געווען אויך איז עם אד אז—שמועם זיין פארטגעזעצט ויזע9 קליינער א

 מעגדעלי׳ן. ביי זיידען, ביים "דבוק" מיין פארגעלייענט איך האב דארט סער.
 שריפטשטע. יודישע חשוביסטע אדעסער די פון עטליכע נאך געווען זענען דערביי

 ואן האט וועלכער פרישמאן, דוד אויך און ראווגיצקי ביאליק, זיי צווישען לער,
 איך האב גדולים די ביי אז זאגען, אייך דארף איך און אדעם. אין פערבראכט

 אליין מענדעלי ,דבוק". מיין פאר פערשטענדניש בעזונדער קיין בעמערקט נישט אויך
 אשווייגער, סתם איו דאך, איהר ווייסט ראווגיצקי, געשוויגען, צייט גאנצע די האט

 אויבערפלעכליכע. אבער בעמערקונגען, עטליכע ארויסגעזאגט יא עפים ה^ט ביאליק
 איבערגע- מיר מען האט נאכדעם דערזאגט. נישט און געזאגט עפים האט פרישמאן

 איהר וועט טאמער נישט. לחלוטין ,דבוק" דער געפעלט ען פרישמאג אז געבען,
 "תקופה", זיין אין אבגעדרוקט ,דבוק" דעם נ^כדעם האט ער פארוואס ו-־אונדערן זיך

 אין שפעטער געווען דאס שוין איז ערשטענס, :טעמים צוויי דעם אויף איך האב
 די אין רערען צו אויפגעהערט נישט "דבוק׳ דעם וועגען מ׳האט וואו מאסקווע,

 און, גוטען, צו דוקא און קרייזען, ליטערארישע נישט־יורישע די אין און יודישע
איבערזעצונג... ביאליק׳ס פון זכות דער געווען גורם דערצו האט צווייטענם,
 איבער ביאליק׳ם וועגען אבגערופען סקי—אג זיך האט ענטוזיאזם גרוים מיט

 ,דבוק׳ רער איז העברעאיש אין אז מיינוגג, זיין ארויסגעזאגט מיר האט און זעצונג,
 נאר רוסיש. און יוריש אין ווי שמארקער, סך א ערטער פיעל אין ארויסגעקומען

 לוי ר׳ פון איבערזעצוגג ביאליק׳ם צו געמאכט ער האט בעמערקונג קליינע איין
 שטעהט עס וואו אז געפונען, האט אב-סקי "דודעלע". בערדיטשעווערים יצהק
 ראן האב איך ,אנת". אראמעאישער דער שטעהן גערערפש האט "•אתה", דארט

 נור זין 2 געהאט וואלט ראם אז רעם, מיט בעמערקובג אב-סקי׳ם אבגעשלאגען
 דורך איבערגעגעבען געווען וואלט "דודעלע" גאנצער רער ווען פאל, דעם אין
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 אראמעאיש איין ארייגשטעלען נישט אבער סטיל, אראמעאישען אין ביאליקין
שיר. העברעאישען דורכאויס א אץ ווארט

* ♦
*

 גריג- די געווען איז ווילנא אץ אויפטהועכצען קולטורעלע -סקי׳ם אנ פון איינס
 ,אנגע- היינט ווערט וועלכע געזעלשאפט, היסטאריש־עטנאגראפישער דער טון רונג

 האט ווארשא, קיץ אבפאהרען געדארפט האט אב-סקי בעת נאמען. זיין אויף רופען
 דאן לאגע. קריטישער א זעהר אין מאטעריעל געפובען געזעלשאפט דאזיגע די זיך

 א פאר בילעטען אויף ק"דבו* ז״ן פארצולייענען אויסגערופען סקי—אנ זיך האט
 קורצע גאנץ א געווען איז דאס אז בעמערקען, דערצו דארף איך עולם. גרעסערן

קראנקהיים. שווערע א זעהר איבערגעטראגען האט סקי—אג ווי נאכדעם, צייט
 האט אנ-םקי קהלה. דער פון זאל דעם אין פארגעקומען איז פארלעזונג די

 שטארק זיך ער האט פלוצלונג אבער בעצויבערט. ממש עולם דעם לייענען זיין ביט
 פון בעדויערן גרעסטען דעם צו הארצען. פארץ געחאפט זיך האט און פערהוסט

 *פער האט איהם און זיין, מפסיק געמוזט אנ-סקי האט אויריטאריע גאנצער דער
.י ק ס וו ע ר א מ ארטיסט דער ביטען

 ר ע יש יוד דער אויף ,דבוק" זיין זעהן גע׳חלש׳ט זעהר האט סקי—אי
 פיהרען געפרובט דעם וועגען ער האט ווילנא, אין אויז ביי וואויגענדיג ביהנע.

טרופע. קינסטלעריש־שוואכינקער גאנץ א מיט אפילו אונטערהאנדלונגען
 אויגען, זייבע מיט זעהן צו "דבוק" פון מייסטער דעם געווען בעשערט נישט

 און אנערקענוגג און פערשטענדניש אלגעמיין געפינט שאפינג דיכטערישע זיין ווי
וועלט-שטיק. עקלאסיש ווערט

ווילנא.
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עפיז&דען.
האנאדאר. ערשטפר מיץ א(

 און יאהר, 15—16 פון יונגעל א פריה. זעהר איך ה$ב שרייבען אגגעהויבען
 "איינריידעני- פערשיעדענע מיט און סיר צר גענומען יצר-הרע דער זיך האט שוין

 שרייבען, צו תאוה די מיר אין גערייצט און געוועקט "אויסריידענישען׳ און שען"
 דער- איז בעל-דבר דער רואם געדרוקש". "זיין צו ווי שרייבען, צו אזוי נישט און
 זאל איך אז געגאנגען, שטארק אזוי איהם איז עס פארוואס און געווען אויסען מיט

 ווי אז בלויז, מיר ביי איז זיכער נישט. עד־היום איך חיים—געדרוקט" "זיין דוקא
 אויך ער האט קליענטען, זיינע רעדט-צו בעל-דבר דער וועלכע צו זאכען, אלע צו

געמיינט... נישט שובה מיין דערביי
 מין האט ער זאך. שווערע א איז "פגע" דעם פון זיך אבטשעפען סיי-ווי,

פיהרען. איהם פון געלאזט זיך האב איך און נעפאקט
 די פון אליין עצס־שרייבען דאס איז אנפאנגער, יעדען בעקאנט איז עס ווי

 גע- "ז״ן וועלען מיט׳ן אן ערשט זיך הויבט אומגליק רעכטע דאס ^קלייניגקייטען".
 פער. בטול, אויסלאכעניש, בזיונות, מיט פול וועג, מורא׳דיגער א איז דאס דרוקט".
 שוין האבען וואס פערצווי^פלונג, ענטטוישוג^ לויפעניש, "מוסר־זאגעניש", אכטונג,

 זעלבסט- צו אנפאנגער איין נישט געבראכט, וועלט דער פון לעבען יונג איין נישט
 דאס קאנען צו אום סבלנות, אנ׳אייזערנע בעזיצען דארף מען געטריבען... מארד

 נאך איז אליין סבלנות אבער מוטה. פון אראבפאלען נישט און איבערטראגען אלץ
 איינריידע- און גאוה חוצפה, דאזע היבשע א דערצו נויטיג זעהר און זעהר איז עס וועניג.

 נישט ווי היות און קרייזען", "ליטערארישע די אין "בעקאנטשאפט"—עיקר דער ניש,
 מדות-טובות, און מעלות לע8 די מיט זיין צו געבענשט זוכה איז אנפאנגער יעדער
 שוין האב איך און פליגעל די אראבגעלאזט גיך זעהר מיר ביי דערום זיך האבען
געדרוקט/ "זיין צו געדאנק דעם אויפגעגעבען כמעט

 דער איבער שוין איך בין "געדרוקט" ליגען. קיין זאגען נישט לאמיך יא,
 האט קיינער און כבוד דער אנגעהערט האט מיר צו נישט אבער געווען. יא ייט1

 אנגעשרי- כ־האב היה: כך שהיה ומעשה "מיינם". ס׳איז אז גלויבען, געוואלט גישט
 דעמאלט דער פון רעדאקציע דער אין אוועקגעטראגען עם און א״פעליעטאן" בען

 רעדאקטארען די פון איינער ווארשא. אין צייטונג טעגליכער יודישער איינציגער
 אין און נאז, דער אונטער בייז עפים מורמלענדיג צוגענומען, מיר ביי עס האט

 ביי ווארט אינגאנצען, געדרוקט, געווען "פעליעט^ן" דער איז ארום טעג עטליכע
 דער האט פסעוודאנים מיין אנשטאט אונטערשריפש: די בלויז געענדערט ווארט,

 אליין... ז? אונטערגעשריבען שרייבער, יודישער בעקאנטער א רעדאקטאר, ראזיגער
 שלמה. אני :געשריען איך האב אומזיסט טענות, מיט געקומען איך בין אומזיסט

 גרש דערצו נ$ך מיך האט וועלכעד רעדאקטאר, דער איז ועלבסטפערשטענדליך,
 האבען< ״לט א מיי• פון בעגלויבט מעהר געווען הוצפה, מיין פאר אויסגעזידעלט
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 על- וו "מאניאס", דעם אויף געקרקט ערן בעדו׳ מיט האבען ווירער אנדערע געלאכט,
זיגען... פולען ביים נישט אפנים איז כער

 אריין אויגען די אין מיר געשעמט יצר-הרע דער זיך האט צייט אשטיקעל
 מעהר. געטשעפעט נישט מיך און ווינקעל א אין שטיל געלעגען איו ער קוקען. צו

 אלץ ווייטער, וואס ארייננארען. גענומען דוידער מיך ער האט ביסלעכווייז אבער
שרייב! תאוה; די גערייצט מיר אין ער ה^ט שט^רקער
געשריבען. און געפ^לגט איהם האב זינדיגער, דער איך, און

 קהל־שגץ" "דער איהם: געגעבען נאמען א "וויץ־בלאט", א אנגעשריבען כ׳האב
 אווי נישט יאהרען יענע אין איו דאם אנ׳״ארויסגעבער". זוכען גענומען און

 מוכר• יורישען א :בעלן א געפאקט איך האב עגדליך געפיבען. צו געווען לייבט
 גרויס קיין בטבע זאכעך "נייע די צו האט וועלכער רומ״ל׳ניק, אפשוט׳ער ספרים,
 דאס און רובל, פינף מיר מיט זיך ער האט געווען משוה געהאט. נישט שייכות

גוט". געהן רועט בלאט דאס "אויב בתנאי, אויך
 הבטחה דער פאר ריכטיגער: רובל, פינף די פאר אז זעלבסטפערשטענדליך,

 דרוקעריי, אין טעג געגצע ליעגען געמוזט אויך שוין איך האב רובל, פינף די פון
 א "געין "קארעקטע", די מאכען זעצער, צואיילען־די ארבייט, ער ד אויף געבען אכטונג
 עקזעמפלארען, די איבערצעהלען דרוקען, בעת׳ן מ^שין דער פון אבטרעטען נישט גאנג",

 פון "פערשפרייטונג" וועגען מוכרי-ספרים פראווינצער די צו קארטלעך שרייבען
, . ובדומה. לעט,3

 מ׳האט אז אזוי ,געגאנגען", גוט זעהר פרייר, גרוים מיין צו איז, בלאט דאם
בעקומען. נישט אלץ איך האב אבער הזןנאראר קיין צוגעדררקט, מאל עטליכע

 זעהן, רועש מען ביז וואכען, עטליכע ווארטען געהייסען מיך ער האט צוערשט
 עס ווען און "חזרה", קיין זיין נישט וועט צי און זאגען" וועט פראווינץ "וואם
 זיך ער ה^ש געווען, נישט איז "חזרה" קיין און וו^כען עטליכע אריבער זענען
 איהם נאך איך דארף יושר פי על ז8 אויסווייזען, און בייזערן אנגעהויבען סתם

 געלד אריינגעלעגט האט ער וואס מיר, ןר5פ וועניג נאך איז דען צי צוצאהלען.
 .,גע ער האט—געוו^רען געהערט דאט איו וואו "שרייבעכץ"? מיין אין ארבייט און

 איהם ביי נעהמט מען וואס לא־די, שרייבער, דעם אז וועלט, דער ואין טעגת׳ט
שרייבען? פאר׳ן בעצאחלען נאך מען זאל דרוקען, פאר׳ן נישט געלד קיין

 נאן האבען וואס השגות, און מנהגים די לויט אז זיין, מודה מוז מען און
 גע• געוויס ער איז וועלט, מוברי״ספרימ׳שער דער אין געהערשט צייט יענער צו

געווען... רעכט
 צו געאןפען איך בין ט$ג פאר מאג אבגעשטאנען. נישט אבער בין איך

 רייצעג- "אינ׳ם ווי רובל, עטליכע די אין אווי געגאנגען נישט מיר איז עס איהם.
 שענעם דעס אין ווי בעפריעדיגונג, גייסטיגער דער אין ווי "ה^נאראר", וו^רט דען

 און געלד מיר מען צאהלט קאש" מיט׳ן טראכטען בלויזען "מיין פאר אז געדאנק,
 טראכטען וועלכע בשר־ודמ׳ס, געוועהנליכע די פון זיך איך אונטערשייד דערמיט אז

 שוס קיין טראכטען זייער ה^ט ראך און טעג, גאנצע אויך דאך קלערען און דאך
נישט... ווערטה

 חאטש וועלענדיג איהם, ביי געבעטען זיך איך עפיס-האב חאטש מיר גיט—
"איך". גייסטיגען מיין בעפריעדיגען ווי.עס־איז
 געווארען־שוה- ווייכער ביסעל א מוכר־ספרים מיין נישט-איז געלד קיין—

געבען. אייך איך קאן כסף
 צו חאטש אבי צופריעדענער, א געענטפערט איך האב—! שוה־כסף זי זאל—

 טראב- "בלויזען פאר׳ן געצאהלט בעקומען פון "האנאראר", פון אי; די האבען
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קאפ". מיט׳ן טען
 דאס דארט פון ארויסגענומען פאליצע, דער צו .אומגעקעהרט דך האט ער

 דער. מיר און געקומען, האנד דער אונטער איהם ס׳איז וואס בעסטע, און ערשטע
—לאנגט

 וויענער קליין א אוו "צאינה-וראינה" א טייטש-הומש, אנ׳איינגעבונדענעס
רעגאל-פאפיר. סדור׳ל,

 געלאפען אהיים בין און הענד ביידע מיט "האנאראר" דע□ צוגעחאפט כ׳האב
 איז דאס אז געדאנק, פונ׳ם אנ׳איבער-גליקליכער צופריעדענער, א שיינענדיגער, א

".3קא מיט׳ן טראכטען "בלויזען מיין פאר
 ורעל. השלום, עליה באבען, דער אוועקגעשאנקען איך האב טייטש־חומש דאם ׳

נגון, הארציגען א זעהר מיט סדרה די דערכון געלייענט שבת יעדען האט בע
עד-היום... איך דאווען רעגאל-פאפיר, סדור׳ל, וויעגער אינ׳ם און

שנאת־הנם. ב(
 דער. איך ווען מאל, יעדעס אח היינט נאך הארץ דאס מיר וועהטאגט ווי

!דעם אן זיך מאדן
 אין פערטיעפט תמיד אנ׳ערבסטער, שטילער, א :געהאט איך האב פעטער א

ערד. דער אויף ווי הימעל, אויפ׳ן מעהר געלעבט מחשבות, ע5הוי
 געהאס, ליעב איהס און צוגעבונדען זעהר איהם צו געפיהלט זיך האב איך

 שטענדי. זיין מיט חאטש געווען, שטרענג זעהר פרומקייט זיין אין איז ער חאטש
.אנווארפען מרה-שחורה א יעדערן אויף ער פלעגט מוסר־זאגען ען1

 פאר שטילקייט, זיין פאר עהרליכקייס, זיין פאר געהאט עב,1י איהם כ׳האב
ערנסטקייט. זיין

 ער איז תעניתיט, אפטע און שפעט׳דאוונען פונ׳ם הארץ־ליידענדער א חלוש, א
 יעדע במעט ארומגעגאנגען. ווי געלעגען, צו-בעט מעהר יאהרען לעצטע זיינע אין

 בעט, זיין נעבען שעה׳ן-לאנג אבדצען איהס, צו אריינגעהן איך פלעג טעג פאר
 איינהערען ערנסט און האנד, אין מוסר־ספר חסיד׳יש א מיט געלעגען איז ער וואו
 יודען" "גוטע און צדיקים פערשיעדענע פון מעשיות זיינע אין מוסר-רייד, זיינע אין זיך
דבקות. הארציגער בעזונדער א מיט דערצעהלען פלעגט ער וואט מנהגים, זייערע און

 צוליעב ווייט אזוי נישט געהאלטען, שטארק פעטער דער האט מיר פון אויך
 און געהאפט שטארק האט ער וואט דעם, צוליעב ווי לערנען, אין "כשרונות" מיינע

דרכים... זיינע אין געהן וועל איך אז איבערצייגט, געוועץ איז
 אוץ דערזעלבער, אז אפילו, חלרמ׳ן דען געקאנט איהם זיך האט צי !ארימער

 אנדערע מיט ארום גאר זיך טראגט האפנונגען, פיעל אזוי לעגט ער וועמען
 ער אז מעשה", דער אין "געחאפט ליידער, שוין, איז ער אז קאפ, אין פלענער
צייטונגען? פערשיעדענע אין "פעליעטאנען" בגנבה שוין דרוקט און שרייבט

 נישט דערפון מען האט היים דער אין אפילו נאר פעטער, דער נור נישט
זיך איך טראג עפיס אז ׳געהאט מעץ האט נור חשד לייכטען א בלויז געוואוסט,

אבער אינאיינעם", אלץ איך שרייב. "עפיס פאפירען, מיט קעשענעס פולע מיט ארום
דערגאנגען. נישט גיך אזוי מען איז—"שרויבעכץ" מין א פאר איז ואס וואס

זיך זאל איך אז געווען, קענטיג נישט חלילה, איז, אויפפיהרונג מיין אין
געענדערט... וואס עפים האבען

געשעהן. עם איז—פלוצים און
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 אונפאר• אוים צ׳האב וואס זאך, אנ׳אנגעשריבענע שטוב אין געכונען מ׳האט
 מעהר האט חשד דער און—דערץ בליק איין קעשענע. פון ט ארויסגעלא זיכטיגקייט

געווארען. אנטפלעקש איז ס־ד דער איבערגעל^זט. נישט צווייפעל קיין
 א האט ער פעטער, צום פאפיר אנגעשריבענע דאס איועקגעטראגען מ׳האט

 קראב- דאס וואקס. ווי געייארען, געל איז געזיכט בלייך זיין און—געטהון קוק
 פערהאלטען, אטעם ביסעל לעצט זיין און געטרייסעלט מורא׳דיג זיך האט הארץ קע
אנגעחאפט. קאפ פאר׳ן זיך ער האט הענד ציטערדיגע דארע זיינע מיט און

 מיט אויסגערעדט ער האט — ! דערלעבט—נישט—דאס—איך—הלואי-וואלט—
שווייס. קאלטען מיט בעגאסען אינגאנצען ווערענדיג פחות, אלע

 הא. — ? אנגעשריבען אזעלכעס ער האט וואס ? דארט דען שטעהט וואס—
 איבער זיך האט מרה-שחורה טיעפע א און שרעק, מיט געפרעגט ארומיגע די בען
צולעגט. ודענד אלע

 סיך געהט - סאפענדיג געענטפערט פעטער דער האט — שרייבט ער ס א -וו
 איז ער שרייבט... ער ן ע וו זעהט, מען אז גענוג, שוין ס׳איז אן. נישט מעהר

 האט —יום־טוב! אום !יום־טוב אום שרייבט ער גיומר-להכעיס, א אג׳עובר-ישראל,
 אץ קישען אויפ׳ן אנירערגעפאלען איז אין קול זיין מיט נישט אויסגעשריען ער

פונאנדערגעוויינט. זיף האט
 פאר- זיך איהר קאנט — אבגעטהון דערנאך דך האט דערהיים אין וואט

שטעלען..
 לחלוטין איך הזב בעשולדיגונג, אזא מיר אויף זיך נעהמט עס וואנען פון

פערשטעהן. געקאנט נישט
פעטער. צום אוועק איך בין געמיט, ער וו ש א מיט דערשלאגענער, א

 וואנד דע־ צו אויסגעדרעהט זיך ער האט אריינקומען, 'ךמ דערזעהענדיג
קוקען. מיר אויף געוואלט נישט און

 מתנצל גענומען זיך אויגען, אראבגעלאזטע מיט שגדל, איך האב—פעטער—
 דיר קאן איך הגם גישש, איך לייקען דאס צייטונגען, אין שרייב איך אז—זיין

 פער- נישטא, בייו שום קיין חלילה, איז, זאכען דאזיגע די אץ אז פערזיכערן,
 אבער פערשטעהן... נישט מיך וועסט דו אז כווייס, אזעלכעס... ס׳איז שטעהסט?

 משיג גישש איך קאן ד$ס יום־טוב, אום שרייב איך אז נעהמסט, דו וואנען פון
 אי׳אויסגעטראכטער ס׳איז אז דיר, שווער איך פעטער. בלבול, א איז דאס זיין.

!ליגען
 עקשנות׳דיג זיין אייגהאלטען געקאנט נישט פעטער דער שוין האט דא
שווייגען.
 גע׳ גלייך האבען וועלכע אויגען, זיינע פץ און געשריען ער וואס?!-האט—

 שבועות אויך - צארן אץ האס אונענדליכער געשפריצט האט מיר, אויף קוקט
 ■ דייג־ וואס ווייזען, דיר כ׳וועל אז און י עוכר-ישראל פאלשע? שוין שווערסטו

 אבצוליי• העזה די האבען אויך אפשר וועסטו געשריבען, האבען הענד אייגענע
 פעראכ• פין מויל דאס פערקרימענדיג געטהון, זאג א ער !-האט זעה קענען?~נא,

 ווי פאפיר, אנגעשריבענע דאס פינגער צוויי מיט אונטערגעטראגען מיר און טונג
 שרייבסט דו וואס נור, האלטען-נישט צו האגד אץ מיאוש׳ן עם זיך וואלט ער

 די בפירוש דערויף אנשרייבענדיג דערמיט, נאך זיך ריהמסט דו נאר יופ-טוב, אום
פסח". "א דאטע:

 בלבול מאדגער דער אש וואגעז פון פערשטאנען, איך האב ער:־ איצט
זיך. נעהמט
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 פסח- ,א איבערשריפט: די געטראגען זיך אויף האט מאנוסקריפט דער
 פסח" "א זאצען. בעזונדערע צוויי ווי געלייענט, עם האט פעטער דער פעליעט^ן".

 בריעף, יעדען אויף אוועקצושטעלען נוהג זיך מ׳איז וועלכע דאטע, די איז דאס
 ווארט דאס אוו פסח טאג ערשטען דעם איך שרייב דאס אז פסח, א׳ ן בעדייט און

זאך.י. אבעזונדערע שוין איז ,פעליעטאן"
 לע- אפאלשער, איז דאס אז איבערצייגען, געפרובט איהם איך האב אומויסט

 שבועות, הייליגסטע די מיט איהם פאר געשווארען איך האב אומזיסט פשט, כערליכער
 איך האב אומזיסט יום־טוב, אום געווארען געשריבען נישט איז פעליעטאן דער אז

חושד-בכשרים,.. א איז ער אז איהם, פאר געוויינט
 חלול" אין חשוד בין איך באלד ווי אז מיינונג, דער אץ זענענדיג פעטער, דער

 אויסגעדרעהט געלעגען חשוד,-איז אודאי שבועות פאלשע אין איך בין יוס״טוב,
געשוויגען. עקשנות׳דיג האט און וואנד דער צו

געוואלט. נישט מעהר מיך ער האט זעהן אפילו נאר ריידען, נישט ׳

. געוויינט. ביטער איך .האב לויה זיין ביי
 אומזיסטען דעם אויף סיר, צו שנאה אומזיסטער דער אויף געוויינט כ׳האב

אריץ קבר אין אוועק זיך מיט פיהרט ער וו$ס חשד,
 דער־ איך ווען מ$ל, יעדעס און היינט נאך הארץ דאס מיר וועהטאגט ווי

דעם! אן זיך מאהן
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מעשה׳לע( )א

 טויט, ארן מענש מע:שען־שאטענם, ארן
הויט, ארן ביין ארן
 ליפט, אהן אוימגעלאשענע׳ ק ג ! מי.

 —ברריט, קיץ אנגעזעהן נישט לאנג האבק וראם
 שעבט, וראם פיינד, דעם פון זענען אנטלאפען

שטאדט, א אין ערגיץ ווייט
 געדיצט בעפעלקערונג די געפונק דארט ארן

 זיי, ווי ארימע וראגלער מיט
גאט, פון פערגעסענע

 מענשק־רעפט... פון און מענשען פון
 ארוס, זיי הערצער קאלטע קלאפק דארט

אום זיך קוקט קיינער ארן
 — רועה זייער נישט“פיהלט עלענד, זייעד אויף

געסט... אונגערוינשטע ע, עמד פר זענק זיי

 פערבראכט, טאג דער ווערט הרנגער אין אזוי
 נאכט, שווארצע די קומט עם ווען און

 וואו רגע א נישטא
רוה... געפיבען און לעגען זיך

 פול איז הויז יודיש יעדעם דארט
 שוהל, די אויך איז אנגעפילט און

 שפיטאל, און ^מרחץ דער
 קאפ אריף קאפ ישיבה, און הקדש דער
צאהל. אהן אנגעלאפענע מיט
 כראפ, א מיט דארט שלאפט הונגער דער
 גסיסה־וועה לעצטען דעס מיט און

 שטוהל א אין איינער שטארבט
 אראב, דר׳ערד צו עטליכע אויף פאלט און
׳ און

 טויט... גרינגען זיין איהם זענען מקר
 שטעהט, ליידיג נישט שטוהל דער

 צוויי: באלד איהם האבק פערנומען
 — שטרוי א מיט זאגגק־מאמע א

—אק
שווער אטעם דעם ציה א טהוט וראם

מעהר... נישט שוין אטעמט און

אזוי
פערשמאצט" טרוקענע, שאטענס פיק
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 אום רואנדלען בית־עולם א אויף
 נאנט, קאלטער דער אין שפעט

 אצינד" לאנג, נישט דא אט
רואך... 'ענער אנהויב פרן

 וראו געלעגער א זובען זיי ־
 צו, והל ׳א נ א צו קומען און
 שטוס, און שטיל און

 דארט, זי' רייסעףארף קברים־שטיבעל דאם
 קכר־לאך קאלטער דער אין און

 אניארט זיי נעפינען
> רוה... דיער פאר

 נם׳ א מיט איצטער ביז גערעבט
 ו—מעת־לעת פיגף גאנצע עסען אהן
 נעסט א פאר האבק צו גרט ווי
 קאסט! גארנישט וואס חאטש, קבר א

 שלאף דער זאל און
 אסוף!... איצט בריינגען הונגער צום

 — פדאסט א מיט איי שלאף געקומען
ברענטי... ער

 געסט׳ ד' גישט פיהלען איהם
 מת... דער דארט חבר זייער ווי
 ■ זים און געשמאק זיי זיך שלאפט ווי

 קבר״ווענט! קאלטע יענע צווישען דארט
 גלעט זיי, דאכט טויטעת דער

הענה די
פיס... די
 ביז אזש ווארימקייט זאנפטע א

דערגעהט... הארץ צום
רעדט: ער ליעב און

 טויט פון שויס אין קומט "חברים,
רוה! און

 נויט, ארן נישטא איז עלענד וואר
 שטריב׳. אץ פרילט מענשען־בעסטיע וראו
 טהאן צר האט קיינער און

 !״...' רויב ארן מארד מיט
 — צו שמייכלען אורחים די
 הריבען״אן ליפען די

ווי/יי זיך׳ בעוועגען
 לויי, א גאט צר איצט וואלטען געשעפטשעט

 קומט רואם דערפאר
— רועה זייער צו סוף א

פערשטומט... די ווערען אייביג אויף באלד און
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פרוי יוהשער דער פה ראליע די
ל?ב?ז. ־געזעלש$פטלומן יוריש מאדעדנעם אה

 מ:ך ווען אזיגען, אונזערע פאר ערשצנט בולד בע־ש:עדע;ארט:נ אלאייסמערלוש
 געזעלשאפטאוכע אין ראליע א:הר און כ-וי יודושער רער פו; לאנע ד: צעטראבטען

געש:כטע. פיער־טויזענד־יעהרינער או-נזער פון פערלויף א:ן צעבען
 די וואס פרויען, ביבלל״ע פריטיטיווע די אויף אבשטעלען נ:שט ז:ך דא וועל א:ך

 ר.י, לעגענדעס, פערשועדענע אויסגעוועפט נאפעי זי:עי האט'איום פאלי!ס־שאפו:ג
 פאלק; יודישען פון פאטראנעסע אמין געווארעז א:ז וועלכע יחל", "טוטע- די למשל,

 "יונג־פרוי יודישע )די וו:,דבורה טופען, רעאלע מעה.־ אויף אנווביזען דא וועל <א:ך
 אלע יפערא:.ינ:גט אומגל:ק אנאציאנאלען פון א.צצט א:: האט וועלכע ארלעאז"(, פון

 האט ז: שונא. איבער׳ן נצדלז א צו געפוהרט זה און פאלק פוז שטאמעז צושפליטערטע
 פערבלי- איז אנדענקען ארהר צו און ,.נביאה" ואי.ג צום ביבעל דער א:ן דערגרייבט

 אויב פרויעז־©:פעז, אזעלכע דבורה". "שירת ר: וו: עפאם, שענער אזא תנ״ר אה בעז
מעהר. נאך געוועז ;?אהדשיינליר, זעמן, מדרגה, דערזעלבע־ פוז נ:שט

 העראא:ש־פאטריאטישען, אויפין נ:שט שלין ט:■־, צווהטען א זיודעי• בעיעגענע! מ:-
 יאשיהו׳ם א:ן .אוז דערצעהלט, ווערט "מלכים" סבי־ אה געב:ט־ קולטורעלען אויפל נאד

 ביבעל, דער !פון אור־שרופט די בית-המקדש סו: ז*שא אונים ועפונעז מעז האט צצטעז
 א דעם וועגעז ארויסצוגעבעז עהספערטעז, ווומענשאפכמהכי׳ל נעיוען נויע:ג זענען עם

 דער פון נאמעז דעד פערצהכענט אויר אי: אייטארוטעטע; י: צווישען און מהנונג
"־־יי־־^יי ׳י • חולדה. פדוי

 כע־ צו געגוג זענען צהט ב:בל:שער דער פו: פיויען־ט:פען ניע:צע-וע אזעלכע
 בעשע־ נ:דד:גגעשטעלט קהז געווע; נישט דענאלט א:ז כרו•• יוד:שע ד: אז ווהזעז,
ז:ן. געזעלשאפפליבען א־: פענ:ש

 גע־ פעראהביגט יענען יית־שני פון -- עפאכע שפעטערד:גע- פו! ך או
 וו: לעבען, נאציאנאלעז אונזער און ראליע א נעשפועלט האבען !ואס פיויען, פו: מעז

 הולופרנום, פון בתול שטאדט די געייאטעוועט *הא וועלכע יהודית, העלתשע ד:
זוה;'־. זועבען ד: פין הוטער די "חנה, אדער

 איבערנע־ חאט פאלק י-ותשע דאס וואס ערשיטע־־ונג. שרעהל:בעי דעד נאד נאד
נעענדערט. לאגע ד: ז:ר האט — חורב.' דורכין לעבט

 דעד געגען נעווענדט זענען וואס ■מהנונגען, מהל א שלין טי־ ^עבונעז תלמוד און
 "אין ווי: אויפדרוקען, אזעלכע שלין הערעי מור כירי. דעי־ בוז גלהכבערעבטונונג

 בתו "המלמד ארעד שפונעז(, צו נאד פע-שטעהט פיוי )א בפלר" א^א לאשת חכמה
 ער וו: גלהר, ארז תורה, טאבטער זה! לערנט לס )וועד הפלית" מלמדה כאילו תורה

־ • ✓ ׳ ״ ״ • ׳־ . * געמרנהלטעי(. זו לעדנט
ט4געשטא אניאנדער בעקומעו חורבן נאכל עבאכע שיתערער > > האב^א:! " פ ד:
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 י— ט5יפרויען־רע ד: לטובת שטיטען נאר זור הע!־עו הו־בז( ')נאכין רוהת ערשטע ר:
רעכמלאז. מעהר אלץ פריי רער פון לאנע די ?ג־ט ־ער מוט ווערט

 דור, צו דור פון פערשטערקט זור האבעז וואה רדיפות, ד: און וואנ~ע-ינמבן ד:
 און ווערעז אגינגעשרומפען בכלל זאל געדאנק סיגיער רער אז מומגע-יירקט. האבעז

 זונט בעזונדערס פרוי, דער צו בעצוהונג נעגאטיויע ד: ר,ט פע־שטא .־ א־ האט דאס
 ׳ די און לענדער מאחמעדאנושע פון אג־גוואוינער נעווארען זע:/, יודען מוול אגרייסע־

 אני־ געפונעז האט פרוי רער צו בעציהונג געזעלשאפטלוכע און רעכטלוכע ־ארטייגע
יודעו. בבי ־ר;א אבקלאנג
 יודעג־ פון לעבעז רעלוגיעזע ראה קרוסטאלוזורט דר ליאט וועז צגיט, יענע־ אוו

 0׳המצוות מן פטורות "נשים אז פרונצופ, יער געווארען אנגענימע, א־ז גלות, אין טום
 מא־ צו גרוננער נוטע: א געווען מעגלור אוז ׳כוונה ד: מצוות(; פון פטור זענעז )פרויען

 אין רדיפות פון צגיט שווערער רער און הבית׳• "עקרת ־ער פא •אך י־עם אבוכעל כעו
 מראנט פדוי רו אויב רען רעבט־בענרענצונג, א געווען דאר אבער אויז עס וואנדערונגעז,

ט.5רע אייף פרעטענזיעס קוון האבען נישט אויר זו האז נושט, פלובטען קרן זור ארח
 ווער אז כלל, ^לאננענומענער "א־ אוזדאם

באדערן. נושט עבט ר
ערקלע־ יר:א מעז קאז רעכטלאזוגק ־ער מוט צוזאמענהאנג און

 למודים. יודושע קוון און תנ״ר קוון געלערנט נושט מען דאט טעכטע־ די ויאט ראם, רען
 הדר, רער — שולע נאציאנאלע דו פרעמד פאלקאם געבלובען אוז פרוי יודושער ־ער

 און פערדוענהטען אונשעצבאדע אזעלכע נעהעט חסרונות זג/ע אלע בגי האט וועליעי
 דער פערהארטעוועט אי; געשמועדט זוך סיהאט ראו שולע, דאזוגע ־: יון, נאציאנ^עז

 אגינפלוסען. אויסערלוכע דו ווודערשטאגר א געבען קאנען צו אום גיוסט, יודושער
או־ בעוואוסטזוניג זיין נעקאנט נושט ,אירוס אזוי האט אלגעמויז אין פרוי יודושע דו

געתענט, נושט כמעט און ערלערנט נושט האט וו רעלכעס ודענטוב. יעם כע־געגעבעו
 םרע> געוועז אוהר סיאוז ווגיל סביבה, אוהר און פערבלובען אוז זו

; י ״געטא״. און אגיננעשלאסען געוועז אוז יו סביבה.
 מוטעלעלטעהי/און פון ציוטע; סוגסטערע ו • א־ובער ס׳זעגעי נאד
וועלט־געשו-כטע. רער און אלאובערברור הויבען
פארטשיוע פון "אייפקלערונג", פון עפאיע די אנגעקומעז א־ז עס

,דעד

אננע־ יר

;זע יודען דו
שטראם. אלנעמוונעם רעם מוט געווארען מוטגעתפען נעז

 טרוי־ א אויר האט פארמעז, אלטע סר א צושטערט האט וועלכע עפאכע, דאזוגע דו
 זוך האט לעבען יודושע דאס וועלכען אויף פונדעמענט, רעלוגיעזען דעם געפהון סעל

פערפאלגונגעז. אלע אויף קוקענ־ו; ני״שט גלות, או! געהאלטעז פעסט
 האט און געטא און אנ׳אבקלאנג געפונען האט פרגיהיוטס־בעוועגונג אלגעמוונע דו

 וואו דגיפשלאנד, און בעזונדערם נאם, יו־ושער דער אין מיטקעמפער א^יסנערופען
 בע־ נגיער דער פון אניפוהרער גגיסטוגער דע■־ געווארען אוז■ מענדעלסאן משה

"השכלה". נאמעי: מוט׳ן בעוואוכט אוז אס י! יועגונג,
 מענ־ יודען "מאבעז ערשטענס: געווען, איז "משכילים" ערשטע די פון צוועק דער

יודען. פאר רעכט בירגערלוכע דאדורר אויסקעטפע: צווויטענם: ן א — *שעך־גלייך"
 צו מענדעלסאן זור בעמיהט "יערוזאלעם" ווערק יאלוטוש־פגלאואפישען זיין און
 זור רעבענען )שטאטס־אנגעהערוגע( לאנה אוון פון אגינוואוינער אלע אז בעוויוזעז,

 הגינטונע רעבט. גלגיכע האבעז דארפען און ז.: נאעיאגאלען אוי פאלק אווז אלם אויר
 קאנען עם בעגרופעזו דאזונע דו צווושען אונטערישוידע־ צו שויז מור וויוסעז צייטעז

 און נאציאנא^מעטען סערשייערענע בוז בעשט^הע! ויעלביו "שטאטס־אנגעהערוגע׳■, זע!



179 ל^ב^ין. מאד/זרג^ם אץ פרוי יודו^ז^ ד;

 רעכט אס , האבעז נאציאגאלוטעט יעדע דארף דערבב אי; שיכאמעז, פעי־שועדענע
 אבער צבט ס מענדעלשאג אין אויטאנאמיע; נא-צואנאלער בוז ענטוווקלמג פרצע א^יף
 נאציא■ די אז מיינונג, די געהערשט האט מ אזן געוואוסט נובט פון דעו נאד מען האט
 איו; דעמאלט מעהרהבט. דעד דורך ווערען דאר^ען-אבנגע^לונחע: מונדערהבטעז נאלע

 קייז! נישט זענעז יודען אז טעאריע, שעדלוכע או; פאלשע -ו נעויארעז אי-ייס;עשטעלט
קבוץ. רעלוגיעזער א בלרי׳ז נאר נאציאנאליטעט,

 א! פאר וראש פארשטעלען, געקאנט נושט ז־אן זיו ספק שום אדן האט טעגדעלסאן
 עקזיץ זבן פשוט בעדראחעגדיג יודענטום, דעם ברענגען קאן טעאריע דאזיגע ד: צרה

סטענץ.
 'יער; געפעהלט בבלל איהם ס׳האט ,אז אגוויוזעניוג, אוהם, סעדטוודוגען אטבל

 דראהט וואס סבנה, ד: פארא^ישגעזעהן נושט ער האט חיתם און חוש הוספארושער
 טעאריל דו זיר האט בעדויערן, אונזער צו טעאריע. אזא פון עלזיסטענץ יודושע- דעד

 זענעז; רעזולטאטען איהרע און דבצשלאנד בוז נרעג:צען דו איבע־ זאגאי פערשפידט
 געגעז' ע, י צ א ל י מ י ס א די איייסגעוואקסען איז אזהר פיז טי^עיוגע: זעהר נעוועו

קעמף. !פערבוטערטען ;אוזא פיהרען אוצט מוזעז ימיר ער5ויעל
 אוישנעקומען; אוז נאציאנאלוטעט קבן שט ני זענעז ׳;•דען אז טעאריע, דעי ט לו■

 צוזאמענה^נג נאציאגאלער קבן נושטא או׳ז ?ענדע- פערשיע־ענע פון ׳ויען צווושען אז
 נוי־ נושט שוין ממילא דאר זענעז נאציאנאליט^ט, יותשע קבן נושטא סיאיז אז און
 ס׳זעיען. ליטעט:8נ$ציאנ אלם בעצייכענעז יודע: זאלען ו־אס אט-ובוטען, אלע ,ד. טיג

 בעזונדערע׳ קוון לוטעראוטור, בעזונדערע; קוין שפיאר, בעזונדע־ע קוו; נייעיג שט”נו
 שוין איז זו אויר אבער רעליגיע, די איבער נו־• בלבבט עש וו. א. א וו. א. א. ק?סט

 אבגעשוואיכט משבילים די צווושען ארז אמונה דו אונטערגעגראבעז. שטארק נעווארען
 יסורים לבדען צו מוטה, דעם גבורה, דג געבעץ געקאנט גושט שויז האט אין געווארען

יודענטום. •,פא-
 "ריח רער וועמען פועל, געפונען נאר זור האבעז מאנספערזאנעז רו צווישען דא-

 בית־המררש ישיבה, תדר, פון טראדוציע דו וועמען בב און בעלעבט נאר האט תורות"
ווערען. אויסגעלאשען פאלקאם געקאנט נושט האט

 בערלונער א פון מוונונג דו דערמאהנענדוג גרעץ, פראפעסאר הוסטארוקער אונזער
 פון פערלויף איז האבעז יאהרהונדערט ־מעז19 פון אנהויב און ׳^ז משומדת, א דאמע,

 "יערער, דעם: וועגעז ער זאגט בערלוז, פון יודען העלפט א ע אויסנע׳שמד זוי יאחד 30
 רער און שרבבעז געפרובט האט און קוועלע ערשעער דער אי; תנ״ר ־.עלערנט האט וואס

 זור האט ער חאטש יודענטום, דאס איועקווארפעך נעהאנט נושט האט נביאים־שפראר,
.“אונטערדריקונג געלוטען און געוואכת־לט ן שוי

 נאר זענעז מאנספערזאנען דו בב אויב פרויעז. דו בנוגע נעגען אבער אוז אוךע-ש
 קוון אויר פרויעז יורושע דו בב זענעז יודושקבט, פון פונקען הארצעז און נעבלובעז
 למורים יודושע קוון בעזוכט, נישט זוו האבעז חד.־ קוון געיועז. נישט פתקעז שיואכע
 זור אובערצוגעבעז ערשטע די געווען דערום זענעז זוו אין ועלערנט נישט יב האבעז

אסומולאציע. פיאקטישער דער
 ענטנ< יודושער דער .פון טעארוע דו געווארען געבוירען סיאוז וואו בערלון, אוז

 אסומולאציע קאנסעקווענטער דער פון פאהן־טרעגערונס ערשטע דו זענעז ציאנאלוזירונג,
פרויען. יודושע דרב — נעויען

 הא׳ זוו וובל גר^יס, אונגעהויער געווען אוז פרויען דרב דאזונע דו פון ווידקונג דו
 נאטירלוכער׳ זווער דורך ערשטענס, סביבה, נא־צער דעד *פו אויסגעצווכעגט זוך• בעז

 פערעה^ סד $ זוך צו צוגעצ^יגען האבעז זוו וועלכע דורך פרויעז^צויבער, און שעגקבט



פהלרצקי. צבי ^8$

 ז:י האט וואם רגיפשופ, זווער דורך צווווטענס, יוגענד; דעי צווושעז בעזונדעיס רער,
 סט:ל; אווראפעאושעז גרויסען אוז “"סאי;אנען אגינצוארדנען מעגלוכקגיט, ד: געגעבען

 מאדערנע די געקענט שפראכען, בעהערשט האבעז זוו בילדונג. זויער דורך דרוטענס,
 “"סאלאנעז זווערע .׳פלעגען דערצו קונסט. אבוסעל מוזוק, ליטעראטור, איוראפעאושע

געזעלשאפט. קרוסטלוכער דער פון פערזענלובקגיטען בעוואוסטע צוצוהען
 אונגעהויעה געוועז פרויען דאזוגע די פון אגינפלוס דעד אוז אלעמען דעם צולועב

ים. גרו
 ע ט ע ו ר נ ע ה געווען אוז !סוימולאציע^העלדונס* דרגי די צווושען ערשטע די
 דע־לע־ דאקטאר, א — יוד שפאניאלושען א פוי טאכטער די געווען איז ז: הערץ.

 שדין גראציע. און שענקגיט אניאונגעוועהנליכע מוט אויסגעצווכענט זור האט מאס,
 די צויבער. איהר מוט ערשטוינונג אין געבראכט יערלון גאגץ ז: האט יאחר 15 צו

 אונגע־ דאזוגער דער פון אוינצעלהגיט יעדע בעישרגיבען צטט יענער פון עהכעטוקער
 בע־ די למשל, ווו, נאטור, דער פון וואונדער א געווען אוז וועלכע שע״הגיט, וועהנלוכער

 געעלטערט גארנושט זוך האט וועלכע רעקאמיע, הערצאגון פראנצי׳יזושע רוהמטע
 א ווי אויסגעזעהז יאהר 70 פון עלטעיר און זו האט דערצעהלען, ביאגהאפעז דו ווו און,

 איויי געווען יאחר 50 און עטלוכע בגי אוז הערץ טע ע י ר נ ע ה אויר דאמע. יונגע
 זוך אוהר און יאהר 17 צו האט נע בער ש־ופטשטעלעי בעריהמכעי דעי אז שען,

פערלועבט. שטערבלוד
 גגיסטונע זעלטענע מוט אויסגעציויענט אויר זוד האט הערץ הענרועטע

 געלאזט זו• און בולדונג געהערוגע א נעגעבעז אוהר האט פאטער דער פעהוגקגיטעז.
 פראנצויזוש, דגיטש, געקענט: גרונדלור האט ע ט ע ו ר נ ע יה שפראכען. ■פועל לערנען
 *"אב רער געווארען אוז און קלאווור, שען געשפועלט שפאנוש, אוטאליענוש, ענגלוש,

בערלון. און “יוגענד "גאלדענער גאנצער דעי פון נאט•'
 דע׳ זו האט און ווערען פערפוהרט נושט יאל זו געהאט, מירא האט פאטעי דער

 הערץ, ס ו רק א מ ד״ר רעם ימאן א פאר אוהר געבענדוג נעמאכט, חתונה פרוה רום
 זאר־קע־ עדות זאגען עם ווו אוז, וועלכער תלמידים, בעסטע מענדעלסאנ״ס פון אוונע־

 ץ געשרובען האט ער מענדעלסאן. רבי׳ז זג? פון דענקעי נרעסערער א נעוועז נער,
 אויכי שטארק קאנטין בגי ■האט וואם פערנונפט", רגינעז רער "קרוטוק קאנטיס צו פירוש

- נעגומעז.
 בער׳ איז ראקטיירום גרעפטע דו פון אוונער געוועז אוו הערץ ס ו ק ד א מ ד״ר

 זגין און קונדערלאז, אבער סערמעגען, א געמאבט פראקטוק, גרויס געהאט האט לוו,
 עי אז הויז, או׳הר אגינצוארדנען מענלוכקגיט דו געהאט אלזא, האט, הענרועטע פרו•
 אקלוונער געוועז אוז וואוינונג אוהר בעילוז. און "סאלאנען" שענסטע דו פון זגיז זאל

 גרעסטע דו קומען פלענט "סאלאז" און א? קונסט־ווערק, טגיערסטע ד: פוי מהעאום
מ ו ן־ה א פ ברודע־ דו טרעפען מען פלענט דארט בערלון: פון ארוסטאקראטיע

 צוווו־ רער און דענקעי בערוהמטער א געווען אוז ווילהעלם, אוונער, וועלכע פוז ט, ד ל א ב
 דער ארגינקומען פלעגט דארט נאטור־פארשער. בערוהמטער א אלעקסאנדער, מעד,

 רער אויר א, ב א ר ו מ פאלוטוקער פראנצייזושעי בערוהמטער דעד ולער, ש דוכטער
 יו צווושען געווען אוז הויח קענוגליכען פון פרונץ א אויר ע. נ ר ע ב דוכטער יונגער

בעזוכער. שטענדוגע
 ■־*געפעה "'>־ געייע' אוז האלאז־בעזוכער הערצים הענרועטע פון אבער אוונער

 ~א- ־עי י־עייעז איז דאם יודענטום. פון חענרועטע׳ן אראבצופיהרען אלע, פר לוכסטעי
ר. ע 5 א מ ר ע וו ל ש *מאנטוקע
 פון "-־קונג "• א:ז ע־עפא יענער שייפטש-עלע־ די פון בעשטעטוגוננען די לויט
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 אויף נאר הערץ, הענריעטע אויר ז בלוי נזשט שע-לזכע, א זעהד נעווע: :,שצז׳עדמאכער
 שמד. צום געבראוכט ראמאנטזק זגין מזט זזז •האט ער סאצאן. פון פעזוכעד יודזשע אצע
 יודעג־ יפון אבצופאלעז שרזט לעצטעז רעם געמאכט נ:שט האבען וואס יענע, אפילו אח

רעלזגיע. יודזשער רער צו פעראבטונג זזזער אידריסגעוורזעז אפעז האבעז מום,
 הענרזעטע פון בעזוכער יודזשע אלע כמעט אז פאקט, טרויעדזגער א אזז עס

 אזהר פזז געווארט, האט זעלבסט ז: יודענטום. פון אבגעפאצען זענעז סאלאז ס דערצ
 שוין זענענדזג און עצטער, אזהר פערבזטער! וועלענדזג נזשט :עשטארבען, אזז מופע־

 פערפזהירער אזהר מזט חתונה־געהאט און גע״שמדיט זזך ז: האט פרוי, יעפרזגע*57 א
ר. ע כ א מ ר ע זז ל ש

 ז: האט וואס דע! שווער, געווען גארנזשט אזהר פאר אזז שרזט דאז.גער *דע
 נישט פעגרזף רזכטזגעז קזזז האט ז: וועלכען פון יודענטום, צום צופזנדעז נעקאנט
 צמודים נזשט. בזבעל־שפראר דז נאר סר, א געלערנט ז: •מען האט שיפהאכעז געהעט?

 א:ז יודענטום פון גגיסט רזכטזגער רער נזישט. צמודים יודיישע — נאר סר, א אויר
 יו־ דער פון זגיטען נעגאטזווע די נור בעקאנט געווען זענעז אזהר פרעמד; געוועז אזהי

 .פערשטאנעז, נזשט האט ז: וועלכע מנהגים, אייסטעי־לזשע ד: וו: טדאדזצ״ע; דזשער
 נזשט־יודז־ די דאגעגען געטא־לעבען, סזמפאיטזשע נישט מרהלשחורת״דזגע, דאס אין
 א:ז ווידעיר, טעאריע, מענדעלסאניס לויט אנצזהענד. פארגעקומעז אזהר אז? סביבה שע

 אנ< וואס פאלק. דצטשען צום געהערט ז: און נאציאנאלזטעט יודזשע קיזז פארהאז משט
ווערען, פטור ווזל זז וועצכער פון צאסט, א נאר אזהר פא,ר עם אזז רעצזגיע, דער בעלאנגט
 אגינ► אזהר לויט און, זז וועצ׳כען מרחק, !אקצזזנער געבצזבעז נור אזז שמד צום

אזבערגעשפאנט. דרזזסט האבען פערעהרער, אזהרע אויר צוס,5
 האט קוואלזפזקאציעס גיזסטזגע און מאטערזעלע פזזזשע, אזהרע אויסער

 יודזשער בערצזנער דער אזן שפורעז שטארקע אזבערצולאזען בעווזזען הערץ הענייעטע
 יאהר 83 פון עצטער טזעפע א דערגרזזכט האט זז וואס דאדורר, אייר נעזעצשאפט

(.1847 יאתר אזן געשטאיפע: ,1764 יאהר אזן )געבוירעז

 רער אזן מזטגעווזרקט האט וואס בערצזן, אזז פרוי יודזשע בערזהמטע צווזזטע די
 שענקיזט, אזהה אדאנק — אזזנפצום גרייסעז א עהאט5 און אסזמזצאציע-בעוועגוננ

 ארענהאגען. ז־וו ז וו ע ל רחל געווען אזז — בזלדונג אצזזזטזגעץ• אוז זנקבטען ,פעי
 זז ווען אז פאיקט, דער בעווזזזט געווען, אזז פרוי דאזזגע דז בעצויבערענד ווז <

 גרויסער דעד פערלזעבט אזהר אזן זזר האט יאתר, זג צ פופ געוועז .אלט שוי: אר
 פער־ יזז און עסטעטזק, און שענקיזט פון קענער גרויסער יענער — ע נ זז ה רזכטער
 *פראג בערזהמטער רער אויר געדזכטעז. פראכטפולסטע זזזנע פון אזזנעם אזן אזזבזגט

 ער האט בערלזן, קיזז געקומעז אזז ער ווען וגא, ה ווזקטאי ־.־כטער צויזזשער
.“"אריענטואצ געדזכט זגין אזן בעזונגעז זז און סאלאן יוא־ענהאגעניס בעזוכט

 נא׳טזרצזכער אזהר דורך הערץ הענריעטע אזבערגעשטזגען ווזזט האט וואי־עגהאגעז
ענטווזקלונג. אזנטעצעקטועצער אוז קלונישאפט

 געה: נזשט האט זז אז זעהן,
יאד 42 פון עצעער אזן זזר

א נאר געווארעז פערעפענטלזכט אזז וואס טאג־בור, אזהר ון
 זז האט גע׳שמד׳ט יודענטום. צום לזעבע מזנדעסטע דז

 טיט געהאט חתונה און מ^יער, אזהר פון טויט נאכ׳ז
ע. ז נ ע ז א פ ן ע ג א ה נ ע ר א וו דזפלאמאט דעם

 גי ר פ
שויז

 צו ברזעף אזהרע געווארע! ארויסגעגעבעז אויר זענעז פחט אזהר .אר
 אזהרע פון אזזנעם ארן ן. ע ג א ה נ ע .־ א וו כא! >.ר א ץ א.יר ■ א
זי׳ שרזזכט עצטעד, דעד או־ת א~

 אזהרע
ברזער,

ערשזענען מזרפאר אזז געווארען, געבוידען פזז א.ךווז באלה אז דוכט,ר ז ,,ט
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 נרוים, •זיין זאלפט רועדטגד: ד: מוט געבענשט מיד און בע״טעפעניש לעגעגדארוש צ
 מועפזינוגע מוט געפוחלען, מעבטיגע מוט חאד^קטער, גרויסמוטוגען א האבעז זאלסט

 ווערטער; דו ^•רגעבען צו ׳פערגעסען אבער האט בעשעפעניש לענענדארע דאס געדאגהען.
לעפעף/ גא?ץ ׳טגין אור בלוטיג דערום און טאכטעף, יודישע א זמן זאלסט

 אוהד און זוך האבעז טויט, אוהו פאר קראגקעז־בעט אויפ׳ן געלענען אוז זו ווען
 האש זו און יודענשום פער׳; געהאנקען סימפאטושע דערוועקט אניאטאוווזם עפוט ווו

מענשען: ארומיגע די 'צו געטורמעלט
 מור, פאר פועל אזוי זארגט און שטארק עזרי לועבט איחר וואס וואונדערט, "מוך

 איך טראפט פרוור גחיס מוט ישראל.?ארץ פון און מצריה פון אוועקגעלאפענע דו
 פעי־ ווגשע דו ■פעראיוגוגט האט וואט שוקזאל, ׳מיון און געבורט מנין פאלק, מנין מעגעז

גענענווארט", רער מוט לענרער רגיטע דו נאנגעגהגיט,
 אוז צגיט לאנגע א וואט "ראם, ווערטער: די מוט געענדיגט זי האט רויד אוהרע

 אומגלוקליר, גערעבענט זיר האב אור וואט דאה, או! שאגד גרויסע א געווען מור בגו
 אועט מור פגי אוז אלץ דאס טאבטער, יודושע א געווארען געפוירען בוז איך וואט פאר

טגיער'/ זעהר
 א געווען וואלט דענקער, א פון קאפ א געה^ט האט וועלכע פרוי, דאזוגע יי ווען

 אוהד פאר אוישטהון פיעל געקאנט געווען זו וואלט טאבטער, ווגע/יודישע בעויאוסטז
 גע? און געלעבט האט יזו וועלבע בגי אוטשטענדען, די בגי נאר קולטור, זיין און פאלי!

יודענט^ש. רעם שאדעז פיעל געבראכט זי האט ווורקט,
 טאב־ די דאראטעא, געווען אוז אסומולאציע רער פון פיאנערין וטע די דו

מענדעיסאן. משת פון טער
 אויפגעפוהיט המס רער און זור האט מעניעלסאז משה אז בעוואוסט, אוו עס

 און עהען צוה וואשען זיר פלעגט הוטעל, א אתן עטען נושט פלענט ער יוריש, גאגץ
 קינדער אובערוגע רו און א ע ט א ר א ר טאבטער זיין זענעז ראך און יבדוטח, עז,2בעמ

 כעשוי? צו כיאיראפעז טיול א גרוגד א גענעבען האט ראס יודענטום. בוז אבגעפאלען
 ארויפגעזאוט אמשארפסטען האט מיונונג אזא צביעות. אי; מענדעלסאי׳ען משה דוגען
ן, י ק ש נ ע ל א מ פ פרץ שריפטשטעלער* העברעאושער בעויאוסטער *דע

 אהומו־ פון פיאגערוגה אויבענדערמאהנטע אלע דו איז בעמערלועז, דארף מען
 קוון געהאט נושט זיו האבען דערבגי גאד הגיזער, פרו־מע פון געשטאמט האבען לאציע
 קולטורעלע זגוגע בון און יידענטום היהטארישען פון נגיסט וועגעףרוכטוגען בעגרוף

 און ערשוענ/ן זוו פאר אוז שטודירט, האבען זיו וואס קולטור, פרעמדע דו בעת אוצרות,
 ראמאנטוה. רעלוניעוע פי־עמדע דו זאגאר צוגעצויגען האט זוו און גלאגץ, בעזונדערן א

 עש יר נאכדעה עקזוסטורט, נושט זוו פאר האט נאציאנאלוטעט ;אלס יודענטום, ראם
 מין א גאר פאלק, קווז נושט זענעז יודע; אז טעארוע, דו נעווארען פ־אקלאמורט אוז

 ויאה :ושט, וואץדע־ קוון אוז געדאנקעףגאנג אזא בגי סעקטע. רעלוגיעזע איוגעשטאגענע
קאנסעקויענץ. לעצטעי אוהד צו בוז אסומולאציע דו דערפוהרט האבעז זו:

מעגדעלפא/ דאראטעא געוועז אויר אוז יאמאגטוק פי־עמדע- דער פון קרבן א:
 שמעיז באנקור ׳מוטי; געמאכט התוגה פאטער רער זו האט יאהרען יונגע -ו או;

 י ץוה צוגעבינדען געווע; אוז און חה־הורה א געהאט זוף או; נאר האט רעלכער פגוט,
 אוהרע פין טזייט נאכ׳ן אין געשמעקט נושט דאס אבער האט דאראטעא׳ן •ודע-טום.

 עירועקכעידאדפעז קונדער, 4 האבענדוג שוי; יאתר, 34■ פון עלטער און זו, האט עלטערז
 “ע*ראטא;טו — דוכטער דגוטשען מוטי! חתוגת־געחאט או; גע׳שמד׳ט זור מאז, רעם

שלעגעל. פרודרור
 שגט. שטעו! פאטער זוועה וועלבע ארף עלטערע, צוווו דו זענעז זוהן איהרע פו;
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לזןב?ןן> ט*ןדערי.?ם אץ פר.*י יורש^ די

 ז?ןג>וי וואם יוגגערע, צווו: ד: דאנענען יודען, פערבלובען השפעת, מעהר געה^ט העט
 יי׳ פון אייגע! יודענטום. פון אבגעפאלען אויר זענעז ערצוהונג, אותר אונטער נעיועז

 בולדער ׳הייאיגע געמאלט האט וואס קונסטלער־מאלער, א געווען אוז זוהן צוווו דאזוגע
קלויפטערם. ך: באי

 עז?"5א סמאלעגסקין, פרץ גרעץ, וו: שרופטשטעלער, ;אציאנאל-יורושע דו סיי
 □צ פרויען, בערוהמטע דערטאיחנטע די געגען שארף טרעטע^ארוים וועלכע ^ולמ$ן,

 ”וועלנ קאיזערלינג, און גצגער לודוויק פראפי ווי שרופטשטעלער, ^סומולאטארושע ד:
 ”הוסטארואגרעצ׳ קרוסטלוך־דצטשע ד: אויר און חסד, מוט זיו צו• גיר בעצוהען

 געז^ אונטעלוגענטער דער אויף פיויעז ראזיגע די פון ווורקונג גוועלריגע ד: אנעיקעגען
 ־־דער די ווע! אז פעדשטעחן, צו לצבט אח אזוי־ארו□ או; צצט, זוועד פון שאפט

 ץל?יוד:ש נ$צ ע האבעז נעווע! זאלען אסומולאציע רער פון פיאנערונס פאה^טע
 ע 8.-_ץיאנ יודושע די פאר. געווונם ניויס ע נעווען זיי וואלטעז — בעוואוסטזצז
אינטערעסען.

 ^סיטילאציע דער פון פיאנערונס אויף־דו אבגעשטעלט לעננער ז:ר האבעז טור
 וואס "ערוואכוגגס־עפ^בע'/ אזוי־גערופענער דער אין וואס דעם, צוליעב ז, י ל ר ע ב און

 האט יאהרהונדערט, ־טיען19 אנהויב און ־טען18 סוף פון צציט לו נעהמט^אר!□
 $לס ,■ם—יודע אץראפעאושעז צווושען יאליע ראמונורענדע א געשפיעלט בערל:!
 און בלויז נישט אז בעמערקען, אבער דארף מען השבלה־בעוועגונג; רער פון צענכר

 וועלכע פרויען, יודושע דו האבען לעינדער אנדערע און אויר נאר דצטשללזנד,
 יודוש־קולטורעלען פון ווצטענס פון נעווארען געהאלטען טרארוציע רער לויט זענעז

 $סויטול$ציע, עקסטער דער רוענען צו אויפער גוואלדוגען א מוט אפגענעבעז זוך לעבעז,
שמד. — געווען אוז קאנסעקווענץ איהר וואס

גור: ר פראנק פון בגושפועל שנציענדען אזא מור האבעז אט
 ־טען19 פון יודעז פראגצויזושע דו צווושען יוד אובערגעכענסטער און ניעמכער דעי

 יוד אלם ע. י מ ע ר ק אדאלף יצחק נערעכענט רעכט מוט ווערט יאחיחונדערט
 דער ׳פון שפוץ דער אן נעש^גען און געששונעז הויר זעהר פוו״עסעוועגען ע־ א:ז

 דער- פראגקרצר, און אובערי־״הרעני^ דעי פון צגוט רער און *רעגורונג' "דערווגולוגער
יוסטוץ־מונוסטער. געוועז מאל צוווו ער איז גאך

 אוז אבער דערביי געלעהרטער, און מלוסה׳מאן נרויסער א געווען אוז ע י מ ע ר ק
 יודען פאר טעטוגקצט זייז פון יודענטום. צום לועבע שטארקע א פע־בלובען אחזם בג:
 בלוט דעם בשעת השתדלות זצז מאמענטען: צוויו אויר• אנצעווצזעז גענוג איז

 סירושע דו דורך זענעז יודען דארטיגע רו ווען ,1840 יאחר און דמשק און בלבול
 צוועקען. רעלוגיעזע צולועב טאטאיס גלה פון מארד און געווארען בעשול״וגט נרעקען

 אונטערגעשטוצט אוז בלוט־בלבול רער ווצל געפעהרליסער, א זעהר געוועז אוי עניז רער
 בעמוהתג זצן לויט און ן א ט נ ע מ:י ט א ר קאנסול פראנצויזושען דעם ~ורד נעווארע׳

 געמוונדע דער פון פארשטעהער יודושע אנגעזעחענסטע דו געווארען ארעסט^רט זענע׳
 ווייט, אזוי אויף מוטלען אונקוווזוטאדושע אגגעווענדט יאט מ וועלבע געגעז דמשק, און
טויט. צום געווארען פערפצנוגט זענעז זיו פון אוונוגע ז8

 צוויי אבגערופעז זיר האבעז איוראפא, און רערוואוסט דעם וועגעז זור מ״האט ויעז
 מאנטעפיארע ימשח נעוועז' איז איונער דעם. וועגעז אונטערווענורען צו אקטווו יודע:

פאריז. און קרעמיע אראלף — צווווטער דער און לאנדאן, אץ
 פאר״ן זצן צו מישתדל זוך קאנסטאנטונאפאל, קצץ אוועקנעלאזט זוך האט קיעמיע

כלטאז.
געלונגען אוז מאנטעפיארע. משח פון בעמוחונג דע!ר אויר ווי בעימוהונג, זצז איאנק
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 טימאה אז סולטאן, פה "פורטא!" א ארויפפיעהומעז א"; ארעכטורטע ו , בעפיייען צו
 עלילתי פה באדעי אויפ׳ז בעשולדוגונג א ־ודע: געגע: דערוועקען שט נו כנהר קוינטאה

רב.
 און טאנטעפיארעיז טוט בעגעגנוננ קרעטיעס פון רעזולטאט צווווטע דאס
 געזוא־ פערווורקלובט איום יאהר אוונוגע און אוז י.יאס פלאן, דער געוועז איז ארוענט

 פערטוו־ צו אויפגאבע ד: האבעז זאל וואס איגאנוזאציע, יודושע א ייונ-ען צי — רע:
 האס' ארגאניזאציע דאזיגע ד: וועלט. גאנצער דע־ אין יודען פון אונטערעסעז ד: דיגען

(.“אוניווערסעל איזראעלוט )"אליאנס חברים" ישראל "כל נאמעז דעם בעק־טען
 די געשטרעבט האט וואס אסימילאציע, ד: ווען צגיט, א אין געשעהן איז דאס

ברען, סאמע אין געווען אוז ענטגאציאנאלוזורעז, זן: און פונאנדערצושוודעז יו,־ע;
 גוטער> נאציאנאלע יודישע ד: צו בעציהונג קרעמ׳עס פון כאר^קטעריסטוק איס

 ישראל "כל הכרה דער פון פרעזודענטשאפט זגין בשעת אז דערטאתגעז, צו נענו; א:ז
 קא־ דו ארץ־ישראל און געווארען געגרונדעט חברה דאזיגער דעד דירך אוז חבי־ים".

 ורעל־־ ,ישראל" "מקוה שולע לאיי־ווורטשאפטלובער ימוסטערהאפטער טיט לאניע
 האט (1869 יאהר )אין שולע רער פון עפנוגג דעד בגי הגיגט. בוז נאר עקדסטווט כע

 רעדע, וואריטע יועלטעז א נעהאלטען חברה רער פון פלענאר־זיצונג דעד אייך ק־־עטיע
ישראל. ארה אין יודען פון קונפט .־* יער וועגען

 נעיי■ יודישער דעד און פערזענלוכקגימען לוכטונסטע ״; פון איינע אוז קרעטיע
יאהההונדערט. ־טעז19 פון שיכטע

 אסומי־ !,טיט אנגעשטעקט געוועז אוז ורעלכע פר-י, א געהאט אבער האט ק־עטיע
 בשעת און צגיט, יענער פון פרויעז יודושע פראנרעפוווע .אינדערע ווי פט, ג. גאטא־ושען

 פדוי זגין האט אריענט, און כבוד יודושעז דעם ראטעוועז צו נעפאהרען אוז קרעמיע
 טיט געשטיטט נישט ווגיט האט וואס אזוינס, אבגעטה!•• צגיט דעייעלבער און

שטערצען. גרויסע פערשאפט אוהב האט וואס און געפיהלעז קרעטיע׳ס
 בעוואוסטעי א פו: פאנסיאז רוון־קאטוילושער א נעווען דעטאלט אוז פאריז או:

 נושט־קאטוילושע קוון ארוסטאקראטיע. העבסטער דעד פה קונדער ערציהעז צו נרעפיז
 ג;'" דורכאויס אבער האט פדוי קרעטיע״ס ארגיננערמעז. נישט אהוז טען פלענט הונדעד
 *אב קדעטיע׳ס בשעת און פאנסיאן דעימאהנטען אוז קונדער אוהרע ז ה; צ עי וואלט

פאגסיאן! און זוו ארגינצוגעבען כדי קינדער, קלוונע אוהרע אבגע׳שטד׳ט וועזענהיוט
 יול גרויסער דער אוז אסוטילאציע פון פיאנערה דאהנער דעי צוליעב אט אה

 ■ ריידענדע גושט שויז יורשים, יודושע אה: ?;בלובע; קדעטיע׳:( רופעז מפ^עיט )ווו
 יודושע אנדערע אויף געהאט האט פאל עד*;־-יאהנ*ד דעד וואס איינרלוכ, וועגע־

 ד• וועלבע בגי אנדערע, אה פורטאדא פעדעירא, )וו: .ז*פ.? אין פאמיליעס טייהסיווגע
קלוונערהווך(. ער ק.ינ ־: נעישטד׳ט אויר האבעז פרויע־

 ו פ השכלה־שיטראהלען דו דערגריוכט האבעז עם ההוה;! טזרח־אווראפא. או: אייר
 ־.י: פיו דו זענען דא־ט אויר אסומולאציע־בעוועגונג, י־.־ — זוו מוט ׳אטען י. און בע־ל.־:
אסוטולאציע. קאנסעקווענטער וער < יי פיאנערונס עישטע דו געיוע:
 כאאונקסי—יעהקע פון ווערק אונים בעיעפןמטלובט אוז טשוט-ם פה צעטעל א

 געפ/ט דארט נרויס; גענוג אוז צעטעל דאס ה?וז:3 )ווארשא פאירצו" "יעאפ.צו
 טעפלי״ז, זאוואדזקו, ראטוואנד, ווו כלל־טהוער, בריי׳ושע אוצטוגע סר א בוז נעטען טען

פרויעז. האבעז משוטרים פלעייאדע רער צווושע' אובעיגעווובט דאה נאר א. א. סומא:
 אסומולאטארושע ^וו ווירהוגג רער אדאנק אז בעטעדקעז, צו ווערסה אוז עם

פונאנסוסטעז. ערשט־קלאסוגע צוווו לאגער יודושען פון אוועק זענעז ברויען
 האט ער וואס דערמוט, בעוואוסט אוז ער נ. ר ע ב נ ע נ א ך ק אוז ע־שטער דעד
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 *"**י את פאבריקעז אויפגעשטעלט ^ען,6 .:א •ע.כאה טע;״עך " מ.<ם;עבףא
ל$נד. פון ענטוויקלונג עסאנאמישער דעד פער נעטהת פיעל הויפט

 גרויס־אונדוסטריעלער, אין אצזעגבעהנער*ענ אויר ר, א בל יען אוז צווווטעיר רער
 ־גע אוז און עקאנאמוסט געלעהרטער אלם נעווען בעוואוסט דערצו נאר אוז וועלכער

 וועלכען אין ,“צוקונפט דעד פון מלחמה "די ווערק; ז״ן דורך בערוהמט־עלט ו ווציע׳
 אלע פאראויפגעזאנט מלחמה־וועלט דעד פער צוריק צווענצוג יאהר ע טיט האט ער

רעזולטעטען. ש־־עקלוכע איהרע
 אבגעפעלען זענעז פערזענלוכק״טעז בעגעבטע זעהר דאזוגע די עזוי־ארום ווי אט

יודענטום: פון
 עפומילעציע־גצסט, מוט׳ן אנגעשטעקט •דצטשלענד, פון געקומען איז ווערשא קצן

 זעלטען־ זצנע וועלכעז אין "פעלאן", א אצנגעארדענט דא האט ער לעא. דאקטאו־ דע-
 ־ מוזוקע אין שענהצט זצער פון פערעהרער זוך אדום גרופורט האבען טעכעער שענע
טעלענט. לי׳שען

 האט ער אצנגעהער. עניאפטער געוועז קדאנענבערג א:ז “"פעלאז דעם אט אין
 געלועבטער, זיבן פון ווילען לויטין און שוועסטער שענע ר: פון איינעי אין פעדליעבט •זיר

גע׳שמדיט. אוהר מ:ט צוזעמען ;•ד ער האט
 פדוי עניעסנמילעטארושער פון ווילען לויטין גע׳שמד׳ט זוך האט בלאך יען אויר

געהעט. חתונה האט ער וי־עלבער מוט ,“"פעלאן דע־מאהנטע; פונ׳ם
 וועל־ ,יודען פוילושע פון צעטעל הובש ע נאר אויפרעכענען געקאנט ויאלט •מעז

פרויעז. פון ווירקונג רער דעני, ע יודענטום פון אבגעפעלען זעגען ע5
 דעד ל, טע נ ע וו ע ל עז פעקט, עניאויסטערלישעז רערמאהנעז נור דא וועלען מור

 עלטער דער אויף שדין געישמד׳ט זוך האט ,“ווארשעווסקו "קוריער פון אצגענטומער
 ־5טא ע — פרוי צותוטער זיין פון ווולען לויט׳ז קעטוילוש, אויף — רוים אין דוקא אוז

ז. א ס ר ע ב ס א י ט ע מ פון מעי־
 דצטשלענד, פון ערצנגעדרונגעז אוז השכלח־בעוועגונג ד: וואוהון רוסלענר, און

 דארט ■מען יואן דאר פארמעז. עקסטע עזעלכע דערגרויכט נושט עסימילעציע די האט
 אב־ צום סוטגעווירקט האבעז פרויעז אסומולעטארושע וועז פעלעז, פערצייכנען אויר
•ודענטום. פון פעל

 בעקאנט געווען איז פעטעדבורג א:ן בצשפועל: אצן גור ברענגעז דא וועל א:ך
 פון שוועסטער א — פרוי געווופע ע טענדענצען עקסט־עפוסולעטארישע איהי־ע מיט

 רוסישער גרעסטער רער פון אויטאר און קריטוקער בעוואוסטען דעם וו, א ר ע נ נ ע וו
 גע־ י, ק ס מ י נ א ל ס ק י וו ד ו ל מוט געהעט חתונה האט זי ליטערעטור־געשיכטע.

 "וויעסט־ מאנ^ט־זשורנעל יוסישען גרויסען רעם פון רעדעקטאר און יורוסט לעהרטען
 דאס איז לענג שמד. צום מען אוהו־ צורעדעז צו אנגעהויבען האט און ,“יעווראפי ניק

 בעגרענצונגען ש.יטעז אנגעהויבען זיר האבעז יודען אויר ווען נאר געלונגען. נישט א:הר
 דעמאלט גירוש-מאסקווע, נאר בעזונדערס ררוטען, רעם אלעקפענדער פון צצט דעי אין
 גע'־ עמאל מיט זיר האט וועלכע גדופע, נענצע ע צוזעטענצושטעלען געלונגעז איהר איז

 איחר ווענגעראוו, ברודער אויבענדערמאהנטער אוהר געוועז איז צ ז צווישען שמד׳ט.
ענדערע. נאר און )רוולענקיז( י ק ס ג י מ דיבטער יונגער רער סלאנזמסקי, לודוויק מען

 צצטונג גרויסער דער פו; רעדעקטאר דעם אויף וחרקען אויר געפרובט והאט זי
 געווען אוז זו נאטאוויטש. זשורנעליסט רוסוש־יודושען פאפולערען דעם "נאוואסטי־/

 אויף ווירקע; בגישפועל רער וועט שמדין, זור וועט ער ווו פערזאז אזא ווען עז זוכער,
 אצנמאל אוז נאטאוווטש ווען נאר געלונגעז. גושט אבער דאפ אוז איהר אנדערע. פועל

ווענגע־ פיאגערון עפומולעטארישע דערמאחנטע דו האט אויסלענד, קט! אכגעפאהרעז



ר:לזצקי.6 זבי

 ק:נדער, הנגע איה,־ע אב׳שטד״ן זאל גי עז פתי, נאטאוויטשיעס אויר געווירקט ווע*> .
געלונגען. איז בעמיהונג אזהר ?ע

 גרויפען רעש אויר אבציישמד׳ן עוועקגעלעגט. מזה פועל האט גרופע דערמאהנטע ר:
 א: ;עלןטען יודןשקצט זצן צולןעב ■דאז האט וועלכער ג, ו ר פ דיכטער *■־הזש־ילתשעז
 האגען נעפזהל נעציאנעלען שטערקען פרילם בני ;אד מא׳־עלנש. אן פי^רעריעליש,

ווןרקונג. קץ; האבען געקאנט נןשט פראבעס אלע •י
 מאדעתער דער פון טעטןגקצט די יודענטום פאריז נעוועז אןז אומנלןק גרדיס א

 אז אנערקענען, אבער מיזעז מיר אסימןלאציע. רער פו! באדען אויפין פתי •ודישער
 יודישע ד: דערווצטעדס מיהאט וואס שולד, אייגענער רער צוליעב געשעהן אה דאס

אוצרות. נעציאנעל־קולטורעלע איהענע אורע־ע פה טעכטער
 עס:פןלאציע רער פון פ-אגערינס דן פון צושטערתגס־ערפיןט רער ענטקעגען

 יותשע בעוואוסטע אצנוגע סו; טעטיגקצט פאזיטיווע די העל בעזונדערס $גינט
בארען. יודןש־נאציאנאלען אויפז פכויעז

 ע־3 יוריש שטערק א פערמאנט האבעז וואס פרויען, אזעלכע געווען זענעז דאס
זה. נעצןאנעלעז אין רעזולפאטען גזנסטנגע זעהר געברעכט האט דאס און ואוסכ׳זצז,

 נטע־ א מ משה פון טעטיגקייט פתכטבערע די עז בעוואוםט, אה למשל, אזר, •
יהודית. פדיי ס׳מאנטעפיא~ע זצז, פון אצנפלוס רעם כעידענקע; צו כזעל האט רע א פי

 פתי. יורןשע עוואוסטז:גןגע3 פאלקאם א נעווע: אה מאנטעפיארע ת יהויי
 אריסרו^גיג, אויר אזפערזעצונג, ענגלנשער רער אין האטש תנ״ר, געגץ נעקענט ■האט ז.י

 ער פלעגט חבטה, אויר פסוק א ורסעז געוואלט האט מעז אזהר ווען עז רפט, אווי אויף
 אין 'נעשזבמע יותשער רער טיט בעקאנט נעוועז אויר ארז ז: אנפרעגען; איהר בני זיר

 ■האט זי בעפריערהט, נ:שט אויר נאר זן האט דאס נאר יודען. וועגען צטעיאטור
 יודענכום פין קענטנישען די ׳טעפעז צו כדי העבדעאזש, לערנעז צו נויטיג פער יעפוגע;

קוועלעז. עישטע דן פה
 וגירי ע אייר נעהעט זי האט אויפפיהרוגג או; וועלטר־אנשויאוגג יודןשער איהר מיט

עננלאנד. אה קריןזען יורישע אןנטעלןגענטע די אויר קונג
 פוב" הר האט עםןמןלעציע־חוועליע דן וועז צטט, רער אן! עז בעמערקען, מידערף

 פןעא עוועקגענומעז אויר האט אוז ענגלענד קצן אויר דערגרצכט זן תאט אנ-ערגענאסען,
 דעם אבגע׳שטד׳ט עלצן עלטערן יודןשע ר; האבע: למשל, אזוי, יודענטום. פוז קרבנוה

 פרעמיער־מןנןסטער(; און ביקאנספןלד לארד )שפעטערדיגעד דןזרעעלי •ונגען
 )עפא־ נאלדסמיט בעוואוסעער רער פעטןליע זצז מיט גע׳שמד׳ט ראן זזו האט אויר
 שיין אה ער וועז יוד, ע געווארעז צוריק אה וועלכער גאלדסטיט, קאלאנעל פון טער
 יודענטום פון אבפעלעז דאס עז סכנה, א געווען דאי; איז עם און יאהר(, 25 געוועז עלט
 האריזאנט אדפ׳ן זזנט נאר בערלה. אן: וון הערעקטער ענ״עפןדעמןשען אננערמען #עט

 משיה בעראנעט — שטערעז צווןן נצע דן בעווןזען זור האבעז יודענטום ענגלןשען פון
 די אין יודענטוס צום בעצןהונג דן יהאט — מאנטעפיארע יוהודית און מאנטעפיארע

ווענדונג. ענ׳ענדער גאר אנגעגומען קרצזען עמלןש־יוד!שע
 פעלאש "יודישע זצנע ערויסגעגעבען האט בצראז לארד דיכטער גרויסער דער וועז

 זהק האט זו עז נעווארע׳, בעגצסטערט עזוי זין דורך טאנטעפיארע יהודית אה יען",
 • נע האט זן פאטערלעגד. יודושע הןסטארןשע דאס בעזוכעז מוז זן דאם פארגענוטען,

 ארין• קצן רצזע ערשטע דן מעכען ,1527 יאהר אין זאל, ער מאן, איהר אייר ורדרקט
 דארט דערוועקט אןהם און מאל יעדעס טוטנעפאהרען אןהם טןט אה זן ישראל,

ארע־ישראל. אויפלעבען פון געביט אויפ׳ן טעטהקצט ־ורענטב^ער
ע,ק רערטאתנט נסיעות זצנע עלע וועגען בעשרצבוננען טאנטעפיארלס אה



18׳ לי^ן• מאדךי^פ אין עדוי די

 קגי! יודען פאר משתדל־זייז זיר געפאהרען ער אנז יהודית פון מוטוויורסונג רער אדאנק
רוסלאנד. ן,1רומעני) טאראקא, קאנכצאנטונאפאל,

 זעאבעז אונים געווירקט האט וואס ארעא, יודישען מאי־ערנעם פון פריי צווייטע א
א י ש ט א ר אירע א ארעא איז מאגטעפיארע, יהודית וואם נטסט,

 בעוווזעז האט געמוינרע יודושע דו וראו פראנקפורט־אם־מאין, אין געיוירעז אוז זי
 אסומולאציעש אריפ׳ן קוקעגדוג נישט יודענטום, טיאיריציאגעלעז דיים פערבאיימען צו

 גאג? אובער דורכגעטראגען זוך אומפעט גוואאטיגען א טיט האט וואס שטורם,
דייטשאאנד,

 פעריא■־ אוז ראטשולד, הויז ראם אויסנעוואקסען סיאוז וואו שטאדט, יענער אין
 יודושקיוט צו צוגעבונדענקייט זיון מוט !זור האט רואם פאימואיען-מוטנאועד, א _ען

 אובערגע־ האבען וועלכע פאמיאיעףטוטגאועדער, אנדערע די פון אונטעדשיידעט שארן"
וווען. פא־וז, לאנדאן, קיי! וואנדערט
 גאנצער רער מוט געהערשט נאר האט אסומולאציע די רען צייט, דער או!
 אוז יאהרהונרערט(, ־טען19 פון חעלפט צווווטער רער )או! מערב-אווראפע און קראפט

 "פרו־ רער נאמען מוטין קרעזעז יודושע די או! געווען בעוואוסט פדאנקפו־טער רער
 אאע ווו ערגער נושט הויז דייר און טאדערן נאנץ א געפיהרט האט ער ראטשילד" מער

 יודעגטוב, טראדוציאנעאעז ברם געהאלטעז פעסט זוך דערביי אוי ראטש׳יאדם אוברנגע
 בע־ יודוש שטארק א ארויסגעשראגעז הויז זר! פון האט אדעאאאיי׳ע טאכטער זיין

 האט און געפוהא יודוש־רעלוגיעזען אייתר אויר• באיזורט לכתחילה האט וואם וואוסטזיון,
אודעאל. נאציאנאלען דורכ׳ן פעיפעסטיגט שפעטעיי זוך

 ראט־ עחמונד פארוז און קרוב אזהר פאר געהאט חתונה האט !אדעלאאורע ווען
 ווייט פערהעלטנוסמעסוג נעוועז אוז וועלכער ראצזשילד(, דזשעמם פין זוהן )א! שולד

 געבראכט אוהם און גרסט יודושען און געווירקט אוהם אויה זו האט יודענטוב, פו!
ארץ־ישראל. און אויפבוי־ארבייט רער פון שפוץ רער א! שטעלע! זוך זאל ער אז רערצו,

 דער געווארען געלעגט סיאוז וועז עפיזאד: פאלגענדעך איו כאראקטעריסטוש
 יאה־ ־ער80 רו פון אנהויב או! אדץ־ישראל און ישוב יודףיוען גיועם צום פתדאמענט

 זענען פיאנערעז ערשטע דו פון געלד־מוטלע! אלע און •אהרהונרערט פאייגען פון רע;
 גאג־ רער אניאונטערגאגג נעדראתט סיהאט אז פועל, אזוי אויף געווארען אויסגעשעפט

 מאהילעווער שמואל ר' “ציו! "חובבי ערשטע דו פו; אוונער אוז אונטערנעהיטונג, צער
 בע־ דעמאלט ביום' זנון משתדל זור פאריז קרן געפאהרען רב( )ביאלוסטאקער ז''ל

 האט השתדלות דאזוגע די שטוצע. וועגען הירש בארא! פולאנטראפ יורישען וואוכטען
 פון געווארען בעגיוסטעורט נושט איז הורש באראן דע־ ווייל אוונגענעבעז, נושט זור

 צדוק פראנקרויר פון חויפט־ראבונער רער האט דעמאלט אידע^ל. יודיש^נ^ציאנאלען
 געש אויפמערקזאם אודעאל, נאציאנאלעז !,מוט סומפאטוזורט יא האט וועלכער הכהן,
 עם אז מאהולעווער(, שמואל ,ר אנגערופעז האט ער )ווו “עיוז פ#ר "שתדלן רעב מאבט

 •ע געהווראט האט וועלכער ארעל, יודושען פון יונגערמאז א פאריז און פארהאן אוז
 יו־ מוט שטא;רק זור אונטערעסורט וואס טאכטער, יודושע אנ׳אירערגעגעבענע — פרוי

 צולועב אננעלעגענהווטעז; יודושע מוט בכלל און ליטעו־אטור און נעשוכטע דושער
 ז:ך און וווסענשאפט יודושע די ערלערנע! צו אנגעהויבען מאז דער אייך האט אוהי־

 און ווענדעז פרובען זוך מען דארך הערום בלל־זאכען, יודישע אונטערעפווען.מיט
רוכטונג. וגער דאז הער

 רעם צונויפגעפוהרט •האט רואם פעדטוטלער, דעד געווען טאקע איז היה! צדוק
פולאנטראפ. יוננעז מיט׳ז צלף׳ בא- ,,שתדלן
 די אויך אבגערופען -הוום זעהר זיך •האט $דעל$אידע אז אוז, סערזרוורדוג אנג
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 בע־ פטם ווירהוגג דעצודורענדע א געהאט האט א;? מאהילעווער שמואל *־ פון עגע־■5פ
 האט זי וואס דורכדעם, פארגענומעז, האט מאן אוהר ראם במט, הייפס־א רו שהובע:

 בעהומען האט ז: ראם נעלד־מיטלען, אוונענע געדמטענדע טיט רעדה בעטמל/ט ז.־ד
פאטער. אוהר פו: שה יה :עיס און נהי אלכ

 אר״ין־ישראל א:ן ישוב יודישער :מער דער איז הילפס^י־פייט דאזיגער דעי־ אד^עק
אייפגעבליהט. האט אה גערארען דערהאלטען

 איז ארץ־ישראל קצן הידוע( )הנדיב ראטשילד עדטונד בא־אז בון רייזעם אסע ב ב
 יאלאנוהטען^ מיט׳ן אינטוע׳רעסירס בעזונדערס זוך האט פוטגעפאהרען, ארעלאאודע

 יודישעז היסטארושען א:ן ישוב נוו־געשאפענעם כ:ט׳ן געפרעהט זעהר זיר און לעבען
פאטע־לאיד.

 בערא־ אלע די אז בעשטעטיגעז, זאיר, דעד צו נאהנט שטעהען וועלכע פערזאנען.
 פעישפריי־ וועגע: קאלאנוזאציע, דעד פון אנגעלעגענהצטען די יוענען פאריז אין מונגען

 איויסנעוווזען און בגיגעוואוינט אדעלאאידע האט וו. א. א פאהעסטינא-ווצן פון טען
ראטשילד. עדמונד מאן איהר ווי איטווויטעט, מעהר נאר

 ויאס ראם, פערדאנקע; צו מען •האט אדעלאאודע פרוי דער ווארט: איונעם טיט
 אלע אובער העבעד זוז נאציאנאלעז אין אייפגעהויבעז ז.יר האט י־אמשולד עדמוגד

 יודושעה רער פון אידעע דער קאפיטאל היובשען א געווידטעט און ראטשולדם י־ערע
■ישראל. ארץ אין יפלעבתג;א

 בעוואוסטער, רער געורען אויר איז שטומונג נאציאנאלער דער פון רעזולטאט אלם
 :ירוש רעם נאר וועין —1891 יאתר אין ראטשילד רעם אט פון שריט דרייסטער זעהר

 דערויף, נושט־קוקענדיג רוסלאנד, הלואר! א טאכען צו אבגעזאגט ז:ר ער האט מאסקווע
 זענען באנה זיין פינאגץ־מיניסטערימיט רוסישען צווישען אתטערהאג׳־לוגגען די וואס
 געה^ט שוין האט דריטער דער אלעקסאנדער קייזער דער און פע־ענדיגט געווען שוין
בעדינגוגגען. די וועגעז האנטראקט דעב אונהערגעשריבען אימן

 יואם רעם, לויט אורטמלען מען קאן הינדער איתרע ערציהט אדעלאא:דע אזיי ווי ■
 ווער־ צו אמעריקא אין ארומגעפאתרעז שד״ר מיז א ווי איז שעמם רז בז־יהיי־ א־הי־
 אויפצופויען אויפגעבע די האט וואס ,“ראט "עקאנאסישען פאר׳ן מןטנגיעדער בי־ען

 :־ צ :וי א רער א:ז ראטשילד דזשעמס דאזיגער דער ארץ־ישדאל. אין המם יודישע רו
 העב־ אויר׳ רעיעם האלטען צו מעגליכקצט די האט וואס אדעל, יודישעז צווישעז ר ע י

מוטער. זיין פון ווירקונג דער ראנק א — רעאיש

 רא־ פאזיטיווער און נעגאטיווער רער וועגעז ביישפיעלען אויבענדערמאהנטע דו
 בעי זעתר זענען לעבען יודיש־געזעלשאפטליכען מאדערנעם און ;פרוי יודישער רער פון ל־ע

 רעפ ווענען זאלען פאלק יודישען פון פריינד אטת׳ע די אז פערדיענעז, און לעהיענד
טראכט־טהון! א
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 לשוףקורש׳דיגער ערצזטער דעד אלן דדוהערל ערשטע די

ספד. יודישער און
 6דרוקערצ־קונם ד: ווי אלט, אווי כמעט אוז ספרים לשון־קודשידונע דרוקעז דאס

 אין און רעדזשיא און דדוקערם חעברעאושע א זיך נעפונט 1475 יאהר אין שוין בכלל.
אוטאליעז. און סאקא, די פיאווע
 ספיים לשון־קורש׳דוגע פו; דרוקערם א געווארע; געגרונדעט אוז שפעטער יאחר ;א/

 גואדאלאחאר אין — 1482 אין )פארטוגאל(, פארא אי; — 1481 יאהר אי; מאגטוא, אין
 פאריז, און — 1508 יאהר אין קאנסטאנטונאפאל, אין — 1503 יאחר אי; )שפאניען(,

 און סאלאגוקו, אין — 1515 יאהר אין )דייטשלאנד(, טובוננע; אין — 1512 יאהר אין
פוילען. אין — 1534 און עדשט און האלאנד, אין — 1528

 ר ע ט ש ר ע ר ע ד דרור! פו; ס י ו ר א ז ו א 1534 מאי .13 ם ע ד
 רעלוגיעז א — “דורא ״שערי ן, ע יל פו און ספר ר, ע ש י א ע ר עב ה י

 אוז ספר רער .1330—1320 יאחרע; דו און רב דיוטשער דירען, פו; יצחק ר׳ פון ווערק
 ו״ז: העל אדער ץ האלו ברודער ידריי דו פין דרוקעריו דער או; קראקא, או; געדרוקט
 איז דרוקער יו׳דושע ערשטע דאזוגע דו העלוץ. .חיים .פו; זוחן אליקום, או; אשר שמואל,
 — העלו? אדער האלוץ נעמען: זווערע פון זעהט מען ווו — טט1נעשט;א האבעז פוילען

 לאטווננשער זווער פו; אויר מעז זעהט דאס און רום", .,טשעי־ויאנא ארז לוטש א ח פו;
 זיר ענטווויקעלט דרוקעריו נגיע ודי ,,.3ט 63611131101611868“ ט6א־נטזןרשרי

 ישיבות או; בתי־מדרשום דו או; או; ספרים און ׳.זור נויטוגען יודען פוילושע דו שנעל: י
 ר׳ רב לובלונער פונים ווערק דו דרוקען האליצעס ד■ יונגעי־לייט. יורטייזענדע? געפונעז

 אנדערע. און הלוי יהודה רבי פו; ווערק דו — ספרים אלטע דו פו; או; שכנא, שלים
 צורוסען. ווערט שותפות זווער או; בשלום לעבען געקאנט נושט האבען ברודער ידו אבער
 עפענט ער וואו שלעזיעז, או; )עלם( אלוווא קיין ארובער זור טראגט העלויז שמואל

 דרוקערבי זיין ווערט 1535 סעפטעמבער .1' רעם שוין אבער דרוקערגי, אנ׳אווגענע
 אלוווא. אובער אובערגעטראגען זור האט וואס שטורם, אושרעקלוכעז דורר צושטערט

 זוו! פון אוונעם און או; געווארען, חרוב שטורם דאזוגען רעם דוח־ זענע; ■הגיזער 60 לערר
 דער געווארעז צוטראגען או; צורוסעז און דרוק־מאשוגען, דו נעווארע; צובראכען זענע;

 לאג: זור או; שלעזיען פערלאזט דאז והאט שמואל פאפיר. זאפאס גרויסער גאנצער
 בעזעצט ,1553 יאחר און לערר זור, ער האט עגידלור בוז וועלט, רער אויף ארומגעבלאנקעט

ט. וו ־.אורב וק דר מוט בעשעפטוגען אננעתויבעז זור צורוק אז קאנסטאנטונאפאל און
 פוערטען זוועה צוגענומען זוך צו האבעז אליקום, או; אשר כרודער, אוברוגע די
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 וואוגדערלוכע אבער דרוקערגי. זווער קראקא אין געפיהרט ווגיטער און ברודער,
 זע־ ברודער דרגי אלע און יודענטום, פונים ארויסגעריסען זוו האבען סבות און גלגולים

 זוך, האט פוילען אין וועז צגיט, דו געוועז אוז דאס גלויבען. ק^טוילישען צום ארובער נע;
 ארומגע־ זוך האבען “"אנדערש־גלויבוגע פיעל רעפארמאציע; די עגטוווקעל־ט

 פי; הלפיד דער טזיעעציעסקו, י$ן געווורקט או; געלעבט האט דא קראקא, און דרעהט
 פרוטש איהם ■מוט צוזאמען און אותם נעבען או: פ, א ד י־ ע ט א ר בו; ב ו מ ז א י־ ע

 רעפארמא- דאזוגע רו געגעז וואיעוואודקא. דרוקער דער און פזשולוסקי מאדזשעווסקו,
 קרא-• דער פאנאטוזם רעלוגיעזען ■פון ברען גאגצעז מוטי; אר^יסגעטראטעז אוז טארען
 זוך ער בעמיהם שווערד און פגיער פיט און גאמראט, פיאטר בוסקופ קאווער

 געיהאל־ פועל נושט גאמר^ט פון מוה דו האט עס׳שגינט, ווו "בענגיער". דו אויסצוראטען
 קאטארזשונא פרוי אבטצוג־יעהרוגע דו האט גופא קראקא און באלד ווו פען,

 און אמונה, יודושער דער צו בעקענט עפעגטלוך זוך ל ע י ג י א וו א וו א ר א י כ ל ע מ
 נושט זו האט ,דראהונגען און בקשות דו אויף קוקענדוג נישט

 פו; פערפ^סער רער ו, צק רגו גו לוקאיש בעקעגטגוש. אסר- אברופען געוואלט
 מען ווו און פראצעס וואיגיעל׳ס דער וועייעז אויספוהרלוך דערצעהלט .,דווארזשאנון",

 או; גגיסטלוכע אלע .פו; געגענווארט רער און מארק, קראקאווער אויפ׳ן פערברעגט זו האט
 דו פערברענען מוט׳ן בענוגענט נישט זוך האט נאמראט אבער (.1539) המוז גרויסען א

 .“בגישפועלען "אויפרעגעגדע דו בעזגיטוגען געוואלט האט ער פרוי; אוונצוגע דאזוגע
 די שמד, צום אובעררעדען אווגע אנגעהויבעז האט ער און קראקא, פון יודען אלע ה. ד.

רודפי;. און ^רויסטרגיבע; אגינגעיעקשניטע, אנדערע,
 דרג דו פון שמר דער פארגעקומען וואהרשיינלוך אוז באדען ׳דאזוגעז רעם אוייף

 אגשטאט מור, האבען 1537 יאהר או; לערך שוי; און דרוקער, יודושע — ברודער
 האבען וועלכע ל, ע וו 8 פ און ן 8 י וו, ש ז ד נ א קרוסטען: נגיע די וו., א. א. אליקום אשר,
 מוט פערפולט רייך ספרים, רעלוניעזע יודושע פון סקלאד בשותבותידוגען א ווגיטער נאר

 ^גלויבענס־ברודער, פרוהערוגע זווערע צו־להבעיס ווו אויפגאבעי. פרעמדע און אייגענע
 די בעצווכענט און אשר בן יעקב רביגו פו; "טורים" דעם העלו•: ס ע נ נ א ה א י -רוקם

 ני;בץן און .,.,4זמ10 1ז1031מ־81ו0ת18 0 3111101 1938“ אויבנאבזן ר^ר פון דאטע
 קאטיילו־־ דער פון ווערק מוסיאנערישע ארויסגעבע; אן ער הויבט ספרים העברעאושע

 אריבערנעצויגע; זוך האט — וו ש ז ד נ א — ברודער צווווטער דער טעאלאגיע. שער
 ־ בור בעקומען און אנ׳אגינבונרערגי געעפענט 1538 יאהר און האט ער וואו ברעסלוי, קוון

 אוז בוכער שטאדפי^ע דו און ווערען אגינגעשרובען פוז צערעמאניע די גער־רעבט.
 אויסגעי קאליגראפוש האט שרגיבער שטאדכושער רער יאנואר; .29 דעם פארגעקומען

 אוהם או; יוד", געטויפטער א בובבונירער, דער והעלו״ן, "!עידרעאס נאמען דעם שרובע;
חתימות. פועל מוט פאטענט א ארויסגעגעבען

 אובער ארומגעפאהרען אוז — ל ע וו א פ — ברודער דו פו; רוהרעוודיגסטער רער
 געדרוקטע לאטווגושע און העברעאושע זגיגע פאר קונים זוכענדוג מלוכה, גאנצער רער

 או: ארביוט, מיסיאנערושער מוט אויר בעשעבטוגט זוך ער האט וועג אויפין ווערק.
 צום צווונגען אדער אובעררעדען נעלונגעז, אוז איוהם סטאדע. נגיער זגי; כלאך שאף געזוכט

 (.1537) פויזנא און טעכטער יורישע יונגע או; יודע; 14 רעלוגיע קאטוילושע דו אננעהמען
 ־ גע רער או; טויף׳צערעמאניע, !דו אויסגעפיהרט האט אלוון בוסקופ פויזנער דער

 שטאד או; שליאכטע רער פון פערזאנען פועל גורקא, לוקאש וואיעוואדא פונים גענויארע
 די .“לאווע אה "ראדע דער פון ה״ה דו פויזנא, פו; מאגוסטראט רעם אגינוואוינער, טושע

 אויסשטאש אויר מ. 10 צו טויף־פאטערס זיועירע פו; בעקומען האבעז מוודלעך געטייפטע
האט ווא□ /*זוה פ^וועליס געפונען וועתרשיינלוך, "זיך האט משומדים ״י צווושע; טונג.
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לוקאש. גורקא: וואיעמאדא רעם פאטראן, זג? פון נאמע! רעם בעקומען שמד פטם
 ו: בעזונדערס יודען, די אויפגעבראכט האט דרוקער די פון אויפפיהרונג דאזלגע ד:
 באיקאט: א געוועז אלז שמד אויפין ענטפער רער קהלה; קראקאווער דעד פון פרנסים

 בלבער די בלכער־מאגאזלן, קראקאווער פונים שוועל די אריבער נלשט טרעט יוד יטוס סיין
 הא■־ ה^ליצעם דל אבער ארבגיט. היין ניישם האט דרוקערגי דל פאללצעס, ד: אויף ליעגעז

 נישט זשלדעס". "אונגלויבלגע !די פון ליידען צו כדי גע׳שמריט, דערצו נישט זיר בע;
 איהם דורך גאמראט. ביסקופ !פונים פערזאן רער אין אניאפוטרופוס זיל האבען אומזיסט
 אל; בעששלמט אלטער", "דעד זיגמונט קענלג, דער און הויף, צום צוטריט א זלל בעקוטען

 בוטהאנדלוננ. זללער פו; באיקאט דעם ברעכען או; אויסצופארשעז קאמלסיע, א 1537 יאהר
 צעל־ בר&נלצקל, סעבאסטיאן אללה: גאטראטין אויסער ארגיז, זענעז קאמלסיע ידער אלן

 מארשא- קעניגליצער — טאצעיעווסקל פאמועל נאטלנאט, פויזנער און בלסקופ פער
 קרא׳ דער און ביעטש פון קאשטעליא; רער באנער, סעוועריז נאמלנאט, צעלמער או; לעק

 אניא־נ־ טאכען צו בעפוילען, והאט קאטלסיע ראזלנע דל קמלטא. וואיעוואדא קאווער
 עלטסטע דל פון אללנעם מלר בעזלצען דעם אדאנק און בוצהאגדלונג, דער פון ווענט&ר

 האללצעס -דל ביל סקלאד אלן פוילען. אל; בוכהאנדלונג העברעאלשער א פו; קאטאלאגעז
 400 טורים, 500 סליחות, 850 מחזורים, עקזעמפלארען 800 געפונען: זיר האבען

 קלעגע־- א אל; 300 או; אויסגאבע גרעסערער א אל; זמירות 200 מנהגים, 300 יוצרות,
 האבען צייט יענער אלן פ^מלליעס יודלשע דל וואס ללטעראטוור, די געווע; אלז דאס רער.

 געדרוקט; נלשט פוילען אלן דעמאלט נאד מען האט ופוסקים ש״ס קלי; געפאדערט:
 אלן באמבערג דניאל פו; בעזונדערס ררוקערייעז, אויסלענדלשע פון געבראכט יזיל האט מעז

 האבען דרוקערייעז קראקאווער די סאנצלנאטעס. די פו; דרוקעריל רער פון און ווענעדלג,
 ספרים אלע נויטיגסטע. סאטע דל און ספרים ביללגערע נאר צוגעשטעלט צילט יענער אלן

 פויללשע 1600 אויף אבגעשאצט קאמלסיע קעניגללכע דל גענדער(האט 3350) צוזאמען
 דא־ דעם באגד. א פאר גראשען 15 ארעד גללרען האלבען א דורצשנלטללך ה. ד. גללדעז,

 זל און קראקא אלן קהלה יודלשער דער אבגעגעבען מען האט זאפאס גאנצען זלגען
 פול משך אלן ראטעס, 12 אלן סומע גאגצע רי האללצעס דל כעצאהלען געצוואונגע;

יאהר. דריי
 דע־ פון און ספרים, יודלשע זייערע פו; געווארען פטור האליצעס דל זענען אזוי י

 טאקע מחוט דאס סחורה'/ "קרלסטליכע בלויז דרוקעז געקאנט שוי; זלל האבען מאלט־א;
 למשל, ווי, ווערק, טעאלאנלשע או; קאטויללשע דרוקעריל זלל; אלן דרוקט וועלצער יאן,
 "8ן?(>011ן]1111 1161י611ס01י1111ן ז1י3ז(13 ^1211)10311 — *אפיקורסים ,שפיגול ד^ס

 נ־8 און ראמיניקאנ^ר דל ון5 סטאטוס רעם ,0ג11131י1ע1 ?01111 8עע(0ט918“
 ררוקער" ראעגער רער ון6 ערשמנט מערק פעמאוסטע אונז לעצטע דאס ועריץ.

.1561 יאתר אה
 רעי בון צוטלללונג רער ביל ל. ע וו א פ ברודער זלל; אויף זיר פיהרט ;אןגדערש

 אויסצו־ זל בעשלאסען, האט און שרלפט, העברעאלשע דל בעקומען ער האט דרוקעריי
 אלהם האט פויזען אלן ארבללט מלסיאנערלשע געלונגענע דל פרצז. יעדען פאר נוצען

 האט זלל, פון אבגעשטויסען זענעונדלג און, יודען שמדין פון ארבללט דעד צו נעמרלבע;
 פרלהעה יאהר עטללכע מלט ווארט' געודרוקטען דורכ׳ן זיל אויח וולרהע; בעשלאסעז עד
 ן ל ט ר א מ דורך הדשה" "ברית פונים אלבערזעצונג די דצטשלאנד אל; ערשלעגעז איז

 אירצל־ בילם חשוב א או; קאטאללק הילסער א געווע; אלז וועלצער פאוועל, לוטהער.
 דרוקערלל זגין אלן דרוקט או; שהיות, קייז נלשט מאצט בלסקופ, קראקאווער קאטויללשעז

 פון געברויך צום בוצשטאבעז, העברעאלשע מלט אלבערזעצונג דאזיגע דל
ראם יודענטום. פון אברגיפען זלל קאנעז צו או; גלויבענס־גענאסען פריהעריגע זיינע



מאיר ד״ר , ג$2
*־ '־׳׳׳,- י*1■׳' _ .

 *אגרע ייעל ויי א::, אן; 1540—41 ד./יאהרעז ^זד-^יויהגץגעבע^ג^ץאנעז^א:; גמורק
ערקלע־מ הקדמה לאטוונושער גדויהער דעי או; ג$ןמדאט\ ^'בוסקזפ רע,
 שווע• דאזוגער דעד צ בעוועגט אוהם האבע וועלכע סבוה, ד: אוליסנעבעך־מ־וקער דעד
 ,,גבעם דאזונע; דעה אז בעטערקזגג, דע־ מוט, עגדוגט ער אז; ארבווט, טבערער אזן רער

 אויפלע־־ נזר זוך וועלע; זוי אויב ,“"גלויביגע ד: פערשטעהן אויר וועלע; “טעסט^מענט
 און אוז אויפנאבע האלוצעס און “טעסטאימענט "נבער דער אלף־ביח. יזדושעז רעם נען

 אוז ער הגם אז; אותיות, העברעאושע מיט געדרוקט ווערק, דבפשע ערשטע דאס פוילען
 זו־ תאט שב־אר יזדושע ד: וועלכע מוט ווערטער, לשון־קה־ש׳דוגע אה; דבטש, ריין אוין"
 ן זז ט שי ר ע ידעם אלה רעהגען אוהם מען קא; דאך אויהגעצבבעגט, צבט יענער אי;

 וי: ן. ע ל י ו פ :; א ; ע ר א וו ע ג ט ק ז ר ד ע ג ז : א ס א וו ש, ו ד ו י אין הפר
 יובל דבכש, דיוגעם געגוג א דעמאלט גערעדט גאך יודע; פוילושע ד: האבען שבגט, עה
בעפעלקערזגג. דבטשע א מווסטענם געהאט נאך האבען שטעדט פוילישע די

בזך: דאזוגע; דעה פו; טוטזל גאנצע; דע□ דא בריוגגען מור
 ד$ם עבאניןליזב, גינענט וזערט דא דאה טעסטימענט, גויי ד$ש

 באט?א£ט, ((1*011110110) וראליכיר איין דוייטש אויף אישט
טובה בשזרה עבידוועשן אים ודי גלייך

ג<1€ז11€^1 £11 זא31<311 (111ז611 ?3111 116110 1111 43(11־6

טאטא: דו זוך געפוגט טוטול־בלאט לוגקען אויפ׳ן
 (1 ,127 )תהלים בו• בוניו עפלז שרא בית, יבנה לא ה׳ ,אב

 81 £10011008 00□ 30(1ו(1ס8׳\6ז,11 400111111, 1ע11311־3 13501־3׳
061־11111 360111030168 6301,

 יי־נז• פי; הערב דעד דערנאך גריכוש, אויר• ציטאטע זעלבע דו געהט דערגאך
ההלים. פון ואפסוק נאר הערב אוגטער׳ן אזן גאמראט,
* אנהויב: פו; פסוקים עטלוכע מור ברעגגען שפראך דער פון מוהטער אלם

י ת מ בשורת
 זזי אזן א:: דא דער קרלכטל, יעזו; גיבוירט ר^ר ?(00) יון בוך ראש אישט ראם

 אבי וואד קריפט: נעבורט דו .....יצחק גיבארן האט אברהם אברהם. זזנס דעס דוד
 פיט :י *א וואר. \(01־11*3111) ורטרווען יוסף רעם מומר זייג? סיים, אלם ג?טון: אלזי

.“נבסט הייליני; רעם פון וואר שוואגגער זי דש זיבס, ערפאגד זאפן, הוים צו איינאנדער
 בן ד פערפעהלט לגמרי אבער האט האליץ פאוועל ■פון “חדשה "ברית יודישער דעד

 *ארויסנע רער ווערק. דאזוגע דאס קויפע; געאבלט נושט ,בלל זור האבען יודען די צוועק.
 וועש קאטאלוק וועלכער אבער קאטאלוקען. עם פערקויפען צו בעשלאסען אלזא האט בער

 ד־־ב־ יעם אב נישט שרעקט דאה העברעאוש? אויף געדרזקט אויז וואם בור, א קויפעז
 העב־עאוזע ־ו קרופטען אויסצזלערגען אוגטער, זור נשהפט ער משומד. געטרובעגעם

 צז— אייף נענע, זבן שוי; וועט ראם אז גלויבט, ער או; ווערטער, ע5מאג און אותיות
 קעגע; פון נזצע: אנדערע נאד קריסטעז דו מבטיה אוז פאוועל ווערק. וויכטיג אזא צולעזען

 אין ב־יעך יזדושע דו קאגטראלירעז קאגען וועלעז זוו רען אלף־בית, העברעאושעז דעם
 צוועס רעם צו געשעפטען. יודושע אלע מוט בעקענען זור דאדורר או; תאנדעלם־בוכער

 פון .“; ע ל כ ו ע־ב לעז לעמענטאר־אדער אנ׳״ע ארויס גוט און פאוועל פערפאסט
 ..■יווע *אויסלערבע זור צבט קזרצער א און לעהרעד, א פון הילף אהן קאן, יערער ען5וועל

 חעברעאושע; מוט שולדברועפע זענדברועפע, )בוטעס(, ■מוססוווען בויכלען, דבטש
 ייעלצען זפ, בובעל, דאזוגע ראם וועררען"" געשרועבען בובשטאבען יודושען ארעד

עישוע, א~ שטאדט־בובליאטעק, ברעפלויעד און זוך געפונט עקזעמפלאר אנ׳אייגצינער
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■' ־-׳ •- ׳■ ־#י•  דאי־ט שלעזיען; אוז פאליע"(, "פשיע )פויליש: הונדע&עלד או; 1543 יוני .21 דעם נעז

 רא או; ,“נצ־קריסט ידרוקער קראקאווער "אמאלונער ,המלוטש פאיועל שוי; וואוינט אלזא
 ־עז, יודענטום? צום צורוקנעקעחרט ער האט אפשר שפורע;. זצנע פערלוירען ווערע;

 שמוערע- דעו־ "אויף ■חויז א ברעס^וי א:; קויפט עמוצער אז מור, לעזען 1548 יאחר א:ן
 — יוד" פערלויפענען ״רעב האלוטש פאוועל צו נעהערט אטאל האט וועלבעם ,“בריקקע

יו־ד, אנטלאפענעש רעב־
פויזנא און דרוקערגי א פוחרט או; לעבט 1593—1578 יאהרעז ד: א:ן

 לוקאש וואיעוואדא פויזנער פו; טויף־הוה; או; גת;1ז פאוועליס — ^,וועחרשצגל. יטש, $ל ה
. (.1 נורסא

.19
קראקא. ארן דרוקערכיען שפעטעדע

 האט קראקא ספרים־א:; העברעאושע פו; חיוקערגי דויערהאפטיגע או; גרו־סע :א £
 דא־ ד: פ. י פ ד פ צחה י קורץ: אדער אהרן, ב; פראסניץ יצחק געגרינדעט

 ווערק, ארויסגעגעבען האט או; 1626 בוז 1569 פו; עקזופטורט האט דרוקעיב זיגע
 אלצז יצחק ווענעד:;. פו; דרוקערצע; די מ:ט קאנקורירעז פולשטענדיג קאגעז וועלבע

 ב? ואל שט בעל־מגיה בעוואוסטען א :עהאט האט או; פאכמאן, א געווען אח
 דרויקערצעז, ווענעדוגער ד: אין נע^רבצט פר:הער האט זועלבער ם, ד. ע ב יצחק

(2למדן, גרויסער א געווען ער א.יז איייסערדעב או;
 בעריהמטע דו פו; ווערק ע אל געווארע; געדי־יקט •;עיע! דרי-קעדגי דאזיגער הער א?

 אגרערע, אה מהרש״א רש״ל, המ״א, יאהחהונדערט: ־טע;X^^¥ או; X^¥ אין ;?בנים
 מדפיס יצחק גל. ר. א. קינוח, סליחות, סידורים, אובערזעצונגען, יודושע או; פירושים

 ז:: או; לשרן־קודש אי; שירים געשריבעז אלץ; האט ליטעראטור, די געהאט ליעב האט
 דרוקערב. זגין פו; ארויסגעגעבען האט ער וואס ספייס, ת פו; סוף צום אפנעדרוקט

 זצט לעצטעי דער אחף אבגעדרוקט שיר, שיעבטען ק::; נישט גאר נו.־■־ נעפיגען אזוי
.1571 יאהר או; אר״מועיעבעז האט ע- וועלבען אגדה, כפי־ פ?

 אוז דא א? פראסניץ קצן צוריקנעקעחרט יצחק האט 1600 יאחר או; לערך
 דרצי זצגע געסוהרט מצטער האבע; דרוקעריצ זצן .1613 יאחר און געשטארבען ער

 יאהרחונדעיט ־טע;^¥11 פינים אנהויב א:ז ■בער. ישב־ או; טשה־יחישע אר.־;, דהן:
 אונטערנעהמען געקאנט ז:ר האט זו אז גרויס, איזו• געווע; ירוקערצ יאעגע י־ו או:

 אלצן זענעז ברודער דיצ אלע בבלי. קלפו־ או; ירושלט־ הלמוד גאנצעז רעם דרוקע;
 צוויי געחאט זו; חאבע; אויסערדעם או; נעאיב־וט, או; זעץ־־קצסטענס די צ2 געשטאנע;

 ר: או; קרומענוי. פו; משה בז אחר; או; העלושוי פון מאיר ב; יעקב זעצער; פיעט־ע
 שלעבט; דרוקעריצ דאזיגער רעד געדט •אחרהונרע־ט ־טע•17 פון יאחרעז ציואנצזנער

 לאנצקו, וואלענטו בגי ^622 יאחר או; פע־זעצט פירמע, רע־ פו; שעף •ער מרפים, אחי•;
דעה רומענטע;, פי; אוונער תכשיטים, "צוווו — רעסטאיאטאר, או; פ:תער קראקויער

— 321 —321 זוי״ע ,53 בא;־ 1<91י0זמ13, רארשא א;ן ור5*יפט־אר* יז ;(
 בובדיא. ־<י אי; יאהרהונדערט. X¥1 או; X¥ פון פאייאנוקא •: ק ה וו א ב 2• י ־ ע • יי .31/11 1533
 •צלעזיען/ א;; יודיען דער ע1ו5געשי" ב־אן: ,1899 ווארשא אוני.יו?ןרזיטעט, ווארשאווע־ £ו; מעק

 •ע" האליטש, פאוועד דורך איויפגעגעבען עעכטאמענט", ניוע "דאה—.1910 ברזןסריי עי, העפט
 ן א אי• עקזעב־פ״א' אנ׳אייגציגעי אין קראקא אין בובליאטעק יאנ^לאנישער דער א;ן •יך פ־:״

זק:<ט• ג^ר א/יוצ ד<ר :;־ :ט 6;;־ ב־עביו־ פון יובליאטעק שטאדטישע־• או; איבויו שטא-צי-צע;
;ט•^ -א פאיוץי• פון עייעמענטאו־ יודושע; רערמאהנצע; £ו:ש *לא*

,1900 קיאקא, כקראקא, העברי הדפו: פ*;עךב^רגז



כאי^בען. מאיר י״ר ,”

 עה” אויסקויפען. נושט ז?? קא; איה גילדעז פוילושע 1200 באר רובונען", ■פה צדייטער
 לאנצק: ארן פראצענט, דע□ בעצאהלע; נושט תאן אחר! אז גרוים, אזר איז ולות

 1623 אי: (1זהגע. תכשיטים אהנצוגע דאזוגע די פערקרפען וועט ער אז אוהם, דראהט
 פערשטארבענעם ׳פונ׳ם אניאהדעם פושעק, אצנבינדער דעו־ אהרניען כלאגט־א;

 וועלכע אינסטרומענטען, די אבנעהמען גישט וויל "ער וואס דערפאר גוסער, מארצון
 און גילרען, 16 פאר בעשטעלט איותם ביי האט ער וואס שריפט", יודישען צום געהערע;

 אבנעתטען צו געזוכערט האט ער וועלכען מיט משכון, דעם אויסקויפען נ^ט אויר דיל
 שטאדטוש רער געריכט דורכין אוהם בה מאהנט יאהר דעטזעלבען אה (.2ארבווט די

 ער וועלכע פל., 90 פון רעשט אלם פל., 40 סאטאלא סטאנוסלאוו אהנוואוינער שער
 דערדריקט -האבעז חובות די (.3התחייבות( )כתב "מעמבראן" א אויף געבארגט האט

 די ■פערשלוסען 1626 יאחר אין געמוזט האבען זה אזוי ברידער, זיינע און אהרנ׳ען
דרוקערס
 זי איז באלד אבער דרוקערה, נצע א געווארען געגרונדעט א.יז 1627 יאחר אה'

 מנחם דרוקערה א קראקא אי| געעפענט האט 1631 יאהר אין ערשט אונטערגעגאנגען.
 מענש, רהבער א געווען אוז דאם ס. ל ע ז יי מ נחום המכונה ן, ו ש מ ש ה ש ■מ בן

 קוזמיר דעם אויף חויז אהגענעם זהז אה אהנגעארדענט .דרוקערה דו האט וועלבער
 מעגנע א טעטיגקהט. דרוקערושע רוחרעוודוגע א זעהר ענטוווקעלט האט און

 קהלישע די און און דרוקערה, דאזיגער רער פון ארויס יאהר־יעחרלור זענען כפיים
 למשל, ,א׳זוי, ארויסגעבער. און מחברים מוט קאנטראקטע! פועל מור בעגעגנען בובער
 רב בעוואוסטען פונים זמתן דער חורש, צבי ר' 1646 יאהר און אב אוהם מוט מאכט

 צבי" "נחלת נאמען מיטין רוערק הנע ז דרוקעז צו יוסף"(, "שארית )רער ב״ץ יוסף ר'
 זעלבען אויפין פארמאט, זעלבען פונים זהן בעדארפען וועלכע צבי", "עטרת און

 סירקעס. יואל ר׳ פון חדש" "בית רער ווו געדרוקט, אותיות זעלבע די •מוט און באפור
 בעדארפט האט ספר רער און טבת, חודש און אונטערגעשריבען אוז קאנטראקט דע־
 10 צאהלט מחבר רער חדשים. 4—3 פון משר און ח. ד. ניסן, חודש און פארטוג זה;

 או; דרוקער רעם און עקזעטפלארען, 1000 או; פעפור אה דרוק פאר׳ן גילדע; פי־לושע
 בעדארף דרוקער רער .1000 אובער בויגעז 50 ווו מעהר דרוקען צו ערלויבט נושט

 "פרע־ צוווו און אניערגערן, אוונעם או; נוטע; א זעהר אוונעם זעצער: צווה צונעהמען
 דערבה ראטעס, עטלוכע און געווארעז אהנגעטהלט אוז בעצאהלונג די סענצוהער".

 אהג־ וואר יעדע מהבר דער בעדארף רעכנונג אויפין אז געווארען, אויסגענומען אוז
 אז ארויסווהזעז, זור זאל עם ווען זעצער. די נעהמען עם ווייפיעל פועל, אזוי צאהלען

 ■מוז בויגעז, 50 אוברינע די פו! ;?וגיעקזעמפלאר פערקויפט עמוצעז ■האט דרוקער דער
(4שטראף גולרען פוילישע 100 בעצאהלעי ער

 אבצודרוקען מהזעלם נחום זור פערפלוכטעט אדר( 23) יאהר דעמזעלבען אה
 געלד, ראם פאראויס נעהמט און סידורים קלהנע 6000 נאטע .,ר בוכהעגדלער פאר׳ן

 דערזעלבער און באלען. 7 גאנצע פאפור געבען צו אלוה זור פערפליכטעט נאטע י'
 נחום דרוקער. אניאוגדער פאר סליחות 650 אבצודרוקעז נחום זור פערפלוכטעט צהט

 האט ער וועז מאל, יעדעס דערום, און קאגקורענץ, פאר געהאט מורא האט יזעלט מ
 עה האט )פרעסענציהעד(, מאשיניסט א אדער לעגער, א אדער זעצער, א צינענומען

 1746 ,1435 ;586 זצט^ן ,1 באנר בו^ר, ^,וואי^וואר: קראקא, א:ן לאנד;פ-ארצ:וו (1
.2531 און

.973 זויטע דארט, (2
פמרן( קידש: לשון.)2137 וייטע דארג/ (3
11 ישנים הפגקסאות קדמוניות ווזןטשפה■{: (4



. 199 פויל^ן. אץ דרוקער'-"<ן ייד;ש?

 קיינעב כיי ער טאר .^וועקנ^הז, אידים פון וועט ער ווע; אז אויסנענומעז, אזהם מיט
 דרוק־ מיט זיר בעשעפטיגען נישט האגד, אזיגענער אויף אפיאו און קראקא, אין וישט

 יאחר, אין נעתמט־אן וועאבער גאעזער, שאטה סיפר מזר האבעז אכטאך 8אז סאאכה.
 פויא:־ 30 יאהר ערשטען אין בעקומט ער יאחר. דרגי אויף ארבייט מייזעאסין בגי 1647

 אויסער־ און יעהראזר, גיאדעז 60 — דריטען אין און ,40 — צווזזטען אין ניאדעז, שע
 אויפאערנען ער בעדארף יאחר דרגי די פו; ■■משר אין עסעז. אויף חודש א גיאדעז 5 דעם

 וועט אמוד פאריז אנווגיזעז. אידים וועט פריגצז^;א דעד וועאכעז יונגעא, א ימאאכה ד:
גיאדען!(. 10 בער,וטען בעזונדערס ער

 זזק געקאנט נישט מגיזעאס חאט בעשטעאונגען פיעא ד: אויף קוקענדיג נישט
 רעפובאיק דער יפאר יאהרען אוטגאיקאיכע די אנגעקומען זענעז עס ווען האאטעז,

 קזזנעה איטעראטור, וועגעז געטראכט נישט דעמאאט האט קיזנער (.1660 —1648;
 אזבעד צואאפעז דר זענעז מחברים ד: דרוקעריי־חובות, די געצאהאט נישט ראש

 האט ער — וחובות גרעסערע אין ארגינגעפאאעז כסדר איז דרוקער דער און אזזי־אפא
 דעד נאר ווען הויז. זגיז פוז הזפאטעק אויף האוא^ת נגיע נעהמעז מאא יעדעס געשחט

 נאר־ געווארען כעצזהונגען די זענעז שוועדעז ידי פוז אקופאציע רער און יאינוואזיע
 איו ער גאגיכגעוויכט. צום צורזקקעהרעז געקאנט נזשט שויז מגיזעאס האט סא/ער,

אזידעם. זגיז דרוקערגי די איבעראאזענדיג ,1659 יאחר אין נעשטארבעז
 אזז געפאאעז, ׳זענעז אוז באנקראטזרט ■האבען דרוקערגיען אאע פארוואס שבה, די

 יאחד אזנ׳ם נאר דרוקערגיעז. דגיטשע און איטאאיענישע ד: פון קאנקורענץ ד: ועויע!
 ביכער פערקויפעז צו פרזווזאעגיע, קעניגאיכע א נעאחריינאוו ברידער די בעקומען 1539

 850 מחזורים, 800 בעטרעפט: פאק רער רגיסען. און פויזנא קראקא, אזן ־ורע: ד.י
גדוא, סידור 300 חומשים, 30 מנהגים, 200 יוצרות, 400 טורים, 500 סאיחות,

(2י.טן פידור 300
 $ אויגוסט זיגמוגט קענזג פויאישער דער גזט־ארויה 1566 א׳פריא ־טען10 דעם

 קראקא, פון האוי( ברור ,)ר אעוויטא בענעדיקט יודע; דעם יאחר פיער אויף פיוווואעניע
(.3אויםאאנד אין נעדרוקט ווערען. וואס ספרים; אשוז־קודש׳ליגע פערקויפען אוז בדעננעז צו

 *ארוים יודען, פויאישע די ׳פערטיידיגט דר חאבעז קאנקורענץ דאדגער רער געועז
 יורגצער דער האט מאא יעדעס אויסאאנד. פ!ז כפ-ם ברענגעז צו פע״באט א געבענדיג

 אמשא, ווי, פערבאטען, אזעאכע ארויסגעגעבען ארצות" ארבע "ועד יער ה. ד. סיים,
 אבער באזעא, אין נעדרוקט זענעז וואס הפרים, בדענגען צי אניאיכור, 1606 יאחר אזן

 אנט:סעמ:טישעז דעם אין מזר אעזעז אזוי געהאאפעיז. וועניג גאנץ דאס האט מזיסטענס
 אויףגראדזקזן מאראנגאגיע מיעשטשאניז פונ׳ם הד■ אזן "אז (,4 מאיעצקז׳ן פוז בזכעא

 דן אזהם קומעז וועאכע בזיכער, פערשזעדענע מזט יוד ,א! האנדעאט קראקא, אזן נאם
 קאנשר?-נט, א 1646 יאחר אז.ז מזר בעגעגנעז קהאה־אקטעז דז אזן און ,“ווענעדזג פון

 פיו בענדט ברור מ׳3 הבחור בגי קויפעז בזרגער קראקאווער פזער וועאכען אויט
 תוסש־־ם קאזזנע 123 ,4״ גרויסע 450 הכמוי־ית, מזט קטנים חומשים 300 וואימס:

 קתיט ד: גזכען דעקוגג אאס .1644 יאחר אח גער-וקט וב••• והפטורות תרגום מזט
(.5גזאדעז פ. 125 און 500 אויף וועקסאעז צווזז בובהעגדאער רעב

^׳;ע בעטיצבעז האט דרוקערגיעז . אויסאעגדזשע די פוז קאנקורענין דאזזנע די

י .32—3 זרטע זברון, לוחות דזעדב?דג:6 (1
(2 זג <43^116) סק1806 ו\ו. 488.

_ .105 נוס׳ דאיט (3
(4 נז101׳4/ נ 2!׳. א 05 ס ת 7, 1תג81<6זג 1636. 51./ 51.

.27 נום־ עתיקים דברים וו^טשטר}:
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יי!* ט עקזוסטו! עס ייאי (,1לובלו; א.) ה\,5> ^׳ א.ן ו_ ס 1^'— ייו^ : 1 יש> א.נלע-<
 ד: און געשררען די או־ף קוקענדוג נושט דרוקעריו. העברעאושע א 1547 יאחר א:;

 זווערע וויוטער אויר יודע! די ברענגעז ארצות(, ד )ועד סוום יודושעז פונים פעיבאטעז
 פון סוף א? ווע; דערוועקט, זוך האט געשרוו גרעסטער רער אוישלאנד. פון ספרים

 דרוקערוי זבן ארובערגעפיהרט דרוקער אויסלענדושער אזא האט יאהרהונדערט ־מעז17
(.2 אמסטעדדאם פון תלוי )פייכוש(' וייבש אורי ך' געווען אוז ראם פוילען. קץ;

.181
לעמבערג. אץ זשאלהיעור אלן דרומערלען יודישע

 אן בעת דרוקעריי. העברעאישער א צו גליק קווז געהאט נושט האט לעמבערג
 נישט און ספר, לשון־קודש׳דוגער ערשטער רער 1534 יאהר און שוי; ערשיינט בראקא

 געפונט דארט צי שטול. כסדר לעמבערג אין איז לובלין, און אויר — שפעטער פועל
 קראקא פו; דרוקערמע; צוווי די אדער ,“"דרוקערגי־פרעס א עפענען צו גישט קוינער זיר
 און יודען דו פון בעדערפנושעז די בעפרודוגען צו גענוג, גאנץ שוי; זעגען לובלין און

 ־טען18 פון ענדע בוז במעט דרוקערוו קוון נושט זור געפוגט דא אז אוז, גענוג — פוילען
 נאהנטען אונים — לעמבערג פו; ווווט נושט דרוקעריי א עקזוסטירט דאר יאהרה-נדערט.

אמסטערד^ם, פון י ו הל בוש וו פ אורי אוז גרונדער אוהר און זשאלקיעיו,
 אץ )מאדפעס(, מדפיס און ס ו ער עט ל פאמיליע דע- פון עלטער־זוודע רער

לעמבערג. און דרוקערגי יודושער דער פון פאטער רער אויך דערמוט
 אדעה דרוקער, זשאלקיעווער ערשטען דאזוגעז דעם פון גורל דער אוז וואונדערלור

 מיני&שור^ א אוז וואנדערונגען און גורל אותר פאמוליע. זיין פון גורל דער אווגענטליר:
 לעם־—זשאלקיעוו—אמסטערדאם—עמדען בכללו יודען פון וואנדערונג רער פון בולד
 די זעגען דאס יסורים־וועג. דאזוגע; דעם אויף סטאציעס די זענען דאס וויען,—בערג

 קיו; צורוק און מזרח קצן מערב פון פיהרט וועלכער שליצר, דאזוגעז דעם אויף וועג־זצלעז
 פערענדוגט. נושט נאך וועג דעד אוז ליידער, מערב.

י _ .* <
• ..................................• •• •

רער און שטורם שרעקליפער א געויילדעוועט האט 1589 יאתר און
 זענעז שופע; צוווו ד. נ א ל ז ו ר פ אין ן, ע ד מ ע שטארט דער פו; אומגעגענד
 געפונען זוך האבען שופע; די אויף ברעג. צום צוגעקומען און שפאגיען פון געשוואומען

 קינדער, פוער און ווצבער זווערע מוט )"אנוסים"( מאראנעז אריסטאקראטושע 10
 גאלד קליידער, געשטוקטע סחורות, טיוערע ■פועל זור מוט זוו האבען געפוהרט און
 שענעם און רצכען׳ דעם און קומען. צו בדי געדונגעז, זוו תאבען שופען די זולבער. אוז

 די מוט שופען די געשלצדערט און אויסגעבראכען האט שטורם דער אבער אמסטערדאם,
 עה עולם, שיל דבונו צום געוועז מתפלל וו ז האבע; דאז נום. !יא! פון שאל א ווי כענשעז,

 אמסטערדאם, קיון דאר פאהרען זוו זווו אויף האבעז רחמנות און פיון זייער זעהז זאל
 פרעמדע קוון מעהר דוענעך נושט און ישראל !פאלק זווער צו אומצוקעהרעז זוך כדי

 אבער בערוהוגט, זוך האבען הוואליעס דו זוו, אויף געהאט רחמנות האט גאט או; געטער.
 געזעהן, זוו האבען אונטען, או; אויבען שופע; דו נאבגעזעהן האבעז מאטראסען דו וועז
וואסער. אונווענוג זוך בעקומט עס וועלכע ■דורך שפאלטען, פועל. זוך געפינען עם אז

 זןיטן ,1919 פ^רלמג יודישער בעריץ, ,יובלו; פאן יודענשטאט דו באן א אל ב זעה: (1
.1901 קראקא, בלובלון. העברי הדפוס לתולדות פרוטדבערג: אזן 2?

0216^ זזז ז^^1\\ס;ז1ס 1 113. ^42101181־20, 10111 1, זעה: (2
 ז416£זמ־ 1913, 81, 433.
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 רעפערלרען צו דא כדי עמדעל, פון פארט אלן ארילנפאהרען כעשלאבען, אלזא האט ביען
שיפען, די

 הויז, שענעם א אל; וואוינוגג א געדונגעז אנוסים דל האכע; שטאדט, אל; קומענדלג
 אויסגע־ אבלסעל זלר האבעז זלל ווען כאולאזש. זללער אוועקלעגען און אברוהען צו כדי

 קלללן א בעשטעלט האבעז און שטאדט, ד: בעטראכטע; צו בעשלאסען זלל האבעז רוהט,
 ווערטה זענען וואס מערקוולרדלגקילטען, הל פע^ייזעז און ארומפלהרען זלל זאת ער •תיעל,

 געש^כטענע פעטע א פענסטער א אל; דעיזעהן זלל האבען דועג אויפ׳ן בעטראבטעז. צו
 אל; צורלקקומענדלג שפראך. •אכיאונפעקאנטער אויר צעטעלע א אלהר נעיבעז און זענז,
 צו אליהם, געבעטעז און וולרט דעם דערצעהלט רעם וועגען זלל האבען אכסייא, דער

 דאס וועז און יוניעל, א געשלקט היכר- האט וולרט דעיר מלטאג. אויף גאנז א זלל שאפע;
 האב אלר "זעהט, אייסנערויפעז: ער האט גאנז, דער מלט צורלקגעקומעז אלז יונגעל

 צעטעל ■העברעאלשע דאם נאר אלז אט הלוי, אורי משה יודען כנים גאנז דל :עקויפט
 אויסגערופען:■ פערוואונדערט האבען געסט שפאנלשע דל הצלז!" אויפין אנגעהאנגעז

 דער יודען?". וואוינען זאלעז דא אז מעגליך, אלז' צל געהערט, גוט !מלר האכעז "צל
 אלן עס, אלז "אדי געענטפערט: האט יוד, א געווען אויר אלללן אלז וועלכער וולרט,
 הרוין, שפאנלשער דער פון אכגערלסען זלר האבעז פראוולנצען האלענדלשע 7 ייען ,1581

 אונטערשלעד אהז יעדערן, אז בעפעהל, א ארויסגעגעבען נענעראל־שטאנרען דל האכעז
 און, ערד דאזלגער דער אויף זלר בעזעצע; צו ערלויבט איז רעללגיע, און אבשטאמונג פון

 נאך זענען וועלכע קאטאליקען, דל אויסער רעליגיע, זמן פון געכאטען דל אויספיהרען
 אין סצעפטער!"." שפאנלשעז צום צורלקקעהרען כדי פערשווערוגג, ;א< מאכעז צו נרללט

 ראזלגק רעם צו מלר געהען "מארגען געענטפערט: דערויף האבעז לניט שפאנלשע דל
אויגען". פלער אונטער אלהם מלט רעדען ווללען מלר מאן,ידען

 .אנגעזעהעגסטע ■דל פון צוולל מלט געגאנגען הויז 6פונ׳ וולרט דער אלז מארגען אויף
 ארויס ער איז געסט, חשוב׳ע דל דעירזעהז האט יענער ווען און אורי, משה ר' צו אנוסים

 רעדען אנגעהדבען האבעז זלל וועז הויז. דלן אלן ארילגגעפלהרט זלל און זלל ענטקעגעז
 אלבערזעצער, דער זיין זאל ער זוהן, זלל; גערופעז ער האט שפאניש, אויף אלהם מלט
 געזאגט האבען לילט דל שפראר. דאזיגע דל פעריטט^גען גלשט האט אלללן ער ווייל
 אלן אונז פלהר געהללמנלש, גרויס א אנצופערטרויען דלר האכען "מלו־ שפאנלש: אויף
 קללנער און רעדע; האנעז זאלען מלר ,כרי הויז דיין פון צלמער ווייטסטען דעם
 זלן האכען ארגינגעפלהרט, אהלן זלל האט ער ווען און .“אונטערהערעז נישט אונז זאל

 הדן נושט זענען מלר אגפערערויעז: דלר זלך מלר קאנען "אלצט געזאגט: אלהם
 זאגעז טאג אלן מאל צוולל און יודען זענעז מלר נאר שפאניער, קליז נישט און האטאללהעז,

 זענען מלר אללנלגקילט. גאטיס וועגען מאמין אני דעם און תפלה דל דו, וול פונקט □יר,
 דלענען עפענטללך !אממטערדאם אלן קאגעז צו כדי יען, ל טל ס א ק פון אנטלאסעז

 טהון צו ערלויבט דאס אלז דארט אז געהערט, האבעז מלר דען גאט; אללנצלגען דעם
 דא מלר ווללען אלזא אהער, פערטרלכען אונז האט שטורם דער נאר עפענטללר.

 א האבען מיד ווללע; אויסערדעם דלן; מל לאזען זלר און אברהם בברית ארייגטרעטען
 דל לערנען אוגז זאל ער כדי זלהן, אונזערע '^ר און אונז פאר רב א און לעהרער

 עם ווער קלנדער. אונזערע או; אוגז מלט ראווגען טעגללר זאל או; הורה נאט׳ם פו•; עתיים
 פעהלען, נלשט זאך קלל; וועט אליהם האבעז, נלשט חרטה קללן וועט אונז, צו קממען זועט
האגד!" פולער דער מלט רללכטום מלט געבענשט אונז האט הוא ברוך נאט רען

 אויבערשטעק דער זללן זאל "געלויבט געענטפעיט: האט הלירי אורי משה און
 כלה או; אויסגעהאלטען, און שטארק זענט הוין; אומעי־. אלן געבראבט 3-א #כ* ער.5^ןען
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 $לזצ פצהרט נעשעהן, נישט רצם קצן תל ציער־ כענעהרען. אגיערע ערפולעז וועלען
אייר". נצר קוטען ו^הי; וועלען ט:ך און אטסטערדא^ !קט!

 זענעז שיפען זינערע ווי נצכדעם אמסטערדאם, קגין עוועקגעסצהרען זענען ז.ע און
 גצס רער אויר► והויז א געדונגען ז:י הצבען 1593 צפריל .22 ועם געווצרען. יעפעוירט

 זיי; מ:ט אורי ©שה ,ר צהין געקומעז איז שפעטער ווצכען רריי און יצנקהערשטראאט,
עמרען. אין סחורות או! הויז זיין פתהער פערקויפענדינ פאטוליע,
 רעה או; ארבייט, !דער צו צוגעטרצטען אורי טשה אין טצג צווייטען אויפין שוי!
 דון זקן פרומער רעה געווע! איז יודענטוס, צום אריבערנעגאנגע! איז ווצס עושטער,

(1צ ר הא טי ועקב
י • ׳ • * 8 ■ז ן 5 '* “ז ז ו־ * * ג ז ע * : 8 1 1 *

נניעה רער פון ^לעהרער ערשטער רער געווע! אייז הלוי סייבוש אורי כשה
 א:ז אהרן זוהן זיון און (,1544—1620) טויט זיין ביז קהלה אטסטערראטער

 פון אייניקעל און אהה פון זוהן 8 (.2יצהרען פיעל קהלה רצזינער רער ביי חזן געורען
י. ו ל ה ש ו ב יי פ אורי אוגזער איז כשהין

 אין שוין דרוקט וועלכע ררוקעריי, בעריהטטער א פון אייגענטיטער רער איז ער
 יצהרען די אין ווערק. טעננע א יצהרהונדערט ־טען17 פונים יצהרען זעכציגער די

 יוריש־רגיטשעה א פון אויסגאבע די אונטערנענומען פייבוש אורי האט 1676—1678
 רצזיגע די אבער בליטץ. יקותיאל דורך אויסגעפיהרט תנ״ר, נאנץ פון אובערזעצונג

 שותפים אלם צוגענוטען ער האט רערום און כחות, זיינע איבער געווען איז אויסגאבע
 וואוורזשינעץ יוריסט רעם און בלוי ווילהעלם לאווניק רעם קריסטען: בירגער צווי:

 ביירע זור הצבע! זיכערער, זיין זצל קאפיטאל זייער אז וועלענריג, באקע. )לצרענצצ(
 פעת וועלכע פריווילעגיע, א י עסק י צב ס ן ,א י פון בעקוטע! צו בעטיהט שותפים
 פערבצט או! פוילען, אין ווערען פערקויפט צו רעכט רצס תנ״ך רצזיגען רעם זיבערט

 הצט פריהער נצק .יצהר. צוואנציג פון משר אין קצנקורעגץ־אויסגאבע יעדע
 ה-.' ר. סיים, יודישעז פונ׳ם יצהר 10 אויה פריווילעניע אנ׳עהנליכע בעקומען פייבוש אורי

 פערזי־ רצזיגע ירי אויף קוקענדיג נישט צבער פוילעז. אין ארצות" ארבע "וער פונ׳ם
 ותטצענהויזען יוסף זעצער דעה און גערוהט, נישיט קצנקורענץ די הצט כערונגעז,

 רגיכעס רעה זס הצט צבגעדרוקט און איבערזעצונג, אניעהנליכע געמאכט הצט
(3אטי׳אם יוסף ארויטגעבער און ררוקער אטסטערראטער

 געקצנט נישט קצנקורענץ רצזנגער רער צוליעב פייבוש אורי הצט שגינט, עם ווי
 שטענדיג אויף זיך ער הצט 1690 יצהר אונים לערר און אמשטערדאם, אין האלטען זיר

 הצט ער וואו זשצלקיעוו, אין בעזעצט זור ער הצט רצ פוילען. קיין אריבערגעצוינעז
 א:צט ביז איז פריווילעניע רצזיגע די (.4111 יאן פון פריווילעגיע א בעקומען געזצלט

 הצבען איהד אויר דען עקזוסטירט, זי הצט וואהרשיינליר נצר צבצוזוכען, געלונגען נישט
 עסטרע־ ערשטעה דעה בשעת ,1782 י&תה אח אוראייניקלע![ אוריים פעררופען זיק

4-----------------------
 נר"8ה פאלריאש(; רע טיקעל ן9ד איור: געווארען איו ער )אערער בארריאש דע דוד (1

 רער אויש ,ביידעד ,זולצכאך. דורך ארוישגעגעבען גיבליאטעק, אמסטערדאמעד רער א?ן ט6ערן
 רןגם,8 לופמאן בעויץ אין קאשיע לויט'א ,1914 א״מ, ראנקפורט6 ערגאגגענהףט,6 יודישען

 )אטשטערדאם אגעדרוקטע שוין אבער חראגוק, ראועע דן האט שיינט, עם וו: דמ:ין". ראנקפורט6
 ער:נע• ומנע אי; א:חר וועגען רעדט ער או; הויו, אץ פאשעד במם ם ערי ט דע כעזערן (,1714

.13 זמט (1869 )וויען ר״8בם ״זכיון יונגען
אנושים. 930 גע׳של׳ט האבען לעבען זמן אץ געזאלט ער האט לעטעחס לויט (2
וומטעי. און 488 זליטע באנד טע,5געש: גרעין, (3
 בעזעצט ר5ז האט דוד חיים זוה; זמן נור מבוש,6 אורי ניט אז רעכענט, דעטער:ס (4

 111 יא! קעניג פין אדויסרואוגג פאזיטיוזיער דער לויט געשעהן א:ז דאש און זשאלקיעוו, אין
 אוים ננישש האלט' זי אבער פאטידיע, רער בגי מסורה א געווע; דאש איו שגינט, עס ווי סאביעסקי.
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 • שאלות. קי:ן דערוועקט נישט תאט מאבט יד: און ׳דרוקערניעז, פון רעוויזיע □ישער
 געוועז א:ז זשאלקיעוו, ארז בעזעצט זרד האט פייבוש אורי ר' וועלכער אי; צייט, די

 ,111 יאז געוואוינט האט דארט נל:קל:כע. א שטאדט יענער אין קהלה יודישער דער פאר
 תויף־ דער יודען: אניניפלוסרניכע צווי: איתם נעבעז או! זשאלקיעוו", פון האר "דער

 רניסען, אין שטייערן די פון ;אןדמ:ניסטדאטאר דער און מנחם שמתה ד״ר דאקטאר
 דרוקעריי נביע ד: שוץ ז:יער אונטער נענוימעז זיי ■האבען וואהרשיינלרר, נתן. בן בצלאל

 ארן האבעז געגגער קרין און געגנער. ■די פוז תחבולות די געגען הרלף געגעבעז ארתר און
 הרנטערשטע־ די בעת שען, און ריין געררוקט האט פייבוש אורי נעפעהלט. נ:שט פרלען

 זעתר אויף און נאכלעסרג געקלאפט ■תאבען לובלין און קראקא און דרוקערניען לרגע
 ארבע "ועד פון פרנסים ד: זרר בעקלאגעז 1680 יאחר און שוין פאפרר. שלעכטעז
 ספרי־למוד, ד: פון דרוק טטושטש׳ן און שלעכטען דעם אויף יאראסלאוו אין ארצות"

 מאבען צו בעשלרסט "ועד" דער אויגעז. די זיר פערדארבט יוגעגד ד: וועלכע דורך
 וועג, בגיס שטררגער ד: בעזניטרגעז שטעג, די "אויספל'<אסטערן ז$ר: רעד מרט סוף א

 פעהלערן. אחז און גוט דרוקען צו בעפעהלט ער ה. ד. החיים", עץ רעב פערשטאדקעז
 0או ול אויפגעטהון אסר האט דרוקערני־קונסט דעך פון ירידה דאזרגער -עד נענע;

פאלגענדעס: 1697 יאחר פון תועד" ״החנות ד: ?אגע; איחס ווענעז און בייבוש
 ד״וקערנ" דער פו; ירידת דער צולרעב חורבן, גרויסען דעם געזעהן האדען "מיי־

 נע־ פערגעסען תורה ד: כמעט ארז ררוקעיר דאזרגע ד: צוליעב לאנה; אונזער אין קונסט
 בל:נר או; פערנארישט האבעז אויסנאבעז זייערע אין אותיות ד: ויצל ביש־אל, וואיען

 און ספריה, די ארבער זיצעז וועלכע יונגלער, לרעבע דר פון איילע• ד: געמאכט
 ארבע ד: פון אלופים און זקנים געלעתרטע דר געווארען אויפטעי־קזאב זעגען דערויף
 אונזער אין געקומעז נישט ארז עס ברז נעהאלפען, פ:על נרשט האט האס אבער ארצות,
אניגוואוינער". איתרע און ערד ד: בעלויכטע; צו חליי, פייבגש אורי -י ניענרץ

 דאזינער דעי וועגען בעראטען זרד מע; האט "ועד" דעימזעלבען פון זיצונג א או׳יף
 פריון יערען פאר ז: געוואלט האבען שוועסטער עלטערע צווי: ארהרע ראם דיוקערני,

 אין סחירה פרעטרע אויסלאנד פון נעבראכם זרי האבען צוועק דע□ צו א׳מברענגען.
 אייסנאבען די מיט קאנקורירט דאדורר או; רדוקעריצע;, זייערע אין פע-קייפט ז:

 און אורי ר׳ פון זניט דער אויף געשטאנעז איז ארצות" ד' "ועד דער פייבוש. אירי ר' פון
 לובלין, )קראקא, לאנד אין ררוקערביעז דרבי די פו; יערער אז בעשלאסעז, האט

 חוץ או; בויגע;, 700 צו גור דרוקען, צו יאחר פו; משר אין ערלויבט א:ז זשאלקיעוו(
 יערער אויף אויסליאגר־. א:ן נישט אבער ז:ר, בני נור און דרוק־זאכען, קליינע גור דעב

 דער פו; קאנטראלערען אלם קאנטראלער. א נעווארע; בעשטומט איז דהתערני
 דער און רב לעמבערגער דער געווארען בעשטרטט זענע; דרוקעיני ושאלקיערער

(.1 מנתם׳מיונה שמחה ד"ר ער5קענ:גלי
 צוירו דע; ארצית", ד' "ועד פון בעשלום דער נעהאלפען האט פיעל נושט אבע-

 זשאלקיעייער דער טיט ייידער וער זנרידערזעלבער בעשעפטרנט (1699) נאכדעם יאחר
 ארער אויסלאנר פון ביענגע; צו דרוקער און בוכהענדלער די פערבאט און דרוקערני

 פיארז או־'. ,ר דייר געייארע; ארויסנענעבען זענעי וואם ספרים, ד: לאגד אין אלבעדיייוקע:
 דנטש־ אויסלאג" פון ברענגען צג בוסהענדלער או; דרוקערניע; ־די מערבאטעז אויר

דרוק־בויגען. 10 ווי ווענ:נער, ה^לטע; וועלכע ב:כער, יודישע
 ארגרקלעך צר:: זנינע דרוקערני ד: איבערגענומען האבעז טויט עס פייבוש אורי נאד

דרוקען בנידע גדשו:. אי; אתרן דוד(: חיים זוהן פררה־פערשטארבענעם זני; פון ')זיתן

 ,105—101 נעגכח, *קרי כיב^ר, עלטה (1
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 אז אי! צש״י: נעווע; זענע; פ־עסע; ־: אז בעעגזט, דאב או; ןמעי,5עו; א.? בעדנה;־
 אהרן 1/32 ״אהד אז; דרוקע; אזוי דרוקע־געז. צווזז נעבונע; ,זך האבע, זשצלקיעוו אז;
 לוי" "בית ספר העם פייבוש, אורי פו; אזזנזקלער און חייס-דרד פון זזה! די ירשר, א•;
 י^־אב". קדוינפרזנץ •פול□ ערלויבנזש דע־ "טזט מב־א־י, שמאל בן לוי ר׳ פון
 דרוקט “"קול־יתודח ווערק דאס קאמבינ^ציע: אניאנדעד מזר האבען 1753 יאתר אזן

 יאחד אזן כאנז. מנחם ב; ?־,יד אהרן, ברודער זגי; פו; אזזרעם !,טזט צוזאטעז גרשו;
 שורים אלכסנדר פון ■טזטול־בל^ט אויפ׳ן שותפים דאזזגע די ווזדער מזר זעהען 1766
 קעראל פזרשט וואיעוואדע, ווזלגער פונים הערשונג דעד "אונטער הדשה", "שטלה ווערק

 טזט "אמסטערדאם צוגעגעבען אזז טזטול אונטער׳ן ראדזזווזל". כטאנזסל^יו
אותיות".!( זשאלקיעתער

 האט זוהן דער טאכטער. א טזט זוהן א נעהאט תאט חיים־דוד בן אהרן
 טאבטער דז )דרוקער(; “"טדפיס בגינאטען ;,טזט דוד, חיים זזזדע, זגין ווז געהזזסען,

 ט8געה חתונה זז האט טויט זגין נאך אין זוהן, •טנחסיס דוד, טזט געהאט חתונה האט
 אזז דוד חיים (.1805 )געשטארבען רב לעמבערגער ראזאנעס, הירש צבי ר׳ טזט

 געהאט האט רער און טרפים, אהרן זוהן א געהאט און טויבע טזט העדתזזראט נעויעז
 ־טעןX^X ענדע בזז כמעט ■דרוקערגי א פון אזזנענטזטער יוסף, אברהם זוהז א

׳י>/(.21 קאזמיערזשאווסקא )לעמבערג, יאהרהיניערט
 אזן און גרשו: ר' ■טזט אן זזר הויבט משפחה דאזזגער רער פון צווייג צווזזטער הער

 דעה שטאמט אזהר פון ס. ז ר ע ט ע ל נאטעז רעם א; .זז נעהמט צגיטען עסטרגיכישע רז
(.2(1800—1871) לעטערזס הלוי מאיד ד"ך געלעהרטער נעוואוסטער

 אזן אנגעהויבען מאבט נגיע דז האט גאלזציעז, פערנוטען האט עסטרגיך ווען
 די! מזט אויר פערנומען זזר און דרוקערגי־אנגעלעגענהגיטעז, די נאכקוקען 1782 יאחר

 עקזזסטזרענידע אלע פון רשימת א געמאגט כל, קודם האט, מען דרוקערגיען. יודזשע
 אזן או; סאפבאר אזן נור 4עקזזסטזרע אזעלכע אז פעסטגעשטעלט, און דרוקערגיעז
 האט דרוקלער( קלזזגע צווזז אזזגענטלזר )אדער דרוקעריז סאטבארער דז זשאלקיעיו.

 קלזזנע און לוחות בלויז געדרוקט האט זז און ,111 אדיגוסט פון פרזווזלעגיע א נעהאט
 וועלכע דרוקערגיעז, דרגי גאנצע געפונען זזך האבען זשאלקיעוו אזן דאגעגעז בדאשורע;.

 פעררופען זזר און פייבוש אורי ר׳ פו; אזזנזקלער דערטאהנטע דז צו אנגעהער״ט חאבען
 דז נאכצוזעהן בעפוילעז, האט הויף־קאנצעלאדיע רז .111 יא; פון פרזווזלעגיע ■דער אויף

 נעווען, גלגיר נזשט וואלט צז נעדאנקז רעם דערוועקט דערווגיל און פרזווזלעגיע דאזזגע
 גתיסע אזין זזז פו; שאפען און לעטבעיג קגין דרוקערגיעז דרגי אלע ארזבעיביהרען

 צו פת^גען רזיה א געשזקט 11 יאזעף קזזזער דעד ׳תאט 1782 מאי .20 דעם דרוקערגי?
 גאלזצזשער דעד אזן נעוועו אסטעז רז זענעז יוגז .4 דעם שוין און הויף־קאנצעלאריע, רער

 נובערניאל־ גאלזצזשע רז האט (1783 יולז .4) יאתר גואץנץ א ניבערניאל־׳פערוואלטונג.
 כטאטזסטזש^ ארזבערגעשזקט נאד ענטפער, פאזזטיוועז קזזן געגעבען נזשט פערוואלטוגג

פחאלעז: ווגיטערדינע ריזה א נאר צוגעגעבע: ׳דעדצו און ווזען, קגין כאטעריאל
דרוקעדגיעז? אלע פון פעי־איזגזגונג רז ראציאנאל געוועז וואלט צז (1
 אוית טאנאפאלעז נעבען דרוקערגי פעראזזנזנטער דאזזגער הער יטען דארף צז (2

יאהר? 10

.1911 יייען 3 באג־ שלטה(. למנחת ש^נקונגען קאהנשען—פאלא דעי קאטאלאג וואבשטיין: 1־1
 מיןד אי־ האב צנוטען עפטרלכזשע יד? אזן דרוקע-גיען דאזייע ד• פון געשזכטע דעד אץ (2
 ,7 באגד ,1¥ פאפצזקולעץ וויען: א?ן אזנערן־מזבזסטעריום פון ארכעו פורש אקטען ר־ אויף גןשט?צט

 \.,2 1652 ,1775 י. פון שטאטם־אקטען וויען, אין טאטם־ארב?וו2• היירהאח־און אייך: וי ,2627 גו
 ברענג ערגןנצונגען טמנכע ,1172 ז. שטאטהאלטערט, לעמבערגער פון ארכזנו אין רשימות ד? אייך

.1869 וו?ען, בספר״, ,זברון לעטעיים: מעטוארען ד? פון ך א

*



201 4י<י,5 1_אי דייה^רגי^

 אין■ זזר דרולעז יראה בזכע־. פי: ארגינפזהר רעם בעגרענצעז מעז דארף צ: (3
. ? אייסלענד

 ה!עברעאזש מיז פראפעסאר דעם ווערען אזבערגענעבען רארף צענזור די צל (4
 בעלוטעז ער דארף צ: לעימבערג? אזן נעגרזנדעט רערט וואס אונזרערזיטעט, דער אז•

רגיטעד. ־אזגי או; ?“נעהזל א
 "הויף־באנלאדעפוטאציאן" און הויח׳האטער הויף־לאנצעלאריע, פעראזזנזגטעז רז
 צו נעראונשען אזז "עם בעשלוס: פאלנענדען וא׳רויסגעגעבע; אפריל 1 רעם דאבעז

 חיים (1. דרגי: נור רעכנוגג אזן געהען־-ארגין אבער דערבגי ררזקערנזען, אלע פעראזזנזנען
 צויזזטען צום מאגן, מנחם דוד פון אלמנה רז — יהודית שוועסטער זגי; (2 )מרפים(; אהרן
 פון זוהן )וואלף, גרשון וואלף (3 ראזאנעסי יב לעמבערגער 1מזט' געהאט התוגה מאל

 יוביל בעטראכט, אזן יעהטעז נזשט מען רארף בעלנים אזברזגע רז — לעטערזם( גרשון
 קאפזטאל קזזז נזשט בעזזצעז זזז א,־ער ררוקערגי־לתס^, רז נזשט גאר לענען זזז אדער

 הזין נזשט אבער ׳מאט רעפערענט ׳רער מאכרזצען. און בזבער פון זאפאס קזזז נזישט און
 מזטין אזזנער ארום זזר רגיסען זזז ודביל דרגי, דאזזגע רז צו אויר צוטרוי נרויסען

 הוית־קאנצעלאריע רז אויערן. רז אזבער פערשולדזגט אזז לצטעריס וואלף און אנדערן,
 זזך זז האט אבער דאגעגעז דרולערגיען, רז פעראזזנזגען צו געוועז מסבים נישט אט ר־

 צו אויר ווז רעיל, טגיערע אויר• מאנאפאלעז לאנג־יעהרזגע געבעז םא!ר ארויסנעזאנט
 וועלען זיז אויב דרולעי־, קריסטלזכע רז אויסלאנר. פון ארגינפזהר העם בעגרענזצעז

 פרזווזלעניעס, דיזעלבע נעבען טען דארף ספרים, ■העברעאזשע ררוקען צו פערפלזכטען זיר
 אונזווער׳ לעמבערנער ביין פראפעסאר רער פי^רען בערארף צענזור דז יורזשע; רז רז

נעדיזלף׳/ ספעציעלע; א מזט צוזאטען זזטעט
 געבלזבעז ראלט ,אל/ או! שרגיבעיגי לאנג־יעהרזנע רז נעענדזגט זזר האט דערמיט

 פונים בעפעהלע! דז געווארען אויסגעפזהרט נזשט וואלטען דערווגיל ווען פרזהער, דז
 דרולעה זשאלקיעווער רז נעצוואונגען נזשט מיוואלט און 1782 אקטאבער .19 און יונז ,4

 נעפאלגט, תיבף תאט ס ז ר טע ע ל לעמבערג. הגין דרוקערגיען זיזערע וארזבערצופזתרעז
 ארזבער־ זזר האבען מאנן ם ח נ ט ן ב דוד שוואנער זגי; און ס מדפי אבער דאגעגען
 אין דרוהעי־גי זזזער סערשלאסעז מיהאט ווען ראן, ערשט לעמבערג לגין נעצויגעז

זשאלקיער.
 דיולע־גיען: ירדזשע פאלנענדע לעמבערג אין מזר זעהעז 1791 יאהר אזן

 ויאלת פון אלמנת טשארנא, (3 מאנז(; )פריהער ראזאנעס יהודית (2 -מדפיס; חיים (1
 זלמן יהירה ארע־ ראפאפא״ט, זלמן -(1 נרשיזי זוהז אזהר מזט צוזאמעז לעטערזס,

ראפאפאיט. •ארעש זלט! המכונה המרץ, נפתלי כן

 יא־יי פין העלפט בין העכסטענם לעמיעת אזן פערבלזבע; איז לעטערזס טשארנא
 צו רויח׳לאנצעהיע, א בעלומען זל האט יאהר יענעם אזן אויגוסט .3 דעס רען ,1793

 אזזנזגע האט מאגן יהודית פון ד־ולעיגי יז זשאלליעוו. אזן אונטערנעהמונג אזהר בזהרען
 יהודית ־אט ז מאג מאז איהר פין טויט נאכין אזיגענטזטער. אזהרע נעבזטען מאל
 ים ־עם מאי. צויזזטען איה־ מזט ציזאמען דערנאר אוז דרוקערגי, רז געפזהרט אלזין

 הער, און ראזאנעס, ־ב ־ע־ -רולערגי ־ז נעפזהרט האט טייט אזהר נאד ראזאנעם.
 אז• ג־אסטאן. ־ע־ין נפתלי שטיפזיהן: אדעיי זוה: יהודיתיס נעוועז איז אנפזה־עי"

 לאנצעסיע יז אזבעיש־גיבען גובעיניאל־פעדוואלטונג, הז יאזאגעם בעט 1804 יאהר
 דא־זגע רז יאהר 12 שין ד ־ט“פז סגי־ווז ווגיל גראפמאן, זעלבעז פונים נאטען אויפ׳ז

 י־אזאנעה איז נובעתיום פינ׳ס ענטפע־ דע־ אנגעלוסעז ס׳איז בזז אונטערנעהמוננ,
בעלומע' או; עב:טע ־־ע־יאנוט שיי; האט אל::; נראסטא; או; נעשטא־בע;,
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 )ארכיון 22323—1477 גומר ,1804 דעצעמבער .11 דעם שטעעטסראט פון קאיצעסיע 3
(.119 אקט ,2627 נוט׳ ,7 ב. ,1¥ וויען אין אינהרן־מוניסט. פון

נראסמעז. הרה אלממה: זביז געפוהרט דרוקערבי די האט טויט גראסמאנ׳ם נאך
 די אונז דערצעהלעז דרוקערביען לעמבערג־זשאלקיעווער יותשע צוויי וועגען נאף

 מאיערהאפער צו געהערען ז:: ביבליאטיעקעז: די פון און ׳מינוסטעריום ווינער פון אקטע!
רובינשטיין. צו און

 יודאם אקטען: די און הווסט עד ווי ארעד טאיעריהאפער, ליב יהודח אברהם
 זבין אפער שט, ו נ מיד קעגען טאטען זבין א!טת, יחסן. גרויסער א אח מאיערהאפער,

 זשאלקיעוו, פון רב דער און ארצות" ד׳ "ועד פונ׳ם סעקרעטאר לעצכער דער ז א: שוועד
 רעד און פנחס ר' דאזיגען דעם פון פאטעת דער שוויערזש; פון הבילפעת פגהס ר׳

 ועד, פונים פרנס פארלעצטער רעי געוועז אח פתי מאיעדהאפערס פון ;יידע
 פן אביהם ר' געהויסעז .האט און קרוין־פוילעז, אין יודען די פון מארשאלעק דער ארעד
(1לובלון(. אין 1762 נעווארען )ופטר חייב

 דעם זשאלקיעוו און ררוקערבי א אויף קאנצעסיע ד: בעקומע! האט מאיערהאפער
 משח, זותז זביז דרוקערבי דאזונע די געהטט־אובער טויט זבין נאך און ,1791 טעי .20

 •עקטען דו פון .1811 סעפט. ־טען26 רעם הויף־קאגצעלאריע דער פון דעקרעט א לחט
 האכען זר: דעז רביכע, זעהד געוועז זענען משה סבי יהוחה, סבי אז זוך, מור דערוווסעז
 אויף צוגענוטען ספעציעל האבען זוו וועלכע זשאלקיעוו, און הביזער צווי: פערמאגט

 משהיב דרוקעיבי דאזוגער דער פון אווגענטומער רעד אח 1840 יאהר און דרוקערבי. א
מאיערהאפער. שאול זוהן:

 ואןניאפוציעלעה אהן וואהרשיונלוך עקזוסטורט רובינשטיין פון דרוקערבי די
 זאכען, שויז מור געפונען צביט יענער פון ווביל ,1800 יאחר און לערך שוין ערלויבנוש

 וועגען רובונשטווז אוריאס כעיט 1807 יאהר אין ערשט געדרוקט. דארט זענען רואם
 צביגנוש א בוטע רעד צו לעגט־בבי און לעמבערג, און דרוקערבי א אויף קאנצעפיע א

 צווי: ד: זוך דערוווסען בעגעהר זבין ווענעז אבער ברעסלוי. אין פאך זבין לערנעז פון
 דערלאנגען זוו און גראסמאן, הערץ און סוחפים אהרן דרוקער: לעמבערגער אנדערע

 נישט קוונטאל הואט רובונשטוון אז ידיעה, אדעך "מסיחה" אנ׳אלאונטערטענונסטע
 דרוקערבי־ די לערנען געקאנט נושט דארט עלזא האט און ברעסלוי אויגעז דו פער נעזעהן
 מוט און עסק, זביז וועגעז זביז צו משתדל זוך ווו געוואוסט, האט רובונשטיון קונסט.

 לעמבערגער ד: אז חויף־קענצעלאריע, דו איבערצביגט עד האט "שתדלנות" דאזוגער .דער
 .1808 פעברואד .7 דעם קאנצעסיע א בעקוטען האש ער און שונאום, אוהם זענעין דרוקער

 “"קאנצעסיאנב־טער שוין זבין און ארבווט דו אנגעהויבען רובינשטווז האט באלד
 ווערק מאטעטאטושע דאס אבנעדדוקט שחן ער האט 1809 יאהר און ■רען ררוקערבי,

 טוטול: גאנצען זיון צוגעבען פערגעסען נ:שט ער האט דערבבי מזרחי. אליהו פון
 עה האט ווערק עניאנדער אויר׳ ווו פונקט דרוקערבי", רובונשטוונושע פרוויילעגורטע ק. "ק.

וווען". איים בוכשטאבען מוט רובונשטוו; "אידיאס אגגענעבען:
 און געוועז אוז ראם לעמבערג. געוועז^אין רובונשטיינ׳עז אוז צו־ענג אבער

 די פון טייל גרעסטען רעם "נע׳טרסהיט" הואט פראנץ קויזער דער ווע; צביט, יענעד
 וא־ביגנעשפארט זוו און יודען דו זוו פון ארויסגעזעצט האט ער ה. ר. גאסען, לעפכערגער

 מוט צוזא׳מען פונסטערנוש" "און זוצען געוואלט נושט האט רובינשטוון גהעטא. אין
 אדוכערטדאנען זוך און לעימבערג פעדלאזען מוזען דאדורך אפילו ער מעג אין אנדערע,

עי־לויי^ נישט אוהם ראם האט מאבט ד: אבעך זשאלקיעוו. געבורטס־שטאדט זבין און

וולטער. און 63 זיוט ,1919 בערלין לובלון, פאן יודענשצארט ר: מאיר: כאלאיאן (1
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 צו שח יט; אונטע׳־ כדי שונא", פין "אובעיפאל ■דעם מוט בענוצט אלזא זוך זאט“ ער
 י־ופען־ “"אובערפאל נאמעז מוט׳ן שטאדט, “"קייזערלויכע די 1809 יאחד און פערלאזען

 ווארשאוועק פון מולוטער תרכ׳ז 3לעטבער :פערנעהמען דאס אקטען וויענער דו אז
 רער. אבער רענירוננ. צענטי-אלע א דא שאפען און 1809 ימאי .27 דעם שירשטענשים

 די האט טאג יענעם און דען (,1 יוני .20 בוזין נור נעדויערט האט עפוזאד דאזינער
 שעראף שטרעננע א געחאט וואלט רובונשטוון און צוריקנעקעהרט, מאבט עסטיטכושע

 נעשטארבען. דערווטל נושט וואלט ער וועז אויפפיההונג, “"נושט־פאטרואטושער זיין בואה
 נור אבער קאנצעסיע, דו בעקוטע: צורוק בעגנעדוגונג, אלם האט, )היה( אלמנה זטן

 רובונשטוון פאמיליע דעי אוז קווארטאל. יודושען או; נוד ראם אויר און לעטכערג אויף
 גובעדניאל־ דער או! דע! ,“זאכעז "רעבטע זעהד קוון נושט פארנעקומעז אבער נען1ז

 מוטין רובונשטיון", "חיה אונטערגעשרובען ניטע, א אננעקומען אוז מערוו^לטונג
 און זשאלקיעוו קנון דרוקערט רו אובערט-אגע! ערלויבען ואל מען אז וואונש,

 היה רובונשטיון. יצחק שוואיער: אוהר פון נאמען אויפין קאנצעסיע דו אובעישרטבען
 און שוואנעד אוהר פון שפוצעל ראזוגען רעם 'וועגעין דערוואוסט בט־צטטעינס זוך האט
 און שטאטסיאט צום אנגעקומען אוו זאך די מ&כט. דעד געווען ׳.מודיע דעם ווענעז האט
 שוואנער איחר און נעשטארבען, 1813 יאנואר .3 דעם חיה אוז אבער דערווטל וווען,
 פאק אוהם מאכט זו וועליכער או! צויואה, א אוהרה פארגעלענט תאט רובינשטוו; יצחק
 דעקרעט א דודך און גענלויבט, נושט יצחקין אבער האט הויף־קאנצעלאריע דו יורש. אוהד
 און דרוקערט דאזוגער דעד פח קאנצעסיע די אכנענוטען זי והאט 1813 יולי .22 פיג׳ם

אונטערנעהטונג. גאנצע דו פערשלוסען צו בעפוילען,
 ע5וועל דרוקערט, באלאבאנושע רו לעמבערג אין געגרינדעט ווערט 1830 יאחר און

 זענען פאטיליע דאזונער דעד פו; מאנסלטט אלע כמעט חאטש הטנט, בוז עקזיסטורט
אויסגעשטארכען.

 אין לעטבערג אוז געווא־ען געגרונדעט זענעז דרוקעיטען העברעאושע אנדערע
 דו אונטערגעגאננען. וו ז זענען יאחר אווגוגע נאד און יאהחהונדערט X^X פון העלפט

 ה. ד. מעגקעס, י. א. או; באק ס. נעטען: רו נובען־אן רשימות כיבליאנדאפושע
 זטנע נע־־וקט האט וואלף מיכל וועלכעז )בט פארעטבא פ. לעווון, און קוגעל שרענצעל,

אנדערע. פועל אין נעכעלעס צבי בן לווב בערל א־ישגאבען(,
 באלאט, וואלר אורי געווען אוז דרוקער לעמבערגער א פון טופ אנ׳ארוגונעלער

 פין חאטשי אמסטעדראם, פון פייבוש אורי פון אלאור־אוונוקעל אויר וואהי־ש"נלור
 נלטכצטטוג עד אוז שבל, פלינקען א זעהר מוט טיוקענער, קלוינער, א ליניע. זטטוגער ,יא■

 רב מוטי; צוזאמען בית־רי! אוז געזעסען ער אוז אזעלכער אלם און דיין א נעויע!
 הניד, ימ שרעקלוכעד א אבער למדן, גיויסער א אנדערע. און ארענשטיון נאטאנזאהן,

 דו בט צוטרוי קטן געהאט נושט אבער משבילים, דו בט חשוב געוועז ער אוז
 דאט עה וואו גלאנצער, יעי,ב ד׳ פון שוהל יער ארוב זוך גרופודען •וועלכע דסירים,

 אמסטעיידאם; פו; פטבוש אורי פון אור^אוונוקעל אנ׳א,גדער ראליע אגרויסע נעשפועלט
מדפיס. יוסף אברהם דרוקער דער

 פט שטעלע דו אובערגעגגמע; פאטער ;,נאב האט סאלאט, משולם י׳ זיתן, ס מא^אט
 ;ולים4:־ פעדשועדענע נאד פערנומעז. נ־שט זוד ער האט דרוקערט דער מוט אבער ;,*יי
 בעראנטע־ לעמבע־נ און רער רוילף, יהושע פון אווגענטום אלס ארובערנענאננעז זו און

 הדרך/ ■מחזיקי "קול פונים רעדעקטאד אמאקוגער און הויף" "בעלזער פון פאטדיאט
משילה טען בשעת וו$הל־אויפרופע;, געד־וקט ודולף האט לעפעז, או; לטב טים ד,הס $

111 גומע^ י-ב״יאצעק. דרא"ע־ ;׳■809 יארך אע בר^ושלעיו: פאיולאדפקו (1
1009.



 נישט און לומדות, טיט פערנומע! זיר האט — וואלף אורי פון זוהי רער — סאלאט
לעמבערג. אין שטאדט־רב געווארען ער איז חסידים, ד: מצד שנאה דער אויף קוקענדיג

 הרבנית, כסא זי_יז אויר׳ געזעסעז סאל^ט משולם ,ר רב רער אבער איז לאנג נ:שט
 אבגעהאקט אוז טויט זביז טיט און געשטארבעז, ער איז ארום יאהר עטליכע אין דעז

 אזנגאנצען שוין זענעז דורות יונגערע די פייבוש. אורי פון דולות־טראדיציע די געווארען
 יוסף, אביהם פון איוניקלער מדפיסיים, יונגע ד: צביט: רער פון פארטשריט מוטי! אוועק
 סאלאט פראפעסארעז. און דאקטוירים שויז זענעז קלויז, גלאנצערס יעקב און גבאי

 אונבעקאגט. אונז א:ז — לעטעריסיעס ד: מוט געווארען א:ז עם וואס און אדוואקא!ט, אוז
 האט און דאקעאי א געווען. איז לעטעריס הלוי מאיר אז מיר, וורסען פועל אזוי

 דורך געווארען אדויסגעגעבען זענעז וואס ר׳ן,“תנ די אויף נאמען זבין אנגעבען ערלויבט
 יאהרהו;׳ דרבי געענדיגט זור האבען אזרי געזעלשאפט. בובלישער אנגליקאגזשער יער

פאמזליע. דאזזגער דעך פון ■אורברט דרוקערישע דורות צעהן און דערטען

יחום־בריעף
(1 ים>לקטןגריס6סד §אמדיןג דער ין6

(.1020—1644) אמסטערדאם אץ הלוי אורי משה

אמסטערדאם. אלן חזן אורי, בן (!הרן
1

זאלקוון(. אץ 1690 )אץ אמסטערדאם אלן דרוקער י_יבוש׳5 אורי
! , 1

דוד חיים

גרשון י 1 אה

וואלף (2 טאכטער (2 יהודית מדפים דוד חיים
 סשארבע ר^י:5 זיין מנחסימאנן בן דוד מאן: $רשטער (1782)

(1796) ראזאנעב הרב מאן: צוויןט$ר

לעקנתם גרשון (1804) גראסמאן הערץ מדפיס אדיח
(3 חוה רוי:8 זיין (1837) חוה פרוי זי_ין טויבא חיה י:1זייןפר

(1829) |
טערים3לן מאיר דיר |
(1800—1871) • מדפים יוסף אברהם

 *דרויקער ברןןאלשע5ה? ערשטע דל גרינדען צו פראבע די
ררארשא אק

חסידיזם דעד וועז יאהדהונדערט, ־טעז18 פונ׳ם העלפט צוויזטער דער אזן

 1 )קאטאלאנ יואכעטץן לויט בען5א:גץגן א:> גרונד־שמרובען זוינע אין יהו<בריעף דער (1
אוי־לויט׳ן יו: ׳488 זרטע גיליטיכט? יויטגרעץ: פערכרווטי^רט און פערמעהרט זייט^

 <רן:עיוגגש דו און ,2127 נוטר ,7 באנד ¥!,* וווען, אין אונערן־מוניסטעריום פון ארכווו
.1869 וויען בפפי״, ״זכרון רעכ?רןם פון

 יצ זא> אקטיבי דן פון אבער גרשון. פון אנ׳איידעם כעוון! יאזאנעם אלן וואכשטיי; לויט (2
 געיוען יר. איז באמת או השערה, דן ארויםגעזאג■ וואלט א:ך איןדעם. אהרן׳ם א:ז ער אן זערן,
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 או; רעפובלגה, דער פון כיזרח־קאנטען ידו אויף זענעז פערשפריוט, שטאיה זזר האט
 ווירקען וועלבע דרוהערטעז, הלענערע ענטשטאנען א. א. סלאבוטא פארוצה, אלעהסוגיעץ,

ספרים. אנדערע און חסידישע פיעל גיבען־ארוים אוז צטט געוווסע א
 און דרוקערט א גרונדען צו פראבע א געווארעז געמאכט איז צטט דערזעלבער אין

 ד: געהאט ווארשא האט פורשטען מאזאוויעצהער ד: פון צטטען די פון נאד א. ש ר א וו
 עשם איו יורזן• אז ה. ר. <״,3 6 ת 011 101 6 1• 3 ת <31 8 .1 ט €13 61 8״ .•?ועלעגיז{

 (“)"מיעשטשאנעס בורגער שטאלטושע ווארשאווער דו וואוינעז. צו דארט געווען עילויבט
 זענעז עה וועז — סוומעז דו בשעת נור און פרוווולעגיע, זווער אבגעהוט שטארה האבעז

 יודען יפאר אויר אוז — סוחרום פרעטדע און שליאכטע דער פון פועל אנגעפאהרעז
 נעענדונטע• ז נאם ׳הויפט־שטאדט. דער און האנדלען און הוטען צו עדלויבט נעווען
 אבעי שטאדט. פון יודען דו ארויסגערופען מארשאלעה פון טרומווטער דעד ■האט סיים

 די הונטער און פערבאט, דעם ארומצוגעהן אניעצה, נעפונעז^ שטענדוג האבען יודען דו
 הונטער־ דו פון אזוגענטומער דו פון פראטעהציע ■דער בט — שטאדט •פון ראגאטהעס
 ו״נאווא ירושלים נטע ראם געגרונדעט זוו האבעז — "יורידיהעס" שטעדטושע
 דעי אוז האנדעל דעם געפוהרט זוו האבען דא און נט־פאטאק, און (“יערוזאלומא

 "ומיעשטשאנעס" ווארשאווער די אבער אנדערן. ידעם און סוום אווז צווושעז צטט
יוד, און האנהורענץ געפעהרלוכע די פערטראגען געוואלט נושט האבען

 זזי ישובים. הונטער־שטעדטישע דו פון אויר יודען דו ארויסצוזעצען בעמי־הט
 ד; פון יודען אלע ארויסגעטרובען מען האט דאז און ,1776 יאהר און ועלונגעז דאס אוז

ערד. דער מוט גלטר־געמאכט קראמעז זווערע און פאישטעדט
 בעמוהוני דו אנגעהויבעז זור האט צושטערונג" "יודושער דער פון צטט יענער און

 פונים האנדעלס־האטופאנט רער ווארשא. און דרוהערט יודישע א גרונדען צו
 מאנעטען־פאלאטע, הווזערלוכער דער פון לופעראנט רער און ;הויף הענוגלוכען

 אויגופט סטאינופלאיו פו; בעהומט קראטאשוז פון יצחק( )בז ש ט ו וו א ה א ז ו א ר ע ז וו ל
 ירושה־אימ זטז ,.און דרוהערט ■העברעאושע א׳ עפענעז צו פרוווולעגיע א
 העני: דעי וואס דערפאר, נעווען אוז דאס ווארשא". בט פראגא אוז וו א נ ו ז ד נ ע ל א נ

 אז או; .א־ונטעדגעהימעז", זענען דרוקערטען יודושע דו "אז אטניעזעהז, האט
 ברענגען צו אויסלאנד, הטן לאנד פון יאהר יעדעס "געהען־ארויס סומעז בעדטטענדע

 אין יודען ווו היות און אנדערע, און לוחות סט תפלות, זווערע צו סט בוכער, יודישע
 איז אטנוואוינער, דו פון טוול הלוונער הוו; נושט זענעז לוטא און און קרויז־פוילען

 שורלע; געבעט־הטזער, ■דו און געבעט זווער צו געהערעז וואס בוכעיר, פון געברויר דורכיז
הויפען". צו אויסלאנד און געצוואונגען, זוו זענען הטזער... פרווואטע און

 י־אס דרוהערט. דאזוגער דער אויף השנחה און מאכט דו גוט־אובער הענוג דער
 אוזאהאייוטש לווזער דעמזעלבעז מאטעריאלעז און מאשונעז מענשען, ברענגען צו י־עכט

 דו , אבנעשאפט ״ווערעז דערמוט און יאהובאוווטש, )יונה( יאנאס אוודעם זטז און
 געווארען ארויסגעגעבען פארגענגער זטנע ארעי אוהם יויר זענעז וואם כרוווולעגיעס,׳

 אויר אוז יטע" ו לעג ווו ו "פר דערמאהנטע. צוווו דו דרוהעיטען". יודושע אנדערע אלע
 זאל בל "הודם אופן: אזא אויף ספרים" "תלמודישע אויסלאנד פון ברענגען צו ערלויבט

 פי־והער פונאנדעיטוולעז לוטא און הרוין־פוילען פון שטעדטול או; שיטאדט יעדע אן• עד
 אבנעהמענדוג ר. ד. פרענוטעראטע, אייף ש״ם דעדמאהנטעז פונים באגד איי; צי

 און האסטע;, ויעלען הלמוד פו; עקזעמפלארעז אלע ונאה דעה, פון העלפט א פאראוים
 בענדער, 12 פו־ בעשטעהט וועלכער הלמוד, נאנצעי רער ווע; 'א;. העלפט ציוייטע ך.

 אויכפערידיפען זזו זאלען שטעדט גרעהערע אז; אז צוולוטענה: וועי־ען. צתעשטעלט ייער
 דערבט אי; ב';<;ש קלענערע די — שטעדט הלזזנע דו אז; או; .ש׳יסין.. •־י\.רעהעדע



באליזכאן. שיאיר- ד״ר , 20*

 מעישען, פריראטע און שוהלעז די אז דרזטענס: ...עקזעמפלאר איין צו נאר
 פאר אז עד,5זי זיין זאלעז תלמוד, דאזרגעז דעם אויר געלד געבעז וועלעז וועלכע

 דערום או; תלמוד, פוז ווערק גאנצע דאס בעקומעז בעשטימט זיי וועלעז געלד זייער
 דעם גענעראל־קאסורער אלם יוניה און לייזער אויבענדערמאהנטע ידי גיבען־ומור־צו
 זיינע בגי ווארשא; אלטשטאדט דער פון סוחר א ז, א מ י ז אדאם בעריהמטען

 און הוצאה, און והכנסה פון קאסע די געפינען זיר רארף )אנגעשטעלטע( סובאלטערנען
 איסליכער קוויט א ארויסגעבען סובאלטערנען דאזיגע די וועלען נאמעז זיין אין

 דעד. אז זצן, ערוב אוהר וועלעז און אבאנאמענט־געלד בעקומענע דאס אויר שטאדט
...ווערען" צוגעשטעלט בעשטימט וועט תלמוד גאנצער

 אנגע־ קראטאשןנער ליוזער והאט פריווילעגיע, קעניגלויכע די טאש אין האבענדיג
 25 פון מיצר און ברעסלוי אין קאמיסאנט א געווען איז ער הגס׳ שותפים. זוכעז היירען
 און בוסהענרלער אויסלענדושע די און פעחמעגעז, קיין געמאכט נישט ער ■האט יאהר,

 האט ער לצזער. ווי קונה, עדערן5ז: א געזוכט האבען וו. א. א. פראנקפורט אמטטערדאם,
 אויר בעקאנטמאכוגגען פון אפאראט (1גוט־בעקאנטע; דעם בענוצעז אנגעהויבען אלזא
 וואלט עס וועד שותפות, אויר פונקט "א צוגעגעבעז זיי צו והאט און מערק און יריד׳ן
 עס אבער ווגיל דרוקעריי? א אויר אןרויסגעגעבען פריווילעגיע, א צו צוטרעטען וועלעז
 זיך ער האט ספרים, רעלוגיעזע פערשפריוטען און דרוקען וועגען געהאנדעלט זיר האט

 האט ער וועלכע הסכמות, רבנים בעוואוסטע דעמאלט דרגי פון בעקומעז און בעמיהם
 לובלין, יאראסלוי, אין יריד׳ז די בשעת שווהלעז, די אין אויסרופעז געהייסען אויר

וו. א. א. קראקא
 —•“"פריוורלעגןרטעז פ^רין מאראל־צגיגנוש מיז א—רבנים די פון הסכמה דידאזיגע

 בעלואנט שפיאר דערזעלבער אין א:ז און לשון־קודש אויר געשריבעז געווען איז
בגיגעלעגט א:ז קאנצעסיע־אקטען ד: צו אבער יודען, צווישען געווארען נעמאבט
 אינכערעסאנט. און האראקטערוסטיש אןז.זעהר וועלכע אןבערזעצונג, פוילישע א געווארעז

" געזאכט: ווערט דארט
 דורכלויבטןגסטעז ידעם אזוי לויב, א מיד גיבעז אלעחערשט "צו

 אונזער לויט הימעל, אויפ׳ן קעניג אלערהעכסטען דעים ווי געזעהן, דר׳ערד אויר קעניג
געזעהן אויגען אונזערע האבעז טאג הגינטיגעז צו. ז:ר קוקט און יודען, הערט, אמונה!

— ----- ״ ........ , ■■11
 א דא איך ברענג צי_יט זכין פון מענשען דו און ררזער׳ן פון כאראקט^רוסטוק ד^ר צו (1

 ג^זאנדטןןן רושושען צום אייך וו: ק ש נ ו אש גראף'מ צום ג?ןשןקט האט ?ר וועלכע; ברועף,
ן. ר ד ל א ם ווארשא, א;ן
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£07 ייד?ןן.6 און דרוקץרי-^י יודושין

 נט ני האנד יז2ז אז נוטס, אונזער צו פעוויזען אונז ׳האט חסד ס נאט וואם ויאוידער,
 און זמן וועלען מור. הגס עולם. של רבינו פונים פעשטומט וו: שטענדוג, אונז צו זיר

 פון האפען זאלען טור מלך. פונ׳ם הארץ און ארכינגעפען האר ער וועט קיעלטשאפט,
 גאנץ פון קענוג דורכלויכטיגסטען פונים האנד גנעדוגע דו יעצט זעה! טור ווו הסדים, אודם

 רערהייפען זאל שטוהל זמין פארמהארצוגען, פעסטען, רעם ליטא, און קרוין־פוילע!
 זאל בעפעהל זגין אז אזוי ועד, לעולם׳ זון דו ווו לפיכטען זאל און אלעמען אופער זוערען

 זיון זאל עס פוס, זגיבע פאר פאלען זאלען פגינד דו און גלויבענם, אלע אופער ז5ז
 דו ׳מוט מלוכה דו האבען אויר זאלעז קונדער זיינע און קענוגרנור, זנו! פאר פריעדען
 מור און יודען, אונז, אויף רחמניות געבעז אותם זאל נאמעז לופער זמן מונוסטארען, נעהוומע

 וועט גאט וואס אלץ, אוז פרועדען, און זמן ואלעז מור !פלוגלען, •זגינע אונטער $לע,
 דעה און ענדערונג, שום אהן ווערען ערפולט זאל הארצען, זיון און אריונגעפעז
יורושע א אויפצושטעלעז הענוג דורכלויכטוגסטעז פונים פרוווולעגיע געגעפענער

 קומען־צו וואס ספרים, אגדערע פערשועדענע און תלמוד לוחות, דרוקעז צו ■בדי דרוקערט,
 קראקא, און נעווען געדרוקט פרוהער זענען וועלכע למודים, אונזערע און יאהד יעדעס

 קיונמאל וואלטען זוו ווו גלטר געווארענע, חרוב צביטען שווערע דו צולועב נדר לוכלון, און
 אין זוכען בעדארף מען נאר פערבלובעז, נושט אוז זוו פו! צווכען קוו! אוז געיועין נושט

 נעזעהן, מור האפעז יעצט און דרוקעז. דארט געלד או^זער פאר או! לענדער פדעמדע
 גנעדונסטען אונזער גקענונ דורכלויכטוגסטעז פונים פדוווולעגיע די געהערט, פלויז נושט
 אויה יאחר 25 דורר אוז וועלכער יצחק, אליעזר געטרייען פונים הענד די און ראר,
 און סחורות אלע אויף רער-קאמיסאנט מאיעסטעט קענוגלוכער זכי! פון פרוווולעגיע א מוט

 אוהם זאל נאט סוהרים. פוילושע אלע פון דאקוטענטען האט ער וואס אויה פרעסלו/
 געיוארען ■פערשפדאכעז אוז וואס דרוקערט, דו טעטוגקטט; דאזיגער דער צו אויר חעלפען

 דאקו־ מוט קאז מען ע5וועל מקומות, יענוגע די אויף בעשטומט גאלענדזינאוו, אויר
 דערויף פריווילעגיע. דער און געזאגט ווערט עם ווו אויסווטזעז, עהרלור און טעיטען

 דורכלויכ־ פון ׳הארץ ראם גענויגט האט ער וואס נאט, צו שבח א געבעז טור :עדאירפען
 האט פענטעז אומקעהריען, צו ספרים אונזערע און האר, גנעדוגעז אונזער טלר טיגסטען

 בעשטעטונען אונטערגעשרופענע, דו מור, און בעיפעהל. גנעדוגען זיון דורר פעווולוגט עד
 צי אינטערשטעלעז נושט זור זאל קוינער אז שבועה, א מוט או; דת אונזער לויט טור

 וואס רעם, און שטערען׳ נושט א-הם זאל קוונער אז נאמען, זווער אויף ספרים דרוקעז
 לווו קוטע; נושט זאלען עס אז אויסווירקען, וועט דרוקערבי זייער ...דרוקען ווול ער

 אבט, און ראם נעהטענידוג ..אנ׳אונרעכט. זוי מהון צו ;אויסלא;נד פון מענשען פרעמדע
 קללה א ארויפלעגענדוג רבנים, די אבותינו אבות אונזערע אויר גענומע; האפעז עס ווי

 אזעלבע אויף חרם א ארויף אויר טור לעגען אינדערע, דו איינע שטערען יואס דו, אייף
 יאהר, 10אויף ים“6מ יורןשע ון6 דרוקערי_י א צושםץלען5אוי שט^ן וואס מזןנש^ז,
 און וואקסען זאל מלוכה ד: אז ברכה, א און שבועה א און לויב א מור גובען דערויף

 וועט ער וואס רעם, אגיעצה און תומעל און שטערען העלסטע דו ווו לביכטען,
 דורכלויבטוגסטען רעם נוטע! צום אלץ העלפען זאל האר דעך גאט אז אויסטראכטעז,

?ץ. דער פון אויפגאנג רער וו: יועדען, דעיה״פעז זאל שטוהל זנו; אז קענוג,

.1776 יולי .15
 ריטשעוואל אוז רב 3 ו ש ע ה

 1נ^וע־מיא,סט' און רב )׳אפעט(, יפת

זשעדעבקו•׳. פו; רב )לעוועק(, י ו ל

 י־3פע־עבע:ט ד׳ א? רבנים הי פון הסכמות ד: געהאלפע! האכען מועל נושם
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 ק::ן שוהלעז. ד: א:ן אה יריד'ז ד: אויף פדיוויאעגיע רער אה ,.פונקמעז״ז( די פון כ:ננ
 “יערת^־יסא "נאווא פון צר^צערונג ד? האט ש״נט, עם וו: נעפונעז. נישט דר •האט ש.הף

 :יישט־ אזא א:ן געאר ארמגצולעגען קאפ.יטאל:שטעז, ד: אבגעשראקען “פאטאק "נאור אה
 האט קראטאשןנער ל::זער טרטער “"פריודלעגירפער רער אונטעירנעהמונג. זיכערער

 גאנצע אומזיסט. אבעי־ אצנפאלעז, אין מ:טלע; פערשזעדענע געזוכט און געווארפען זיר
 צ&געטראטע: ג:שמ אילן גאר ער א:ז פר:וו:לעניע ד: בעקומען נאי׳; יאהר דייר
 צו שררות,.כדי פערש:עדע:ע פה פראטעקציע ד: צ.יגלי_יך און שותף א געזוכט נאר עסק,

 נע;ר:נדעט ג:שמ א:ז דרוקערגי געפלענטע ד: הויף. קענןגל:כעז צום צוטריט א בעקומעז
 אנאקט ;בוכשטאב טויטער א ען3לי3גע אוז פר:ווילעגיע קענינליכע די ארן נעווארען

 אין צתט יענער אה פ:על געווען זעגען עש וו: רצון, נוטען א פון צץננ:ש א ארכיון, פאר׳ז
(2צוט::לונג. ערשטער רער נאר פיילען

 פער? א:ז ווארשא וו: נאכדעם און פוילען, פת צוטתלונג דריטער רער נא^ ערשט
 פיאטי כפיים העב־עא:שע דרוקען דארט הויבט־א; פרגיסען, די דורך געווארען נוטע;

(.1800) “זאוואירזקא "מאד^ם אלמנה זצז — טדיט גייכעז זטז נאר את זאווארזק:,

 רער צו צושטעהן וועלען וואלט עש ווער דרוקערגי, א אייף שותפות פון פז-נקטען ,די (1
קראטאש:ן: פון לן:זער דרוקערג■ דאזןנער דער אויף געווארען ארוישכעגעבען אוו וראש ■ר:וו:לעניע,

 דהיינו אוישלאגד, פון וואישא קטן ווערע; געברפכט וועלען ספרים יודישע שערשןדענע (1
 נויט:ג נ:שט וועלען זץ אויף אבער פראיקפורט, פון אדער שלעזיען, ון6 ארעד אמסטערדאם, פון
 גע• ד: צו צוגעמשט א:ז וואם י טערמין, א אויף ערבים סוהר דעם נעבע; נ<ןר טזוטגיס, ק:ןן זיון

כפיים. דיוזיגע ד? פרן פעיסויף דעי קריף פוג׳ם דערפעלישען *
 פעידצעק, צו רן!ז:ל?גיע,6 דער צו שותף איש צוטרעט?; וועלען וו-עט וראם ועם, כדי (2

 בגי סוהרים, דן וילל דיודורך ספרים, דאויגע ד• אויף היזק שום קיין ד.?ב?מ נ:שט קאן ער אן
 קייס? זתער אץ דען ערכים, קדן זיין נ:שמ קאנע! ספרים, ד?דגע ד: ר\יפען זדעט מן; ווע^ן

 יליםבעהסען—דרוקערי-י די גרינדען צו אויף ווער?ן, ארגינגעלעגט ערד:ענכט6 נאגצער דער רועם
מלוכהיאוצר. דורכלייבטיגשטען פאר׳ן אבצאהל בעשטימטץן פיזידלעגיע רי? א:! ז־לם נזר

*

 ביידץ שרגיבער, צווי: האבען שטע:ד:ג מ:ר וועיען ספרים די פון ערקויף דעם בניגע (3
 יריד';, ד: א:בער ספרים מיט יאתרעףארום יואב ד:, ם:ט און צוטרויען, בעסערץ צול?ב צדדים

דאסזעלבע. זגין אדץ וועט

*

 אייך כעדארף שט?דטל:ך, און שטעדט דן אץ ם׳ן6• די. אויף נעיד ואמלען צו כדי (4
 איויסנע׳ זץ וועש ער וואש קבלית, וגינע מיט פעדזןכערן א:הם און נאמן זיון ן הדק? שותף דער
פערדבערן. דערץ די און שס׳ן דאזןנע ד: פעדענדלנען צו אריף בען

 גור וועט עש וראש געבען, דן שותף רער בעדארף עסק דא-זןגען בעט הוצאות די אייף (5
 צדןשען ית6שות דאם צייט כער“ורע אויף אחשבון. מאבען חודש יעדען ילו4א און נויטיג, ולן

אברעדען. דך דעם וועגען ט:ר וועלען געדויערן, זאל אונז
 די ק^ן /,דרוקער ד? אויסצושטעלען צעט דן קוטע; וועט עם געבען, וואט גאט ווען (6
 בעדארף ער ווןפ:על אברעדען, כ:ר ט־ט אויפ׳ס־נל מיעט שותף דער סלדען ווערען, בטלי שותלות

דרוקערת. דעי צו גערדלפע; און טעסטערם בר^בגען אויף נעב?מ
 עש ווע• און אוישגערענענט, אויבען זענעי וואש פונקט^ן, די אייף אגינגעהן ורעש עם ורעד

 א דעיויף האב איך ויייל רעדען, או; מיר מיט זעהן זיך זאל עסק, דעם טיט פערנעהטען זלך וריד
קאמןסיע". ווירדיגסצער דער פון או; מאיעסטעט ער5קענ:גלי ן*ז ון6 ןודלעגיע*פ פארטןכע
 מסזזגשע^ האנדשדןפט קראקא, אץ ורןסענשאפט־אקאדעמיע דער פון ואמלוגנען דן (2

>. פאפיעל. מאדאם פון דעפאזןט ,144'ז:ןטע 134 באגד 01008*1,♦



.יאההתונדעיט( .18 אוץ .17 אי! קאטץדיאנט^ן די פץ טעאטק- )דאב

געשיכטע־פארשעך או; התטוקער אי; בערופענע פערשיעדענע
 יד פלי פאטער רעם פאר גאלדפאדען אברהם בעטראבטעז צי צימוועתיט אוגז ען2הא

 *אונטעד ראם וועט אעזער די פון אוינעם נ:שט פאר אז אזוי פאאקה־טעאטער, תשען
 א:ן קאטעדיאנטעז יודישע ד: פון טעאטער "ראם אבהאנדלונג: דאזיגער דער פון לעפעל

אונערווארטעט. גאנץ עפוס זצז יאהרהוגדע־ט" ־טען18 און טען07
 ווע־ רערצעהאעז עפום אורחא, אנב טוולטאא, מען פאעגט ךארט און דא אז אמת,

 ארויסגעטרעטען האבען זאלען וואס יאה־הונדערט, ־טען18 או; 1׳טע17 פון. רבנים גע;
 יועם אויטארען, עויא אז אמת, טעאטע־־־בעזוכער. יותשע נענע! ט־סר-ווערמער מוט

 ת וועגעז געוואוסט האבעז טעאטער, •ויישען ע.;ען ו שתובען צו-צייט צטט פי! פלעגען
 ־טען18 אנהויב שריפטשטעאער'פון פ־אגרפורטער רעי וועלבע "מערקווירתגלויוטעד,

 אויסיע^ זענעז וואס טעאטע^שטוקעס, •ת וועגען גיט־אובער שורט י. יאהרהוגדעדט
 אונכער ישיבה־בחורלם ■האטבורגער און פתוגער כאמפאניעס דורר געווארעז פלהיט

 ענצול^אפעדיעס, יודישע ת אין אמת, האט, מען אוטבורג. פון בערמאן פון אייטונג דער
 "פורים־שפוע- טטא פון טיטאעז ד: צוטירט איטוקאען אטנצעאנע ת:ה א אין אויר וו:

 ת אבער יאהרהונדערט. ־טען18 אנהויב אין דיוק א.ן עישוענען זעגען וועיכע ,“אען
 מען כראנוק־מעאדונגען, וו: שטייגער א עפים געבען מעז באעגט ־ריעות דאזוגע $אע
 גע־ בעמיהט נישט ז:ר האט מעז צווארערה׳אנג, א־נערא־כען רעם געזובט ::שט האט
 ציייכ• געאונגען נישט אויר איז ממיאא או; איינצעאהעטעז, יענע אנאאיזירע! צו נדעד

 בע־ וועאכעז׳עם־איז געבען האטש געקאנט או:ז וואאט וואס ב:אד, ראם אייפצושטעאעי
 ;ע־ וואם צבטעז, ווגיטע יענע אין טעאערע־־־קונסט יותשעי דעי פון מצב ווענעז גתה
דורות. ־רה אאבגעי א ■מיט אונז פון אפגעתלוט מן

 ז:ר מען האט "תיהר־טזר־גישט־אף/ א צו ווי־ טאנגערע" מע "נאא: א צו ווי ס:1ע
 פו; אבינעם נישט האבעז וועלבע ,“"פוריע־־שפיעאען צאהלרגיכע ד: צו אהטען—פע

 ־: אין הארץ דאס אויפנעהביטערט צורילו, יאיר צעהנדתג צוויל-ידרבי א טיט אונז,
 אדער דער פלעגט ט::^טאא הגם און פורים, אום האירגאוואל יודישען דעם בעת נשמה
 פ■: שפראר־שומע? רעם בעוואונדערן או: אפשמעיען די שייצבער יר־ושער יענער

 י:ר געגעבען נ:שט ז:: פון איינער לויין האט פוידעפמותגען תשפוע׳-עף/ "פור אונזערע
 אונל אויפווייזען, אדער ענטשטאנען, זענעז ז:: ווע: צבט, ת פעפטצושטע^ען טית ד:

געווארען. געשאפען זענעז זו: אטנ^פען ווע^כע מער
דן וועלכע אוצרות, אמזערע ■אתם טיילמאא מור ב-אנהעז איזא מ׳ונדע, ווו



 יודרשען פה ווע; ז.געל^ אויפ׳ן צונוייפגעזאמעלט האט פאלקס־ש^פרנג" "נעזאמטע
 פע״י אררגענער דער צר בעצרהונג לטכהזיניגע מע־קווידדיגע א נעשרכטע:לעבען.

גאנגענהטט"

 זיר געפרנעז וואס וורנקעלער, די פרז אררנעם אין לעזער רעב דא א־־טנפרהרענדרג
 איוהם מרט צוז!^עז דא ארר ורעל פערגאנגעגהטט, יודישער דער פר; לאברררנט ׳ארנים
 רעזרלטא־ וורכטרגסטע די טיט נרר אידס טיט טטלעז זוך א? טדרט, שנעלע געה;

 פארי ארן זרטנגעז מרהפרלע נאר בעיקוומען צר געלונגען טרר ארז עס יועלכע טען,
שונגע;

 סיכ אפאראט, וורסענשאפטלרכען דעם אדר ווי פ^ישרננעז, יי פרן טעכנרק ד;
 ביי ברהנע־קונסט וועגען ברך■ ברטט א אי; אידעי־ ארר גרב אפערריט, האב ארך וועלבען
 געוואיע; איבערגעגעבעז לאנג נרשט ארז ברי דאייגעז פרן מטל ערשטער דע־ יודעי;

 דעם טיט וויל וועלכער לעזער, דעם אב אויר ארר שרק ברר ׳דאזרגעז צרם דרול. אר;
בעקענעז. טיעפע־ זרד עג?

1.

מאמעדיאנט?!. יודישע די פץ דעד
 ארז קאטעדיענפען יודרשע דר פרן יהרם־בררעף דער אז גרשט, ספק קרר; ארז עס

אקטיארען. גרשט־ירדרשע דר פון וור אלט, איוי ?מעט

 -ע- פרן גטסט פונים ענטשטאנעז דראמע אר:־אפעא.שע דר ארז בעווארסט, דור
 ך טעה נרשם געוועז ארז מרטעלאלטער פיעהעז ארז :,.טעאטערי אלטע ואי־ דאס כרוזרק.

 אי• צרהעלפעז פלעגען וראם זרנגער, דר ורע; טאי-עיט, מרט׳ן עדשט אלאדאמאדירם. וור
 ארלרסטיייען ארז קאסטירמעז ארן פעישטעלע; זרי גע^טעז וקאבעז קרררע־-געזאגנעז, דר

 דראטע. דר ענטשטאגעז ארז בעוועגונגען, או; טאכקעס טרט געזאנגען פעיישרעיענע
 ארן אויר מעז האט צטט דער מרט יאה־הינדערט. ׳טעז10 ארז שיין געשעהן מרז ראם

 געווען אלנעטררן ארם ארז וועלכע• (,“ו״טיסמערירס דראטע געזרנגעגער יענעד
 לאטיין, ארז שפראר, פרעמדער א ארז ויערעי געהאלטען פלעוט ארז לאגנוויילרג גענרי

 ארנטערטעדיא, אזוי־געררפענע דר סצענעס, קאטרשע ארטנפלעכטע; אנגעהויבעז
 בע־ קאטעדיע. הטנטרגער דער פרז ק״רענדלער ערשטע דר צווררפעל, אהן זענען, וועלכע

 ארויס טרעטעז עם וועלכע ארז טרמטעייעז, ארז סציענעס דאזרגע ־ר פל׳^ע; וועהנלרר,
 “"טטוועל ארנ׳ם ארויסטרעטרנגעז. קאטרשע פאר פעלד גרט אלם דרענעז טטוואלרב,

ס. ר מ ר מ —• קאטרקער פינים פיורד אלטערמימליר; דר אויפגעלעבט האט

 קררסעלרכע דר ארן קאטרקער־טטוואל;ם דר מרט צטט אררן ארז כמעט אט, אר;
 ארז דאס געסלער. יודישע דר ארז פיגור אניעהנלייע אויר זר־ בעווטז־ט טיסטעויעז

 ־אירגע דר דערמאהנט ווערעז ערשטעז צום "ל•:־'. דער — ג נ ר ל צ ר וו יודרשער דער
 גע־ האט וועלכער ק^רקאסאנא, פון יצחק בז אליהו רבי פרז ספרים דר א׳.רז ל״יסו יו־רשע

 שרם אהן פלעגען, “"טטוואלרס יודרשע ־אז•,־ע ־. יא-רהוגדעיט. ־טען13 א? לעבט
 יוד־שע פערלוירע<געגאנגענע ׳טריז ארגז פאר ארט, געוורסעד א ארן איריטרעטעז ספק,

 "ט<ט", פונים ראליע וורצרבע דר שפרעלען אייר •רר פלעגעז וואהרשטנלרר, טרכטעיייעז.
 וועלטליכע סארט )אזא “טויטען־טאנצעז , ־■ ארז צענטראל־פרגור דר געווען ארי וואס

 פא־ זעה־ יאהרהונדערט ־טע;14 פרז טרטען דעם זייט זעגען וואס ס׳ירענע־פא־שטעלונג(,
גע־ זררעד געבעז זרר אויר פלעגעז קאלעגעז, קירסטייצע יע־ע” וו: פונקט געווען. שיר פ
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 א^טיארען די היונט נאר עס טהועז עס יי: *שעיוגע א אויסזעהז, ט׳יט^גלווך א זוכט
רקע;. צו דו א:ן

 צג זביט אווז אוז ענטוויקלונגס־לוגיע די פיהי״ט "טיווואלום" ע5קר.יסטל: .־: פון
 יאיהר־׳ ־טען15 אוז שוי; וווצלינגער $ןלס פלעגען וועלכע "בופאנעף/ איטאליענישע די

 ציי זכים צווויטער דער און אין מאגנאטעז׳הויפעז, און קעניגלוכע ד: יוצלען חונדערט
 אנהוי- לענדער, ע ש י וו א ל ס אזוז תוטשע אין פלעגען וואס פאלקם־״פראנטען" יי

 מי; )שפולמאי, נעמעז פערשועדענסטע דו אוגטער יאהדהונדערט, טען;18 פון כענדוג
 ווייהנאכטען רער "צו וואונשען מוט היוזער ד: אובער געהן וו.(, א. א. זשאנגלעד מוק,
 זור ארגאנוזורעז פראנטעז דאזוגע ד• טאגען". אבודסטעז)--אבערסשעז( );ארעד( אדיר

 פע־טיע-- אויף !הויפטזעכליך קונץ־שטיק זיוערע איויס וועזעז און צעכעז בעזונדערע אין
 די פון הכיזעד ד: און אויך נאד מא-נאטען־הייפעז, ד: אין נוך גושט שמהות רענע
מיעשטשאנעס. רגיבע

 • ״לצים׳/• אונזערע בנוגע אויסגעפונעז יך;א מעז קאז ענטוויקלווגס־לוניע דיזעלבע
 ווי שטווגער א ־וויצלונגער,“"בופאנעז ארעד עי זענעז טיטעאאאטער פון סוף צום

 באריא מאגנאט אוטאליענושעז דעם וויילעז בלעוט וועלכער א, ל א ק א ק ס יוד דעי
 ד: אויף זעה! הגינט נאך קאז מען 1470 יאהיר פון בארטרעט וועמענם און עסטע

 "מאירשא; אדער “"שפולמאנעז זענעז ץ ז ארעד —שוט&נאי, פון פאלאין פון פרעסקעס
 וועגען ן, וו ט ש ל ע פ א ט ש יטה מ אדער ב ו י־ ק ל • ק ע י א ווי שטיוגער, א ליקעז",
 יאהרהונדערט, ־טען15 אין געווארעז איגעשריבעז אוז וואס המרות, ספר דע.־־ וועלכע
קליין׳/ אוז נשמה. דיא גרוש, אוז שים "רער זאגט:

 א אויף מוטעלאלטער פון סוף צום שיין מי־עפט־אן ביפאן איטאליענישעד דער
 קא; אומפראוווזורטע ד: ענטוווקלען וועלכע "ירידים־אהטיארעף/ ד: און קאנקורעגט

 עגטשטעהע: עס אז דערצו, צו שוין זי: פיהרען עי־ט יאהרהונז טעז46 אין אוו מעדיע
 פאנטאלאגע, קאפיטאן, ארלעקיז, פולשינעלע, ווי ט:פען, סצענ:שע פעסטע פיעל־וועניג

וכדומה. באלאז( ■פון )דאקטאר דאקטאר־שארלאטאן דער קאלאמבונא,
 זע׳ רעפארמאציע־צעטען די אין ענדערט כתטעלאלטער פין שפ:למאן=פראנט רער

 אי; חכמות זגינע ארוים ער ווייזט טאה אלם דויק-מאכער. אלם און "נאר" אריף נאמעז
 האט צטט דער מוט "פאסטנאכט^שפועלע". אזוי/גערופענע דו פאלקס־קאמעדיעלער, דו

 און “אקטיארען־"ירידים אוטאליעגושע דו מוט ין חבו ו* אנגעהויבעז זוך "נארי' דער
 פון טופ רעם ;אןמפרוהסטען גאר און סצענע־טופען, אווניגע זוו פון אובערגענומען האט

 זוון בעקומעז לענדער פערשועדענסטע דו און האט תעיכער ,“"פולשונעלע נעאפאלער
 און פינשא, ענגלאנד: און פאלושוגעל, כראנקרער; און — אלזא נאמעז, געהעריגעז

האגז־וואורפט. אדער וואורסטעל־האנז, דיוטשלאנד;
 46 און שוין האבעז ״נארען" אדער ירידיס־אקשיארען דעימאהנטע דו פון טיול

 דעי׳ געלעגט דארט און פורשטע/הויפעז דו או; ארמנגעקריגעז זוך יאהרהונדערט מעז
 און הויח־טעאטערז, אזוי־גערופענע ־ו טעאטער, ארעיסטישען רעב אונטעד פוגדאמענט

 דעקאראציע? רו אויך ווו "געזאנג־סטול׳/ נכיער■ דער זוך: ענטוווקלעז עס וועלכע
קונסט.

 דורכגעמאכט האט עס וועלכעז וועג, דעמזעלבען אז ייור זעהען דא אויר אט און
אוז ער בוז מוסטעריען ■ראמאנושע רו בון “"טצוועל־ארלעיקוז קרוסטלוכער רער

א? דער פון ארלעקון פערשטעלטער בגדים פערשיעדענפארבוגע און דעי נעווארע;
 טעוועל־ דעטשער רער ארעד ארטע(, ,רעל )קאמעדיא גאסעז׳קאמעדיע טאליענושער

 רעמזעל; אט— ״נאר'/ רער געווארען אוז ער בוז (,“יעגער ווולדע ו״דער ארלעקו;
 טען 16 און /,״ליז רער ,“,טעוועל -ורושער רער ־ורכגעמאכט אייר האט וועג בע;
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 קול־ דגיטשער דער מן אגינםלויס דער ווורקט עם ולאו לענדער, ד: און יאתרהונדערט,
 ואסע! דאזיגער דעד און “"נאר דער קאלעגע, דגיטשער זגין ווי פונקט ער, הווסט טור,

 ד: פון הויפט־מקום דער יאהרהונדערט. ־טען18 פון סוף צום בוז אזש איה□ בגי בלגיבט
 בע־ נעמעז טיט דעד און דא זוו טרעפען מיר פראג. און געויען אוז “"נאיעז יודישע

 אדער נאד, )שמעון 1576 יאחר פון בעפעלקערונג יודושער רער פון רשימה צווכענטער
 זעהען טור בלאזנאווא(, רוזשא בלאזען, ראלמא־ן בלאזען, קאפמא: "בלאזען", סומאז

 "פעסכר יודושע דו שטעלען־&אר וואס קופער־שטוכען, פראגער דו אויף אויר נאך זוו
 שוין־דערטאהנטער דער וועלכען פירוש, דער .1741 און 1716 יאהרעז די פון “צוגעז
 אוז קיהל־נאר, רער נעסטלער, "וואלף ערקלערט: ,1716 יאהר פון בולד צום גוט שודט

 ווי שלווער, רויטעז א אויר ווו אנגעהאנגען, זור האטיפלימעילער עי צורגיטען, נעקומען
 בוז האלז פון אנגעקנופט מאנטעל בלויען א או?־ און פראג, און ווגיבער די געהען עס

 בלויז מוט געווען בעהאנגעז אוז סלי:ד גאגצע ראם או; בעיר, גאנצען דעם אובעיי
 רו אויף און געגעסען זור פון עד האט איוי ,א!־ געבעקב(, פראנער• )אזא העדנדלער

 און האלב־קלוגען "אוון טארשורען געזעהן צוג א;! מען האט ווגימעד געבלאזען". פאסט
 ע־־ ל ר 8 טוט ר^ןלב געווען פוס דו צו בוז י!אפ פון אוז וועלכער יוד, האלב׳-נארושען

 דער און הוועד פו! שטאנגע א יפגעפוצט,:א היייוער זו-בעיע מוט הלוג האלב ן, י ק
 ווגיבס־ מאן־און נארען, גאנצע צוווו מאכען. צו פלא? נאבגעהענדע דו אום האנד,
 אזוי־ האבעז קלדודונג, שענער פערברוימטער נאלד מוט שווארץ-כאמעט ארז בולד,
פלא׳ן". ערשטען דעם מיג:עי'וגע דו פאר פערנעהמען נעוואלט אדום

:1741 יאחר פון צוו און אויר כייר געפונען דאסזעלבע

 אלם געקלוודעט האסטבאר נעוועז אוז אוונער וועלכע פון פערך, אויף יודען "צוווו
 —)לועבע^ווערטע־(, “קארעסעז ^ער^וו ארפגענומען האט צוויוטער דער און פדו?
 הול־ א מוט און קור־געשור, הילצערנע מוט בעהאננען איבע־אי האכצגיט־נאי־, "אווז

 — “ארלעקוז גרוז־געקליודעטער ״איון —,“הוט א אנשטאט י!אפ אויפ״ן טאפ צערגעם
 מוודעל, קלווז א ווו געקלוודט, נעווען אוז אמנע- וועוגע פון נאיען, "עטלוכע ענדלור

 מאכט ^נדערער דער און מויל, און עסען אירב ג־ט און מאן אנ׳אלטען פיהרט וואס
 מען וועלכע ,“"נארעז דאזוגע או-נזערע קויצען". וואוג״ערלוגע פערד פאלש א מוט

 הא־ ז, ע ט נ א י עד מ א ק ע ש ו ד ו י ע ל ע נ א י ם ע פ א ר פ יי אלם בעטיאכטעז דארף
 זווערע בגי סצענע־קוגסט דער פון ענטוווסלונג דו ואכגעשפי־מ אויפמעייחאג זערי בען

 יודושע דו און פערשפרווט לועבע בעזונדער א מוט האבען אוז האלעגעז, דגיטשע
"פאסטנאכט־שפועלע". לעבעדוגע דו גיהעטאם

 זוך קאלעגעז, דגיטשע זווערע פוז בגישפועל '\יט׳ז האפעו, עז" "נאי יודושע טוול
 יודושען בערוהמטען דאזוגעז אזא ימוט .“"האנז-לואירכטעז געגעבעז נאמעז א אויגפאר

 דעם פאר שטעלט וואס ,1710 יאחר פו: יופעיי־שטזר דעד אונז בעהענט וואורסט האנז
בי זעהז צו עם ווו רועז. יארוב געוווסען א פון קארוהאטור, אדער פארטרעט,

 דאס איז קופער־שטיר, אויפיז דארט זיר -עפוגט ראם ■?עד, פון און צושדופטען דו
 א־ז עד וואו פראג, פון געשטאמט האט ער קאמע-אנט. פראפעסיא:עלעד א נעווען

 ער ,1660 יאחר און מ^רקוס, פאטער זגיז פיו נד,ח נרויסע• צום געוואיעז, געבוירעז
 נוט קופעד־שטור אויפיז לועד דאס זור פעדשטעלעז אוז ב-ה :־־ייסע־ א געוועז אוז

קאטעדיאנט: אונזער פון כאראהטערוסטוק קאמושע פאלגענדע
 לענג, זיין אוז אקארלוה נאר, נאמען דעם רועו "אווז

לגיב׳ קלוונעם ע אוז •פאליא אוז לח א
צגטפעדטרגיב", ע פירשטען דו פאר מ. ס ־ ו א ז׳וו נ $ ה ך ע ש י ד ו י דעד
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 ־"תאנז יורישער אונזעד האט צושרזפט, דאזזגעד דעי׳ פון זעהז צו אזז עס יי:
 נאד בשר־וידם׳ס, געוועהנלזכע ד: צווזשען גיר נזשט קונ״ן־שטיק נע ־י ז בעייזזען “מדורסט

הויפען. פזישעיזלע די אזז אויר
 גע־ (“היאפגאררעז דער "געשזכטע )פלעגעלז 1/89 יאהר פון דרוק אניאלטעז אזן

 ע יש עז של ד: אזן האנז־וואורסטעז ע ;ש יוד עהנליכע ייעעז ידיעות מזי פזנען
 אזזנער חוזק מאכעז מלבושים, לעכערלזכע א; ז:ך קלזזרען נארען דאזיגע .,ד: קהלות:

 אזזנער און בענק, און טזשעז ד: אזבער שפרינ^ען גי־אמע־־לזערער, אזן צווי-טען פו:
 אברהם ערווארבען זיז פון זזר ■האבעז שם געווזסען א צוויזטען". אויפין אויר רצט

 און גלזזווזץ, פון ן זז ט ש נ ט ר ב ב ק ע י ן. ב משה אויר ווז ץ, י וו ט כ י ל ס ז ז א מ
 געיווזסער א ארשזיער, קזזן נזשט —אויס וויזזט קאנקורענט, א זזזערס אייך ע:ךליד

.ל י ד נ ע מ אביהם
 הא־ יאהרהונדעדט ׳טע!18 אזן “"נארעז יווזשע ד: וועגע! ידיעית בזסעל הזבש א

 פזהרט אזן פראנקפור־ט־אם־מאיז. און ט ר ה ז פ אזן קהלות יודזשע דז פון אויר מזר געז
 אזז דאס קאמעדיענטקע. £ פדוי יויישע א “זאגא 1728 לעדר יארר אין מזר ט־עפען

לעוו. קאמעדיאנט פון טאכטעי ת ,“"פיזגעלע
 זזז הזזסען דא פוילען. אזן געפעהלט נישפי אויר האבעז הבדה־לצט דאזזגע ד:

 דער .“מאנדרזנא "פרזנץ אדער ,“"מאנדי־׳^ או־ר ווז "קאצפער", "קאהפאר", אייך
 אמאלזגען פונים סגי־נתור־בעצזזכנונג אנ׳אזראלישע אייגענטליך אזז נאמען לעצמע•

 אוזן אזז, “"קאצפער ,“"קאספאד עז נאט דעי דאגעגעז קלוגער(. — “)"מאנדרי
 דרגי דז פון מזסטעריעז דז אזן קאספאר פזגור! קאמזשער דער בזז געבארגט ספק, שום

)"דרצ־ק?ןנזג־שפזעלע"(. מלכים
 אזן מזר טרעפען פוילעז, פון שטאמעז וואם "נארען", יודזשע דארגע דז פין איזנעם

 אנ׳אלט־געדרוקט דערצעתלט אזהם וועגעז שנאיטאר. אזן יאהרהונדעריט ־טען18 אנתויב
 )דאס הענזר דבי האט "אזוי צערעמאניאל(: יודזשעם )קזרכנער: 1774 אהד פון גוך
 געלויבט ׳(,בבורים "ראשית פון זא)רויסגעבער דער שנאיטאר, פון העניו־ חנור רבי אזז

 נע< האט און פוילעז אזז געוועז געבוירען אזז וועלבער ,“מענשעז "נע״רזשע: $
 רן ואל ער אזן צזעל, צום געווארען געשאיפעז נאט פון אזז ער ויגיל שלטה, רב•■ הזזסען

 גע׳ אטזזק, נאמעז מזטין יוד, רייכער זעתר א האט רעם מחמת כאכען; לוסטזג לגיט
, נארען־קליזד״. א מענש דאזזנען רעם מאבע! לאזט

 קהלה יודזשער גרעפטער דער אזן געפונען זיר האבען לצים ־!■•.ישע אממזזסטע■ !
 אויר זזז מזר טרעפען דא בראה. אזן יאההתוניערט, ־טעז18 י־עם בעת פוילען אין

 קא־ זעהר א אזז פערד אויף חתוינה־געסט דז פאר ^אראויס יצטען זזז וואו חתונות,
פערה. פון ווזזדעל צום געזיכט מזט׳ן אויסגעידרעהט זוצענודוג — פאזזציע מזשער

 תור אונטער געשטאנען אזז ":אורע!" יודזשע אונזערע פו: סצענע־קונ״יט רז ׳
 ־16 אזן אזטא׳ליען אזז האבעז וואס יריד־ם־אקטיארעז, דז פון קונץ־שטזק דז פון השפעה

 קונסט הער פו; אויר ווז אזמפראווזזא", אל "קאמעדיע דז ענטווזקעלט יאהדהונדערט מעז
 שו? האבען קאמעדיאנטען ענגלזשע דאזיגע די ענגלאנד. אז' קאטעדיאנטען דז פון
 *העלם צווזזטער דער אזן און ערווארבעז רוהם גרויסען א זזר י^הרהונדערט ־טען16 אזן
 אקטיארען, אזטאליענזשע די פון מוסטער לויט׳ן זזז, האבעז יאהרהונדערט דאזזגעז פון

 נע־ פערשזערענע בעזוכט חאבעז וועלכע קאמפאניעס, ווענדערענדע ר:יה א ארגאנזזזהש
אז־ראפא• "וז נענדען

 רעפערטואר אויפין קונסט זזיעד פון אגינפלוס העם בעהאנדלען וועלען מז־־ איידער •־ ׳
ספעציעלען א מזט בעקענען זזר נאד מזה דאר־פען אקטיארען, יודזשע הז -פרן טעבנזק אד.ז
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 געשיכטיע דער אמן ארט בבבוד״יג א פערנעדטט וועלכער אהטיארען, התשע פה ר:פ
 ־פען16 פון יאהר־צע־בדלהעד ערשטע ־: א:ן שוי! נעמליר, אוי, טעאטע־ען. הויף פון

 די נעפען מאגנאטען, איטאליענישע די פה מיפע■ די אין ט:ר טי־עפען ט יאחרהז-נז־ע.
 קאמפאניעכ ארגאנ:זירטע אויר קאמעדיאנטען, א:טאליעגישע אתאגיזירמע קאמפאניעס

 דעו אין דעידהאלטען זיך האבען זה וועגעז ידיעות פיסעל דיבש א יעז. אקטיא יוד:שע
 פירשטען יד: פח אויר ווי מאנטוא, אין גאנצאגא מאגנאטען די פו•; הויף פו! געש:כטע

פערארא. אין עסטע
 אין מאל ערשטען צום אקטיארעז יודישיע ד: זיר בעווהזען הויף מסנטיא׳ער אויפיז

 יאתר ביזין אונאויפהערלזר שוין דא זיי מ:ר זעהען דעמאלט הגט אה ,1521 יאה־
 כעוואדען אהנגענומע^ א:ז. אה געפאלען א:ז מאנטוצ ווען דעמאלט, ב:ז ה. ד. ,1630
 קאפעל־ מוזיקער, יודישע ארויס אויר טרעטעז ׳אקטיארען ד• געבען דהטשען. ד: הרר

 זיך האט אקטיארען ד: צוהשען בעלער־אייאנזשערען. און טאנ״-ט״סטער מה־טע■־,
 איז וועלכער ארפא, ,ל דע אברהם 1542 יאתר אין אויסגעצהכענט ־עזוגדעדס

 העלסט צווייטעד דער אין ל:רא־שפילער. גוט-פעריהמטער א אויר גלהבצ_ט:נ געווע;
 געריהטטע אלס אויפגעשהנט היויף מאנטוא״ער אויפ׳ז והאט יאהדהונרערט טען46 פו;

 קאמפא־ יודישען בערוהטטעז פון שויעסטער א פא, יירא א מאראמא ;?זינגע־:',ראפע
 געווען א:ז נאנצאגא פירשטען ד: פגי בעלזעבט בעזונדערס דאהי. ־ע סאלאמאן ז־טא־

 אגערקעגונג דער צולהעב א:ז וועלכער א, ע ל : ם א ב ע נ א מ י ה אתט־אר יותשעו דער י
 לאטע געלע די טראגען צו פליכט דער פון געווארען בעפ־הט קהסט זיין פ׳־!;־
 פון אהנעם אין אידם וועגעז שרצבט פראטעזשירט, #יחם האט אס י. מאגנאט, דעי־

 רע-־ קאמ:שע די נאכצומאטען אימשטאנד ער איז שטים זיין טיט "אז ברהיף, זהנע
 ענטוווקלונג דער פאר פערדיענסט ירעסטען דעם פערזאנען". פיעל פה דענכ-קלאנגען

 יוד דער אש עת נ צי_יטעז יענע א:ן האט הויף מאנטואיע־ אויפ׳ן כצענע־קינסט דער פון
 לעאנע נאמען אונטער׳ז בעקאנט )אויר לעאנע פארטא סאמטא דע יהודה
 זיין צו פאר אלם אויסגעוועתלט זור תחלת ער האט ,1527 יאהר ^.ין געבוירען עברעא(.

 יאו?ו א:ן סוף, צום אום פאעזיע, דער צו איבערגעווא־פעז ז:ר האט עי־ אבער סופ־, א
 אן 1560 יאהר פון טעאסער־טעטוגקביט. זיין סטיל ויויסען און אנצוהויבען ,1560

 וואכ יעביטען, צלע אויף ארבייט ער וואו טאנפהא, אין הויף א:ן איהם מיר ט־עפען
 גלטכצטטוג געווען איז ער סצענע־קונסט. ־ע־ צו שייבות וואכער-־עט־אוז ברר הירבען י•

 פה טעאטער־קונסט. דער פון טעארעטיקער אה זיואמע־שרצבער. ד:־ע;טא־, טעאטע־
 צטט יענער פאר זעגעז :גז סצענע־פיעסעז. .12 דערהאלטעז זיר האבע! ווערק זיינע

 דעך זצן צו שצנט תויפט־ציעל דאס וועלכע און הויף־דראטען, חאראהטערןסטישע
 טען אז פעסטשטעלען, מעז קאן דתאשען, זייגע איינוגע נוגע פראכטרוואס און גלאנה
 וועגעז אבהאנדלונג די טעאטער. טאנטוא׳ער אה אויפגעפייתרט ע־פאלג טיט זי: האט

 • די צו נעהערט סאממא, דע יהוהה דויר געוואר״עז אנגעשריבען איז וואס הצענע־קונכט,
 יאהרהוי׳־ערט ־טען16 פון ליטעראטויר איטאל־עהשע די עלכע ו אבהאנדלונגעז, בעסטע

יט געו דעב איית פעחמאגט
 אוגזער פאר ווערטפול בעזונדערס איז יהודה אונזער פון ביאגראפיע דער פון

 ווע־ גאגצאגא פירשטען ד: בה בעמיהט ז:ד ער האט 1567 יאהר און אז י־יעד, ד: צ:על
 בעטיהונגען זהנע יודען. פאר טעאטער ספעציעל א גר:נדעז- צו אנ׳ערלויבניש געז
 יאהד 20 מוט ־אט דערייה, קוקענדוג ::שט אבע־ געהאט.* סט - ע־פאל; חוה בע\ ה;

 דעם־ פארגעלעגט גאטאמאל ז%ימפרעס<.:ריא אונבעקאנטער אוגז געוויסער, א שפעטער
 אהנס טעאטערעז: צוויי גרונדען צו — נעמלור גאנצאגא, פירשטע: ד: פלאן זעלבען

'.עטלא#■ דאה-״אל האט כעדאגק דאדגער -עד יודען. פאר א׳::כ און קי־וסטעז פא־־
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 האט מענטוא אוז אז נרד, אוז הבער בעוואוסט. נישט א:ז באדען, בעהעד: א אויה פען
 =17 צ אנהו אוי נאך אז און אקטיאדע; יו-רושע האמפאדע ידע עצ2ס א עקהסטורט

 געץועז אוז ספעציאולוטעט זו:ער זאכען. אויפנעפו,־.רט ז:: געז ־ יאהיהונדערט טען
 אבגעהיט שטרענג האבעז אקטיארען דאהגע "י אז בעקאנט, אויר אי; עב יואגעדיעס.

געשפועלט. נישט הי האבען ׳טבת אום 'משל, אז, און פטע: פאישר רעלוגיעזע צלע
 יו־ די געווארען אגינגעלאדעז זענען גאנצאגא פירשטען ד: דורך וו: פריהער נאר

 אבער ליודער פעראדא. און הויף היער אין עסטע פירשטען ד: דורך האמיקער זידישע
 וו: ידיעות, ווענונער פערבליבען פערארא א:ז קאימעדיאינטען יודושע ד: וועגע; זענעז
מאנטיא. פון האיעגעז היערע וועגען

 און ערווולט האבען מאנטוא, און •באמטא׳ם דע יהודה ווו ראי׳יע. אניעהנלוכע *
 נראטיאנא. לאזארא און אושקי שאמה שפאניעז, פו-ז מגורשים יוהושע צוווו דו פערארא

 א זוו בוז בערבלובעז אוז עס הייף־טעאטער. .,־ פא די־אמע־שרביבער נעייעז זענעז דאב
 "אסתר", טיטול אונטער׳ן געווארען פערפאסט צוזאןמע: בוודען דוי־ך אוז וואס דדאמע.

 דו מנלת־אסתד. ביבלושער דער פון יעווארען גענומען אוז אוידאיט איהר וואס און
 אחר נאד תויף, אוז נור• נישט אונטערעס ס גרו א ערופען ה. ארו האט זא־־ דאהגע
 ראם אוז טאכען, צו פערשטענדלור עס בדי א|ז אזוי יודען, אוטאליענישע די צווישעז
 אובעתעזעצט ,שפרצו־ שפאנישער דער און פערפאסט געוועז אוז וואס ווערק, דאהגע

 די אריות יהודה רבי ווענעדוג פון רב בעריהטטען דורב׳ז אוטאןאיעגוש אויף נעווארען
(.1571—1649) מודונא

 גאנצא= דו פו: הויפעז דו און געשפועלט האבע: וואס קאמעדיאנטען, רו וועגעז
 :ושט בריהשאפט היער ארויסגעוווזען האבען זו: אז יעוואיסט, אוז עסטעס, און נאס
 פראבט־דעקא־ זווערע מוט בלושטשענדע דו און הויף־דראמען לאגגווגילי^ע ר: און נור

 קדסטלער אלס געווען קונה׳שם יטטארק ־זוך האבען הו גאר מעיא־ראמעי, ראציעס
 זו: טאקע האט ווע^בע ארטיע(, דעל )קאטעריא קאמעדיע אוטפיאויוהרטער דעי אי:
איוראפא. ג$נץ אובער רוקם הי .א: און אייבבליהונג אורר פערדאנקען צו

 סעריטויד /מור טרעפעז יאהרהונדערט ־טעז16 בין העלפט צווייטער דעי־ או: שוי:
 או- “"רוגד־רביזע א מאכעז וועלכע אקטיארען, אוטאליענישע פון געזעלש^פעע־ דענע
 ווע־ או: פלארענץ גענוא, מעדיאלאן, באלאן, או: צסין־אוטאליען, בוי שטעדט ד: בער

 ה■ האבעז באלה געאפאל. און רחס קבין געיאגגעז זענען יאמפאגיעס גרעסעדע נעדיג.
 פאטערלאנה. זווער פון גרענוצען דו אויסער אויר וואגדער־וועג אויפ׳ו געלאזט וור
 ד: קאמוקער, מאנטוא׳ער געזע^שאפט א 1577 יאהר און הע־ר מיי טרעפען אזוי או:

 יאתר זעלבע: רעם און נאר אוז זוו פון טוול א פאריז. און .,געלאה", אזויגערופענע
 פון בעשטאנען אוז געלאזו דו פון פארשטעלונגען מעהרהיוט די לאג־או. קבין אוועק

 ,ווערטלער, צוהי^דיוטוגע פערזאנען־מוספערשמענדנושען, הר, פערשטעלען ■פאו־?סען,
 אויר, געג&גגען זענעז וואנדער־קאמפאניע דאזוגער דער נאד באלד נבול־פה. און לצנרת

 “פעדעלו*" ,“אוניטי "קאמוצי אזוי־גערופענע טרופעס דו ווו געזעלשאעטען, אנדעדע
 טען=17 פון העלפט רער בוז געוועז זענעז זוו צווושען מיוחסים גרעסטע ד: ובדומה.

 אוים־ פלעגט מען וועמען ,“מאנטוא און פורשט פון ,.קאמעדיאנטען ת יאהדהונדערט
אגערקענונג. אונגעוועהגליכער מיט וואנדער־וועג ה;ער אויר אל“אובע נעהמען

 וועלבע קאמוהער, מאנטואער בעריהמטע יענע צווושעז אז זעלבפמפע־שטענולוד,
 יאהחהוג־ ־טען16 פון העלפט )צווויטע ענגלאנר און אנוועזענתיוט זוועה בעת האבען
 עגגלושעז פון רעפערטואר און שפועל דו בערעבערט הונזוכטען פועל ♦עה-ה אוז רערט(

טע$־ דער 'או: אוז וועלכער א־טיאר, יודישער אוו: גו׳טט געפינע: הר האט מעאטעי,
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 סאמטא דע ייו$דה פוז שולע פגינער דער אה געווארעז יפ:עפרלדעטגא טער־קונסט
מאנטוא. אין הרף אין נאכפאלנער עינע פון אדער

 ארעד מאגטוא׳ער פון קאמרקער יודישע ד: פון סצענע-־קונסט דער פה אגינפלוס רעי־
 מאג־ דר פה אירויסנעריסעז ז:ר יאהרהונדערט ־טעז16 אין שיייז האט ה-יף פערא־איעי

נהעטאס. יודישע דר צי אויר דערנרייכט אה דדיפען נאטישע
 רעם און סאטמא דע יהודה פון שתדלנות רער ווענען דערמאהנט שרן האבעז מי־
 יודען. פאר טעאטער בעזונדער א מאנטוא אין שאפעז צו ארמפ־־עפאריא, אנאנימעז

 גע־ ארז מאנטוא, אין יאהרהונדערט ־טעז16 אין געלונגען נישט ארז וואס אבער, דאס
 זעה! קאנעז מרד וגי ווענעדיג. אין יאהרהונדערט ־טען17 ארז :כעז פע־־הג־-ע צו לונגען
 בע־ דער געשררבעז האט עס וואם צגיטען, יענע פון בריעף מערקווירדיגען זעהר פונ״ם

 אר־ דר ארן זענען פינו,- עזריה רבי צו אבוהב שמואל רבי ויערער:: אה רב דיהטטער
 ,.בדירטע ד: פון מוסטער לויט׳ן האבעז, וואס יודען, רגיכע געווען גהעטאם טאליענרשע

 די הגיזער דר אין זיר בגי אגינגעפיהרט י־ענעהאגפ־קאגדאטיערעז, די פון “נאטורעז
 מרטן פעדארנטערעפררען זעהר זרר און שטרצען אויר גענומעז און מאנר״ען הויפרשע

 ארז מעצענאטען, אזעלכע פון בעמי־תוננעז דר אדאנק קאצייקער. יוירשע די פון נורא
 *פער “זרנד פון "נעסט אלם האט וואס וועגעדיג, אין טעאטער יוריש א ענטשטאנען

רבנים. פרומע דר עימר־הפש גדיים שאפט
פערארינזאמט. געבלרבען נרשט הינזיכט דער ארז ארז ווענעדרג
 ארז אויר האבעז ענגלאנד און ארטאליעז פון טעאטערען די פון אגינפלוס דעם אונטער

 וואנדערענדע ארגאנרזררעז גענומען זרד גהעכאס פוילרשע און טשעכרשע דג־טשע, דר
 דר פון טר^דרציע די נעוועבט ווגיטער האבען וועלכע קאמרקער, •ר־רשע פון קאמפאגיעה

.“פררשט "מאנטואיער פון קאמרגע־ יודרשע
 אין ארטאליענרשע וואנדערענדע דר פון קונפט דעו־ מרט בערייהרונג ארז הומענדרג

 יודר־ רער האגד פולער מרט שעפען דארט פוז גענומען האט ר,אמע-אנטען, ענגלרשע
 זיר האבעז גרכען ארז גאר אז אזוי גהעטאם, דגיטשע און פלאוורשע דר פון "נ§ר" שע־

 הויפט־אגינפלוסען: דרגי צונויפקאנצענטרררט קאמיקער יודרשע דר פון טע&טער ארן
 טעבנרק דעי און רעפערטו-א,ר ארז זרד האבעז "פאסטנאכט־שפרעלע" אלטע דר נעבען

 רער פה עלעמעגטעז דר זגיט אררז פה ארגיננעפלאכטעז "נארעז" יוד־שע אונזעיע פון
 פון און מעלאדראמע, ארטאליענרשער דער און ארטע" רעל' "האמעדיע ארטאליענישער

קאמעדיענטען. ,ענגלרשע די פון קונסט דער פון אגינפלוסען די זגיט צווייטער דער

 קא־ יודרשע וואנדערנדע רגע דאז דר וועגעז ידיעות הרסטארישע ועוויע עישטע דר
 נאר יא־ר הונדערט מרט אונגעפעהר ערשט זרר בעווגיזעז מעדיאנטעףתאמבאגיעס

 אננעהוי־ האבעז •אקטיארען־קאמפאניעס ארטאליענרשע אוז עננלרשע דר ויעז צגיט, דער
לענדער. סלאוורשע אוז דגיטשע דר ארבער ווענ-ע-הנעז זריערע בעז

 ארן מרר טרעפען אקטיאדען ארטאליענרשע און ענגלרשע דר וועז צגיט, דע>־ ארן
 די שטאמען יאהרהונדעדט, ־טע;16 פון פוף צום שויז פוילען און טשעביעז דגיטשלאנד,
 גענע:־ דאזרגע דר ארז קאמעדיאנטען ע ש י ד ו ־י ווענען'וואנדעדנדע ידיעיה פררהעסטע

יאה־־־עדערט. ־טע:17 העלפט צודררטער דער פו; ערשט דע;
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 בעווגיזט קאמפאניעס, יותשע אזעלכע צייט יעגער א:ן עקדסט:רט האבעז עב אי
 פולס ( אורח־חיים■ אויפ׳ן )פירוש '4אברהם ״מג; ספר בעדיהמטעז א:נ'ם שטעלע ר;

 וו: פונקט רב, דאדגער ירעד פוז^גומבינעז. אברהם רבי גאון או! רב נרויס׳פויל:שען
 פער־ טעאטער, כעזוכעז צו נ:שט לאינדסלגיט זיינע ווארענט איבוהב, שמואל עי אמאל

התלמוד. חכמי די פון איסור אלטעז דעם אויף דעיב? דר רופענדיג
 א בלויז ווי מעהר געהואט ספק, שום אתן האט, 44אברהם "טגן פין ווארניג־ די

 אזוי־גערופענע דאס אויף בעצויגען געוויס דר האט ד כא־אקטער; טעאיעט:שעז
 יודען. צווישען געבליהט יאיתחהונדערט ־טען17 א:ז שוין האט דואס '■,4"פורים־טעאטער

 "אחשורש־שפיעל", כתב־יר בעקאנטער אוגז עלטסטער. רעד בעווגיזט דאס
 אגגע־ לייפצ:ג. אין ביבליאטעק דער אין דר געפיגט אוז 1697 יאחר פון שטאמט וואס

 ס, :נ •א י ט ם י ר כ ם בו א ק א י קראקא פון משוטר געוויסער א עם האט שתבען
 גע־ פון אויפטראג לויט׳ן בץ, משת נאמעז, יודישען זגין מיט ועהרסען האט ע־ ווי ארער

 כתב־ דאזיגער דער אט און וו)א^געגז:יל. לייפצזג א:ן .יודאאיקא־קענער לעהרטען
 "פורים־שפיעל... אוגזער אז בעמעדקונג, ע*בפירוש די טול ט: א:ן שרז ענפהאלט יד

 פאר בעשטומט איז ער אז ׳וע, ד. ,44ן ע מ ה א ר ם ע נ :: א צו ט צ ט ע ז ע נ א:זט...
ע. נ ע צ ס דעי

 קאמפאגיע וואנדערנדע א פראגקפוךט׳־אם־מאיז אין דר בעווייזט 1708 יאהר א:ן
 דערצעהילט רעם וועגען ג. מבור י ל פון ן א מ ר ע ב פון ע י צ ק ע ר : ד דער אונטער

 א:נ־ פאלגעגדע (44מערקווירדיגקצטען )"יודישע שורט י. שוין־־־עימאהנטער עי . אונז
אתצעלהייטען: טעדעסאגטע

 דער פאר יאהר פאר איין )האבען(." יודען ר ע ט ר ו פ ק נ א ר פ ע ר ע ז נ ו "א ...
 הויז אין היע פורים ד:ער אויף (1711 יאנואר ־טען14 דעם פאר הנפט )ראם שרפה

 וויען, ׳פון ווערטתייטער צו יעצט געהערט וואס ,44קאם דלבערנעם אדעה וומסעז "צו
 א־ ק א ט יל ע י פ ש ע ג און ר, ע ט א ע ט א ס א ג ר ע ::ז ז : א ן ע ג א ל ש ע ג פ י ו א
 גע־ שוישפיעלען אזעלכע בגי די אגינגעארלעגטו און מכירת־יוסף פון ע י עד פ

 ווי אויפצוגעז, אלערליי מלבושים פערשטעלטע א:ן פאיגעשטעלט ז, ע נ של א מ וועדגליבע
 פערשיערענפאדבוגער לעיערליכער אין פיקעלהערינג א אויפגעפיהרט זאגאר אויר

 זענען עס וו: וואונדער, ד: פון אנדערצעהלעז גענוג נ:שט דר קאנע! יזרע! ד: קליידונג...
.4זאבען'• וואוגדערל:כע אלערלי: און דונערן ה:מעל, פגער, זעהן צו געווע! דעיבג•

 נעבען פארגעשטעלט דערצעהלט, שרדט ווי מעז, ה,יאט בערמאן פון טעאטער א:נ׳ם
 און אחשורש "פון אויר ווי ,44גלית און דוד "פון ק^מעדיעס: צוו:: יר;א מב-רת-יוסף

 אין געשפיעלט אויר האט קאמפאגיע בערטאלס (.44)"אחשורש־שפ:על 44המלכה אסתר
 פראגער "אי:נ:גע פון ע ר ע ד נ א ן ע ש י וו צ שודט׳ן, לויט בעשטאנען, א:ז או! 5׳ ע מ

.44יודערסטודעגטען האמבורגער און
 צונויפזאמלען דר פלעגט טרופע ד: טעאטעיר; שטענתג קרן געווען נישט איז ראם

 א פו; פערלויף א:ן פארשטעלונגעז געבעין ראן און פורים פאר צגיט געוויסער א ארף
פורים. נאר ©עג 14 און פורים פאר טעג 14 ה. ר. מאנאט, נאגצען

 א צוגעבעז נאר מעז קאן פורים־טעאטער, וועגעז אונז גיט שורט וואס בולד, צום
 אבגע־ שודט דורר די, פון ארויסגעהמען קאז מעיז וועלכע א־יגצעלהגיטעז, וויכטדע -ייה

 צום אנגעזזערט האבע; וואס (,44"אהשיורש און 44יוסף )"מבירת פ־עפעז צרתי דרוקטע
קאמפאגיע. בעימאגיס פון רעפערכו-אר

 מכירת־יוסף־ פארגעשטעלטער דער פון א:נהאלט פון זעהן צו א:ז עם ודפיעל אויף
 "פערו^גדלוגגס־ אזוילגעדופעגע ד: האכעז געמוזט טעאטעד כעי־מאניס האט קאמע־יע,

קאגען !מ׳זאל אז אופן, אזא אויף ארך אגינגעארדענט איז וואס סצענע, א ה. ד. ,“ביהגע
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 פארנעקומעז זענען קאטעדיע דאזןגער דער אן; מחמת דעקאראציעם, די טוישען שנעלי
 .3 לאנקע; דער אויף .2 הויז; יעקב׳ס אן; .1) סצענע־טיישונגען 17 וזי ווענןגער נישט י

 אויף .7 הויז; יעקב׳ס אן; .6 לאנקע; דער אויף .5 תייז; יעקב׳ס אן; .4 קבר: רהל׳ס בבי
 ג"שקלא .10 פאלאץ; פרעה׳ס אן; .9 פאלאץ; פ;פיטיפד אן; .8 ;“"שקלאפעז-מארק דעס ■

 פאלאה; פרעה׳ם אן; .13 ;“"שקלאפען־מארק .12 יז;* יעקב׳ס אי; .11 :,פען־מארק■
 בא- פרעה׳ס אן; .17 הזיז; יעקב׳□ אן; .16 פאיאץ; פדעה׳ה א? .15 הויז; •עקב׳ס א;ן .14 י

 אלע דן אויפפוהירען געקאנט האט מעז אזוי וו? פאי־צושטעלעז, זוך שווע־ סיאיז לאן(.
 אויט׳ן פנים כל על אבינגעארדעינט געווע; נושט וואלט סצענע די אויב עגדעדונגען,

 יע־ אוז וואם "שנור־ראהמען'/ בעקאנטע יאהרהונדערט ־טע;17 אי; דו פו; סיסטעס
 א געפונען זוך האט בוהנע דער פון טיט דע׳ר אן; אוננעפעהר וואם רעב, אן; שטאנע;

 גע־ מעגלור האט וואס קולןסען־מא(טןנעריע, געתערוגער א פו; הןלף ־־ער מוט רוקער
 דעקאראציעס דן פעוררעקט האבעז זןן אדער דעקאראציעס, דן צוג־ןןטען ראם מאכט

 1טןילע אנדערע דן און א:ז צטט דערזעלבער אן; בעת בןהנע־טיןלען, דאזינע דן און
פארשטעלונג. די פארגעקומען

 פערזאנעז והפועל פו; פעסטשטעלען, אויר זוך לאזט מכירת־ייסף־שפיעל דער פו;
 אויסצופוהרען כדי בערמאן. פו; קאמפאניע וואנדערנדע דן בעשטעהז נעקאנט האט /ט

 טרעטען עס דע; אקטיארעז, 30 הפחות לכל געדארפט מע; האט שטוק, ראזוגע ראם
 פרעה, שבטים, צוועלף דן יעקב, רחל, יצחק, פערזאנען: פאלגענדע ארויס איחר אין

 ישמעאלים און מדינים פוקעלהערונג, מלאך, דער׳ סרח, זליפה, המשמים, שר "ער 'בוטיפי,
 פערבונ־ נושט זוך צווווטראנגונע 6 נור האבען ראליעס דאזיגע דן פון באר. א ענד^יך

 3—2 דורך ווערען פער^ורעטען געקאנט אלזיא האבעז און צווויטער דער מוט א־ינע דע!
 מען האט ישמעאלים און מדינים פון ראליע דעו־ צו אז אכט, און נעהמענדוג ^קטיארען.

 בעשטעהן געימוזט האט באר דער אז אויר, וון אקטיארען, 4 לפחות האבען געדארפט
 און אקטיארען 25 פון קימא־לז א איזא מור בעקומעז זיגבער, 4 פון אמווענונפטעגס

כאריסטען. 4
 נעפונען אויר טעאטער בערמונים און זזר האבען זונגער און אקטיארעז די אחוץ

 מוזוקער. און זונגער געוועז אויר נלטבצטטן; זענע; אקטיארען דן פו; ט:ןל . מוזוקע
 זענען וועלכע שטוקעס, דן פון טעקסטעז דן אוז זעהן מען קאן דערפון שכורען בולט׳ע

 ־*אויסגע האט וואם אקטיאר, רעד האט לכרמל, ■צזוי. שודט. 2ב אובערגעררוקט
 דאזיגע דן מהמת שפועלען, און זונגעז אויר געמוזט אשר, בת סרח פון ראליע דן פיהרט

 א דערביי זןנגט יוסף, זויהז זיין צורןקגעפןנען ווענען יעקבין מעלדענדןג אשי, בת פרה
 אן! .""קלאוו.יקארד נישט-בןבלישעז יעדענפאלס א אויף צו שפועלט אוז לןעדעל

 קאמפאניע, בערמאנ׳ס דורר געווארעז אויפגעפןהרט אויר אוז וואס אחשורש־שפיעל,
 ספע־ א קאפעליע א ידורר געשפועלט ווערט אחשורש, קענןג דער ז;ר בעווריזט עס ו!ען

 טרעטען־ארויס וואס שרייבער, און המן העלדען דן ש. ר א ס־מ ג נ ו ס ן ר נ ע ב ציעלער
/,באס און "דןטקאנט־טענער זינגען שטיק, דעמזעלבעז אן:

 זןנגן וועלן מ.יר ביודר שריובר ומן...
 באיש אוני טןשק:טענר

 קלונגן זאל עש ראש
באס. הוילן אוון אזן וון אז

 אונז ׳מאכע; וועלכע ידיעות, אנדערע רווה א נאר מזר בעזוצע: שודט׳ז בבי אריסער
יאחרחונדערט. ־טע.ן18 אן; טעאטערם וואנדערנדע יודןשע דן וועגעז בולד דאס קלאיער

בעשטענען איז וואס קאטפ^ניע, א פראג אן; זןך בעוזצזט 1720 יאהר. אין 3לעי



210 ?•דק. כיי ט^נד^-קו־גםט פץ דינר •ין

 קא־ רער פץ טוסול דער בעווטוזט עם ווי ישיבה. אפענחיימיס דוד רבי פין בהורים פו;
 מען האט ,“אחשורש טיט אסתר "אקטא נעמליר, געשפועלט, ־אבע! ייו רועלכע מעד־ע,

 דעך בט )טעעטרוס( טעאטער אג/פעגטלור אין פארגעשטעלט "שטיק דאזוגע דאם
אינסטרומענטען. טוזיקאלושע אגדערע און פויקעז פו; בעגלווטונג

 אויר בעווטזט שעאטערס פורים צטט דאזיגער רער אין עקזיסטירט הארעי עם אז
 אוובעשיץ יונתן רבי יאתרהונרערט מעז48 אין רב און גאין בעריהמטען פו; דרשה די

 זועע; זר וואה דערפאר ;ודען, די מוסר׳ט ער וואו ,“דבש ,,יערות דרשות־ספר זטז א!;
 בעצייכענט אטבעשיץ ורעאכע שטיקעס, צו צו זיר הערען און )טעאטרום( טעאטער אין

.“אפיווא קאמעדיע, ,,שוישפיעל, נעמען ד: טיט
 ם ר ע ט א ע פורים־ט די פון אינסטיטוציע ד? גע-יעז אוז עם פאפולער ווטט ווי
 שטו־ געדרוקטע פאדערן אנגעהויבען מעז ■האט אונגיבע: ואר אז באקט, ־־ע־־ בעווציט

 פון צצט־פערלויף קורצען דעם פון בעקאגט אונן זעגעו למש/ אזיי, קעם־טעקסטען.
 "אהשורש־ .1 פורים־שפיעלעז: געדרוקטע פון ־םגאבעןגא בוסעל הובש וא 1720 בוז 1-708

 “גלית אוני דוד קעניג פון "אקציאהן .3 ;1712 "מבירת־יוסף", .2 ;1708 שפועל,
 )איבערגעררוקט 1714 ,“"אחשורש־שפיעל .4 (;1713—1711 האנוי אין )ארויסגעגעבעז

 לפורים'/ "זמר .6 ׳שורט(; פו; )אובערגעדרוקט 1714 "מכירת־יוסף'/ .5 שודט(; פו;
 ף או בוים, רעם וועגען תילטיד און רבי דעם צרישען דואלאג א אייגענטלנר אוז וואט

 ,“"אחשורש־שפועל .7 (;1715 )האמבורג, ־יוערען א־ייפנעדאנגען דארף המן וועלכען
•!(.720 )פראג, “אחשורש טיט אסתר "אקטא .8 אייכי־צבע(: )אטסטערדאטער 1718

 קרן אפילו אוז עם און נעגאגגען פערלוירען לגמרי זענע׳ אויסגאבעז והפועל און
געבליבען! גישט זר וועגען כר1

 ■הא. ,1720 יאהר פון דרוק פראגער פון אויר *יו שודט'!,. פון זעהן צו איז עס ווי
 יצם׳.קעם ז״ערע אויפפיהרע; צום צוגעצוינע; *קאמיייע יו־־ושע פראפעסיאגעלע די בעז

 פון אנהויב און זור האבעז פלי^ן ערשטען אייפ׳: )סטי-ענטען(. י״שיבה־בחורים אויר
 האטבורגער און פראגער די הינזוכט רער אין וקט אי־ויבגע! יאהרהונרערט טען48

ישיבה^בחורים.
 קבין נור נושט דערגרזיכט האט •שיבה-בחורים פ־א״ער דו הו; יו-הם דע•

 ן פ בערבאן פון קאטפאניע די געשפיעלש האט ^ם ראו עלזאם, און פורט־אם־מאין
 פאלקס־לועדגל, א בעווגיזט דאזוגע דאס לוטא. או; פוילען גאנין און אויר נאר לימבורג,

 פר^גמענטלורי"^ זור האט וואס און געגעגד ווולנעד פון יט ע יעגעד פון שטאמט וואם
 דאזונע; פונים “"פארשפועל אי־נ׳ם אחשורש־שפיעל. פון וואריאנט א אוז יערהאלטען

ליע-: איא כאי דעי זוגגט .ואריאנט
 קאמאראטען ,העררען

 לייט א פאר איר זייט וואס
 געצויגען. פראג פוי חט אור זי_יט צ:
* זייט? שולה־ רע״ פון

 בראי., פון נ.ישט שטאעט שפולער״קאט^ניע דו וואס דע"פעי, פעישעמט ווי ...
:“כא־־ריהרערי״קענצלער דעי דערויף ענטפערט

י ניין אין נויז אוי ער
נעצויגען פיאג פ? גוט זעגעז כיור
 ע י! ז שויער דעי פון
 עד! .י ארים סט

■ צע?יד. אלע -י 1זענע
(.5—6 העפט ,1912 וויסענשאפט״, און .,לעבעז )פע־גלטך
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 פורים־טעע" א פון שפורען דערהאלטע! אויר זיר האבען וואר-יאיט זעלבען אינים
 עם אז אנזאגענדיג, כאי(, יע" עט אוז )דא רעזשוסער ארויסטרעטענ׳דער דער מער.

ווענדונג: מין אזא בע.:צט מ׳ידבי, און המן ;קומען-־אז
.“געצעלט ממן און אי־מן קומען מענער "צווי:

 פארשטע־ פון רעמינעסצענץ ד: צוומפעל, אחי קלוננט, ווערטעי דאזיגע ד: אין
 מיט ן, ע ט על צ ע ג אובערגעטראגענע און פא־נעקוסען זענען וואט לוננען,
קאמפאניע. יודושע וואי״עי־נדע א בענוצט זיר האט עם וועלבע

 ערמונטערטו האט בחורים ישיבה. און קאמעי-יאנטען יגדישע ד: מין במשפיעל 2דעי
 *פודיש אויפצ^פוהרע; בעלי־מלאכות, בעהעלפערם, ווי בשחודש׳ס, געוו^הנליכע איי־

פורים־טעאטער. טון רעפעיטואד פון שטוקעם
 "ז׳ע^־ קרושטלוכע די פון אמגפלוס דער נעוהרקט אייך ;פק, שום אהן האט, דא

 געפלעגט און אויפגעפוהרט• האט מעז וואו שולעז, יעזואוטישע די פון שולער דו ,“קעס
 פון מוסטער לויט׳ז נעוועז בעארבמט הונזוכטעז פועל און זענעז וואט שול־קאמעריעס,

מעלאדדאמען. אוטאליענושע דו
 גע־ נעמליר, מור, ווערען 1611 יאהר פו; דאקומענט לעמבערגער מערקווורדיגען א פון

 נושט “"קאלענדע נאך געהז פלעגעז שולעז ־עזואוטישע ד: פון שולער ד: אז וואויר,
 הנא-טעג, אנדערע או! אדער "זונטאג אויר פלעגען נאי־ המזער, קריפטליכע דו און נור
 דרא־ לורושע שפועלען און המזער יודושע דו בעזוכעז "פאםחא! פון וואר ד: אויר וו:

 דאקומענט זעלבעז פונים .“קלאפערס און "גיעגעילעך פון בעגלמטונג דער במי מעז
 דעם בארנעז צו פערפליכטעט געווען זענעז יודע: די אז נעוואויר, אייר מור ווער־מל

 אל־ ,“קאמעדיע אויף "קלמדער יבולע יעזואיטישעד דער פון שולער ת אוז רעקטאר
 עפים בענוצט האבעז יודען אז אויר, וומזט פליכט דאזיגע ד: קאפטיומעז. —זא

 מאמעןנטעז, בעווופע אין ז:י און בעוווזעז זוך האבען :מ אז און קאסטיומען אזעלכע
 בגי אז ווופען, געקאנט יעזואזטען ד: האבעז ירא־געז פח אנושט, ראדים נאם, דער אויף
?“קאמעדיע אויף "קלמדער בעקומען מען קאן יודע;

 אן ידיעות, בפירושיע מור האבעז יאחרהונדערט ־טען18 העלפט ערשטער דער פון
 פערארדנונגען די און פאפולער. זעהך געווען מאכקאראדע־ זענעז יודע! פו-לושע דו ממי
 און אז אנ-ערן, צווושעז נעמליר, מור, לעזען 1743 יאהי־ פו; ב:סרופ פשעמישלער פון

 ן ו א ש י רק ע ט ף י או פעישטעלעז בחודים זמערע און יודען די זיר "טהועי פורים
 ווי שטרוי שוחל דער פאר אן צונדען פאקעלעז, צונדען־אן ג, י ט ר א נ ע ד ע י ש ר ע פ

 אנ-עדע מאפען און פמקלער אויף פייקען גאפען, דו אי:ה שוסע: ט~:אומף-פמערן,
 שצענע־ ד: בעמערקט נושט האט ביסקופ נער דאי: דער אז אוים, וומזטי אלאימעך/

 נע־ נור האט ער וואם דערמוט, ערקלערעז ז:ר לאזט וואס פורים, אום פארשטעלוננען
 "אויפשיא־־ ■פלענען פורים־טעאטעיס ד: בעת פשעמישל, און פעדהעלטנושען דו קענט

וו.• א. א. לעמבער: ברעד, קראקא, וו: קהלות, גרעפערע די אי! “נעצעלטעז זויערע נען
 מור נעפונעז פורים־פארשטעליננען ד: או; בעהעלפערס ד: פון אנטמל דעם תענע:

 פון )מעחדעין( נוק׳עלפביר; און קהל פון תקנוה ט:יל און בעלויכטונגען מעדקווויידונע
פאלנענדעס: בעשטומעז וועלכע ,1756 יאהר

 גידל בעין עיז יעני-א״ת באשר לתקז. דאו בהעלפער הנקרא דלמנם ־־יש "מחמה
 פרטדאגט ויעיכש הפמ־ים בימי מאב;ן זו:א וואש חשפולן ע״י הנעשה והתקלח הפרצה

 ם*ע ולהיעניח לל^ד עליהם המוטל אה קיימו ולא ביטלו הרבה... בביטול חירי□ כמה
 מן ישנים וביןם הזמן, בחבלי געו־יב חמד הלילה כל*". וביות־ קטניה וילדים הנערים
 קוון פתה* --פן הבהעקפ-ע דש והראה... מהיום בכן טפלי. בהן והלו המצוות

 שלהם המלמדים ע״ז וישכיחו יותך ולא פי־ים שחל שבוע באותה רק פעכין, ילן3ש
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 וב״ד גו*דקהלת ור״ם אב״ד השורה עיני ראוה ע״פ יוקנסו ע״ז יעברו אם והגבאים.
בחירוף". עלם

 גע- צוערעט בעהעלפערס דו האבען תקנה, דאזוגער דעה פון זעהן צו אוז עם וו:
 זעהעב־ קהל־לייט, אונזערע אבער פורים. נאך אויר נאד פייים, אום נור נועט עפועלט

 ראם בעגרעגצט האבען חדרים, די ארן קונדער די פערנאכלעפיגע; בעהעלפערס די אז דיג,
 זאל וואם געריכט, א בעעטומט דערבגי האבען און ס-רים׳יואך, דו אי״ף בלויז עפועלען

 פאלנען נועט וועלעז וואס בעהעלפערס, די בעעטראפען או; אינטערעסירעז דערמוט ז:ר
תקנה. דו

 פער־ און מעסוג נענו: יעדעונפאלס געווען גאך זענען קהל־לצט ניקעלפבורגעי דו
 די וועגען מעץ. פון פאנאטיקער די אדער יודען ב־ומע פ־אנקפודטער ד: מוט נלטף

 פערפאלגט׳ עט&רק זעהר האבעז זיי אז עודט, דערמאהיטער דעי רערצעהלט לעצטע
 פערברענט עפענטליר ■פראנקפורט און מען האט ימעל, אדי, קאמפאניע. בערמאנ׳ס

 בערומאניס ארויפגעטריבען מען האט מעץ פו: און אהעויע־עפועל, פון אויסגאבען דו
 אוים־ גראד איז וועלכע מגפה, די פעראוירז&כט האבע; זאלען זוו ווגיל קאמעדיאנטע!,

 אויר• האט גייסט דעמזעלבען אין עטאדט. און אנוועזעפהויט זויער בעת געפראכען
 גע־ האט וועלכעח אויבעעוץ, יוגתן ,ר דערמאהנטער דער האימבוי; או; ־קט דדו:

 *וחגר הוולוגע דו ארויסצוזאגען אוהד וואגט ווו אויר! צ־׳ ,וועה ציהעדער: זיונע מוסר׳ט
 או; לצים צותעען אוהד זוצט אלוון בעת /*יעי לא לציה "ובמיעב תהלים פי•; טער

 זוצט מען ווען ירושלים, חורבן אויף מתאבל-זוין מען קאן ,.ווו אדערו טעאטער!"
“קאמעדי$נטען! פו; עפיעל דו אייי־ קוקט מען או; טעאטער און

 ער־ אוברוגע; קוון תאבען מוסר־זאגען און פעדפאלגוגגען תקנוה, אלע די אבעי
 זיר האט וואס אלאונסטוטוציע, געווארעז אוז פוריב^טע^טער ראם ניעטנעהאט; פאלג
 ענדלור האט מען אז פאלקס־מאסען, יודועע דו פו! לעבען מוט׳ז צוד־פנעוו^קכען אזיי

 וועלכען אויף חכמי־התלמוד, די פון איפור אויפ״ן פירוש נטעם א עאפען נעמוזט."
קאמעדיאגטען. יודיעע די בעקעמפפענדוג פעררופע;, געהאט זוך האט טען

 )ספד ר ע צ ו נ ו ק מעה רבי רב פויליעעד דער 1796 יאדי אי; געטהון האט דאס
 ווויזט־ און פערוויילוגג ;אנ׳אונעולדונע טעאטער דאם רודט־א■ וועלכער (,88 ז. העי;

 חולבין "אין איסיח רעם גורס^געווען נועט האט רמב״ם יער אז דערייף, )פאלע!( או
טעאטער. און געהן צו נועט — “.לטיאע־אית

111*
.האמעדי^נטען ?דישע דו פון רעפןרטיאר

 בעהא:־ דא דער אין קאמעדיאנטע; יודיעע די פון רעפערטואי וועגען פראיע דו
קוועלען: צווי: פו; מאטעריואלען פון יסוד אויפ׳ז בעלויכטען ז:ר לאזט ציוט יעלטע־
 או! ערעיענע; זענען וועלכע פורים־עטיק, רווה א פון יסוד איים׳; קודם־בל א(

 טען-18 פון בתב׳יד׳ן און פערבלובען זענען אדער יאהדהונדעדט ־טע;18 ;,בעת דרוק
אייך ווי יאהרהונדעיט, ־טען19 און

 צעתנדלוהע- אווניגע מוט ג^ר זענען וועלכע פודרם־עפיעלען, פו; יסוד 1 אוים ב(
 טעקסטען דאזיגע דו נהעטאם. פלאווועע די און געווארען פארגעעטעלט צוריה יאהרע;
 אל מפה טראדיציע, מיגדלובער פון וועג אייפ׳ן ה׳יפטזעכליר דערהאלטעז די האבע;

 מא־ פ. פרולוצקי, :. ווייסענבערג, ס. דודך פערעכענמליכונגען דו אדאנק אדר ווו פה,
 קאנען זוי און פאלקס־בוכלעד, די פון ארויסגעבער מע אנאג אויר ר; גרונוואקד. דעק,

פארעונג. וווסעגע^פטליכער אוגזעד און ווערעז בעהאנדעלט דערובער



ס ר■ ר•
^־.5שי י. ד״ר

 צי אום בענוצען, זרד דרייסט מע; הא; ב( קאטעגאריע דעי־ פו; •א? מאטעי ;מוט
 סל^יוישע דו אין און דביטשלואוגד או; טעאטער־לעבען יודישעז פ,? בילד א זוך שאפע;
 געיוויסע א דא געפינען מיד דע; יאהורהרנדערט. ־טען18 און ־מען17 בעת׳ז לענדע־

 פון בעקאנט אונז זעגען וואס פורים־שפועלען, די טיט קריבהישאפט אי; עהנליבקביט
 אנאכראנוזמען "שיפדאר־שימלען", טיול זור לאזעז א־׳יפערדעם .1720—1697 צביט דעד
 שפר^ך־ דאזוגע דו זיו, וואס דעדמוט, נור ע״הלערע, פודים־שיפועלען ארנזערע או;

 זוו, ויעז יאהרהונדערט, ־טען17 און צביטען יענע פון נשא־ א זענעי פערעלטע־ונגען,
 מוזעז טור אומגאנגס־שפראר. דער און געווארען בעלוצט זענען ען אנאכיאנוזג די

 פורים־שפועלען אונזערע פון אונהאלט רער אויר ווו ביי. דע־ אז צוגעבען, אייר ענדלור
 "פאסט־ דביטשע דו פון פיעסעז דו פון. אוגיהאלט און טעכנוק דו ווייט אזוי דערמאהנעז

 אוטאליע־ און ענגלושע דו פון מעלאדראמען און דראמעז ד: אויר ווו ־/ נאכטשפועלע
 דעריטיט, גור דערקלערעז נושט זור לאזט ערשבינונג דאוינע דו אז קאמעדיאנטען, נושע
 מוסטעח ז לויט ענטשטאנען אוז שפיעלער יודישע דו פון רעפערטוער דער דאב

 יאהרהונדעירט. ־טען18 און ־טעז17 אוז טעאטערס יואנרע-ידעי דו פין רעפערטואי פין
 ענטשטאגען זענען פורים־שפיעלען אונזערע אז בעזוביזעז, מאמענטען דאזוגע אלע דו

 "פאסטנ^כט־ דביטשע דו געווען אומגאנג און גאך זענען עם ווען צביטען, יענע און
 פון קונפט די ווען און זאקס ד&נז פון רעפערטואר דער הויפטזענליך און שפועלע",

 בעאיינ־ מעהר אלין אמאל וואס האט קאמעריאנטע; אלטאליענישע או; ענגלישע דו
 אלזא, צצטעז, יענע און גרר בוהנע. אונטעינאציאנאלע דו ;אטען, צו אווי פלופט,

 געקאנט אייינפלוסען דרבי דאזוגע דו ■האבע: יאהרהונדעוט, ־טען18 או; הויפטזעכלור
פורים־רעפערטואר. און ארבינדרינגען און גהעטא פון מייערן די דורך דורכרביפעז זוך

 עגט־י זעגען “"פוריס׳שפיעלעז פאפולערע דו אז מיונונג, דו ארוים זאגען מיו־ ווע;
 בעתאל־ גושט כלל דערמיט מור ווולען יאהרהרנדערט, ־טען18 און ט;נן=17 און שטאנע:

 מרייג־ ./4"הוספות גענוג פאההא!! אוז "פודיבגשפועלען" דו און אז פאקט, רעם טען
 פין צוווופעל, איהג שטאטען, וואס אובערארבייטונגעז, אויר ווו שטיקער, געשטעלטע
 ציגא־ ע ט ל ע ט ש ע ג נ בי ר "א "הוספות", נור ׳זענען האס אבער צבטען. יפפעטעיע

 אוז חאראקטעי לער געדוהרט, נושט געבליבעז אוז קערן דער עיקר, רער -אנענע, ,“בען
עניע-ונגען. בערביטענדע ארן פערבלובען

 עצס־ דעם צו אובערנעהן מור וועלען בעמערקוגגען, אלגעטוונע דאזיגע רו נאד
הענין.

 פאלנענדע פון בעשטאנען אוז קאמעדיאנטען יו״ושע די פון רעפערטואר רער
סצענע־אויפפיהררנגען:

 אינ־ (3 קאמעריעס, פאלקסטומליכע (2 בובלישע(, )אדע־ שרל־קאטעדיעס (1
 (5 (,“)״זינג־שפועלע דראטעס לורושע (4 אונפארמעסעס, ארעד טערמעדיעם

באלעמען.
 שטוק ראם אוז פראטאטופ זוועה מוסטער, עישטער זויעי שול־קאטעדיעס. (1

 רער .1714 יאהר אין שודט דוהר געווארען אובעי־נעדרוקט אוז וואס מכירת־יוסף,
 איוהם נאד )און שטוונשנבידער אונבעקאנט, אוגז אוז קאטעדיע דאיונער דעי פון מהב־

 פון בערטאז אוז אויטאר רער אז בטעות, •בעהויפטען שרופטשטעלער( רווה גאנצע א
 דאזוגע דאס האט בערמאן, ער, אז בפירוש, אייהם וועגען שרביבט שורט הגם לומבורג,

 פון אונהאלט רער (.“פרעזענטירט און )"פעיפערטוגט ט ר ה ו פ ע ג פ י י א נור שטוק
 בו־ דער אין מכיהת־יוסף וועגען ערצעהלתג די יואם דאסזעלבע כמעט אוז פיעפע רער
 און יוסחיז, געגעז ברידער דו פון פערשווערונג רער ט.ט אי זור הייבט פיעפע דו בעל.

 צוריקגעגרנענעב זיין בעגריטט או! מצרים קבין קומט יעקב וואס דעיכוט, יב4 ענדינט



יבב יודען ג* ט^מ?<קרגסט ?ון ג^ווצט? דער •ין

 —זור! ציהט והירקלור, — זור ציהע ביבעל רער פה עפוזאד דאזוגער יער אט זוהן.
 גע־- טרוקענער א מוט אנגעשרובען סצענעס, לענר.ויי.יליגע און שטייפע 69 גאנצע דירי

 העל־ די עז בעציונגען, צו כדאי א:ז איינצעלהייט חאי׳עסטעי־יטטישע אלה גויאוג־מט.
 סוף צום אצבטעלוגענטע!ז דר פון שפרעד א מוט רערען פיעפע דאזוגע־ דער אין דעי
 זא־ וויוזעז און ווערטער פרעיגצויתושזן אפט גאנה ארה: מושען יאהיהרגרערט, ־טע!17

 די ווערמער. ל&טצנושע פון קענטנוש רער אין ב־יהישאפט ז::ע־ טוולמאל עררים גע־
 פער׳ן אפילו געווארען לעגגוויולוג שנעל זעהר הפה, ׳צום ארן וואלט, פיעשע דאיוגע

 זענעז אייתר אין וואס ראם, גושט ווען יאהרהונידערט, ־טען18 און ־טעז17 פרז פופליקום
 פער־ חארעקטערוסטושע צטט יעגער פאר געוווסע, געווארען עי־יונגעפלאכטען גגוגה

 גערועז זענען ראם עולם, ידעם וויילען צו כדי ם, ע ה ג ע צ ס ע ג ו ט ר ע נ ע ד ע י ש
 ווי אזעלכע עלזא, מוזוק־אונסטרומעגטוען, פון בעגלווטונג רער מיט געזוננען לוע־עי,

 לועד בעלועבטע ראם הויפטזעכליך און ובדומה, “"יעגעי־ליעדער "שעפער-־-לועדע־/
.ג" ג י ר ע ל-־ה ע ל, י פ • ע ג י ע ה ו ל 5 צ "א פובליקום: כמם

 פיגור אזא געקאנט דאה זיר האט וואנען פון ק?1פארש דאזוגע־ רער איז וועד
 וועלע; מור וועז תשושה, א געפונען מור קאנעז דע־ייף פיעסע? אונזער און אריונקרוגעז

 עה ווו קאמעדיענטען. ענגלושע וואנדערנדע י דו פון טע5געשו דער מוט פעקענען זוך
 קרמצע־ ווולהעלם טעעטער־פארשער געלעהרטער פערוהמטער דע־ בעוווזען שרז האט
 געשע־ פוקעלהערונג טופ רער אוז (,0קאמעדיענטען עגגלושעז דער )"שוישפיעלע גאר:
 1618 יאהר און אוז וועלכער ריונאלד, ראכערט קאמעריענט רעם דויד געווארעז פען

 שפוע־ ענגלישע וואינדערגדע קאטפעניע ע פון שפוץ רער אן דמטשלענד היין געקומען
 אנדערע עלע פון מנהג לויט׳ן און, הלאון רער טרופע רער און נעיוען אוז ריינאלד לער.

 )פוגמט “"פיקעל^ערונג נאמען קאמושעז רעם געגעבען זור ער האט קאמילער, עגגלושע
 "מאל־ אדער ,“"סעלןווול געגעכען נאמען א זוך האט כוזעט קאמיתער עננלישעך דע־ ווי

 טראגט, 1627 יאהר און נאך ״שטאקפיש"(. — פפענסער קאמיקער רער און ,“יזענבור
 ווגיזט־אן וואס ראכערט, פאר־נאמעז ע, אויר פוהעלהערינג טופ יער געוועהגליר,

ריינאלד. ראכערט צו פוגור דאזוגער רער פון אנגעהעריגקייט דער אויף
 אופערגענה אויר מפירת־יוסף אונזער אוז זור האט שפועלער עגגלושע דו ׳פין

לועדער. זועען צו דעקלעןמאציעס גודנע זעהר רוב פי על דו מוטען און מנהג דער מען
 געשאפען אוז זי עז דערויף, ווצזט פיעסע רער פון ערט עצם רער שויז גאכמעהר,

 לויט ארעד "כראנוקאל־הוסטאריעס", עזוי־גערופענע דו פון מוסטער לויט׳ז געווארען
 שפועלער ענגלישע די פון רעפערטוער און האבעז וועלכע דראמען, תסטארישע דו

 דגיטשלע|גד או! געווארען נאכגעמאבט זענען וואס און ארט בכבוד״וג זעהר א פערנוטען
 כרוסטיאן גרופיוס, אנדרעם ווי יאהרהונרערט, ־טען17 פון דדאמאטורגען דו דורר

אנדערע. און רוסט ווייזע,^יאהאז
 האכען מור וועמען בעערבייטער, יודושען אונזער פאד .מוסטער דורעקטער דער

 וועגען דראמע כוכלושע דו געווע; וואהרשיונלור אוז מכירת־יוסף, דו פעידאנלען צי
 אויפ־ האט מעז וואס און וויוזע כרוסטיען דורר געווארען אגגעשרובען 1או וואם ן,ייוסף

 נושט בעווייזט דאזוגע דאס )שלעזיעז(. צוטוי און 1690 יאתר און אוגגעפעהר געפוהרט
 וואורסט, האנז פון פולור דו און סטול דער לוור׳ט־כל אויר נאד טעמע־עהנלוכקצט, דו גור

 עם וועלכער מוט געינויאוגקיוט, טרוקענע די דרעמע. ווייזעיס או! טרעט־אריים וואה
 העלר רער ארן סטול, ווייזע׳ס בולט זעןה!ר דערמאהנט. מכירת־יוסף, איים זיר צווכענט

 זאגעז, קאן !מען ט, ק ע ר א ק זעהר זאגעז, צו עזוי אוז, מכירת־יוסף פון “"פוקעלהערונג
 גימנעזיום־דירעקטאר פון עטע;ן1דר די און וואורהט האגז ווו פונלט ,“סאלאן־פעהיגל׳

/ ווטזע. כריפטיעו צוטוי אוז



1 ׳***ע*. י. ר״ל

 דעדטאהג^ שוין ד: אויר נעהערען ׳דראמען בלבללשע קאטענאייע -עהעלבער צל•
 אליך ללי /תנלי או•: דוד קלנלג פון "אקציאתן ווי ,1720-1711 יאהרען ד: פון פיעסען
 יאהי אלן פרא• אל; געווארען ■פאתעשטעלט זענעז ויאם ,“אחשורוש טיט אפהר "אקטא

 ז״ער ,• או גכזען . א ט ק "א ן", ה א • צ ק ,,א טלטול: אין ווערטער די שלין .1720;
 "הויפט-או-ד- דייטשע די אה “"כראניקאלג׳הלסטאריעפ ענגללשע ד: מלט ׳נאהנלשאפט

יאתרהונדערט. טען=17 פון •טטאאטס־אקציאנען^
 פר^ג־ דל עהגללר אמטללפטען זעגען “אחשורש מלט אסתר "עקטא פיעסע דעד צל•
 יו־ עו "מלטטלילוננען די אין פערעפענטללכט זענעז וואס אהשירש־שפלעל, פו: טענכען

 (,1 )בענד “פאלקס־ללעדעד "יודישע דל אלן אליך וול (,10 )בא?- “פאלהכ^קונדע דלשע
(־77 7—1¥ ,1¥ ,¥11 ,76 1—11 ,1 75 )נוטעו־ פיללוצקי נ. ־ורך אי־ויסנעגעבען

 *שפר$|ך פערעלטערפע רללה א אויסער מלר, געפינען פראגטענטע; דאזלנע ־ל אל:
מאטענטען: פאלגענדע אליך איכאאלימע;, אויסדדלקעז,

טאן, ן ע ט ס נ ר אג׳ע אל: נעהאלפען דארט ווערט ט.יכ ־ביים מ־ א(
 מנלת־אסהר דער אלן אלז ולאם "שיצבער", •פלגוח דל ארויס זלל אלן טרעט עם ב(

 "אה. וועדטער: ושתי׳ס אלן טלר געפלנען דערפון )שפורע! בעקאנט :לשט אלנגאנצען
* (.0שי־אבא! בדודא

 דעם נאפנעבע; דארפען ווייבער דל אז השכל, טוס־ דעם ענט־אלט פיעפע דל י(
 ווגיבעלע יעדעס ראיה א נעטען ענק עטין זאלט דארלבא )"ושתי: טענער דל פו: ווללע;

(.“יהרשר! כדרך .האלטע: טענער ענקערע טוען אלט ז עטין כ^זלנדא,
 ווענלגער אנדערע אל׳הם )נעבען מאמעגטען חאראקטערלסטלשע ~ריי ראזלגע דל

 דעי געווע; וואוהרשיינללכפטען אם אלז וועלכע פיעפע, דער צו אונז פלתרען וזעיטפולע(
 דל פון רעפערטואר אלן פיעפע דל אלז דאם אחשורש־שפלעל. אונזער פא;ר מ-סטער
 פיעסע דאזלגער דער אלן .“אחשורש ענד "אסתר נאמעז מיט׳ן קאטעדיאנטעי עננללשע
 האבען מלר וועלכע שטרלכעז, חאראקטערלפטלשע דאזלגע אלע נעמליד, טלר, געפלנען
 אלז פיעסע ענגללשער דער פון אויטאר דעד .“"אחשורש־שפלעל אונזער אלן געזעה:

 ערשעע דל <!ז פערצללכנעז, צו כדאי אלז פאקט האראקטערלסטלשעז אלם אונבעקאנט.
 דען שעקספיר. פון פערזאן רעד טלט פערכוגדען אלז פיעסע דאזלגער דעד ויעגען ידיעה

 תאט טטסטע־ ■דאזלגער דער אז בעוואוסט, אלז שעקספלר וועגען ללטעלאכור דער פין
 אלן אויפגעפלהרט 1594 יאתר אלן האט וואם איקטיארען, קאטפאניע א צו אגגעהערט

 און אסתר וועגע! קאמעדיע דל אויר אנדעדע, צוו-לשען טשעטבערלעז, לארד פו: הויף
 טען וואו דילטשל^גד, קילן אוועקנעוואנדערט נאפתער אלז פיעפע לנע דאז "ל אהשורש.

 אויף געשפלעלט תחילת דא זל !תאט מען .1605 יאתר פאר׳ן נאר אויפנעסלתרט •ל האט
 פלעל אזוי אויסגעלערנט זלר שפלעלער ענגלישע דל תאבען אבער. צייט דעד מלט עננללש,

 שפלע׳ יבעז1אנגעד זלל תאבען 1605 יאהר אל! אונגעפעהר שוין :א!ז שפראך, דטטשע דל
 נידער־ פון שירייבער אנ׳אנאנלמער אויר האט באלד .“שפראכע האהדייטשער "אל; לען

 יאהר )פ^ר׳ן דגיט^ אויף “אחשורש ענד "אסתר פיעסע דל אלבערגעזעצט ז,א.קםען
 נור נלשט געשפיעלט אריטנפטען עננלישע דל תאבע! בעארבילטונג דאזלגע דל א;ן (,1620

 - אויפגע־ זל טען והאט למשל, אזוי, לענרער. סלאוולשע דל אלן אויר נאר דללפשלאגד, אל:
 הטן רען פא! ע י אמעד ־ק אגו ר "ט נאטען אוינטער׳ז דרעזדען אל! 1626 יאחר אלן פלהרט

 דעם פאן "קאטעדיע נאמען אונטער׳ן פראג, אלן 1651 אסתר/ קענלגין -ער אויר
 . )טעקלעג-׳ וו א ר ט ס ל ג אלן 1660 חמן/ האפפערטלנען דעם אוגד אחשורש קענלי
 אסתר/ דעטלטלגען דעד אוגד הטן האפפעדטלגע; דעם ,.באן נאמען אונטעד׳ן בויג(
 האכמלטלגען רעם אוגד אסתך דעמיטלגע! דעד "פא; נ. א. לינעבורג אין 1660
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 אונך אסתר קענרגרז דעד אחשורש, קענרג דעה "פאן נ. א. !ע ד ז ע ר ד ארן 1615 המז",
ע. וו ק ס א מ אין ,1672—1676 המן", האכסרטיגען דע□

 פון פיעסען דר פון זאמלונגען די ארז כעוורזעז אויר זיר האט אהשורש־פיעסע ד:
 רי ארן דייטשלאנד ארז געווארען געדריקט זענעז וועלכע קאמעדיאנטעז, ע^״יר-יע •ר

.1670 און 1620 יאהיעז

 געווארען פארגעשטעלט זענעז מאס קאמעדיעה, פיפלישע די וועגעז שויז רעדעז מרד וועז
 ן ע ג ע וו ע ם א ר ד דר דערמאהנעז צו אויר כדאי ארז קאמעדיאנטען, יידרשע דר דו-רן

 דאזיגער דעד פון רעפערטואר. זררעד צו אנגעהערט אויר האט וואס א, י ב נ ה ה נ ו י
 פעדעפעגט־ האט זיר פראלאג, דעד און פערזעז צמרי גור ארבערגעכלרבען זענעז דראמע

 צוזאמעב־ ארן (,66 נומער 1) פאלקה־ליעדער" ״יוד. אין פררלוצקי נ. -דור. ארן לרבט
 אז בעמערקעז, צו אויר כדאי ארז הינביא יוניה וועגעז קאמעדיע אזיגער ו ער > מרט —1 *

 קא־ ענגלישע דר פון רעפערןטואר ארן געווען אויר ארז הנביא יונה וועגען פיעסע אזא
 !חא־ האמפאניעס וואנדערנדע ענגלרשע דר אז כעוואוסט, ארז למשל, אזוי, אנטע;. מעי
 פראפעטען דעם אויה קאמעדיע "אירן יאהרהונדערט ־טעז17י ארז פארגעשטעלט בעז

 (1591 )געשטארפען גררניה ראכע׳רט פון פעארבירטוגג דירטשע די ארז ■וועלכע יוגה״,
ענגל;א!נד". ענד לאנדאן פאר גלעס לאקיגג "ע נ. א. פיעהע
 אור־מוהטעד, פראטאטרפ, זריעד אלם ס. ע י ד ע מ א ק ע כ ר ה מ ר ט ס ק ל א - (2

 (1697 יאתר )פוז כתב־יד יררפצרגער ארז ארבערגעכלרכענע דר כעטראכטען מעז הא:
 איבער־ שורט דורר דר וואט דאהזעלכע, ארז מאה פוריה־שפיל", נייא שירן יז2"א פיעהע

 פון וואריאנט חאדאקטעררהטרשען זעהר א (.1714-1708) אהשורש־שפרעל געררוקטע
 )יאהרגאנג "פערעזשיטאיע" ארז מארעק פ. פערעפעגטלרכט האט שפרעל דאזיגעז דעב

מצטער(. און 226 זירט ,1910
 איז געד^לטעז ארז וועלכע דראמע, פרכלרשער דער פון איגכעדשרעד אלה
 הל^ן עישטעז אויפ׳ז אחשורש וועגעז קאמעדיע דאזרגער דעד ארז ארז מאז, ערנפטעז

 תחילת ארגיעה אימת׳ע אויר דא זיר ערלויפט פרקעלהעדרנג עלעמענט. שער;6קא דעי
 מאהי־ דעה ארן דערפוז שפורעז )דירטלרכע שדכן פון ראליע די •געשפרעלט דא ער האט

 יאהר" ־טען17 סוף צום שוין אבער מארעק(, דורר פערעפענטלרכט מאריאנט, לעווער
 אין ארויס ער טרעט מרדכי אלס מרדכי׳ז. ארז געווארעז מגולגל ער ארז הונדערט

 תרך 1708 אהרי יןא לעדך גיעווארען אויפגעפרהרט ארז וואם אחשורש^שפיעל,
 דעדקענען צו לירכט ארז קאמעדיע אונזער אויף לרמכורג. פון בערמאן פוי האמפאניע

 טען46 סוף צום׳ ענטשמ^נען ארז זר אז נעמלור, —עפאכע, דער פון שטעמפעל דע::
 חאדאק־ דער לויט — וועז ט, ד צ א געווע׳ז ארז דאס יאהרהונדערט. -^17 אגהויב אין

 ץא^" — ענגעל( )ע. לרטעדאטור^הירסטאדרקער דירטשע דר פון אררנעם פון טעררהטרה
 גאנצער דער פאלקס־נשמה, דעיר פון רררצוגגען נרדררגע דר ארן געדררמעלט ודאט וואה
,“לרטעראטוד דר פעדפלירצט און ארויסגעשפראצט האט געמררנהירט און תאיה פון שויב

 יענער פון אריסדרוק קלאסרשסטער דעד ארז “פרקעלהעררנג—"מרדכי אונזער
ירט". צ "גראביאנרשער

 דער פון בעאדבררטונג יודרשער אונזער פא.ר מוסטער אלה זרר האגדעלט עס אויב
 ענד "אסתר פיעסע ענגלרשע דערמאהנטע שוי; דר געוועז דאה ארז פיעהע, דאזרגער
בעארבירטוגג. דטטשע ארהד אי־ער מרדכי׳/

 קומען־ייא■־ בעאירכררטונג דייטשער דער ארן אויר וור מוסטעד, ענגלישעז ארג׳ר!
 *צוורר דער פון פאראדיע א אר!ז ארינע וועלכע ארז אקציעס, פאראלעל־לייפענדע צוורי
 מרדכי, אחשורש, הויפט^העלדע! אלם טרעשעז־ארוים חויפט־אהציע ערד איז בעת טער.

אלה פיעהע דעד פון טררל קאמרשען דעם ארן מרד זעהען —המן, אוי אההי ושתי,
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 נאטען דעם בע$רבזזטוננ דייטשער דער אזן טראגט וועיכער קלאון, דעם הויפט-פזנורען
 .אלץ ז:ר ׳האידעלט אקציע והויפט רער אזז ווז פונקט וונזב. זג; אויר וו: ,“"קנאפקעזע

 אזוי מא", צום פדוי רער פון געהארזאטקיזט או.ן טרגישאפט וועגעז טעמא ראם ארוס
 זיין מזט ארום דר קריעגט קנאפיועזע יאגז וואו טייל, לואמושעז רעם אזן אויר א.יז

שטוב. אין מושל רער זי_יז זאל עס ווער פלוניתיטע,
 קא־ יודזשע די פו; טעאטער פאריז האט וועלכער אויטאר׳, יודישער דער אט און

 אויפ׳ן .האט פיעסע, ענגלישער דער פון בעאי־בזיטונג ”האמיש דז נעגעבעז כ׳עדיאנטען י
 אנשטאט.דעם דא, אי.ז רעלה איתר וואס ע, י ד א ר א פ די ערויסגעירוקט פלאן ערשטען

 יודז׳ אונזער האט צוגעבען, מעז מוז אבער, דערבגי מרדכי.—קנאפקעזע, האנז קלאון
 גאנץ נעמאכט עס יותש, אויר קלאון ענגלזשען רעם בע^רבגיטענדזג אויטאר, שעה

 בעפעפערט פעירוהעלטגזשען, יודישע די צו צוגעפאסט זר ז האט ער —ועמליר, אי־־זגינעל,
 רעם אזתם, ער — ווארט אזז; מזט נאיסען־ווזצען, יודזשע מזט חכמות זגינע

 דאזזגעז פונ׳ם בגישפזעל א מזר גזבען דא .“"גאציאנאלזזזרט זאנעז, צו איוי הלאון,
.קנאפקעזע: האנז — מרדכי פו; חומאר “"גאציאנאלזזזרטעז
זזר: ווענען ער דערצעהלט יריד, ליזפצזגער פון צורזקקומעז זיין בעשרגיבענדזג

 האט אוני קומן, אנטקגזן )־קוה( ל!וא מגינע מזר אזז י,ומעז, היזם ייזרי איר "בין
 פאדערשטע; רען מזט אוני פזם, ■הזנטעדשטען דע; מזט געבן עליכם( )שלום׳ לעקאר שלם
 האט און געשזטלט לולב זזא האט עק דע; מזט אוני גזקלאפט, שאנה א זזא האט פזם
(.1708 )אחשורש־שפזעל ...״גזמאו־ט הושענא אר

 אונזעק געשטאמט האט עם געגענד וועלכער בו•? פיאזע יעי• איייף לזבט עטוואס
 דייט־ א טראגעז וואס מרדכי־קלאון, פון ווזצען איזגזנע אונז גזבעז אייכא־, אנאנזמער

 אזוי, פערשטעהז. צו שווער הגינט דערזבער זענעז זיז או; האי-אקטע- לאקאלען ליגען
 אדער ,“אורשפזיז פון ,,טאלזן דרשות זגינע אזן קלאוז אונזער דערמאהנט למשל,

 פאפולערע צגיטען יענע אזז געווען געהישגינלנר ׳ענעז ראם “פולשווזהי פוז "גראסיל
 לזך1א.הרשיי1וו זענעז פולשווזץ או; אורשפזץ נעמע; )דז שטעדטלער שלעזזשע דז אזז טזפעז

 איין, ענדונגען דז מזט פול אזז עם וואו שלעזיעז, אזז טלער־געמעז שטע? פאראפראזזרטע
 מזט פובלזקום ■פאריז בריהינעז־זזר אזנמזטעז וואם א־ז, מערסווזרדזג זעהר אזצע(.

 טיט ארגיז וועלט רער אזז סתם מרדכי, אינזער א־ייז, ער באלט חכגהת פערשזערענע
 דרוהא הארמה, יעדגא ווזסאקא, וואדה "קאשפר קליננט: וואס זאיז, רזזן־סלאווזשעז א

 !־וסרןסס^ז׳. ^0(13. אזזגענטלזר בעדגיט דאזזגע דאס .“פארשזווא אטשעטז צלעפא,
?¥\50^3י )0(1110. 01ו01ועי3. =( 1:1113^3,) 111־11113 510ק00x011 ,3 =( 002)ץ

 רער אז ארויסדרזננעז, געקאנט אזזנענטלזר מען וואלט ציטאטע דא׳זנעי רער פון
 שפראר, סלאווישע א אויר פערשטעהט וואם פובליקום, א ,זז א" נעריאט האט אויטאד

לענדער. סלאווזשע פון געשטאמט האט אלזזז ער אז אין
 צורעכע־ נאר געקאנט מעז וואלט האמעדיעס פאלקסטז-מליכע קאטעגא-יע דע־ צו

 דעס וועגעז פויסט. דאקטאר וועגעז קאמעדיע א פון וואריאנט יודזשעז א אויר נעז
 לזזדער, געבענדזג, נזשט (,226 זגיט ,11 “)״פערעזשזטאיע מארעק פ.׳ דערמאהגט

פרטים. גענויערע קזזז דעם ווענעז
 אזזגענטליר זענעז דאס ס. ע ס ע מ א ־ פ נ י א אדע־ ם ע י ד ע מ יי ע ט נ ז א (3

 אין כמעט אקציע דער פון גאנג אזן ארגיננעפלאכטעז ׳ענעז י־אס סצע-עס, קאמזשע
 אים געדזענט האבע; זזז קאמעדיאנטען. ייתשע דז פוז רעפע־טואי פון פיעסעז צהע

 פובלזקום, ראם ווגילען נעזאלט האבעז וואס סצענקעס, איגינגעשטעלטע "הוספות'/
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 ד? אנז דערפה ברשבועל עלטפטער אלם "צנטראקמעז". " צותשעז זאגען, אזוי
 דא, גובען מור וועלבע (,1708 יאחר און )געדרוקט עפיעל אהשו־ש און הצ^ע. לעצטע

 דאס "עא-פיבגע!. איט דעי וועגעין בעגריף נעיויכעז א אינז ווט אין הויצע א א.־ז ז: ווצל
;ממניען. אייף אורטוול רעם אויפפיייע; נאמן הוזמט־פאר

■ ר ע ב צ ר ״_• יי ־ ? פ ׳ אט־
ארין זצנע אי: גלאז איו: איד ניב

געבארן. ווערען וווד; ער ווערט לצכט פ?א
זאגט: אוז תהית־המאים אויף שטעהט וזמן

וועלר. יענר אויף ניייעזן *בי איר הם!׳
געלט. פיל גושייאט האב אוני

גנומען נוט האסטו׳ס ואדום שעלם, דו .ובער: ר ש
קומען. לעבן מצן אום וועדי איך גיפארכשן, מאב• איך המן:

 *׳געפו מויפט^פוגור ויאלם שטן־ארללקון מוטין אינטערמעריום אניאונטערעסאנט
 יודושען 1 פאר "זאמלוננען פרילצקו: )נ. “יצחק ״עקדת ווא־יא.מ א אין טור נע׳

(.73—74 זצט ,11 פאלסלאר",
 אלם “"דאקטאר־שארלאטאז מיט״ז אונטערמעדיעס די נעוועז זענעז פאפולעי זעהר

 זאם־ פרולוצקו, )נ. “"גלית־שפועל און מור געפינען אונטעדמעייו־ם אזא יפט־פינור.“הו
(.114—15 11 )דארט, ומשפט" המלריה "שלמת און אייר ווו (,97 ז. 1 לונגען

 פורים־קידוש, קאמישער רער אויר געהערט אונטערמעידיעס קאטענאדיע דעד צו
אחשורש־שפיעל. צרם ווערען צוגעטשעפעש נעוועהנלור פלעגט מעלכער
 די מוט פונקטען געמיינזאמע פועל אירויס ווייזעז אעטעו־מעדיעם בעמאנדעלטע דו

 רעל' "קאמעדיע אוטאליענושער דעד און ווערעז ארהינגעפלאכטען פלעגען וואם פארסעז,
 חאראק־ אצנפאל, חריפות, .“"פאפטנאכט־שפיעלע ייטשער*! דעד מוט אויר ווי אדטע",

 פוגיורען גרווטע פועל פאירמאז אוז דאגעגעז וועניג, זעתר פאורהאן זוו אוז אוז בערוסטוק
 פער־ דו אויר זענעז שטרור האראקטערוסטישער זייער איטפראוווזאציע. אפטע או:

 צונויפשיטע־ ווערטער־!פערדךעהעכצעז, קיאלאמכירעז, ווו המצאות, שפראבלומע שיעדענע
צונוזמעז. ע ג מטו ד וו וו צ קאנטראפטעז, אויוואהישרני/שהטע *•־ לוי

 און יעדענפאלס — עלטסטער זייער (.“)..זונגשפיעלע מען א -ר ע ש ידו ל (4
 דיאלאג ארויסגעגעבענער האמבורג אין 1715 יאמר און יער אוז מופטעד — דיוק

 אויף פראגע, רער א!רום זור ציהט וואס תלמי־ים,־־10 זיינע מיט בי ־עם ^וושע
 "זמירות טוטול רער בעווצזט עם ווו אויפגעמאנגעז. המניע האט מען ביים דאפעי

נעזונגעז. דיאלאג העם מען האט נורים׳/

*
*

 אהשורש־ פון וואריאנטען בוסעל הובש א אייר געהער קאטעגאריע דערזעלבער צו
 אחשורש־זונג־ אנרופען אפער^האראןקטער, זווער צילועב -איף, טען יועלכע שפועל,

 און ארויסגעגעבעז אחשורש־שפועל, האס אוז וואריאנט אלטער זעהי אזא שפועלעז.
 :עווארעז געשרובעז אוז עם אז זאגט, שער־בלאט זצן וואס ,1718 יאהר #מסטערדאם,

“אפערא ר ע נ צ א ר ?י ל ג איפן *גצע אוונז "אד
 הרוק )לעמבעי־יער מכירת־י־ופד פון ־בעארבווטונג■“אני״אפערע פאורמאז אויר אוז עם

 יודי־ צור "מוטטוולוננע; די און פערעפענטלובט וואריאנט, א אויי רו ,1856 יאחר פי:
(.1905 פאלקפקונדע", שע־

 זצגע או; פרולוצקו נ. פערעפעבטלובט האט זונגשפיעלען מערקווורדונע זעה־
 “"עקדת־יצחק פון וואריאנטען אווניגע געפינען מיי ראו ז,1 או•? ז ,זאמלונגען"

 פיעגמענט א ייאמען, לורושע אויר ווו ,“י ה ש ל פ ת־ה י ל "ג ,“ה מ ל ש כמה ,.ח
י פ י־ש א ך ט ש מ־א מ ל "׳ע ,ל * י פ ד^ש נ י נ ה=פ נ ״ה כו:

1
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 אובערארבווטוג- פאר ז:ך מוט שטעלע; דראמעז לורושע אונזערע פין ליברעטעס די
 רעפערטואר פי.; עיל געוועז זענעז וועלכע באלקש־קאמעדיעס, אדער בובלושע פון גע;
 אלגעמוון אי□ אויסגעפונען קא; מען וועלכע א!ז און קאמעדיאנטעז יודושע דו פון

מוסטערז. פרעמדע
 הויפט־ זווער און “"אחשורש־שפועל פון וואריאנטע! די זענעז למשל, ואזוי,
 ס, ע י ר ע מ א ק פאלקסטומלוכע אייבעגדערמאהנטע רו ::י עהנלור זעתר פע-נעתם

 מבירת׳יוסף־ ראם ׳מוטטער. ענגלושעז שויז־בעהאגדעלטען צום אויר אונדורעקט ז א;
 “"טכיחת־יוסף שול־דראמע רער פון אוועק וויוט נישט גענומען, תור און געהט, שפועל

 יאתר )פזורי; וויוזע דורך אגגעשריבע; יוסף';, וועגע! דראמע רו מוסטער, אותר און
 פעהאט עם דערזעלפער, אלגעמוון אום אוז סצענעס רו פו; צוזאמענשטעל רער (.1670

 אוז דאגענען פוקעלתערונג. פיגור דו אויר ווו פוטיפרע, או; יוסף צווושע; עפוזאד רער נור
 בובלושעך רער או; וזו לעבהא&טער, או; ווארימער יוסף־שפועל מכירת־ או; פא; דער

דראמע.
 דוענען נעקאנט האט “"עקדת־יצחק דהאמע צורושער רער פאר סוסטער אלם

 יצחק, או; אברהם וועגע; פאלקס־מוסטעריעז אדער פאלקפ׳פיעסען פועל רו פו; אוונע גור
 דאזוגע רו פאליאקעז. און פראנצויזע; אוטאליענער, 'רטטשעז, דו פעזוצעז עם וועלכע

 זעתר געווען זענעז או; יאהרהונדערט ־טען16 פו; רוב פי על שטאמע; מוסטעריע;
 פוילושע ראם האט “"עקדת־יצהק אונזער מוט נעמויג״אמעם פועל זעתר פאפולער.

 וואש יאתדהונדערט, ־טען16 פו; (“אבר^הע )"סאקרופוקום אברהם ווענען מוסכעריום
 מוסטעריום, פוילושען או; ווו פונקט .“ציאלא "באזשע הנא דעד או; שפועלען מ׳פלעגט

 רו צו אביטע ענטהאלט וואס פראלאג, א מוט *,"עקדת-יצחק דו א; זוך הויבט
 :“"זאקציאנעז ררם• דו געוהע; נאבהער און א״נהערעז, פליוסנג זוך זאלע; זוו אז ציהערער,

 יצחק וועג; או; זוך גרווטען יצחק און אברהם (11 בעפעהל; זבי; אברהם'; זאגט נאט (1
 פו; אונטערווענין דו או; עקדה רער פז; אנתויב דער (111 ׳סרת';; מוט זוך נעזענעגט

מלאך.
 וואהד־ מישטערן זווערע אלם האבעז זוגג־שפועלען אוברוגע דו אנבעלאניט וואם

 דיוטשע רו פול אוז עם וועלכע מוט דראמען, בובלושע פערשוערענע געדוענט שזיגלור
 אויר האבען קוועלע דערזעלבער פו; יאהרהונדערט. ■׳טע; 17 או; ־טע;16 און לוטעהאיטור

 דו אויף וויבזען מור וועלע; בוושפועל אלם קאמעדיאנטען. עננהושע דו געשעפט
 ( ־טש16 פו; *ל־ ו א יס ג ו נ ע ק ; ע נ ע ״וו מוסטעריע; או; דראמעז ריוטיסע כערשועדענע

 טוולמאל ר*או הווסט וואם ,“"גלית־״עפועל אונזער זעהר דערמאהנעז וואס יאתרהונדערט,
 פאר טעמא אלם געדוענט האט אגג מלך וועגעז נעש־ובטע ד: זאנאר .“ על ־שפו שאול ר־ ל "מ

 רער־ וועגעז יאהרהוגדערט. ־טעז18 פון אנהויב און מעלא־ראמע־שרגיבער דוווטשען א
 מעלאדראמע א נעשפיעלט ראן האט מעז אז ידיעת, א אויף מוי־ האבען צטט זעלבער

פורא. געוועז אוז אויטאר אותר ווא□ ,“"אגנ נאמע; אוגטער׳ן
 דעד אי■; זונג־שפועלע; פערשועדענע דו פו; אבאולוז אנ׳אויפפוהרלובע־ אין

 ראש מרמת ארוינלאזען, נושט דא זוך טור קאנעז אבשטאמונג זווער וועגען פראגע
* צו-קליוז. אוז אחט

 מעלאדהאימעז, אוטאליענושע דו אלגעמווז אום דערמאהנען דראמעז לורושע אזנזערע
 די .אודאנק זענעז, וואם און יאתרהוגדערט ־טע;17 און ענטויוקעלט זוך האבעז וועלבע

 פערשוע־ אין געווארען אנגענומעז שנעל קאמעדיאנטען־האמפאניעס, וואנרערענדע
 נעוועהנלור ראן אוז “ארטע דעל' "קאמעדיא דער מוט לעודער. אווראפעאושע דענסטע

 קאמעדיע־אקטיארעז דו ■פוז יערער .“מוזוקא פער "דראמא רו געווע; פערבונדע! אייר
או; כאד 'צ! צוגענומעז זור צו האבעז אקטיארעז חברה ויען או; זוננע; געמוזט האט
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מעלאדראימען. פארשטעלען געקאנט שויז זלל האבען טענצערלנס, ארעד טענצער פאי 8
 געדיענט אויר האבען קאמיקער אלטאליענלשע די אז נלשט, ספק קללז אויר איז עס

 מעלאדיע טלט אלן פלעגען זיי רען קאמעדיאנטען, יודלשע אונזערע פאר מוסטער #לס
 דאזלגע ד: האט מעז אז דרואימען. ללרלשע די אויפפלהרען געשפרעכעז געהאלטענע

 פערגאנגעגהללט, נלשט־־ווייטער -ער פון זיכרונות די בעווילזען געזוננעז, ווליקללר דראכיעז
 "פוריםי־אפערעס׳/ דאזיגע ד: תערען צו אויסקומעז פלעגט אונז פון אללנעם נלשט יועז

פורלם־שפלעלען. אונזערע פון טעקסטעז די אין אנווילזונגען פערשלעדענע דל אויר זול
 רער רופט “"גלית־שפלעל פון וואריאנטען דל פון אלינעם אלן למשל, אזוי,

 געווארען פערדרעהט נאמען דאזלגער רער אלן וואריאנט )אלן ט א ר ע י פ — ארלעקלז
 ס ו צ און ן ע ג נ ל ז ם ו "צ שטערעז נלשט זאל עס אז פובללקום, דאס (“"פאעט אויף

.“ז ע ל ע י פ ש
 אהעיא בלן "אלר ;:,פאיא—רעזשלסער דער “"חכמת־שלמה אלן אויר זלנגט עהגללר

 דערצעהלט "שלמות־אשטדאי-שפיעל" אלן .“ן ל ג נ ל ז ל צ א מללאדל שללנל א נ׳קלמל׳,
 תלת קאמ' ")מיר( קאמעדיאנטען: ארויסטרעטענדע דל וועגען פאיאץ דער

 דעס זעהז צי בולט אלז עם וואס פון ,“ן ג ג ל ז ל צ שפיל ם ל ז ל ד--------- ציגיין
 געקאנט מען וואלט צלטאטען עהנללבע .“"זלנג־שפלעל ,אלם פיעסע רער פון אראקטער5

פלעל. זעתר ברענגען
 שוין־בע דל מלט צוזאמעגהאנג ענגען אלן געשטאנען זענעז זיל ן. ע ט ע ל א ב (5

 וואריאגט א אלן סערתאלטעז נלר ■האבעז באלעט פון שפורען דראמען. ללרלשע האנדעלטע
 פאלט גלית וועז (.94 ז. .1 זאמלונגעז פרללוצקל, נ. )פערנלגיר גלית־זלנג־שפלעל פון

 פלהרט^אויס ער אז איפן, אזא אויף שמחה זללן באר דער דרלקט^אוים האגד, חוד׳ס דויד
 סצענע־בעמערקונג, כאראקטערלסטלשער דער פון זעהן צו אלז דאזלגע ראם באלעט, $

 און העגט דל בא ע ל א זלר נעמעז ערד, רער אף לינט גלית וול זוי.,ז זאגט: וואס
.ך ע זיגג און. ן י :צ 8 מ

*

*
*

מם.“אינטערמעדי און דראמ?ז לורישע ד־ אלן מאסמעס
 קאמעדיאנטען. יודלשע דל !פון רעפערטואר דעם ארומגערעדט תאבען מלר וועז

 דל צוולשען פונקטען געמללנזאמע דל אויף אננעוולזען אויר אורחא, אגב מלר, דאבען
 אלטאליענלשעה דער און זייט אללן פון אלנטערמעדיומס און דר^מען ללרלשע יודלשע

 בעהאגדלען נעהנטער ר מל וועלען דא זילט. צווללטער דער פון ¥יטע" רעל' "קאפעדיא
 דערמאהנטע דל פון שטרלכען כאיראקטערלסטלשע אטטללסטען דל פוז אללנס

 די עם. ק אס מ ז, ע ר ו ג ל פ־פ א ק מלט זלר בענוצען דאס ארשטעלונגען:3□צענע-'
 אלמאליענלשעת דעי־ פיוז שטרלר הויפט־כאראקטערלסטלשער דער אלז מאסקע'

 רעש. מחמת׳ און יאהרדונדע־ט,• ־טען17 און ־טעז16 אלן קאמעדיע אימפראוולזלרטער
 אלניטערמעדיומס און דראמען ללרישע אונזערע אי שיטה, דל אננעהמעז מלר קאנעז
 דער פו; השפעה אלנדלרעקטער אדער דירעקטער דעך אונטער געשטאגען זענעז

ארטעי/ ךעלי "קאמעדיא
 אלנטערמעדיומם און זל;ג־שפלעלען אוגזערע אלן !אז טאקע, סלר זעהען למשל, אזר,
 רער פון אחפבללהונגס־צילט דער אלן דאבעז וואס ס<לענע־טלפעז, דורר זלך שלענגלעז

 פאפו־ אלנטערנאציאנאלע זאנען, צו אזוי ערווארבען, זלד “ארטע רעל' "קאמעדיא
 פוליצלנעלזן, אלז מוסטער זולער וואס פלגורעז, טלפלשע אזעלכע אלזא, ל^רלטעט,
א. א., ^ל^פביג^ פה ראקטא: פ^גפ^א^ ת^פיטא}, ^:לעקיז.



געיעריע. טנפעז דאזנגע די דורכגעהן אלזא לאמיר
 6טנ רער זננג־שפנעלען אוגזערע אין אויפזוכעז זיך לאזט אמלגיכטספעז

 אויך “ארכע רעל׳ ,"קאמעדיא רער אנן סרעט־ארויס וועלכעיר ן^ צ ט נ פ ק!צ.
 רנטער, א אנז ראם וכדומה. מאטאמארעס באמבאררו, ספאווענטא, נעמעז די אונטעד

 )זעלבסטרנהמענדער “גלאריאסוס "מניעם טנפ צום עתנלור זעלבסטבעריתמער, *
 האש יצויעיד, זיי; אויפגעהויבעז האט ער "ווען "פלדטא". קאמעדיע -ער פון סאלדאט(

 גור העצר דאזנגער דער האט אבער דאגעגען געטהוז, צנטער א וועלט גאנצע ת
 ציטערן... גענומעז ׳מורא אוים אייתם בני פנס די האבען געגנער, ןאניאמת׳ן בעמערקט

 א גאר ער אויז אכילה הלכות 1א: טויזענדער. די אין ער האט ליעבעס־ראמאנסען
 אנהם וועגען ס׳שרייבט וואס כאראקטעריסטנק, די איו אט — ,“בריה זעלטענער

באדאגעז־צייט(. רעד פו! געשטאלטען ,“)"רויס נלענדאווסקו
 גלגיך ונר לאזע! רנטער זעלבסטריהמענדען זנך פונ׳ם שטריכען אלע די אט
 טרעט? גלית ווען ■המן. אשמדאי, פרעה, גלית, ווי זינג־שפיעלעז, אונזערע אין געפינען

צנטער: א וועלט די גנט שווערד, זיין מיט ארויס
אייגא בין יואר

סיינא! אי וואטא
ביינא העלדישע מיא אנן אב יאר

לאגד גאנצו ראיס צנטאריז מנא פא
 אן זנך, בעריהמען דאס וו: שטרנכען, אזעלכע צוגעבעז נאד דערצו וועלעז מיר

 אוץ מחרף־ומגדף איז עלטעלן, פאר דרך־ארץ ננשט האט בעל־עבירה, א א,יז ע׳
זולא׳־יסובא: א /יין דאס ענדלנך און זייטען, עלע

אקסי! פאר דרייסנג־פערצנג
לאקשע• שיסעלע איין וונ
ברויט לעבלנך 40—30
נויט... קליינע איין אין

 עה פחדן, שרעק&יכער א באמת אנז גבר! דאזנגער רער אז זעלבסטפערשטענדלנר,
פוס: מנטי׳ז קלאפ אננגעניעם זינן פאר זאגאר צנטערט

פוס רעכטנז מאן מנט טנפא א געב יאר
.הנץ אין קעלט אעז מאך כאפט ,

 אנז "שלטת־>הימלר?שפיעל". פון אשמדאי אויר אנז גלית וונ פנגור אניעתנלנכע
 בסר־תכל האט וואס צדיק׳ל, א אלם ונר ער חאראקטערנזנרט וידוי קאמנשען זיין

 געווען געגנב׳עט, טאטע־כ^מע, אבגעגארט האט ער מעהר ננשט געטהון, נארנישט
 נקבות, קלנננשטעידעעלדיגע אוז גאסען־פרויען מנט ראמאיסען געפנהרט ומגדף, מחרף א

*גארננשטב מ׳זעהט וואס בעת־מער, א אלעס דעם ביי און וסובא, זולל א נעוועז
!אירשנן..^ ת אף בלוט מעסטין אין בייני בראכז גנקאנט ,"כיא

 זנז| לאזען רימער^עלבסטבערנהמער ופון שטרנכעז כא־/אקטערנסטישע אניניגע
 א< זעלבסטפערשטעגדליר, מצרים". "יציאת אנן פרעה פיגור דער אנז געפינען אויר

 און פערשווננדען, מפות ד.י פון אייגע ווען גברן, א פאר זיר מאכט נאט־לעסטערער,
מפה. צווננטע א זנר בעווייזט עם גור ווי לעמעשקע, א וונ וותר צוריק ווערט

 5אוי ענדליך געהער "ק^יפנטאן", דער אנז מוסטער זננער וואס פנגורען, די צו
אחשורש־זינג־שפיעל. איז וזמן

 *סימפאטישז געוונסע הטן האט “"אחשורש פ^כקאמעדיע רער אנז בעת
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 דער און געזעגנונגם־סצעגע רו )פערגל-יר פאטער און מאז געטרייער אלס שטרוכען,
 אניאנרערער גאר זיגג־שפיעל רער און ער אח (,1708 יאתר און געדרוקט שפועל,

 אויף ןאינ׳אטענטאט מאכען וויל וואם מאז, נודערטרעכטיגער א ער איז דא פארשוין.
 צוטערט וואס בעל־פחדן, א אויר גלייכצייטיג און אמביציע, פול קאריעריסט, א אסהר׳ן,

 שענע ,,א — “"קזאןפיטאז פון קאסטיום טופושעז •רעם טראגט ער טויט. פאריז כסדר
"שטיוועל־־^פארען". כחל',

 זיר, לאזט וועלכער ,“ארטע רעל' "קאמעדיא רער פון סצענע^טיפ צווייטער דער
 אוז דאס .“"פאנטאלאנע אח זיננ־שפיעלעז, אונזערע אח אויפזוכעז לייבט

 נישט, קוונעם גלויבט וואס ימאן, אנ׳עלטערער ע, ט א ט ר ע ש י מ א ק א אווגענטלוך
ארגיז. ער פאלט תמיד אבער

 ׳עוין .“ירת־יוםף־זונג־שפועל5"מ אין יעקבין ביי מור נעפינען שטרוכעז דאזוגע די
 גלויבט ׳טבור, פאזע, קאמושער א . אין ארוים ער טרעט סצענע ערשטער דע,ר אין

 יוסף, זוהז זיו! פון ■טויט וועגען אותם דערצעהלען קונדער דו ווען נושט, ילומר׳שט
אבנארעז. זיו פון זור ער לאזט דאד און

 “)א!רטע דעל' "קאמעדיא רער און טוילמאל פלעגט ווענעדיג פוז פאגטאלאנע
 יוריסט. א צו דאקטאר, א א-ון באלאז, פון געלעהרטען א און ווערען פערוואנדעלט

 א!ז אייגגערעדט, זור האט וועלכער פעדאנט, שרעקליבער א ווערען ער פלענט דעמאלט
עם־רי׳ארץ. הובשער א געווען דאס אוז באמת און ער, ווווס אלץ ער, קען אלץ

 תמיעוואטעד דאזוגער דער געפונען זור לאזט זינג־שפועלעז אונזערע און אויר אלזא,
 צוויי און טרעט־אלויס ער ן. א ט א ל ר א ר־ש א ט ק א ד ז, א ל א ב ן ו פ ר א ט דאק

 אניאונטער־ פוז שפורען .“"חכמת־שלמיה און “"גלית־הפלשתי אוז אונטערמעדיומס,
 דערהאלטען אויר זור האבעז ריויפט־פוגור אלם דאתטאר־שארלאשיאן דעם מוט טעדיום

 פון ווערטער די בעווייזען דאזוגע דאס אחשורש־שפועל. פון וואריאנט ווילנער א און
אר.־רעזשוסער:5

 לזאזנג נישט )מרדכייז( עש מ׳האט
רוקען.׳ צום צוגעשטעלט באנקעס

 יעם וויילעז פלעגט וועלכער ן, י ק ע ל ר א געהערט מאשקעם פאפולערסטע דו צו
 רוב פי על וכדומה. המצאה׳לער סתם אוז ניבול־פה וווצען, אונערווארטעטע מוט עולם

 דערשמע־ נור און האר זיין געטריי זיין פלעגט דיענער, אלם ארויסטרעטעז ער פלעגט
 דאס — ניאוף און תאוות־אכילת פערראטען. אורים ער סלענט נאשעריועז עפוס קענדוג

 און פראסטאי! כוטרער א געווען ארלעקוז אוז ^מאל הויפט־שטרוכעז. זיונע זענעז
 יאהר־ ־טען17 פון העלפט צווווטער רער און ערשט עם־דיארץ. שרעקליכער א דערבגי

 דאמענייוא “ארטע דעל' "קאטעדיע פון ארטוסטעז גרויסע דו פון אוונער האט הונדערט
 וועלט, דער און בעחאווענט אוז וואס פערזאז, א אורים פון געמאכט ביאנקאלעטו

 ער בעהאלט פאלשקיוט זגיז פעררעטער. א און פראנט כיטרער עזות־פנים, צונוקער, א
 רופען פלעגעז אוטאליענער דו וואס נאאווווטעט; פוז מאסקע דעד אונטער

 אילעקין אלטער דער זור האט יאהרהונדעי־ט ־טעז17 סוף צום /,"גאפאד׳שינא
 “"פעדדאלוגא וא|ריוגגעהן אנגעהויבעז דיאט מאדע דעד און עולש; דעם צעענעסען
 און אויר אוז — ■טעאטער, מאליעריס פון ההאפוז, לע, ארעי (,“)..פיעראט
 פער־ אונגאנצען אותם האט מעז אז געווארען, פעי־ימיאופיט אזוי ער אוז דיוטשלאנד

פצענע. -ער פון פר׳זבעז
 *אנגע גאנצע דו נאבשפורעז מען האז פודיט־שפועלען אוגזערע ז או אויר אלזא,

ז. ק ע א כ צ ט.יפ פונים ,ענטוגיקלוננס־ליניע צווכענטע
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 פון פוגור רעד א:; דערד&אטעז זור ,האבע; ^ראעקוז ב? שטרוכען עאטספע ר:
 “"גאפאדזשיגא ד: יצחק". "עקדת פו; אנ׳אונטערמעדיום און ׳טרעט־^רויס וואס ז, ט ש

 דרך־ פוז אפ^חם־-אפיגו אראבצופוהרען אום וואם רעם, א:; פעשטעהט שט; אונזער פו;
 אדעה כ^;'/ ווייסעז א פאר או; מאן שווארצעז א ״פאר זוך ער פערשטעאט הישר

 אוטגאוק" זעהר ןא פו; אנשטעא רעם ער מאכט בכלא און !הונד, א פאר זוך פעישטעאט
 שאאף 'קיי; אוינין מייגע או; פוסון קוון נוקומען נושט "ס׳אוז פעשעפענוש: איר
 פער־ פערפוהרעז, נושט אברהמ׳ן עי קאן דערטוט אויר אז זעחענדוג, .“מויא מיי; א.ן

 נושט ארגון, וועאט רער און גאאט פאוידערט און "שאוופער" א פאר זור ער •שטעאט
 תקופה "ר: צוגוזם: או; עם־הארצות זוון וויוזט וואם געפאויגען, נישט געשטויגען,

 ן ו צ ו א פ גרוס: או; :; צ : ה גרוס: און דעמ^ט תמוז, חודש ראש און טעג 3 גופאאט
 אוונס מוודאער, ונגע י צוו:: ןא:רויסגוגאנגען זענעז עס ן. טשי י גא גרוס: אין
 אונם פיין א צוב־אבוז זור און ניפאאעז אין ר אה י 80 פו: אוונס און יאחר 70 פו:

“. ..ארזש
 רא .“"אגג־שפיעא פון וואריאנט א און טור געפונען אראעקון פון שפורען ווייטערע

 זוך דארף וואס ארמעע, ד: אז שאואין, מעאדעט דוענער רער סצענע: אזא פערד^ן אוז
 רעך און ,“"סמאטר א מאבט שאוא אופערנעצעהאט. שוי; אוז שונא, מוט׳ן שאאגעז
 סאא? דו צו זוך־ ווענדט און ימלר רעם האר זיין חוזק און טאכט־נאך רלעקוז8דיענער־

“קרענק! גוטו א קרוגיז עין וועט אענג! אוון און "אלו ווערטער: די מוט דאטען
 מוך וועלכע ארלעקון, פון שפורעז דו זענען אונטערעסאגט (^ממווסטען

 די פון אווגעם או; )פאעט( “ט א ר ע י פ טעו־ "ערש פוגור !דער און געפוגעז
 דאזונען פון קאמפולאיטאר נושט־פעהוגער רער .“"מלך־שאול־שפועל און וועריאנטען

 ארייג־ האט און מוסטערן מעהר ארעד פוער צונויפקאמבונורט האט וואריאגט
 פערשועדעגע או; ווערען וואס ווערטער׳, “פיעראט "ערשטען פון מויא און געלעגט

 פון ארלעקונ׳ען, צווו: או; פאיאצען־רעזשוסערען צוווו דורו־ ארויסגעזאגט מעקסטען.
 פון — צווווטער רער און ער, נ ע דו א פון ראאיע דו שפועאט אווגער וועלכע

וועדטער: פאאנענדע געחערען ר ע נ ע ו ז׳ד ו ק ע א ר א צום ר. ע נ ע ר ט־ט ס א פ ע
 ך ע ה ן וו מ פא; ז י ו ה ם ע ד פאן ער נ ו ד א ב רער ן ו פ ר ו א

מיון, איופע דו ע, פ ו י א דו אר,
וויון? אונגאר גוטען רעם אד,ער נאד •מור גוט

וווון. פיורוש גאר גושוקט אור האב פאאשע דערזעאפעד און הא א
מיין! איופע דו איוכע, דו אר,

 ,1ויי1 פוורוש נאר גושוקט אור האב פאאשע דערזעאפער און דא א
שאוגגען־שיאגגע־ פאאשע דער מוט אור מאכע יעצט

אריין! מאא און שאופע אור -
 זמן פון אפוועזעגהםט ד: נוצט־אויס ער ווו אראעקון־דוענער, דעה דא זעהען טור

 זיון זוך צו אבין ער אאדט “"ביורוש אדער אוגגאר־וויון פאאש א ביי און כעא־הבית,
 אעפעדוגע יענע ווו אנדערע, קוון נושט אוז וועאכע ,“"איובע זיין נעאועבטע,
...א" ג ו פ מ א א א ״ק צומער־מוודעא פופוגע ראם פעפע'/ טוטא מא ״פוקאאא,
 געאענעג־ דו איים אייר נוצט אראעקון־ראאיע, רו שפועאט וואס אקטיאר, דער

 קוגץ־שטוק, פערשועדענע כעווווזען צו קאמעדיאגטען עגגאושע דו אמאא ווו אום העט,
וו. א. א. ',שאונגעז־שאאגגען פאאשע רער מוט אור מאכע "יעצט פשוף־מאכעריו:

 פאאגענדע דו ווירזען ער ג ע ד ט־ט ס פא אאס אראעקון פון ראאיע דו אויף
*פאר צו גורא־", גושוקט אוך פו; פאסט "פא: פיעלאט": "ערשטע: פון ווערטער
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 געוועהר, אויר ברועה אויסער ער טראגט זעהעז, ■מור וו: ר". ע וו ע ג מיין נעמעז
 אויר ארלעקון רער פלעגט עירטע" דעל׳ "קאמעדיא דער און אמאל וו: פונקט

זניט. רער אין שפיז א טראגענידיג ןרויסטרעטעז,
 /*מצרים "יציאת אין ארלעקיז־טופ דעם דערמאתנעז אויר ענדל:ר הארף מען

 אותם קאן מען רעזשוסער־פאיאץ. פון מאסקע רער אונטער ארויס טרעש■ ער וואו י
 $ד$נק דרש׳ענט פאיאץ רער וועלכע ווערטלער, צונישע ד: און דערקענען לנייט

קאמעדיאגטען: ד: פון קאמפולאציע שלעכטער רער...
טראכט אזא מוט פרעה קינוג ער איז

... נומאלם נאר האט מיאן• דוזער
 .;:פאקט ערדז בני אום האט מאזעס

...אונה גיזעסען איז פרעה
 את פורים־זינג־שפועלעז ארנזערע און מז אויפגעוווזען, אילזא האבען ©:ר

 רער פה מאשקעם־טופעז אלע כמעט דער^אלטען זור האבען אינטערמעדיומס
 קאמעדיאינטען־ ד: פון טעאטער פון זענען וועלכע ,“ארטע ,העל "קאמעהיא אמאלוגעי

 ליטע• אווראפעאושע ד: און ארובערנעגאינגען טעאטער מאליעלס דור־ קאמפאניעס
ראטור.

אדשטןלרנגען.6> די פון מ*נ5טע
 רער בנוגע קאמעדיאנטען יודושע ד: פון רעפער^ואר רעם בעטראכטען מור וועז

 פארשטעלונגען: טעכנושע ז טע ר א צוו:: מור בעמערקען בארשטעלונגס־טעכנוק,
 אויפ׳ן "דעקאראציעס בני געווארעז אנינגעארדענט זענעז וואס פארשטעלוניגען, א(

 אויר וו: סצענע, שגעל־אוימפראוווזורטער א אויף וואיוינוינגעז פריוואטע אוז “ווארפ
פורים־טעאטער. אזוי־גערופענעם טעאטער, אנ׳אובערגעטראגענעם א:ז פארשטעלונגעז (3

.“ט ר א וו פ׳ן י ו א ס ע י צ ;אי ר א ק ע "ד ני ב ז ע ג נ ו א ע ט רש א פ א(
 דניטשע ר: פון אנינפלוס רעם בעמערקען צו דניטלור אוז טעכנוק זווער אין

 1־טע16) זאקס האנס פון טעאטער פון הויפטזעכלזר און “,,פאםטנאבט־שפ:עלע
 מען האט (,)•"קארנאוואל־פארסעד “"פאסטגאכט־שפ:עלע דניטשיע ד.׳ יאה־הונדערט(.

 ש^־:כווארט דניטש אי וועלכע וועגען קרעטשמעם, ד: און פארגעשטועלט געוועהנלור י
דערנעבען" ווירטהויז א טניוועל דער זעצט בויט, אקירכע נאט "ווא־ זאגט: ן

 ת ארויסנעהמענדיג ביהנע, א אימפראוויזירעז שנעל אויף מען פלעגט קרעטשמע אזא
 די אין שויז קרעטשמע אין ארניינקומען פלעגען אקטיארען ד: טישען. און בענק

 וועגען ביטע א מוט נעוועתנליר אנהויבעז זוו פלעגעז שפועל דו קאסטיומען;
 אלם פובלוקום. צום געזעגנונגם־ווארט א מוט זוו פלעגעז ענדוגען און אויסהערען

 און תנועות ספעציעלע אזעלכע בענוצט זוו האבען דעקאראציעם אנשטאט ,ערזאיך 1
 דעקאראציעס־ געחעיוגע ד: ארויסרופען פובלוקו□ 'און געזאלט האבעז וואס העריות,

׳ • ״ אנינדריקעז.
 פאסטנאבט־שפועלער, דאזוגע הו פון שפועלען ארט עצם רעם אנבעלאנגט וואס

 און (1919 ,“נאציאנאל־טעאטער דניששע האס ך פעטעעוא• י. עם כא־אקטערוזירט
 און בעזונהע• אדויס טרעט פיגור אוונצעלנע יעהע "אדער ווערטער: פאלגענדע

 פאסטנאכט־ הו א־ער אוז, ז: ווער און באראקטער איהר יוערטער פאי־ א אר ע-קלערט ;
 וועמענס ר", ע ני ר ש נ ני אנ׳״א תולפס־פוגור, א ה"־ר געפו־־ט ווערט רא-יע

מהון פלענען עם ווו בעזונהער, טענצער יעהען כא־אקטע־ויו־ען צו א:ז עם אויפגאיע
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 רוטער| יעדען ערויפפוהרען פלענעז וועלכע רוטער־טורנעעז, ד: אויף העדאלדען ד:
וואפען". און אדט נאמען, זיין אויסרופענדיג

 רייה א און פעמערקען דצטלור גאנץ ז.יר לאזען פרטים דאזוגע עלע די אט און
 איע כמעט זענע; וועלצע דראמען, לורישע ד: אין הויפטזעכלויר און פורים־שפועלעז

 קאט־ די דעקאראציעס. אה; סצענע אומפראוווזורטער דעך צו צמעפעסט געוועז
 איז דאס .“"אצנשרצער אוהר אנפוהרער, איהר געוועהנלור זיך האט שפועלער פעניע

 צצ־5נלצ איז וועלכער קאספער(, פאיא״ז )אדער “ן א ר עי פ ס א ץ־ק א י א "פ רער
 די ארצן פוהרט ער פעהזאן. איין איז סופלער און רעזשוסער אינספוציענטו, טוג

 ער פארקומען, דערף פארשטעלונג די וועלכיער אין וואוינונג, .די אין שפועלער
 פו; מעלות ד: דעקלאמורט פובלוקום, דאס בעגריסט עולם, פארי; פאר זיו שטעלט

סצענע: דו ארדענט־אצז או; רוהיג מעכט פיעסע, דער
גופע|־ שווז זווער איניז וועלז שפועלערס( )די לצטו רוז:

 *שטיין נישט דראסין אי; זיי לאס; שנעלור ,שנעליו־ --
ארצן! ארצן! ארצן! שנעליר

 רעקלעמורט “פאיעץ־״איינשרצער רער אזרי ווי פצשפועל, א אויר אוז אט איון
פיעסע; ד;

לייטע! ליפי מצנע (
צצטע קורצע אייגע געדולדוג, זייץ נעדולדיג, זייץ
_ — — ־ — — יי-—- —

אויסצוהערין! שאול קענוג פון געשיכטע די
שטערין! צו נושט כוטע שטערעם, קיין לערעם, קיין

 רואם "דרסמעטושער", א איינער רעזשוסערען, צוווי טרעטען־ערויס #יולמאל
 דעס אןפער איז צווצטער דער און רעקלצמאציע־טצל, דעם איבער אויפזיכט די האט

 אלאדמירענדע דאם “"בערוהיגעז מיט׳ז געזאננען. די איבער "אפערן"־טצל,
 רעזשי־ "דראמאטישער" דער רעזשיסערען. בצדע פערניעהמען זיר, פלענעז “"פובליק

 דעו. און ווערטער, פאר א מיט הינזוכט דער און פופליקום צום זיר ווענדט שער
לועדעל־ א אין עם זינגט “"אפערע־רעזשוסער

שטיל!• שטיל, ,"שטיל,
. מיל! א אין ווי ניט רוישט
געפילר'׳ ניטין אצן מיט אלי אויס תערט

/ סצענע: א 'שנעל ארדענט־אצז פאיאץ־רעזשיסער דער אזוי ווי אט, או;
רוימט־אויף! אויף, רוימט אויך "דרום

ארויף! פענסטר צום שטיפ די שמצסט און
בעינק דיא אויף טוש די
(,1708 ל, ע י פ ש־ש ר ו ש ח )א שעינק! דיא אויף ר5פי די

אדער■ ;
אם פענסטער טיש אין שמאסו; צאם, ראם, \שטאם, י

שעינק דוזו פון בוכער עלי דו .
ציחק(. ת־י ד ק )ע פעינק". דוזו צו טושון עלי די

 1או אויסש^עלעז זור ער פלעגט כאר, ע ערויסטרעטען פלעגט פיעסע דער און א^יב
 פארגעשטעלט זור מוט האט רווהען בצדע! דו צווושען ארט דאס או; רייהען, צוויו

 וועריאנט ע איז אולוסטריורט לעפהעפט ווערע מאמענט דאזוגער דער סצענע. דו
"עקדת־יצחק": פון

צוויי קרצזוז ערצנקומיז )וו(עליז ^דא
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 גושרצ אוז ליערעם א מאבוז )וו(עלין צווי: דוד או!
זיו? זענעז ווער

אברהם רב צדיק
מענטשעז גובאטיני צעז־צוועלף זגינו ארגינקימען טי רא

בענטשען צו און זונגען צי זאגין, צו אגהייבין )וו(עלין
 ענד.יג6קלא אן, קומט עם רוית וועמענס אקטיאר, רעם רופט־ארויס פאיאץ רער

ראליע: זיין אויסרופענדיג אוו העגד דו און מאל דרגי
ארגינקימיי פאיאץ ,צווייטוא דאי פאלד וועט דא

דרא און צווו: או! אווגם
 גענוג פלענט עס הענד. דו און קלאפעז אחז פארקומען עם פלעגט הויפטזעכליר

ראליע; זגיז מוט פערבונדען אוז רואם נאמעז, רעים אויסרופען ראם בלויז זגין
ארגינקומען ׳דארף המן פרור;

ארגיז, ארגיז,
י י מגי! דו המז" שפרינץ

 אונטעך "פרומום אקטיאר, ערשטער דער אויר אוז פז^אץ־רעזשיסער רער
פארעס״ו

פון? אור וועד וווסוז צו זו ווונשון אץ: י "פא
ק(. ח צ ת׳י ד ק )ע אקטיעריז!" דו פא! ערש&ער רער

 האט פאיאצעז^רעזשוסעדעז, צווו: א־רויסטרעטען פלעבען פיעסע רער אין ווען
 רעזשןיטער, “"דראמ.אטישען צום ו״חערט "פארשפיעל" דער "פראלאי",' רער

 דעה דאגעגעז "גרויס־פאיאץ". אדער .איאץ", "ערשטעו הויסען דאז פלעגט וועלכער
 גע" פלעגט באר, פוז דיריגענט דער געוועז נישט גור אוז ער אויב פאיאץ, צוויוטער
 אזוי־ארום און “"לויפער אדער דיענער א פון ראליע קלענערע די שפיעלעז וועהנלור

 אלם סצענע׳אפאדאט. גאינצעז רעם פון ארדנונג רער איבער אויפזיכט ד: געהאט
 לויפיער דער וועלכען און נלית׳שפיעל, פון וואריאנט א דיענעז קא! דערצו בגישפועל

פאיאץ• פון■ געהילף אלם '׳יי־עט־ארויס
ארגיז, ארגיז, ץ: א י א פ

ץ מגין! דו דונער לאיפער, הערין
 פון וואריאנט א און לויפער פון ראליע דו אנגעוווזעז ווערט בולט׳ער יאר

יצחק׳/ "עקדת
לאפא, לאקא, שנאדא, לאפער:
.הערגין צער לאס'

אטנא אטנא,
מעיא! דא

היוסען: דארף עם און טעקסט צוקאלעטשעטער א אויגענטליר אוז דאס
* ארגיז! זור לאזט לויפער, לאקאי, שנגידער, ר: ע פ א ל

- ערצעהלונג(.—מער דגיטשעז: )פונ׳ם מער דו נאר הערט נאר, הערט
 זעהען לויפער פון אויטאביאגראפיע זאגען, צו איזוי קורצער, דאזוגעיר רער פון

 איויס" אויר האט ראליע, דאזוגע דו שפועלעז פלענט וואם אקטיאר, רעד אז מור,
 י אלוין געוועז מעגלור אוז )אדער שנגידער א און לאקאי א פו; ריאליע ד: געפוהרט

רער(. גי יצג א
 לויפער אונזער אז בעמערקען, אויר מען דארף געלעגעמהגיט דאזוגער דער בגי

 "פאסטנאבט־ דו און ערפילען יואס "פארלויפערס", דו אוננאנצעז ענטשפרעכט
 אונזערע און ארויס אויר ער טו״עט אפט גארז ".,"אגינשרגיע׳־ פו! ראל-ע דו " שפועלע
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 איג־ ווען געוועהנלגר, געשיהט דאס ראליע. זעלבשטענרגגער א אגז פורים־שפגעלעז
 נגשט סבה אניאנדער צוליעב קאן אדער קראני! ווערט פורים־שפגעלער ידי פון נער

 אקטיארעז" ד: יפה ערשטער "רער פערטדעט דאז אה שפיעל דעד אין אנטייל-נעהמען
 ווי אחשורש־שפיעל, פה וואריאגט א אין פעטערקען יטען קאן למשל, )אווי, ראאיע ויגן

 באר, דעם לעוש♦ דגי גיט־איבער און אחשורש פון ראליע די פערטרעט פאיאץ דעד
כאר־קענצלער(. רעם אדער

 •>תר וועגען רעושיסער דער ניט סצענע, דער אויף זיך בעווייזט פיגור א איידער
 אקטיאר דער ו;* גענוג, נישט ראך דאס אגו טיילמאל כאדאקטעריסטיק; אקויצע
 למשל, אווי, נאכאמאא. ראאיע זצן ערקלערט ,“"פובליק פאריז וגר בעווצוענדיג זעלבסט,

 ויאס אקטיאר, ידער ווי מור, זעד-עיז "אחשורש־שפיעל" פה וואריאנט ווגלנער ז א:
י . ווערטער: פאאגעגדע מוט ראליע זמן הויבט־אז אהשורש, מאך רעם שטעלט־פאר;

חיל־טרצ־ניאבענך א נ׳אבעניד, גיט א ר.ש: ו אמש
קווצרטירעז! לער צום
, וויסעז ואלט איר דען
אחשורשי הער בין איר

 נלית־לפלשהל $ז ואג^אן, רעזשיסער רער ז׳מז גלית־שפדעל, פון וואריאנט א אין
ווערמער; פאלגענדע אין אג:הם ער כאראקטעריוירט ^טט־אריין,

׳המן ווי )־ער( אגו וזואך
*•י נאמעי זיין הייסט גלית

 האמען א ,עט ך8>ל
נאמען! ואז אף ^יטרייט

 פון ראאיע דג שפיעלט וואס אקטיאר, דעך א־ץ; קומט ווערטעד ראויגע דג נאד
עיבדה: עין נאכאמאל ערקאערט און גלית,

• העלד ני־ריסא דעיא גאית, בגז יאך
וו. א. א. וועאט זי/־אנצי צגטעייז עט מגא פאי ־

פיעל. זעהר ציטירען ועקאנט טעי ראאט פצשפיעאען עהנאגכע
 דער אויף ^רויפצופיהדעז מנהג רער אייר אי יעמערקען, צו כדאי איז עס

 איז פובאיקום, פ^ר׳ן ראאיע זייער עיקאערעז זעאבכט *זאאע וועהכע פגגויען, ישצענע
 איטאאיענישער דער אין אויך ווי שפ!עאער, ענגאישע ר: בגי געווען אייננעפגהיט

מרעע'/ רעא' "קאמעדיא
 וואס פורים־שפיעאעז, אונזערע אין מנהג ;■ער אויך שטאמט קוועלעז דאזיגע דג פין

 איווי, פובאמום. מיט׳ז זגך געזעגענט ראאיע זיין אבשפיעלען נאכ׳ן אקטיאר יוודער
 (,1863 טשערנאווגץ, איז )געדרוקט אחשורש־שפגעל פון וואריאונט א אגן בצשפיעל, ציה

ווערטער: פאלגענדע מגט וגר ער געזעגענט ראליע, זגיי שפיעלט־אב המן ווי נאכדעם
 גגבראכט וועלט רער פון ווערדז אגר מוז יעצט
נאכט! נגטע <-יין פערשטגן: אונד הערגז דהום

 פער־ אחשודש־שפגעל, פראגמענט אגן ושהי ראליע איהר אויר ענדיגט עהגליר '
<33 ז. 1 פאלקס־לגעדער )יודישע פרילוצקי נ, דורך עפענטליכט

־ נאכט! גיטע א פערשטגז אלע אונד
בע^ען און בצטעלעך וגיערע שפגעלעך די שטעלעז־אז שפגעל די ענ-יגען נאהין '

בצטלצז ראש אויף מגר שטעלן דא -
/ דדצז שגסז צי דוקאטן דוצגט פאר איין
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פיל צו רוער דוראט: דוציט פאר איין
(.1708 ל, ע י פ ש-ש .ר ■:ו ש ח )א ציל דער איז טאלר תציע פאר אבין

באר; פון אפעל מיטיז שלמה^אשמדאי־שפיעל דאס אויר זוך ענדוגט עה:ליד
הבית בעל יעצונד

שבר אונת >עט
יאיץ נליקליך א געבעז נאט אביר עט(1)ו

,דאפא גיץ אלדיס אין
 זעתר אוז וועלכע דעקאראציע, רער וועגען זאגען אויר מור מוזעז ווערטער אפאר

 בעהאנדלען מיר וואס סצענע־פארשטעלונגעז, פון פארם רער פאר כא-אקטעיוסטוש
דא.

 אונזער אויר פלעגט זאקס, האנס פון טעאטער דביטשע אמאלוגע ראם ווו פוני,ט
 פורים?שפועלען די איין .“ווארט אויפ׳ן "דעקאראציעם בבי פארהומען פארשטעלונג

 אלע ארט", פו; "אוינהביט פון פרינצופ כבים געהאלטען נעוועהנלור זיר טען האט
 מ׳האט ווע; גענוג, איז רעם מחמת און פלאץ, איין אויף פארגעקומעז זענעז געשעהענישעז

 אזעלכעס. און אזעלכעס איז ארט ראם אז "ערקלערט", ווערטער •מוט פובלוהום פ^ר׳ן
 •אקציע ד: אז פאיאו׳ז־רעזשיסער, רער "ערקלערט" חכמת־שלמה און לכשל, צזיי,

אך ער זאגט המלר, שלמה ארבינפוהרענדיג און, טראהן־זאל, אין י,!מט-פאר
המלר שלמה אראקימו באלד עט דא

ן, י א י ט ו כ י ל ג י נ י ק די אף זעצן צער ע' עיא
 געוועהנלזכער גאנץ א זור איז טראיז" "קיניגליכע יעגע ועלבסטפערשטענדלור,

 "יעדי רדה אבין איז רייהעז, צוויי אין ארום זרר שטעלט באר דעי וועלכען אדום ^׳מוהל,
 גלית־שפיעל, אין אוז דאסזעלבע "סאלדאטען". רבה צווווטער רער אין און נעראלען"

 אויפגע־ מהאט וואט טריאומף־בויגענס, די נעבעז פארקומעז דארף אקציע ד: ראו
 בער רער עצה: אזא דא זור גיבען אקטיארען די שאול־המלר. לכבוד שטעלט

שווערדען: זייערע קרייצען און רווהען צוויי אין אוים זור שטעלט "יעדגעראלעז"
 טוריז! טוירין, טיריז, מיר שפאנעז מור, שפאנעז ז: י אל נער יעד

ארבינציפירין! שאול קענוג אין מור ברעיגוז מור, ברענגון
 פ^־־ אויר מעז פלעגט שוועדדען דו קרווצעז דוהר — נעמלור אופן, אניעהנלוכען אויף

 ד/■□ אבהאקען דאס אויפגעהאננען. המניען מ״האט וועלכער אויף תליה, דו שטעלען
 תלין דער — נעמלור ״,צ^עגארוש", אבוסעל אויר קומט־פאר ושתי מלכה דער יקאפ

 ערד. דער אויף אום דאז אוהר וואירפט און הוטעל א ר!אפ איוהר אויף ארויף ווארפט
 צוווי פון “"צוזאטענגעפלאכטעז ,“"פערד צ אויף סצענע דער אויף ארויף פאהרט מרדכי

מענשען. זביטוגע אדער שפיעלער
 *פאיאץ רער דאן פלענט ערטער, פעדשיעדענע אוז קומט־פאר אקציע דו אויב

 .“דעקאראציע דו "זאגען און אירויסטרעטען ארט־ענדערוניג, יעי-עד פאר רעזשוסער,
 מצרים'/ און זענעז ברודעת "דו יוסף־שפועל: און פאיאץ -עד אז זאנט למשל, אזוי,

 רעם אף ברודע־ "דו אדער מצרים; האכען זונען אוז יעצט דערף פובלוקום דאס ה. ד.
ויי. א. א. תפיסה" און ולוי "שמעוז היום", דער און מאפעי ייי□" דעךא רעל/

 פון אבינפלופעז: צוויו אונטער געוועז פורים־שפועל אונזער .:ז ד• דעה אין
 ווי ווענונער נושט און מעהר נישט פון און זאהס, האנס פו; ־ ־ביטשע■ אלטעז

געוועז...־ נושט רעקאראציעס לבין אויר זענעז עם ראו טעאטע-, ס שעלספור
־. ע ט א ע ם־ט י ד י פ ויאנרערנדוגען נ׳ם ו א ב(

 *אובערנע האבע; פורים־עעאטער א:ז פארשטעלוננען דו פו: טעבניק ־עד אויף
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קאמעדיאנטען. ענגצזשע און איזטאהיענושע ד: פה אנינפאוסע! די שפורע! בואטיע צאזט
 גיט פורים־טעאטער אין פארשטעאונגעז ד: רעקאאמורען .פאעגט מען אזוי וו:

 אגהויב פון דערהאאטען זיר האט וואם נאטוץ, ווערטפואע געוווסע א אזבער אונז
 בעטראכטען מען קאן נאטיץ דאזיגער דער איז פאקט דעם יאהרהונדעחט: ־טעז19

 עש מעז קאז דעם מחמת און מנהגים, אמאציגע די פה נשאר אאם רעמונעסצענץ, אצס
 אעזען מור בעהאנדעאט. דא ווערען וואם צניטעז, אצטע ד: פאר אויר אנווענדען

 געקומען אוז 1834 יאהר אין אז (,“קראקאווסקו )"טעאטער עסטרניכער ק. בני נעמאזך
 ראן ן ע פ א "ה קאמעדיאנטען יודישע ד: אז און פורים־טעאטער א קראקא קני;

א נ ן, ע ש ו פ א ר ר ו ד ן ע ג נ ו א ע ט ש ר א פ די ט ר : מ א א ק ע ר ט ש י נ
ף אוי ארומגעפאהרען ז, ע מ ו י ט ס א ק אין ט עא ט ש פער ן, ע נ ע ז

 ט ר י ס נ א נ 8 ז ו א גהעטא פו! ך ע א ס ע ג י פערדאהזזאטצעזארוםד
.“ן ע ג נ ו א ע ט ש ר א פ ר:

 האמידים געטרניע געווען זענעז קאמעדיאנטעז דאזיגע אונזעדע זיין, מודה מוז מעז
 קאמעדיאנטען ענגאישע די וועגען קאמעדיאגטעז. ענגאישע און אוטאאיענושע ד: פון
 שטארט דו דורך ציהען זוי פאעגען טרוימווטען פוז שאאען "בנים אז בעוואוסט, אזז

 וואס )קריוצענאר(. “בעזור פאניסיגען צום פאאק ראם רופען און אהער און אחין
 אנאנסירען ז:ו אויר פאעגען קאמעדיאנטען, אוטאציענישע ד: ווידער אנבעצאנגט

 טעאטער־ דער פון פאקסינא דער אציארם: נישט־קאענערן א מוט פארשטעאוננעז זווערע
 געווען מודיע ער האט פויקענדיג און הויפט־גאסעז ד: ארןמגעהן פאעגט קאמפאניע

 זענען קאמיקער חעררעז "די — אריוואטי!" סאגא קאמוקו ״סינארי ועדה: עם בא בפגי
 “קאמיקער "העררעז די בעוויזען ז:ר חאבען דערנאר באאד צופאהרען!" נעקומעז
 או! פויקען מ:ט פואושונעאעם און ארצעקננ׳ס פון די״בגיד״ם אין ובעצמם בכבודם

 ניהנם ע איז וו: טומעא, א אזגכטרומענטעז דאזיגע ד: מוט אנגעמאכט אוז גרעגערס
(.“"רויס כאענדאווסק:: )ק,

 יודישע אונזעדע אויר ■האבעז שפיעצער, אויטאאיענישע אןמאאינע ד: ווי פונקט
 ^ריסערגען־ עפים פארשטעצונגען די אויף בעווניזע! צו געהאט איעב קאטעדיאנטען

 סצענע־ פערשועדענע זוך מוט מ-ישפיהרען דעריבער פאעגעז זד קונצעז; וועהנאנבע
 (1708—1714) אומבודג פון בערמאן פון טעאטער וועגעז באים. און מאשינעריעס

 גענוג גישט זוך קאנעז בעזוכט טעאטער ראם האבען וואס יודען, "ידי אז שודט, דערצעהאט
 ר, ע ני פ — ווי געזעהז, דערבני האט מעז וועאבע חרושים, יד: וועגען אנדערצעהאעז

 איז עם ן". ע כ א ז וואונדעראזכע ::א ר ע א א און דונער על, ט : ה
 דאזנגען אין געאאפען איז עואם דער וואס נ:שט, וואונרער ק::ן טאקע דערזבער
 פראנקפירטער. אונזע־ פון ערצעהלונג רער אויט — אז אזוי מאסענווניז, טעאטער

 אום סאלדאטען, צוו:: מיז פון טה:ר רעד בני אוועקגעשטעאט מעז "האט — שרניבער.
 בערמאנ״ס אז גישט, א׳פיצו רערימאהנט שורט .“געאויף גרויסעז רעם אבצוהאאטען

 אז זנין, ■משער זיר קאז מעז אבער קאפעאיע; א ז:ר מוט געדאט האבען זאא טעאטער
 פיעסע־ די אז־ שטעאעז טדא בעווניזעז ־אם געוועז. דארט איז קאפעאיע אזא אויר

 אזוי, פראנקפורט. אין אויפגעפיהרט האט קא׳מפאניע בערמאנ׳ס וועאכע טעקסטעז,
 צור:קגעיפ:נעז *וועגעז ציער א געזונגעז אשר בה סרח יוסף" "מכירת אין האט צמשצ,׳
 ווידער (.“)קצאוקאי־/־עז קצא׳וויקאררעז אויף צובעגארט זז האט .רערבני און ייסףיז,

 ארוים־ ערשטען ־עם פאי־ סצענע רער און מזר געפזנע; (1708) אחשורש־שפיעא אזז
 א אבשפזעצען זאאעז זוז אז מוזזקאנטען, רז צי■ אנ׳אפעא אחשורש פוז טריט

געהאט פו־ים־טעאטעד אונזער האט הזנזזבט רער אזז אייר .“בענרוסונגס־״מאירש
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 אצנגע• ערשטע די האבעז וראם קאמעדיענטען, עניגלושע די מוסטער צלם זיר סער
)קרווצענאר(. בעגר׳וסונגס־געזאנגען די פיעסען דוערע אוז פיהרט

 *ערגענו3אי אויך קאמעדיאנטעז אונזערע האבעז קאמעדיאנטעז ענגלושע די פון
 צאהלווצכע געזאגג; מוט דעקלאמאציע־פיעסען די דורכצופלעכטעז מנהג רעם מען

 פון בערמאן פון רעפערטואר אי; פיעסע; בוודע אי; טור געפונען דערצו במשפועלעז
שורט. במי איבערגעדרוקט לומבורג,
 טעכניס, ד: אויר ענדלנר געהערט אצנפלוסען ענגלושע פו; געבוט דעמזעלבעז צו

 דער. אויף ערויפפוה^עז פגים פורים־טעאטער דאס בענוצט דר האט עם וועלכער טיט
 "המון" דאד&ער רער פלעגט זעלטען זעהר מענשעז". "המוז דעם ,“"מאסע דו סצענע

 תענוג פארי; פארבמי מארשירט אגג־שפועל אין פערזאן. פוער פון וו: מעהר בעשטעהן
 און שאיל מלר פו; סוווטע די זעלנער.* צווו: פון... בעשטעהט וואם ארמעע, זמן שאול

 — ערצעהלונגען שודט׳ס ■פון ודוסעז •מור וו: — האט מעין וועלכע ,“"גלית־שפועל
 פועה פון בסר־הכל בעשטאנעז איז טעאטער, בערמאנ׳ס או; פארגעשטעלט

"יעדנעראלען".
 פון טעאטער א:ז אויר מור געפונען “"מאסעז פארשטעלען במם טעכניק דיזעלבע

 טראבאנטע! צווו: פו; בעשטעהן פלעגט סוווטע קענוגליכע ד: וועלכען א:ז זאקס, האגם
 "ארמעען", דורך ווערע; געפויהרט׳ פלענט “"שליאכט א און יועצים, צווי: אדער
 א:ז עהנלור סאלדאטען. דו־צ העכפטענם צוויי, פון בסך־הכל בעשטאנעז זענעז ויאם
 פלעגט קאטפאניע גאנצע די וואו טעאטערם, וואנרערנדע ענגלושע די אין געוועז אויר

 נישט דעריבער האבעז זו: און אקטיארעז 18—10 א פון אדום־און־ארום בעשטעהן
"מאסען". אדער כארעז, גרעסערע ארמנצופוהרען פערגונען דר ועקאנט

 ווערען געהאלטען פלעגעז וואס דיאלאגעז, ד: פון טעכניק דער אנבעלאנגט וואם
 דו מעז קאז קאמעדיאנטעז, יורושע דו פון רעפערטואר אין פיעסען ד: א:ז כאר דורכיז
 אלם איידער ע ש י ל א ק ו ז ו וו־מ י ט א ט ו צ ע ר אלם כאראקטערודרען ניכער

 איטאליענושע רו פון אמנפלוס אונטעריז געבילדעט דר האבען ד: אוז דראמאטישע,
 הויף־טעאטערס די אה פארגעשטעלט האט מעז וועלכע אפערען, אדער ^פ־ועל^ץ";"ז:נג־

יאהרהונרערט. ־טעז18- און טעז47 אוז
 דמעלבע פיעסעז אונזערע א:ז נישט האט “"כאר דער אדער ,“"מאסע ד:

 ר ע ב ו א נושט שטעהט מאסע, ד: ד, אלטערטום. אין דראמע דער אין וואם בעדייטוגג,
 אלס דוענט ד נאר רעזאנער, אלם שופט, אלם אקציע, דער איבער דראמע, דער

 שטעהען הונדכט ■דאדגער רער א:ן העלדען. ארויסטרעמענדע ד: יפאר הוגטער־גרונד
שעקספור פון טעאטער צום נאהנט קאמעדיאנטעז אונזערע

¥1.
האמ^דיאנטען. י!ידיש? דל פון האשטיומען די און שפילען דאה

 די פון שפועלעז ראם אויסגעזעהן האט עם אזוי וו: בולד, א שאפעז צו דר כדי
 ראם אבער מאטעריאל, פועל נושט אמגענטלור מור בעזוצעז קאמעדיאנטען, יודושע
 כאראקטערוסטושע אממיוסטעז דו פעסטצושטעלעז אום גענוג, אוז ב:םעל דאדגע

 אונזערע פון שפועלען ארט ראם אויר אז זאגעז, מעז קאן אליעמווז אום שטריכען.
 ענגלושע דו פון אמנפלוס שטארקעז א אונטער געפונעז זור האט האמעדיאנטעז

 און טרעפענדע פאלגענדע ג:ט גרעגארו פ. וועלכע וועגען שפיעלער,
 ווערען געפעלען צו קודם־כל בעמי־ט דר האבע; "זו; כאראקטערופטוקו אונהאלטספולע

17 האבעז אזר־איום און כורע, זמער בעזוכט הי^כעז וועלכע צוהעדער, גראבע דו
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 קר:צען ברומע;, דוח־ — געמצור ווירקעז, צו אזוי וו: געצערנט, צווווטע: דעם איונער
 צוקאצעטשען כצוסר׳שט שווערד, דאס אדויסחאפע; דורך זיר בריה/ען ציוהן, די מוט
.“וזוצעז קאמישע גראבע דורך און בצוט בוז זוך

 זוך טדעפען מור וואו פורים־שפועצען, ד: פון צוטאטען אווניגע דא זענעז אט און
מאמענטען: אצע ד: אויף א;

 סצענע דעד אויף המן קומט־ארויף ועצ *השורש־ש א פון וואריאנט וווצנער און
 עם אז הריך, אזיי ער זונגט 1708 יא,הר פון וואריאנט אין .“ש ז א ר ו ק "מוט

 וואו וואוינונג, דער אגין ווענד די אויר׳ ■העננט וואס געשור, קופערנע דאס ציטערם
 )פערעפענט־ פיעסע דערזעצבער פון פראגמענט א און פארשטעצונג. ד: קומט־פאר עס

 דאנעגען ,“טריט קצוונעם א "טיט קענוג צום ושר?י געהט־צו פרוצוצקו( נ. דורך צובט
 ד: נעשה::..," ביטא׳ גרויס א "מיט ארויס ז: רעדט קעניג פאריז ביטע אוהר

 נצית שטים. קוווטשעדוגער א ■מוט ראציע איהר פיהרט־אוים גצית־שפיעצ ן א: מכשפה
 מופענדיג שווערד, ן ■מוט צופטען דער אין מאכעגדוג גבורות, זגינע ארוים ווגיזט
קוצרת: געוואצטיגע מאכענדוג און פיס די כייס

 , נאמען זבן אוז גצית צאפער:
 ציטערן טוט וועצט גאגצו די

ן. ע מ : ר ב און ן ע גי ר ש זגיז פאר
שווערד(: זגיז ארויס נעהמט ארגין, )קומט נצית

פיר מיין מ:ט טיפא א געב איך •
 1 י - בציץ א מוט דונער א געהט

 האנט רעכטער מיין מיט אווארף געב איך
צאנד. גאנצי דאס צוטערין מאז מיר פאר

 זמן ט:ט און בעוועגונגעז פצינקע זעהר האט פאיאץ־פיעראט דער
 פון שט:קעס אויר ער בעווגזט ט::צמאצ שפאסעז; פערשיעדענע ער מאכט כאסטיום

מונצענמאכער.
 כאראקטע־ די אויסגעזעהן האט עס אזוי וו: איצוסטראיציע, טערקווירדיגע א

 סצענע־בעמערקונג געשריבענע גראם אין די אונז גיט אקטיארען, אונזערע בגי ריזירוע
 זצנע אין פריצוצקי נ. דורך )פערעפענטציכט אחשורש־שפיעצ איין המצבה אסתר ווענען

'־־׳ י ' פאצקס־ציעדער(:
־. גרניט און פארטיג ט5גימא זיך האט אסתר שייגע די
ט. רו• ן גי ז זאצעז יי ז באקעז, די גיפארבט זיך האט זי

 באתאקטער:ז:רען־ז:ך פרימיטיווען דעם און זשעסטיקוצירען צעבהאפטעז דעם צו
 קאסטיומען די אויסנעזעהן האבעז עס אזוי ווי קאסטיום. דער צונעקומע! אויר א:ז
 טעקסטען ד: צרט צנטאטען פאר פאצגענדע אוגז ווגיזען קאמעדיאנטען, אוגזערע פון
פערעפענטצייכוגגען: פריצוצקי׳ס נ. פו!

 קא£ אויפין אניארצעקין, פון בגדים די אין אנגעטהון געווע! איז פאיאץ דער
 דער און היטעצ־צוקער, א וו: שפ:ץ, צאגגעז א מיט הוט הויכיען א געטראגעז ער האט

קאמ:ש: געגוג געווען איז זגינער קאסטיום
)א(>ייגט קאצפער—פאיאץ בון אור ץ: א י פא

 ברייטל א אזוי דיק א אזוי
 מאנו״ייוצע מור נאר באטראכט

י שפיצע! אוווען אוגד ברווט, הונטז און
 אויפ׳ן רונג א אויר נאר האט שצמה־המצך פא&ור, פון קרוי; א מראיגט קעניג דער



 "גאלדענעש" $ מדאגט עי וראם דעדמיט, “"מאיעפטעט זצן רעמאנסטתיט שאול פונגער.
 גאקיעז ^... — קצט ק,עגןגל:כער יער אנשטאט -ד האיץ אויפין און פראסלעט,

אנאכראנחם!(. פוריסידןגער )אניאמת׳ער זצנערןל
־ $רצנצופ;ר? שאול קעני; אין טור ברענגין ן: ן א א. ר ע נ ד ע י

האנט זצנעם אף
ד נ א ב ע נ ע ד ל א ג א

הארצען זצנעם אף
ר. ע א יה ע נ ע ד ל א ג א

 עקדת־יצחק א:ן שטן דער פלצצעס. ד: אויף קייט א טיט בעווצזט.ז:ך אשמדאי
 א א^ס טצלטאל מאן", שוואדצין א "פון מ^סקע א א:ז טיןלמאל ערעט־ארויס
“"וואס:ר־מאן

 א.: או; שיפן עלש מרדכי- אדוים טרעט אחשו׳רש־זןנג־שפןעלעז ד: אין
וון: כאראקטעריזירט
פעטלער א שלעפער א
ר-קען •צ אויף פאטרעט א
ן. רוקע אויפין הארב א

 טראנט; א,י; “ש:״ "צויוסענע א:ן איבן קומט קענ:נ, דעם שדכנים ער וועמען אסתר,
 הויזען "שמרצענע

בעצויגען''־. דראט טיט
 א:ז ־וד א.ייז:ף/ פאן א:! קופער פאן פאנצור "אצן ברוסט דער אויף טראנט נליוז

 ר: דאנד. יער אין פצפעחל א האלם א? פאסטוך א וו: אגגעטהון
.“"טערקען ד: וון אנגעטהון געהען מכירת־יוסף אןן מדינים
 פאיגענדעד אויף דד פ־עזענט:יען אןנטעךמעדיומס ד: אן; פןגורען קאמןשע ד:

ארט:
 עכ:ס א-עד פאנקעה האלט... און ביןלעז טראגט• דאקטאר־שא־לאטא! דער

 שמש זצן און פאק, א א}'יף ־גצטענדונ ארצן פאהדט רב דעי יעצעפטעז־פלעשעלעך.
 ־׳יך רי! •אש, לאנגער א טיט י^ד "א סצענע־פעמערקונגען: דן פון אצנער לויט א:ז,

.“ה:נטז פאטשצלן רויטי א גארטל, א מ:ט קאפיטי א הוטל, סאמעטען
 א:״ם טרעפען מ:ד וו: גאנג, אנעלעך“טראתצ זצן דר טראגט נ נ ן ד ע ה ל ע ק ן פ

 מוני:־׳, מ:ל:טעד:שע; א דהיינו: קאמעדיאןנטען, ענגלןשע ד: פין טעאטערלעך דן א:ן
 ט:־ א שוכעלעד, קיצנע הויזען, פרצטע ראלז, אריפיז “"האלז־קרויזע פדצטע •זעהר א

 יער א:ן פאננעט א מוט ענדליך אין פעדעיז לאנגע זעיהר צווין טיט קאפעלוש ראלער
; -זצט.

 יד י' נאד קאמעדיאנטען, יודישע די פון פוהנע^קונסט ד: געררען א:ז פיןמ:ט:וו
 ווא־ט. צום קוטע־ געקאנט תאבעז דא זאל אןנד:ווןדואל:טעט הי אז רעם, פון ויצט

ל:ניע\ גאנצער רער ארף דא רערשט פ : ט דער ר, ו ג ן פ ע ט ן: ר ג ד: ע, ק ס א מ ״י

 ־טען18 א:ן יצוין ראם ■טעאטער אצראפעאןשען א:ז ווע; צצט, דער א:ן
 א:נד:ץן־ צום טאסקעס! ד: מ.יט "אוועק קאמף־לאזונג: דעי געהןלכט יאהרהונדערט

 יאהר־ טען49 גאנצען פון משי אוון נא־ טעאטער-קונסט יוד:שע ד• -האט— דיאום!"
כאראקטעד. אמאליגען דעם געטראנען הונדערט

האט גאלדפא־ען ווען דעמאלט, זאגאר פרצוף אוהד זן האט געענדערט ג:שט



'• י* י
 נארדי: וועז ראן, נושט זאגאר אויר *או טעאטערם, יודושע ע ג דו נ ע ט ש געשאפעז

 אווראפעאןשען פון קלאסוקער דו מוט קאנטאקט רעם אנצוקניפען בעמיהט זור האט
 פאר־ הונזיכט רער אין זענען יאהר׳צעהנדלונ צוויו לעצטע דו און ערשט טעאטער.
 דאזוגע דו ,שרגיפען ביים טאקע, דעירובער און ענדערונגען. גרונדלובע געקומען

 :אך קדיש נעזאנט וואלטען טור ווו אוינדרוק, רעם געהאט מור האבען אבהאנדלונג,
...עולס־האמת אויפ״ן אוועק אוופוג אויף שוי; אוז וואס עטוואם,
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זעז:טנ:צה. ל. ה.
-————   <1.1■ . וין

אקינד.
 אגליקלי-ע-, אין געלעגען טוטער ר: איז׳ ק:נד ראפ תאבען >א:'ז צזיט אשפא-ע
 הא־ וואם יודעגעס, ד: אוועק, געווען 'טייז א־ז ב53רו: ה פעתעפענתרט. טרויטהאפכער

 געררען שוין אויר זענעז מינוט, תכטיגער א*א איי שכנ׳עע ז::ער פעי״יאזט נישט בעז
 יועלם, רער אויף קוטען זיין טיט אנ!;עטאכט דיאט קינד דאס וואסזגעתדער, ראם אוועק:

 אענוע־ זיר האט אלץ — געלויף ראם טומעל, דער געווינעריז, רער פון .;ל^רויען ד:
 נגי-.־ער׳ רעם פון שטראהלעז גרויע די און פתהמארגעז. פונ׳ם אנקוטען טיטין שטילט

 ט:עף נ:דר:גע, צוו:: די דורך ארגינגעדרונגען צרות טיט קוים זענעז וואס טאג, וואכטעז
 רוה.ג" א רוהיגקגיט, פערנלוווערטע א אנגעטראפעז דא האבען פענסטער, פערפרוירענע

שטערץ. אניאגינגעדרימעלטען אן ידערמאתגט וועלכיע בענגליכע, א ✓גיט
 ־ ירו־; דאדגער רער אין זענעז ק:נד ניי־געבוירענעם דעם מ:ט מוטער דער חוץ א
 ::ן ז אלן בז־ציון פיער׳יעהריגעך רער נעווען זענעז דאס מענשען. צוו:: נאר גערועז שטוב

 געחרא־ האבען זי: געשלאפען. זענעז ז:: צפרה. דריי־יעוהריגע ד: שוועפטער, יונגערע
 ארוטנעקל^" ז:ך און אנדערן צום א::נער צוגעטוליעט ז:ר ■פעסט אלטע, צוו:: וו: פעט

 פעהט האט בן־ציון קליינער רער אומארמונג. בתדערליכער .את::םער, אין מערט
 פערווארפען האט צפרת קל::נע ד: און ברוסט, דער שוועסטעתבגי ד: ־ארוטגעהאלטעז

 בעריהרט. ז:ר האבען נעז ז::ערע בן־ציון. קל:ינעם פונ׳ם והאלז דעם ארום הענטלער *יהרע
 ארגינגעפ?פעז און ארפנגעחראפעט האבען ז:: אויסנעמישט, ז:ך האבעז אטעמם ז::ערע
 ה:יםע דאז:גע ד: זיר, ארוטקלאמערן דאזיגע דאס ארגיז. מויל צוורטענס א:ן א:ינער

 גרויסען דעם געגען געשיצט קינדער שלאפענדוגע די ז:ך האבעז דעירמ:ט—אומארמונג
 זעתר געוועז א:ז געלענעז, זענעז קלי:נע ד: וועלכען אין בעטעל, דאס ווארום פראסט.
 ש:טע״ז, אבוסעל ט:ט אשטרוי־זאק געהאט ז:: האבעז ז:ר אונטער בעטעל; אנ׳ארים

 אראבגעפאיען א:!ז וואס ק:שעז, א:נז־א::נציג—צוקאפענם און שטרוי, פערדומפעצטעז
 אוים׳ צור:סענלר, אנ״אלטער, מ:ט געוועז ז:: זענעז צוגעדעקט ארגיז; אלאך אין עדגיץ

 הא- דאד ארומגעהאלטעז, פעסט ז:ר ;האבעז קל::נע ד: חאטש פלאוכמע. נעקראכענער
 ערג."; לגיבער קל::נע ז::ערע ז:ר האבעז שלאפעד:נערה::ד געצ:טערט; לגיכט ז:י בעז

 גל:ע־ די וואו אג״ארט, אין ערג:ץ ארגינתטשעז, געוואלט ערגוץ דר ארגיגגעקוועטשט,
 ד: זז־ און אגינגעזאפט האט לופט קאלטע די דערווארימען. קאנעז ז:ר וועלעז רער

 צונג. פראסטיגער א מ:ט ווי ז:: ארוטגעלעקט און קערפערס ז::ערע פון אתטקגיט*"
 איבעריז פערוואדפעז געוועז זענען וואס צפרה, קלייגעח דער פון הענטלער תקע ת

 נע־ האט בן־ציון קלרנער רער אנגעשוואלעז; און רויט געוועז זענעז,. האלז. ברודעריס
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 גרויסער א עפים טיט צוגעררוקט געווען זענעז אויגען זנונע לופעז, הו פערבוסעז האלטען
 פערשלא־ זצנע ארוס און דעררויטעלט, געוועז אוז נאז ריקע דו אנגעשטרעננטקטט,

 זנונע טיט אויסגעזעתן האט ער אוז כעס. א איינגעקריצט געלענעז אוז ברעמעז פענע
 בריוט, זטן טיט שטערן, 'שווארצען נידרוגען, רעם איבער האחר, סמאלע־שווארצע

 און לוענט וועלכער צינצנער, קלוינער א ווו — אויערן גרויסע דו טוט פנים, טונקעל
 איונגע? אוהם און אוז בלוט הווסע דאס און וואלד א אוז ערגוץ וווגטער־ציוט שלאפט
געווארען. פרוירעז
 און תרכנושטערן געקאנט דא ט׳האט ארוטע. שרעקלור א געיועז איז שטוב דו

 גע־ נושט און שופלעדער, דו און שענק דו טעפלעך, אלע ווינקלעז, אלע דורכטרווסלעז
 אוויעם אויר אראבשלונגען. און אבביוסען קאנען ט׳זאל וואס אזעלכעס, עפוס פינען

 געווען אוז העלפט א וועלכעז פון זאלץ, מוט טוטעל א געלעגען אוז פענסטעד דו פון
 פערראפטע. הארטע, נעגעל, עטלוכע געוואלגערט זיר האבען דערנעבעז אויסגעשוט;

 רעד נעבעז ווונקעל; און אבבצסען; גארנישט קאן טען וועלכע פין נעגעל, אבזציות׳דוגע
 האלב^געפ^י־-עי שנניריג, קאלט, וואסער, טוט עטער אבלעכענער געשטאנעז אוז קור,

 ארוט־. נרויסע דאזיגע דו און טרונקען. נושט בשום־אופז קאן טענש א וועלכעם ויאסער,
שיוע■-' אוז סופוט נודריגער דעה לופט. דעד אין געהאנגעז דא אוז בלויזקיוט און קנוט

ד: ערר; רעד צו אראבדרוקען אלץ וועלען וואלט ער ווו שטוב, רער אובער געלעגעז
 דער פון בעטעל ־אם עלענרקיוט. גיויסער א מוט נעאטעמט האבעז ווענד גאלע פוער

קלוו־ דער און בן־ציון קלוונעם רעם חברה, קלוונער רער פון בעטעל ראם און מוטער
שאטענם, מוט ארומגעדעקט און ווונקלעז רו און ארנינגערוקט געווען זענען צפרה, נער
 דאזוגעד רער און ארט קוון פע־נוטעז נושט אונגאנצען ווו עפים האבעז זוו אז אזוי

 האלבע איון ווו געהאט מעהר נושט האט וואנר רער בנו שענקעל ראם שטוב. גרויער
 טהור דאזוגע די און ארויסגעפאלען; געווען לאנג שוין אוז העלפט אנדעדע רו — טהור

 פאר דו אונווענו; פון ארויסנעזעהן ט׳האט אז אזוי אויפגעשביווט, רויט געווען אוז
 אוים־ האבעז או! קא.לט אין שווארץ נעוועז זענעז ■וועלכע טעפלער, ארומע

 אוז טוש רער עסען. קוון געקאכט נושט קוונמאל זיו אוז נאר מ׳וואלט וווי אזוי, נעקוקט
 באי.ר. א געוואלנערט זרד האט פאדלאגע רער טוטען און אזייט, אן אוועקגערוקט געווען

 אוטגעדרע״ט, אלץ האבעז מיויז "ו וואו קעלער, א ווי אזוי אויסגעזעהן האט שטוב רו
 און אויוועלע אניאיוזערז נעשטאנעז אוז קובעל נעבעז אויסגעגריזשעט. און אויכנענאגט

 גערו־ פינים ציוט דעד און בנו־נאכט, ארגיז. וואנד א און ערגיץ רעהר א אוועקגעשוקט האט
 אוצט נאד פגיער. א נעטאבט און האלץ בוסעל א געביאכט שכניטעם רו האבע! רער,
 איז עם ווארופקויט, פונק לעצטען ־עם ט5אייסגעהיי לאנג שוין אויוועלע ראם האט

 פערראסטע־ זטז מוט האט און האלץ, נאר פערבענקט ווו פערשמאכט, רי געשטאנען
שטוב. און פיאסט רעם פערגרעסערט גאל קאלמקווט טער

 אין טהור דו געעפענט זור האט העלעד, ביסעל א געוועז .שוין איז טאג רער רען
 טרוט שטולע מוט אוז זי טיכעל. א און ארומגענומעז ,ותיבעל א אריונגעקומען אוז עם

 -ער־ בעט. נעבעז שטול גאנץ ותולע א געשטאנעז און קונפעטאריז רער צו עוגעיאגגען
שטובו נוטער וווובער, א טוט געזאגט זו נאר.האט

ברוונע... ב־נונע... —
.*אייגע טרוימהאפטע, נאר אלץ אוהרע, געעפענט בר״ט האט קונפעטאדין ־ו
 רעט עם נעהמט, גאט-אגיר. מולר." ווארומע אבוסעלע טרונקט בריינעשו, -

;עזונד... צי יזע! אנור
 זוך ־אט טיכעל, אונטערין פון קייגעלע א גענומען אפער האט ך־יבעל ראם אוז

אוהד צו נערע־ט זו^האט געפארעט. אוהד נעבען זוך און ברטנען אובעי א^בגעבויגע!
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 אוהר ט:ט ויכט*§רומגעי ז: אה 3קא דעם איהר אונטערגעהאלטע! ווערטער, שטולע
הארציגקגיט.

 ווגיטענס פרז רערהערט •האט ער געשלאפען... נושט שוין איז בן־ציון קליינער דער
 איהם בגי נאג־געטהון א און דרעה־נעטהון א ז:ך האט עפים און שלונגען, א און עז2זו א

 האט ער אז געלענער, פון שטעל־אויף א געגעבען האסטיג א׳זוי זוך האט ער מאגעז. אין
 ;.*הלו א וו: האט, צוגגינער־אוינ ברענענדיג זגין צפרה. קליינע ד: צודרעהט ניישט שיער

 געזופט ס:3ע והןאט מען וגאו בעטעל, יענעם בגי דארט בילד גאנצע ראם 'אץומנענומען
 ־1ו אזוי אוז און אהאלבע״וועלט אגינצושלינגעז גרגיט געוועז איז ער געשלונגען. און

 געקי־ט אלץ און אונבעוועגליר, בעט, און אויפנעשטעלט ווגילע, שפארע א שטאנען
 אליי נאפעל צום בוז דערגרייכט קוים אוהם האט העמדעל צורוסענע דאס ואהיז. דארט

 געוועז זענעז וואם פוס, ברוינע ד: און בויך האלבעז א ארויסגעזעהן אוהם מ׳האט אז
 א און רונדינער א נאר אקורצער, געווען אוז ער לוום. ברוינעם פון אויסגעקנעטעז ווי

 צושפה־ו־ מוט געשטאנען אוז ער פויער. קליינער א ווו אויסלעזעהן האט און דיקליכער,
 אויערן, דו אובער און לופעז ר: אובער דורכגעלאפעז אוהם אוז ^צוטערז און פוס, טע

 ער גלוסטונג. גרויסער א מוט עפוס צו צו זוך חאפט וואס פערדעל, יונג א בגי ווי אזוי
 אהינצולויפעז, ערגיץ בעטעל, פון אראבצושפרינגען טהון, צו עפוס גרייט געווען אוז

פוס. ד: טיט קאפיעז צו און שלאגעז צו עמיצעז
 אגיגצו־ זור געוואוסט האט און שכל געהאט שוין האט קליינער דאזוגער דער נאר
 פי; געשרייעז די און נעוווונעז די בגי־נאכט, פון געדענקט עפים נאר האט ער האלטען.

 פערשטא: האט און אקונד, געהאט האט מאמע די ואז געוואוסט, האט ער מוטער, דער
 שפגיעכץ, ראם אראבשלינגענדיג און, אלארענטלוכער. זגין אוצט; דארף ער אז נעז,
 ארע; זוך און אראבגעלאזט זוך ער האט מויל, און אנגעקלובעז א:הם זוך האט וואס

 אוהב, בגי אנגעזאמעלט זרד האט וואס כעם, דעם פלאכטע. הער אונטער טערגעשארט
 און ;אוזעץ עלענבויגען מוטי! א:הר געבענדיג שוועסטער, דער צו אויסגעלאזט ער האט
 געהאל־ אלץ נאד האט זו אויפגעקומען; נושט רעם פון אוז צפרה קליונע די נאר זגיט.
 און ארומגעגומעז עמוצען זוו מוט נאד וואלט ז: ווו הענטלער, די אויסגעשטרעקט טעז
צוגעקלאמערט. עמוצעז צו זוך

 עפוס נאד און קינד נגי־געבוירענעם צום נעקוקט אד4 האט ווגיבעל פרעקדע דאס
 ארויס.־^ זו אה דערנאך שטוס. מולדער ווווכער, אוהר מיט אלץ ברגינעז, צו גערעדט
 בלאז־יע׳ א •האט טיכעל איהר טריט. צארטע שטילע, אוהרע מוט שטוב, פון גאנגעז

 מיטל•:־ ווואירימעס, עטוואס זרד נאד איבערגעלאזט האט זי ליעבעס; עפים מיט טהון
 ב^ד ז:ד און שטיב גרויער רער א:ז ווי-ילע א אויפגעהאלטעז ז:ר האט וואם דוגעה,

• לופט. קאלטער דער און צו&לאסען
 טיייט־א"-• איה־־ פו; אויפגעקומען אונגאנצעז געוועז נאכדעם שוין איז מוטער ד:

 ר: אויף אויגעז ברגיט־געעפענטע מוט געקוקט ווגילע א האט זו פערגעסענקגיט. פער
 א ווי אוחי, צו צוגעשלווכט ז:ר האט ארוב און ארום פון וואנד... געגענאובערדונע

 א־ומגעפרעהט, ז: און ארהי־ אויף אנגעזעצט זרד האט וואס שווערקגיט, א עפים חיה,
 געדא:ה אוהד זוך האט דאה און געטראכט, גארנושט וועגען האט זי רויף. א מוט וו:

 אוז וואס ק:נד, נגי־געבוירענעם רעם ארום געדרעהט אלץ עקשנות פגינל:כער א מי©
 ד;־ וועלכעס או; רוונטער־נאכט טיעף־פראסטונער אזא אין וועלט די אויף געפאלען
 ר־.נ .ר ..,"ד גרמ יעןןגר קאלטען, אזא מוט בענענענט האט לעבען פון שאג ערשטער

 ראהמנעווו־ אוהד, נעבען געלענעז א:ז קינד דאס פענסטער. טיעח־פערפרוירענע רוגע,
 האט עם לעבעז. פוז סימן שום קוון זיר פון נעגעבעז נושט און אקושעז, א:ן תעלט
נע־ אוז שווגיגעז דאס נעשוויגען. טועף האט עם געפישטשעט, נישט און נעוויינט נישט
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ל דארפען וואס טעג, רתת א וועגעז דערצע^זלט האט עס רומא ווטנעז, פון ערגער ווען
 האט שווטגען דאם דורכגעהן. ס׳דארף וועלכע שוועריגקטטעז,* גרויסע וועגעז און מען,

 שלעכטע פיעל טראכטעז צו אנגערעגט האט עם אקלאדקטט, עפים זיר אין נעהאט
 מוטער, די אויגען. די פאר פדלדער נעמאלען האט דערמאהנט, אלעם אן האט זאכען,

 אלי: מדט עמפפינדליכקטט, שארפער א טיט שארפקטט, שפיציגער א עפים טיט האט
 דאס זדר נעפען געפדהלט חושים צוריק־אטנגעדרימעלטע און אויפגעטרייסעלטע איהרע

 א אזאר, געווארע! איז עס אקינד, זיין צו אויפגעהערט האט* עס קיגד. שווגיגענדיגע
 און א געכונדען וואלקען, א ודי איחר איבער אנגעהאנגען זוך האט וואס זאך, שווערע

אונטעכטיג. זי געמאכט
 דעה כעס. פון! קנויל אנאנצער אעעקליפען זדר האט הארצען פיטנעס אין או!

 זי□ און וואונדעז געהאקטע אד^ ליעגען דא מוז זי און — אינטלאפען איהר פון איז כאן
 געגעגאדפערדדגנר דער אן געהאנגען נאד אלץ איז פליק אדהר קדנפעט? אלן מוטשעז

 אויסיע־ האט ער אז שארפקטט, פדנקעלדיגע אזא געהאט אדצט האט ער נאר וואנד;
 געזואלט ווי אזוי האט וועלכער הארצען, טיעפען פון אפלוך קללה, ׳א עפדס דרדקט

 שלאנ־טהון א און עמדצעז אויפזוכעז יפרט, ארויספליהעז וואנד, •הארטע די דורכפויערן
 דורכגעלאפע׳ זענעז קערפער צעוועהטאגטעז כרטנעס איבער קאפ. עמי/ענס אדפער

 האט אדהר נעבען קדנד ראם וואס פריקרע, געוועז איז אדהר פטערלעך. נדשט־גוטע
 גע׳ דערדפער האט זד געהאסט, עס והאט זד געשוויגען; נעפיכדיג און אונשולדדג אזוי

־י האסען. טעהר נאד עם זאל זד כדי זד, פטנדגעז שרטען, ווידנעז, זאל עם אלט,*ו
 צו? חדשים צוויד אנ״ערר מדט אדהר פון ־אוועק אדז שמואל־כ^רדל, מאז, פרטנעם

 יוטב פאר נדשט זארגט וואט מענשעז, סארט רעם פון געווען נדשט אפילו אדז ער רדק.
 שמואל־פערדל ארטן. וועלט דד אדן אנטלויפט און הפקר אויה אלץ לאזט קדנדער, און
 יתוטה, אלם געווארען, אויפגעצויגען אדז פרטנע און זוהן, א שווטגערס א געוועז אזז
 זענעז און שוועסטער־קינדער געוועז זענעז זדי דארף. אדן שטוב, אדן עלטערן זטנע פט

 קאר־ מדט זויער־מדלר ^סר קעז, אסר געגעסעז האפען זט חתז־כלה. געווען אדדפיג
 זון דערזעלפער פון נעווארען געפרוינט קדה, דד מדט אומגעגאנגעז זענעז זדד טאפעל,

 פניט׳ער, רויטע געהאט פיידע חאפען זדד אנדערן: צום אדדנער עהגלדר נעווען זענעז או;
 קערפערס. פרוינע פעסטע געזונטע, האחר, שווארצע הענד, רויטע העלזער, ברוינע

 טיט מאנספערשוין, גרויסער ני׳שט־איברדג אקערגדדגער, געווען אדז שימואל־פערדל
 אומגעשדקטער, איהם, פון גרעסער נעוועז אדז בריטנע אויגעז; תמיטות׳דדגע קלדדנע,

 אויפער־, דער אויף וואנסעז שווארצע און פנים אפרידט מדט שלאפרדגער, ברדדטער,
 נאה האפעז זדד אויסנעלאזט; גארנדשט זדר האט שווטג עלטערניס דד פון •לדפ. שטער

 אויפסט. מיט געהאנדעלט און ארטז שטאדט אדן זיך אדפערגעצויגען חתונה דער
 געהאט נישט קדינמאל וודנטער זיי האפען דאגענען פערדדענט, זיד האפען זומער־צטט

 אוינע: הונגערינע מדט האפעז זט גיהנום. א זדו פאר געווען ׳זענעז ווינטערס דד עסעז. צו
 רד אדן והאקסען וועלעז צדפעלעס דד וועז פריהלדנג, ליעפען דעם אויף ארויסנעקוקט

 ראש־ לדעפהארצדגע קלדדנדנקע, ערשטע, די אויפשפראצעז וועלען עם און וערטנער
 אויבסט ס אז שלעכט. פעזונדערם געווען אדז וודנטער הט־יעהרדגעי חודש־רעטדכלעד.

 ער וועלכע עופות, טיט האנדלעז נעפרובט שמואל־פעריל האט אויסגעלאזט, זדר האט
 שוואנגע- דד אוז שלים־מזל, שטדקעל א געווען אדז ער נאר — דארף, פון געפראכט האט

 איי שדיאר געוועז אדז האנדעל, אדן פריה׳טע גרעסערע א נעוועז אדז וועלכע ברטנע, רע
 פאר פא־ע דד צטט. שלעכטע א געקומען אדז עם מיטארפדדטעז. ווענדג געקאנט האט

 יע-־ פעסט־געקנעטענע קערנדדגע, געזונטע, דד נעווארען; אוי.פגעצעהרט זענעז נראשעז
צפ-ת קלד^ע־ רעה טדט פן־ציון קלידנער הער ש־פטז; פעקומען ווענדג האיען פעדס
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 צו- שטעהעז וואס העהנער, הונגערוגע צוווו ווי ארדמצעצופט, טעג גאנצע זיר האבעז
 א.ז א^ן קונדער הונגערוגע דו געשלאגעז געשאלטעז, ׳זהאט ברצנע 'שטצג; אווז אוז זאטען

 טוט און חאלקע צוקנעפעלטער א מוט ברומענדוגע, א טאג גאנצעז א ארומגעגאנגען
 אי! פויוכטע" וא) געווען אוז הערבסט דער און יחויב; דער הונטער פון האהר צופלאשעטע

 *פרוהמאר א און אוונמאל, בוז נאסקצט. זיו! מוט מויערן דו דורך דורכגעשלאגען האט
 א מוט בורקע דו זוך ארומגעבונדען פארטאגס, אויפגעשטאנעז שמואל־בערול אוז נעז,

 אויערן דו אובער הוטעל דאס אראבגעצויגעז ארעם, אונטער׳ן זאק א גענומען ׳שטרוק,
 !**ערג זוך אוועקגעלאזט — אויגען קלוונע זצנע און טרויער בענגלוכען ואן מוט — און
■" טאג. הצנטוגען בוז׳ן געקומעז אהוום מעהר נושט און ארגיז וועלט דו און

 האיעז 'שפעטער, געקומעז זענעז וואס טעג, דו אויך און צוזאטען אלץ דאס און
 פערשלאפענעם ביצנעס אובער כמארעס, שווארצע הטאיע א ווי דודכגעצייגעז, איצט

 האט וואס בארג, א! פון שווערקצט רועזוגע ידו אלעס דעם און געווען אוז עס נעהורז.
 ־ מעג דו אוה, ביו אוועקגענומעז און דערשטוקט נו׳שט שוער יזו ברצנעז, צונעדרוקט

 וואני, געגענאובערדוגע דו געזעהן מעהר נושט האט זו טראכטעז. צו עפוס נאד לוכקצט
און דרומעל, א דרומעל, א אוז פערזונקען ווודער אוז או; אויגען דו פערמאכט האט זו

 פולט דרומעל א אנטוול, קוון גענומען נושט האט קערפער צושרויפטער אוהד וועלכעז .
 צובלאנדזשע׳ און צופלאמטער א שלאפט־איין, און פערדולט ווערט וועלכער מח, בלויזען

געדאנקען. צו־פצנלובע און צו־שווערע פוז פלאנטער צולועב טער,
 פענסט״ר פולט זיוטעז־ווענטעל בגיס לוכטוגער. אלץ געווארען טאג דער אוז דערווצל >

 ב־*או אוז הומעל, און ערגוץ, ווצזט־אויס, — שטרצח, בלאס־העלער א בעוווזעז זוך האט
 רא געטראפען אויר האט וועלכע ווונטער־זוז, אצנגעשרומפענע קארגע, א זוז, א נעגאנגען

 שויכעז, געפרוירענע דו דורך ואןרצנגעדרונגען אנשטרענגונג גרויסער א מוט אווז און אהער
 שטוב און אוז פענסטער פונים זצטעז־ווענטעל בצם שטרייה העלעז דאזוגעז פונ׳ם נאר

און טרוקענער פר^סטוגער, נאר געווארען דא אוז לופט דו פרעהלוכער. געווארעז נושט
 מוט ארומגעוווקעלט געוועז פרוהער דא אוז וועלכע עלענדקצט, גרויסע דו ^הארטער.
 נאך האט און בולט׳ער געווארען אוז זו שצן, לוכטוגע דו אויה ארויס אוצט אוז שאטענס,

טרו־ א זעהר אויה עפים דערצעהלט האט ■העלקצט רי און שטוב.5 דו בעהערשט טעתר
 4 א זון, קלוונע א הומעל, בלויער נודרוגער, !א) אוז דרויסעז אז שפראך: הארטער /מענער,

 אין קראהעז שווארצע; בוימער, טויטע וואסערן, אצנגעפרוירענע ערד, פערהארטעוועטע
 די פערוואנדעלט און אלעס דעם אובער זוך טראגט הויך מאןרטער א זעהר האירטער, א

שטווז. א און וועלט
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 הרם נ^צלאנאלער א פוץ ארפבר ׳ צום
ארץ־ישלאק איז יודען פאר

מאט^ריאל(. >גקשןכטלוך

.כביאה ■הערצל׳ס
 ארנמאל בלויז פאלק עדישע דאס האט גלות־יאהרע; הונדערט נוינצעהן די זונט

 באלפור־דעקלאראציע. רער נאר דורך אוצט לעבעז מור וו: מאמענט, אזא דוהכגעלעבט
 צטט־ געוועהנלוכעד דער לויט יאהתהונדערט פיערטען מיטען און געווען איז האס

■ אפאסטאטא. יוליכן לווזער פון הערשא;פטס־צפט רער אין י־עכנונג,
 אגגערו־ אוה? האבע; קירכען־היסטאריקער קריסטליכע די וואס יוליאן, קייזער

 אויסעד־ געוועז ז או ער ווניל הויפטזעכלור, אבטרינונער, רער יה. ד. אפאסטאטא, פען
 א ווי כמעט פאלק יודושעז ■פאר׳ז ערשיעגען איז יודען, די צו פרבינדלור געוועהיליד
ד: פון האט ■הערשער ביצ^נטינישער כאראקטער־שטארקער דאזוגער רער גואל־צדק.
 שטייערן,\ שווערסטע די אראבגענומען בלויז נושט ארץ־ישראל אין יודען ובעדריקטע

 ירושלים. אין בית־יהמקדש דעם אויפצובויען אונטערגענומען אויר דר האט ער נאר
 ■"שגי הלל נשיא רעם רופטיאז ער וועלכען און יהלות" יודושע׳ דו "צו ברועה זיין

 כעסטען דעם מצד דעלולאראציע וווכטונע ויער ונגעה אנ׳א געווען אוז' ,“ברודער "מיון
פאלק. יודושע! צום בנוגע ־וועלט אלטער רער פון גניסט

 *ארויפגע זו האבען ראם סבות, דו לויט נושט האטש טאז, <ווהד לויט עהנלור
 אונזע־ פאר געווארען פערעפעגטלוכט אוז וואס באלפור־דעקלאראציע, רו אוז רופען,

 יודישע ראם בשעת פעלקער־שלאכט, גרעסטער !רער פון ברען רעכשען או: אוי:ען. י-ע
 האש בלוט, מוט אבנעגאנגעז אוז אר^ישראל און און וועלט גאנצער ;•ער אין האלק

 ■דעק־ א פון פארם דער און ,“קהלות יודושע דו צו "ברועף מאדערגער רער בעורןעז זור
 הערצל וועלכעד וועגען ענגלאנד, — וועלט רער און מאבט גרעסטער רער פין לא-אטיע

 ענג־ ;■־ייסע האס "ענגלאנד, פרוהער: יאהר צוואנצוג מוט נאר נעזאיט נביאות האט
 די פין דו^עלשטע וועט ימים, דו אובער געוועלטוגט וואס ענגלאנד, כרבע דאס לאגד,

ציעלעז". אונזערע פערשטעהן •ועלט־-מאבטען

,פאריאדבלטע! די
 וועלט־ארגאנוז^,־ ציינוסטושעד דעד פין פיתרער דו לרשים, גלפטוגע העייצלס

אין נאר אריענטורט. גוט אנתויב פו; באלד זוך האבען מלהמה־צטט, רער או; ציע
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 מוטנלועדער פו! טונג(בעריא א פאחגעקומען קאפענהאגען און■ אוז 1914 דעויעמבער
 אויסגע־ זענעז בע־צטונג דאזוגער רער אויף קאמוטעט. אקציאנס צחנוסטושען כ?

 מלחמדר דעיר א:! פאלוטוק ציונוסטושער רער פו; ■הויפט־יסודות ד: געווארען א־בצט
 פאלי־! יודושער דער פו; צענטר ערשטער אלם נעווארען אנערקענט יאוז. לאנראן צטט.

 1טשלע־ ד״ר א.>ק. פו; מיטגלועדער די געווארען ■געשוקט זענעז אהוז ארבייט. טושער
סאקאלאוו. נחום און נאוו

 ד: נעווארעז געפוהרט אומפעט פולעז מוט׳ן אוז 1916 או; 1915 יאהדעז די אין
 ארץ־־־ איודוש לטובת מוונונג עפענטלויכעח ענגלושער דער פו; צוגי־יימונגס־^רבייט

 געשטצ־ אוז ארבצט דער פו! צעגטר און עדאטעקטאראט, ענגלושען אונטער׳ז ישראל
 בראש. ווווצמאז חיים פראפ. מוט קרצזעל מ&נטשעסטערער צזוי־געדופענע ראם נעז

 קאמוטעט, ברוטוש־פצלעסטונושער א געווארעז געשצפען אי; מצנטשעפטער, אין דארט,
 דערונטער פערזענלוכקצטעז, פאלוטושע רתת א ■פעראווניגט זיר צרום1 תאט וועלבער

 דאן האט קאמוטעט דעו־ סקאט. ,“גווארדיען "מאנטשעסטער פו; דעז־אקטאר רעם
 ,“"פעלעסטציז נאמען מוטיז זשורנצל צרון־רעכענטליכען א צשיסצוגעבעז אנגעהייבעז

 ארץ־ישראל און הוים יודישע צ "שצפען פראגרןאם־לאזוג;: דעם געטדאגען האט ראם
שרר/ ענגלצנד׳ם אונטער
 ארץ־ישראל בנוגע ארבצט פאלוטישע די האט חאראקטער מעהר־נארמאלען א

 קרוענס־ דו עגטוווקלעז אנגעהויבען זיר האבעז עט וועז ,1917 ■אנהויב אנגענומען
 ־טעז7 העם א^ן־ישראל. פון באידען אויפיז ארמעע ענגלושער דער פו; אפעראציעס

 צווושעז אונטערהצנדלונגעז אפוציעלע ערשטע די פארגעקומעז זענעז 1917 בעברראיר
 גא־ ד״ר ווייצמאז, טאקאלאוו, ארגאניזאציע: ציוניסטישער דער פוז פארשטעהער די

 בענט־ דע־ראטשולד, דזשיימם ראטשילד, וואלטער לארד סעטיועל, תערבערט סטע!־,
 מומחה דעם הענירונגס־פארשטעהער, ענגלישען דעם מוט קאוועז או; סצקען ריטש,

 אוג־ כסרר׳דזנע פארגעקומעז זענעז אז דאז פרז סאיקס. מאק סער אריענט־עגיגים איז \
 פערזענ־ חאלב־ציןניסט.ישע און ציוניסטישע דערמאהגטע*די צוונשעז טערהצנדלונגען

פאקטאר^ן. מאסגעבענדע ענגלישע די מוט לוכקגיטעז

יןגירונ??< ןגנלוי#ן ,ד; אר&טאט פארם ^©?צייןל^ די *(

באלפ״ר״דעהלאראציע. דו
 •פועל־זאגענדונע רו געווען אוז אונטערתאנדלוננעז צלע דו פו; רעזולטאט דער

 דורר 1917 נאוועמבער ־טעז2 דעם געווארען געמאןבט אוז וועלכע דעקלצראציע, קורצע
 לאדד אויסערז־מונוטטער פון צבריעף פיז פארם דער און רעגוררנג ענגלושער דער

 פוז עהרערפרעזודעגט דעם ראטשולד, והצטער לארי צום בצלפור דזשוומם צרטור
 פאלגענדען געהאט האט בריעף רעה עננלאנד. און ארגצגיזצציע ציוגוסטושער דער

אונהצלט:.
ראטשולד! לארד "טצערער

 -עגירונג דעי ופון נאמעז און אצך.יאיבער איר. שוק פרוור נרעסטער דער .מוט .־■•
 שטרעבוג־ ציוגיסטושע די! צו פומפאטיע פון אויסדריקען דו (*מציעסטעט זצן פח

קצבונעט. דורכ״ן געווארען אנערקעגט אוז בעטהאןכט זענעז וועלכע געז,
 " דערצו, בעצוהונג סוטפאטושע אויתר ■דרוקט־אויס מציעסטעט זצן פון רעגורונג די4
 יודושעז דעט פצר ארץ־ישראל און היום נצציאנצלע צ ווערעז געשאפעז זאל עם אז

 פער־ צועל; דאזוגען רעם פערווורקליכען! צו מייטלען צלע אנווענדעז וועט זו פאלק.
בורגער{ די אגריהרען קאן ראם רערען, געטהון נושט וועט זאר קוון ■אוז זור, שטעהט
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 א:{ וואויגט וואם בעפעלקעדונג, גושט־יודושער דעד פה רעכט רעלוגיעזע או; לובע
 אנ= אלע און יודען ד: פה לאגע פאליטישע ד: און רעכט די אייך אה ארה-•ישראל,

לענדעת דערע
 ארגונו־ ציונ-וסטישער רער אובערצוגעבע; מעלרונג ראזוגע די אצר, בעט אוד
* ■■■■ זאציע".

.הטפה נרע די
 מאסע; יודישע ברווטע דו פאר געקומעז אוז וועלכע רעקלאראציע, דאזוגע די

 *צו פה הערצער. אין.די פרווד אכ׳אונבעשרנובלוכע ארצנגעבראכט האט אומגערוכט,
 קוב־ סאמע דעד ואין גער^מען ^וז דעקלאראציע די פאלק. צושפרויטעז און זווהטען

 פ? צוקונפט דער בנוגע יאוש מוט פול געוועז איז וועלט יורנשע די ווען צייט, טוגער
 טערקיו וואס יאתר, פאר די פון משר אין דאמט. ישוב יודושע; דעם און ארה־ישראל

 *ארץ פערוואג־עלט תאט און צענטראל־מלובות די פה זייט רער ביי געקעמפט האט
 פון אנפוהרתי דער אונטער מדרגה, ערשטער דער .פון קרועגט־פלאה א אה ישראל

 עניויים, גרעסטע די א^יסצושטעהן נער^ט ישוב יודושער דעי האט דזשעמאל־פאשא,
 *פער מגפות און ארעסטען גירושים, דורך אוז ירושלים אין בעפעלקעדונג התשע דו

 פון אה ייהודה אין קאלאניעס !פערשועדענע פון העלפט. א אויף געווארעז קלענערט
 געווארען ארויסגעטרובען בעפעלקערונג יודושער רער פו; מייל גרעסטער רער אוז יפו
 דער פון אויסברוך ביים אוז וועלכע יפו, און קהלה יודושע דו שום־אצנזעתעגוש. אה!

 נעהאט 1918 אגתויב תאט נפשות, טויזענד 20 אנ׳ערר פון בעשטאנעז וועלט־מלחמה
 *פערשלעם די און תפיסות די און ארעס!טירטע דו נפשות. טויזענד דרוטהאלבען בלויז

 פון כתות איגטעלוגענטע בעסטע די געווען .גרעסטענטנולם זענעז וועלכע גלות, או; טע
 עננלענדער(, די צו סימפאטיע און. געווען. חושד זוו ען3יהא טערקעז )דו ישוב יודישען

 מאכטתאפער, טערקושע די מצד ענויים מורא׳דוגסטוע די אויסצושטעהז געחאןט האבעז
?ועסטיאליטעט. און אכזריות זצעי• מיט אויסגעציוכענט זור תאבען וועלכע
 פארויס־אגערקענטע די אלס ארה־ישראל יזיין געקומעז אלזא זענעז ענגלענדער דו
 באלפור־רעקלאז די וואם פערשטענדלור, גאנה אוז עס און ישוב יורושעז פונ׳ם רעטער
 געווארען אויפגענומען ארץ־ישראל איז יודושער-בעפעלקערונג דער דורך אוז ראציע

 *אגינגע ד.י וועלט. נאגצער רער אין יודען די דורר ווו בעגייסטערונג, מעהר מוט נאך
 *צצט־רעב גייע א תקופה, נייער א פון אנתויב דער ווו זו, בעצייכענען יודע; בוי-ענע

 "דאש ■׳הצנע זוך דאטירט למשל, /,היום "דואר ציוטונג טעגלוכע ירושלימיער דו נונג.
.י - באלפור־דעקלאראציע'/ דער פון יאתר פיערטע

געדאנק. ציוניסטישען פון נצחון 'דעד
 נאטורליכער א ווי זענעז, רעגירונג ענגלישער דער פון דעקלא׳ראציע דער נאר

 אפא׳־ רער פה אוז מלוכות גרויסע אובעריגע די סו^ הסכמות די געקומען על^יוצא, כי
 נעווארען אויפנענןמען סאקאלאוו איז 1918 מאי ־טעז28 דעם -עזודענה. הטאלושער

 און ערטער הוולוגע קרוסטלוכע דו מכה גערעדט ■אותם מוט האט אה פויפסט דורכיז
 דערון, בלויז פעראוגטערעסורט אוז ער אז ערקלערט, האט פויפכם רער איה־ישראל.

 סא־ האט יוני ־טען14 רעם ערטעת הוולוגע קרוסטלוכע דו ווערע; •יעשיצט זאלע! עם
 וועל־ או; מעלדונג, שרופטליכע א רעגורונג פראנצויזושער דער פו! בעקומע; קאלאוו

 ארץ־ או; הוום יודושע א •שאפען צום סנטפאטיע פולע אותר אויס דרוקט זו כער
 עקסטע־ פלגיבעז מוזעז וועלען ערטער ׳הוגליגע דו אז אנגעוווזען, בלויז ווערט עס ישראל.

יודג? ה. אונטערצושטיצק צוגעזאגט האט רעערץנג אוטאליענושע דו אויך ריטארי^ל.
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 פערנו־ כסרר ־האכע! צפון־אטערילוא פה שטאטע! פעחאייניגטע די שטרעבונגעז.
 געפוגעזי האט דאט און פאלוטיק ציונוסטושער דעד צו שטעילונג פרצנדצכסטע דיי מעז

 סטעפען ראכונער צום דויאסא! פרעזידענט פון כריעף אונים אויסדרוק בעזונדערן א
אטערוקא, אין ארגאניזאציע ציוניסטישער דעד פון פארשטעהער אפוציעלער אלס מבז,

 וועלט, גרויסער דעד אין געראונק ציונוסטישעז פו׳נ׳ם עדפאלגען פאלוטושע די
 זענע; ארץ־ישראל, יוריש א לטובת זניט אונזער אויף גרויסמאכטען די נעווינעז ראם

 ארץ־ישראל. אין מיליטער ענגלישען פון נצחונות גלענצענדע. ד: מוט געווארען בענלייט
 ,1915 דעצעמבעד ־טען9 רעים חנוכה, באלפור־דעקלאראציע, דעד נאר וואכעז פינף
 אצנגעפיהרט ואח 1918 יאגואר אנהויב ירושלים. אצנגעינומען אלענביי גענעראל האט

יחודו אין צוווול־פערוואלטונג מיליטער־און נ׳ענגלישע1א געוואדעז

*לעגיאן ירדישער ערשטער דער
 זוטער פונים כמשר און ווינטער העלפט צווייטער נאגצער דעד פו; פערלויף און

 מוט עננלישער דעד צווושען שלאכטען פערכיסענע געווארען נעפיהרט זענעז 1918
 שוין האט ענגלענדער דו פון זניט דעד אויף ארץ־ישראל. אין ארמעע טערקושער ,יער
 ■בלוח נישט געשפויעלט ספק אהן יהאט וועלכער לעגיאז, יודושער רער געקעמפט דאז

 פאריז בעדצטונג פאליטושע נעוואלדיגע £ געחאט אויר נאד ראליע, סיליטערישע א
ארץ־ישראל. יודישען פאר׳ן און יודענטום
 וועלכע וועלט־מלחטה, רער פון פראדוקט :אנ׳אמתיער אוז לעגיאן יודישער רער׳

 עם הקצה, אל הקצה מן אנשויאונגען או! מוינונגען טעינשליכע איכערגעארכצט האט
 כעגריף פארי! קרניזען לאיאלע יודישע די און מורא די געווארען .פערשוואוגרעז אח

 די און פריחעיר, ארויסצוטרעטען געוואגט האבעז מוטיגע מעיהר די .“מולוטוער ,,יוריש
 און צונויפגענומעז זור האט 1915 פעברואר און נאר שפעטער. — מוטוגע ןועניגער

 אנטלאפעגע רוב פי על יודען, יוננע גרופע ;א מצרים( של )אלכסנדריה אלעקסאנדריען
 נרונדען צו כעשלאסען האבעז או! דעזשינז, טערקישע! אונטערין פון ארץ־ישראל פון

 דעד פאר קעימפע; צו מיליטעיר ענגלושען טיטין צוזאימעז כדי לעניאן, יודישען א
 :שאכאטונשקו, פו! פעשטאנען אנז וואס דעלענאציע, א ארץ-ישראל, פון פעפרצאונג

 אויפנאפע דו געהאט האט וואס און אנדעדע, או! טרוטפעלדאר לעוואנטיז, גלוסקין,
 פונ׳ם אוז מולוטער־טאבט, ענגלישער דעד כנו לעגיאן פונים גרינדונג רו דורכצופוהרעז

 ערלויב־ דער מוט צוריקגעקומען טאקסוועל, גענעראל מצרים, אין אויכע׳ר־קאמאגדיר
 א כלוח נאר מדרגה, ערשטער דעד פון קאטפס־לעגיאז קוון נושט שאפען צו ניש

 נושט ווערען לעניאן רער וו׳עט אכגעשיקט און מויל־אייזלעז, אויף טדאנספאדט׳לעגיאן
 או־ דו דארד^נעלען־פראנט. רעם נענען נאלופאלו, אויר׳ נאד פאלעסטונא־פראנט, צום

 דאך זענעז געווארען, צוקלאפט לכתחילה זענעז האפנונגעז זייערע חגם נוצואטארען,
 אז אנערקענט, האבעז זיו מגיל מ%וסוועל, גענעראל פוז פארשלאג אויפ׳ן אגי^עגאנגען

 קאמפס׳ יודושען א פאר גרונד אלם צוקונפט דער או! דיעינע! מעט גרופע קליינע דו
 פולקאוונוק ^עווען אח לעגיאז יודישען ערשטען דאזוגע; רעם פון אנפיהרעד לעניאז.

 "ציונו׳ רער טרומפעלדאר. תעלד יודושעד כעקאנטער דער ־- 'געהולך• זיין פעטערסאן;
 מאז 600 פון כעשטאנעז אח גערופעז, ראן איהם האט טעז ווי לעגיאן״/ סטישעך

 •אז מוה, זשאכאטינסקייס אונטערנעהמוננעז. אלע און אויסנעצייכענט זיר האט און
 גנשט לאנראן אין האט תאמפס־גרופע, א אין מערען פערוואנדעלט זאל לעניאן דעד

 דעי א:ז גאלופאלו-עקמפערוציע דעד פון לותווידאןציע דער כגי און ערפאלג היין געהאט
11916 )זוטעך נעווארעז פונ^נדערגעלאזט לעגיא! יודישעה ערשטעד
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.לעגיא; יידישעד צווייטער דעי
 צמיי־ דעד אויסגעוואקסען איז לעניאז ערשטען רעם פון קערענדעל א פון אבער

 אנגעקוטען לאנדאן קבי׳ זעונע! 1916 אקטאבעי־ אי; קאמפפ׳לעניאז. יודישער רער — כער
 זעגען או: גאל:פאל:־עקספעד:ציע רער פון לעגיאנערען יודישע בעפרביטע 100 אג׳ערר

 ראטע. ע ־ט 16 ר: געבילדעט האבעז זי: וראו פולק, ־טען20 צום געויאדעז צוגעטוילט
 צו ענטשלאסעז 1917 אפתל אין ז:ך האט קריעגס־מ:נ:סטעריום ענגל:שע ראם מעז

 דעת פין סאלדאטעז זענעז ארץ־ישראל, פאר קאמף ^ום לעגיאן יותשען ■א־ שאפען
 סערזשאנמען אלם געווארעז אויסגעבילדעט ספעציעל ראטע ־טער16 דערמאהנטער

 קע־ האט 1917 יולי אין לעגיאז. יודישען קומעגדיגען -פאר/ אונטער־אפ:צירע( ז^וז
 ענגלאנד וועלכעז לויט רעגירונג, ענגלישער רער מ:ט אנ׳אבמאד געשלאסען רענסקי

 איז דאז אוז בירגער, רוסישע מיליטער ואין אגצונעהמע; רעכט דאס בעקומע; האט
א״י. פאר לעגיאז יודישען פרז שאןפונג רער וועגעז מיטטיילוגג אפיציעלע די עדש:ענען
 קעיניג" ־טער.38" דער פולקעז: דרבי אין געטיילט געווע; א!ז לעגיאז יו׳דישער -ער

 )פולקאוונ:ק ׳טער39 פעטערסאז(, פולקאווניק )אנפנהרער ש:סער־פולק" ליכער
סעמיועל(. )פולקאווניק ־טער40 או: גאל:;(

 קבין לאנדאז יפו; אבגעפאהרעז פולק ־טער3£ רער איז 1918 פעברואר ־טעז4 דעם
 און עולם. יודישען גרויסען א פו; בעגביסטערונג נעיואלדיגער א טיט בעגלייט ■מצרים,

 פרבימילוגע אנצוגעהמען ערלוימיש ד: געווארען דערהאלטעין איז צביט -ערזעלבער
 בעשט$־ א:ז לעניאן ■׳ודישער גאנצער ■.רער ארץ־ישראל. און אמעריקא פו; יעגיאנערען

 קאנאדא פ? 9% ענגלאיגד, פון 28% פאלעסטבנער, 30% אמער:קאנער, 38% פון נעז,
ארגענטינא. פון 2% און

 פביער־לוניע רער אין אןרבין א:ז לעגיאז יודישעז פונ׳ם טייל ערשט׳ער רער אלם
 אין דאז און שכם קבין וועג אויפיז 1918 יוני א:ז נעמען איז ראם פולק. ־טער38 יער

 זענען פולקעז במדע ד: פולק. ־טען39 מיט׳ן בעגעגענט זיר האט יער מאו עט?־הירדן,
 דער בשעת פעטערסאז, פולקאוונ:ק פון אנפ:הרונג רער אונטער יעווארען פערא::נ:גט

 אויש? אוטעטום ז:ר האט לעגיאז יותשער דער פ:ל:טער. טערקזשעז פון ארומריננלונג
געווארען. געריהטט כסדת בעדיבטען אלענבמ׳ס נענעראל אין א:ז או; יעצמכענט

.,רעד״הצירים״ דער
 מעבי: נישט געזאחגט האט לעגיאנערעז יודישע ד: פון צרכים גייסטיגע ד: פאר

 הבינט נאר טראנט ואון געטראגעז האט וועלכע פאלעסט:נא^קאט:סיע, ציונ:סט:שע י ר
 א-ץ־ קביז געקומעז א:ז קאם:סיע ערשטע ד: הצירים". "ועד העברעאישעךנאסעז דעם

 קא־ די ירושלים, אבינגענומען האט אלענב:: נענעתי מ: נאכדעם ציי© קורצע א ישראל
 ייוסף דע־ראטיטזל- דזשממס עדער, ד״ר ממצטאז, פריאפ. פון בעשטאנעז א:ז ט:סיע
 אלס ארסבאי־נאר, מאיאר דורך בעגלינט לעיו:, סילוועז פראפ. אוז ס:מאן לעאז ז:עף,

 צו געווען א^ז קאט:סייע דעד פון הויפט־צמעק דעד רעגירונג. רער סצד פאדשטעהער
 בעפעלקע־ יוד:שעד דער טיט טאיכט עגגלישער דער צווישעז פערב:נדונגס־גל:עד א בין ז

 ראליע גרעסטע די אויר געשפיעלט האט "ועד־הצירים" דעך אז ז:ד, פערשטעד.ט דונג.
 לי:־ ארץ־ישראל. אין ישוב יודישען שטארק־נעליטענעם פאר׳ן הילפס^רבעט- דער בבי

 נישט מניעות, אויסערליכע אין אינערליצע צוליעב בעטוהונגען, זבינע זיר האבעז דעד,
 די קאלאניזירען מכח׳ן פלאי רער געווארעז ^־נישט איז אזוי אביננענעבעז. ^ענתג

ארץ־ישראל. איז לעניאגערעז יודישע דעמאב:ליז:׳דטע
*ערצי רעך י1$א געלענט גר^מט^ די ;:.אם עדשמע די



א״יי אז! יוד^ן שער דרום ענעציאועיי^ר פי; אוישבוי צום

 לע־ דאס געווען אזז ארבטטען ערשטע אוהרע פו•; אייגע לאגד. או; דור יונגען פו; הינג
 ■הר־׳ אויפ׳ז ירושלים אין אונוווערזוטעט יודושער רער פאר פונדאמענט־שטוו; דעם גע;

 ״24 )-עם ח“תרע המשה־עשד^פאב געשעהן אוז ראם )סקאפוס־בארג(. הצופים
(.1918 יולי טע;

 פון לאגע פאלוטושע די אוז באלפור־דעקל&ראציע דער גאר יאתר ערשטען אין
 האט כעזוגדערס מזרח. נאהנטע; פון לאיע ד: בכלל ווי קלאר, נישט געוועז ארץ־־ישראל

 פוו־ עמיד פון ארבטט ד: סוטואציע דער פו; פערפלאנטעורונג דער צו מוטגעהאלפען
 מוטגעהאל יטטער־מולו^טער זיין מוט האט וועלכער כעדזשאס, פו! קעניג פו; זוהן דעי זול,
 ערקלערט געהאט זוך האט פווזול טערקען. דו אובער נצחון צום עגגלענדער די פעז

 ער אוז שפעטער דמשק. און רעזודענין רער מוט פאלעסטוגא און סוריען פו; קענוג פאר
פרעונצויזעז. דו דורך געוואדען פערטרובען דארט פון 1

.שלום־קאנפערענץ דער אויף ארץ־ישראל
 לטובת ארבטט פאלוטושע דו זוך האט שטערוגגען, אלע אויף קוקענדוג נושט אבער

 סאקא־ זענע; 1919 פעברואר ־טען27 רעם פארוים. גערוקט כסדר ארץ־ישראל יודוש א
 געווארע; אויפגענומען לעווו סולווען און ספיר אנדרוו ווווצמאז, פראפ. אוסושקוז, לאוו,

 פאקאלאון האט רעדע זיין און פארוז. און שלום־קאנפערענץ דער פו; ־ראט5 דורכיז
 ווווצ־ האט דאז ארץ־ישראל. אויר פאלק יודושען פון רעכט •הוסטארושע די בעגרונדעט

 מא־ און מלחמה־לענדעד דו און יודען דו פון לאגע שרעקלוכע דו געשולדערט מא!ז
 נאציא־ א פו; וועלט, צוווולוזירטעד דער פון איגטערעסעז די און נזיטוגקמט, דו טוווורט

 ראם גענומען האט דרוטער דער ארץ־ישחאל. און פאלק יודושע; פאר׳ן הוום גאלער •
 ראס ווע; מאמעגט גרויפע; דעם מוטען אין דאז; העברעאוש. אויף אוסושקו; ויארט

 פויהרער דו פאר מאל ערשטען צום געווארען געהערט אוז ווארט יודושע הופטארושע
 כאראקטעדוסטוש אזוי אוז וואס אונצודענט, דער געשעהז אוז וועלט־פאלוטיוק, דער פו;

 אסוטולאטארושען פון פארשטעהער דער לעווו, סולווען פראם. גלות: אוינזער פ^ר
 כל )חברת “אונוווערסעל אוזדאעלוט "אליאנס רער ארום זוך גרופורט וואם קרצזעל,

 ערשטעי דעד פון טוטגלועד געוועז אוז וועליכער דערזעלבער, פ^רוז, און הכרים( ישראל
 *וינן צ דו האטש אז ערקלערט, או; ווארט דאס גענוטען האט !!אלעסטונא־האמיסיע,

 ארץ-׳ישראל, פאר ספגה א ציוגוזם רער אוז פוגדעסטוועגע; כוונות, גוטע האבע; סטעי
 פון פערווורקלוכונו. דער דורך וואלטע; אר^בער דו אז אזוי לאגד, קלוון א אזז יועלכעס
 דע־דריש זעהר געמאכט האט רעדע לעווויס סולווען למדען. שטארק געטוזט ציונוזם
 געווען ווורקונג אותר אוז ־ראט5 אבעריאוייפ׳ן וועלט, יודושער רער און איינדרוק קענדע!

 בענדוך אונטערין פערשטעתז מעז דארף וואם פר^גע, לענסונגיס אויף מונוטאלע. א
 פערשטעהן מען דארף דאס אז געענטפערט, ווווצמאן פראפ. האט היום'/ "גאציאגאלע

 אין יודע; טויזעגד 70 יעהרלור אמגוואגדערן זאלען ארין־ישיאל קוו! דאס זוז, דעם און
 אמערוקאגער דו פאר אוז אמערוקיא! ווו יודען, פאר סביבה אזא פאמעלוך שאיפע; דארט /

ענגלענדער. דו פאר עגגלאגד און
 שלים" דער אזיף געווע; זענעז פארשטעהער יודושע דו ווען צטט, דערזעלבער אוז 1

 אויס־ דעם זוגט מאל ערשטען צום פארגעקומע; לאנדאז און אזז פארוז, או; קאגפערענץ
 טאג א וועלבעהאט קאגפערעגין, צירנוסטושע אנ^לוועלטלובע וועלט־מלחמה דעי פין ברוך

 האט קאנפערענע דו מנהיגים. ציוגיסטושע דו פון בעריכט רעם אי־סגעהערט שפעטער
 "ועד' גטער א געווארען בעשטומט אוי־ אזז דאז בעשלוסען. וווכטונע רייה א אנגענומען

 אוגזשעי לוריא, יוסף ד״ר טהאז, יעקב ר“ד עדער, ר“ד פון א־ץ־״שראל פאר הצירים־׳

1
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 זשאבא־ — מזטארבגיטער נאהנטסטע איס אז; וזזלקאנסקז, אזנזשעגער עטוננער, גער
אמערזקא פון לעווון־עפיעטיין און טינסקי

.א׳י אין לאגל אוינמלארע די
 נעווען פערוואלטוננ מוליטערישעד דעד אונטער איז ארץ־יש^ראל אין לעבען ראם

 ילויז אגינוואנדערער. נביע פאר געשלאהען נעווען זענעז 'לאגד פון טויערן ד: ליוכט. נישט
 ערלויגט' געוועז אזז אריד־ישראל, אין צגיט לענגערע א, געוואוינט שוין תאבען וואם די,

 אין געבעטערע אמת, זיר, האט לאגד פון לאגע עקאנאמושע די אריינצופאהרעז. צוריק
 די עיויזעז2 האבען ראם הערשאפט. טערקושער רער אונטער לאנע דער טיט פערגלייר

 גיד ט5נעברא !האט וו, א. א. קאואירא—ירושלים׳ באהז־פערבינרוננ די שטעער־ציפערן.
 פון פערשענערוגג דעד אויר געווארען געלעגט אזז אכט בעזונדער א לאגד. אין לעבען

 גע־ געעפעגט זענעז גאסען נגיע ירושלי,ם•. פון אויפבויאונג דער אויר בפרט שטעדט, די
 נערם פראפ פון פלענעיר די לויט טזזלווגיז געווארעז, פערפלאנצט נערטנער ווארעז,

אנדערע. און
 עסדר לאגד אין ישוב יורישע! פון לאגע פאלוטישע זור"די האט אבער דעחפאר
 אין סיפיעלע איהרע פון טייל גר^עעד רער וואס אדמינזפטראציע, די פערעתערט.

 צווי־ געקוקט תאט אגטז־יורזש,. ארער אגטזסעמיטזש געוועז זענעז בעאטטע נודיוגע
 שפעל האט וואם דעמאגאגעז, אראבישע די מצד אגישאציע דער אויר פינגער די שען
 נושע געוועז געזאנט, ווי איז, לאגע רו רעזולטאטען. טרויערינע זעהר צו געבראכט פער
 *שלוב־קאג דו זנר האט 1919 מאי אין וואס פערשטענדלנר, איו עם און קלא־ע. הזה

 ■ אינטערנאציאנאלע די ישראל*אךץ קיין שיקע! צו געצוואונגעז נעזעתן ענדלנר פערענץ
 פוז בעפעלקעדונג דעד בגי אניאנקעטע מאכען צו בעשטימט נעוועין איז וואם קאטיסיע,
 פון איינרדוק אלגעמוינער רער מאנדאטאר. יאלם פערלאנגט זי וועמיעז מזרח, גאהנטען

 מאג־ ענגלושער דעד איז אר־ן־ישראל פאר גלייכסטע דאס אז געוועז, איז קאמיסיע רער
שאלי;. יודישע׳ פאריז הזים נאציאנאלע א — בערגיט מאנדאט עננלאגדיס אוז דאט,

 דעד פון קאמיסיע ספעציעלע די ארץ־ישראל קגין געקומעז אזז 1919 יוני אזן
 ציוגיסטנשער אמערילואגער דער פו; — נעזאנט בעסער ארגאגיזאציע, וניפטזשעי צ

 שט^ל פעראיינזגטע •פון-די ■•־רייבטער בער !אוי פונ׳ם בעשטאנען אזז וואס ארגאנזזאציע,
 יעקב אמערזקא(. אין ארגאניזאציע דער פון )עהרען־פרעזידענט בראנדגים ד. לואז טעז
 פרזדענוואלד, פראם. ׳תערצליען, פו! מזטאי/זזטער נאהגטער, געוועזענער רער האאז, דע

 נעוועז צגיט יענער אין איז אמערזקא אז בעטראכט, אי.ז נעתמענדיג ראזאוו. און ואלד
 פאליטג־ אגרויהער חוץ א אז פערשטענדלנר, אזז ישוב, פו; אויסהאלטעחז גאנצע דז

 *געריי געוואלדיגע א אויר געהאט קאמיסיע רער פון ווזזזט דער האט בעדגיטונג, שעיר
 ציוניסמה א׳מעריקאנער דער דודר ישוב פון פזנאנסזרוגג ווייטערדיגער דער פאר טוגג
ארגאניזאציע. "•ער

 ?5נא לאגד און אגזטאציע אנטז׳יודישע דו וזר האט אברייזע בראנדגיסיעס נאר
 העכפטע די וואם הבטחות, שעגע דז געהאלפעז וועגזג האבען עם פערשטאירקט, ר טעה

 ׳ ציוניפטישע אנדערע און ביאגדגיסין געגעבעז האבעז לאגד אזן מילזטער־בעאטטע
 בוונות. בעסטע די ׳אפשריגעהאט האט סטארס נענעראל גובערגאטאר, דעד מנהיגיכם

 יודושע אויר שפיאר דעד אין גערעדט און העברעאזש אויסנעלערנט אפילו זזר האט ער
 די אבער .1919 יולו אזן ירושלוס אין רבגים־קאנפערענץ הער אויר למשל, אסיפות,

 סעפפעמגער — אויגוסט אזן אנטז־יודיש. געווען אזז געזאגט, ווי בכלל, בעאמטעגשאפט
 סעפטעמ־ סוף פערשטארקען. אנגעהויבעז אונטרוגעס אינטו־יודישע די זזך האבע! 1919
דעך דערליצזגגע ירושלים אע “געזעלשעפט "קרישטליך־מצחמעדצנישע די האט בער
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 ?רושע "ד: געווארען: געזאגט אוז עם וועלבע־ און ־עזאלוצ׳ע, 'א סאכט עגגלושער
 .אלם סיי לאגד אין קומט וראם יוד, יערער. או! ווערען, פערוועהרט דא־ף אומוגראציע
 ווערען צורוקגעשיקט ף3הי דארף —. צורעה אנ׳אגדער צו סכי סאלדאט, פרייווילונער

 זונגע־ און שפועלץ; צו געיווארען פערוועהרט ןענעז נאכדעם באלד הוום-לאנד". זיין און
 מען האט דא אז זיר, שערשטעהט חומנעז. נאציאנאלע ■אלערלוו עדטער עפענטלוכע אויף

 שטומונג ־: א:ז בכלל "התקרה". דו — הימן נאציאנאלען יודושעז דעם בלויז געמוונט
 בריכטען ד: ווכיזען אנגעהויבען “זי חאבעז באלד און נעשפאנטע, א געוואדען לאגד אוף
זריעה. דערישלעכטער פון

 באלם גענעראל ארין־ישראל, אובער גענעראל־גובערנאטאר מולוטערושער דעד ווען
 *טעג אראבושער דעד פון ■דעדאיקטאר דעיס ערקלערט 1920 פעירואר מיטען אין האט

 ענטשלא׳ אוז רעגירונג ענגלושע די אז שדק", אל "מראת ירושלים און צייטוינג לוכער
 פאלה. יודישע! פאר׳ן היום גאציאנאלע צוגעזאגטע די אר״ז־ישראל אוז אויפצובויעז סעז

 יעזול-־ דער און דעמאגאגען רווה א מצד אגוטאציע שטארקע א אנגעהויבעז זיר האט
 רעם פייער-טאג מאחמעדאנושען א או,ן דעמאנסטראציע ערשטע דו געוועז אוז טאט

 געגע: פדאעעסט געווען: אוז לעמאנסטראציע דעד פון לאזונג דעד פעברואר. ־טעז27
 בע־ זוך האבען דעימאנסטראציע !רער און גענעראל־גובערנאטאר. פוז ערקלערונג רער

 קוון גאדגושט כמעט אבער קרוסטען, מווסטעגס אראבער, שטאדטושע ,בלויז טוולוגט
 נד.8ל פו! אייגוואוינער די פון דריו־פערטעל זענעז וועלכע )דארפם־אראבער(, פאלאכען

 פארגעקומען אוז וואס רעמאנסט־אציע, צווווטע די געהאט האט אויסזעהן אזא פונקט
 ערשטע דו ווען ציוט, רעד או,ן מערה. ־טעז13 רעם שפעטעד, פרצטאגען צוווי מוט

 מוט ביענוגענט גושט שויז צווווטע רו זוך תאט שטול, אי־ובער אוז דעמאנשטראציע
 געגען אדויפטרעטונגען פטנדלוכע צו אובערגעגאנגעז אויר אוז נאר העין־רעדעס, בלויזע
 >הנ' פא%;עקומע; אויך זענען •רושלים און דעמאנסטראציעס ■דו מוט פאראלעל יודען.
חיפה. און לאגד, עק צולווטען און דעמאנסטראציעס לוכע

טררמפעלדאר׳ם
 צפי< און אויר אוז יודיען אין לאנע דו אונרוהוג גאגין געווען אוז ציוט יענער צו

 קא:^ דו בעת אקופאציע. פ־־אונצויזושער •יעי אוגטער געשטאנען אוז וואס אר״ן^שראל,
 די מוט גליור האבען מורדים אראבושע די טוט מוליטעק פראנצייזושעז פולם פעי

 קלווגע ר; און מט>לה קאלאגיע יודושע גדעמערע די אויר געלוטען ישובים קרוסטלוכע
 ■פין ארביוטער דו זענען שבט י״ז וועז חמרה. און פפר־ילעדי תל־חי, ארביוטער־ישובים

 דע- געווארען געיהרגיעט איז עם או; געוואדעז בעפאלעז טאג העלען מוטען און הל־חי
 שטאירקע א געבעטען פונקטען יענע פון חלוצים עטלוכע י* האבע! שאד, ארבטטער

 ראן שוין אוז וועלכער ירושלים, און "ועד־הצירים" דער האט לוודער, שמירה־הולף.
 מ. מ. יפו: ת<ןגד עגערגושער גאגיז רער דוק־ געוואיעז געפוהרט .חדשים עטלוכע זונט

 מערע ־טען1 רעם לאגע. רער פון עדגסטקיוט גאגצע דו אבגעשאצט נושט אוסושיקוז,
 א־אבושע בעוואפענטע 200 אלערר פון אנפאל גרויפער א פארגעקומען אוז 1920

 מוט חלוצים דארטוגע די פערטוודוגט האבעז עם וועלכע׳ הל־חי, ישוב אויפין מודדים
 רעזולטאט רער שלאכט. פארמעלע א עיטוווקעלט זיר האט עם בראש. ט־ומפעלדאר״ן

 העלד, רער — טרוימפעלדאר יוסף דעדונטער יודען, די מצד הרוגים זעקס :'געורען אוז
 גאלופא־ אויף לעגיאן יודושעז ערשטען פונ׳ם אנפוהדער די פו: אוונעד געווען אוז וואס

 לוניען־אפו־ יודנשער אוונצוגער רער געוועז ה־יהער יאהי צעדן מוט אגז וואס און לי
י&פאנו׳שער .דעו־ אה העלדגשקצט זצן $ךןןנק צרמ^ע צצרזשעכ דוסושע־ דעה אין ציר
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 'פעיברע׳ צוריקנעעויגעז, דר האבעז הל־הי פין הליציב לעבעדגעב^־בעיע ,ד מלחמה.
י-יצוב. דאזיגעז רעם פה יעבבירעם עטלי-ע ד: דך ה:נטער נעג־ז?

,ידישלים אין פאגראם דעד
 גע? האבעז טרומפעלדאר יוסף פון העלדעז־טויט ־ער און הל-די ר־ א• אנפאל דע־

 דך בערויזעז !האט מען אזזדעד נאך אבער לאנד, אזן אביג־דוק געוואלדזנעז א מאכט
 אזז^רושלים. געשעהענישען טרויעהיגע ד: געקומען זענעז לאנע, רער אזז אריענטירען צו

 פסח, אום דריטע די געקומען איז דעמאנסטראציעס דערמאהנטע צוד: ערשטע ד: נא־
 זזך ׳האט פראצעסיע נרויסע א "נעבדמוסאה'/ ׳ום־טוב בשעהין אפיזל, ־טעז4 רעם

 פון בילד דאס געווארען אויפגעהויבעז אזז רעדעס ד: בעת מויער. יפו׳ער צום געלאזט
 פאלע־ און סימיען פון ..קעניג אלם געוואירעז פראקלאמירט איז עד און פרזול עמיר

שיסע ד: אלזזן האבעז וואס פראוואקאטאדעין, שאס. א דערהערט דר האט עם סטינאף.
 דעך אויף געשאסען יודען האבעז דאס אז אגיטזרט, באלד האבען אבינגעאידענט, ד"

 האט וואס געשלעג, א אנגעהויבען דר ■האט עם פראצעסיע. יוס^טוב׳דיגער הזזלזגער
 אזז ."רעזולטאט דאס טעג. דרבי געדויערט האבען אונרוהען די פאנדאם. א צו געפזהרט

 און פרויען יודזשע געשענידעטע 2 פערוואוגדעטע, 200 יודען, דער׳הרג׳עטע 8 געויעז;
 מילי־ ׳דעך פוז בעציהונג ד: אדאבער. פערוואונדעטע און גע׳הרג׳עטע צאהל הזבשע א

 נישט האט מאכט העכערע די פערדעכטזגע. א געווען אזז אדמינזסטראציע טערזשער
 זעלבסט־שוץ אזא וועז און זעלבסט־שדן. יודישען קיין פאנראם־מעג ד: אזן ערלדבט

 אויס? זיר האט און געווארען אבינגעארדענט דאר אנדערע אין זשאבאטינסהי׳ן רו־ר אזז
 אונרוהען, קרן ראיאן זבד אזז דערלאזענדיג ג:שט! פערטזזדיגונג, דעד אז; נעצזיכענט

 וראן און געשטערט מאכט מלליטערישער און פאליצייאישער רער דורך ע־ אזז
 קריענם־ א געווארען נעשאפען אזז אדום טעג עטליכע אזז אוז געוואיעז א־עסטד־ט

 אלרן, זשאבאטינסקי׳ן דערונטער זעלבסט־שוץ, דאזיגעז פון מאז 20 האט ויאס ט,5געד;
 נעריכט, אזן נעזאנט האט זשאבאטינסקי וועז הפיסה. שווערע אתר י 15 יף;א שפט פעריב

 אד־ די נאד חברים, זביגע ם.יט ער נישט דצען דארף ס־ראנק5בעשילד:נונ דע־ ״ף;א אז
 האבען בראש, סטארס קאלאנעל און באלם גענעדא)ל מיט׳ן לאגד פון מזנזסטראציע

 אויף קוקענדיג נישט אבער וועלט. רער אין אנ׳אבקלאנג געפונען ווערטער רזכטינע זבינע
 פערשיע־ פוז קער^ערשאפטען משט־יודישע און יודישע מצד פראטעהטע: מאסען ד:

 הברים זבינע מיט ער איז זשאבאטזנםקי׳ן, פון פעראורטיילונג דעד געגעז לענדע־ דענע
 לאנג, אדי פערבליבעז דארט אזז און עבו פון הפיסה רער אזז נעווארען ארבינגעזעצט

 מיט צוזאמען אוז ^רמזנזסטראציע אויבערשטע ידי געביטען זזך האט גזבען אז: בזז
 אין פאלזטזק אנט^יודישע זין נעוויסעז א אזן און שוואכע הרבטזזנזנע, ־ז א:דר

- ארץ־יש־אל.

סאן־רעמא. פון אקט דעד
 געווארען בעצייכענט רעכט אתן גזשט ראן אזיז ירושלים אזז צדאמענשטוים דעי

 ענטשיי- מעהר צו ברעננה געמוזט האבען וואם הבלי־הגאולה, רז אלם פיעסע דע" אזי
 ־טען24 דעם האפנונגען. יודישע 2ד פון פערווירקלזכונג רער צו בנוגע שייט דענדע
 געווא- בעשלאפען סאן־רעמא ׳אין פרעמיעירען־קאנפערענץ דער יף:א אזז 1020 אפי-ל

 שלום־טראק־ איינ׳ס ארץ־ישראל בנוגע באלפור־דעקלאראציע די א־רנצוגעהמעז יעז
 אויגוסט ־טע!10 דעם )אונטערגעשריבען טערקבי מזט שליסט יאא-׳זציע דז וואם מאט,
 "דעך געווארעז אנגערופען נארדוי׳ן פון אח וועלכער באקט, דאזזגער דעי (.1920

גבעקל^ציע(־פוב^3■ 2דע )נ^ך _ “נעשיכפע יודישעך גביעך דעך יפו; פיק צודזטע־<
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 בעפעלקערונג דו אריך או; לאנער סאציאנאלעז יודו^עז רעם בערוהוגט ב:םעל א האט
 *רע צענטראלער ענגלושער דער פוז פאלוטיק ד? זוך האט שפעטער איץ־יש־א־. פו;

אויסקרוסטאלוזורט. נאממעהר אי״ז־־י״ציראל בנוגע !ירונג

 *פאסט עננלושער געוועזענער דער סעמיועל, הערבערט סעד אוז 1920 מאי א:!
 ה. ד. היי־קאמושיאנער, אלם געווארען בעשטומט אונערן־מונוסטער, ־אז אוז מינוסטער

 יאהר פערטעל א מוט שוין אוז סעמיועל ארץ־ישראל. פון פעיראילטער אויבערשטער
 ✓ קאנטראלער. ספעציעלער אלם בעזור צוווו־חדשיס׳דוגען א מוט לאגד אין געויעז פרוהעד

 דע־ פערהעלטענושעז, דו מוט בעקענט געהאט זיר האט און אדמונוכטיאציע דעד פון
 *יו דו מוט געווארען פערבונדען בעזור זיון דורך אויר אוז יודושע.׳ער ד; מוט רונטע־

 רער מוט געווען משדר זרד האט עדווון זוהז )זיון •משפחה־באנד א דורר לאגד און *דע
 גראזאווסקי(. יהודה פעדאגאג —שרופטשטעלער העברעאושעז בעקאנטעז פו; טאכטער
 זוך האט אוהם( רופען ארץ־ישראל און יודען דו ווו העליון", "נציב )דעי־ העמיועל

 אנ׳אייגע־ ווו אנהויב, פון בא!לד איינגעפויגען ארץ־ישראל און יודען דו צולושע; בכלל
■בעטראבט. כסדר עד ווערט אזעלבער אי־פ אוי נער,

.פעדוואלטונג סעמי־על׳ס ארנטער
 *אווג דו צו מוטגעגעבען סעמיועליז האט הענוג עננלישער דעד רואם ער, ־ו ב אולם

 פון פארשטעהער דו פאר פארגעלווענט האט סעמיועל וועלכעז און לאגד פון וואוינער
 *שא די געווארען בעטאנט אוז חיפה, און און ירושלים או; בעפעלר׳ערונג גאנצעד דעי־
 רע׳ צענטר^לער דער פון פערארדנונג דער לויט הוום. נאציאנאלער •ודושער א פו; פונג

 לאגד, או; אדמונוסטראציע ציווילע א געווארען איימעפיהרט אוז לאנדאן, און נירונג
 דעי פון !פארשטעהער פון בבידאט א געווארען אויבגעוועהלט אוז העליון נציב צום

 אוז עס קרוסטעז. און מאחמעדאנער יודען, פון דריטעל גלגיכע צו לאנד־בעפעלקערונג,
 ארא־ אוז העברעאוש ענגליש, דריי-שפראכען־סיסטעם: דאס געויא־ען איינגעפיהרט

 פער־ אוז אומוגראציע ידו געווארען. ערלויבט אוז ערד פערקויפעז אוז קויפען דאם ביש.
 ציונוסטושע^ארגאנוזאציע דעו־ פון משרד־חעליה דער ווען בפרט געווארען, לייכטערט

 ערקלערט באלד אויר האט סעמיועל איינוואנדערער. פאריז אחריו,ת די יור אויה נעהמט
 ויעל־ הברים, זוינע אוז זשאבאטינסקי׳ז פאר אויר דערונטער אמנעסטיע, אלאלגעטיינע

 פראצעם, פונים רעוווזיע א פערלאנגט און בענוגענט נושט זוי דערמוט אבער האבען כע
געוואדען. העהאביליטןרט ענדלוך זענען זיו וועלבער ׳דודך

 ארמוניסטראציע סעמיועליס אונטער האט ארץ־ישראל או; ישוב יודישעי־ דער
 טעטוגקטט און■ אונוצואטווו אונטערדרוקטע פרוהער די אייפגעלעבט. רעכט ערשט

 אנגעהויבען זור האט דערמוט פאראלעל אומעטום. ארויסווייזעז אנגעהייבע; זור האט
 איז 1920 יולי און וועלט. גרויסער רער און ארץ־ישריאל לטובה א־בגיע שט^ורקע ד:

 בראנדייס׳עס אונטער לאנדאן און קאנפערענץ ציונוסטושע גיויסע דו פאיגעקומען
 הויפט־ •דו געווארען אובערגעגעבען וויוטער איז סאקאלאוו׳ן און ווווצמאנ׳ען פארזיין.

 פעראנטווארטלוכע צו געווארעז צוגעצויגען זענעז עם א־גאנוזאציע. דע־ פון הנהגה
 ציוגי־ פאיסוווע געווען בוז־אהער זענען וועלכע פערזענלוכקטטעז, בערוהמטע א־ביוטעז

 מוגו־ דער געווארען געשטעלט ראט פונאנציעלען פון שפוץ דעד אן אוז אזוי סטען.
 אנגעי־ זור האט עם מאנד. אלפרעד סער ענגלאנד, און ארבצטעז עפענטלוכע פאר פטער

 און )גרוגדונגם־פאנד( היסוד" "קרן פארי; זאמלונג די וועלט גאנצער דער אין הויבען
יאהחעז ערשטע דו און נויטוג זענעז וועלכע שטערלינג. פונט מיליאז 2□ פו; סופע דעד

ארץ־ישבאל. פה אדפבויאונג דעה
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ן£3לן נייעם 6שת׳ ^תאנידתן! די
 הוסטארנשען גרויסע; רעם א:; פאפט עם ווי איז, 'ארץ־ישראל אח יודענטום דאם
 ארץ־ ליהודי הזמני "יועד דער ארגאינוזיחונג. גרונדלוכער זבן צו■ צוגעטראטע; מאמענט,
 *געווא געשאפעז אוז וועלכער א״י(, אח יודע; דו פון קאמוטעט )צגיטווציוגער ישראל"

 צונויפ־ צוועק מוט׳ן יהודה, אצנגעגומע; האט אלענבוי גענעראל ווי נאכדעם באלר .רע;
 אוונוגע נאר ענדלוך האט ארץ־ישראל, ;וו; יודענטהס פונים קאנהטיטואנטע דו צורופע;

 ער־ מוסיע זבן לאגע( פאלוטושער אוגקלארער !רער )צולועב פיאבעס אונגעלונגענע
 נעעפענט קאנסטוטואנטע ארער הנבחרים" "ואספת די אוז תרפ״א תשרי כ״ה פולט:

 שוכטען; אלע פו; פארשטעהער געווארעז געוועהלט זענע; עם ירושלים. או; געווארע;
 אז דערצו, געפראכט האט ראם ■פרויען־ךעפוטאטונס. בעטיולונט אייך זיר האבען עס
 ,אןגיערך פערטראטען האבע; וואס דעפוטאטוען, עקסט־אריטאדאקסישע צאהל קלוינע א

 אויף אבער זוצונגען, ך.י■ אח בעטוולונע; צו אבגעזאגט זוך האבעז ישוב, ׳פונ׳ם 10%'
 אייג־ שום קוון דאם האט הנבחרים" "אספת דער פו; אויטארוטעט און ארבייט דער

 אויסנעוועהלט האט הנבחרים" "אספת רער פו; סעסיע ערשטע דו געהאט. נישט פלוס
 פונים פארשטעהער לעגאלער דעך אוז וועלכער קאמוטעש(, )נאציאגאלער ועד־לאומי א

כלפי־חוץ. און כלפי-פנים ארץ־ישראל או; ישוב יודושע;
 דו און פערשטאןרקט בעזונדערס, זוך האט ארץ־ישראל און אצנוואנדערונג דו
 האט 1921 פון חדשים דויערשטע אח אז אזוי תרפ״א, פון ויונטער־הדשים ערשטע

 פערקלע־ מלחמת רער פו; במשך זיר האט וועילכע לאנר, או; בעפעלקערונג יודישע דו
 פארי; ווו צאהל, דערזע׳לבער צו רערגרווכט שוי; שיעה דריטעל, צוווו אויר• נערט

 פער־ עם וואר. צו וואר ■יפו; וואקסט חלוצים צאהל דו וועלש־קריעג. אויסברוך.פון
 פון פולס רער אומעטום זוך פוהלט עם בעוועגונג. קאאפעראטוווע דו מר קט“שטא

 לעהר־אג־ דו פו; אנהויפעמיוג אונסטוטוציעס, זיינע א|לע: מוט יעבעז יוריש אנ׳עכט
 וואס פרועדעינס־גערוכט, יורושע ראם משפט־השלום, מוטי; ענדוגענדוג און שטאלטע;

 ריב־ 245 מוט ׳קאלאגיעס און שטעדט דו או; אבטוולונגען 23 געהאט לעצטענס האט
 געווארען קאגסטוטואוחט אוז לאגד אח רבנישעי-גערוכט אויבערשטע ראם אויר פער.
 אוז קאנס&וטואורונג רו ירושלים; אח (1921 )פעברואר, רבנים־קאנפערענץ דעד אויר•

 דהיינו ארץ־ישראל, און פרעמד געיווען אוצט בוז איז וואס פארם, אזא און פארגעקומען
 פ־עזודענטען צוווו מוט בית־די; ספרדיישען און אשכנז׳ישעז פון פעראיוגוגונג א דורך
י אב^בית־דין(. אלם קוק הרב או; נשיא אלס !מאיר יעקב )חכם.

 בכלל האט ■ארץ־ישראל איו הווים יודושער דער פון לאגע עפענטלוך־רעכטלוכע דו
 ■מאי־ פונים זוז אונים פארם רעאלערע א מעד.,־ אלץ וויוטע־ וואם אגנעהמע; אנגעהויבען

 י־ע אלם פעלקער־בוגד,און דורכין ווערען בעשטעטונט גוב׳ען און יארך וואס עקט, דאט־פרא
 חיפה אח ארבווט. זווער בעניוט ווודער אנוטאטארע; ^■ראבושע די האבען דעם געגע; אקציע

 וועלכעד קאנ^רעס", "אראבושער אזוי>ערופענער רער פאר^עקומזמ פעביואר או; אוז
גע או; הוום יודושער רער פון שאפונג רעד געגע; פראטעסט א ׳^רויסגעטראגעז האט

 רעם אבצושאפעז פערלאנגעינדוג לאנד, און יודען פון אומוגראציע ■פרייער. דעך גע!
 דעך געווען נושט איז •“"קאנגרעס דאזוגער רער וויוט ווו אויף סאן־דעטא. פון אקט

 זויערע און• ארץ־ישראל און אנינוואוינער אראבושע טיול נרעסטען פונים אויסדרוק
 "קאננרעם" נאכין וואך אוח בלויז וואם פאקט, רער בעווגיזט אונטערעסען, ווירקליכע

 ירושלים, פו; בפרט געגענדען, פערשועהעגע פו; עסקנים אראבושע גרופע זיר האט
 פאר־ בעלי־מלאכות-פעראוונען, אראבושע ירושלימיער ידי פון פאדשטעהעך דערונטער
 זעגען זוי $ז ערקלערט, אויחם און, סעטיועל הערבערט העליון נציב פעלן ועשפעלט
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 *ארץ די אז עכער, איפרינענם איז עם החלטות. זצנע און קא״רעם ע־ חיפה זענעז
 *ארץ אז נעדאנק, מיט׳ן אצנלעבק גזבע; און גאר זיר וועלעז א־אבע־ ישראל׳דיגע

הרם. נאוציאנאלע יודושע ־: אזז ישראל

1 גרענלצען. דל
 געזאגט: רצטליכער סוריען, און ארץ־ישראל צווושען גרעניצען ד: פו• פיאגע די
 א איז וואס כיאנדאען׳געביט, פראנצויזישען און מאנדאט־נעביט ענגלישע: צווזשען

 דורכיז געווארעז *געלעזט לעצטענס ענדליר איז פראבלעם, שוועד א געווען לאנג צצט
 אי! מאנדאט־געיביטען די פון אצנטיילונג דעה וועגען טראקטאט ענגלוש־פראגצויזישען

 וועל־ )נציב(, נסיב פונקט פולם פאלגענדע: בערר איז גרענוע די מזרח. גאהענטע!
 דעה בוז י פאס ןא|גלייכעז אין גרעניץ ידי געהט כעדזשאס־ב^ז, דעור ביי לזעגט כער

 )אררעי( דעראה באהן־קנופ רער ים־בנרת. אויפ׳ז )צמח( פעמאר באהן־סטאציע
 נישט יארמוס־טהאל, דורכיז גריענוץ די געהט ווצטער לשות. פראגצויזושען אזז בלצר>
 לינקס זור ציהט דמשק, י פון קומטו וואס באהן־ליניע, ברייטער דער פון אבגערוקט ווצט

 משואה, קאלאניע רער איבער באניאס הארף ביז׳ן חוליה,־געגענד און מי־מרום. ירדן, פון
 ארץ־ישראל, פון שטח אילם בלייבט וועלכע קאלאניע, יודישע צפולדיגסטע סאימע די
 ליע־ וועלכע יארמוק, או; לוטאנו פון וואסער־קראפט די שוץ. עגגלאנד׳ס אונטער ה. ד.

 אויסצונו־ רעכט דאס היום נאציאנאלע יודישע די האט שטח, פ־אנצויזישען אין גען
 מיטעללענדי־ צום אראב געהט און גרע׳ניץ־ליניע די אתם זיר קרימט מטולה פון צען.
 קאמו־ ענגליש־פריאןנצויזישעי ספעציעלע א )סולם־-צור(. ראס־איל־^ראי ביז ים שען־
 דאס גרעניץ. דעד פון איינצעלהייטען די בעשטימען גאר וועט סיע

 די פון דרום צו עבר־יהירדז, אין ארץ־ישראל. פון מזרח־ג.רעניצען די כעשטימען
 פפעציעלען א ■דורר ווערען דורכגעפיהרט וועט דיום־גרעניצען ד: אויר או: הורז״בערג,

 ארגאיוזאציע. ציוניסטישער דעת און רעגירונג ענגלישער דעד צווישען אבמאר
 געקאנט ׳האט מעז ווי גינהטיגער, ארץ־ישראל' פיאןר גרעניצעי די זענעז בכלל

 דעיביי וויכטוגסטע דאס .1916 פון אבמאר עעליש־פראנצויזישעז לייטיז ערווארטען
 זוך פעראירניגעז עם וואו אתט, דעם פון אסהויבענדיג ירךן, גאנצער דע־ וואס אזז,
 פוז שטה אולם זזר געפונט אויסלאז, ביזיז באניאס( דארף )ביים קיואלען דרג זענע
היום. נאציאנאלער יודישער דעה

א^פזיכטען. גרויפע ארן פלענער גדרם?
 דעי בוו ראליע גרויסע ;אז שפועלעז וועט וואסער־קראפט זיין און ירדן רער

 דעם אייף הויפטזעכליר “"אלטניולאנד זיין בויט הערצל ארץ־ישראל. ■פון ארפלעבונג
 ■׳תדז־שטראם שטארקער דער וואם בח, מעכאנישעז אויפין אוצר, אונגעהייערן אזיגעז“

 פטא׳ אניעלעקטראפיקאטארישע וואלט אויסרעכנונגעז גייעסטע דו לויט געיבעז; קאז
 "אויה פערד־קראפט. הונדערט־טויזעינד צוויו חעכער געבעז געקאנט ירדן אויפ׳ן ציע
 ע-׳פלאן*עלעקטרויפוקאצ בעוואסערונגס־און גראנדיעזער רער אייר באזירט באדעז רעב
רוטענבערג; אונזשענער פו;

 דער און ,ארץ־ישראל אזן איבצט פראקטישער רער מוט דו.פעראונטערעסירונג
 רער און שטארק אזוי געוועז 'נישט קוינמאל נאך אזז זזר בעזעצעז צו דארט יעגעהר

 -ע־ראט־ דזשיימס פון אגוטאציע־ייוזע דו צצט. לעצטער רער אוז יוז וועלט, ושעד יוד
 אמע־ קצז ראטשולד( עדמונד באראז פאריזער )רעם הידוע נדיב פון זוהז דעי שולי,
־,גע פראיעקט, בדאנדצסיעס לויט אזז, עם ערפאלג; בעדצטענדיען. א געה-אט האט ריקא

וועלכען אזן ארץ־ישראל, פון אויפבוי !,פאר יאט אלעקאנאמזשער כעווארעז
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 ־צוגעשרו אויך דארף בעד-נוטוגג א פארטווי-ציוגוסטעז. קוון גושט אויר, ארע; גער,ע; עם
 עקאגאטו׳ פ,י; פארזיצענדען רעם מאגד, איפרער סונושטער פו; גפי?ה דעד וועדי;■ בען
 קם; ווווצטאז פראפ. טיט צוזאמען ארגאנוזאציע, ציונוסטושיער רעי־ פו; ראט שען

 אויטא׳ זעהר פאר זוך רעכעגט וועלכער טאנד, .1921 יאנואר הורש איין ארץ־ישראל
 עקאנאטושעד רער פאר אויסזוכטען בעסטע די זאגט־פאר. געביט, ־עם אייר• ריטעט

יאור. פו; אוי^לעבונג
 און פאר קוטע; עם וואו אמערוקא, ן א: יודעעט^ס ראם האט ווארט לעצטע ראם

 צווו־ אונט/גחהאנדלונגען שורות, דאזיגע ד: שרייכע; מור ווען מאהענט, יעצטוגען דעם
 רייו־ פאדערן וועלכע טעקג או; )יראנדייס ציוניזם אטערוקאגער פון ■פוה־ע־ די שע;

 אינוציאטווו, פריוו^טע אריך ווי ארץ־ישראל, אין ארב־יט קאנסטרוקטיווע פ־אקטישע
 ורייע־ שטועהען איתר פו; וואס^בראש ליוטונג, לאנדאסער רער פון רעלעג^ציע רער ^!.ן

 געזעלש^פט־ !*א טעיטוגקעט קרלטורעלער פון פאסטולאט זרעי טוט אוםישריה און טא;
 אג׳־ צו קיטען וועלען ריכטונ;ען ביודע דו אז גלויבען, ט׳דארף אוגוצואטור. לובער

 שווערוגקעטען עונאגציעלע דו .בעזעטיגען צו מוטווירקען סר א וועט עם וואם אייסגלעך,
 דאדטו־ רי פערברווטערן או; פעי־שטארקען צו או! ארץ־ישראל או; .או-־בווט דע־ פון
:?אויפבויאונגכ׳פלענער, גע

4921 עפרוי

(
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ביבליאגראפיע.
פוילען". אץ יודעו׳פראגע רער צי "מאטעי־יאלען

 :,5פל אזן האט, ארבייט וורכטיגע ראלאפאל או־ך אבער שווערע, אגיאונגעה־־ער
 איז .ארגאנזזאוציע ציוגיסטישער דעי פון פרעפע־ביורא ראם גענומעז דר אייף

 דעך צו "מאטעריאזלען שפרעך פוילזשעך רער אץ ארויסצוגעבען — נעמליר פוילען,
(*4פדלעף אין יורענפראגע

1. 6ז1מו58תגז1.מ *(

 ן א: יודען־־פראגע רז ווארום ארבזזט, דא־זגע דז .זז ז ד^רף שוועד אונגעועיעי־
 ויי זז, אזז אלט זי; עקזזסטזרט אז הגינט פון שט נ■ ני_יע. קזז; נישט דאד אזז פוילען

 יאהה 1000—800 $נ'ערר הזזסט דאם פיילען, אין ישוב יודישעי דעי איז עם עלט
 פונ^נדערגעצוועגט און ברענענדזג. היזם, זז אזז או;.שטעגדיג לעבט שוין. *ז לעבט

 טאקז דערפא־ ארוס. זז נעהמט קעבען גא.צע דאס נא־ נעבזט, איזן נזשט זז. איז
 פשוט טאקע א־ז אונפערשטענדליר, צזוי פערפלאנכערט. שטארק אזוי זז א:ז

 מיזפטע-:והן,■ קיץ און טיזסטער קזז־ נזשטא אי.׳ )עש •־יפ-קי:־.'׳ נ״י וב- נגר "קת
 ערשייגעגען מאפע א אונו ־פאר זענעז אונפערשטענדלתר .לעזעז(. קאנען זז זאל יואם
 ניט נזשט זיר מזר קאנען ממילא או: פילען אזז יורע! פון געשזכטע דעי אזן

 א?ע נאר פוף, כל פוף ציטט. הטנטזגער דע־־ אזז יודעז׳פראגע רעי אין אריענטזרען
 נעשזבטע רער אזבער געווארע: געשרזבען זענעז וואס ספריה,׳• פיעל רז נאד אוז הקירות

 פארש ז;ר האבעז פארוואס נזשט, אלץ נאר מיי פערשטעהען פוילען, אזן יורע: פח
 ווי מעיהר, פזעל רעפובלזק פוילזשער אמאלזנער רעי פון מדינות רז אין געהאלטען יודען

 פון גזירות דז ב^ת אז נוט, וויזסעז מזר לעגדער. אזזראפעאישע אגדערע אלע אזן
 וואס דז, פון יודען מאסעז געווארען, הרוב קהלות יודישע מאסע א זענעז ט/(ות ר%ה

 ן א לענדער פערשזערענע אזן אויפגע־;אנדערט האבען טויט, פון נעווארען נציל יעגען
 יעפלאגט און געיאגט פערפזנסטעדט, פערארזמט, געבלזבען זענעז אזברזגע בזפעל דאס
 פין צאר? רז אזז ראך און שטעדט. פועל פו; פ לושי ,י און צרות רדיפות, גזירות, דורך
לענרער. אנרערע אלע אזן ווז גרעסער, ויענט פזז געפלזבע! און געווען פיילען אין יורע־

 רושלאנר, מלוכות: גךויפע דרבי דורך נעווארען פוגאנרערוערזסען אי; ביילעז
 גיזע", א אגגעהו־בען רעכט אויף ערשט •ז;" האט -א או• (1795) ■עפטרטר און כרסמען

 רן פ־; אזינצזגע יערע פוילען. אזן ירע^כראנע אזן,רער מלאנטע־ שרעתלזבער
 אזהרע צו •ורען־פראנע דז אויפגענוצט 4שטזזגע איה- אייף האט מלוכות דאזזנע

 אום פאלק, פוילזשע ראם בעררזקען קאנען צו איש אזנטריגעס, אזהרע צו צוועקען,
רויב. נזלניישען רעם פעררגיהעז את ,אזזוחיזיגע קאיעז צו בעפער אין מעהר
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 וועדען געזאמעלט נלשט קאנען און נחטט ט׳לרעל ט־אגע אזא צו :';ציטע׳יאלע;
 אונגעהויערע מאסע א אחת. רגל על ׳אבי־וועמעז, דורך טאנדעט, מעשה "חאפ״לאפ",

 מעגשען און ווערען, געמאכט ז: מוז מומחים ;׳■וד,־ דוקא •ז א ז: פערליאגגט א-־בגט
 מע: מוז פראגע דאזיגער הער פון צווגייעל דיען” צו וחזני: נלשט אוחד צי מען דאי־ף

 גוט מוז ער געבלט. זיין אין בקי א זמן פיו.- מעלם "עי־ און האבען, מעגש״ץ אניאנדער
 מאטעריאל רעם דארף ער וועלכער צו פיאנע, ער ; פו; טללי רעם צווללג, דעם קענעז

• ־ . זאמלען.
 זי איז נויטווענרלג און אבער זיר לוינט זו אונמעדנעהמונג. אזא ז א; קאלאסאל'

 מעה־ נאך און יודלשע פאר — שפיאר פוילישער ד;׳־ אלן דוקא טווענדלג ל זעה׳־־.
 וועגען טראכטען אנהויבע! נלשט גאר מען קא; איחר א־ן פאלימלקער. פחלישע באר

 וועגען אויר ממילא או! פראגע, פלטערע או! שץיפע דאזיגע דל פערשטעהן ריכטלג
יעזען. צו זי וועג, ילכטיגען א נעפלנע!
 דרגי אלע פון פראוויגעעז פוילישע דל געווארען פעראילנינט אלצט זענעז אט

 בעטראבטען צו מענישען אויסגעוועהלטע ך צומי זלך :••ימע: אייע ז?: פו׳ און בארעך/ "זא
 יודען־ דל אויר זי: צוולשעז או; מלוכה, פייללשער דע׳־■ מ/ע זענעז ייאס פראגעז, אלע

 פאר יערער זלר האלט שמועסען, צו פדאיע ער ץ דאז רנד צץ ,"ע אן מען הויבט פדאנע.
 און ארטלקלע; געלילענט עפלם אזהר ווענען האט ער מומחה, א פא־ קאמפעטענט,

 גארנישט האט ער אדער בראשורען, או; בלכלער עפים ציליטונג, ,זגי אלן נאטלצע;
 טאקע, .מען האט געזעהן און אויגעז. אללגענע זגינע מלט געזעהז ולאט נאי־ יעלללענט,

 ער. וואם פערשטאנען, רלכטיג גלשט האט קללנער או; גיעזעה! אנדערש האט יערער גור
 פון אנד-עיש, געזעהז האט ,“"זאבאר פרגיסלשען פו; שטאמט וואס דעי־, געזעהי. האט

 די לויט אלץ — אנדערש, עפלס גאר — רוסלשע; פון און אנדערש, — עסטרגיכישען
 בעזונדער, "זאבאר" יערע: פון רעגלרונג, יערער פון אינטדלגעם פאללטל^זע געהיימע

 ■ פלעל דל פון לאבלדינט גרויסען רעם אלן אריענטלדען צו זלר אלז שיוער זעהר און
 ■ חשבו קללן אב נלשט אפילו זיר גלט קללנער טאכינאציעס. פאללטלשע פערשיעדענע

 בלכלעך אויר וול אוזלנאטלצען, צגיטונגס־ארטלקלעז די פו; ריב דער אפיאו אז דעיפון,
 צו אויר געהערעז יודען־פראגע, דעי־ מלט בעשעפטלגט זלף׳ ען5הא מאס בדאשורען, און

 או; אודאי האט פראגע דאזלגער ■דער פו; ענטוולקלונג דעד פו; מאנלנאציעס; יעיע
 —פאללטלסע־ יודלשע אונזעךע, אפילו נלט. לף בעי. קלל; יער פאייט ך; פון קיינעי איראי

 פיעל נישט הלנזלכט דעד א״ן אויר קאנע; — זגין! נל׳צט נו^א־ קלל; צו >גי עס זאל
אויפקלערע;.

 עפעגעז געקאנט מאלט דערמאהנט, האבע; מל־ וול מאטעריאל, געזאמעלטער איא /
 יודען־ רל לעזעז אניאמת אויף ווולע; וואס דל, פון קאפ דעם מעכעז קלאר אויגעז, די

 דל און געלעי־נט פיעל אלהם פו; וואלטעז פאללטלקער יודישע די פוילעז. אלן פראנע
 זענען וואס ערשגינונגען, פלעל זעהר פלעל, געשטוינט. און געזעהן וואלטען פיילישע

 רער וול קלאד, געווארען אמאל מילט וואלטע; אונפערשטענדללר, שטארק עזוי אלצט פליז
 זלן־ האט עם וואס פערשטאנען, אמאל מלט או! ארומגעקיוקט זלר וואליט טען טאג.

 בעת או; מלחמה רער פאר “"זאבארעז דרגי אלע אין יודען־פראגע רער אין אבגעטחו;
 דעם מלט געקל,רעוועט . חאבען עם העונד וועמעיס *׳דערזעהז, וואלט מען מלחמת. דעד

 רי סלט מלחמה, דעד פאר “"זאבאר רוסלשען אין עגטשטא!נען אלז תאם באיסאט,
 היען דערנאר, און מלחמה רער בעת יודען, מלט געווארען אבגעטהון זענע׳ ולאם מעשים,
 מעשה־יאפלאנא, און מעשה־האלערטשלקעם מלט אפילו און נעווארען, פרגי איז פוילען
 האט דאם וועמען און געווארען געמאבט אלז אלץ דאם ויעיין צללעב און מאח עוליעב

 1ה^רב?צנ גאנצעה אלהף מלט ילדעז־פראגע דעה פון ענטוויקלונג נאנצע די און נענוצט.



263 פויד^ן. אץ ר#נע6יודעף דער גו ץן“מאטעויא

 פויצישע טוגע5ארפרי אפתיע, דו בוי ,אז זיכער, אוז עם אין געזעהז. יט;ב טע: מאצש
 נושט זיין צו שטרעבט מאס פויצען, פריו א אז געמארען, קצאר באצד וואצט פ^טריאטען

 טח אינטריגעס, פרעמדע פון פערסותרען צאזעז משט זוך וווצ או; אנדערע פו! אבהעננוג
. / יודען־פראגע. דו צעזען גונסטוג קא; או;

_ / 7--------------— ■־ -
 מאטעריאצען דרוקעז און צונויפשטעצען זאמצען, פון עגין עם : כ־נ.כ פעישטעהעז אזר

 מעונש, שום קוו; נושט קאן זאך דו אויפפאסען אנדערש פרצען. או; יורען־פראגע דעי־ צו
פראגע. א עפום צו מאטעדיאצע; וועגען בעגרוף א האט מאס

 ארגאנוזאציע ציוניסטושער דעד פו; פרעסע־פיורא דאס אז ארויס, אבער זוך ווייזט
 .צוגעטראטען אוז עס ווען געהאט, נישט זוגען און אפיצו אצץ ראם האט פויצעז או;

 און צייכט זעהר פארגעשטעצט זאר די זוך האט ביורא ראם .“"מאטעריאצעז ידו דיוקען
 טען מען? צו מאס? צו — מאטעריאצעז דו זאמצעז־ אויסגעפוהרט. זו ציוכטער נאר
 שוקט וואס “"פרעסע־ביורא א דאר אוז מעז גרווטען. פון המוכן, מן נעהמען דאך יואן

 אנהם דרוקען צייטונגעז פויצושע דו מאטעריאצ. אקטועצען ציוטוננען דו פונאנדער
 פארביי געהט און צעמארפעז זוו אוז אבער ער אוז יא, אוהם דרוקעז יודושע דו 'משט.

 אב אותם דרוקט מען און מען נעהמט פערגעסעז. אונגאנצען ער מערט ציוט, געוווסע א
 ער, בצגיבט יודען ביי און פאציאקען צעזעז אוהם קאנען העפטען, בעזונדערע און

 שייכות א נוט אשייסות, יא תאט מאס יענם, אדער דאס צו נאר מען גוט מען, מוצ צזכרוז.
 געמארען, נעדרוקט נושט צייטונגען דו און אוז עס און פרצען און יודען־פראגע דעד צו

פרצען". און יודעז־פראנע דעד צו "מאטעריאצעז העפטעצ א פארטוג — און
 זענע׳ מאם זאכעז, אזעצכע בצויז ענטהאצט (*"מאטעריאצען" העפטעצ ערשטע דאט

 עדשטע דאס שוין טאקע און צייטונגעז, דו נעמארען פונאגדערנעשוקט צייט זייער און
 דעה או; אריענטורען נישט זוך קאנען טור ממט■ מו■ דערממזט, “"מאטעריאצ שטוקעצ

 מי אין געשעהעננשען דו און ערשמנונגעז דו נושט פערשטעהען מור מייט מו סיטואציע,
 מאטעריאצען, אמח־מוכטוינע זאמצען צו אז המנט פון משט אוגז אוז עם !ויטמענדיג

 מאם פערשטעהז, יא זאצעז מור אוז פונסטער דעת אין בצאנדזשען משט ז^צען ימיר בדי
־ געטהון. מערט אונז מוט און אונז אדום

 און שמתלבן נתן פון לעטונג ד^ר אונט^ר ועט^ן/ 69) 1919 ווארשא ?:רשו^ן *(
גרינברם. י, פון ^,ר^דאקצי רןד אונטער

 מעגען •טעצדונג "א אוד "מאטעריאצען" די פון "אררספאתר" ל־שטער דער
 דעה פוז צ.־ק. פו; נאמען און •האט גרונבוים יצחק ,ה מאם יודען'/ אויף אנפאצען

 ציוניסטושע דו פון קאנפערענץ דעד אויף פארנעצעזען ארגאנוזאציע צינניסטושער
 אקטאבער .22 און .21 דעם מארשא און פארגעקומעז אוז מאם פערטרויאונגס־מענער,

געמארען. בעפרייט אוז פויצען מו דערנאר פאצד במעט הווסט דאס ,1918
 יודען אויף אנפאצעז דו אנגעהוייבעז מארשא און זוך האבעז געדענקען, מור מו

 פערצאזען צו והכמת עפוט מואוכען דצטשען דו אז דערשפורט, האט מעז נור מו באצד
 "קאנסומעג־ דער פון העץ־פצאקאטעז בעוווזען שטאדט אוז זוך האבעז עט צאנד. דאס

 .געמען, נושט שרז זענעז דייטשעז• די מען דערנאר, און .,ראזמאי", יעם ביו טעז־ציגע"
 נצח דעם פון העץ־אויפרופען שארפערע פועצ נייע, נעמארעז פוגאגדערגעקצעבט זענעז

 פסעמדאנום א מוט אונטערגעשרובען זוך האט מאם איונעם, און!פון צוטאסצאמסקי
געשטארקט. און געמעהרט יודען אויף אנפאצען דו זיר האבעי ד;אן און "איסקו",
 דעם פון ארפרופען די בצויז דערמאהנט מערעז “"טעצדונג דערמאהנטער דער אוז

 קצענגען פערשפרווט מערען עם אז געזאגט, אויר מערט עם "ארסקו". רערמאהנטען
 און אונטער. אזוי זוך שרצבט אצווז פוצסודסקו אז "ארסקו", דאזוגען דעם מעגעז



 פון יום־טוב רעם געפטערט האט וואהשא ווען אקטאבעד, .14 רעם אן מה>רצ, .?רנהע>ר
 מעשים שענרלופע "עהנליכע נעווארען; גע׳סלאנען און בעפאלען יורע; זענעז כרווהווט,

.“פלעצער ווארשאווער די פו; אוונעם אויף ווודער־אהט דך האבע!
 געמאכט ווערען פראווומן רער אויף "אויר אז דערצעהלט, ווערט עם וו; נאכדעם,

 ציונופטושען פון פאלוטוקער די וואס אלין, אוז )דאס .יודען" שלאגען צי פארברווטונגע;
 באל־ אלם יודען אלע פאר שטעלט׳ מען אז און נערואוסט!"( דעמאלט האבען צ.־ק.

 חושד נישט ושלום, הם אוז, מען אז דעקלאראציע, מין א אבגעגעבען ווערט שעוווקעס,
מעשים. דאזיגע די צו האגד אדהר צולעגען נעזאלט האט ז: אז פארטוו, פוילושע שיום קיוז

 אנ״אונמעגליפע אוז ראם — “״טעלדונג זטן און צ.־ק. רער רופט־אויס — "נוון!
 שענדלוכע אזוינע אז נישט, בענרייפען וואס פארטוועז, געפונען זור זאלען עם אז זאר,

 וואס שלעכטם; פועל טהו; צו אוהד מעגליכקטט, א פוילעז .פון פטנד דו גיבען מעשים
 דעד פון מאמענט רעם אויך זיו האלטען הענד אווגענע זויערע מוט אז נושט, בענרטפען

■ י .“בעפרטאונג ענדגילטוגער
 זוך אדום 'מאס וויסע/ פערשטעהך — הווסט ראם זור, אריענטורט— הווסט ראם

געטהון! מערט
נאך: אייך נאט וועניג, .דאס אוז אפשר און
 זוועה און פאליטוקער דערמאהנטע די זוך ווענדע! יודע:" "פורגער די צו

רופען: און “*מעלדוננ
 חוב מענשליבער און נאציאגאלער דעד אז פערשטעהן, דארפט אוהד "יודען!

 שטאלצע און ,פרייע אלם אגפאולער דו געגענשטעלען זוך זאלט אוהר אייר, פון פערלאננט
 אייערע און לועגט נוטס אטעה און כבוד אבער לעפען, אבער איבער שוץ דער יודען;
 אלע מוט זוך וועלען טור אז וויסען, דאס דארפען וואס אלע, דו וווסען זאלען און חעגד.

.“אנפאלעז אוגז אויה טאבען פרובען וועלען וו ז ווען שוצען, קרע&טעז
י !...נו

 מלחמה דעד פעה און מלחמה דעד פאר עסקנים פאלוטושע יודושע דו וואלטען
 מאטעריאלע, אמת׳דיגע אבוסעלע געזאטעלט און געווען פערנונפטינער פוסעלע א

 נישט פאליטוקער יודושעז שום קוון זובער וואלט פוילעז, און יודען־פראגע דעד צו
 געזונטען א מוט מענשען פאר פארצולעגען “"מעלדונג מין אזא נעדאנלו, אורפ׳ן געקומע;

 פער־ צו דרוק און דערנאך איהם זוך שעמע: צו ג.ישט פשיטא א און פערשטאנד,
עפעגטלוכען.

 אדים, ווייזט עם וו; רעכענט, פוילען און יודען־פראנע רער צו “"מאטעריאל אלם
 ריין- די אויר — פוילעז או! ארגאנוזאציע ציונוסטושער דעד פו; פרעסע־פיורא דאס

 צוזאמענפאהר דערמאהנטען אויפ׳ן געווארען אננענומע; אוז וועלצע החלטה, ציוגיסטישע
 שום קוון האט ■ החלטה ראזוגע דו חנם ,“״פערטרויאונגס־מענער ציונופטישע דו פון

לאנד. דעם און יודעז־פראגע ספעציעלער רער צו נישט שייכות
 געווארע; אבגעררוקט אוז בראשורע דער און וואס גושט, זוך־שיין וואונדערן מור

 חאטש ,“לאנדעס־פאלוטוק דעד "וועגען צוזאמענפאהד יענעם פון החלטה צווייטע דו אויר
 יודען־. דעד צו "מאטערי.אל" אלם ווערען גערעכענט נושט אוופן בשום אויר קאן דאס

 פון בעצוהוגג דעד וועגען החלטה דאזינער דער או: דאר זור רעדט וועניגסטענם בראגע.
• פוילען. פון זעלבסטשטענדוגקייט און פעראוונונונג אייפלי׳בינג, דער צו ציוניסטען דו

 זענען העפטעל, ערשטען דעם או! אריין קומען וואס /,"מאטעריאלע; אובריגע אלע
 פערשטענדליר, יא וויכטוג, נושט מיכטיג, יא געווארען: "געקלובע!" אופן אזא אחף אויר
 דעה פון פרעסע־ביורא דאם נור באלד ווי פירושים, .אהן פערשטענדלור גישט

 די פונ^דערגעשוקט צטט זיין און עם האט פרילע! אין ארגאנוז^ציע זגיוניסטישער
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 און ארצן — אה פוילען או; יודעז־פראגע רער צו “"מאמעריאל יטו•: עם אוז עצטיגגען,
 וועלע• דורות די הגם בלגיבע;, עס זאל עולם לדודות ווערען, עם זאל געררוקט העפטעל;

 ן ע על וו עט וו עם וועיר אז שבז, )3מ און זוך -האנדעלט עם וואס ווענעז פערשטעהן, נושט
 ווערען, קליגער גארנושט דערפון וועט פוילעז, אה יודמ׳פראגע דע־ ויעייען לעדנען מפום

. י פרוהער. נערעי א:ז רע וגי
 !,טיט צצטונג, טעיגליכער א פאר נור פאסט וואס נאטיץ, יא! אב מעז דרוקט אט

פרעמיוער־^ונוסטע^ פוז 1עקספאז< רועונעס אלגעמיגע ־יודישע ;"די גאמען
 פרעטיער־ דאזיגעז דעם שטראף־רייד געזאגט ווערען עס וועלכער א.? ,“סריערזשינמקו

 האט ער וואס רערמוט, פרעסע יודושע ד: איגנארירט האט ער פארוואס מוניסטער,
 זיי פאר אום י פרעסע, פוילישער דעד פון פארשטעהער די נור זוך צו פערבעטעז

 אונגאנצען זיינעים עקספאזע רעם אין האט ער וואס פאר און עקספאזע זיון פארצולעזען
יודעז־פראגע. די פערשוווגען

צצטונגס־נאטוץ: א ווידער או:
 מלוכה׳ דעד וועגען קאנפערענץ ואי אויר פערבעטעז האט פינאגה־מיניהטערי־ום ד^ס

 יודישער רער פון און בעזונדער פרעסע פוילישער :ער פון פאי־שטעהע־ ר: הלואר!
 בוז אז ערקלערט, האבען פרעסע יודושער רער פון פארשטעהער די און בעזוגדעי פרעסע

 רעגיירונגם־מאכט פוילישע דו והאט מלוכ^הלראה, דער וועגען געהאנדעלט זיר האט עם
 רער ווענען קאנפערענץ. שום קוון אויף פרעסע יודישע די פערבעטען נושט קוינמאל

 פערבוטערט זענען מאסען יודישע דו "וויול אז געזאגט, זוו האבען זעלבסט הצואה
 אנגעווענדט ווערט וואס רעגורונגעז, פוילושע דו פ>ן פאלוטוק ביז־איצטוגער דער נענעו

 אלגעמוונער יודושער דער געגענווירקען קאנעז נושט פרעסע יודושע די וועט יודען, צ?
/ ' פוינונג״.) |

 עירן —?“רעגורונגען פוילושע דו פון פאלוטוק ״בוז־אוצטוגע די געיועז איז וואה
 ■ותשבח! .דוק איז־און־אויסלענדושע, צצטונגען, יודישע ■אנרערע ,.עיי:“מאמענט.

 צו אנקומען יא שויז מוז טען אויב נור נישט. ראם מען געפינט '*"מאטעריאלעז די און
 געפווהרט אוגז געגען אוז עם פאלוטוק א פאר וואס וווסען, זאל מען כרי צצטונגעז,
 פון בעגרופען דו לויט אפילו "מאטעריאלעז", דו ווצטער טויגען יואס־זשע צו געוואדעי,

פרעסע־ביורא? רעם
 ראם אונבעוואוסט אייר בליובט העפטעל דאזוגען רעם פון לעזער רעם פאר

 געווארען אנגענוטען אוז וואס רעזאלוציע, דו געווודמעט אוז עם וועלכען געשעהעניש,
 .1918 נאוועטבער 6 רעם יוגענר אקאדעמושער יודישער רער פון פערזאמלונו. א אויף *

 "פראוואקאציע נאטיצען רו אונפערשטענרליר אויר זענעז דעסגליוכען (.11 ,10 )זייט
 געמוינדע" ווארשאווער רער פון אויפרוף "דעד (,15 )ז. “וואדש^ווסקו קוריער פון
 — (.17 ,16) ווארשא." און געמיונדע יודושעד דע־ פין ״■יעאיגאניזאציע און (16 ,15 )ז.

 געשעהענישען יענע זוגט יאהר 2^ אינגאנצעז ארופעי זעיען עם וועז הצנט, איז ראם
 האבען מור וואס דאס, זכרון און ווענוגער אדער מעהוי נאך האבעז אלע מור און

 יאחר עטלוכע און צצטועען..נאר יודושע דו און געלעזען אדער בצגעוואוינט, דעמאלט
 וואס וועגעז וווסעז, קאנען נושט העפטעל דאזוגעז דעם פון קוינער שוי; וועט שפעטער

 די האבען זיו פאר וואם לעזער, קרוסטליכע דו געהאנדעלט. רעמאלט זוך האט עם
 דיוקען ׳טאקע )דערפאר יודע; פאר ■ווו ,מעוד!,ר בעשטומט זצן בעדארפט ״מאטעריאלעז"

 ההדרה? בל מה פערשטעהן: כעקאנט נוט באלד האבעז פוילוש(, או; העפטע; ־־ו ראך זו"
פארגעקומע;? אזיינם ראם אוז ראם

 בא־־געקומען י״ע־;5רא:גדעם- א:; זעיע; צצטען יענע או; אז געדענקען, מוי־
פעי־שוערענע פועל או; זענען עם *׳געשיעהענושע!. שענרלוכע בערשועדעגע ־ 1
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 •האבען ואלעם דעם וועגעז מעשים? יליכע5גר יודען גענעז ^ו^יעז אפגע&הוז עיטעי

 עטליכע אחוץ נישט, זכר שום קצן “"מאטעריאלעז העפטעל ערשעען דעם אין מ:ר
גאג־ א דא במר געפינען הערפיאר נאטיצען. פערשיעדענע אין רמזים

ווען (.25 — 18 )ז. “מערב־גאליציעז אין "פאגראמען פון !שימה צע
 ידיעות שעפען “"מאטעריאלעז דאזיגע די פון וועלען טאקע זאל ־ וועד

 אה יודען מיט געווארען• אבגעט־ון דעמאלט איז עם וואס דעם, יועגעז
 אויסגעדעכענטע יענע אין נור אז אצןדרוק, דעם בעקומען געמוזט ער וואלט פוילען,

 געייען אי: אבער אנדערש־וואו פאגראמען; א~עת אונרוהעז געווע: זענעז שטעדטצד
פצז. יטען, שטיל, דוה:׳:,

 שטע^טלזק די אויס זיר צייכנעז וואס מ.יט נשתנה? מה קשיא: א דאך זיר פרענט
 יענע והאבעז פארוואס און פוילען איל שטעדטלור און שמעדט אנדערע פיעל פון

 ,“"מאטער־אלעז די צווישען עולם לדורות בעשיצבען זצן צו געווען זוכה יא שטעדטליד
 "רעקוויזזציעס" ,“"רעוויזיעס זייערע מיט שטעדטלי^ און שטעדט אנדערע און

־ — נישט? — וכדומה
תירוץ: אצנציגען איין געפינעז מיד קאנעז פראנע רער אילה

 נעדרוקט חאן געווען פאגראמען די ווענען רשימה גאנצע די איז נעדענקע?, מיד ווי
 געדאחפט נישט דעריבער האט מען קראקא. אין ערשצנט וואס ,“דזיענניק "נאוה א:ז

 עם ווי גענומעז, טאקע דאס מען האט געווען. אלץ איז ג־צט איבערזעצעז; נישט זוכעז,
 ת! אין ארצן — דערנאר און צצטונגעז, די א:ז אזבערגעשיקט און שטעהט, און נעהט

 געדרוקט געווען אבערך זענעז ערטער אנדערע אין געשעהענישעז די "מאטער־אלעף/
 זיי האט מען צצטונגען. יודישע ד: פון נ,ומעדן פערשיעדענע אין פונאנדערנעווארפען,

 1? שוין איז דאס צוזאמענשטעלעז. און איבערזעצעז קלויבעז, בעדארפט ערשט אלזא
נישט. שוין לוינט דאם "מאטעריאלעז^ פאר ■ארבצט צו־גרויסע
 ביסעל אי אויר מייד; געפינען העפטעל דאזיגעז דעם אין אז זצן, מידה מוזען סיר

 דעם צו געשיוכטע^שרצבער. קיטפטיגען דעם דיענען קאנעז וועט וואס טאטעריאל,
 דעת פון צ.־ק. פון דעלענאציע א וואס דעקלאראציע, די טעהערען: מאטעריאל דאזיגען

 אבגעגעבען 1918 נאוועמכעד .12 דעם האט פוילעז אין ארגאניזי^ציע ציוניסטישער
 האט קאמענדאנט דעת וואס ענטפוער, דעד און פילסודסקי, קאמענדאנט דעמאלדיגען דעם
 אין פאגראם דעם וועגעז אויפנאהימע און "מעמאריאל געגעבעז; דעלענאציע דעד

 מעמאריאל דאזינעז דעם צוליעב עגטוויקעלט זיך האט וואס געשפרער, דעם און קיעלץ"
 האט וועלכע דעלעגאציע, יודישער דער פון מיטגליעדער די און פזלסודסקי׳ן צווישעז

 דעמאלדיגען דעם צווישען שמועס דעם אויר וו: דערלאנגט, מעמאריאל דעם אנהם
 צו 4זדד האט וואס דעלענאציע, דערזעלבער און מאראטשעווסלר׳ן פרעמיער־מיניסטער

 דעד פון קאמרניקאט רעם ווענעז פאגראם; דערמאהנטעז דעם וועגעז געווענדט אויך איהים
 פאגראם; היעלצער דעם איבער ט. א. פ. טעלעגראפען־אגענטור. האלב־אפיציעלער

 “גאליציעז אין יודען פון לאגע דעד וועגעז און לעמבערג אין פאגראם וועגעז "#עמארי׳אל
 געשפרעדן דאס און ,1918 נאוועמבער .29 דעם פילסודסקי׳ז געווארעז אבגעגעבעז איז וואס

 צ3 דעלענאציע יודישע׳ "א דעלעגאציע; יודישער דעת און קאמענדאנט דעם צווישעז
 דעה פון אויפרופען די■ גאליציען(; אין פאגראמען די )וועגען “מאראטשעווםיו:׳ז

 דעם וועגען פאלי! פוילישען צום און יודען צו פוילעז אין ארגאניזאציע ציוניסטישער
 דעת פאגראם; לעמבערגער דעם צוליעב אצנגעארדענט האבעז יודען וואס טרויער־טאג,

 דעם געווארען איבערגענעפען ^איז וואם ,1918 נאוועמיער .30 פון מעמאריאל
 יעבדזשצעויער .אזן בעופעלקערונג יודישער דעד פוז נאסען א:ן פרעמיעד־מיניסטער

פאוויאט; דאזיגעז רעם אין יןארגעקומען זענעז וואס פאגראמען, די וועגען פאוויאט
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 פון טעמאריאל א מלוכה"; דע־ פה שעף בנים יענדזשרערו פון דעלעגאציע יודישע "א
 געווארען איבערגעגעבעז איז .וראם געמיינדעס, יודישע ד: ורענעז 1918 דעצעמבער .18

 רואם זאהלאדניקעם, וועגעז מעמאריאל רעליגיעס; פה דעפארטאמעץט פין דירעקטאר דעם
 ציונרסטרשער דער פון אנפיהרער די צווישעז פון לעמבערג אין נעווארעז גענומעז זענעז

 אין מלוסה־שעף דעם צווישען געשפרער דאם און דאטע(, געינויער א )אהן ארגאנרזאציע
 פון מעמאריאל אבגעגעבען; מעמאריאל דאזרנען דעם איהם האט וואם דעלענאציע, דער

 חאבעז וואס וואתל־בעגרענצהגען, וועגעז פרעמיער־מ:;:םטער צום צ.־ק. ציוניסטישען
(.1918 דעצעמבער .30) בררגער יודישע די פאר ווערען נעמאכט געזאלט

 ה:סטא־:שען שטיקעל א געזאגט, שוין האבעז מרר ווי האבעז, זאכעז אלע ד:
 עטל:כע אין יודען, אונז, מוט פאסירט האט עם וואס זיי, אין זעהט מען ווערטה.
 די אויר וו: פוילעז, פון בעפרניאונג דער נאך באלד מלוכה פוילישער דער פון ערטער

 דער פון שפיץ דער אז געשטאנען זענעז וואס די, פון פאסירוננעז ד: איבער מרנונגען
 ־אם זי: אי; אוי־ אבער איז צוטרוי. פרעל אזוי יעחאט האבעז מיד ויעמעז צ־ מלוכה,

 אויר — אנקימעז מוזען סני־ווי וועט היסטאריקער קינפטרגער דעי און נאנץ נ:שט ב:לד
 ראם מאטעריאלעז, ד: צו אה צניטוגגעז ד: צו — געשעהענישען *עטלרד ד: בני

 געזעמעלט גישט ליר־עד, זענעז, - אה ררערעז געזאמעלט בעדארפט אמת׳ז אזן האבעז
 ־: ניר פאי־ שטעלעז זר ארנזניט:ג,'ווארום אויר זענעז זאכען ד: פון ארניגע גערא־עז.

 האבען פאליטיקער יודישע אנדער# הנם פאליטיקער, ציוג:סט:שע ד: מרנוננען-פה
־ארויסגעזאגט. מוינונגען אנדע־ע

— (* .“מינדערהניט אלע*נאציא א אלם "יודעז
 דיי פוז העפטעי צוורטע דאה טראגט־ טיטול, צוורטעז אלם צוגאב, אזא

(**יודעז^פראנע" דער אין .,מאטעריאלעז
 ליפעדץ צו אוגטער דיר מעז נעהמט טיטול, אזא אוועק מען שטעלט און

 יודען רו: פראגע, אזא ווענעז בפרט און פהאגע, קאנקרעטער א ווענע! “"מאטעריאלעז
 צו מפונה מעהר בעדא־־פט שוין זיר, דוכט מעז, האט מרנדעדהניט, נאציאנאלע א אלם

 די וועלכער ארז פרא,נע, א עפים דאר ארז דאה דרוקעז. אוז קלייבעז וועהלעז, זניזיארז
 און העולם אומות חכמי ד: פו; פ:על פאראאן עפרם דאר זענעז עס מחולה. ארז יועלט
 זיין מודה גארנרשט ווילען וועלכע זר, פון בעסטע די צו געהע>עז וראם אזעלכע, ־והא

 אירן יודען צוורשעז אפילו נאציע, בעזונדער א זענעז יו־עז אז העיהר, עצם רעם אין
 שוין תאבעז יודען אז טענה׳ן, ארן ארז חאלטעז וואם אזעלכע, נ:שט אויר דאר כעהלעז

 מרר •ודען. אזעלכע פון זרר ענטזאגעז מיי אפאלק. זני• צו אויפגעהערט לאנג נא:•:
 האטש נישט, יוד קרן אלרז ארז פאלק, וררשעז1 פון אין'היום לרקעגט עם ווער אז זאגען,

 אלרן זר אוז יודען פא,ר פארט זר ־אד האלט וועלט יי נלשמד׳ט. גרשט זרר האט ע־
 אומות ד: אוז יודען, יא זענעז זר אז ירך אייף יא?עז צו עדות אויה נרשט אייך הערער
 פאלי יו־רשע נאציאגאלע ה וור “דאררנע־״־ו־עז - ניויבנז צג גענרנט טעה־ זעגע; העולם

 מרנדערהרט", אנאציאנאולע אלם "יו־שז רענע: ניט־יודעז צו -עדע! מער קומט און טיקער.
 זענעז יידע־ אז ־עיווניזעז, זאל ייאם מאטעריאל" לרפע־ז בל קר־ם טאקע ראך מעז טוז
פע״קעח־ט. בעחרפטעז אם ־ ־־, פר: מזיני:? ־ר ארז פאלש אז נאציע, א יא

 :עפרנען. ־עם אנשטאט נרשט. עפטעל” ־עם אי• מי־ געפרנע טאמע־יא־ טי• אזא
•עטעלען רואם פאלרטרק-ער ־ר אז נאכאמאל, רערוורזט טאטעריאי/.ראם אזא ־*מ

;;1,ן0 ת1ומ6ן<20; : ( י■
עישרענעז נרשצ .",2׳ זעג£ פרניצע אק י"יטע ראה אריך ווי צררטע דאס ( י

, :■.־::כ־ים יצה; ה פו; ־ע־\<ךא־,ציע אזנטער ;■־י•• כרד שווא־!׳;. ך׳ פך; עכי;; די^ר
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פראו־- א צו ה׳רופט עס וזאס בושט, פשוט ווווסעז "טא&עדי^לעז", די צונריף
 דעת און שלעכט זעתר זיר אריענטורען כבודם, במחילת אליון, זע אז אויר, איי! נע

 נייעט ברענגען מוז וואס בפרט, פוילעז און יודען־פראגע רער אין און בכלל יודען־פראנע
■ פאלק. יודושעז רעם שאדע: ווענוג

 וועגען טעיטארי&ל א אוז דאזוגעזהעפטעל רעים פון “"מאטעריאל שטיק ערשטע דאס
 ארגאנוזאציע ציוניסטרשער רער פון צ.־ק. רער וואס פוילעז, ארז י-דען־פראגע דע-ר
 מופיעה, .ענגלושע און פראנצויזישע !די 1919 יאנואר אין איבערגעגעבען האט פיי^ען ארז
פערלאנג. זייער אויר נולעז פון מופיע דעת ך או ווו

 ■דאזוגע דו בעלעהרט צ.־ק. ציונוסטושען דעם פון פאלוטרקער דו האבעז ווו
 יודוש־נאציאנאלער דעד פון פיאגע דעד וועגעז העולם אומות דו פון פאלוטיקעי
:ןפוילען? און מיגדערהצט
ג זעהן: לאהוד

 צו בעצויגען נונסטוג ור1 האבעז פוילעז, און דא, אז אויפגעקקערט, ווערט כל קידם
 שפעייען. די דאגעגעז אסומולאציע; דעד און געגלויבט האבען וואס ספערעז, דו גור יודע!
 דאזינע ראם האבעז זוו ארעד געגלויבט, נושט אסומולאצ׳ע דעד או: האבען וואס

 וויעלאפאלפקו, אויר יודען. צו בעצויגען גונסטוג נושט זיר האבען פער^וירען. גלויבעז
 —י בעגדענצונגע, רעכטלוכע •ודושע אלע געמאכט בטל 1862 יאחר אוז האט וועלכע־

 וו.אם רערויף, געשטוצט זוך האט — מעמא^יאל אעז דאז דעס פוז מחברים רו דערצעהלעז
* אכ-מויויען. זוך וועלען יודען

 אוטאליענושע און פראנצויזישע ענגלושע, די ווו פאדשטעלעז, ליוכט ייך 1קא מעז
 ,־אזוגע :לווענענדוג פלווצעם, די געהויבען ע:שטי־נונג ט;ט האבען פאלוטוקעך

ווע־טער.
 אוז ווו און זוו? ביי געוועז *או ווו און אזוי. און אזרי “געוועז "אוז פוילען און

וועלט? גאנצער דער אויף אוז ווו און היינט? נאר זיו ^צ
 ־5נלצ יודעז זענעז לעמדער אווראפעאושע אלע און אז ידוע, דבר. א דאר איז עס

 גלצב־ דער דורך אז בעהויפטעט, האט מעז ווצל ■דערפאך, נור געווא-רען בערעכטיגט
 ענגלאנד, אין אוז עס ווער הצנט: נאר און אסומולורעז. זוך יודען וועלען בערעבטוגוננ
 .זענעז בורגער יודושע רו אז זאנט, דעד יודען, צו גונסטוג דצטשלאנד פראנקרצר,

 האלטען איגטוסעמוטען אלע פערקעהרטו און דצטשעז. פראנצויזען, ענגלענדער, נוטע
 אסומולורען נושט קוונמאל זוך וועלען נושט, זיר אסומולורען יודען אז שרצען, אווז און
נצסט. שעדלוכען אניאגדערן, תאבען זוו וויול אסוטולורען, נושט זוו זאגאר טאר מען און

 אנדערע נאמן רעדען בעדארפט מעז האט פאלוטוקער אווראפעאושע אזעלכע צו
 ד&רף און גושט קאין אונטערג^חן, ננשט וועט וואס פאלק, יודוש א מכח טאקע רבורים.

 גרויסען אונגעהויע־ דעם מכה פוילעז, און יודען צאהל דעד מכה אונטערגעהן, נושט
 זוועת וואו לענדער, אווראפעאושע ,אזנדעדע און יודען צווושען אוז עם וואם אונטערשועד,

 לעבען זוו און גרויס אזוי אוז צאהל זווער וואו פוילעז, און יודען און קליין, אוז צאהל
מאסען. קאמפאיקטע אוז

 די פערשטאנעז נושט אויר ■האבעז מעמאריאל דאזוגען דעם פון פערפאסער דו
 געשטרעבט שטאדק אזוי האט וואס פולאסעמוטוזם, פוילושעז רעם פון זצט פאלוטושע

 קיום. אוהר פאר קאמך שווערען א פוהרעז געמוזט האט אסוטולאציע.'פוילעז דער צו
 זוך געפונעז לאנד פון אצנוואוינעד דו צווושעז אז ארומגעזעהן,־ זור מעז האט דא ז>ון

 איהם אוז זור ווענוגסטענס און שטערען קאטף ד/נם און קאנעז וועלכיע יודען, פועל איזוי
 ארובער־ נישט זאלען יודען אז האבען, מורא געטוזט אויך• האט טען בעטוולוגעז. נושט
דאדותר גונסטינער. זיוי פאר זיין וועט צד דער־דאזוגער אויב שכנגד, צד דעם צו נעה■



פיילען, אץ יודעף£ר^ דער צזיריאדען?2םא

 זוי או! זגין צו מ-דב יודען בעמוחט פאלוטוקעי פוילישע בעפטע דו• טאקע זוך האבען
 צוו:־ אנגעתויבעז פרילען און זיר האט אפומולאציע רער צו שטרעבונג ד: אסימולורען.

 געווארע!; שוואר אץ פוילען ווען באלד, טצןקע פאטריאטען פוילושע בעסטע ד: שעז
 פו-נאנדער־ אינגאנצע! אץ פוילען ווען דערנאך, לאנד. פון הליקה י ערשטער רער נאד

 אלע צרות, אלע אז יודען, אגיניחזר׳ז אויפגעתערט נישט טען האט נעו^ארען, נערוסען
 ד:, דורך פרילען, *פו שונאים דו דורך נור געמאכט ווערען בעגרענצונגען אלע רדיפות,

 ווערען, בעפרגיט וועט פוילען אבער וועז פאלק. פיילישע ראם אויר בער־ריקען וואס
 און צרות. אןלע פהג ווערע; דערלווזט פאלר. פוילושען מוטי; גלגיר יודען אויר וועלעז
 נע־ אוז יודען געגען ארויסטרוט יעדע־ ווען געוועי, פוילען און טאקע זענע; צגיטען

 ■ צווישעז פירוד א מאכעז דאס און פאלי! פוילושעז רעם אן בנידה א פאר געווארעז רעבענט
 :■אייציאנאלער ?רעסטער דעד פאר געהאלטע! מען האט פאטערלאני" פו.ז.אווז "קונדער

 נעהוומע א פוהדען אנגעהויבעז האט קלער קאטוילושער דעד ווען דערנאר, עישט זוגה.
 פערשפרווטען צי אנטיפעמוטוזם רער אנגעתויבען זיר תאט פאליטוק, רוסאפולישע

 העם דורך• געוואירעז נעשטיצט איז וואס "רא£או". וואכענפלאט פוילישעז דעה הורד
 פוילוש־פאטרייאטושע דו אבער צוזאמעז, מאכט רופושער ,דעד מוט קלע- קאטוילושען

 אבער, שפעטער געקעמפט. אנטוכעמוטוזם רעם נענעי דעמאלט אויר האבעז ספערען
 האט רוסלאנד, איבערגעגעבען אוננאנצעז זור תאט “דעמאקראטיע "נאראדאווע ־־ו יוען
 שטילער דער מוט רופלאנד, האט .5קא העם אויפגעהויבעז אנטיסעמיטיזם דער

 חעלמער העם אבנערוהען דעמאקראטיע" "נאראדאווע רער פו; אנפוהרער הו פון הסכמה
 מענגע א ארויסגעשטויסען ב.אףז, ווארשא־וווענער דו אויפגעקויפט פיילעז, פון קאנט

 ז פעי פאלק פוילושען רעם בעדארפט האט מעי און "שטעלעס זווערע פון פאליאקען
 "נאראראווע הו האט אוהם, טהוט מען ויאה זעתן, נושט זאל עס אז אוינען, דו בלענדען

 וואס יודען, צי שנאה דו אגטופעמוטיזם. אמוטעלו דערצי געהאט דעטאקראטיע"
 ■נע- מלוכות דו האבען אויגען. דו אין פעפע.- ווו אוז'נעיועז סערשפרייט, האט מעז

 חאבעז גרענויי זגיט יענער פין *פאליאקע בעסטע דו און מלחמה דעי" צו הכנות מאבט
 האס בעדרוקט אממיופטעז האט וואס תיסלאנד,. נענעו מלחמת א צו צוגעגריוט זיר

 האנג־עס^ און האט אלן "רעמאקדאןטיע "נאראהאווע דו נעקומע; איז פאלי!, פיילישע
 "נאראדאווע דו האט מלחמה דעה בעת באיקאט מיטיז מוחות דו פערטומעלט פיילע־

 זי האט ־לוסלאנד, טרגי איז זו אז מאכט, -ופושעי דעד נעוואלטיווגזע; "עמאקראטיע"
 געוואלט מאבט יוסושע דו האט יודעו. גע־טסר׳ט האבעז וואס אגענטען, אייסנעדאלטעז

 און תליות נעמאכט זו האט ניט, ןעהר אודם צו אוז זו ■א.ז פאלק, פוילושעז ־עס ווייזעו
 אין אנדערע טהוט מען וואס זעתן, זאל המי; פוילישער דעה בדי יודען, פאר מד^ים

 גע< א האכען תמוז האזוגער רער זאל גירושים •והושע די דורך בדי און נישט, אידם
•־( ארבווט אדן מות, אהו ווערען צי רגיך לענענהגיט

 • דערמאתנטען דע□ פון מסברים דו נעוואופט נארנושיט אבער האכען אלעס דעם פון
 האכען זיו און פערקעתרט אליז אדיסגעהומען זוו בוו אוז -אדורד אן; א>יאלמעמ

נושט ממילא האבען יענע אגן פאלוטזקער, איויאפעאושע דו איגפא-מ-ט שלעכט
בגי געוואלט. אמאל זוו האכעז וואה איל תגינט יוולען יו-ע• וואס פעישטעתו, ועהאנט

דעמ^לט ם*ד אוז זיידג; ער וראם פערשטכדן, און ועדן •'אב מענש, יעדען פא- י(
הפקר געורארען אי< עש וו^לכע דור־ גירושים, אגו יות“ת •גדישע די אז געווען, יישט שיך *->>
 האט רוסלאנד וואש מוליא:ץן, ד• צו צונאב אמין געווען אוז י;־?לשערמעוע•. •א־צע דאס

 דעפו• יודישע די פאיייאהען. - פון ע -עב ־־ ערווערבע; צו דך שי• פוילען, א; ^יע^רפען
 מולי. רושישער דער פון פארשטערע- - •צ געווענדעט צי־ט יע:ע- אץ דך דא-ץ וואש גאציעם

 אויר דיגענעראיען פו; רייד - פין ראבען •.י-ש-ם ־• א--רא-טען בקש־ ט מ־ מאשט טליישער
הירודים", "שזח המון רעש געבען צו אויך מ־^• מיונט גירושים ד: מוט אן א״נדדוק, דעס ■י-טמגמע!



בחן. :ן מיי? ^0

 פוילען וואס קאמף, שוועדעד 'דער ,א!! קומט־אוים, צ.׳ק. ציוניסטושעז פון פאלוטוקער ד:
 פילאסעמוטיזם רעם צו סטה א גערועז נרשט אוז קיום, אוהר פאר פיהרעז געמוזט האט
 דעך צו אנטוסעמיטוזם, צו פערקעהרט, נור אסוטילאציע, צו שטרעבונג דער צו און

 פאלי־ פרעמדער אןיידאפעארשער, דער או; יודען, פאר געהאט האט מעיז וואם אימה,
 דער צו קוטע! האר מוז אנגעלעגענהייט^ן; ארטוגע די נישט אלוין קעז וואס טוקער,

 געהאט שטארק״טורא אזוי האט !מען אויב נעורען, חושד האט מעז אויב אז אובערציוגונג,
,בערעכטוגט. אנטוסעטוטוזם דער דאר אח בורגער, אויגענע פאר יודען, פאןר אוזילאנד

 פון מעשה די געווארען אוועקגעשטעלט טעמאריאל דעם און אויר איז פאלש
 דער צו וו^הלעז די טיט מעשה ווארשאווער די דערצעהלט ווער^ו דארט באיקאט.
 געוועהלט האבעז יודען וואס דאס, נור אז ערקלערט, ווערט עס און דומע פוערטער

 שעפען וואס פאלוטוקער, פרעמרע ד: באיקאט. דעם ארויסגערופען האט אניארבווטער,
 בלויז נושט יודען און פאליאקעז צווישען בעצוהונגען די ידיעות^וועגעז־ זייערע

 דהר בלויזעז מוטין אזוי, גלאט אז גוט, אודאי ווייסען קוועלעז, ציוניסטישע די פון
 ווארשא, און וועהלער פון .טעהרהטט קוון האבען נושטייגעקאנט יודען האבען הטבע,

 אצנוואוינער. צאהל ^געימיונער דער פון דריטעל א גור העכסטענס איז צאהל ;יוער וואו
 נישט זענעז בכלל יודען אזי גוט, גאנץ אויר אודאי ווווסען פאליטוקער, פרעמדע די זוי,
 ווארשא און האבען יודען אז זעהעגדיג, שטוינעז געמוזט אלזא האבען זני פ.פ.ס.׳נוקעס. קוון

 האט מעה!ןהצט יודישע דאזוגע ד: אז וועהלער, פון מעהרהייטו א דורכגעפוהרט
 דעם פון און ס., פ. פ. פון ,^נ׳ארבייטעד עפים גור וועהלען, צו געהאט נישט קייגעם

באיקאט! גאנצער דער געשטאמט האט
 גאנץ ווווסט אבגעטהון, זרד האט דעמאלט וואס •דעם, אין בקי באמת איז עם ווער

 איז צוזאמען ׳מעהרהייט יודושער דער טיט וואהלען יעגע פון גאנצער/ענין דער אז נוט,
 דמאווסלוי׳ן, טיט צוזאטעז רעגורונג רוסישער דעה פון שפיצלער די פון איונס גור געווען

 פער־7 קאנעז צו אזוי־ארום בדי ,“דעמאקראטיע "נאודאדאווע דער פון אנפיהרער דעם .
 פונאנדערגעטיילט זאל לאגד פון בעפעלקערונג די אוט אנטוסעמיטיזם, דעם נרעסערן

 טהו; צו גענוג האבעז וועלען וועלכע לאגערן, פיינדלוכע צוויי אויר׳ ווערען
 ־שרוט שום קוון פאר^עהמעז קאנען נישט זיי וועלען אזוי־ארוס און אלייז זרר טיט

 דאס און האבעז. פטנט געדארפט אווגענטלרר האבעז גלטר ביידע וואס רוסלאנד, געגעז
 געווען אבער אח באיקאט דער אטנגעגעבען. אויסגעצייכענט זנר שפיצעל־האט דאזיגע

 עה האט דעטאלט בור פריהער, נאר אנגעהויבעז אמתין און זיר האט און צוגעגרייט
 ־ אונטעה פארמעז, רוצח׳ישע אנגענומען או! געשטארקט זעלבסטפערשטענדלנר, זרד,
 טיטווירקונג. געהטמער איהר מיט און 'רעגורונג רוסישער הער פון שוץ געהיימעז דעם

 ענט־ המאווסקין זיך האט דומע דריטער דער פון צייט דער אין אז בעוואוסט, איז עם
 לאןנה איז האט ער וואס דעהמיט, עם טאטויווירענתב דעפוטאטעז־מאנדאט, זיין פון זאגט
פעטערבורג. אין דומע דער אין וו: מעהר טהון, צו פיעל זעהר

 אין ארב::ט “"וויכטיגערע פיעל געהאט דעמאלט דמאווסקי האט אמתן אין און
 דאס אנגעהויבעז. זיר האבע! וועלט־מלהמה דער צו הכנות ד: דומע. רעד איז ווי ווארשא,
 רוסישער דער פון געווארעז בעדריקט מעהר טאג צו טאג פון כמעט איז פאלק פוילישע

 געמעהרט. זיך האבעז וואס גזרות, הי פון צרות שרעקליכע געליטעז האבעז יודען רעגירונג.
 מלחמה די וועז אז חשד, דעד דעו^ועקען געטוזט ז.יר האט רעגירונגס־ספערען די אדן

 האבען ז.יי *וו. פוילען, אין קריסטעז מוט יודען פעראיונוגען זרד וועלעז אויסברעכעז,- וועט
 ארויסטרעטען זרר וועלעז צוזאמעז און ,1863 יאהר און פעראייניגט אמאל שויז זיר

 כא;לוציען און פאליאקען אז>י נאר, בפרט רוסלאנד. — שונא שותפותירוגען זייער געגעז
האט מען רוסלאגד. געגע! קאמד צום הכנות טאכע; אנגעהויבען דעמאלט שוין וזאבעז
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 רוסא־ <א׳ מעגליך, אוז עם ווופועל אויף לאניה, און שאפען צו ?עמוהען זור געמוזט לזא8
 דעך און פוילושער דער צווושען תהום טועפען א אויסגראבען און אטמאספערע פולושע

 עדער* אויר און פעראוינוגען קאנען נושט זור זאלען זר כדי בעפעלקערונג, יודושער י
 פנינדשאפט, דעד בני ווארום טהון, קאנע; נישט גא־ נושט־לעגיאלעם זאק בעזונדער טייל
אנדערע. די ר:פא האבען מורא אוונע דאר וועלען זר, צווושען הערשעז וועט וואס

 פערלאזט האט עי בעת גענומען, זור אויף דמאווסקי האט אדבווט שטיק דאס אט
 דאזיגע די אז זנין, מידה מוז מען און ווארשא. קנין געקומעז איז און דומע דרוטע די

 אנינגעגעבען נושט אפילו אוהם זיר האט עם בשלמות. אויסגעפוהרט ער האט ארבווט
 פון זיצונג א אויר האט על ווען אטמאספערע. רוסאפולושע א פוילען אין שאפעז צו

 ד: פון באייואט דעם געגען בעשלוס א דוחפגעפיהרט דעמאקראטיע נאראדאווע דער
 פעטש. געזונטיע בוסעל שפאר א בעקומעז גאם און ער האט פוילען, אין שולעז רוסישע
 פאליאקען צווושען תהום טיעפעז א אויסצוגראבעז געלונגען איוהם אוז אבער דערפאר

 מלחמה דער פון אויסברור צום בוז אז מוחות, די פערטומלען צו אזוי און יודען און
 ד: צווושען זוך טהוט עם וואס געיואוסט, נושט במעט קאגגרעס־פוילען און ׳מען האט

 דא־ דעם עת 'האט אונטרוגעס פעירשועדענע דורך שטול, גאליציען. און פאליאקען
 ©ערשיעדענע דורך געהוום, אין שטול, צוגענרווט. באיקאט דעם און געגראבעז תהום זוגען

 די געוואונעז “"אודעע זניז פאר עד האט רענורונג דער פון הולף דעה מוט און מוטלען■
 ניעמאיעווסקו, שוויענטאחאוופקו, ווו לניט,. פראגתעיסוווע׳ פוילישע דו פון אנפוזהרער

 אזוילגערופענער.> דער נעווארען בעשאפען אוז עם און וו. א. א. וווודעל לופאצעוווטש,
 .זענעז אנגעהויבען. זוך האט יודען־באיקאט דעך און “אנטוסעמוטוזס "פראגרעסוווער

 מעיגלוכקניט א געווארען געטאכט אוז דומע, פוערטער דער צו וואהלען דו אנגעקומעז
 דאזוגע דו אויסצונוצען יודען צוווננען צו אום און מעהר)הניט, א בעקומען צו יודען פאר

 זיין געשעעלט אנטוסעמיט, שארפסטער דער אלוין, דמאווסקו האט מעגליבקניט,
 זיין דומע,.ווארום דעד זניי^און צו געהיאט בדעה נארנושט האט עיר חאטש האנדודאטור,

 זניגע האבעז זניט צווווטער דער פון געווען. געענדיגט נושט ווניט נאר דאך איז ארבווט
 קוכאירזשעוו־ יפון קאנדודאטור דו געשטעלט אנטוסעמוטען, פראגרעסיווע דו אגענטען,

 ־5נלני יודושער דעד פון געזונער אלם דעקלארורט עפענטלור זור האט וועלכער סקו״ן,
 האט עם ווו —־ האבעז זוו וואס דאס, געטהון דעטאלט האבען יודען בערעכטוגונג.

 רענורונג רוסושע דו האט דעם אויף און מהון געמוזט — אויסגעדובש דעמאלט זוך
 געוועהך א געווארען געשאפען אזז עם ארויסגעקויוט. נור צוזאמען דמאווסקו׳ן מוט

 האבעז עס און'יודען. פאליאקען דו צווושען תחום דעם טועפער וואס׳אמאל גראבעז צו
 זענען אנפוהרער זווערע און פארטווען פראגרעסוווע דו עתזוסטירען צו אויפגעהערט

 ־מלחמה דו ווען און ,“דעמאקראטיע ־ "נא׳ראדאווע דער און ארנינגעטראטען אפוציעל
 דמאווסהו״ס נור געווען ארגאנוזירט קאנגרעם־&וילעז אדן אוז אויסגעבראבען, האט

יודען־באיקאט. דעם ׳מוט קאפ פערדרעהטען א געהאט האט עולם דעד און פארטוו י
 דעה פון אגעבטעז דו דורך יודען מוט געווארען אבגעטהון דערנאד זעגעז וואם מעשים, דו

 ד: און. ,^גענטעז דאזוגע הי מצד יודען אויף מסירות די דעמאקראטיע, -נאראדאוו,ע
 .יעווסהן׳ן,*ניעמ מוט יעוויענטאחאווסקו/ ■פון און פאירטיי דערמאהנטעי־ דעד פון צניטונגעז

 דאס — געשעפט( גוט א געוועז אוז פולאסעמוטוזם )בעת פילאסעמוטען אמאלוגע דו
מעשים. ערשטע דו פון' המשך א געווע: גור אוז אל-ן

 געראוסט. נושט ר-עמא־יאל •ערמאשטע: פ•ן■-עד נהדרים דו האבע! א^ן -אס
 געגעבען דניטשען דו האבע• א־ופאציע ־ע־ נ/ת ר• געוואוסט, נושט אויר האבעז זי?

 אונטרו' דוהר זוו האבען געהוום אין א" —-יירא .יו י. א ??ערע* א?■ ארבווט יודען
פארטצוי צונעהאלפען זוו או; פאל־א־ען ץ: בך אוגנ^עמוט־.: ־עם •מ •"-.'־•.•"":א־



 און יודען פו; סזמפאטיע די געווזנען צו• ום א ,אז' די* בררי,אט, •ו־־ען דעם זעצען
פאייאקעז. פון

 טעמא־ פון פערפאסער דז פון מרנונג דז אויר אזז ריכטזג אינגאנצען נזשט
 מזעף שטעקט אפזצירעז ד: צוויזשען בפרט און. מילזטער פוילזשען רעם "אזן אז ריאל,
 קרן ווערט עם וואו אז געווארען, דערוויזעז גענוג שוי; אזז עפ ■אנטזטעמזטרזם". דע־

 למעשים אנטזסעמזטזשע קרן ווערען דארט געפיהרט, נזשט אגזטא!ציע ^נטזסעמזטזשע
 פער־ פונקט אזבערצרגעז זרד קא; זיר, מחוט עם וואם ווזזסט, עש ולער נעטהון. נישט

 רעם צווזשעז געפזהרט ווערט ראם אגזטאציע, אגטזסעמיטישער דעד יט;ל קעדרט:
 אנטזסע־ די צו־ווענזג זענעז גערארען, בעפררט ^אזז. פוילען ז;נט מז־^זפער פרלישעז
יודען. געגעז מזלזטער פון ארחפטרזטע. טיטישע
 פער־ אוז ווענזג אזוי ווזיסען וואט מענשען, ואז בעיואונרערן, צו פשוט אזז עס און
 פאלזטז" אויסלענדזשע אזנפארמזרעז צו אונטער יזר נעהמעז ווענזנע־, נאר שטעהען

חשבון. אזזגענעם זוזער אויף פאליטזק פזהי־ען צו און קע־
 ערקלערונגע; נישט־פערנזנפטינע און אזגפאיטאציעם :זשט־רזכטזגע אזוינע נאר

 אנ׳ארנדרוק פאר וואה פארשטעלען, זזר מעז קאז :ענטהאלט, מעמאריאל דער רואה
 מעמאריאל: דעם פון עיקר רער פאליטזקער ארראפעאזשע ד: ;י א געמאכט דאט עש
_ פאדעי־ונגען. נאציאנאלע .ד:

 אירן אויר אזז מזגדערהרט יוחזשיער רער פון פראגע דעד צו ׳•,"מאטעריאל אלה
 וואס קלוב, נאציאנאלען יודישען׳ רעם פון דעקלאראציע •די העפטעל צוורטען דעם א?.

 סרם געזעצגעבערישעז דעם פיז זזצונג •פזנפטער רער *אויר געיעזען האט גיזנבוים ,ד.
 רעדע א נור אזזנענטלזר אזז דעקלאראציע דאז-וגע ד: האטש (.1919 פעב־ואר 24)

 די ווענען דעפוטאטען( פערשיעדענע פון צווושענרופען אנטיסעמיטזשע פזעל )מזט
 ווער־ עטליבע נור סוף צום און יודען, געווארען געטהון זענע; וואס עולות, שרעקליכע

אויטאנאמיע. יוד.יש־נאציאנא!לע א פערלאנגעז וועגעז סער
 ,ה פון •רעדעס צוור נאר געווארעז אבגעדרוקט זענעז העפ^ל 'אזיוע; דעם א־ן
 נע־ געהאלטעז 1919 יאהר א.ין זענעז וואס טהאן, ד"ר פון רעדע ארן און נרוגבוים

 פון פיאנע רער צו “"מאטעריאלעז הרסט אלץ דאס און סרם, פוילישעז אזן ווארעז
מזנדעי־הרט. יודזשער דע־

 עם וועלבע דורך מאטערי^לעז, אמתיע אררנגעקומעז העפטעל דעם אזן וואלטען
 מינדערהרט, נאציאנאלע אלס יודע; וועגעז פראגע דז ווערען קלאר געקאנט וואלט

 וואס דאקומענטען, פאלגענורע ווערטת געווזסעז האבען נעקאנט אויך וואלטען דאז
־■ /־. געווארעז: אבגעדרוקט דא זענעז

 ,־,איבעי האבעז נאציאנאל־ראטעז יודזשע דז פו! דעלעגאטען וי וואס מעמאייאל,
 וואס מעמאריאל, ;דאטע( אן )אתן פרזעדענס־דעלעגאציע פוילישער דעד געגעבען

 אז־ האט פריעדענס־קאנפערענץ דער בר דעלעגאציעם יודזשע ד: פון קאמזטעט דער
 10) פרזעדענס־קאנפערענץ פון טזטגליעדער דז און פא־זזצענדען דעם בערגענעבעז

 נאציאנאלע די וועגעז טראקטאט ווערסאילער דער "בענרינדונגל; א מזט (1919 ימאי
 .28 דעם פוילען ©יט געווארעז געשלאסען אזז וואס טינדערהרטען. רעליניעזע אץ
- ־'־ >■־- ־״■ >- —.1919 יוני

 אלס■ יודעו ורענען פראוע די אויפקלערע; ק.אז וואם זאר, שום קרן אבע־ היות
 א-ן ראקומענטעז דאזזגע דז אויר בלרבעז נישט, העפטעל דעם אזן זרח נעפרנט נאציע,

געווארען. אבנעריבעז איז צורה אזהר וואם מטבע. א ווז ווערטת, 8
פערשט״עדזעז זר וורע ווז וורזעז, צו בולט׳ער אום ׳מאטערי^לעז־קלייבער, אעזערע



273 >ייי^. אי! יוד^׳פר^? רע־ צ' מאצעדי

 רעס• צו האפעז פוילע;", א? יורענפראגע דע־ פאר "מ^פיעריאלעז הייה? ־אב ם*ויו נ־שט
 א עגטהאלטע; וואס הוספות, אויך צוגעגעכע; •העפטעל צוויישען

 פ.? קאנפערענץ רער תרך געווארען אויכגעארפיוט אוז ויאה החלטות, פ,? "פדאיעקט
 און• זשוזן" "יעוורווסקאיא ,“פאלק יורושע .,־אם צגיטי-נגע;: ציונומטושע ד:

 צגים אותי אין די ;1906 יוגי חודש און פארגעקומעז אוז רעלבע ,“:שודאווסקו "גלאס
 דו פון צוזאמענפאהד רעם פו; רעזאלוציע העלזונגפארסער קלתע או; אזוי-יפערוהמטע

 זוו האט )וועד ארגאנוזאציע ציוניסטישער רוסישער ארגעמיונער רער ..פו; דעלעגאטען
 וואהל־לאזוגגע; דו ;1906 רעצעמכער או; פעפאלמעכטיגט?( אי: דעלעמרט דעמאלט

 אלגעמוון־ ־מע;7 פה רעזאלוציעס ציונוסטען; פוילושע פו; דומע( צוחיטע־ רעד )צו
 תקנות (;1917 מאי 30—24 )פעטערכורג, ציוגוסטען דו פו; צוואמענפאהר רוסושע;

 פערסאגאל־ פוז פראגראם אוקראינא; או; אויטאנאמיע נאציאנאל־פערסאנאלער וועגע;
 רו־ו 1919 קאנואי חודש או; )בעארפווט פוילען או; יודע; פו; אויטאנאמיע נאציאגאלע־

וו. א. א. קלויז־פוילע;( או; ארגאנוזאציע ציונוסטישער רער פו; צ-ק. דעה

53מז012$(1 .ץתחווזז" *(

 זעלפסטפעד• דער געוגירטעט אוז "מאטעריאלע!;" וו פו; העפט טע ד־: דאה
(*געמוונדע. ■יודישער הער פו; וואלטיגו.
 פראגע, דאזוגע דו זט;. קלונער בעדארפט “"זאמלער דו שלי; האכע; זוך, דוכט ־א,

 גרויסע אוהד ראך האט פוילען, או; געמווגדע יודישער הער פון יעלרסטפערוואלטונג דו
 יערער דאך ווגיסט האס לוטעהאטור. אוהד און טדאריציע אלטע אוהד פערגאנגעגהגיט,

 פערגאג־ אז פעוואוסט, יערען אויר דאר אוז ראם או; ספר. יודע א גור אוז' ראה יוד.
 גרויסען א גאר מלוכה יערער פגי פאלק, יעדע; פגי האפען טהא׳דוציע או; נענהצט
 געאכטעט, יעדעגפאלס וועהט ראם האגד. רעד מוט אוועק נ:שט .מעז טאכט יאס ויערפה.

 אלאמתיער וועגעז געזעץ א דורכפוהרעז פוילען או; מע; ווול און נעהאלטען. פכגיד
 ־ו רערווגיזעז כל קודם מען חארף געמוינדע, יורושער רער פון זעליהטפערוואלטוגג

 זעלבסטפערוואלטונג מין אוזא אז אומה, פוילושער גאנצער רעד פאלוטוקער, עדילושע
 פוילעניס פו; צגיט רער און לאנג, לאנג, שוי; אז נושט, נגיעס קוו; פיילעז או; אוז

 זעלפסט־ א פוילע; אוז עקזוסטירט יאהרע; הונדערטער ■האט זעלפפטשטענרוגקגיט,
 צענטיאלי־אתאנע;. בריעסערע און קלענערע מוט קהלה יודישער א פו; פערוואלטוגג

 זור האט "וואיעוואודסטיוא" יעדע קהל. א שטאדט •ערער און כמעט געווע; אגז עס
 זוו אופער או; המרינה, וער איחר — פיאווינץ יעדע הגליל, •ועד איהר נעהאט

 קהל^ת אלע פו; אויפער־חאט יודושער מי; א געוועז אוז וואם ארצות' וער א — אלע
רעפובלוק. פוילישער גאגצער דער פי;

 אז דערווגיזען, ראקימענטען דלסטאדישע מוט בערארפט אין געקאגט וואלט ■מען ;
 גוד נושט נויטווענדוגקגיט, א אוז געמוונדע יודישער רער פין זעלבסטפערוואלטונג אזא
 דו האפען אפיציעל ווען אפילו והראייה: מלוכה. דער פאר אויר גאר יידע;, פא-

 פועל מלוכד ־ו האט געווארען, פטל איז קהל און עקזיסטו־ע; צו אייפגעהערט ועדים
 •ורושע פי; ועדים, פו; סוראגאט א עפים כולדע; ־ע־ווגיל, אויר חאטש ■געמוזט, מאל

 פי; צגיט רעד און ווו פר-גיהגיט, מעהר בעקומען ■האט פוילען וועז או; פאישטעהער,
 מלוכה־מעגע־ פוילישע ר; האכעז צגיטען, וויעלאפאלסקו׳ס און חערצאגטוס דא־שאווער

 ק-לה. יורושער רער פו; זעלבסטפערוואלטינג כיווטע־ א צי פ־איעקטען אייסנעארפווט
 צי־ אפוסעל בעראיפט אפער וואלט׳מע; צתויפצושטעלעו, מ£טע־י$ל מיז אזא כ־י ז

צו וועג־ע; זוך אויר גור ארבווט, אווגענער ■מוט זור כעגוגענע; נושט און איכויטעז,



נתן. ין חיים

 פער׳ זדי פון אה געשהוז, עפלס נעליעירנט, עפים ט5הינזי רער אין האבעז וואס סיענשיעז, ׳
 צונויפשטעלעז. מאטעריאילען די זאלעז זלל קלויבעז, מאטעריאלען זאלעז זלל לאגגעז,

אז נלשט, .ווייסט )ער “יודע שאינו יודע, "אינו בבחינת קלויבער אונזערע אבער זענעז
 ויי און מיאכעז, אלללן אלץ קאנען און אלץ קענען ויי אז מולנעז, זיי נלשט(. ווייספ^ *עד

אזויל געמאכט האבען
 ראשיים, מאמרים ארט רעם פון מאטד א מאמר. א — אגהויב אין — בראשית

׳צצטוגג׳ען. גיעוזיסע אין נע־רוקט וועיעז' וואס
 נעזעצגעבמג"' "רוסישער דער טיט "מאטעריאלעז" די אז זיר !הויבעז אגףויבען

 "דאזאר רעם ׳ שאיפען מלט׳ן הללסט דאס פוילען, אין געימללנדע יודלשער דער וועזעז
 (“בוזשנלטשני "דאזאר אלחם רופען ■מאטעריאלען דל פון '"לומדים" )דל בוזשנלטשל"

 אויספלהרליכער גאנצער רער קומט •דערנאך (.1821) קהל רעם מאכעז בטל און
 יודלשע דל פון ארגאיגלזאציע דער וועגע; בעזעלער געגעראןל פון בעפעהל דעס פון טעקסט
 (;1916 נאוועמבער .1)*פוילעז אל; אקופאציע -ילטשער יער פון שמח ־עם אלן קהלות

 0ארגן דער אלן ענדערונגען וועגען פאדערעווסקל׳ז און פללסודסקיין פו; דעקרעט יעי־
 דעד. פון ארגאנלזאציע דל (;1919 פעברואר.-7) געמללנדע יודלשער דער פון ניזאציע
 די עפלם והאט )פארוואס וואהל־ארדלנואציע דער מלט קראקא אלן נעמללנדע יידלשע־

 אלן קהלות יודלשע אנדערע פוזיאלע געחאט זכיח מעהר קראקא אלן נעמללגדע יידלשע
־ פערשטעהן(. צו שווער איז — גא^לציעז

 דעת בנוגע פלאטפארמעז און פראגראמעז מלט זיר ענדלגען מאטעריאלעז דל
 פון “"מאמעריאלעז סדר חסל — או; פוארטללע; יודלשע פערשלעדענע פון קהלה יורלשעיר

 אמאללנעת דער פון פ^לעז, אזז קהלה יודישער דער פון זעלבסטפערוואלטונג דעי־
 פאית נויטוועגדיגקצט אדהר און פוילעז אלן קהלה יודלשער הער פון אויטאנאמיע

 "קלויבער" דד האבעז אבער דערפאר נלשטא. זכר קללן העפט דעם אלן אלז מלוכה רער
 ענטהאלטען: וועלכע הוספות, בלסעל שפאר, א געגעבען אונז "מאטעריאלעז" דל פון
 צגיטוויי־ "דער ;1918 יאחר אלן רוסלאנד אלן קהלות־צוזואימענפאהר פון החלטות ״דל

 צו וואהל־ארדלנאציע "דל נעמללנדע"; יודלשער פעטערבורגער דער פון סטאטוט ללוער
 קהלת יודישער רער פון זעלבסטפערוואלטונג "די אוקראינא"; אלן קהלות יוילשע דל

 קהלה יודישער דער פון זעלבסטפערוואלטונג דער פון סטאטוט "דעד אוקראינא"; אלן
 וואלטען זיי וועז און זללפען־בלאז, א וול נעוועז זענעז וואס זאבעז, אלץ — אוקרואינא״ אלן

 די צו נעהאט גלשט שייכות שום קדיז אויר זלי וואלטעז קיום, א נעהאט $פילו
פוילען". אלן יודען־פראגע דער פאר /,מאטעריאלעז

 און צוויי וו: מעהר אבגעגעבען "זאימלער" אונזערע האבען הוספות דאזיגע דל
(*העפט. גאנצעז פון דריטעל א פון מעהר פיעל הילסט דאס דרוק־בויגען, האלבען

 פלערטען רעם אלן זור געפלנט הלסטאדיע־שרצבער קלנפטלגעז א פאר מאטעריאל
בלרגערטום. פויללשען פוז פראגע לער געוולדמעט אלז וואס מאטעריאלען, ד: פון רעפט

 ארויסגעיגעבעז זענע; וואס פעריארדנונגען, דל זלר •געפלנעז חעפט דאזלגען רעם אי;
 "פרעמדע", וועבעז ווארשא, אלן וואוינעז וועגען בעפרצאונג פוילענ׳ס זלנט ועווארע;

 געפלחרט האט נאציאנאל־קלוב יודלשער רער וואס קארעספאנדענץ, דל רענלסטראציע,
 רעדעס, געשהון, יודען ווערען וואס .עולות, און מלסברויכע; דל ורעגען מאכט רער מלם
און פארשלאגעז סולם, אלן געהאלטעל ענין רעם ורענעז האבען יעפומאטען יודלשע ויאס

זייטעז. 41 — היםפ־ת ד> !05 ץנשהיזלש דר:^ מ>נצע ראש .



275 •ויל^ן. אץ ראנ?6*יוד#ן ד?גר צו• מאטערימל^ן

 ־צצ אפילו און נירנערטום, וועגעז סייום א׳יז נעווארען אנגענומען זענעז וואס ׳,מהנות,
ארטיקלען. און טונגס־שטיומעז

 נישט זיר ערלויבט מלוכה א אפילו אז מאכען, אויפמערקזאם אבער מוזעז מיד
 וואס אזעלכע, זאגאר ארכיוו־מ|אטעךיא^עז, 'ארנין וועלט רער אין סתם דרוקעז צו

 ווערעת פראקטישען קייז תאבען זיי אויב געשיכטע, רער פאר ווי׳כטיג ז׳עהר זענעז
 אלע ווניל דרוקען, צו געלוינט נישט זיר תאט מאטעדיאלעז דאזיגע די בפרט נישט.
 דעה וועלכע צו צניטונגען, יודישע די אין געדהוקט צניט זייער אין געוועז זענעז

 וואה וויסעז, וועלעז וועט ער ווען אנקומען, מוזען סני־ווי וועט נעשיכטע־שרניבער
פערארדנונגען. דערטאהנטע די צוליעב לנידען צו אויסגעקומען יודען אלץ איז עס י

קוריאז: ואי אויר דערמאחנעז צו בדאי איז עס
 פרעסע" יודישער דעד אין פרעטדע פון פראגע "די נאמען מיט׳ן פרק דעם אין

 "ראם א}וז דזיענניק" "נאווי דעם פון שטימעז נור נעברענגט ווער}ען (11—5 )ז.
 וואס צניטונגע^ טעגליכע ציוניסטיש־אפיציעלע צוויי די הייסט דאס ,“פאלק יודישע

 חלילה, ווערען, צניטונגען יודישע אנדערע קיון פוילען. אין ערשיענען דעמאלט .זענעז
 געברענגט ווערט זאר ערשטע די לאודוקא. ־— “דערמאהנט "נישט דערמאהנט. נישט'

 דעקרעט דעם אויף אנ׳ערקלערונג ניט־איבער וואט ,“דזיענניק "נאווי פון נאמעז אין
 פון בעקומעז האט "מאמענט" פון מיטארביוטער א וואם "פרעמדע", וועגען

 "טאמענט" דעד ווערט. נאטיץ ©יטען אין אז אוים, קומט !אמוי־ארום אנוש. קאמיסאר
 "נאווי פון דאס נעהמט מען אז אז, מעז צייכענט אויבען נור דערמאהנט, יא

 נור יודיש, אנדער קייז לייענען גישט אונזערע "זאומלעד" די קאנען צי — .“דזיענניק
?“פאלק יודישע "דאם מוז

 דאה האט "מאטעריאלעז" מיט — זניטען שפאריע 456 — חעפטעז פיער
 דאס שאד א — און יאירויסגעגעבעז ארגאניזאציע ציוניסטישער דעד פון פ־עסע־ביורא

 דאס געקאסט תאט עש וואס ארבייט, די שאד א טניע^ אזוי הנינט איז וואס פאפיר,
לאיבוד. געגאנגעז איז וואס נעלר, יודיש שאד א פאפיד, פיעל ז^זוי קאליע־מאכעז

 מאטעריאלעז, אין זעהר און זעהר ווניטער זרד נויטיגט פוילען אין יודען־פראגע די
 פערשטעתע. וויעלכע טענשעז, דודך אבער ווערעז, געזאמעלט מוזען. דאד וועלעז וואס
פרא^ע. ואי צו מאטעריאלעז תייסט עס וואס



פרולוצקה גת

162 .1920 חיןלג? מעי, מעד*$ר ד״.*מ״י עי8יןדע ד?ר און גד#מאטןק" ,רדזען .“

 יעת־ פארעפענטלעך איר וואס ,"ר*ר6ש יידישער רעד פון "גראמאטיק דעי־ "ט:ט
 כאפדי־ צו אויב אין געהאט כל תורם א:ך האב א:ד, פון מייא ערשטען רעם באו־ז עתה

 ווערק, ן ע כ י א ר י פ ס י ו א א ין* גאדערפענןש כרענעדיגע רז כהות, מענע לויט דזגעז,
 פאי,: ע אל כאהיאגדלען שפראכווזסעגשאפט טאדערגער דער פון איבט כעם זאל האס
 די מוט כעתאנטשאפט גייינראיכער א אה: לשון. אוגזער פון רערשענעגען אין טען

 ת מ:ט ינדמג3םןןר אין שפדאכנעכרויר, יידישען דעם פון בהאים ן ו׳ א ן ע צ ע ז ע ג
 פרע אה פאיקאם מענליך נישט אלז שפראכוויסענש^פט, רעד פו: פדינציפען •צולגעטעבע

 שאפען ציי געווען ואריסע; א:ד... בה ווערק טען "טיט — יידיש"... טיט זיר כאנוצעז צו
 *\:דדצע> דעד ■פון ךערשענינגען און פאתטעז ע א א ארוטנעטען אל ז וואס האנטבוך, א

'איטער^טוד־שפר^ד/ שייפטלוכער דעד סע פאליזס-שצייאך, נערעדטעד דעי סע שפיאך,
 זוך האט עד וואס ציעאען, די לעגען ההרמה רער אלן, מחבר דעד שרעפט אדי
כור. זעז אה געשטעלט

 אז וויסעז, פאדאייס ממאנט מעז דואט וועדה, רייזעלס ,■ה 'לעענענדזג ::שט אפילו
 ■אבוסעא געווע; איז אוימאר תער ויתן.1ה0 נעחמעז נ:שמ ווערטיער ציט:יטע די דארך מע:

 אגיאויספז־רלזך הלענימעט: א פארוואדט. אין הבטחות זעגע טיט פאי־הכטזג נ:שט
 בעהאג־ וועדען אשון" אונזער פון דערשענומען און פאקטען "י^אע וועאכעז א:ן ווערק,
 "די ניט וואס כור, א ׳"שפ-ראר־וו:׳סענשאפט טאדערגעה דעד פון ט5איו "כעם דעאט

 *שפי׳אד יודישען דעם פוז כאאים און געזעצען די טיט בעק^נטשאפט גתנדאיכע
 פו! דענקמאא •א( געוועז ווערטה' דאר וואאט כוך אזא פון כע-עפעי־ דעד געכרויד״ץ

אעכען! כעם מ:יטעאשטען
 אעעגעפא״אען אזז אנס מ .יא וו וו. אונ:וועדז:טעט כאנער פה פראפעסאר דעם ווען

 והסענשאפט־ א״טעהר—כעשעדעז עם רופט ער ווי גראטאטוק, דעטשע זע: אנצושרעכעז
 רעם אדויסצואאזען נעווען א:טשפאנד יעי איז ,“^עךיער פאר ת-לפס־טיטעא אאס פיך ־:ך

 איהס כע האבעון כעסדיער דרע אאע און ארוס, יאהר 17 אין ערשט באגד ערשטען
 ^רע; נישט א געיד-אט ער תאט דערכע אעכען. זע: פון יאתר 30 איכער ^נעניטען

 עי וועאכע פארשוננעז, ע5גרינ־א: .ד: פון יוצא פועא דעס פןסטעמאטןה־ען צו ^ב-ה<:
 נדויסע תיאמן ג^נצשן א פון או; פאיגענגער זענע פון וועדת ד: אן; ז:ר פאר ;עהאט ראט

צעט. זע■ אין גיעארכעט -איען רואם ;׳^־עדיטע,
 די עישט ז:ך וועזע; עם והתעאעך. די אן: :אך ל:ענט פינאצאויע •וד:שע ד:

 עס אערעד אוועתנעהן, נאר וועלע: יאהדען סך א א:היע. שפדאצמגען עיגסטע עסע”-־׳
 און ,פאתטען ^■אע וועלכען א:ן ווערק, אלא^יספיהרליך ארויסצוגעכען זעז מעגליך ■"הט

 -עד פון לייט בעב רעדען כעהא־נדעדט קאנעז ודעיען לשון אונזע־ פון ■ער״יענוננעז
 פאר־ רהמיגע א ווערען דה־מעפידו־ט מוז צוערשט "!פיאד־והסענשאפט. מאדעינער

אזהרע יאילע אן; ך*עפיז יודישע אעיעתנע, •וע-ען אויסנעפארשט מוז עב \רפדט..
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 מערע; עארבןןט3 דלןך1עי סוז נ5ס*ג?גיכצ מערטעד׳יבור. רעם או; ס:גטאקס רעב
 פראבלעהען זענע; ראם און ריאר.9שרןפפ-ש יוודישע א־טע ד: שיפראר־מיסענשאיפטרןך

 '•;־• כיאה א רןיפצושסעלען8 זגין אימשטאנר זאל דור דעד מען דור, גאגצען א פא־
פןלאלאגיע יורןשער דעי אמעקגעבע; לעבע; ג^גץ זיןער זאלעז מעלכע רע־נטע,

 זב; אזימג^בע(, זיין בעשרמלען. זיין ד<רף הגינט שפראך־פאדשער יודדנזעד א
 דאדף שען זאסלעז. ראם — נזר זצז פאג הגינטיגע; בגי קאן אדפגאיבע ד;סטארןשע

 פזי או; מונרא־טע; לעבעריגע ד: פז; כז&טעריאל רעם שטאף, רויהעז רעם זעמלען
 מןםענש$פטלןך מעדען ןיפ3בא$ר דאדף ממטעריאל נעזאסעלטער דעד ןכער.2 אלטע

 שטעדטןל, יוריש קין; זגין נ:שט וועט עפ מעז דערנאר, ערשט א? אזעלכער פ4^־
 מרכטןגסעע ד: דע; און געמאדע, אויסגעפארשט ע; תאב נרשט זאת מוגדאיט זג? מאס

 ׳עמת^-־ געווארען בעלויבטען האבעז דעלע; לרטעראטור יודישער אלטער רע־ פון מערק
 אד• י פ ש יודןשער רער פו; פ־אנעז טעארעטרשע איינצעלגע מעז ן5א מןסעגש^פטלןך,

 מעט — מאגאנר&פיעס, ספעציעלע 1א: געווארען בעארבןלט ־>עז מעלע; פארשמג
 אלעס ־עם פון סמר אויפ׳ן זאל מאס ןל$פאר,6קאט נעשולטעד, רער קומען קאנען

 יורזשעד רע־ פון נראמאטיק ר>ןסטארןשע דן תעיק, נאציאנאלע ראם אנשרגיבע;
ר$ר.9ש

 ח;כ ייש־ א■ געגאגט: סיר אור האב בזכעל, רייזעגיס ■הי האגד רעד אין געהמענדיג
 אן• ע־ מאס ראם, בלויז נעבען וועט ער מען רא;> אייך מחבר רעם קוטע; מעט

 זגי; פיין ב(3טאםשטי רעם לויט פחות, זגיגע פו; מאס רער לויט געבען צו אןמשטאגר
 שפרא־־ •ורןשע־ רע־ פו; צושטאנר תגיגטןגען !רעם לויט או; אויםב:לדוננ פןלאלאנןשער
 געוו:סענתאפטןגען א הפחות לכל גיעבע; מעט ער מען חריסט, ראם ווי&ענשאעט;

 יצוין יעצם פרז ארז מאם דעם, איבעד אייערבליק !אפולערען און ס:סטעמאפ:שע;
 ווא״ב ראם שוננ.;שפראך״פאר יורישער דעד פו; נעביט ׳אייפין געווארען אויפגעוטתו;

 מ־ :עפרנען ׳־אם און קולטור יודרשער רער פאר אויפטהו אניאגגעזעהעגער נעוריו אדיר
 א:'־ סיאןז גר^מאט:?. רייזעניס ,ה פו; באגד ערשטען אן; מאם גרויסער צ א:: פ#?ע

 ות־כע ארפייט, אויסגעפיה־טע ל:עבע שטארסער או; פלגים גיויפעז מרט׳ן ע־נסטע,
שפר$ך־מןםענשאפט. יורישער רער פו; -פראגע; די אן; לעזעי־ רעם ארגי, פ;הדט

 יוא&זיטתנך: פאלגעגרע ^ו;ן י בעשטערט ^רעגפי׳תך ■א^םםןיהדלןכער /דער : 1
 פארק", יורןשעז רעם פו; או: וועלט רער פון שפי־אכען "דיי ;“שפדאר^בכלל דער "ווענען

 דעד פו: פערשפרןןטונו. "דן שפרי^־׳/ יזדישער רער •פון עיפער א? ענט׳עטעתיננ "ד;
 יו־ןשער רער פו: ירידת "דן ;“דפמשלענר פו; נרעגיצע; די עי־2ארן ר^9ש יודישער
 ־י אי: שפיאר יזרןשע "דן ;“לענדער כערם־אגרא&עאןשע ר: אן; •עפדאך
 אן־־ע און גראמאטןק "דן ;סישוב ?דישעז קאטפ^קטען א פו; יעגרער

 מארע־נעם פו; ענטוהקתונ; "ר: שרופטליכע"; די או; געדעדטע "דן טיי׳לען";
 ״־: ;,,ד־א־יעקשע: יודגשע ״די ;“רי^לעקטעז און לןטעד^עוד־שפר^ך ״ר: •ור:ש״;
 פגשע־ א סיאןז .“לןטער^טורלשפרא־ יודןשער דעד אויף לעמטע;4דק דן פ? ־שפעה

 רעם פון מאושעריאי דער מאלט אייגעגטליר, ווארט. פון זן; בעסטען אן: אןמעגפל:ק
 מעמאם אדנצערגע דן ©יואל מען בור, א אויספןלע; !וליי; געקאגט ■־גינטרחר

 אן; אבע־ .פו;■עני: לןטעראטוי דן אויסנוצענדיג ברגיטער איזכי־ערע;, אויספגהרל-רבער
 נ־אכע.,• נעקאנט נןשש ברןןטעי ראם מען ■תאט מ^!טיק<5גר יודישעי ■דער גרענןצע^׳פו; ־:

בעגרענןצט. אלין; זרר פרט דע□ אן; תאט רייזען ד\ מאס מעליה, א איז עם א?
 יורןשע־ דע־ מעגען — תא&ןטעל צוגיימע דאס אןז •בזןארבירט פלגיסיג בעזזבדערט

 ד; פין ת: מערען געלןןעגט דארפע; פאיאגרמפען 112 ערשפע רן ארטאג-ר^פיע.
יודןשע רן פון ■ ה; אויפלעגזנג, יודרשער דעד אן: ,^^;.ר^אדם _
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 אנ׳עגין, ווענעז רערען צווייטע די ווי ערשטע ד: וגאיום או־סיעגונגס־רעפארטאטארען,
..לגטרייגישט. זיי רעלכען

 געהאט א:ך וואלט “ארטאגראפיע יודישער פראוויזארישער א פאר "פלאים די בנוגע
 אדויש־ נעגעז כלאים: דאזיגע די פון׳ הויפט^פרוגציפע; צוות געגע! בין אור זאגעז. צו סך א

 —״ל׳/ און “2״ טראפבילדענדיגע פאר “"ע פון גירוש ענעז ג אויר ווו ניקוד, רעם וואי־פען
 זאל צגיכען גראפזשער אתן אז אדטאגראפי^ יערער פון פאדערונג עלעמענטאירע די איז ס

 ניקור, פון אטייל ארויסווארפענדיג קלאנג; איין פאר ווי מעתר ווערען אנגעוןעגדט נ:שט
 יערער •פאר כאל צווייטער א ערגיערן. צום נור בעסערן, צום נישט מען "רעפאימירט"

 איז — טראד־טרענע־, נדאפישעז זע! וזיאבעז זאל אף ט־ איטליכער אז איז, אויסלעגונג
 ראש נור "ע". דערמאתניטען. רעם בעזיימיגעז געגען ווארנען צו אויף גענוג אאיין דאס שוין
 אויה אוישפיזחרליך אומקעתרען בייך וועא איך וועאכעי צו זיר, פאר טעמאן א שוין א:ז

ארט. אנ׳אנדער
 בעי צום האט, — ק י ט ע נ א פ יודישער דער וועגען — קאפיטעא ׳ערשטע דאס

 לעהרער איטליכער וואס ודאס, דאר איז פאגעטיק שאר! א ווערטה. קנאפע! א דויערן,
 זיך ו^־פט עש — נישט! קיינער פ"יח עם קען אונז בגי וואם און וויסען, קודם־כל ראיף >

 אבער פיטיפ, סר א "אנצוקלויבען טיוה די געגעבען זור האט רייזעז ח׳ אז אריגען, ד: א;:
 אויבערפלעס נור קענטיג, איז, רייזען ח׳ פויגעלדיג. נזשט געווארען וראש יאיז בעארביזט

 רעם אויה !האט און פאנעשיק, רער פון יסודות טעארעטןשע די אזן בעהאוועגט לזר
 ^::נצעלנע אויף אבשטעלען •נישט דר וועל איר פינסטעי רער אין געטאפט נעכזט

 וואלט אוד טעותים. גלאט און השערות נןשט>בעי־ינדעטע דערקלעיונגען, פאלשע
 0אי בתעשור. גאנצע א אויה געקלעקט וואלט עס אז אויסצוזעצען, פיעל אזוי גע!ד^ןט

פעהלערן. קארדינאלע די בלויז אנווגיזען רעל
 ווישענדיג נישט וגאקאלוזם, יודישען פון, ונג בעהאיד■ דע.־ צו צוגעהן נישט טיקאז

 און אלט־געשלאסענעם צווישען חילוק דעם — ענפך:קלוגנ ;גיז פון 0גרונד?פרינצי רעם
 פאר סכעמא פארטיגע א מעז האט חילוק, דאזיגעז רעם וויסענדיג טראיף. אלט־׳אפענעב

 אין מונדארטען אלע אין וואקאלען קורצע כיטעל-הויחדגיטשע די פו: ענטוווקלוגג דעי־
 אלט־געשלאסע־ פון' וואקאל קורצער יר-״־גיטשער;מיטעל־ה דעי• ראך.3ש יורישער רעי־
 פון אוועקגעקוקט און, 1קוואנסיטאטיו מתדאיטען •ודישע אלע אין בלגיבט ז:לב נע־

 רעם פון וואקאול רעם אין אונפערענדערס. ^וואליטאטיוו אויר איישנאהטעז, יעיויסע
 און "ט5א "נ מונדארטען. יודישע אלע ז:ד טיעפעז טראף ט׳געשלאסענעם“אי

 פעשטען א טיט וועיטער יודישע אונייוערסאלישע זענע־ אנחאןפעז, לאמיר ,“"קאפ
 רער פין ענדערוננען די און ריפטאנגירונגעז די פערלעבגערונגען, די ־יאנ^בעשטאנד.

 אלט־ דער און טראף, אלט־אפענעם אין נור ארגיז, כלל אין קומען־פאר, קלאנג-פאיב
 פערשוע־ די פונאנדער דר געהען עש וו^ :עביט, א::זענמל;הע ראם אזז *טראן א&ענע־

 'ווענען וואונק א! לעופונע! ערגיץ־וואו האט רייזען .ה׳ ופעם. ממדץרמעז^ו •ו־זשע דעגע
 רער אבער וואקאליזס, העברעאישעז וועגעז רעדענדיג רערדף,' דר סעררוסט ער יעס,

 פערשטאנע; נישט האט ער און חתום, ספר א פערבליבען איהם פאר איז כלל ;זזידר
 ארויס־ איז רערזבער וואקאליזם. יורישען ווענען קאפיטלע: די ן א: אנצשמנדע; איריס

אנ׳אונבע,האל נאר וואקאלעז-ענטודקלונג, יודישער רער פון הכעטא א נ-שט !עקדמען
 ענט־ מסטאררשע די בעהאגדלעז בגים אז געהעיט, האט ייייזעז פלאסמ־ *מ־^ע •

 ער נור מיטעל־ה!ויר־דגיטשעז, פון ארויסגעהז טען דארף וואקאלען יודזשע ר; פ? דוקלונג
 צו מחכתננגעז דאס נגי־הויר־דגיטש^אוז דן טזט וואקאלעז יודישע די כסדר ■ פערגלתבט

 דעדשגיגונ• פאגעטישע געוווסע ל^אי ניט.אונגאנצען נאד א:הם זענען -עת■..י א^״עמאש
:72 אוו ;^,8גיע2 ■!,-.עיצב^צים ?אג?ע.*עוס:נ5 פא.״ט:שע ־; י



שמיאן יידוש^ר רער פין נרממאטוק

 א/ קא געיואר^ן ערקירצט6 נ:שט 8 לאננער וער איו ווערטער נטע רייה א א?ן"
 11 אדער ס אין אלבער יורישען ן א? געהט מ פרעטרער מחטת שטור" א איו דאם
 לאע, בלי״יבען ארער ווער־׳ןן, ערלענגערט6 דארף ווען שטעלוגג, אזא אין גור
 פערשטארקונג ניר ,^בשוואצונג", משט עם אח ,8 אלן נעהט־אלבעי■ © דו^ן
 מר "פעדטונקעלונג", שט ני עם א:ז ,3 אין איבער געהט 3 ווען ראקאל; פון

 ,1 א:ן אבגעשוואבט ווערט 8 ווען ;8'פין טונקעלער איו 11 וואררם פערהעלונג,
 רער אח :טל" פ ,ק: א:ן ג; נ לו ע ה פער נור ,פערטונקעלונג/ נישט עם א:ז

 דעחבער און שםארק־רעדוצ:רטעד א מר ,©ערטונקעלטער/ ן*ק נ:שט 1 ערשטער
וכרוטה. מטושטש׳עד און אנ׳איגער״קזרצעד

 בכ?א מושט אויסשפראר יודושע "די :247 פאראגראף א:! שרצבט רייזעז ,יה ווען
 איז — “ווארט סוף זיווגים דוטפע, זייערע מוט קאנסאנאגטע; היקכיגע ד.י צומיף משט

 האיען "קונד", און “"וואנט ווערטער די ארויס רעדט יוד א יוען אמת. משט פשוט עס
 אויפרצס^קלאנג. שטוטלאזיגעז א אויסקלאנג או; ווערטער -יידע סשפראי או זיין און

 מוט “"קוגד או,ן סוף צום “"ט וא מוט “"וואנט אויס פזנדעסטוועגעז לעגען מור אויב
 מען וואס דערמיט, פערבונדונג און פראנע, אלארטאגיאפישע מעדר עס איז "ד'/ א

 פאך טעטא א נעווע! וואלט דאה אויך גור .“"קיונדער און “"וועגטעל ארויס רעדט
■עטיור. גאנצען א

 פשוט האט ער לגנאי. רייזענ׳ען ■ת׳ משט אלץ דאס אויף אויפמערקזאם טאו־ אור
 ווערט לעהר־בוך א שעפען. צו וואנען פון און שטוצען צו זוך וואס אזיף געחאןט נישט

 אדער איוגענע ווערק, וווסענשאםטל.־כע אויספוהילוכע פון סמר אויפ׳ן נעשרובעז
 משטא איז עם וואו שטאדט, א און ווילנא, או; גראמאטוק ,זיין שרגיבענדיג פרעימדע.

 אבגעשנוטען מלחמה!, דער פון צייט דער 1אי דעדבע בובליאטעק, גערמאמסטישע קיין
 משט בור זיין פון טוול רעם רייזען ה׳ תאט וועלט, סולטורעלער גאנצער דעי פון

 געווען דאר אי.ז שנעלער וואס בור יראם ארויסגעבען און בעארבווטען. בעסע" □עקאנט
 אב< פאנעטושע רו וועט אויסגאב צווויטען דעם און גויטווענדיגהצט. ברענענדונע !א

נצ. דאס פון ווערען אנגעשריבען טוזען פיילונג
 ווארום מצטער,* א נוי משט ■און אינגובען. קומעז דארף אויסגאב צווצטער א און

 וועגעז פון דערתויפט גראמאטוק, רייזענ׳ס ,ה אוז געשטאלט יעצטיגער אין אפילו
 דארוי וואס יר,2 גוצציר זעהד ואן קאפוטעל, צווייטען רעם וועגען פון און ארצנפיהי דעם

 זוך דארף או! לוטעראטען פון אונטעליגעגטען, פון לעהרער, פון■ רוערען נעלייענט
"ודיש. צו בעצוהונג א האט וואס שטוב, יודישער איטליכער אה געפיגען
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(,*טשערנאווזטש ש.
■ לעגענדע־-לאנד. דאס

געווארען. לעגענרע א ־2יא א פו; ביזט רו לזעבספע! מט; צל;,
 פעדיסלעך :אלדענע סזט לעגעגדע איה האסטי קזנדע־ דיינע פו; חלוסית דז ,א:

 איז לזכט דיי; או; אוגטערגעגאנגען זענעל זוגעז דזינע ווען ען,$3נגעד׳וי וועבען זר ■
 פע־־ זזיער סזט געהזיליגט האבעז העלדעהלויגדער דצנע ע; ו: נעמארעז; איייסנעלאשע;

 :׳”2:עש פייע־ אז; זעביע; בעשיצער ריינע מעז ס-יערן; נעפאלענע דיינע בלוט גאסעז
אדיפצוהויבעז. צוז׳אסען דיר טיט זזך הזסלעז ר: צו פלאם רער מיט פרי געז,

 אזן פערגע־ט זו; ר: ווען שקיעה, דעי פון שגינה רז נערוהע דזל אויף פ׳האט
 דע- פוז שלוחים ר: שאטענס, נע-יאגגעקופענע מזטירי יףגא זזך גיפט און פלאטען

 רורבזזבטיג ביזע רו אבער פערנעבעלט, א? פערהילט דיר האט וואלקעי ־':ע־ א נאכט.
פ׳ר^כט. גאנצער די_יז אזן געשטאגע; אעז פא־ שלייער א דורך ווי או; געבליפע■
 י באכגע־ אונז פזזטו בעגלירטער או; פריינד ^יעבע־ א וו: לעגענדע! טייערע סיזז

 אונזער אזז כייר, האבען שטורעמס אי: ווינטע; וועג״יצוילטע; שוועיעז אונזע־ אין גאננע:
 או; ׳צגזזעז צווזשעז בערוהזנע; זזך או; געלעבט לופט סילדער דיין אי; פאנטאזיע,

 נעזעחן; געוויקסע•; זוי־פמגאסענע טיט או: טאלען נייגע זנע1ד סיר האבען קעלטען
 נשפת מיעידע אונזער און געשיתט רייזען דגינע איני פא־ האבען רערגעי צווז׳צען

בערוהיגט. השלח דיין אונז האט ביואליעה ביויזענדע צוילעעז דעיקווזקט;
 אפשר. לענענדזדל^עד? דו פעצויבעד׳ט, ^ווי אונז האסט דו פא־־וואס ויייסטו, אפשי

געוואונע:? הא-ץ אעיעי־ האשט דו פ^רויאס וורפטי,
 איזיונע אונזער און דכי; סיר חאבען דיר אזז ואה* ליעפפמע, ס־_י; דערפאר, אפש־

 א אוינען נגיסשיגע אונזערע פאר געזעהז שמענדזג יזר האבעז סיר •געזעהן. ייגענר
 גריי־ דיינע מיט הזמלען, סזעח־בלאהע דסנע ס:ס ׳־יזצענרע, א בלזהענדע, א *־:נע,
 פראכטפולען און לבנו; ז ע אד■ גר *ז י_י ר נ טאלען, טיעפע בעיג, סיל־ע צוגלירר און ז^שע
 רעש אז; ווז געזעתן, ל׳מ^ז סער.ר טזד דאיעז חסלה ים טייכעז דר; אז; אפייו :־מל.

ים שעו־סזשסטע; און ר־ויזענדסטען
 קראנקי אזזביגער מסן פו; בונד, אונזעי־ פו; ד:ה •ע־ יאגד, סייז לאס, אזז אפשר

 חאס&ד אי־ געירע; ע;*ש ארן יו:נ אונז שטענדזג זמ*פ -י די־. צו לזעבע ראיפטער
 ברענענדינע דז הזזנפאל איגז י_י“ דענעז דע^פאר את"׳־ או: נעסאלט. ייננעי־ אונז יר;א
 אצנגעשטילט נזשט זרד האט אפשר,-ערזכער ־ :ערא־ע אי״סנעלאיפע; נזשש געז*:א

 צו פזפע־דאסט שטעגדינ דאפע; סך־ :שטה. איזבזנ־לע־צענ״ער אוגזע־ פין דו-רשט רער
אי־ט. נע זעה: ־זר או; געשט־עבט די־

די פו: ■ערד, דע־ פון טרעפענזש ־ע־ פון געזעה;? גזשט דן- סן- ראבען ■ו^ו איז

 רעם. 2ע ודוי פעטע?.נ2“■£ע א מיט ;ן ר.ע-א־ ־ערהאיטען אין אדטזקעי• דאזעעד רער
 געדרוקט ער רעדט -ערוב א,־.ן א-־-אעאן, פון צי־זקו^ק^ה־" נאר>וואב זיף האט אויטאד דעי ■•ואם

,ע י צ ק * ־ ע ר י ר ' ^גט״לונג. יןה?רינער ד־^ר 82׳י.
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 אה־ ד: צד־שעז געקרקשו, חימלע; "ויכע די אין ריר צי מג־ הצבע־ אבג־ונמען ו:הפע ,
 די אין ■געזוכע. ־:ד וואלקענס פעייצגטע !תמיר ־: אה שטערען ב:^פרע:עני:גי ;

 בגי "אסטו אד,>0 גממזי־ א און,־וו: געייעז ארגז פיט ב:זטו נצבט דע־ פון חלומוה
צרריסגערושעז. שמהיעל א ד-.מעל (מ;טע פה
 חומש. איחולפע; דעם פה בלזעשעי אילטע׳ ידו צויישעז "גיעגעזעה; הצבע; פ:■

 דו רויזעז׳־יגאדטען. 8 ■פה בווטעז ווי פסוקים, דו צוהשעז א־יטשפצצויט הצספו רארם
 זוו וועז מאג, דעס !אי; וו: געקלונגען, אייערן אינזערע אין האבע; נביאים דגגע פו; רעד

 פון או-נז צו תאסט דו שומ״ון. או; יהודה פון בער: ד: אויה געווארען ג&הינרט זעניע;
 הנע ד פון דופט דע□ תאט וואס שפרצה דער אוי- גע״עדט, שפיצך דג; אויר ראדט

 דארט, נעוווקסען. דגינע פו; צראפאט רעם פעל־ער, ־־הרע פי; ריח זוסען ■דע□ בלומען,
 דגינע הויר זהער פה צראבגעקוקט ארגז צו ווידעי ;,האב; בלעטער, צלטע ד: צווישעז

 דגיגע ;עזונגען זאמדעז, דגינע אויף נעעיאעעז ווו והדעה מו־ האבע: הומלע־, או: בער:
טגיסען, יגינע אי; זיר געבאדע; און לועדער

 זוגען־ 'פו; געוועבט פארגסלענענדע א אויר לצינד, לועב דיר, פון האבען טיר
 זועבע; דו פו; ליפט ראם וו: לויבטע; וואם הימע^ב^נעמען, העל־נגיע פו; שט״צחלעז,

 צלה פה שענסטע אלדאס אי; בעפפע אלדאס וועלט׳״עשאפעז. בארי; טע: ליכטוגע
 דעה אבנעגעבען עס און אוצ״ות צלעו פו; אייפגעקליבען מי- האבעז ויעלט *דע אויף

 משיח/ דגי; —ישראלים קונדער צלע פה קינד בעסטען דעם נשמות, אלע פי■; נשטה
אנזאגען. בשורה ך: בעי־: דגינע אויר וועט וואם

 *שטצלק רו גרעסטע׳, די דו־בוזט עוקונפדס־לעגענדע! רער און ביזטו שעז ווי אה
 זענעז שויערן דגייגע ז^רד. גאט׳יס אובער געווע^טיגיערי; י־ו טעכטוגסט/ דו סטע,
 וואו ארט, ראם מיטעל־פוגקט, דעד• ערד, דעי־ פה הצ״ה ־אם ווערסט דו טויעין, וועלט

 וועז בראשית, .ימי ששת דו און געשוועבט הא? תע^רע- גגיסט, דיונע־ גאט׳ס סי-והט
חותו־ובתו־צושטצנד. ,ליק^יבע; אה געויען, ריון נאך אוז וועלט ד:

 פערבליבען מור אי: וואס פורפוד־קלווד, אוונציגע ראם בוזט לעגענדע, מגיז דו,
 לעצטע מגה פיר בגי דועט וואס רעם, זיון ויעט ויעה א•■; צגטע׳, צלטע :רייסע, יעגע פו;

לעש־ען. טריוסט *לעצטע פגי־ צוועקרויבען, לעגענדע
דעה! צץ זגה וועט וועה
 ׳טעגפעע מיון נשמות, דו פון נשפה פגה צונעהמע;, לעבעז פגה ע־ וועט דאס

 פגי; בעסטע, מגה פערבלובען, אוז ב:־ "גי וואה שענהגיט, ביסעל "אס צווושע;
לענענדעז טריועסטע מגה ליעבסטע,
 פגה ווו לעגענדע־לאנד, צלט מגה שעז, פגי; פע־געסעז, נושב דוד האב איר

 מג" וועגען נערענקט, מיי אן אריך אבער האפטו פעדגעסעז. נושט איר האז האני רעכטע
 און פע־פיאבטע א אלאלפגה; ווו בוזט דו ווען יאהרען, טייזענדער ד. און נע׳חלופ׳ט

 ": כערענקט .האסטו פר^כש? ארטעיטומלוכער דוין אין געשטצנען פערטרייערטע,
געווארען? פאלי! דגי־ בון א:ז האס לעגענדע, אלטע גרויסע

 געווארעז. פערויצנדעלט לעגענדע א אי; דו, ווו אויר, זענעז לועבסטע, פייז טו",
 .ךיינע אויר- מאל לעצטען צום גיעטהון קוק א אויעק, פור זענעז ־ת"2 פון עייעין ד; פה

 צ־׳י־ יר■ מוט מכשף דעי נעהומע! אוז דאז און גרוה, לעצטען דעכו ד:־ יעשוקט .,*בער
.עפאבט. לעגענדע א פא־ אונז אה בע-־שמאק
 א:בע." אדומגעגאננעז, לעזענדע לעבערזנע צנ׳איובונע וועלט דע־ אובע־ ס־אוז

 מענשעז אי; פעלקעי ©תצאנז. אה בעד: יסיע:, און פגכע■ רעייפער, או■ שטעדט לענדער,
 בנינים, אלע צעזואדפט איז צושטערט ויאה געזעהז, האמוב-־יו־נט א אעז א־־ ראבע:

 צו אויב אוון אליסנעגגצט. :*מעוצעוז צלע שוגא. $ ^ע;* וה אמז, נעג:ע; תאבען זו: או;
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 אמאל האבע! כוואליעט ת אויב צונעשוואומען, קע־פעיס •אמאל זענעז ביעגעפ דגינע
 צו אונז פון זיי האבועוז דאס — נעבראכט כוואליעס רייט-געפארבטע וואסערן דגינע צו

 זארג ימיט פול אה טרויערוג אמאל פלעגע! די-קראהען אויב געפיחרט. גרוס א ד:־
 בשורות שרעקליכע אונז פון דגר יי ז האבעז ראם — לופט דגין פערהולכעז און .שרצען

 בלוט" דעד — •דעחפלויגען נישט ז נ או פון ד;־ צו נאך. איז ■טייב ארז קצן געבראכט.
אויפנעהערט. נישט מינוט קצ; אויף האט מבול

 שמאלץ, געשטאנען, 'שמום ביזט ליעבע, מיין דו, זיין. מקנא ד.יי פיר פלעוען אפט
 צגיטען. אלטע פון שענקגיט דער טיט פעיהילט זעגע! וועלכע חורבות, דגינע מוט אפען,
 נישט ■עם האט קייגער אבער בעוואונדערט, בעטראכט, בעזוכט, ביען האט חורבות דצנע

 צוליעב געגענוואורט, דצן צו פערחאלטעז רעספעקט טיט זיר האבעז אלע —• אנגעריחרט
 געוועז, חורבות וו&נדערעגדע זענען, אבער♦ מוי פעדגאגגענחצט. גלענצענדע- דצז

 חורבה דער פון אונז פגי ד|אט פאיבגיגעגאנגעז, אוז עם רועי און גאגג, אין שמענדיג
אויסהאלטען. וועלען מיר אויב זעהן, געקלא^ט, חאמערס מגט ארעד געריסעז, שטצנע־

 אין האבען מיר געטראכט? אובז וועגען האסטו געדעגקט, אוח אן חאטש האסטו
 דאם ווצטעיי ציתען צו געגעבען פחות אונז האט דאס און געגלייבט ליעבפטע, דעב,

 די ביזם דו ;אןז נעדאבט, זיר האט אונז לעגענרע. אלאייביי-יואנדערעורע!־ פון לעבען
 אנטהון נישט קלצדער נגיע קצן וויל וואס ער, היגד איהרע אויף טרייערט וואס אצנצינע,

 קצנעם, הוטען. דייר צו צוריק וועלעז מיר ביז ווארטען, ווילסטו חורבות דצגע אין או!
 ענונת פערטרגיערטע א ווי יונענד־רמץ. דיין אבגעבעז געוואלט נישט האפטו קיינעם
געוואלט. ווארטען נעלועבטע דגינע אויח חאסטו

 עס זעהסט: דו צרדיהגעהומעז. דיר צו מיד זענען ליעבסטע, מען אט, און
 וואם יענע, פון גרום א דיר ברענגען ;און ער הינד דגינע מחנית מחנות, דיי צו פליה־ען

יועלט. נרויסער דעי אין ארום נאד וואנדעין
 נישט טייל טויזענדטען קצן נאך. דיר האב׳ען קראהען די נדום. דעד איו טרויעדיג

 לע־ ליעבע זניש.ט טרויער נאר שטערץ, זייער יוענעז ליידעז, זצער וועגעז דערצעהלט
חורבות. דגינע צוריה בויעז הויב־אן אוי מוטה, טיט א{ ז:ר נעתם נענד׳ג

דיר; אויר נישט מעהר ווילעון .אוז זגי; עגענדע4 קצן טעהר נישט 'שו־ן ווילען טיר
דיין טיט ווילען מיד — ניעוועז אמאל איז וגאס דעב, וועגען טרויערן או: חליטין זעה;

צוקונפפג גאלדענער פון חלוטות די וועבען צוזאמען
גע־< נישט לאנג שוין דיר האט וואם חאנד, די נעליעבטע, טגין חענד, ד.י דיר נא
ניב—לעבען און בלוט איתר, אין גאר ב׳פעהלט האנד, אונזעי קאלט נאי ס'א:ז דריקט.

 ימענב? דגק טיט רצץ, נגי״אויפבליחענדען דצן מיט דו בלוט, ©ריש איצן אונז אין זו
> ששצכעל. כעהאנטען גוט אזיי זיסען, אלטען דגיו טיט פצעי,

צו: זיך הערט מא־שטיל.
 *תנכה נלענצענדע שז^נק איין ורערט פערגאנגענתגיט־לעגענדען נרויסע צצצ פו;
׳געבארען!^ ליבהגיט
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 איטערגעפידדט 1990 יאהר אין האט וועלטע
הלאם. 3 פאסאזשירען 80,000

שופס-האמונוהאציע רעילפרע

^׳האוור>יו־יארה,
 וו^נטליך( מאהל 3 ג^ה^י-אב שיפץן )די

 אפריהא מעקסיהא, האנאדא,
 וו. ן. א. האלאניעם פראנצויזישע

דאמפפער נייער אונזער
ז • ^׳8■י

 טאן, 38,000 ענטהאלט
רזזע ־שט?5 די מאכען וועט

• יוני. ו^־טעז •85 דעם
 1 אפארטאמענטען.■ האמפארט-איונריכט־נג, |

ן נימנאכטי־ לעזע׳זאלעז, קאנצערט־זאלעז, אין באד־
5 'בעדלנינג. ^דגו^לונ׳ן היך, ערשםקאס:נן זאלעז, שע 1

־מ .פראנצויזישע ט¥ כרעש
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 מולך־האנען נאפט, או• בענזיז צי
 גארטעז׳ ליטער, 30 בי־ 2 פוז

 מאי־וע-כללעפלעך.. פאלעץאטשמעס,
וו, אז. א. פרימוס-טאש:נהעפ.
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 24 ביעלאנססא

טעה.
 ה גל ט צ ע ל די שט^טם קמפפעהלט

שטאפ^ן. אץ וד מאד^לק אץ

^אאאאא^אאאאא^
יו1ה טעכנישעס

 מיהל?ז-טץטארטאמעז ?ז
צעגעלניעס יוא
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 ן ם?הל- שט?נדןג?*פא תז3וסת5 סיםט?ם
 ק:נםטל:כ? אין שרענצויחיט? איןנר:כטוגגץן,

 “"א;^אל שטערני ק:נסטל?כ? און ׳#ט״ל^ר
 אל^ראדט. ם:הל׳צודאטען און פזישןנ^ן אויך

■ פעדלאנג אר־ *פרלוימוראנטע
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 11011110■^ ןש1!ו

 00זז£00ן^
שלפם־אינטערנעהמוננ, קאנצעסיאנירטע פוילען אין

צווישען י ה ק ר פ ר ר ק ו'ל ג ר

 ^גיו־יאדס
 ^יי-אמטפערדאם", ,דאטערראם/

"דינדאם". איי ׳,נאארדאש"
 שלף. אלץ אי פאהיט יואך

 ט^ג 9 אדי;ר 8' תיערט ^,רכז ד;
 מלט פ^רז^ה^ן ז^ן שלפען אלזן

 פץ ט^ל^נראף־אפאראט^ן רראטלאהן
 אויפ׳ן קיך כשר׳ע מארקאגי-סיםט^ם.

ראט^רדאט. אץ האטעל אלן אליך וול שלף

 א ראך ׳ןד^ אב מןהט ווארשא ץ5
 פא־ דל ראש^רדאם. קיץ טראנספארט

 ר^רתלרטץן א אץ פאהרי^ן פאזשירץן
 ג^־ א פץ ב^גלללטונג דער מלט וואגאן
 גץז^לשאפט. דער פץ ב^אמטען נלטץן

 באנאזש אץ רפיזזן ד^ר אלי^קאסט^פץ
נ^ז^לשאפט. ד/יר דורך ב^צאהלט ווערען

ן

 רארף 8אמעדלק קגץ רללז^ ר^ר רועגען אלנפארטאציעס אימזלסטיי נאך
 פון ביורא אלן ווענדען זלך מץן

 1111|3 1101811(18ז81(0^-81^'3ז181(3
\¥3־ז83זג¥3, ^1. ^6סע2ס11מ181<16 17
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 ארג•^^( ויו לא נומען ארן
בריק^ן און קאראנ^ס לדי^

 פון נווזןם 57לע.צט די לרט
 קונכט טזיכנושזיר ־ ,ינשאפטלוב

 אאצק־ פלאמפור^ן הץל^ן> יך
שמ^י־ץ מינד^סמק ארן ציהען

גאראנטירט צופרידעגהייט פאר
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132

 שוץ ^קזיפטידט וו#לכ^ ןלשאפט,7מף " שיפס ווי^לט-ב^רוהמט^ די
 ווארשה אץ אויך ביורא איתר האט יאתר, 100 איב^ר

 אץ גר^סטע די האט ז: .132 מארשאההאווסמא אויף
 ק:ץ קזמק טאג 472 ארן שוי! מ׳ק^ן וואו שופ^ך מאד^רנסטי^

 פ$פאזשירען, פאר ארגפארמאצי^ס אלזן ג^רן עט זי אמעזייק^.
> קאנאדא. אדן אמ^ריק^ קוץ פאהרזין וו^לכז^

שהןדט. גרעמ^ אל^ אין אינפארמאציי^ם

אצעאניק
■"' א ש תאר

מארשאלקאווסקא
□13 ^^-88818

6 ווארשא-נאוואייפמל -
מ 298־24 טעל.

 ־' גילז^ן פארטען אלזן זןלט6זןםפ 8"־

 צאהי־דאמטאר
ארנשט?לז2 .2

 — 4 ל^שנ$ ~
 ט^ג פאצי^נטי^ן נעטט

 7—1 און 2—10 פון ר;ך
 פון אנשטאלט ספ^ציעלי^ר

 סיסטעם נרסטעז
צלו. קינסטליכע

יורא3אנאנם?ז־

שטיינגלאס ?
34 יערסהא שוו. ן
צדטמגעז. לפ8 ארז נאנםעז8 8

אנאנסען־ביודא א

לעור |?
2 מ:ל? ווארשא, §
צרטונגעז. לע8 או! נאנםעז8 א
מסססססואאא^ 8
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באהנהאה וויענער פה נאהענט
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 און אינלענרןש•; פ;רשיד!נע פון לאמך־ ■שטענריגזןר ר^יעד. און פלנקטלגך
 פריחען מעסיגע צו קלץרזןר*מענזן״ פערטלגע אויך וו: ויארגן. או״סלענר:׳^
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וואג. א פ 5? נ גאראנטירט

הורט-לאג^ר

־׳פאפיר
שאוטע !* זיכער

—■— ווארשא ------- ■
.5• טלאמאצסא

0 111־76 טי^פאן |

1״08^?ו”^זשאחבהעס
 ודאלט׳ 220 ליטשנוקעס, ודאלט 220 אין 120 ,110 <75 .65 ,40 ,25 פין

 פאבריקם־פרייזען לויט ארטוקלען עלעקטראטעכנושע אלע אויך

34 נאלעווהי גאלדבעת, י.



בור נר א ער^יענען וראם נאי ^2 טונרעלעי. פון אסעריסע ?מ פאהרט וויכגע־-דוואשע |
 | ,טא• אין ניןן־וויין ם פאליי ג^ררוקט געווץן א:ז חיאש ווץרק, ^,ד^זלג ראש ה

 אייסנ^ב^ פ^רגרןןסזןרט, אלב^רגזןארגעט, רי_יט^נר^2 י^צט אלז *מןןצט
כוך. נעזוגרץ־־ א אלן נ^ווארןןן ץן2ארויסצענץ און סןרט

 :שרייבען ברך דאולגען ד״ם וו^גען וו<ט פרעשע אללראפעאלשע דל וואש
"יוד? דער און "טא!"' דעד

•*פ< און געש?א.ט האלט ויאש הושאל, הארצלנען שיש פול בוך, א אלז דאש י...
לעצטעי. דיל' בלו רה ש ערששלר דעד פין לי לילו דעם פערגע.לגען אפט8*

:*ציישונג "זאגלעטבי^ר און ,טללשם" דעד פר$םע", פרללע "נליע' דל
 י בלגט^ל גא:צ־לן זען מלט ד?גרז^הן זלך וועט ^מלנראנט יעדער וו^ו ~בוך, א ...

שפיגעל. אלן'א וו; פלאגעניש, און וואגלןןנלש למדען, זילנע ת,*צר
נעל": 8ש "ק־ומער דעד און טאגע-לאט"י "בערללנער

 ן יודלשע דל און מאמענטען טראגל-קאשלשע אלע דל שללדערט וואש בוך, א ...
וכדומה, וולזעם קאשלטעטען, הברות עשלגראציע־טדוער,

'^?3 .1 נמל^רוק? וו#רשא, ניטהלן, א. פערלאג הויפט־פערקויף

1 באנד
 אראגמענטען — : ם נ לל מ ע ג ל א (1

 פון קרלזלם — ט^אטער־ק-לטלק אונזער —
 י?הר 4 — טעאטער דראשאטלש אונזער
 פוילען און רושלאנד אלן טעאשער ילדלש

 ד^ש און אלנטעללגעיט ילדישער דעד —
 אונו בא און "זלל" בא — טעאטער יידלשע

טעאטער. יוד. פון לאגע רןצטללכע דל —
 —:י^קראלאג—:ן ל ד ר א ג יעקב (2

 גארדלן י.—גארדלן י. און ללליענבלום מ.
 — וידוי גארדלנם י. — ס^קט? זיין און

 שבועה• "דל—ווארשא אין אפרת" .מלרזןלע
 — לוריע״ ג^ברידןןר״— הללם״ א ,אהן —

? גארדין י, וועגען פרעמדנן ז^ג^ן וו^ם
דראשאטורג. אלם עליכם שלום (3

ב?נר?ר
וז נד1 3

 — ללבזלרט יעקב—ן: ע ט □ ל ט ר א (2
 מאשקא־ מא'לם — עפשטללן וואדיא פענל

 דוד — טאמאשעוושקל באריס — וולשש.
 יונגוזלץ בועז — לאבעל ם. פר,— קעסלער

פלשזאהן. ם. — מליערס^ן מ, —
 פלדעלע" ה "דוד—ס : ע ד ל ש ר א פ (2

 קאמלנסקל׳ם רהל — י יאזעלמאן״ ד״ר״—
 פרץ ל. י, פון שוועשטער" "די — בענעפלם

 — פלנסק? דוד £ון שסלד״ דער ״יעקעל —
 — הלרשבילן פרץ פון אלנט^ללגעגט״ ״דעד
 "שי-יראק" — אש שלום פון יחוש״ ״דער

 די^ד — כערנשטלץ אנרל פון ״ישראל״—
דל ,שושנה — ״עווא״ ־— טפשות פון כה

)ביאליסטאק( אלבעה א. פ^ילאג
16 רימארסקע ילד, ר פ י. מ. בר הויפט־פזןרקויף

ציני.ינער-באראן צנועה

י■ צייטונגם־־פאפיר סוהרים! פראוויגצער
£01-08£1£6 .01

11 .111 6 2^ 3^160^£11
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יורל אלץרללי §ון קוו^רזן ב?ןקווץמסטץ ;בלליגפטע דל
אלז וו. ז. א. קארט^ן טאפעם, בללרי^ר, לכ?ר,3 רעאי^2הן

"אלטגיילאנד" הורט׳מכהאנדלתנ
"־"■'־'ו—״״ ..........

־־^! איטזיסט האטאלאגעז העברעאלשע און יידלשע
: לדעג ■או ביי-יף אויף אדר^ש

■6 923¥^3| 1.68x1106^81^93ו*ו1ג3 ג^,,1מ3ן83|ןזז!* 1¥9ח

 רעק• ארלגינעלע צוג־ויח שטי^לט
אמערלקאנל׳גר ד$ם לויט לאמעס

סיסטעם. ׳
ז6ן 62-36, 88.35,

6318ןז3 ^8ש11זס9

 ג■;׳ מ?ן5בןק ^רט׳ון״קא״ציל ד^רגןןד דער פרן בעדדלר
י.2צי.יטונג ין4? פאר ב^שטזןלונגזן; פע ראבאט ן5ה?ריגן

פיוח^מלדבצר^
246-50.פ5טצל,22 פאוויע ווארעוע,

:אוים פיהרט
שטריך. און שאטקע צינקאיקלישצן, (1
שטיין אויף פאטאו^ראפיע (2
צייכגש;צ׳ן<אילוסטראציצס (3

י רצטושצ־ארבייט. און
< פצרגרצסצחנגצן. און לוצריב(4



0<ושסזאטוואצר
פעגסיאנאט ערשטהל.

?סכמו&ז
אלץ לויט אוןקאמפ^רט נרץסטץן נדט׳ן פאוויליאנץן אויסגץבויטץ _יץ*נ

0 אויםנאהמס־פיצזען. יוגי^נד פ?ר יאחר. נא:ץ א ץן6$ ארץ~ונגץן•6 ה?כי^ךסץ

 שמידער^דאטעז!
 וואלץנץ האלב״זי_ירץגץ, זץרץנץ,

 פארבץן נרץסטץ ביימווא^ץנץ,
 אר־6 אל^רדיי קנעם, אייך

 וואם נוי נרויסען. און ץן3
 אל• ץנגל. דץרהאלטץן
קאפאטץ□. פאגץאייף

 ר. ה א וו ם י ו א ן ץ ט ם ץ ר ג אין •ן ל א

 פאדאווסקי יצחק
86 מארשאלקאווהקא

יאדיר 1898 פין ץהזןסטןרט פ?רמע דו

אוויכפמי

צמעתרעס
 שטא• פרעסץן, רר^לצי^ן, פערשןרץנץ

 צי פארמ^ם א:רום־טאש:נ?ן, נ^קזןן,
 עמיקץט^ן פערשודעג^ יצאקאדאדעס

 ג$• רבןן,*ש הערבאטנוקעם, פ:ר אייך
אגאר אגאר אין סיר?" שמאק?ןן,וואנ#ל'ן

.ץ 11/110411,
ו^82¥\^¥4,

-10$ /8ז$1(3 36 181.72-67.

 לעשנא
 און טרימאטאזעז

 ליטצעז־פאבריק,
 ■ייזנוראוואד טאשמעס.

 מראוואטען, לעס,
 פווי• ,זשאהעטען

וו. ז. א. טער־פ_______
ל$ננ'ץרריגץר רץר

1. 4821(8ח32ץ
310,181.149-13)0211 /

 אוים• גדויסץן א לאגץר אייף ץהלט68ץמ
 אעלץנר?שץ און ץנגלישץ £ון וואהל

פריהען. ץ5ציגץננל? זץהר צו סחורות
 אויסגץ• ווץ־ט ^,צירעו^נד ה״ה פאר "90

שעה, 48 סין פז^רלויף אץ פ:הרט

3^

מענער-שניידער דער -
ניססא! דגמונט

10148 טעה. - 26 סענאטאיסמ^
 י א לאגץר אייף בעזריט ער ראם קזנדעך גץץר.רטע זמנע בץקאנט מ=8מ

מוסמץרן. מ^-^רנסטץ און נמץסטץ ת.'*םחור! ץבגל. פין אויסוואהל גרויסץן
שעה. 48 פון ש^רלויף אין אויםגץפ:הרט ב'>שטץלי:גןן דן וחןרע; צוגץרץזטץ סאי



מענער־שניידער דער
כערענהאלץ ת

143־45 טעה.
 מאדעלעז נמעסטע די פון אויפוואהל גררפעז א שטעטם בעדצט

 אמ״תפא ים1א בעצויגעז דורעפט
. בעד&נדלונג. פינקטליכע רעיעלע-אי!

־׳^ רענאמירטער דפר

פתהשטלה
ג א ט ? מ

אבענד־ברויט. און
 רער אונטער דך קיך רי 8
ה׳ ון5 לייכונג פע־ועגליכער ן

גערטנער.
פערזעהען רי_יך אלז עט6בו רער |
 צופיים, י י ל ר ץ ל א מ?ט |
ר? מלט ן ץ ק נ א ר ט ג אלערליי 0
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1 האאפעראטיוו דער 1
ז טענער־מלבושים זפערטיגע

מ'ץנ^ר-מאגאףן-שנעד^ר-מי_יםט^ד קוואד;פ:צ:רט^ ב?ןשטץ די פון גןנרןנד;ןט

23 נאלעוומל הא;תוערמער־ראט פ־ז לאמאר אץ
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 פךהרט ב^שט^לונני^ן שוו^רסט^
 אוכ^ראל רער אמר^י^לסטק אויס

י £ ק ן נ כ הן־ט א צ בעוואופטער
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>^ערלכטלגונג.
 ד״ד פון יוד^ן" פיי טעאטעד־קונסט פון געשלכטע דעד "פון אדטיקעל אלנ׳ם .

דרוק־פעהלעד: פאלגענדע אריינגעפאלען זענען שלסער יי.
יאהרהונדערט♦ ל״טןן4—15 פון אנהויפענדלג זללן: דאיף 7 שורה ,211 ז׳
 פון פעפעלקערונג יודישעד דעד פון רשימה זיין: דארף 5 שורה ,212 ז׳

.1546 יאהר
.1714 יאהר פון זיין: דארף 24 שורה ,213 ז׳
 "טוזיקאלושע—סצענקעם" ,פערשלעדענארטלגע אנשטאט:—10 שורה ,223 ז׳

 "דעד — ליעד״ פעללעפט^ג ״דאם אנשטאט :12 שורה צוגאפען"; קאטישע און
ללעפלינג".

 זללן: דארף — סלויטא• קאמעדי^ דעד ,פון אנשטאט — 6 שורה ;230 ז׳
 זיין: דארף — 11 שורה פלויטום״; מחפר רוימלשען סונים קאטעדיע דעד ״פון

 ,אט לללענען: מען דארף 13—12 שורה כאראק-צייט"; רער פון "געשטאלטען
 *טרע׳ תאם ,העלדען', געידיסע פיי נעפלנען לייכט זיך לאזען שטריכען... אלע דל

זונג-שייעלען". אזנזערע אלן מק״ארויס
 ' *"פאסטנאכט — ,פאסטנאכט״ראליע" אנשטאט שורה: פאר־לעצטע ,233 ,ז

קאטפאניע".
"בענריסונגס׳סארש/ — פעגרלסוגגס-געזאנגען" אנשטאט : 2 שורה ,239 ז׳
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