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יָאריקן געבוירנטָאג ֿפון שלום עליכםיָאריקן געבוירנטָאג ֿפון שלום עליכםיָאריקן געבוירנטָאג ֿפון שלום עליכםיָאריקן געבוירנטָאג ֿפון שלום עליכם----100100100100צום צום צום צום .:  .:  .:  .:  פֿ פֿ פֿ פֿ ....יייי     
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סַאנדלער׃  מַײן טַײערן ֿפרַײנד שלום עליכםסַאנדלער׃  מַײן טַײערן ֿפרַײנד שלום עליכםסַאנדלער׃  מַײן טַײערן ֿפרַײנד שלום עליכםסַאנדלער׃  מַײן טַײערן ֿפרַײנד שלום עליכם. . . . פֿ פֿ פֿ פֿ      
F. Sandler:  Mayn Tayern Fraynd Sholem Aleykhem 

F. Sandler:  May Dear Friend Sholem Aleichem 
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ֿפונעם מעׂשה־בוך ֿפון ֿפונעם מעׂשה־בוך ֿפון ֿפונעם מעׂשה־בוך ֿפון ֿפונעם מעׂשה־בוך ֿפון ((((מלך רַאװיטש׃  מַײן טַאטנס קליידער־שַאֿפע מלך רַאװיטש׃  מַײן טַאטנס קליידער־שַאֿפע מלך רַאװיטש׃  מַײן טַאטנס קליידער־שַאֿפע מלך רַאװיטש׃  מַײן טַאטנס קליידער־שַאֿפע 

))))מַײן לעבןמַײן לעבןמַײן לעבןמַײן לעבן     
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Melech Ravitch:  My Father’s Wardrobe (from Storybook of My Life) 
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))))לידערלידערלידערלידער((((דַײן נָאמען בלַײבט דַײן נָאמען בלַײבט דַײן נָאמען בלַײבט דַײן נָאמען בלַײבט ; ; ; ; דער לעצטער שלייערדער לעצטער שלייערדער לעצטער שלייערדער לעצטער שלייער:  :  :  :  ּפערלמוטערּפערלמוטערּפערלמוטערּפערלמוטער. . . . ממממ     
M. Perlmuter:  Der Letster Shlayer; Dayn Nomen Blaybt (Lider) 

M. Perlmutter:  The Last Veil; Your Name Endures (Poems) 

    



15151515    

))))לידלידלידליד((((ּפינטשע בערמַאן׃  ֿפַארנַאכט ּפינטשע בערמַאן׃  ֿפַארנַאכט ּפינטשע בערמַאן׃  ֿפַארנַאכט ּפינטשע בערמַאן׃  ֿפַארנַאכט      
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Pinche Berman:  Evening (Poem) 
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))))לידלידלידליד((((לוִי גָאלדבערג׃  עלטער לוִי גָאלדבערג׃  עלטער לוִי גָאלדבערג׃  עלטער לוִי גָאלדבערג׃  עלטער      
Levi Goldberg:  Elter (Lid) 

Levy Goldberg:  Old Age (Older) (Poem) 
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))))דערציילונגדערציילונגדערציילונגדערציילונג((((ֿפרידלַאנד׃  אונטער ַאמעריקַאנער הימלען ֿפרידלַאנד׃  אונטער ַאמעריקַאנער הימלען ֿפרידלַאנד׃  אונטער ַאמעריקַאנער הימלען ֿפרידלַאנד׃  אונטער ַאמעריקַאנער הימלען . . . . יייי     
Y. Fridland:  Unter Amerikaner Himlen (Dertseylung) 

I. Friedland:  Under American Skies (Story) 
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))))לידערלידערלידערלידער((((אין שװַארצן טו זיך ָאן אין שװַארצן טו זיך ָאן אין שװַארצן טו זיך ָאן אין שװַארצן טו זיך ָאן ; ; ; ; בונין׃  ַאכטער יָארצַײטבונין׃  ַאכטער יָארצַײטבונין׃  ַאכטער יָארצַײטבונין׃  ַאכטער יָארצַײט. . . . זזזז     
Z. Bunin:  Akhter Yortsayt; In Shvartsn Tu Ikh Zikh On (Lider) 

Z. Bunin:  Eighth Remembrance Day; I Dress Myself in Black (Poems) 

    

24242424    

))))ָאּפאהַאנדלונגָאּפאהַאנדלונגָאּפאהַאנדלונגָאּפאהַאנדלונג((((ּפערשלייסער׃  שין מיללער ּפערשלייסער׃  שין מיללער ּפערשלייסער׃  שין מיללער ּפערשלייסער׃  שין מיללער . . . . עעעע     
E. Pershleyser:  Shin Miller (Ophandlung) 

E. Pershlaser:  Sh. Miller (Discourse) 
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חיים בַארקַאן חיים בַארקַאן חיים בַארקַאן חיים בַארקַאן ; ; ; ; זלמן זילבערצװַײגזלמן זילבערצװַײגזלמן זילבערצװַײגזלמן זילבערצװַײג; ; ; ; ּפַאּפערניקָאװּפַאּפערניקָאװּפַאּפערניקָאװּפַאּפערניקָאװמַאטעס דַײטש׃  מַאטעס דַײטש׃  מַאטעס דַײטש׃  מַאטעס דַײטש׃  

))))רעצענזיעסרעצענזיעסרעצענזיעסרעצענזיעס((((     
Mates Daytsh:  Papernikov; Zalmen Zilbertsvayg; Khayim Barkan (Retsenzyes) 

Mattes Deutsch:  Papernikoff; Zalmen Silvertsveig; Chaim Barkan (Reviews) 
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))))לידלידלידליד((((שמעון װאוזעק׃  ַא ביימל אין זַאמדן שמעון װאוזעק׃  ַא ביימל אין זַאמדן שמעון װאוזעק׃  ַא ביימל אין זַאמדן שמעון װאוזעק׃  ַא ביימל אין זַאמדן      
Shimen Vuzek:  A Beyml in Zamdn (Lid) 

Simon Vuzek:  A Little Tree in the Sand (Poem) 
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))))לזכרוןלזכרוןלזכרוןלזכרון((((נח גָאלדבערג׃  חיים ּפעט נח גָאלדבערג׃  חיים ּפעט נח גָאלדבערג׃  חיים ּפעט נח גָאלדבערג׃  חיים ּפעט      
Noyekh Goldberg:  Khayim Pet (Lezikhron) 

Noah Goldberg:  Chaim Pett (In Remembrance) 
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))))לידלידלידליד((((ברכה קודלי׃  שָאטן ברכה קודלי׃  שָאטן ברכה קודלי׃  שָאטן ברכה קודלי׃  שָאטן      
Brokhe Kudli:  Shotn (Lid) 

Bracha Kudly:  Shadow (Poem) 
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))))מיניַאטורןמיניַאטורןמיניַאטורןמיניַאטורן((((    נתן ֿפָאדעמבערג׃  זַײָאן נעשָאנַאל ּפַארקנתן ֿפָאדעמבערג׃  זַײָאן נעשָאנַאל ּפַארקנתן ֿפָאדעמבערג׃  זַײָאן נעשָאנַאל ּפַארקנתן ֿפָאדעמבערג׃  זַײָאן נעשָאנַאל ּפַארק     
Nosn Fodemberg:  Zayon Neshonal Park (Miniaturn) 

Nathan Fodemberg:  Zion National Park (Miniatures) 
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))))דערציילונגדערציילונגדערציילונגדערציילונג((((גָאלדע שלָאסבערג ַארֿפין׃  ַא שטרַאל ליכט גָאלדע שלָאסבערג ַארֿפין׃  ַא שטרַאל ליכט גָאלדע שלָאסבערג ַארֿפין׃  ַא שטרַאל ליכט גָאלדע שלָאסבערג ַארֿפין׃  ַא שטרַאל ליכט      
Golde Shlosberg Arfin:  A Shtral Likht (Dertseylung) 

Golda Schlossberg Arfin:  A Beam of Light (Story) 
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))))לידלידלידליד((((משה גלַאזער׃  דער ערד־מענטש משה גלַאזער׃  דער ערד־מענטש משה גלַאזער׃  דער ערד־מענטש משה גלַאזער׃  דער ערד־מענטש      
Moyshe Glazer:  Der Erd-Mentsh (Lid) 

Moses Glaser:  The Earth-Man (Poem) 
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ברכהברכהברכהברכהכע ליגט מזל כע ליגט מזל כע ליגט מזל כע ליגט מזל אָ אָ אָ אָ יעקֿב זינגער׃  אין דער סיעקֿב זינגער׃  אין דער סיעקֿב זינגער׃  אין דער סיעקֿב זינגער׃  אין דער ס     
Yankef Zinger:  In der Sokhe Ligt Mazl Brokhe 

Jacob Singer:  In the Hook Plow There Is Blessed Luck 
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))))ָאּפהַאנדלונגָאּפהַאנדלונגָאּפהַאנדלונגָאּפהַאנדלונג((((יצחק ניומַאן׃  די ּפרושים יצחק ניומַאן׃  די ּפרושים יצחק ניומַאן׃  די ּפרושים יצחק ניומַאן׃  די ּפרושים      
Yitskhok Nyuman:  Di Prushim (Ophandlung) 

Isaac Neuman:  The Recluses (Discourse) 
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נָאטיצן װעגן יִידישער יוגנט אין ֿפַארשיידענע נָאטיצן װעגן יִידישער יוגנט אין ֿפַארשיידענע נָאטיצן װעגן יִידישער יוגנט אין ֿפַארשיידענע נָאטיצן װעגן יִידישער יוגנט אין ֿפַארשיידענע     כרַאבָאלָאװסקי׃ כרַאבָאלָאװסקי׃ כרַאבָאלָאװסקי׃ כרַאבָאלָאװסקי׃ . . . . אאאא

    לענדערלענדערלענדערלענדער
A. Khrabalovski:  Notitsn Vegn Yidisher Yugnt in Farsheydene Lender 

A. Chrabalowski:  Notes on Jewish Youth in Various Lands 
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))))לידלידלידליד((((װייזעל׃  נעכטן און הַײנט װייזעל׃  נעכטן און הַײנט װייזעל׃  נעכטן און הַײנט װייזעל׃  נעכטן און הַײנט . . . . שששש. . . . אַ אַ אַ אַ      
A. Sh. Veyzel:  Nekhtn un Haynt (Lid) 

A. S. Veizel:  Yesterday and Today (Poem) 
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 ליטערַארישע נָאטיצן׃  נַײע ביכער און בַאמערקונגעןליטערַארישע נָאטיצן׃  נַײע ביכער און בַאמערקונגעןליטערַארישע נָאטיצן׃  נַײע ביכער און בַאמערקונגעןליטערַארישע נָאטיצן׃  נַײע ביכער און בַאמערקונגען

Literarishe Notitsn:  Naye Bikher un Bamerkungen 

Literary Notes:  New Books and Observations 




