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דיא טייסטע טון אונזערע אידישע 'מאף

שטיעלער בעזיצען י טאלאנט. זייא בלייבען

, דאך אונבעוואוסט אין דער גרויסער

שאך וועלט. ראם איז הרפטזעכליך ךאפיר

ווייל זייא חאבען ניט קיין ליטערארישע

םעלד וואו ארויסצוברייננען זייערע טיי•

נונגען, זייער קונסט' זייעחז איינפעלע אין

ייט. דעי עסענט̂ל

&פ טיעלע מון אונזערע אידישע נוטע�ק

�שטיעלער בלייבען הינטערשטעלינ פון שאך

דעם מאדערנעם שאך�שפיעל, ווייל זייא

ווייסען ניט דיא טהעארי פון שאך. פיעל

וואלטען זעחר געוואלט קענען שפיעלען

� מאף. זייא האבען א/נער ניט דיא טענ
ליכקייט דיזעס צו ערלעמען.

דיעזע אמ נאך פיעלע אנדערע אור-
זאכען^ האבען אונז אררפנעבראכט אויפן
*געדאנק ארויס צו נעבען א טאנאטליכע
שאך זמוינאל" אין דער אידישער שפראך.

טיט דער הילפע פון פיעלע פראטי�
טיר שפיעלער האפען נענטע אידישע שאך
ארויס צו ברייננען אטת'ע טאלענטע אין דיא

פאדערשטע רייהען, אונד נאף טעחר צו
חעלפען דיא אנפאננער סיסטעטאטיש צו

ענטוויקלען זייער טאלאנט.
דיא לעהרע פון שאך זשורנאיל וועט
בי1שט1הן טייסטע:ס פון ערקלעהרונליען וויא
צונ אין צייט אזר צו נעפינען דעס בעסטען
אונד גיט צו פערלאזעז דך איטמער אויפן

כוך אונד שפיעלטן טעכאניש.
טיר וועיען אנווענזנען אלע אונזערע
קרעפטען צו ענטוויקלען אין אונזערע שאך
, דורף פראבלעטס אונר ענדונייטס שפיעלעי�'
דעס נעםיהל פון דאס שעהנעס אין רעם

שאך שפיעל.

אין דעם שאך זשורנאל וועכען דיא
לעזער איטטער נעפינען אלע נייעס פון דער
יכע. שאף וועלט, לאקאלע אזוי ווי אלוועלטי
פון צייט צו צייט וועלען טיר נעבע.
.אטאהל דיא בעסטע פארטיען, מאס זיינען
נעשפיעלט נעווארען פון דיא וועלט בע�

ריהמטע שאף שפיעלער�
ערקלעהרוננען איבער אלע ערעפנוננען,
זייער אורשפרוננ אונד ךיער ווירקוננ אויף
דיא ווייטערע ענטוועןלונגען אין שאף

שפיעל.
יעדע סריטיק איבער נעשפיעלטע פאר-
ט נענעבען ווערען אונפארטייאיש. טי̂ע
קיינע פערזענליכע אננריפע וועלען או;טער
קיינע אוטשטענדען ניט נעטאכט ווערען
פון דער זייטע דער רעדאקציאן וויא ארך
� ניט צוגעלאזען ווערען פון אונזערע טיט

ארבייטער א ונד לעזערי
אונזערע קאלוטס וועלען זיין שטענדינ
אפען אונד פרייא פיר יעדע אנשטענדינע
קריטיה, פאר נוט נעשייבענע ארטיקלען,

שאד. פאר הוטאר אונד וויץ ווענען
� האפענדינ צו ערפיחלען אונזערע פער
שפר^כוננען עחרליך אונד ערנסט^טענדינ

^ , בעטען שטרעבענדינ צו פערבעסערוננען
טיר אונזערע פריינדע אונד בעקאנטעי
דערס דיא לעזער אין אלנעטיין, צו בעזאנ
העלפעז אונן אין אונזער שווערע אויפנאבע•

פעישפדרט דעם זשורנאל אונד ערקלעהרט .
די גאהטווענדיקייטפון% אייערע בעקאנטע

שאך זשורנאל.

דיא ארויסגעבער. .

פארווארט.



מזגריםונגען צום

�

דער גדעסטער שאך קינססלער, דעו� וועלט טשעמפיאן דר.
עמאנ1אל לאסקער בענריםט מיס שאך .זשורנאל. .

 ו ?
�

ו
.ו ו ? ? • י � �—זז י—�' ?ו ? ו -   � � �  !—יי! דך

י . < י
. . � . ' " . ' ' ' ' י י

1 נויארק. טאי יען 15�טען 906

חעררן טש. יפה
! געעהרטער הערר

דאס חיים דער יוד^ן ווירד פרעהליכער זיין ווען איין :שורנאל איכער דאס נאצי
אנאלשפיעל דעי יודען דארין צו פינדען זיין ווירד. איך ווינשע דעס יודישען שאף

זשורנאל נוטען ערפאלנ.

עמנואל לאסקער.
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אונו דער בעריהשטער שאך—�: פיעלער אונדןנעוועזענעך |שאך עדיטאר פו; "דאכר"
';דער נייעי נייסט* הערר טאסס נינצבעמ בע4ריסט דעם זשורנאיל אונד פערשפרעכט
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. זשורנאל
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דישע שאך > אן דיא רעדאקציאן ראס אי

ווערטהער הערר יפה. \
• � זשורנאל איזט נאנץ ראם נייעס אין דער אי דיא עישיינוונ פאן א אידיש?ון שא

כטלו דישער ליטעראטור אונד איך ווינשע דאס איע 'צאך ?פ עלער אמד שאו�טיי

דנע;] אנטחייל נעוזטען אין איחרען אונטן1תעהטונג. איך פאן טיינער *ייטע ווערדע אי

צו חילפע זיין וואס נור טענליך. ווינשע זיא ערפאלנ. אייער פריינד. \

י < . , מאקס גינצבערנ.
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אידישען שאך זשורנאל. ;



לי-

ריים•

�וועלם? ' אין דער שאך זיין ראלע אוגד ווירקונג

. האט דיא פאול טוירפי נאך דעם טויט פון דעם געניאלכטטן שאך שפיעלער

, |וויא אונזער בע� בריליאנטענע שאך�שוהלע ניט געהאט אזא געטרייען פארשטעהער

ליעבטער אונד געאכטעטער פראפעסאר איזאאק ל. רייס.

יבען דיא שיינע קונסט פון שאך�שפיעל. האבען אונ- . אלע שאך שפיעלער וואס ;

זער פראפעסאר זעהר פיעל צו פערדאנקען. דורך זיין גאטביט האט ער פאר אונז

ליאנס אונד ריא עסטעטיק פון שאך. נערעטעט דיא ברי

, וואו רער ערטאלנ ווערט נעשאצט טעהר טון אין אונזער פראקטישער וועלט

 שאך�פאעזי פערשוואונדען/^ווארען-^אגענדינ זיך נאך רעזולטאטען,
 דיא

אלעס, וואלט

�ציעל, נאך'ן נעווינען האט טען נעייינט ווייניג נעוויכט אויף דיא קונ*ינע נאך'ן ענד

איינפעלע, אויף דיא שעהנהייט פו; דיא צינע. דיא נייע שאך�טהעארי לעהרינט צו

נעווינען פראזאאיט,שטופענוריס, לאננזאס אונד אויסנערעכענט. איעפאכע סיכטעטאטישע

על. השכינות, קאלטע טרוקענע טא^עטאטיק - דאס האט נעזאלט ווערען דאס שאך�שפי

פראטעסאר איזאאק ל. רייס האט דאס אבער נלייכגילטינ ניט נעקענט צו זעהן.

ראטעםטירט. איינער אליי. זיין שעהךנייסט, זיין טאעטישע נשטה האט גענען דעם פ

איז ער נעשטאנען אין פעלד אונד נעקעמפפט אונד האט רעם קאטפף אויםנעקעטפפט.

ער האט אננעווענדעט זיין נרויסען איינפלוס, זיינע נרויסע פעהינקייטען אונד גערעטעט

על. פאר אונז דעם נלאנץ אונד דיא פראכט פון אונשטערבליכען שפי

ון. שאך, �נאמביט דאס איז דיא בריהיאנס, דיא עסטעטיק. דיא פאעזי פ דער רייס

� ערפינדער. אונד אונפער אין וועלכען עס שטראהלט אונד בליצט דער נייסט פון זייך

נעסייך ויועלען ס^יבען דיא דיענסטע, וואס אונזער בעליבטער נעאכטעטער פראפעסאר

. האט נעליטערט פאר אלע ליבהאבער פון רער שעהנער אונד נאכעלער שאדקונסט
. י- י

י
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פראפעסאר
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שאך זשורנאל

לחדב אברחם אבן עזרא ז"ל. *>

אשורר שיר במלחמה ערוכה,
קדומה מן ימי קדם נמכרו.

ערכוה מתי שכל ובנה
קבוה עלי טוריס שמונה,"

_ ועל כל טור וטור בהם הקומות
עלי לוח שמונה מהלקות.

והטורים מרובעים רצופים
ושם המהנות עומדים צפופים:

י מלכים נצבו עם סחניקם

להלחם, ורוה בין שניהם
יפר כולם להלהם נכונים,

והמה נוסעים תמיד והוגים,
ואין שולפים במלהמתם הרבות

ומלהמתם מלאכת מהשבות.

ונכרים בסימנים ומזמות
ובפנדיהם רשומות וחתומות,

. ואדם יהזה אותם רנושים
ידמה כי *דומים הם וכושים
וכושים בקרב פשטו ידיהם

אדוםים-יצאו אל אהריהס.

") טיר גיכען דא איבער דיזען גריליאנטענעם געדיכט טון רעם נעניאלען אידישע!

דיינקער, איגד דיכטער אין דער זעלצער שפראך וויא זיא איז געשריבען געווארען, ווייל

� טיר דיינקען אז אין א איבערזעטצונג וזעט זיך טערלירען דיא נעניאליטעט טון דעם טער

� טאסער, ורא ארך דיא קונסט פון ווארט שפיעל וואם טאכט אזוי זיסער אונד ער

חאכעגער ?אעזי איבער טראזע די רןגראקציאן.

חרוזים על שח1ס שח-מת.



והדגלים יבאו בתהלה

למלהמה לנוכה המסלה
והתל יהי הולך לננדו

. ואת ארבו יהי נוטה ללכדו
•
1$

לא ימה בעת לכת אשוריו
ולא ישים פעמיו לאהוריו

ואם ירצה ידלנ בתהלה
לכל עכר שלש במסלה.

.אם ירהק וינוד מזבולו
ועד טור השמיני יעלה לו

כמו פרז לכל פנים *הי שב
ומלהמתו כמלהמתו תהושב

והפח יהי מטה פסעיו
ומסעיו לארבעת רבעיו.

והפיל יקרב הולך וקרב
והוא נצכ עלי הצב כאודכ

כמו פרז הליכתו אבל יש
לזה יתרון למה שהוא משלש

והסוס בקרב רנלו מאד קל
ויתהלך עלי דרך מעוקל

עקלקלות דרכיו לא סלולות
בתוך כתיב שלשה לו גבולות.

והרוה יהליך משות בדרכו
. ובשדה עלי רהבו וארכו

יבקש ודרכי עדשים הן לא •
נתיבו מבלי נפתל ועקש

מלך יהלך על צדדיו ה
לכל רוחות, ויעזור לעבדיו.



רזהר כעת שבתו י וצאתו .
להלחם: ובמקום תהגותו

ואס אויבו באיבה יעלה לו
וינער בו ויברח מגבולו

ואס הרוה באיבה יהדפהו
ומהדר להדר ירדפהו

ויש עתים אשר יבדה לפניו
ועתים יש לכתר לו המיניו.

כלס הורגים" אלה לאלה
הה את זה ברוב אבה מכלה

וגבורי שניהם, המלכים ן
הלליס מכלי דמים שפוכים -

עתים ינברו כושים עליהם
רנוסו אדומים מפניהם

ועתים כי אדום ינכר וכושים ...
ומלכם בקרב הס נהלשיס
הטלך יהי נתפש בשחתם
בלי המלה ילכד ברשתם

אץ מניס להנצל ומפלט
ראץ מבדח לעיר מצור ומקלט

ועל יד צר יהי נשפט ונשמט
� מציל — ולהרג יהי מט ואין 

והילו בעדו כלם ימותון.
ואת נפשם פדות נפשו ישיתון

ותפארתם כבר נסע - ואינם
בשורם שכבר גגף אדונם

I ויוסיפו להלחם שניה

רש עוד להרוגיהם תהיה.
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שאך איז אנערקענט פאר דיא ערהאבענסטע אונד שכל"דינסטע שפיעל אין דער
רט פון טויזענדער יאהרען אונד ביז יעצט דיאט דך נאך סיינעם זיא עקזיסט ןועלט. .
ניט אייננענעבען צו בעשטיטען איהי אורשפרוננ, •איחד' נעבורטס שטאדט און דיא .

פערזאן וועלכע האט זיא אויף .3ער וועלט נעבראכט.
דארוס ווערען טיר נלייך צו טרעטען צו דער . בעשעפענים^ אליין אונד זעחן ורא
טען דארף זי ך טיט איהי בענעוזן, אום טיר זאלען פון איחר האבען נייסטינען

פערנעניגען.
דיא אידעע פון שאף איז א טין טההמה שטרייטענדינ אין א טיניאטורנעס פארי
י טאט. עש געשטעחט טאסע פון 2 פיינדליכע ארטעען טיט קייסריס, יועצים טיט

גן נרטחוועגדינ צו פיגורייען אלם בעווענוננס ?6ען זיינ . ורינ'עםט*:ס 2 מע: ננע פזששי
• ראפט פאר דיא 2 פיינדליכע, "ןןעלרישע* אונבעווענליכע ארטעען ק

שאף ווערט נע"וטיעלט אויף א ברעט וועלכע איז צוטהיילט ארף 64 פיער
סטעלאך, פון וועלכע 32 זיינען נעווע�ונליך נעפארבט שווארץ אונד 32 ווייס עקינע קע
איינע איבער איינע. אכט פינורען אונד 8 ברערין ווערט נעבררכט ארף יעדע
אום דער שפיעלער זאל דערקענען זיין היל איז דער היל *רך נע י נעננעריישע זייט.
פארבט אויף שווארץ אונד ווייס, דיא נעטען פון דיא פינורען זיינען וויא פאינט

קייזער, דאטע, לויפער, שפריננער, טהורעם אונד ברעד. \?

שאף אונד וויא מען שפיעלט עס.



יערער טח דיא 2 נעגנער איז טערזאמט מיס איץ קייסעה איין דאםע, 2 לרטער
2 שטריננער, 2 ם"ןורעטם אונד 8 ברערן. זייא ווערען ארסגעשטעלט אין אגטאגנ

'•?יעל אין דער ארדנונג ודא עם איז אגגעצייגט ארףצ1טעור נוםער 1
דיא אז , *וזעק שטעלענדיג דיא שאף�ברעט צושטיעלען טח טען אכטונג געגען
ערשטע ווייסע קע&טעלע טון דער ערשטער רייחע זאל "זיין צו דעי רעכטער חאנד טין
עדען שטיעלער, אמד דיא דאטע זאל םען שטעלען אנפאננס ארף א קעסטעלע טון
איחר אייגעגעם קאליר, דא0 חייסט דיא טונקעל געטארבטע דאטע ארד א טונק^ל

נעטארלםע קעסטעל אוגד דיא וריס געטארבטע דאםע ארן! א ווייסע קעסטעלע.

V +•+ —

דיא פיגורען, זייער קראפט אוגד טהעטיגקייט.
ארך דער קייסער סען ציחען אין אלע זייטען טאדווערמס, ריקווערטס, זייטווענס
אין דער קרים בלרז ט>| איין קןןסטעלע ארף דע),� צוריטער, ארחער ווען טען ראכירט
(ראכירען םיינט: איבער שטעלען רעם קעניג טץ דץ טלאטץ איף זיין שפריננערס

•לאטץ אוגד דעם קענינס טחירעם ארף רעם קעניגס לויםערס טלאטץ. אדער איבער
•1#̂ שטעלעז דעס קעניג טון דין טלאטץ ארף דיא דאטעפ לרפערס טלאטץ אונד רי
טעם טחורעס ארף דיא דאפעס טלאכץ). ראכירען קען יערער בלויז איין טאהל אין
א •ארטיע אונד נור דאן ווען טען חאט טיט דעס קענינ כעטאר קיץ צוג ניט נעטאכט
אמד בלרז טיט דעס טחורעס וועלכען טען חאט נאף טון זיין טלאטץ ניט געריחרט.
אזר ורא דער ראכירען ווערט טאררעכענט טאר א צונ קאנעןצווישען רעם קעגינ אמד
דעם טחורעס קייגע טינורען דך ניט נעטינען אין דער צייט ווען טען דארף ראכירען.
דער קעניג האט דיא טריורליגע וואס טען נע חטט איחס ניט ארמטער טון ברעט (טען

חמיעט אים ניט) נור ווען עם קוטט צו אזא פאזיציאן דאס סיי ער זאל בלייבען
אן אנדער קעסטעלע. אויף דער קעסטעלע וואו ער געןינט זיך סאי ער זאל ציחען אויף

קען איחס אלץ איינע טון דיא נעננערישע ארטעע ארונטער נערטען, דאן ווערט דיא
שטיעל אויטנענעכען אמד ערקלעהרט דיא דיט טון דעם טערטל* נטעטען סענינ אלס
טערשטיעלטע, דער קעניג איז דיא איינציגע טינור וועסעס ארונטער נעחטען דארף
טארארס נעוואדענט ווערען, אין דער שאף שפראך רוטט דך אנזאגען• — שאך. ווען

דער קענינ חאט זיןו שאן גיש וואו צו כעחאלטען חייסט עס — שאך טאט. '

דיא דאטע קען ציחען אי גלייך אי קרום איבער דער גאנצער ברעט הין אמד
צוריק, דא כעדצט אלזא דיא קראטט טוז דעם טהודעם אמד לרטפר צחאטעננענוכיען.

ווען זיא ציהט אבער דיזע סראטט קען זיא ניט בענוטצען אץ איין צמ, דאס חייסט

קרום קען זיא צו רער זעלכער צייט גלייך ניט ץיחען. ,: 7

̂ן דער טחורעס קען ציחען אין דיא לייננ אמ^ברייט טון ברעט חץ אמד ציר

אבער קיינטאל גיס אץ דער קרים. /



נוד איבער דעס דער לרפער קען ציהען בלויז אץ דעי קרים הין אונד צוריק י
עלבען קאליר קעסטעלעך אויף וועלכען טע� האט איהם אוועק געשטעלט אץ אנטאנג %
שפיעל און דארום קען טען טיט רעכט זאגען, אז יערע פון דיא 2 נעגנערישע זייטען

האבען א שווארצען און א ווייסען לויטער.

צוריטע דיא דער .שפריננער ציהט איטסער ארף צוויי קעסטעלעף' אייגע נלייך און
אין דער קרים, ער בעזיצט אלזא די צוויי זייטינקייט פון רעם מיער אין איין און דעם

. דער שפריננער איז אן אויסנאהטע נענען אלע אנדערע סיגורען דאטיט' לבען צונ
̂ף ניט האבען קיץ אבנעריינינטע ווענ פאר זיך צו ציחען, ער קען גטין וואס ער דאו
�טעהען נאך אויף זייערע טילעצער שוץ צירען אין אנפאנג 'שפיער ווען אלע בויערן 'ג
�ן זאלען בעפאר ציהען אום וועדליג אללע איבערינע פיגורען טוזען ווארטען אז די בויעי

ליידינ טאכען פאר זיי א וועג. *"

נען של>. דער בויער ציהט נור גלייף פארווערטס צום ?ונא, ווען ער ד> רף אכער .
רעם שונא'ס בויער אדער פיגור ראן קען ער עס אנדערש ניט כארן וייא אץ דער סדים
ויף איין סעסטעלע, בלויז פון דין ערשטען פלאטץ האט ער א ער ציהט טעהר ניט וויא א
יינציגער פון אלע רעכט צו ציהען אויף 2 קעסטעלעף טיט אטאל, דער מיער איז דער *

שאך-פיגורען וואס געה ט ניט ריקמערטס. און שלאגט אנדערס וויא ער ציהט.
� דער א פינור אץ שאך טיינט: ^ארונטער נעהטען דעם געשלא שלאגען א בייער א

\מי.:1 ; ינענעס פץ ברעט און שטעלען זיך אויןז זיין פאזיציאן. ^/ ו

ץ • *54.144
( פערקירצונגען.

די טערקירצוגגע; וואס ווערעז נעברויכט אין שאך ליטערא*ור זיינען פאלנענדע:
טהורעם' פאר פרינגער. ט. ק. פאר קייסער, ד. פאר דאטטע, ל. פאר לרפער, ש. '�

ב. פאר בויער. פ. פאר פלאץ. • !

אזר וויא פון כיידע זייטען פון דעם קענינ זיינען דאך פיגורען טיט דיא זעלבע
דער קייסערס זיי דארום אנגערופען און פערקירצט וויא פאלגט: ק. ל. א געטען ויערען
זיינען די לרפער, ס. ש. אדער קייסערס שפרינגער, ק. ט. אדער קייסערס טהורעס, דאס
ריא טינורען וואס שכעדען א וים ן קייבערס זייט. די צווייטע זייג וועלכע געפינען פון נעהטען
דאטעס לויטער, ד. ש. אדער דאטעס זייט רופט טע;: ד. ל. ארער ארף רער דאטעס שרן זיך
ויפן זעלבען ארט רופט טען אויך ד; מיער; , א דאטעס טהורעם . שפריננער, ד. ט. אדער
צום ביישפיעל: דער ברעד וואס געפינט זיך לעבען קייסער רופט טען קייסערס בויער
רעם מיער וואס נעפינט זיף לעבעז רעם קייסערס לויפער רופט טען: ק. ל. כ. • . ב.
קייסערס לויפערס מיעד און זא ווייטער. און פון רער* צוו*טער זייט איז ד. ב. דאטעס

בויער, ד. ל. ב. דאטעס לרפערס מיער אין זא וויימער.



דיא בעצייכמנ טון דער שאך ברעט דורך אלגעטיין אנגענוטענע צייכענט
זו• וויא צוא ווערם אץ דער שאך לימעראטור אננערופען: •שאך נאטאציאך. *

עזען און שרייבען עם רינטינ ' ערלעחתען א שטראך אום טעז זאל קענען ג
איז נאטחווענדיג אנפאנגס צו קענע: גוט דלם אלף ביח, אזר איז אוי|ו אין

מט דעם שאף שטיעל, אום כען זאל דך קאנען בענוצען כיט מך פאיטיען און 
לעחרע"ניכער' אמ אכעס ערשטעז נאהטווענדיג איינצף""טודירעז גריגדליך דיא

. שאף נאטאציאן

ארף חד נאנצער וועלט איז גור דא צוריערליי ?אך נאטאציאנעז'

נעםליף: דיא דייטשע און דיא עננלש^נאד אונזלר טיינמנ איז דיא עננלישע

שאף נאמיציאן דיא לייכטעסטע אח דאריבער נערםען מיר זיא אן אץ אונזער
זשורנאל. ורא דער לעזער זעיט עם אויף דיזער פיגורי 1

שאך גאטאציאן.

ורא דער לעזער זעחט ארף דיז*ר פיגור זיינען דיא קעסטעלעך בעצייכעגט אררף

יןגנערישע זייטען איין בעזמדערע *"$ 1!*או, ראש ח"יסש 1*ר יעד* פון די צירי ג

נאטאציאן, יעצט גלרבען טיר אז דער לעזער וועט שוי; פערשטעהן וועז טיר וועלען

א צוג פאר א פיטר ט\ן די ווייסע אץ טיר וועיען זאגען; דאטעש לרפער דיירעו ווענען

ויפער וואס ערקירצטערחייט; ד. ל. ציא ד. 2 שץנט עס אז ףער ל פ צו ראשן ש.2 '*ד^ר

שט*חט ל1כען דער דאשע ]ציהט כלרז אויף איין קעסטעלע אץ דער קרים צו דער דעכטער

ן דיאגראס 2-



� ו

זייט, און ווען טיר זאגען ד. ל. צוא ד. ש. 2 דאטעס לרטער - צו דאטעס שטריגגער 2
הייסש עש אז דער לויפער וואס שטעהט ביי דער דאטע ציהט בלויז אויף איין קעסטעלע
. אין דלר קרים צו ד,גר לינקער זייט, אבער טען טוז נעדענקע; אז טיט דעם ציםער 2
וריסע גיגורען זיינען צושטעלט. עששעלע טין רעם זייט וואו די טיינט טען די צווייטע ק
פ*ר דיא שוארצע פינורעז אבער רופט זיף די זעלבע קעסטעלע די זיבעטע, צוס
דעס שווארצען קענינס לויפער געפינט זיף ארף דעס שווארצע; קעגיגש שפיעל זוען ביי
טהורעם 8 און איך וויל זאגען אז עי זאל ציהען ארף דעס ווייסען סעניגס 2 זאג איך דאן

דער פערקירצט ק. ל. טון ט. נ קייסערס לויפער פון טהורעם דריי צוא דאמעס זיעבען' א
צוג פאר דיא ווייסע פיגורען הייבט צו ד. 7. טיש אץווארט ווען טען דארף בעצייכענען א
�על, און טען אן רעכענען פץ רעם זייט וואו דיא ווייסע פיגורען שטעהען. אין אנפאגגשפ

פאר דיא שווארצע, וואו דיא שווארצע שטעהען פץ אנפאנג שפיער.

ווייל די נאטאציאן איז דער פונדאטענט, דאס לעבען פון דער אידישער שאך
�ע לעזער צו פראלטיצירען^ אונזער נאטאציאן אף ליטעראטור, ראטז^ען טין אמזעי

̂צו שטעלט א שאך ברעט טיט פיגורען, די ווייסע פיגורע; שטעלט צו פאלגעגדען ארט.
וריס). די שוואדצע שטעלט געגע! . אייך, (אף אזא ארט ווען איחר האט צו שפיעלען
אייך ריכטינ א^ זייערע פלעצער אנצופאנגען א פארטיע און מאכט טיט ווייס ד עם
ט/ןדט א^סעגיגס 2 בויער וואס ?

^
ג; צוג ב-ס4 מיער קעניג 4 דייטליכער: דער 1שט

� זאל ציה.ן 2 קעסטעלעף פארווערטס וועט ער דאן שטיין אף קעגיגם 4 אדער 4 קע
סשעלעף פון קעניגס פלאץ. יעצט שווארץ !שטער צוג ב ק3 רער בויער פון קעניג ציר ט
� 1 קעסטעיע, און ער קוטט אויפין שווארצען קעגיגס 3. (ווען שוואוץ ציהט ב ק3, אנאג
זישע") 2. וריס ב ד4 ברטר ארגיע, "פראגצוי • פ טווארט זי.ף ווייס ב ק4 רופט זיף די
פון דער דאטע ציחט 2 קעבטעלעך קומט ער אף דאטע 4. 3, שווארץ ב ד4 רער
שווארצער דאטעס מיער ציהט 2 קעסטעלעף, און. קיוטט אף דאמע 4. ווייס ש דל3
דייה רער דאמעס שפרינגער וואס נעפינט זיך אף זיין פלאטץ ציהט אויף רער דריטער
ץ קעסטעלע פו; דאמעס יויפער. 4, שווארץ. ש קלן: ד" ה רער שפריננער פון שוואו
�1טיר.נש זיף אף קענינס שטדינגערס פלאטץ ציהט אף קענינס לויפערס דריי. וואס ג
טעס לויפערס פלאטץ ציהט אף קעניגס שסריג- 5. ווי ס ל קש5 ד'ה רער יויפער פ ן רא
י* גער 5. די 5טע קעסטעלע י פון פלאטץ וזאו דער קעגיגס שפריננער שטעהט אם

אנטא5נ שפיעל.
! זיין פלאץ אף קעניגס צוויי. I). ווייס 5. שווארץ ל ?ן2 רער לרטער ציהט פון
̂י>ט אף קעגיגס 4 ציהט 1 קעסטעלע ד"ה אף קעניגס 5 . שווארץ})• ב—ק5 בדעו/מאס ש
גס לויפערס 3, ציה ט אף דאמע 2 קש—דצ ד"ה רער שפיינגער וואס שטייט אף קעגי

� שווארץ 7. ד. נ, ל. דאטע נעמט לויפער. וריס 7. ל. נ. ל. ד'ה לויפער נעשט לרםעי

איבונגען.



• 
 י ? י

- - 

 ? י
1. 

. *

י

•ראקטיצירענדיג *מזער נאטאציאן וועט רער לעזער ארך לעהרנען 7 די בעסטע
צמע טאר ווייס אתר שוו ?רץ טון דער טראנצויזישער סארטחיידיקונג, און וועט עס ארף

קענען אנווענדען אץ טראקטישען שטיעל.

*ינער דיא טעמישע טערמינען וואס ווןגייען נעבררכט אין שאך שםיעל, די דינים
און נאף טיעגע קלייניסייטען וועלען טיר געבען אץ דע ם נ עקס געז ג וסער אונטער דעם
עזער או; לעזערין גוט איינצושטודירען דיא זעלבען טיטול, דערוויילע בעםען טיר אונזערע ג
שאף נאטאציאן' אויב יעטאנד חאט עטוואס צו פרעגען זאי, ער עסאונז גלייף צוא

*י0ען אח םיר וועלען עם אץ געקסטען נוטער פערענטסערץ
4 י פ ח. ט ש

קעניגס נאמביט.

טיעלע שאף שטיעלער ווען זיי שסיעלען טיט שמארץ שרעקען זיך זעהער פאר איי

קענינס נא£בי46 ניט וויסענדיג די ריכטיגע פערטהיידיגמג קריגען זיי נאך די ערשטע

*טליכע ציגע איץ שלעכטע שטעלוגג און סערלירען זעהר אפט ביי אן עטוואס בעסעח
שטיעלער, זאגאר ווען זיי קףג15* טהורעם טאר |

נאף דער טאדערנער שאח טהעארי, איז דער קע19!0 גאטביט א סארלארענע

סעריע ארטיק. טאר ווייס, אץ אמזער)שאך זשורנאל וועלען טיר דארום אץ א ערעשענמנ

דענע לען אנצייגען די ריכטיגע סערטהייטיגמנס צינע פאר שמארץ, אין פערשיע
וואריאציאנען.

וואריאציאן 1.
.

י  י
^

ווייס 1) ב - ק4 שמארץ 1) ב - ק4. וויגס 2) .ב- ק ל 4 טיט דיעזען צוג סאנגט

דך אן דער קעניגם גאטביט< שווארץ דארף ענטפערן טיט ב.נ.ב. ווייל ווייס קען רעם ברעד

טיט א גוטער שטעלוננ ניט צוריק קריגען. ווייס האט יעצט אן אויסוואהל פון פאלגענדע

?-קל3. דער ערשטער צוג איז פיעל בעסער, וריל 1 נוטע ציגע* ל-ל4. אדער

וריניגםטענם קריגט ער זיץ ברעד *וריק, אבער שווארץ האט פיעל א בעסערע שטעלונג

בעסטער צוג, ווייל וריס פערלירט די מעגליכקייט צו ו-קטל שאך, איז דער שווארץ3) 

ראכירען און דער קענינס טהורם בלייבט פארלרפינ פערשפארט. ווייס 4) ק-לפ.

שמארץ 4) ב—ד 4 אטבעסטען. אום שנעל צו ענטורקלען די פינורען איז יעצט די בעסטע

צייט אבצונעכען דעם בויער. ווייס 15 ל ג ב• '2ווארץ 5) ב ק ש4. איז בעסער איידער

שאך ערעפענונגען.



 ק'^2^ון דעם געננערס
עלד טון

ס ק < 3. מייל ע'£ ניט רעם קעגיגס לויפער די פרייע פ

ל 3 שמארץ 6) ד 0 4. מען לויטער טוז דערור"?ע בלייבען סערשסארט. וריס 0) ש ק

ווייס זעצט סארט די אטאקע: 7) ב ס ט 4. קוטט שווארץ ל) ב ק ט 3. ווייס 8) ק ש. ט.

שווארץ 8) ל ש 2. ווייס 9) ב ד 4. שמארץ 9) ב ק ש 5. יעצט איז וואו ווייס זאל

רינט שמארץ די בעסערע שטעלונג און פאלגטך א ניט ציהען טיט דעס שפריננער ק

נעמאונענע פארטיע'

וואריאציאן 2.

(3 . ווייס ב בג  (2 ל4. שמארץ ורים 1) ב ס4. שמארץ 1) ב ק4, וריס 2) ב ק

ש ק ל3. שמארץ 3) ב ק ש4 דאטיט פערטהייטינט שמארץ דעם בויער ורא ארך

טערשסארט עס דעם דאטעס לויפער פון ווייס. ווייס 4) ל-ג4 בעסער וויא ב ק ט4 מייל

נעל וואלט דאדורך נאך פיעל שוואכער די אזוי ארף שוואכע פאזיציאן פון ווייס קענינס פלי

נעווארען, שמארץ 4) ל ש2, אן אויסנעצייכענטער פלאץ פאר דעם לויפער, מייל ער
שיצט קעגיג 5י און אץ דער זעיפער צייט לאזט ניט קוטען דעם נעננעיס שפרינגער אויף

ער זיין טהורעס. שמארץ זאל רעם שפריננער דורך ב ש5 ניט אטאקירען' ורילע ווייס קע
פארטיע, ווייס 5) ב ד4,שמארץ אפפערין דעם שפרינגער און קריגען דאדורך א געוואוגענע
סענינס שפרינער 5) ב-ד3. ווייס 6) ש דל 3. שמארץ 6) ב ק ט3 נאטהמוענדיג, אום דעפ

 7) ש� ק ל3. מא^כע שפיעלער מאכען
אין שפיעל צו בריינגען. ווייס 7) ראכירט, שמארץ

� דא א פעהלער און ברייגגען דעם שפרינגער אויף קעניג 2 דאס גיט אבער ווייס א נעלע
געגהייט ביין 8טען צוג צו אטאקירען דורך ב ק ש3. אוך אזוי וויא שווארץ ווערט שוץ
- געצמאנוגעז צו שפיעלען 8) ב ש5 קען ווייס שפיעלען 9) ל נ ב און אפפערין רעם שפריגגער
�ק ל3 בליעט שמארץ טיט א בויער בער מען שמארץ 7) שפיעלט ש� עיפאלג. א מיש א גוטעז
טעחר און א נוטע פאזיציאן. ווייס פיגורעל זיינען אפילו אביסעל בעסער ענטוויקעלט, אבער
, און דיא שוואכע פאזיציאן סו1 רענעם בויער ניט נענונ צוא דעקען רעם פערלא

דאטעס לויפער.
אץ די נעקסטע נוטערען וועלען טיר נעבען אייניגע פארטיען, מאם זייגען געשפיעלט
געווארען מיט דערזעלבער טאקטיק אויך וועלען טיר אנאליזירען נאף פערשיעדענע

וואריאציאנען.
רער רעראקטאר, י



פאלגעגדע אינמערעסאנמע פארטיע איז נעשפיעלט נעווארען אי; מאנטע
קארלא אויף א רייס�נאמביט טורגיער?



מאקס יוד טויט.

דןר בעריהמטער שאך שפיעלער שטארבט פלוצלוננ אין סט.

לואיס אין עלטער פון 54 יאהר.

חבל על דאבדן דלא מ?הכהן.

געבראבט פון סט. לואיס דיא
^ 

דעם 7 טען מאי 1906 האט אוגז דער טעלעגראף
טררערינע נאכריכט. אז דער וועייט בעריהטטער שאף שפיעי^ער טאקס יוד איז געשטאר�

לא האטעל, פזךא-חאדץ שלאנ. בען אץ זיין ציטער אין רעם טאנמיסעי
מאקס יוד איז געבארען נעמארען אין א קלי<שטעטיל נ*ימ ווייס פון רוזיקוי אץ
� שפ!שער איז ער אריבער געקוטען אין אטעריקא �ןר 1852 *וגד שיט 12 יאה ר*ס יא
�מלאנד אהיא. שפעטער איז עריאריבער נאף סש. לואיס. אוגד האש זיף באיעצש אץ קל
189 ער האט אנגעהאימען דיא טשעמפיאנשיפ פון אהיא כטייט ביז רעם יאהר 1
אין^187 האש ער אין א מעלט טורניער געוואמען רעם פעיטעז פרייז. טיט דריי יאהר
שפעטער האט ער אין אזא טורגיער אין שיקאגא נענוטען רעם דריטען פרייז• אין
1874 האט ער אץ פילאדעלפיא נעמאונען ד;ם 2טען:פרייז און אץ יאהר 1880 ני1טט
ער אין גיויארק דעס ס"נפטען פרייז. אץ וועבקעטטפע האט ער נעוואונען אין

1876 נענען אלבעראגי, ביי האדזשעס אץ 1887 און ב* שומאלטער, אין 1890.
אין דעם לעצטען סט. לואיסער נאציאלען טייסטער טורגיער האט ער געוואמען

דעם צווייטען סרייז.
�ינינטע שגיאאטען האט � אזוי ורא יוד איז זעהר מגג געקוטען גאך די פערא �
טען איהם גערעכעגט צווישען די אטעריקאנער שאך�שפיעיער אבער בעריהטט איז

ער געווען טיט זיין שאך שפיעל אויף דער גאגצעי וועלט.
האט טען איהם אויף גערעכענט פאר א קלמען , אויסער גוטען שאכטאטיסט
� אין מיען איגטער קלימלאגדס אדטיניסטראציאן. ששאאטסטאן, ער איז נעווען נעזאנדעטעי
טיר שיקען אוגזער הערצליכסטע בעדויערוגנ צו דער וויטמע פון אונזער

פערשטארבעגעס פריינד.

די שאך וועלט.



� ערשט 2 יאחר איז טאראיבער טון דער צייט, מאם דער באסטאנער שאךיטשעט

טיאן חערר א' ט. זוסטאן חאט ארגאניזירט די אידישע שאך שטיעלער אונטער דעם

נאטען. "'טאויל מררפי שאך קלאב." און טערקוררדיג, צום ערשטען טאחל *סיעלען

�קגאבס, קעטטטענדיג חאכען די טיט איאחר צוריק בעדענש אלע באםטאנער שאך

טאר די טשעטטיאנשיט טון ניו ענגלאנד סטייט. ארך דיזען יאחר בעזיעצען די

אזעלכע ששארקע טיעטם. וויא חאמארד, יוניאן דשזאטייקא-סליץ, דאטשעסטער,

ט*עח:אלאניע. און שאף טיעס. דער קלאב חאט זעחר פיעל צו פערדאנקען איהר זיענ

טארץ קלאב, ניט טעולארען קיץ פארטיעו חעררען א ט' זוסטאן, מאס חאט שטיעלענדיג

אץ דורף זיין בעסטען סקאר חאט ער נעמאונען, די אינדיורדועלע טשעטטיאנשיט טק ניט

עננלאנד, אויף חערר קליין חאט נעמאמעל א גרויסע צאחל גייטס טאר פאול טררסי

שאף קלוב, הערר קליין איז נאך א יומער אבער זעהר א טאלאנטפאלער שפיעלער, אין

נעקםטען נוט' וועלען טיר נעבען אונזערע לעזער א פארטיע מיט נאטיצען טון העררען

�שטיעל. קליין, מאם צייגט זיץ טאלענט און זיינע איינפעלע אי; שאף

א נלענצענדער זיענ פאר "פאול מוירפי שאך קלאב."

אץ אסט ענד (קורסאאל) וועט דיעזען יאהר נעשפיעלט ווערעז אן אינטערנאצי�

�טורניער אמטער די טעגעדזשעטענט פון העררן איזידאר גינזבורג. אנאלער שאף

ס 28 ערשטע קלאסע שסיעלער וועלען אץ טורניער אנטהייל נעמען, די פריי̂ז

דינען 15000 פראנק אץ א גאלדערנער טעדאל, צוטהיילט מעט עס ווערען אויף

טאמענדעז ארט.

�מנסן צו 14 אין יעדע אבטהיילונג. צוערשט מעט נעשטיעלט מערען פץ 2 אבטהיי

שען דיא 5 טון יעדע אבטהיילמנ, מאס מעלען אם מיינינסטען נעורנען וועלען דך צוזא

שחיילען טיט דעם סרייז סין 2,000 פראנק.

די 9 בעסערע שטיעלער פץ איין אבטהיילמנ וועלען דאן דארפען שפיעלען צו

איץ סארטיע יערער טיט די 9 בעסערע שפיעלער פון דער צמייטער אבטהיילמנ, דאס

הייסט 9 טארטיען. פץ די וועלען די 4 בעסטע שפיעלער ארויס נערן און די פערבליבענע

נק. 14 וועלעז דך טהיייען טיט דעם פרייז פון 4.000 פרא

די כעסטע 4 מעלען צורשץ דך דארפען שפיעלעז 6 פארטיען. איז דער וואס מעט

דעם עושכען פרייז 4000 פיאנק און רעב די טייסטע סארטיען נעורנען מעט בעקזטען

נאלחונעס טעדאל, דער צמייטער בעקוממ דעם 2טען. פרייז 2500 פראנק דער דריטער

 ̂ 500'1 פראנק אץ דער פערטער 1000 פראנק.

איגטערגאציאגאלער מאסטער טורגיער.



ראנזשירט נעווארען א מעט דעס 6 אפריל דיעזען יאחר איז אץ רייס שאך קלוב א
� קאטפף פאר רער טשעשפיאנשיט פון דער וועלט צווישען רעם יעצטינען וועלט טשעט
ריהששען אוגגארישען שאך שפיעלער הערר � אץ רעם וועלט בע ג ק ש א ל . �. ^:̂ו ן ר * פ�

ראשצי אויף פאלגענדע בעריגגוננען: ין געוא ש

נליינען $500 אלם ערבוח אז די וועלע 1. ביז רעם ערשטען יוני זאל יערער צד איי
סיץ ח-טי? ניט האבען 2, די גאנצע סוטטע זאל בעשטיין פון $2000. 3. רער נעמינער
$20 און רעם טיטול "דער וועלט טשעמפיאן פץ די ערשטע 8 פארטיען קריגט ךי 00
.אקטאבער. זאלען זיי רעם 15 4. רעמים מערען גיט געיעכענש. 5. אנפאגגען צו שפיעלען
6• צייט-15 ציגע א שטוגדע. 7, די פארטין" זאהען געשפיעלט ווערען אין פאמעגדע
לעצער; אייראפא דריי נעמיךפ^רטיען, י^אוו&ע 2• און 3 אץ ריץם שאך קלוב גיויארק. פ
עפעריס זייגען בעשטיטט געווארען: פיאפעססאר איזאאק ל. רייס — ארס אלם ר
-האמאגא, א. טארטיגעז-^רעזירעגט פץ טאגהעטטען שאך קלוב ניוארס. חש. פאגש

עילד אץ הערר טרעביטש-ארס וויען. • אראן רארט י
נרארק. ב

וועט-קאמפף פאר די וועלט טשעמפיאגשיפ



פאלגעגדע שאך פארטיע איז נעשפיעלמ געווארעז אין סט, פעטערס-
בורנ פון דר. עמנואל לאםקער און העדרן פילסבורי?

אבגעלעהגטעס דאטען נאטביט.



1פראבלעם נומ. I ביי דר. ס. גאלד
1 ספעציעל פאת אידישעי שא<זשורנאל

ן• שוואריל

פראצלעם נומ. 1! ביי וו. קוק
ספעציעל פאת אידישען שאך-זשורנאל

שיוארץ

מיר בעטען אונזערע לעזער

אז אלע בריעף און קארעספא�

דעגציעס וועגען "פראבלעם און

� שפיעלע. ארפלעזוגגען ענד 

זאלען געשייבען ווערין אף

איי, זייט $א£יר, מי.* טינט

און זאלען ענהאלטען דעם

נא:"ען און אדדעס פון שריי� <

ייעף קענען זיי בער. דיא ב

נעשריבען אין זשארנאן,

רוסיש, דייטש, אדער ענגליש

אדרעס"רט דיא בריעף צו:

חז1011. 6$$(01 $11̂ד 1:1 .י01ז*ז <11
1 1 .££7מד3 0¥א£^ ו 

.*מ0ץ /*ץש*

... • 
 יי •

.

נ. ב. ווען אוגזערע לעזער האבעי

אייגענע פערפאסטע שעחנע פראבלעמס

א רער ענד-שפיעלע זא<ען זיי ראס אונז

מיט יגוטע' צו שיקען מיר מעלין דיא

ךאנק דרוקען•

¥1:]111\ (1-01*1 יט0* . 1:<1

פראבלעם און ענד-#פיער דעפאיטמעגט



פראבלעס נומ• III כיי דר. ש. א. בלאן
סטעציעל פאק אידישען שאך-זשורנאל

שווארץ

]¤ 2 ע וריס ציהט אץ זעצט אץומיצינע מאט.י

.I .ענד�פארטיע נומ
ח טויכענהויז

שווארץ

• ו טש. יפה 21

וריס ציהט אץ זעצט אץ 6 צינע טאט.

"יערער אנפאננ איז שווער"
זאנט אן 'אלטער שפרץדמארט.
דארוס וועלען אונז דיא ווערטהע
ןער ענטשולדינען םאר דיא ̂ל
םעהלערץ 'אין אלנעטיץ אץ דרוק
וועלץ בעזאנדערס. מיר אץ פעהלערץ
ניט פערשפרעכץ ארף ווייטער א
זשורנאל דורכאויס אהנע פעהלערץ,
מייל דאס איז א זאך דער אונטענ-
האפען אץ רעד ליכקייט. אבער מיר

צוקונסט צו לעהרנען פוז רער
ו י

פערנאנענהייט און נעבען פאר
אונזערע לעזער א שעהן-נעדרוקטען,
נוט אויסנישטאטעטע אץ אינטערע-

סאנטען שאך-זשורנאל

 י
�

. . .

פעהלער פערבעסערוגגען:

נעשריבען-לעזט

זייטע 4 ציילע 4 קבוה—קבועה
5 - 22 כתיב בתים . —

� 5 — 25 עדשים...עקשים � �
�ל• י7 — 8 'שטרייטענדינ —
שטראטעניק

פראבלעם און ענר-שפיעל דעפארטמעגט
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שאך ?פיעלער מאס ורחלען מערברייננען אננענעהסע שטמדע זא<ען ק\סען אין

יארק^קאסמאפארייטאן קאפפע;^ ניו שאך שפיעלער פון *ימעד דיא בעשמע געפינט איד,- דארטען ווייל

אין טישען ץ נעפיהסט טיט נייע א אונזעדשאך קל א ב חאבען טיר פראכטפאל 
ר ער ה דעארגאניזירט דורך דיא טענעחשמענט פון בעדיהמטען שאך שפיעלער 

.  ̂ . י ג ר ע ב נ ע ז י י א על. 

פאר 1 דאללער א קווארטאל סענס איחר בעלאנגייז צו א-ינעס פון ד א נעםטע אץ
שםיעלער. יארק און זיין א טידנטה צמישען *וןזערענייסטרייכע עלטטע ?אויקלאבס פח ניו
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