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ארן זעם זעלנסטררערט
האט

פרן יידיש

ארך

די

רעד ערשטער פאפרלאריזירט

יי~ישע 'ליטער~טרר פ~  ,ד~ לעזעד

פרן

T

ררסיש.

זיין נר~שרר  ecKill pa3-זן  uז Kpu
)~דעס,

לערנער ירםף=יחודח ) - 1847 13/1
ניז
ן (1907 23 /געבג ..אין נ~רדיטשעוו.

 13י~ר געלעדנט יידישע לימודים ,ד~ן
~רועק קיין זשיט~מיד
נ~זרכט

1

רואו

עד

ה~ט

די גימ=

זין

ערשטע ערנסטע קריטישע ~וב"עט ורעגן

נ~זעצט אין ~דעס,

אין זיין איי=

ב~זיע,

1866

ורען

~

~ יידישן שריפטשטעלער.

·גע=

בערגעגעננקי•ט צר יידיש ה~ט ער~ ,לס

פרייעד

~נגעזעענער ררסישער זשורנ~ליסט; ד~ך

~ י~ד צייט

צרהערער

זין ניט געשעמט אוין צו שריינן

אויפן

יידיש

יררידישן פ~קרל"

אין ~ צייט ,רוען נטלנים ה~בן
געה~לטן פ~ר ~ן ארמ:פברד ,און ה!$ט

סישן אונ 'iווערסי~

-

טעם

פרן

טעט,

!$ד ti

ניירו=

~רויסגעגענון

זין ~~געגעפ.ן דעו לי=

דערנ~ן

טעד~דישעד םעטיקייט ,ררעלכע ער ה~ט
ג~ך פריעד געה~ט ~נגעהרינן אין יידישן

~ נור~שרר "אריס רנוי"

קעגן א .צררייפעלס ררערק "שלום על
יישראל ~) 11דעס ;1868 ,רועגן זעם אריו
געשרינון אין ,1869 ,Kie.BJIHHHH°b
1 (16

י~רג~נג,

~· /נועשריינרנג פוך זעם ערשטען מיסד

 , 11-10 , 1862א"פ ירסף=יואל ה ערד נער

ו' מאיר

"קול

מבשר"

)איז
פרן

די ני~גר~פיע

עדשטן

זעם מעדקרוירדיקן

יידישן פ~לקס=מרזיק~נט מכאל=ירסף גן"
זיק!$רו

1

ווי אריו

~'',ינ נרמ.
פרעסע ,ררי

די ני~גר~פיע "~ר~,,

 (22ארן אין דעו ררסישער
ו, 1865 ,Kie11cKill Tenerpa!j> .

אין משן פרן

10

י~ר

איז

ער גערוען

~ שטענדיקער מיט~רנעטער פרן O.a.ec-

ו<.ז Huז , cKili Btc

זין

אוין נ~טייליקם

אין ~ברעוע ררסישע צייטרגגען ,ווי

• KieB

מ<jכ , Ho11opoccil!cKill Tenerpaם s HHHז, n
דעו ררסישער נייל~גע צר "ה:פדמל",
געשרינן אין די ררסישע צייטרנגען אוין

ררעגן יידישע ענינים,

איז נכלל גערוען

~נשיל מיט ~לע זיינע פינף זין" )~דעס,
(. 1869

גלי-כצייטיק ה~ט ער אוין געיי •

בדמען ~ן ~נטייל אין דעו הענורע~שער
ליטער~טרר,

געררען

צרוישן די,

יי!$ם

ה~בן זין נו~טייליקט אין זעם ק~מפ
קעגן דעו ~לטער נוט/נישער הש:פלה,
ארן רוען א .נ .ג~טל!$נוער איז ~דרים
מיט זיין ~ eמפלעט "אגרת צער נועלי
חיים" קעגן ק~ררנערן  1ה~ט ל .אים ~ " g
געענטפערט מיט ~ ק~נטרפ~מפלעט א"ט
"דורש אל המתים ) 11ז;!דעס (, 1867 ,וראו .
ער נעמם זין ~ו

די קריררדע פרן קז;!ללי'

וועגן דעו הענ"

ער

פרן די עד"

ש~רף ~ן ג~טל~נערן א  lן די ~לטע
משכילים נוכלל פ~ר זייער ~פגעויסנ"
קייט פרן לעבן ,נטלנרת א;ן אריסגע"'

די בןjדייטרנג

ה~ט

איינער

שטע צררישן דעו נייער יידיש=רוסישער

אינטעליגענץ

פרנ'ם גרויסן הריז

ר~טשילד

נער ארן די ירבגע משכילים ארן גרייפט

ועךשער ארן יידישער ליטער~טור.

"

 en&.a.aכ u11eHill H. AKceH <jזן  coם 6op
) 1869אריסצוגן דערפון אין דעו •,,.סרד
שער נייל~גע צר "ה:פרמל"-18 , 1867 ,
 ,21טיילווייז ציטירט פרן ז .רייזען איך
זיין נרן "פרן מענדעלס~ן ניז מענדע=
לע" ,ו ,ז"ז  (365-363איז אפשר די

~פצוש~צן

דר~שעבע

טריטע

מליצות.

ער

--~-

r

---~------ -----~~--------------
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אריו  15רויסגעגענגן
ה.יסט!;!רישע

אין

הענרערש

/5

 11ה:פוזדים 11

מזינ~גר  15פיע

,סעד /5 (, 1866 ·)!$דעדציילונג אריס רעם

יידישן לע:פן אין ררסל~נד
מ.קדם" ,סעד)!$

(, 1868

פרן וער רעוע,

א"ט "ימים

 /5ן אי:פערזעצרנג

וו!;!ס וער  15רציננ.יש  1$ף

דימיטרי

ה!$ט געה  15לטן

!$דעסער

פ~;יגר!$ם,

בשעת

א"ט

"קול מודה"

,סעד (.~ 1871 ·)!$צולי:פ עפעס
נעלן

פ  15דננ.רעכן

איז

רעם

ל.

~ קרימי"

 15רום 1873

272

וועלכן עס ה~ט פריער געשפילט ג!$לי"
פ  15דענס טרופע,
און ה ! 1:ט אריפגעפירט

/5

דיי יידישע פיעסן

פע?שן רעפערטו  15ר ו
~ליין אינערגעזעצט
אין

פון

וועלכע

ער

!$דעו

ננ~~.רננ.עס

~ ג~נץ ריינעם

למשל,

ק~רל

~דיין

בוטן

ווי

טר~געדיע

יי!$ס איז

ועפערטו~ר

ה!$ט

יידיש,

גרצק!$ווס

 11אוריאל ~",טס!$ק~
אין

זעם אייר!·$

זיבט ל.

פון

יידישן

טע ! 1-:טעד און י!$רנל~נג

איז די שטרע"
~מננ.יציעזן יידישן  15ר•

 15נטל!$פן קיין רוין ארן צוז~מען מיט א.
l..נ ג  1$טל!;!כער געפל~נט !:::רויסצוגענן 15

טיסט !$דעו ~רטיסטין

ה.עננ.דע שן זשורנ  15ל א"ט ,,הזמן"$! ,ננ.ער

טרעטן

אין וער ננ~.רימטער טר~געדי:ע

)ערשט

מיט

ס.מ~לענסקין

ה~ט

ג~טל!$ננ.ערן

!$פגע•

ננ.ונג פרן

יעדן

י!$רן

ועוט פרן דעו שותפות
~נער ה!$ט ועם זשורנ  15ל ~רויסגעגעננ.ן

פערזען

.א"ט  11עמק שושנים" .בשעת וער ררסיש•

 11ררילבער טרופע",

מיט ל-ן:

ל.

טר~געדיע

ג~ווען אויפצו•

שפעטער

איז

איננ.ערגעזעצט געור!$רן

פרן

א .מ!$רעווסקי

די
אין

פ  15ר וער

אוין פרן ) •.7ריוועס;

זוערקישער מלחמה איז ל .צוז~מען מיט
די רוסישע זשררנ~ליסטן
מיטגעג~נגען
מיטן רוסישן מיליטער און אין משך

איז

נז!ד ",ע

)דעו

הגם איו ועם ורעלט"טע~טער

איז ד!$ס

פרן  /5 1878רליסגעגעננ.ן

אין ננ.וק  15רעשט

 /5ט!$גננ.ל  15ט  HCKH Tpam.LlaHHHaח 3a

ו epaTypbז  en& nHז H11ecKiA YKa3aז  eMaזCHc

 eBpeRxס פ~רצייכנט אגב ל-ס  /5ן  /5ר"
·סיקל רועגן ועם !$נטייל פרן יידן אין
וער ד!$זיקער מלחמה ,פ~רעפנטלעכט
אין  HCKH Tpam.L13HHHaח $! 1 3aךעס, 1877 ,
ז'  (. 93אין נוק~רעשט  .ה!$ט ל .זין
:ב~קענט

רו!$ס

מיט

זעם

יידישן

טע~טער ו

איז ד~ן געגרינדעט געוו!$רן

פרן

א .ג~לדפ  15דן' ארן צרריקגעקומען קיין
 ~sדעס ,ה~ט ער ננ~.של!$סן זין צר וריד"
מען ועם נייעם פררכטננ~.רן פעלו.

ער

איז !$ננ.ער ניט געווען ננ~.פרידיקtג

מיט

זעם כ~ר  15קטנiר פרן זעם ג!$לדפ  15דע"
נישן פ!$לקסטע  15טער ארן געה  15ט די
 15מננ.יציע צר ש  15פן  /5טע~נטער יי !Sס ז!$ל
אוין קעבען צופרידבשטעלן רעם אינטע•

,

ליגענס.
זעם

1880

ה!$ט ער איננ.ערגענומען

מ!:::ריענטע~:זבער

אין !$רעם,

אין

מ~ן

פ  15ר זעם

אין פט"ננ.(.

יידישן ק~מער•טע~טער

אוין סקריננ.ס  11זשי~ורק~"

אין ל-ס איננ.ערזעצונג
היום פ~רננ.ליננ.ן ~ רעפערטו~ר·שטיק,
שטיק ננ~.רימט

ניט ~לס דר~מע,

ב~ר

~לס !$פערע )מיט דעו מוזיק פרן הלוי(.
ל-ן געהערט אוין וער פ~רדיבסט ,יי!$ס
ער ה!$ט

דעו ערשטער אריעגעפירט די

-1

ק!$מעדיע פרן  ,",שלמה עטיבגער
 11סערקעלע  •11ער ה!$ט אוין  15ליין ננl5 .י'

~!

ויי

'~:

~ובעט

ארן

פ~רפ~סט

פיעסן ו ד!$ס רוב

/5

ג~בצע

פרן וער יידישער גע•

שיכטע ,ווי מ!$זענט~לס  11דברר:ר  11 ,11מבחם
נג.ן ישראל" 11 ,מוטעך"ליננ.ע" א  ; 1:1nפרן
זיי זייבען שפעטער געדררקט געור!$רן :
"יהודית

/5 /

היסט!$רישע דר~ממ 15

אין

פיער  15קטען ארב פיבף ננ.ילדער" )ורוק
י•  15ל  15פין ו רו~רשע , 1888 ,ז"ז  ;40אוין
פ  15רעפנטלעכט אין ספעקט!$רס  11פ  /5מיי'
ליען•פרייבד  11 11א"ס  !$11ל!$פער 11 ;("Jזשי::

ד!$ררק/ 15

דיא ירדין

/5 /

טר  15געדיע אין

פיבף  15קטען נ!$ד פערשידענע קררעללען

~·{:

~
ו

~:

:\~1j
·~,

,;;1
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בנע1jדנייטעט" )נטע אויפל ! l:גע ,פ"ג פון

·' לידסקי ,ור ljדשע ,1903
אינעגעדדוקט,

מ!$ל

"אוריאל
1יtדעס,

ז"ז j68

 15זוי

~ק!$סט !", 1:

ווי

פיל

-

"",,

 11חנונח 11

;ישע דר  15מע אין

4

7

·דעו כרר  15דשע ,ז"ז

(; 54

·משה

1885

11

העד

נ•ל.

פעטער

איך י!$רן  ljדרם פדן
נען

 ljרויסגעגענן

ב.ילד אין איין  ljקט ,נ!$ד זעם דייטשען
}רר  1jדשע,

, 1889

צוגעצויגן'

 ljלס

ז"ז

ל .ה!$ט אוין

זיין

)אין

182

t 198 -

און

שענסטע

ארן

אויפגעפירט

מיט עדפ!$לג שמרס פיעסן

"דעו יידי·

אין

·ררארינט

שער פריץ"" ,דעו ק ! 1:ט!$דזשניק"11 ,דעד

·פד!$צענטניק"$! .נער דעו מ~נגל אין
' Dיעסן איז געררען צר גווים ארן לסוף ה!$ט
ל .אריסגעפרעלט ניי ג!$לדפ~דענען  ljדעו•
·לוי נעניש אוין אריפצופירן זיינע פיעסן

1

א.רן רוען ג!$לדפ  1jדען איז צוריקגעק מען

ו

""ז

פרן

ב .ג.

זיינע

 ljנ•

פדן יענעם

נ  1jזרנדערס

אריס

יוזישע

מוזע~r

11דיא

 11הויזפדיינד" ,וו,
פרן

איי נע

 15רפעטן

ל•

פ!$לקסלי,ד פ~ר ורעלכן

ז"ז

די

ערש טע

ררעגן

יידישן

רוייזט ! l:רויס

 15פיינעם חדש א·iן  l5נ  15גייסטערטע ליבע

)ל• איז אגב ! l:ליין גערוען

מרזיקעד

אין

געשפילט

און

15

שיין

גוטער

פיזל(.

זעו ד!$זיקער !$פה~נדלונג,

וואד

פון

דעו

ער נרענגט

אוין מרסטעון

יידישער פ!$לקס·פ~עזיע.

ווייזט

 ljליין·

ה!$נן

אריס ,געז  15מלטע ,טרעט ער  15רריס קעגן

צוז  1jמען מיט שמדן !$נגעפירט

דעו הענרעך  tטישער מליצה ,קעגן די
 !$11נהעבג::ר פון לשון•קרדש (ס!$ור) ווילען
ניט ליידען Tlj ,רעכסע מענשען ז!$לען
שריינען אין 'ן!$גר!::שז ,rקעגן די  11נ • !5

.פרן זיין טרדנע אינער דוסל  1jנ,ן
זיי ניידע

פרן

צייכנט זין

ספעקט~:דס

פ  1jד

גע  iר!$רן

אדיף יידיש

זיין !$פה:1זנדלדנג

שויינער

!$דעס,

פעדי!$י

•'

דינעז!$ן אדן

(, 1898

רעוע  ljד:פעטן

tכע  ljטער שמרן ,ורעלכעד ח!$ט ד~ן גע•

טע  ljטעד אין !$דעס,

ורייטער זעם ייד•שן

סנוף•נל•סוף !$נער איז ל 1j .דויסגעשטויסן
ג.עור  1$רן און אינגיכן

נסעפטעמנער ( 1883

די גזרה

אריפן יידישן טע•

צי!$נ  1jליסטן" ,יי " 0!$ז:יינען !$זעו ל!$זען

 t5.טער אין דוסל  1jנד /און ל• ה!$ט זין
ווידער צרריקגעקערט צר ליטער  ~jדישער
כ!$tה ער נ  ~jזרכט
·טעטיקייט84-1883 .

זין א·ינרעזען Tlj ,אין איין נ!::כט קען

א.יז  tjדויס

זייטשל~נד אדן פר~נקרייך  t5לס ק!$רע•
ספ!$בדענט פרן דעו
צייטדננ

גרריסער מ!$סקווער

 CIHס Mסs BtJlז , PyccKi

אדיך וייער  ljסך !$.רטיקלען
 !j.נדערע

רדסישע

'קומען קיין !$דעס,
צד איבערועצן

~:

טערע ב.

די

זיינען אינערגעזעצם געור!$רן

מענדעלס!$הן  /5 ·/דר  15ממ  15טישעס

(. 26

; 1887

פרן נ!$ר עזרא"$! ,זעס

ז  ljקס ,וו - 1jשע

פ  1jו דעו יודישעד ניהנע נע  1jרנייטעט"

1

דעו ד!$זיקער

איז !$בער

אריו

 lj -היסט!•!:

( ;

יענער צייט גדריסע ארנטעדגעמונג.
אי נערזעצרנג

פרן

 ljרריס בלריז איין ב 11 ) .ידדישע געשיכטע

 1טע א,דיסג~נע

 15קטן ארן
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יידיש,

צייטרגגען.

איז

1!$l

ז!$לען
ידד;ען

ם  ljקי

ישראל
קעבן

געדררקט

צרדיקגעיי'

מ;;ן

אין

פילע

עד צרגעטדעטן
אריף

Jlj

!'!ודרת

אדיף איין פוס

אוב איידער

וירט זין ז!$לען זיי שויך רעדן אדיף  sלע
שבעים "לשונות";

קעגן

,,

"מיוחסים'',

 15ק!$נקר"'

רר ~ 0!$ז ויי ל!$זן זין שויך  ljף!$פ צר
שריינן יידיש ,ך 15 ,,רף דיא ררעלט ניט

די ז!$זיקע פ  ~jר

פערגעסען לר!$ס פ~ר  ljטובה ויי טדהען

מ  ljכנדיק  kייגבטלען

פריער !$נגעהדיבן

לעסטינ ~j

ארן

ךר!'!

:פזי

ויי  ljלע רוערין ארץ
מים  ljלע פירושים; ,,

דבור

די  15סימיל t l5כ!$רן" /ור!$ס נליינען
~יורעד איז לייבם אריס צו לערנעך ~לע

גרעצס געשיכטע

ך,ענץ ·' י· לינעצקין,

מען אינעדפיהרען  15לע ידדען קיין

פ • /j

ודעלכער

כ!$tה

275

לער נער

איהר :11

קעגן די ,וו!$ם פ  15רגיםן

סרעחרען

איבנ.ער

רג!$ן 11

א~ז"וו.

זש 15

זעם

!$רימקייט

פ  15ר ל

צר דעו יידישער שפר  15ך
ר  15קטעריםטיש

פ15 ,,לשע .

-

פרז

!$דעםם 15

לז!י' פרן יידישער ?ריטיק ,גרטעד יידישער
סטיליםט ,זין געשמדט.

לריט א .קריפ"

ס :פ  15צ~ונג

מ  15ן )ורעלכער :פרענגiכ
פרטים פרן ל-ס ב1י!;!גר  15פיע ,למשלT/5 ,

אריף

עד איז גערוען  /5וזערער אין זעם חדר
פרן זעם :פ  15ווארסטן !$דעסער משכיל
מ .זשוויף( ח!$ט ל .שריד אין די ס 8קער

איז אויד

זיין  15רויסטרעטונג

כ •15

זעם  11קערמעשיל' ווזיס גוטע פריינו
פונ·ם יוידשען לשרן ח!;!:פען געמ  15כט אין
:פיי•ם

"":;-ן

4'./0

דררכפזיחרען

פרן

מ.

אגב

י!;!רן

געשרי:פן

ש  15רף

אייניקע

 15נטיסעמיטישע

םפ.עקט~ר ) 11 1889 19/VIזע זעם :פ  15 ' "15וטיקלען אין !;!זמיד!$וום שוו  15רצמאהדיק j
ויכט אין זמ"ה "דעו קליינער רועקער''( ;
!$רג  15ן  HoBopoccil!cKil1 Te11erpaq>'bאון
ענטפערבדיק די רעדנער אלימלך דרעק"
געשט  15נען אריף דעו רו  15ן פרן רוםישן
סלעו ,פעלדבערג "~,א ה!$ט ל .געח~;-לטן
ש !; 1וריביזם  15" :ריינגעפ  15לן אין דעו דע"
 /5ל  15בגע "עדע ררעגן רעד ייוושעו שפר  15ך מ!$ר  15ליזירטער סביבה פרן דעו פריוו " 15
ארן ליטעד  15טרד ,אויסגעצייכט דורך איד
סער  15דוו!;!ק  15טרד' ט!;!ה ער אייבמ!;!ל ..,עג
פ!$רם ארן דעו יידישיםטישער  15דגרמענ"

ט  15ציע ,מיט זעם ארי ספיר  15 ,ז ":פל זמן
"יורעד" ורעלען זיין' ורעלען ·זיי רע רען
"ירדיש" ,מיט  15נדערע
זש  15רג!$ד וועט לעבנ.ען
15
ז;י
ל
15
נג ווי די
ירדישע נ  15צי!$נ  15ליטעט" .וויי ל עם היי סם

'רארטער :

יוריש ,עם איז יוריש",

דעו

פעלשט די אונטערשריפט פרן זיינעם ~
קליענט: ,פדי צר פ  15רכ  15פן יענעמס ~
גדריס הריז,

מע,

ה!$ט !;!בגעשפ  15רט אין טרד"

פרן רר  15נען דעו וועג איז געלעגן

דיירעקט

אין

דעו דעד  15קציע

ירד !; 1פ!:$פישער צייטרבג  15ריין.

פרן דעו

/5

געבו.יד"

אין דעו !;!ד Tיי'

זרן פרן פור"

עד אגב אריו :פ  15רידט

פ  15ו:פרענטעד

די יידישע ליטעד  15טרד'  15רריםטדעטנדיק
מים שטעכוועדטלעך קעגן מענדעלע ארן

:פשעת דעו ררםיש•טער"'

קעד רעוע ח!$ם

ש",V
געררען

מים ורעלכע עד איז ,ווי'יזם אוים,
צעריםן.

אין

זעם

דעדמ!$נטן

"קלייבעם וועקעד" ,ווי אריו אין זמ"ה
"די קליינע ירדישע בנ.יבנ.לי!$םחעק" )זע
אלימלך ררעקםלעו( ט!;!ח ער אוין פ  15ן"
עפבטלעכט ליזעו ,ליזעו אין פר!$זע,
 15רטיקלען ,אוין א"פ ·' י· העדדנעד.

טיקער פרן נ 15.רדיטשערר/5 ,
מע יידן ,איז געוו!;!רן /5
יידנפיינד /5 ,מיסי!;!נעו און  /5שן.ןדלן נ,רו
דעו פאליציי.

קישעו מלחמה ,ורען איבנ.ער ל .ה!$ט
T

שריד
 15ררעק

געלריערט
קיין

!;!בגעהריבנ.ן

פרן דעו

דעו פר!;!צעם.

:פרק  15רעשט,

איז .ער

וראו עד ה !; 1ט

 15רריסצרגע:פן

אין

ררםישעד  15רמיי

דוקן

פרך

עפעס 8anu -

 , CKH rpa)l{JI3HHHaאין ררעלכע עד ה!; 1יtכ
אגב

דעמ  15םקירט

זעם

ק!;!רעםפ !; 1נדעבם

lיCרבטעד זעם ד!; 1זיקן פ"ם ה!$ט ער אוין

פרן  Boe BpeM11ס  Hאין ארנטעדה  15נדלרב<י

!; 1פגעדורקס  15ן  15רטיקל רועגן ש"ע-ס 'ר"
סעבדער נ.ל  15נק ארן זיין פיל געשעצטע
פ  15מיליע ) 11אין "נ.ייל  15גע פרן ירדישען

גען מים די ליררער  15נטן ררעגן בנ 15 .צ !; 1לך
דעו יידנפיינדלעכער צייטרנג  /5הי:פשע.

פ!$לקם:פל 15ט (. 29 , 1888 ,11
ל  .,די ד!; T1יקע אינטעדעם  15נטע

שפעטעד ה !; 1ם
פערזענ"

לעכקייט: ,פ  15ג : 15פטער שדיפטשטעלעד אין

3

שפו  15כן,

פי !; 1ניעד

פרן

זעם

קיבסטלערישן טעlי!,טעד  ,פרן יידישן

ק~ננטרי :פוציע פ  15ד ויי נוו  15שן
ר  15נטישע סים:פרויכן .און אין  15שטיקל צייט
 15רום ה~נט דעו דעמ  15סקידער פרן דעו
 e BpeM11ס  15 HoBליין זין פ~נו:פונדן םייזכ
" לי ורע·

יידישן

דעו יידנפיינדלעכעו פועסע .ם'איד נים

פ!$ל"P

געווען די געמיינהייט ,וו !; 1ם  1;!Tל ניט גע"

'1

1
~

j

,.

·~
~

:t

:~.

ד

נ·

j
ג

L
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וו!;!ס

!נינען ~ן טר!;! אין די ~רטיקלען,

עס ט!;!ה געשרינן די פען פרן זעם מחבר

!;!ק!$ושטיקער

פון דעו

פון

עיג!;!ל!;!פ~

יידנטום" )קויפמ~ן מיינם ל-ס נlר  1$שור

 Mbס cynמ  -6elt nepenד 0cMaH .מ Mattop
, - snpaBaro CMbIC.JJaסעד!;! ~ , 1871היי•
זעם ~רוט  1$ו

סער !;!פענטפער

פון זעם

 peRiHס OC1K

~נטיtכעמיטישן פ~מפלעט
 , Mipa eepeHMHרועלכער איד זין צ' :S.ג~נ•

Q

גען אין עטלעכע אריפל  ~sגעס אדיף ררסיש
פר~נצריזיש{.

און

פ~קטן

ל  1$זן

ווי~ .זרי

די ז  1$זיקע

מיט דעו

זין פז;רנינדן

שפעטערעו טעטיקייט ל -ס אויפן בעביט

פרן דעו יידישעו ליטער~טרו ארן טע~·
ארנז שרועו

טעו ,

איז

נפרט

~ז מיד ה!;!נן

ד.ער יידישעו,

פעסטצרשטעלן,
אין

נים געפרנען

הענוע~שער ארן ררסיש•

קיין שרם

יידישער פרעסע

נעקר  1$ג!;!ל

פרן זעם ל!;!מ~ נ~ווארסטן און טעטיקן
שויפטשטעלעו .איינע פרן ל-ס לעצטע
$/ובעטן איז געררען זיין נlר  1$שרר EepeH
 Kpa'liמ HoeopocciffcKOM

, Boסעד!;!)

i(l909

געשרינן אריפן גררנד פרן די מ~טעוי~לן
אריס זעם $/ובירר פרן זעם געורעזענעם ניי·

ררסלענדישן גענער~ל·גרנענ~ט  1$ו' 15בiכ-
ה$/לט די ד!;!זיקע
ידיעות

אינעו

$/ובעט

 15סך נייע

דעו געשיכטע

יידן אין ררסל~נ.ד

פרן

די

פון זיינע $/ברעוע

ווסישע $/ובעטן זיינען נ$/ק~נט :

•  bת Bo

; - IJblMo 0 HeB0111וועגן זעם
וי ךר  ~:iישע ה$/נדלסהייזער (?) אין ררס•
מצב

ל$/נד ,סעד!;!)
~ דר~מע

; ( 1875

אין

 auccKa11ז Ky

u

5

$/קטן

nomb

פרן

611aro.u.1>Te11H
)פט"ננ.

-

; ( 1875

 ap6yHapcKa11ז Ta

-.u.1illCTBHTe.JJbllOCTbקע.גן זעם קןט~~סער

עלילת•דם , Jסעד!;!  (.1880 .זיין זרן ,בי"
ק !;! ל ~ י .,ל ~ קריסט ,איז ננ$/.ורארסט
~:זלס ררסישעו ליטעו 1$סרו·היסט!;!ריקער'
נפרט $/לס פרשקין·פ!;!רשער.
.םםר ז:פרון· )לו•ט דעו םיטיילובג פרן

•

ל11

ב•ק •~s

י· ז  ~sלן ד• ד 11טן רוענן ל .אין .סםייו זנ~רון•

-
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דיין

ניט

ג~ר

קיין

ריכטיקע; C

; 111 ,jE

 ; X ,E3א .קריפמ~ן ,זכררנרח ,אין •Eep
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