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- 1847 13/1 (ירםף=יחודחלערנער

ניזנ~רדיטשעוו.איןגעבג.. ) 1907 23ן/

ד~ןלימודים,יידישעגעלעדנטי~ר 13
ה~טעדרואו 1זשיט~מידקיין~רועק

גימ=דינ~זרכט

זין 1866ב~זיע,

~דעס,איןנ~זעצט

·גע=צייטי~ד ~

פרייעד ~ורען

אויפןצרהערער

פ~קרל"יררידישן
ניירו=פרןטעם

ווערסי~ i'אונסישן

לי=דעו~~געגעפ.ןזיןדערנ~ןטעט,

ה~טערררעלכעםעטיקייט,טעד~דישעד
יידישןאין~נגעהרינןגעה~טפריעדג~ך

י~רג~נג,עדשטן(איזמבשר""קול

נערערדהירסף=יואלא"פ , 11-10 , 1862

מעדקרוירדיקןזעםפרןני~גר~פיעדי

גן"מכאל=ירסףפ~לקס=מרזיק~נטיידישן
 "~ר~,,ני~גר~פיעדיאריוווי 1זיק!$רו

ררסישערדעואיןארן ) 22נרמ. ,''~ינ

 , <Kie11cKill Tenerpa!j, 1865ו.רריפרעסע,

גערועןעראיזי~ר 10פרןמשןאין

 O.a.ec-פרןמיט~רנעטערשטענדיקער ~

נ~טייליקםאויןזין , cKili Btcז Huו.>ז
 KieB •ווי ,צייטרגגעןררסישע~ברעועאין

 , snז HHH,ם Ho11opoccil!cKill Tenerpaמ>jכ
"ה:פדמל",צרנייל~געררסישערדעו

אויןצייטרנגעןררסישעדיאיןגעשרינן

הענ"דעווועגןענינים,יידישעררעגן

ערליטער~טור.יידישערארןועךשער
עד"דיפרןאיינערגערועןנכללאיז

יידיש=רוסישערנייערדעוצררישןשטע

בןjדייטרנגדי~פצוש~צןאינטעליגענץ

" 

יידישפרןזעלנסטררערטזעםארן
דיפאפרלאריזירטערשטעררעדהאט

לעזעדד~ , Tפ~'ליטער~טרריי~ישע

ארך

פרן

 Kpuז uזן-ecKill pa3נר~שררזייןררסיש.

en&.a.a <jכ u11eHill H. AKceH זןco 6םop ,דעס~)

 .,,•סרדדעואיןדערפון(אריסצוגן 1869

 18- , 1867"ה:פרמל",צרנייל~געשער

איךרייזעןז.פרןציטירטטיילווייז , 21

מענדע=ניזמענדעלס~ן"פרןנרןזיין
דיאפשראיז ) 365-363ז"זו,לע",

ורעגן~וב"עטקריטישעערנסטעערשטע

איי=זייןאיןשריפטשטעלער.יידישן ~
~לסער,ה~טיידישצרבערגעגעננקי•ט

ד~ךזשורנ~ליסט;ררסישער~נגעזעענער
יידיששריינןצואויןגעשעמטניטזין

 ti $!דה~בןנטלניםרועןצייט, ~אין

ה!$טאוןארמ:פברד,~ןפ~רגעה~לטן
-רנוי""אריסנור~שרר ~~רויסגעגענון

על"שלוםררערקצררייפעלסא.קעגן
אריוזעםרועגן ; 1868(~דעס, 11יישראל

1איןגעשרינון (16 ,1869 ,Kie.BJIHHHH°b 

מיסדערשטעןזעםפוךנועשריינרנג ~·/

מאירו'ר~טשילדהריזגרויסןפרנ'ם
(~דעס,זין"פינףזיינע~לעמיט~נשיל

 •געייאויןערה~טגלי-כצייטיק .) 1869
הענורע~שערדעואין~נטייל~ןבדמען

יי!$םדי,צרוישןגעררעןליטער~טרר,

ק~מפזעםאיןנו~טייליקטזיןה~בן
הש:פלה,נוט/נישער~לטערדעוקעגן
~דריםאיזג~טל!$נוערנ.א.רועןארן
נועליצער"אגרת~מפלעט eזייןמיט

 " g ~איםל.ה~ט 1ק~ררנערןקעגןחיים"

א"טק~נטרפ~מפלעט ~מיטגעענטפערט
 .וראו ,) 1867(ז;!דעס, 11המתיםאל"דורש

קז;!ללי'פרןקריררדעדי~וזיןנעמםער

גרייפטארןמשכיליםירבגעדיארןנער
~לטעדין lאג~טל~נערן~ןש~רף

~פגעויסנ"זייערפ~רנוכללמשכילים
אריסגע"'א;ןנטלנרתלעבן,פרןקייט

ה~טערמליצות.טריטעדר~שעבע
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ג!$לי"געשפילטפריערה~טעסוועלכן 5/הענרערשאיןרויסגעגענגן 15אריו
 11ה:פוזדים 11פיע 15מזינ~גרה.יסט!;!רישע

רעםאריסדעדציילונג 5/ ,) 1866 ,סעד$!(·

"ימיםא"טררסל~נדאיןלע:פןיידישן
אי:פערזעצרנגן 5/ ,) 1868 ,סעד$!(מ.קדם"

ף 1$רציננ.יש 15וערוו!;!סרעוע,וערפרן

רעםבשעתלטן 15געהה!$טדימיטרי
מודה""קולא"טפ~;יגר!$ם,!$דעסער
קרימי" ~עפעסצולי:פ ~.) 1871 ,סעד$!(·

 1873רום 15ל.איזדננ.רעכן 15פנעלן
א.מיטצוז~מעןארןרויןקייןנטל!$פן 15
 15:::!רויסצוגענןגעפל~נטטל!;!כער 1$ג ..lנ

!$ננ.ער,,הזמן",א"טל 15זשורנשןה.עננ.דע

!$פגע•ג~טל!$ננ.ערןה~טס.מ~לענסקין
ל.ל-ן:מיטשותפותדעופרןועוט
~רויסגעגעננ.ןל 15זשורנועםה!$ט~נער
ררסיש•וערבשעתשושנים".עמק 11.א"ט

מיטצוז~מעןל.איזמלחמהזוערקישער
מיטגעג~נגעןזשררנ~ליסטןרוסישעדי

משךאיןאוןמיליטעררוסישןמיטן
רעשט 15ננ.וקאיןרליסגעגעננ.ן 5/ 1878פרן

(דעו 3aח HCKH Tpam.LlaHHHaט 15ט!$גננ.ל 5/
 CHcז eMaז H11ecKiA YKa3aז en& nHז epaTypbו

eBpeRx ר" 5/ן 5/ל-סאגבפ~רצייכנטס
איןיידןפרן!$נטיילועםרועגן·סיקל
פ~רעפנטלעכטמלחמה,ד!$זיקערוער
 , 1877!$ךעס, 13aח HCKH Tpam.L13HHHaאין

זיןל.ה!$ט .נוק~רעשטאין .) 93ז'
וטע~טעריידישןזעםמיט:ב~קענט

פרןגעוו!$רןגעגרינדעטד~ןאיזרו!$ס

קייןצרריקגעקומעןארןדן' 15ג~לדפא.
~s ,וריד"צרזיןננ.~של!$סןערה~טדעס

ערפעלו.פררכטננ.~רןנייעםועםמען
מיטננ.~פרידיקtגגעוועןניט!$ננ.עראיז

דע" 15ג!$לדפזעםפרןקטנiר 15כ~רזעם
דיט 15געהארןטער 15פ!$לקסטענישן

ז!$לס S!יי ,טע~נטער 5/פן 15שצרמננ.יציע 15
אינטע•רעםצופרידבשטעלןקעבעןאוין

איננ.ערגענומעןערה!$ט 1880ליגענס.
אין!$רעם,איןמ:::!ריענטע~:זבערזעם

אריפגעפירטט !:1האוןטרופע,דענס 15פ

אייר!$·זעםפוןפיעסןיידישעדיי 5/

ה!$טערוועלכעור 15רעפערטופע?שן
ננ.~~רננ.עס!$דעואינערגעזעצט~ליין

ווייידיש,בוטןריינעםג~נץ ~אין

טר~געדיעגרצק!$ווסק~רללמשל,
ל.זיבטאיזיי!$ס ,"~טס$!ק~אוריאל 11

יידישןפוןועפערטו~ראין~דיין

שטרע"דיאיזי!$רנל~נגאוןטעד !:-1טע
ר• 15יידישן~מננ.יציעזןיעדןפרןננ.ונג

אויפצו•ג~ווען~רטיסטין!$דעוטיסט

טר~געדי:עננ.~רימטערועראיןטרעטן

דיאיזשפעטערי!$רןמיט(ערשט

איןגעור!$רןאיננ.ערגעזעצטטר~געדיע

וערר 15פמ!$רעווסקיא.פרןפערזען

ריוועס; • (7.פרןאויןטרופע",ררילבער 11
ק~מער•טע~טעריידישןזעםר 15פמ~ן

זשי~ורק~" 11סקריננ.סאויןפט"ננ.).אין

 ",ענז!דאיזאיננ.ערזעצונגל-סאין
רעפערטו~ר·שטיק, ~פ~רננ.ליננ.ןהיום
ד!$סאיזורעלט"טע~טערועםאיוהגם

ב~רדר~מע,~לסניטננ.~רימטשטיק
הלוי).פרןמוזיקדעו(מיט!$פערע~לס
יי!$ספ~רדיבסט,ועראויןגעהערטל-ן
דיאריעגעפירטערשטערדעוה!$טער

עטיבגערשלמה ,",פרןק!$מעדיע
י' l5ננ.ליין 15אויןה!$טער • 11סערקעלע 11

וייג~בצע 5/פ~רפ~סטארן~ובעט

גע•יידישערוערפרןרובד!$סופיעסן

מבחם 11 , 11דברר:ר 11מ!$זענט~לסווישיכטע,
פרן ; 1:1nאמוטעך"ליננ.ע" 11ישראל",נג.ן
 :געור!$רןגעדררקטשפעטערזייבעןזיי

אין 15דר~ממהיסט!$רישע 5/ /"יהודית
(ורוקננ.ילדער"פיבףארבקטען 15פיער

אוין ; 40ז"ז , 1888רו~רשע,ופין 15ל 15 •י
מיי' 5/פ 11ספעקט!$רסאיןרעפנטלעכט 15פ

זשי:: J"); 11ל!$פער $11!א"ס 11 11ליען•פרייבד
איןגעדיע 15טר 5/ /ירדיןדיא / 15ד!$ררק

קררעללעןפערשידענענ!$דקטען 15פיבף
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פוןפ"גגע, !:lאויפל(נטעדנייטעט" 1jבנע
פיל j68ז"ז , 1903דשע ljורלידסקי, ·'

אריווויזוי 15אינעגעדדוקט,מ!$ל

-א,דיסג~נעטע 1 ," !:1~ק!$סט"אוריאל
היסט!:!• lj- 11חנונח 11 ; ) 11885יtדעס,

נ•ל. 7ארןקטן 15 4איןמע 15דר;ישע
פעטערהעד 11 ;) 54ז"זדשע, 15כרר·דעו

טישעס 15ממ 15דר 5/ /·מענדעלס!$הן·משה
דייטשעןזעםנ!$דקט, ljאייןאיןב.ילד

רנייטעט" 1jנעניהנעיודישעדדעוו 1jפ

אויןה!$טל. .) 26ז"ז , 1889דשע, 1j{רר

זייןד 1jפשויינערלס ljצוגעצויגן'

גע•ד~ןח!$טורעלכעדשמרן,טער tljכע
אויפגעפירטארן!$דעס,אין·ררארינט

יידי·"דעופיעסןשמרסעדפ!$לגמיט

דעד 11ט!$דזשניק", !:1ק"דעופריץ",שער

איןמ~נגלדעו!$נער·פד!$צענטניק".
D' ה!$טלסוףארןגוויםצרגעררעןאיזיעסן
דעו• ljג!$לדפ~דענעןנייאריסגעפרעלטל.

 1פיעסןזיינעאריפצופירןאויןנעניש·לוי

מעןצוריקגעקאיזדען 1jג!$לדפרועןא.רן
ה!$נןנ,ן 1jדוסלאינערטרדנעזיין.פרן
!$נגעפירטשמדןמיטמען 1jצוזניידעזיי

!$דעס,איןטעד ljטעייד•שןזעםורייטער

דויסגעשטויסן 1jל.איז!$נערסנוף•נל•סוף
 ) 1883נסעפטעמנעראינגיכןאוןרן 1$ג.עור

טע•יידישןאריפןגזרהדידויס tjא.יז

. t5 1דוסלאיןטערj זיןה!$ט •לאון /נד
דישער j~ליטערצרצרריקגעקערטווידער

זרכט j~נער כt$!ה 84-1883·טעטיקייט.

ק!$רע•לס t5פר~נקרייךאדןזייטשל~נד
מ!$סקווערגרריסערדעופרןספ!$בדענט

געדררקט , sPyccKiז BtJlס Mס CIHצייטדננ

פילעאין!.$רטיקלעןסך ljוייעראדיך
!j. צרדיקגעיי'צייטרגגען.רדסישענדערע

צרגעטדעטןעדאיז!$דעס,קיין'קומען

אריףגעשיכטעגרעצסאיבערועצןצד

ק!$נקר"' 15ייגבטלען kכנדיק ljמיידיש,
 כt$!הודעלכערלינעצקין,י· ·'ך,ענץ

1!$l פז!$זיקעדי!$נגעהדיבןפריער~j ר
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פרןארנטעדגעמונג.גדריסעצייטיענער

!$בעראיזנערזעצרנגאיד!$זיקערדעו

lj געשיכטעידדישע 11 (ב.אייןבלריזרריס

 "",,די ; 1887!$זעסעזרא",נ!$רפרן
געור!$רןאינערגעזעצםזיינעןב.טערע

 ""זאדןדינעז!$ן •'פדןדרם ljי!$רןאיך

ג.ב.פרןר!$רן iגערויסגעגענן ljנען

נ• ljזיינעפרן ,) 1898-שע 1jווקס, ljז

יענעםפדןיידישאדיףד:פעטן ljרעוע

אריסזרנדערס 1jנזיןצייכנטפעדי!$י

 rמוזע~יוזישעדיא 11!$פה1:זנדלדנגזיין

ז"זוו,הויזפדיינד", 11ספעקט~:דס(אין

182 -198 t טעערשדיפרןנעאייו

יידישןררעגןרפעטן 15שענסטעאון

רויס !:lרוייזט •לורעלכןפ~רפ!$לקסלי,ד

ליבעגייסטערטע 15נ l5·ן iאחדשפיינעם 15
גוטער 15גערועןליין !:lאגבאיז •(ל

פיזל).שייןגעשפילטאוןמרזיקעד
וואד!$פה~נדלונג,ד!$זיקערזעואין
דעופוןמרסטעוןאויןנרענגטער

ווייזטליין· ljפ!$לקס·פ~עזיע.יידישער
קעגןרריס 15ערטרעטמלטע, 15געזאריס,
דיקעגןמליצה,טישער tהענרעךדעו

ווילען )ס$!ור(לשון•קרדשפוןנהעבג::ר $11!
ז!$לעןמענשעןרעכסע Tljליידען,ניט

 • 5!נ 11דיקעגן , r 'ן$!גר!::שזאיןשריינען

ל!$זען!$זעו"ז:יינען $!0ייליסטן", 1jצי!$נ
קעןנ::!כטאייןאין Tljא·ינרעזען,זין

 • j/פקייןידדעןלע 15אינעדפיהרעןמען

דבור:פזי ךר!'!קי ljםארן j~לעסטינ

ישראלארץרועריןלע ljוייז!$לען
קעבן ;פירושים,,לע ljמיםידד;ען

 Jljנליינען"ור!$ס /tכ!$רן l5סימיל 15די

~לעלערנעךצואריסלייבםאיז~יורעד
מ;;ןאיידעראובפוסאייןאדיף!'!ודרת

לע sאדיףרעדןשויךזייז!$לעןזיןוירט
"מיוחסים'', ,,קעגן"לשונות";שבעים

צרף!$פ ljשויךזיןל!$זןויי~ז $!0רר
ניטררעלטדיארף 15 ך,,יידיש,שריינן

טדהעןוייטובה ljפ~רלר!$ספערגעסען
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 .לשע 15 פ,,רגיםן 15פוו!$םדי,קעגן : 11איהר
פרז!$רימקייטזעםאיבנ.ערסרעחרען

צ~ונג 15:פס-לר 15פא~ז"וו. 11רג!$ן 15זש
 • 15כאוידאיזך 15שפריידישערדעוצר
אריףרויסטרעטונג 15זייןקטעריםטיש 15ר

פריינוגוטעווזיסקערמעשיל' 11זעם
איןכט 15געמח!;!:פעןלשרןיוידשעןפונ·ם

מ.פרןדררכפזיחרען:פיי•ם 15!$דעםם

 ' " 15:פזעם(זע VI 111889/19םפ.עקט~ר
 ;רועקער'')קליינער"דעוזמ"האיןויכט

דרעק"אלימלךרעדנערדיענטפערבדיק
געח~-;לטןל.ה!$ט ,~"אפעלדבערגסלעו,

ך 15שפרייוושעורעדררעגן"עדעבגע 15ל 5/
אידדורךאויסגעצייכטטרד, 15ליטעדארן

דגרמענ" 15יידישיםטישערדעוארןפ!$רם

זמן":פלז 15 ,ספיראריזעםמיטציע, 15ט
רעןרע·זייורעלעןזיין'ורעלען"יורעד"

דעו :'רארטערנדערע 15מיט"ירדיש",

דיווינג 15לז;י 15לעבנ.עןוועטרג!$ד 15זש
סםהייעםלווייליטעט". 15צי!$נ 15נירדישע
יי' T !;!דדעואיןיוריש",איזעםיוריש,

רידט 15:פאריואגבעדח!$םרעועקעד

רריםטדעטנדיק 15טרד' 15ליטעדיידישעדי
ארןמענדעלעקעגןשטעכוועדטלעךמים
אוים,ווי'יזםאיז,עדורעלכעמים , Vש"

דעדמ!$נטןזעםאיןצעריםן.געררען

זמ"האיןאריווויוועקעד","קלייבעם
(זעבנ.יבנ.לי!$םחעק"ירדישעקליינע"די

ן" 15פאויןער ט!;!חררעקםלעו)אלימלך
פר!$זע,איןליזעוליזעו,עפבטלעכט

העדדנעד.י· ·'א"פאויןרטיקלען, 15
אויןערה!$טפ"םזיקן !;1דזעםlיCרבטעד

 'ר"ש"ע-סרועגןרטיקל 15ן 15פגעדורקס !;1
געשעצטעפילזייןארןנק 15נ.לסעבדער

ירדישעןפרןגע 15"נ.ייל(אין 11מיליע 15פ
ם !;1השפעטעד .) 29 , 1888 , 11ט 15פ!$לקם:פל

פערזענ"נטע 15אינטעדעםיקע !;T1דדי ,.ל
איןשדיפטשטעלעד:פטער 15ג 15:פלעכקייט,

יידישןזעםפרןניעד !;1פיכן, 15שפו 3

 " Pפ!$ליידישןפרן ,טעlי,!טעדקיבסטלערישן

 ""-;:ןנערלער

4'./0 

יידישערגרטעד?ריטיק,יידישערפרןלז!י'
קריפ"א.לריטגעשמדט.זיןסטיליםט,

אייניקעאגב:פרענגiכ(ורעלכערן 15מ
 T/5למשל,פיע, 15ב1י!;!גרל-ספרןפרטים

חדרזעםאיןוזערער 5/גערועןאיזעד
משכיל!$דעסערווארסטן 15:פזעםפרן
קער 8סדיאיןשרידל.ח!$טזשוויף)מ.

נטיסעמיטישע 15רף 15שגעשרי:פןי!;!רן

 jרצמאהדיק 15שוו!;!זמיד!$ווםאיןוטיקלען 15
און HoBopoccil!cKil1 Te11erpaq>'bן 15!$רג

רוםישןפרןן 15רודעואריףנען 15געשט

דע"דעואיןלן 15ריינגעפ 15 " :וריביזם !;1ש
 " 15פריוודעופרןסביבהליזירטער 15מ!$ר
 ,..עגאייבמ!;!לער ט!;!הטרד' 15דוו!;!ק 15סער

 ~זיינעםפרןאונטערשריפטדיפעלשט
 ~יענעמספן 15רכ 15פצר:פדיקליענט,

טרד"איןרט 15!;!בגעשפה!$טהריז,גדריס

געלעגןאיזוועגדעונען 15ררפרןמע,
דעופרןקציע 15דעדדעואיןדיירעקט

געבו.יד" 5/ריין. 15צייטרבגפ!$:פישער !;1ירד

פור"פרןזרן 5/רדיטשערר, 15נ.פרןטיקער

ו:פרענטעד 15פ 5/געוו!;!רןאיזיידן,מע

נ,רושן.ןדלן 5/אוןמיסי!;!נעו 5/יידנפיינד,
ררםיש•טער"'דעו:פשעתפאליציי.דעו

ה!$טל.איבנ.ערורעןמלחמה, Tקישעו
.עראיזפר!;!צעם.דעוגעלריערטשריד

ט !;1העדוראורעשט, 15:פרקקייןררעק 15

פרךדוקןאיןרריסצרגע:פן 15!;!בגעהריבנ.ן

 8anu-עפעסרמיי 15ררםישעדדעופרן

CKH rpa)l{JI3HHHa , כ !;1העדררעלכעאיןtי
נדעבם !;1ק!;!רעםפזעםםקירט 15דעמאגב

נדלרב>י 15ארנטעדהאין Hס Boe BpeM11פרן
לך !;1צ 15בנ.ררעגןנטן 15ליררערדימיםגען
הי:פשע. 5/צייטרנגיידנפיינדלעכערדעו

ורע·לי "שן 15נוווייד 15פ:פוציעק~ננטרי
צייטשטיקל 15איןאוןסים:פרויכן.נטישע 15ר
דעופרןסקידער 15דעמדעוה~נטרום 15

e BpeM11 15ס HoB םייזכפ~נו:פונדןזיןליין
ניםם'אידפועסע.יידנפיינדלעכעודעו

דגע"ניטל T!;1ם !;1ווגעמיינהייט,דיגעווען
נ·
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וו!;!ס~רטיקלען,דיאין טר!;!~ן!נינען

מחברזעםפרןפעןדיגעשרינן ט!;!העס

פון עיג!;!ל!;!פ~!;!ק!$ושטיקערדעופון

שור 1$נlרל-סמיינם(קויפמ~ןיידנטום"

Mb סcyn 6-מelt nepen .0דcMaH מMattop 
snpaBaro CMbIC.JJa -!;!היי• , 1871 ,סעד~

זעםפוןו 1$~רוטזעם!;!פענטפערסער

 Q OC1Kס peRiHפ~מפלעט~נטיtכעמיטישן

Mipa eepeHMH , צ'זיןאידרועלכער:S. •ג~נ
ררסישאדיףגעס s~אריפלעטלעכעאיןגען
זיקע 1$זדי~זריווי.פר~נצריזיש}.און

דעומיטפז;רנינדןזיןזן 1$לפ~קטן
בעביטאויפןסל-טעטיקייטשפעטערעו

טע~·ארןליטער~טרויידישעודעופרן
פעסטצרשטעלן,שרועוארנזאיז ,טעו

איןגעפרנעןניםה!;!נןמיד~זנפרט

ררסיש•ארןהענוע~שעריידישעו,ד.ער

 ג!;!ל 1$נעקרשרםקייןפרעסעיידישער

טעטיקןאוןנ~ווארסטן ל!;!מ~זעםפרן
לעצטעל-ספרןאיינעשויפטשטעלעו.

 EepeHשרר 1$נlרזייןגעררעןאיז/$ובעטן

Kpa'li מBo HoeopocciffcKOM )!;!סעד, i(l909 

מ~טעוי~לןדיפרןגררנדאריפןגעשרינן

ניי·געורעזענעםזעםפרן/$וביררזעםאריס

בiכ- 15ו' 1$גענער~ל·גרנענ~טררסלענדישן
נייעסך 15/$ובעטד!;!זיקעדיה/$לט

דיפרןגעשיכטעדעואינעוידיעות

/$ברעועזיינעפוןררסל~נ.דאיןיידן
 Boת b • :נ/$ק~נטזיינען/$ובעטןווסישע

IJblMo 0 HeB0111; -פרןמצבזעםוועגן

ררס•אין )?(ה/$נדלסהייזערישע i:~ךרוי
- 611aro.u.1>Te11H ; ) 1875 ,סעד!;!(ל/$נד

 ; ) 1875(פט"ננ./$קטן 5איןדר~מע ~

auccKa11 זap6yHapcKa11 nomb u Ky זTa 
.u.1illCTBHTe.JJbllOCTb קןט~~סערזעם-קע.גן

בי"זרן,זיין .) 1880 . ,סעד!;! Jעלילת•דם
ננ./$ורארסטאיזקריסט, ~ ,.לי ~ל !;!ק

סרו·היסט!;!ריקער' 1$ליטעוררסישעו~:זלס
פרשקין·פ!;!רשער./$לסנפרט

 • s~ב•קפרןםיטיילובגדעו(לו•טז:פרון·.םםר
זנ~רון•.סםייואיןל.רוענןטן 11דד•לן s~זי· • 11ל

 278לערער-לערנער

 ; jE ; C, 111ריכטיקעקייןג~רניטדיין
X ,E3 ; .איןזכררנרח,קריפמ~ן,א• Eep 

ap11Ha 1913ז ,C , גע• 1רין 5ג 1213- 212ז•ז.

- 227ז•ן.ו,טער•, 1:טעאידישעןפרןזסיכסע

ז•זנ~ער·, s~טל s~ג ,פ: .א.ונרידקין,א. ; 229

רגעסענער !llנ !:.י, 5וו 5:פן$רזס. ; 32 ~ , 297-296

 ,., , 111שריפסן•,ניזסע 11ל 5•ל :1 •ביה•ליסס·,
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