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 ix/25)ב. עפעלבוים)נינהה־בעריש(
*1ווא אין געב. ( — 1887
 j —)איצט שעדלעצער ראדזין, לעבן קין,

 פאטעד, זיין מאך געגנט, לובלינער(
 קאצ* אלטע די פון איינער ישראלזלייב,

 צו געפארן נאך איז וואס חסידים, קער
מעג־ ר׳ רבץ קאצקעד בארימטן דעם

 א באקומען שוחט. געווען איז דעלען,
 שוץ יאר 5 צו דערצענג, טראדיציאנעלע

 כאר* וועלבעד אויף גמרא, געלערנט
 דעס אונטער אויך יאר, 15 ביז בראכט

 השגחה, פאטערס
 אן פאר געעמט
 ודאכג• אפט עילוי,
 הויף אץ לאנג

 פולא* דעם פון
 וואו רבץ, וועד

 שווא־ א זיינער
 געווען איז גער

 גע« און שוחט, א
 באקענען צו גום זיך מעגלעכקייט די האט
 צו הויף. רביישן פון התנהגותן די מיט

 אנגע־ פאטער דער אים האט יאר 15
 אים אבער שחיטה, לערנען צו הויבן
 חקירה־ און פילפול* צו געצויגן מער האט

 ״יודה טרוקענעם דעם צו ווי ספרים,
 דעם פון השפעה דער אונטער און דעה״,
 אנגע• געווארן, נתפקר ער איז רמב״ם
 חסי־ דער פון אפצוקערן זיך הויבן

 אויף קינדווייז פון פרומקייט. דישער
 פאר־ לייענען צו געהאט ליב שטארק

 שפע־ ער איז מעשה־ספרימלעך, שיידענע
 פון ווירקונג דער אונטער געקומען טער

 גע־ אליץ אפילו האט ראמאנען, שמ״רס
 צו הגם ראמאן, מין אזא שרייבן נומען
ך נאך צייט יענער מ  און געלערגט א

 פילפול־ א אנגעשריבן געהאט אפילו און
 גדאמען )העברעישע קדושין אויף ספר
 18 צו געשריבן(. פריער נאך ער האט
 און שטעטל דאס פארלאזט עד האט יאר

 עטארק זיך וראו ווארשע, קיין אוועק
 פאר געווארן קראנק ניט שיר געפלאגט,

 און רוסיש ביסל א געלערנט הונגער,
 גע־ ארום יאר האלב א אין און פויליש

מיט כדי פאטער, צום צוריקפ$רן מוזט
 גע־ זיך צורמצוקומען, שפעטער יאר 3

וואר« אץ אר.געטן פארשיידענע צו נומען
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 דעביוטירט 1912 רואו לאת, און שע
 דורות״ ,׳צוויי א״ט דערציילונג א מיט
 או־ י. פון א״ר טאגעבלאט״ ״לאדזער אין

 פראוויגץ* א אין לעבנדיק דערנאך, גער.
שע שרייבן צו אנגעהויגן שמאט,  דסידי

 מעשיות. פאלקסטימלעכע דצרציילונגען,
 כוח ׳׳דער א״ט ערשטע די וועלכע פון
 אין געדרוקט געווען איז מצווה״ א פון

ץ לעבעף, ״אונזער  זיי>ר זיי דאן זינט א
 ״לאד* אין דערהויפט פארעננטלעכט, פיל
 וועכגטלעך, כמעט — טאגעבלאט״ זער

 בערדי־ ״היינט״, ״פדיינד״, אין אריך
 אויס״ א״א פאלקס־שטימע״ ׳ טשעווער

 מלחמה דער פון אויסבראך נאכן גאבן.
 מיט־ וואו אדעס, קיין אריסגעוואנדערט

 ״דאס לעבען״, ״אונזער אין געארבעט
 צוריקגע־ 1920 ארום א״א. לעבען״ נייע

ץ באטייליקט זיך ררארשע, קיין קומען  א
 דער־ געארבעט צייטונגען, פארשיידענע

 ״צענט־ פ״ג אין איבערזעצער אלס דויפט
 און פרילן פארלאזט 1922 סוף ראל״,

 מיטגע־ צועדשט נ״י, אין באזעצט זיך
 דער־ טאגעבלאש״, ״יידישען אין ארבעט

 זשורנאל״, ״מארגען אין אריבעד אך !
 שטענדיקער א עד־היום איז עד רואו

 צייטונג דער אין שרייבט ביטארבעטער,
 זיך דערציילונגען, סקיצן, פיל ער זי־

 גרעסערע דיי א מיט אויך באטייליקט
 ״צי־ אין ארטיקלען קריטישע נאמעלן,
 א״א• ש.״ א. ״פ. ״פעדער״, קונפט׳/

 בוכפארם אין זיינען ווערק זיינע נון
 לעצטער )פון וועגן ״פינסטערע *נרויס:

לן ע ^וו ך-נ ע נ אי קו  שויךער־ דער פון או
 )פ״ג אוקראינע אץ כ־אגראס־צייט לעכעד

ז ,1922 ׳•צעגטראל״, ;163 ד  גע• ״אין ׳
עלן אוו ר״-נ טע  איבערגאנגס־ דעד פון ווי

 ,1923 פ״ג, >דערז. רוסלאנד אין צייט
 די אויס ״אויפברויז״_ר$פאן (;216 ז״ז

 וואר* >פ*ג,׳וואנדערער״, 19-1917 יארן
שקע א״ט ;431 ז״ז ,1923 שע, יא־ ,מי

פון ק- שי ט  רעווא* שטורמישער דער פאנ
 פאר* ׳ דרוס־רוסלאנד אץ לוציע־צייט
זשורנאל״ ׳׳מארגען אין אריך עפנטלעכט

 ויי ווערק, אלע דאזיקע די אין (.1924
 נאך אגדערע, ריי אגאנצער אין אויך

ט בוכפארם אין  שיל* ארויסגעגעבענע, ני
 רוש* אין איבערגאנגסצייט די ע. דערט
 אין דרום־רוסלאנד, אין—)גענויער לאיד

 בירגער־ דעם רעוואלרציע, די אדעס(,
 דעם פאגראסען, שוידערלעכע די קריג,

 פאר־ רי ציוישן קאמפן די באנדיטיזם,
 שטימונ־י באצלונגען, די מאכטן, שיידענע

 דאזיקע די בשעת איבערלעבונגען גען,
 זייער געשעענישן, היסטארישע גרויסע

 פסיכיק, מענטשלעכער דער אויף ווירקונג
 דער ■פון אקטיוויטעט די גלאריפיצירט

עלט יידישע די נקמה, יידישער  אונטעמו
 פאגראמען, די קעגן קעמפערין אלס

 צער דעם אויסדרוק צום אויך ברענגט
 ווייטאגן רואם נשמות, שטילע די פון
 די פרן ערווארטונג פאסיוועד דער אין

 דערציילונג זיין שטורעמס. אנקומענדיקע
 און אימפעט, און שפאגונג מיט פול איז
סן אויף קוקנדיק ניט  סענסאציא־ אגעווי

 ווערק״ דאזיקע די פון עלעמעגט נעלן
 קינסט- קנאפער צו ערטערווייז דער אויף
 באשרייבן אין אביעקטיוויטעט שער לערי

 צייכע* איבערלעבונגען, שוידערלעכע די
 ווארהאפטי־ דער מיט אויס זיך זיי נען

 סביבה, דער פון שילדערונג דער אין קייט
 פון קאלאריט דעם ארויסברענגען אין

ע צייט. און ארט ענ  אטמאס־ באזונדערע י
 פץ ראפענונג, און שרעק פון פערע

 מענטשלע* און אכזריות מענטשלעכער
 אויסערגעוויינלעכע די רואם גבורה, כעד

 צו גדיים — געשאפן. האט קאטאסטראפע
 פאלקס* און חסידישע ב׳ א דרוק צום

 איז ״אמאל 0א״ דערציילונגען טימלעכע
עף, עוו  שויעל׳* דער ״אויף א״ט דאמאן א ג
ץ ממ״ס ״מיט )ארויס(, )פאר־■ אדעס״ א



794עט־־ן8ע — עפ)פ(עלבעד» — 0»פןילבוי793

 זשורנאל״(. ״מארגען אין עפנטלעכט
 אנטאלאגיע א צונויפגעשטעלט האט
 דעקלאמא־ פארלעזער ״אונזער א״ט

ם זיינען אויסגעצייכנט טאר״. -  סטין ע
 אברהם פון איבערזעצונגען ליזידטע

 ציון" ״אהבת ראמאנען ביבלישע מאפוס
 א״ט ארויסגעגעבן שומרון״, ״אשמת און

 פון זינד ״די און תמר״ און ״אמנון
 עד (.1923 ״צענטראל״, )פ״ג ש־מרון״

 ט׳ טן1 דעם איבערגעזעצט אויך האט
 ״התועה ראמאן סמאלענסקינם פרץ פון

 האט וואם ״דער א״ט החיים״ בדרכי
רז. טער2)דער געבלאנדזשעט״ ע ב אי -  ט׳

 ; 1926 ״צענטראל״, פ״ג כהן; ז. א. פון
 כאראקטעריס־ און ביאגראפיע דער מיט
 ספעציצל געשריבן סמאלענסקין, פון טיק
 העב• אויך געשריבן בריינין(. ראובן פון

ש עי  ״הצפירה״ ״הזמן״, ״העולם״״ אין י
א.  א. גרינבלוי, ב. ד״ד פ״ס: זיינע א'

תפוח. ב. פענסנע, יואסערשטיץ,
. ן ׳ל. ד ר אי ע ז ו א ל ,8ם , ט' א ל י עו ר ; 1923 ג ״  ד

• ד,9» .3 י ן ו , אי ס' ל ע ו ו ־ ר ע כ בי ״ז ,1922 ,  ז
ת, ;395—394 בו ש ח מ על־ ן ב ל אי נ נ מ > ן ו ו ,8, ' .1913 ס




