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מי*לה אמיאום׳ה
Т т * ־־  —  V

 סנדו־( )בן אלעכם^ךךאװיטס )שמעון( םינדאן העיר ךער
 נשמה דיא אז אפײשפיל וועלט ךעי באװיזק האט פןאטצענהןאפןש

 אנדייז. אז ,כןלאטשע פון וײט אױך איז מאן אלטען אײן פון
 ארױםנעװאךפענע ךיא פון ניט אױך נאך איז מענטש גךא?נר

 נעניססען לעפענםפעמענינען זיססע דיא פון אויןל גןאן ער אונ
 אהײנטמאךישער װיא געזאנט ריכטינער מאן אױננער װיא פוגלןט
. פכאנט ױננער

הערר־ ךעם אין אײך בעט איף אײן נאר זיןי י קונןט
 זיינען בעקעלאך זיינע ,איז שיין וויא .זעהט קאטצעגקאפף /

 אונ שװאךץ זיינעז האר זיינע עפעלאך רויטע צוױיא וןיא יט1ר
 זעהעט לאבען צום מויל דין אויןז ״^פינט ער אז אונ גענױיז״עלט

 איהר פערעלאך ךיא װיא צײנדעלאןי שײנע רייהען צוױיא מען
 מענטשעלע דאס אז זאנען אײך װעל איך אז גלױןען ךען יועט
 גלו־יבט איהר אלט<:א;א יאהר )זיכעצינ ? שבעים אבן שאן איז
 אז ייבען1נל זיבער מיר מאגט איהר אז אײןד זאנ איןז נאר ,.ניט

 אלטען דעם פױענט ,יאהר זיבעציג נעװאךען שאן איז איהם
 50 מיט א? ךעךצעהלען אייןד ער וועט װעלװעלען רבי בדחן

 קאטצעג־ הערךל ךעס פזאזעצט )װעלװעל( ער האט ציריק אהרזי
 העכער גיװען אלט ער איז דאמאלס אונ חופה ז_יין פאר קאפף

 זיא ייעט שולשמשטע דער גגעםיען חאםיע פיעגט ׳ ;אהר 20 ,
 א;אהר פון אםײךעל גיװען איז זיא בשעת אז ערצעהלען אייןד

 ;אוזר(האט 50 איבער פון אמעשה שאן איז )דאס אכטצעהען
 טיט זאל זיא ךידען אײן נעװאלט זיא טרײפנאק דער שמעונקע

א*הם או״פ( )אבלה ן



 איהם מיט דאךט זאל אונ אדעס אין אנטלויפען איהמ
. זזאגיען חתוגה

 חערר דער וואס דאפ קומט וױא $רעגק יועט איהר אױב
 האט איהר זעגט געווארען אלט ניט ;אר נאןל איז קאטצענקאפף

 ,מענטישען קםישע:אונפרא גאר נאןד ^יט פעראיבעל נןיין מיר
 אלע אין כמעט השם ברוך זיינען צייט גאלדענע אונזערע אין

 פין מאבען וואם פךאשכןעם )ישופדיגע אזעלכע ךא אפטײקען
 איהר װעט שטעךט אלע אק רױט געל פון אונ ש;ואךץ וױיס

 זײזי זטענכןעז געלד פאר וואס ארצטע( )צאן דאנטיםטק געפינען
 האבען מענטישען סײנטינע גירעדט קוךץ ,צײן גײןן שפאנעל
 נעגין אונ גאט גענין האלטען מלחםה ,קאנען זייא אז באוויזען

 ךיא זײא פעךטרײבען חכטה ךויסער זייןבר מיט אונ נאטור ךער
 גרזיםער אזא יואס אװאונךער שאן איז ניא ,זיןי פרן עלטער

 אױף עלטער ךעם זיך האט װאר קאטצענקאפף סימיאן וויא הכם
 ךיא געהאט חאט ,קײנער ךאפ זא געמאכט׳ ױננ להכעיס צו

.?אן אלטען אײן פאר ךעכענק ציא איהם עז־ת
 גץוען איז קאטצענקאפף אלעפסנדראװיט־ש םיםיאן !אסת

 בעסםער דער ,געצווײפעלט ניט .קײגער האט דעם אין אהבם
 אונ ,אגביר גיװק איז ער • װאם דאס איז חבמה זײן פון פעןזײז

.זיין ניט ?ביר כןיין אופן בשיפ קאןז אנאר אז אלע וױיסען ראם
 גענןםען איהפ צוא זיןז האט גבידהשאפט זײן וואנען פון

 ז׳ץ פאדאךפען םיר אונ ,דא;ה באפעס אונזער ניט איז דאט
א לואם ךעם צו העױן צו גיט באר  שטאדט )ליא אהקענעי ך
 אן געזאגט האבען ױךען געוואהגט( האט קאטצענקאפף ווא
 פלענמ ער מאס ךעט פק פערשאפט זיך ער האט רײכטד^ם זײן

 פלע?ט ער װאס אונ ,גנבים ךיא ייא3 גניבות אלע אױפקױפין
 װאם אוגז פאר איז גענונ ,געכןאנט נאר האט װאו רױבען

 איהש פאר האכין םיר ךאךפען אגביר איז;עצט ער אז וױיןען םיר
 עשירות ךאס אז דאןל ווײםין מיר רען ,אךץ ךרןד מיט רעספע^ט

 מיי זעהק קוים אונ ,אלעס פון העכער בעשטענדינ שטעהט
פאר או״פ( )אכלה

— 4 —

אטע ךך אד5
א נלעטען אינ

< נאך
אחכם גיורען

יקע1גך גןץ
אונ וךיבער

ג יןלעפ מיט
בעשטענךיג

רױ דאךף ער
איז ךא אז
— « » פײא זיא ער

 “ט״פעל צום
 א נוא
נאר

Т

 העררן וועט
 1 שטאלצעם

 נאך ;אנען
 נןאה££לי מיט

 זין עו־ האט
 הא ער ײײל
 אױנגעכ מיט

 לןאח זעהער
 א ^מײכלען

 גאנצען ךעס
נאר

Т

 קאטצענקאג
 פי זיןי האט

א ך
י

יי טאכטער
^  V Г Г



 לענןק איהם מיר פאדארפין נעלד האט װאס אמענטשין ךך $אר
.גענומען זיך ד.אט נעלד זיץ ױאנען פון נןלערין צו אהנע נלעטען אונ

 איז קאטצענקאפןש סימיאן אז מיר האפען אבעוריז נאך
 נעמאכט ניט §רױען ךיא מיט האט ער װאש דאש אחכם גיווען

 זעפס מיט גיגט שאן זיך האט ער ,צערעמאני״עש טיויקע כןין
 פעטש געלײזט איהם פון האפין וױיבער אלע דיא אונ וױיבער

 איז וועךטעל זיין ,אויפען פךאקטען אויפען נאר כןלעפ מיט
 .אוױיב איז אוױיב אונ אמאן איז ״אמאן ;גיווען בעשטענךיג

 וױסשק דאךף זיא אונ ׳ הבלת פעל איז ןך אז וױששען דאךף ער
 האלט ער וױל ,אדינםט װיא מעהר ניט איהם בײא איז דא אז
 אתים זיא ער טרײפט ער וױל שטוב אין זיך בײא זיא ער

.“טייפעל צוס
? חכם אלאגד פון ווערטער ניט דאס איז נוא
 איהר װען וױאונרעיען מעהר גאך זיןי רועט איהר נאר

 אזא מיט האט װאש פךיץ נרויסער דער אז העירען וועט
 נאך זיןז פלעגט ער ׳ פרו־יען ךיא אױף נעקהןט גיליק שטאלצעס‘

 פער׳שיטטען זײא פלעגט אונ , מײדלאך ישײנע אללע נאןי יאנען
 מייד־לאך ישייגע ךיא ליפ צו נאר טאלןע אונ ,כןאשפלימענטען מיט
 ׳ ןעל׳ען צי אוים ױגג פעמיהט פחות אלע מיט זיך ער האט
 מאהל ?יבענטען צום האבען חתונה געװאלט נאן־ האט ער װײל
 נאטיר דער פון ניווק איז ער מײךכען שײגעש אױננעפ מיט

 אונטער פאדארפט זיןל האט ער װאו דאךט נרר ,כןארג ןעהער
 פעךלארעז איהם פײא נעלט דאפ האט פױילין אישײן ̂ןמײקלען

• געשאטען נאלד מיט פשום האט ער אונ ,יוערטה גאגצען דעס
 העיר או;זער האט צײט לעצטער דער אין דא נאר

 ער ורעלקע דורך ,םפלה אמיאוסע זעהער נעהאט קאטצענקאפף
.שטאךלײט זײנע פאר װימען אייגען ךא נעשעמט פשי־ט זיןז האט

: גיװען אזוי איז מעישה ךיא
 אלםנויס ךער דאפ^ע אויןש אוינ אײן נעװאךפען האט ער
 ךאליע אגררםע זעהער אןאהל האט דאפקע ,יײזעלע טאכטער

נעשפילט או״פו אכלה



 טאנופאקטור פון הנןלאד אנרויסען געהאט האט זיא קפילט?>
 פלעגט זיא כןרעמער אװקענער אללע מעהראלם געלײזט האט אונ

 ךיא אױף פאהרען אויןד פלעגט זיא ס־וךה קויפין פאהרען אליץ
 האבען אללע > גםרות באװיזען פשוט האט אונ ירירים גרןיסע

 האבען מאנען אללע אונ חיל אשת אדער ,נןאזאק געתפען זיא
 איהם האט גאט וואס דאבקעס ח״ם רבי מאן איהר גיווען ^קנא

 אללע האבען חײם׳ן דען אווײב. אוצר אזא מיט ןעבענטקט
 אגרעםערען נא־ פאר אגיער למדן אנרויסען פאר געהאלקען

 ךיא אין פשוט אװקען אין האלטען זיך פלעגט מיא ,שליטמזלניק
 שטעהט חײם רבי וױא עךצעהלט האט מיא אלס לאכענדינ ?ײטען

 זײן אבער איז פאר ךער ,אקונה מיט רעדט אונ רןראם אין
 אללע װײל ,מאנעטע אגילטיגע גיװען וו־אךט זיין זאגאר וועכןשעל

 ליא אונ ,מאן עהרליכען אוזױפט פאר געהאלטען איהפ האבען
 געליהען פעךנענינען מיט איהם האבען ^אפיטאליםטען גרעםטע

א דאבקע וױפיל געלד א ,פעךלאעט גאר האט חיל אשת ך  ך
 רעם אויף ?ענןלאנ״ק בעשטענךיג נעבאןי זיןז פלענט חיל א־שת
 אמאן שליממז_לניק אזא םיט געשטראפט איהר חאט גאט װאפ
 װעלכען מיט ,פערבינךען צד אנעק אלןאשץ אפילו ניט טױנ וואס
 פוז זיא אןנ ׳אהין דאנען פון פערשאפפען ניט זיך נןאן זיא

טק אלײן ײ .סאבע דער אין אכןם ךער וױא אךן

ט ניט צער איהר שײנט עס וױא האט גאט זעהען צו נעקאנ
V •  т  т ־ ״ • I ־ ־־ т • ־  V{ *

• עלז גן אין זיןד צו נערופען אױעק חייטץ רבי האט אונ

 אין 'של־ממזלניק דער נאר וױא !אװאונדער העיט נאר
 אויס דאבקע חיל אשת דיא בךיה גךויםע דיא איז ,געשטאדבע;

א ,זי־;געשטעלט האט נ־ןרעךיט איהר ,געװאךען נןאזאק  קונש ך
 אקורצער אין אונ ,בעזוכען צו געשעפט איהר אויפגעהעלט האבין

 האט עס ,איש אבאךג געוואךען גיישעפט גאנץ איהר ־פר• איז צײט
 האט זיא אונ חכמה איהר ,בך;השאפט איהדע געהאלפען גיט

 אהער ביז גיווען דאס איז זיא ניט אז זיין ךה1פ געמוןט געבאף
דיא או״פ( >אכלה

— 6 —



ןעהען

 איז מאן שלימטזלךינען איהר אויף נור טאקע אז חיל אשת ךיא
.געגרינךעט גיווען געשעפט נאנצע דאס

 אין אקבצענטע נעבליבק נעפאןז איז דאיבקע רייכע ךיא
 פון געלעבט האבען טאקטער ךער מיט זיא אונ ,גאךין ךךײא
 אונטעלשיכןען ?לעגט אגירוךער חיים׳ס רבי וואס געלד ךעפ
.מאספןװא פ־ן

 .זעלטעגע אײנע אטעדכען װאר טאכטער דאבקעס וײזעלע
 װאה אפער . געבילדעט ביפעל אה״פיש ךאצו אי־נ שא;הייט

 * גיטא איז געלד װעןרךן בילדוג: ךיא אונ ישײגלױט דאם העל>?ט
 אלה צוריק ;אהר דרײא מיט נא־ האבען ’ וואס ישדכנים ךיא

 טיהךק חיים׳ם רביי ניווען אלט אהרזי זיבעצעהן איז רײזעלע
 אויך» געוױזען נייקט גאר ;עצט 'שאן זיך האבען אבגעשלאנע;

 אנגעהײבען האט מוטער ארעםע ךא אונ שוועל׳ דאבקעם
 פאךזיטצען דולילה זאל בת;היךה איהר האבין צו מ״רא שטארק

. צאפ ניאען איי ביז
 האטזיך וועלכער קאטצענקאפף סיטיאן בע^אנטער אוטער

 טאהןע האט ,גיגעט װײפ זעפסטער זײן מיט יאהר ךאפ גראדע
 איהם בײא ,רײזעלען געהאט זינען אין 'שטאלק גט ךעס בשעת

 ווען שעטצען גליכןליןז זיך װעט רײןעלע אז גיווען םפק נךן איז
 מיט וועט דאבקע ארנ ,האפין התונה איהר מיט מעלי־ װעט ער

 מעננלשק אםןד ,זיין מםפים #יחןו ךעמ צו שטחה ניעמטיזר דער
 גיגעט ווייב זזןפסטער זײן מיט זיך האט ער אז געזאגט האפין

.ױיזעלען ליב צו נ־ר
 שךכענען צו זיף־ אנגעהײפען האט קאטצענקאפף אונזער

 געשיכ׳ט ניט האט ער ,אויפען הײנטטאדישע• אויפען ױיזעלען צו
 מאכק אלײן אנגעהײפען האט ער נאר ,איהר צו ישדכן כ־ךן

 מיט רײךען אונגעשטעךט כןאגען זאל ער אומ וויזיטען דאבקען
 ליפע האךצען איהר אין אײגפלאסען כןעגק זאל אונ ,רײזעלען

. איהס צו
 װײל גאפט אגוטען פאר געמען צו איהם פלענט דאבקע

ער או׳׳פ( )אכלה
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 אזנ ן חפךיס גמילות מיט אנישלאנען אללײן איהר זיןי פלעגט ער
 אוץ־ באדאךפט, נאטהיג זעהער זיא האט חסךים נמילות ךיא

 יואכ טייבות ךיא אז פערישטאנען גיט גאר האט וועלבע ױיזעלע
 זיא אןיף , איהר ליכ צו אלץ איז מוטער איהר מיט טוהט ער

.בעהאנדלען פרײנךליך אונ פײן זעהער איהפ ?לזןגט

 ;יר ,הימעל זיכענטען אין ;יװען איז קאטצענקאף אונזער .
 ךער מיט מוטער ךיא בײךע אז שלםה באמונה גע?לויפט האט

 מיט 'שו׳ץ זיך פרײען זײא אונ ,געדאנק זײן פעךשטעהן טאכטער
 הונךעךטער ;נפןליבע שאנע איןעךגעליהען דאבקען האט ?נר ׳ איהם

 ךיא יף1א רײזעלען פאר פאללען געהאט בך;עה שוין האט אמ
 העלט נאר ,.ענטךענןען ליפע גרױסע זײן איהר אונ גןניע

. אג׳אוגגליק
 טאקע פעדפוצט שײן דאבקען צו געקומען איז /גר אלם

 צו האךץ זײן רײזעלען פאר יעצט געדאנק דעם מיט ,אהתן ױיא
 שטראהלענךע מיט נעלאפען אנטגעגען דאבקע איהס איז ,?יפענען
 פרײנד בעסטער טהײ?גךער געשאהן אנעישרײא האט אונ ,אױנען

 שזין האפ איך נע^ראכט אהער אייך האט גאט שמעון רבי
. אײך צו געהן געװאלט

 פרײגךלי,־ זעהער קאטצענקאפף דןאט - ? וואס יועגען
. ^עפרענט

 לײהען טיר זאלט איהר בעטין נעװאלט אײך האפ איך
 נײטיג זעהער ךאס באדארף איף־ , רופעל הונךעךט צוױיא
• האבען

 קאטצענקאפף האט - פעךגעניגען ;רעםטען ךעם םיט אןד
• תנךעךטעי צװײא דאבקען ניגעבין פאלד האט אונ שענטפעךט

 פאדאךףי איןד װאס יף1א ?כײנד טהײ;ירער איהר וױיפט
 האט זיא .אלס געזאגט דאבקע האט — ? געלד נ״טיג י1אז ךאס
 בײאימיײ — פעהאלטען ,קעשענע אין הונךערטער בײךע ךיא

 צ־געשי־ט איהר האט גאיט תנאים נאכט פײא הײנט איז ר״זעלען
איהר או״פ( )אבלה

 זיװג איהר
 איהם מוזט

 ני אין ;ןר
פפתצ דאןד

■ Т :  •  I Т

— Тאט הא?

 געל אײער
שאו

אייד קאןז
אויסגיזעהז
ךערהעךט

)אכןאטיש;

 קאנ
יע> הלילה • т ז

 ד געמײנט
אוגעךפאר

פײא אוין־
 לײנט זיך

 ו געלאפין
 הויז ךאס

 אי ?רענט
 זאי איהם

 דאבק אז
 געשפיעלנ

 האט זיא
 געו איהס

. ניט . . .



 איהר אבוךלנאגט מאן אױנגער אקרוב מיינס טא^קע זױוג איהר
 קאלןגלןטערזךער הערצענפרײגד אברהס איז דאס לןאנען איהם םי־זט

 זיך װעט איהר ,חתן אװײלער זעהער אבער רײןד ניט איז ?ר
 תגאיפ ךיא אױף קומען װעט אונ בעטין לאזין ניט מ?תמא דא;־
 פון אםתנה חתן ךעם פאר רךפין שוין איך געה אט הא?

♦ נעלד אײער
 איץ אונ ,מאליער ניט.קײן בין איך וואם ?נאמניות שאךע

 האט ץאטצ׳גנ׳קאפף וױא אבמאהלען ניט לעזער ליעןע אײך אן(פ
 װעךטער זיסע דיא האט ,ער וואם ?צנוט דער אין אויסניזעהען
 .קאךיגןאטוךע• אישײנע זעהער גיווען וואלט דאפ ךערהעךט,

. ?ילד( )אכןאטיישעם

ב♦
טק אין ארויבער שטאךט. מי

 ווען ,שטאלץ זעהער גיװען זיןד בײא איז קאטצענקאפף
 האט װיא גיווען כבו־ד נויהג ניט איהם האט יעמאנד הלילה

 פעךפאלגט אלכפנדראװיט׳ש םימיאן הערר ךער איהם האם געמײנט
 האט טאהן צו שלעןנטס אמע^טשין אום אוג ,א־געךבאךעטלי־

 מען קאןז דארום ,נעשפילט ךאליע _קײן געלד דאס איהם פײא אז־יך
 ארױס- איז ער אפעם פאר וואס מיט פאךשטעלען לײכט זיך

 װאלט גיװען מעגליןד г וואל ישטוב,עס דאבקעם פון געלאפין
 פעך־ פי;ער אײן אין רײזעלען מיט אונ דאבקען מיט הױז דאם

 לטאטש ,אנגעשטאגען ניט זעהער זאך ךיא איז איהם פרענט
 מעלויפט האט ער־ פגים אין פאטש אזא געבין מען זאל איהם

 ראליע פױינךליכע אזא איהם מיט אויממיםטען האט דאבקע אז
 אז ^אכדעם אוג , צאפין צו געלד איהם בײא א־ם געישפיעלט

 זיא האט סוממע יםע1אגר אנגעחאפט איהם בײא שוין האט ךא
 מחוהן נןין טעהר דא איז ערי אז אנצוהערינס געגעבען איהם

ז ניט • סתן -?ין ניט רייז״לען איהר פאר איז ער א



 .ער איז בעקימען נייט ;ישלאג ךעם דאמאלם האט י>ר אז
 אויסנענאסען כעס זיין האט ;יר אונ ,אײזען פון עזטאךכןער גיווען
 ׳"?גר טאהן שלעכטם קאנטזנע נאר האט ערז וועמען יעךען אךיף
 אומקעהךין היזיק זײן נעױאלט האטש שײנט ?גם װיא האט

 דאבקען׳ געליהען האט װאס געלד ךאש צוךיפןפעקומען ש׳הײשט
 נענןאנט האט װאו;>ר ,ת1רחמג אהן גאר גערויפט דארומ האט.?יר

.^עחאפט ̂ער האט געלד האפין
 ױננער אנ׳אונישולדעער געגאשען דואט זהות ךעפ אונ

פידעלזאהן.. יאזעף .פאן
,גימענאזױם ךיא ױענדיןט ;אהר דאם האט יאזעף ךער

 אין איײנטרעטען פעטערשבורג נאןל פאהרען געװאלט האט אונ
 האט אונ ׳ אךש זעדןער גיװען אבער איז .ער ,אוניװעךזיטעט

 :>ר האט דארום ,אךט פון ריהךען געכןא^ט ניט געלד אהן ליןל־
 אין געװאהגט האט מעלכער אבתדער זײגעם צו גיװענדעט ?יך

 ארויש־ איהש זאל ?גר גייעטען איהם האט אונ ׳ אװשטראליען
 פרוךער ךעם .ער האט בריעמ דין איז ,נאטה זיין פון ־עלפין
 איהם /יר זאל געלד שיכןען אי-הפ װעט ;יר איויב אז גיבעטין

אדךעםסע• קאטצענקאפפס םימיאן אויף ארײנשילען
 פונס ;יךסאלטען ״ער האט אר-פ וואכען אין;נטליבע אוג

:װאךטען ךיא מיט אבךיעף ברודער
! יאזעה טהײערער םײן

 האט לאגע ביטערע דײן ,?נךהאלטען א*ך האב בייעף ךיין
 איןז װאש זעהער פרײעט מ־ך א־נ ,געריהיט טרעוין צו ביז שיך
 בין איןי דאנק זײא גאט ךען ,העלפין צו דיר ישטאנד אץ פין

 אשןי פעךךין איך אונ ,פעריל מיט האנדעל איך ,ללילןליך ;עצט
 ,מיר צו קומען באלד אצייך זאלפט דוא איז ראטה מײן ,געלר
 װעםט דוא ךאן.ווען אלם זײן קליכער־נלי פיעל ךא װעפט דןא

 יםגעש;קט1:אר ריר דזאב איך ,אונץועךזיטעט דעם .;ינךעען אפילו
 קאטצענקאיפם םימיאן העךרין דעם אויף רופעל бооо פאצט ־וךך

 פאלד זאלסט דױא אמאהל גאך ךין־ בעט איך אונ ,אךרעפםע
װיא או׳יפ( ואכלה
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 ריין מיר צו נןאהךין אעעהמען געלד ךאפ װע?<ט דוא ױיא
. ?רוךער :עטר״?גן

.פיערעלזאהן מארקום

 ;גפעכ ,גרענצעגלאז וואר טאן ענגען דעכ פון פר״דע ךיא
 װעט אלןאפ;קע אין נענאטהיגט זיןד האט וואם .?גר אקלײגעקײט

על 5000 ;אנצע האבין ;עצט  קאטצענ- צו געלאפין איז ;יר ,חן
 ,חבעל &ооо איהם פאר ?גךהאלטען האט.ער צו פרעגען קאפפן

 צאךניג גי?ג;טפעךט איהם האט קאטצענקאפף הערר דער נאר
 געפויל» ניט זיןד האט יאזעף ,זאגען צו וואס פ־ן ניט וױיס $־ אז

 נעטאכט ךארט האט אונ פאצט ךער אױף געגאנגען איז אונ
 קאטצענקאפפן צו אעעק־מען טעג ךיא איז щ צו אפפראװקע

 אלס געװאךין ;>ר איז ?נךישטלנט וױא אונ ,אויסטראליען פרן ;עלד
 אלײן םימיאן האט צוךיק טאג ךךייא סיט אז ?נרפאהרען האט זגר

 איז נאמען זיץ אױף װאס 5000 פאןנט דער פין אבנענוםען
.אווסטראליען פיץ אנקימען

 האט אונ ,קאטצענקאפפען צו צוױקנעלאפק איז יאזעף
 צוױין טאנ ךרײא םיט אז בעשטימט רו״ם ;>ר אז געזא?ט איהם
 אויף האט טיא וואם רובעל טויזענד פינןזו אןגענוטען ?גר האט

П געפאךעךט שטרענג האט אונ ,אווסטראליען פון געשיקט נא?ען 
. איגעבק נעלד זיץ איהם זאל שיפיאן

 װעט ורער — געטאהן אנעשרײא סימיאן האט — 1 ישוטה
 אנגעקומןן פ־טע דיא איז מיר טאגןע אבה ,חבעל 5000 געבין ךיד
 א?- ב1ח אנ׳אלטען מיר ̂ער האט ךאס אפער ,ברודער דײן פ;ן

.געלד םזו־מן געלהען מיר בײא האט ״ער װאס געשײקט

 האט אונ עזות, ךער פון געווארין זיך אויסער איז יאזעף
 האט קאטצענקאפף אבער ,שרײען צו ׳ לאךטען צי אמעהײבין

 זאל ןןר משרת זיין געהײםין האט אינ ,עישראקען ניט גאר .ײך
 טשרת ךער אונ ,ארויפטרײבען שפוב פוז םתדענט נארעיש דעם

 פאר או־נ נ־ךעסער אגרויםין פאר בע.קאנט האר וועלכער קלמנקע
אגר׳־יסין או״פי( ןאכלה
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יאזז יאזעפן ארמען ךעם שיהות אהן גארז האט ױנגאטיש אגרױםין
ײי גאגצער .ארוק:ע;אנט שטוב ®ץ

; ,קאפפן נעיײן גערןאנט ראטה _קײן גאר זיך האט יאזעף אךמער ךער
אוגטענטע רויבער ךעס גענען אפךאצעס פעךפיהךען ךען ,טאהן צו װאס
פעז פאטט ,ציימ אונ ^עלד קאסטען1 פאךאךף ךאס אז געװאו^ט ?נר האט

צ ?יין אין פעךישטאנען האט ̂ער ,געהאט ניט זאכין בײדע דיא האט אזנזןר
1אי האט דארום ,אױםפיהךען נישט גאר דא ערי וועט בײזיז מיט אז

פ אנוטער קאטצענקאפפן צי צונעפאלען איז ׳״ער נוטען מיט אננעהײבין ?ד
בעי איאמעד מיט גאם אין נענאנגען איז נ־ךאנט אלטער ךער אלס

ריי האלב איהם זאל ;ןר רחםים ױפ״טען איהס האט ׳״ער טרערין םיט אינ
אשטירן;ל טע^טפעךט איהם האט י^אטצענקאפף אבער ,אכגעבין געלד זײן

^עשטע^ז 5000 געגין ךיד וועט ווער ! שוטה תירוץ: זעלבען ךעם
אקאןל ערי ’ 'י ? ײןעל

פיעדעלזא
Л רעכ צײט

יאד ילע . ^רײ?ט ^טוואם
׳ רובעל /נךבעץ בעװיפט ארױפער פון וועךט מיא תען איז שךעכןליןד

ףן העלפט .עס װאו ,מענטשען פון אװאלדוױיט אין טנ געבראמ רכא1ל ני
רעטען״ז וועךט מיא װען איז קורענןליכער נאך אבער ,אמ.קײן'?וואלד

י' י' אוג טאנ העלען מיטען אין אישטאךט אין אוױפער פון בערויבט
שםייכלע א,נ ״ ייגעןא ליא אין טענטשען טויזע^דער פאר גאם מיטען אין
щ ךין >״" ׳ הא^ד רױפעלס דעם פזן רעטען זאל װער;לם ניטא פאךט איז

? לע5ןר אוואלד אין ארוצח צו אריין פאלט וואס אונגליקליכער דער דען
א האט מיא װאס ךעךפאר האבין פךעטענזיאן .קײן צו.קײנעם ג^ן

א״ך ךזי אונ?ליל,ליך וועךט וואס דער ױעד-ךענד ,געבראכט רעטוננ ר,ײן אידט
־שטארק אזיגען דיא אין אלעסען פאר אשטאךט אי; האגד אמעךדעךם דיךן־
װ י ’ י איז 4 ׳ אוננליק דין אין שילריג‘ ז.יינען אלע אז יס1א ווײזט ,דעם
רײ נאך ׳ ייי?עי ז:ין שװײגט מיא װאס דערפאר פעס אין אלעמען אױף

איןז בק • העלפין גיט איחם וױרקליכקייט דער אין קאןזח^טש.קײנער
יאז״ף או״פ( )ארלה



 ךער אויף פ?גס אין ניװען אויך איז פיעדעלזאהןי יאזעף
 קאמצענ־ רױבעד דעם ישװײגט מיא וואס דערפאר וועלט נאנצער
 ד־עם מיט זיך זאלין אלע אז געוואלט ,עפעס האט ״ער ,קאפפן

 איז מאן ײננער אךמער דער ,רעלנען איהם פאר אונסענטשק
 גיזעםען טעג גאגצע איז אונ ,געןליבען פעךןיוױיפעלט פאפט

.העךהןל׳אנט אונ פערטרומנךט צימער ןיין אין
י1ז.ײנ? געטראפען מאהל אײן איהם האט לאגע ךער אין

.װיטצקאפף בערעלע פרײנד אנוטער
ױד האלב מענטיש אג׳אײנפאכער וואר װיצקאפף בערעלע
גיויען איז ,פערישײט האליב פרום האלכ רײטיש האלב

 זיין דורןז אונ ,שךכן אעוטינןעל אונ ,געלד פון מעהןלער אשט;קעל
 װאר װעךטליך גלײבע זײנע אין לויגע פראהליבער !יע־שטעמ־יגער

 יאזעף האט ערי ,ה״זער אװקענער אלע אין לעפעל אקאך '>ר
 אלא^ג? גיווען איז ךען,ער געהאט ליעב ?עהער פיעדעלזאהנען

 אמ ,אישכן פאטער( )יאזעפס פידעלזאהנס אלטען דעם צײט
.ןןךצאנען הע^ד זײגע יף1א פמעט זיך האט יאזעף ךער

 5000 ךיא מיט געשילטע דער פון מיװאוםט ישױן האט .ןןף
я זאגען צו דאפון יאזעפן אהנע זיןד האט /גר איג ,רובעל щ 

 « אזױ וױא אמיטעל ?נפעם נןלערעגדיג סןאפף ךעם נעבךאכען
.הענר קאטצענקאפפם פון נעלד ךאפ ךעטען

 געפרעיןט ערי האט — ? מאבםטו וואם יאזעןפ מײן :וא
 ארײנקוממענךי־נ מונטעךרףט פעשטענדינער ז_ײן מיט שסי־כלענד

 5000 דײנע אלץ גאך באנןלאגםט דוא — ליעבלינג דין צו
על ? חן

 געלוםט אזיוי ײיא ניט ?נהרענוואךט טײן בײא פעףטטעה איןד
 יאזעף האט - רציהה אזא פון ךײדענדיג לאכען צו אײןז זיך

.גי;גנטפעךט צאךניג שטאךק
 עהזשב זעטצען מיך אלזז איך געוואלט די־א האםט ד־ען וואם י

 דאט ?רוךער ניין - נעלאכט װיטצקאפף האט — ? געלד ךיין נאך
א זעהפט ,פחויב ניט נאר חלעפין איך בק  מא$ען אהםפד ת

נאך או״פ( )אכלה
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 װאש א*י$רעכעגען ךיר גןאן איך ׳ נא איך £אן געלד רעם נאןו
 אלמע מיט טאהן גע,קאנט האבען רובעל бооо ךיא טובות פאר

.העגד רעבטע אין ליעגען ז״ייא ײען םענטשען

 א*ג חקמות אײערע מיט רוה צו אײך בעט איןד מיך לאזט
.ניט פיאטע אין אפילו מיר הךכען ז.ײא וױטצק אײעךע מיט

 ייץ איך ,פױאפעקפאר הערר מײן _עס3 אין ניט זײא נוא
 }עקוטען דיר בין איך > ךךנען צז זיך דיר מיט געקומען גיט

. זאך אוױכטינע >?רענען
 אציךנעגךען מיט אלץ יאזעף האט — ? איהר װילט װאס

געסרעגט׳♦ טאן
 כ־אר ״עךהאלטען מ?כים ?יןט דוא צו פרעגען דיר װיל איך

. 4500 נור תבעל 5ооо דײנע
.אננעקוגןט פעךװאוגךעךט איהם האט יאזעף«

 מלאף-חמות׳ךי^ע אפאר מיר אייף אױעעגלאצט װאסהאםטו
 ריר $רענ אי־ ? רייד איך װאס גיט פעךשטעהסט דוא ? אוינען

. 5000 ךיא פון הגעל 500 אגצװוערין רעכט דיר גײא איז צו

 האט — ? חפעל 500 פעךלאגנט קאטצענקאפף ? איז וואס
. געפרע?ט ?גךפרײט העבסט יאזעף

הונדענקאפף צי > קאטצענקאפף צו אױס ריר מאכט וואס
.ךיר פךענ איך רואס דעם אויף מיר ^נטפער , עזעלקאפף אךער

ט װאס ע מ  װעל איך ,.קשיות נאױשע אזעלכע איהר ן
4000 מיר זאדל מיא אבי רופעל טוױענד אפילן אנװעױן

• א?גע?ען
ווע; גענונ זײן וועט %ם אשאךע איז רובעל יזענד1ט גיין

; 500 אטוערין וועסט דוא
.מקביפ בין איןי אז נעזאנט אײך דאןי איך האב גוא

א , צײט זשע האב״  אבצײלץ ־יר )אד׳ איך א$שר וויל&ט ת
 האט דאגקען צו נאט דעךװײל ײרוךער נײן ? חבעל 4500 ךיא

סי•'; אי״פ( ו'אכלה



 בין איןי אונ ,סומע אזא טךאטן צו טויען זוכה ניט לןעישענע מיין
 די־א ,האבין :יט גליק אז_א אױ־ ךא װעט װײטער אז פערזיכערט

 גאנצע• אין .עךהאלטען װעסטו װאךטען אביםעל נאך מוזט
על טױזענד פינף דײנע  האפיז ש;ײן זייא װעפט דוא אז אונ ׳ חן

. 500 הכל פך פנעפין:ארא דעךפון וועסטו האנד אין

? א?געהמען געלד דאס איןז וועל אזױ וויא אבער
אמאגין■ ישױן ךר װעל איך־ ,וויסען ניט אויך דאךפםטו ןאס

 ׳ געלד ד״ן מאנען קאטצענקאפפן צו ארײגגעהן זאלפט ח־א װען
 ביד געווים ךיר ?גר וועט מאהנען וועסט דוא אז מאהל ךאם אונ

.אפגעפין אפהטה
 אךער .ערינפט דאם זאגט איהר בער רבי נור מיר זאגט

 וייטצע; אײי׳גרע םיט וועךטליך גלײכע אײ^רע דא ךעדט איהר
.איז שטייגער אי;ער וויא

 געשיכטע ךיא נןרײגנןט טיןד אז ניט ווײםט דוא צץ 1 שוטה
 ןפמ־יכ פאר װאס גיט ךען איןד פעךשטעה ? ךיר וויא אזוי פונקט

 פעךישמעהסטן וױא / ךציחה אומגוהעךטער דער פון האםט דוא
 ךיר בייא ווען זיק1ה ךיר פון מאבען צץ ״ו־לײפען מיר איך וועל

 איך אז זײן זי־כער לןאגםט רוא ,אויגען דיא פון באט זיןי ניעפט
 איף־ װאפ דאם ?יךינסט זײער מײן איך א*ג ניט ךיר מיט שפאס

 אויב אז : שאךף אוג קי־ךץ ךיר זאנ אין־ ,טרעךט דיר מיט האב
 אבגעבען ךיר זאל קאטצענקאפף אז מאכען ניט דיר װעל איך
 מיך זאלפט אונ פגים אין אנשפיע׳גן מיר דוא זאלםט געלד ךײן

 ךיר נאמען אישאנדלבער פאר װאס אונ שלןרן ליננער אגרופען
 האפ איך וויא אבער װעט ךיר ,ארײנפאלען יל1מ אין וועט״נור

. רובעל 500 יןאפטין מ״ען מעשה ךיא געזאגט ךיר

 געטאהן אנעשרײא יאזעף האט — ! פרײנד טהי;עךער אך
 ויעל לעבען םוף מײן גיז - האלךז .ךעם אום בעולען פאללענר

 אויפפיהרען דאםלןאנען וועט איהר אוייב פעתעסען גיט אײ־ איך
נאר אז וױים איך ׳ אבגעבק נעלד מײן מיר זאל רויפער ךער

איהר [ או״פ ןאכלה
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 פו געלד מײן שטאנד אין זענט פעלשטאנד אי;ער מיט איהר
. ארױסצורייסען הע^ד אײזערנע זיינע

ס זיכער זײא נוא נוא ע  פערעלע האט — רעכט זײן וועט אז
 וועגען אן באלד טאקע הויפ איך אךע דעךוױיל - נ;ענט§ערט

 אונ פיקס נןאפף אין מיר פײא איז ןלאן מיין ,אךפײטען ךעםיצו
 נאר הךין וועל איןי אז האף איך הילף גאטס מיט אונ ,פעךטיג

!וויעךעךזעהען צום פראפעקיםאר מײן אךיע ,פלײפען ניט
 יאזעפס פון ארויסגעלאפין ערז איז װעךטער ךיא מיט אונ

. ציממער

— 16 —

ה♦
וויטצקא$ף אונ _קא?ןצענקאפף

 קאטצענ- הערר אײך מאךגען גוטער אפײגער אונ אשײנער
 אךײג״ געגעפען אגעשךײא װיטצענקאפף כערעלע האט— ! קאפף

 נוט — ה־ויז אץ קאטצענקאפף סימיאן אונזער צ־ לךממענףג
 האב אין־ ךען ,געטראפק היים ךער אין אייך האב איןד וואס
.געפרא?ט נײ^ס אינטערעסאנטע זעהער ,וויכטיגע אייןד

 האט — געפראכט? ךאס מיר האםטו נײעס פאר װאם
 אינ > בערעלע ןיך זעטץ — נעפרעןט נײאנ;עריג םימיאן

. זגךצעהל
 אפאפיךאס פעךרויבט האט געזעצט זיך האט בערעלע

• .קאמעדיע אישײנער פון ,עך׳שט קים איך : נעזאגט האט אמ
 קאטצענ- האט — קאםעךיעסז ישײנע שטענךינ זעהסט מא

 אקאטעךיע פאר וואס העךען ש־וין נוא'לאמיןד - געלאכטי קאפף
• גיזעהען האסט דוא

 מיר איהר מאגט נןאמעױע אישײנע אײך זאג אץי ״אז
 אוי־ ךאךט האט איהר — טענטפעךט בערעלע האט — נלזייבק
.געשפיעלט ךאליע אשײנע

איך ואכלהאו״פ(

איןר?
 איךפין

 פלבטע ז־יא
 רופ הונדערט

 ארויסנעהמען
 צעו שטיװעל

 דאךט ;נךשט
 רי > רײזעלען
 אכל נעייאױן

 ו איז פדײנד
 שרײנ דאפקע

 ױ דעם טיט
א איז .ער אז

< דאם
 ג?׳ נײאגײעריג

 גןך אזא זייא
ד דאם

Г Т

 ג;ע בערעלע
פא דאס װאס

Т X

 חתן רײזעלעס
 בעוײן לעצטע

 אז אלד3 וויא
 גע? אהן טױד

ת ריא צ*ייק

 ? אזו־י
ט װאונךעךט

י.א :א
 רײי עךצעהלט

הו זיא ^אסין



.ניזעהע; האםטי װאס אמאהל שו־ק זישע ױיד נוא ? איןי
דאבקעלע׳ רןאזאק אמאהלינען דעם בייא גיווען בין,עךשט איןז

 אמע^טשען בײא געליהק האנד מיין דורך האט בלבטע ךיא
 ניט געלד ביהעל ךאס איהר נײא נןאן מיא אונ ,רובעל הונרערט

 מיינע ׳שו׳ין האב איך ׳ ?ײן הינטעשע פון וױא ארוייסנעהטען
 אדײן היינט קום איןד ,איהר צו לײפעגדיג צערריסםען שטיװעל

 טיט ךןד כןךיענט זיא , םומאטאכע אנאנצע איז דאךט ?נךשט
 איןד .בין ךיר א;בער נאר דיר איבער :שױיט רייזעלע ,רײזעלען
 הערצענ־ אברעמעלע וױא שאךלאטאן אזא פאר אפלה נעויאלין

 אונ פעךשלעפט׳ בלאטע אז_א אין םין־ האסט דוא איז ?ריינד
 ךך׳ערד אין קאפףז דעם מיט געה :העכער נאןי שךײט דאבקע

 וױסען געזאלט האט שד דער ,אינאײנעם ױ;נאטש דעם טיט
.כיין טרופה אזא ימהשמוניק אזא איז ער אז

 קאטצענקאפף האט — נייעם שײגע וױרנןליך איז ןאם
 צװיישען געװאףן דאס איז פאױװאס נאר — געזאגט נײאגמןריג

. כןױיעג אזא זײא
 אט(ך — ,עךפאהךען צו אינטערעסירט אויך מיך האט ךאס

 דאבקק נעפרעגט איף האב ךאךיבער — ;;ענטפעךט בערעלע
 אז ,מעשה אנא^צע עךצעהלטז מיר זיא האט באטײט דאס װאס

 דיא נעװאונען האט ,קאלעכןטאר ךער אנרעמעלע חתן רײזעלעס
 גיװען מנשב זיןד האט,ער ׳ רובעל טױזענד אפאר נעוויגס לעצטע

 א^ארעמע נעהטען איהם טויג וואס נעלד האט אז וויא'פאלד
 רײזעלען ^ננעשייט ,ער חאט קלײדער׳י אונאהן געלר אהן םױד

. תנאים ריא צ*־יק

 פאו־ אוג עיפרײעט העכסט קאטצענקאפף האט — ? אזוי
. געפךעגט װאונךעךט

 ?יר האמ דאם אײך אגזז איך וויא ריכטיג איז דאם י.א ̂א
 פאי טרערץ ?ךיבען נעבאןד האט .זיא .אליין וײזעלע עיצעהלט

 רבי ניט מיינט :װעיטער ךיא מיט געזאנט מיר האט זיא ןאםין
געו אי״פ( )אכרה
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 יונגאטש דער אברעמעלע וואם ךעם אויף וויץ איך אז בער
 ווארם ,צופריךען גראךע איןי גין ךאם ,זײן ניט מאן מיין וועט
 לעבין רויסט אפינסטער פאר װאס פאו־שטעלען דאך זץי נןאן איך
 איהם בײא װאס שאךלאטאן אזא פאר פערפואכט וואלט איןז
 געבין אוג נפש עגמת פיל אזוי אפלדז פעךשאפפען רעכט איז

 זיך אױף אפער פעךךריסט םיך ,פנים אין פאטיש אזא איהר
 פךיהערניט האב אונ נאר אזא גיװען איך פין וואס פאר אליין

 איןי װאס מיט דער בלאטע אין נןריך איף אז גיזעהק ארויס
 אין אונ ,איז אברעמעלע וויא מענטשען אזא מיט מיך פעךבינד

 אזא אױף מיך האט זיא ,שולדיג מאמע מײן נאר איז ךעם
 ךערצײלק נױיטעו אייך איןי זאל וואס ארויפגעפיהךט גליטש
 איך — גיךעדט בערעלע װײטער האט - . קאטצענקאפף הערר
 ׳ זעהען געקאנט ניט וײיזעלען שײנער דער פון צער ךעם האפ
 גאלדק אזא ,איהר אויןש ר^קענדיג געווײנט פישוט האפ איך

 נעגיאןר דאךף אפריוןצע^סין זײן צוא פאקט ״װאס״איהר קינר
.האפען צרות אזעלכע

 מיר — נעזאגט קאטצעגקאפף האט — !איהד יף1א רעכט
זאל ,שוטה אזא זײל ניט װײטער זיא זאל הנאה דאס טלהט

т ? ▼ ▼ ו • V ״ ד

. פארטוך מאמעם איהר צו נעבונךען צו זײן ניט ךא
 מעתר ניט דאך איז זיא האבען איהר פון איהר מילט וואס

 סאן ךאךף איהר — גיענטפערט בערעלע האט — אקיגד ןויא
 קאטצענקאפף הערר הערױן באדאךפט האט איהר ,זיין מוחל אלעס

 ךא וויא ,גיךעךט אייך פון האט זיא אפײער נןאר וואס םי״ט
ט.1י1נעל אײך האט י

? געלױבט זיא האט מיןי
 אגעהײםגיפ פעךטרויעט טיר האט זיא ,אײך טאקע א1 יא

 טאקע זאלל ךאס קאטצענקאפף העךר אײך פעט איך גאר
• י1אס בלײבען

 זעהעי סימיאן האט - פעךטרויעט אײך דא האט װאס
. גי^ךעגט ןײגיעריג
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חן זיא
т

• тהאט זיא אונ
אהי האט זיא

• — Т י

װ; איהר אי־ג
V •

 ! אז גיזעהען
 צ־ געהײבען

וױללען איהר

 הו י1אז
 1 איהר

 געזאגט מינע
 שו איך ווילל
נ זאלט איהר

* Т

ךעךצײל אײןל

האט
Т

קאטצענקאפן
 פיעגט

 ; םעהרניט/
 איהר г הײגט
 זי־ איך וועל

 נו נוא
 גיךן רײזעלען

 װי איך
 ו איהרע נאך
 דאס אז זײן
 . כךום ניט

 ז וואס
 אי מיר

גיענדיגט גיט
* • * V »

ני זיןד לאמיר
זיא



ױננאט־ש
е —8

 ווארופ ,
 לעבין ;ט
 איהט ׳א
 נעבין וג

 זיך »ױף
 יהערניט

 איןי ואס
 אץ אונ

 אזא יף
 עךצ״לען

с — איך
 ׳ זעי׳ען

 גאלדען
נעגיאך ו

 םיר — ש
п, זאל ,

 ^עתר ,יט
 םאן אךף

 געגקאפף
ךא וזיא

 עהייםגיש
טאלןע 1

זעהעי ;

יא

 ליב שטאךק אײך האט זיא אז פערטרױעט מיר האט זיא
 װייל ,האבען צו התונה אײןז מיט נאר נעד.אפפט האט זיא אונ
 ליב אויןד ו זיא האט אידזר אז געמייגט צײט אהיפשע האט זיא
 אגער האט זיא אלס ׳ שךכענען איהר צי זיך וועט איהר אונ

 אג- איהר האט מוטער איהר אונ ,^זװײגט איהר אז ניזעהען
 נעגען זיא האט ,אברעמעלען מיט קאפףז דעם דולען צו געהײבען

.בלה שאךלאטאנם ךעם זיץ צו גיווען מקבים וױללען איהר

.ניט אײןז גלויב איך ? געזאגט אײןז זיא האט י1אז
 עךגפטע אײן מיט בערעלע האט ? ניט טיר נלױבט איהר

 אליגינער פאר מיך דואלט איהר אז איהר זעהט — געזאנט מינע
 , אײןד פרענ איך ,רייךען ניט אײך מיט גאר שאן איך ווילל
 זאלל איך מירי ךאם ^ווע?ט װער זײן געזונד מיר זאלט איהר
.בעצאהלק פאר ךער מיר וועט איהר , אליגען דעךצײלען אײך

 דזאט — ? געזאנט באטת £ארןע אײך דאם זיא האט
.ניפרעגט עךפרױעט העכםט קאטצענקאפף
 שאן איןד ךײד שאלןז אזא אמאהל נאך מיר איהר פךעגט

 פ־ן ניט ד־אנקען צו נאט זיך תבט מיר לןאנט איהר ,ניט מעהר
 זענס איהר וויא מענטישען אזא מיט אז װײםט איהר ,הײגט
.שפאסען צו עכלויבען ניט זיך איך וועל

 ט־ט איהר האט נאך וואם װײטער דעךצעהלט גוא נוא
• גיךעךט ר־ײזעלען

 אז ,קאטצענקאפף הערר אמת דעם זאנען אײך וועל איך
 הןאן עס אנעדאנק, אײמעפאללען מיר איז װעלטער איהרע נאך
 איז ךאס אז שײנט מיר :אר אנאריישקײט איז דאס אז זײן
. כךום ניט

? אײננעפאללען אזױנס אײך איז וואס
 מנצט זאל װאס פאר געדאנק דער אײגנעפאללען איז סיר

 ,רײזעלען מיט אײןז צווישען שידוך דער ווערין גיענדיגט גיט
 ,זיטצען ניט אעײב אהן דאך וועט איהר נארען ניט זיןד לאמיר

»וג או״פ( )אבלה
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 איהר וועט איז ר״זעלע וויא װייבעלע שאנערע אבעסעיע אונ
 / דוךכפאהןק וועלט גאנצע דיא ױעט איהר ווען בעקומען ניט
 אמליה ז_ײן מאג ןיא מגנלות אללע טיט אנןינד• ךאך איז זיא

.אמלבה בנאמנות г : п « - ־־ : т

 םימיאן האט — לףם אזויי :יט אפילו איז דאם י_א
.אבער ענד(נאכךענר וויא גיענטפערט . . .
 אזא װיללט איהר ? ניט נאןד וויללט איהר ? אבער װאס

ק איהר װײסט ? לאזען ארויס הענד ליא פון שאטץ  אז ניט ד
 זיך מאכט טאנ אללע ניט הניסים על מאן זא?ט טאג אללע ניט
 פעראיבעל טיר אויף טאכןע אײןד נזאגט איהר אונ ,גליק אזא

 מיט ישאן האב איןי אז אמת ךעם זאגען אײןי םוז איןז ,האבין
.גירעךט ךעם װעגען רײזעלען

? נירעךט איהר םיט איהר האט וראס עענ׳גן
 דעס װענען טאנןע מיין איך ? װאם ורעבען הײקט וואס

• אײעיע זאלל!ײן ךא
? גיענטפערט זיא האט װאס נוא

Г  V | ! V • • Т Т

 זיא וויגשט גליק גךעססער .קײן אז גיענטפעךט האט זיא
 איהר װיא מאן טהימורן אזא האבין צו וויא ניט נאר ךןד

.נאר ,זענט . . .
.ניט מורא גןײן האט !רעךט ? װאם גאר

אוײ* האבען שונאים וױיל עפעם זיןד שרענןט זיא נאר
 פאר איהר אז עולות, גרו־יסע טװזט איהר אז אננירעךט אײף

;גארעשקײט אזעלכע נאך אונ געלד פךעטדע ןזאפט

— געזאגט קאטצענקאפף האט — אנאר זיא איז דאס
?פרפו ש^אים האט מענטש אז;עדער פעךשטעהען באדאךף זיא
זייגעל אללע װאס בין איך וויא הרע עין אהן גביר אזא

. מ_קנא מיר
געזאגט. אױך איהר וועךטער זעלבע דיא האב איןד
? ניענטפעלט זיא האט זשע וואס טא

איך או״פ( )אנלה
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 י א?
 מע באדאךף

 האמ חתונה
 איג ,אהער
 װעט אויגען

 ) זיא
 ג װאונדערט
 אי אז

 באדאךן איך
 זע איהר אז

 זעהען שאן
.ניט ליגנער

קאטצ׳
 געדאנקע אין
 בערעלען צו

פערשנ איהר ז : »̂  •
 י1א געלוננען

א בעקוממען

 ו איך
т ווי לעבין 
 אי ייעל איך
אי בײא װיא

אכרהכ
 25 געפעהר

אקאלע^טאר



 איןו ״ קאטצענקאפף דזערר קוךץ זאנען אײןד וועל איך
 מיטאיהר וויללט איהר אז אײןל■ פון הערין ניט מעהר באךאךף

 אײןד צו קומטען זאלל זיא מאכען שאן איןי װעל ,האפען חתונה
 פיהר אונטער רײךען דוךך זיןי איהר װעט בײדע אינ ,אהער
.יעכט װעךין אלץ ישאן װעט אויגען

 פאר קאטצענקאפף האט — ? אהער קוממען וועט זיא
גיפךעגט. װאונדערט
,גלױבען מיר איהר מאגט קוממען װעט זיא אייך זאג איןי אז

 וועךטער צווײא ךיא אייך פון חערין ניט מעהר באדאךף איך
 איהר וועט ,איהר מיט האגין צו התונה מסבים זענט איהר אז

 .קיץ השם ברוןד איז װיטצענקאפף בערעלע אז זעהען שאן
.ניט ליגנער

 פערזו־בכןען ארומנענאננען מינוטען אייניגע איז קאטצענקאפף
 צי־נענאננען ער איז נאבהער ,ציממער זיין איבער געדאננקק אין
 וויא טוהט ! מסביפ בין איןז :געזאנט האט אונ ,בערעלען צו

 װעט אײך װען אז אײןז פערזיכערע איןי אונ ,פערשטעהט איהר
 מיר בײא איהר װעט שיתך דעם פיהרען צו יס1א געלוננען

.געלד שךבגיות מטבע אשײנע בעקימטען

 זאלט איהר ,קאטצעגקאפף הערר אױספיהךען וועל איך
 ,איױספיהרען שיהך ךעם וױאןד ךיא נאןי װעל איך וויא לעבין 1א»

 זעחעץ װעט איהר אונ ,אהער רײזעלען בױיגגען אײןי ױעל איןד
.װעךין נעשלאםסען ז״אןז ךיא וועט אײןז בייא יויא 3

♦ה
ה פךאקאט אויף אנל

 אונ־ פון מאן אױנגער נאןי רואר הערצענפרײנד אבוהם
 עךצעהלט האבען מיר װיא גיווען איז ער .יאהר 25 ןעפעהר

אמק אשײנעם זעהער נעהאט האט אונ ,אקאלעכןטאר  ױץ פון I נ
גישעפט או׳׳פ( )אכלה
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 $עהאט אפער האט ער ,פעךךינט וועניג זעהער ער האט נישעפט
 לאנע דין זץ־ וועט צײט ךער מיט אז האפפען צי שאנםען

 הויפט אללע בײא בעליבט זעהר ו.ואר ער וױיל פעךבעםםערען
נ , גכיךים אװקענער אללע בײא יך1א וףא נןאלענןטאךק  אללע «

.גענןאנט האגען זײא וואם מיט פראטעזיךט איהם האפען

 האבין זײא ,ךמאנםיךט לאננ שאן ער האט רייזעלען סיט
 נאר.קײנער צוױיטען צום איינער גיהעךט ;אהר צװײא פון שאן
 אז עצה ױיזעלעפ גיווען איז דאס , געװאוםט ךאפאן האט
ר  אז געװאוםט האט זיא ווײל בםוד בלײפען זאל ליעבע זי̂י
 ; ׳ פעךלאךען ניט שטאלץ אלטען איהר נאך האט מוטער איהר

 צ־א אבגעפין טאכטער איהר וועלין ניט גערויס וועט »יא אונ
 זיא אלפ ענדליןי איז, אברעטעלע וויא מענטישעל ארעם אזא
 שטאךק ךןז פײא שאן איז מוטער איהר אז גיזעהען האט

 איהר צו זיך ;אל ער אברעמעלק עךלױבט ןיא האט געפאלען
 ־שיהןל דעם צו באלד טאקע האט ראבקע אונ אפפען שדכעגען

 פערזיטצע; ניט זאלל טאכטער איהר פורכט אױפ ג״יווען םםפים
. צאפ גךאען אין ביז אמויד

 וואר ?ליק !ײער אפער בלה׳ חתן געװאךען זײגען זײא
 געהאט נעלד האבען.קײן פײךע ׳ אךטוטה זייער דוךך געשטעךט

 ראטה _קײן זיןד האפען »ייא אונ הוצאיות סתוגה אונ כןלײדער אזיןן
.טאהן צו װאם געבין קאנטזגע

 םאהד איץ איז נעדאנ־ןען פינםטערע טיעפע אין פעךזוכהןען
 װאהשגנ זײן אין הערצענפױינד אברהם גיזעקסען אפע^רםצייט

 גיעפינט זיך האט טיהר דיא אלם ,פערפוצט שײן וואר וועלכע
 אברײטען מיט געקי־מטען אךק איז װיטצקאפף בערעלע אונ
!נאבענד נוט

 איהפ וזאט או: עמפפאננען פיײנךליןז א*דט האט אברהם
.זיטצען ןיפעטען

 ראס נעהט וויא ? אברעסעלע עפעם רוא טרהקט װאס
דיר או״פ( )אכלה
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נעפלענט בעלעלע איהם האט — ךיל?
גיעגטפעלט. חערצענפריינד האט — גלאנצעגר אזוי ייט
 האט — }לאגצענד ניט געהט ךיר אז אויך זאגםט רוא

 פון אײנעוי יעצט ראך ביזט דוא — געזאגט לאכענד בערעלע
א  װאס אנןלײגיגגןײט עפעם ,היטמעל ךעם אונטער וןלילןליקםטע ך
. מקגא ךר ךאך איז וועלט נצע:גא דיא האפט דוא אנלה פאר

 אבער ,אטהײערע דאנק זײא גאט איך האב אכלה :א
ק דאךף בלה ךער צ,•  דא אונ ,ניליין עטליכע ישײנע האבען מ

.ןיןי לײס צו האטש נעהמען צו זײא װאו גיטא איז
.ז_אך אנרױםע אוייך איז געלד ? געלד ורענין רעדסט דוא

 געלד ״אדון .,פלײנך ליקבער זאך גלעםטע דיא איז דאס
.ווערטיל אלט אײן ז.,אגט װעלט״ דיא ט:פוס איז

א באדאלפםט געלך וויפיל ? אזױ ראס ח
 אפשל מיד װיללט איהר ,איהו פלענט וואס אגטכןעגין

 העלצענפליינד ראט — ריפעל הונלעלט עטליכע אױקלייהען
 אליין איהר אז אבעל ךאך וױיפ איןי — נע;אנט שמייכלענך

. הקבצנים מאהיני אויך זענט
 ליך פרענ איך אז כןקױת נאךעשע אזעלכע פיע?סטו וואם

 מיפיל זאג ,אציעל עפעם בײא ךעל דאך איןד האב מםתמא
.דוא דאלפםט נעלד

.רובעלי הי־גדעלט לכייא חאטש באדאלף איך
.געלד מיר אױ־ ? רובעל הונדעךט ךלײא הכל סןי
 נאגצען דעט פערלארק אײןד בײא געלר האט אן ווען פון

 אכט סיט אז״ נעדיינק אץ־ - געלאכט אבלהש האט — ? זזן
 ליייא לײהען אומנעלאפפען איהר ט־זענ צוליק טאג צעדוען אךעל

.שבת אױף ^קעלכלץ־
 אכעל 1א1ומל עולם איץ לובעל רױיא טאנןע איז מיר בייא

 וויללפט דוא אויב — גיענטפעךט בעלעלע ,.טז. — ךר בײא גיט
־ ’ לובעל 500 אמאהל מיט פעלךיגען צו געפין ליל איך נןאן

? בעל לבי לאכט איהל
בנאפ־-ות א־״פ( )אכלה
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,ערענקט ךאש מיץ איןד אז ךר איןז עןווער פנא^נות
? רובעל 500 פעודינען וױללםט רוא

.פראנע אשײנע איז דאס ? וױלל איןי צו
ב איןז זשע הערר י  װען הונךערטער פינף מזומענע ךיר /

 פלה ךײן שעה איין אוייף הפל סך געכין םיר וועםט דוא
.פראקאט אויף

? ס א א א א פערװאונדערט אברהםשטרײננאונ האט — װ « т 1 ז т  т « ז ו : *V ו - : * * ' г ^ ן

♦ נעפיע;ט
— בערעלעגעלאבט האט — ערישראנןען אזוי זיך האסטו וואס

 ? אויסחאפין ניט כלה דיין ד־ר גיײא זאל איך מוו־א האכט דוא
 װיל איך ו אברעמעלע גאלדענער מיין ניט רא1מ .קײן גאר האפ
 יף1א הפל סך אונ פךאקאט אויף לײהען ךיר פײא פלה ךײן
.שעה אײן

 איהר אךער מ׳שמע זענט איהר צו בער חני נאר מיר זאגפ
 וראם ניט גאר פערשטעה אין־ אםשלגענעם פאר םיך האלט
.פלױדעךט איתר

 זעזזער דאס מײן איןל ,ליעפער מײן ניט פלױךער איך
 איןד יועל וועךטער מייגע ניט פעךטטעהסט דוא יב1א ,עךענסט

 סימיאן העךךן ךעם דא וױלל איןז ,ךײךען ךײטליכער ךיר מיט
 ,קאטצענקעפיל דאס צײט אקורצער א־ױף פעךךךעהן קאטצענקאפף

 געהאט חשק לאננ שאן האט מיןי פעךישטעהסטו איױאט דער ער
 מיט גיגעט װײפ זעכסטער זײן מיט זיןז האט ער ,רײזעלק צו

 איהם מיט רײזעלע וועט гм דעם נאך באלר אז האפפגונג דער
гучлп ךזןם האט שײנט עס וויא אפער רייזעלע דײן ,האגיען 
 בעםזנר האט אונ »געהאט ניט זינק אין גאר 'שטוך^אק אלטען

 פערשטעהען שאן קאנםטוז ׳ געקליעבען אליס חתז איהר פאר ךיך
 אפשר װאלט ער ,געשיבטע ךיא נךינקט קאטצענקאפף דעם ךיא

 הענד דײנע פון ױיזעלען אבי געגעפען אפ פעךמעגק אהאלב
 מיט איך האפ םיך דוא פעךשטעהפט יע^־ט ,ױיטען צו אוים
 אנךעךש איהם קאןז איןד וואם גיישעפט םאךט אזא םענטשען רעס

גיט (או״פ )אכלה
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 קאטצענקאפפק אײנבילדען גיט זאלל איןי װאו פיהרען אויס ניט
 חתונה איהם מיט װילל זיא אונ ,פלה דײן ניט שאן איז רײזעלע אז

 иапа בילךען צו אײן ךאס איהם אים אונ ? פערשטעהקט דױא ,הא^ין
א פ׳חײםט פראקאט אויף פלה דײן אפגעבען מיר  ארויפ מתט ח

 אמ אבגעלאזט/ שיהןז .ךעם הא?ט דוא אז אנןלאנג געבק
 מיפ זאל זיא ’ הענד םײנע אויף געפען איבער זאלםטו רייזעלען

 ווענק ױיךען צו איפער איהם מיט םיםיאנק צו אויײננעהען מיר
 בײא וויזיט ךער ,זיין וױיב _זיק נאר ווילל זיא וואפ יעם

 פאר אונ ,אשטונךע העכםטענם גיװערין וועט קאטצענקאפפען
? פךיעדען צו ביזטו נוא הפעל 500 דיר איך ניב שטונדע ?עו

 זעהעי איןז בין אממשות האבען וועךטעי אײערע אויפ
.?ריעדען «

 האב איך וואם דאס אז לעפין םײן בײא ךיר שווער איןי
 בעקומזןן אפער װעסטו געלד דאם ,אמת לויטער איז געזאגט ךיר

.םימיאנק .וױזיט.פײא רײזעלעם נאך עזפעטער
 נעבןןן ^יט געלר דאם נאלדעם םיר װעט איהר אז אונ

? משפעטץ אייך מיט נעהן מיןד איך װעל
 פערעלע דזאט — ביזט דוא אײגגעל פאר וואס נאר זעה

 אז מו־ךא האםט דוא אײן דא שטעלםטו וואם — געזאנט
 פרוב ? בײםען אב נאז אישטיק רײזעלען וועט *ןאטצענקאפף

 וױטצענקאפןן בערעלע אז זעהען װעפט דיא ברודער אטטען אמאהל
רוןעל. 500 פון אפעךךינפטעל שאד־ען צן נןאן

ארײעעהע{ וועלין וועט רײזעלע צו ניט אפער ווײם איך
 — ליגענם מיט קאפףז ךעם פעךךרעהען איהם קאטצענקאפפען צו

.געזאגט אברהם האט
I  » ' V  Т

 ,טאדץ ךאם מוז זיא ? וועלין ניט וועט זיא הײםט וואס
 נאר.כףן איז פךעפסער טעגטשען ךעם רויבער דעם אבנארין

 פעךשטעהעט װאס נאר אזא ךען איז רײזעלע א־נ ׳ניט עבירה
 אונ אײנע איז לאנע נןךיטישע אזא אין הפעל 500 אז ניט

 איהר װיא מענטשלא־ אזעלכע פאר םוממע גרויפע ^עהײער
זענט א,י״פ( )אכלה
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 צוױיא .קי־ך װעט וױא זעהען װעסטו נאר זיא פרעג ? זענט
 שמחה גרעםטער ךעי כויט וועט אונ ךײדען איבער ניט וועךטער

.פיא.קאט אויף לו־יפען מיר צו
זיא וועל אונ געהן אךיפער איהר צו שאן וועל איך

. געזאגט אברהם האט — פךעגין
 ןיא וױא זעהען לאמיר אוג ,ךיר מיט א־ויך געה איך קום

 װעמן* ^רצעהלען נור איהר װעל איך ווק ענטזאנען מיד וועט
• דר האנדעלט דא וואס

 . רײזעלק צו געגאננען אוועק זײנען בײךע אונ
 װעט רײזעלע אז נעטראפפען האט װיטצקאפןש בערעלע

 ךען ׳פךא_קאט אױף 'לויפען איהם צו ישטחה גרעסטער דער טיט
 5000 ךיא מיט געשיכטע ךיא ערצעהלט איהי ער האט קוים

 ,פיעדעלזאהן יאזעף בײא גערױ?ט האט קאטצענקאפף װאס רובעל
 טיטעל אנךער _קײן אז געוױזען איהר האט )בערעלע( ער אונ

 ךעפ או־יף ניטא איז הענד סימיאנה פון רעטטען צו געלד ךאס
 עײןלערען איהם ארײננעהען איהם צוא װעט אלײן זיא וואם
 האט ערהעךט ךאס זיא האט ים1ק ,איהם צוא ליעפע איהר

 שפמילען געניטמען אונטער פךײךע גועקטער ךער מיט זיןי זיא
• ראליע קאיןישעז עךענסט אײן קאטצענקאפפען מיט דא

 ער איז ,געויארען פעךטיג דא איז בערעלע באלד וויא
אז בשורה נוטע ךיא זאגען אן אידט םימיאנען צו נעלאפפען

, קומטען איהם צו רייזעלע וועט טאג האלבען נאך םאךנען
 ארמען דעם צו געלאפפען אװעק פאלד אױןז איז ד^ךט פון אינ

 אהאפענוננ ז־א איז עס אז אנזאגען איהם ,פ־עדעלזאהן יאזעף
 צוא )יאזעפען( איהם אונ ,נעהמען אב געלד זײן זאלל ער

.טאהן ;עצט זאל ער וואס לעךנען

ו♦
א ה. צװײטע ך ל טן

 יעהטע9 צט4 קאטצענקאפף הערר גיעהךטער אונזעו
אנגעקלײדעט או״פ( )אכלה



 זאאל רייכפעופוצטען זיין אין פאטעל אװייכען אין אנגעקלײךעט
 היינןט ויאס ^פיענעל נדויםין ךעם גענען םונד אין אפײף םיט

 ״ער ױנג אונ ישײן וויא קוכןע^דינ גאר נןוועלט אונ ,איהם נעגען
 אויס- מאהל דאם ױננ זעהער װירקליך האט ?גר אוג ,יט1א וױיזט

 זײן געפארבט ,ער האט עזטונדען ךרייא אפשר דען געזעהען
 יייא איויפװײזען זאל האר.^ר זײנע מיט בארד זײן אונ ןעזי?ט

 .ער האט בערויש טינדעסטען יעדען בייא ,מאנטש;ק'ל אױנגער
 $־- ;עמאניען האט ״ער אז נןעןטינ ,נעטאהן אצאפיל זיןד

. װאךטעט
 לןאךיךאר פץ טיהר ךיא וויא ^ךהעויט >נר האט ?ננךליןי

 אונ ,אויפגעשפרועען ארט זײן פון איז ̂ער ,ױעפינט זיןד האט
 אמאל נאף־ האט ערי "I געהט זיא ״אהא געזאגט אליין זיך צו האט
 ׳ גאךד זיין געטאהן אגלעט האט ,שפיגעל אין געטאהן אקוק
 אנגענוממען האט אונ האלזטוןו זיין געמאכט צי־־עכט דןאט

.פאזע אשטאלצע
 בערעלע מיט רײזעלע אוג ניעפיגט זיך האט טיהר ךיא
.ארײננעקומען דינען וױטצקאפף
 אגעשרײא קאטצענקאפף האט — !געסט פאר וואס אך

 איהר םאכט וואס — פאטעל זײן פון י?שטעהע^ךיג1א געטאהן
 טויזענד פון אפישר שוין אײןז האב איך ? רײזעלע זיכסע ליעפע
.גיזעהען ;יט ;אהר

/иא פייא איהר האט ־ .נענעבען האנד ךיא עעךטער ך
 אז קאטצענקאפף הערר זעהען מיך איהר זאלט אזױ וויא

 פרײגךליןי ױיזעלע וזאט — גיט אונז צו גאר ש־וין קומט איהר
 ווארים גיט ווייס איך — ךךיקענד האנד ךא איהם גי^נטפעךט

 • ײיזיטען אײעךע מיט בעעהךין צו אוי^ניהעךט אונז איהר האט
— ג^;אנט 'שמײבלע^ד קאטצענקאפף האט - <׳ איןי ױײס

 מיר מיט צײט נןיין גאר שלין האט איהר אז גיךעבינט האב איך
 ליבען אזא ציגעישיהןט ךאך אײך האט גאט װײל פעךנירײגנען צו

.איז קאלעקטארז ךער אברעמעלע װיא חתן
אדו או״פ( אכלה ן
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 מיפז רײזעלע האט — קאטצענקאפף הערר גאר אזױ
 זאלץ אויןד מיר שיט איהר — געזאגט מיגע אפעךךרוסספאללע

 בעסטען מיין פאר גירעכינט אייך האב איןי ,װאו;ךען דיא אויף
מיר אין אויך זעהט איהר אז זעה איןל ?גךישט ,פריינד גוטען

• זר,ד£?
 אגעשרייא ; םימיאן האט — ? ננןמה אײך אין זעה איןי

 איהר װײםט ,איהר רעךט װאם אײך מיט איז גאט — נעטאהן
 אייןד צו אריינקומען אי־ פלעג אײך צוליעפ נאר אז ניט ךען
 געקרײגנןט האט מיך אז זאנען יעצט אײך נמז איןי ,־שטוב אין
 געוואוין זענט איהר אז ;עלפארדען האב איך אלס טױט צוס ביז

 באלד האב איך ׳ כלה כןאלעלןטארפ אברעמעלע 'שאלטאכןם ךעפ
 לאםיר ךען ,אגהט אין אךײננעפאלען זענט איוזו אז :עװאופט

 םיט .קבצן אזא מיט אשיחןד אײןי פאר ךאם איז נאךען ניט זיןר
 הונגער פון פישוט איהם פאר דאך װאלט איהר ׳ שלעןער אזא

 װאלט איהר ,העלפין נעקא;ט איןי האב װאם נאר ,נעשטאךבין
 איז דאם אז זאגען גיווען אייןי זאל איןי װען געפאלגט ךען מיןי
אנ׳אועליק. אייך פאר

 גאר שיתך דעם געװאלט ניט אן אנפאננ פון האג איןי
 אכרעמעלעם װערין זאל איןד אײננעשפאךט זיך האט מאמע ךיא
׳. כלה т  -

 ארופהןךיכען הײםין גיװען אײןי זאל מאמע אײיער אז אונ נוא
 тр? ךער איויך» אראפװאךפען זיך אונ נןליײגטער ־שפיטץ אױפ׳ן
 געזאנט מישטישפ רױים ױאס ? געפאלגט אויך זיא איהר וואלט

 גיווען טאקע זיא איז אמאהל ,איז מאמע אי;ער וויא ױךענע אז_א
 אלע װיא ױדענע גארעשע אז_א זיא איז הײנט אבער ,אקאזאק

 וואפ פעךשטעהן אלײן פאדארפט האט איהר ,װײבער ירדי־שע
.גלײכער איז אײך פאר . .  קלײן כ־ךין ניט ׳שו־ין זענט איהר .

• םײדעלע
 זיןז האט - גיווען פ׳איז װאם ךעם פון ארויש קוטט וואם

 אפאךגאננענע ש־וין אלץ איז דאם — אױיגגעטישט בערעלע
אך או״פ( )אכלה
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.זיין ס׳וועט ײאם דעם פון דען בעסער לאמיר ,אןד . . .

 נאר — ןי^גטפעךט םיםיאן האט — רייךען שוין וועלין מיר
 זענט איהר ,אײן־ בעט איןד זיצט זיצט ? איהר שטעהט וואס

. גאםט אגוטער זעהער מיר בײא רײזעלע

. געזעצט זיןי האבין אלע
 ךער.עישטער בערעלע זיןי האט — קאטצענקאפף הערר גוא
 האבל איך , גישעפט א־נזער צו ג:לײך צוגעהן לאמיר — אנגערופק

 איהר וויא חאטש ,אהער קימען זאל זיא געבעטען רײזעלען
 ,וויזיט אזא טאבען צו ניט פאםט אפרײלין פאר אוי פעךשטעהט

 דער פאר זיך װאלט זיא , אויגען דיא אין איהר זאג איך
 שךענןט זיא נאר ,אםאן פאר האבין אײןי נעשעצט קליכסטער־גלי
. .עןעס זין־

 איהר — געלאכט קאטצענקאפף האט — ? זיך שךענןט זיא
 איך אז אפשר מײנט איהר ריחעלע םיר פאר טאקע זיןד שךעלןט

 אז איהרזעהן װעט אײן איןמיר נוט נאר זיך קוקט ,אבער בין
 גיטא איז ?יר פאר אונ ,מע^טשען אלע וויא אמעגטש ?ין איןד

. קזרענןען צו זין־ וואס
 אויןז רײזעלע האט — אמענטש זעגט אז.איהר וױיס איןד

 אױגען מײנע אין זא;אר שטעהט איהר — גיענטפעךט לאכענד
. לײט גאר ,םענטשען איבעריגע אלע אלס העכעיף . . .

 סיםיאן האט — ניט זיך שעם רײד ? לײט זאגען וואס
. געזאגט

 אז ,שלעכטם אײף אויף ךײדין לייט עןעפ װײס? איןי
 צים קומט ?גס װיא אגנ ,הארץ אשלעבט זעהער האט איהר

. ניט רחמנו־ת כןיין נןינעם אויף איהר האט ־ער?על:

ךאס? גלויבםט תא אונ נוא
געכןריגט* אײך פאר םענטשען אםןד מיט שוין טיך דואב איך

 ךזןף פזן אויס חרך אײך קאיז איך ту נעזאנט אפען האײ איך
גיטער או״פ( )אכל־



 אויס מיר פון זיך האבין עזוגאים עךעזצײ נאי ,דיט גוטער
. נעלאכט

 אױןי הלילה ךיר זאל איך מוךא האסטו זעה איך וױא
? טאהן ־שלעבטם נןיין

 בעמיהען זיך וועט איהר אז גוט זעהער וױים איך ניין
 רײזעלע האט — מאכען צו גלי־ןליך מיף כןרעפטע אלע מיט

̂אך איןי וויל ווערטער ליא אונ — גי^נטפעלט  פון העךין נ
.מונד אײער

 איך זאג מ^ד מײן פון הערין ךאס וױלכלט דוא איױג נוא
 ךיא מױ בייא װעפט רוא אז אוינען דיא אין בערן רבי פאר ךיר

 װעלין אױגען דײנע וואס זײן, װעלט דער אץ ?לילןליכסטע
 פאלד דאס וועט יםרײדען1א וועט מויל ד״ן וואס אונ נעלוסטען
 אונ טה״ער צו זאןד נךן מיר װעט ליר פאר ,װעױן ?אשאפין

 ׳שלעכט ובין איך אז ךיר מיא.זאגט װאס דאס אוג ,זיין ישװער צו
 אם װעסט רוא אז ,גלוייבען ניט זאלסטו מענט׳שין פרעלודע צו

 איך י1אז וויא זעהען װעסטו שטוב אין מיר בײא זיין ה־שם ירצה
א ,מענטשען בעהאגדעל  אזא נאך אז זאגען אלײן וועסט ח

. גיטא איז ?ין איןד וויא בה1ט פעל
אעערופע; בערעלע זיך האט — ! אװד בין איןל וויא אמת

 דא^ק זײא גאט ישוין נןאן איך זאנין ?גדות רעם איויף אן(ר איך —
 אין־ אונ , ;אהר צעהגךליג ^טליכע קאטצענקאפף העךרין ךעם
 אײן מיט אפילו אמענטישען זאל ער גיזעהען ניט נאןד האב

 װאם ניט גאר זיך האסט רײזעלע דוא אוג ,ןעלײדיגען וואךט
 וועקט דוא גליךןליך וויא מיר אויף יאהר אזא ׳ שיעכןען צו

.ײין איהם פאר
 ליא אלס גיענליגט ניט ווערטער דיא נאך האט ;יר

 יאזעח אונ אויפגיןיפינט האקטיג זיך האט זאל פונם טיהר
.ארײננעלאפען איז פיעדעלזאהן

 יאזעפן האט .ער אלם געװארין ?לאס איז קאטצענקאפף
 אלע מיט בעמיהעט אבער זיך האט ,ער ,דעךזעהן צייט דער אין

סרעפטע או׳׳פ( )אכלה
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 מיט יאזעפן צו האט אונ פערבאךנען צו ערעק זיץ וןרעפטע
 נאןי געקרמען געוויס זענט איחר ;געזאגט םינע אפכײנדליבע

? פיערעלזאהן ליעבער געלד אײער
 האט — טענטפעךט יאזעף האט — קאטצענקאפף יהערר י_א

 בװדער מיץ װאם נעלד דאם אב מיר גיט אונ רחמנות מיר אויף
♦ אךךעסםע אײער אױף נעשײקט מיר האט

 פאר דא איז ױאס — נעלאכט םיםיאן האט — !עזו־טה
ק ךאךף געלד ריין דאןד איז דאש ,רחמנות  ,אגנעבען ךיר זייא מ

.תויעל 5000 גאנצע ךיא האםטו אט נא

 אפאק טא׳ש פון ארויםנענומען ?נר האט ךיא'וועךטער ײא3
 זײא דואט אונ ,רופעל ט־ױזעט־ פינף אבגעצײלט האט בילעטין

 א־ויגען זיינע האט וועלכער יאזעפן איבעךראשטען ךעם ךעךלאנגט
איז אוג געלד ךאס געטאהן אחאפ האט ;נר , ;עגלויבט ניט

זײא זאל מיא האבין מוךא זאל .ער וויא פוננןט אריויסנעלאפין
. אבגעהמען ניט צוךיק איהם גייא

 אװאונק כערעלע האט ,ארויסגעגאנגען איז יאזעף אלס
. רײזעלען צו *עטאהן

איהר פון איז אונ װאונק זױין פעך׳שטאנען האט זיא
 זיא האט מינע .קאלטער ארותיגער מיט ,אויפגע־שטאנען אךט

אדיע :געזא?ט האט אונ קאטצענקאפפן צו טװענדעט זיך
!וױעדעךזעהן צום ! קאטצעגקאפף הערר

 ,עךציטע^־ט סימיאן דואט ? אװעק שוין געהט איהר ? װאס
. נעפרי^ט
. שפעט ׳צזוין איז ?נס געהן שוין מוז איך נא
.געפךעגט סימיאן האט — ? ;עגץ װעגען אונ ניא

׳ ? װאס וועגען
.גיךעדט ״עך׳קזט האבען מיר װאם ךעם װעגען ; . .

.ווענק .שידוך אוגזער וועגין . .
 אי;ער זיין זאל איץ ו.ױלט איהו־ וואס ךעם וועגען אהא

ײג או״פ( )אכלה «
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 טיך האב איך — ניענטפעדט לאבענר רײזעלע האט — ווייב
 ניט פיידען אונז פאר לאהנט שידוך דער אז גיווען טישב

 איבער מאן אנ׳אלטער הרע _ע.ין אהן ־שוין זענט איהר דזלעבין
 ניט איז דאם ,מייךעל אי־גנ נאןי יין איןי איינ ,יאהר זיעפעצינ

 וױא אנ׳אלטע אכלה אײך ןוכט איהר , שידוןי ?לייבער ^יין
 אוברעמעלע חתן מיין צו געהן מיר וועל איך אינ זענט איהר

 איהד קאטצענקאפף הער אײןי בעט איך אונ ,הערצענפױינד
■ אליע ו דותוגה מיין אױף בעטין לאזין ניט למע׳ה זיןי זאלט

,ארויסגענאנגען געישווינד זיא איז אױע דעמ מיט אונ
בערעלע. איהר נאןד אונ

 קאטצענקאפף העלד אלטער א^זער אפאזע פאר װאס אין
 פעך- אלײן לעזער ״קאגעןיךא גע?ליעבען שטעהן י.עצט איז

 אזא וױנט׳שען ניט שונא נןיין אםור טאהךען מיר ,שטעהען
 אלכסנדראװיטש סימיאן הערר דער וויא רױיטאנןען מיט האךץ
 מיט גאט זאל חתנים אלטע אלע נעהאט דאמאלם נעגיאך האט

.־שמערצען אדעלכע פון אי^היטען הא;ד בשרער זיין
* *

*
 ךעם מיט גענקל־נגען האט אװקען שטאךט גאנצע ךיא
 פפק ךעם פרן נעהאט הנאה נרוים האבין אלע ,'קזפיטצעל

 אלעמק פון מעהר גאר ,געהאט האט רויבער אלטער דער וואם
 האט .ער וואס ךעךפון פיעדעלזאהן יאזעף געהאט הנאה חאבין
 דןאט װאס הערצענפױיגד אברהם אונ ,נעלד זיץ גיווען מציל

 מיט אונ בלה זײן פאר פראקאט רובעל טזומגע 500 ^רהאלטען
 װעלכעד אױף חתונה אשײנע זי;ער געשפיעלט .ער האט געלד ךעם

♦ מחי^ן גאגצער ךער גיווען איז װיטצקאפף כערעלע אזגז^ר
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