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? גיגא^ען אװעק ער איז -
!נעפאךין אוועק ,נײן -
? מפארין אװעק -
,ךרא-$ין פאר א^ת׳דיג האט מי־ר !געהאךין וויא נאןד אונ -

 כיינע ?זיט װאלםטו אט ,געיוען ניט הײם דער אין ביזט דו• װאס
גחת אקאלטער נאןד איז דאס הגם ,נסת א^טײקעלע גיזעהן אויגען

.ווײלע ךער ״ . .  ־שיטלק ןיןוײ מיט ,#ליטען אטײעךער , ךיר זאג איןל .
 עךין1$ד גאר װאלט ?ראט אגא׳ש ,לײןיין ךי וויא פעךד ,נט;גי^פא

.^אךין ײא1 ?יט . . !
ס וועט , אשתר׳ל מײנשטו וויא - ע ער .זײן ^ . ? פון י . .
 וועלט ךער אין ? איויס פאר זאגין ,מען;א^עלע קאןז װאם -

 אוג טיטוואןז אלע גלקץ ליא פאשירין לײטי־ן אי3 !אלץ טרע?ט
 אומערע ? לײטין צו ^ײשין זיף טיר זאיין וואם נאר !דאנעך^טיק

В איןזער זײ;ען ,יזזלות Д־ !
מזלות!״ אוןזעךע ,»אה , אסתר׳ל ?ױ.3רי נץ;נא -
 אכיטעוין טיט גע]א;:ט יאיויל דיאט ,וואךטער ךךײ .לעצטע ך

פ’ האט װאס , ך?־ץ ס’ פון ,ווץ״קעלעןד אלע אין נעל־ל־^עז א ע  ל
 הלײנע פיר זײנען ןיס וועל^ען אין , *ימער ,אונ_קאלגזין ־לײנעפ
אף אױךעוינען אין ,ױלעױן קינרער  אויס ׳שט־ויא טיט , נק:פא $ל
 יר9 אלע געלעקט;י צוא ?נדים אלטע אפאר טיט אונ ,גיבעט

 א;אר אמיי־לעלע קמד על?טע ךאם ,גק:פיא: יןז3ע3 זיײען .קץדערלעןד
, 12 איאהר אקץד ,^װעסטעךל ?ןלע^עיע איר ;קאזעלט פופצעהן

 ,פכאנלןמײט אויגען יפיט ניװארין פט;סא פאר היויט״ »העלער פון איז
איגי כלה( מאםקירטע



ע ךיא איויף ק^קען $יט קאןז אונ ^ י  איאיזי «י^עלע א !װעלט ל
 אויף . .גײן איבער ;אר דאס זאל ״?*קאקלוש״ נעיעןד האט / אכט

 ,.דרײא איאהר פון אקיגד :>ירוךעךל אויג!יי״נער ;וואלדער פו?ו$וע
רוײןע טיט  ;עדאך^ע אויס דיןע טיט אוג ,ביי^על אהוי^ע א̂ו

 אינ ״]אװאלכןעם״ פון האלזעל לײו.$ע אעאר מיט נט:לי ,?יסעלעןד
 דעם אין ;אלט ןןין אויף ?ןרע^עט אונ , ^א$עט אונ , לזךאפעט
.$י;ס^ער איץט א,יז ציקעריל נ־לײגעם . ר . ע ^ י ן  האט יןען ווײל ג

 די מײל , לט;אונ.קא ;^ןעראסין פו^ט ךעם קןי^ען צו וואס פאר }יט
 מוז ^וען אונ ;ױלא#ק אזים ׳שוין זיןז וזאט ,הרו?,קע איחעך^ע

.̂ריויס ןאןד אי־ז וױ^י׳ןער דער ,הײצו-;ג ךיי #§אךין . . !
אר יאססיל ת פו-ן ^עקויןען װאס איז;  האט ער װאו• ,המךךש ך

ב אין קוןןעגליג ארײן ; גידאװינט מעריב  האט ,אדעלפרארע^ר ^טו
ту לעפליכע _קאם ךי אי3 ,אמתר׳ן דין ^עבען ^עזעצט צו זיןז 

 , זוהן עלטערען זײן אויף ,נליג;פרעגע נאןד זיןז ל״רובקע אײזער^
— .דוידן אוייח

ר ךער , 22 איאהר אבהוך׳ל איז דויד ע ^ ל ׳ זײןןרעי ׳ קינד ע
ר איז ту ,לץנפטער ךער אוג ע ^ ר א ע ^ א עי נ  אגוטער אונ , א

 זײן אז ,בעסער לין גקאן וואם אונ ,туру? לען דאךף װאם ;קי;ד
 זע?ס .נביף אך^אװקער ײם3 ^עטט ту װאס »;עדןאלט״ ^אנ^ע

 ביפהאלגןער ту!р$ту דעי אים ׳ויײא איז ער איאהר רו?ל וצגדעךט
 זײא ’ וןיאס , ^לגןערץ $יען«ע ײגע1 , אפ אין;אך>ען דאס ту גיט״

 סײטט ן־אס ;туру?! אשפיץ אייף צ^קער ]אטל וויא ,דאם ׳טיןײ^ט
ק ךיא ;יט האט ן,יט 1 האב

^ראהע ווײס ןײן פץ סנם ׳ 45 א;אהר פרן א\ד у ^יז יאסיל
איז אםתר דין , ^נלטער פיל איז ту אז אויס מײזט ,באךד אין אפ(ר

טיוהםים ײרע!ײנען3 ;ן**ם פון אי^ער אלט אךערז א;אהר;יבען מיט
ער צײלט: ךער יעךער ױאס ענ  א־ון7ער5יע ,?עטעי א איז לב אז;

ר איץ עךיק ,יענער ,אלידע איז ע ק1 זײא ס;לל זײךע; ^  ײג
 ו צלײן יאיויל אוינ ,צליקים אוג נ?;ימ יף1א יס1א דוךך ^ע^אןןען
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א1 ײ  !ײגען ג
• צלײן יל£3;א

ם  אײן אין אר5 ךער נאי :לוטיים י$ע1די.גר פון ^יט איו ןך מ
ער ^ת׳^נר  ״уЩ פא^ןזע קו^ען,אן אן ,איד אפרוטער ,איד ןנךל̂י

 בעשער ,£ד#ים קוך׳ט דאס איז , אװארט ;ני זא;ט רמאותי, אן
 לעבען ]ײן יף1א האט !лу׳о£ א^ךערעןס אײן פוין ויבטיגער או־נ

ט; אפ ניט הןײגעם ך א  לעװען יאהךץ אצײט איז У הלם ^
 ווער אונ ;װעלט דער יף1א אלץ ?ױט ;עדןא^דעלט ,קלײטױק;א

 פאר אים האט וואס ,ן1ח^ר ךער געווען ױט איז דאס יב1א ,ווייס
 געפליבק вч _קײ;עם пу איל ,טטחרים אלע גאןז !געהאנט ארעם

ער געבלי^ען איז пу ,א$ר^ה יטולךיג  «ײן נאר ,ירן5א א^רו̂י
 וואס אסתר׳ם!״ ״יאסיל לאןזק ¥ל?ע?ען טיטדעם ,מאן י ערלעיער

! שלײ&ט ןא^ער ןיין ,נאנך>;דןיזה זײן איז דאס

 ךר־ויסען אין !א^י^ךינ אונ .קאלט ,תינשטער אי־ז אין׳׳שטילעלע
 איז ׳ ״קאלדוע #גײא װייןזע .אמלןע טיט ,יוינלןער #טארקער איז

 אלע ׳ װאלדער אוג פעלדער אלע ;וױעלט נ־>ע;;א ?אךעקטיך
 ;צװאנציג « װײםען אין אײגלעהילעט זײןען ,הײזער אונ דאיןען

 &אר ׳ ןע^ןןער אלע פון ^ויןען די אויף טאלט ,פלאסט ^כאךיגער
ײךע^ע  ^גײ¥לעןד אד> {יידךס רу ;?נלוןזען טיט ןןןןײןוען ,בוייזער ̂'

 ויאסיפינ^־ען, ׳ ?ליטדק וואפ ׳ גע׳?טאלט דיטאנטען מיללאלדען אין
. !א־ויגען ךי ןנלקךען װאס .  אין איצט איז ^ילען אפאר , א}חת .

̂ועז  זאר^ען אלע פין ׳?זליגןיענא ;;א?ען אלע אין קאפטז ןגם ’;ךר־וי
 ךיא אויף ,׳?זטיי אונ פלי;ק זיןד לליך׳ין ײא1 ;הער אלג הין ייױ^ק
 נע§אר- ניײס ,?לא$ען .אגלא^ען אל־ף װיא ,?ךיךא^ען ^גײא

 װאדעיןע שײךע^ע פאר אין געלןלײדעט מא^ען פענעםיהאל;
 !ייןען אלע , טךאטואיען ךיא אויף אום אציךען3¥׳; בגלים קאךנע

 פוין אוג , מו^ער .זײ;ען ,פגים-ער אלעלןעם ;לעלעדיג פרײלע־
 רײ;עם ךעט זיןד, אין ציהען אלע ;נטער;צו וויא יט1ר פרא?ט

 ?ןזײנעמ ךעם טיט פךידען צו דץען אלן ;הלובל־ג מיט לופט .קאלטען
 אז ,האפעניגג ךעם ?זייט ;וולנטער ליבען ךעם מיט ,ווע^ער

קומענד־ג פלה( )מאסקירטע



у 1 " ̂ *ייי״■ 0 ®*י®1 *י
 ראם אן(ל אי3 ,^טופ ליפטי^ער װאךעיןער ךער אין ,אהײם גאס פון קיןועגךג

ן גאר !״זײן טכויה זיןלי ײא1 מעלען ,םאמאװאר קא?עךעעןז אסײס צי י ^
- י טיט יאפיל האט ? אתענונ פאר וואס ; גױגק;פאר א §אר וואם

ייע? ;]ײן אזא פון ,}לײכען פיל,י.ןײער ,פיל ,אזעל?ע גאןד ?ויט ? אםתר׳ן
ןןען זאל ליא זײא באי א־ױס פליןגןט װאס ,רוינטער #טארקין .אונ _ק־>לטין

יא т פרוטה לעןיטע ריא ים1אר ׳טלעפט ייאם ; פײנער •יי וו5נ ׳ ~ר;מא-
אץגעלע ... ! גימאפט '?ןכאגק קץלעללעןז זײערע האט וואם !הײצו.נג א־ױף

 געז^כןענע אךאפ ^טארק טיט ׳ פי^טער ךער אין זיןיען פײדע
 איפער אועען, ךי פון ,טרעךין בײיען.קײקלען.זיןד באי ; קאפז

.באקקי. ״^רונזפענע״ אײן זײעךע  אלע זיןז רײסט פײךען באי .
 באי נאר האךץ #טי״קער מיט ,זיפטץ א^װערער ארוים נוײלע

.זעהן/איעײן זײא אז זי־ לאכט ײא1דאלטענעם״ אײן ״איז ,?ײלען . . 
.פאנאר פרעגע^דיגען מננןעל אװײטק פון ׳טיין א^וואכער .  אישײן .

 גרויםע דו-ךןז ארױס ?ליפטעךט װאם , ^®?ןרע;דיל אפיציגקק פון
.;יאלקען י?זשו;קער '?זװאן^ע .  אין האלץ פויל פוין’ א׳&ײן .

.נאלט אפי^טערע
? אד\ים קומען ׳טפעט װעט דויד ,אסתר מיץפט־ וויא -

. אלטע זיין גיץ&רעגט ^װײגען נגען:א4 א ̂אןי יאכגיל האט
 פיז ניווען ^רךארט איז מאל ?יוױי יענע װיא ,>פ$ר.מא -

!צעהין אזי^ער
? ייעױען נערעט מאל דעם וועט דאלט װאם ,)|ײם ױער -
»געפלאפילט״ ווץ־ער ארער ;װיפטיגעס װאם , ןאגעץ אים ןיא וועט

.נג:לא יויא יודע מי ,ציהען אפ אזוי זי־ װעט ראס אונ . י .
ניט לאננ נץ:גא עזוין' .איז , מרים .אז ,;אפיל ווײסט ״דו -

געוױס!״ ךרײא אװאןז ®ײן איף ,או;ז באי גיװען

.איפעייג נצען:גא אין דאם איז איצט ;;א —  עןטײסט פאר ».
 אחמריון אונ ,מרים׳ן גאךצע ך ?יט ק.לײנער;א איז .גליק דער ? אסתר

קאן כלה( ^זאסקירטע
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 אין גאי ,װי$ען דער ןיןו־ זאל יע$ע אוינ ,זײן ןאם אן(ל
. !^אןצין . .

 גוט טשתיןא וועט ,ײן1 וועט ךצון איױ^עךשטעם ךעם װיא -
 וואס ,]ײן ^ליקליך זאל,ער ךי טיט ,א#עךט3 איז אים וועלג־ע ןיין

. • • רײדען אביא ,לײךין ןןעןי זאל
ס גװואלט ^פילו האט יאסיל ע  לער ^אר ,ענט$ערען ^

 : לע׳ט ̂ריױס מיט ג,עחא$ט א־ויף ןיןז האט ,קאלןלו-ש דעם מיט אץגעלע
-'ען.קיװ־3קלי:או^לי צום ,געלאפען צו דינען גיײדע .

%

 גימייךטין צו שײן װאוגךער אע ,געפוצטין ים1א אשײ^עם אין
 אר9׳ ;ךאם אין עושראװ זאכאראװיטש פיאדאר ^ליר לײם צייגער

̂עין:אויסלא אײן  איל וןעלכער , לאמפ היץג ?רע^ךיגין שײנעם נך'ע
у פון א־ױם,י דוךף у у אלעפ אייז ךעריבער אונ ;ךאןע-נןאךב-ןנלאז 
ט ראזע צימער אין וואס ל ל א  , םענ?זשין ילנגע ןיװײ זיצין - ,^

— .עןטיל ;אוןץ לײדין אוג ,אלתולה מ.יט אנחור

 ןיא איז ,פ^ם׳ל י^ג פיײלינס ליא פון ,ן>יר איז ןגם װיא
 זיא ;גיט }עװיס יאהר צנואנציג פין >$ער ;אר ,ווײני־^ר גיט אןייב

 יעדער ס.עיד איז א־ױף ךער תאר־ש ילת ;עלטעגע ךיא פון איזוײט
אר, .קײן איזןי־ט ןיא אז אונ ישפיגיל;  װאס אלע ךיא טעיד זיילען נ

 ;״אשולטילע. אביםעלע ׳ װאונןס ;זי^עלען פון איז זיא ; ןיא לןאגען
 פארפוצטואיךע^־ירײ ?אר,קעטט שײן ײער1 איז קליעע,קאפעלע: אװ־ר

 אידע ;לון ־ יל9 צו זיא ױפין ׳ צעפ ד/קע , לא^ע ,פארפלאה^עגע
 ױנגען דעם אויף ,געי^טעלט אוים איצט !ײנען אויגען ץװאײצע

מאן ’ כלה( )טאסקירטע
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 ; איהר פוין ײייט אפ ,אך$ין אײן וויא מער ניט ;יצט וואם ,גזאן
 דעם מיט ,ןאנ§ע וױיןע ’אזץולאגךע׳ןזע «יןליי^ע איויף זיצט ז.יא

ם יןא® א װ ר געבזיגען ^ ע ^ ט ן$פ ,אוי ך א »  םיט ;װא;ט אן ^
ך רענקע איהר א  װאם ,דיםאןדע^ע דיא ,זיא סאלט ה

 יס1א אירע ?זיט , חאט־ לי^קע איהו־ :^רוד״ י;ען1ה איהר ^עןייךט
 לען;אללעןע(פץל עס װעל?ע א־ייף מי^ער, עךעלע ^ענוי^ענע
ם ?אזעצט דיסא^טלעןי טיט ,?עגעךלעןז ן  איויף ^עצליגען איויפ ן

י — .?ןנמג קעזליג איהר

 !ײןןר ,^?זאלץ .זײ¥י זיך אי3 איז , פיאדאראגע פאאולינע
 ;רעקט קאםזגןאן צוא ךער רואט זיא אונ ;ןעוזיט אפ אוג ןנןעל

^ךא׳-אנת זאכערעװיטע פיאואר ,^א^ער איהר אי3 איז זיא  עו
 ;פןאק״ןער .קײן ױט אונ ,זיחן ןיט.קײן ,דא }יט איז ?וער ' יךוירה
ר ׳גגיר־ א^רוי^ער אאיד איז טאןןע איהר בי  װעלט ךיא וואם «

 ת;ךעךט ;רויפיל סיליאן אסאל^ק םין ווײט ;יט איהם $אצט
 פאאולינעם איויף ?א;ק אין «וןעק;עליי^ט ןגר קאט ,רויפיל טיויזעגט

.#)*ע$ער אויף אהא$פו;נ אוג !גכן איהי ,אירע איז ראס ,ןא?ןען . . 
ק ךיא אויף ;ער#$3לע .גךן גיט אויןז איז ^ ק ^ א  דיא פץ פר

 ;לע?ען *־היגין ׳»«ייןעס לע?ען ?ןעןי^ץ קאןז ,;עלט סיטסא
 ; צײט ךער §אר יוערין אלט אונ גךאה דאךפין ױט ]אל מען זצ

̂ען זיף־ באך^ין ןאל;יט מען  ;ןאןד;ע^עפטין ,מאןער סחר־ ;אןד יאי
 , מו;קע;עס מאןןד ,ךריימעס קאפז דןאגיין דאןפין }יט ןאל $ןק
 נאןקיןןאהל^ק, פין ״ ת1חוב לארענע פאר .פוין לןלעןזעס סאךץ טיט
 '^אלץ,יוואם {עטלי?ע דיא נאר - !טעוסינעמ טיט פיאקעס פזן

№ ®אאילידען ע3קלי;̂לי האטדיא כײהקײט ךיא  ליא’היט ו №
 , תדזיגנןײט איהר י?ט1^ער , רײכקײט ךיא האט , ?אם ןעל^י^ע

— ! מ־ײןד איהר מיט ,זי^עךחײט איהר מיט
 איחר באי בזתנים.זײ;ק פיהל אזוי ,וואןד אין ^אג פיהל וויא

 ^כירים ׳ ססינים ?ל פין ,־ר^ים ;װײט פון אונ }אהענט פון ,^עװען
אדירים נלה( )מאסקירטע
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 ,$ילא]א£ין ,פךאפעןואוין יללע$זע,3ע3 נטע<:?ילערי , וןןסים ,אדיךים
 געכןעךט ןןיא פון אײנעמ צוא ;יט האט כו^־ץ פאאולעעם אונ
! אײנ^עוויל^ט אונ

 צווי^ין האמ זיא װײל ;יט ,גיװען איז פון ךער ס?ה דיא
ק ;יט ײא1 ^ עפ  פון אסאןד האפ ןיא !ןקלילה ; ארע?טין אײ;עם ן

 ײיער פון ,זיןז אויסער נעווען ; הײליןט פאר < ;א^עלט פאר זײא
ה ע1רעפ} ךיא ;אר ; אונ.קלוגקײט ^ײנקײט  , גיװען ךא איז , פן

 דיא אז ,װאך^ער( )איךע לןלער, אי״יער *א;ארע$ער וויא ?טעט
 ,ת1נ$גל אירע צי ,§;ים איהר צו ;יט זיןד #ך?עגען לומים אלע
. !•. ;עלט איר צוא $אר  איפ װאלט זיא ױאס ,א]זתן װיל אונ,זיא .

 נאןד !י ;דן א$ח׳$ה אן אונ ;עלט איהר אן , ןיין }עפעליג
אן, טיט ,דין גליקלין־ גיט אפרוי קאןי , נזײנזןנ אאול;נעס8 ס ם ע  י

 װאלט זיא ײען ,געהײראטהעט ניט אויפין ?נעזו-ם ןיא װאלט װאס
^א גע^אךעךטע .זײן ׳ גיךלבין }.יט איהם  איז װאם אהתן ;גךן ם

 ער , גיט ^עטט ער י1 לא װאס , פלה ײן1. ליפ צי ם־וסי זיןד
 אבלה התן,קאן .ךעם טיט אט ! ןיא ןגר ױמ , איהר פון ניט $עט

 האט זיא ; געזונ־ט פאאולינע האט ,אןאחתן אונ !לע?ען }לינןליןו
 געפו;ק בעטכא?ט,'אונ האט זיא ?יז ,נעשלאפין גיט ןא?ט

^ה אקלו^ע  ,?זיעט;נר צו ,אחתן §רא?ױין צו• אוים וויאאזיוי ,מז־
ר/ צו לןג — ׳! אליין איר ןאר טאקע אךער ,^עלט איהר }אר ווי

 אין ער עײט קאנטזגע זיא האט ,בו^האל^ער דעם דויר
ט י?ף;9 אי״אהר ׳טיוין איז דאס ,?אטער איר צו• $$עקי$«ען  אונ}י

 טיט ,אויןל טאמען זײן טיט ,טא?זען דין ;אפילו ,זיא כקאן איהם ^אר
 ;אלעמקײט אונ עךלעללןײט גא^^ע זײיױ־ טיט ,ןחוס גא^צין ײןגר1

 סיט ?עפאלין ,צן3אק א^חור איז חייד אז ^עװאוטט גוט האט ןיא
 אןראבע וויא ,האלז ײן1 אויף גט־לי װאם פאמיליע ן^רעמע אײן

 ,געװאוסט האט.זיא ,ךעם אלעם ;אןז נאר ;^טליק ^ע^אפטע^ע
 אגוטע , חאראלןטער עךעלער אײן ,אפיינער , א׳לזטילער איז דויד י אז

הארץ י כלה( )מאסקירטע



 ןױן ?יא$יױן יס1א צום גענוטען פאאולינע האט איהם אונ ;דןאיץ
 ליא אן ,זיןד באי האט אונ ;^ךעל״קײט אונ פײנלןײט *יין ,אטת

 װעט דויד איויב ,פעשטיטט פעפט , ^לטעךין אירע פון יךמןה
א־הי ער״ איז ,פראבע אטוזע דיא , ריפמיגע דיא -:לטין דז

“  • ГСЧ
 #ינןט ,וואןז יעךער וױא ,צײט װאכין ךרײ ̂ז־וין זײגען אט
 צו• דוידץ רו-פט פאר אונ ,אךינער איךין מיט אצעטעלע §אאולי$ע

 צײט ^עה צװײ א איהם מיט זיא האט מאל עךשטין לעם ;זיןז
ם ברא?ט פאר  האט טאל ךריטין ךעם אונ ; מער מאל צווײטין ךי
 ךיא טיט א׳ױף איהם נעטט ןיא ; אישליטץ איהם נאןד געישיקט זיא

א אוןטער איהם לךיפט .זיא ממ*ט ,פריץך^אפט גךעסןןע  ^אגיל,״ ך
 ױ.נגעד אכןלוגער ארײן תיוןו אין איז וואס,ער ,דױד נאר ניט אז

 איהם אין ןיןד חאט סײדיל ךיא אז ,שטעהט פאר ארנ זעהט ,מאן
 װאלט ,ױ.נג אנאךיישער אפיט ^אר ! אויצלין ךיא איבער געליבט אײן

- ! אטבין איויןז.געווען
 ךעם טיט גאר ;רײדין אונ גײדע זיצין פאאולינען מיט דויד

ד ;פאךזי^טיגקײט ^יעסטע ךיא טיט , אךץ דרןד גיעפ^ען  נוײם הי
 איז ןיא נאה־ג^ט וויא פיהלט ער ;איז ;נר ווער אוינ ןיאאיז, ווער
ל נאר , איהם צוא  , גיהעלט ניט מיויל איהר פון דאפ האט ״ער ןפן נ

 אינ , טיאלט פאר אפיםעלע ןיצט ער ; ניט טימן .קײן ער ^לייפט
לעךיג :געזא^ט באלד האט פאאו-לינע אונ ; א̂ר

? טהײ אך>ר ,ן*פין א?שר איהר ווילט ,דויד ״בע^ןער —
.מק» פלע^ט קרא.;קען:א ; זאנט — . .
 באלד װעןט מיגוט פץף אײנע !דויד רעלט ד.אט איהר —

,אלײן א־יף לאז איןז וואס צײהעט פאר ,געבכאלט אהער אלעפ !
 האט דױד אונ ,ציטמער פון יס1אר ,גע^ווינטאיז פאאולינע

- קרק־♦ זײן פיט פאןלײטעט ז־א

■V — 10 ״-

אומעז־ש)מאסקירטעגלה(



-  I I  -

^לאגין נידער אונ .ןאו?ט גןאר ,טלאכט פאר ,אומעךינ  ג
 מיפו^טין שײן אונ כיי$ען דעם א־־ן אלײן געבליבין ןיצין דױד איז

 ;אישטיממע נגען:־לו;גי איצט איהם האט יעױן1א דינע אוינ ;צײטער
 זײ;ען וואךטער ליא מיט שטימע ךיא אונ !״ ? דױד ,אזוי רעכןט ״איז

. נט:בע.קא זייןגר איהם . .
 איהם װעט מליט ןלה זײן ױאס װאךפןער ליא לײגען דאם

 ,געװאךין ארזתן איז ער״ אז ,הערין דער ורעט ךא וױא באלד ,זאגין
, נלה אלדער אײן פאר .  איויגען זײנע ג«אר זיןי האט באלד אונ .
.אירע פיגװ־ע גא?צ?ג ךיא טיט , פוײם דער ^עמאלט א־וים  אי; זיא ;
 װיא ןאטור - אישוןטילע א־ויןד אונ ,א־ױפזעהען איץ ,היויןד אײן

 גרינגען איהר טיט ״§אדואךנןע« איהר יןד1א האט מרים פאאולינע;
 ;קול אײן *אלןצעלט״ אײן זײא פאי■ איז פטעט ,ךרײ ניכען א־נ
 איז ךיא או-ג ,האר לא;ךע3 מיט ,װײםער איז יענע ט־>ר ;יט

̂ין שװאךצע האט ךיא ,האר שװאךצע סיט , אשװאןצ־נעווךגע  ,א׳וי
 ניט ;̂לײןז בײדין באי איז , זײערע ןטײנקײט ךיא ;א־ויןז ;ענע אינ

 האט ,מרים מיין ארב ירו׳שה אזא ?ויט גדן אז.א האט ליא וואס מער
.רוביל ט־ויזעלט פןאךגע ; .  אים קיקין א־ויגין שװאךצע דיא אונ — !

.האךצין אין טיף טיף ארײן .  וױנקק זײא ;איהס צוא רײדין זײא .
̂ע אײן ! טאהן זאל ער וואם ניט ווײם ̂נר אונ ,איהם צ״א  ר־

 אזא ,אזא.גליק !^אניש נאךעשער ״דו :אמסישבה ארויף איהם קו-טט
 מיט צוא , ?עוײא ?ןיט ? א׳־ז וואס ,זאנין אפ דן ווילפט כלה ע3כײ

 יײע3 ליא טיט געװאךץ בעקאלט דוא זט:ל.י , ריק צו חד־שים דרײא
 טיט זיןי לואקט דוא אוג ,געקומען אן אהער איז װאס נײטעךין

 זײגט איהר אז ,ניװען ט?טיס : נארעךט א־נ בעקאלט גוט איהר
. לה3 ח^ן . . ? גײוען עשבוןגיז ? לא?ט צו ה'ויפי?ס ךיא אין גיט איז !

אתנאיט ’ י כלה( )טאסקירטע
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לו אמ ,אקױן אדער ? אך״נאים ^י ען .יאז ׳ וו .  ןשיין^ז ? הלע׳ט “מ .
״ריר ?ר־עןוט ;ליק מץ אזא . . . ! .

̂־װײ  אין ^עפיקט אןדעךיש אלד3 איהם האט ^עדא^ק טער א
 ׳׳לןעא^עסט» ? ?ײךיל ךער א־ויף אמום ןגפעס ;עפו^ען האסט *דו :,קאפ

ײ?טחא הא? ? ^עלט אז־ף זיןד  ...אסאןד האט ^אט אז ,?\ט רען װ
.ןעיןען אזיף אי ׳ געבען א־ויף אי ,#לודזים אסאןז האט אוג . . 
א יועטט אגביר ײן1 א#עלס3 ךיר איז  העלפט ,;יט איויג !זיין ח

ך ?ךידיל,י ^עראטע^ע ; קיןןױן .קיין  האלט ,?ליף ימע1א
.יאןאט׳ןוע . ט . ? ע ^ א ט ך י .פ .  .^ווארט ]יא.ג;געןיץ האלט דו .
.זײן אז־וי מוז , הײליג איז צכעןזרזה, . . , !
ק עס^ביות ^עלבע אונ  ניײלע ךער אין איהם זיךר האנ
פון ;;עךרײט אייער אונ ,^עליטין איבער טויזע^ער

*״גײן טיט״ !. «יא  האט ̂נר ,האךץין אין גיװען איהם באי איז !
щ א^לײלע ;ע?ין זיןי געןןאןט ניט ъ !

 אדץסט איהר }אןז ,פאאולינע געקי^ען אריץ איז אלר3 נאר
 זוקע^ךג נ&אר ןנלסי^עי־מ א?יסילע זי־ דןאט רויד װאס טוכ >ןל טיט
אלעטיןים. פרן

 קוקץךיג פ^ים אין איהם פאאוליגע האט דויר!״ '^עלטער -
עךאנכןען ?יין יף1א געקומען ארױף איז ״טיר 1 וןעזאןט  זאל איןל ׳ ̂.

. {גךלויבענעש ריא טיר איהר וײט ,ײן1 נ?ןע;אשךבי אײ־ . .» ?
. א. _ י -.

 סיץע איז ,שלכע;ען אײןד וויל איןי וואש לה3 דיא -
׳ עמי$ע3 גדן רי?יל ט־ױזקט פינף טיט םײדל ׳

, 1 $ער נאןז א?#ר אונ . .
 אונ , ךרײא אמאל אײןז מיט גערעךט דולןז זיןז איך האב אטז

 דיער הבר?£י> סיץ פאר ײן1 וועט איחר אז ,ךעפו;ען ארויס ך,אנ
.חתן אפאסעןדער . .רײןז גיט זײ?ט איהר . .  אײןז װעט ^עלט ךי .

ן איהדוועט ?יײ^ען׳ ניטצין ע !. .גליקליןד ^ ען. ען .ל .
הערינדיג כלח( )מאסקירטע



 ייא ^עװארין .קאלט דוידין אי3 איז װאךטער די העךקדיג
.אויןגךין .  אי 3 אפ $טאר?ט כ־יארץ זיין וױא גע$יהלט האט ער .

.איהם . ; געםיץט האט ןגר . .  ין3ד<א מאןןע טא$ע ײן1 אוינ .
ע’ךא ;עמיי^ט... צ ^ א עןי עוו ^  לײן8 ,אזפאאוילינע ,טײמעעס איז

. איהט אץ ןיןז לי?ט $ב'ול איהר ףיט .  אוים זיןד זט;לא לפוף .
 טיט א^ילוןז אי־הם רעלט זיא ; ןאליצע טיט 'ב־וילים !» «?לאז

. . תבלעס טױזע^ט פץף ד־ואט וואס לה3א  אסיאוןער , י1פ .
. ! טעות

; ? נו — .  ין3גי אץ אײןד איןד אלזז ? איהר זא^ט וואס .
. ^עפלעגט וױד־ער פאאולינע האט מ? ײךען3 באקא^ען

איטגוט, ױטפאר נעטט פיאדעראװגע פאאוליגע ;ײטי־ג! ״גיט —
.אטײדיל» אר5 א.התן ??שט ע־וץ ?נין איך . .

אפכײלעהקײט, פון אלןל^ג גיהעךט .זיןד האט ^טי^ע דוידס .אץ
 האט ןןו־ וואס , װאךטער דיא טיט ;פךיךעהײט צו א^רויםע פו-ן

!א^ת ךעם אוג ,געןא^ט אוים ײ1 פכאי אזוי
.אזיוי? .  װאם־זע אוןתן? *$טעט״ №ין איהר ײנט1 .

... ? זיא #יז ווער ? ױעטען ®אי־ צײלט ךער אךלבה ? איהר #וןיץט
 זיא איז ,צוךיק פי}ף אכוד׳ןזים טיט , ;ײטעוץ ״אגױןג —

 טיט איןי ?ין , צוליק ךרײא אלזך^ים היט אונ ; געקיטען אן אהער
אר ןיא ;^עוואךין ^עקא^ט איהר אט;  ריפיל .אטוי^ט צו נןרוב , ה

 ^ינןעלט ןיאי ,ווארט טײן ®ײטין יט4 וויל איןו אבער ;טער ;יט , נלן
»; גוט ליןןר , טיר

.גוט״ ץײ^נר — .  ןיא קאןז איך טײנט איהר ? רויד הא .
 טאך;ץ ;אלןלײױקײט איז לאם ... ? מרים ניט הײסט ןיא ?־ }יט

 װעלין טיר ,«ײןז $עט איף , קו?זט , «ײ־ גאןז וויךער איןד שיק
.אךײךין3 בע^עי זאןז ךיא ' . .אײף יעט1 איןד . . .

 ײא1 < ?כאפט האל ײלע3 ך.אניין.זײא נוײלע «,קלײגע }אןד
-אריײם איז;ע^אךין דויד אוג , ;עןע?י;ט קכיץןלעף י1זי ןזאבין .

г 13 — ־ —

й־и•כלה( )םאםקיירטע
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 פאר ?רעגקרינץ ךעם פון ,שײן שנײאכען דעם פאר

 דוידס האבין , געשטאנען טיש אויפין איז וואם לאטפיל כײ;עךטין
ן י ר ע  דןי־ומות איז עם אז ,פ;ים פון.ךץ , קא^טז דער באלד ,^

 < א?געמאפןערטער אײן וויא , ןיןד האט דױד ;ת1לטיונ אלע ײיןגךע
 טיש ײם3 איז װאס ןיץקיל אײנצינין דעם איויף נעלאזין אראפ

 סזךן איבער ;טיאהטין אביסילע געװאלט האט אונ ;געשטא^ען
 ךיא לט93 אונ ,לעויעות אלע אירע טיט ,װאךטער אלע אירע

א כןאן איף טיץט ״איהר :וואךטער לעצמע  הײפט ״זיא ?״ גיט ך
 אײ אי3 דאס איז װאס טיט !»א^לײנעקײט איז ךאס ? מרים :יט

 $ער האט ,חבךנןע איהר וװיל , דעךיבער אפ^ר ? אקלײניקײט
 האט ,®ײדיל אךע^ע אײן װײל אלער ? נדן טער מיט ? ט:על4ו

 אײן אױןז געוויס איז נ$הה;איהר אךער , ;יט ^זיזה טסתרא.קײן
. אף;מע . .וויל מען װאם טאהן מען מאג ארעמע ךיא מיט אונ• . . , 

 דואט ,טלא?טין פאר גוט זיןד ,מיהאט צײט ניט האט דויד ^אר
 ךיא מיט ,?ךיף ס^םעטען א§אר גיגעבין אפ מוטער ךיא ^יהם

 ^עה אסאיב מיט דיאט אןבעט-טײךיל אײן ׳מרים׳ם :וואר^ער
 גיט נײזט ת איויב ,געבעטין אונ ,ןריף דעם געטלאפט ,צוךיק

ק זאל ,־ײם דער אין דא  דוא וויא ?אלר געבען אפ איהם ךיר מ
״ קומען וועסט

 צובײגעװינ אונ ,״קאשועךט ךעם געעפץט געשוו^ט האט דױל
אנגעהײבען ער האט , לאטפעלע נךעין;ברענע דונקעל צוס ,זיןז

♦ יייןמען
 צײט ,וואכין צווײ זײגען דאס דױד!״ טהײעךער אונ ״ייבער

 Г? איןד , !( צןלה )^רויסע ^עןעהען גיט ?ײךע זיןז האבין מיר
־ע אסאןז טיט װאך$ין פאר  ,ןטאג ;אר מאךו.ין אונ ;אר^עט ג̂ו

פאר בלה( ;מאםקירטע



̂ע טיט אפ איןז פאד ה כײ^ע אײנע צו ,סײללעןז שיי  )יײןמ ׳ *זל̂י
 געדויערין וועט דאם וואס ,וןלײךער חתוגה £אפטער איהר פאר

 גקעגענען זיןז קו־מען ניט נןאן איןד וויא אזיוי אונ ;ד^ז1ח א;עװיםער
 סער$ט ♦♦♦ איןז בין רואןד יענע פריף ךעם ךיר אי־ שיק , ךיר מיט
 ? ארװעמען5 ײ ווײסט אונ אפלהי געװארין שיעור איןז בין ... ? דױד
 זײן נאןי איאהר ,אלמן אײן איז ער איזת ;קויפטאן ױמען ארײיין פאר

 איז לעצט צום טיר, צי געשל׳ט שךכגים ךכײ האט ער ;ךזתונה
. ;עקוטען אלײן ןנר . ט נןאר טיר האט ער . ל ע ט  נאלדענע ^ז

 ניט געפעטין ניט צר מײן פון האט ער ,^ליקין ̂ר־ויסע , ^עלג
 איהם איןז ?ין װאם ניט ו״וײס איןז ; געלט כןײן גיט , קלײךער נןײן
 יי9 דזאט מען , ®ײנער גאט !נטשין;מע אר-נ ? געװען גיפעלינ אזיוי

 זיןד האפ איןז אונ ; געסא?ט טיש־גע שיעור דולט, פאר $יעור
.עשירות זײגע מיט , ̂ליקין דינע פון געןא^ט אפ .  האב אונ .

 האב , דױד אטת ךעמ זאג !״ פלה דײן פין ״איןז : נעזא^ט
 !אכען פײךע אךער ? געטאהן ?קלוג אךער ,נעטאהן רע?ט איןז
? •<* ? אךער ... ? אדעו• ? אײךעם אין  ין3 איף ?אט< לאנק א

.גםייון ךעם ^ע^טאנען באי .  ׳ ;דויד דיר פון איןז פאךער איצט .
 צוא קומען איויןי װעט ךיר איױב ... אװעק פאר איןי וויא אזיוי
-מא$ען דער טיר אונ , יוי^ץ די זאלפט ,אנםייון האט־ ךער . . . ! 
. בעהאלטין ;יט קאןז אי־ ... מה איןז .  דױד, ;אגען ליר אונ .
 ילויךה בת ןרץציןאלס ײן1 אז , ס־ול דעם פון וױים אי־ אז

. .דיר צו• זיןז של^לנט ;  !גךעםער ?זער נאןד איז ^פיון ןײן יא .
 זייער ,לאנ.ג . מרים ױין ,ןעהן וויךער צום ,לויד געזו;ד ]אי

 לעצ^ע איךע פנ־רט אינ ,ןריף ךעם געלײענט דויד האט ,?אננ
 װײס װאנען פון נךיג;טכא?טע גערײען ןיןד אויםער איז пу ; שװ־ות

!^קר עפ-איז אז ,שוין מײמ וואם , םוד דעם ןיא

,ןיפיעגט יאפיל האט ?׳< טרים ךיױ ;זיא שרײלט ״װאפ —
.זאױ; אליין זאל ער אז ,וואלטענדיג דער ףט

גאר כלה( )מאםסייטע
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 ךעם ןעלײי&ט רולןי ןיר האט ,ןףילץ דער זײא ?זק־ום3 ןאר
 ךעם ,ןייייט ךער האט,ערזײא נאןי ךער ק־ול; אויפין גר-־ף גא»יין

 אירל איהם נט;#ך?י .זיא אז ,ןןאן^ער אלס3י$ריךצ זיץ פון ??װן
ע £ ! ױט גארז מער אונ , «ס;י
 פון ?ער5לאז.ני אגאגןיץ , גיט זיא סאפט צו ,ץעה}אר -

.דױד״ ךיר פון . .  הפךה ךיא פעלט *^ער : ;עזא־ט אסתר דןאט !
^ין פון ? זײא דאךי׳ין ךען וואס ; ןיט .צא?\ן אפ ,^ןאהין 5א אי . . 

.ת1אל$נ נזאנין .
ר ;א ;אזוי יןד1א סײן ׳אץז - .^מיגןןע );ײןנ8 ך . .  ןייא !

 פון«ײן מען סא^ט ;ג-וײלעןי ײ>ןר1 ,נוט זײער האלצין אוײ־ין איז
!»ווערין זײ זאלין , י.סח ! לצי-צןןנ־ות $חור ארע?וען

.קײו־ דאךף רױד , טיין־יל װאלע איז ׳׳טריש —
ע ר ^ ע ע זײ^ר אוג ,די;ערין אנןאר ^יז זיא , ;יט לה3 ;  ;«לןל̂י

ך די סיט א^אןז;עפע^ךיג ,אסתר האט גאט!״ אי3 איז ^ליק א  , ה
.גט;^עןא ;ע׳ןזפןיטט
,טױם ;אר ? אזוי־ ;יט ? איןז זאג ״װאם —  יאסיל האט !

.^עזא^ט
 ציו^זין ל׳א?ין אלןןע דיא ;גיט;ע׳ןזנןעךט ןייא האט דויד

 זײן יף1א געלײ^ט אלד3 זיןד האט דױד נאר ;גערעלט אצײט זיןד
ט זיןד ףלע^ער ץ ^ווק ײנ דנ יאו׳ג ,לןאלךלע ײן1 אין א ק ןן אנ ר  פ*ן ט

 УИ »ז עאךהער אױ לןלעיעװינ אייער אונ ,ו.וי.זיט מארגענךיגין
עךיין ן 'ארײן, איהם !ײנען וואם ,^ ^י א ר ^  אין היף היף׳ '
 אוקעד^ע אונ ?כײלע;^, םיט ,אײ^ע׳ןזלאפין ч יזא ׳ כ־׳אלדז

.?חיטביות

 5!א
 טאג; ךעי

טין א ^לי  י

 ןעהן ניליק
 כ זײן ?«נ

ניט
 ו.ן ^טעסץ

ןעל^ע^ץ ן

 ■ מײן יט3׳
ט אג ען ; , 

 ^עװארין
י ^עלטיגע

ער חאט

— мве*®з)Эб^э^с«<1—

 ו ; טײער
 או אי;ער

 גו-ט ײן‘*
 ׳ ניט ןץ

 טײ אחר
Й*» ײ א

?» т

זאכט)טאסקירטענלה(ן<
1א
^יצדײעז
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 יעם
 רעם ;ט׳
אירע יהם

פון ;ןןער
ה ־יא ל סג

I ין3צא. . .

. . ײא .  ן
פין«ײן :ן

.קײן ךאךף  
;כןלי^ג«

׳ האלד לי

акг יאסיל

?מי׳ןזץ יץ
ז»יץ יף1א ו

ра ןזעןדינ. 
У П  רפין 

אין ?זיף ׳
ע ^ ד סע אי

זאכט

א געלא£ין איבעי איז זאלט אי פאי איז ןא$ט ,גאפט ך  נ
 דער אים טיט אוינ ,$ויע$ד רער ^עקו^ען ןגפ-איז ;טאג ךער

ט ?ןאל דעם אונ ;דוידין ןאןי #ליןןין א  ךעם יןד;עהאט1א יאםיל ן
 ,׳טךןיה א.גר'ױןזער מיא ;א$ױץ וויא §אךט זװזן זײן וױא ,ןעהן ניליק

. ^עפוײמ ■ ?1 האט סאןץ איג.זײן
 ,רויד איז ,געד^עלט האט טינוט פופצין װיא ןןער ניט

 ךעט ית1א ווידער ,*יןןער זעלביגין ךעם אין וויךער ^יןעסין
.פנײלין זעלפץע ךיא מיט ,^טול ן־׳גלןעױן |

 טאכען ךללןאנט אײןד ,גײטי־ג פאר איןז ;ע$ין ׳איצט ~
ע מײן טיט’ ^ . דויד״ פרידין צו איהר זײלט ה . .  פאאולינע האט ?

 איז.קאלט דױדין ור״יללען פו-ן ,קזמײכילי אלײלטין טיט , ;עןא^ט
^דינ דער ןיןז ,סאךצין אין ^עווארין א ס !יינע אויף ןן  ??לטער̂י
 ,לןראפטי! אלע ^עלןע;דיג!יי^ע זאמען צו אונ ;װאיטער נעלטיגע

:;עזאלט ער חאט
 סיר.זײןגי אי3 איז ׳ כןרדוח אײ^ר !פיאדאראװנע פאאולעע -

 איבער ,אײןז ווילט איהר אז ,טכאקט־ן ךאל אי־ף װען ; טײער
№יג אביסילע ,האלןןער בוןי ארעמען אי;ער  ךאס איז ;סאיען ל
^ע ריא פאר בע^אהלט נרט ^ײן  ןנרלויב איןז ווייל נאר ׳ סץזע גא

 אז ,.דיעקען מוז אוג ;אײןד װעגען טכאכטין אזעלכעס , ױט ןץ
ען .פאר סיר , ליהטיקײט ךער אץ טהוט אונ ,טיץט אהר ענ  עןי

й*» ̂נר ןזיהע אײער ,מיר איז ;מבךטע אײער  האפ !עיאךע זײ
ט איןד .!״ אדותן ל^לנט №ין ?ין איןז אז ? נט;נעזא ;עכטין;י . .

,זאלט גיךעט דויד ןזאט ,װעךןזער דאזי;ע ךיא אונ
 האט װאךט יעךער פו-ן אז , הארץ פיהל אזוי מיט אונ ,^יצוװען

זיןד כלה( )מאםקירטע
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 ופון ,?ןוץי^ג פזין ׳ ךיאם פאר פרן ןע^לײ אױם אײן גיהעלט זיןז
 געוײזען ןיןז האנין אוינען .זײנע אין’ ; עלניךעמנג אוטדשטע

עוין.י ײיא טי
 אי איז ןיא ,שראקץ דער אבימילע זיןד האט פאאולינע

 װיא ;עװאוסט ױט האט .זיא ;גלײןז צו■ ^עװאךץ רויט אי , טױד
״ זײן ̂ליעטין פאר באלד זאל ןיא ס ע רג ע .פרונז ײן1 ^ .  האט ארנ .

. וועג יע^טין צום .גלײןז׳ א^עהײבעןגײן

•געזאןצט ?זיר רואט איהר ;^מת - םײן באןד אונ !»ישטעט :
.אהתן פין נױיט נאן־ דאס איז .טײנוןג . גילה אזךי בפרט, אונ .

;?עקא?ט אבי^עלע אײןל• איז רײךין איץד וויל איןד װאס .  דא .
ק רעט . אפאנטאןיע פון , .ניט $ . .ארזאם פו-ן . .  אײןז זאג .איןד .
.װאלטער הײליגע אונ ,ריכטי^ע גא^ץ .  פו-י. וועל , איןז גיט .
.לאכען דױד אײןד .  פאר שטײט ,אײןז רײד איןז װאט ילה ליא .

ען «ײערע . דויד ,או̂י . .
 ״קײגעם אונ ,זײטין בײדע א־ויף אומגעקולןט זי־ןד האט דויד

 ; איר אויף אויגען ןיײךע געשטעלט אז׳ים האט;יר זעהעךיג גיט
 אי! ,בײךין אויט פון ״ווער : א^טזז אײ^ער ו.ױא ,בליק אזא ?יט
!״ ? ?לשונע ךא

 ניט וואךטער טײנע זײנען שױן ,דויד אמת דעם ״זא^ט —
פאר }יט י ײא1 װילט איהר אדער ? אײ־ פאר נליג;ש^א §אר

. 1 שטעהן . איד !אײןז פעט ,איןז !סאט־ אײער זוןד ,איןז .
 !טי־ר לפעלט אזיוי < .זײן חתן מײן דאלפט ,דויד איהר אז ,^עפין

.. ? אײז.קאליט.י וויא זײ?ט איהר אונ י?װאהל!־1א מײן איז אזוי

 איהר ןן2
איןז ״לויד
שיאל כיןײן

 עי ך,ערט
אײ>׳ האט

,Р ׳•״ אחהן
 יפמעט אן

 געי װאלט
 אין װאלט

^ ךוימין
 Щ אלײן
 טהוצ וויא

צו■ ! ײןג'

• * ׳■ זיןז ׳

тאנ
ג^פיויגין

 ‘ה איהם
.יאהר

г;т״אגגעהי
אנ ׳מיט’

 אראןגעלאזעןג טיט ׳ קאפז אראפגעלאזע^עם אײן טיט
 אוס איז װאו• געװאוסט ניט אונ , געזעסין דױד איז ,איוינען

 נא־ ניט ,קעךטזגע איבער ןיןז האט איהש פא׳־ ; וועלט ךער
 הערן זאל אז ! קאפז אין מאךןי ליא אפיל,י נאר ,האלצין אין

פון כלה( )מאםקירטע

א ״אײן
 ; ״ליגט

ז ״זאגט
׳יעלטער



ן
^נג ‘־ ווערטער כןלאךע אזעלכע , רײנע אזעלכע , טױל איהר פון рз ,ןייי

 ער האט דאפ !״ דײנע ר.ין איןז דויד !ליב ךיר האב איןז ״װיר געװיזען ןיןד
.ניט א־ויןז טט1געהל אונ ^עטלאהט ניט מאל נןײן ; . .לםיוף או-נ . . .

 איהם !לי?טיג אנץ3 ,װאהר אריפין װעךטער ךיא ער העלט אי אין ױא
 איןז ניין ״כנןעט זײן א־ויף ,געלןריינקט ,;ערגעךט3 אי?ט האט , װיא עײאיספז

 געװען דאס װאלט גוט וויא ;צײלט רער ןיא האט ער ױאם אחתן!״ טהא אונ «..
 וויא ״כקעט» װאלט דעם פאר נאט דאנקען , נאר ;׳במעט» אן

!אדותן ׳שיוין בין אי־ ;^עזאגט זיא װאלט איןד אז ? געװען װאלט
מײן געקעו־ט איבער ,דוענט מײנע מיט , אלײן ניט אי־ װאלט ןײט באןד ינ

 ןיא ;לרוים זײער ניט נאןד צרח דיא איז ,איצט ? ליק3 ̂ר־וימין הל3 די אז ׳
.ןא;ט *אחתן פ־ן װײט גאןד איז ״??עגי״ אז ,דאך זא?ט אלײן אך ; , ,  נאר .

. ? איצט ךא מען טהוט .װיא !איץך !יןז,ואג . צו ,;א ? זיא מען גט:זא וויא .
שפאלט ךעד״קאפ ,ןרענט ט־ס מײן ןויא , אח ! װאם צו■ !' גײן 1,,פ װעל ,ד

. !ןיןז י י . .

 דוךןד , בויגין פון §ײל וויא זי־ינען שביות‘® אלע דיא אט
 װאס 5קעקיגלע אהאלפע פאר ,רלאפ אין איהם באי יגין1גענןל
 אגא^צין פון לײנגער איז .זיא אז ,;עדא?ט ןיןז האט איהם
.יאהר

 וױדער פאאולינע דואט Л דויד לי^ער ,^װײגט *איהר -
 דאם ןאג אץז אז ? ;יט ץיך ו.לױיפט איהר : רײךין ״אננעהײבין

 איבער ®אכען ליפטיג .זיןז וויל אי־ אז טיץט איהר ;א^ת ״מיט
ט מיר ךען איהר ^ןאננ׳ן ? מעגט^זין ארעמען ׳יאײן  אזעלכעס אז ? ך

: ? חאראהטער מײן אין ,נאטור מײןי אין ;יט ״ליגט . , אךער .
 אײערע מיט זײן טלטב אײןד ווילט איהר !;אגט , דױד ץאנט

 אײ^נר װאךפין יט3 איהר װילט אפישר אוג ? '׳עלטעךק
גײטערין י כלה( ;טאסקירטע

§אר זטײט3>

 אונ.קיי־נעם
 ; איר איױף

אין ,ײךין3

 ניט יאךטער
 עאר יט3 ^

אײ !אײןז
 !מיר פעלט
?קאלט ! ..

ןגעלאזע«
אוס איז :ר
ו נןי ניט ,

 I הערן זאל
פין



. ? *גײטערין . .י1אז א־ויב . . רןאן אהארץ !אײןד צו גיט אי,ל האב .
אר .ליעבין מאל אײן ̂' . אז ;ןיןז פיחלט איהר אלד3 וויא אינ .

לאז ;יאיהר נ^^ין אין .גיחעלט האךץ אײער ,ליןע ״אײער
ע ךיא ןײן ׳ףא ל̂י יט4 טסת?!א ׳ יר9 דאןד איז ! .נל̂י

»בא^עךט .. .!
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.ןאזע זעלפיגע דיא אין גי־ןעסין אלץ נאןד איז דויר אונ . .
 נד:הא זײן ציהען אויס געװאלט ,פליק אוי^ען אײן ;אןז האט ןגר
ק אן מ ע  , זאגין זיא ,קי#ין טיט ^יטין אפ זיא ,הא;ד איהר ;
 ,ליפטי^קײט דיא רויא ,לעפין ךעם וױא ליעב זיא האט ן$ר אז

 , יןזנײךער־הײױל ליא מיט ליבע *ײן אז אונ ; מעלט גאג־>ע דיא וױא
 !לי$ע אקאלי^ע ׳ ליבע אלןלײנע גײעגדינע אי3 אפאר .גיװק איז
ת פין ,קערז אי^ער ק3לו*לי4 ךעם הערקליג נאר :  לעצטע א

.יואלטער . .אײז טיט אליץט3 זײנען זײא וױא ?יהלענליג . . . 
 װאם נאר אט אז :זײ פו׳ן נןלאןט ,טילנןעלע צפון א.קאל^ער וויא
 איהם האט ןיא ,פײעךךיג אזוי , הײם אצי גװוען זיא איז

א־ איז '?מנט״ אז אײ?גערעט  ,א$אל היט !אחתן פון מײט נ
 ?יט לי^ען ?אל אײן נאר יןאן אחאךץ *אז :ןיא .ציילט דער

(לי?ע3 ליא ײןז טרים זאל אוג ,אםת  אונ — !״ וו. ז. א. , ל̂י
 ״I ״.אךײמעל^ע,קאמעךיע איחם טיט פיהלם פאאולינע אז אטחים^ה

 אי3 דיאטי ןנר ; נןאפ אין ^עפלויןען דוךןד א?ליץ וויא איהם איז
ג יף1א אונ ?ע׳ןיטיןט; פעסט זיןי לי ^ ײ  צוא אויגץ זײנע ה

 :נעזא?ט״ בע^לאסענע א§ע?ןטע סיט ту חאט ,פאאולינען
ЛЩуЬ אײ^נרע §אר ,איץד דא^ק איןד ,פיאדעראװנע *פאאולינע  

. . ר. ע ט ל ע  מײן פטעט איז זיא , ײן2 םיעע מוז דיאגײ^עלין מ
. טיט לח3 טײן אוג לה,2 . .  ;טייןגר זײ^ר טיר !ײןט איקך !

I א^עלט3 איחר איז טקתמא ^אר

 אז דין
צ דער

ט אנ ;

 ־ אײןז

« פוין

אזריכלת( )סאםקירטע



האן .י.איזארץ
 и ;זי{ד לט1

 לאז איהי־;

» מ ױט ?

ע... ־ע אז ן
 האנד ײן1 ק

 ,זאױןי זיא
ליכ^קײט,

 ,רער-סײדל
 ו לי?ע י$ע
 לעצמע~ל :יע

» . . ! ז ײ «
 יואס גאר ט

 איהם ;יאט
אל, יט $ * 

 ?זיט ליבען
א^ג ־־־ •'״ •ו

י״ ן^יעךיע
 אי5 ?יאט
 צוא אייגין

:,געזא?ט 1
ע9לע* ־ע
 מיין צט4
• מייןןר ר5|

>זרי
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 װעט »ןויא ? ונע$לאק$ען דױד איהר זײנט פעסט י1-אז —
 ^רלױמנגעש ךי געגיין מ־ויל איהר טיט אלײן אײןד וועט ןיא אז ז.ײן

. ?׳ םא ? « ךער . .

 ליא פון ,טיג.ליןי איז נאר ! ;ערעלט איהר זיץט ״דאן —
. ?אג עאהין ט;גאכ .. ?׳׳

 ןי^ןד §אר איןז ? װער$ער טײנע דױד ניט איהר >לויב.ט —
האךןיק!״ גא^ען פון ,^רלױבען אײןז וועט ןיא אז ,אײןד

,הערין ;נןלויבענעש ךיא רועלין אויערען סײנע »אויב —
•I ^לױבין מיןין װעל איןז ;;מיבען ^עװים איןז וועל ,מיויל איר זון

V.. ׳•* ‘4 \ . . . י ׳־•
ч 3 איהר >וילט — # щליא ? .גי^זעהען דאם זאל אלד 

. ?ןינוט? .  א־ויף לאזין אײןז מוז איןי ;אר !׳׳ ןגײט ׳טיוין דאם איז .
 / ק^י׳גן אהער מרים אײער װעט באןד ;אלײן ^טוןךע ?עוטיל אײן
 איהר .זײן ;יט בײא ךער וועל אץך װעלטער ליא זא^ען אײןז אוינ

1 אךך׳ג ׳ איף \יא3 • נוא ;ווילט איהר װאס בײךע רײךען £או.ק װעט

£י3€*<*—‘ $ע 3 9 6<6<*»1---

6 .

,^?אלט קאפז ;ןיין וואס ,טשאד יסין1־0א פון אײנער וויא
 אויגין די אין ,.קלי^ט אויערין ךיא אין ,לןלאןט ישליײזץ ךיא אין

;טימ*ט הארץ דיא אונ ׳טווץךעלפ, ♦ לירען זיצץ איצט איז .  ^ע̂נ
 ׳ איעיײדין זיך ו אײנפילדען .זיןד ^עיואלט ^עןער האט ערז דויד';

.׳ ארולום איעס איז ךאס אז דאם איז וויא , ווארום ! «חלום .
מיגלייזכלה( טאסמירטע

I



 זי־א אן גע^ריבען א-בייף נע?טין אים האט ײאם מרים ײ־ן1 ? מיצליןז־
 ךיא ;אים ליב צי ,;ליק א;רויםען פוין ,געזא^ט אפ זיןד האט
 זאל ער אז ,אים בײא בעט װאם ,איהם פון פאךעלט װאם מרים

 !ן1אגםי בײא ןיין דאךף מען ^עאךק וויא ,לעלגען איר פוין זיןז
 ,גיפארין אװעק איז זיא אז .גע^זריבען איהם האט וואס םרים ךיא

.דא איצט ׳ זיא זיצט . . ין אלד3 איהם װעט זיא אונ !  דיא אין ן̂א
 זיא ,וואךט דעש מי־סל אים איז ןיא אז ,מ'ױל איר מיט ,אױגען

 יאין ?!.... הייךל כײ;ע ךיא מיט הײראטהען צו אים ערלויפט
.״}אר ? אהלום גיט ךאם .  זײן טא,קע װעט דאפ יב1א ? י.א װען .
 ין3 , גוט זײער געװים »איז ;ליטכאפט וויךער ,דויד האט ?* •אטת
.הפטהה מײן נזיט ,וואלט שיץ פון ?כײא איןז .  זיא ווען אונ .

 יג3אײ אים זיא באקוטט , װאךט מײן בעטין צוריק נאך ךער וועט
. !יט3 . . ר א . נ . . ? א י ו  פאר װאס אהער? זיא קוקט וויא ו

אפט ^ ^ . ? בײדען זײא צװי׳ןזין זיןד גע$י?ט «מעןא . ײן .  ײן8 /
 ;אןז װאךנ^ען , װאךנ^ען מוז איןז ;טיר ײא3 יף1 ליךט מיורן

!״ מינוט אפאר

 אריבער מאל ^טליכע הא;ד, ךעפטע זײן םיט האט דױד
 נאר ,נעבין אגענעץ געוואלט האט :לר ;פגים זײן איבער לע^ירט

 ; מויל דעם עןענען פאךנאט־ער גו-ט ,נערזאט צײט ניט קיאט ער
!מרים ני־װיזץ זיף האט יקװעל אומ־ץ אונ ,גיענןיןט טיהר ליא זיןז דואט

 אוגטערין ניןואיען איז_קאלט אירם וויא געפיהלט האט לױל
 ,קלאפען מעפטיג אזוי אנ^עהײבען האט ,סאךץ ןיין אונ ;צווןג

װײטען.י ךער פו-ן הערין קלאפ:יעדער ^עקאגט האט מען אז

 געבליבען ^טײן איז או-נ ,^וועל דעם אריבער איז ,טרים
 , קאפ’ איר מיט טדײסיל אל'יכטען גיגעבק האט זיא ;טיהר נײמ
ן אווץד אגוטען פון צײ^ען צום  ,ױזעהען האט דויד ,וועך^ער׳ ̂״

אונ י כלה( )טאסקירטע
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̂ג קו?ןט אײנער וויא ארט ךעם אויף ,§נים איר קאןטז אוגדער  א
 פון ,טומאן אגעדילטען אין אךער ,אטוןז חךןד ,אזאי• קא;טזךער
 ער האט גאןז ךער ,גיקולןט װײלע ארעכטע האט ער ;ווײטען ךער

 !״מרים :געזאגט או-נ אטהום ביסיל לעצטע זײן זאסטק.גיגו^ען צו
.אהער;עדןע^ער קיטט .  אויצ־ען טײ^ע טיט העוין וױל איןז .
. אײער . . ג א ז - ן .איגיער טיר יט3 איר א . .  אוג ! מרים ? הא !

.“?• ?ריף נעקטיגער . .

.איןי >ױיל - . ♦נ׳ויט ליב אײןי האב . .  ליבער ! אמת .
.ז\ןד פון . .ליק3 אײןד אי־ וױ;ש . . .ליק3 ךער אז ךעכין אץז . . . 
.?ךעסער אײןי פאר איז . .?עןוער׳ . . .

. ? װײטין״ פ־ן איחר #טײט װאס ״פאר - .  טיט דויד האט .
 ;'שרעקליכעס געװיזין אויס עטװאס )יןז האט אים גיפרעגט ^ךעק

.קלא?ין:אנגעהײבען טעהר נאןד האט דזאךץ ײן1 וואם פרן

• • ויעיטער טײגע נאר ,נײטיג אײןז ,איצט ?ין איך׳ ״גיט -
 אונ ? אטת !העךין גיוואלט מ־ויל מײן פון האט א?זר װעלכע

 ט:זײנ אייהר אמאל, ̂אןז ; ווײטץ פון איהר ןזעיט וועךטער ךיא
•טיר פון כרײא ! » .פאיליגע״ פכײלין מיט ׳ ליק3 אײןז װינ׳טע אקז . . .

.״פאאולינעפיאדאראװגע־ן- . .איייןז איןזדאןק . . . .פאר ! . !
 , גוט גיט גיװאךען איז אים ,רײךין געכןא^ט גיט דויד האט מער

 אקאלטער־ געטראטען ארוימ איהם בײא האט ,לײב גא^צין אויפין
,^גוײם ,  אםיקךיגע אײן וויא ,פנים א־ויפין געל גיװאךען איז ,
Н.הלשית אין געפליבען איז אונ ,?לאט

.דויד. אײןז־, ;נךמץטערט ! רױד אח ן אײןד ?יט איז נאט .
 דיא האט אייןז■!״ איז וואס !זיןז .קרעפטיןט ! טוט אײער ליךט;יט פאר

 רןאלטע פנים אין אים דיג3/צפריצי ,געשריען ^זךע־ טיט נןכײלין
װאםםער י גלה( )טאםקירטע



:װײן טויל אק אים $טויפי?ױג , װאקסער . . ראמ . ,  אונ ,
.זיןי צי אים ןריץמ^ליג .־ ;

- . : ח.  דןאטדעי פיא;..דא...ראװ״.גע פאאו־-לייגע א
.רוחעי אפ זיןד אװײלע טיר ,^ולויפ :געזא^ט דױד־ געמי^עינןער אפ . . 

.זיןי צו קוטען . ;עתד\;ען3 זיןי . .  ךער אלר3 אןער האב איןי .
.געהען ; :ג קא?טז דער ל1ק ךעם .  דיא פאר ,ד<#ק איןז , אה .

. כןאמעמע . .?ןעקטאקיל. ךעם פאר .  איץער אײןד האט איהר .
. געטאנט יגײ№י גיט גא^ץ בוקהאלמער ארעמען ךעם .  איןז .

.אייןד. ךא^קע .סאףן סײן א׳ . . . * !

,האלץ ײן1 לןלעטט פאר רױד־ין האט ,ריהטי^־ײט דיא אין אונ
 / לןא^ט ךער באלד חאט ־, גיזייון וןרויס פו־ן ,#אײ־ע ̂ר־ויס פון
 וואס ;פאאולינע נאר איז ,נןיהר ײם3 ^טײט װאס מרים דיא אז

 ׳ קאפז ק^ענע;אבעװא סיט ,א״גים גיצו^ען ארויף זיןד יף1א האט
 אײן , מרים וויא נאטור ,מל<$ה זעלרי}ע ךיא פון אלץ ,$עפ טיט
 ךער האט יוײןינ, צו גװ\ען איז צײט ךיא װײל נאר ׳ װאלוןער כןאפ
 האט דעךיבער װאס ;ת1ח?רוג אפאר ניהאט זיןז מאלקירין פאר
 דער אלד3 זיא האט אונןגי ; נט:^אהע גײן צו■ צו גיהאט מורא ןיא

ט זיא אז פאך#טאגען האט ;לןאנט ץ  ״אדאײוועלעע אים מיט #פ
 ;יחאלע^ט .דיאט £אר ?רוים פון האט אוג ;מער ניט ײא^דיע׳

.טיוייט צום

 ניט פאלל צו אוץגעךינטען אזא יף1א אפער ך.אט פאאולינע
 ףער מא^ןע איי אין װעט ער אז ,געסיי^ט האט ויא ,גיקלערט

 װעט.זיא גאך דער ,שײךין צו .זיןז וועליץ זײא ,טױם כלה זײן פןזאנ׳עז'
 נאר ;פלאן איר מיט , ךאמאן איר״ר ג-ארךנצין װעט אונ ,קו^ען

 ׳טוין זיא האט ;געסאלעץצט נאלד אונ ,קא$טז ךער זיא האט ̂נר אז
; טעטערץ אים , אים צו גײואךפין זיןו אוג ח^ב־ונ־ות אלע פאךיאיען

זיןד כלה( )מאטכך^ע
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ג .זיןד ^וי ײ  צי גא^צען אין שאםקע איר ןיןז האט ,איהם ארום ןי
.פארק .  געלײ;ט ,אויגין זײנע §אר ני^אן איוים זיא האט זיא א.ינ .
ק איז אונ ;טיש א־ױ§ק ב לי ען  דער טיויט א'ױף ,אים פאר שטײן ;

— .זאגין איצט א.ים זאל זיא װאס מישעגליג ױט ,^ראקען

 : געזא^ט האט אוג ,געקומען זיןד צו ל;אל3 א,בער איז ןיא
 לאז ווײלע אנ־לײגע ,אײןז פערולזיגט דויד ליבער אונ ,״נעטטער

קום באלל ; גי^ךאהען איבער טיר האט איהר ; אלײן אײך איןד
 ; האבין лгу ?יל איהר וועט צער אײ^ר $אר ,ןי^ער ]ײ;ט ;איןז

ט איהר ער אײן זי̂י  איזזיאאריויס װערטער ךיא נײא !*התן .ןנרל̂י
 זיא )ויא ,אונ{ין״טיש מאםקע ךיא לאןקליג איבער ,ציטטער פון

—.גיוואךפען אדאפ פון.זיןד דאט

7♦

 אין ©א?ן>קע דיא גענוםען דױד ?אט ,ײן3 אוועק איחר נאן־
 אונ ,ױשטיג האט ער ;בעטלאלטען זיא אעעהײבען אונ הא}ל,

 ,האר ?לא^דע איהךע ;טרים־ן זײן לה3 זײן נט;קאז ןער פץלןטליןז
 אזוי ;פ;ים אק דזן איחר טיט ,גץרעמען אירע מייט ,#טערין איהר

 אנגעד״ײבין ту האט איצט ;ײן1 ניט קאןז ו־יפטיגער וואס ,ךיפטיג
 איר א\ז וואם ? געדאךפט אלעס ךאס ;יא האט וואס צו , טכא?טען

 טא^ע נאר ? איצט'זאגין אים זיא װעט אדןירוץ ?אר װאס ? יונה
 אונ מונטער ,פליער וויא פױצט פאר ,גיקומען איײן זיא איז יאלד

פרײליןז ’ י כלה׳( )מאםקירטע



 אוימן דיא אנפקעױן איהם לע^ין סארט דיג4ןעצע אונ.זיןז ,*כיייליץז
: ט:געזאנ האט זיא אונ

.,מ־ - . ט, אײןז אין װאם ,לת1ח ליבער &ײן . צ ... ? בע^ער״ אי
 אזא טיט גװואךען נירעךט ארױם זײגען וועךטער ^טליכע ריא אונ

 זיןד האט װאס ,ג^ציגקײט , געטראךטאפט §יל אזול מיט ,זישקײט
.באל]אם גוטער וויא ,האךץ דוידס אויף גענאסען . .

.רויר ליבער וויסםעל איהר זאלט - .  האסכןע ריא אז .
.דיא}יי^ערין גיווען איז זיא ,מרים הײמט .  ט?שיח אײןז האט זיא .
.נדן רוביל טיױך&ט דיא גיװען .  טא;ט דער געכטין אײןז האט זיא .

.נםיון ךעם ^טײן בײא זאלט איהר אז בריף אין .  אלץ איז דאם .
.איןז־ - גיוןען איז אינעװײגיג אבער ״ ,זיא .  גיווען בין איןז .

 אחתן אר6 וואפ אםת ךעפ װיםסק ױוואלט האב אץד או: , מרים
 י1אז ,נאר !געלט דאם אךער ,ליב .זיא איהר קואט צו ,ײנט1 איהר
 אײעי ;געלט פאר בײטין גיװאקט ניט וואךט אײער האט איהר וויא

 ךעט פאר טיט דערי איהר האט ;ידוײליג אײןד בײא איז הבטחה
 נעלט מײן ניט אז ,זיכער $ין איןז א־נ !אפלה פאר טי^האפין

^ אימןר איז או .װ .  ,גיזעהעןי אונ גיהעךט, אלײן אי־ האגנ איןיט .
 ים1א אונ ,ע^זא?ט גא^צין אין געלט מײן פ־ן זי־ האט איהר אז

 איץז איץ ^עפין אץז אז ,װײם אי־ ;רוהיג איןד ניין איצט !געלאקט
 וױלט ,דויד זא^ט איצט ;רציון מײן ,װאון׳ט סײן ,איךעאל ®ײן

.חתן מײן [יין איהר . .  רעפטע זײן גע^־ײגען א־ויס דואט רויד או-נ !
.האלד װ גײךע .  ײערע1 ,געלפלאפםען ]אטמען צו זיןי האבין הע
 ;גיוױץט דואבען ײךע3 אונ געגאםען; זא?ןמק צו זיןי האבין לי$ין'

!קזטחה ?רויס פון ,§רײד יס1לר פון

 נאר ;אהײמ ןעקומען דויד איז נא?ט, בײא אזײגער צװעלף
 ״איז דױד אז ,קא?טז דער באלד עלטערין זײנע האבין איצט אויןז

גל־קלץי ’ ’ כלה( )טאםקירטע
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 , גיװען אין מרים וועױ ,ךעךצײלט נאלד זײא האט ער ; ליקליןז5
 אין'שטוב ; .קאמעױע ךיא געטאפט האט פאאילינע וואס פאר אונ
 ביאלד האט דלות ךער ; ױװארען לןלענער באלד ח׳טןז ךער איז
 ייארען ;יגרײט צי ז.יןל האט אוג ׳גןלוהױנך ■»ײן נעפאלןט !א?ומק צו•
п לאעיען ךעם טאנ ביז т , ז.ײא הא?ין אנ'9 ?יז י ךאנען פון 

.;קט:געבא גאטז אונ ,גיפכײט ןיןד ,ױךעךעז

 פאאולעק טיט דוידין בײא גװוען איז אװעןר, קו^קדען ךעם
 . זימיר איױןד זײנען ,עלטעיין פאאולינעס ;ולנאים א^רױסארטיגער

 בײא גװוען איז מכען אין ;,וויבאר״ איר טיט גיווק ?ריךען צו זײער
 ;גילעפט קליך;פלי ׳ זײער ,.זײער האבין לײט ױ;גע ךיא ;םתרנה זײא
 ;אים זיא זעלבע דאם אונ ,געטכײא איר אמת מיט ^יװען איז דויד
 י^לטערען דױדם ;צװײטק ךעם פאר אײנער ןילעפט דואבין זײא

 גאט נאר האנין זײא , צרות .ןײערע ^עסשען פאר אויןד האבין
.קעדער לי$ע פון.זיײ&־ע ,לע?ין נג;לא ארנ גיבעטק.פאר\עם;עזינד

,כןתונה פאאולינעם אוג דוידם נאןז יאהר זעכצעהטען ײם3
 אלע ,שײנע אלע ,קינדעולאןז היפשע געהאט שיוין האבין זײא

 שלאפט פאר ׳טטאלק פאאולינע איז ;^יךים פײא װיא ,גיךאטעגע
 ;ג;נאנ איבער אײן ,אפאךקיהללנג גיווען איר יײא איז עסז י; גװוארין

 האט איצט ; ךאקטיוךים א»אר ?ריי^ען אראפ גילאןט ד.אט דויד אונ
 זײער זי־אדױד האט ;אמת ךעם װיסכוען גילוטט פאר װיךער איר ןיץי
 «גו^ער )איךער דאקןןאר דעם גיזא^ט האט זיא ; ;יט אךער ? ליב

:אלןינות מיט פעקאנטער(

 ^נײךין אײן .זיןז , דוידץ מיין הײסט ,®אן מאן הײסט ״אנו•
 ?׳ טאהן ךאס ער װעט ,ראטעווען טיר װעט פלוט זיין װײל ,אפינגער

.רויד ״הער :זא^ט אונ לערט(גיך ניט ג:ל.אנ ד.אט ןאק^ער ךער אונ . . 
. ?לוט פלישע אביסילע באקומען מען וויאכןאן . . ע כ י ל ש ק  ]18 מ

אפינגלר כלה( )מאסקירטע
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. ; ךהײגו אנןי?;ער . א מען װאלט . געכןא;ט .קרא^קע ך
♦ . . ראטעװעך. נאלר

ט אסאןז - ו . ? מ . .
ם... - הו עו ^ פי ץ א ^נ *^ענוג אין . •

. דאלן^עי ךעם לא&ט ךעו־ רויר האם ארומ אװיילע אין
. &ןז גע^ארעו־סע ךיא . .אןינגער ביװעגיינ זיןז . . .

. אויס יאלן^ער ךנר האפ ׳״ ®יץער ^אטט —ײ . . ן ע י י ^
* . ״ ? ךע^יאהן איהר האט װאפ

 עזו?ד5 אלד5 פיי זאל זיא א?\ !׳׳ ן\ט ;אר \ }יט ,^אר -1
 אךאפ אלד3 ןיא איז ,סיעךט ךער דא& האט פאאולינע אז ווערין!״

אוג ?ךייש פאג זעלביןען יעם טאקע איז .זיא בעט איר פוןי

♦ ױיוארען געזונר
״ ?ץגעי ליא טיו ®אר זיןי זט:לא т מײן ״אח ! ן י ל ^י

• • • קו-^ליג אונ האלזעװיג אים ,פרײליןז.גיזא^ט ^אאולינע האט

ענדע
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כלה( )מאסקירטע


