
^ 4 .  < £ ׳ . р / з

1 л л а 'л
. א. ש. ן א מ ם ק א

♦ כךארטינעם + און אקטען з אין ךראמא א
«

ד א ל י ן ב ו ן פ ע ג י ם נ י י ן ה ע ב ע .ל

.גובערגיע פאדאליער באגסק אין פאר קומט ךאם

/

.תרס״ז ,אדעםםא
ס ו פ ד ם ב י ח א . ה י ק צ י נ ט ע ל ב





. א. ש. ן א ט ם ק א

 .תרס״ז ,אדעםסא
ם ו פ ד מ ב י ח א . ה י ק צ י נ ט ע ל ב



Т О Г Д Д  й  Т Е П Е Р Ьсост. С. уЭ. йксмахъ.
О Д Е С С А ,

Т ипограф 1я  Б р а т ь ев ъ  Б л етн и ц к и хъ , П олицейская 21 . 
1 9 0 7 .

Н Н 1Н И Н И Н Н Н И Н 1И Н Н Н 1



♦ ן ע נ א ז ר ע פ

 באלאנער הירש
 טאנטער זײן בעללא
 םטודענט גוטמאן

 חפץ ד״ר
 קונין ד״ר
 שטילמאן ד״ר

 ליטיאנניק מארקום
 שדכן - װאלפמאן

 םלעםער־ױנג א - הירשקע
 שיםטער־ױנג א - דודקע
 פריקאזשטשיק א - ױםקע
מרים

קיכנעם פײגא
דבורה

 באלאנערץ בײ קיננע א - ציפה
 באלאנער׳ן בײ גארגיטשני א - רחצי

(40 יאהר )א באלאכערץ בײ משרת א - איציק
 ,פױסטאװ א ,אםיפה א אריף רעדגערם < לײט יונגע - ־יודען

.קלױטשניק א ,גאראדאוױען





ר ע ט ־ ט ו ק ♦ א

̂ר שטעלט ילמה דל ̂ס פ  א̂ל מלה:: חך אלן ה״נגט עס .ב^כןך׳ן בי״י עסס־צלממער ד
 ,טלה־ א ,בופעט א ,איום בלןנקלןןך שיל?; ,גלעקעל א מלט לאמפ ש״ינער א טלש דעם בער

̂כטם  —קארױראד. אלן אקעגען טלהר א ,בעללען צו ללנקם טלהר א ,שלאף־צלטטעױ אלן ר
̂ל זצט באלאמך הירש ̂רגט אניס • — אצייטיננ, לעהנט און גלאז דן ?;נדלגט אל״ץ, פעױז

̂פקע דל קױעטשט . קנ
̂ם — ן ארײן )קימט — רהל ? געקללננען אלהר האט ד

 באלר דארף חפץ ד״ר דער ,ר־״ין מאך און גל״יזער דל צו נ??ם יאן — באלאבעל
̂ן מאדאם ח*ר צי , קומ

 .(אװעק געהט און םאטאױאר ד?נם צו נעמט ׳אפ ראמט )ז.י
 אלך ארויף, גארג צוגעהן אן פאנגט אוים, וױ״יזט װז*ג, םײן )אללןן.( — באלאכער

̂בט האב ̂רגעל פארגע־ זענען מסחרלם מױנע אלן צײט$, אלערלײ אלב
 דורך שטעני־לג בלן אלך .געגעגען עצה איין זלך אלך האב דאך ״ צופאללען אלערלײ קומ$

̂ן ̂קוממ ̂לפען אל״ין תמלד זלך האב און גי  א מלט צײט נײע א אן זלך רוקט יעצט .געה
 ־р זארג אלך ,לעבען אלן װי מלך אלנטערעםלרט ױאס ענין א אלן געהט עם ,זארנ נײער

 מיר ייי איז זל טהימןר, זעהר מלר גיי אלז וועלכ̂• (מןלל??ן מיין פון ציקונפט רער ג$
 אלהרע מלט זלך געהט זל ,אלהױ גיי דעה קײן נלט אלך האב םוף צום ,קאפ אלן אויג דאם

̂דאנקען  זלך פלהרט щ װאם פן?ר פערשטצהן צו טלר ז.י גליט אלהױ טלט רער אלך אז .ג
̂ן הײנטלגע אזוי ̂כט תמלד אלז זל און צייט .גלךי ,  אלהר גלב אלך ,אלהר מלט רער אלך—.
 נלט װעט גזןדאנקןןן אלה̂ר פין םוף דער אז פלהל אלך ,קױום געהט זל אז פערשטעהן צו

̂זער׳ן ׳ שרליןןן .זיין טט ̂הר נלט נור אלהר אלבער רעד אלך ,נלט אלך קןןן זלך ב  ;ט
̂ר יו^רען געדאנקען אויטײנע אבלנר רעד מטנע ..אלהרע קענען גטל טאהל יער־  אזוי אלז ז־ .
 נלט. גאר זענען איהרע ק^גען װערטער מײנןן אז פ;על אזױ וױיםט און אננ^לעהנט פלעל

 אלהר אלבעל זלך פױעה אלך ,אלנאלינעם װ״ין און אלך לאך אלכער מלך שפארט ד אז
ן ירץטען אלהר אלג^ר חבמה,  טראכט דערבלי און פערשטאנד ענטוױקעלטען און טלעפ̂־

 .*ן’נרענג נלט גוטס קײן צו זל װעט אלהרער שכל חך אט טאקע אז אלבער א\ך
ל ח ן רא אלז חפץ ד״ר דעי טלהר( דער אויף )קומט — ר

!בלטט•* ,גלטט̂? — באלאכער
.חפץ ד׳ר ארן באלאנער

̂ט װאם ,באלאבער הערר מארגען, גוט — חפץ ד״ל  דל ,:עשלקט מ;ר נאך אלהר ה
? גןןזונד ניט פלעלױנט אלז אײןךע פרוי

 אל־ר האב א;ך (קאפ=שםערץ א מ;ט הױנט אויפנעשטאגען אלז ױ ׳יא — באלאב>ר
̂ן װארלמע געמאכט ט;ך האט אלהר װל ׳קאפ צוס קאמפױעסם
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 ,גן?שלקט אייך נאך איך ה^ג דאך ,געװ^יען גללננער אילםל-נל א:הר אלז נעלעהרןןנט,
 אײנמאיל נלט שוין האבלנן מלר וױ ,העלפען גיט גאר אלהר װעט אלהל אז אפללו װ״ים אלך

ן נלט כלוט קײן אלהל װןןט בלוט װענלג האט זל ,גערלצדט  דאך נװ־ ,גיך אזוי אלהל געפ̂ז
 « אליין געהט און גוט אזוי זייט פערוהיג^ן. זל אלײן ב־*זוך אייער מלט אלהל װ?ט
!צלמטןגל אןן אלהר

 .( ױעכטם אװעק ג?$הט חפץ )ד״ר
ר < ב א ל א  )עםהעלט בעללא? אנגעטידין, ש*ין בלוט דו טלהר( ללנקע די )עפענט — ב

ײ יעצט א;ז חפץ ר״ר דעל < ׳. פאפא״ ;,\א — ענטפי׳ך בי*לללם זלך  ג
׳. אליין קום , םאמא דער

א ל ל ע  .אליון באלד קום אלך ,פאפא גוט ,גוט טלהל( זייט •יענןגר )פון — ב
ר < כ א ל א  * פעדשטעהן נלט אלך קען צייט, א פעל דאם א:ז װאש זלך( יצ )אל■■! - ב

אנג??־ א און קלוגעל א ,מ??נש װאיילעל גאנץ א אלז חפץ ד׳׳ר ד^ל
 דאכט מלל ,אלהם לויבט שטאדט גאנצע דל ,פראקטלקא פלעל זעדל האט לעהנטעל,

 פעללאנגען״ נלט דאלף מע און נלט מען קען בןןלליטשקין מי_י; פ־*ל חתן ב??םעל^ן קײן אז
 .בעללעטשקלן מלט דוקא און הלללײטןןן זאל ער דערפין װייט נלט דאכט, מלל ,אלז על
 דעל־ געװ^לט שוין װאלט אלך .פלײנדללך גאנץ לעדען און האפט זןנהל זלך באגענענ/נן זײ

 האנו/ געלללטשקלס טיין בעט^ן און קומען זאל חפץ ד״ל ל¥ל ,מלנוט גלוקללכ^ דל ל^פ^ן
 גיך אזוי זאל זל נלט אלך זעה ציוט לעצטע דל און נלט קוטט טלנוט גלוקלןכזנ דל נול

.דאם אןז אזוי נול ׳װאם פ^ל נלט פעלשטעה א:ך (קומ$

.ח:־ץ אין באלאנער

ל ״ ץ ד פ  צו־ יעזאנרער קײן ױט ם׳אלז ,באלאכ־^ל העלל לוהלג זיין מענט איהל — ה
,בלוט װענלג ה^ט פױי אניער װ^ם ד^ם פין נאל ם׳א\ז חלןלה, פאלל

 ,פאגראמ^ן פון — צופ;על ל^הנט п װעלכע צטטונגען דל איהר אויף יױלקען י^ם חיץ
 נעכען, נ;ט מןךלצלן שום קיין דאלף םען ג״. ד. און פאל הײנט קוםען װאם הללגות

 ,לופט דעל אויף זײן אםך מללך, טתנקען עם^ןפל״ש, ,קרז^פטען זלךנארגוט דארף ז.י
געכען״, נלט אלהל מען דאלף וױ_ין קײן .נלט גאל מעהר אין גאלט^ן אלן אלבײטען

.בעללא אףן זעלגנע די

ל ״ ץ זי פ - ה  גלל־ בעללא ,מארגען טט ( האנל רל אלהל גוט קי;גען א אויף )שט;;הט -
 װאם נלט! גאל איהר ס׳אלז ,תהלג זייט םאטא דלנל וועגען—ג^ליעװנא:

 שטענדלכ כלן אלך ? גייעס עפעם דעלװלםט זלך אזוי אדןןל ג^ל^הנט, שוין היינט אלהר דז^ט
 אןבערצוקיקען. טעלעגראמעם דל מלל ערלויגט צײט דל װאם קוים קוים אז פאלנ^המען אזוי
 אלך אז ,פר^פעםלעס אנדעיע אל',נ פין שװעהר^ל אלז זױן ד^קטאר א ,זלך דאכט טלל

 מלט אײנגענעהמען מלל ם׳אלז ,אײך טלט יעצט אלך ל־*ד אט .זלך צו נלט כלל נ^העל
 שטונתנ פללטעל א אלן זיין װי*ל אלך װאו ר^סטװענען פון נלט װ״ים אלך און רעדען צו אטך
,נאכט כײ נלט טאג״ בײ נלט לוהע קײן נלט האב אלך ,אלוב



א ל ל ע  י^נעמם פל;תל;ננעלט אלהר פל^פעסשלע, הויבע א דאם אלז דעלפאל — ב
.מענש^ן געזונל .מאבט אלהל ,שמערצען

ר ״  טלוי ד*נ$ טעהרםטענטה״יל , גרלגאליעװנא ב^ללא ,טעות א האט אלהל — ח£*ן ד
 ניט פלל זענען מלל אידרם״ אל״ן זלך ג־װזט נאטול דל .אויפזעהעלם ניר

 ,שלעכט געהט עם אז מלל זעהן מאהל װיפיעל ד^רפאל, .אוישקולללען דעם אלן שולללג
 ,לןןצלופטען לפנים שליייען מלל ,געזונד װעלען װעט על אז קראנקען דעם מיר נארען
 — טז^הל. פיעל זעהר מלל לײרען י־ערפין ,העלפען נלט ג<.ל קענען מלר אז װ״יס^ן מלל חאטש

 גוטטאן ? פערזאמלוננען לל אױף «ײך פילי זלך העלט װאם ,ל^נגען אװעק דאם נאטלל נור
 ? ־*ל דעלצ״ילט װז$ם <(ל;*םש? פון דא שױן אלז

.ן ארוים געהט )באל^כל+ל

.באלאבערען אן זעלבע די

א ל ל ע  טלעל ג?;װ*דן צױט אבענר ??ל אלז ׳ געקומען כייטאג ג^שטעלן אלז ער ,יא — ב
 האט על װאם רערצעהל^ן אבענד הײנט מסתמא װעט ער .רײזע דער פון

 אהלן גןנפאהרען אומלםטען זלך איז פאגר^ם; דעש בשעת אדעםם אלן אלבערגעלעבט
̂ר ,זעלבםט־שוטץ ועל העלפען צו מלט פדי  פום אלן װאונד זיין פלאם, זעהל נאך אלז •
 . פלעל פערלוירען ער האט אויס, װײזט בלוט, נול ,געפ^הרללך געװעהן נלט אלז

ר ״ ץ ד פ ̂נזרנד *ןזװער גלך װעט •*ױ — ,נלט גאל מאן יענען א כײ אלז ד^ם — ח  ג
. פרלהער װל

א ל ל ע  זעלכםט־ א אונז גיי גלונד$ װלל ?$ל .נעכטלץ ג?*לעלט אלהם מלט האפ אלך — ב
 צוגלללטען נלט זלך וױ^לען מלל אז ,מאניעל אדעםםעל לעם אויף שוטץ

 אונז װעט מען אז פ־^לזלכעלט נלט מלל זענען ,הענל רל אלן גלװעהל מלט זלך גאשיטצען צו
 זאך, אנרעל איין אלז ד^ם נללן, צו העלפען אונז װעט עם צו שאף, לל װל אוים׳הלג׳ל}נ?גן נלט
̂ן בלללג נול ן אונזעל מלל זאל־ ^ י .אפגעב^ן נלט ל .  אז זעהן װןןט מע אז אפשל און .
 אז און גאשוטצ־^ן אויך זלך קענ^ן ױל$ אז ױלען, אמאללג?+ רל נלט היינט ז*נ^ן ױרללן רל

 און װעלטס־מ״ינונג דל זלך װעט װענלג^ל, זענען זלל װייל נאל אלז זײ שלאגט מע באלל
 מאם־ א זי״ין װעט אבענר הי.ינט —.אלגעלבײטען ז;ל װל+גען ללנלם ב^נלענלצטע דל אויך

 גן^גלונדעט װעט אלן אלעס פין אויםללוקונג זײנע געפען אלבעל װעט גוטמאן .םאװקע
.זעלפםט-שוטץ א װעלען

װעל אלך •*
 עטװ^ם ז^ל *םי חלללה באלל װייל ,נעהמ*ן נלט אנטה״-ל קי.ין אלד ק*ן זעלגסט־שוטצעג

ן נאל אײך װלל אלך .עלפיליט מײן ה^בען אלך ווןןל (פ^לקומען אונז בי.י  פ־;ללא ,ב^ט̂י
 30—25 <{ פלל צרגל״יטען ט^תען װןנל אלך אז אלב^לגעפען ז^לט אלהל ;גללגאלמןװנא

 ז״י ז^ל מען ציגענל״ט... זיין ־מלל טלל בײ װעלען וו^לכ^ מאטעליאל?;ן פעלבאנל לובל
 זאלט ,הױפט^קאמלטעט רעם אלן זיין םםתםא װ^ט אלהל אז לענק אלך .דאלפען נלט

פעלװאונדעטע דל װעגען זאל: און מלה ,שפללזען אללן? אז זלהנלבן אלן האבען לאם אלהל
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 ,פונקט לעם אויף בלײנגען ז;ן װעט מען וױ אן מלנוט דעל פון מלל אויף אלך נעהם
 לעהנען זץ אלך װעל אזוי ,אטליאל שאנלטאלנל טפ^צ^ל^ן א נלונח?ן וױ^ט אלהל באלר

 מלט .פעלװאונרעטע טלאגען דאלף מ$ אזוי װל װײזען ז״י װעל און לעקצןאנען פאל א
אלך בלן ,דאקטאל אלם מלל, פון פאקנר^ן נאר װעט אלהל װ^ם װאלט אץנעם

ט;ל פעלצייעט—האנד( דל גי^ללא׳ן טט און אויף זלך שטעלט )על — . טוהן צו כעלייט
! אדיע ,פעלהאלטען אי״יך האב אלך װאש

.באלאנער און זעלבע די

ר ע כ א ל א  טלט וױלאויך אלך ,אילשעל נאך זלצט , р—געהן? שוין וױלט איהל — ב
)שמלכעלט( .פאללטלק פון לעדלנן אבןשעל אניך

̂ם ל״ל, יױלעלזעהן צום — בעללא  אלך ׳נלט מלך אלנטעלעטללט פאללטלק פאפא׳ם לז
.ג^ןעהן נלט היינט נאך זל האג א\ך , מאכט מעמא דל װאש זעהן גןךז

,לעכטם( אװ*ק ןגעהט

.חפץ ד״ר און באלאנער

ל ע ב א ל א און הײזעל פלעלןנ אלן דאך קומט אלהל ? שטאדט אלן זלך הן?לט װ^ם — ב
פעלנעהמג?ן שטענדלג בלן ל״ידעל, ,א־ך .אלױן גאםם אלן פ;על ג^הט

 זיין מלט קונלן ד״ל דעל אז געהעלט, אויך אלהל האט משתמא .װאש װענלג גןןה און
 פעל ללט^ננלק מאלקוש אויםקלױפען זאל מע אז שטאלק אלבײטען לצונו״ ״עושי פלנטעל

? לעלױף אלהל זאנט װאש .גלויבען געװאלט נלט דאש זלך האב. א\ך ,וױגאלשטשןק א
ל ״ ן ד י פ אלהל גלײך. ז^נען צײטען אלע אז זיין מורה מלל אלהל וױ*ט יעצט אט — ה

 לאש גלט ש׳אלז ,אלבןגלג^קעהלט אלז װעלט הײנטלגע אז תמלד שלײעט
לל זלך האב*ן אםאהל גאל װל פונקט אז זעהן, אלהל קענט יעצט און ,מ^הל א װאס

נם א געטאכט ױד^ן יאהלען ױנגע אי!*?לע אלן טםממא געװ^הן אלז אויך אזוי קאלב גללד^̂נ
 גע- מען אלז אזוי גאלט האט *;,מ אבל נאל ,קאלב א זיין מן$ג מ^ן ,יעצט אלז אזוי און

̂ם —.ג^קלוינט און העללט  ל¥ל עולם, געמלינ^ל ל??ל װען געהאלט נלט אזוי טלן װאלט ;
 נאנץ געמלןנט אפשל װאלט??ן ז״י ,װלכאלשטשלק א פלל ללמאננלקען װעלאן זאל עם״ ״המון

 צונויף נלט אלהם םלט זלך קומען אל;:ן ז״• װײל ,קאפ גלױםעל א אלז מאלקןם אז ה??לנםט
 קאל־ אלן אלספלאװױק ם5ד, מלט און נאטאלױם דעם טלט שפלעלט על אז װײםען זלן גול

̂ר אלז טןון־  ל^םהיפך: אוןצועהלןןן זעהן צו אלז ל״ידעל אױך... קאפ גלױםעל א מסתםא '
 א און ה״יטלשען אײן אויםגעקללבען מענשען אנדעל איין בעםעל װאלט עם המון ד??ל

 װע־ ללמאננלקם פדן אוו^ק זלך לעג^ן שטללטאנ^ן מלט קונלן דאקטוללם ד• נול אײגןןנ^ם,
 קעלט ד>?ל אלן ,פלנםש:?ל דעל אלן נאבט דעל אויף אלע קללכען , אםלפוה מאכען זײ .גען
װ??הנללך פ״ידע ז״י אױשקלײגען ז^ל מען פלאפאגאנרללען און  ען1ל:מאנױק םאלקוש און ̂ג

 אזוי זלך זאלען ,$ט??:ש זעלבשטשטטנדלגע אז;נלבע אז חלפה, א ,;,שאנר א .דללט:,?ן ר׳נם
 לל־ טאלקוש אז װ״ישען זײ װל ראלט גפלל, דעט צו ןכלען אינטעלשמ זלך און אװ^קלעג^ן

,מוח פעלפ־הלטעל א ,פעלשטאפטעל א ,לב א אץ־ וױ וױבאלשטשלק א זיין קען מאגױק



 על װען ,דללמעל א על חאפט קארטען אין שפלעלט ער װען אפללו ,פ?$לשלאפן?נןגל א
 אזוי אלז גובערני^ גאנצז+ל דער אין נור .טאקע לאכען צו אלז עם פאיטהגילער, א אלז

 שלקט על ׳ טלפ א אױך .ױנגאלד גאראן לעל געגע^ען גובעלנ:?} ד^ר האט טאן ח*ם
 דעל אין שטןנלט די אלבעל פארטפעללען מלט לייט ױנגע א״יױגע חדשלם 2 ״־וץ ארום

 דעם פעל װעג א אוים שפלץטען ארן אלבײטען בלאש זאלצבעלג^ן מלט ז״י און טבלגלױע
 אןוי אמאהל געװןהן א;ז אזוי װייל ׳זײן געוױם אל^ זײ װעלןנן װלבאלשטשלק^ם .באלאן

אלהם אלום מען טאנצט אזוי ג??לט האט מען נאל איי עגל א זיין מ^ג הײנט: אלי
 נלט געװלם ז.:י װעלען תמא א\ן דעפוטאטען נול —;לשלאל אלוהיך אלה שלייעט מלנן און
$ פללםטען די • 1זי-י  .אױפג^לעגט הײנט אנדעלש גאל זענען זץ און הוינט־כה לעם האג

 שעהמען אללע ז.יך װעלען ז;ן צווץק, ״אפגעשמלםעך קומען װןולען ז״י װי זעהן ױעט אלהל
.קאטלנלץ קיין פאהל^ן ז״על פון חןרען צו

ר ע כ א ל א מלך האט אלהל װאם ד״ל אייך דאנק איך טלויעליג! ז^הל ,טלוי?נללג - ב
מלל בײ לא האבען ט?;נצעלם קונלנ׳ם ד״ל פון א,:נ;גע װייל ?לקל^הלט

 נלט בין אלך אוױבאלשטשלק. פלל ויסקלויבען א סען לאלף מאלקוםען אז באװלללגט אויך
 אלנםטלנקט םיין אז אלך זעה יעצט געפלהל, דעם מלט אזוי פשוט נרל געװעהן מיםכלם

.אפג^נאלט נלט מיך האט
.קאלטלל( א באלאכן$לן גלגט און אליין קומט ןלחל

ר ע כ א ל א ביטט^ו ,בלטט?? אלבעל( )לעהנט — ב
ל ״ ץ ד פ צט האב אלך ,פעללאדט אבןםעל זלך האכען מלל — ח  ,וולזלט נ?ןהטיג$ א י̂י

! באלאכלגל העלל _ װלר?ל-זעהן צום
ר ע כ א ל א ז װלדעלזעהן צום האנל( לל אלהם דלוקט )פלײנדללך — ב
 פליישט חפץ ל״ל .זלך צוגעהן ז;;על באמעיקט און אלײן קומט װאלפמאן )ה^לל

. װ^לפמאנען( אויף קוקען נלט זלך
ן א מ פ ל א ׳יאנלאיען הונל לעל ללעגט לא אז האלץ דאם מלל זאגט זלך( )צו — װ

׳ ? באלאכער ה^לל )הויך( .שתך קײן פון לערללן נלט •;ר װלל דעלפאל
ר ע כ א ל א .האנל( לל אלהם )גלבט ׳. זלצט !אלך גלן לאס ,יא — ב

ן א מ פ ל א םלט אה^ל געקומען איך בלן ג^נםטעלן ,שרכן באלטעל א בלן אלך — װ
גאכט ל^ל אייף געםטעללן ,פלײללן קופעלמאנ׳ם ה^לל צום התן א

געװאלפצן אלאפ ענין לעם גאלל ל^ב אלך .תנאלם דל ,לאנק זײן גאט ,נןןװ??הן זטני-נן
 אליך בײ אז געזאגט טלל האט מען .עניבלם נייע צו גצנום^ן יעצט זלך אין קאפ דעם פון
 בלן ,טוהן צו שתך א אלן שט?;הט אלהל אז און ל^גען זאל טאכט^נל פײנע א דא אלז
.באק־^ן זלך ג?נקומ:ןן אלך

ר ע ב א ל א  קומ$ געװעהנללך לאלף שלכן פלעמלעל א ,אללין עפעם זש■̂. וו^ם — ב
̂ן לעם םלט ̂ל װעלכען שרכן, אל־טלש־  װעלכען מלט און לצקאמ^נרללט י

̂ן ז־ך פלהלען װאס שלובלם לל װענען אלנעל זלך שלײבט על  .ז״י צװולשי
נאך אפשל אד^ל אטאהל *ומ?הן’ג אלז דאה נול געלעכט, זענט אלהל — װאלפמאן

דאלף אלך — .וױ?לט אלטעל רעל פון שדכנלם א״ינלגע נײ אויך היינט
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 ,לעד?ן אל״ן קען אין אל״ין געקומען פלן אלך .שתוף קיין נלט (‘אונטערפלהרעי קיק ניט
 שלכן אץמלשען דעש תלך כיט דירןנקט אלפעלשלײפען זעלבסט אײך מלט זלך קען און
 פאר־ אי״יך װעל אלך פײשפלעל צוש האפען. נלט געשעפטען שום קיין א־ך ווןל ש־וף א מלט און

 זאגען שט״יגעל א מלי װעט אלהל באלר און װעגען טאכטער׳ם אניעל פון שריך א לעג*ן
ן שוין טלאקטללט אלהל אז פאלגעל״גט, שדוך ם1ד? שוין אױך האט מע אז ^ ו  ,רעש ו

 צו טשעפ:?ן צו נלט זלך װעל אלך ,רעדען נ־ט מעהי ענין דעם פון שױן אלך װעל אזוי
 שרכן א אז בפירוש אוים איך רעד אזוי ,פלהרען צו ץפ*ש אן הויפ אלך גאלד נול ,ײ*נעם

 אויב און ׳גוט אלז אזוי׳ מען װ.ל זי_ין. נלט טאר מלל צו שתוף שום קײ; (אל..ן א.יך בלן
 לעהר^ר א צוגעזעצט מען .טזה< שדכנות צו געװעהן, אלז *,מא־ רל—.נלט מען דארף ,נלט
 קלופ א האט אלהל !נלט דאש ג^הט היינט ,נלןן .מענשען שטיעב א ,קרוב אללמ?$ן אײן

 מ־ט ,געדאנקען טיינע מלט פעלרלענט האנ אלך װאש לאש נלט ,ג??לט אײ§ל איהם גלעפט
 מלוצה זענט אלהל אז רעכען אלך מוח. דעם טללקענען און פאהלען ארום שליוכען, מיין
 אלך האפ אייך מלט אלזא — .קאפ( דעם מיט צו שאקעלט )באל^כ^ר ו ? מלל טלט
 דעם .זי״ין נלט מנלעה קײן אויך װןןט נדן א;ן אז געהאלט האפ אלך , כעקאנט שוין זלך

 אויפ ,פןןטןןן געװאלט נאר דאללפעל אייך א;ך װאלט .אויך א־ר ווײס אייןןר^ן לחרם
 פעקאנען צו עהלע די פזגרשאפגנן מלר אלהר זאלט (טוהן צו שתך א א־ן שטעהט אלהר

.טאכטער אײער טלט זלך
ר ע כ א ל א  צו שעה גלוקללכע דל חץרלעכ?!! געװאלט שוין אלך װאלט געװעהנדלך — ב

.חופה ח?ל אונטער מזונ׳קע מײן פלהרען . .  אײן מלט זל קען אלך .
̂ן אױיין אױםר״יד  קען ראפ ,שדכן א זענט אלהר אז זאגען נלט אלהר ױעל אלך «ר ,רופי

 דלא געב??ן נאר אייך װעל אלך .פארשטעללען נלט אײך זל װעל א;ך און ,בערלהרען אידר
? דאגעגען נלט ג^ר האט אלהר .זע־ן צו זל םעגללבקױט

ן א מ פ ל א רשטעה אלך גוטן ;«ט — װ  פ^רצו־ מלך נלט אײך פאםט עם אז אויך פ̂־
מלך האלט פין אלך װעל וולםען נלט װעט זל אז שרכן, אלם שטעל^ן

א ם׳אלז צו װלםען נלט זאל זל אז חתן א אײנלאדען װעלען װעט אלהל פאלד נאל ,ױט
 קען דאם אז אייך אלך זאג וכרומה, אויםלעדען פעקאנען״ זלך אןן קומען זאל על ;חתן
 קיטען״ צו אױנלארען װעט אלהל וועלכען און לער^ן װעל אלך װאם חתן דעם .זיין נלט

ן צו מאן דאלף  ו חתן א אלז דאם אז ווןכ?ן ראלף טאכטעי־ א:יעל און ,חתן אלם נעהמ̂י
 . ( с$а פאםעלקט װאלפמאן ווען זלך, מלנ^ט )פאלאכעל

ר ע ב א ל א  קנאפקי^(. רל )קװעטשט י זלך פאלשטעהט ;זלך פעלשטעהט — ב
ן א מ פ ל א  קװעטשט אלט^נן דעם ,פעלללנען נלט געלט קיין איך װעל דא זלך( )צו — װ

..תטלל גוטןןן א און רלייעללל א שלעפ??ן ז??הן ראלף מז+ן ,?פ?;ם
 . (אליין קוטט )לחל

ר ע כ א ל א !פעללעטשקלן אלײן טלל לוף — ב
.אליין(. קימט כעללע און פאפל־אס א זלך מאכט ױאדפםאן ל^כטם. אװעק געדט )לחל

א ל ל ע פאפא? ,אלז װאם — ב
ר ע כ א ל א  שלים^ל̂י ד^ש ריל נא ,צלטטעל אלן טלל צו עלײן (טאכטעל ,גי;ה — ב

̂שען פאפללאשנלצ^ דעל אלן אליין םלל לעג אהעל. מלל פלענג און פאפללז
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.ל?$בטס( אױןןק ]נעהט !פאפא / איך ג??ה גלייך זא — בעללא ,רעד^ן
אײך? ד ג*פעהלט װי ,נא — באלאכער שרבן ן

,אלהל פון דעלצ״לט מ;י האט מ??ן ,שערנהליט זעלטען א אבללד, — װאלפמאן .יךפאר־
. אונטעלשלעד א אלז זןןהן צו ןןהל^ן פון נאך זאגען ־

ц ן р) א מלט פאפללאםנלצע די ־ פאטער דעם צו טראגט ,אלײן קומט )בעללא фут.а
.קאלטלל( דאם באמערקט ׳ך;שװ.ןב?ל צו פען

!דאנק א אייך איך גלעב שװ״יבעללך דל פאל שװ.ןבעל:ך( די )נעהמט — װאלפמאן שדק א
װעלטעל אן אפללו ד^לקןןנען נמןן קען קלנר קללג א ,מעלקװלרדלג נאל אױי ון

געבלאכט שוין האט אלה־ און , פאפ:לאכנ'צע די גר״ינגאן אײך האט פאפא רער ^הר^ר‘
. אויך שװץבעליך דל קלוי א
ת, האט אלהר — רי^ללא ט,מ ׳י קלוג־ מחטת נלט געבלאכט א;ך האכ שװ״־בעלןך דל אטעו

געװאױנט אזוי בץ אלך נול ,דערפון געטלאכט ניט אפללו האב אלך שאפט״ וצהמר
. געבראכט אזוי איך האב ,שװיײבעללך לל מלט נלט זלך צישײדט פאפללאםנלצא די אז איך

גלױם® א שפלעלט געװאױנהײט אז מײנונג דעם ביי אויך אלהל זענט — װאלפמאן דעם ,
מנהג. דעל װי פלהרען זלך דאלף מע און לאליע אויב

 א־ך װען געטלאכט ניט כלל האג א\ך !בעווייז קיין נ־ט אלז ראם ,נל-יז - בעללא
 ג^טלהן דאס האב אלך ;שװ״יבעללך דל מ;ט פאפללאםניצא דל גן$נומען האכ

מג? אז בלל, א א־ז ראס און אנדעלש ערגעץ געװערין זענען ג?דאנקען מײנע ,אװטאמאטיש צו ןעה
Е נאך , געװאוינהליט דעל נאך מען טוהט דאט^לם ,אװטאמאטץש ,זלנען אן עטװאם טוהט ײןא
נאך נלט טען טוהט קאפ, מלט טוהט מען װעלכע זאכען װלכטלגע נאר .שטליגעל דעם >עק ש

צפעם מ;ט ז;ך וױל מע מנהג, דעם פון אלוים נאר װיל טען ,אדלגא שטײנעל. ד^ם ױא
אלל^רל.' אויף י(זיטטע דל זלך בײטען ד^ם תרך אזוי אין ,אויםפלײםלגען ,אויסנעהמען

. ׳. שדכן א אלהל זענט אט .אופנלם צו־אל1 . .
א;ך אז אלהל װללםט װאנען פון !מלל ז״י פעלצלוהען אלבעל( )שלאגט — װאלפמאן מלך ט

? שדכן א בלן א זיא
̂ן ם שמ״בעלט(. )באלאכער ק

̂ן א;ך קען גלאדע און טלש דעם אויף קארטלל ראם יאמערקט האי אלך — בעללא (:ןוט
4 ענינלם 1אײ¥ל? אלן ? אנגעװלזען אײך אלך דאב זשע װ^ס ,יא— .ױדיש ו יחת

ען אללערל״י פאל אויך קוטען פרנסה אײעל אלן גע־ אלהר זענט עלשטענם .פ^נד^לונג
 װלזלטנע א ג^שלקט ארי_ק פרלהןןל האט אלהר ,שדכן בערלל א־נזעי מלט נלט אלץן קומען

אויף נלט^ נאך ם׳אלז און שטונדע האלבע א פאפא דעם טלט שױן דצט אלהי ,קאלט:ל עטשט
 פרנםה אײעל אלן אלהר אז זעה אלך .לעקלך קיין נלט און גראנפען קײן נלט טלש דעם

 םלט זאך אײער טיהט אלהר אז ז^גען, אײך אלך טױ ,טנהגלם דל פון נלט ננלל האלט
,זיין בתגז נלט אויך און װאןנרערען נ;ט מאהל לגן זלך אןהל זאלט דאלום .שכל

אלן שכל אונזערען נאך אויך זלך פלהלען געשעפטען אונזע̂ר אין לױט ױנגע טלל װאם
!ארלע— אונז. ארום זענען װאפ עלטערען אונזע̂ל פין םנהגלם דל נאך נלט

.גרלות( טלט שטללבעלט באלאכ^ר /ללנקם א\ועק ג??הט )פעללא לעםצ
ע, )צוזלך( — װאלפמאן ;הײל. ״.זפום שטעלןגן און אדלײעלןל חאפען דאלף םצ עני



ר < כ א ל א א אלהל? זאנט װאם ;נא — ב  צורעדען? װעטןןן מלט דא ם׳אלז אי
ן א מ פ ל א  קי.ץ דאיף אלך ,ללהמען אלהל מלט זלך מענט אלהל !קלנל זעלטען א — װ

 שדכן א אלך בלן דאלויף ,גלך ערקאנט זל האב אלך ,שמ:עסען נלט םך
 קען אלך נאל ,גלײכע א זעייכ און אלהל װןנגען פון פארט^ א האב אלך .יאהר 15 שוין
 אײנפלהל, דעל פללהעל געװעהן אלז עם .אלז פאלטלע לל װער דןןלװײל זאגען ױט אױך

 כלה דל װל געסםערען א ,שלוך א פארגעלײגט באלד ן?ל האט געקומןנן אלז שרכן א אן
 א טאכטער זײעל מלט מאכען װעלען ז״י ,געקװעלט האבען טאט^־מאמע לל .װי<$לט אלז

 רוגל א נעהמען צו גכדי שתך גרוים^ן א פ^רגלגעגען איממלםטןנן האט שדכן דעל ,גלוק
 אויס־ ,זלך פעישט^הט ,שדוך גרויםען ח$ם פון דך האט ל¥לנאך װ. ז. א. פאלטא אויף

 קלע־ א אויף כאשטאני*ן א־ז מען און אראפגעלאזט זלך האט מען און ,בוירעם א מןלאזט
 טאכטערט אײי;ר פון פאלטץע א האב אלך ,נלט דאם געהט מ:ל בײ .פארט״ע נעלעל

אלבעל־ װייל חתן, ד??ם מ.יט זערן פצלזאני־לך אל..ן זלך אלך װעל פללהזגל נאל וױןגען,
וױ*לללג טאכטער אימןל פאלשטעללען אלהכו װעל און ,נלט װעללע קי.ין האט זלך שרי_יב?ן

 געהן קען זאך דל או זעהן װעל אלך אז און מ^נשען. אױף מאכט זל װ^ם אנללוק ד??ם
 דערנאך װעל אלך און אנפלעגען אויך זלך זאלט אלהר שלייבןןן דאמאלם אייך אלך ,נל’ײ

 ? אזוי דאס בלײבט—.אלגעלשלליבונג א פעלפלהלען
ר $ ? כ א ל א ! גלייך ז־*הל טולט אלהר יא ,יא — ב
ן א מ פ ל א  מלר זלך, צושײדען מלר אלןדעל כעטען אײך אלך וולל יעצט ׳גוט נא — װ

.ױבל 3 געב$
־ י ע ב א ל א  !פארטא־געלד קיין נלט זלך נעהמט אלהר ? רובל דלײ אלז זשע װאס אויף — ב
ן א מ פ ל א  םאמאװאל א עםען, אלך דאלף מלטטאג נאל (פאלטא=ג^לד קלין נלט טאקע — װ

 םלך זאל מען שדכנלם, דל פון נלט בלן אלך גענומ^ן. פללה דעל אלן אלך האב
̂םם אלך .אנבײם?+ן עםםען בעט$ טללנק און עםם אלך (יענז?ש ביי נלט טללנק און נלט י

אין בלז צײט לל אילך צוללעג ה״יסט, לאם אייך, מלט פעלגלאכט האב אלך נ^ל—מלינם.
 און אויך, ;ליקלנד און װײכ מלינע עםם^ן מלל, חוץ באצאהלען. מלל אלהל דאלפט ,אנבײםען
 ׳חתן שום קי_ין נלט פעלשלײי אלך שטליגעל, מיין אלז דאם .ג^לט טאג אלע אויך דאלפ^ן

 קאפף ד??ם אויף נלט ק״ינעם נ^הם אלך ה״־םט דאס ,כלכעל אלן מלל צו כלה שום קײן
̂ן בלז  אלך אןן ̂ נלט מען דאלף נלט גליט מ??ן באלל לױכ, 3 קי״ין נלט מלל גלבט מי

 פעל V װ^ם אי י טוהן שחך א אלן נלט שטעהט ט;ג אז םלמן א ם׳אלז װייל ,נלט פעלשלייי
̂ל מלט טאטע ד^ל !לן^לט מעץ ? טען לעדט זשע װאם ן מאמ^ן ל?  האלט װאס — ל??̂י
 4ױנ״ האפצן װאם §לײלינס דא ם׳אלז װלןם אלך .נלט קאםט געלט קיין אז ,זײ דאם
 באלל לאלום און ,גםול נאך ם׳אלז נאל ,חתן א ןכענט אנג^צ שוין זלך לאבען און לײט

ן ,פאלטײ; א פאל ל^גט און קומט שדכן א  לעלווייל זאל .ג??לן ז??הל ??לט^לעי דל לעל̂־
 א אפגעזוכט אלײן שוין ׳לך האט טאכט^ל לל אז װלם?+ן נלט װעלט דל אין שדכן ל1די

 גוטען אלן טאקןן לײט ױננע לל זלך װעלען טאמעל אלב^ל, ז״י טלאכט$ דעם תוץ ן,חת
 זלך ם^גען זײ .טײך א אויפלאזען זלך װעט ללעבע ל??ל פון און קללעגען צו זלך מלעל

 אוטזוםט, טלאכט^ן ,^ומזיםט לצרען אלך דאלף אויס, קומט דעלױלל,— !אלבעלטלאכטען
.אוםזוסט ל^פפענונגען האבען און אוםזוסט קאלטליך מלט בללעפללך שלײבען . האב—.



?ש אז םלמן א אלז ,לופל׳דלג דליי א מלל מען גלפט כלל: א געמאכט זיך דאללפעל אלך
דעם פון נלטא אלז עס אז םלטן א אלז ,נלט גלפט מען פאלד (חןד^ן צו װ^ם פון רא אלז

̂ן אייך אלך זאג אלזא .טלאכטען צו װאם פלה דעל פון צו חהן דרײ מלל גלפט ,אפז
בע־ מלר פון פעקוטען אלהר װעט אלום טאג Ю—8 אלן הללף גאטןגס מלט און לופל

 ?נט אז ארבי-יטען, װעל אלך און פאלטלע גלוקללקנ א פאלגלפען אייך װעל אלך .ללפטע
.׳ גוט אללעם זײן זאל . .

ר ע כ א ל א  דעד צו זלך )נעהמט פלנםיז... אליעל אלז ראם אז ,מיל^ געלן( )נלט — ב
 זאל גאט און אייך נאט .תפל( 3 װאלפמאנען גלעפט און קעשלנלפ

.גוט און גלך אויםפלרלען עטװאם זלך זאל ?גס העלפען
ן א מ פ ל א האפען אלהל װעט גלך זעהל אז זלכ/ני זייט !פאלאמ+ל ה?$לל דאנק א — װ

.אװעק( )גןנהט !אדמ$ ,פללעף א מלר פון
טרויערלג??ן א האנד דןןר מלט מאכט ,נאכדענקענד אבלםעל שטעהט )פאלאנער

טיט משית ר?}ל אלצלק ארײן קומט בלמה דער אויף ר^כטם. אװ??ק געהט און װלטץ
 .שטעהן פלייכט און אפלםעל קןןלט ,האנד ח?ל אלן פאלשט א

ק י צ י  אלך ;טאהל א ג?$וו$הן ם׳אלז װאס ראם נלט ם׳אלז אלצלק ,אלצלק אוי )אל״ין( — א
פעלי־הכית׳ט?? דל אז און הויז גבלללש א אלן משרת א ג??װעהן מאהל א בלן

 פלן טאהל אל?+ ,לופעללם 5 קלײנע געטאכט װאך 1 אלן אלך האפ געוואר^ן שלאף אלז
 -у: פעל־עגלה דעם האפ אלך ,דאקטוללם דל נאך אלזװאזשטשלק א מלט ג??פאהרען אלך

 געלאפען האפט בלן אלך .פעלצלג^ל א אלך האכ אלדם פלנר ג^נימען און גללדען א געפען
 ,גרלװנע א אמאהל אפטהללקלנר פיים גןנחאפט מאהל יעדעל אלך האפ ,ארי_ין אפטהללק אלן

 און וויין / פל״יש נאך געגאנג*ן בלן אלך ,קללנגערם געזעהן ה^ב אלך ,גללדעץ א אמאהל
 ג??ז??הן אלך האג טאג אלע ,גרלװנל; א מאל י??ד?ר געפאלען אראפ מלר אלז ג. ד, א.

 ן מ ז ב _ אב;?ר ׳. ם ה ה ם ל מ י נג — געװ?+הן אלז ראם נאר .גראשענם ל־-לבעדלנע
 זלצט ,אלײן דאקטאר ד??ר קומט ,שלאף ללעגט בעלי־הבית׳טע דל ,זעהט אט — ? ה ז ה

 און םך ע טאקע פריילען דער מלט שמלעסט און כעלי־הפית׳טע דער נעגען אבלםעל
 פלשקע־ שאפקעלע אלן זלך פיי האט מאמז^ל דל רעצעפטען? װל װײן? װל אװעק. געהט

 מסתטא ,צעטלן גראן 6 מארגען ׳ םפלרלן גראן 6 היינט :מאמ$ ד^ר גלעגט און ללך
 מױן אויף ׳אםיר ! ? גראשען א פי^רדלענ^ן עס זאל אלך און ,אזוי דאקטאר דער הליםט
ל אז אטאל — .אבלםעל( װײטעל )קעהלט !װאלט  שװעסטער צװלל ^לטי^רן; טאמז??לס ר̂ן
 א פון געװלםט אויך אלך האנ קאװאליעלען, גןנהאט האב$ און באללשנלס געװעהן ד;נען

ן גאללשנלס דל מלט קאװאליעלען דל .לעבען ^ ל  מלל. דולך טאקע כלכל^ך שלקען זלך פ
 האט מאלגען אויף ,טולג^ניעװ^נן אלהם זל און נאגאל^ן געשלקט אלהל ^ל האט הײנט

 האפ אלך .טולגז?ניעװען אלהל ל?ל און גאגי^ליען אלהם זל : ױצלות דל אלפעלגעבלטען מען
̂נ?פן װל הללנט, ,פעלצלקעלם װעג דעם פאל געחאפט דעלװייל  אז ? געפולטםטאגען דל ז

 געטוהן הנאה האט זלן .פלײד א גאויעהן אלז אלמענלנלצעס געװעהן זענען אניאטע צו לאזע
 קא־ גן;ל,אט האפען זלל װאס געטוהן הנאה האט מלל און געהאט זלל האט מאטע דל װאם

 דל צו נאכט פיי שטללעלהלןד זעהן זאל אלך ,פאלוינ־^ן גוט מלך פלעג מען װאליעלען.
קאװאליןןלען דל װאם צאצקלס ילנטללך דל אנלדעלשטעלל^ן טלש דעם אויף פאללשנלם
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 אלן בלז וױםען געטאלט נלט האבען באללשנלם לל און ,ג^נ^ב^ן מלל און געקויפט האבען
 האג און זאבען זלםע און גוטצ ,אללערל:. ג־^טלאגען און געקויפט האג אלך .פללה ל1ד?

ם — געװעהן אלז אלעם לאם נאל גענאלט, נלט דעלפײ זלך י מ י ! כ ם ה  — אבעל ה
 ! באיאללשניע א מיל אויך כאללשנל א אלז אט ,ג^ז^גט אומשטץנם — ? ה ז ה ן מ ז ב

 2 האט זל ל^פאטא״. אל חל^םט אל דעלעװא ן^לנאװא איםע :מען זאגט אומזוםט נלט
 קאװאליעל^ן 2 ש״ינע חפץ, דאקטאל ח$ם מלט גוטמאן םטורענט ד^ם :קאװאלמגלען

 נלט ?$הלט מען און לעדען אײן אלן מען האלט קומןגן ז״י אבל אפג^זוכטן זלך ז־ האט
 שמאצמןם ,אצלעם לל מלט און ,ארגאוונאזאצײננ פןגםטאצלע, ,מאנסטלאצ;׳; נאל מן?הל
 קייץ נלט בלכללך, קײן נלט צאצקלם, קײן נלט מאהל קײן נלט זןגהט מען .^פ מען קומט

ל דאלפען ז״י אז ;טש^קאלאד קיין נלט ,ציקעלקלם חנא אלצלק אלך און .נלט ג̂ז  אויפ׳ן פ̂־
 באלל שוין אלז און אבלם?*ל װײטעל )ק??הלט .םלונע דל שלינג און קאפלקע <{ פ^ל פלםק

 קלכנע אזא מלט גאלנלטשנל אזא געומ$הן שטוג אלן ם׳אלז אז מאהל א — .טיהל( דעל גײ
 ז^ל בחול פלעמלעל א .מלך א געװעהן זלך אלך בלן אזוי ;רא זענ;;ן צלפקלנן מיט לחצל װי

 .געהעפלנט טלהל דל קאפ קנם מלט נעװעהן מ;ל כײ על װאלט ,ז:י צו קומען געװןנהן
№ן אונזעלע צו .הלממעל אלן געװןןהן גאל אלך כלן שבת, בפלט  אליין קלך אלן קומען פל

קלכללך באלןגן, יןגנע ,פאל א Ьщ גאפלאכט האט רל .מײדללך דלענםט ןןטללכע נאך
טיש רעם אויף אױםגעשלט האט מ??ן .אל?? גײ גןגװןנהן אלז םן$ממ$טשקלס ג. ד. א. און

 :הלנעל צוװלשען אהן א װל זײ צװולשען געזעםסען בלן אלך .געקנאקט האט מען און
 . נלט זלך אלך האב גןגנאלט .שמעק א דאלט ,לעק א דא ,קנלפ א דעל , צלפ א דעל
ם בי — געװעהן אללעם אלז ר^ם נאל ם מי ה ן אב^ל ;ה מ ז ה ב ז  — ?ה
 לחצי/ן מלט צלפקעלע ז״י זענען אט — באלשט(. ד?;ל מלט טלהל דעל ביי שוין אלז >על
 4םל הללשקע געהט א״ינאל צו קאץ, דל װל ז״י ^הלען’ מעך .נעהמען זײ זאל לוח ד^ל

 אװעק דל געהט נאכט דעל אויף און םםאלע־קאפ ר^ל לוד׳קע געהט ל^ל צו און םלל־ױנג
 געהט נאכט דעל אויף *לען’אנל ל^ם .טהעאט^ל אלן צו (שפאצ;י^ן קאװאליעל אלהל מלט

̂ל לעהלענט אלעם דאם גאשעלטען. אלהל מלט אנלעלע דל  אזוי אז ;גוטמאן םטוקגנט ד־
 ל5> לוד׳קען זאג און געהאלטען אויס נלט שוין אלך האב מאהל אײן .טוהן מען דאלר•

 שפאלטען צו האלץ שאלט א מלט אלהם װ^ל אלך ,אונז צו קומען ןננטװאגען נלט זלך זאל
 קיין געענטפעלט נלט מלל האט דור׳קע טיין װל ז??הן געױעהן איהל זאלט !קאפ ד^ם

 זלי לופען שפייעל א— װאלװעל א קעשלנ^ ד?ןל פון גענומען אלוים ה^ט על נ^ל ,װאלט
 צלטע־ אנגעהויבען אלך האג דעלזעהן, לאם האב אלך .געוולזןנן מלל ראם ה^ט און—עם
 גוט־ פעלשטעהט, אלהל געװ^ל^ן. פעלפלוילען טאל אלן מלל אלז שפייעכץ לאס און לען

און שפײעלם, אײננ^טהײלט ז״י האט אןן םאבאלאנצלם חבלה א ג^מאכט דא האט מאן
אלן קאפ ראלט אייך שלאגט א;, דאמאלם פון .זאטשלנ^ניעם ז״י מלט האט איצט געהט

 אט .פעלפאללען אלך װעל אזוי ארן טוהען ז;ל װאם װלםען נלט גאל װיל אלך ,קלשען
מלסט(. דאם אללבעל )װאלפט — : אך — י אך — !אך — הזדי בזמן זלך פלהלט אזוי

פאלט(. פארהאנג )דער



15

ר2 ע ט ט ־ ן כ • א

 באלןאכער^ן ביי קלך די פאל שט^לט העלפט א־ן .צװ״יען אויף צוטה״ילט איז בןמוז די
 אן צינדט צלפה .קלך דעל בײ חרי צלפה׳ם פאל שטןגלט העלפט צװ״יטע דל .הױז אלן

 אראפ נעהמט צלפה .פענקללך 2 מלט טלש א ,פאלבעט ר״ין אלז געט דאם ,לאמפ קנם
 בר״יננט פעלבײםען, מ.יט פאפורי^ם ארויף שטעלט און טלש דעם פון קל.:נלקהײטען דל

 און טלשןןלע קל״ין א נאך שטוב דעל פון אלײן בל::נגט ,ב־ןנקללך פאר א נאך אריין
לעלט אללעס, דאם טוהט זל בשעת . זלצען צו זײן פלאץ מעהל װאם זאל ?ם םאכט

. ז^לבסט זלך צו ד
 א:ז פללגא .גענוט??! מאמען דל האט טאטע ד;נל ,יױט א היינט אלז אונז י_י3 — ציפה

 געללםען האבען מלל װעלבער ביי ,ה^לצבעלג פרימה צו ג^גאנגען צוללק שוין
 פלנןןפללעל א און װעטשעלןנקן? א אויף גענומען מ;ל האפען פלנלפעלעל א ,צעהנערעל א

 זױן זאלען מלל און אלגאנ:ז:לט גוט זײן זאלען מלל װען .פײגא׳ן גענעבען מלל האב^ן
 געהט ז?ם נאל .אויםפלהיען פלעל געקענט מלל װ^לטען אלגאנלזאצלע: דעל אלן םן א

 האבען מלל װל בולזשױןגן דל געגען קעמפפען קענען מלל וו^לען צייט דעל מלט דעלצו,
לאם נלט װעלט, אנדעל אײן גאל היינט אלז עם ,פללמהין מלט בלק געלעהלענט יעצט

כײ שקלאפען דל װאו געװעהן ,געװ^לען פעלשװאלצט מלל זענען אטאהל .אמאהל װאס
ײן׳ ,-בעלי־הבית׳טעם דל ט-נ ײנ  װלםען אויך דאלפען מלל און מענשען אויך זענען מלל ה

.לןןבען א פון
,קיך( דעל דולך אליין קוטט )פײגא

אללעס, שוין האםטו אלצט בלעל, פלאש 2 נלס, פ;נט 1 צ;פה ד;ל, נא — פייגא
!מאכ^ן פעלט;ג ז״י אלך װעל העלינג די מ:ל ג;עב

!פעלט;ג ז״י מאך ;געהם טיש, ד^ם אױף װ_יקען ז״י ׳אלי.ין קלך אלן געה• — ציפה
מםתמא װעסט עולם דעל .אלר^נונג אלן בלי״ינגען אללעם אל״ין אלך װעל רא

,אנקומ^ן כאלד
.אן( קומט )מלים

ה פ ם, און צי רי א מ ײג ך. אין פ קי

ה^סטו װאס אױם־טוב, פעל היינט זץל ביי אלז װאם צלפ׳קע* אמ$נר, גוט — כןףים
װעטשעללנ־ א אױף דלל צו קומען זאל אלך מלל צו הללשקען דײן געשלקט

 קלעהל אלך ,לאפנלט צ• שעול אלך װעל געבןנטען מלך האט על דנט שעה 2 שױן ? ק?*
 אז אליך פון װייט אזו-י װאוינען מלל ,ללל בײ צוקוטענלש א פעל זיין דאם קען װאס אלם
.אטך בײ זלך טוהט עם װאם װאכ^ן 2 שוין נלט װ״ים אןך

’ :V-: •־<-.



ה פ י  . פײגא נאל (אלך נלט מאכט קןנלמישיל דאם — צ
ם י ל ? קאלמלשללך מאכען צו געלט האט פללגא — מ

ה פ י נע- האבןןן מלל .געטוהן און געטוהן זלך האט דא .מעשה גאנצע א ם׳אלז — צ
.געלעכטעל פ??ל ג^קאטשעט זלך האפןגן מלל װ^ך, פר״ליכע א האט

ם י ל  מיר דערצ״יל גיכ^ר ד^לצללל, און ניט מ:ך זש?נ טוטשע ,צלפק?$לע ,אוי — מ
! אללעס פון

ה פ י פײג^ פײװעמען דאך װ״יםט ח .דערצ״ילען ללל אלך װעל ,לעלען זשע לאז — צ
,רלנד קײן נלט ,קלנד קײן גלט ,טןןנש אײן אלז זל העלצפעלג. אלטער דער פיי—דלענט

 שטענדיג האט זל .ללכטלג און וואר^ם ,רגין תמלר ם׳אלז .אלרר פיי גוט גאנץ פללגאן׳ן אלז
 און לעהנען זל לעהרנט און אליין אלהל צו געהט װאש שלייפןןל א האלט פללגא .צייט

 сщ: לן?גט זל אז ,טפע א האט ה^לצפעלג .נלט^ אלז חשלון קײן ^לן נאל .שלױפען
 לעל אויף זל זאגט ,щЬр אװעק לאש האט זל װל נלט זל געד״ינקט ,עלגעץ אנלרעל
 10 מלט .צואלהל נלט קומט קלןנעל װייל צוגע׳גנב׳עט דאס האט קלכנע רל אז קלכנע,

 און געשלןט אװעק פללגא׳ן זל האט ,אלז פלאש אלהל װל געװיםט נלט זל האט צוללק טאג
 פאלל צוגעהן קוטט פללגא .קעשטלל אין פײגא׳ן פײ זוכען גענומען זלך זל האט אל״ן

 — דאש? אלז װאם — קעסטעל• אלהל אלמגל לוכלנט אלטע דל װאו ז??הט און צוללק
 מלט מ;ל צ־ אװעק פושה פצל אלז און געװ״ינט ראט פללגא ,געשלעה א ג?;װאלען אלז

 4נ־ א־הל האפ אלך .צלוה גלויםע אלהלןג מלל רעלצ״ילט און טתךזלען מלט פול אויגען
 לל פלז אז ,פעשטומט האכי^ן מלל און צוליק געהן נלט אזין טלל פײ פלױפען ה״סען
 זל װעט און אלפעלמןטען נלט פלעא׳ן װעט און שטלאף לו״כ 10 ג^פ^ן נלט װעט אלטע

 אלז פללמה — .לאזצן צו נלט אלהל צו מענשען אגדעל קיין מי%ן זאל ,צװץק פעטןנן נלט
 זאלננן זײ מעקל^ללנס דל לאה־פללגא׳ן צו און פללגא־לאה׳ן צו ג^לאפען פללה רעל אלן פאלד
 פײ פללהעל גןגװעהן !;ננצן דול׳ן מלט הללשקע מײן נול מ״ידעל, אנדעל איין געפען אלהל

 װעלען זײ פאלל קאפ לל שפאלטען זײ װעט מען אז (געוועהן מודלע זלן האפען און זץ
 ש׳אלז .שלאנג א װל טאג עטללכע ג^דלעהט זלך ה^ט פללמה דל .קלכנע א פללמה׳ן גלפ^ן

 םאמאװאל לעם פללה ל^ל אלן קאכען, אלײן מוז ללפע, אלן ה;.צ^; אלײן מוז זל קאלט,
ל נלט ש׳אלז מ/גנש. האלט א .אויפשטעלל??ן  און מאלק אלן אל״ן ג^הן כחות, אלהלע פ̂י

 אלז זל אלרןןנונג. אלן און לללן זיין זאל עפ ללעפ זל האט לא און .מאכען פעלטלג אל״ן
 ן,5העלפ? געהן אלהל זאל מ̂? ן1ג^פעט? האט און אנד??לע צו הויז ר;?ש אלפעל לא ג??לאפען

 .מואלל א מלט מאהל אללן מלל צו אליין אלז זל יאקאש .געגאננען נלט אלז קללנזפל נול
צװליטע לאש מלל צו אלײן אלז זל .זלך פעלשטעהט ,אוים^לאבט גוט זלך מלל האפען

̂ם פשוט פאקומט זל אז ג^זעהן דאפען מלל ,מאהל דללט•* ראש ,טאהל אלן .שלאק ל־
 האט זל גענוג. געל^כט^ל געוועהן ס׳אלז לײי*ן3פ? לאנג לא ללל אלך זאל װאם (קולצען

 מלל האפען .פושה לעל פעל תפל 10 געגעפ^ן האט און געגעפען אונטעל לםוף זלך
ן פללגא׳ן ע פ ^  ק^למלשיל. א אויף גענומען טלל האפען לופל 5 אנדעלע לל און לופל 5 ג

שטאל^צן? לל געװעהן אלז מלל פיי און ׳מןל פײ ג^טוהן אלפעל זלך האט אל??ש װל אזוי
שוין פעלשטעהםטו .םעורה די טלל מאכ^ן ,חדל פ^זונר^ל א לא אלז מלל פיי און

מטמאן י אפלםעל שפעט^ל צו װאלט .האלט$ היינט זלך דאלף מען אזוי װל ,קאפיאל
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 אוסטעװ דעם נאך ז;ך װעלען מ;ר .אוסטאװ א װעגן$ן אונז^ל פון אויס יעצט ארבײט
. גלייך לייטען צו זײן אויך ווןןלןןן מ;ר און ארגאניזילען . .

נע־ כ»ן
אן. קומען דוד׳קען מיט הירשקע

מלל לי״יל

ע ק ש ר י ז ע אין ז ק ױ ו !טירבעל^ך ,אבי^נר גוט — ד
.קוש( א א\הל געבט און צץפה׳ן צץ צו געהט )הןלשקע ^ג״פ $

ם ׳ נד־י ^ י ר ? אלײן נ??כעך בןזטו װ^ס ? לחצ; לײן א\ז װאו (דוד׳ל — מ
ע שטענלנג ק ד ו טיעקען♦ אײן אין האלט געלי־הנלת׳טע אןהל .פעלנומ^ן נאך געולם איז ז; — ד

דו בעטןגן, ל:ל וועל^ן ט:ל ;צ־פה׳נװ ^נקומען. באלל געולם װעט זן יא, ^הנ
א מאנצן גײדע דא זיך מ;ל װעלען טןשעלע, ח$ם געפען ה;לשקען כצט מ:ל ז^לםט םײפ- ט׳

וױפ;על ״גלאגעלעף דא קענען ז;ך װעט אח־זל און ;פאלטץצ א פיאטאקעל א אין *לולאלף ̂ױי יו־
!...װעלען װעט איהל 10 ט-מ
ע ^א לןט'1 ק ש ל י טאקע ! ? קאלטען א פעל װאש נאך ? קאלטען ר$ ס׳א:ז צו ,שאלה א — ה

"3 I^צלם מ:.ילעל לאם און פעשטיל^ ני-יע שפאגעל א ;לאנר קאלט^ן פון ד
. ציפה׳נױ מיין ,דיל אויף פאחאזש; א;ז י ם* . .

!אויס װאלף נעהם און י^נקעל א צו ל־ל לוק ,געפמירעלט הןלשקע גענוג — דוד׳לן?} טימ י'ט
!גוט ,טוהז א ? ^לשט איז װעל ־^ג הי'1>

ױם׳קען מ;ט דבולה .שפיעלען צו אן הױפ?$ן אןן ק^לטען די אויס װאלפט )ועלשקע ר: ז■2 <ז
זי װעט 1 ♦ באהא( ש^הנעם א מןט םאק אנייעם םלאגט דנורה . $ קומען * ״ 1

ה ז'א מהיי ר ו ב :געהײלט אזוי ז;ך האג אלך ;אוי ? פעלשפעט;גט נ;ט האג א;ך י אבענד נוט — ד
קושט און אוים ז:ך )טוהט שפעט! שוין ם׳א:ז אז 'געקלעהלט האג א;ך ״ז
» ײײ יהעל ,חבלת׳עס( אלא מ;ט ןיך ״ י

ע ^ ־יי ״1 מ ד ו זיך לו ורלםט מ:ל מ;ט און אלײן! ז^הלםטו ^לל לעל אין דבולה׳נױ, — ד
? קושען נ;שט • ־

װאל Г מאט̂ז П П !קושען לחצ: לאז תך — 1
ה ^א, ':ןאױר פ י ד;ל ז;ך האט צײט לן ? סאק ל/?ם גענומ^ן האםטו װי גאל/ זאג לבולה, — צ

קאםט װלפ:על ? געװ^לען נעגלוקט א;ז ױס׳קע ריון צו פעלבעםםעלט? ז'א ■ז י
. (אוימגן לי א;ן א;הל )קוקט !אמת ד;?ם זאג י לוגל 20 געוױם ? על העלפי^ן׳

ה י«גװאלל. ר ו ב ג^האט האב א\ך װי געלעגענהײט אזא לעכטן ם׳אןז ,צ:פה׳נױ נ:ט פלצג — ד
с חורש אללע װאונשען ז.יך א;הל מ^גט ,װאל יענע צװײטע .! . .

ע 'יא ־ ^ ל ל ׳. אדלבה זשע, ד^לצעהל — א
ע האט ק ש ר י —דול׳ק^ן( )צו !אןנגאנצען לעלצעהלען ת ז^לסט ,אנגעהויבען האםטו — ה

!געקאכטעל א ב;זט לו \ האקעל ל^ם ל:ל נא י נייענטעל א ל:ל נא י-מ '־ל!
ה ןגלמ^ל. ר ו ב !קלנד^ל העלט — ד

ז;צענל:נ ,שטעה^נדןג .יצנץ נעמט Щ' ,דאס נעמט אײנעל .פעלבייסען )אלע םטאלז^צע
.לעלצעהלט( דבולה און נ;ט זיך שעהמט מע ^שוי םטו’

גוטמאן
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! ד ר בו  »װןןקגענאנגען פלײלען פײדע מלט מיינע מאדאם די איז דץנסטאג, װאך יענע — ד
שלאף־ א:ן גן?ה און װעטשעלע די צוגעגלײט האפ איך ,טהעאטעל אין

 זאל א:ך מלל, ה״יסט און קאפלניעט א\ן זיך צו העלל לעל טלך לופט — געהטען צלממעל
 צו טלאג ;שװעגעליך די נעהם ,עסס-ציממעל אלן געה איך .שװןןפןןליך בלענגען א;הם
 מיך קװעטשט ,קוש פאל א מלל גענט ׳ אלום מלך ?$ל חאפט ,קאבלניעט אין אליין איהם

.ז:ך צו צו .  מ:ט זלך שלעפט און שטאלק מלך האלט על נול (אלהם פון זלך לײם אלך .
.וץװאי צום צו צובלםללך מלל . ץך אלך האכ אזוי ,פאמעלקט ד^ס נאל האב אלך װי .

על ױם׳קע. טײן געזעסען אלז מלל פיי .קלך אלן ז:ך צו אװעק פלן און אלױםגעללסען
 מלל טלט אלז װאס גןגפלעגט מלך האט און צוטלאגען עפןגם פין אלך אז פעמןגלקט האט

 אליין תכף געװאלט על ה^ט ,דײטליך אללעם חולצעהלט אלהם האב אלך װען .געשעהן
 האב און צוגעהאלטען איהם האפ אלך נול פעטש; ?*טללכע לל1ה? דעם געפ$ און געהן

 אלך דעלצעהלעןי. אלײן ױם׳קע זאל אןפעללנע ראם געלט... שלעפען ל1ב?$ם? געה״יסען
 .פעלפייסט( און טלינקט , ביעל אן זיך ;גיםט .אליין מויל אלן נ^מען ?נפעם װיל

ם י ל  !װײטעל געװעהן אלז עס װאם רעלצ^הל נא ,ױם׳קע — מ
ע ק ס׳  ללפען די נלט, זעהסט п האלץ. דאם אונטעללוינען ז:ך דאלף מען , װאלט — ױ

.פעלפייםט( און בלאנפען טללנק א )נעהטט .פעלשמאכט מ;ל זענען

ע ק ש ל י מאמ?? דל נול אנלעלש, נ;ט ם׳א:ז קאפ, םמאלי; דאם א;הם געהט — ה
 ן?ל האלט א;הם גנעכ א\ך װ^ם ,פלױט א אונטעל ױ;האט א\הם האט

.שלאגען אײן אין

ע ק ם׳ אב־ העלל ;גלייך פלעג און קאנ;ניעט אין תיכף ג^גאנגען אלײן פ;ן אןך — ױ
;ױט װײםט א\הל כלוז? מיין אכ^די^ט א:הל האט װאם פאל ,לאמאוױטש
 פון פלוט אין געװאשען זיך האט מען ווען ,פלנהעל װאם י^הל^ן לי נ;ט זענען היינט אז
 ״פײן־פלעכעל/ א חתן א האט רכולה אז דאך אןהל װײםט п*л חוץ .תענסטען אחמ^נ די

.אבןריען לאז^ן ױט זי װ^ט װ^לכענל .  אנגעהוי־ ז.יך האט ארן פלאם געװאלען א;ז :נל ,
 נ:ט גאל זי האט על אז ,זאג^ן צו щщ פון נ;ט װ״יםט על אז פ־^לענטפערען צו פען

,אב:לי^ט .  זאיאװ־ א איינגעיען א;ך װעל ,אפ גאל ז:ך לײקענט איהל אז ,אזוי פאלד .
 א;הל אז און ,פליקאזשטשיק א בין א;ך װייל ״ פל;קאזשטש.יקעם די פון פױלא אין ליעגלע

 װעט פװל^ דעל אין ^בנליעט, מ;ך ה^ט א;הל װאו גלייך א:ז כלה טיין אפןדיעט האט
 טוהן הײם^ן װעט גױלא די■ װאס .פסק א געפען אלױס װעט און לאזפללאיען דאם מען

 מוזען טױדטעלהץד אפ;לו אןהל װעט פםק ז״יעל .אויםנעפולט פונקטליך װעלען װעט
 ״פולזשא־ די פיי .הין א ,אהעל דלעהען אנגעהויפען זיך האט פאלשרן טיין אויספולען

ם/ ע  ׳ פוץקאזשטשיקעם די פון בװלא דעל א;ן אויפגענען דאם ז״י ד^למאנט מע אז ק
 אײנפ;הלונגען, אז^לכע צו געװאוינט נ:ט ז^גען זײ מ:לך. מאמעס ד^ל פעלקןהלט זײ בי.י װעלט

 זאל על וױל איך אז ,געזאגט אןהם א־ך האי .לםוף ^ל פחוגט—? איהל וױלט זשע װאם
 פעדענ־ צו אויף טאנ 2 געגעפען א:הם האב און פושה דעל פאל קאלבאצ׳ען 25 ני-נצאהלען

 פל־פױגיק יע׳נקעלע מ;ט א\ך האכ נאכט ד^ל אויף םטאנ1דאנעל .געב^ן ענטפעל און קען
.שט;עכ פון אוועק געהט אפלאמאולטש װען צייט די עלװאלט^נרג (אלומגעדלעהט זיך

 ג׳ מ;ל
̂זט  ל
 א:הם

 מאלגע
 אלוים

 מע אז
זל זאל

נזריכ
ױם׳כ

גאגגען
וױטשע

מרינ

ג׳ מ:ל

ציפד

מז מע

היר;

 לעכטע

א קוש

ציפד

הירע

זעצ צו
דודב

געװלהנ
פײג<

ציפה



ארן ברמנן א װי אויסנעפוצט אלױם ג??הט יאלל אונזןגל ,זײגער דעם 9 קוק א געבען מלל *ן_נג^גו
ביי פרעגט1ג? און צוגעגאנגען אלהם צו מלל ז^נען ,אליין קלוב אלן געװלם געהן זלך לאזט 1

װייל ,וויסןןן תיכף דאס לאלפען מ:ר ♦ נײן צו קאלבאצ׳ען 25 ג??בז*ן װעט ן?ל צו אלהם
הענדעלןך .צלטטעלךלגע מלט נעבעך האט פחול מײן .בױרא אלן זאם^לאנלע א א;ז מאלגןגן צו טיאג

צוגעזאגט אלהם האפען מ:ל און געגעפען ארגז האט ארן קאלפאװנלצעס 25 גענומען ארוים
לוח דער דבור׳קען געגעפען אפ לופל 20 האבען מלל נלט... גאל אלהם צו לאט מע אז ט'מ

.נעהםען ד זאל >:י 1* . * י" "י ־ .
ער .ןע

ם י ל נעהמען?... זי זאל לוח לעל—אלהל קומט זשע װאם פער — מ •••' ׳•• ז 1 • ז מלל מלט
ע1י •.ארײ ף3 ק מלט איך גענומען, מלל האפען רובל 5 און—װאםו... פעל שוין װ״יםט ז־ — ס׳

Ф אונעק זענ?ן מלל און לייט, חפלה צװײ נאך און פל־פו׳נלק יע׳נקעלע ג~^
אפלאמא־ פון זענען אזוי .םעודה׳לע א לאלט מ$מאכט און טייגלטשקע די שלה׳ן צו גאנגען ךאי ,,ן

א?... חלמלקע, ,פלזלקע שעהנ?? א— .פװזא א מלט אםאק געשפללננען אלוים קוש װלטשעס
ם י ל אלך !מויד א פין גלוק א אט פלײצע( ל^ל אין לבולה׳ן קלאפ א )געפט — מ

וש15 ג??פען מלל זאל פעל־הפיה מײן פעשטאנןןן װאלט ״ , ק זאל על אפל ,'
. לובל 25 געפען מלל ^;פ •י

ה פ י  זיך ײ3 חאטש לאם טלאכט אזעלכ^ם! זאגסט לל אז שעהמאן, זלך מעגפט — צ

באשטעהםטו לויל 25 פעל אז מ״ינען קענען מלל ,אלויפ נלט עם זאנ און 'למ־מ̂ ״•
. ? קאלפען הונלעלט פעל בעשטעהן װעםטו זשע װאס נו ,קושען ללך ז^ל מע ט׳':א, . .

פעלשןגהמט(. געװאל^ן אלז מלים און לאכען )אללע
> ב־^ :רר קי ש ר קום יפהפיה! לעל 7 פל;געל דל אלבעל אלהל שלאג צלפה׳נױ׳ אזוי ;אזױ — הי

א;ן געכען קוש א דעלפאל דלל אלך װעל ,לן?ב??ן מײן ,מלל צו אה;?ל ;נלט םט
! געקעלע לעכטען ®ן פלוט

/ ^י כ ע א אלהל ג^כט הללשקע . באק יעכט?? לל אויף אלהם שטעלט ׳צו ג^הט )צלפה י
ללנקעלבאק(. ד^ל אויךאלן קןש א אלהל ג;?נט און האנד ר^ל מלט זל פעלהאלט און קוש אנגעהוי־

ה ט־נ י'ג פ י ל^ל אלן נאל געכען קוש א מלל װעםט ח אז ,ג^זאגט זלך האםט ח — צ
. )?( באק לעבט?(ל װ־-זאי -

ייא ז־ ע ה ק ש ל י ̂ם זאג לול׳ל, אויך... ללנקע לל שטעלען מניש נלט טאל מען — ה לו ׳אטת לי
אלהם געהט עס אז זעה אלך ! ? נללן יא א ? געראװענט הײנט האםט ט̂װ

. זעצטעלהללל צו זהיט
^ ^מ״ ק ל׳ ו לעם ,?$ללעב ל^ל אלן ללל געהט ц? װאם ;גענוג ! ן;לל לן;ל אלן זאלסטו אליין — ל

נ<(ך ת װללםט צלפה׳ן, ליין מלט זלך ח קושט נאכט לעל אויף גאנצען נולזשא־
?... אויך געוולהנןנן ׳ס̂וריש1

ל׳ ג^לעכט; — פייגא התנגען. ̂ל און לא נלט אלז זײנע לחצל חל׳ ל^לום 7אלהל נאך ב״ינקט ?
.קאלטען לל אלן אלהם געהט זאל על

.ג:ך( אליין קוטט )לחל נ־^ד^2
ה ל־טיננק פ י ן מלט צ מ׳ י ל ? אויף־לעל־נאכט גאנצען א פעלנומ^ן אזוי לאלט בלזטו װאם — מ

.נאז שפלץ דעל אויף נשמה לל שוין אלז דור׳לען בײ • כ'עשט
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ל ח פון גער^דט האפען זײ נאללשנןג. אונזעל בײ צייט נאנצע די זיצט גוטמאן — ר
כמעט האי אלל .העלען צו גןןװעהן נײגעללג מלל אלז ,זאכען װלכטלגע

שוין ג??הט מען ,קאטל^טען לל פעלטלג םאך נ?דם צלפה׳ן( )צו .פעלשטאנען אללעם
 קאטלע־ פרעגלען זלך נעהמט און ארײן ק;ך א;ן אלוים גןןהט )צלפה י טלש צום באלד א

 אלך װאם אויעל אללן מלט ה?$ל און טלהל לל האפ??ן לאז נאל סק^װאראדא( א אויף טןגן
.רערצעהלן^ן װעל

 זײן זאל הערצגערג פללמה אז (לחילם טללנקען מען דאלף פללהעל װאלט! — ױס׳קע
 אן ןגלסט .ללעגט בלאש לעל װל װלםען נלט חולש אלע זאל און געזונד

 ,״מענה־לשוך דײן העפען ,רחצל , יעצט — ׳( בראװא שלייהען אלע און לחילם טרלנקט
!האםט ת װאם אלױס גלעב און

װאס ,זאכען פלעל פון פליילןון ח?ל מלט ג?}ל??לט ה^ט גוטמאן העלל יער — רחל
,געבען צו אליער נלט ם׳אלז

̂ג ,פעלשטאנען נלט האםט און — הירשקע !ז?
 «ט אלך ה^ב דאם נאל פעלשטאנען, נלט אלך האב אנלםעל אז ,זיין זאל — לךןל

 ,װעגען גאלנלטשנעש א=ן קלכנ??ם פין אוסטאװ א אוים יעצט אלגײט מע אז ,פעלשטאנען
 צונויפ־ אונז מען װעט , פערטלג װעלען װעט אלנםטלוקצלעש אללע מלט אוםטאװ לעל אן

 .^לגאנלוללען זלך זאלען מלר לופען

ן גוט זלין װעט לאש ^ט — אלע
 א אז אזוי, פריילען לעל פוגקגען גלאװנע דל ג^געבען אלבעל האט ־у — רךןל

̂ר קלכנע א אפזאג$ וולל כעלי־הנית׳טן?  נאל זל רארף ,גאלנלטשנע א ארל
̂ר .ז^גען אפ װלל זל װען מעג זל און געצ^הלטם װאכען 2 פאל גענען  מלר אז ז^גט ׳
 קללן אלן נלט דלענען מלר ,פללקאזטשלקעם קײן נלט אויך בעלי־מלאטת, קײן נלט זעמ?ן

 .מאדאם רער פלגל נלט פעלללענען געלט קיין מלר .מענשען פאדעי^ן וו^לכ^ געש^פעטען
 — זאגען מעג בעלי־הבית׳ט־^ ד*ר3י; אז גוטמאן; זאגט אלהר. פ?;ר נור אלגײטען מלל

ן קלכנעם צאהל$ צו מעהל^ל געלט קיין נלט האנ אלך ,אלכליטען אלללן אלך װיל יעצט
חוץ קל״יט, קיין נלט אלז קלך לל טהײעלע, אזא נלט װלל אלך צו ;קאכען אלי״ין װלל אלך

 ז:ל און מענשען םעמײנע קיין נלט זענען גאלנלטשנעם און קלכנעם אז גוטמאן, זאגט (דעם
 א צו פללקאזשטשלק קיין נלט ס׳אלז .שט^ללע אנלעל אײן בעקומען צײטען אלע קענען

 פיצען אפ ללל װעל אלך—בולזשוא ל^ם נויטהען ױשל לעל נלט אלז לאלום ,בעל־טלאבה
 אלײן מלל װעל אלך זאג^ן, המלל קען על װייל געלט. מלל גלעב דל א־ן שטיװעל דל

 עלשטענס, :זאכען צװײ זײן װעל^ן אוםטאװ דעם אלן גלאװנע לאם .שטלװעל דל פוטצען
מען און פליי קלפנלנ לל אלז װעטש^לע לל אפגעבען דעם נאך אז — פלײהײט מעהלעל

לל .גןןהן שפאצלל^ן צו ,לעהנען צו ,נללען עטװאם זלך װלל זל ,בעמלה^ן נלט זל טאהל
 אזײגעי 10 פון און װלנט^ל אום זלןג^ל א 9 פון שפעט^ל נלט זלין לאלפען .װ^טשעלעס

̂ן ווללען העללען לל באלל זלממעל, אום  קאל־ מאכען זלך זײ זאלען אזוי ,שפעטעל •*םם
 מען לאלף ,אױספלהלען לאם בכלי .%ן’ב*%ללענ אלײן זלך זײ זאלללן און װעטשעלעם ט^
זאל ,אויף-דעל־נאבט זלןגעל א 9 קומען װעט עס אז נאל ,שטלײקען קיין נלט
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 פון נעתןלט

 כמעט האי
 שוין געהט

 קאטל?־ ען1:
איך װאם .נר

 זײן זאל »לג
 אן ןגיםט .

,מענה־לשוך

װאס ,אכען

 גוט אלך ;אג
 .װעגען זנעם
צונױפ־ אונז

 א אז ׳ אזוי
 נאל זל ־אלף
 מלל אז ׳^גט
 קיין אין ניט
 מאדאם. על
 — זאגען נג

 קיכנ^ם לען
 חוץ קל״יט,

 ז:י און :נשען
 א צו טשלק

 פיצען אפ ר
 אלײן מלל ל

עלשטעגם,
 מען און ייר
 די .געהן ;

 אזײגער 10
 קאל־ טאב$

 מען דאלף
זאל / :אכט

, .הןגנד ללימןננ^ מלט אללעם טוהן אונז פין יעדעױע  י5ד? ה״םען װעט מע שטעגעל, א .
 ראס צובלעכען אוממלסטען נלט כלומלש׳ט, זי »&ל מ:לך, אפנלנהען ז״ג^ל א 11 קיכנןן
 װעט מען אז און .ולען5אױם שלעכט מען זאל ,ערגעץ שיקען װעט מען .מללך טעפיל

 .-•׳־לאפען וױל און מ;עד זי אלז 9 נאך אז ,ענטפןלען יעדעלע1 זאל ,דאם א;ז װאס פלעגען
 וױנ־ 9 פון אז ׳ וולםען זאלען ז״י אז ,,בורזשוקעם״ וץ איינגעוואױנען טןןן זאל אזוי און

 ,שאפען נלט אונז מלט ז;ך מען טאל זיממעל־-צײט Ю פון און טעל-צייט
 1 טוהן אזוי זאלןגן שטאדט א\ן אל^ נור ,גוט א;ז דאם אט — אלע

.צוגעהן אויפגןןה^לט מטזר רעם האט דא בלזט דו לחצל,אז זעהםטו, — הירשקע . .
.קאפלקעם די צוליק אפ ױעבט על

 װײטערי דןניצעהל לחצל, קארטעןי די מלט םפאױק דעם הלען צו ג^נוג - ױס׳קע
.ןןנדלגען לחצל זאל נול ,דערצעהלען צו ?*פעס■ אייך אלך האנג דעם װעגןנן — מרים

 און טאבארעט־ א אויף װינקעל א\ן זלך זעצט און קץ־ אין אלײן קומט )אלצלק
.דלימלען( אן הויבט

 העלןגן נאמלל נול עטװאם, דעלצעהלען צו ר^ם װעגען אויך האכ א;ך — דבלרה
.עיקל צװ״יטען דעם

 אוים־ טטאלען פלםליך צו זיך זאל/נן קלגנעם אז ,איז פונקט צװ״יטעל לז?ל — לחצי
צןמ־ קל״ין א האבען זאלען ז:: נול ,קלך אין שלאפען נלט זאלען ז״ ,פלהל^ן

 מען קען ,גוטמאן זאגט ד^ם, .אונז ביי דא װי אט (קיך ח?ל גײ א״גענם א מעליל
 אלהל פון צופללעדען א\ז מען וואס קיכנע״ גוטע א דל,י_ינו_ צובלםללך. אויםפלהלען אויך
 עס ווןןן נול באלד, נלט אויי .װינקןןל אלןגען אפנעטה״ילט אבעזונרעל פאדעלען זאל

בעזונרעל א ׳ צלמטעױל בןטונדעל א רא ם׳אלז װאו שט*לע א מאכען זלך װעט
,חורש י^ד^ן ליגל א װענלגעל נ^המען אפללו זאל זל .אלבעלגעהן זל זאל װלנקעל א״גען

 זאל ו קלך יי ײלעןטה צו $מ ^לז • מען ז^ל װלנקעל א״נען ׳ בעזונרעל א נול
̂ן א אז װים^ן״ דללות פויען װאם דל װעלען צייט ד^ל מלט און זעהן... צו וױ זעהן מ־

דאם װעט ,עלשטענם .קלכנעס דל פאל צלממעללל קלײן א מלט מאכען מען דאלף קלך
אלײן טאג בײ שבת צו ;ז;ןגעל א 9 זלך װעט קלכנע דל אז ,צװײטענם .לײנעל זיין עםםען

זל װאם טוהן זלך קןנן און ז;ך ביי אלז זל אז ,װלםען זל װעט ,צלממעל אלן ז;ך צו נעהן
.שטעל§ן נלט אלהל קען ק״ינעל און װיל

ע ק ס׳ טאט^ן ד^ם יי.י װי צול^גען אניך בײ קענען זלך אויך װעלען מ;ל און — ױ
. . . וױין-הויז אלן

 א ,טלעט$ נלט גוטםאן ר^ל זאל אלט שלענט קײן אויף — מלים אין פײגא
!מאן יוגגעל טהײעלעל

לאל־ ;קאפ זײן אויף בלכה א ג^לעכט, אלהל זענט דאס — דוד׳קע אגן הירשקע
)ז״יא .געזונר גוטמאג׳ם פלנל לחײם טללנקען מלל פען
.פעלבטםט( םען און ,״ילאװא״ ^נטפ??לען דאמ^ן דל ,לחײם טללנקען ,גלםםען

.אלי_ין( קומט )צלפה
? מלים ,דעלצעהלען געװאלט האםטו װ$ם — ציפה
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ם י ר  זלך ה^ט מאלאט טײן .ה״יסט טטמאן װל געטהון אזוי װ^ך יעגע האג אלך — מ
 בלטעל דאם מןןן האט .שלאפ??ן לעט פאל װאננא א מאכען זיך פעלגלוסט

 און װאםסער, קאלטער מלט טאג פײ אנג^נאשען און שלאף־צלמטעל אין געשטעלט אללין
 ביז ,פללטא הײםער ל??ל אויף קעםסלל דן?ם האלטען בעלאלפט אלך האנ נאכט ר??ר אויף

װעטשערע רעל נאך תיבף אז ,געמלינט האב אלך בלטעל. דאם טאכען הליםען װעט זי
Ф האט מ« אין ה:?לל ביי׳ש גיךוןנהן ??מלצעל ם׳איז נאל ,ל1װאם? די דארפען זל װעט

צוגןצשפאלט זיך האג איך ,ז״יגעל א 12 שוין ם׳אלז , 11 שײן ם׳אלז זעה אלך .ר??דט
.אביטטעל אן גלײבען זאד מאדאם די טען טױזט אזױ װאו טראכט און קלץקגל דץ אלן

קען אלך און נלט מען ט^ר ,טלאג$ ז״י װעל אלך װען ,װאםעל מלט ט??פ לי בלעכען «
קלאפ. א אלך העל ,טלאכט און ללעג אןך װאו ? מען טוהט װאם .פןם לל אפ־פאלען זלך

 טלאכט לא .מי״יזעל א געקלאפט צו מלשעלאװקא די האט ,אלויםגעװלזען זלך האט עם װאו
.בלאנפען בלסעל זיין גאטט באשןךזלט שכול י^ד^ן—ז.יך אלהל. .  טוילטע לאם נעהם אלך .
 1 אויף פללטעל א פונקט .שטאטע א אלן אליין לאם ф ,ללויט לעם פון אלויס מייזעל
 הײסע מלט טאפ א אן גלס אלך װאםעל. הײםע לל געפען אלהל זאל אלך מאראם, דל קאנגט

 און אלײן בלטטעל אין אלײן גלם מײזעל. מלט׳ן שמאטע לעל מלט אלײן טלאג װאסעל,
 טאפ א נאך ,װאםעל ה;ןםע טאפ א נאך אלײן טלאג .אליין אהלן אויך טײזעל ל^ם װאלף

 צוש צו געהט ,אוים זלך טוהט מאדאם п .ג^נוצ לאכט, מלל ׳שוין ם׳אלז אז ,זאג און
 .אלשלן 3 אויף אפ שפללנג א גוט און פוס א שטעלען צו אלײן אן זלך ב״גט ,בלטטעל

?שעג 8 •ז ט^ה —! "̂זמ א ייא״  אין מאז א קומט װי \ ג??פ:ללעל א ;אלרװ¥ג 8 • !וה^ג ידי
 אויך קען קעםעל ה״יסען אלן ,געװעהן נלט בלטטעל א־ן מאז קײן אלז טאג גײ ? בלטטעל

 ל^ל אלן גול אנלעלש, נלט ס׳אלז אז לםוף, זאנ אלך אהעל, אהלן קלעהלט מע זיין. נלט
 געג^םען אליין האנ אלך װען בלטעל, אלן געפאלען אליין אלז אין מאז א געװעהן אלז שמאג-ע

 אלום קליכען קלך אלן אז ('ךא זאגי ? שמאטע ר?+ל אלן מאז א קומט װאנען פון - .װאםצל לל
 קללכען לאמאלם אז״יגע̂ל 9 ילטעל דאס מאנ^ן געװעהן זאל מע װען נעכט, גאנצע מאז דל

 ל^ל אלן לא עפעם ס׳אלז אז באמצןלק^ געװ^הן אלך װאלט (ל^ם חוץ ;מאז לל נלט נאך
 אז באמ^לקט נלט האג און פ^לשלאפען ג^וועהן אלך בלן 1 אויף פללטעל א נול שמאטע,

 זלך האט מאדאם מײן ,אהלן שליי אה?}ל, שליי ׳אזױ און .מױז א לא אלז שמאטע ל^ל אלן
 שוין מןןן האט טאג אנלעל־^ן לןנם אויף .מלל מלט גליוך װאננא א אן שלאפען געלעגט
. • .יאזללגעי 9 כלטעל לאם געטאכט .

. געטוהן( גוט האט זל אז זי, לויבט י^לעל און לאכט עולם )ל^ל
ה פ י נעהטען אל^ל מוז טע מאז, א גלאח? ג^טל^פ^ן דלל זלך ם׳הזןט אז (אלז גוט — צ

אויס־ טען זאל 10 נאך בעטלהען וױ׳גט װאםמע מלט זאך יעלעל אז (ז;ך אויף
 באקלם, אויםפאלען אלבײט אונזעל זאל 10 נאך אז אלאפ... פוט^ל לעל מלט נאל פולען
 טוהן צו מחױב זלמעל 10 גלז און װלנטעל 9 בלז נול זענ^ן קלכנעס אז ,װלסען מען װעט
 .זלך צו געהעלען און פליי ז״י זעגען לעלנאך און לאלף מגןן װאם
ב ה1ד  פלאשטשאדקי^ אונזעל אויף אונז בײ ;דעלצעהלען אייך אלך װעל רעם װעגען — ר

 לאנג נלט ן?לשט האיען זײ קופעלמאנ׳ס. דל װאוינןנן טללל אונזעל קעגען א
קאכצן נול קלײנלטשקע, א נלשטלגע״ א .ג^מם^ל פון אלז זל .פלעמדן? א קלכנןן, א צוגענומצןן



 זלך .טזה< יאם
 ביטעל דאם

 און ,יואםםעל
 פלז פללטא, ״

̂ר  װעטשערןנ :
 Ф האט מ̂־

 צוגעשפאלט ־
 .אבלטטעל ן

 קען אלך און
 קלאפ. א אלך

 טלאכט דא .
 טוידטע דאם
 1 אויף *ט*ל

 ה״־סע מלט ^פ
 און אלײן ?$ל

 טאפ א נאך
 צום צו .?*הט

 .אלשלן 3 ף
 אלן מאז א לט
 אויך קען ;ןל

 דעל אלן נור
 גןץגאםען ;ײײן

 ארום קרלכען
 קללכען צאלם

 לעל אלן דא

 אז :אטל-נלקט
 זלך האט יאם
שױן מען >ט

 נעהמען דעל
 אויס־ מען *ל

 באקלם, ןלען
טוהן צו זויב

 אשטשאדקע,
 לאנג נלט ׳ט
קאכ$ נול ;

 אזוי ,קלכנע א פל?ל געשטאלט זלך האט זל .פלננעל דל אלהל פון קןקען ז״י אז ,זל קאכט
 2 אויף ג??פאהל??ן אוױ?ק איז ג^לניטשנע די (למשל .טוהן נלט גאל קלך די*ל חוץ זל וולל
 גלעגט מען און אליין זי מען לופט .טעלעגלאמא א שיקען בעדאלפט האט מע און טאג

̂הן זאל זל אלהל,  האט זי נול אפנעזאגט, נלט זלך האט זל .טעלעגלאממא דל אװעקשלקלנן ג?
 געהט געגעפען. אלהל מען האט .אלזװאזשטשלק א אויף קאפלקןנם 20 געכ?$ן געהײםען זלך
 מאדאם דל .אליין קלך אלן זלך צו געהט און צוללק זל קומט אתם מלנוט 3 אלן און אלאפ זן

.אליין פאטשט אין נלט געהט זל װאם פאל ,זל פלעגט און אליין קלן אלן באלד געהט
גלעבט אין 92 אלז נומל זײן אל״ין, אלזװאזשטשלק דעם געשיקט האט זל אז ׳זל ?גנטפעלט

 מען זאל קװלטאנצלע רל כלײנגען װעט אלזװאזשטשלק דעל אז ,•קאפ. 20 די מאדאם דעל
. קאפקעם 20 דל גןגבען אלהם

ע ק ס׳ ו ל באבא ,מאלאלעץ — י
.אזוי( גוט סיאלז אז מוםפלם, זענען )אלע

ב ה1ד  פי^לזע־ זלך זןןנען און גאםט גאװעהן קופעלמאנ׳ם דל בײ זענען לאנג נלט דא - ר
 דל שוין אלז געהן ה;;ם א ב??לאלפט האכ^ן ז״י אז .צװײ האלכ בלז םען

יעגע .קלכנע דעל צו געקללנג^ן האט מאדאם דל .פעלמאכט געװעהן טלהל אונטעלשטע
געהט און אלז עם װאם אלויף זלך אויף שלעפט (אױף זלך זל חאפט נעשלאפ^ן. שוין איז

 אלוים- זלי און גאםט דל לײכטען אלי,פ אין ללכט דאם נגןהמען אלהל מ?$ן הײסט .אלײן
 צוליעכ צװ״י האלפ מאנשען א אוממלסטגןן װעקען ,עזות מלן א פל;לשטעהט אלהל .לאזען

 האט מײנע ׳. גאסט דל לײכטען צו אלאפ געװערן קלאנק ז״י זענען אל״ין ;קליינלגקייט אזא
 די גל^גאנגען אלאפ ז^נען גאשט דל אז ׳ללבט דאם גענומ^ן און אפגעזאגט נלט אבל-לל זלך

 און פעללאשען װעלט עם און ללכט לאם אלוים אלהל בלי פאלט אזוי טלעפ, 5 עלשטע
 פלאשט־ דעל אויף אויבען שטעהט קיפעלמאן מאראש דל .פןנסטעל ד^ל אלן בלליבט מע

 ענטפעלט .אלױםלײכטען און לאמפ רעם נעהמען גלכ^ל ג^הן זאל זל שלייהעט, און שאדקע
 װאלפען אלאפ לאטפ דעם װעל אלך אז װייל 7אל..ן נ^מט לאמפ ״דעם — קאלט־בלוטלנ זי

 אלאפ לאמפ דעל זאל װאם פעל םאדאם, דל שלללעט הלןםט, װי—שלפה״, א זיײ װעט
 פעל־ נלט זענט אלהל אט ,פעלשלאפ?+ן בלן אןך ״װי־יל קאלט־בלוטלג זל ענטפ^לט ? פאלען

 אייעל^ לײכטען אלוים און לאמפ דעם נעהמען אל״ן זאלט אלהל גלײבעל אלז שלאפען
̂ם אױב און ,גאםט ̂ל פעל מלל אלהל װעט 7בלט אייך גן^פעהלט ל  ב^צאל^ך/ נלט אלבייט ד־

 קופןןל־ מאדאם דל .טלהל רעל מלט קלאפ א געגעפען און אלײן קיך אלן אװנןק אלז זל אין
 אלײן שױן ה^ט זל נול ,געשעהמט אפללו זלך האט זל .ללפ?ן די מלט פעלבלםםען האט מאן

 האיען װעלכע ,נאשט דל בעגל״יט אלוים אל״ין האט און שױעבעללך 30 א אויםגעצלנדען
̂ל פעל פעלצניהונג געבעטען  .אוטלוהלגונג ד?

^ קי ש ר  ! יאלללװהלס דל מלט באגעהן מען דאלף אזוי <ןט — הי

א ג י י ה אין פ פ י  .מ״ידלל נאללש קײן נלשט אויס װײזט עם — צ
□ לי  מלט טלך זאלסט ת ,דלל צו קומען אוממלםטען שבת װן?ל אלך דבולה׳נױ — מ

.גאקאנען אלהל
ב ה1ד ;גאםט צו מלל צו קומען אויך םעגשטו דעם אן און — ל
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האלב; שוין ם׳אלז אז וי״יםש אלהל קלנד^רללך, ז״ינעללל( דאס ארויס )נעמט — ױם׳קע
!הלןם א היילא און אן זלך טװזט ,געפלאפעלט געניג ;צװעלף

ם י ר  !ג^הן צו הײם א ציוט שױן ם׳אלז ,ג^רעכט איז ױם׳קע — מ
̂ן( זלך טוהט )מע .ז

ה פ י ̂ן מלר — צ .נאכט שןןהנע א זעהל ם׳אלז ;בעגלללטען אבלםעל אייך װעל־  װילען ,
ל מלר קאװא־ דאך זענט אלהר הירשק^דוד׳קע—חאפען« לופט פלושע אנלס̂־

.אנטאהן אונז העלפט און קל״ידער אויביפלשטע רל ,קאליאש^ דל גלעפט ,ליעלןנן
̂הן אלן? און העלפ$ קאװאליעלען )די  מלט און צט1ל? צום ױ*הט צלפה ארוים, גז

.אלצלק׳ן( טאל?; א זל גלעבט װענ דעם
ה ' פ י  י שטלעכ צום צו זלך העל ,נלם שלאף מלנוט, 15 אויף אװעק געהן טלל אלצלק, — צ

 אלום, זלך קוקט ,אױגען דל אוים זלך לייבט אלצלק .אוױגק געהט )צלפה
 מלט (חדר צלפה׳ם אלן אלײן געהט ,געומ?הן אלז су װאס און אלז על װאו זלך דערמ^נט

 און אויס טללנקט ,בלםללך צו בראנפען פל^שללך כ״ח* פון אן גלסט מלני׳פ פלעהללכעל א
 א ז$ן זלך ]גיסט ,איינגעמאכטם לעפלללך 3 א נעהמט ,לעקלך שטלקעל א מלט פערגײסט

.ביער( גלאז
 שטלקעל קײן נאך איך דאב קיטבןנט, אויף געװעהן דא אלז אניוטא זלבט — איציק

נלט. שוין מען שמועםט איונגעמאכטס פון .מויל מיין אלן געהאט נלט ל״יקלך
 .פלײלענס דל פין פל״יללכעל און געםער לעבען און קלוגער סך א הײנט ז^נען רלענםטען דל

 ח$לט געזעסען ז״י זענען אט הארץ. דאם דערקוולקען ז״י נעבען אמאהל זלך מען קען טללק^
 ו אציעס נור גןךזערט נלט מעהל טען האט ;אויף־דער^נאכט אגאנצען פלײלען אונזער בײ

 פעלדאל־ אלך װעל אזוי .קאטלעט טױלקענעם א מלט אפ רעלנאך קומט מ?ג און שמאצל^ס
 שטיקליך פאר א נעהמט ׳ב?על גלאז דל אוים )טללנקט ׳. אך !אך ׳ אך ,הזה בזמן גען

 זײן אויף זלך ז^צט און קלך אלן אלוים געהט ,אליין קעשלנע אלן אלײן לעגט און לעקיך
.לללמלען צו װײטעל טלש צום צו זלך שפאלט און אלט

פאלט(. פארהאנג )דער
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האלב שוין

ר3 ע ט ט ־ ק ♦ א

??נק.3 לאנגע װןןנד די כיי .אםלפות מאכ?גן װדען װאו זאל, א פאל שטעלט ב:מה )רל װילען . - ט
אזױ בענקלנך 3 מלט טלש א שטןןהט אן אויבען .אנארר^נונג אלן שטעל־זען בענקללך о 1 א קאװא־ אך
"I • פעלשלערענל; פון ױדען 30 א אלום זלך ךרעהען עם .וועגען ?;מלצענם פין צוגעגלײט װי

פון אלטער ניט לייט ױנגע מלט פליילען עטליכע באזונדעל שטעהן וױנקעל א אין .מרלגות מלם און
 װייזט עם אליין. געהט װאס יערצן פןןלשלײכט ארן אײנער שט^הט טיהר חגל בײ י^הר. 20

לעדען און ארום געזזען אײנלנע אםלפה. רער פון ללועלים גלאװנע די אויף װארט מ?? אוים, :שטיעפ ם
דללמלען. אלינלגע און פאפלראםען מאכן?ן אללנלגע ארט^ל, פעלנעהמ^ן אללנלגע ׳ז.ך צװולשען אהם״ ׳ך

גללנשפאן.■( צומשה׳ן צו גלוהט אהעל, אהלן, אקוק גןעבט אייין קימט בלעחעל שלמה מלט קלל,
ה 1או אוים מ ל ל ש ע ה ע ל אױמגענאנ־ מאקםלם אלז היינט משה, ה״ל ,ױט װ״יסט אלהל — ב

. מלהל דעל פין ,פאבללק דעם פון סלוזשיטעללם אלע צו גען א ז$ן זלך
 קומען זאל י??דעל אז ,טויגען דל פון מ^נשען די צו געפאהלען אװעק לײטןןל א אלז אויך

? אינז ?$ם מ$ דאלף װאם אויף .אלײן ז^ל און שטיקעל ן
ה •טלנ 1שוי ש ן מ א פ ש נ י ל זאל מע װעטען ,אפשמלעסען טען דאלף נאכט דן?ל אויף היינט — ג

ללמאננלק מאלקום װל אזױ .װיכאלשטשלק א פעל אויםקלײגען • פלײלענס
טענשען. זיינןנ פון מעהלעל זיין זאל ?;ם על לאלף ,אויםקלײבען אליהס זאל װלל ר^לם נסען

ה ; אצלעם * מ ל ל ש ע ה ע ל נלט ז״י אלגער מלל ראלפ^ן ,קאפ־װײטלג פעהלט גבלללם וץ — ב
אלוים־ קען גלגשעפט דאס אז״געל. 11 שױן ם׳אלז ,שלאפצן פעלדאל־

רעל בײ זײן מלל דאלפען פללה גאנץ און ,ג?הן הײם א דעלנאך היינט , 1 אויף קומען שטלקליך
? שלאפ^ן שוין מלל װעלען זשע װלןן !אלכױט 1־יז ףאוי

щ .פעןאחי טה״יל א .שט;ל זץ־ צוװישען לעדט מע ,געללדעל א זלך העלט )?גס
.לי_יט( ירנגזג דל צו צו גלײך געהט און פליילען א אלי.ין קוטט

האכ אלך גללנאליעװנאן אנגא זרלאװסטװאיטג?, )צוא:.ינ?;ל( — אלײנגעקומענע די
,פ^לשפעטלגען צו ג??האט מולא האב אלך געהײלט, זלך

י פללה נאך אלז סוף צום
קאזלן מײן מלט ב??קאנ*ן אי_יך װ^ל אלך ן זרלאװםטװאיטע — גליגאליעװנא אננא

טא־ באללשגןג גאלט^ל א א;ז ראם !מאלקאווץטש ױםף
! בעקאנט זײט ,מאשפאלםקאיא

אנגענעהם, זעהל האנר( דל טאטאשפאלסקל דעל )דלוקט — מאלקאװיטש ױםף
 ז״י װללען װאס אננאטשקא, מלל, זשע זאג :אנגאנעהם זעהל

? אװטאנאמלע נאצלאנאלנצ ;קןלטולנע א װעגען פוןז״יעלט גענוג ם׳אלז צו פ^רעלאצלע, א אױך
, — גליגאליעװנא אעא אפע־ דוקא און אפערעלאצל^ נ^ל װילען ז״י נ״ין! נ״ן

!טט זײן אלעס װןןט פ^־ןגלאצלע א זיין װעט עם אז לעלאצלע״
;לליכצן א רוקא און חתן א גאל װלל זל אז מ..ן אלך — זליט( ד§ל )אלןמאן ױנגעל א

.זלך( צװולשען שטלעם;;ן און װלנקעל א אלן שטעהען ױרען פלאסטע גאל 3.2)
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ר ד?$ר ע ט ש ל {  אויס־ אלהם װעט מן$ן אז זעה אלך נור צועפעם, דןנן טױג על — ?
 װעלכע ,מענשען פעלאן מ?צט אלז לא ,קוק א גלענט .קלויפען

 טויגען, לל פון גאל סלוזשלטעלעס אלע :געװעהן נלט אםלפה קיין «ויף לעב^ן ז״י צייט זענען
 זײ אז אנגעזאגט, מען האט אלע לל טענצעלם... קונינ׳ס אל?} און מללנ;?רם ,בלעחעלס

 װעט און שלייבען װעט אגינעל ^רער שױײבען״ אזױ און אזוי זאלען און קומען זאלען
. קװןטלןןך גלײטע צוטהײלען

ל ע ?11צ ד ט אויםפלהיען. אלעס מ^ן קןגן ג?$לט האט מע אז מײנםטו, דען װאם — ר5ײ
 י פבוד אפ גלעיט מע און אויגען דל אלן קוקט מען ,קלוג אלז מןגן

 י^לעל אז גלויגטמלר, ג??לט. דעם נולפאל אלז לאם אז װלןםט, יעלןנל מ??הל, נלט ם׳אלז
 זיך װאלט גיולט, דאם צונעהמען מאלקוםען כײ זאל מע װןגן אז װ״יםט, שטאדט אלן

.זײן תמלד װעט אזוי און געװעהן אלז אזוי אומגעקוקט. נלט אלהם אױף ■קללנער . . !

ל ע ל ד ע ט י ר  אלן אץנטאהל געקומען אלז מאן געמללנעל א אז ,דערצעהלט *,מ — ד
שטשערים רל אז געקלאנט ז:ך האט און פרלה לעל אלן אליין קלויז

געזאגט גלייך אלהם האט מע אין געלאכט אלהם פון מןגן האט .שלך זײנע צװרלזעט דואבען
טאג ררלטען דעש אויף על אלז גאמעלקט, לאש האט גבלל א זיין נלט קען עם אז

גרויסע פלעל זעהר געיאװעט זלך האבען יאהל הטנטיגפ אז ,דעלצןנהלט האט און געקומק
 דער . שטײםעל אייזעלען א גללזלט צו קיך אלן אלהם כי.י האג$ זײ ,רהײנו ;שטשעלעש

 !גללזלט צו שט״יסעל אײזעלען א ׳. װא א :געטשמאקעט און געשטעלט אלום זלך האט עולם
ל אנגעלופ^ן, גבלל דעל זלך האט אל״ין, אליך אלך פלעג געמײ־ רעם אלהל האט װאס פ̂י

נלויבט מלל און גללזלט צו שלך זיינע ה^בען שטש^ללם דל אז געגלויגט נלט מאן נעט
 אוןאויסקשיא! דאם אלז אזױ ? אויפנעגעפען שט^סעל אייזעלען איון האכען ז:ל אז אלהל,

 זעהל מםחל אלן ,נלויסעל א אױך ללגנעל א און שוטא קללןנעל קלין נלט גאל אלז מאלקום
 אלהל װעט לעסטװעגען פון ,באקומען חלטה ¥ל מח עפ^ם על פעלקויפט ,^כט?ל’של א

, אױגען דל א:ן קוקען א;הם װעט מע װל זעהן באלל . ,
מענ־ אללנלגע און קונלן ד״ל ,שטללמאן ד״ל ,ללמאננלק מאלקום אלײן קומען )ל?ם

 פלעלט^ל א אלום גןגהט מ?ן .טזצנצעלם דאקטוללם׳ם אל̂: אויך ,קאנטאל ללמאננלקם פון ש̂־
 זעלבעל לעל אלן אנלל?ל^. מלט שטללמאן ד״ל ללא, מלט זלך םולי;?ט קונלן ל״ל שטונדע.

עלשטי^ל(, לעל אויך ל^לט צי_יט

ל ע ר ד ע ט ש ל ד1י ע תמלד זענ^ן ז״י דאקטוללםי לל זץ זענןןן אנט:ק??ל איין — י
 זענען יעצט . שטעך מעםעל אויף כמעט ,בלוגז גזגװעהן

 צװײ־ לעל װלל און װלבאלשטשלק א מין וולל ז״י פון יעל??ל א װייל שלום, ג^װ^ל^ן זלי
 אלהם בײ פ^לחאפען ניט אלהם, אן בלייבענדלג זאל, מןנאל בכדי ,זילן אויך זאל טעל

 טשלען װעלען אפללר זאל צװײט^ל דעל ,געװאלט י^לעל װאלט אויך הײזעל. פאל א
.יאהל עטללכןג אויף קאנקולעגט א פאטעל^ן זאל ??ל אבל ,תמא דעל אלן

.אנאללנונג( אלן אלום זלך שטי;לט מ̂? ,טלש אלן קלאפ א גלעבט שטללמאן )ד״ל

ל ״ ן ד א מ ל י ט  פלעלם^לאט^ל א פןגל פאל ל^ג אלך ! זלך העפענט פעלזאמלונג דן — ש
מלוצה? אלהל זענט ללמאננלק״ העלל ר;?ם
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!( בלאװא !יא :יא :זייטען אלע פון )קולות אויס־ ;להם
און נאללש שטײבעלט לױט, װעלט ,טיש בײ׳ם זיך זאצט ללמאנױק )מארקום װעלכע ,ין
.שוױיג$( אײן אין צייט גאנצ?? דן האלט און צוטוהן װאם נלט װ״יםט ׳ללטויממ,

ר ײז אז ט, ״ ן ד א מ ל י ט אויס־ זאל מע װעמען ש^יעט^ן, אפ היינט דארפ־לן מלל װי אזוי — ש
א״ינלנע זײן געװלם װעלען עס און װלפ^לשטשלק א פ??ל קלײפ??ן װעט און

!לעח?ן װלל עם װעל זלך פעלשלייפט אזוי ,לעדגעלם
.פעלשלײפט( שטללמאן און :״מעך׳ ;״מעך״ שלײהען מענשען )?טללכע ויםפיהלען

ל ,בור3אפ ע ט ש ל ר ע ע נ ד ע און פאפלעל א קעשלנע זײטק דעל פון .אלוים )נעהמט - ר
ז;ך זעצט און גוטמאן אליין קומט צײט לעל אןן .ל??הנט ועךער אז

^ן !ױדען — ,אלט( לאט אפגעטלאטןנן תיכף אלהם האט פעל־מלאכה איין זייט, דעל א\ן * ‘‘ט'
 עלשטןנל דעל ה?פעמ?ן זלך װעט גלכען אלן אז ,תםסלאנל אלן לעללעפט ז:ך האפען מלל

 קיין נלטא ס׳אלז י?$לעל. קלויבט אללין פאללאמענט אלן פאלשטעהעלם פאללאמענט.
און נלײך קלײפען אלע .אנלעל?? און טאטעמגן ,פליםטען ,ױח$ן צװוישען אונטעלשלעל 1-א לה^מ
װ^לכ^ ,אלע װאם אוטשלןגזשלענלע ?גלשט^ לל זײן װעט לאם ,לעכטע גלײכע האפןגן שטשןוללם

5נײ? אױפגעפען װעלען המא לעל פון טשלענעס די .גלײך זענ??י לוםםלאנל אלן װאוינען נעזאגט יך
ל: אויב ו פח קיין האיען ניט װעט דין נייעל שום קײן .אלט^ אלפעלמאכען און דלנלם ג^ט $ט'

אוים־ װעלען קען װלפאלשטשלקעס לל פון יערעל װי אזוי .קאנפללמולנן אלהם װעט לומא 'לויםיג נל
י • ׳ ? אוים־ און פאלזלכטלג זיין אלהל לאלפט ,אלײן המא לעל אין טשלןגן א פעל ג^קלןבען י

.זײן נוצללך און לאיעל זאלען וו^לכע ,אזעלכע קלײגען ’• טיי-גר לו אויס־ יעצט דאלפען ױלען מלל .
.3 דל פעל נול באללאטילען אופלאװא דעל אלן טען לאלף נאך ל^ל און ױדען 3 קלײפען ־ײמ^ג

ט 523,־^1 ײ װ ל >ריצ ^ נ ד ע ין?צט קלויפ^ן מלל אז װעלטעל.^( לל צלעט און לאמזאם )לעלט — ר
מ:ל אז ,פ^לשטעהן מןל׳ט דאלפ^ן ,וױפאלשטשלקעס אוים ג שיאק ס

אויסגעקלויפען װעל?$ן זאל ז״י פון א״ינןןל אז זיינ׳ט ק^ן חיל, אנשי אויםקלױבען װאלען זעייי חל
מ״ין דעפוטאטען п ,ז״י צו וױס^ן מלל לאלפ^ן בכן׳ט ,לומא לעױ אלן דעפוטאט פעל היזא טל’

. לובל 10 פעל פעטן?לבולג אלן װאוינען און פאהלען צו פעלטלג ז^נען ,אלך ג  אפשל אטא
, מלל׳ט לאלפען ,װלגאלנע זײן נלט ;װלבאלשטשלק ד?ם ,אלהם ותנט נ־ל’מ ¥גי . .

עפ ט' ל י עלי ״ ן ד י נ ו ג??ן נלט מען לאלף דאם אלבעל( )שלאגט — ק װל- נלט ם׳אלז װעט^ן !פ̂ל
! קאנלללאטולע ל^ל פין זאגען אפ אל״ין זלך קען ,גאדנא ז^לבעל

ן ל״ל א מ ל י ט ׳ ל־פלען דללטלון ל^ם לאזט אטשעלער, אײעל נלט אלז יןצט קאללעגא, — ש
לאלפען מלל באלל( שװאלצעל א מלט פלאצענטנלק א ױד )א — לעלנעל לליטעל תמיד ;ן

פעהלגע ,מענשען לײטלשע (װלגאלשטשלקעס אויםקלײבען זענען ׳ט
פעלשטעהן, לאלפען מלל נול ,״חיל אנשי לך ״ובחלת שטעהט פםוק אלן װל אזוי ,מ^נשלפן צװיי־ ?ל
(אז;;לכען אלנעם גאל מעלאלף .דלפלאמללטע און לאקטוללם נאל ניט מןגן מײנט דאס אז אלהם :ײ

א ינעם א לאלף מע .״ ל׳ ״ילא נאך שטעהט אויך .גו/ים מלט לעל^ן קאנ^ן זאל על טשלי^ן ן
 ללן לעם פעלאנטװאלטען צו פאו־קומטען דומא דעל ל:;ל אלן װעט טאמעל ,ױדען פלומען

וכלומה?! ׳למשל שחלטה, פון ־נונג(.
טלט טוהן ^ל וױ*ט ״װאס :־טצן צװ דעם צו זאגט אײנעל װל ,זלך ה^לט ועם ןעלאטעל

?( בצע״ שונא דעם
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 פ^ראנטװארט האט שחלטה פון דין דעם :פןגלצייהעט אלנעל( )שלאגט — קונין ד״ר
פעראנטװארטען. נלט שחלטה פון רלן דעם קןןן לכ שום קיין דעטפא. ד״ר א

ל ^ ט ר ע י ף פ ע נ ד ע מלט אהל, קאפ שעהנעש א מלט געגאלטער א מאן ױנגןנל )א — ר
 געװאלט װאלט אלך פלרזשאק( אלט??ן א אלן אויגען קלוגע

 װאש אולזאכי*, דער אלפעל נלט נאל ,קאנרלדאטורע ללמאננלקס העלל רעם פארלעגען
.אנדערע .  פאגםקער אלן מאמענטען פלעל^ װײל ד/נלפאל נאל !נלן (ח:;פה מחמת נלט .
ן ז*נען לעפ־*ן ױדלשען  אז ,פלן?מד??ל א אפ;לו און .ללמאננלק נאמען דעם מלט געפלנד̂־
 נול מעהל נלט על ה:?לט אזױ ,װלםען צו אללעש נאכגעהעללג אלז און פאגשק חרך פאהרט

 גר^םט^ דאם ; מלהל זײן אלז לאלט זאװאד, ללטאנױקש אלז דאש .ללמאננלק און ללמאננלק
 דער קען אפ?ך/ ל-ײרןןר װ. ז. א. ללטאננלקם צװ״יטע דאש ,ללמאננלקס אלז הויז שעהנשטןג

 דל פין צונויפפאהר דעם אױף גופעלנלע דער אלן זלך מלט מעלות אלע דל ללמאננלק ה??לל
 דאס און .פאגשק אלן דא פלײפען מעלות אלןנ דל ,זלך מלט נעהמען נלט װיפאלשטשלקעש

.גלאל?* חשרונות לױטעל אלז ,זלך מלט נןױזמען יא קען על װאש . . 
. !צוללהלען נלט זלך מען טאל מ^גשען קײן צו — קונין ד״ר . .

׳.( לעדען נלט װייטעל אלהם לעללאזט !נענוג ׳. גענרג—זליטען אלע פון )קולות
 (♦ци ק?ל מלט רלעהט און לויט אלז שמ״יכעלט, ללמאננלק ,אװעק געהט לעדנ;ןל )דעל
 אלך פז;ט ראך ,פעלשללעפען נלט בלן אלך אבװאל גלך( אויף זלך )שט^לט — גוטמאן

! װעלט^ל ??טללכע זאגלנן עללויפען מלל אײך
 י שא׳ט !שא׳ט ׳ אייך פעטען מלל !פעט$ מלל—קולות ;,פלאװא״ םקן*ט1פל? )מ^
 זלך האט געמ״ינלע הויכגעש^צטע דל אז ז??ה און צי.יט א שוין דא זלץ אלך — גויטמאן

ל5אלפ? אומזושט פאל^מלזללט מע און לעלט מע .אומזוםט צונױפגענומען לא
נאכט דעל אויף הײנט לעלט זאל אלן לא וואש דאש, אלז אולזאכע עלשטי? לל :אולזאכע 2

 נאך נלט כלאװא שלײעט מןנ ׳. אמת לעל שװײגש—לעלט ג^לט װי־ דאלט און געלט^ דאם
 מלפ !אמת לעם נאך נלט אױך לעלען״ נלט װײטעל לאזט ,״גענוג שלײעט !אמת דעם

 אלױם שטעלט מע !אלהם פעלללשעט מע \ אלהם פגןלשטעלט מע :אמת דעם פ^האלט
 אלע לל װ^ש דאם״ אלז אולזאכע צװ״יטע די װ... ז. א. ג^לט דאש חנפ׳ט מע געלט׳ דאם

 אונז פון יעלעל װײל קלעהלען^ צו און לעלען צו װאם נלטא ס׳אלז \ אוײזלםט ז^נען לעלעם
 קונלן אןן שטללמאן ל^קטוללם דל איישקלײפען מ^ן װעט װלפאלשטשלקעש אז פאלאוים, װ״יםט

םטאזעס3 פוןדל ן?מלצ$ נלט װלל^ן װאש לל אפ־לו ללמאננלקען. פלאטעזשע ז״על און װ;ן , 
 ז״י פון צװלל צו א״נעש נאכט לעל אויף הײנט זאל מע אפללו װאלום ׳ה??לפ^ן נלט אלהם װן$ט
 עללוי־2 :אך צוגאגל״יט פאל אללע אױף לאקטוללם דל זלך האפען אזױ אויסקלײפען, נלט

 מענשען ז״יעל?? לויט^ל צונויפלופען ז״י װעלען מאלגען און ,מאכען צו אםלפות אויף פונגען
ן ז;ן פעללאנג. זלןעל נאך טוהן און אכלפה נליע א מאכ^ן און אסלפה ^לשטע דל אז זאגן+ן, װעל̂ן
פון ^מלצי^ל װעט צװ״־טעל לןןל אויף פאלל .עלקל ח?ל אלז צװללטע דל נול נלט, גאל אלז

 יערן?; צושיק^ן תיכף זײ ווגפלען לעלנאך און אדללט^ מאכען ז״י װעלען תלכג^הן, נלט זיי
צט װעט .שלייפןןן מ^ן זאל 3 דל אז ״1קװיטלי  גוט אלז פעללאנג ז.:על אוישגעפולט זיין י̂י

 זי-י] קען פללםטאװ א אז ,נלט מ״־נט .פ^ללצײ־מלטלען אננעהמען זי״י דועלען ;נלט פאלר און
א קען אלך (נ.;ן הלט?לן אלן אצװאק מלט קנעפ, מלט קללנגעל א טלאגט װאס נ^ללעל,
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 נ;ט כלל אםלפה די א;ז אלז^ פללסטאױ.״ טהײעלעל א זײן געקענט װאלט װ$ם דאקטאר
 װן?ג$ הנלל טובת פון ח^טש אםלפה דעל מ:ט באנוטצען זלן־ א;ך וױל דארום ;פלוכטבאל

 אוןאין ^דעם א;ן פאלגעקומען אןז װ^ם מ??לרעלײהען ח באך—.נויטלג זע:הל אלז װעולכעם
 ז^לבםט־שוטצלנגען, ג??ב:לדעט שטאדט ױר:ש?ג פלעל?? אןן ז:ך האבען אזוי ,שטאדט אנדעמ?

ר נלט דעלפון װעל איך ,י^דעײ װ״יםט דעם פון צ;על ד?+ל א $,נ עד  אױך װ״יםט יעל^ל ר
 פ;על אזױ מאל 3 היינט קאסט גשיועהל דאם .ג?$לט פןעל און געלט דאלויף דאלף מע אז
 ז;ך זאל יעיעל װעלכען אויף פאפלעל בויגען א געבראכט א\ך האי אט (אלזא .פללהעל װי

 ױנגע-לײט די װעלען אלבער-טארגן?ן צו מאיגען און דאלויף גלעכט על וױפ:על פןגלשלניבען
 .אי_ינקאםם;לען געלט דאס װעלען אין פאפלעל ד??ם מלט אלומגז^הן
ן ל י ז י י ל א ע ל ן ל ײ  מלל צן אלײן א;ז לעשטש דעל ׳. א ,א זיך( צו ױד;ל פשוט )א — מ

 שנת אויף י^הל, האלב א שוין אלהם זוך אלך ,אליין װאליק אין
̂הט פ??לױענט, שוין א:ך האב ארוים(. פאװאליע )ג?

 על װלפלעל פעולשלייגען יערעל זאל ט;ש.( דעם אויף פאפלעל דאם )לעגט — גוטמאן
אנרעל?? אל^ללײ פין נויטלגעל א;ז חאם אז געדענקט און גענען נאר קןנן

 ד^למלט«צפלאטלװען, װעט אלהל ק־נד^ל װןפלעל מ^נשען, וולפלעל װ״יסט װעל צבול... צלכי
לובל״(. 5 מעך ״פעלשלײבט לובל״ з מ??ך ״פעלשלייבט :בראװא ׳ בלאװא :)קולות

 אױף יעדעל ז;ך שטלפט מע פעלשרײבט, און פאפלעל דאם מגהמט שטללמאן )ד״ל
א אױך גאלאדאוױעם מ;ט פליםטאװ דעל אלײן קומט צײט דעל אין ,פעלשלייבען צו

.אנ;דעלגעשטעלט( טלהל דעל גיי ז:ך האב^ן גאראדאװ^ם 2 ,זשאנדארם
װ א ט ס י ל  געװאויל?} גין א:ך װי אזוי פאפ;על( ד<?ם פ^רחאפט און קלאפ א )גלעגט — פ

אויסקלייבען מלט נ^ל נלט ז;ך פ^לנעהמט אםלפה די אז ,גז^װאלען
אלז װ^לכעם ;זעלבפט־שוטצינג א אויף גי*רט צונויף נ^המט מע אז נול ׳ װיבארשטשלקעפ

 אל^ם־ א;ז גוטמאן העלל ד??ל !פן^למאכט שוין אםלפה דל א;ז דאלום ,פעלג^טען בפילוש
צו. א\ך נעהם צולנים^ן צו געהאלטען, געװאלט האט אלהל װ^לכ^ם ,פאפ;על דאם !ט;רט

אין מןר צו מאלג^ן קומ^ן אןך בעט צוזאמענקלײבעל דל י. נעהן הויזע צו מעג יעדעל
פלא־ דעם שלניגען צו מ^גלןך נ;ט א;ז דא י פלאטאקאל ד^ם שלייבען צו אונטןל טשאסט
װעט ;ילמ מלט קומט !גוטמאן םטוד^נט .מענשען פ;על אזוי פעלהאלטען און טאקאל

 דעם היילען גאלאראומעם 2 און אלויס געהן )ז.:י !אלנין טולמא א;ן אפפןהלען אײך מען
 און דערשלאק^ן א;ז מ^ן הענר^ די בלעכט עולם דעל געהן. אה״ים ז^ל מע עולם
,טלויעללג( ה;.ים א ג^הט

פאלט(. פאדהאנג )דער
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 מלט זעהן זיך קומען א״יגענ^ װאו ,טולמא אין צלממעל א פאי שטעלט בלמה )דל
לעמ־ א הײנגט עם טאכאל^טען, פלאסטע צװ״י א ,טאפטשאנען פאל א אלעםטאנטען. דל

א אלן פענקעד א אויף שט־*הט װאםםער מלט קארט בלעחענע א ,װאנד דער אױף פלל
 װארטען(. און זלצען ױם׳קע און דוד׳קע הללשק?*, גלאטעם. מלט פצנצטעל דל / וױנקעל

^ ק ש ל  מלט האג אלך ות?לכע לובל, юо גענומען צוגויף האט פ^ראײן אונזןןל — הי
 װ^קזאל בײ׳ם זיץ פעלזאן 25 א וועלען ללנםטאג גוטמאנען. געבראכט זלך

 אלהם שלקט מע אז לעלצעהלט -אונז האט חפץ- .ר״ר דער .געזעגנען זלך װעלען מלל און
$ חבריס צװיי יאהל. 3 אויף װאלגאדא קיין ^ ־ י - - ^י £  חורש א אלן אז ??לױ*ט6גע או

 װאוינען צו לעכט ז.י'האבען׳ידאך-־דאס .װאלגאדא קיין פאהלען אװעק ז״י וועלען אלום
 דארט פון און ללבאװא קיין לאלט פון פאהל??ן אװעק העלפען אלהם וועלען און ,דאלט

 אלז רוםםלאנר אלן דא װייל .רועלען װעט ?+ר װאוהלן אויםלאנד קיין פ^הרען על װעט
 לעװאלױצלע די אן עלשט הויבט־זלך לא .אוניװעלםלטעט לעם ענרלג^ן זאל על שװעהל

.גןןלויעלען װעט זל װלפלןנל װײםט װעל און . .
5?р 'Т П — פון לובל 75 ג??נוט??ן צונויף טען האט אםלפה נעכטלגעל אויף אונז כיי

װעט על אויג ,געבען י^צט אלהם לאס לאלף אלך און װעגען גוטמאנ׳ש
 .צושלסען לןגלנאך אלהם צו מלל װעלען געלל, לאם פלהלען װעלען נלט זלך מלט

̂ל .גענומען צונויף נלט געלט קײן האב^ן מלל — יןס׳קי^  באלל :לײך אלז קאסםא ארנזי
געװעהן, װענלג אונז בײ אלז על ,שלקען אלהם מלל װעלען לאלפען װעט מע

 געגלונ־ האט על װעלכע ,חבלות אונזעלע .פאלגעסען נלט אלהם װןןט באגםק אונזעל נול
.געלענקען תמלל אלהם װעלען דעט

 גוטמאן .אליין קוטען קלױטשנלק אלטען א מלט גוטמאן אלן זלך עפענט טלהל )לל
 י אייף( זלך שטעלען ױס׳קע און לול׳קע ,הללשקע .גלעז אלז

ן א מ ט ו  ,האנד( לל זײ )ללוקט געהט׳ם? װל פליינל? ;אלהל מאכט װאס — ג
ע ק ס׳  אײעלע אז זלך, פלײםען און אלבײט^ן מלל—אלהלי װלןםט מאכ^ן מלל ױאם — ױ

 אייך לאנק א אז דאבט; מלל .װעלען צופאל^ן ניט זלך זאל??ן אלגאנלזאצלעם
 . אײך אן עקזעםטללען קענ?+ן װעלג?ן מלל אז ,אלגאנלזללט פ:??ל אזוי אויף מלל זענען
 װײטעל געהט און מלנוט א אויף אליין מאהל אלע קומט ,אלוים געהט קלױטשנלק )לעל

(שטעהלען צו נלט אוממלםטען װל אלוים,  װעט אזוי װל ,אייך פעל זאלג^ן מלל נול — .
 לאלט אלהל װעט װאם ? װאלגאלא אלן עלגעץ מקלט, עלי דל אלן לעבען קענען אלהל
 הא־ לאנג ? יאהלען ױנגע אײעלע װעלצן פעלפאלען אומזלסט אזוי זאלען װאם פעל ? טוהן
 בײ ם׳אלז און ,אונז ביי געװ^הן אויך אלז חפץ ל״ל לעל (ל^ס וועג^ן געל^לט מלל גען
 װעט מען .װאלגאלא אלן זײן לאזצן נלט אופן בשום אײך זאלען מלל אז נעגללבען, אונז
 לעב^נס־טלטלען געיען אייך װעל^ן מלל און אױםלאנל קיין פלהלען אװעק דאלט פון אײך

 ש^צען און זיין לאנקכאל קעמ?ן לייט ב^גסקעל אונז^לע ,אונלװעלםלטעט לעם ענללגען צו
!פעלללענט אונז ביי פלעל זעהל זלך האט װעלכעל ,מ^־נש^ן אײן
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ן א ט ט ו אומשטאנ־ שלעכטע אלע אז מיל גלויפט חביןם, י פךעל <י_יך דאנק אץ־ — ג
אין אל״ן׳ בין אץ־ װאם לאש אויך ( אױבעל רא כלאג איך לכע3װ? י*

א\ך ױאש רעם, קעגען א נ:ט גאר זענען ,שטוממ?? מןננשען קיין נ;ט א;ך הן$י■ כאג גאנצע
.שטיצען מןך װעט איהל װאש ,מץ־ פל::עט דאם אזוי נלט .מלנום יעצטלגעל א;ץ פלהל

 וועלען װעלכע פליינד גוטע פ:על נאן־ האג אלך און מלטלען מיינע דערװײל האב א\ך
̂ה??נר:ג ,זלך פלעה אלך נאל .פ??ללאז$ נלט מלך  געומךון נלט א־ז ארנײט מײן אז ,ז

 אןך .מאראלןש םיי מאטעריעללש, םיי אויםג^װאקםלגן ז^נען פעראײנ^נן אלעלע אז ,אומזןםט
זײן װעלען ז:.י און ??קזעשטללען לאנג נאך װעלען פעלאױנען די אז פ??לזלכ??לט, יןגצט בין

און פעלאיינען נאך גרונרען אײך אויף קוקענללג זלך װעדען ?*ש .*,אנלעל פעױ בי_ישפ:על א

מיין אלגעל גלעבט !געזונד פעלבלייבט נלט. אץ־ װ״ים קענןגן, מע'װעט צו מלל צו לעלען נור
ז:ך װעט אלהל װען און גוטם פלעל אל?? אייך װאונעז איך חבללש: אלע גללש הןגלצליכען

 ו זײן גלוקליך װעל אלך .ענטפעתןן תמ.יד אייך א;ך וועל ,פלאגע א מיט מלל צו װענדען
 )ללוקט ;בלללעל אלי??, .וױיטען דעל פון נוטצען בלץנגען קענען אייך װעל אלך אז
.( האנל די זײ

.אנגעטאן( שװאלצען אין כעללא זץ־ ווייזט טלהל לעל )אויף
ן א מ ט ו ? נעללא ,אך - ג

גנען לניט ױננע )לי . טלויעללג( אװעק געהן און זיך ג^ז̂ז
א ל ל ע אוים זןגהט און האנל זײן לענגעל )האלט !אלך בלן לאס ,מ־לאן ,יא — ב

.אויפנעלעגט( שטאלק
 פ¥- אייך א;ך װיל מ;ל פ^ל גליגאליעװנא! געללא ליעבע ,גןןלוהיגט-זיך — ״טמאן

ן נ;ט ז;ך זאלט א־הל טען  שיקט טען ,פעלשולחגט נןט ג:ן איך .זאלג̂־
 ל1װ? אזוי פליי, זיין ל^לט װעל א\ך אויב יאהל. 3 אויף װאלגאדא קײן אלוים נול מ:ך
 .לעהלנ^ן טיין ענדלגען װעל א;ך װאו ,אמעליקא קײן פאהלאן אװעק דאלט פון א:ך

גענוג. האגען איך װעל געלט
א ל ל ע  פליי נאך ז^נט אנלל װען אז מלך; ליעבט אןהל אז װי״ים איך נײןן ,נײן — ב

אז נענוג, א־ז לאלום מ:ל. װעגען גערענקט שטענלוג איהל האט געװ?הן
האפפענונגען בעםט;? אײעל^ נאל ,נע־ונל זײן לאלפט און קלבן א אונז פעל זענט א;הל

א־ך אז ,מ:לאן ,זאג^ן ל:ל געקוטען בין איך .מאכען נ;שט צו נ;ט אלך װיל ,מ;ל ותןגען
אןן מ:ל בי_י ת האםט מאהל א געב:טען, ז:ך חפץ און לו האםט פליהעל .אויך ליך ל;עב

אזוי ,אלעםטילט ב:זט ח צײט נאל .חפץ םאהל א און פעלנוטען אלט גלעס^ל א האלץ
,שװעסטעל און בל:לעל אונז^לע װעגען זאלנ לעל אןבעל .ל;ל װעג^ן נאל א:ך דןננק

 קײן האנ^ן נןט װעםט און זײן״אל״ן װעםט ת װאו װאלגאדא קײן פעלשןקט לו װעלסט
 לא זאל??ן מ:ל און אײנזאטקייט דיין פעלנל:נג??ל¥ן ל:ל זאל װעלכעל ,מענשןגן אץגענעם

גוטװןליגעל א זײן כעשטומט ז;ך פיי האב א\ך ,נײן .גלוקליך און פלײ ^גען’ל אלע
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 אחופה מאלגען נאך טולמא אין לא דלל מלט שטעלען פאל*ל און פעללאנג אלך קלבן׳
.װאלגאלא קיין פאהל^ן פא'??זר אײן אלן דיל מלט לעלנאך און

הענד(. לל פײ ב^ללא׳ן נןגמט ,אױפנעלעגט אלז )גוטמאן
אן מ ט ^ !טעות קײן געהאט נלט האםט דו אז גלױפ !פעללא פלן+ל, דלל דאנק אלך — ג

̂ן מעוטען, פעםטע פלײהע, טיינע אללע ̂נ דיל. פעל געהץללנט געװ^הן ז?
 טיעף געקלאפט מ;ך האט ,געל־^לט ??לגעץ צו פאגסק אלן געטוהן נאל האפ אלך װאם .בײ
 מ״ינונג. דיין גןןווןןהן װאלט אזוי װי ו דאלויף קוקןןן װעםטו אזוי װי—פלאגע לל האלץ אלן

 זלך עװלג אויף דלל מלט געװעהן אלז װאונש פןגםטעל מי_ין און דלך ללעפ אלך אמת,
ן גלט קלפן דיין אומשטאנר יעצט:גז?ן פיי אלך קען אפ?*ל ל״דעל ,פעלפונדען  :נ?פח̂מ

 נלט אלך האפ (געגמ?לס פל^ל אלהם אויף שטעהען עם .שװעהלעל א זעהל א־ז װעג טײן
 טוהן צו לעכט דאש נלט האפי^ן מלל .מלינעל צו צוקונפט דײן פלנדען צו צו לןגכט לאם

 שטעל־ פעלשאפ^ן ז״י זאלען מלל פ^לללענט נלט זלך ה^פען װעלכע עלטעלען דײנע .קעגען
 טה״ילען פלעלע פ;?לאן אלז האלץ יעלעל אלן אז װלםען, ראלפסט ת ׳. פעללא ללעפע .צען

ל נלט לעללאזען טהלןל^ן דל אט .װאנען נלט און מאםטען נלט קען מע װעלכע  אונד̂׳
 גע־ונד זײן צו בן^שאפען נלט בלזט ח און פליילען צןגהלטללכע א פ;זט ח ׳ עלפולען װאונש
 דעל א;ז ן?ל ׳. חפץ ד׳׳ל רעם פעל האפען חתונה זאלסט ת לאטהע, מיין ן יאהלען גאנצ?;

 צו זלך לעכט דאט האט און מלל מלט גלײך שעצען דלך װעט װעלכעל (מענש אץנצ־נעל
 װעט גלוק אייעל מײנע, װל גלײך זײן װעלען קלנד^ל איועלע .פאטלליען־הויז א פויה$

. אלך און גלוק מיין זיין  ד^ם זלך זעהן מלל אז ,§זלן קען בעללאײעס ללעגע ;אדיע . .
!שװעסטעל גלוקל־ך, זײ !קלובלם טײגע אןןיאויך טוטעל פאפא,ד^ל דעם גללם מאהל.׳. ל??צטע

צײט דל ג^נללגט זלך האט עס אז (זאגט און אלײן קומט קלױטשנלק אלטעל )לעל
גיטמאן פשעת פעללא, .זלך צוקושען עגח$ אם פ^ללא׳ן מלט גוטמאן םװלדאנלעס. פון

 פשעת האט װן?לכעל אלצלק, .אלוים לאנגזאם געהט פעללא .אויגען לל האפט װלשט לעלט
 מאהל אפאל האנל לל מלט געמאכט האט ,ז״י אויף געװאונלעלט זלך ג^ל^לט האפ^ן זײ

םטען (נלט ז;ל פעלשט??הט ^ל אז ,זש̂־ .
ן ל צי הען אלוים )פשעת - אי  צײטןןן היינטלגע קומט װאם אט זלך( צו פ^ללא׳ן, נאך ג̂־

 אלהם מלט טאקן^ װיל און לעשטאנט צום געהט קלנד גכלללש אזא פאל!
.נלט נאך װלל על און ד^פען חתונה .  ויין נאל קען לאם ״. ווענלג נאך אלהם אלז עט .
. אך ! אך ! אך—הזה״ ״פזמן . . ! 

.אלוים( געהןנן )ז״י

• פאלט(. פארהאנג )דער
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