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 חינרַא
 ,טפַאשנסיװכַארּפש רעשידיי רַאפ

 טיגָאלָאנטע זאגנּושרָאפרּוטַארעטיל

 ןּבעגעגסיורַא

 ןַאמהעל לאומש ןוא יקצּולירּפ חנ ןופ

 דנַאב רעטשרע

 אאלדאפ רעיינ

 עשרַאװ

3--1926 





 טידָאוורָאפ

 ןוא 1926 גנילירפ ןצעז ןּבױהעגנָא ךיז טָאה דנַאּב רעד

 ,1929 ףוס ןרָאװעג קיטרַאפ זיא

 380--5 ז"ז יד ןרָאװעג טצעזעגסיוא ןענעז 6 רָאי ןיא

 -195 ז"ז יד :1928 רָאי ןיא ;194-81 זיז יד :1927 רָאי ןיא

 ,436-218 ז"ז יד :1929 רָאי ןיא 7

 - עיצַאניגַאּפ רעדנוזַאּב ַא טימ - ןּבעגעגוצ זיא דנַאּב ףוס

 ףגעװ עמורק ףיוא, ךוּב סיקצולירּפ חנ ןופ ּבייהנָא רעד

 ירעד ןופ ךשמה 1927 רָאי ןיא טצעזעגסיוא ,64-1 ז"ז יד)

 ."ויברַא, דנַאּב ןטײװצ ןיא ןעמוק טעװ טעּברַא רעקיזָאד

 ."רעַײנפ רענעפורעגױזַא רעד - 1 דנַאּב ןיא גיילסיוא רעד

 ,גנַאלרַאֿפ ןַײז טיול ,ןענעז ןטעּברַא סיקצולירפ חנ זיולּב

 ,גילסיוא םענעגייא ןַײז טימ ןגעגעג

 ,רעּבעגסױרַא יד

 923 רַאונַאי ,עשרַאװ





 טלַאהניא

 - - - רעּבעגסױרַא יד ןופ טרָאװרָאֿפ

 : : : -- -- ןזַײרגקורד

 = -- : = - רוטַארעטיל יד

 - : = - ןעגנוצריקרַאּפ ערעדנַא
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 .וֵׁש

 אש

 פו

 וצ ןעננוקרעמַאּב :יודנַאל דערפלַא ר"ד

 : :- - "טעװעג, סיקצולירּפ חנ

 עב ןוא ךעלרעּב ,ןרעב :יקצולירּפ חנ

 - -- : -- - ףעלער

 עריא ןיא טלעוורעטנוא יד :ןַאמ הע? לאומש

 - -- -- - (ןטָאנ טימ) רעדיל

 ןט:14 ןתעּב זנּכשַא-ושל :רעּפיש קהצי ר"ד

 -- -- - -- ה"י ןט:15 ןוא

 528|) סציגָאלָאמיטע עשידי :יקצולירּפ חנ

 ,ןרעּפמ אה - ןשידיי ןיא החּפשמ ןַײז ןוא

 - ןרעּפנַא ,ןרעּפנַאה ,ןרעּפמַא

 ײצ - צריועמעטיק - לדנײװנשַאנ

 -- -- = : - (עדיצ

 רעד ןיא איבנה והילא :ןַאמהעל לאומש

 - (סעדנעגעל ןוא תוישעמ) עיזַאטנַאפסקלָאפ
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 א
 זו

5 -14, 

5 -44, 

5 --78, 

9 --90, 

1 -114, 

178-5, 
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 תופסות םעד ןוֿפ ןרַאמעמ יד :קירע סקַאמ
 תליגמ, ןופ טסקעט רעד--טרָאװרָאֿפ בוט-םוי
 - : -- : - ("הכיא

 רעד ֹוצ) ןעננוקרעמַאּבכָאנ  עניילק 195 .נ
 : -- -- - (טעּבױַא רעקירָאפ

 שידײלטימ .ַא רַאֿפ ןלַאירעטַאמ
 :ךוברעטרעװ

 -+ רטשילַאקיסקעל :רעצערעל השמ

 -- (טקצלַאיד רעמעלעכ ןסיוא) רעיײטש

 יקטל רעשטיויױל ןופ :ביוט רהיעשי 2

 - - - : ןָאקיס

 ןוא עשיגָאלָאמיטצ :יקצולירפ חנ 3

 עקירָאּפ יד וצ) ןעגנוקרעמאבכַאנ טרעדנא

 - : : ףעגנולמַאז ליווצ

 רעד ןיא דנַאל ןוא טָאטש :ןַאמהע 7 לאומש

 טסייה סָאװױַאֿפ - ןטירעדּבַא) ךַארּפשסקלָאּפ

 -(סגדישראפ - ןשינעטער - ?לטעטש סָאד

 רעקירָאֿפ רעד וצ) ןעגנקרעמַאבכָאנ 19

 = - - :. - (טעּבױַא

 :ןלצצסימ

 (ןטָאנ טימ) ליפמשףלזמ :ןאמהעל .ש

 = סעװָאטַאק :יקצולירפ חנ 2

 ףעטרעװ  רעװַאלמ :ושָאטַאּפָא 2

 - - ןּבַײרט :יקטולירפ הנ 4

 --| +-- = ןלאק :,8 .ג

 = == - ןדעל :.8פ .3 6

 = ?ןכָאזַאֿפ יצ ןכװרַאֿפ :8 2 ?

 = -- - .רעלּפַאק :,9 2 8

 -- = - טראדנמ :.8 .1 ,9

 -- = -- ן;סעג :,9 2 0
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 ןטייקינילק עשיפַצרגָאילּביּב :.פ ,נ 1

 סיוא לָאמַא טגייל קלָאפ סָאד יװ :.9 .נ 2

 - - טריקיטַאמַארג :.9 .נ 3

 ןוא ךעלהשעמסקלָאפ :ןַאמהע5 ?אומש .אז

 : -(ןטָאנ טימ) םינוגינ טימ ןטָאדקענַא

 | :ןטפירשוצ ,אוו
 - ערהךיע :לַאטנעיליל ענינעד 1

 - - הכיא תליגמ :קירע .מ 2

 - : םייח תוחרוא : 5 ,ג 3

 - - || - סעװָאטַאק :9 .נ 4

 -- --- = ןּבלױט :.פ .נ 5
 - -- -- -ןייק :.פ ,ג 6

 : - ץלעגויּב ,טלעקסיּב :.פ .ג 7

 = - -- רעקָא :.פ .נ 8

 ןעגנוקרעמנָא ענלצנײא :יקצולירפ הגי .אווו

 ,193 ,192 ,89 ,88 ,10 ,9 6" זיו יריףיוא

0, 298--303, 

 גָאלוצ

 :- ןגעו עמורק ףיוא :יקצולירפ חנ
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 ןזיירגקורד עטקרעמַאּב

 מָאטש קיטַארנדישרַאּפ טייטש - ,14 הרוש) 6 טייז
 ,קיטרַאנדישרַאפ
 ןעק טָאטש ןעט טייטש - (6 יש 10 ד

 זיולּב .ולַּב יי - 401 ,) 2

 ןיא טא ,/ - (3 ,) 12 ,
 יד ןד א ד 404 8) 9

, 18 (, 415 - , 444 4) 

 ימייוו (מייוװו ּש - 417 ,) 6 א

 ןיגייזור יֿגייזור ּש - 4(4 צ8) 19 ,

 (לאומש) (לאמש , , ), 18., - , 

 ייורט יורט ּש - 4111 ,) 20 ,

 יזומת ןזּומּת ּש - 414 ,4) 42

 יבלטש ילטש ש = 421 ,) ,

, 24 (, 423 - 8 1140666 1067 
 ףאקפײקשּורט טאקוװײקשּורט , - ,02 ,) 25 ,
 } רָאי רָאה , - 8 ,) 34 ,
 יװַאקראה יװרקראה ., - .16 ,) 38 ,
 םסי-מס}מ 2660י-4014/ 8 -- 400 ,; 103 ,
 ןיד יד, - 40 ,) ןופ ,
 עװַאלמ עװעקַאמ/ , - ,12 ,) 220 ,
 1763 1747 ּש - א( 9 ,) 289 ,

 רעטײװ טעטייוװ ּש - 430 ,) 328 ,

 1783 1153 62 ד-- 41 ,) 333 ,ע

 ךייהז 3 ךייהיֹוב , , 331 ), 401 - 

 173 1873 2 - 419 ,) 417 ע

 ןאמ ןעמ/ , - 8 ,) 49 ,
 אייריבוה ארייריבוב ּש = 4( 9 2 6

; , (, 404 - ,248 8, 
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 :(ןעגעװ עמורק ףַא,) גָאלוצ םעניא
 אֵטוַח טָטש אשה טײטש - .03 'ׂש 6 17
 ינמרֹופ ר .ןמרופ ּע טא 4 4 א) 21 2

 .ביטימ , ( גניטימ א, 7 4( 1 ,) 49 ,

 סקיפוס- ,  ,סקימוס* , 60 ), 05. - , 
 ןרעװ ןענַאטשרַאפ 8 8 םענופ 4 טקנופ ףרַאד 24 '/ ףיוא

 עיצַאלוקיטרַא רעייז ןיא ןּבָאה  ןוא 5 םגה זַא ,ןיז םעד ןיא
 עקיזָאדיד רַאפ זיא סָאד טשינ רעּבָא טנעמָאמּבײר ַא
 טשינ יײז ןענעק רעּבירעד ןוא ,שיטסירעטקַארַאכ ןעגנַאלק
 ןרעװ טלדנַאהַאג ןפרַאד טרעַײנ ,ןטנַאריּפס יד ןשיװצ ןרירוגיפ
 ,ךיז רַאפ קירּבור ַא ןיא



 ףעטרעװכירּפש עשידי ,ןןײיטשנועב ץַאנגיא ;ּב"א

 ,(1908 עשרַאווג ןעטרַאסנעדער ןוא

 טֵׁש, 61+66611ט 3 6006ז0689150809 (/0ז- :3"ווהא

 {סזסטסמ (128105180+ 18970),
 }. 2ת0/025 86 /גזמ 6116+, 82ץנזופסםס8 !3 ּכ

 ושטזוסזטטסמ (? 1/800מסמ 1872--1877).
 } 8686061, 8610622 ?טז 116/ם80098 ירערנעּב

 ז/טמס08:+ (2460/48 1908)
 ארקמה ןושל רףצא ,יקסנורבג .ב ,3 ,א = לקטנָארװַאג

 ,(1924 ןירַאּפ-עװקסָאמ) ףומלתהו

 .8 535 50 ב"ר = יל אד

 סוס 46ט31+95626מ !6'טמ624ז6!1תג 260 817

 801114.., 26/809902ס068 טי 120 (ג. 1420 זסומזמבממ.

 | שץוז .. 11218 877.
 060480408 108:6:ס0308 עסמ }. טתס לָׁש :3"װד

 (גז1זגזמ, 1--2ׁש! (1854 -1926)
 ןס = ןןעגנוקרענמַאּב ןוא !ןעלעלַאורַאּפ ןעשיגולוטקענלגיד

 48 ,58 עח
 9 ,59 עז - מ"מד
 8 ,45 עמ ק = (יוזיירד

 ,9-7 ז"ז ף9 ןוא 309-304 ז"ז רעטַײװ ךיוא עז 64
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 49 ,58 עמ ןֶד = (יװַאקרַאה
 48 ,558 ע1) ע חה - {} יווטקראה

 ט וזס ט+ ל(סזסזסטסמ ם6ז 1423. ש הּהס.:ףכָאה

 אסזמ. (2440184 1907),
 םז רשי 801{ המתמ, תוש - שסוצג2מ  !ןאמפָאה

 םופוסצ לשסזוסזטטסמ 46 46ט?80װסת 50/8006 (1.610

(1871 | 
 .24 ' צז - רעּבּוה

 .9 ,58 עמ ןתָד = (ץיוורּוה
 יט רפש רעשידוי וצ גנוטיילנַא ,להָא וו איסו = להָאװ

 (1892 סעדַא) .ערהטשל

 -רַאװפ) .ךוּברעטרעוװ רעשידוי.שיססור-שיגלאּפ = (ןָאספלָאװ
 | 1905 עש

 ןטזמוננהמונס1 וש 6111 16 צ{וסופסג 421:206ת- ריר
 1 ,סזז2ומ. ?8זפ 1920,

 לע מַאז סיקצולירּפ הב == {} ,{ (רעכיבלט)מַאז

 ,עטכישעגרוטלוק ןוא עינָאלָאליפ ,רָאלקלָאפ ןעשידיי רַאּפ רעכ
 1917 עשרַאװ טפלעה עטשרע ,| 'ֹּב ;4912 עשרַאוװ } 'ּב

 4012 7 עט טחקפ = סרעדנַאז

 2 ,58 עז - ב"וושז
 .(ךוברעטרעװ שיניַארקא יקסװָאכעלעשז
 .9 ,88 עט װ = רעדנַאיט
 יש סזוסזסטס8מ 66ז !טצסזממטזסנפס נס 1:086811, 1 2"רול
 ."וּברעסרערו שיליופ שד 79

 ,0 ,58 ע0 | = טשישפיפ
 ,0 88 עט } | = א ץישפיל
 אזי 1.6 סז, 1661 8סס20604- :00 ,ח ,ע רעטקעל

 800068 118מ6?:060ז0ט08. (1,610219 1872/6/8);
 80 1.6 סז, 10006618008060680068 184 ירעפקעל

(1908 1,610419) . 068 0606 80 
 ,9 ,58 עװ 1 ן} = { ןושל-עמַאמ

 6 ,35 ל9 { א; - עת ןושל-עמַאמ

44 



 עמסץס!10ק86000 60018890 !ספרעדנַאז.טערומ

 זמבת 200 2610028-6091/58 40101:0מסזץ..י+ 64

 ,(3 ,29 9 354 'ז ףיוא טנַאמרעד טרעװ סָאװ ,טֶש רוזחמ

 .םידּגומע עקיטלַאּפשיײװצ ,08 :טַאמרָאֿפ .טסקעט ןשידיי זיולּב טָאה

 יֿבָא ןוא רעש } טָאלב טלעפ סע 4 :רַאלּפמעזקע רעטקעפעד

 ,טַאלּב 1 זיולּב ןַארַאפ זיא ןגיוּב ןט.38 ןופ (2 ,(טסקעט ןופ בייה
 רעמַאדרעטסמַא ,קיטנעק .ףוס םוצ זיּב ןיוש טלעפ רעטַײװ ןוא
 ,קורד

 .9 ,85 עמ ןואַז = סעזימ

 עז166671טת06 66 (10861180884 {טז : ןעגנולייטוטימ
 130190מ6 .ׂ/016541מ46 (1898--1904)... 061::/1טמ8068 2טז

(..1905) 014561806/. 6015068/, 

 4 !י א א ה ס זוג א 4 תם, !6קהזאו} :שטישָאלקימ
 6088ק/מ 10661ע 628880א8 עא 23884088 (- 8145 --
 110סא88-3818 1885)

 טנַאמרעד טרצװ סָאװ ,עיזנעצער סיקצולירפ חנ = טקא

 304 'ז ףיוא

 גָאלוצ םענופ 64-1 ז"ז יד) "ןעגעװ עמורק ףַאי = 5
 .(דנַאּב.ףוס

 118258 1/8:ס6:0טס8 ,ןיסרַאמ = ּביװע

 20 ת896116 תם, (בזגומזמבוא 406 !ןצילצגנע
 ם6טמס060060180װסמ 5ק18006 ( 8ס/מ 1903)

 8 ,ף8 עז - ּב"װּפ

 שסקזעצגזפ !(עסאצטספדצע 020- = ס = (וָאנוקסיּפ

 ט8קמ 26488/0.. 2388 קץסאעאפ 100883. . '
(1882 

 ןקעטָאילּביּבסקלָאפ עשידיי סמכילע-םולש = ּב"פ

 .1889 וועיק) ןז ,4888 וועיק)

 0 ?ו1ומ סע 2טומ 3/011800812 טסמ'1911 פיליפ
 (6מ6ז8011 (74410484 1911)

 68 20 תג שץו|תגגז 10100/00 עסמ !אט/ - 1102
 גסצפסמ (118ז0 טז} 1868)-

 או



 א דנַאּב ,ָאװיי ןופ ןטפירש עשינָאלָאליפ = רש"ליפ
 ,(1929 ענליוו) ןוַז דנַאּב ,(1928 ענליוט |

 ,0 .898 עט 1 טֶש = םוילַאקֹוװ ןעשידיי םוצ = וו"יצ
 2614902116 {טז 126068086 0040 רוו"דפצ

 80ת8300) 86:435260ס0סמ טסמ 17160008 8|!ט86.
 .8 59 עז - מ"מדפצ

 49 ,58 עמ 1 ,א = "םזיטנַאנוסנוק,

 7. 86 הזס1ת, (01845012006 טי. /0143 - סס18
 8146 1ת 118558ט3 (1860--1864).

 2 אוט ס, ?זץזמס100180065 0/ס166זסטס8 :עגולק
 40 66015006מ 50140086 ( 256:4550ט3:0 19153)

 ם א. וש61מ2016, 1/066 6 :ׁשא
 ן0:8160110150 04 (60/6מ 1853).

 5. םוזת סג ט מע 112/114006 (גזגמנומהזוא 06 6
.5:2086 110190068 

 {1ס 2 תמ ץוצסמסחמ : (14--7 זײז יד ףיוא זיולּב) ּב"ווש

 פסמש3טופסמ68 ט/6:ז6זטטסמ (140109סמ 1903 4).
 2 סםתג 6 56ת2זתו6, 50תש2- + ןָא 225 'ז ןופ) ּב"ווש

 טנפסמס5 08:6ס:טטסמ (5606:021+ 1831)
 עשידייו ןושל-טעּפש ,יקצולירּפ חנ = ןושל-טעּפש

 ,238 ,123 ,33 ,1924 עיגָאלָאליפ

 ןעגנוצריקרַאפ ערעדנַא
 (10 ,9 זײז ,88 ךיוא עז

 = ןו"דפ - ,לַארולֿפ = .78פ - .שטַײדרעדינ = ד"דנ
 ףושל = { -- ,רכז.ושל = ןמ - .קרעװ עטנַאמרעד-רעירפ סָאד

 ,ןימ (רעטירד) רעכעלכַאז = מ - .הבקנ

 טייג ןטרָאװ סָאד ןוא סָאד) :טַײטַאּב = ןעכייצ רעד
 .(טלַאטשעג ַאזַא ןוא ַאזַא) ןיא רעּביא

 טמַאטש ןטרָאװ סָאד ןוא סָאד) :טַײטַאּב 2 ןעכייצ רעד

 !{טרָאװ םעד ןוא םעדנ ןופ

 צזוז





 *"טעוועג , סיקצּולירּפ חנ ּוצ ןעגנוקרעמַאּצ
 (ןיו) יֹודנַאל דערפלַא ריד ןּופ

 תלחּת ,4076/ ר"המ ןּופ רֹונ ,ןשִיכַירג ןּופ טשִינ ,;לּביֹוא
 ןפורעג ןּוא ,1550 זִיּב 1343 ןופ טצנַימעג ,עּבטמ-דלָאג עשילגנע ַא

 ןיֹור) רַיא ףֵא דליב םעד ךָאנ .50006/////50/ רעדָא 6

 ןיא ךיֹוא טצנימעגכָאנ רעטעּפש .05/)4(/00 .טַאל-לטָימ ,(ףָיש ןּוא
 :רַאפמוא רעד ןּוא טַײקנטלעז רעד ןגעו ןּופ .רעדנעל ערעדנַא

 ,עימק ַא קלָאפ םַאּב ןרָאװעג עּבטמ יד יא טפירשפיוא רעכעלדנעטש

 אמּתסמ 2006/ ןַיא דנַאגַײװ ןּוא םָירג ןּופ רעכיּברעטרעװ ייד טיול

 רעד .5//004 ןוא 5//001 ןּופ גנושלמפיונוצ טלַא ןעמּוקעגפיֹוא

 ךרוד ןרעלקרעד סָיװעג ךִיז טזָאל לג יוא ןיא ח ןוֿפ לַאפּפָא

 .לקִיטרַא ןּוֿפ טשער סלַא ת ןּופ גנוסַאפפיוא רעשַיגָאלַאמיטעסקלָאֿפ

 - ןוא ,958 ,23 דנַאּב ,/16ץסעֿפ (1:08968 (200ט6ע581. 1,68160ת עז
 ,354 ,6 דנַאּב ןופ גנוליײטּפָא עטַײװצ

 ה"י ןט15 ןַיא .7120/16/ ד"המ ,(881)08/ לטרַאגיײיּב
 ןּוטעגנָא ,לטרַאגטלעג רענרעדעל ַא 20/20/101 6 .06ע/1
 ןּוא ךַאז יד .1373 } ּב"ווד 2 ((261048126 ךיֹוא ןפּורעג) בַײל ןֿפַא

 ןיֹוש ןעֶייג רעּבָא ,טַײלסּפרַאד ַאּב ןַארַאפ ךָאנ ןענעז טרָאװ סָאד

 :שיטנרעק .225 { ב"וב :שִיריַאַּב .ךיֹורּבעג ןּופ סיֹורֲַא אמתסמ

 ןּוא ךַארּפש ןעגעוו ןעגולַאלד ,"טעוועג סָאד, הקצולירפ חנ (4
 -|-160 -|- 4 זײז .160 1923 עשראוו ,"עגול:רּוטלּוק, גָאלרַאפ ,1 דנַאב ,רּוטלּוק

 ---.6ט 1 |
 טַאדלָאס ַא, :1902(80 ענלווו) ישילשה ןמינב תועטמ רּוציִק ,סיממ (?

 פ"ג --- ,(ןעילַאדעמ טלמ .ה ,ד) "ףילעּבייא טומ
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 +ןופצ ןִיא) שִיזעלש ,28 ,148עת4.1610זואסת ,0 ע61:1616466
 84 ,שמ. 46 500165. 118 ֹות /0:02. ,את 016 !(ןעמליּב

 יענעה ,"עגולדוּפ-רעטערּב, 270006 ךעלטרַאדנומ ,קָירּב
 ,מסותש 816 ;158 700 מימדד) .6(5/4262/002) שיגרעּב -

 01151010110ת265) 805 ,5ט1699 ;16 { ,16תתסמ. 104.
 שִיסַײרּפחרזמ ,שִיזעלש ,ן רע טס ַא ל פ 740700+--.(33 ,116תח684
 גורצטערּב טָימ ןגָיָילַאּב ,(םזטאסש86 עשִיליֹוּפ סָאד ןופרעד)
 טּביײרש ,,1265 שס/102100/16/ 0ז80/0' --- .(416 11 ּב"ווד)

 ,(101 א װ"דפצ) ףִירּב ַא ןיא רעליש

 פ"חד ,טרעטלערַאפ טנַײח ,270911000/ ד"המ .ךַאטסירּב

2, 8451, | 

 *קנַארּפ ןיא ,262005, 862006 .(141 ,57 "טצוועג,) !ןִיזעּב

 רעדָא טפַײרטשעג ,סַײװ ,רעכיט ענעלװמַאּב עשילַאגנעּב ,ךַײר
 עדרעפ 4 ,{6 ץ 6 ז פ 0 ססתש 165. עז ,קלטַארנדלשרַאפ

 ,זז8ת. ׁשמ.+ 5 8 6 ח פ-ׁש 111 8 {{ 6 ;799 ,ל::טּפָא

 - רעסיורג ַא :דָארּב ןא (008111990ת/50װ) ?ךישהצילח
 ףעֶדיִז ןַײז טזומעג טָאה ךישהצילח רעד .ךיש רעטרעּפמולענמּוא
 ףיש ַאזַא ןּופ דליּב סָאד .סּופ ןדעי ףַא ןטסַאּפ ּוצ ידּכ ,סיורג
 78616ת/6ת8 66/ 100.466690ת0סת ,לַײזנגַאװ ַאּב ךיז טניפעג
 ,1699 גרעּבסגינעק ,264- ט6 87

 טשינ טא ((אאא| אש ,אאא *טצוועג) רעדנילפעג
 .קעלָאק 606/10060/ + !רצ דלל פצ ג טָאטש רעלעפקורד ןליק
 ,עלעטעלּב-לַאטעמ רעדָא :רעּבלַיז ,.דלָאג ןיד ,111060/ וצ וויט

 בֹור סָאד ןלַיּפשַײּב ,ןכַײלגסעד ןוא ןּביוה ,רעדיילק ףַא גנוצוּפַאּב

 =! ולא ןּוטעגנָא, :292 (1922 עשרַאװ) } ןרעטש עדנגעזנָאלּב ,עיש 4

 יא ןעּביֹוא ןּופ ,לעטפָאק ןעשזעּב גנורג ַא טימ לעדלולק ןעצלס טסָארּפ א ןעוועג

 ןלא -- .(לדולמ םערָא רעצנוװָארּפַא ןגעװ) .,.'לעסענרּוב ךילבלעג טא

 .צנַאדפ ןּופ) סגלעװ טכײל קוללב 262 :140 1 ב"װּפ--,ןט זעּב : 26:11 טעװעג

 8"ג -- .(0686 רעדָא 6

 ףושיהצילחה העד, :225 (1911 עשרַאװ) 1/ קרעװ עלַא ,ץרּפ לייי (2
 8 '4-- ייו טפעשעג א ןייז ךיזא טשוז
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 ,2144 טפלעה עטשרע ,{ ,4 ג"װד 2 ה"י ןט17 ןּוא ןט16 ןופ
 66- ,06/1/006/ ןעמרָאפ עטלַא ַיד ןּבָאװש ןיא ,192 } ּב"וומ

 {111 ּב"וװש :טנַאקַאּב טנַײה ךָאנ ,(26/10006/ רעטעּפש ,1140667

4, 
 ,טַאקָארּבדלָאג ,ףָאטשדלָאג :דָארּב ןיא קיטשיגנליג

 ןענעז ,ףָאטשרעּבלִיז ,ףָאטשדלָאג 51106/ 5110, ,2111460 0
 ה"י ןט17--15 ןּופ ןכַאזקּורד ןּוא ןטנעמוקַאד ןוא טפָא רעיוז
 :(1095000246 רַאפ ןללּפשַײּב .(1899 ׂש ב"וש ,131 1{ בב"ווּב)
 יָאּפ רעגרעּבנרינ) 1706 801160 00 ,,265190/6* 61
 940:011106 006/ 6006/9 6//00ז... } (ה"י .15 ןּופ גגונדרָאללצול
6 2041/060 /4000 406 /51106 ,2010 00 800164 

 1100060 000 00/04/ 005012160 06/1/000, ;(אפוג טרָאד)

 יסגיֹוא יד טרעװרַאפ ,0:10606 0667 81106/060,(,ׂ,61

 טסחש8ת.- ,81/11תת 8 6 ?) 1668 ןֹופ גנונדרָאל;צילָאפ רעגרוּג
 .(49 ,8ט892. שתי

 דָארּב ןלא (1 .118 "טעוװעג סָאד , ,(ם:85סװװ) לׁשַארג
 רעטנַאקַאּב רָימ רעטסטלע רעד .ןסע ןעק'מ עכלעװ ,םערעדעג יד
 םִאֹּבב "ןפיוק שיילפ רעדא טיוה 'נוא ש יי ר ג אד יד; :לַאפ

 (068050/ :שטַײד ,1 ,1697 סַאדרעטסמַא ,הדּוחי יריש ןיא (בצק

 9616- סָאד ,רעדנַיר ןּופ ןּוא תויח עדלנוו ןּופ םערעדעג ערעלדללא :ד,

 יקעל) ש:טגרעק :ךעלטרַאדנּומ ,(3585 לייט רעט2 1 ,4 ם"ווד) 967

 ,2ז6690/) שיּבעװש ,6156 ,2 ב"ווּב) שלריַאּב ,(208, גגץת+, 10 ,רעס

 1086- ד"המ ןּבעלרעד ,שטַײרלטימ ךיֹוא ,(405 111 ב"ווש 6156

 ךוזס1. ,5 ס ח 8 ק 1 לָאריט ,ןרעיאּב ןיא ךעלטרַאדנומ ,,:50/
 4/0- יװ ,606/00900 ּוצ טיש 1020/60500 .087, 06
 | .(16606166 וִצ 6
 ַא א טַאטש-ןעיורפ רעדָארּב ןטלַא זא 67/6500/ 0 יו

 ןפורעג ,62:6190061 1197 ,2 װָארעגנעװ .8. ַאּב .רעַײלש ןלמ

 טקנוּפ .(1 לש ַא ר ג טימ טַײקכעלנע רעד ןגעװ ןּופ אמתסמ יֹוזַא

 ,/6/058 ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא ,(060/050 טַײטַאּב יֹוזַא

 עטלוַײרקעג ןּופ טַײטשַאּב סָאװ ,ךַאז ַא ,2/0086 ד"המ ,5

 ןיא ,זחס56ת1סז!טומ ,םערעדעג יד ןיא טיֹוה עקידלַאפ ?ד ,ןדלַאפ

 5 /) יא



 סו

 זוירקזדלַאה ַא ןוא םערעדעג עטלזַײרקעג עניילק ?ד ןיז ןרעטַײא
 רעגָידערּפ יד סרעדנוזַאּב ןגָארטעג ןּבָאה'ס עכלעו ,דמעה םַאּב
 .1382 ,1 ּב"װּב ;780 ,4 ב"װש ;519 ,2 ךיּברעטרעװ ,גנולעדַא)
 "טעװעג,) סקנּפ רעװעקָארק ןיא ְךיֹוא שטַײט רעקיזָאדרעד ןִיא
 ַאּב רעשי:טסירעטקַארַאכ ַא ןעוועג זַיא ז ַײ ר ק יד ,(40 ,{טזוז
 ּוליפֲא ,דנַאלשטַײד ןיא טכַארט רעשידִיי רעד ןּופ ליט.דנַאטש

 ;8 ףד ,70616:897 ןיא ,וו"דפ לַײזנגַאװ) ןדִיי יד ןפרָאװעגנָא חֹּכּב
 טרָאװַײל עשִילױּפ סָאד ,(37 "העמליהנּפָא לאומש, ,דלַאװנורג
 .זדלַאה יו ,זחס56ת!סע!טזח טּוג יֹוזַא ְךיֹוא טַײטַאּב 2762, 2/02ע
 ,(.892405 ,5 ב"ווד ;495 ,2 ,ערגיל) ןיירק

 ױדלַאה ,קּומשזדלַאהק ,רַאדילשיג :דָארּב) רעדִילשעג
 לװ גנולקיװטנַאשטַײט ענעגייאיד רִיֹמ ןעעז טרָאװ םצד ןיא .("טַיײק

 .קומש ַא ןּופ ןעמָאנ רעד טרעװ רּבא ןַא ןופ ןעמָאנ רעד :לשַארג ןיא
 ןיא ,תֹונתמהלּכ יד ןשִיוצ "בחמ גײצ ג רדיל ש; .ךַאז
 ןּופ טַײקזדלַאה :ץ כע ר ד ע לש ע ג ,(107 ,4 .טימ) 1720 רָאי

 :פָארַא גנַאל , (256010102 .(60 ,5 טרָאד) ךעלכעלַײק עגעגיטשרּוּב
 ,5 6 ת16 מט 6 2) "רעּבלִיז ןּופ קומשזדלַאה שלרעגַײװ ק:דנעגנעה

 גנוטַײטַאּב עשימָאטַאנַא .(315, 1, 5ץת68א8 06 2860180066/ 38

 66- ,0650/00866/ ,(2656000110/ שירעצייוש :ןשישטַײד ןיא
 ,רעּבעל ,גנול טימ היח רענעטכָאשעג ַא ןּופ גנולש , ,860010067
 .ךַײלגרַאפ םעד .,(3924 ,3921 לויט רעטלװצ ,{ ,4 ּב"ווד) "ץרַאח

 טללטשַאּב סָאװ ,טַיײק ַא אמּתסמ טדליּב ןשטַײט עדווּב ןופ טקנוּפ
 טשינ ךימ ךיא זָאל ןשטַײט ערעדנַא יד ןיא ,רעדִילג עכעלטע ןופ
 עשידיי ןלא יד ש"ּבצ ;רעהַא טשַינ ןרעהעג ?יז תמחמ ,ןַײרַא
 "רצ דילש עג ןַײ ש ַא, :ךיֹוא לו ,עטכַארּבעג רעכיּברעטרעװ
 "עּבעיֶל עכעלקילג יד, ,יקסנללּברעװ ." ַאֹב ,הרבח ענַײפ ַא ==
 .עלש סָאד ןכַײלגרַאפ טנעקעג טלָאוװ'מ סָאװ טלמ ,(1875 עשרַאװ)
 110246 שסז. { 500165) ,'הרבח עסואימ; 046//2650/ עשִיז
 ,(209, 15, שס1498

 .ךּוט ןגעװ ךעלסילשסיֹוא טעמּכ לָאמַא דָארּב ןיא טנַאװיג
 = גׂש ט נע װָי ג ,ךוט רעקַיטש ענַײלק - ךַאלטנע װִיִג

 .יעג;) סקנּפ רעװעקַארק ןַיא ,רעמערקכוט ,רעלדנעהכוט - ר ַאט
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 .(:,8666תת1/סװ' :טצעזרעביא ןַאּבַאלַאּב) ט נ װ י ג (40460 "טפז

 רעד ןיא ."גַײצ ,םִישּוּבלמ ףִא ףָאטש ,םִישּוּבלמ, 486640004 ד"המ

 ךוט סרעדנּוזַאּב ;(941 ,2 ּב"ווּב) 'טסת ךַײלג !ךַארּפש רערעטלצ

 ,0160000:- .(655 ,2 גנּולעדַא ;600 ,3 ב"ווש) לָאװנפָאש ןּופ גיַײצ

 6000006- .(656 ,3 ב"ווש) "םידחאל ףיֹוקרַאֿפ רעד, 5604

 ,(603 טרָאד) "םידחאל ךּוט טפיוקרַאפ סָאװ ,רעלדנעה; 67

 תועט יּפ לע זיא (7 211 טעוועג) עקִיטקע ,עקַיטקעה

 סָאװ טשִינ טָאה סע עכלעוו טימ ,| ק ע ,ק ע ןשיװצ ןלַאפעגנַײרַא

 2601/048 עשינַײטַאל סָאד ךעלדנעטשרַאּפטסבלעז זיא'ס .ןּוט ּוצ

 /60- ו"ב עשיושטַײד סָאד טמַאטש'ס ןכלעװ ןּופ ,"קיטכעזדנַיוװש ,

 ,"טבּוזדנלװש, 1161 וו"ה סָאד ןֹוא 0

 יטרַאדנּומ ןענעז 8 רעדָא 2 טימ ןעמרָאפ יד .יקשטנעה

 ּפִא ךימ זּומ ךיא זַא ,טַיײרּפשרַאפ טַײװ יֹוזֲא דנַאלשטַײד ןִיא ךעל

 רָאפ טמּוק ד"המ ןיֹוש .ןליּפשַײב ענלצנייא לד ןעגנערּב ןופ ןגָאז

 ,/00186066 יװ ,ןצמרָאפ ערעדנַא 0 לָאצרעמ !ּד

 ,שיקרעמַײנ ,שטַײדרעדַי ןענעז ןכַײלגסעד ןּוא-+ 6

 ירעּבייא ,ןעמִייּבןופצ ,עיזעלש ,ןזיֹוּפ ,גיצנַאד ןיא ,שִיסַײרּפחרזמ

 ּורג יד .,עילַאפטסעװ ,קעדלַאװ ,גרעבענעה ,ןעגנִירַיט-ןֹופצ ,ןסקַאז

 ינערפחרזמ ,שיניײר זוא :/6//50/ :1900/00 ןעגנּודנע יד טַימ עפ

 .ש:גרוּבמִיל ,שיצלצפברעמ ,שיסַאזלע ,שוק

 "ףקעטש רַאנ:מַאשמַאי ַא; !װ"ּב דָארּב ןיא .םַאשמַאי

 .ַײד עקִידנרָידנַאּפסערַאק סָאד ,רער-סּופמַאב רעדָא רער עשינַאּפש

 215858. ,ןיטרַאמ .1622 ןֶש ּב"ווש) 21066ז/סע7 טרָאװ עשַישט

 יא זיא םַאי זַא ףיֹורעד ןָא טזַײװ (1124 ,8 ב"וד 1 ,2 ,שמ

 םעד ןּופ דַילג עטיײװצ סָאד .(םי :סע טסיײה) 2106/ ןּופ ץעזרעּב

 יװֹוש- ןִימֹוׁש- ףַא רעטרעװַײּב יד ןופ ןּוא ,םו ש.,ס ַא ש- :וו"ה

 .("םיֹוׁש,) ם +ש לשמל ,וו"ה ַא טיט תּוכייש ַא ןּבָאה ּוצ סיֹוא טשִינ טעו

 ןעגנוצעזפיונוצ יד טָאה'מ סָאװ ,ךרודַאד ןעמוקעגפיֹוא זיא רָאנ

 עלַא טסַאפעגפיוא שִיגָאלָאמוטעטקלַאפ ןקעטשםי ,ק ָא ט שימ י

 פ"ג -- .ץונעמ ערק ןוא ךיֹוא (1

 ,ּפ"נ -- ,ט;גשטנעװ;ג + ץונעמערק ןוא (2
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 ןטשרעמיולק סלַא ש ז מ אי וצ ךָאנרעד ןּוא "ןקעטש (רַא)שומַאי
 גנורעלקרעד יד .(.סשע) ?וור= גנודנע-טרָאװײצ ַא ןבעגעגוצ וו"ח
 .עטַאמ םעד סיֹוא םרָאפ ןַײא ןופ ךמס ןפַא "םיֹוש.ם'*, טלַא
 ,תָיר ןילא, :עלעטש רעד ךרוד טכַאטעג ףעלגעממוא טרעװ לָאָיר
 ,(73 טעװעג) "ּפָאק ןעגרעבלִיז טוג ןיײא טימ ן;קעטש םי ןעגוש

 .ויצנארפ ןּופ ןעמַאטש טשִינ ןעט ,136 טעװעג ,(טסע) 'קָאק
 '.טפָא עט3 ,דגַאּב רעט7) סז. ססחט. 168. סרעיימ ןיא .000 ןׁשֶיַו
 ,,485 ט0116 46 'זסשמ6+ טח 016 :00006 טסריװ (2
 עשיזילצנַארפ יד ,118811:6556ת0 6106 4689946106 1146ת/"
 6090608 180016196, 5600816 ,00006 + ןּבָאה רעכ;ּברעטרעװ
 ן188/ 1ת 500816ח, 1ת טט61006ת, 000046 66 6/606024, 6 06
 רעסיֹוא ךימ ךיא ןאמרעד ןרָאי עגנֶיי ענַײמ ןופ || 1,0086ת +
 .ירפ ַא ךָאנ שטַײט רעטריטיע ב"וופ םעד טיֹוא ן;קצול;רּפ ןופ רעד
 ףעמ ןיוש סָײװ ךוא רעּבָא ,קָאק :טריעקרא 8, ; ריז
 ,ןעזעגסיוא טָאה יז יו ,טשִינ

 .עג) ."ק טומ ךעלעוו?טש, קורדסיֹוא ןיא סע זנא ,םעקלוק
 ?(0:0:469) ס ע קר ָאק טָאטש רעלעֿפקורד ַא טשִינ לָאמַא (53 טעװ

 ,,5008/26 605 ל"גפ ,ןַאט'רַאפ (אסתווחּפזסת) ןרַאלטנַאק
 ,0060025 040000* טסַײה סַאלטַא גגוטַאג ַא ,0007*
 ,םַאּפ רעקִידנרָילָאק רעדָא רעטַײװ רעקרַאטש ,לענַאלפ (,60004
 .יֹולֹּב סָאד גנערב ךִיא .רעכ;ּברעטרעװ עשילגנע יד ןלא ?ףָאטשלװ
 ,חרעשה עטַײװ טלַא

 ןיא רע טמענ ָאד סָאװ ,ןעמיוּבסוג ןּופ .(112 טעוועג) לַּפַאק
 ,(,870 טעוועג) שִידָיי ַא ָאד ןוא ,טרָאװ ש;ערּבעה ַא תונבליעבלַאה

 ןלגָארטלג טָאה אוו, ;23 (1879 עשרַאװ) סורוקיּפא רענעסלמשעג רעד 1
 ,פ"ב -- ,יקָאק ןושודָאמ טנייהא ּפָאק ןופיוא

 קָאק .ה .ד) ט2011) {86װ1840, 804 :טשטיײטרַאפ ןרעדנַאט אב (2
 ,פ"ב --- .(עקילָאפ ,קָאל רענעגָאלשעגֿפיױוא

 ג) 96 84112, 811082816060 61 4006900 1140 22 801
, 

= ,48 11 ,18 6 

 ײל 20 טרָאז (4
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 1טרָאװ עשידִיי עטּכע סָאד זיא סעכלעוו ,ןרעוו ּוצ גולק רעווש זיא

 ףַא ןּוא ,תונבל-עּבלַאה ןוא ןעמונעג ע קל ע מ רַא י זיא 70 ,ז ףא

 ןעמָאנ - לּפ ַא ק אקװד יא גגונַײמ ןַײמ טיול !לּפַאק 112

 י:שטדרעּבילא רעד זלא'ס .ץכעמענרעביא ןרעדָאמ א -- ךָאז ןּוא

 16106/80ת ,1,01:0628 .,1268 |} ב"הב) 260/2/ וויטונימיד רעש

 ןרעטַײרּצ ןיא ךיֹוא) רעשיכַײרטסערעדינ רעד .(71 ,0160068

 8 ןופ גגַאלקמּוא (רעקידנשרעה הטש-ךַארּפש ןשיכַײרטסע-שיריאב

 רעד רָאנ ,8 טשינ זַיא (ס יװ טדערעגסיורַא ךָאד טרעװ 8 רעד)

 ,1ש6884 ,8700601 ,1186/ ,22860/ ש"בצ 8 (רעשינַאמָאר) רענייר

 ,(11886ת) 2160 ,(08סװ==) 6 ןּופ ןוולטונימלד - ,4

 ןקא .(11886ת) /008מ ,(/886ח) 1060 ,(14886ח) 470

 ירודּכ ןליוה ַא ןופ םרָאפ יד טַאװעג :קימרַאי טָאה דָארּפ

 ןוא ּפָאק ןּופ םרָאפ רעד ּוצ ןעװעג טסַאּפעגוצ .ה ,ד ,טנעמגעס

 ןגָארטעג יז ןּבָאה עמורפ יד ;ןגעלעג םיא ףֵא טרַאה ןּוטנָא םִאּב

 לװ ,ל פ ַא ק .(6 טימ) למַארטש ןרעטנוא רעדָא קלזַאּפס ןרעטגוא

 רעקישטַאלּפ ַא טימ לצ;מיטעמַאס שירדגיללצ א ןעװעג סא ,רעד

 ןַײק ןעמּוקעג טַײצ רערעַײנ רעד ןא טשרע אמתסמ לא לז ;עקנעד

 .ּבוטש ןיא ןגָארטעג סע ןּבָאה םיליּכשמ ייד ;דנַאלשטַײד ןופ דַארּב

 טָאה לּפַאק רעדָארפ סָאד זַא ,ךיא קנעדעג רָאלק ןצנַאגניא טשינ

 י?דנצרַאטשסיורַא לסוֹּבַא עלַאק:שרעװ יװ ומּכ םּורַאןּוא-םּורַא טַאהעג

 גַאק; גנונכיצַאפ יד ןטסַאּפ טנעקעג טלָאװ סע סָאװ ףַא ,ןּפיר עק

 ,ר ַא י יקיטנַאק ַא .ועכיז ףַא ןגָאז טשינ סָאד ךיא ןעק ךָאד ."קיט

 ץצ ךעלגעמ זיא רשפא .הריתס א ןעוועג םּורַאיֹוזֲא טלָאװ :קימ

 רעקיוודרעד ןגעװ ןעגנּורעלקפיוא שרעדנַא ץעגרע ןֹופ ךָאנ ןגירק

 .גנוקעדַאבּפוק

 טָאװ ,סעקטעּפרַאקש עצרּוק דָארּב ןַיא ;סי- .למ ,לשטּפָאק

 סָאװ ,ןקָאז עגנַאל יד ּוצ ךּפיהל ,ךיש ןּופ רעכעה ךַאסַא טשינ ןעַײג

 יװ ,קָאז ּוצ םּורַאיֹוזַא טַײטש ?שטּפַאק .ןַיײּבניש ןצנַאג םעד ןקעדַאּב

 .סעד ,5ֿ?טמוק} ּוצ 50086 ד"הנ 458 ןּוא 122 ,4 גנולעדַא טיול

 .ןיװ ןלא ךיוא ,לֹוריט ,ןּבָאװש ,סָאזלע ןיא ךעלטרַאדנּומ ןכיללג

 ןּופ טגװַײל ,6065/:6 6668 ,0765 ,(12 טעװעג) סעיערק

 רגּוצַא ,רעשזזַײצנַארּפ זיֹולּב רעירפ ,ןרַאג ןטכי;לּבעגמּוא םענַײמ
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 03  ןָאקיסקעל סרעיעמ) טָאקירּבַאפ רעשישטַײד ךיֹוא
 | .'(255 .טּפָא

 לוא לַאקָאװ ןופ גנודניװשרַאפ טימ ןשושטַײד ןטיֹוא ,ןלערק
 ןד ןיא ְךיֹוא גנודניװשרַאפ עקיזָאדיד .ףַארט ןטשטעווקעגמוא םעד
 ,?שילַאפטסעװ ,!שיקרעמטלַא ,שטַײדרעדינ ,4/41/ :מ"מ טשישטַײד
 :שִיבעװש ,(205 ףפעש) לָאריט ,שירעצילװש ,(517 ,{ ב"ווע) שוסַאזלצ
 לַאקָאװ טימ ןעמרָאפ .(1284 ,1 ּב"וב) שיריאּב ,(626 ,4 ג"ווש)

 160(/2076) ד"חמ :ןטַײװצ ןיא גנַאלקמּוא טִימ ןּוא ףַארט ןטשרע ןֹופ
 ;ה"ב .טקעלַאודלּפַײא ןזא .סקַאז סנַאה ַאּב .(1678 ,1 רעסקעל)
 260/61060 שינַײר .(1795 ,5 ב"וד) 1450 רָאי ןיא /:0761160

 ףַארט ןטשרע ןיא לַאקָאװ ןּופ גנודניװשרַאפ טימ .(216 ,46ת/61ח)
 ,(517 ,1 ּב"וע) שיסַאזלע ,6(//276) :ןטַײװצ ןיא גנַאלקמוא ןּוא
 שירלעוורעטסצוו ,(225 ,ט1ןזתּפ) ןסעה ,(626 ,4 ּב"ווש) שיּבעװש
 ,(שטַײדרעדיג) !שיקעדלַאװ ,(216 ,46תז/סות) שינַייר ,(89 טדימש)

 ,5 ּב"ווד ,(182 23 56ת:66ז) ספיצ ,(246 ּב"וול) שיגרוּבמעסקול
5. 

 ךענעז םוטרּפ) לרעגניפ ַא דָארּב ןיא זיא לרַאגנַיּפמַארק
 ץּוש סלַא (ךעלרעגניפמַארק) 14/8חװ071ת86 .(טנַאקַאגמוא רומ
 רעדָא ןסָאגעג ,טדלמשעג ןרעװ םזיטַאמווער ןּוא ּפמַארק ןגַײק
 .ַאמ עלעיצעּפס ערעדנַא רעדָא סעװָאקדָאּפ ענענופעג ןופ טַײרדעג

 רו"דפ ,5020142) תונכח עלעיצעּפס ילרעלּכ .ַאּב ןלַאירעט
 .(?עקטּוװ ;6194 ּב"וװש ;*רעגנולריפ ;339 5060 ;.9

 : ףעכוברעטרעוו עשיוַײצנַארפ ןוא (

,1211416) 8:614206 66 1016 646 80116 20016006 ,6/66 
 0164, -- 60ז6068, 141665. /61550210126 120006116106206 (58605-

-- , (1114146 
 ג) 0 ג ח ם 611, ל/ס 4661 210002:41460-0121146015006ת 2144

-- ,115 ,1829 541266661' 

 3) שש ס 6 31 6, עט 464 י/63411241190068 212. 14016460 1882, 141.--

 4) ס6ט3112 ס, ע/0149806111616זטחקסמ 2. 6, 704191601 0/214664

-- ,479 .1860 8101960. 
 5) 01900ז0/. 205 50468060 2, 408. --

 0 ראט86{14, 06015686 4011:524061214406 אפ 1760, 64
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 ןשוטסוװַאב סָאד ,םּתס לרעגניפ ַא סע זיא ץַײװש רעד ןיא

 יִצג ןשָאלעגסיוא ָאזלַא זיא גנוטַײטַאּב רעכעלטנגַײא רעד ןּופ

 טָאטש 480 -- .24/0זמ/108' םרָאפַײּב -- .(2015 ,5 ּב"ווד) ןרָאװ

 ,1 רעסקעל) ד"המ :טַײרּפשרַאּפ טַײרּב ךעלטרַאדנּומ זיא 16 םזחק7

 שיטנרעק סרעסקעל) שיטנרעק ,(219 ,46עסות) שינַײר - 4

 ,4 ּב"ווש) שיבעוװש ,(339 ףפעש) שילָאריט ,?שיריַאטש ,(168 ּב"וו

 ןיא טפיוקעג, :גנורעלקרעד יד .(1368 ,1 ּב"ווב) שִיריַאְב ,(6

 סָאד ךיֹוא סָאװ ,םעד ךרוד ּפָא טלַאפ ,(143 טעװעג) "םָארק ַא

 ַא ךיוא ךָאד טעז'מ ןכלעװ ןיא) לגניר ענעטכָאלפעג בלֹול ןּופ

 ןעמ ףרַאד םורַאיֹוזַא ,לרעגניפמָארק ןפּורעג טרעװ (טּפַארקלַײה

 .עיגָאלָאמיטעסקלָאפ סלַא ןטכַארטַאּב םרָאפ עקיזָאדיד

 רָארּב ןלא (ףַארט ןטשרע ןיא 8 טימ) לשַאניקיטּפַאל

 ילַא רעד ןיפ סָאד טרעװ (1863) ןַאמטַײר שריה ןּופ "לטיק, ןלא

 ,לבַײל סלַא טרעלקרעד לעשַאניקיטּבַײל ענעגָארטעג יּבַאּב רעט

 ןשיליוּפ ןּופ טכַאמעג רשפא זיא טרָאװ ןּופ לַײט רעטַײװצ רעד

 שיניארקוא ,(602 ,5 עדניל) "גַײצ טּבעװעג ;((62

 ,(968 ,2 יקסװָאכעלעשז) "ןופרעד שוּבלמ ,בצוװעג, 448ת0190048

 .עשישטַײד לד ףַא גנּודנע-ו;טונימִיד עשיװַאלס :ד קנדנטַײּברַאפ

 תסזמס:פתוות ןופ טמַאטש :(141 טעװעג) ןלטָארַאמ

 מרָא םעד ןיא טריצירּבַאפ טרעװ סָאװ ,טנװַײל-סקַאלפ קרַאטש,

 ? (58008-1/1118146) "ןעמָאנ ןקוזָאדמעד טימ

 ע86196ת ֹות ןיא 1400! .(,8134 טעװעג) עקׂשומ ּוצ

 :טּבַײרש .913 ,1 ,847 עּבַאגסיוא עטַײװצ (1888) 566ש099518ת6"

 ןיא ז'ב דנַאלסּורנַײלק ןוא .ַײנ ץנַאג ןיא ןעיורפ עשידִיי עלַא,

 רעַײז ןּוא עטשױּפעגנָא ,עפַײטש עסיועג ַא ןגָארט ןַײרַא עיצילַאג

 .ַא טימ טצעזַאּב ךעלטניוועג זיא סָאװ ,ּביֹוה עקידנכַאמ סואימ

 ַאֹּב טרעװ ןּוא טגּורגטעמַאס ןצרַאװש ַא ףַא לרעּפ לָאצ רעסיֹורג

 ֹוד .ךָאװ ןטימ ןיא יװ קיטנּוז לז ןגָארט ַײז .ַאקשּומ ןפורעג ַײז

 ענעגַײאיר םוטעמּוא ןסנַאװנ עקיטשינ רעַײז טימ טָאה ּביֹוה -

 1) 2651 ?01854. 18, 111: בס8ש89 עט. 4 077 --

 2) ת 054 61, 40145:06612/מ {מ 51616ז. 58. --
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 טימ ןטיברַאפ תועמשמ - ."לּבּור 0000--200 ןטסָאק ַײז .םרָאּפ
 5 פי ט ג ר ע ט ש

 .טעלָאימ ַא דָארּב ןיא טַײטַאב טָאה ,וו"ב (קז|טפת) ןסויּפ
 ַא ךָאנ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב רילָאק.עדָאמ 8 טָאה רשפא ,רֶ;לָאק
 .ַאב זיא סע ,ןוַײװסיא טשינ רעּבָא סָאד ןעק ךלא 1 סּוּפ סּפיוּפ
 ןופ רֶללֶאק ץכָאנ ,טעלָאיפ .טַאלערּפ רעדָא .ףָאשַיּב א זיולּב טנַאק
 .עג ַײז ןּבָאװ רשפא ,ןגָארט עכעלטסַײג עקִיזָאדַיד סָאװ ,ןקָאז ןד
 ץסןט548 ל"גמ .,רָנלֲאק ןקלָאדמעד ןופ ךעלּפַאק ךיֹוא טָאה
 .(134 4 עדנול) "עקלעמרַאי ,עלעטלה שיחלג

 .נַארפ סָאד זוא זפסעזמסז עשוליפ סָאד .ראמיצאר
 סָאװ ,ןָאטש ַא ,הזזחטזס ַא/ 885 6 54. זובטז6 עשִיזליצ
 פונק ןפעילער ַא ךרוד ןס;רעגרעּביא טרעװ חטש רעטַאלג ןַײז
 טעג רעּבָא ןדליּב עכלעו ,ןטקעפע ענַײלק ערעדנַא ךרוד רעדָא
 לד ןופ גנַאגרעּביא םעד ןֹדלִיּב ןרומרַא ןד .ןסעד םענעגַײא ןַײק
 ףיורעד רעמענּפָא *עקזסעמלגער .עטנסעדעג ;ד ּוצ ןפָאטש עטַאלג
 ,ססחט. 1684. סרעיעמ) "ןליֹוּפ ןּוא דנַאלסּור ץלַא ךָאנ ןענעז
 ם296 06 .(1881 קורד ןּופ סיֹורַא ,957 ,8 דנַאּב גנולַײטּפָא עט?
 ןופ זזפטסתח2/תוחמסץ-|.6אנאסח ןָלֹא טגַײלעגסיוא יֹוזַא 1?ס8ז
 "בעװעג טיולקִלּפ ןוא טכ;דעג ןדַײז 8, (1718 רָאי 2058
 - 421 וו"חפ ץלּוש}



 ךעלערעּב ןּוא ךעלרעּב ,ןערעּב

 (עשרַאו) ;קצולירּפ חנ ןּופ

 רע ּב

 רע ב

 ענַײלק , :טַײטַאּב סָאװ ,86666 ד"הנ ,טסז ד"המ (1 --1 8
 ירפ עקושיײלפ-קיטפַאז עקיכעלַײקיקוכעגנעל רעדֹוא עקודכעלַײק
 ע ר ע עב טלַאטשעג ןוא רֹופ-טמוק ,(08008 קינַאטוּב רעד ןיא)
 ץעזרעּביא) 39 {| !ַאקרַאה ַאּב :ןוּברעטרעװ שִידִיי ןַײא ןיא רֹוּב
 רעד ןה ןעזַײװס וװ); םזירעמשטַײד סלַא ,(טסעשש ןעשילגנע ןופ
 ,(גנוגַײלסיוא יד ןה ,6 גנַאלקסיוא

 עסיװעג ןיא ןעוועג טנַאקַאּב רעַּב ןיא סנעטַײצרַאפ (2

 "שדה רֹוא, ןיא עלעטש רעד סיֹוא סָאד ןעעז רימ יו ,ם"מ עשִידִיי
 ר *ע 3 ןּתוא ןירוק תומוקמ תצקבו שודיגי + :27 (1671 םַאדרעטסמ:;)
 .טסּבלעז סלַא רע ב אמּתסמ ןעמ טגַײמ ?טושּפ רעב, -- .2 (טושּפ)

 ןעמרופ עטצעזעגפיונוצ זַא ,ףיורעד קנּוװ ַא) טרוװטּפיֹוה קידנעטש
 ןיא ןעוועג ןעטַײצ ענעי ןיא ןענעז דילג טַײװצ סלַא 'רעּב' טיט

 וע פ רשפא רעדֹוא ,(? ןַײלַא 'רעּב' !װ טַײרּפשרַאפ רעמ ןעעידִיי
 --.(080608) ּפיט םעד ןופ ירּפ עכעלטיא .ה .ד ,םת ס

 ענעגַאי ,עד(ש)גַָאי

 רֹוא, ןופ טרֹוא ןעטריטיצ םעד ןיא "שוד'ג (1 8

 יס ע ד ע גַאי רעדֹוא ס ע דג ַאי ןערעװ טגעַײלעג ףרַאד "שדח

 .ַאלס םעד סיֹוא ,רעקיזודרעד זיא טױעדנוהרָאי ןעט17 ןיא ןיֹוׁש
 .יפֹופ ןעשידִיי ןיא ןעוועג ,סע טסילה ,לעּבַאקֹוװ רענעמּונעג ןעשִיוװי
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 428008 טּושּפ טנעכַײצַאּב רע טוח יצ רונ ,רע ב יװ רערעז

 .ןעגָאז ּוצ רעווש זיא ,ןערעּב ןימ ןעטמיטשַאּב ַא רעדוא

 םרונ (ס- .ופ) { (08008--) עד (ע) גַאי א טצעי (2

 יא ןּופ ;ד;גַאי :ץונעמערק .ןעשזדייחרזמ ןּוא ןעשידנילעטימ ןלא

 .-*(249 ןז "ווא ,693 10 'לַאד) הזס8 ןעשיסּור רעדֹוא ןעשַיניַארק

 (124 ז ּב"װּפ) 1204 ןעשִיליֹוּפ ןופ ,8 ד ג ַא י :םעלעכ ,עשרַאו

 יסיֹורַא ןּוא ףיֹורַא ףַארט ןעטשרע ן'פַא שטעווק ןּופ גנויצרעביא טימ

 "סוא .לַאקוװ-ףַארטלעטימ ןעטשטעווקעג טשזנ ירמגל ןּופ גנוסיוטש

 *בול) קסָאיּפ .4 ד 4 ג ַאי :עלַאפוא ,עוועקיל ,ענטיק ,טקנעלורט

 ןאגאי ןוא 8ד אגַאי :ץעלדעש .אד;גַאי :(זַײרק רענול

 1| .פיל .ע ד עג ַאי 55 ץיוורוה ,9 ןזזיירד ,107 פִיל --- .א נ

 + דֹוגַאי 2170 וװַאקרַאה ,54 ןוספלוװ .*ע די ג ַאי איד, 4

 םחנמ תוכרּב .ע ד ג ַא י :49 ּב"וושז ,39 11 !װַאקרַאה ,1 ?װַאקרַאה

 ןחלש 579 "סַאװק סצדגאַײג 13 סעדגאַײ ;(1858 ? טרֹוא)

 ."סַאװק ס צ ד ע ג ַא י, :372 (1910 עשרַאװ) םייח חרוא ךּורע

 .פשִינ רימ זיא ענע גַאי רעצעלדעש ןופ עיגֹולֹומיטע יד (3

 -- .רָאלק
 :ןעשיסּור ןעגעװ רַימ ןענַײל 692 {ט ןעילַאד ַאּב --.3 8

 ףןערעּב ןימ םעד תזסמּה ןעמָאנ ץטַימ ןעמ טפּור זַײװרעטרע

 .ֹורֹוו ןיא תזסמּה טַײטַאּב יֹוזַא .טנַאק םענעי ןיא רֹופ טמּוק סָאװ

 רלּביס ןיא ןּוא עקטַאשטמַאק ףַא ,3סאתתאאא' דנענעג רעשזעינ

 .26093 {ש 'לַאד--.גסקאװוגא(2)' רַיַּבִיַס ןלא ,(8סהוווווו) וצונו

 3249 11 ּב"ווא) :03מװ6 ת0626ז6טז0 ךיורטש רעד-== תזסתאוו+

 ,124 1| ּב"װפ) /880846 טֹוה ןעשיליֹוּפ ןיא ְךיֹוא --- .(תזוגצאו

 פןֿפתֹוה (2 ,ם0210ז048' 4 :ןעשטַײט יד ךעלטרַאדומ (4

 דר ןיא -- .626זת108' (4 ,(שֹרַאק) 026165ת18 (3 ,(לעשנַײװ)

-- .2:802014 == ){ 

 -- .םמממס!זטנמ תוקזגזמ (8

 -- ./200101ז4 10ץ111105 62

 :1699ח2 /4 ,012זװ2 ןג206ה (ס ,0010648 (8 (ךעלטרַאדנּומ) = 64

 -- .(885 1 בייופ) ראי הנצ
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 .ר ַא פ טָימ טכיורּבעג לעּבַאקֹוװ רעשיװַאלס רעד טרעוו ןעלַאפ עלָא
 רענעי רעדֹוא רעד ןִיא) ןיֹוש קידנענעכַײצַאּב ,שטַײט רעטגנע

 םעד ויולּב רֹונ ,ןַײרַא ללּכ ןיא ןערעּב םינָימ עלַא טשינ (טרַאדנומ

 ַאזַא ןופ ןעלַאפ ענעדישרַאפ -- ,'ןימ ןעלע;צעּפס םענעי רעדֹוא

 ןיא ךיֹוא טנַאקַאּב ןענעז עדעגַאי טרֹוװ םַאּב גנוגנערַאפישטַײט

 ,מ"מ עשִידִיי יד

 ֹזִלַא -- ,206888118 -=-עדעגַאיי :טכוּב 124 בׂש (1
 קחצי יּבר ןיֹוש -- .ךעלטרַאדנּומ (ןעשיסּור ןּוא) ןעשִיליֹוּפ ןיא יו

 1240 ןעשיווצ ןערוװעג ןעּבירשעג) "עורז רוא, ןיא אניוומ השמ ןּב

 תוריפה+ זַא ,ןעגעװ לאומש 'רּב קחצי 'ו ןּופ טגנערּב (1260 ןוא

 ףרבל םיכירצ ?ששירפ ז"עלבו ידוגי ןענכ ןושלב ןיארקנה |

 יי א איי =

 3 ..,לןהילש
 ןיא ;װ ,:עדיגַאי== 4סקח6א8+ ;414 11 .םיל ַאב (2

 .לופ .דִיי) ודנַאל .ַא ר"ד || .ךעלטרַאדנּומ ןעשִיליֹוּפ ןּוא ןעש:סור

 ןםוּט- ,161661066ז6* == ע דע גַָאי+ :דֹורּב רַאפ טגנערּב (59 }
 .לֵּפ ,'ס 8 ד 4גַאי :עקנעלורטסוא ןיא || ,2066*

 ,נעדוגַאי אר == זסקאמ'+ :378 || .פיל (3
 א, :טשטײטרַאפ ןוײרד אפ זוא ז6200848 - .גנוקרעמנַא

 ייּב קודעכעטש ַא זוא דסקז'ט -- .'(ןוטכורפ ענַײז א) ןעהעלש ןופ עקיוטסאנ

 .,((411 1/ ילַאד) קונאטוב רעד ןא 4045{?1 50ח052 ,ךיורטש רעדֹוא לצמ

 ֿפצ ךעפנע ,תוריּפ עקלכעלײק סיורַא:טלג ,טניַארקױא ןוא דנַאלסורלעטומ ןוא טסקַאװ

 ,086(968167ז0) :(.81091 רעדנַאאט) שושטײר ףַא -- .רענעפק רֹונ ,ןעמיולפ

 פָאי לד ,לרפ זד) 56/416/6חש}166ז06 ,50/71160 ,56/116060זמ ,,56/116084560/

 .96016/6ח06/װ ; (ערעג

 רעטמפע (8666 ןּופ םונֹווס) 265108 טרעװ ןעשושטייי ןזא ךיֹוא (}

 יש 2661ח!טז0 ,ה .ד ,56/008/26 865/// == ) שטַײט רעטגנצרַאפ ןוא טכיורבצג

 = .(םוצד 8

 -- ."רעּפרע, //0/56 וצ .לפ ,//41509 טשוװַײצנַארפ סָאד ווא'ס (2

 =- 54 (1807 ענללװ) םיװאפסה תמשו סידוהיה ,יּב כרה .א .א :עז (3

 -- .ׁש2661ת!טזת זמץז101109 == (4

 == ."ןרֹוד ַא ,עדוגַאי ןומ א, :טשטײטרַאפ 727 ןוזײרד אב (5
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 ןדֹורּב רַאפ טריטֹונ (59 { .לוּפ .די) יֹודנַאל .ַא ר"ד (4
 ,(08001תשעה ט1118 10868) 22/615561066ז6ת - ךַאלדגָאיצ

 { {קפ;רֹוּב : סעלעכ ,עלַאּפֹוא ,ץינעשזוק ,עשרַאװ ןוא טסַײה סָאוװ
 גנולצרעּביא טנמ (192 1 ּב"ווּפ) 20706066 ןעשוליוּפ ןּופ ,(ס: *'*)

 - .ףַארט ןעטשרע ן'פַא שטעווק ןופ

 רעב טימ ןעגנוצעזפיֹונוצ

 (תומספ) עלרעּפמ ַײװ

 ןעדישרַאפ) עלרעפנַײװ ,עלרעּפמַײװ (1--58

 טַײרּפשרַאפ רעַײז ווא (ךָאנ טרַאדנופ רעד טל ,טדערעגסיֹורַא
 - .(209 8 { םווטנַאנוסנוק ןַײמ עז) !ןעש:דיי-חרזמ ןּוא .לעטימ ןֵנא
 סעקצערוּפ לע; ,"(סעקצעריּפ) ךע ר עּפ 1 ַײ וו, : 277 םחנמ תוכרּב

 .נ יו ;90 ,045 (1868 ענליװ) םדא ייח ."ןיביורט סענהאי ןירוקש

 .רעּפנַײװ} סעקשטערָאּפפ :םייח חרוא ךורע ןחלש .ךילרעּפ
 .יִגײװ ,עטַײװ ףךילרעּפנַײװ, ,372 '"עטיור נוא עסַײװ {ךיפ
 .1874 עגליװ) אבה םלועל רשיה ךרד ,7378 "עטיֹור ךי לח ע 8

 רוציק ,סיממ .לרעפנַײװ ;171 ּב"װשז .ךילרעּפנַײװ 5

 (מ ַײ וו ,ןעסערגַא ...טימ; :68 (1902 ענליוו) ישילשה ןמינּב תועסמ

 854 1| ,פול ,"ףילרַאּב ירדנ לֹּכ ,ךילעּפע לארשי ץרא ,ךיל רעּפ
 ; ץלנעשזוק -- .ך ע 5 ר עּפ מ ַײ וו : 127 פ"ש .ס ַא וו ק .לר עּפמ ַי וו
 :עוועקיל - .ךסלטּפמַאַאװ: עוורעגנעו .ךאלטּפמַאַא וו

 ךסל' *5) ת *אלטּפיַאַא װ : םעלעכ ,(ך- י**) ת *8 ל?ט פ-ד ַא ַא וו

 -- ! טנַאקַאּבמּוא ץעל דע ש ,ענטוק ןוא (1

 ?"ַצווש ,םיוּבלרעּפניײו רעצרַאװש == 01808464114014 .42 } ,קראה (2

 2לרעּפגיײװ רעֶא

 לֵב , ַא ,(ןעדלוי, וד ןּופ) דנעגּוי רעד ןּופ ןּוא ןומה ןּופ טכיורבעג (3

 -- ,(ס: .55) הסשטישזרוּפ :טגָאז ,דיסח ַא דיי ַא ,דלי ?"רעשוטַאג

 ןעעז לאקֹוװ ןּופ גנורולַאזַאנ ןּוא ת ןעשלטנמנוסנוק ןּופ גנּודנלװשרַאפ (4

 ןש} טע (שטײדרצבַײא סע טסײה ,ךײרטסערעדלנ) רעסולפקֹוב ןוא ךיֹוא רומ

 עשטײד ,1 56 610081161 עו ;("ןעכיורטײװ ,ןעּבירע,, ,0/610066160 == }
 - .(21 ,1911 ןלא .111 ,מייּמ
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 דלא 0/61006616 ןעשישטייד ןּופ שטייט עטסטּפע וד -- ,גנוקרעמנָא

 ןךוא ּפָא ְךֹוג ףךיז טלענוּפש שטײט עקוודד - .ביֹורטגיײװ ,בלורש

 ףעגללװ) ! "תרּורּב הפש , ןַײז ןגא ,רעװונַאה עטנ-ןתנ ןעכלעוו טלמ ,ןלרּפנייװ

 .םיִקֹומָא רעּבלא:טצעז ,2/ (1714 2יײיפ

 /5//86/0 :(ןרַאגנוא) *טרַאדנּומ רעציּבַײל רעד ןִיא
 ,(שיּבלִיז צ)

 עשיטנרעק) ?רעמיוכרלּב ןיא ךיֹוא הומ ןעעז תג -- .גנּוק ר עמנָא

 רענלװ ןיא ךיוא -- ,"ןעביורטניװ עטנעקורטעג, וׁש0/-519-0/:0/ (טראדגומ

 ןע149/'01000 ,'ביורטבייוו ,ביורטג 9/'1/01000 ,"ּביורטגייו! 5

 ףעד ןלא 021///1 --4 ."ביורטגייװ, 1/01/02/ ןעשלברובנעבלז ןלא { "סעקבושזור,

 ןספיצ רעד ןלא 1/61006/0260 ןּוא (שטיידרעדוג) 19 טרַאדנּומ רעדלעפערק

 .אןקס8 ;ןעשודלי ןלא לװ ,ןענעז (ןרָאגנּוא)

 ףךרד הרומ 'ס, ןיא ךילרעּטנַײװ סלַא ןעגנַאגעגרעּבלא ןעטרוד ןּופ (1

 -- .10 (188/ עגלוװ)

 -- .114 } םזוטנאנוסנוק ןײמ ל"גפ (2

 (} 16 .ב לאומש) ןינייזור ירעד : ןעזיוהנעצוװ ַאב טצעזעגהענוא (3

 ינייזור : ןעצללב אב } (40 72 ,א ה"ר ,12 30 ןּוא 18 20 ,ב ,מש) ןינייזור

 -- .(הייד) ןגייזר ,(לאומש

 4 ש. {טחג+2 617; 1016 1610126+ 12 826005 218

-- .311 (1894) 

 ל"גמ) 10 ם8 ם ם18 ס 6 6 1 6 שטײט רעד טימ 1/610066:6-=-=(8

 ?וז טומ) 1:0007 ךיֹוא טרֹוד --- ,(לעטייז.ףֹוס 4 ,מנָא ,353 1 םזנטנַאנוסגוק ןיימ |

 -- (!:זמ טלמ ֹוולֵא) 21806676 .ה ,ד ,({ ןעשוּב

 6) ןס8 סג 56 6 8116 , 106018006 2122. 106 3068
-- '16 ,1911 

 -- .ןעשלדול ןלא לװ ,ק טלמ ךיוא (7

 8) אזפצ 2{ 2ָש צ6 88 001606ע18626. 6/168 1924, 160.--
 9) סא יז 5. הט 9 61/ 103 רע1סת4ס+ 101816184. /160- 6

-- .188 ,1873 1610718 

 10) 8 8 8448 6 ם ס 8, 1216 161616106ע 142. (םצז 3. 88

 ?זסממּפממ, 1016 460:806890מ 2182. 11 112116 1877, 75). --

 11) 8.1 56 םצ 861, 8600688 עט ס1הסו0 0/866900089 62
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 .ןעמִינוניס ךיֹוא ןעזעג רימ ןעּבֹוה (1 ןּופ ןעטַאטַיצ יד ןִיא (2
 4 246 {ןשט ,557 ןו} ילַאד - .סטעקשטערֹוּפ ,סעקצערופ
 .חסקוואו ;159 {{ּב"וא ,(םורד ןיא) חסקםואה; החסקיואה

 . (תומספ תוקזשנת) חסק/יוא) ויסקווו ,(01265 זטמצטזת) 4סקפסװ

  .ק0/00206 :(110 ּב"וושז) שַיסורסַײװ .טסקוינאז 202 ,קסִיּפ

 .ןעטשרע ףַא שטעװק) ס8קצ:שזר?ּפ :עקנעלורטסֹוא (3
 יֹל - (סי *5) { אקשטַאשור?ּפ :ץעילדעש --- ,9 ,(ףָארט

 .ת 8לאקש ט:שורֹוּפ ,(ס- *5) { םקשט:שזרֹוּפ :עװעק
 .קסז82ע6260, 20/260286 1199 ןט ּביװּפ --- .(ך *5)

 .(3 ל"גפ -- .סאקש ריט :שטירועמ 4

 יווט סענהאי ךיֹוא (' ,4 8 עז) "םחנמ תוכרּב, ןִיא (5
 --ןעּביורטמענַאי רעדֹוא ןעּביורטסלנַאהֹוי .ה .ד ,ןיּב
 ,(617 רעדנַאָיט) "עלױעּפמַײװ טיורג 10תהתתופזימטמ6 ד"הנ

 ןוומּתת 18תזמט96/8ט06ת :(?) ענוטלַא-גרוּבמַאה ןיא 6

 ןַאה אפזוי 'ר ןּופ ץמוא ףסוי -- ,(122 ,1899 .,טימ) ףעּביורט
 יתרמא הז בגאו+ :0 157 (17922 -- ג"ּפת ןיֵאמ םַאּב טרופקנַארּפ}
 שנהי ארקנה םהלש םגה םי אוהש שנהוי לש הז םשש עידוהל

 בורק םהילֹודג רמגנש 'ימודאה םינטק םיּבנעה ןיארוק ןכלֹו גאט

 ןביורט זומת ןתונכל 'יקדקדמה ןביורט שנהי ל"נה םגח םֹויִל

 .עףוריצהב םשה רוכזיל אלש יד
 .עטש ,ךאלגנעטס :ןעמָאנ רעד זיא וועשטַאֿכוס ןיא (

 טו ,.ך2

 (קטמטפ 108609) ןרעּפמליה

 :עמעשט ,ח ןּוֿפ טכַארּבעג ,לַארולּפ ַא זזאס (1 -- .5 8
 ד"הג -- ,רנַאלרּוק רַאפ (71 ,ג"ערת ענללוו ,"סקנּפ רעד,) ;קסנַיד

 יּוק מ"מ עשַישטַײד וד ןַיא ךיֹוא -- ,11101006/6 : (618 רעדנַאיט)

 :(שיקנערפחרומ) !ןעשלדנעלטגופ ןיא ש"ּבצ ./ טימ ןעמרּופ רֹופ.ןעמ

 060150086מ 1122 465 טת2ז/50מסמ 86ז018מ068. 51:ע0888026110846 7

 1689. 2680 4. 95 8. 2241 1164 11 (טעוסמ 1858) 213. --

 1) םתמג 66 ז 06 4{, 6111226 עטז 86תמ!מ/פ 068 1066/סז2
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 ןעטשרעּבייא ןיא ; .לפ 1262 +ןצזיוהנעזיַאצ ןלא ; מ/חוק88/
 !ײט רעשוצלעפ ,דלַאװנעדֹוא ןּופ לייט-ברעמ-םורד) *לָאטצ;נשצװ
 ףוצ ןיא ;(?)//קש/2 :(שטַײדל עטימ .ּה .ד ,ןעשלקנצרפנַיײר ןוֿפ
 ;(ןעשישטַײדלעטַימ ןיא שלטקצזרעּבַײא .ה .ד ,שינסַײמ) *יֹוק
 שַישטַײדלעטַימ-חרזמ) *טּפיצ רעד ןזא ?.59 ןּוא .גניס ,::226672
 ;(ןרָאגנוא ןִיא ?עזדניאכַארּפטש שִיזעלש-שיצִיזֹול וניהד ןוא
 רעד ַאּב יֹוטיצ ןופ ברעמ:ןופצ) *?ףרֹודסרענעהפַײז ןלא ;26/6קז
 ,8:0:2672 :(ץיזיולרעּביײא רעש:סקַאז ןּופ ץענערג-םורד

 יכײצַאּב ענעמונעגנָא יד זַיא ןעשִידַייחרזמ ןּוא :?עטלמ ןוא (2
 ,117 .םיל ַאּב טכּוּבעג) ןעשַיװַאלס ןּופ ,(ס- 55) { ענַילַאמ גנונ
 -- .(162 ּב"וושז ,285 ?ןַיזילרד ,192 .קרַאה ,139 ּב"ש ,149 1/ פיל
 םהנמ תוכרּב - ,נגש"ינל מו ריעּב לומ+ :2/ שדה רוא

  םדא ײח - .סענילַאמ :2713 םיײח הרוא ךורע ןחלש ,0
 .{ץינעמערק - .סָינולַאמ :56 (ענללװ) םדא ייח ,055 (.מצל)
 שיט (181 } ּב"וא) אּהחאהה" ןעשיניַארקא ןפ ,;ג;לַאפ
 .פגטוק ,עשרַאװ .ףַארט ןעטשרע ן'פַא שטעווק ןוֿפ גנויצרעּבִיא

 8ס01ז92180808, 1201646ז6ז400114140260מ טמס 1 09114מ0180/:סמ. 2148123-

-- .260 ,1913 ' 
 1) טי שש 8 מ ג 6 ז, 1:6511:81180068..., 2402188 1909, 177. =

 2) 1161ת1168 שש 6 ס 6, 206/ עס!פ!!צתוטפ 06ז 0!2מ081168 668

 סט6ז6מ 10 6400211248165. 21071824 1909, 246. =

 3) 0548 2? 28111ק ק/ 1148081646 עטנגמ 0001196084/2 466

 םסשנסאהמסז 0!2מ08/1. 21021484 1909, 358. --

 4) 0 א 8 ט1) תגתוקס 18226תמ8ז0סמ ות ?נמפסז 2/טמספז/

= 1174 ,1912 246478484 

 5) 8. או 1 ס ת 6 1, 218 טי 561106ממ61584007/ 826445 צג 50, ---

 ן'פגולא מ עסײװ אלד, :אסקסוואּפ רעבלא:טצעז 127 {} פיל (6

 --- {יונעג טשלנ עדִייּב -- ,"ע ג ל 9 ַא מ עסייוו א. : 277 ןוזװרד

 -- .ענעלַאמ ךיֹוא םלא אב (/

 -- .(334 שטושולקומ) זזמתעגהה : שוגרעס ,שראנלוב ,שוסיר (8



 ,(858 1{ ב"ופ) 003//200 ןעשיליֹּפ ןופ ,אג:'לַאמ :םעלעכ
 :עוועקיל .ףַארט ןטשרע ןֹפַא שטעװק ןופ ננווצרעּבנא טימ
 -- .(8 ןפַא שטעװק) אגל'לַאמ

 ,רעּבליֹומ
 בא ..,ש"ינלמו רעב ליומ6 :27 שדח רוא (1 - .8

 ף"ירטסיא תנידמב ןוגכ ר"עב ל"יומ ןימ תונידמ תצקב שי
 ר *עּב לי"ומ) ןירוקש הנסב םילדגה םיתותא ,גןליאב םילדג םהש
 .כ(שי"גלמו

 יֵלַּב ףִא טטקַאװ סָאװ ,ר עב לי ֹו מט ?עשוכַײרטסצ, יד 6
 ,/0801966/66 רטשישטַײד רעד טימ שוטגעדיא ןַײז ןֹומ ,רעמ
 .,אזסעטפ קיגַאטו רעד ןיא) /10:1066ז(90ע0) טסַײה םיֹוּב רצד
 ;98 רעװונַאה - (זעזס808 8סקס80 רעדוא זעד= שיסור
 .םיִתות, 116 ףױד הרומ 'ס - ."רָאמ רעּב 9יומ םיתומ,
 | "רעב לאיֹומ

 רעד זומ "שיגלמו ר עב 5 יו מ, גנודניּברַאפ רעד ןיא (3
 רשפא ,סענילַאמ גניטַאג ַא ןצנעכַײצַאב לעּבַאקֹוװ רעטשרע
 ,(11 8 רעטַײװ ל"גֿפ) ? תטמטפ 48

 (1616 םַאדרעטסמַא) גנוצעזרעביא:ךנת ,ץיל ב .י ַאּב 4
 װ) רימיוב רעב ליומ טצעזעגרעּביא לָאמ 1 םיתיוז דוא
 3? (יליא , טָאטש יליומ,) רעלעפקּורד ַא סָאד זוא .(15 8 רעטַײװ

 ,ןעבעגעגרעבלא לָאמ 1 ןעצולב ַאּב יא 5 י מ ק ש ךיוא (5
 ריב ליומ, סע טסַײה -- .(15 8) "ןריּב ליומ טיט
 ןצגַײפ רע בליֹומ" טָאטש

 -- ,(334 שטישולקימ) שיכעשט ךיֹוא (1

 ןומ טּמַאטש סָאװ ,000ז56ז1 ,חו8/267/ ד"הא ןופ 108106/ ר"המ (2
 -- .זמֿסזטצמ ןעשינײטַאו

 טשטייטרַאפ ,2020 (1861 ןיטעטש) ץנַאדרוקנוק ספרוטסקוב .י ןיא (3
 רעעבללומ ,ןעגללפרעעבליומ, :שטײד ףא ןּוא ,"םינאתּה יניממ המ ןימל םש אוחו;

 -- ,494 יקסנורוװאג ךיוא עז -- .כץססמגסז ןײטַאל הַא ,"םיוּבנעגייַז
 ?עומעד ףא ,(1679 םאדרעטטמַא) גנוצ עזרעביא:ך"נת ,ןעזיוהנעציוו .ײ 6

 יבלמ ,9 00 והיעשי םיא אג שיגולאנצ) םעּב ןגייפ ידליוו : טרֹוא ןעקיז
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 ;סע טסַײה ,רימ ןעּבֹוה (6

 ,(041ס0613) 1 רעבליֹומ (8

 ,(השמשפ 166600965?) 2 רצּבליֹומ (פ

 --.(11035 פעססזחסזטפ ןופ ןערעב) 3 רעצבליֹומ (6
 (1/8288ז8 רעצּברע ,(ט)רעּפרע

 (1714 ןיֵאמ ן'פַא טרּופקנַארּפ) תונחּת רפס (1 -- .7 8

 רקוצ 'נוא ןייװ טימ רעּב ץראווש רדוא רעּפרע ןמ ןעװ, : 224
 = טכאמג ןא ןייו טימ ר ע פ ר ע יד טשע ןמ יא; .,,"טכאמ ןא
 ..."ןכאמ הכרּב ר ע פ ר ע איד רּביא ןמ לאז ךאנ רדא

 40: ןּופ : (274066/6 ד"הנ) 67106/ ד"המ סָאד יאס (2
 לװ טקנוּפ ,עלצַאל;מיסַא ךרּוד :/- ןערֹוװעג זיא (:00- לצוטנעווע)

 ןרע ּפ כַא ,(206 8 1 םזיטנַאנֹוסנוק ןַײמ ל"גפ) ט ע פ מי ק ןוא
 -- .(טז60408666 ד"המ) | ר עפ כו ר 8 ,(476086:6 לד"המ)

 ןיא ש"ּבצ .מ"מ עשישטַײד ןַיא ךיֹוא רֹופ ןעמֹוק ק טימ ןעמרֹופ

 .םורד) *טרַאדנּומ רענזלל רעד ןיא .606/1 :(ץַײװש) !ןעזיֹוהּפַאש

 שַאידעמ ןיא .60ק/* ,6/// :ןצזיוהנצזיַאצ ןיא ,00200 :(לֹוריט

 .06/0/ :+(ןצגריּבנעּביז)
 ,11 8 רעטַײװ ל"גפ) 378 םייח חרוא ךורע ןחלש (3

 ןוא -- .(?-עזעטיּפע טימ) טרעּפרע .ה .ד ,ט"רפרע :(4

 --.ןגיײּפ ידליװ :14 7 סומע ,,ציוװ--,(47/ 78 םילהת ,15 1 .ב ה"ד ,27 10 .א

 ,סומע ,והיעשי) רימעב ןיגייפ ידליוו :ןצצילב ַאֹּב ןעלעטש עקירעּביא יד ןיא

 --.(.3 ה"ד) .זיקא םיעּב ןגייפ ןדליוו ,(סולהת) רמיוּב ןיגייפ ידליוו ,(.א .למ

 1) 176 501689100600/, (סמפסמ2םפזטצ 46 לסמ

 50881//גט56מ 8261045 210 (1899) 391, --

 2) (060:8 2/086/00 416 ן11{מטס+ט8 זומ 46 1,056 248

368 ,1909 2442188 

 3) םטמוזמה ןש6006/, 1:80016מ/6 86 21080266 ץטסמ 22/968*

 םהטפסט. 210 1188 1907, 68, --

 4) ?זחזמה 1/8006/, 1:64168150068 8ט5 22/80װ02ט5368 46

-- ,176 ,1909 1188 

 5) תםסזסאפ 8626/06/ תוס 8166145686ז 1024 8264445 .1

-- .147 (1887) 

 -- (1 6, 8 ל"גפ) הּהסמוקז ךיוא טרה
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 ןיא ,2700110/+ :!דנורגרעּביוט ןּופ טרַאדנּומ רעשישטַײד רעד
 .(+ ַאוַא טימ ןעמרֹופ עדַײּב) 22/86110* :!שטַײד ןעשִילַאפטסעװ

 .|ע ;דנַאלרּוק רַאפ טכּוּב ,227 ןעלּפַאטש ,ךַײרנַײװ (
 פעשַידַאּבלעטימ ןיא -- .2/008* ,272996/* ףיוו ןיא -- .רעּב
 ;24ז0619 :(וטיד) ?עשִידַאּברעבַײא ןיא ;47987 :(שטַײררעּבַײא) ם"מ
 ןיא --- .6זטז ,02060/ ,2(/6/066) :(וטִיד) !עטידַאּב ערעדנַא ןִיא

 .סנּוה ןלא---,620062 :(שיקגערפחרזמ) ?טרַאדנּומ רעגרעּבמַאּב רעד
 ;(שטַײדלעטַימ ווְלֵא ,שיקנערפנַיײר ,ה ,ד ,טרַאדנומ עשיצלעפ) "קיר

 .0/06/ :טרַאדגומ רעדלעמערק רעד ןיא---,8
 טסַײה !"םעלעכ ,עװעקיל ,ץינעשזוק ,ענטיק ,עשרַאװ ןלא (5

 :ץעלױשש ,(.ק .נעשזוק) װעשטַאװולג ,סָאדגַאי 4טיור :סצ
 ןיזלרד--.ס אד 4ג אי אטיער בעילמוה .ס 4 ד אגַאי אטיֹור
 .י) ר, ;373 טםײה הרוא ורע ןחלש "סע ד גַאי עטיור, 4
 ;ןליוּפ ןופ גנוצעורעּביא זיא'ס -- |ס טימ| "סעדַאגַאי עט
 ןיא שיגולַאנַא -- .(124 11 ב"װפ) ,ס2סזש0חס 18800ץ9* ןעש

 |1) (0848+ 100/96/ (856ז6 110008:/סת. 1,0:0218 ט. 86ז8

-- ,107 ,4910 

 :למיסיד ךרוד / ןוא 27: ןופ גנַאגרעכיא טימ) "םזמס:וסז ןּופ (2

 -- +(עיצַאל

 =ימיסיד ףךרּוד / ןיא +:/: ןּופ גנַאגרעביא טימ) "8100ע46 ןּופ (8

 == ,(עיצא7

 4) 12100616 8.8 0. 55.- 5) 266עז, 8.8. 60. 100:

 6) ך"צ 17606/1 8616206 ?2טמחו 70011004140 0867

 ז/טמ62116מ. 2102444 1913, 316. --

 7) 0460 116/0/2, 4טפ 020180068 67//1002024+=84

--..69 ,1911 

 8) ן1גמצ 2012, 180010מ/6 061 82/0061786ז 210042ז6 246

-- ,50 ,1912 1148 

 9) ?סמגטמס 27/0150/, 110002:106068 8ט5 06ז0 !גג0

.50 .1911 7462088 

 --,ס8קמ6עזוּפ יװ רעטפע ךַאסַא;ךאס םםצלעכ ןא (0
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 ןקא --- ז,*רעּפרעדלַאװ,- 7 רעדנַאאט) ,1:046 8866" :ד"הנ

 .ס8נאגַאי עטיור :םרופלעלַארַאּפ ץעלדעש

 "מעל) םדא יח -- .(ס- .יפ) + (קנ;'זֹוּפ : גרעצמעל ןיא 6

 { *,קמ;שזֹוּפ :טעלעכ -- ."המדאה ירּפ ארוּב סיקנּוזָאּפפ 6

 .-קרַאװ -- .(ס- ) { 4אקמ:"זופ : ץלווונרעשט -- ,(םי ,פ)

 ימ יז ָא 92 :283 םחנמ תכרפ .(0+ לפ) 3 עק מ עיזוּפ 2

 סע'קמּוזָא ּפ :46 (ענליוװ) םדא ייח ."המדאה ירּפ ארוּב ס ט ק

 ו/ ב"װפ -- .סעקמִיזָאּפ :378 ,373 םייח חרוא ךּורע ןחלש

 :טלַא) סט סד א ,(שיליױּפטלַא) טו יה וו א ,טס2/סזווז 2

 רעינַאזַאיר ןיא) ספש אפ ןהתפסואה :702 { ילַאָד ;(שיליֹוּפ

 קמ- :(100 ב"וושז) שיסיהסַײװ .(ןעדנעגעג רעשזעינורזװ ןּוא

 .216זװ/א 3

 עצוניצ 2105 זז .פיל .(ס- .יפ) { ;צ;ןיצ : ץיגעמערק (

 לא טימ (126 1 ב"ווא) טעאטוגו"/ סשננאגלגאי ןעשיניַארקּוא ןּופ 4

 .ףױרַא ףַארט ןעטשרע ן'פַא שטעווק ןופ גנולצרעּב

 :164 ןהַײרד . עצינעליּפ :105 ןז .ם:9 ,159 ,פ:5 (8

 :(1888 סעדַא) רעמּורק רעד עקשיפ ,ס"ממ - סע צענ עלי 3

 העזרעדס 223 "סעציניליּפ ליּפעט ַא טימ ..יעטלרע עגנוי א

 +?יַארקוא - .145 "'סעציניליּפ עטיור קרַאטש טימ ליּפעט ַא

 / .מסהעשװוַאה :(200 ,קסיפ)

 41 ,5 8 ןעוויוא עז) עדעגַָאי :םתס ךיֹא 6

 סָאד זיא'ס -- .לּפ ,סאקווטקשורט : עקנעלורטסוא 0

 יײצַאּב טָאװ ,(130 ׁשו ,912 10 ב"ופ) (ישפאהשאה עשיליופ

 .11888118 ונייהד ןּוא ,1:868/18 גנוטַאג | יי א ךעלטנעגייא טנעב

6184106, | 

 .טימ טצעזעגרעּביא 2:0066ז6 זיא 101 ב"װשז ץא ( |

 -- .(ושטלַאפ) קננּבּול

: 

 1) 1ז848/18 0868. --

 =- .ןעטְלעז רעייז וליפא (2

 -- .58102 702 } ןעילַאד אב ךיוא -- .1808118 (ט0468) (8
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 (טמססותושזִת זמעזו1!טפ) רע ּב צ ר ַא װש
 --,רעּב ץרַאװש :(1 ,7 8 עז) תֹונחֹּת רפס (1 - 8 58

 וו"דפ ,צזַײװ) פ6חשפזצטססװס :(ןעלטרַאדנומ) ןעשישטַײד ןוא

 ,(1128 רעדנַאיש ,125 -

 (.מעל) םדא ייח -- ,ךאלרעּב אצרַאװש :גרעּבמעל (
 ."המדאה ירּפ ארוב ,ךילרעב יצרַא װש } 71

 (צרַאװש :םעלעכ ץינעשזֹוק ,ענטיק ,עשרַאװ ןיא 6
 4 צ רַא װ ש :עילמֹוה ,ץעלדעש ,װעשטַאוװולג ,שוועקיל .ס4דגַאי

 תוכרב .ס ע ד (ע) גַאי ע צ ר ַא וװ ש :806 ןזַײרד-.ס אד 8גַאי

 ײה ."המדאה ירּפ ארֹוּב ס ע דג א ײ ע צ ר ַא װ ש, :590 םחנמ

 ,"המדאה ירפ ארוב ,ס ע דג ַאי ע צ רַא וו ש? :93 (ענליװ) םדא

 .סע ד עגַאי עצ רָא װש :378 373 םיח חרוא ךורע ןחלש

 ןירעצללה ןַײש ַא8 :(22 } ּב"פ) לערעגניפשטניװ סָאד ,ס"ממ

 .ַאי עב ר ַא װ ש טימ טּברַאטעגּפָא ,באב העשת ףיֹוא לידרעװש

 ,028זת6 ןעכעלטרַאדנומ ןעשִיליֹוּפ ןּופ ץעזרעּביא -- ,"ס ע ד ע ג

 .ר ַא װ ש :םרופלעלַארַאּפ ץעלדעש ןיא--,(192 1 ּב"וופ) 18804ץ'
 ס 4ג 8גַאי 8+צ

 .((2 ,3 8 צו) ועד עג ַאי :םתס ךיֹוא 4
 ,107 .פיל .(ס0- *5) 1 ;צגנרעשט :ץונעמערק ןיא 5

 -- .צ צי נרע ש ט :(ס- .לּפ ) 170 ,ץקרַאה ,(4) 414 1} פיל

 1| ב"הא) טסקאווגמ ,(28/ .קסיפ) ףסקװחחה ןעשנגיַארקוא ןופ
 (613 {ש ילַאד) טסקינוגמו ,פכ;א ואַפ ןעשלסור ןופ רעדוא ,,4

 עקסעגרעצ ,עקסטנרעצ 086 םחנמ תכרכ -- :גנּוקרעצמנָא

 ,ךיֹוי יקשטַינרעשט רצדַא ,יקשטינרעשט, :(.מעל) םדא יה -- .ףיי

 .שונרעצ רעדָא ןקשונרשצ לכתש ךךיֹוי גנורמוצ .,.גנזרמוצ, ,(955) "למתחש

 ,עקשטעגרעצ  ...גנירעמיצ ,, 2 (צנליװ) םדא יה --- ,(256) יילכחש ךֹוי יק

 ערע ש ט ,צקטע גרע צ -- ."לכתש ,ךול גנורעמיצ ,ףו שְקשקעגרעצ רצדָא

 !םינמיס עֶלַא טיול ָאד ןענעז עקשטענרעצ ,עקשונרעצ ,/קש סלנ

 ;עמסקאעשעאה--עקשטינרעשטא 1107 פיל -- ?עמיק ר ש צ ר א יז ש

 פצ ה א װ ש ,2 .עדעגאי .1 == 868180 :ןעשישטײד ןיא טשיגולַאגא (

 ' -- .(196 ףעדנַאיט ,125 עזייװ) פ צ ב



 ' ,עקשינרעשט איד :טצעזעגרעביא טרזװ עשיסּור סָאד זוא 414 ח .םיל ַאצ

 !יהצק --ב עקשִינרעשט,, : 58 ץיורוה ; עקשינרעשט :806 ןוזײרד אב ןּוא

 -- ,21086-680010מ", 160ת61-40/6/! == { םקש:גרעשט+ 1170 יװאקרַאה

 ףִא ףיֹורא טיש'מ ןעכלעװ ,לעמוק רעצרַאװש) { תקשט:גרעשט : םעלעכ ןוא

 יד ןיא טסַײה (!+, 8278 רעדוא) 1/186118---.5(םעט םּױצ ,ןעקַאּצב ן'רַאפ ,טיֹורּצ

 5 0 ץכ מע טג1 628 ,(282 .קסומ ,613 עןַז ילַאד) 948 ןפ סד קשצנ143 :תונושל עשלוואלמ

 סא הז עפ 2- (ךעלטרַאדנּומ) ןוא 0225 זיחנ 5254 4 ,0 .קסופ ,224 11 ב"ווא)

 --- .(146 ,373 } ּב"וופ) 38

 (ןטתוססזעפ) ר ע ּב ל ע ט כ יי וו

 יעפיני רעּב ?טכייוו םתֹור, ;27 רעװֹונַאה (} - 9 9

 ױעדנַאלט -- ,לעמיקיצרַאװש רעד :טשטײטרַאפ 195 11 ,קרַאה ַאֹב (

 -- .ע(10086112) 16 טוועעעוא -- 55 6 2 שש 28 שי 20 א 3 חעמ פה 6 16 8

 סרעטיפוי .ה .ד) עצנַאלּפ ןומ א. : טשטײטרַאפ 541 ן} "װַאקרַאה אב (2

 2 תזס8!סז8 103 -- 1אק118;ם)ט!שטו0סג} 0 רעדנַאלט -- .-(עמולצ

210618, -- | 

 ?מיצ ןּופ (ּפוז ,םוס) ךיֹוי ןעכוק ןעדוי אב ךעלקרלװ ןעמ טנעלפ ,בגַא 643

 שטײט ןיא טכיורבעג ָאד טרעװ ךיוי רעדֹוא -- ?לעמוקציַאװש רעדוא גניר

 ! (לעמוקצרַאװש ןּופ ,גנירמיצ ןּופ) טפ אז

 ךיֹוי הימ ןעעז (טיײקיסילפ ,סעּפע ןּופ קֹוס ,טפַאז) שטײט אזא ןיא

 יד, ,ךיוייעקעבַאט :ש"בצ יװ ,רעטרעװטּפוה עטצצזעגּפיונוצ עכעלטע ןיא

 יָא רעד ןיא קַאנאטקעמש םעד ןּופ סיֹורַא טניר טָאװ ,טּפַאז רעד ,טײקיסילּפ

 98 ,18/5 העשטידרעב ,קינּוהתה:םלוע רעד ,ןיטינסוקטלא ןּופ שטַאגולד ינָאמ)

 ,טײקיסילפ. ,ךיוירעּברַאג || (*!ךָאי עקיּבַאט ןּופ סיצנָאװ עטַאװעצלק ענירג רַאּפ א,

 ,טפַאשטריװ זיֹוה עשיטקַארּפ) "ןעּכָאז ערעדנַא רעדֹוַא רעדעל טּברַאג'מ רעכלעוו ןיא

 ןסע'לּפֹונַאק רעדֹוא סקַאלּפ ןּופ סעװטַארד יד) אייז לָאז ןעמ, ;49 ,1879 ענליװ

 || ."ןיגַײל ןײרַא ערָאק עװָאּבמעד ןּופ ךיֹואי רעּברַאג ןיא געט איײרד רעהירפ

 ?גערַאּב ןּופ לַײט רעקלסילפ רעד ,ןעראב עטכוקעגסיוא ןּופ טפַאז , ,ךיויכעל רַאּב

 ן'כָאנ תבש,; :7 ,1897 ענליװ ,לעגניי עשידנסח סָאד ,יקצעגיפ .י .י) ''סצמיצ

 ןּוא ןענַאטשעגפױא גנַאל ןיֹוש ןענעז ןעמָאמ רעד טימ עטָאט רעד ןעו ,טנעלושט

 "גפ || (..."ךָאי:ךילרַאב גוא סעּצרַא םענעטָאזעג ן'טימ טקיװקעג ןיוש ךיז ןעּבָאה

 (1891 װעשטידרעּב) עיהפַארגָאטַאהפ טדנעּבעל רעקפעינדילז ,חכירטח ?ת4רשי ץצ

 = י"ךוי דַאּב ַא טימ סצמיצ.נעמָאלפ םעד ךילדנצ גוא , ; 6
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 ןּופ טזַײרגרַאפ אמתסמ טרֹוװ (עש:גַײטַאל) עטצעל סָאד -- ."סּוא -
 "רעב ליטכ ַא װ םתור, :16 ךרד הרומ 'ס || .ןטחוקסעטפ |

 --1583 11534--1533 עקארק) "לישנַא 'ר לש רפס, ןזא (2
 ינעציװ - "םיוב רדלוה כ װ ,םימתר ,םתור, :7101 (4
 .א סיכלמ) "םיוּב ר דלוה כא וו, :םתר רעּביא.טצעז ןעזיֹוה
 ,(4 20 בויא) "ןרדלוה כ װ ןופ, :םימתר ;(5 ןוא 4 9
 ך א ח. :ץילב - .(4 120 םילהת) "לאה רדלוהכא מ
 רידלוה ךא װ. ,(4 19 .א םיכלמ) "םיוּב רידלאה
 .5וה כ א װ, ,(בויא) 'רד לוח כ א וע ,(5 19 טרֹוד) "םיוּב
 ופ, :(1615) "דיגמה, רעגָארּפ -- .(םילהת) .ןילֹוק ריד
 "7 לאה ןסקוּב, ,(ביא *קלאה רדלוהכ װ איד
 ,(םילהת)

 :ירּפ יד ;ט0148)0(0862ז ך"הנ ןיא ןטתוקסזטפ (3
 ,ש60048112ז  ך"הֲא--,(1403 רעדנַאיט) ט086(ה)ס:606יטס6יס
 יצלק) טע286811װ/ שיבעווש ,טט86112146 ןּוא טע6606/11שזיײ6 ד"המ

 .(475 עג

 זיא רעדֹוא) זַײרגקּורר ַא ןַײז ומ לטכייוו ןוא == 64
 ץטימ לעוטנטהע) -{ ןֹופ לַאפּפַא רעד זיא קילַאפפיוא .(66) סע
 :דנע - .סועטַאטעמ ןַײז ןעק 416 טָאטש לט .(םיא רַאפ לַאקֹוװ
 ןעמ טעװ םרֹופ סרעװונַאה ןופ עִיגולומיטע רעד ןעגעװ קיטליג
 טעוװס יו ,םעד ךָאנ טשרע ןעגָאזסיורַא ןענעק סלַאפנעלַא ךוז
 - .גנוגללסיוא רענעגיארעד טימ ליּפשַײּב ַא ךֹונ ןערעװ ןענוֿפעג

 ןע רעב ר צ דלוהכַאװ
 סָאד לָאז ןעמ, :טפַאשטרַיװ זיֹוה עשיטקַארּפ (1 -- .10 8

 .ּפָארק רעטַימ עסיורג שימ ןירעּברעדלָאהכַא װ איד ןוכָאק
 :ַאה טימ ;ַײא טּוג ךָאק ןירעּב רעדלָאהכַא װ םענ, ,20 *עװ
 ף"נפ - ,30 ףןִירעעּב רעדלָאהכַאװ טנופ ןַײא, ,20 ..."רעס
8 9 2 33 

 000:66- :,ןטתוקסעטפ (ססזװזתטתופ)* טסַײה שיסיר ףא (2
 רעד, :טצעועגרעּביא 275 ןיוַײרד ַאּב ,(345 11 ילֵאד) הסהכתמאפ
 .ךומ) אהשעא :132 ,199 1{ ּב"הּפ - ."(עלגעי ןימ ַא) קידַאק
 ,4806ו8 ,א366008 ןעכעלטרַאדנּומ ןעשישטַײד ןּופ ,(ךעלטרַא
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 רעדנַאיט - .((טתוקסזטפ) 4261 ןעשיכעשט ןופ טמַאטש סָאװ
 טתרזמ) אה: ואטהשאמ ; 475 ענולק -- ,0860:60) 140660 1

 ,(שלסלײרפ
 :!טתֹוקפז עשילגנע סָאד רעּביאטצעז 322 11 .קרַאה 6

 *עשזומ שִיִסּור ,רעדלֹוהכַאװ שטַײד ,עצנַאלפ ןַימ ַא ץעװולצ -,

 ױלַאי ןופ עדגַאי ַאי :!טתומסז-םסזעש ןוא ,"קיגלעװ
 "ףנסמסשש :697 ןֶש ילַאד 1810ש066 ;132 || ,ּב"וופ --,"ץ עו

 | -- .תנסתסחפמ ;:188 } ב"וא

 (הטמשפ 110000509 רעב מֹורּב
 ירפב ה"ה כ"או+ :378 םייח חרוא ךורע ןחלש (1 --.1 8

 א"הפב ךרבמ ט"רפרע .ןירוקש םודא רפפ ר"עבמיורב ןירוקש

 יעעּבמ ורּב ==0180806ץשש/+ 142 }1{ .קרַאה - .גח"ב ט"רהמ
 ד"המ---גןַאנישזעי ׁשִיְלֹוּפו לרעּפנַײװ רעצרַאװש ןימ ַא ,'צ ר
 6418 96טשעתזע8 םטזיסוװטססויס ,טזיסזוטססיס ך"הנ ,טיז 88

 1 ב"ופ) ןס2ץתה שילֹוּפ ,(522 | 'לַאד) ס2088848 :שיסור

 .סצנִיל ַא מ גנוטַאג ַא זִיאַס - ,(858 ,5
 רםבמיוורב ןערעװ טנעײלעג ףראד ר"שכמיורב -- .גנוק רעמנָא

 .אברטמ ןּופ טּפַאשנעגַײא -- 8 ד"המ ןעגַײקַא ס} רעדֹוא סט) ךַאממיורּפ רטד'א

 .םזהשוג42;6 :שטײד רעניװ ןוא -- .(ם"מ עשירוד

 : סעדעגַאי עקיזֹודיד ןעסַײה (.ק רעװעליּפ) עלַאפֹוא ןיא (2

 -עשזוק ןיא ,(ךאלאריעב םּתס רעדוא) ךאל4ריעּב {צרַאוװש

 - .(ך אלט ריעב םּתס רעדוא) ךאלטריצב אצרַא װש :ץינ
 .416 9602/26 (םטוסות)ט86װ/6 טימ טרידנוּפסערֹוק

 יד זַא ,רַימ ןענַײל 378 םייו ךרוא ךורע ןחלש ןַיא (3

 ןילופּב ןירוקש םתוא+ ףַא ךיֹוא ןעמ טכַאמ ץעצה ירּפ ארוּב הכרּב

 סָאװ ,ןעכיורטש ףַא ןעסטקַאװ ַײז לַײװ ,.םירוחשה ס"שדגאי
 םיבשעב םילדגמה םימודאה לבא+ ,ךיֹוא רעטנַיװ םויק א ןעּבֹוה

 -- .(ננוגײלסיוא יד ןּוא 6*ףוס רעד) שירעמשטײיד 44

 =נײװ ןימ ַאזַא, :טשטײטרַאפ 118 ןיזַײרד ןּוא 81 1| .פיל אב (2

 ניי ",ךעלרעפ

 3) 2/םע/ 2.8 62. 160, --
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 שיגולַאנַא --- .(11808118 רעכִיז ןעמ טנַײמ סָאד) ?א"הטב ןיכרבמ
 סע דגאיי לע ףךרבל נ"הבב בתכש המונ : 290 םחנמ תוכרּב ןִיא

 לע ןילדג ןהו ןיליוּפב לדגש המ אוה ע'הפב םירוחשה
 תונידמב םתוא ןירוקו רומג ןליאב םילדגה םיתות ןתוא ,.,רומג ןליא
 זַא ןעמעננָא ןעמ לוז--ג..םירוחשה סעדגאי ךיירטסיוא

 028/ת6 ן8- ןעשִיליֹוּפ ןּופ גנוצעזרעּביא זיא "םירוחשה סעדגאיג

 ,08060/תושזמ זתשזו|ט5 טשינ טימרעד ךיֹוא ןעמ טניימ ,800צ
 ףַא טשינ ןּבַײלּברַאפ עכלעװ ,ךעלגנעטש-ןוזעס ףַא טסקַאװ סָאװ
 ףֵא טסקַאװ סָאװ ,תטמסטפ 1זט600פט9 סיֹואכרּוד רֹוג ,רעטניוו

 יד ןיולּב רעטנִיװ םיא ןָא ןערעװ עכלעוו ,רעמִייּב ןּוא ןעכיורטש
 .(ןערָאי עגנַאל ןעּבעל ןעגַײװצ יד טימ םַאטש רעד) רעטעלּב

 .לַעַּב ,ךֹולֹוריעַּב :םּתס ןעמָאנ רעד ;זוא עשרַאװ ןִיא (4
 .יע ב :ץסָאיּפ ,װעשטַאװולנ ,עוועקול ןיא ,ךאל8ריעּב ,ךאלפר
 ך8לאריע 3 :ןושּולַאק ןיא .(ץינעשזוק ןַיא ךֹוא ךעלטרד

 .עגּפָא רימ טֹוה ןַאמרעגנּוי רעקסָאיּפ ַא --- .(עלַאּפוא ןיא ךיֹוא)
 ןסקַאװ ,8טיור -:א אצרַאװש ןַארפפ אנעז ךאלטריע 3+ .טלשמ

 יי ע 36 :רעװושטַאוװולג ַא --- ,נטמַאַאטסּב טיַאז אנעז ,טמיַאּב ףֹוא
 ?װ םויֹוא ן;פ -;א ץרַאװש ,ש;רעק ס ?װ סיַארג ;ד אנעז ךאל ט ר

 ןּופ ךעלדנערעק יד ַיװ ,ךעלעשזריה ?װ .ה .ד) ?ךאלטשזלה
 ,ךאלסמיַאּב ףֹוא דלַאװ -גא ןסקַאװ6 : רעװעקיל ַא -- .(שזריה

 ,ק;גיַאװאניא ךאלטכעל 4פיט :מ ,אדאגַאי ס ןפ עסערג טּפַאנס
 ,עסיז ,טרַאה םיַאז ,ץרַאװש אנעז

 48::02 ןעשיניַארקוא ןופ -- .ס62שזוא :ץינעמערק ןיא (5
 ,(933 {|| ,858 || פ"װּפ) 0296 :שיליֹוּפ ךיֹוא --- ,(97 } ּב"ווא)
 .ןעש:ניַארקוא ןּופ ןעמונעג

 .רַאֿפ יד 6(1 ,ג 6 8 עו 2 רעּבליֹומ ךיֹוא רשפא (6
 --!?שינלמו רעּבליֹומ , גנודנִיּב

 (תומספ 81055018018) ןרלבכּוֹור
 רעצלעק ןיא .ק .שזדנעי) ווַאלסידיוװ ןיא (1 -- . 8

 | ,ןריּבכוור :(טנַאק
 .גופסערוק סלַא ,לעּכַאקֹוװ ןעשִידִיי ןוא } רעגנַאל רעד (2

 ינֹוזַאּב ַא ןופ ןּוא ןעשידייברעמ ןּופ טפַאשנעגַוא זיא 6 דה"מ ןופ טנעֶד
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 ל"נפ) ןעשי:דַייחרזמ ןיא מ"מ עשידיישיניארקוא עּפורג רערצד

 ,264---258 "ןעגנוקרעמַאּב ןּוא ןעלעלארַאּפ עשיגולוטקעלַאַיד , ענַײמ

 יוּפ ַא יא .(ט ,28-17 ן *םזלַאקֹוװ ןעשִידִיי םוצ, ןּוא ,1

 ןַא טרֹווו םענלצצנַײא ןַא ןלא 1 אזַא זיא טרַאדנּומ רעשידלישיל

 ןעגָארטרַאפ רעדֹוא ,טנעמידור א רעדֹוא :גנוניישרעד עטרילוזיא

 ' .טרַאדנּומ רעשישטַײד ַא ןּופ יצ ןעש:דייברעמ ןּופ

 הימ ןעצז םטןמװמ .יפ ,(םס6זס --) םבהמא -- .גנּוק הע םנָא

 ןיא מ"מ עשיקגעהפ יד ןּופ גײװצ עשיקנערפנייר) מ"מ !עשיסעהחעבױא יד ןיא

 םזסמהשוסו* ,(?ז615561066162) 86151011ז/ :ןיוװ ןיא ,(ןעשישטיידלעטימ

 -- .( טׂש8011801646ז066160 ==

 יַאב ,סערגַא ןימ א, ,2860/266/6 :484 ןט ןַאמפֹוה (3

 : (שטַײדרעדִיג) *?ןעשוקרעמַײנ ןיא - .*"ךעלערעה עניד טימ טקעד

 :?סּפיצ רעד ןלא--."סערגַא, ,("ז00חטסזס ד"נמ ןּופ) 1 0:42602

 :ם"מ עשִישטַײד-שירַאגנּוא ערעדנַא ןלא ."סערגַא; ,/( 276

 ."סערגַאג 206טק6

 ןיא רימ ןעעז םּוטוזֹוּפמֹוק םעד ןּופ דילג עטשרע סָאד 6

 "רָאה עטכידעג ט;מ ,קירָאהטכ;דעג זק;כֹוֹור װ"ב רעװעשרַאװ

 -- .ץ80060 :202 רעסקעל -- .(קרַאװרעטוֿפ ןעגעוו)

 יעגַאי ןימ םעד רַאפ ןעמָאנ רעלַאמרֹונ רעד (1 -- 3 8

 יַאמ, ןַײמ ל"גפ) *סע'וגַא :ןעשידִיילעטַימ ןוא .חרזמ ןַיא זיא סעד

 -- .לּפ ןיסערהגַא :70 םחנמ תכרּצ -- .(226 8 11 יןושל-צצ

 1) 00:246 ,19 2610826 עטז 5005140110:1610ח 6466 0661

 2689096ם5ח0 8400048:160 2742 1908, 147. --

 2) 2/8עז, 2. 8. 0. 160 -- 3) 210461, 8. 8. 0. 70. --

 --.(729 10 ּב"וופ) 8051218/ ןעמָאנ חעד טרידנוּפסע רֹוק ןעשיליוּפ ןיא (}

 5) !2ס:זגת 764620/46 תטפ 860 םסטזמהזא196860 לע0136228126

-- .167 ,1999 214148484 

 6) 06///50ז, 8. 8. 0. (31120206110046... אצשזז/ 11/ 196),---

 -."קגכוור ? וט;פ סוד,

 --.טט84726  :ןעמָאנײּב רעשידוי ַא צשרַאװ ןוא (8
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 פ:רגַא :ץינעמערק - .סערגנַא :372 םייח הרוא ךורצ ןחלש
 ,גניס) סארגַא : םעלעכ יס 8 רג ַא : ץלנעשזוק ,עקגעלורטסוא ,זח

 ןיוא - .ס:רַאגַא :ערעקיל .ס84רא גַא :ץצילרעש ,'(.ל8 ןוא
 ,(0 טימ טעמּכ .ה.ד ,8 עלעקנוט טימ) *42705 :שטַײד רענוװ ןוא

 ןאלראזַאכ :(ק  רעוװעשטשולװ) ןישטיקיטש ןיא (2
 -- .גנורָאהַאב רעד ןופ םינּפַא ,(ךעלריזח)

 ףעלער עּבר(ע)יֹומ
 יעַּב;יומ :(טנַאק רעמעדָאר) שט'לירד ןַיא (ג -- 8

 סָאד יו ,ט806ותוטז. טווקותסּפשזת ןַײז סָאד לז - .ך478ר
 ,לקימ) זסהץסחאה ׁשִיַסּור - 1 24007060/6 (877 רעדנַאיט) ד"הנ

 אוואט8 (150 .לקימ) שַיכעשט ,(71 } ּב"ווא) ?01}ססװ0 .רקוא ,0

 .םז2ט52ת168 (150 .לקימ) שִיליֹוּפ ,,,םזט80106 מזותתג" ןוא

 יי מ מ איו מ ןעמָאנ ן'טימ ןעמ טפור ץינעשוק ןיא (2
 מעד ןעגעוו רעיונעג) םיֹוּב ןעסלוועג ַא א ץכעילב סָאד ך| 4 לט ר

 -- ,(טרֹוא רעדנַא ןַא ףַא --

 (סמסהתס {הץתתס1868 (ט)רעּבלַײא
 ףיֹוּב סעד ַיא שיערּבעה ףַא טַײטַאּב "תיג (1 -- . 8

 יה .ד) ?רעּב ליא :ירּפ יד זיא ןעויוהנעציוו ַאּב -- ,ירפ יד וא
 -- .(םיֹוּברעבלַײא .ה .ד) !םיוּב רעב ליא :םיֹוּב רעד ,(רעבלַײא

 ןלא רעדניק וד ןעסַאפ ,רַאלוגנוס םעד ךײפג ןיא לָארולפ רעד זװיֹוזא (

 ףַא-לוגניס ַא ַײז ןעדליב םוא ןופ ןוא ,לַארּולּפ סלא רֹונ םארגַא ףיֹוא םעלעכ

 - .אלטרגַא .םיד ,ארגַא

 2) תטַעסו) 2. 8. 6. 17, --

 (רעּב ליא ןופ) ליא ןייר - ךז תיז ןמש :20 2/ תומש (3
 ,רעג ליא ןשוטשיג -- ךז תיז ןמש 2 24 ארקיו || .ןעצולב אב שלטנעדוא

 וללֹּב אב שיטנעריא) 32 18 ,ב םיכלמ ךיֹוא || .רעּב ליא ןסוטשיג :ןעצולג אב

 -- .(ריעַּבליֶא ;ץילב) 15 0 זרכימ ,(ןעצ
 13 24 ,6 1/ והיעשי ;9 ןּוא 8 0 םיטפוש ;40 28 ,20 24 םירבד (4

 ;25 0 ,15 8 הימחנ ;ן20 2 יגח 117 3 קוקנח ן7 14 עשוה }16 11 והימרי

 .שמיוג רעב ליא ..,ןייא :12 8 תישארב -- 33 15 בוא 10 52 םילת
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 טי

, 5 

 ןּוא (32 .ז ףַא 3 .טנָא עז) ריּב ליא :ירפ יד זיא ןעצילב ַאצ

 :םיֹוּב רעד (9 4 סומע ךיֹוא ,32 .ז ףַא 3 .מנָא עז) ריעּב ליא

 םירבד) 'םיוּב ןריּב ליא ןּוא (20 24 םירבד) םיוּב ןירעּב ליא

 וליפַא ןּוא .!םיוּב ריעּב ליא ןוא ?םיוּב רעב ליא ,(00 8
 זיא (1675) "דיגמה, רעגָארּפ ןיא - רעב ליא ןוא ריעּב ליא

 "רעב ליא :םיֹוּב רעד ןוא ,,לפ ןּוא .גניס "רעב ליא :ירּפ יד

 24 עשיהי ;40 28 ,8 8 11 6 םירכו) םעּב רעב ליא :לָאצרעפ || .טאלצ

 רעב ליא ,(0 4 סומע ;12 ,11 4 הירכז ;11 5 הימחנ ;5 15 םיטפוש ;3

 םימיה.ירבד ,26 9 .ב םיכלמ ,14 8 .א לאומש ,3 4 הורכז ,2ג 8 םילהת) םיוּב

 טיתיז גועּב רעד ;ישיתיזה-רה. || ,(11 23 תומש) רימעַּב יא ,(2 27 .א

 -- .(4 14 הירכז ,30 15 .ב לאומש)

 --טאלּב שמיוּב ןריּב ?יא ;12 8 תישארג (1

 - 43 24 והיעשי;;5 15 ,9 ,8 9 םיטפוש ;40 28 םירבד 6

 == 14 עשוה ,28 15 רויא ,19 2 יגח ,16 }} והימרי ,6 17 והיעסי (3

 !ללָאצרעמ -- ,(4 14 הירכז) גרעּב םיוב ריעַּב ליא רעד ;םביתיזה ראע

 + + הירכ)) רימיוּב ריב ליא ,(2 8 ,11 5 הימחנ) ךימיוב ריעּב לויא

 רעב יא ,(14 8 ,94 ?אומש) רמיוב ריעפ ליא ,(26 ס .ּב םינלמ 1 ןּוא

 רימעּב ליא ,(2 4 הירכמ ןימיוּב ריעּב לויא ,(43 24 עשוהי) ןמיוב

 רעּב ליומ :טצעזעגרעבוא *םיתיז , זוא (25 9 הימחנ) לָאמ 1 || .(11 8 תומש)

 | -- .(0 סופדה:תועט) ךימיוב

 שאד קרעװ שאד 'נוא -- תיז השעמ שחכ :17 3 קוקנח (4

 --.טרעװ (יגיל שריעּב ליִא
 שאד גנוצנאלפפ שילא ךיילג -- םיתיז ילתשכ :3 128 םילהת (5

 ףיױא ןעד ךרוד -- םיתוה הלעמב ;30 15 .ּב לאומט || ,שירעּב ליא

 -- םימקשהו םיתיזה לעו :35 27 .א היד || ,ןירעּב ?יא רעד גנאג

 ונ 6 םייגד || ,ןריּב ליומ איד רּביא 'נוא ןריּבליא איד רביא 'נוא

 - ,גרעּב ליא 'נוא ןטרעג ןייװ -- טיתיוו טימרכ

 -- .3 4 הירכז 15 6 הכימ (6

 תירכז) רַאלוננוס םעד ףײלג לָארולּפ -- .8 128 םיפהת ,1פ 4 הירכז 0

 =- 415 8 הימחנ ,1 ןּוא 3 4

: 
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 .!א םיתזע :25 רעױונַאה -- .'םיוּב ליא ,'םיוּב רעּב ליא
 תוכרב - .רעב לייא :16 ךרד הרומ 'ס -- ."ָאוילַא ריב
 ךולרעּבלַײא ,011 ךעלרעג לַײא ,012 רצ בלי א :םחנכ
 סקמחס םיֹוּב ןּוא ירפ) 6//0==01106* 1 רעטקעל -- .0
 .((תץמ8

 ףיא םיוב -- תיז ;"לסנ8 ר לׁש רפס, -- .גנוקרעצ מנָא
 -- תיז ,םיב ליא 'גוא -- םיתיזו ,םיוב ליא םגנייד וצ -- ךיתיול
 , רָאי--.תומש) עלַאה ,גנוצעזרעביאישמוח ,גרעבנעלַאק קורנעה --- ,םיוב ליא
 ימיב יא (40 28 םירגד 24 0 תומׂש) םיוּב ליא ;(1/8/ -- םירבד
 יגרעב ליא ,(20 27 חומש) ןמייּב ליא ןופ ,(4 28 ,20 24 ,8 8 .בד) .לפ
 ,(11 6 .בד ,11 28 תומש) .8

 -- גאהס1סמאה ,ןו801284==ענילסַאמ-=טרלבלהע +:138 .פל (2
 םיֹוּב ,םיוּב.ליע רעד == 20801ענתחמ, 08014446 1 1{ פיל
 יב לי ע ;סענילסַאמ == אגסתסמאח | ןצ טריּבליע ןופ
 -- .לָו ע ט רי בלי ע ןיפ ןעטרָאג רעד == הסתחמוס | ןעט
 ן(8010ת- ;םיוּב לייא ַא ,ט רע ּב ל יי א .ַא=--ו 5 ;138 ןיזיירד

 ןּופ ןיטרָאג רעד ==- 6 ףיטרעּבלײא ,סענָ;לסַאמ ==
 .רוה -- ..ןיט רע בלי א ןיפ -=!הגטותועתה ;ןִיטרעּבלײא
 5 יי א איד, :126 .פלֹווו -- ..םיתיז ,תיז ,ט ריב לה עע :67 ץיװ
 --ט רע בל יו א+ :18 ,קרַאה- ."םיֹוּב-ט ר עב ללא סָאד ,טר 3
 -- .ע01וט6-1/66 =+ םיובליֹוא ,םיֹוּבטרעּבליֹוא ; 6
 .ט רע בל יי א, ,(ירפ יד) "ט ר ע ּב ל יז א ,ווללֹואג 4 11 .קרַאה
 'טריּבל לא ַא ַיװ סיורג, :םייח חרוא ךורע ןחלש - ."םיֹוּב
 ןּופ טפַאז יד, 372 "ןע טריב 5 יִי א ןופ לליאמיֹוּב , ,369 (ירּפ יד)
 .רעג--(ן .לפ) טט?3ב ליַא :םעלעכ -- .6 ףיטריּבלייא
 ןייק ןענּופעג טשינ רע סֹוח ׂש1 ּב"װד ןיא זַא ןֶא טזַײװ 6 ןֹוצ
 .?עועטיּפע םעד טימ םרֹופ

 9 הימחנ ,10 52 סילהת ,19 2 ינח ,16 3 קוקבח ,6 1/ והיעשי (}
 --.(21 5 הימחנ ,2 4 הירכז ,9 4 סומע) רַאלוגנוס םעד ךײלג לַארולפ--2

 -- ,13 24 רהיעשי (2

 -- .0/900ח0 ךיוא טרֹוד (6
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 יָאנ סלַא (ס- .5פ) ענִילסַא מ ןעזעג רימ ןעּבֹוה 2 ןזא (
 ,ןמש-ץע ,תיז--ע נ 5 ס ַא מ ;39 ,וורּוה -- .ירּפ ןּוא םיֹוּב ןּופ ןעמ
 רָאי 35--30 טָימ) ץונעמערק ןיא --- .189 ב"ש ַאּב ךיֹוא ---.תיז:ץע
 לה ירּפ יד (סי- .יפ) 1 ;גל 5 ס ט מ : ף(םידיגג יד ַאב ,קִירֹוצ-
 ווא ,ןיֹוש ללא םעד ןהָא עטשטעוקעגסיוא ןַא ןעמּוקנָא טגעלפ

 -- ,רעּבלעװעג-םֵשּב עסיֹורג יד ןַיא ןערעװ טפיוקרַאפ

 ךעלרעּב
 :רָימ ןעעז ווָיטּוגַימִיִד םעד -- .17 8
 .2 .8 8 ןַיא -- קידנעטשטסּבלעז (
 ןיא -- רעטרעװ עטצעזעגפיֹונוצ ןִיא דילג טַיײװצ סלַא (2

8 4, 1, 8 15, 1. -- 

 ךעלערעּב
 קטמטפ 1:71605095

 רימ ןעעז שטַײט רעטרעגנערַאפ רעקיזודרעד ןיא - . 8
 -- .4 ,2 ,11 8 ןיא ווָיטּונְימִיא םעד

 ירפ.לעטסיד == עלע רעב | |
 (ן|פ לט ריצ ב *5) ת ;לטריעּב :ץינעמערק (1 - .19 8

 יד ןּופ ירּפ ,עלעטשרעּב ,לעכעלַײק קידעכעטש ,טלעדָאנַאּב ,קירָאה,
 ךעלערעּב טימ -- ."08:6ש09 תט8תפ ןעסליה סָאװ ,ןעלטסיד

 תיּפ ןיא ,לּוש ןיא ,באב.העשּת םּוא ךעלגניי ןעטרֹוד ךיז ןעפרַאװ
 'ערעּב ַא ןעוו .סַאג רעד ףַא ןּוא ףיֹוהלּוש ן'פַא ךיֹוא לו ,שרדמה

 יֹוא רָאה יד ןיא ךעלרעכעטש עפרַאש יד טימ ןַײא ךיז טסַײּב על
 שיגֹולַאנַא -- .ןעמענוצסיֹורַא רעװש רעיז זזא ,שוּבלמ ןלא רעד
 .עכ ,ץונעשזֹוק ,שטירזעמ ,(יקצַאל .וװ ןּופ גנּוליײטטימ) ?עגיר ןיא
 ןופ עלְירעּב סָאד, :ןסתסה רעּביא טצעז 330 {| .פיל -- .?םעל
 יג ןופ עלי ר ע ב ַא .עקלעכעטש ַא, 2611 ןיזיײרד ,(סקעװעג

 ןופ ססּוװצנ טשיג טֹוה (עסַאמסקלופ יד ה"ר) 'םלוע רענַײמעג, רעד (1

 -- .?עקטעקַאל , רעקיזודרעד

 ד נא 7 ח + ק ץנאג ןוא ,ןאדַאק ראזאל 'ה ןופ גגּולײטסימ רעד טיול (2

 -- .ט ע מ ַא  ןּוא
 יְנָב ,ךעלעדעג עכײװ טומ ענַײלק לד -- ףסלטריעּב .םעלעכ א (3

 -- .ןעלדָאנ עטראה טלמ עסיורג לד -- סאקטשוד
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 6 הע ב סָאד, :והחָזַצמ רעבִיא טצעז 149 1 .פיל --- ."(סקעװ
 .(סקעוועג ןיֿפ ע3

 .,ףאלטריעּב:ווּוּבאשִיט ןוא ךאלטריעּב :ץינעשזֹוק ןיא (2
 *עמעק :סע טסייה ןירּבֹוק ,ץעלדעש ,!װעשטַאװולג ןיא 6

 . .באביהעשת טכיורבעג ךיֹוא טרעװ ןּוא ,(ך ע ל ע מ ע ק .יפ) על
 "ווּבאשיט ,(ך .י5 ?4לפטשרעּב :עװעקיל ןיא

 ,(ך- .יפ {ללטשרעּב

  יטּבפ 0101 11 ב"פ) ןיירכ ןלא םערֹוװ רעד ,;קצעגיל (5
 טײג דנוק ץגעדַײז סָאד -- ".לֶיַּפׂש:קִידּוּב רעגיד'באּב-העשת
 ;(;רָאי ,והעשטידרעב) עטעּפָאל רעד טימ סעדָא ןיא דלעג ןערַאש

 העשּת םוא זַא ,גהנמ ןַײא טצעי ךיֹוא טר;טסעסקע ןעליֹוּפ ןיא;
 ןירעדנַא םעד רענילא ןיקעטשנָא ןעמ ףרַאד תוניק איד אוצ באג
 רענללא טפרַאװ ןעמ רעדָא ,תואּפ איד ןיא סיקיד ָאּב עקידנעכעטש
 זיא רעמורפ רעד רהָאנ .ןַײרַא ּפָאק ןיא ּבַארקש ןווא ןרעדנַא םעז
 תיבה לעב עדַאיל ַא ןיבעל זנוא אַײּב ָאד, .4 'עדויּב םייקמ
 יַא ב איד ןופ דֹוס םעד אי .5ל "סיקִיד ָא ב ןיסקַאװ בוטש
 יי ד ַא ב איד זַא ,טגָאז רעטשרע רעד .אַײרד ןעגירק ...ס ע קי ד
 זיא ,באביהעשּת םוא תואּפ איד ןיא ןַײא טקעטש ןעמ סָאװ ס ע ןק
 .ָאװעג ןעּבירטרַאפ ןלנעז םִידוהי איד ןעוו זַא ,קנעדנָא ןיוא סָאד
 רעד .רעדלעפ איד ןקא טגלטכענלג יז ןעּבָאה ,םילשורי ןופ ןַיר
 יט טינ ךיז ןעמ רָאט באב:העשת םוא איו יֹוזַא :טגָאז רעטילוויפ
 גוא תואיפ איד ןלא ןיקעטשנָא ןעמ ףרַאד ֹוזַא ,ןעמעק ןוא ןוצ
 ןינעק טיג אלמב לָאז רע ,סעקידָאּב להופ ררָאװ רעד ןיא
 רעכלעװ ,דוי רעדעי זַא ,טגָאז רעטירד רעד .ןַימעק גוא ןְיצוּ
 ןיסַײר סיֹוא ךַיז רע ףרַאד ,שדקמה-תיּב ןּבריח ןיא ךִיז טנָאמ רעד
 םיא ןעמ ןּומ יֹזַא ,ןהָאט סָאד ליװ די רעדעי סָינ ;רָאה איד

 םיוא טקּוק ,סע זוא קידעכעטש, :רוחּב ןעקיטחוד א ןופ גנורעלקרעד (}

 -- ."עקגול א ףִא טסקַאװ ,ןעשרַאק עגיילק לח

 מֹוק ןוא סע טפראװמ ןעװ) ?4וה {ד ןוא ןאארט ךאציאהד א, (2
 סו ,(ןיירפ
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 אַײז ךיז לָאז רע ,תֹואיִּפ איז יא ס ע קיד ַא ב לל5 ןיקעטש ןהָא

 יב איד ,;קסווכַארַאמ השמ -- ,88 "ןצסַײר סיֹוא ןוזומ אלימּב

 .ןרג טימ ךָאנ ךיז ןעמ טפרַאװ, :19 1{ (1883 עשרַאװ) עמּומ עז

 08/- ,00188 :21 .קסוּפ--."באביהעשּת קא סע קיד ַָא פ עמ

 ,קסיּפ -- .(108 { ןעילַאד .ַא ְךיֹוא טכוגעג) שש תשוּפתֿפ

 ,(8ת!ה!טתה פקותסּפשזה 1, ==) ףסקנסמסעסצ 1 ,0ל18א ;6

 .סקיװעג ן'ּפַא טכעטש סָאװ ,ץלַא .3 ,08:0טט5 סקלוועג סָאד .2

 .קּוא ןופפ 204/056 :181 ב"װפ -- .(235 ן} ב"װא ןיא ךיֹוא)

 | .(ןעשיניַאר

 רעכעלטרַאדנומ ַא ןּופ -- .לּפ סאק;שזּוּפ :ערטסוא ןלא (6

 ? *0:6210/6 םרזֿפ

 ןעפרַאװ באב העשּת םיא, ;61 ?עגנוי עשידיסח סָאד (

 ןפש:ליוּפ ןופ -- ."ןַײרַא דרָאּב יד ןיא ןעדּי עטלַא סעקייזוּב

 .*004210/6 רעדֹוא (181 } ּב"וופ) 1

 קס- :ןאו } ּב"װּפ -- .סאקטשודֹוּב ךיֹוא םעלעכ ןיא (8

 "עג קידעּכעטש ;סקיװעג ַא ַאּב עקלעכעטש; ,0041884 -- 8

 .("סעקלעכעטש טַימ לּופ ; סקיװ

 ןעמ טפרַאװ באב-העשּת. -- .ס8קטּבושזד :קסָאיּפ ןיא (9

 .ַאּבושזד טִימ ךיֹוא ,סעקַאדֹוכ ,ןעשַאלַאק טימ שרדמה תיּב ןיא ךַיז

 .טעז ,רעטרע עדלַיװ יד ףֵא טסקַאװ סָאװ טקיװעג ַאזַא ז:א'ט :סעק

 ןּוא-םּורַא ןעלדָאנ טֹוה ןּוא ,קידכעלַײק ,סיב ענעשטלעוו ?װ סיֹוא

 יעלקרעד) "ןעלדָאנ עלעטשרעּב ַאזַא זא'ס טרֹוװ ןַײא טימ ,םּורָא

 ,02/0040 עשיליוּפס סָאד יא -- .(רֹוחֹּב רעקסָאיּפ ַא ןופ גנור

 ?(16/ ,286 ׂ/ ,656 | ּב"װּפ) 08616 (2 ,זהץתסהספקסע8 (}

 656 } ּב"װפ) 4210006 ר"צ ןומ גנּודליּב עשידיי ַא לאס רעדוא

 !"ןעכעטש ,ןעקיּפ ,לעּבָאנש ן'טימ ןןעטַאכ רעדֹוא ןעכעטש,/ (9פ

 טדערעגסיֹורַא לָאמַא ןעטידײשיניארקּוא ןיא טרעװ 42 רעשיליופ (}

 םגה) ןעזנולּב ;16 11 פיל ,60 ,פיל .ןגז-ולּב : ץינעמע רק ןיא יֹוזַא .(ז) 2

 : 28 ןיזַײױד .ןלזדנולַּב 29 .װרּוה ,(ןעזדגולּבמּורַא :ךיוא 16 1/ .פיל

 --.(ןעשזדנולג :85 יקראה) ןעזדנולּב :172 11 .קראה ,.מּורַא ,ןעזדנולּב !
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 !"ןעקופ ,ןט06081ח ,150 { ב"ווא ,ןעשִיניַארקּוא ןּופ רעדֹוא
 טימ ,עלערעּב טָאד טסַײה (.ק רעלַײק) ענלופמוס יא (0

 ,58 ,("רעכעטשג) עכעטש :באּב העשּת ךיז טפרַאװימ ןעכלעוו
 צג טרעװ סרעכעטש ןי מ רעד -- ,("סרעֿפעטש,) ס 4 כ ע ט ש
 ןהָא) ת ץכאכעטש  ןעמָאנ ןעוווטקעלוק ץטימ ךיֹוא ןעפור
 .(לַארולּפ

 ץכַאכעטש ןעמָאנ ן'טימ ןעמ טנעכיײצַאּפ קסוטלופ ןיא---.ג גוק רע מ נָא

 לעגנעטש ן'פַא ש"מצ) ןעסקיװעג ףַא ןעלדָאנ ,!סעקלצכעטש ,רענױעד םינימ על

 .('בו זיֹור ַא ןופ

 .ץכ א כע טש :עלַאמֹוא ןוא 1

 :4טל"ק טימ באּביהעשּת ךיז ןעמ טפרַאװ עשרַאװ ןזא 2
 ,167 11 "רעכיּבלעמַאז, ענַײמ ל"גפ .(עוטיוא ןּוֿפ--ןעמָאנ) סאג

 ל"גפ -- .(ס- .פ) 1 'אְקׂשִלִש עקגעלֹורטסֹוא ןיא (3
 -- .ג ,20 8

 עלעּפצפָאלש -- עלע רע ּב

 .ה .ד ,,מטז =- עלערעּב+ ; 247 ײװרקרַאה (1 -- .20 8
 רעדוא ענסֹוס ַא ןופ ירּפ עקידכעגנעל רעקיגַײװ רעדֹוא רעמ יד

 ןופ צל ע ר עב ַא == חעאג+ :818 ןױײרד -- .?םיֹוּבנענעט
 "יש

 ריוא -- .+סקטפ, םזצמ == עקלעכעטש :212 פט (}
 .טרוה אב -- .402103848, תוחה ןופ ץעורעּבוא סּלִא ,129 ןוא 108 11 ,מול ַאנ

 גנוצעזרעבלא לד 204 ןוזײרד ַאּב--."ןערֹוד ,תֹוח ,קדח ,ץֹוק , טלמ טשטייטרַאפ 4

 ; 169 ןוײרד -- ,801םש טימ טשטײטרַאפ 229 יװַאקרַאה ַאב -- ,80210348 ןופ

 טוה ץיגעמערק ןיא --- ,כסעקלעכעטש ,קודגעמעטש == ןציזק 46

 טאלבנעכוװ ןיא --- .(;קלכעטש .גניס) ס;קלכעטש : כו ןרֹוד 8 ,זיור א

 ַא רימ ןעניפעג (1029 יִאמ ןעט58 ןופ 89 'נ ,ענווור) -ןעבעל ףענילוװ סָאד,

 תּבש ףיֹוַא טהילב) עקלעכעטש ןד6 :ןעמָאנ ן'טימ גנּולײטּפָא עשיטסירומזה

 = ,ג(לעגּוק ן'כַאג

 -- .קיטרא-0 ָאז זיא } רעד (2

 י122 11 .מיצ .-- ,עאסגמפ == םיוּבנעגעטש :104 .ם* (8

== 4006 == 



 .ענסוס ,עלוּפעּפָאלש == זעאחטמא :419 1{ .םיל -- גענסֹוס ָא

 .(ס- .לפ) ת לט ריעפ :ץונעשזוק -- .לעלירעצב

 .ךאלפרי עּבדלַאוו : םרֹופלעלַארַאּפ ץינעשזוק ןיא (2

 .ל טטע, 11י-ססתס == (ס- .יפ) 1 'עקׂשִיש+ :333 .קרַאה 3

 === 11-8קק4 ,6 לע קׂשִַי ש == סט66 ;1 .קרַאה טו

 עג:טרַאנעּפוש איד == 0064 ,200 לע קשיש ַא ,לעּפצ-ןענַאט

 יָאג רעד זיא ץינעמעיק ןַיא -- .94 ?םיוּבנענַאט ַא ןּופ טכורפ

 1 א סלס :װעשטַאװלג - .(ס- .יפ) 1{ :קשִיש : ןעמ

 620288 זחתוחאה ,00080888 זחתזחא8 :656 {ׂש 'לַאד -- .(ס- .יפ)

 רעדֹוא ענסֹוס ַא ןּופ) *ןעמָאז ן'טומ ירּפ ?ד ,רעטלַאה-ערז רעד;

 -- ."עלעּפעּפָאלש ,2, ,שחזואט :242 11 ב"װא --- .(םיוּבנענעט

 ."עלעּפעמָאלש .1, 89 טע 707 71 ּב"ווּפ

 =!(פעפוולש :ע לַאּפוא ןיא -- .עליּפעפטלש :11 .פיל 4

 יעכ ,קסָאיּפ ןיא ךיֹוא טנַאקַאּב לעּבַאקֹוװ רעד -- .: .לפ)) ת 7

 ןופ העירז לד זיא'ס, :רוחּב רעקסָאיּפ ַא ןּופ גנורעלקרעד -- .םעל

 עוונסוס ןופ ךַײה רעד ןּופ ץכעלַאּפּפָא סָאד ,דלַאװ ןיא רעמַײב

 ,ןעשיק ן'רעטנּוא טכַאנַאּב סָאד רעטנוא ךיז טגַײלמ ;רעמַײּב

 טרעװ ,טנַאקַאּב זיא ןעמָאנ רעד ּוװ ,םּוטעמּוא) "טּוג ןעמ טפָאלש

 -גוא ןעשיק ן'רעטנּוא ,סעקשוש וד סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד רע

 א80102+ :195 ןױײיד -- ,עענסֹוס ןימ ַאזַא ,םיֹוּבנענעט ַא == ת6ק'פ

 טשטײטרַאפ םיֹוּבנע נע ט זיא 53 ןעציװרּוח אב -- ,עםיוּבנענעט ַא ==

 זר א טיפ

 רַאפ םיֹובנענע ט ןּוא םיֹוצנענַאט טלַאה ,251 ,161 יװַאקרַאה

 *עט רעד :5"* רעניאטצעז ,רעדיװ ,81 11 ,פיל -- .ענסוס ןופ ןעמינונימ

 .פאפ == 1ג4תחסתסגטזמ : רעדנַאט -- .ץנסוס ןימ ַאזַא ,םיוּבנענ

 טרעגרינעגנײא ןַא ןיֹוש זיא ענס וט עשיװַאלס סָאד יװ יא

 .לֵא ןַא ןעשידוי ןיא טלעפ (תומטפ /062) סחפ ףָאֿפ ןּוא טרֹוװ שידיי

 םיוּבנענעט ףא ןעלעטשפָא ךיז ןעמ ףרַאד ,גנּונכ ײצַאּב צנעמזנעגנַא:ןיימע

 .סחפ רַאפ ןעמָאנ סלַא (ןעמָאנײּב רעשידלי רעטײרּפשיאּפ ַא בגא)

 803 רעטײרּפשרַאפ א ךיֹוא) םיוּברעדעצ ןעטסומעגנָא זיא ?זרא, רַאפ

 -- .(ןעדוי ַאב ןעמָאנ -

 =רָאג .ה ד 'עקשיש ןײק הטרע װ טינ} :טרַאסנעיער (}

 ---,טרעװ טשינ
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 . .(?ףָאלש םעד ןעסוזרַאפ םּוצ הלוגס ַא, ןענעז ,טגיילע גרעט
 טכיֹורּבעג רעמ (ךי .יפ) ת 4/סריעּבפוולש :םעלצכ ןקא 5

 | ,((4 ל"גפ ןעמָאנ ןענעו - .על עפ ע פ } לש ווו
 ,(4 ל"נפ ןעמָאנ ןעגעוו - .ךולּפעקֿפוולש : עשרַאװ ןיא (6
 ,לּפ ,ןצכיכעטש : ןעמָאו רעד זלא שטשנמַאז ןיא (
 ;290 | ב"װּפ - .ל79 סאניוכ ךיֹוא ץ;נעשזֹוק א (8

 יָאנ ןופ) ןעלדָאנ יד .6 680 }40 ףצלטראדגוממ ,6
 ,(רעמליבלעד

 ייךְלירַאֿפ ַא א'ס - .לע פ ע גע ג ַא ט :200 }| .קרַאה (9

 .יט ַאב - .78006ח0ע/6/ (1244 רעדנַאיט) ןעשנשטַײד ןּופ גנוש
 ע110046 ןּופ עקשיש ;76 ,01//77601600 :ךיֹוא 416 רעדנַא

 גנונכַײצַאּב סלַא .47/6/* וזלַא -- ,(םיֹוּבלעדָאנ רעכעלטיא ,01068)
 .5ע לע ּפ ע פ א  ש ןעשידיי ןיא ?װ ,"עקשלש? ןּופ

 ףע לערע 41

 --טרוו ןעטצעזעגפיונוצ ַא ןזא דילג טַײװצ סלַא -- ,1 8
 -- .5ֿ ,2 ,1 ,20 8 2 ,19 8 ,14 8 ןיא

 גָאלוצ

 יִעֹּב ןופ ןעגנונכַײצַאּב ךֹוג טַײהנעגעלעג רעד ַאג -- .22 8
 -- ,(סעדעגַאי) ןער

 ןּוא (ע) ע?ערעבּתָאלש ןעמענ יד ןעמ טרעלקרעד שוגֹולַאנַא (

 -- .(עו) ךעלפעקּפָאלש

 .חרזמ-ןופצ ןיא .,18ח0000/6/ :(שטײרלעטימ) ןעשיקנערפלעזומ ןיא (2

 2000= ,116016060161 ,18008ץ/61 :(שטײרדרעדינ ,ה .ד ,שילעפטסוא) ץראה

 18ח0068061 :(ץראהרעבילא) סייגעהוח ןא -- 4 עז יי וו רַאקסוא 1

 -- .(145 ,1910 מ"מדטצ)

 ןוא ,שטײט רעדנא ןַא טומ רעּבוא ,56018/80/61 :778 ןש ןַאטמוװ (3

 ינעזיֹור ןעדלוװ ןּופ ןענײװצ יד ףִא ?עּפע ןַא ןופ םרופ ןוא סקוװפיוא, ;  ונייהד

 9 טקּוװפיוא רעקוזודרעד) טקעזנוא ַא ןופ ךוטש א ףרוד ןעפו-עגסיורא  ,קוטש

 =- ."(ןעטָּאלש ןעכַאמ וצ טפאשנעגיא וד ןעצָאה
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 !שִידיי ףַא זזא 5סזטט5 8ט0טק8/18 -- ,25 8

 יג ַאר :202 .פיל -- .סענוּבַאר :89 םחנמ תוכרב (

 יַאר ַאפ :623 ןוײרד - ."עביב ַאר איד, :335 || .פיל - ,עג

 .ןפסחמה (125 {'  'לַאר) עשיסּור סָאד לאס -- .(ס- .ופ) "עניצ

 *עליצ רעדניק יד) 'לעהק סע טסַײה עשטַאװולג ןיא (2

 .רלנשא 'יז ןעּבֹוה ,םעדעפ ףַא ןערעּב עטיֹור עקיטַײצ ?ד ןָא ןעו

 .!("ילערק ךעל
 זיֹולּ ןק;ּפמּוה :ןערעּב יד ןעסַײה ץינעשזוק א (

 ?ץיגולֹומיטע יד ,(לַארולש

 -- .(24 8 ל"גפ) !(ס- ,לפ) { טלַאק :םעלעכ יא 4

 :שִידיי ףַא יא טומשזתשזחו סקט|!ש65 -- 8

 םיח חרוא ךורע ןחלש -- .סענילַײק :88 םחנמ תוכרּב

 ,1) 294 .קרַאה ,182 ,ֿפל -- ,סעגיל ַאק :82 .ורּוה ,3718 ,3

 ַאַא ,ענילַאק איד; :118 11 .םיל -- .עגילַאק :(0- 98

 ,סעגנילַאק; :188 ןזַײרד --- ."עדיגַאי עכילרעטיּב עטיֹור ןִימ:

 רעדֹוא (78 11 לַאד) עשיטּור סָאד וטא'ס -- ."עדגַאי עכולרעטיּב ַא

 ּב"װּפ) עשִיליופ'ס רעדוא ,אםהחהה (145 { ּב"װא) עשיניארקיא

 ירעּבִיא טנמ (ס- .יפ) 1 ;ג:לַאק :ץלנעמערק ןלא -- א8ןזתֹב (0

 -- .ףיֹורַא ףַארט ןעטשרע ן'ּפַא שטצווק ןּופ גנווצ
 ---,2 אץסהע7 ==עקוואקטלירט+ :105 .פִיל (1 -- .5 8

 .טירט איד; טימ טרֹוװ עש:סור סָאד רעּבנא-טצעז 125 11 ,פִנֶּפ

 ?גנללּפ טימ 199 ןַװַײרד ,"עציניליּפףעטרָאג ,עקװַאק

 1888118 , ;!10 ׂש1/ בײווּפ--,*צ ק װַא קסו רט ,;עצ

== 

 ,2/1 ,208 ,268 ,258 ,245 -.מאּב ןוא .רַאּפ .לָאוד  עגיימ ל"גפ (}

 -- .2001, .8192 ,78 ,44 ,2 } "טעוועג סָאד, ןּוא ,424

 ,006ה4טחא8 סימ תוכורק ןלא ,רעּב ,אדץסההאה6 1121 11 לַאד (2

 =קוא ףִא ..11898118 001188 ,לעפעק קלכעצלּפש ַא טימ טשונ ,קוכעלייק רו

 --- ,ע'/טס48 דנַאלסורשברעמ ןיא ,תסתלתחה שלגיאד

 --- ,עסעצינולופ ןיפ ---- אדז 0114 6 :רעּבֹוא (3

 - ,עסעצעגולופ ןֹופ --- תה/סעתנאאה6 (4
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 { א8קפטקטירט :םעלעכ--.(טס2/0וח48 ןֹופ גנוטאג ַא) 618410
 --,ףיֹורַא ףָארט ןעטשרע ן'פַא שטעווק ןופ גנולצרעביא טָימ ,(0= 5פ)
 (ס- .פ) 1 8קמטקשורט :עקרַאװ

 ;151 } פ"װא -- (1 עז עציניליֿפ 1199 ןיזַײרד ַאּב (2
 .(1888118 001//ת8 201160919-=) םסצצמטת! ,טסנזהתחא

 סָאד - .(1 עו עציניליפנעטרָאג 125 .פיל ַאּב (3
 .נַײטַאל רעד ןּופ 110116ת919 ן'טימ טרָידנֹוּפסערֹוק דילג עטשרע
 ,גנּונכליצַאב רעש

 :ומָיטעסקלֹופ --- (ס- .לפ)  {קפטרקִיצ :ץסָאיּפ יא
 ,(רעקוצ) טקִיצ ףָא גנונעלנָא טימ (עקפַאקסירט ןופ) עיגול

 ---.(ןעשִיסור ןּופ) קִינּבּולק :101 ּב"וש: (5
 | :שִידַיי ףִא זיא ?8001תוטזװ 1113 14868 -- .26 8

 עק װור13+6 :78 .קרַאה - ,(4 ,0 ל"גפ) 8קמ;רֹוּב (}
 = םגןעסץזץע* 141 11 .קרַאה - .לשחסז11606ץשע'-=-=(0+ .לפ) 1

 ,00ץ/0מעתה :120 } לַאד - .לעצינסורב ,עקװּורוּב

 ==עקינסורּב, :97 .קרַאה - .(1 עז) עצינסורב (
 עטר ,סעצַינסורּב איד, :38 ןַיזײרד -- ."עצינסורּצ
 4133 { לַאד--סעצינשּורּב 1778 774 םחנמ תוכרצ--."סעדגַאי
 -- .טז2טפ20166 115200100/,  1192 } ּב"וופ-- ,סןץסּהמחַה ,סקץסטהאג
 ;(48 שטישולקימ) שלּברעס--.(עֶיצִילַאג ןַיא) סקלסטחמהה :24 } ב"ווא

 620/0606 ,00 7 4 0 5 6 :(טרֹוד) שיכעשט --- .סםץסטחעה
 ,סזעמ*

 .2 עז עקינסּורּב 6
 : ,(2 עז) סעצינשורב 64
 "סערּב ַיד==סתץסחאמא ,סקזסמתאג+ :22 || ,םיל ַאּב 5

 +200!מ!טז חמץעזו|- ה"ד ,(1044 } סיעדנַא:טערּומ) 06//2/ז9 == (1

 שלסור ףֶא) 38סס1מ!טזמ מטמ!18?טעמ ה"ד ,(99 { טרוד) 766 0:106/ז/ || .טג8

 ׂ?8661ת!טזמ ךיֹוא יװ ,(וװַאקרַאה םינּפַא טנַײמ רענ עטצעל יד ןוא ,4

 -- .סאץס0060 8

 זֿבלקימ) /20ס1מוטמג 08ץ0060ט8 ה"ד ,606//7 ןּומ םלגונוס ךיֹוא (2

 -- ,(290 טטוש
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 ןַא טָיִג גנורעלקרעד עטַײװצ יד .גטדיגַאי עטיור ןימ אזא ,עגיל

 שוריפּב טנַיײמעג ָאד זא ענילס ער ּב טימ זַא ,החנה רעד טרוא

 סקץסזחמה זַיא ןעשִ;ניַארקּוא ןלא םגה ,08001ת!שחװ 01: 68

 סק}טמהחחה ןּוא ,םטסתוזתטפ טפזזטס0519 ט3ססק. סקִיװעג סָאד

 .(25 .קסיּפ) ןבטסת:ומט5 םטץס86שפ סקיוְטג סָאד

 .(4 ,3 8) ךילדנַאי :םּתס ךיֹוא (6

 - 42 עז) סעדנַאי עטיֹור :ךיֹא 0

 :שידיי ףַא זיא 8001ת!טװ סאעססססעפ - ,27 8

 .כאה10888 -=עגילכערעשז==עבילטירב6 :97 ,64 םיל 4

 .טצעזעגרעּביא 125 11 פיל ַאּב זיא טרֹוװ עשיסור סָאד (2

 יאשז א ,עניוואראשז ַא, :199 ןוזיײרד ַאּב ,"ענילכערעשז איד,

 נָא טימ (ס= .לּפ) { אנילכ:שז :ץינעמערק - ."צנילכאר

 - .ףַאדט ןעקישטעװקטּפיוהרופ ןיא ע ןעשִילַאקוװנעשַיװצ ןּופ רעוו

 רַימ יא / טימ םרֹופ עשיוואלט ןַײק) 20/00/60/00 1192 }| ב"וש

 .(ןעניפעג וצ ןעגנולעג טשִינ
 --.עגיוואראשז :ןעזעג רָלמ ןעבוה טקנוּפ ןעֶקִירופ ןיא (3

 - 18 סעגִיװַארוז ,/18 /74 סעגיװארוז :םחנמ ןווכרב

 סנָיװערּוו ,378 סעניװערּוז :םי"ח הרוא ךורע ןהלש

 שהס:1 == (ס- ,לפ { עגיװַארּושז6 5 .קרַאה -- ,3

 -- .אָנקהמעהא : (563 { לַאד) טנַאק רערעווט ןַיא -- ,216מסץט*

 .טסזס6066 20/00/06 :192 } ּב"װּפ - לאז קהמחהה" ;151 } פ"ווא

 .(20/61ש0/06 :םֹּתִּמ 0 שטישולקימ ַאּב)

 :77 .קסיּפ - .0= .לפ) { 8נ;לוװרושז ;םעלעכ 64

 --- אָז 8818

 ןעמָאנ רעד ךיֹוא 0קץס888 זוא (133 1 ילַאד) ,דנַאלסױר.ם!רד ןוא 64

 0מץסוהא8 זיא ,טרעקרַאפ ,זַא ,רעגלרעד ףעלגעמ--,עישס5 סטטזסמ86ט8 ְןֹופ

 ,ןעצושפול אב תוחפה:לכל) גסס/מוטז טו08 8 ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא

 -- .(ןעשוניארקּוא ןוא ךיוא ַאמּתסמ ןוא

 =ַאט אמתטמ זוא טנַײמעג רֹונ ,(725 11 זװאקרַאה ַאצ) סגטסזז} == (2

 -- ./8061מ!טז סאץססססטצ עק

 -- סאעססססוג8 ןנ81051718 טלַא טרעלקרעד 77 .קסיפ ַאב 63

 -- ,ס0אץס0ססט8 ןק81081118 ךעלטנעגילא 64
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 :שִידִי ףַא יא םזטתטפ פקותספ8 - 8 8

 .(3 ,3 8 ל"גפ) ןעהעלש (}
 .(טרֹוד) עדעגַאי (
 יװ ,קיכעלַײק ,ץרַאװש, ,לּפ טאקרּוט :עלַאפוא ןיא (3
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 ףעדי"- עריא ןיא טלעוורעטנוא יד
 :סעידָאלעמ יד טימ טלמאזעג

 (עשרַאװ) ן ַא מ ה ע 7 לאומש ןופ
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 ,טרייג:טצניב ןייק ןערהָאֿפעג ןיבכ
: 066/:61/64. 

 -ע2--עט---ןר בָאה ךיא ךי /--- קץ 7
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| 
 === == == קיירא 4 ;

 גנעקלעק 1
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 !טּכטליש

 קי 0 ְ 3 6 א ֶ יו
 : שאר 1 4
 8 א סי 5

 א"ש-ןפ ףָאלש ךיא ןיוש טשינ גָאג-עצ  םֿכענ
2 

 2ץרייא-ט+3י8 ןייק ןרָאפעג ןיּב'כ

 ,ןרעסעבראפ עגַאל ןיימ
 ,ץעגיש 8 ןצמונעג ךיז ךיא ּגָאה
 .ןרעסערג 8 רקעטַאל ַא

 ;טכעלש רימ ןיא ,יוא
 ג (טכענ עצנַאג טשינ ןיוש ךיא ףָאלש ןפָאלש

 א

 יי

 עגערישרעפ ןיא בוד:סָאד ןרָאװעג טכַאמעג ןלנעז ןטָאנ יד יװ יֹזַא 4
 טלָאמעד ןרָאװעג ןּבעגעג ײז הַּצ טסקעט רעד זיא ,קירוצ ורָּצי טימ ךָאנ ןטיינ

 ,ןג1ג לסיוא רעטלא רעד טיא

 .סערייא:טאגטוב (2
 1(4 1816 :800 }}מ"וופ-- ,שטגנ מ טרָאסרעקלרעדינ ,רעמערַא :ק ע ט מ 7 (3
 ,טכַאג ,טכ ַא 9ש :טרערע:סיורא (4
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 .טרייא.סעניּב ןייק ןרָאפעג ןיבכ
 ,ןליזַארּב ףָאנ רעהכַאנ
 ץעגיש רעד ןּתח ןיימ ידּכ
 ,ןליּבָאמָאטױא .ןיא ןרָאֿפ לָאז

 ,ןו"זַאא .טֿפצלש רימ זיא ,יוא

 ערייא-סעניּב ןייק ןרָאּפעג ןיּב'כ
 ,ןטנַאק עלַא םּורַא ןּוא
 ץֵעגיש רעד ןתה ן"מ ידּכ
 ,ןטנַאילירּב טנעה ענייז ףַא ןייג ןענעק לָאז

 .ו"אא ..טכעלש רימ !זיא ,יוא

 שיפ טכָאקעג ּבָאהכ
 ,רעלעק ןיא טלעטשענּפָארַא ןּוא
 / סוּבָאל ןימ טו8 ּבילּוצ
 ,רעלעפצרַאה ַא ןגירקעג ךיא ּבָאה

 ,וו"ַאא ..טכעלש רימ !יא ,יוא

 שיפ טכָאקעג ּבָאה'כ
 -- ןַאפ רענרעּפיק 8 ןיא
 ץעגייש רעד הרפּכ א
 ףַאמ ןשידי ןיימ רַאפ

 ,ן"זַאא ..טכעלש רימ ויא ,יוא

 עקניטַאמ ַא טכַאמעג רימ בָאה'כ
 -- ןציּפש ענעדייז טימ
 .ןציה עכלעזַא ןיא !ןגַאלּפ ךיז ךיא זומ ,ןעמַאמ  ןיימ ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ּבָאה'כ

 יי יי עא

 ,י|ר ע גָא רע בלראד  טסויא יז ,ןררא ְךַאֿפ םַאַּב לדײמןסַאג ןופ ךיז ןצשטּומ סָאד :ןגַאלּפ 64
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 ,טכעלש רימ זיא ,יוא

 ,טכענ עצנַאג טשינ ןיוש ךיא ףָאלש ןפָאלש

 (עשרַאװ ןָאזלדגעמ לקנַאי 1925

11 

 ןוֿפ ןַײט אמ - צמ - זל סָאה וט ךימ = א - םיר - עג -

 טרהי'פ} רַאּ א ג : 0 : הָב סָאה -ןּפ ךימ נג * ןוט אםמ - ןצכ

 ,ןעמּונעגסױרַא ךימ ּוטסָאה ּילעמַאמ ןיימ ןּוֿפ --
 ןכַאז עגעדלָאג טגָאזעגּוצ רימ טסָאה ּוד
 ,טריפרַאפ ךימ ּוטסָאה ערייא-סענָאּב ןייק
 ןּכַאמ ןּוטעג ךימ ּוטסָאה :הבקנ ַא רַאפ

 לעמַאמ ןײד ַאּב ןייז ּוצ ריד עשז.גיוט סָאװ --

 ןןטעּב עקיצּומש יד ןיא ןפָאלש ּוצ ןּוא
 עריײא.סענָאּב ןיא ןייז ּוצ רעכיילג

 .ןטעעיּבַאג ענייש יד ןיא ןּפָאלש ּוצ ןּוא

 ,לורפגסַאג :ה בֶקֹג (4



 ערליא.סענָאּב ןיא ןייז טשיג ליוװ ךיא --

 ,ןטעניּבַאג ענײש יד ןיא ןמָאלש ּוצ ןוא
 ,ילעמַאמ ןיימ ַאּב ןייז רעסעּב ליוו ךיא

 .ןטעּב עקיצומש יד ןיא ןּפָאלש וצ ןּוא

 לעמַאמ ןייד אב ןייז ּוצ ריד גוט סָאװ --

 ?ןעגני עלַא טימ ןײגוצמורַא ןוא

 ערי .סענָאּב ןיא ןייז ּוצ רעכיילג

 ןעגניר ע:עטנַאילירּב יד ןגָארט ּוצ ןּוא

 ערייא-סענָאּב ןיא ןייז טשינ ליוו ךיא --

 :ןעגניר ענעטנַאילירּב יד ןיא ןייג ּוצ ןּוא
 ילטעמַאמ ןיימ ַאב ןייז ּוצ רעכיילג

 .ןגניצ עלַא טימ ןײגוצמורַא ןּוא

 לעמַאמ ןייד ַאג ןייז ּוצ ריד גוט סָאװ --
 ?ּפעט עקיצומש יד ןּופ ןסע ּוצ ןוא
 ערייא.סענָאּב ןיא ןייז ּוצ רעכיילג
 1 .ּפָעק ענעטנַאילירּב יד ןיא ןייג ּוצ ןּוא

 ערייא.סענָאּב ןיא ןייז טשינ ליוו ךיא --
 : פעק ענעטנַאילירּב יד ןיא ןייג וצ ןּוא
 ּילעמַאמ ןיימ .ַאּב ןייז ּוצ רעכיילג
 ,ּפעט עקיצּומש יד ןּופ ןסע ּוצ ןּוא

 ילעמַאמ ןייד ַאּב ןייז ּוצ ריד גיוט סָאװ --

 ןשַאװ וצ שעװ עקידורּב יד ןּוא

 ערייא-סענָאב ןיא ןייז ּוצ רעכיילג

 .ןשַאנ ּוצ סעדַאילָאקעשט עטּוג ןּוא

 .גץטנַאילירב טימ ךעלגניררא ;8צ ק.צ גע טגַאיליוצ 64



 ערייא.סענַאּב ןיא ןייז טשינ  ליוו ךיא = -
 :ןשאנ וצ סעדַאילָאקעשט עטוג ןוא
 ןלשמַאמ ןיימ טּב ןייז ּוצ רעכלללג
 ןשאװ וצ שעװ עקידורּב יד ןוא

 ,(עשראוו) 1214

 .רטדירב טטיג סא סטרפה
2 :2 2,001 
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 טא טא ןוו נפ נה ןטטא טאש טאש ןסאטק-ו
 === = קא םױא .עטאא .גואאאו 1
 2 : יי 4 יג יו 1 1
 5 ' 6 טא 4 1

 4 , רימ-- 8
 טפור ךיז ימ - ןיט אנ - ןבמ אב .סטנ = ייֵאָנ - בר

 ,רעדירב-עטּוג ,סיוא סטרעה ,רעדירב-עטוג ,סיוא סטרעה
 :הרזג ַא ּפָארַא ןיא ןײלַא טָאג ןופ יו
 | ,הבידמ עג ַא ןעמוקעגפיוא ןיא סע
 ,עריײא-סענַאּב ןעמָאנ ןטימ ךיז טפּור יז טָאװ

 ! טוליא.סענָאּב .,יוא ,טרייא-טצנָאּב  ,יוא
 ,טלעה עקיטכיל ַא ּפָא ןעמ טכעל ןטרָאד
 ןרָאמ ןיהַא טושיס עלעדיימ עגייש סעכלעוו
 ,טפעג לּבּור טנזױט רָאּפ ַא םייהַא יז טגנערּב



 ,ךעלעגני עליו עקיטנייה יד ,ךעלעגני עליוװ עקיטנייה יד

 ,ארומ ןייק טשינ רסיק םעד רַאפ ןּבָאה ייז
 : הסנרפ.ךַאפ עײנ ַא ןּבילקעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז

 ,הרוחס.עקידעּבעל טימ ןעלדנַאה ּוצ

 ,הרוחס.עקיד עּבעל טימ הרוחס-עקידעּבעל טימ
 :1 קירַאט םעיינ ַא ךיז ןכַאמ יז
 ךעלעדיימ ענייש עלַא ףיונוצ ךיז ןעמענ ייז
 ג,קירַאמ םעד ףַא סױרַא ייז ןריפ ןּוא

 ,ןעמוקעגניײרַא לַאזקָאװ ןיא ןיּב'2 יו
 ןפיוק ןוטעג רימ רע סָאה טָעליּב ַא

 ןטייז ריפ עֶלֲא ןיא טקוקעגמורַא ךימ גָאה ךיא
 ןֿפױלטנַא וצ ּוו עלעטרע ןַא טכוזעג ןוא

 !ןעמוקעג ץענערג יד רעּביא םיא טימ ןיּבכ יװ
 "! ןייטש ָאד ּביילּב ,וינעקשוד ,יוא, --
 ,ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא שטנעמ רעצרַאװש ַא
 ןייג ןעסייהעג ךימ רע טָאה םיא טימ

 :ןעמוקעג ערייא-סענַאּב ןייק ןיּפ'כ יװ

 "! ןייטש ָאד רָאנ ּביילּב ,וינעקשוד ,ךא --
 ,לּבור טנזױט רָאּפ א ןעמונעג רימ ראפ טָאה רע
 ,ןייג ןסייהעג ךימ רע טָאה שטנעמ ןצרַאװש א טימ

 ,רעגעלעג ןיימ ףַא רימ ךיא גיל ןגיל ,יוא

 :סַאנ ןרערט ןופ זיא ןשיק סָאד
 ,רעטסעּב רעד ןתח ןייד ,רעטסעווש עטוג , ףיוא ייטש --

 8 '!טסַאּפרַאפ ערייא.סענָאב ןייק ךיד טָאה רע

 8 .(מזַא ןשילופ ןופ לדנַאה :קירַאט (4

 ,קרַאמ -- קירַאמ 6

 טפיקרַאפ :טסַאּפרַאפ 6



 ,רעגעלעג ןיימ ףַא רימ ךיא גיל ןגיל ,יױא

 :רעגײז ַא יװ רימ ןיא טּפַאלק ץרַאה סָאד
 טפייקרַאפ ךימ טָאה'מ ,טריּפרַאפ ךימ טָאה'מ

 .רעגייטש ַא יװ ױזַא ערייא:סענָאּב ְךָאז

 .(שזדָא+ ,} ײ ט ש כ ַא 5 ב רּתסא) 1064

 (טנַאירַאװ) 8

 ,ךעלעגניי עליֹוװ עקיטנייה יד ,ךעלעגנַיי עליו עקיטנייה יד

 ,ארומ ןיק טשינ םעניק רַאפ ךָאד ןּבָאה ייז

 :הסנרּפ-ךַאפ עינ 8 לטעטש ןיא סױרַא זיא'ס

 .הרוחסיעקידעּבעל טימ ןעלדנַאה ּוצ

 ,הרוחס-עקידעּבעל ,יוא ,הרוחס-עקידעּבעל ,יוא
 :ןייװעג רעדנַא ןַא זיא גָאט עלַא
 ,טלװכַאנ ,רימ ייװ ןוא , :עלעכַאנ ,רימ יוא, --
 ?ןייז גיריורט ױזַא ּוטסּוט סָאװ

 ,עלעכַאנ ,רימ ײװ ןּוא ,עלעכַאנ ,רימ יוא
 { טכַארטרַאפ עלעטעּב ןיא וטסגיל סָאו
 ,עלעכַאנ ,רימ ייװ ןוא ,עלעכַאנ ,רימ יוא
 *! טסַאּפראפ סערײא:סענַאּב ןיײק ןיוש טסיּב וד

 ,טרעהרעד סָאד טָאה יז עלעכַאנ יװ יוזא
 ןעגָאלק ּוצ ןּוא ןענײװ ּוצ ןּבױהעגנָא יז טָאה
 ,צלעסָאי ,רימ ייװ ןוא ,עלעסָאי ,רימ יוא --
 !ןגָאז עטַאט רעטלַא ןיימ טעװ סָאװ

 ,(עמענ) עכאג ןּופ ןגיוצרַאפ ,ןעמָאנ:ןעיורפ 41
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 ,טרעהרעד סָאד טָאה עלעסָאי יו ױזַא
 ;לש! יד ןיא רעטּומ יד ןיא רע טָאה ןטלָאשעג
 ,ןכָאװ "ירד ,יײװצ ַא ןײגכרודַא רָאג טשעוו'ס, -
 ,"ריד ןָא ןסעגרַאפ טעװ ןילעטַאט ןייד

 ,ןסעזעג געילָאק יד ףַא ןיא עלעכַאג יװ ױזַא
 ,ןיװעג ךעלרעמָאי ַא סימ יז ןיא ןטעועג
 ֿפטריװעל יז טָאה ?טַאקנעב:?לעסָאי
 ןײג הטילּפ עילָאק יד ןופ טשיג לָאז יז זַא

 טּבעלעג רימ ,יוא ,ילעמַאמ ןיימ רָאג טלָאװ
 טנעװעגנָא םעלַא םעד ןופ ךימ יז טלָאװ
 פעלַצסעג:ןצרַאװש ןיא ןעמוק טרָאּפשרַאֿפ טלָאװיכ
 ,טנעה יד ןיא טַאקנעּב-לסָאי ּוצ ןעמוקוצניײרַא ןוא
 ,(עש"אװ ,ן א מפּר ט הרש) 1910

 (טנַאירַאװ) 18

 ,ךעלעגניי עליֹוװ יד ,יוא ,ךעלעגניי עליֹוװ יד ,יוא
 ' ,ארומ ןייק טשינ טָאג רַאפ ןּבָאה יז
 ;ןַאלּפ ןעטּוג ַא ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה יז
 ,הרוחס עקידעּבעל טימ ןעלדנַאה וצ

 ,6016| : 898 }} ג"ופ ,ןאכנעזייא רעד ןופ גּוצ :עילָאא 4
 ףימ ןופ / רעדירּב-עטוג עלַא ענײמ ,סױא טטרעה / ,קירטש א ףא ןעגנעה ןביילכ ?עװ'כ / ,ןעיצניא ןדלַאה ןײמ רימ לעװ'פ, זִיָא ךיז טּבייה סָאװ ,דיל?םיבנג ַא רעלופָאפ ןיא ןבלעזמעד ןגצװ = ."ר/ממ. ט088/4 : שיליופ ,רעלדנעה-ןעיורפ ַא ןרָאהעג רעהכאנ ןיא רעכלעװ ,כנג רעװעשראװ ַא ןופ ןעמָאנוצ 2

 * } ךיִל ַא טַאקנעב-?סָאז

 ,היול ןשיאערבעה ןּופ .ןקוקכָאנ ,ןײגכָאג :ןריװעל (3
 ,טדנעװעגּפָא-טדגע װעגֹנָא 4

 סע -- ,עטראװ ןיא 5801029/2948 סאג רעד ןּופ ןעמָאנ רעשידיק 65
 הקבריהרש / ,טגיװ א טנָאי עלעסעג ןצרַאװש ןיא, ;לךיל ןימ ַאזא טסּוװַאב זיא
 -,רעטָאּפ רעד ןיא ּפָאלבײלדוי/רעטָאט א יװ ץרַאװש זיא ףניק'ס/ דגיק םוצ טה

 ,(טָאטשרָאפ .שרַאוו ,קעזנַאװַאּפ ,ןײטש געכ ײז ?אימי)
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 ,ערייאיטצנאב ,יוא ,טרייא-סענָאצ - ,יוא
 !דנַאל טנעלש ַא זיא טרָאד
 ,ערייה סענָאּב ןייק טמיק'ס פלעדיימ סעכלעװ  ,יוא

 .וגַאש טימ טּפַאועגנָא יז טרעװ

 ,רעגעלעג ןיימ ףַא רימ גיפ ךיא ,טכַאנ יד ַאּב ,יוא

 ,סַאג טרעװ ןענייװ ןופ ןעשיק סָאד

 עריײא:טענָאּב ןיא ןיוש ךיא ןיּב ,רעטסעווש:עטוג ,טנייה ,יוא

 .טסַאהרַאֿפ ךיא ןיִּב ןטייל ַאּב ןוא

 ,(צשראוו ,עקפורק טשטנַאכ) 1010

 ש

 ,געניטעגרַא ןופ טָאכש יד יא ,טָאטש יד ןיא

 :טלעװ יד ףַא טָאג ןייק ָאטשינ ךָאד ןיא טרָאד

 עגיטעגרַא ךינ טפיױקרַאפ'מ ,ךעלעדיימ ענייש עכלעזַא טמענמ

 גטלעג ןעגָאילימ יד ןיא יז רַאפ טמענ'מ ןוא

 ,ןענַאגעגּפַארא ףיש יד ןופ ןיּבכ יװ ױזַא

 .ןייטש ןּבילּבעג ךיא ןיִּב :טָאלּפ ַא ַאּב

 ,ךעלעשטנעמ עצראװש ייווצ ןעמיקעגוצ רימ וצ זיא ,יוא

 ,ןײטשרַאֿפ טשינ ןושל רעיײז וליּפא ןעק ךיא

 יזַא ּביוא ןּוא ױזַא בוא ןּוא , --
 ?,קירוצ םײהַא ךיא רָאפ טצעי

 ,עגיטנעגרא 44

 סָאד / ,עריײא-סעגָאב ןופ טָאטש יד ,יוא ,טָאטש יד ,יוא, :טנַאירַאװ (9

 ,ךעלעדײמ ענײש עכלעזַא טמענ'מ / ,טלעװ עצנַאג יד רעביא םש א ךָאד טָאה

 *,טלעג רעלָאט יד ַײז רַאפ טמצנימ ןּוא / עריײא-סענַאּב ןַײק קצ װַא טריפימ ןוא

 ,(טשרַאװ)

 -- * ןקראפ, 101 :שיליופ (8
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 ,ילעמָאמ ןיימ ַאּב ןּבעגּפָא וטסלָאז ,וינעקשוד ,עקסירג ַא -

 ".טפױקרַאפ ןיוש ךיא ןיּב עניטעגרַא ןיא זַא

 ,ןּבעגּפָא עקסירג יד ּוילעמַאמ ןייד ךיא ןעק ױזַא יו, --

 !ןעװעג םעד ןופ דלּוׁש יד ןײלַא ןיּב ךיא זַא
 ןפילש ןימ ןעמ טעװ ןטייק ןיא ,ןסיװ סָאד טעו עמַאמ ןייד זַא
 "ןעז טשינ יירפ יד ןיוש ךיא לעװ ןגיוא עניימ רַאפ ןּוא

 ,(עשראוו ,אקסװעשטרַאק עליײג) | 1923
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 ! עגלָאװָאּפ רָאנ ,טשינ ךָאנ :ועדָא
 !ןיהַא טרָאד דלָאי ַאזַא טמּוק יװ ,יוא
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 ,םלעװרעטנוא ןיא רעלֹופָאּפ רעײז זיִא סָאװ ,ליּפש=ןטרָאק א :סָאטש (2
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 ,ןרָאװעג ןריובעג רָאנ ןיּב'כ יװ ױזַא
 ,ןרָאצ ַא טָאג ןּופ ּפָארַא זיא

 ?טקירדרעד טשינ רעטּומ ןיימ ךימ טָאה סָאװ רַאפ
 .!טקירדרעד טשינ רעטּומ ןיימ ךימ טָאה סָאװ רַאפ

 רעדינַא ךימ ךיא גייל
 ,רלדילג ענעכָארּבעצ עקנַארק עניימ טימ

 ,ןייװעג סיורג ַא טימ ןפָאלשטנא רעװ ןּוא
 ,ןייוועג סיורג ַא טימ ןפָאלשטנַא רעוו ןּוא

 ,טּפַאכעגפױא ףָאלש ןּופ ךימ ּבָאה'כ יװ ױזַא
 ;ּפַאלק ַא ריט יד ַאּב ךיא רעה

 ,ןייגטימ ןיוש ךיא זומ וקינּפּודישּפ ןדליוו ןטימ
 ,ןייגטימ ןיוש ךיא זּומ קיגּפּודישּפ ןדליוו ןטימ

 ןעמּוקעגסױרַא סַאג יד ףַא ןיּבכ יװ ױזַא
 .ןעמּונעגמּורַא ךימ טָאה םרּוטש ַא ,טניװ ַא

 !דניוו ןּוא רימ זיא ייוו ,ייוו-יוא
 ,דניק גיצנייא-ןייא ןַא ןעװעג ךיא ןיּב רעטּומ ןיימ ַאּב

 ,ןיימ רעדָא לבור ַא ךיא ןידרַאּפ
 *! טײהַא +ײלעמַאמ ןייד ּוצ ,,,..קע :רע טגָאז -

 !דניװ ןּוא רימ זיא יײװ ,ייוו:יוא
 ,ניק גיצנייא.ןייא ןעװעג ךיא ןיִּב רעטּומ ןיימ ַאּב

 ,רעמ רעדָא ?בור ַא ךיא ןידרַאּפ
 ,רעהַא רימ ּוצ ,וינעצעק, :רע טגָאז

 ,קע ןַא ןָא רָאג ביל ךיא בָאה ךיד
 פקעװַא ערייא-סענָאּב ןייק ריד טימ רַאפ'כ זַא ,ּוטסָאה ןמיס ַא

 ,(פשראװ ,ץרוק הרש=היח) 1006

 .לרײמ=ןסַאג ןופ .ןתח; ,טבָאפלַא : קיגפודישפ (1

 ,"קלװַא דנַאל ןקילײה ןיא ריז טימ רָאפ'כ זא, :טגאיראװ (2



 (טנַאירַאװ עז ;

 ,ןרָאװעג ןריוּבעג ןיּב'כ יװ ױזַא

 ןרָאצ ַא טימ טָאג ּפָארַא זיא

 !ןרױלרַאפ טשינ ךימ ײלעמַאמ ןיימ טָאה סָאװ רַאפ

 ?ןריולרַאפ טשינ ךימ +ײלעמַאמ ןיימ טָאה סָאװ רַאפ

 ,ןעמוקעג לָכֹש ןיימ ּוצ רָאנ ןיּבכ יװ ױזַא

 ףןעמּונעג ךימ ךיא ּבָאה :ךַאמ ןטַאװרוק םעד ּוצ
 ,טסילגעג טשינ ךימ טָאה ךַאפ סָאד
 ,טקילנעג קרַאײש רימ טָאה ךַאפ סָאד רָאנ

 ,רעדינַא עלעסיּב ַא ךימ גייל'כ יװ ױזַא
 ,רעדילג ענעכָארּבעצ עקנַארק עניימ טיפ

 ,ןייװעג סיורג ַא טימ ןפָאלשטנַא רעוװ ןּוא

 .ןייװעג סיורג ַא טימ ןפָאלשטנַא רעװ ןּוא

 ,ּפַאלק ַא ךיא רעה ףָאלש ןיימ ןיא ,יוא
 ;ּפַאכ ַא ךימ ךיא ּביג ףָאלש ןסיז ןיימ ןּופ

 ,ןירַא טמוק קינּפודישּפ רעדליו רעד
 .ןייג ךימ רע טסייה יעטעקיּפ יד ףַא

 ,ןעמּוקעגסױרַא עטעקיּפ יד ףַא ןיּבכ יװ ױזַא

 ,ןעמּוגעגמּורַא ךימ טָאה טניוװ ַא ןּוא םרּוטש ַא

 ,דגיװ ןּוא רימ זיא ייוו ,ייוו:יוא

 !דגיק ךעלקילגמּוא ןַא רָאי ןצכעז ןופ

 ,ןיינ רעדָא לֹכּור ַא ךיא ןידרַאפ םיוק

 "!םייהַא ּוילעמַאמ ןייד ּוצ ,על , ,,.,קע :רע טיירש

 .ןּבעל ;טגאיראװ (
 . ףיז ןטײרד ןעיורפ עגעסַאלעגסיוא יד ּוװ סַאג ןיא ׁשרֶא סָאד נע טע קיפ (9

 / ??לרּפגסַאג (קידסאװַאטַאק) ן141618 :187 10 ב"װפ -- .טסנידרַאפ ןפא םורַא

 == ./זיוה ןרַאפ טראװ סָאװ

-{ 



 ,ךדניװ ןּוא רימ ןיא  ייוו ,ייוו-יוא

 ; ךֹניצַא ןּוט ךיא לעװ סָאװ ,יוא

 ,ןיימ רעדָא לֹּבּור רָאּפ א ךיא ןידרַאפ םיוק
 ףיײש ןּוא גנּוי טויב ּוד ,עלעצעק, :רע טגָאז

 ,רעיש ַא ןָא רָאג ביל ךיא ּבָאה ךיד
 "ריד טימ ךיא רָאּפ ערייא-סענָאּב ןייק

 ?ןילבופ ,רטניווװנייא הרובד) 182

 (.טגַאירַאװ) טוט

 .ןעמוקעג לכש ןיימ ּוצ רָאנ ןי'כ
 ןעמּונעג ךיז ךיא ּבָאה ךַאּפ ןש....ק םעד ּוצ

 ,רָאי עגיימ ּוצ זיא ייװ ,ייוו:יוא
 ,רָאי ןצטכַא ןרָאװעג טלַא ןיּב ךיא סָאװ

 ,ןענידרַאפ ןענַאגעג ןײרַא סַאג ןיא ןיּב'כ
 ,ןעמּונעגמּורַא רימ טימ ךיז ןּבָאה ס,.,,ק עלַא

 ,דניװ ןּוא רימ ןיא ייוו ןּוא ,ייוו:יוא
 ,דגיק ַא רָאי ןצטכַא ןּופ ,ייווייוא

 ,ייהצ לּכּור ַא רימ ךיא ןידרַאפ
 *!םייהַא ּילעמַאמ ןייד וצ,.,.ק, :רע טגָאז

 ,דניװ ןּוא רימ ןיא ייװ ןּוא ײװ-יוא
 !דניק ַא רָאי ןצטכַא ןּופ ,יײװייוא

 ןימ רעדָא לבּור ַא ךיא ןידרַאפ

 ,ןיש ןּוא גנוי טויב ,עלעצעק, :רע טגָאז

 ,ריד טימ ןרָאפ ךיא לעװ ערייא:סענַאּב ןייק
 ,ריד טימ ןרָאפ ךיא לעװ ערייא-סענָאּב ןייק



 רעדינַא לסיּב ַא ךימ ךיא גוי?

 ,רעדילג ענעכָארּבּוצ עקנַארק עניימ טימ

 ,ןייװעג סיורג ַא טימ ןפַאלשטנַא רעװ ןּוא

 .ןיװעג סיורג ַא טימ ןפָאלשטנַא רעוו ןּוא

 ,פַאלק ַא ןבעג ךיא רעה גנילצולפ

 :ּפַאכ ַא עלעטעּב ןיימ ןּופ ךימ ךיא ּביג

 ,רימ ַאֹּב ָאד ןיוש זיא קינמודישּפ רעד

 .רימ ַאּב ָאד ןיוש ןיא קינּפודישּפ רעד

 *?גנַאל ױזַא ָאד ּוטטגיל סָאװ, --

 ! קנַארק תורצ רַאפ רעװ ךיא

1914 

 ,ןענידרַאפ סױרַא יג סַאג ןיא,

 ",ןענידרַאפ סױרַא ייג סָאג ןיא

 .(עשרַאװ ,ןײטשלעמרימ ,היח)

 זיסע עטר טרעפ

 עוו

 ,וינעּבּול ,רעקַא םּוק ,יוא ,וינעקשּוד ,רעהַא םּוק ,יוא

 ,ןענעקַאּב ךיד ךיא לעװ עלצדיימ ףייש ַא טימ

 צוייר עכעלקילג ַא ,עזייר ַא טצצי ךַאמ ךיא

 .ןעמענטימ ךיוא ךיא לעו ,ּוינעקשוד ,ךיד ןּוא

 (עשרַעװ ,םיוּבגריּב דוד)

 -- .ץראװש :טנַאירַאװ (1



 עוו

 .דעע ןוא הע
2420. 1 

 8 1 3 1 4 א

 = עי עא 2 8 2 א א
 תצװ ןוא דניו תפו סא ןַײמ טלעוװ ןַײמ

4 : 
 א 5 22 85 ר 4 :

 8 4 ן א / אה ץ"א יד 5 | א 2

 1 = : טי טי יע 2 טאפ 8 ְּ
 ק ק 4 יש 2 א
 ץנָאג  ַא - טנפו-ֿכל-טַײװ עא 892 = ןצװ ןיימ ץנַאג דלצג
 קא = 1 8 0 לי

 רע 11 י- 8 4 ר ו

 עט
48 

2 
 1 א =
 3 1 א
1 1 
 אפ 7 א
3 

 רּוה = רָוָו

 פד
 עי 4

 -צש 'שפ = פוד = קנ ליח 'משינ טימ ירימ
 א י
 יה | 7

 א
 יי -

 ר י

 !טלעװ ןיימ זיא יײװ ,דניװ ןּוא ײװ

 ,טלעג ץנַאג ןיימ ןעוועג ןיא טיײקכעלטנרַא ץנַאג ןיימ

 ,ןגָאװצסױא ךימ םעש ךיא ,ןדנ ןייק טשיג בָאה'כ

 .ןּבָאה הנותח רימ טימ טשינ ליוװ וסּוּבֲאל רעדליוו רעד

 ,טײצ רָאי ףלעווצ טגאלּפעגּפָא ךימ ּבָאה'כ

 ,ּבייל קידניז ןיימ טצּונַאּב ןּבָאה :סעשזּורטס-ענצָאנ עלַא

 - טרעװ רימ ןּופ סָאװ ךיא עז טנייה רעּבָא

 ליג ּוצ ןכעק ַא רַאּפ ןּוא טנעה יד ןצרַאשרַאפ ּוצ

 ,ירפרעדניא טגגרָאמּוצ רָאנ טמּוק סע יװ יוזַא

 וצ רימ ַאּב רע טמענ ?טלעגיעװַאק ןליג רָאַּפ יד

 ,ריט יד טימ ּפַאלק 8 טיג ןוא סױרַא טייג רֶצ

 ?ןימ רַאפ ?עשיטיוו ַא +ןריטַאלּב ןיוש טייג רצ

 (עשראװ ,ןאמטלַא ?חר) 1912

 -- .קיגמודישפ : טנַאיראװ (4
 תססתג 91/026 :שיליופ ,רעטכצ יטטכאנ {(2

 ןופ טגירק ױרפנסַאג יד סָאװ ,טלעג-טצעל רעלעיצעפס א : טלעג:עוואק (3

 .טסעג יד
 -- .ןרַאנרעטגוא ,ןרַאגּפָא : ןריטַא"לב (4

 ןאא6

 ׁשג

 צ8?עװרעטנּוא רעד טימ ,תוגייש ןייק טשיב טָאה סָאװ ,עכלעזַא :עשיטיו א (5

 ,?ריפ רַאפ ערענעש ַא ןכוז ןיוש ךיז טײג רע :טנאירַאװ (6
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 / .וילצמאמ ,םרוטש א ,יוא
08 

 יי 3 א 4 יו א + 1 א

 ! אה א וויא סא טא -  אה יה או פ או 5 אה א וו א - תוהו עט א א יט

 א : 4 ר 2

 0 =- 4 4 ּש שר
 ױא6 א  וטש - םטר,אמ-טט -ּויל םָאה ךימ ראֿפ-יָאװ- טצ ןוא

, { 
 = יע עט נאטא פא 2

 = ערד ןנאופ הא אי קאם טואאא {י) = 5 ֶ
 אש 5 גע שי עה 12 1 אז 6 - ם6 שי ש) ע

 = ה *  -ׁש "ר 40
 אד-ףלָאמ סָאה .וט ךמ עג -  ר = ןצר; וד

 0 7 יא = 4
 5... יי : נ א 15 1 1 ג
 טו 4 קי ו א 1 1 14 : 1
 יש ץ- איי קי א יא 11 יי ר קי א
 11 4 2 ָ 1 ן} 24 4 = 1 4 4

 0 א עי יש יש רע ר 1
 טסָאה ךימ אס - טמ - ול . ןױש םוא צג - ָאֹב = טצװ

 14 ןי 5 א א 4
 7 לואי או וי 38 5 } 1קנ 14 א עט ע---- 4
 654 או 1 , 6 2 אי 4 1 1 4 /
 4 4 עי שמש ׁשו = 1 הש - ץָ 2 8
 6 4 ירא =)

 רַאַפ א = או יישכ = פה = םקֹנ צו : ןטג.

 גטציַאיװרַאפ ךימ טָאה ,ילעמַאמ ,םרּוטש ַא ,יױא |
 ,ןריוּבעג ךימ ּוטסָאה סלָאמַאד ןוא
 .טצוָאכעגסױא ןיוש ,ּילעמַאמ ,ךימ טסָאה ּוד

 ,ןגעװ טקינּפודישפ ַאזַא רַאמ

 םּורַא ךיא ײג גָאט ןצנַאג ַא ,יוא

 ,ןגױּבעגּפָארַא ּפָאק םעד טימ

 קיטנּוז רעּביל רעד רָאנ טמוק'ס יװ ױזַא

 :ןגילפעג ךיא ןיּב :ךעלכַאלּב יד טימ

 --,ןגיולפרַאפ זיא ,ּוינעמאמ ,יינש א ,יוא :טגאיראװ (

 *צטסָאּכעלאּב ,, רעד טסאג ןּופ ןײגקעװַא ;כָאנ קידנעעגּפָא--.ך ע 5 כ על ב (

 קילעלײק א) "?כע53 ,, א ריא ןומ לדײמגסאג סָאד טגירק ,טלעג עטגידרַאפ סָאד

 ָאד} א ןיא לכעלּב סָאד ,(ןכײצ ןרעדנּוזַאב א טימ ךעלב ?קיטש קיטנאק א רצדָא

 קירּוצ :טלעג ןטנידרַאפ ןּופ טמוק יורפגסַאג רעד סָאװ ,קלח םעד ףא ?טנעמּוק
 -- .עמּוס עקירעהעג יד יז טגירק ,ךעלכעלג יד קידנּבעג

 ןיא ּפָאק םעד / ,עינדָאװז ןיא ךיא גיל טכאנ עצנאג א , :טנַאירַאװ (3

 טלצגיעװאק םוצ / ,ןגרָאמ רעביל דעד טמּוק סע זַא ןּוא / ,ןגיובעגנײא ןעײרד

 *,ןגיולפעג ךצ זיא | }
 (טשראוו) |
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 ,ןגירק טיײצ:טַאנָאמ םעד רָאנ ףוַאד'כ יװ יֹוזַא
 ,ָאטשינ רימ רַאמ זיא גנוליײװרַאּפ םּוש ןייק
 ,לדײמ-ןפַאלקש סָאד ןעד ךיא ןיּב יצ
 .ָאד ן|; ? ךיא זּומ :עינדָאװז יד ןיא

 (.עשראװ אקסוועשטראק עלייב} 114

4. 

 !צלעדײמ ךעלטנרָא ןייק טשינ ןעד ךיא ןיּב יצ
 :ךַאז ַא רעּביא ןגָאז סשינ ךייא ךיא ןעק סָאד
 עלעדײלק רעדנַא ןַא ןייג ךיא געלפ גָאט עלַא
 ,ךסָא ןּבָאה ךיא געלפ טלעג ןּוא

 --,לןרָאפ ךיא געלפ ןליּבָאמָאטױא ןיא
 -,ךייא ַאּב ןּבילב סע לָאז דוס ַא

 ןּבָאה ךיא גצ ;פ ןרילַאװַאק ליפ

 ,טיילעגניי עלַא טימ ךיז ןעדֹוס וצ ןוא

 :ןגָאז קידנעטש רהימ טגעלפ יז ילעמַאמ ןיימ

 !ריד טימ ןייז טעװ סָאװ ,רעטכָאט ,ךַאפ

 ,ןרעװ טשינ הלּכ ןייק וטסעװ םיוק

 ".ףימ ןופ סיורַא עטַאט רעד ךיד טביירש

 ,ןכַאל ןוטעג ךיא ּבָאה דייר סרעטּומ ןיימ ןופ
 ןכַאמ ּוצ קזוח - דייר סְרעטָאּפ ןיימ ןּופ
 ,רָאה טניימ רימ םעק ךיא ןּוא ץיז'כ
 ,רָאי ץנַאג ַא ףַא קעװַא ןיּב ךיא

 .לײה.ךעלײרפ :עיגדַָא וו (1

 ךימ בָאה'כ / ,םטרָא רעײז ןעװצג ןטנעז ןרעטלע ענײמ , :טגָאירַאװ (2

 / טײלעגנל עדמערפ טימ / ןרָאפ ךיא געלפ ןליבָאמָאטיױא ןיא / ,ליװ ךיא יװ טריפעג

 | ,(עטראװ ,שטיװעלמיז םײװ) ,?יטש רעד ןיא
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 סעקנעשזַאל יד ַצצ םּורַא ךימ ךיא ייוד טצעי

 ,טלעװ עיינ יד ףַא ןוא

 ,ןרָאיַארַאפ ןופ עּבלעזיד טשינ ןיוש ןיּב'ּכ

 .טלעוו ערעדנַא ןַא ןּופ לדיימ ַא ןימיּכ

 (טלעג לקעש ַא טימ לדיימ ַא ןיביכ .רַאװ)

 ,ךסָא ריּב ןּוא טלעג ,יוא

 ,סַאּפש ןייק רימ ַאּב זיא רעינַאּפמַאש

 ,טלעוו טכיוה יד ןּופ רענעמ ליפ

 ,טלעטשעג רימ וצ ךיז ןעּבָאה יז

 ,ןרעטש רעד רעמיצנעיורפ ַא ַאּב טצנַאלג גיבייא טשינ

 ,טיור ךעלעפיל יד ןענעז קיּבייא טשינ

 ,ןרעה טשינרָאג רימ ןּופ ןיוש ליװ רענייק

 ףטיױנ ַא ןיא לָאטיּפש ןיא ךיז ןיפעג ךיא

 ,טכערעגמוא ןעמוקעג רימ זיא קנערק יד ,יוא

 ,טכערעג טשינרָאג ךיז ךיא ּבָאה קנערק יד ףַא

 תורצ ףַא םּורַא ךימ ךיא יירד טצצי

 .ךסַא רעיײז ךיא דייל תורצ ןּוא

 .(עשראװ ,ן ַא מ י י 5 ב הנח) 1823

 טל

 ךימ ריא טלָאװ סיוװעג / ,ןעז ךימ טלָאז ןשטנעמ ריא ןעװע :טנַאיראװ (1

 עמאד א ןיב'כ / ,ןרָאיארַאפ ןּופ עצלעזיד טשיִנ ןיוש ןיביּכ / ,טנעקרער טשינ

 ,טלעװ עגפאה יד ןּופ

 גנ87 טשינ / ,םינּפ ןַײד ןייז טיור ריד טעװ גנא9 טשינע ; טנאיראוו (2

 ןײד / ,רעלעטיּפש עלַא ןיא ךיד ּוטסניפעג טנַײה / ,קאב ןייד ןצנַאלג ריז טעװ

 ,(צשראװ ,1ג ר ע ב ס דנ א 5 ?וגיירק) *.טכערצנמוא ןעמּוק ריד טעװ קנערפ-
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:1: 

 גו ייווא ,ןעמּוקעגנָא זיא , ורָאי עטעצרעפ סָאד |
 ,ןעמּוקעגנָא זיא רָאי עטעצרעפ סָאד
 ןײװ.יֹוא ,ייוו.ױא ,ןעמונענּפָארַא גָאר ןופ ,.,..ק עלַא ןצמ טָאה|

 ,ייװייוא ,ייוו-יוא ,ןעמּונעגּפָארַא גָאר ןּופ ...,..ק עלַא ןעמ טָאה
 !ייוו-יוא

 | ײוװ.יױא ,טריפעג ןיײרַא לקריצ ןיא ייז טָאה טנַאיצילימ רעד |
 ,טריפעגנײרַא לקריצ ןיא ייז טָאה טנַאיצילימ רעד
 ! ייװ.יוא ,ייוו-יוא ,טרידיוװער ייז ןעמ טָאה ןטרָאד
 ןייװיוא ,ייו=יוא ,ייוו:ױא ,טרידיוער ייז ןעמ טָאה ןטרָאד

 ןייוװ-יוא ,רימ ּוצ םּוק ,קינּפודישּפ רערעייט
 ,רימ ּוצ םּוק ,קינּפודישּפ רערעייט
 !ייוו:יוא,ייוו.יױא ,ריד ןָא טּונימ ַא ןּבעל טשינ ןעק ךיא
 ,וץיוא ,"װ:ױא ,ריד ןָא טּונימ ַא ןּבעל טשיג ןעק ךיא

 ןייווייוא |

 ! ייווא ,טכַארטעג גנַאל טשינ ךָאד ּטָאה'מ
 ,טכַארטעג גנַאל טשינ טָאה'מ

 { יװייוא  ,ייוו:יוא ,טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה ןיירַא ירַאזַאל םעד ןיא
 ,"װיױא ,ײװ-יױא .טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה ןיירא רַאזַאל םעד ןיא

 ז ייוו:יוא

 ,ןכַארּבעגסיוא טָאה המחלמ יד ןעיו ,1914 רָאי סָא 41

 ףופ עידָאלעמ ןּוא טסקעט ןטיול גנּוכאמכָאנ א זיא דיל סָאד (2
 90514 סָאד /!יײװײוא ,ןעמּוקעגנָא ןיא רָאי עט.14 סָאד ; דיל:המתלמ ןטגַאקאב
 סח ,יוא ייוו.יוא ,ןעמונעגּוצ רענלעז א רַאּפ ךימ ןעמ טָאה / ,ןעמּוקעגנָא ןיא רָאי
 (108 ,109 .ז "?אוק םיײב, יקסמָאטסאב .ש אֹב ןטנאיראוו יד ךיילגראפ)

 מממ "ראואפ ןקילײה, ןוֿפ לָאטיּפש רעשיטָאטש רעװעשראוו רעד 5
 ,עקנארק:שלרעגעװ
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 ! ײװיהא ,ןעמּונעג יײיז ןעמ טָאה לועלג םעד ףַא
 ןעמונעג ײז ןעמ טָאה לזעלג םעד ףַא
 ,"יװיוא ,יווא ,ןענופעג למירעװ ַא ןעמ טָאה ןטרָאד
 ,ייה סא ,"װ.ױא ,ןענופעג ?מירעװ ַא ןעמ טָאה ןטרָאד

 ! ייווא

 !ײװיױא ,ןּבעגעג יז ןעמ טָאה עיצַארוק יז
 ןּבעגעג יז ןעמ טָאה עיצַארוק יז
 !יףעוא ,ייװ-וא ,ןבעל רעייז רעטיּב ןעועג ךָאד זיא
 "יחייוא ,ייו-יוא ,ייװ-ױא .ןבעל רעייז רעטיּב ןעװעג ךָאד זיא

 .(עשראה ,א/סורע ש ט ה א ק עלײב) 1917

 או

 ,ןליזָארּב ןוֿפ טדָאמ יד
.2/1//2479/6 
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 ,ןליזַארּב ןופ עדָאמ יד
 ,גלימ קיצטכָא ףַא ךיז טיצ סָאד

 ,ןזיּפש עניילק ץעגייש ןיימ רַאפ ךָאד זיא טָאד |
 יַאמרעד א ךיז ביג ךיא
 ?;ןַאיּפּור ןעשידִיי ןיימ ןּופ

 50 ןזעװעג ףַאלקש ַא םיא רַאּפ גּונעג ןיוש =

 ,ןטעלג טשיג ןיֹוש םיא לעוו'כ
 ,ןקעשט ןייק ןקיש טשינ םיא לעװ'כ

 ,ךיֹוּב ןּבָארג םעד ןעשַאּפ ךיז לָאז רע }
 ;לסָאי רענלעק םּוצ טגָאז רע
 ,לסָאר םעד ןײרַא גנַאלרעד;,

 םָזז ( *,ךיֹוי טימ ךעלעקסילק ןּוא סעקשטינערַאװ

 הנידמ ענעדלָאג יד ןיא
 ; ענימַארג ַא ךיא ןיּב

 ,טלעג לסיּב ַא ןענידרַאפ ןעמ ןעק ָאד|
 ;רעוו-עדַאיל ןייק זיא ץעגייש רעד
 ס=) +,רעפָאש רעשינַאליזַארּב ַא

 ( ,טלעוו עכעלקילג ַא ָאד רימ בעל ךיא ןוא

 ,טכַא רעגייז רעד טמּוק'ס יװ יֹוזַא
 ,טכַאמעגּוצ עינדָאװז יד טרעװ

 ,ליּבָאמָאטיוא םעד ףַא ךימ טמענ ץעגייש ןיימ ןוא
 :רעװ:צדַאיל ןייק טשינ זיא ןתח ןיימ |

 ,רעפָאש רעשינַאליזַארּב ַא
 זי ,ליװ ךיא ּוװ םיא טימ רָאפ ךיא ןוא

 = יב

 -- ."לטמע זחו}ה ןשיליופ םוצ לָאצרעמ (}

 ,(עגביטנעגרַא ןיא) סנָאּפ לא :| איפור (2

 ,("רעװ.) שס|ס טימ טמערגעג ןוא 0)808076 :טדצרעגסיווא 5
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 ,ירפרפדניא רָאנ טמוק'ס יה יוזַא

 ,וצ רימ ּוצ רעניד רעד טמוק

 ףכַאמ רימ ןעמ טּוט ציגַאװעצירּפש ַא ןא

 ןײר ןיוש ןיּב ךיא טגָאז רצ
 :) ;,ןײיג וִצ הינרָאװ יד ןיא

9 
8 

 / ןכַאל עֶלַא סיֹוא רימ וט ךיא ןוא

 יטונימ יד ,רָאג גירק ךיא ןעֶװ

 ,טימ רימ טימ ץצגײש רעד טייג

 .הנקמ ךימ ןענעז ףטשוּפ עלַא ןּוא

 י ,רָאי ַאזַא ןּבָאה רימ לָאז ךיא

 5 .רָאּפ ַא רימעז ץעגיש םעד טימ ךיא יװ

 ( .עמַאמ-עטַאט ןייז ּוצ ןעמעג ךימ טעװ רע

1003 
 ,(ששראװ)
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 שה ,,4:1566// . א = -*
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 :המחלמ יד ןעשטנָאק ךױ טעװ'ס ןעפלעה טעװ טָאג זַא|
 (תופ) .ןגעװ יד ,זינעמַאמ ,ןענעפע ךיז טעונ !

 5 ,ןױָאפנײרַא ךיא לעװ לּוּבמַאטס ןייק ,ילא
 ש') ,ןגעמרַאֿפ סָאד לּבײװ ןימ אב ןצוּפ לעוו'כ

 ,ןעמוקעגנײרַא לּבמַאטס ןייק רָאנ ןיּב'נ יװ יֹוזַא
 (תופ) ףאֹּב יד ןּופ ּפָארַא ףיילג ךיא ןיּב
 5) ,ןַאמ ַא רַאפ ץעגייש ַא טָאה לּבייװ ןיידע 6+) :רעדורב.רעטוג ַא :גײמ רימ ּוצ טמוק ,יוא

 ,ןעמּוקעגניירַא ּבוטש ןיא ריא ּוצ רָאנ ןיּב'כ יװ יז
 (עופ) ןיריט יד ַאּב ךיא ןיּב ןייטש ןּבילגעג
 ( ;רענידַאּב ןייז ּוצ רעגעג רעד טגָאז ,יֹוא
 50 ( יו רימ ַאּב ָאד ןַאמערָא רעד ליװ סָאװ;

 ,ןעמוקעגנײרַא טעניּבַאק ןיא ריא ּוצ רָאו ךיפ'כ יװ יֹוזַא
 (םופ) .טגעקרעד טשינרָאג יז ךיא ּבָאה יֹוזַא
 שי ,ןטַאלַאכ ענעדייז יד ןיא ךיז טײג יז ,יוא
 5) .טגעה יד ףַא יז טגָארט רעּבליז ןּוא ףלָאג ןוא

 {לךיימ רעװָאיעשטָאּפ ּוד ,וצ רָאנ רעה
 (גופ) !ןטילעג רעגנוה ףימ ַאּב וטסָאה יצ
 ש-) ןסעזעגּפָא שטיק ןיא ךיא ןיּב רָאי ירד ,ילא
 6 ) ,ןטיּברַאפ ךימ וטסָאה ץעגייש םעד רַאֿפ ןּוא

 382:==  י?אװק םײּפ,, יקסמָאטסאג .ש אב ףיל,המחלמ סָאד ךיילגראפ (1
 ,קיטשצגיק ַא טימ ןעמעג ,ןראגסיוא :(סטסת) ןצופ ( ?
 ,טגעה יד ןּופ ךיא ןצשטיװש ןטגאלירב יד ןוא : סגאלראו 6
 ---.הסיפפ :טמיק 64



 !צנײמ עלעצעק ,רעהַא רָאנ םוק

 (ם15) !טָאהעג רימ ַאב וטסָאה סטכלש ןרַאּפ

 !רימ רַאפ ןרענעש ַא ּוטסּביל יצ ,יֹוא

 146 ?טַאהעג הנותח םיא טימ ּוטסָאה יצ
 ימאש"י מי

 !ןרָאי צניד טימ טפעשעג ַא ןיֹוש ךָאד ּבָאה'כ
 (תופ) .טלעג ןענָאילימ ליפ רימ ַאּב ךיז טניפעג'ס
 =) ןרהָאפניײרַא קירוצ ךיא לעװ עשרַאװ ןייק ,יֹוא
 ש') יטלעװ יד :שיטיװ ןּבעלּפָא לצװ ןּוא

 .(צשראה ,סעלוגרַאמ ?אומש) 1917

 אוש

 ליװ סע רפוו
 ,ליצ ַא ּוצ ןכיירגרעד

 ;ןּבערטש ּוצ ןבעל ַא ךָאד זיא סָאד
 ,ןַאלּפ א סיֹוא טרעלקימ
 | -- ,ןייז ּוצ טּוג ףרַאד סָאד

 ןרעלימ טימ סיֹוא ךיז טזָאל ףֹוס םוצ

 טונימ עדעי ןיא
 ,טוג ףַא ףַאמ-הרבה רעד טפָאה

 -- ,ןעיירפרעד ןצרּוק ןיא ךיז לָאז רע
 ,סיֹוא ךיז טזָאל ףֹוט.םּוצ
 ,סיֹורג זיא תּולג רעד

 ,ןעיירש ןייק ,ןענייװ ןייק טשינ טפלעה סע

 .ךעלרע ,שיבגג טשינ :שיטיוו (4

 ?שיטיװ א טימ/,ץעגײש םעד טימ ןייז וטטלָאז הרפּכ א ,יוא, : טנאיראו (2

 ---."טלעװ יד ןריפסיוא ךיא ?עז

 ,רעלדנעה-ןעלורפ ,סגָאפלַא :ןַא מי הרב ח (3



 ,רעביא ךייא טנעכער ,ךעלרעדירג ,יוא
 ;ןיימ טשינ ריא טלָאז ןגיולג
 ,רעּבירַא רָאנ טקיש ריא סָאװ יֹורפ יד
 ,ןימ טשינ יז טּבײלּברַאפ יורפ רעיא

 ,יורֿפ פטַארייהצג יד

 :ײֹוַא יז :טגָאז ןַאמ םּוצ

 לןשיֹוטנייא טשינ טלעג ןייק רַאפ ךיד פצוװנ
 ,ריד ַאּב וצ רעװש ךיא

 ,ריד רַאפ ןומפיֹוא לעוו'כ זַא
 .ןשָארג רעדעי ןרוּפש לע ךיא

 ,רעטעּפש ןטַאנָאמ רָאּפ ַא רָאנ טמוק'ס ןעוו ,יֹוא
 -- ,טָאה יז סָאװ ןַאמ םעד ןיא יז טסעגרַאֿפ
 ,רעטעװ סערעדגָא ןַא ךיז טכַאמ סע
 ,טָאג ַא רַאפ ױ טלַאה ץעגייש םעד

 ,טנעעג ןּוא טרעטַאמעג
 ,טנערּברַאפ ןרעװ לָאז

 ,ןקילג ענייז טימ ץעגייש רעד
 יורפ יד ךיז ?טצוּפ רע
 ;יֹוַא ריא טגָאז רע ןוא

 ,ןגייטש וצ ערעירַאק עטסעּב יד

 ,ןצרַאה ןיא ןַאמ-הרבח םעד טּביײלּג סיר א
 ,ָאטשינ םיא רַאט זיא ףליה ןייק רָאנ
 ,ןצרַאװש םעד יז טּביל ןגיל לייװ
 ,רָאנָאה ריא ןיא ןעיליזַארג

 :םנקעפמהוע; עט

 ,טבירש : טגאיראװ (
 ןרַאנרעטגוא :(קטסת) ןצוֿפ (



 --תונּתמ טימ טלעג יז טיג ץעגייש םעד

 ,דימ טשינ רע טרעװ ןעמענ ןּופ

 -- ,תונמחר ןייק טָאה רע קלמע רעד
 .דיי רעד רָאנ טָאה תונמחר

 (שורָאל 1909

 אש

 ,ןרָאפעג רימ ךיא ןיּב לעויָאק ןייק
 ,דנַאל םענעדליג םעד ןיא טרָאד
 ןעמּונעג רימ ךיא ּבָאה ןַאמ ַא רַאפ ץעגייש ַא
 .ןַאמ םענייפ אזַא :טישעגסיוא ןּוא

 !רעגיימ רעדּורּב:רעטּוג ,רעהַא םּוק
 ,ךַאז םּוש ןייק ריד רַאפ טשינ ןקייל ךיא

 ,ןגָארטעג םיא ּוצ ךיא ּבָאה ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ

 ,טכַאלעגסיוא ךימ רע טָאה טנייה ןּוא

 ,ןעּבעג רימ ךיא ןעק הצע ןַא רַאפ סָאװ
 ,געו ןטייװ ַא יֹוזַא ןערָאפעגּפָא זיא רע זַא
 ,ןבעלס ןעמענ םיא ךיא לעװ ,ןפערט םיִא לעװ'כ זַא ןּוא
 ,טלעװ יד ןּופ טייהעגניי ןייג טעװ רע ןּוא

 ,(עשרַאװ) | 211

 אן

 ,ןעיײרדרַאפ ּוצ ּפָאק ןייס טגיֹוטעג רימ טָאה סָאװ
 !ּבײװ ןייז ןופ רע?קיוצ לקנַאי ןדערּוצּפָא

 ,ערעדנַא טימ ךיז ןּבעגּפָא ,ןַאמ ןטימ ןעניֹוװ טשיג :ןטישסיוא (
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 ,העד ןייק טָאג אב טשינ ןעד ךיא ּבָאה יצ
 = ןייז ןּבײלּב לָאז ךיא זש

 ,ןציּפש טימ :דיילק - עדנַאש ַא טכַאמעג ריס ּבָאהיּכ
 ןלעפעג ןעלעקנַאי לָאז ךיא ידּב
 ףןציט יוצ ץעגייש ַא ןעמּונעג רימ ּבָאה'כ
 ןליזַאיּב ןייק ןרָאפ לָאז ךיא ידג

 ,ןעמוקעגניהַא ּועניִאּב ןייק לזמ טימ
 ,העש עקידלזמ ַא ןיא
 :ןעמוקעגניײרַא עניִאּב ןייק לזמ טימ
 יִוָאד וטסּוט סָאװ ,עלעקנַאי,

 !ןקערשרעד רימ רַאפ ןוטעג ךיד ּוטסָאה סָאװ,
 !טלעג ןייק ךָאנ ריד ּוצ ןעמּוקעג טשינ ןיּב'כ
 ,תֹואצֹוה ףַא ןבעג ךיא לעװ ריד,
 י.טלעג סָאד ןּבעג ךיא לעװ ץעגייש'נ

 ןבירשעגנָא טשינ סע טייטש ײצ
 ,ןרעטש ןפַא רימ ַאֹּב

 ?ָאז ךיא |,ןעיירדראפ ּוצ ּפָאק ןיימ טגיוטעג רימ טָאה סָאװ, : טגָאירָאװ (1
 -יװ ןרעװ טסעװ ּוד זַא ,טגָאזעגוצ ריס טסָאה ּוד/ .ב"רװ ַא ןּופ ןַאמ ַא ןוערֿפָא
 * ,ףַאלקש רעקיבײא ןַא טסכײלּברַאפ ' שיט

 .עלעדמעה ַא :טגַאירַאװ (2

 .ןצירטש :טנַאירַאװ (3

 .סערייא-סָאנעוּב ןופ טצריקראפ--ע נג װ ַא ב 4

 יענרַאפ ןייק/,ןסעזעג טטינ סיוש ןַײד ףִא ךָאג ןיב ךיאי :טנַאירַאװ 65
 |-- ,ןסענעג טיורב ןײד טשינ ךָאנ בָאה ךיא/,טאהעג טשינ ךָאנ ךיא ּבָאה ןגיג

 ",טכַאנ עטונ א רימ גָאה ןוא טנוזעג םײלגרַאפ

 .עשרַאװ ,רעלאדנַאװ עגייפ)

74 



 רעלקיװצ לקנַאי רַאּפ זַא

 ןרעװ ףַאלקש ַא ךיא לָאז

 ,(עשרַאװ ,עקרויפעשּפ הנח) 114

 אש

 א =
 אליו

 טכַאנ ערעטצניפ יד

 ,ןעמּוקעגנָא ןיֹוש זיא
 ,טעיַאיװרַאפ טָאה טגיוו רעד
 י,ןעמּונעג :ןצלסּפצש טָאה'ס

 ,ןעמונעג םיא טָאה'ס
 ,טגיילצג םיא טָאה'ס
 עלעּפעק ןייז םיא טָאה'ס
 ,טיײרדעגרעטנּורַא

 ,עשרַאװ ןיא סנָאֿפלַא ןא ןופ ןעמָאנ (1

 .(ןרוי זנוא ײב) םוחּת ןּופ ןצננַאזעג ,דרַאבוַארג סחנפ -- טנַאירַאװ (
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 ,.ה יד טימ :עדלָאג
 :ןגָאלק ןּוא ןענייוו יז
 ןעלסַּפעש ןלעװ יז
 ןּבָאה טשינ רעמ

 הלגע יד יװ ױזַא
 ,ןעמוקעגײרַא ףיוה ןיא זיא
 ,סעקינפודישּפ ,גנעקינרָאשטַאמ
 ןעמונעג םיא ןּבָאה יו

 ןע;סםעש טָאהמ יװ יױזַא

 ,טגײלעגנײרַא הלגע יד ןיא
 סעקינּפודישּפ ,סעקינרָאשטַאמ
 ; טנייועצ ךיז ןּבָאה ייז

 ,גניי.רעליוװ ?סּפעש
 ,הלּורג יד טימ ןײרַא
 ,ה יד ןיא רעטּומ ןייד ןיא
 ."הליחמ ךיד טעּב'כ

 ןעלספעש טָאה'מ יװ יֹוזַא
 ,טישרַאפ דרע יד טימ
 :תובקנ יד טימ עדלָאג

 ,טגירקוצ ךיז ןּבָאה ייז

 ,טּבעלעג טָאה לטּפעש
 - ,רעיײפ טימ ןסָאשעג רע טָאה

 .סיֹוא ןִצ ןופ ןרעריפ ןּוא *עטסָאבלַאּב, .ןטנָאמרעד רעירֿפ ןּופ ירפ (1
 עכיוה, יד ןעמָאנּוצ ןטימ ןעװעג טנַאקַאּב ,צשרַאװ ןיא סאג טנלימ ףִא לזײה.ןסָאלעג
 "ַעְדֹלָאַג

, 
 ,לז"ײת:ךעלײרפ ַא ןּופ רעמיטנגײא ןא ,סגָאפלַא :קינרַאשטאמ (2
 ,יורפגסַָאג .הנקנ (6
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 ,דרערד ןיא רע טגיל טנייה
 ,רעיירפ ַא יװ יֹוזַא

 ,טבצלעג טָאה לספעש
 -- ,רעדורצ-רעטוג ַא ןעװעג רע ןיא

 דרערד ןיא רע טגיל טנייה
 .רעדּורעג ןייז טימ

 ,טּבעלעג טָאה לסּפעש
 -- ,ליפ עשרַאוװ טכַאמעג רע טָאה

 ,דרש'רד ןיא רע טגיל טנייה

 .לטש דלאי א יװ יזַא

 .(עשרַאװ ,ןײטשנָאה לארשי) 0

 (טטקעט ןכָאנ ןטָאנ) גצוזו

 שטייד רעד יװ יֹוזֲא

 ,ןעמּוקעג עשרַאװ ןייק זיא

 ײקצעל םעליש ךיז טָאה ױזַא

 .ןעמינעג ןרסמ ּוצ

 ןּביֹוהעגנָא טָאה רע
 ,ןריגעלָאק ןטנעגַא טימ

 ןּבֹוהעגנָא טָאה רע
 .ןריפוצרעטנוא

 ןעװעג טשינ םיא זיא'ס

 ,ןעמעװ קוליח ןייק
 ןבעגעגפיוא טָאה רע
 פןעמעניץיּפש עלַא

 ,עשראװ ןיא עיצאפּוקֶא רעשטייד רעד תעּב ןענַאטשטנא ויא דיל סָאד )4

 טנָאפלא ןטסּוװַאפ 8 ןופ עיליטאפ ןוא ןעּטַאנ-- יקצעל ןטלושמ| םעליש (2

 =ירפ ןוא טײברױַא, גנּולמָאז ןײמ םיא ןגעװ עז .עשרַאװ ןיא גנו.ןליוװ ןּוא

 == .176 יז ,"טײה

 -- !בייָא װעספ) ןעמָאנוצ :ןעמָאנ:ץיּפ ש 63
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 ,טגָאועג רע טָאה קוצייבקעי ףש
 ;טריפעג עקשטנָאמ טָאה רע
 ,טגָאזעג רע'טָאד ןקילעז ףא
 ןטרירעג סעּבמָאלּכ יד סָאה רע

 ,טגָאזעג רצ טָאה ץהשמ ףַא
 ,ןענַאגעגכָאנ ןגָאװ םעד זיא רע
 ןילַא רע ןּוא
 ,ןענַאטשעג ײבעדַאּב זיא

 ,טגָאעג רע טָאה לעשרַאה ףַא
 ג;רעטַאלּב רעטלַא'נַא ןיא רע
 ,טגָאועג רע טָאה ןדוד ףא
 ,רָאטַאזינַאגרָא ןַא זיא רע

 ןפָאלעג ןענעז רעּבײװ עלַא
 :רעדנּוװ ףַא בר םּוצ
 םּוא ךָאד טגנערּב רע
 ,רעדניק ןיפ סעטַאט ליפ יֹוזַא

 ײז טָאה יּבר רעד
 : ןבעגעג הלּוגס ַא
 גנַאל משינ ןעק רּוסמ ַאזַא
 ןּבעל טלעװ יד ףַא

 ,ןיֹורק .ישעלייּב-הנח, --
 ,מומ ןיימ ןריֹולרַאפ ןיֹוש ּבָאה'כ
 רימ ךיז טכַאד'ס
 ,טוּפַאק ןיֹוׁש ןיּב'כ

 טפאעוטסאפנאגקמעאטצפנינענאגקטאגלטסמאפעק

 ,בגג ַא :רעטאלב (1
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 ,ןיורק ישעלייּב:הנח

 ,ץרַאה ןיימ ייװ רימ טוט'ס

 ,ןגָאז ןצשטנעמ עלַא

 .ץרַאװש ןייז טעװ ףֹוס ןיימ זַא

 ,ןיורק ישעלייּב:הנח
 | רעדניװשעג ךימ עװעטַאר

 טגנערּבעגמוא ּבָאה'כ

 ",רעדניק ןופ סעטַאט

 יקצעל-םעליש יװ יֹוזַא
 ,טגײלעגנײרַא טעּב ןיא ךיז טָאה
 טנַאװ יד ּוצ ּפָאק םעד
 ג,טיירדעגסיוא רע טָאה

 ןענַאגעג םיא זיאמ יװ ױזַא
 ,ןבעג !ןיצעלעמ יד
 טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא
 ,ןּבעל שירוסמ ןייז

 ןעמעליש טָאה'מ יװ יֹוזַא

 ,ןעמּונעגּפָארַא דרע יד ףַא
 רעטּומ יד זיא יֹוזַא
 .  ,ןעמּוקעגנײרַא

 ןּביױהעגנָא טָאה יז
 :ןגָאלק ּוצ ,ןענייװ ּוצ

 ףצ זיא ס9 יװ ,17 די"ל ןּופ צפָארטס רעטײװצ רעד ּוצ ךײלגרַאפ (

 פָאה ,עידָאלעמ רעּבלעז רעד טימ רעדיפ עדיײּב יד ןיא ןטײקכילגע ?יײט ןּופ ןעז

 .דיל ןקיטצעי םעד רַאפ רעטסּומ סלַא טנידעג ןיטָאמ ןּוא טסקעט רענעי םמּתסמ

 .(האופר) ןיצעדעמ --ןיצצלצ מ (2
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 םעליש ַאזק ךָאנ

 ײ!ןּבָאה טשינ ןיוש ךיא לעװ

 ןעמוקעגנײרַא ףיוה ןיא ןזיא (הלגע :.רַאוװ היול יד יװ ױזַא
 ,ןעמונעג םיא ןּבָאה ייז ,סעקינּפודישּפ ,סעקינרָאשטַאמ

 ,ןעמוקעגסיורא טרָא-ןטּוג ןפַא זיא היול יד יװ ױזַא

 ןףעמוקעג ןגייקַא ןענעז הלּבח יכאלמ יד

 !ָאד ןיוש זיא רוסמ רעד ,אּבה-ךורּב
 !ָאד ןיוש ןיא רוסמ רעד ,אּבה-ךורּב

 !(ןועמָאנ ןייד זיא יװ - ךמש המ
 ";המקנ ַא ריד ןָא ןשטנעמ ןּבָאה סָאװרַאֿפ

 ןעומייד רעד יו יוזא
 1 יז ז 1 א

 יװ רעד שטַײד
: 7 
 : 1 ; װ 0

6 : : 

 ,רַאװ-עש עג - וק ןעזמ ַא -
2 

2 
 טי יד "4 אפ

 יז יךיט רע טל

 = 8 יי קי 2 יא "יי
 1 4 2. א = וי טא

6 
 א

0 

 של -- 7 ױצ א
 שש 6 62

6 

 לג-ףש- ןר בג - רנ - ןבנב רבה

 ּ א
 1 ו 4 9 : א 7 : א

 224 - ןיפ ָאק - גנ ל - = - ןרי הב טָאװ כא 208
4 = 0 = 

 6 ו : יי ,ריש 1 2 4 1
 עי ו שש "עק ג : :
 = == 6 2 טי 0 1 א 8 ק 2 צ וירא יע :

 "ףלז - ןת "וה  ןואא- הכנפ -רב- יֿפ - ןרג  י

 1918 ,ט?רַָאװ ,ש טי װ ָא כ ע לי מ ךלמ)
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 ה"י ןט15 ןּוא ןט14 ןתעּב יזנּכשא ןושל,

 (עשרַאװ) רעּפיש קחצי ר"ד ןּופ

 םעלבָארּפ סָאד -- 4

 .ַאנפױא יד גנּושרָאפ רעקיָאדרעד ןיא ךיז ןלעטש רימ
 :ךַארּפש יד טלעטשרַאּפ סָאװ ,גנַאהרָאפ םעד ןּבייהוצפיוא עּב
 ערעדנַא טימ .לישנַא 'ר רַאפ הפוקת רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ
 ױנּכשא ןושל , ןּופ םעלּבָארּפ סָאד קעװַא ןלעטש רימ :רעטרעוו
 ;5ע יד ןײגרעד ןוװרּפ ןּוא ךַאלּפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ףַא
 "זנּכשא ןושל, ןּופ טָאה סָאװ ,טײקיטרַאנגײא ןּופ ןרוּפש עט ס ט
 .ט סי ר ק; ּוצ ךײשרעטנּוא ןיא 'שטייד:ש י דיי, ַא טכַאמעג
 ",שטייד-ך ע 5

 :ָאדָאטעמ ןּופ ייװצ גיוא ןיא ןּבָאה רימ ןלעװ ייּברעד
 : ןטנעמָאמ עלעיּפיצנירּפ טקנופדנַאטש ןשינָאל

 "עשטייד, יד טכַא ןיא ןרעװ ןעמּונעג זּומ רעדנּוזַאּב (א
 ,רעטלַאלטימ ןתעּב טכיש:ןטנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןַארּפש
 יד ןּופ "שטייד, סָאד ןרעװ טשרָאפעגסױא זּומ רעדנױװַאּב ןּוא
 | ,ןטכישסקלָאּפ עקירּביא

 עכלעװ ,רעלעמקנעדכַארּפש "עשיזנּכשא , יז ץֹוח ַא ( 3
 .רַאט -- ןרעװ טריזילַאנַא ךיוא זּומ רעטלַאלטימ ןופ ןגָאמרַאפ רימ
 דנַאטשַאּב םעד טול ךעלגעמ זיא סָאד לפיװ ףַא ,ךיז טייטש
 "םיונּכשא , יד ןּופ ןייזטסױװַאּב עוויטקעיבוס סָאד -- ןלעװק יד ןּופ
 .ךױא יװ ,טצונעג ןּבאה יז סעכלעו ,ןושל "ןשטייד , םעד יּבגל

 לפ



 ףפ "שטר, םעד ּוצ ןשטײד עכעלטסירק יד ןופ גנויצַאב יד
 7 | -- ,ןדיי יד

 טכיש-ןטנעגילעטניא רעד ןּופ "זנּכשא ןושל, -- 9

 ןיא ןיש ןדיי עשטייד יד ןשיװצ ךיז טָאה קפס יִלֹּב
 יא סָאװ ,טכישטנעגילעטניא ןַא ןענופעג רעטלַאלטימ ןעירפ
 עכעלטסירק יד יװ ,רעקינײװ טשינ שטייד ןיא טנװַאהַאּב ןעװעג
 ןגעװ ןגָאמרַאפ רימ עכלעוו ,תועידי יד ןזיװַאּב סָאד .ןשטייד
 .מירט ןּופ דנ יק סיו 'רעגניזענימ, ןשידיי ןטמירַאּב םעד
 די םעד ןגעװ ,(ה"י .13 ּבײהנָא ןּוא ,12 ףוס טּבעללג) ג ר צ 3
 .רעּביא טָאה סָאװ ,(ה"י ,14 ןיא טּבעלעג) ע גיפ ןוש מ ש
 :ןגעװ ,לַאוװיסרַאּפ ןגעװ עמעָאּפ עשיזייצנַארפ יד שטייד ףַא טצעזעג
 .מירַאּב רעד ןּופ רעפַאש םעד ,ןעמַאכָאל ןופ ןייל פל ָאוו
 ףעמײכָאל, ?טיט ןרעטנּוא טנַאקַאּב זיא סָאװ ,גנולמַאזרעדיל רעט
 ,ויזַאא (1450) "ךוּבירעדיל

 ףעד ַאּב .םידיחי יװ ,רעמ טשינ ןעװעג רעּבָא סָאד ןענעו
 ןעניסעג ,ןרעהעג יז רעכלעוו ּוצ ,טכיש:ןטנעגילעטניא רעשידיי
 .רַאפ ייז טימ ןענָאק ךיז ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא קיניײװ רעייז רימ
 א ד .ןטכישסקלָאפ עטשרעטנּוא יד ןיא ןיוש אטישּפ ַא ,ןטסעמ
 ףעד ןּופ ןּוא ןימ םעד ןּופ עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש ַא זיא
 ימירט ןופ דניקסיז ַאּב לשמל ןענעגעגַאּב רימ עכלעװ ,הגרדמ
 .ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמנייק רעכיז ,גרעּב

 טכישףטנעגילעטניא רעשידיי רעד ןגעװ ןדער רימ ןעװ
 ,ןטגעמעלע עכלעזַא ריא ּוצ רימ ןענעכעררַאפ ,רעטלַאלטימ ןיא
 ןעגנויצַאּב עסױרג טימ םיריבג ,רעייטשרָאפ-הלהק ,םינּבר יװ
 ,םידמושמ עטרידוטש ףוסל ןּוא ,טלעװ רעכעלטסירק רעד ּוצ
 ףימ ןלעװ ,ןרענָאיסימ-רעבײרש סלַא ןטָאוטעגסױרַא ןענעז סָאװ
 טעװ ,'שטייד , רעייז ןּופ ףוצרּפ ןכעלטנגיא םעד ןקעלּפטנַא
 ףירגַאּב ןקירעהעג ַא ךיז ןכַאמ ּוצ רעטכײל ךס ַא ןייז ןיוש



 ,ןטכישסקלָאפ עטיירּב יד ןּופ "זנּכשא:ןושל, םעד ןגעוו

 ןבָאה ,טפַאשנסיװכַארּפש רעזדנוא ןייז טשינ לָאז'ס גנוי יװ
 .טכיל ַא ןפרַאװ סָאװ ,תועידי לסיּב שּפיה ַא ןגעװטסעדנופ רימ

 .עגַארפ עגיזָאדיד ףִצ לַארטש
 תועידי יד ןּופ שטייטסיוא רעד זַא ,הרצ יד רעּבָא זיא = -

 ןעיײרפַאּב טנָאקעג טשינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעשרָאפ ןופ טמַאטש

 .רַאפ טָאה סָאד ןּוא ,ןעגנומיטש *עשיטָאירטַאּפ , שיטעגָאלָאּפַא ןּופ
 ייגייא טּפיױהרעד ןסיוא ָאד ןענעז רימ .דליּב עצנַאג סָאד ןּברָאד

 רעמ ךיז ןּבָאה סָאװ ,דנַאלשטיײד ןּופ עטגרעלעג עשידיי עק
 יַארפ רעטרירַאּב רעד טימ ןּבעגעגּפָא ךעלטנירג רעקינייװ רעדָא
 =ג ,מ יװ ,ןטעטירָאטױא עכלעזַא רימ ןעניּפעג ייז ןשיװצ .עג

 .ק לַאפ סקיל עפ ר"ד ןוא רענילרעּב .א ,ןַאמע ד

 :ערעײז ןריפסיוא עטסקיטכיװ יד ןענעז טָא
 "רעטלַאלטימ ןיא עטכישעגרּוטלּוק רעשידײ, ןייז ןיא

 עשינּבר ןּופ םיסוּפ לטניב ַא ןָא מ ע ד יג .מ טגנערּב
 ןּבָאה םינּבב עשטיד עטסּוװַאּב זַא ,ןוייווַאּב עכלעװ ,םיבתכ

 :סיוא עשיגָאלָאליפ טימ ןּבעגעגּפָא ה"י ןט15 ןּוא ןט14 ןיא ךיז

 טיּבעג ןקיזָאד ןפַא ןּבָאה ייז זַא ןּוא ,שטייד ןופ ןעגנוש רָאפ

 "יג ןּופ טרעװ טקַאפ רעקיזָאדרעד .תואיקּב ךס ַא ןזיװעגסױרַא

 רימ ןעמיוקָאּב דלַאּב ןואא ,ט ר יזיל ַא ר ע נ ע ג ןַאמעד

 טשינ ןּבָאה | ד יי ע ש ט יי ד שטָאכ, זַא ,ריפסיוא ןַא
 רעיײז ךָאד ייז ןּבָאה ,ןלּוש עשטייד ךטלטנגײיא ןייק טַאהעג

 ר ע דיי א ר ע מ ,שטייד ןּביירש ןּוא ןענעייל טנָאקעג טויג
 עשטייד יד ןשרָאפסױוא שיטענָאפ ןיא ליפא ,ן|ט סי ר ק

 רעקילדנעצ ךס ַא ףַא ןטסירק טגָאיעגרעּפיא יז ןּבָאה ךַארּפש

 460 ,1922 ןילרעּב ,גנוצעזרעּביא ספיטש טיול טריטיצ) ",,,ןרָאי

 -רָאפ ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עשיערּבעה יד סיוא רימ ןלייש ,
 ױזַא ,ןדיי ןעכעלרעטלַאלטימ| יד ןּופ שטייז םעד ןיא ןטכָאלּפ

 ..שטיײד:ךעלטסירק סָאד יװ טקנוּפ זיא סָאװ ,שטייד ַא רימ ןּבָאה

 רַאפ ןפַאש ּוצ ,ןלגיז ןיא ןגעלעג טשינ ירמגל ןיא ןדיי יד
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 קיטַאמַארג, רעקידנעטשטסּבלעז ַא טימ שטייד רעדנוזַאּב ַא ךיז

 טשינ ןעוועג טלָאװ ךַארּפש ַא יװ טקנוּפ - :"סקַאטניּפ ןֹוא

 :10 ןוא קיטַאמַארג, ַא ןטכַארטוצ ןופ טָאטלוזער רעד יװ ,רעמ
 ןטנעגילעטויא ןּופ ןשינעטנעק-ךארּפש יד יװ טקנוּפ ןּוא ,?סקַאט

 אב סלַא ןעניד טנָאקעג ןטלָאװ (םינבר ןופ :לַאּפ רטודנוא ןיא)

 ןטכישסקלַאפ עטיירב יד ַאּב ןשינעטלעהרַאפ-ךַארּפש יד רַאפ זיי

 רימ ןענעגעגַאּב ,ןענַאמעריג ַאּב סָאװ ,ריפסיוא ןּבלעזמעד

 ןרי עכעלרעטלַאלטימ יד, :ר ע ני 5 ר ע 3 .א ַאּב ךיוא

 רעקינייװ:ליפ ךארּפש רעשטײד רעד טימ טצונאב ךיז ןבָאה

 - ג"ןטסירק עשטײד יד יװ ,טק ער ַָאק ןוא ןייהר יװַא

 ןסָאלג עשטיידכיוהלטימ ןופ ךמס ןפַא סָאד טרעװ טגָאזעג ןּוא
 םיבתֹּכ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעגנושטייטסיוא עשיגָאלָאליפ ןּוא
 ןּופ טייצ רעד ןיא טּבעלעג ןּבָאה עכלעוו ,םינּבר עשטייד ןּופ

 ,ה"י טע16 ּבייהנָא ויִּב ןט2

 -ַאֹּב ןעגנוניימ טרענילרעג ןוא סנַאמעדיג ןופ אצוי.לעוּפ ַא יו

 :ק לַא פ ס קי 7 ע פ ןופ ריפסיוא רעקידנגלַאפ ךיז טמּוק

 עכלעװ ,ןכווּפש ןוא רעטרעװ עשטייד לָאצ רעסיורג רעד ; ןּופ,
 ןיא ךיוא יװ ,ת"וש עשינבר יד ןּופ ןסָאלג יד ןיא ךיז ןעניפעג

 רעד סיהַא טגנירד ,םידמול עטמירַאּב ןופ ןשטייט עשילּביּב יד

 .עג טשינ רעטלַאלטימ ןתעּב ןּכָאה ןדי עשטייד יד זַא ,טקַאפ

 יד ןכבֹו ,םינכש עכעלטסירק יד יװ ,ךַארּפש רעדנַא ןייק סדער

 ץקיזָאדסָאד זַא ,סיֹורַא רעטייװ ךיז טזייווס .ךַארּפש עשטייד
 :ףארּפש עכנַאמ ףַא טקיקעג טשינ ,ןעװעג זיא ןדיי יד ןופ שטייד

 3 ט 0 סומ 8 תתג 46066116ת962ת1118ת 10/ (1696ת106216 (1

 6465 1/ת46/16048.. 261 660 660156ת6ת 2306ת (1!?/86ת 1891) 1

 8. 861ד111ת 61, 816 10111612062606669606 3018026 (2

 201 646ת 2606ת (/8הזמט6ה {טז ןט0. (1650210ת16 ש. 11116:8!ט.

 םסז!ות 1898, 162 19)
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 טקנוּפ ,ןדיישרעטנּוא עשיטקעלַאיד ןּוא ןעמזיַאכרַא ,ןעגנודנעװ

 ,ג"ןטסירק יד ַאּב יו ,ט ק ע ר ָא ק ןּוא ן' י ר יזַא
 םידיחי :ןטנעגילעטניא זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןָאקיס

 ןיר ױזַא, ךארּפש עשטייד יד טשרעהַאּב ןתמא רעד ןיא ןּבָאה

 טכיש-ןטנעגילעטניא יד רעּבָא ,"ןטסירק יד יװ ,טקערָאק ןּוא

 ,הגרדמ עקיזָאדיד טכיירגרעד טשינ לָאמנײק טָאה סעצנַאג סלַא

 ןטכישסקלָאפ יד ןיוש אטישּפ ַא
 ןוֿפ ךַארּפש "עשטייד, יד ןרירטסוליא רעטייוו ןלעװ רימ

 :ךַארּפש עקינייא טימ ןטנעגילעטניאןדי עכעלרעטלַאלטימ יד

 .ןײװַאּב עטגָאזעג סָאד ןלָאז סָאװ ,ןטנעמוקָאד

 .קנעד-ךַארּפש עכעלרעטלַאלטימ םינימ ענעדישרַאפ יד ןּופ
 יילע ּוצ ןרעהעג סָאװ ,ןעגנּופַאש ּפָא ןויּכּב רימ ןפרַאװ רעלעמ

 ,ןַאמָאר:"סוטרַאיגיניק, ןכעלרעטלַאלטימ םעד ,לשמל) "דוטַארעט

 ןּוא ףרָאדנעדלָא םחנמ ןופ גנולמַאזירעדיל יד ,"ךוּב-לאומש , סָאד
 טימ ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד ַאּכ ּפָא ךיז ןלעטש רימ ןּוא (,לגד

 ןּוא עטַאװירּפ ַאֹּב וניהד ,טשינ תוכייש םּוש ןייק רוטארעטיל

 .הלהק ,םינּבר ןופ ןּבירשעג ,ןטנעמוקָאד עכעלטכער:ךעלטנפע

 ,םיריבג ןּוא רעיײטשרָאפ

 ןופ 8 :רעלעמקנעד עכלעזַא 17 זדנוא ןענעז טסּוװַאּב
 --1532-1519 טייצ רעד ןּופ 3 ןּוא ,ה"י ןט15 ןּופ 6 ,ה"י ןט4
 :המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעקידנגלָאפ רעד טול

 וי 19 ןּופ ךַא מ פ ָא ןַא (1 :ה"י עט14 סָאד - }
 ןלעק ןפ רעייט שרָאפ.הל ה ק יד ןשיװצ 1321 יל

 ןוא ןרעײטש ענעדישרַאפ עגונב ןמלז די" םעד ןּוא ןייר םַאּב

 יהלהק עשינלעק ןּופ עיצ אר ַאל ק ע ד ַא (2 - !ןעגנולָאצּפָא

 םז. תסווא ת 81 א, 016 868606ז 580ת006115 (6!1111461- (1

 86ת 46 6656115900814 {0ז }16. 01:5/6ת66. 1908),

 םז ם ח ת 6 ת ( 8 6 א 6 1 2, 60661/6ת 26 (26- (?

 86ת16116 46 5184 1401ת. !ֵׂש, א 105, --
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 ןינש ןַא ּוצ טגנַאלַאּב :1321 ילּוי 19 ןּופ רעײטשרָאפ

 יי צ ןּופ גנּור על ק רע ד ַא (3 - .והשמ 'רּב ןמלז ךִיי ןטימ
 אנימ רעטומ רעײז ,םחנמ ןּב יכדרמ ,השמ ןדיי רצכיר

 ןּבָאה יז זַא ,לאומש ןּב (ןַאמסיז) לארשי דיי םעד ןּוא ((זתתס)
 .ךיריצ ןיא טַארטָאטש םּוצ סעיזנעטערּפ םּוש ןיק רעמ טשינ
 יד ןּופ תומיתח יד ,שטײד ףַא זיא טנעמיקָאד רעד .,1329 רָאי
 ינַאה ַא ןּופ ןטנעמגַארפ (4 -- ?.תויתוא עשיערּבעה ןיא ןענעז ןדַײ*
 גרּוּבסַארטש ןיא הליה ק רעד ןשיװצ ךַאמּפָא - סלד
 ףַא) 1334 רעּבָאטקָא 26 ןופ ,רַאהצּוש רעגרוּבסַארטש םעד ןּוא
 .ר ע ּב ַא דיי רעלעזַאּב ם'נופ גנּורעלקרעד ַא (5 -- .(שינײטַאל
 טעו רע זַא ,גרּוּבסַארטש ןיא ךיז טצעזַאּב רעכלעװ ,טלָאג
 20 ,וטכירעג ןשיטָאטש רעגרוּבסַארטש םעד ןפרַאװרעטנּוא ךיז
 רע ג רֹוּב צריוו ם'נּופ גנורעלקרעד (6 -- 1335 טסוגױא
 םיא זיא גרובצריװ ןופ ּפוקסיּב רעד זַא ,םלוא ןּופ בקעי ריבנ
 -- ,1346 לירּפַא 19 *,רעלעה טנּופ 5000 יװ ,רעמ טשינ קידלוש

 פר י צ ם'נופ (00116ת06 :ןפורעג) גנורעלקרעד עכעלרעייפ ַא 6
 ןּבעגנָא טשינ טעװ רע זַא יקזח רֹּב ידידי די רצכ
 יעג םיא טָאה סָאװ ,טַארטָאטש רעכיריצ ןפַא גָאלקנַא םּוש ןייק
 .בעה טימ עיצּפירקסנַארט ַא ןיא טסקעט ןייא .הסיפּת ןיא ןטלַאה
 עכעלרעייפ ַא (8 -- ?תויתוא עשטייד טימ רעטייווצ ַא ןּוא עשיער
 ןיַאמ-םַאב-ט ר ּו פ ק ג ַא ר פ ןּופ ריבג ןשידיי ַא ןּופ גנורעלקרעד

 -- 05 'נ ץרעקע ןּוא ןענע (1

 0116, 58זזה/טתק )140 (0650ת10ת4ס6ת 9( 1768 22563 

 טזאטמססמסשסהו 666 51801 56/8552ט/94 0, א 338 6

 טצ:אטתססתמשסת 06 5186 2296 ןֵׂש א 127 44

 110חטו06ת48 80168 .תָוִׂש א 100 -- (5

 26145000114 {טז 0. 6690 4. 1666ת ות 0661962ת/8ת46 (6

 1890, ןש 2812; ,/8תזעטסת 6. ן36. 116ע8ע150ת6ת (26561190884.

 ??83תא?טצ+ 1918, 24, =



 רעד ןּוא עשטייד טימ רצנייא :ןטסקעט עלעלַארַאּפ ייווצ ,1392|

 ו,תויתוא עשיעוּבעה טימ רעטייווצ-

 םינופ גנּורעלקרעד עכעלרעיפ (9 :ה"י עט15 סָאד

 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא סָאװ ,לאיתוקי דיי ןשיליש

 עלעלַארַאּפ ײװצ ,1435 .הסיפּת ןיא טַארטָאטש רעלסערּפ ןכרוד

 טיִמ רעטײװצ רעד ,תויתוא עשיערּבעה טימ רענייא :ןטסקעט

 ןּופ ןילעק דיי ם'נופ גנורעלקרעד עכעלרעייפ (10 -- *,עשיטָאג-

 יס גע ג ע ר םינּופ גנורעלקרעד עכעלרעייפ 411 - 146 יםלוא

 לירּפַא 15+ל א ר שי יּבב רעטסיימ .ןדִיי רעגרּוּב

 ןייז ןּוא ןועמש דיי ם'נּופ גנּורעלקרעד עכעלרעייפ (12 -- 140

 יטָאטש םעד ןעקנעש ייז זַא ,(ךיירטסע) ּב ַא ר ןּופ לדנייש ּבייה

 1490 .'ףָארטש, סלא ןדליג 800 (ןרַאגנּוא) ןָארּפָאש ןיא טַאר

 יָאש 4 יד ןּופ םענײא ךרּוד תויתוא עשיערּבעה טימ ןּבירשעג)

 -םעיל דיי םיוּופ עיצנַאטיװק ַא (13 -- *("רעטסיימ-ןדִיי, רענָארּפ-

 .רבעה טימ ןּבירשעג) 1491 ,טָא טשיינ-ר עניוו  ןּופ טרַאה

 עק ָא ר ק ןיא ןדיי יד ןשיװצ ךַאמּפָא:סלדנַאה (14 -- +.(תויתּוא-

 יַאל ַא :ןטסקעט 3) 1485 ,טַארטסיגַאמ רעוועקָארק םצד ןּוא

}{ 
  *י 8686, ט!אטתססתקטסת 4סטע/ 2/8ת2:6/6/ 64

 | 24 א פת -- /4/- /7/
 ןז םז8ש ת, (2650010ת16 646 6660 !ת ,6ת 9

 1{ התתנכתק 1 -=

 טזאטתססתמטסה 66 5104 טוזת, 86 8 1436 -- 3

 6945021111 2181 םתוווקקּפסת. 1,610418 1916, 90 1? --- (4

 הזתוות ?ז155, 2!סתטזוסת8 1/ת880186 1662:08. םא- 65

 48065/ 1903, 1. א 172, ==

 56תשס6ותעט;} - םועסתפסת 612, 000ט6715 6

 פשז 168 4601 46 ?/16תס6 206651864 (תסלטס 4. 814469 5

--- ,(258 ,1894 

85 



 "ר עש טיי ד, ַא ,תויתוא עשיטָאג טימ רעשטייד ַא ,רעשינייט
 ,תויתוא עשיערּבעה טימ

 ףיר ביד לּוש ַא (15 :(1532 זיּב ה"י טע16 ּבײהנָא ,ןוו

 יטָאר, רעגרוּבסנעגער ןטימ ןדי רעגרּוּבסנעגע ר עכעלטע ןּופ

 - ,1319 רַאורּבעפ 27 .שארב ךאּברעווא ןופ השמ 'וה "דליש

 -ףיוק ַא 417 -- 1527 *.דיי רענָארּפָאש ַא ןּופ עיצנַאטיװק ַא 6

 - .1532 *|דיי עשירַאגנּוא ןּופ סנרּפ םעד ,קחצי ןופ ךַאמּפָא
 ןטנעמיקָאד יד זַא ,ןעז ּוצ ןיא המישר רעקיזָאדרעד סיוא

 ןּוא ןליוּפ ,ץייװש ,דנַאלשטײד םּורַא-טמענ סָאװ ,חטש ַא ּוצ ןעגנַאלַאּב

 ןענופעג ךיז ןּבָאהס ןכלעװ ףֵא ,חטש א סע זיא ןכבו ,ןרַאגנוא

 ,םיזנּכשא יד ןּופ םיבושי עטסערג יד רעטלַאלטימ ןתעּב

 :בָאמרעד יד ןּופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ יד ךייש סָאװ

 םעד רַאפ גנּוטײדַאּב עלעיּפיצנירּפ ַא ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד עט

 :סקידנעגלָאפ ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל ,גנושרָאפסױא רעזדנּוא ןּופ קעווצ

 :ה"י ןט14 ןּופ ןטנעמוקַָאד עּפורג יד

 יהליהק ןּופ ןּבירשעג ןענעז (5 ןּוא (2 ,(1 ןטנעמּוקָאד יד

 יקערָאק ןּוא ענײר, יװ קולפ ןיא סיוא ןעמענ ןּוא רעײטשרָאפ

 ךַארּפש יד ,תמא .קולפ ןיא רָאנ רעּבָא ,ןטסקעט עשטייד יעט|
 ןיא זיא ליטס רעד העּבָא ,עשטיײד ןײר ַא ויא

 '  ףעּבײרש יד יװ ,טקנוּפ ,רעשיערּבצה ַא - ןלעטש עײר ַא

 :לטימ ןּופ ליטס םעד רעטסּוט סלַא ןגיױא יד רַאפ טַאהעג לטלָאװ

 2 56ה!ק/ס6ז, 516018 תה0 51050ת2803 20500026/ (

 426ז01 7946 ש 201906 קס406285 5:60ת10616028. 1911 194/4, --

 יי 8 1828 ת, 29821 ש 101880616, } 489 --

 /691950ת/0146 24. קתנוקקפסת, 92 -- 95.-- (2

 זז1פפ 8. 8 0. א 200 65

 זיזופפ 8 3240 6



 טציטשעג ךיז ןטלָאװ יז יװ טרפּב ןּוא ,תור טש עכעלרעטלַא
 ,ןרעטסומ-ןטנעמוקָאד יד ןיא תואהסּוו עשיערבעה עשיּפיט ףַא
 ןיא ,"תורטשה רפס, ןשיערּבעה ם'ניא ןעמונעגפיונּוצ ןענעז סָאװ
 .מעד טָאה ןזיורעד -- ."רוטעה רפס} ןּוא 'העבש תלהחנ רפס

 11601815ז6ת ֹוח 18- ענייז ןיא ץילה ע ה ,ג טקַאפ ןקיזָאד

 {610ו90תסת טת8 066696ת6ת ,/306תטשאטח646ת/
 טסקעט ןטלּפַאט ַא טימ (7 טנעמיוקַאד רעד זיא טנַאסערעטניא

 יד ָאד ןעגנערּב רימ .(תויתוא עשטייד טימ ןּוא עשיערּבעה טימ)
 : עיצּפירקסנַארט עשידיי

 .יד טימ {ט61180ת)} ךאי -- רוב ךיא ,יקזח רב ידידי ךיא ,
 רוטשיימ-:רעגרוּב רעד ךימ שלא |0ז161} ףירוּב {8136ז0} אמיז

 שד ,טאה {2618ת8סת) ןיגאו-יג {26סװ)} ךרוצ טאר רעד דנוא
 =ב םוא ,ה826, הםת) ןוה |8650תשסזסת} ןרװשיג אד ךיא
 ףוא ךיא |8101 דיא ןיטרילוג {סות} ןיא |862068110װ} ךילוגייצ
 רילוא דנוא ךרוצ ןיב ןיבלעז רעד |שמוח == | ףוב השמ רא
 ןיטארוג |86:8ת8ת} שיניג אווג ןימ יז רעד {8116:)
 ליװ דנוא ףוז ןיז {{סטת0} טנורבב טוג ,ןוה ןופלוהוג רודוא
 טייזורוב םעד אײב ךא ןוה ךיא ךאז לא םוא דנוא שד םיא
 {88861024 טובול:ינא |818) דיא םוניימ |טס/868614)
 ףונ ךרוצ ןוב ונייק ךיא שד ,|טסץ261556ת) ןושייה:רוב דנוא
 דמורוב ןייק ףוא רומוג {460614) טרוהוג ךרוצ וצ רעד ,ןאמינ
 קידנעוויינ:שוא {גװחססה} ךונ--א טכירונ {?ח6ת00)}
 ןיא לז ןודאל ךונ ןבירוד {5480:) טאטוש ריא |898606ת418}

 םנייק ריא וצ ךיא ןוה דנוא ןֹוח 861ת6/ ש615) זיװ ןיק
 ךיא לאז םור--.אד ,{2ט9פמע6ס|װסח} ןיכערוּבושנוצ סכיא {461ת6ת} !

 םיא ןוב דנוא ןיכוז טכער שד |8ת)6400חסח} ןוכילוכיא ריא וצ
 ףןא |תוסחסוח} ןיאנינ דנוא טאטוׂש רעד ןיא ךרוצ וצ ןומעג

 ת6548020116 א{. קתגווקמפסת, 09--552 (}
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 ןוראושוג ךיא ןעד ,{!| דייא םעד אייב |8ת06זפשס} או-שרוד
 ןומאנ ןיימ ךיא ןוה אז ,דגוק.רוא םונייא וצ שיד דנוא ןוה
 : ףירוב ןזיד ףוא ןיבוררשוג

 'יקזח ריֹּב ידידימ
 ליעל בתכנה ?2 םייקל 'זנה ידידי 'ר עבשנש יתיאר,

 לצז םיח ל?איטלפ רב השמ ה" מ ק רנחתאו 'רפ
 ה"הלז בקעי 'רב בקעי 'אנ םותחל הוצו עבשנש יתיאר םג;

 -- ",ריאמ 'רב לאומש יתיאר ינא םג קחצי רב קחצי יתיאר ינא םג
 יַארַאֿפ רעד טימ טסקעט ןטכַארּבעג םעד קידנכיילגרַאּפ

 עג ןּבָאה רימ רעכלשװ ןּופ) עיצּפירקסנַארט רעשטייד רעלעל
 רימ ןענָאק ,(רעטרעװ עטסקיטכיװ יד זיולּב ןרעמַאלק ןיא טכַארּב
 "שטייד, סָאד זַא ,ןזײװַאּב סָאװ ,ןכירטש עקינייא ןלעטשטסעש
 ןטקנוּפ עסיוועג ןיא טמיטשעג טשינ טָאה דיי רעכיריצ םעד ןופ
 ןכלעװ ןּופ ,רעּבײרש ןכעלטסירק םעד ןּופ שטייד םעד טימ
 .עיצּפירקסנַארט עשטייד יד טמַאטש'ס

 יסיוא ערע ט כייל רַא פ ַא טצונעג טָאה דיי רעד
 :ו| ַא רּפש

 יקידנעווײנ:שוא סױרַא רע טדער 869586060018 (א

 .8 טאטש ח טימ

 טובול.ינא :8 םעד ןָא סױהַא רע טדער 2ת861021 (3
 סעכלעװ ,ט ס ז 8 6 8 611 טרָאװ סָאד ךיוא ךעלנע ; (8ת610264)
 .((001960) 'טייורוב טּבײרש רע

 8" -- ? "גנורעטכײלרַאפ, יד ָאד טײטשַאכ סָאװ ןא (1

 טריטיצ ףע ,דייבתּכ ןלעביגירַא םעד ןעזעגכָאנ טשינ טָאה רבהמ רעד (2

 --! 4 טָאטש ?--סופדה-תועט א טושפ זדנוא רַאֿפ עשינ זיא :רוקמ ןטקורדעג םעד

"9 

 ןכָאנ | רעד לָאמַא טשיג זיא ;ןטייוורוב טקורדעג זיא ןווא (3

 572 -- ! סופדהיתולט ַא ךיוא
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 .ןוגאו-וג :8  רַאּפ ח םעד סױרַא טשינ טדער רע 0

 .2618ת/01פ ,2618ת86ת טָאטשש שיניגאוונ

 = ןוכילוכיא :רע טגָאז התןספוסתסת טָאטשנָא (ד

 ,16011סחת

 -?ןשיװצ שינעלקַאװ ַא ךיז טקרעמ ךַארּפשסױא ןייז ןיא (ה

 רעטרעװ יד לשמל ל"גפ .0 ןוא { ןשיװצ ךיא יװ ,א ןּוא

 (גט5- קידנעוו-ינ-שוא ,(4648ת8ת1) שינגאווג

 -(סטתש) טנורב 8666ת8 19)

 רעגייטש ןטול ןצּונ סָאד טנַאסערעטניא זיא שיטקַאטניס (ו

 ײימ ...ם ע ר אייּב , :*ןיימ, ןּופ גנוגייּב עקרַאטש יד ד"המ ןּופ

 ,(ט61 6סזװ... תמסותס 216 טָאטשנָא) ידיא םוג

 ןיא דיי רעכיריצ םעד ַאּב ןַא ,ףוסל זיא ןקרעמוצנָא (

 .ּבײװ סע זיא שטײד:טקערָאק ףֵא םגה ,ךעלנעמ "דנו קרואג

 ."דנוק.רוא "םוניי א ּוצ  ל"גפ .ךעל

 .ןיא זַא ,ןריטָאנרַאפ ּוצ זיא עיפַארגָאטרַא רעד ךייש סָאװ

 ןרעװ םיא טימ :} רעד טצּונעג טפָא רעייז טרעװ טסקעט ןטריטיצ

 .ס ,ש ,8 ,6 ןלַאקָאװ יד טקירדצגמיוא

 ה"י ןט15 ןופ ןטגעמּוקָאד עפורג יד 0

 טימ טָאה'ס ןכלעװ ,טסקעט םעד ןכײלגרַאפ רימ ןעװ (א

 טימ ,לאיתוקי די רעשילױּפ רעד ןבירשעג טנַאה רענעגייא ןייז

 שיטָאטש םעד ןּופ ןּבירשעג זיא סָאװ ,טסקעט ןשיגָאלַאנַא םעד

 ,טבײרש לאיוקי ןַא ,רימ ןעעז ,(9) עלסערב ןּופ רעּביירש

 ."אמורד, ,"קינוק אמעד רוב , ,"אגאלקרוב, ,"אנוז ריד ןגיק ,

 16046- וצ ןעמרָאפײפ ד"המ ןענעז 16 6116 ה 2616 ה (1

 .3"8 -- .(111 רעסקעל) 108

 026062610 זיא ד"המ ? *שינעלקַאװ. סָאד ָאד טײטשַאּב סָאװ ןיא (2 !

 ,3"8 -- !(4 טימ) טעוטמו ןּוא (א טימ)
 ײכַאז ןַײז ךיוא ןעק סע ;ןעלנעמ ןייז אקווז ואל ףרַאד םינייא וִצ 63

 ,87--!ךצלכאז ןה ,ךעּבײװ ןה (7 רעטקצל) טעאטת6 זיא ד"המ ןיא ,ךצ



 ,00ז- ,,6ת 46 5סתתסת  :טּבײרש טסירק רעד ּוװ טרָאד
 -עטקַארַאכ -- ,,40ץטזתס" ,,,טס/ 06ז0 1400126" ,4188טװ8ס"
 אלסירב וצ , :"עדהעפרוא , סלאיתוקי ןּופ ףוס רעד ןיא שיטסיו
 =! ןיא ןסינ {שדוח} שדנַאמ שד גַאטנַאמ ןעטשריא אמעדנא

 ןיא וצרד ןוא ראי טרעדנוה ןיא ראי דנזואט ףנוב לַאצ רעשיד
 ןיא וניגבנא ךָאנ |5195) רַאי ןעטשקיצניונ ןיא אונוב אמעד
 ןנוּפַאשַאב רעד ךָא רייטאירק רללא אגנופפ יש
 ".ןיילַא ןטָאג| אטוג רדניז ןטלעװ רעד ןוּפ

 ןּופ ןטנעמּוקָאד יד ןיא סָאװ ,ענעגײאסָאד ָאד ןעעז רימ
 -ַאּב ויא ליטס ןייז סָאװ ,ש טייד ַא :ה"י ןט4
 יצעירַא לע צנַאק רע שיע רּבע ה רעד ךווד טמיטש

 .ך ַא רּפ ׂש
 {510!} ןמש ךיא , : ױזַא ךיז טגידנע (12 טנעמוקָאד רעד (3

 {טפירשטנאה} טבירשגטנוה {ןיימ} י מ טימ {ןעקַאּב| ןע ק פ אדוי
 ןסָאװ := } ןד שילא ךיא זוד ,טייק שידוי וניימ פוא 'נוא
 ססזתמ8-} טי ט ש טנבירשג {װירּב| א פיר ּפ ןעזיד ןַא
 ליה ןטלה ןכורפרפנוא {ןייט ש ןּופ זגםטטפ !וזמ1
 רעוג ןיימ רטנוא ןוא |ךעלרעפעגמּוא} ךילרעפקנוא 'גוא ךילייורט
 "רזעילא רב ןועמש ,ןליװ} ליו |גנוטרַאװטנַארַאפ == 20661}

 ןָארּפָאש ןיא טּבעל סָאװ ,ןועמש ךיי רעשירעגנּוא רעד
 -עג שיט קעלַאיד זיא סָאװ ,?שטייד, ַא 1490 םּורַא טדער
 8 ןּוא ,2 ,8 ןטנַאנַאסנַאק יד םיא ַאּב ןעגנילק ױזַא .0 ּב רַאפ

 יטנוה ,ךילרעפקנוא ,ןכורּפײרפנוא ,אפירפ ,ןעקֿפ :( ןּוא ,א ,ק יו
 ,טבירשג

 ןּוא 4 ןשיװצ ךיוא יװ ,ס ןוא 8 ןשיװצ שינעלקַאװ ּסָאד

 ןגעװ ןוא ,ש טייד רע ביי א ןופ ןמיס ַא ,טסּוװַאּב יװ ,זיא
 :ָאליפ ערעזדנוא ַאּב קפס םוש ןייק ןַארַאפ טשינ ןיוש זיא םעד
 םַא ןטקעלַאיד עשטייד עלַא ןּופ טָאה שטיידרעּבייא זַא ,ןגָאל
 .עידיי רעזדנוא ףא ןעװעג עיּפשמ ןטסרעמ

 (טמּוק ךשמה) |
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 סעיגֹולֹומיטע עשידיי

 (עשרַאו) יקצולירּפ חנ ןּופ

 מ"מ עשידיי יד ןיא החפשמ ןַײז ןּוא 602 --

 ל א ג ע

 ,ןערענו;סימֹוק ,ןערעשזַאיֹוװ;מוק רעשודל 4 --,1 8

 דַימּת ןעגעלפ טלעװסלעדנַאה רעד ןּופ טַײל עױעדנַא ןּוא םִלֹרחֹוס

 ךָיא לאגע ץנַאג רֶימ זיא'סע :קורדסִיֹוא םעד ןעכיורּבעג

 ידע טּבעל רע ןּוא ,ןערָאירעדנַיק יד ןלא ךֹונ טרעהעג םִיא ּבֹוה

 .װ"זַאא ץ;ווונסֹוס ,ן;דנעּב ,וווכֹוטסנעשט ,עשרַאװ ןלא ךיֹוא ,םֹויה

 .(324 רעדנַא;ט) ,,6895 156 02 6081" עשישטַײד סָאד זלא'ס

 סימ ׁשַימְלנֹניס זָלא ןּוא ןעשיזילצנַארפ ןּופ ןעמּונעג זאא 1

 | .ך ַײל ג
 עטכע יד ןיא ךיֹוא ןַײרַא רעּבֹוא זלא טרוװַײב סָאד (2

 יסערגנוק םענעזעוועג ןיא ןעשלדיילעטימ ןּופ חטש ן'פא ךארּפשסקלופ

 עשײדַייחרזמ סָאד ןָיא ךיֹוא ךיז טּפַאכעגנַײרַא ןעטרֹוד ןּופ) ןעליֹוּפ

 עצנַאג ַא ןעסקַאװעגסיֹוא םִיא ןופ זלאיס ןּוא ,(עירעפלרעפ ןַײז ףָא

 יֹזַא ןּוא ,ערעלופוּפ רעלז ליומסקלֹופ ןיא ,ןעמרֹופ תחּפשמ

 טרוװרעטומ סָאד סָאד ,ןעגנורד ּוצ זיאס זַא ,עטלעצרוװעגנַײא

 טימ ךֹונ סַאג רעשידיי רעד ןיא ןערעוו טנַאקַאּב טזומעג טֹוה

 י ר | ,קירוצ תֹורוד
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 ףֹונ טרעהעג ךעלטרַאדנומ ךיא בֹוה לַאגע םרֹופ יד 6
 ךעלקרִיװ זיא לז זַא ,טשִינ .ךעלר;טַאנ ,טסי;ה סָאד) לָאמ ןיִוא
 לאגא ןיֵא 498 טּב ןא סודנ : עשרַאװ ןיא ונַיײהד ןּוא ,(סעטִיר ַא
 .לעוד ןּוא ןילאל ןּופ םִינֹוניס ָאד ויא לאגע ןילאי -- .6טאּברַא
 סָאװ ,סָאד .אל ַאג4"* ןַײז טפרַאדעג טלֹוװ ,ךעלטנעגלוא -- .ףעֶקְלּב
 ,קנַאדעג םעד סיֹורַא טפּור ,טריטקעלפ טשִינ ָאד זנא טרֹוװַײּב סָאד
 סָאדרל : עיצַאנלמַאטנוק עשיסקַאטנײס ןימ ַא לא ודנוא ױרַאפ זַא
 צקיּבלעזװד ןּוא ןלא רימ ַאּכ יא סָאדע + לַאגע רלמ ַאּב א
 עקַיּבלעזיד ןּואי רעטרעװ יד טָאטש .ץַאז ןעטליוװצ ןלא) טעּברַא
 -- .(ץַאז ןעטשרע ןופ לַאגעל טרֹוװ סָאד ןַײרַא

 ל א ג א

 , (שודֹול ןיא) טרעהעג ךנא בֹוה לָאמ ןוא -- ,2 8
 רעד - ?טסירק ןטומ לַאגט ןַאַאז ;מכ ט ,םּבורשאג סוד;א ?ןו
 ,ט ןיא ןעגנַאגעגרעביא 6883 ןיא (ס*) 6 רעטשטעווקעגטשננ
 --.אןַײלגע : שטַײט .קנטענֹופ רעשידִיי רעד ןּופ ןעצעזעג ל?ד טיֹול

 .רעװדַא ךיֹוא רֹופ-טמוק לַאגט םערופ יד 4 -- .3 8
 ..88קּפוקעשּפ ס ןגולַאג ֹוטֹוה לַאגס ֹודָיו ;אל :עשרַאװ .לֵאָיּב
 --,6טנגיל ץלַא ווא ,ןיעגאג ֹומ טור ,ל ַא ג ס יע טקֹוז ֹומֹוטל
 :שטַײט - ,67 ַא ג ס ק:צנוװצ ףֹוא סווא טיעז 42 :ןלשטרַאט
 רעװש רעכבֹוא ולאס - :גרעגלטשַא ,לשמל ,ליּפשַײּכ םּועל
 רעדנע .טרֹוװַײּב סָאד ןַײז ָא לֹו צלָאגסל זַא ,ןעמעגּוצנָא
 טַימ (69) לַא ג ח"ח סָאד זישס זַא ,לכש ןפַא ךיז טְגנּול
 ירעד ןיא ךֹוד ןערעוו ;לעקיטרַא ןעטמ;טשַאּבמוא םענעסקווװעגוצ
 טכיורּבעג שטַײט רענעגיקארעד טלמ ןוא עיצקנופ רענעגְניא
 ןיא ךיֹוא ןּוא ןעשידללעטימ ןּוא :חרומ ןיא) 6רעגלוטש שי
 ילדילעטימ לד ןיא) ל:ּפש ַײּבַאק ןוא (רוטשרעטיל רעד
 ,(!מ"מ עש

 םּוצ ,רעבֹוא =) ?ןטסוק סט ּופִנ ,וּפשיַאּבס וּבֹוא :עסראװ (
 עקנעטַאק ןיא ,ץלצק ןיא שיגֹולַאנַא -- .0ןע:סֹוק סע טעװ לעפיװ ,ליפשַלּב
 --- .(.ק .טרעװעל)
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 לַאגס םּביעג ךאצסיַארע : עשרַאװ ןיא טגָאזמ ןעװ (2

 סָאװ ,ענעגי;אסָאד טימרעד טניימ'מ ןּוא ,6ק8רַאמ טנזווט יַאווצ

 אקרַאמ טנזווט יעווצ ןימ ט םֹּבִיֹג ךסצסיערטפ רעצינעמערק סָאד

 טימ (69) לַאג רוו"ה :סקוװפיונוצ רעכלז לַאגטע ָאד זיא

 -- ,לעקִיטרַא ןעטמיטשאּבמוא םענעסקווועגוצ

 לַאג ןִיִל א

 לֵאג ןיֵא אָאא שזנאנעק אלַאג : קצולּפ -- 4 8

 (ךַײלג) סגל;אצלַא ןַײז טשיג ןענעק לַא .ה ד ,6:מ!טשדיַא

 עשִיגולֹומיטעטקלֹופ טמלטשַאכ ָאד יא לָאג ןיַא -- .קלמלטשגליא

 טרעוו לַאקֹוװ רעטשרע רעד ּוװ ,(6 9 לַאגט ןּופ גנודללּבקלרוצ

 ,םעד ךרּוד ןּוא לעקיטרַא עטמיטשַאבמוא סָאד סלא טליפעג

 סולפנַײא ץרעטנוא רשפא) ףןללאע טרוװלָאצ סָאד טלַא ,רעטַײװ

 רעשנזעלש רעד ןיא שיגולַאנַא -- 6 קִימָיטשגייא ןיא ינללא ןּופ

 טדערעגסיורַא טרעוו 61ת טרוװלָאצ סָאד ּױװ ,טרַאדנומ רעשלטָאטש

 -- ,61ת081 !לָאמַא רעבירעד טרעוו 6881 טרווודמערפ ןּופ ןּוא ,6

 לַאג(ס0רעצזדנוא ,ל אגסנַײמ

 לַאג םרֹופ רעד ןיא יא וויב סָאד (( -- 5 5

 ןעטשטעװקעגמוא םעד ןערעװנָא ץכָאנ סע טסַײװ ,6 4 8)

 ןנא ןערֹוװעג (טר;װ;טנַאטסּבוס) טרֹוװטּפוהרַאפ ,ףַארט ןעטשרע

 ,לאגס!דניא ,לַאגס-ַאַאמ רעטרעוורזפ ?עשידלילעטימ לד

 -ר:פ רעצינעמערק יד זא ךַײלג לװ טקנּפ ,ילאגףזדניא

 ;ד ןיא ןוא ַאא ףכַאילגנַאד ,כַאילגנַאמ רעטרעוו

 ,וו"זַאא 6810682/610װסת, חו61069816/006ת ד"יחנ

 תצוססזוסת 60/86218 סה, (ט6ע 616 86:16518006 ()

 + 50180ת6 148ז) טסת 11014815 8 1914, 512,816.

 -- .ץצילדעש ןיא ךיֹוא --- .ח"זַאא עװעקיל ,עשרָאװ ןיא ש"בצ (2

 -- .עװעקיל ןיא ש"בצ (3

 ךעכַײלג ןַײמ :103 .קראה ,ןכַײלג ןײמ 108 .פל 4

 | - .טתש 60081 =)
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 ןּוא ןעכַײלגנַײמ טָימ שַימְונֹונעס יא ל6גסניי 2
 ָאד וא 'סנַײמ - ןעכַײלגרעזדנּוא טִימ לאררעזדנרא
 זת 61 - ד'הנ ןיא יו ("ְךיא, ןּופ) םרופוויטינעג עטכעמוא
 16046(4 זחסותסז 2//=) ת658161ס6ה9פת

 ז;א ראיע ןעװ ,לַאגס-ַאַאמ טַאאג ו ךיא, :םעדָאר 2
 רשפא רעדֹוא .סנעגייא ןַײמ .ה .ד - ."עקשורד ט ,ןרוופאגעווש
 .ה .ד) צלַאגסדַאַאמ ?ווק טָאטש גנוצרלקרַאפ ַא ודנוא רַאפ ָאד זיא
 ןַײמ ןּופ ןעגעלֹוק ;ד הק .גרעגייטש ןַײמ ןּופ ןעשטנעמ ;?וו*
 - ?(פטסַאּפ דנַאטש ןַײמ ןּופ שטנעמ ַא רַאפ !ול רעדָא ,:ךַאּפ

 5 ַא ג

 1,6446 טַײטַאּב 206169521610תסת 1(  דד 6 8
 ןּופ ,רעגליטש ןַײמ ןּופ ןעשטנעמל :ןעכַײלגנַײמ .זתסותסז זי
 ןּופ ,ןימ ןַײמ ןּופ ,דַארג ןַײמ ןּופ ,סַאלק ןַײמ ןֹופ ,דנַאטש ןַיײמ
 - .לאנסניײמ שיגולַאנַא .'כו +עירוגעטַאק ןַײמ ןּופ ,ּפֵיט ןַײמ
 רעד ןופ ןעדייל סָאװ ,ענעגל;אסָאד זיא ןדָ לא (דניא
 ,דַארג דנַאטש .סַאלק םעד ןופ ,ּפיט םעד ןופ ,עירֹוגעטַאק
 ,6רימ טָאװ

 ןעּביֹוהעגנָא טֹוה לא ג סָאװ ,ןעמונעג ךִיז טוה ןופרעד 02
 (ןעטלעז םגה) וד"ה קידנעטשטסּבלעז סלַא ךיֹוא ןערעוו ּוצ טכיֹורּבעג
 ןיַא טש:נ ;ס2 :ןישּולַאק -- .טרַא ,טרֹוס ,ןימ שטַײט רעד טימ
 ןייא) ןימ ןייא טשִינ וואס .ה .ד ,וד שגנ יא לֵאג ןיא ,...לג
 דייר ?ד) ָאטשינ זיא (תוכיא ,טרֹוס) ןִימ לא ,(תוכיא ןינא ,טרוס
 (1874 עשרַאוו) פםיגווזק ,לעּבֹוס ןמלז - .(ןעצלעּפ ןעגעװ ָאד זִיא
 רעדנַא ןייא ןיא רעטִייװ ןיוָאל ךיז רימ ןעדרעװ  טצָנאג } 7
 - .(19 8 ל"גפ) צרעזַײה לה ַאג

 ל א ג ז ,ל ַא ג ס

 טרֹוווריפ ןּופ וו'ה סָאד ןעל;לשסיֹוא םַאַּב (1 -- 7 8
 ,לַאגס - ןַײמ :טלייטעג שטלַאפ ןעמ טֹוה ,(8 9) לַאגסנַײמ

 --- .271 ןעילעגנע ,209 ,140 סרעדנַאז ,895 11 טנגַאמליװ ל"גפ 4
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 .ש"ּבצ ןעעז רָימ סעכלעו ,לַאגס וו"ה סָאד ןעמּוקעגפיֹוא זִיא

  ,סַאלק רעלעטימ רעד .ה .ד ,6לָאג ס עלאטימ טדצ) םעדָאר ןִיא

 "ט* רעד ךַיז טמענ ןּופרעד - .(סַאלקלעטַימ רעד ,דנַאטש ,דַארג

 5 9) לַאגסרעזדנּוא םרֹופ רעד ןיא ךיֹוא

 ןערווועג ג רַאפ ס) ילַאג/-ַאַאמ ךיוא סיֹורַא טדער'מ (2

 ל ַאגז - ןַאַא מ :גנונערטפַארט רעשטלַאפ ַאּב ,(קלטפַאהמיטש

 ןיִא םּבִילקַאגסווא ּבֹוכי :עשרַאװ - ,;ַאָגז וו"ה סָאד ןופרעד

 - .אל ַא גז םדנַא ןט ן;פ :ןַױדַאר - .סלַאגז

 גנוקרַאטשרַאּפ סלַא ילַאגזע ,6לַאגס, ,'לא

 .רעטרע װר ;ּפ ןּוּפ

 -ער רעדֹוא עקידנעגערפ ,עקידנעזַײװנָא ( -- ,8 8
 טקרַאטשרַאפ טפֹוא ןעשִידִיי ןִיא ןערעװ רעטרעוורלפ עוויטַאל

 ;טרֹוס ןִימ רעטרעװטּפיוה יד ןופ סנְולא יז ּוצ ןעּבעגּוצ ךרּוד

 ַײרד רעדֹוא ןיוװצ ּוצ ּוליפַא רעדֹוא ,עדֹומ ,רעגַייטש טרַא

 ?מ.ַאזט ז;ר, :עשרַאװ ןיא ש"ּבצ -- ,ןעמינונלס עקִיזֹודיד ןּוּפ

 --ָלמ.ַאז ט, ,("וזיא שטנעמ ַאוט, ,"שטנעמ .ַאזט ז;ר, =) "שטנעמ-

 - .(ןעּפַאכנָא רֶימֹל ,.ר = .ר רעקִיּבלעזרעד =) "!טרֹופֹוּפַאר עצלעז

 ,עוועקיל -- ."אירוטסלא ןלמ:ַאזט ןאיעשאג :א ּוד, : ןלשטירקַאז

 ףֹוא ,/ : (.ק .ועליפ) ווֹופעזּוי - ."טקַאפ-?מ.ַאזט ןיעוװאג ;א ּוד,

 - ."גנַאג ןַימיַאזּפ ט;מ ןיַאגיצ, :ןישערבעש - ."טַאַא ןלמ אוס

 - .(םרֹופ ַאזַא ןיא .ה .ד) 'טַאמרֹופ -?מ-ַאוס ףֹואי : שטירזעמ

 ןערעגנעל ןייא ןלא ,שודֹול - ."םפיֹוא ן;מ:ט-ייווס ףֹוא , : עשרַאװ

 טאּברַאאג טור, ןּוא 'ןטפעשאג אנאכלווס טָאּברַאאג טור, :ץצז

 -;מ-אק:טעוט , :קסִירּב - .ףטפעשאג ןימ.אנאכלווט

 - *!טרֵא ןימיט.רַאפ ףֹוא; :קצנילּפ - ,"ןשטנעמ אדלַיװ

 יַאזט, :קצֹולּפ - .ףכַא ןטרֹוס.אק:טעוט:טֹוא , ;קסירצ

 ךונ :א, : עגַארּפ - ."ראדינס ךאצלעטש שטנעמ ראגיַאטש

 לַאגזוװדניא : ךיֹוא רעצירעד ןּוא -- .עװעקיל ,עשרַאװ ןיא ט"בצ 1
 -- .(ץעילדעש) לַאגוטזדגיא ,(עװעקיל ,עשרַאװ) לאגזאודנלא ,(ע-רָאװ}
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 טר'ס+-9מ :ַאזס, :קצנילּפ-."ןכַא ע גיַאטש44כ אל וט

 --'יאו ןאיעג לָלטְס טרוס--?מ יַאז ס ן;א, : שטירזעמ --,"שטנעמ

 שטנעמ {טרַא) טַאַאיטרֹוס-ארטסּוװ ,ש;ניַאטשטּפכ, :עוועקיל

 טַאַאיטרֹוס+-למ :ס רַא ס ,ש:ניַאטשטפכ, : עוועקיל -- *! זיס

 "טרַאיטרֹוסי-;מ:יַאזט ןוא; :עגליװ - "!ויס שטנעמ

 אדֹומיָימ אכאלעוט; :יקיר - .(ןפֹוא ַאזַא ףַא ,יֹזַא ==)

 ,"םווָלטֹומ -
 קידנערעה רעדֹוא קידנעכיורּבעג ,ןעריּפש ןעקמ (2

 ןעגנוהעגנָא זלא סָאװ ,טרוװטּפיוה סָאד זַא ,ןעגנודנעוו עכלעזַא

 ײרַאפ ןענָאװציֹוזַא ןַײרַא ללּכ ןִיא זִיא ,טרוווריפ םעד ןערווועג

 ;ד ןיא ןעק ןעמ;נֹוניס 8 ;ד ןּופ רעכעלטיא ,ןערֹוװעג טסַאלּב

 {(שטנעמ ןּופ) ּפיט ,רעטקַאראכ :ןעטַײטַאב ןעזַארפ עטרלטִיצ

 1 (שטנעמ ןּופ) ןעטּפַאשנעגייא עשיטע רעדֹוא שקיטסַײג ,עשִיזלפ -

 ,ענַאל עשימונוקע ,דַארג ,סָאלק ,דנַאטש ,גנולעטש עלַא;צֹוס

 .טערט שטַײט עטרלוצערּפ ,ערעגנע עקיזודיז רעּבֹוא ,'כו ךַאּפ !

 ך'סימ) סעּומש ןעצנַאג ץטימ גנודניּברַאפ ןיא טשרע סיֹורַא

 יַאזַא ,ןימ-ַאוַא זיא ,ךעלטנעגייא - .(טסקעטנֹוק ןעצנַאג

 כו טרַא:טרֹוס-ןִימיַאוַא טרֹוס-ןִימיַאוא ,רעגייטשי

 ײקיטעוַא ,ןימיעקַיטעוַא ןףאוש סָאװ ,ענעגללאסָאד

 טרַאײטרֹוס:רערעסָאװ ;ףעקיטעזַאא ךַײלג יא ןעטרֹוס

 לא טרַאיטרֹוס-ןִימ יָאר ַאס ;=(רע)רעסָאװפ ךַײלג זוא

 שַלִמ טרֹוװרְיפ סָאד :רעטרעװ ערעדנַא טלמ .פָא רַאס2 ךַײלג
 רֹונ ףֹוס לּכ ףֹוס זיא (רעטרעוװטּפיוה רעדֹוא) וו"ה ןופ ּכָאגּוצ
 .בָאנּוצ םּוש ןהָא ןללַא טרוװריפ סָאד סָאװ ,עקלּבלעזסָאד
 *רַאפ סלַא ,עלֹורַײּב ַא יװ טשינ רעמ טליּפש טרוווטּפיוה סָאד

 .טרוווריפ ןופ רעקרַאטש |

 ןעמרֹופ עטכַארּבעג (| ןיא ;ד ןעמ ףרַאד רעּב;רעד (3

 זָנֹא ה"ה סָאד :רעטרעוװרלפ עטצעזעגפיונוצ סלַא ןעטכַארטַאּב

 .ףעועג ןעּבוה רימ יו טרוװריפ ןּופ לללטדנַאטשַאב א ןערווועג

 =ערגניא ַאזַא ןערעװ ןעמינוניס ַײרד רעדֹוא ;?ווצ ךיוא ןענעק |
 -- ,(טנעלד



 ןשרַא ןעײג לַאגז לַאגס לַאג ךיֹא -- ,9 8

 רעטרעוור;לפ עטצעזעגפיֹונוצ עכעלנע ןיא לל:טדנַאטשַאּב סלַא

 - .48--10 98 ;ד רעטַײװ עז)

 לִיֹומ ןִיא ןערעה ןעמ ןעק עשרַאװ ןיא (1 -- 410 8

 גד ....ןיּבכ,) "שטנעמ לָאגָאזט; : שטנעמסקלופ ןעכעלטיא ןּופ -

 לַאנַאזט, :  לָאמטפֹוא טדערעגסיֹורַא ,('כו ..."זוא רט ,,.,טסלּב :

 ,ןללװעז ,וװערַאקסַאל ,,עצלנלעגומ ןזא שיגֹולַאנא - .,"שטנעמ

 ףװרעּפ לַאג-ַאזפ, :שודול - ..ק .קצולפ עציצנעווס ,ד

 .(טרַאדנּומּבלַאה רעד ןַיא)
 עגרוועי - ."שטנעמ לַאגסיַאוס, :רעג .,עשרַאװ (2

 ."ןיוש;ּפ לַאגס-:ַאזס ןשיא רס, : (ק .שרַאוו)

 ."אוויַאק;נ לאגז-ַאזס ז;א : ץלגעשווק (3

 ךעמ טעז ןעגנוצעזפיונּוצ לד ןּופ רעטקַארַאכ םעד 4

 ,: ךָאנ וו'ה ַא ןהֶא ץַאז ןיא רֹופ ןעמּוק יז ןעוו ,ןעטסעּבמַא

 י8וט שגנ ?ר, :שטלװיול - .סע טסײה שיוװלטנַאטסבוס

 - .ןעור ָיװ ,רעכלעזַא טשִינ זיא רע .ה .ד ,"חֹור יװ לַאג

 = .(ךיא ?װ רעכלעזַא = "ךעי יװ לאגס .ַאז ס, : םעדָאר

 םעד סיֹוא) "ל ַאג סי ַאוס ספ ;ז אנעק 21, :עשרַאװ

 רענייא רעד טּפַאכעגסױרַא לאס ןעכלעװ ןּופ ,סעומש ןעצנַאג

 טַײטַאּב טֹוה *"לַאגסַאזט ,, זַא ,ןעוועג ךעלדנעטשרַאפ זלא ,ץַאזגערפ

 יַאזַא ,לַאג *ַאז ַא זיא ,ךעלריטַאנ ,רֹונ --.((לורפנעסַאג ַא ָאד

 יעּפס ַא ק;דנעקורדסיוא ,רעכלעזַא ,ַאזַא ;ײװ !רעקרַאטש לַאג ס

 8 סָאמ רעסַיװעג ַא ןיא ןעגָאזּוציֹוזַא קידנעבָאה ,סנַאוינ ןעלעֶזצ |

 קלדנעטשלופ רעּבֹוא טרעװ עכלעוו) גנוטַײטַאב עטרלז;לַא;צעּפס -

 טגָאזמ ןעװ - .(טסקעטנוק ןעצנַאג ןופ ןֹופ ןּפַא טשרע רָאלק

 ןגא 'לאּביר ףאניפ טודניה םאניא ןיעג800 :עשראװ ןיא ש"בצ

 יַאזַא טַײטַאּב ,"טלעג אמט לא גס .אוס ךֹונ ןטיַאװצ םגד

 רֹונ ,(לעּבּור 108 .ה .ד) עמוס "אזא ט ק גּו פ, טשיג ָאד *לַאגס

 ? אנאוס רספ ;ן אבעק 5 :רעצריק ןעגָאז טנעקעג טלֹוװ'מ 1

 רצדא ,סתג (8/8 עשיליוּפ סָאד ל"גפ .- .(א38לעוס ףטפ :רעדֹוא)

 - .0484 1810821 עשיסור'ס)



 סעּפע רעדֹוא רעמ סעּפע ןַײז ןעק) עמוס *ַאזַא ר עפ עגמוא
 ,(105 לו רעקלנילוו

 ןי8 ךָאנ שיטסַאנועלּפ ךיֹוא טמק לַאגס קַאג 5
 ןיּב ךַאי, ;(עשרַאװ) "טעט;מֹוקלַאװ לַאג+ןל מ+ַאז ס, :ש"בצ
 לַאגס .-'מ .ַאו סט, ;(עשרַאװ) "שטנעמ לַאגס.-?םמיַאוס
 .(קצנילּפ) '* ןיושרסּפ

 ןצלאג טלֹור לװ לםַאג+ַאז ס איע זאל :םעדָאר 6
 טימ קישטַײטכַײלג ָאד זיא לַאג-ַאזַא) 6םאווטסדעילס דֹוּפ
 -קנּופ רעלַא;ּברעװדַא ןִזא ףיֹואיטערט ןּוא ,"ךַײלג, ,"טּוגיֹוזַא,
 שטַײט רעד טִימ ּברעװדַא סלַא 'ל ַא ג - ַאז 5 :קצניק ןיא-.(עיצ
 - .(8 8 ל"גפ) "לשמל ,לִיּפשַײּב םּוצ ,

 --."שטנעמ לַאג-טייוזט , :רעװַאר-װעשַאמט -- .11 8
 - ."ןשטנעמ לַאגייוזט , : עשרַאװ

 לַאגס .דַאזט, ,יווג לַאג-ןַאזט, : עשדַאװ --- 2 8
 -- ."רֹוג

 - ."ףשטנעמ לַאֹג 8בלוז; :קסּוטלוּפ (} -- .3 8
 לֵאג- ,נחבלוזט ט:מ, ,ןכַאז לאנ:418271ז ְךֹונ ט;מ, : שודֹול
 ,יףשטנעמ לַאנס-4בלעזט , : קסּוטלוּפ -- ."ןכַאז

 .ה .ד ,ןלַאגס-8גימ:4כלעזס טֹוד אניוװס, : עשרַאװ (?
 טרעה'מ ןעוו ,רָאלק זִיֹא סָאד 1 ערעסָאװ ."עכלעזַא, טרוד ןעניווו'ס
 - ,גולַאיד רעדוא גֹולֹונֹומ ןעצנאג םעד

 - 3 שטנעמ לַאגיסיטמסוװ, :ןלּבל - .14 8
 ; םורַא טּונימ ַא ןיא ןֹוא יד ?ק לאנג .'ס" פט, : עשרַאװ
 - .('?לק !טרקפסוװ,

 שטנעמ ?6ג.ט7ס807011 ,., :ספעש (1 הר ,15 8
 טרֹוד ןיֹוש טניֹוװ סָאװ ,םענויא ןּופ ליֹומ ןיא) ןילּבול -- ,"זנרש

 .טרספסּוװ ,טסיעװַאמ , : (עלַאיּביסיורג ןיא ןעריוּבעג ,רָאי
 שטנעמ לאז .סרספ2ר7ו, :עצירג -- ,"וב ךלא שטנעמ לַאג
 ,יןלרט

 -- ,ףַארטלעטימ ףַא שטעװק (}
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 *8לוװאג טשעה ךאניבי :עשרַאװ ןַיא טגָאזמ ןעװ (2

 ןָיא ךונ ךיִז טריּפש ,(א סוד לַאגס טרטפסוװ ,ןרֹוװַאג

 סלַא ןעטכַארטַאּב סע ןעק'מ ןּוא ,ו"ה ַא ןופ רּוטַאנ יד לַאגס

 לייטדנַאטשַאּב ַא רַאפ ןעמעננָא ךיֹוא רעּבֹוא סע ןעק'מ .סעכלעזַא

 ץלַא .(+סָאװע ךַײלג זלא סָאװ) טרֹוווריפ ןעטצעזעגפיונּוצ ַא ןּופ

 טלֹוּפ רעמ טערט רעכלעװ ,ןיז ןעשנסקַאטניס ןופ ּפָא טגנעה

 - .טסקעטנוק ןעצנַאג ןיא רֹונ סיֹורַא

 .-רַאס, ,.."לַאגרַאס; :עשרַאװ ןיא - ,16 8
 - ,"! ןשטנעמ לֵאגס

 :(.מג .וועקסיל .ק רעשטיוויֹול) װענַאשּפ .ד -- .17 8

 40 טנעקטד מע :טליּפ -- ."ןוס שטנעמ לַאג-טרַאס ,,.,

 - .ףיא סא לַאגס--רַאס ,םַאנווּפ םא ךַאד

 .-רַאסּוװ ,איעז ךַאַאלג אמ טא :עטרַאװ -- ,8 8

 = .ףויֹא סּוט שטנעמ לַאנז

 4רעדנַאפ ןּופ גנוקרַאטשרַאפ סלַא סלַאג(ס)צ

 ןיא טרעװ ורעדנַא טרֹוװַײּב סָאד ךיֹוא -- ,19 8

 ,רעגייטש ,ןִימ רעטרעווטפיֹוה יד טימ טקרַאטשרַאפ ןעשַידִיי

 ,שטנעמ ןימ-רעדנַא ןַא :טגָאזמ - .לַאג טימ ךיֹוא ןּוא ,טרֹוס

 ַײרד עלא) שטנעמ טרֹוס-רעדנַא ןַא ,שטנעמ רעגללטש-רעדנַא ןַא

 ?ַאצראדנַא ןט2 :דֹורגעשַיװ -- .(גשטנעמ רעדנַא ןַאנ ךַײלג

 - .ףןשטנעמ לַאגס-4ראדנַאפ :קסלעשַאנ -- .+ראיעילוק

 - .2 ,6 8 ל"נפ

 לַא ג ס.ןִימ

 ךעגעז טָאװ ,ןעמרֹופ עכעלטרעווריפ ;ד ןפ -- ,20 8
 .גיפרַאֿפ עו;טַאלוּפוק ;ד ךיז טמענ ,154 ,10 88 יד ןיא טכַארּבעג

 השנענַארַאפ א ףִא דימת ךיז טיצַאּב ,406406ץ6 :23 סרעדנז (}

 טנעכײצַאג ןּוא ,טלַאהגיא ןעטמיטשַאּב ַא טשרע טמּױקַאּב סע רעכלעװ ךרוד ,ךַאז

 ןיא טײקכײלג ַאֹּב ןה הגײהד ןּוא ,(טעטיטנעריאטשינ) טײקיצלעזסָאדטשינ סָאד

 -- ,עטײקנעװשראפ רעקידנעטשלות ַאּב ןה ןעקירעּביא םעלַא
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 .וז"יה קלדנעטשטסּבלעז סלַא טכיֹורּבעג טרעוו סָאװ .לַאגמ--?מ גנוד
 ןט ןיֹב ךיאפ :עשרַאװ ןיא ש"ּבצ .('6הצע-טָארע ?וװ שִיגֹולַאנַא)

 - אלַאגס+-?מ ודנַא ןס אנעז יַאז -:א ,ַאגס-+-?מ ֹודֹנֲא

 קיל ַאג

 4ללשג עטיג גוט ןדיעי טשגג :וועשטרָאק - ,21 8
 טשלנ ,ןלימ ענצלַא רע טִיג גָאט ןעדעי טשינ .ה .ד) +ךאלימ
 .ילַאװק עקיבלעד ,טרעוװװל רע סָאװ ,ךיימ יד טֹוה גָאט ןעדעי
 ,ףֹוא ז:א רָלְט ;דע ;?אלַא ק:לַאג אנעז ןליטש ;ױל ;(טעט)
 ןיא זיא ,ןעפֹוא ןיא ריט יד .ה .ד) אק:לַאג :א ,ךא ס'ַאװ
 סאל'טיוא ;ד2 : עשרַאװ -- ,(ןםערַאװ| .ה .ד ךַײלג ןרעמָיצ עדי
 ,ה .ד ,ךַײלג ןַײז ןעפרַאד תויתֹוא יד) פק;לַאג ַאַא ;צ םפַאד
 - ףטנעה אק:לַאג ןיעצ שִינ ;סע : ןַיזדַאר -- ,(פלט ןליא ןּופ עלַא

 קיד על ַאגֹנִיַל א

  אסשזאלַאגניא ויולב ,מיק ןלעסא :עשרַאװ -- , 8
 ךיז ןענעז סָאװ ןעשטנעמ ,ןעשטנעמ עכַײלג .ה .ד) +ןשטנעמ
 עטלַא זיֹולּב ש"ּבצ ,ןימ ןייא ןופ ,לַאג ןייא ןּופ ןעשטנעמ ,ךַײלג
 ןיילפ ,עמערָא זיֹלּב רעדֹוא עכַײר ויֹולּפ ,עגנִיי זיֹולּפ רעדֹוא
 .עמטמע ל"גפ - .('כו עטרעלקעגפיֹוא ןיֹלֹּב רעדֹוא עמורפ

 -- .ןפ ,1 ףְדֹושל

 לַאגַאז 7 ַאגוזה

 ןערעה טפֹוא רעֶיִיו ןעמ ןעק ןעשידָיילעטַימ ןִיא - .23 8
 ,עשרַאװ ןיא ש"בצ ,(ףַארט-ףוס ףֵא שטעווק) לֵאגרז ּברעוודא םעד
 ,.ק רעקסוּה) טָאטשַײנ ,(ק רעװַאר לעטעטשַײנ ,ןישטירקַאז
 / ףױקַאז ,עשרַאװ ןיא ש"בצ ,לא?ס/ ךיֹוא ןּוא ,,ווײזַאא רעמזיוצ
 סימ 8008/ עשיישטַײד סָאד ךעלריטַאג זיא'ס -- ,וו"זַאא ןישט
 .ריֹמ ךיא ןעק שרעדנא) ל 8 ג ףַא גנונעלגָא רעשינולומלטעסקלוּפ
 - .(! טָאטש 5 םעד ןערעלקרעד טשינ

 =- .128 ,(ךיז טקורד) 11 "ןֹושל.טמַאמ, ןײמ ל"יגפ (1
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 ןערעטנַאה) ,ןערעּפמַאה) -- .

 ןערעפמַא (ה)

 ך:זןרעּפמַאה טרָירטס;גער גו1 ןֹוצרעג (} -- ,4 8

 .עִיגֹולֹומיטע יד ןערעלקרעד טשינ ןעק רע זַא ,ןָאיטקרעמ ןּוא

 תסקס- = ךעזעלטרעוו = ךעז|רעּפמ ַאה6 2 ,םִיל (2

 ,0{4 00016ת0/ :טשטַײטרַאפ 4 יקרַאה ַאּב--.?6 0 גמעזמהיזימ סא

 יפָא רעד = חמסקסאהא006 :5 ןי;ירד - .0ס טטיסס'6

 .ס;ינרעּפמַאה איד ,אישק ַא ,גערפ-

 אניוי 31 (1884 גרוּברעטעפ) וויירּפ רעד ,ס"ממ 63

 ןעגעוו ץלַא ,העש ַא ןעגעק א יאדווא ןיש ָאד ךיוןערעּפמַאה

 ;(9"113) לערעגנ;פשטנַיװ ,ס'יממ -- ם...קרעט םעד טימ המחלמ רעד

 +סרעּפמַאהעג+צ ,35 .ךיז ןערעּפמַאה עטנערהעלעג רעזנזאפ

 רע* :5* ןש (188נ ענליוװ) רעּביֹור-טדַאטש איד ,ןללטשָאלּב רזוע--,41

 חרז טימ (ןעוֶוג לפלפמ) טרעּפמַאהע ג טלָאמּונַא ךִיז טָאה

 86 ההזהמ'פ עבפ) ךגא'ה -- .ףןידא רעביא דמלמ םעד

 רעד סָאװ...5 : 76 (1887 ענלַיוװ) דלָאהרעדנּוװ המלש 'ר ,(זיחס תתאה

 ןַ לָאז הנתח איד טרעּפמַאהיג יֹזַא ךיז טָאה ןתּוחמ

 ןַײק טינ ,טטַאלּבנעדלוג .ד .ח -- .תֹוּכוס גוא רּוּפַּכ םל ןלשִיווצ

 ירעילש ּוצ יא רַאפ רעדא : 2 (1806 ענלַײװ) ראָאּפ  עכַײלג

 עדייב ןעשיװצ ס;:נרעּפמאה ןעמּוקעגרָאפ רעדיװ סעמרַאזו

 ענליװ) רֹוּבִג רעשִידּוי רעד ,טטַאלּבנעדליג ,ד .ח -- ,6םידדצ

 -.8ש:ינרעּפמ ַאה אל :7 (5

 רעלופוש ולא .גנַאלקנָא ןֹהָא םרֹופ יד (1 - .25 8

 ,ת-גנַאלקנָא ןעדעי ּפִא קרַאטש ןעטָיה סָאװ ,מ"ימ ענעי ןיא דָארג

 ןיאּפמַאצ ןראפמ 8 : טשראו .ןעשידיילעטימ ןלא ּונייהד ןּוא

 ש ןרווואג ;סל : עגארּפ ,עשרַאװ -- .אךיז ןעגלרקל ,(ףןרעּפמַא וצ)

 אז ןשיצ ַאַארַאּפמאאג
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 ןַײלַא לעקיצַײח ,קִיד מיא--.ךִיןע רעּפמַא :108 ב"ש 6
 רעגָאװש ןַײא ךִיז טָאה םּורַא געט רָאּפַא ןלאא :41 (7 ענלִיוו)
 - ,+ארמג לעקיטש ןַײא ןיא ט רע ּפמ ַא ע ג םֶהָוא טימ רענַײז
 - .6ט ר עּפ מ ַא ע גכ :274 ;רעמ ,שַא

 |ע ר ע פ נ ַא (ה)

 ,81 (1888 עשרַאװ) דמלמ רעשננַארט רעד - .26 8
 - ,טרעּפנַאהַיג ...ךופ

 יד טימ ךיז לָאז רעא : 35 ןַילַא לעקוצַײח -- ,7 8
 | - .צןינרעל ןיא ןִגרעּפנַא

 צ;גֹולֹומָי טע :ד

 --- .ןענופעג !ז ּבֹוה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ - .28 8

 ,ח.גנַאלקנָא ןהָא םרֹופ ;ד םדֹק - .29 8
 = ד'נ הזתמ 61ת :טכּוּב 270 (1894 רָאי) | ב"וד (}
 ,1ת66ת46 64 80110146 8866 1ת0651ת6ת46+ 67
 --.ןעטעּברַא ךעלרעהפיֹואמּוא ,ןּוט קִיּורמּוא ןּוא טגנערטשעגנָא .ה .ד
 עלַאה) וו"ד סלואּפ ןאמרעה ןיא ךיֹוא טכַארּבעג זִיַא וו"צ סָאד
 ןּוא טנעה טימּכ שטַײט רעד טְיִמ ,שישטַײד:ןֹופצ סלַא ,17 (1
 ,,חמסת 61089 8זממס|ת" ונייהד ןּיא +ןעגעוװַאּכ ךִיז קוטפעה סִיּפ
 יז 21 סרעדנַאז ַאב - .(ןעכיירגרעד ּוצ סע ידּכ ,..,.סעּפע ךֹונֹי)
 47 רעדנַא;ט ַאּב -- .ףעּבערטש סעּפע ךֹונ קידנעלּפַאצפ שטַײט
 --.וד10סעמהזמסא ינסנס- העט זמ" , םֹרֹופ עטרעטלערַאפ סלַא
 ןערעגַאּב קיטפעהל ,םרֹופ עכעלטרַאדנּומ סלַא 130 1 ןַאמפֹוה ַאּב
 ,קּורדסיוא רערעילימַאפ סלַא 45 11 סרעדנַאז:טערּומ ַאּב -- ,6סעּפע
 40 זש 8ע0 106" ,ןעדער טרַא רענעזולענּפָא רעמיטניא ןיא

 ןיטלמ גנודניּברַאפ ןלא םרֹופ ;ד טלעטש 279 { ּב"װד (2
 א ךיז קידנעלעטשּפָא טשִינ) טכוּב ןּוא ,8זחמ18 ןעשַידרונטלַא
 (8זוקסות =) אזתקסעץת םרֹופ עשיסעה ַא (עֶ;גֹולֹומיטע רעד
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 ןעשִידיי ןופ עיגֹולומוטע יד ףַא ךיֹוא ןַײש ַא טפרַאװ עכלעוו

 ןערעּפמַא
 :ןעשיקרעמַײנ ן'רַאפ טכּוּב 'טרעכיוט ןַאמרעה ,בגא 6

 ,+ןעטעּב קנדרדסכ ךרוד ןעצייר ןעצעמעג קשזמ = גתקטש/ת

 ןעסיוטשי) ץשזזסת ד"נמ ץן'טימ טרֹוװטַײצ סָאד טכַײלגרַאפ ןוא

 טשזאפת ןעשַיקרעמַײנ ן'טימ ןּוא (:ןעציײר ; ךַאז רעקִיציּפש ַא טימ

 ַא ןהָא (טשעסת ןּופ גנודללברעטַײװ .זנעטניא-.נימַיד עטלעּפוט)

 | .ףןעטעּברַאמורַא ,ןעטעּברַא הלועּפ

 --.?8זתקשות ןעקיזודמעד ןּופ בודק ַא ןַײז 8תמתמסעמ לֹוז 4

 .תי טִימ ןעמרופ - רעטַײװ - ,30 8
 ת 8 זת מ 6 /ת :; 322 7 רָאפ 11 ,ןש ּביװד (

 ,אסיפ ;ד טימ ןענעװַאּב ךַיז טרעּפמולעגמוא רעדוא קידנעלּפַאצכ

 +רעה-ןּוא-ןִיה ךלֹז ןעגעוװַאב ,(ןעשיגרעצעגעה ןִיא) :ק;סעלכַאנ ןיגּפ

 295 סרעדנַאז ַאּב - (שימשּת ןעגעוו ךיֹוא טכיורפעג ,ד"נ)

 אֹּב - .ףןעגעװַאּב רעה.ןואןִיה ךיז קידנעלּפַאצנ : טשטַײטרַאפ

 יגַא.טערּומ ַאֹּב -- .ףךִיז ןעגַיװ ,ךיז ןעגעווַאב* : 560 רעדנַאלט

 ,58 1909 מ"מדפצ) טרעכַיט -- .0 08ת816" :481 סרעד

 לּוַאּפ אב -- .ףןעלּפַאצצ (שיטנַאנֹוס }) תמתקומח :(14{ 0

 ,טכֹוּבעג טשִינ
 .תס 8 ט61ח" :ןווַב } ב"ב (2
 .רֹוגטלַא ן'טימ 8 חס 61 קידנעדניּברַאפ ,210 ב"יוד (8

 טלַאה ,תהזמק ס}זװ8תת ךיֹוא וצ טיצ ,800218 ןעשיד

 1) הסזתבתת 160 סה6ז4{, /ט9 86ז0 תסטתתבז-

 אופסחסת 600149008426. 218/188 1909 165, 1910 42 -

 2)= 1, 5100 610181098 טפתסתומסת, טט6106ש10ת {שתו

 50ת160046 006/ 21098008ע2614 זו8סתסת { 2. 6ותסת, !תח

 2שוה 26816ת ה8ע0סת) תוהו ותזװ טזמעסתסת, 006 זחו

 61 חסתת 610121086ת 1? סתּפסתסת ,--

 טרעּפמולעגמוא; תהותזתס!ת ךיוא טוב 212 ,{ ,ןש ב"חחד 6(

 קיצנּוק טרעװ סָאװ ,ץנַאט םוצ ךפיה סלַא ,סּופ ןעצנַאג ן'טימ ןעגנירפש שהחיח

 ירעד ּוצ טוה ההזתקס!ת זַא ,טנײמ ןוא -- ,"עטַאיּפ רעד טימ טריפעגסיוא

 = .ט8זתמס}!ת וצ 28תתזוס)ת יװ ,תוכײש רעדנַא ןייק טשינ םיופ רעקיזוד

103 



 רעּבֹוא .עשיבורק רָאֿפ תי ןתָא ןוא 00 ןעמרופ יז םוראיוזַא
 טשינ ןעק םחוקס!ת זַא ,טרעקרַאפ ,טקרעמַאּפ 812 11 ,10 פ"ווד
 .הפזתמס}ת ןופ בורק ןעשיגולומיטע ןַא האפ ןערעוו ןעטלטהענ

 עטצינשעגק תוהזתטסגעתהתחמ 2291 1 ,1/ ף"ד (4 -
 עכלעוו טיֿמ ,רעדילג עכעלגעווַאפ טימ עק'לַאיל ענעלװָאט רעדוא
 ןַײװנָא טיֿמ 205 לַאּפ אב שינולששא - .2ןענצ ךרוד טרלגער'מ
 'עגָארטעגרעביא ןיא ,טרעװ ןוא ,ןָא ה"י ןעטי-17 ןופ טנעקאב זַא
 גנירג ךיז טוול סָאװ ,ןעשטנעמ ַא ןופ ךיוא טכיורבעג ,ןיז םענ
 אש ַאק : 208 סרעדנאז אב - .ןעליװ ןעדמערפ א ךרוד ןעקנעל
 .עגפיונוצ ןופ טלעטשעגפיונוצ ,שטנעמ ט ונייהד ,רוגומ עקלדלעּפ
 ןרוד גנוגעװַאפ ןיא טכַארכעג ןערעװ סָאװ ,רעדללג ענעדנוּב
 .קגמיונופ ,עק לאל ַאפ :761 {| ןאמפוה - .סלערלנש 8 ןעוצ
 יד ןיא ךיז ןעגעװאפ סָאװ ,רעדילג עטרעדעלַאה ןופ סלעטש
 180 ענולק ַאכ ךיוא ,200 רעדגאט אה טכובעג - .ףעקנעלעג
 ,(גנורעלקרעד רעשלגולומלטע ןהָא)

 ,163066 = ה 8זת ק 6 1 :259 ב" שיּבעהש ,דימש (5
 - .רעגיומש ,שיקעל ,הטֹוש .ה ,ד

 א הממממס|ת ןוא 2זתמס!ת ןעשיװצ (( -- .31 8
 ַא ךיֹוא רעֶּבוא ,שטַײט רעד ןִיא טפַאשחבורק עסיֹורג א ןַארַאפ
 ןהתוקות = תזממ!ת : טכוּב ?עטפעװ ןיֹולּב .קוליה רעסיוועג
 ,(שיבליז דנװקיל רעד עדייפ ןיא)

 ןערעפמַאה ,ןערעּפנא ןערעפמא עשידיי יד (2
 שיגֹולֹויזַאמעס ,ןעמינוניס עקידנעטשלפ ןענעע (ןערעפנַאה)
 -.ם" ןהָא ןוא טימ) ןעמרֹופ עשישטַײד עדייה וצ טנַאנ רעניז
 ןערעפמא יו ההזת מט 6}תוצ ןעיצטפ ךיז ןעק ןערעפמאה

 - (הזחמטסס!ת) גזטסז7ת ֹוצ

 - .עלעש טנעמלעפ ַאצ :שידײ ףָא (1

 2) יז ׂׂש ס 6 54 6, ט/הז/6סזטטסחה 600ז 60681120
 9006ת /!טת68/4. 110606ח 1882, --
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 ה ן'א זה

 טימ : םז;לעלַארַאּפ.ןעמרֹופ םעד ךייש סָאװ -- .32 8

 ערעדנא ךיֹוא ןַארַאפ ןעשידיי ןלא ןענעז ,ית- טימ ןּוא .זחי

 | - .ןעללּפש ַײב

 ,1 ,16 8 } טמטנַאנוסנק ןַײמ זא (6 -- 3 8

 ךיז טסטּפ גנַאלקטײרפיוא רַאֿפ לַאזא זַא ,ללפ םעד ףלא גנערצ

 ,(5--1) 206 38 יד ןוא ןוא ,6גנַאלקסײױטוא ןופ ןאגרוא םוצ ּוצ

 ןיא ןעמרופ עשידיי ךלא רלרטסיגשר ,219 ,213 0 ({ 8

 יזת ןנא רעּבנא-טניג גנמלקסײרפיוא ןעקלדעפנללנװצ ראֹּפ ח עכלעוו

 98 !ד ןיא אפוו טרֹוד טסעפ ךיא לעטש קוטטצכיטלג 2

 זַא 5 ,4) 219 8 ,4 ,3) 209 ,(6 ,5 ,8 2) 8 ,(7 ,6 ,5) 6

 ת עכלעוו ןנא ,ןעלפאקוװ = ענלעצנללא ןארָאפ ןוא ,מ"מ ןַארַאפ

 ,ע;צַאקיטרַא רעכעלטעיװעג ןַײז אב טבַײלּפ ע ,ס רַאּפ

 ףתשכ;ה רעקידעפיה רָאג 8 ןךוא רעכבֹוא ,ז טרעדנע רעדוא

 לֵאקֹווװ םעד קנדנער;לַאזאג ,רוטאו עשיטנאבוסגוק ןַָא-טרעו)

 .(ךיז ףאפ

 וצּפָא ךי רעיונעג ,וצ ךיא גָאז ןטטרוד 220 4 ןיא

 יעמַאמל דנַאּב ןעטילוװצ ןוא גנטַײשרעד רעקיזודרעד ףא ןעלעטש

 רַאפ רֹונ ,טצעזעגּפָא ןיֹוש טא דנַאּב רעטנַאמרעד רעד ,ףןֹוַׁשל

 לעװ ךִיא .ץַאלּפ טלעפרַאפ טרוד טֹוח עמעט רענעפּורעגנָא רעד

 : ןערעלקרעד  יֹוזַא ךַאז ;ד ןעק'מ זַא ,ןעקרעמנָא ָא ד רעבירעד

 טמּוק (גנַאלקוװ;זלפסקע ןעלאליּב ץטימ ת ןופ) עיצַאלימיסא

 .װצ ןּופ שינעגעגַאּב ןעדַײמּוצסיֹוא ידּכ ,רֹופ טשִינ

 .טרוארילּוקִיטרַא םענעגֹומֹוה טימ ןעגנַאלק

 עקיגייא ןַלא סָאװ ,ןופרעד ןעמענ ךיז זּומ גנּודַײמסױוא ַאזַא (4

 ;טרַא םַאּב טַייק-עװש ַא ,סיֹוא טזַײװ ,טריטסיזקע מ"ימ עשידִיי

 רעטשרע רעד ןעוו) :3מ- ,.9מ- סעיצַאניּבמוק-ןעגנַאלק יד ןערילּוק

 - .(ףַאוט ןעטשטעווקעג ןופ גנַאלקסיוא ןִיא טייטש גנַאלק

 ולְיפַא טגנערב ט:יקרעװש עטנַאמרעד ;ד (} -- ,34 8

 גנַאלקסַײרפױא ןעלַא;בַאליּב רַאפ זת רעשינאגרוא זא ,וצרעיד
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 ,ןעצנַאגיא טדנוװשרַאפ רעדֹוא ,ת ןיא טכַאװשעגּפָא טרעוו
 ,ךלז רַאפ לָאקֹוװ םעד קידנער;לַאזַאנ

 ,ךַארּפשסיוא רעקידעּבעל ןּופ ּבָאגרעּביא ןַא ןַײז זומ סע (2
 ןיא זה טָאטש ת טימ טגנילעגסיֹוא ןערעװ רעטרעוו עקיניא ןעוו
 םעד ךיז ףַא טגָארט ןַארּפש רעִייז סָאװ ,ןעלעווק עשירַארעטיל
 -- .(41--35 88 יד ןיא ןעליטשַײּב) טרַאדנומ ןּופ ביֹוטשנעמּולּב

 ענפ (1880 גרעּבמעל) ףןורכז ינבאי ןיא (1 -- ,39 8
 ..יכדרמל יוניכ אוהו ,..ליּפמוג ..,לפמינכ :רלמ ןענול
 ?רואל יוניּכ ןיל פ מי ג .יכױרמל יניכ כ"ג ןײלּפמוג
 ךיֹוא ןעלעוק ערעדנַא ןופ טגנערּב רֹּבחִמ רעד -- 6 ,,,לכדרמלו
 הליפמוג ,יל פ מוג :ןעמָאנ םעד ןופ ןעטלַאטשעג עכלעוַא
 -.לעפמּוג :36 11 םימיענהו םיבהאגה - .ּפמוג ,לּפמיג
 רעגלדעבעל רעד ,סומלַאק .א 118 11 (1875 עשרַאװ) לעדוי ,ס'יממ
 לנרטּפש ךורב ,רעּבַײרש רעד ביל ;42 ,41 (1876 סעדא) םותי
 .ערָאדיס לעװַאּפ ,ל"הי ;װ"זַאא 19 ,,912 ,,96 (1881 עשרַאװ)
 ;860 }1 רענַײג;צ איד { ו"זַאא .94 (1882 עשרַאװ) שטִ;װ
 עּבעיל דנוא דלעג ,ןוסלעדּוי .מ 470 רעדיל עשידוי ןּופ ןלזַאגַאמ
 ,ןל;טשָאלב רזוע ;16 (1887 סעדַא) גנודצלַא ; 816 (1806 ענלנוו)
 עייאדּכ ןַײא ,ןוזדוּב .- 1 21 (1804 ענלִיװ) רעליּפשנעטרָאק רעד
 לנע - .ליּפמִיִג ,לעּפמִיג :7 (1804 ענליװ) ןיּבעל'כ ךַאז
 .יקסװוקַארושז .ַאּב -.לוּפמְִלג :66 (1808 עשרַאװ) בהוה
 .פמיג ,21 ןילּפמִיג ,37 לּפמִיג 29 לפמּוג :'שטְיװוניּבַאר
 'נעגלא ןעשלשטַײד ןּופ טמַאטש--,37 טכירּפמּוג ,26 23 טכער
 ,(גטזחמז60/14 ןעמָאנ

 - .ת טימ םרוטלעלַארַאּפ ַא רֹופ ןעשִידי ןיא טמא (2
 4 (1878 עשרַאוו) דנפפ ןיזילא רעטניװצ רעד ,רעבַײרש רעד ּבללל
 ,ליּפנִיג ,לעּפנִיג :וו"זטא 18 ,14 ,7 ,.מ 3) 6 ,(.מ ?) 5 ,(לָאמ ?)
 ןיא ךיֹוא - (טלעּפמיג :5 ,ז ףַא ,לָאמ ןילא ויולּב) ןעלּפנוג

 0 { 0 עוץמםאסעסאנז ח 0 81 180ת0-
 םחינמ, 11080606 (000/8218 680סעסאעצס 4018.

 ס0ץצפ8המאח 1874 - 7 | |
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 (1877 רימוטַישו (החטבה סנעדייז םעד ןופ דגיק עטּױג סָאד

 - .ת טלמ 1

 טיאק:ּפמ:וטש ק:ּפמיטש :ץונעמערק (( -- ,36 8
 : רעסקעל -- .(לעטַײזףוס 8 ,םנָא 847 1 םזיטנַאנוסנוק ןַײמ ל"גפ)

 יייפןעּבירץגסיוא ,ףרָאש טשינ ,קיּפמיטש ,עילַאקל וו'ב פ?טמומ}

 ףיֹא קּפ גֵי טש * :14 (1868 רומֹוטישו) קינזלצקַא (2

 - .?גירבע רעד

 ,הרבח ,טפ;שלעזענ=אינַאּפמֹוק :ץינעמערק (1 -- ,37 8
 ,129 11 .פיל ,182 .פִיל -- ,תופתוש ; טפַאשלעזעגסלעדנַאה ; םלֹוע

 ,ןֿפפ .פיל - .עינַאּפ מו ק :204 ןזלרד ,205 ,קרַאה ,82 .,וורוה

 ַאּפ מֹוק :169 .פיל - ןֹוינַאּּפ מ ו ק :208 .קרַאה ,ם2 .וורוה

 .װרּוה ל"גפ) ףןעכַאמ-תופּתּוש ,ךיז ןעקִינלרַאפפ ך ע ז.ןר}נ

 ,ךיֹוא ןִיטרָאק ןיא טלעיּפש אפיל 'ר 5: 80 לעכלטנערעטש -- .(

 עמשטערק ַא ןיא ?יגַאפ מ ָא ק ַא ץעגרע ךעז טפערט סע יּבַא

 ,10 ,0 עטתקדצ איד עשטניּב 462 10 םימיענהו טיבהאנה--,וליפָא

 .עינַאּפ מ ָא קל :(52 ,45 ,4 1 פ"פ) וינעּפמעטס ; וויזַאא ,12 1

 יַא פמ ָא ק ַאא :41 (1880 עגליװ) ןהּכ רעד ,ן;לטשַאלּב .ע --

 צ+רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקָאד רעד ,לעּבוס .ק - .+עקנָאינ

 +עינַאּפמָאקל :עטתקדצ איד עשטניצ -,60 ּול נ ַא פ מ ָא קל 5

 ; 46 וינעפמעטס --.0 ,8 +סלנַאּפמָאק ,סענַאּפמָאקי ,ן1 9 8
 תרבח רעד טימ טעִינַאּפמ ָאק עגפיֹונּו צ ךיז רע טָאהצ
 ,8םירמז-ילּכ.טדָאטש

 רּוציק ; 31 ווזירּפ רעד ; (37 1 ב"פ) לערעגניפשטניװ (2
 םימיענהו םיבהאנה 414 (1878 ענליװ) ישילשה  ןימינב תועסמ
 סעדַא) ןהָאילַאדעמ רעד 417 (1873 ענליװ) החמש לֹוק ;81 ,21 1

 ףטד ףט ק;ּפמיטש :ץינעמערק -- .קורדסיֹוא רעכעלטרַאסנעדער (
 ךִד ףֹוא טָאגרַאהַאג :עשרַאװ ןיא -- 2647 'ג ג"א ַאג טכונעג ,;רוולא

 - .ארוווא
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 }158 (00 ענליװ) טכַאנ עכילקערש איד ,ןֹוזדוּב .0 }38 5

 ,רענוועל ,ח .ג 191 (1904 ענלִיוװ) :עלעמולּב ענלוש אלדכ ,ןֹוזדּוּב ,ש
 - .עינא פ מּוק 111 ,8 (1808 ענליװ) עטַאט רעמּוטש רעד
 ;:8 1 (1804 ענלִיװ) ן;רעטײנ ענש איד לַאגעס .ט .פ
 .ָאינ ַאּפמּוק

 סעדַא סעדָא ןופ עסינמלהעג אוֹד ,ןאמרעקעּב .ש 6
 ןעגנאגלג סיֹורַא ךיז ןענַײז עינ 9887 ץצנַאג אלדע 177 5
 .עינַאפמ אק :22 עטאט רעמוטש רעד ,רענוועל .ח .ג --?ןעגָאלש

 ם0ותמ8-  שינעלַאטנא .00ז0080016 : ׁשֵיינַארפ (4
 סלַא ןעשינעלַאטיא ןופ ןעמונעג 1800 םּורַא ד"הנ -- .8018
 ,6םוטתושטלעדנַאה ,טפַאשלעזעגל שטַײט רעד טימ טרוװוסלעדנַאה
 ןּופ שטַײט רעד טימ ןלמרעט רעשלרעט ?יליֿמ טלא 1000 םורַא ןּוא
 עשידיי לד -- 284 עגלק) 1000088ת16 :(םסע8 ןעשינסור
 ןעשִיליֹוּפ ןופ ןעמונעג ףַאוט ןעטשרע נא ס טימ ןעמרופ
 א081- עשיסור ןד ןּופ לעוטנעװע (4 } םייווּפ !טסעוק8מ)8
 ;ר ךייש סָאװ -- .(ג9 11 לַאד) אסאםפמעסעמ! 8
 יומ עשיליומ סָאד ךיֹוא טוה ףַנרט ןעטשרע ןיא ט טימ ןעמרופ
 .לשטַײד ןופ ,(גסזחװמ8ת|סח, סזחמ8ת=) אט תמ ק 8 ףעלטרַא
 --.אטזחמּפת 2773 רעדנַאנט ,(631 ,424 11 3"וּפ) !הטזוקסת ןעש
 לאקװ ןעקיזודמעד ןעּבֹוה ףֵשרט ןעטשרע ןיא 8 טימ ןעמרופ ;ד
 .רקיע-רַאפ ןעכַאוושוצָא ץנעדנעט רעשידל רעד ןעקנַאדרַאפ וצ
 ,לַאקווו-ףארט ןעשישטעווק

 (1089 ענליװ) הרקע לנר ,ווונַאּבילק ללה ;28 הנר לֹוק (8
 - .47 ײ ג ַא ס נָא קפ :11 (1876 רֶלמֹושְיׂש) לואש השעמ 8
 או 5 ג ַאקי ,ס1 ,82 81 +עינ ַאפנ ָא קל :דנַאּב ןיזײא רעטְניווצ
 ;:76 סעדָא ןּופ עסלנמללהעג אָוֹד ,ןאמרעקעּב .ש - 4 עי 2
 ןוא ןעננַאגעג ןַײרַא ןענַײװװ עינא 1 ַאק עצנַאג אודא -

 -- ,גלעטיילק

 (פ ןל1 .) ןוֿפ 8 } םלטנַאנוסנק ןַײמ ץא (( - ,38 8
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 2(ןע)טשרעּפמֹול קימ ןעּברעװדַא ;ד ךִיא רלרטסלגעד

 יזת טימ ץלַא ,וו"זַאא 2ט שר עּפ מֹול ק
 -.טשרעּפנֹולקעמ :17 (1882 עשרַאװ) תולהצמ לֹוק (פ

 :העשזישט - .טש רעּפנֹול ק :74 סעדָא ןופ עסינמליהעג איד
 - ןטשרַאּפרילק

 ענלִיװ) עטסעקָאק איד ,ןלטשַאלּב רע (( -- ,39 8
 ,רעגהעל .ח .ג - אט ַײק טרע פ מול עג נואל :16 (3
 ןעט רע פמּול עג מּוא םעד טימע ;7 עטַאט רעמוטש רעד
 ךיֹוא) טרעַײװעגײא = ט7רעפמילעגמלאק :18 ,םיל -- ,טסנ
 רעסקעל -- טכוּבעג טשינ .קראה ןוא ,הרוה אב -- .(0/ 11 .פיל

 ,וויי'ה טתמקס!ומקד 6
 ןּב ןַײז טימ רעלטעב רעדעלפ רעדע ,רענוועל .ח ,ג (2

 --ףךליו ט ר עמ גול ע ג מ זו אל ;ן2 ,(1904 ענליװ) אדיחו

 610סא- = ךַאמַאז =ד עפ מלא :פִיל (1 -- 440 8
 = ץהסאהצמי :11 פיל - -.ף(םהב)א?עצ'מ , '20המצ0סעמ
 ,820 67 99 מלא ,ךעמאז רעד ;ךאמ רעד ;עדיוה ,לעקֹוש רעד

 ,טי;קעװוטּפַאר סָאד ,ד עפ מ ?ל א רעד = סדימסאעיזסממ 0 די טי

 רעד 888 טעפמיא ר עד :ןנטנרד -- .408 טליקערטסיב
 רע ד :107 ּב"ש ,59 .פלֹוו ,80 .קרֿפה - 2710 דנע פמיא

 --3ת ט4ּפמלא :עשרַאװ .זת ט:9פמיא :ץלנעמערק --.טעּפמ ! א

 ,ץלעק ,טלַאּפוא ,װעשטַאכוס ,װעדרַארעשז ןיא ךיוא טשַאּפמוילק;מ 0

 28 טרוו) (טשרעּפמַאלקימּכ :20 ,283 ,19 ,12 עלעקױעס --- .וועשטניט

 - .טשראּפמולק;מ : (.ק רעזדַארעש) קעדַאש = -- ,(טשרעּפמָאלקעמ
 -- ,ןטשאּפמוללק;מ עכסישפ

 ם"ס נעּפמעטס ,46 } ב"פ לערעגניפשטניװ ןיא ָא טימ טגײלעגסוא (2

 סָאד ,ןײטשָאלב .ע -- .11 (1808 ענליװ ,ןֹוזדּוּב . ןופ) ךילּפ עקטָאמ ,80 {

 .רעטסע עלעשרעה 'ר -- ,טסרעּפמֹולּפ :6 1 (1805 ענליװ) דלָאג עלעסעק

 ,עװעדולב --.(טשרצמיולפ :15) טשרעּפמיולּכ :2 (1884 עשרַאװ) רעלָאּפ

 ןעטשרעפמּולק 179 דלָאהרעדנוװ תמלש 'ר -- .טשטּפמילק : גרעּבמעל

 : קצנילפ ,ןטשרַאּפמולק :ץנעװערד-ישזבו -- .(טטרעמו5צ 78)

 {וֹוסירָאְפ ,הוכעלעשז ,עװעקיל ,(עשרַאװ ַאֹּב) װעינּוקֹוא = - ,ןטשּממולק

 -- ,ןטשטּפמללק :ץצילוצש - .ןטשאטמ'ילק
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 תידוהי ענעש איד ,ךֹוזַאמ-רעכַאז { 62 ,48 ,42 וווזיֹרּפ רעד ,ס''ממ
 ; 6 (1808 ענלַיװ) לעטכ;ל הֹּכֹונח ,ןֹוודֹוּב 17;  (1889 .דרעּב)
 תחלש ,ג"לי { 21 (1900 ענלִיװ) טכַאנ עכילקערש איד ,ןֹוודּוּב .ש
 ;10 (1011 קצולס) םולש א ,רֹוׂשוֲאיֹוו ןֹומֹולַא;ס ;00,15 ןילוח
 .מ לא 42 ירעמ ;88 (1880 ענליװ) ןהֹּכ רעד ,ןללטשָאלּב .ע
 ;ןכ 11 עמומ עזייב איד ,118 לעגנוי עשיד;סח סָאד - .טעפ
 -.,טּוּפמִיא : 16 (1883 .װ) תובא רבק סללַאטנעי - .ט עפ מוא
 .ט גע פ מ * א :38 .,תועסמ רוציק

 ותעסתו ,(ךעלטרַאדנּומ) זחֲחמס0, וזחמס{ : 11 ב"רופ (2
 ,גזחמס+טפ .טאל ןּופ -- ,(טכיורצבעגקלגללװ) 1תמס+ ,(ךעלטרַאזנּומ)

 } 22 (1873 ענלִיװ) הרמז לֹוק ;8 11 םימיענהו םימהאנה (3
 ענקיש איד ,ןיבּור .ג ; ןכ (1808 ענלִיװ) טלעדיפעג טנ ,ןֹוזדּוּב

 ערעטסניפ איד ,ןײטשָאלב .ע 4 108 (1809 ענליוװ) 'ןקרעדרעמ
 - .טעּפניא :313 ןהּכ רעד ןייז } 121 (1881 עגליוו) טלעוו

 .ט פ מ ע ר ק :347 1 .סנקי (-- 41 8
 - הע פג ע ר ק :80 עמומ עולּב איד (2

 ת ןיא ומ ןֹומ גנַאגרעביא םעד ןעמ ןעק -- ,42 8
 עיצאל:;מ:סיד ןימ ַא סלַא ןעטכַארטַאּב (41 - 35 93) ק רַאפ
 .(38 8 ל"'גפ)

 טרילוקקטרַא ףרַאד תחס  גנודגלברַאפ-ןעטנאנוסנק יד (4
 לעגנקהריופנעמוג טָאד ,טכַאמעגוצ טסעפ ןעפיל יד : יֹזַא ןערעוו |

 טרעוװ ,זָאנ רעד ןּופ ללח קא געװ םעד קודנענפע ,טזולעגּפָארַא
 טסילש ,ףיֹוא ךיז טבליה לעגנַאהריוטנעמוג סָאד } זת ןענעגעגסיורַא
 ,ףיֹוא ךיז ןענעל ןעפנל יד ,זָאנ רעד ןופ ללה ןיא גנַאג םעד ּפָא
 ןַײז טוה גנַאלק רעטרילוא רעד רונצ רעּבֹוא - .ק סיֹוא טסלש
 .אבטסעפ א ףא ךיזו טציטש ןוא טרעװגנַאלק עטמיטשַאּבטסעפ
 סָאד טקריוװו ןעדער םענעדנוּבעג ןָלא ; עיצשלוקישרַא רעטמלטש
 .כָאנ ןילג ןעלו סע;צַאלוקיטרַא עקידתונכש לוווצ ,שלגעפרעדאב
 ,ךיז טמעג ןופרעדק; ןּוא ,6שלנקלרעוש רעטטדנימ רעד ןהָח דנטנא
 ..ףגנורעבע עסנהעג א ,ךיז ןעפערט רעייו ןופ טנעמֹומ ןִיא

 יי

 - ,ץ} טימ 168 ,164 זיז ףִא (
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 ןֹונ רעדוא (ח רערַאלועװלַא סיֹורַא-טמּוק) ןַײצדַײנש עטשרעכַײא

 נערָילַאזַאנ ,לַאזַאנ רעשיטנַאנוסנֹוק טדנִיװשרַאפ) רעטנוהַא רעטַײוװ

 .(ךיז רַאפ לַאקֹוװ םעד קיד

 ?ָאװ) לַאזַאנ םַאּב עיצַאלוקיטרַא רעד ןּופ גנורעדנע יד (2

 םעַײנ םעד טנעפע סָאװ) ק רַאפ (ףַארט ןעקִירֹופ םעד טסילש

 ןעטפַאשנעגַײא עלעלצעפס טַימ גנּודניּברַאפ ןִיַא ןַײטש זּומ (ףָאוט

 ועד יא ;צ ,ןופרעד קִיגנעהּפָא ונייהד ןּוא ,גנּונֹוטַאּב רעד ןּופ

 ;צ ןּוא ,רענעטינשעגכַאװש ַא ;צ ,רענעטינשעגפרפש א שטעווק

 - .ץענערגכללה א רעדוא ץענערגקורד ַא ץענערג:ןעפַארט יד זִלא

 ץלעיצעּפס ןערעװ טכַאמעג טשרע ןעװומ םעד ןעגעװ רֹונ

 -- .ןעגנושרֹופ עשיטענֹופ

 ןעגַײא = ןעגַײאּבַאר - .ןזז

 יסערגנֹוק .ג ןּופ מ"מ עש;דיילעטַימ יד יא -- ,43 8

 (םרֹונ סע ולא ךעלטעטש לַײט ןִיא) טפֹוא רעַײז ןעמ טגָאז ןעליֹוּפ

 ר ע ד טָאטשנָא ;ןגיַאּב ט ר :(טרֹוװַײב) ןע ג יי א טָאטשנָא

 יזַײװנָא) ענע ג ַײאסָאד ,ענעגַײאיד ,רענעגַײא

 יּבט ר ס ,4184 גיַאּבטרוד ,ענעגיַאּבטרט ד :(טרוװריפ

 סָאװ, 6006006ת וװ"ב עשטַײד סָאד טאס - .,נ4גיַא
 1 יטעשרַאיעג זוא סָאװ ,השּוריּב טרעהעג סָאװ ,השוריּב טמּוק

 יִצג טֹוה ךַארּפשסיוא עשַידִיי עקידתוליחּת יד - .158 ז םש 7

 טכיורּבעג זיא וו"ּב סָאד ןעװ .} ג ' ַא פ 4 ר ַא* :ןַײז טזומ

 טליפעג ,םִינּפַא ,-גנַאלקנָא םעד ןעמ טֹוה ,ווָיטּוּבירטַא ןערֹוװעג

 ןעמ טֹוה ,לעקיטרַא ןהָא ,ןוא ,לעקַיטרַא עטמיטשַאּבמוא סָאד סלַא
 זַא ןוא 9 לַײװ) ןו |} ג י ַא ב 4 ר :ןעגָאז ןעּביוהעגנָא
 | ג װ ַא ב ט ר (ט יו טדערעגסיֹורַא י"מ ןיא טרעוו גנולעטש

111 



 'סעומש ַא יא ןקז רעװעשרַאװ ַא טגערפעג בֹוח ךיא 4
 ,יַאבב וטרעגטנעעג רימ רע טוה ,ף?ךעלקונײה ערעַײא ןענעד'ספ

 ס ַאאוג :ענשטעטַאיּפ - .הדביק 818 ג" אב ס ר אנַאַאמ ;ס

 = 8 הב ס ר הנאה ףואע :עצלרג - .זעגוש ענאגיַאב ט7 8

 יט ט םוכנ ,2ףעש אנאגיַא פט ר ַאאזמ .גטהיעפ 4
 ףרלו -- .(טאכאד ןיעהאג גא סו .2םעדיא םאגאגיַאּב

 טאברַאאג ;+9 ראיטפ :(סעיווטַאװוג .םג ,,ק רעצנרג) ןוצנעלאפ

 4168 1820 :עװאר - .+טנעװ 4 ג אב" ַא ט ס װ אנַאַאט ;מ

 פַאה 6 | טדנ :(.ק .לאֹר לעטעטשַײנ - .60 הנ 8גי 8 פ 8 ר

 = .תה9ה * עבאניאב סט ה סד !:ץלנעשזוק - * גט'וװ ענאג
 {מע :געשומולַאיב - ףןיו :ענאניאפטה 472 : לעשטַאװולג
 5 אטסירמ םאג8גיא בס ר םגד

 טָאה ןטמ: :(1884 עקַארק) ןמח תלפמ ןיפ תהשי הלונמ

 םעל ןקרקרעי ,.טלארטג רָאנ ןיבָאה אײז לעפװ ןייוו בענג איז

 ןוַא ,טכער זא ןעד טאג ./ צ+לדגמל ןא גל 3 8 ר ןַײז ןופ ןַײװ

 - ,21 +טכענק םעגע ג יי פ ַא ר ןײו וצ ןעקיב ךיז לָאז רַאהַא
 ךיוא - .(11 ,5) 1886 ץפַאגסיוא רעוהעפוי רעד ןיא שיגולַאנַא

 "טשרעפ רעשירויו רעד רעדָא גָאט רעטסכייטרפ רעד, קא
 .11 ,5 (1906 'ועקיוטעּפ)

 וועקורטעפ) ןעדוי עכילקילג אלד גוא שורושחא גלנעק רעד

 ם ָע :עג ט ב ַא ר ןַײו וצ ןעקיב ךיז לָאז רָאה ןייאפ 111 (6
 | | .אטכענק

 געװ םאנ4גיִאבט רמ;ד ףֹוא ט2?פ8גירצ9 :עצירג (2
 טשינ ;ספ :עקרָאװ -- .+סָאג 418 גי 8 81 ר} ד ןוא ןיֹווװ ךעיפ

 .+4קסוּפעשפ אנאגיאב ס רגד2 .ףץֹילק 4 אגיַא בג ש רט ד

 ןיא ףעש ןייזג ,"ןײלא ףעש ןײזה ,"אמוג ףעש ןַײז ;שטײט יד טוה (4

 42 ,61868 :82/ רָעדנַאיט עז ;ןעשישטײד ןיא שינֹולַאנַא -- ."ןוזרעפ רענעגייא

 ןזרצמ רענעגײא ןיא ןײלַא זיא סָאװ ,חודע ןַא .ה ,ד ,היאר דע ןַא == (2

 -- .סַצֹּפֶע אב ןעוװעגייג

 -- ,1 ,מנָא ל"גפ (8

 ,י."ההשי תליג מ, ןופ קורורעביא ןיא לָעכיּב טָאד (4
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 ייַאּבטרטד ,ַאַאדנטשז טדע ,44נַאגיַאּבטרסוד ליעפשבכּכ

 : עצונלעגומ - ..ףטליַאצספ ּוד ֹוא דני סד סּוװ ,ץלוש ענַאג

 .אגיַאּבטרס ןיעװאג ךֹוא טלֹוװ ,ַאַאּבסד ןיעוואג טלֹוװ ךעיפ

 ,מ:ד ןוא איצַאלַאּפט ןט ןכַאמ ;צ ףַאדאמצ :םעדָאר - 41

 .טרמ:ד מל :געשובֹולַאיּב - .+ָאַארס דנֹוס םאנאגיאבסר

 טאכואפ :(ק .גשטֹופֹוא) ענַאיזדּוטס -- ,6טסנרק םַאנַאגיַאּב

 .יַאֹּבטר אדכ :(.ק .פֹוא) ענישקס--,6טסיװוּפ ענאגיאבטרטד

 אנאגיַאּבט ר ;ד ןזאל ;(.ק ,מֹזיֹוצ) וויטלמללק--..,אעטסנש ענאג

 יפ רמ ;ד ןטיעּבאג עטֹואנ :(טנַאק .צלעק) װַאלסידיױװ -- ,6טעוטש

 :ד ןגאע :(דנעגעג .צלעק) וװלנ;שטַאּפ - .ףענלעז םָאנַאגיַאּב

 ׂשיֹנ :פ ךלאג :(.ק רעקסּוּב) טָאטשַײנ - .סַאג אנאגיַאּבטר

 | | .68ג2גיאבסר:ד

 אטקױאג טאוד ֹוה עילקלעג ענאגלַאב טדפ :עצִירג (3

 -- .(אפּוג רעלקעמ רעד = צרעלקעג רענעגניארע דצ)

 לעדגיַײװנעשַאנ -- .וש

 ַא לדניַאװנשַאנ ןעמ טפור עשרַאװ ןלא(0 -- 44 8
 .ַארויעּפ ַא זנא'ט .לעדַײמ קורעי1פ--14 רעפעגמוא לי ווניללק
 ןּופ טסקַאװ -- .'כו "קרַאממ ,ןירעצור, ךַײלג ,גנּוגכַײצַאּב עוולט

 ת רעד ."לדײמכיק קוצומש, 29006ת2ץ8061 ןעשישטַײד

 לעקוטרַא ןעטמיטשַאנמוא ןּופ ןעסקַאװעגּוצ ולא טרוװ-ּבַיײהנָא

 ןופ דילג עטייוװצ סָאד .(189--157 89 11 ןֹושל-עמַאמ ןַײמ ל"גּפ)

 רעשִיגולֹומיטעטקלופ טנמ ןערֹוװעג טמערופעגמוא זָלא םּוטְלזוּפמֹוק

 .(223 8 11 ןֹושל:עמַצמ ל"נפ) לעדַײװ ה"ד ,לדני ַאװ ףַא גנּונעלנָא

 ,םרֹופ רעשידִיי רעד ןופ ףללג ןעטײװצ םעד קגַאדַא (2

 גד ַאװ נש ַא נ : גניטַײטַאּב ַא ךֹונ ןעמונעגנָא עשראו ןלא לז טֹוה

 ,שִלטֹוּפש ,שִינֹוריא טגָאזמ .עלעּפעצ רעטנש ,ןַיד ,ץוק = 4 ל ס ד

 -- .,"! ךולודניַאװנשַאנ יַאוצ ;ד וניעז, : ךעלטכערַאפ

 1) ם+ 0806 5 ת 4 6 5 ה22תסשסע 2 עטסר

 06/ 060150װ60 50ז80ת6. 1602 ש. 0016 1112, 40-
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 ערירעמעטִיק - ׁש
 ןץפַא שטעווקרקלע טימ ,,{ נר (4)מ4טִ:ק (4 -- ,45 8

 .רַאפ ,רעטנולּפ .2 .לַאדנַאקס .,גגוגערפיֹוא ,ךֹוקעג ,ךֹוקרַאפ ,ךֹוק .} : עשרַאװ ןיא טַײטַאּב -- .הבקנ-ןושל } ן'פַא שטעװקַײּב ןוא 1
 בֹוכ, ש"בצ -- ,קולגמוא ,שינעמוקוצ .8 .שלנעללרדרַאפ ,שינעלקלוו
 "ק ַאצנַאג ס ןרוחאג 40, ,"ק = טכַאמאגנווא

 .סיֹוא עשיגולומ:טעסקלופ-שיגולויזַאמעס זלא'ס ,טלַאה ךִיַא (2
 םלוע תניחב -- .(24 32 םירבד) "יריִרְמ בָטקִק ןופ גנוצּונ
 שָאד רעמוז רעטכער רעד ךָאנ רעד טמּוק, 0 (1843 רוופעזוי)
 איד ןופ טגלדרעװ םּוא רַאפ ּבַײל ןַײמ טרעװ זומת תפּוקת זיא
 ךיא שָאװ ףָאלש ןַײמ ןּופ ףֹוא ךימ שָאד טקעװ ךֹוא ץְלֹה ?שֹורְג
 טשללה שָאװ חור םעד ןופ ןַײז געאור לעװ ךיא טנַײמִיג ּבָאה
 טלעוו רענעז ןיפ עטסננמילהעג איד ,ןַאמקַאמ .ג -- ."ירירמ בטק
 .רעמנָא רעד ןִיא} יי רירמו בטק עטמה;רעג אָיָיווצ אלד ,הרימש רעד ףיֹוא ןינַאגעג םִיֹרַא דלא טָאז רעד ןנאא ;2 (1868 עשראו)
 איד ןילָאז םירפס טיֹול; ;: טרעלקרעד טסקעט ץרעטנּוא גנוק
 -- .ן,*(עטּוג טשינ) םידש עטסכולרהעּפעג אוד ןַײז אלווצ

 5 ע ד י צי צ -- .ׁשו

 ןופ ןעמָאנ 4 לעד;צ;צ :עשרַאװ ןיא 4 -- ,46 8
 םש41860 618 :369 } ּב"ופ .גנוטסעפ רעוועשרַאװ רעד
 ,"לעטעטש, = ןעלטרעוו ,8 ,לָאטיא ןּופ) גנוטסעפ 1
 ףיז 4 רעד טֹוה ןעשִידִיי ןיא -- .(0101489 .טַאל = 01448 ןופ
 - 8 ץטימ טרולימיסַא

 תבשחמ תכאלמ ,ץילדיא השמ ַאּב וַא ,טנַאסערעטנַוא 2
 ןײא קוה ןייא ןיא טאה ןעמ, :רָימ ןענופעג ,(1778 גָארּפ)
 ןגיק ןרעוו וצ םוא 'ןיצנאלפ וצ קוטש ףיוראד 'טאיובג לעדיציצ
 ,,ןייטש שיוא ןיראווג טאיוּבג זיא הגיבלעז שד דנוא אנוש ןייא
 ןעד ןופ ךיה 'נא טיירב דנוא גנעל איד שד שייו ןעמ דנוא
 "טא לעדיציצ הגיפלעז שד ךוח איו , ,180 ..,"םזיא ףיילג אייבג
 = ,160 "ןיליא 25 טיא לעדיציצ ןעד ןופ ךיח איד/ 0
 -- ."גנוטסעפ,, (.טַאל ןּופ) 21:8061/6 :1403 רעדנַא;יט
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 עיזַאטנַאפ-סקלַאפ רעד וויא איבנה:והילא |

 סעדנעגעל ןוא תוישעמ

 ליומסקלָאפ ןופ ןּביושרַאּפ

 (עשרַאוװ ןַאמהעל לאומש ךרוד

 סָאװ ,רַאדנערַא רעד ןוא איבנה.והילא

 ןסע םוצ ןשַאװעג טשינ לָאמגײק ךיז טָאה

 ןעוועג רע זיא ,רַאדנערַא ןַא טניוװעג טָאה ףוָאד ַא ןיא

 טלָאװעג טשינ הקדצ םוש ןייק לָאמנייק טָאה רע ןוא ,ךייר רעייז

 רע טָאה טיורּב ןייק וצ זַא ,עבט ַא טאהעג רע טָאה ךיוא ,ןּבענ

 ףירה ַאז ןייק ןעוועג טשינ םיא ַאּב זיא'ס ,ןשַאװעג טשינ ךיז

 ,רעדניק יד וצ דמלמ ַא ןטלַאהעג טָאה רַאדנעװַא רעד ,טפעשעג

 :שמוח טנרעלעג רעדניק יד טימ ףךמלמ רעד טָאה לָאמנייא

 רעטשרעּבײא רעד טיג ,הקדצ לֹּכוװ ַא טיג'מ זַא -- רשעּת רשע

 רעטשרעּביא רעד טיג ,לּבור ייוװצ טיג'מ זַא ;לֹּבור ייווצ ּפָא

 ."טכַא ּפָא רעטשרעּבייא רעד טיג ,ריפ טיג'מ זַא ;ריפ .ּפָא |
 טָאה ןוא ןוווא ןרַאּב ןסעזעג ױזַא זיא רַאדנערַא רעד

 ןײרַא ּפָאק ןיא ןעמונעג סָאד ךיז רע טָאה ,טרעהעגסיוא סָאד

 יַעֹרִא ןַא ןּבעג לעװ ךיא זַא; :טרעלקעגרעביא ךיז טָאה'ר ןוא
 ןטלּפָאט ןּבענּפָא רעטשרעּבייא רעד רימ טצוו ,לּפָאטרַאק ַא דיי ןעמ

 רעד טעװ ,לגָאטרַאק ץוַאק ַא הקדצ ףַא ןלייטוצ לעוו'כ זַא ןוא

 ליוצ ןּבעגקעװַא לעוו'כ ; ץרעק ייווצ ןּבעגּפָא רימ רעטשרעּבייא

 ךיא טלָאװ -- ,ץרעק ריפ ןּבעגּפָא רימ רעטשרעגייא רעד טצוװ ,ץרצק

 ."טוג רעייז ןעוועג רימ טלָאוװ'ס ןוא ,טפעשעג טוג ַא טכַאמעג ךָאד
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 ּבייו םעד רע טָאה ,ןסע-טכַאג םוצ ןעמוקעג זיא'ס יו ןוא
 ,טעכיױא ןועװ סדמלמ ןרַאפ ןסע-טכַאג טוג א ןטיײרגנָא ןטייהעג
 ,טפעשצג טוג א ןגירקעג ּבָאה'כ, :טנָאזעג ריא וצ טָאה רע ןוא
 ",טגָאז הרות יד סָאװ

 רעד ןוא ,ןסע-טכַאנ טוג ַא טכַאמעג טָאה בייװ סָאד
 םיא טָאה ןוא דמלמ םעד ןפורעגניײרַא ןסע םוא טָאה רַאדנַערַא
 ןופ קוסּפ םעד ןשטייטרַאפ ןוא ןרזחרעפיא לָאמטכַאנ ןסייהעג
 םעד טנָאזעגרעּביא לָאמַטכָאנ טָאה רמלמ רעד ,הרות רעד
 ןּבוהעגנָא ןָא סלָאמַפד ןופ טָאה רַאדנערַא רעד ןוא ,קוספ
 לָאז סָאװ ,דיי רעד ןעװעג טשינ זיאס ,הקדצ ךסט ןּבעג וצ
 .ייזםעוט טשינ סעפע םיא ַאּב לָאז ןוא ןײגנרודַא

 ןַא ןרָאװעג ויא רע זיפ ,ןבעגעג גנַאל זַא טָאה רצ
 םיא ַאֹּב זיא ,הצע םוש ןיק טָאהעג טשינ רע טָאה ,ןַאמערָא
 לָאז ןוא ןירא טָאטש ַא ןיא ןעיצ ךיז לָאז רע זַא ,ןבילּבעג
 ,רעגערט ןרעוו

 יא ןוא ןײירַא טָאטש ַא ןיא ןגױצעג ךיז טָאה רע
 ,ןשָארג קיצרעפ גָאט ַא טנידרַאפ טָאה רע .רעגערט ןרָאװעג
 טפלעה ןּבעגעגקעװַא ןופרעד רע טָאה ,לבור ןבלַאה צ ,ןדליג יווצ
 ,"זמא ןיא ,טנָאז הרות יד זַא ,םתסמ,, :טנָאזעג טָאה רע ,הקדצ ףַא

 זַא ,שערעג קרַאטש ַא ןרָאװעג ןופרעד זיא מיה ןיא
 :ןמורעגנָא םינרטקמ יד ךיז ןּבָאה .תורישע סיורג ַא טמוק םיא
 ",ןשַאװעגמוא טסע רע לייוו ,תורישַע ןייק טשינ טמוק םיא;

 טלעטשרַאפ ןיג וצ םיא וצ ןעמוקעג ..איבנה-והילא זיא
 רימ טסָאה וד, :טגָאועג םיא וצ טָאה ןוא ןַאמערָא ןַא רַאפ
 וד לייװ ,טכַאמעג.הנותח טשינ ךָאנ ייז טסָאה וד ןוא ,ןתרגוּב
 ףַא ייג ןוא ןַאמערָא ןַא ןיִּב ךיא ןוא ,סָאװ טימ טשינ טסָאה
 ,רימ טימ םוק ,טכַאמעג טלעג ךסָא ןיוש ּבָאה'כ ןוא ,הנידמ יד
 ,"ןרעװ ךייר ךיוא וטסעוו

 ּבייוו ןיימ לייוו ,ןײגקעװַא טשינ ןעק'כ ,:טגָאזעג רֶע טָאה
 ",ןסע וצ ןּבָאה טשינ ןלעװ רעדניק ןוא

 ןעיילטנַא ריד לעװ ךיא, :טגָאעג איבנהיהילא טָאה

 ןעלדנַאה יז טעװ ,ּבייװ ןייד ןּבעג סָאד וטסעװ ,ןדליג טרעדנוה
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 טסעװ וד ןוא ,הסנרּפ ףַא ןּבָאה טעװ יז ןוא ,רעייא ,תופוע טימ
 ףימ וטסעוו ,טלעג ןּבָאה ךָאד וטסעװ ,הנידמ יד ףַא ןייג רימ טימ
 " ,ךבענּפָא

 ןוא ןדליג טרעדנוה יד ןעמונעגוצ טָאה רַאדנערַא רעד
 ,ןעלדנַאה וצ ןּבָאה לָאז יז ,ּבײװ םעד ןּבעגעגקעװַא ייז טָאה
 קעװַא ןענעז ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה ןאיבנה-והילא טימ רע ןוא
 ,הנידמ רעד ןיא

 רסיק רעד ויא ,ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג ייז ןענעז
 דלַאּביװ זַא ,הרזג ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה .בורח רעייז ןעוופג
 טעו ,טנזעג ןרעװ לָאז רע ,ןטעּבסױא טשינ םיא ןלעװ ןדיי
 ןדיי יד ןענעז .ןעגנערבמוא הנידמ רעד ןופ ןדיי עלַא ןעמ
 ,טגייוועג ןוא טגָאלקעג ןּבָאה ןוא ,קירעיורט רייז ןעגנַאגעגמורַא
 זַא ,טָאג ןטעּבעג ןוא ןעוועג-תונעּת-רזוג גָאט םעד ןיא ןּבָאה ןוא
 ,ןרעו טנוװעג לָאז רסיק רעד ןוא ,ןרעװ-טפ לָאז הרזג יד

 ןיא ןעמוקעג ןענעז רַאדנערַא םעד טימ איבנה-והילא יו
 ןיירא ךעקרָאג ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ייז ןענעז ,ןיירַא טָאטש יד
 ןסע ןּבעג ןסייהעג ךיז ןּבָאה ןוא

 ץע ,ןטסַאפ ךױוא טגעמ ץע, :טגָאועג ײז וצ ןעמ טָאה
 הרזג ַא רַאפ סָאװ ,טליײצרַאפ ייז טָאה'מ ןוא ,"ןדיי ךָאד טנעז
 ,ןריי יד ףא סױרַא ָאד ויא'ס

 טטייג ןוא ןסע רעהַא טיג ץע, :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה
 ייוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םיא סטלעמַאּפ ןוא רסיק םוצ ףיֹורַא
 | ,ףפלעה רסיק םעד ןלעװ סָאװ ,םיריוטקָאד עסיורג

 זיא ,ןדלָאמַאּב סָאד טָאה'מ ןוא רסיק םוצ ףױרַא ןעמ זיא
 ןעמונעגפיורַא ןדיי ייווצ יד טָאה'מ ןוא ,שטָאק ַא ןעמוקעג דלַאּב
 ,רסיק םּוצ

 ,רסיק םוצ ןעמוקעגנײרַא רָאנ זיא איבנהיוהילא יװ
 רָאנ ,טלעװ רעד ןופ ןייג ןומ רסיק רעד וזַא ,ןעזעג רע טָאה
 ,ןרָאי טצעזעגוצ איכנה-והילא םיא טָאה ןדיי ףא הרזג רעד רעיא
 םערַאװ לסיש ַא ןּבעגנירַא ןסייהעג ךיז טָאה איבנה-והילא ןוא
 םעד טימ רע ןוא ,ןײגסױרַא ןסייהעג עלַא טָאה רע ןוא ,רעסַאוװ
 ,ןבילּבעג ןיא רַאדנערַא
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 םעד ןטינשעגּפָא טָאה ןוא ןעגנַאגעג איבנה-והילא זיא
 "יז טָאה ןוא ּפָאק םעד טימ סיפ יד ןוא טנעה יד רסיק
  ףָאנרעד ,ןשַאװעגּפָא ןוא רעסַאװ לסיש רעד ןיא טגײלעגנײרַא
 רעד ךיז טָאה ,ףוג םוצ טגײלעגנעמַאװצ קירוצ ייז רע טָאה
 ,ןדער וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא טנוזעג טצעזעגפיוא דלַאּב רסיק

 ,ןעזעגוצ ץלַא סָאד טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא רַאדנערַא רעד
 טגנַאלרַאפ סָאװ, :טגערפעג ךיז רסיק רעד טָאה ךָאנרעד

 ַא גנַאלרַאפ ךיא, :טגָאזעג איבנהההילא טָאה *?רַאפרעד ץע
 ",ךעלטיירב סקעז טימ עלעגרָאט

 ןבױהעגנָא רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה רַאדנערַא רעד יו
 ךָאד טסנעק וד !?ריד טימ ךיז טוט סָאװ, :ןעיירש וצ םיא ףַא
 רעמ טשינ ריד וטסייה ,לּבור ןָאילימ רָאּפ ַא ןּבעג ןסייה ריד
 יִוְו ךעלטיירב סקעז טימ עלעּברָאט ַא יװ ןּבעג

 ,טלעג גונעג ּבָאה ךיא, :טרעפטנעעג איבנה-והילא טָאה
 "טשיג טלעג ןייק ףרַאד ךיא

 ,ךעלטיירּב סקעז טימ עלעּברָאט ַא ןּבעגעג דלַאּב םיא טָאה'מ
 ,ןעגַאגעגקעװַא ןענעז ןוא טנגעזעג רטיק םעד טימ ךיז ןּבָאה ייזןוא

 ךיז ייז ןּבָאה ,געװ ןפַא ןענַאגעג יװַא ןענעז יז יװ
 ,ןגירק וצ ןּביױהעגנָא

 רַאפ !דךיי רענעגושמ וד, :טגָאזעג טָאה רעדנערַא רעד
 ירָאט ַא יװ ןּבעג ןסייהעג רעמ טשינ ריד וטסָאה טפעשעג אזַא
 ןטײה טנעקעג ריד ךָאד טסָאה ! ךעלטיירּב סקעז טימ עלעַנ
 ,ןעלקילג ןייז טנַאקעג ןטלָאז רימ ןוא ,לּבור ןָאילימ סקעז ןּבעֶג
 ",ןעלטעּב טלעװ רעד ףַא ןייג ןפרַאד טשינ רעמ ןלָאז רימ

 ,טלעג ןייק טשינ ףרַאד ךיא , :טגָאזעג איבגה-והילא טָאה
 ",גונעג ןוא גונעג ּבָאה ךיא

 ןבלַאה ַא ןגײק ךרע ןא ןענַאגעגּפָא ױזַא ןענעז ייז יו
 וע ןוא ,"טרעגנוה ךימ, :ןפורעגנָא ךיז איבנה.והילא טָאה ,גָאט
 !טיירּב ַא ןּבױהעגנָא טָאה ןוא ,ןשַאוװעג ךיז טָאה ןוא ,ןענַאגעג זיא
 טַאװ, :רַאדנערַא םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןסעגעג טָאה ןוא
 | ײןסע ךיוא וטסעװ ,ךיד
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 ,טשינ טרעגנוה ךימ, :טרעפטנעעג רַאדנערַא רעד טָאה
 "ןסע ףרַאד וד יװ רענעגושמ ַאזַא

 ןּבעגעגקעװַא םיא טָאה ןוא ןסענעגּפָא טָאה איבנה-והילא
 ןענַאגעג רעטייוו ןענעז ייז ןוא ,ךעלטיירּב יד טימ עלעּברָאט'ס|

 .והילא טָאװ ,סגעװ קיטש ַא ןענַאגעגּפָא ןענעז ייז יו
 טָאה ןוא ךייט ַא וצ ןענַאגעגוצ רע זיא ,טרעגנוהעג רעטייוו ןאיבנה
 טעז ,לטירב ַא ןעמענסױרַא טייג רע יװ ןוא ,ןשַאװעג ךיז
 ןּבױהעגנָא רע טָאה .ךעלטיירּב ריפ יװ ָאטשינ רעמ זיא'ס זַא ,רע
 .ךָאנ ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ ,ןגירשעג ןוא טלַאװעג , : ןעיירש וצ
 יז ? טיורּב ַא

 גנַאל ױזַא ,ןגירק וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ייז ןוא
 ,טײז רעד ןיא ןענצגעג זיא רעד ,דיישעצ ךיז ןּבָאה ייז זיּב
 ,טייז רעד ןיא -- רעד ןוא

 ,ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג זיא רַאדנערַא רעד יװ
 רַאדנערַא רעד ךיז טָאה .בורח ןעװעג רָאטַאנרעּבוג רעד זיא
 םיא ןעמ טָאה .רָאטקָאד רעסיורג ַא זיא רע זַא ,ןדלָאמעג
 ' ךיז טָאה רַאדנערַא רעד ןוא ,רָאטַאנועּבוג םוצ ןעמונעגפיוא
 .עג עלַא טָאה רע ןוא ,רעסַאװ סייה לסיש ַא ודעג ןסייהעג
 טעװ העש ףניפ טייצ, :טגָאזעג טָאה'ר ןוא ,ןיי כױרַא ןטייה
 ,?טגוזעג ןי'+ רָאט .גרעּבוג רעד

 ןוא ,טעּברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ַאדנע { רעד
 ןוא סיפ יד ןוא ,טנעה יד ןטינשעגּפָא רָאט ג עּבוג ןופ טָאה
 ןוא רעסַאװ לסיש ןיא טגײלעגנײרַא ייז טָאה ןוא ,ּפָאק םעד
 ןיש רע טָאה רעירפ יװ ױזַא ייז ןלעטשקירוצ רָאנ ,ןשַאװעגּפָא
 .טגעקעג טשיג

 ןעמ טייג ,העש ףניפ יד ןענַאנעגקעװַא זיאס יװ
 יװ ,ןעמ טעז ,טכַאמ רָאטַאנועּבג רעד סָאװ ,ןעז ןיירַא
 סָאװ, :רַאדנערַא םעד ןעמ טגערפ .טולּפעצ ,ןטינשעצ {יא'ר
 .עג וטסיּב ,ןּבעל טנָאקעג רשפא ךָאנ טלָאװ רע ? ןוטעג וטסָאה
 :טגָאזעג רע טָאה *? ןטינשעצ ױזַא םיא טסָאה וד ןוא ןענַאג
 רע זיא ,רסיק םעד ןוא םעד ןוטעג ענעגייא'ס ּבָאה ךיא,
  ,"ןרָאװעג טנוזעג
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 .טָאה .התימ טנקסּפעג רַאדנערַא םעד ןעמ טָאה
 .ףע רָאנ ,קידלוש טשינ זיא רע יװ יװַא :ןטעּבעג ךיז רע
 .ןוטעג עּבלעזסָאד רע טָאה ,ןַאמערָא ןַא ףתוש ַא טַאהעג טָאה
  ךיז ןוא ןכוזפיוא ןַאמערָא םעד ןעמ לָאז ,רסיק םענעי ַאּב
 ןעמ לָאז ,טנגיל ןייז טעוו'ס דלַאּביװ, :רסיק ןרַאּב ןגערּפכָאנ
 עלַא זַא ,לעפַאב ַא ןּבעגעג ןעמ טָאה ,?עגנעהפיוא ךימ
 טעװ ,ןייג וצ ןעמוק ןלָאז הנידמ עצנַאג יד ןּופ טײלעמערָא
 הצ לּבור קיצנָאװצ ןוא ףניפ ןוא ןסע ןגירק רעדעי

 .ןיּב זַא ,ליפ ױזַא טײלעמערָא ןעמוקנָא ןּבױהעגנָא טָאה'ס
 ,טנזיוט ןעצ ןעוועג ןיוש זיא טכַאנ

 רעד ןוא ,טלעטשעגסיוא טיילעמערָא עלַא יד טָאה'מ
 ,ןַאמערָא םעד ןענעקרעד וצ ןענַאגעגמורַא זיא רַאדנערַא

 . ,ןייטש ןעזעג םיא הרוש עטשרעטנוא יד ןיא רע טָאה
 רעּביא ךייא טמערַאּברעד ,דיי רעּביל , : םיא וצ טגָאזעג רע טָאה
 . טיורב'ס ןסעגעגפיוא ּבָאה ךיא ,זייּב רימ ףַא טשינ טייז ןוא רימ
 ,"ףסעגעגפיוא סע טָאה ריא זַא ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןשַאװעגמוא

 ,"םוק ןוא ךס ןייק טשינ דער, : טגָאזעג איבנה-והילא טָאה
 .והילא טָאה ,רָאטַאנרעּבוג םוצ ןענַאגעגּפױרַא ןענעז ייז ןוא

 טגײלעגנײרַא טָאה ןוא רעסַאװ לסיש עּבלעזיד ןעמונעג איבנה
  םוצ טגילעגוצ ייז רע טָאה ךָאנרעד ,ןלייט ענעטינשעגּפָא יד
 טָאה ןוא טנוזעג טצעזעגפיוא רָאטַאנרעּבױג רעד ךיז טָאה ,ףוג
 | | ,ןדער וצ ןּבױהעגנָא

 ?מיװ, :טגערפעג רָאטַאנרעּבוג רעד ךיז טָאה ךָאנרעד
 רע זַא ,טגָאזעג איבנהיהילא טָאה " רַאפרעד ץע טגגַאלרַאפ
 טוט סָאװ, :םיא וצ רַאדנערַא רעד טגָאז ,לעדיר ַא טגנַאלרַאפ
 לָאמ רָאּפ ַא ןבעג ןסייה ךייא ךָאד טנעק ריא !ךייא טימ ךיז
 ףרַאד ךיא, :טנָאזעג איבנהההילא טָאה !"טנזױט טרעדנוה
 טָאה איבנהההילא ןוא ,"טלעג גונעג ּבָאה'כ ,טשינ טלעג ןייק
 ןעגַאגעגקעװַא ןענעז עדייּב ייז ןוא ,לעדיר םעד ןעמונעגוצ

 .ןֶא ךיז טפור -- .סיוא דלַאװ = ,ןייא דלַאװ ןענַאגעג יז ןענעז
 יו טלעג סעּפע רימ טיג ,ךייא טמערַאּברעד, :רַאדנערַא רעד
 .ײיז ןוא ",גונעג ךיא ּבָאה טלעג; :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה
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 : טגָאזעג איבנהיוהילא טָאה ,םיױּב ַא וצ ןענַאגעגוצ ןענעז

 סָאה רַאדנערַא רעד '"ָאד עּפָאק ןוא לעדיר םעד ריד אנע

 ידיר ירד ןעמונעגּפָארַא רָאנ טָאה רע יװ ןוא ,ןעּפָאק ןעמונעג

 : טגָאזעג רע טָאה ,ןלַאירעּפמיא ךסַא ןגעלעג ןענעז ,דרע סעיל

 איבנה-והילא טָאה '! טלעג סָאד שטָאכ רימ טיג ,דיי רעּביל ,

 רע ןוא ".ריד רַאּפ טשינ זיא טלעג סָאד ,ןיינ, :טרעפטנעעג

 םוקק : טגָאזעג טָאה ןוא ןטישרַאפ קירוצ ןסייהעג םיא טָאה

 ,"רטטייוו
 'עגוצ רעדיװ ייז ןענעז ,ןענַאגעג רעטייו ייז ןענעז

 םעד ריד ַאנ, :טגָאזעג איבנהיהילא טָאה ,םיוּב ַא וצ ןעמוק

 רע יװ ןוא ,ןעּפָאק ןעמונעג רע טָאה ."ָאד עּפָאק ןוא לעדיר

 ןעזעג רע טָאה ,דרע סעילדיר יירד ןעמונעגּפָארַא רָאנ טָאה

 רימ טיג ,דיי רעּביל, :טגָאזעג רע טָאה .טלעג רעמ ךָאג

 סָאד ,ןיינ; : טגָאזעג איבנה-והילא טָאה 'י! טלעג סָאד שטָאכ

 טשינ זיא'ס ,וצ קירוצ טיש .ריד רַאפ טשינ ךיוא זיא טלעג

 ןענעז ייז ןוא ,טישעגוצ קירוצ רע טָאה .,"ןגעווצעניידרַאפ

 יםױּב ַא וצ ןענַאגעגוצ רעדיװ ייז ןענעז ,רעטייוו ןענַאגעג

 עּפָאק ןוא לעדיר םעד ריד ַאנ,; :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה

 יצגּפָארַא רָאנ טָאה רע יװ ןוא ,ןעּפָאק ןעמונעג רע טָאה ,ייָאד

 ךָאנ ,טלעג ליפזַא ןעזעג רע טָאה ,דרע סעילדיר יירד ןעמונ

 שטָאכ רימ טיג ,דיי רעּביל, :טגָאזעג רע טָאה ,רעירפ יװ רעמ

 סָאד, :טרעפטנעעג איבנה-והילא טָאה - '!טְלעג םעד ןופ

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא טלעג סָאד ,ריד רַאפ טשינ זיא טלענ

 ,"טיורּב ןייק וצ טשינ ךיז טשַאװ סָאװ ,שטנעמ ַצזַא רַאפ

 וצ לָאמנייק ךימ ךָאד ּבָאה ךיא, : טגָאזעג רַאדנערַא רעד טָאה

 איבנה-והילא טָאה -- ױזַא בוא , -- ."ןשַאװעג טשינ טיורּב ןייק

 --."ןגעווצעניידרָאפ טשינ זיא'ס ןרָאװ ,וצ קירוצ עשז-טיש--טגָאזעג

 .ןענַאגעג רעטייוװ ןענעז ייז ןוא ,טישעגוצ קירוצ טָאה רע

 רימ ףַא טָאה ,דיי רעּביל, :רַאדנערַא רעד ךיז טעּב

 לעוו'כ,, :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה ''!רימ טפלעה ןוא תונמחד

 טשינ טסעװ וד זַא ,ןגָאװצ רימ טסלָאז וד רָאנ ,ןפלעה ריד

 םוצ ןשַאװ ךיז טסעװ וד ןוא ,םידי תליטנ לע ןיא ןסעגרַאפ
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 ףַא ןּבָאה וטסעװ ,טלעג עלעסיּבַא ןּבעג ריד ךיא לעװ ,ןסע
 .עגוצ ןענעז ייז ןוא .טנָאזעגוצ םיא רע טָאה ,""רעדניק-טדניק
 ?עדיר'נ ןּבעגעג םיא איבנהההילא טָאה ,םיױּב ַא וצ ןענַאג
 .ענּפָא רָאנ טָאה רע יװ ןוא ,ןעּפָאק ןסייהעג םיא טָאה ךוא
 ."ראוא רערעײט ַא ןעװעג זיא ,ךרע סעילדיר יירד ַא ןּבָארג

 רע ןוא ךייר רעייז ןופרעד ןרָאװעג זיא רַאדגערַא רעד ןוא
 .(101/ ,ןילבול ,רע ײלוּפ ףסוי) ,רעדניק.סדניק ףַא טטהעג טָאה

 הטשטַאכָאס ןופ רעפורםילהת רעד ,רעטסושריקי

 םיא ןעמ טָאה ,רעטסוש ַא ןעװעג ןיא װעשטַאכָאס ןיא
 טפַא רעטניװ :גהנמ ַא טַאװעג טָאה רע .רעטסוש-ריקי ןפורעג
 .םילהת ֹוצ ןפורעג רע טָאה ,עיירד רעגייז ַא טטכַאנוצקיטיירפ
 .לודגה-תּבש זיּב ךל.ךל תשרּפ ןופ סע רע טָאה ןּבױהעגנָא ,ןגָאז
 ןפַא ךיוה טָאה ןוא לטעטש ןרעּביא ןענַאגעגמורַא ןיא רע
 :(ןוגינ ַא טימ) טנָאזעג לוק

3 
 יז
 א 1

 ר ,
 זיג ס ,ן*

 עט ֶ
 א

 ,טייל טּביל עגיימ ,סיוארָאנ סטרעה
 : ןגָאז ךייא לעוו'כ סָאװ
 ,ןגָאלשעג עיירד ןיוש טָאה רעגייז רעד
 ,ןגָאז ןיג וצ םיִלהּת טייצ ןיוש זיא'ס



 : השעמ .ַאזַא טליצרעד רעטסוש-ריקי רעד טָאה
 ּבוטש ןייז ןופ ןענַאגעגסױרַא טטכַאנוצקיטיירפ רע ןיא לָאמנייא
 ןיא דיי ַא ןעמוקעגנגײקַא םיא זיא ,ןגָאז םילהת ןפור וצ
 ,עגנַאל ַא טימ ,עטָאּפַאק עסייו ַא טימ ,למיירטש סיײװ ַא
 ,ריקי ,טסייװ, :טגָאזעג יױװַא םיא וצ טָאה ןוא ,ךרָאּב עסיורג
 .ןע ,מיה ןּביז עלַא ןיא שער ַא טכַאמ ןפוריםילהת ןייד זַא
 ןעועג רעכיז ןיא סָאד ןוא .ןרָאװעג ןדגוװשרַאֿפ זיא רע ןוא

 6 גר 7
 "(1010 ,װ .שרַאװ ,העשטַאכָאס ,ןײ ט ש גרָא ב השמ) ,איבנה .והילא

 טימ תופתּוש טמפַאמ איבנה.והילא יװ ,3

 ןזיװעצג םיא טָאה רע סָאװןוא ,ןַאמערָאןַא

 ןייק טַאהעג טשינ יז ןּבָאה ,בייוו-ןּוא-ןַאמ ןעוועג לָאמַא זיא'ס
 - .רַאפ ,ןַאמ ןטימ טגירקעגמורַא קידנעטש ּבייוו סָאד ךיז טָאה .הסנרפ
 ןּבעג טלָאװעג ריא טָאה ךעּבענ רע .הסנרּפ ןייק טשינ ריא טיג רע סָאװ
 טַאהעג טשינ טָאה רע .ןענידרַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע רָאנ ,הסנרפ
 ּוװ ןגעו עלַא ןיוש רע טסייוו ,טּוג םענייא זיא'ס זַא ,טענַאװ ןּופ
 זַא ,טכַאמ טָאג ןַא ןּוא ;ךיז ןעמענ וצ סָאװ ּוצ ןוא ,ןייג ּוצ
 .טשינרָאג ןוש רע טסייװ ,ּפָארַא ךעּבענ טייג םענייא

 יז סָאװ ,טנייװעג ךעּבענ ןּבָאה רעדניק יד טימ בייוו'ס = |
 ,ןּוט ּוצ סָאװ טסּוװעג טשינ רע טָאה .,ןסע ּוצ טשינ ןּבָאה
 ּוװ ,קעװַא ךימָאל, :טגָאזעג טָאה ןוא קעװַא ךעבענ רע זיא
 ןוא ןענַאגעג זיא רע ןּוא ."גָארט ךימ ןלעװ ןגיוא עניימ
 ּוצ וו ,טסּוװעג טשינ טָאה ןּוא טָאטש יד רעטניה ןענַאגעג
 ןרָאװעג טעשזדנָאלּברַאפ זיא ןוא ןענַאגעג ויא ןּוא ,ןײג
 -ּוצסױרַא ױזַא יו ,טסּוװעג טשינ טָאה'ר ןוא ,ןירַא דלא ַא ךיא
 זיא ןוא טשלחרַאפ ןרָאװעג ךעּבעג זיא רע ןוא ,דלַאװ ןופ ןייג
 ,ןרָאװעג ןמָאלשטנַא

 ןוא דיי רעטלַא ןַא םיא וצ ןייג וצ טמוק םעדניא
 סָאװ דיי ריא ,רָאנ טגָאז :טגָאז ןּוא ףיוא םיא טקעװ
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 סייו'כ ?ןּוט ךיא לָאז סָאװ, :רע טכַאמ ."?ָאד ריא טּפָאלש
 ,וט ךיא ןעק סָאװ ,ךימ טרעגנוה ןרעגנוה ,געו םעד טשינ
 רעד םיא טגערפ -- ."ןייג וצ טשינ ךיא ּבָאה חֹּכ ןייק ןוא
 ןילַא סייוכ, :רֶע טגָאז--"?ָאד ריא טייג ּוװ, :דיי רעטלַא
 טכַאנ ןוא גָאט רימ טימ ךיז טָאה ּבייװ ןיימ .ייג'כ ּוװ טשינ
 ןיִּב ,הסנרּפ ןייק טשינ ןּבָאה רימ ,טנייוװעג טָאה יז .טגירקעג
 ָאד ,ןריפ ךימ טעװ טָאג ּוו ןוא םייה רעד ןופ קעװַא ךיא
 ,סָאװ ריא טסייוו, : דיי רעטלַא רעד טכַאמ -- ,"ןייג ךיא לעוװ
 ,ריא יװ סנעװ ןיא רעגנעל לסיּבַא ןיוש ןיּב ךיא ,דיי ריא
 תומתוש עדייּב זנוא רימָאל ,געװ םעד רעכיג ןיוש ךיא סייוו
 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןייג טעוו'מ ,ןכַאמ
 ןּבָאה טעוו'מ ןוא ,לּבור רָאּפ ַא ןֿפַאשנעמַאזוצ ךיז טצוו'מ לגזי
 ןיא לּבור רָאּפ ַא ןּבָאה טעװ ריא זַא ,ךָאנרעד ןוא ,ןסע וצ
 :רע טגָאז - ."ןרָאפמײהַא ןענעק ןיוש ריא טעװ ,ענעשעק
 ."ישרעטעפ ,הּברדַא ,ןעקנַאד וצ טָאג,

 ןעמוקעג יז ןענעז ,ןייג וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז ללּכַא
 ןעוועג זיא'ס .דיי רעכייר ַא טניֹוװעג טרָאד טָאה ,ףרָאד ַא ףַא
 רע ,םיא ןטעּב ןוא ךיי םעד וצ ייז ןעמוק ,טכַאנרַאפ קיטיירא
 וו ָאטשינ זיא רימ ַאּב, :רע טגָאז ,ןיז תּבש ןזָאל ייז .לָאז
 -- ."טייהרעטנוזעג ךייא טייג ןוא הבדנ ַא ךייא טַאנ .ךייז וצ תּבש
 -רַאפ קיטיירפ ךָאד זיא'ס ,ןּבעל-סָאּנעלַאּב ,שטייטס, :ייז ןגָאו
 - "ל תֹּבש יוג ַא וצ ןייג טצעוו'מ ,ןייג ןעמ טעװ ּוװ ,טכַאנ
 ,ךיי א טניוװ טייו טשינ ָאד ,גרָאז ןיימ זיא סָאװ, : רע טגָאי
  רעגעי טנױװ וו, : ךיז ייז ןגערפ - "יי םצנעי וצ טיינ
 ,"טענַאד ןופ תֹּבש-םוחּת ַא רשפא ַאד, :רֹע טכַאמ - ??די

 טימ ןענעז ייז ןוא ,טעּפש ןעועג וליּפַא ןיוש זיא'ס ,ַאמ
 ױזַא ןוא ,ןייז תּבש.ללחמ טשינ ןלָאז ייז ,ןפָאלעג תוחּכ עלַא
 רעד טָאה ,דיי ןכיר םעד ןופ ןענַאגעגקעװַא ןעגצז ייז יו
 .םױא עצינעמַאק ַא ךיז ףרַאד רע ּבױא, :טגָאזעג דיי רעטלָא
 ."ןלעטשפיוא ןײלַא ךיז יז לָאז ,ןלעטש

 ,ףיי םעד וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ,קעװַא ןענעז יז
 ןוא ריש יד רַאפ טייטש ?לדיי םצֹרֶָא ןַא :קוק ַא יז ןוט

124 



 ןיימ, : ןגָאז ןוא וצ ייז ןעמוק .תּבש ףַא ץלָאה לקיטש ַא טעּפַאשט

 ויא'ס 1 ןטלַאה תּבש ךייא ַאּב ןענעק רימ ןלעװ רשפא ,דִיי רעּביל |

 סָאװ ןוא ,ןײז ץע טנעק ןיז; :רע טגָאז - *!טעּפש יװַא ןיוש

 ןײק ָאטשינ רימ ַאֹּב זיא'ס .ןסע ךיוא ץע טנעק ,ןסע לעװ ךיא

 זיא'ס זַא; : יז ןגָאז -- ."תּבש דובּכל יװ שינעּפַאכרעד-ץרַאה םוש

 ןײז טע'מ .ןייז טוג יאדוא זדנוא רַאפ ךָאד טעװ ,טוג ְךייַא רַאפ

 .ןיוש -- ."תּבש דיי ַא ַאּב ןייז שטָאכ טע'מ זַא ,ןדירפוצ

 'עג ענעדִיי יד ךיז טָאה ,ןדניצ:טכעל וצ ןעמוקעג זיא'ס

 טשינ טָאה יז ,דמַאז ןיא ןעלטכעל ײװצ יד ןדניצוצנָא טמעש

 סָאװרַאפ , : דַיי רעטלַא רעד ןָא ךיז טפור ,סרעטכייל ןייק טַאהעג

 - "!ןדניצ וצ טייצ ןיוש זיא'ס וטכעל ןייק ןדניצ טשינ ריא טייג

 ןיא : ןענעקייל טשינ ךייא לעוו'כ ,טניירפ רעּביל ןיימ, :יז טגָאז

 ןײק טשונ ּבָאה ךיא ןוא ,סרעטכײל רעדעדעי טָאה טָאטש יד

 ןיּבכ ,טשינ סייוכ, :דִיי רעטלַא רעד טגָאז -- ,"רעטכייל

 ןטרָאד טייטש ,לּביטש םעניילק םעד ןיא ןענַאגעגכרודַא דנוצַא

 ."רעטכייל
 ןײרַא לז טייג 1 ןייז סָאד ןעק יזַאיװ : טרעלקעג טָאה יז

 ַא ןוא ,תולח טגיל'ס ןוא ,רעטכייל טייטש ,ןיײרַא ּבוטש יד ןיא

 סנַאמ ןרַאפ לטיה ןייש ַא ןוא ,עקּפוק ַא ריא רַאפ ןוא ,ךוטשיט

 טמעג ןוא טשינרָאג יז טדער םדוק .עטעּפַאק ענייש א טימ ןגעוו

 לד טגַײל ןוא ,טײרּפשרַאפ ןוא ךוטשִיט םעד טימ רעטכייל יד

 .טכעל טשטנעּב ןוא טכעל יד ןָא טדניצ ןוא ,תולח

 יד ןָא סטוט - ןַאמ םוצ רעטלַא רעד טגָאז - טצעי; -

 : רע טגָאז - ."ענװַאד סטמוק ןוא ןָא ךייא טשַאװ ןוא עטעּפַאק

 וצ !ןקעשטַאמ וצ ? ףרָאד ןיא ןענװַאד ןייג ןעד ןעמ טעװ וו,

 רעד טגָאז -  ."ןינמ םוש ןייק ָאטשינ ךָאד זיא ָאד 1 ןקעשטיֹווו

 ,"לוש ַא ָאד זיא טייוו טשינ ָאד, : רעטלַא

 יעגנײרַא םיא רע טָאה ,ןענװַאד ןענַאגעגקעװַא ןענעז יז

 ןעװעג סיז יזַא םיא זיאס זַא ,ןענװַאד עלעּביטש ַאזַא ןיא טריפ

 .ןסעגרַאפ םעלַא ןיא ןיוש טָאה רע זַא ,ןענװַאד'ס

 טמוק'מ .םייהא) ןענַאגעג ןעמ זיא ,טנװַאדעגּפָא ןבָאה יז

 אב יװ ,ָאלימ - .ןײש ,םערַָאװ ,קיטכעל ןעװעג זיא .,םייהא
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 טכַאמ'מ ,םורא טַײג'מ ןוא םכללע.םולש ןעמ טנָאז די זדנוא
 ,ךיז טשַאװ'מ ןוא שודיק

 ,טײצ ןיוש זיא'ס ,ישעמומ, :רעטלַא רעד ןָא ךיז ספור
 טימ יוװ יוזַא זיא רשפא, : ךיז יז טכַארט -- .'שיפ יד ןײרַא טיג
 זיא ןוא טכַאמעג ןסיו טשינרָאג ךיז יז טָאה - 7 רעטכייל יד
 ; קוק ַא יז טוט ,ןיירַאט ּבוטש ערעדנַא יד ןיא ןענַאגעגנײרַא
 ןוא עטכַאמעג ןּפוַאק ,שיפ טימ ןטעמליפ ערעייט עכלעזא טייטש
 הדנעג ענעטַארּבעג ןוא ,טקעמשרַאפ'ס ,ערעייט תולח ליפיווט
 .טַאהעג טשינ סָאד ךָאנ יז ןּבָאה ,ףרָאד ןפַא ןעניוו יז טייצ
 .תבש טעד טַאהעג ןגינעגרַאפ סיורג ןּבָאה יז

 ןטוג ַא טבעלעג ןּבָאה יײז ,סנגרָאמוצ ףא ןעקנַאד וצ טָאג
 ןופ ,טסוװעג טשינ ןּבָאה ײז ,תּבש ןטוג ַא טַאװעג ןּבָאה יז ,גָאט
 ,טטכַאװצתּבש ןעמוקעג זיא'ס יװ .יײז וצ ןעמוקעג זיא'ס טענַאװ
 טוג ךיז ןּבָאה יי .הכלמיהולמ ענײש ַא טכָאקעג ןעמ טָאה
 ,טיירפעג

| 
 ןטײװצ םעד טימ רעטלַא רעד טָאה ירפרעדניא קיטנוז

 םעד טימ ןאמ רעד טָאה .,ןײגוצקעװַא ףַא ןעוועקיש ןעמונעג ךיז
 ײז זַא : קעװַא ןעַײג ייז סָאװרַאפ ,ןענייוו וצ ןּבױהעגנָא ּבייוו
 יװַא זיא'ס ןוא ,תֹּבש ןטוג ַאוַא טַאהעג ןעמ טָאה ,ןעװעג ןענעז
 ןיוש רימעק זדנוא, :טגָאזעג די רעטלַא רעד טָאה .ןעוועג טוג
 ,ןטערטּפָא לָאמַא טעוו'מ ,ןייז טשינ ָאד רעגנעל

 סיירַא ןענעז ייז ןוא ,ןייש ץנַאג טנגעזעגּפָא ךיז "יז ןּבָאה
 יו יוזא : ןשטנווועגוצ םיא טָאה רעטלַא רעד ןוא ,ףרָאד ןרעטניה
 ,ןיוש --.ןרגּפ םיא יז ןלָאו ,לּבלעק ַא טימ רק ַא טָאה'ר

 ,ןטלַאהרעּביא טנעקעג טשינ סָאד טָאה ףּתוש רערעדנַא רעד
 תּבש טזָאלעג טשינ ודנא טָאה סָאװ ,רעכייר רענעי; : רע טגָאז
 ןרעיומפיוא ןיילַא םיא ךיז לָאזס זַא ,ןשטנוװעג ריא טָאה ,ןייז
 .ונעגפיוא זדנוא טָאה סָאװ ,ךעּבענ ,ןַאמערָא םעד ןוא ,זיוה סָאד
 לָאז לּבלעק ןטימ וק יד זַא ,ןשטנוװעג ריא טָאה ,תּבש ףַא ןעמ
 ."ןגערפ טשינ ךימ טלָאז ריִא .גָאכ טָאװ ,ךיא םייװ םתסמ, : טרעפטנעעג רעטלַא רעד טָאה -- *? ןרגּפ םיא

 ןטייווצ ןפַא ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג ןענעז יז ,ללּבַא
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 ײז ןּבָאה ,טכַאנרַאפ ףַא קיטשרענָאד ןעוועג ןיוש זיא'ס .תּבֹש
 .ירפרעדניא קיטײרפ לגזיּפ ,טכַאנ יד טרָאד טקיטכענעגרעביא
 וצ ןעמ טגָאז .ןענװַאד ןייראט שרדמה-תיּב ןיא ןענַאגעג ייז ןענעז
 רשפא ,קיטיירפ טנייה ךָאד ויא'ס ,ןדיל, :(שרדמה-תיּב ןיא) יז
 סָאװ ,ונ, :ײז ןגָאז - .?תּבש ןײז ָאד טעװ ץע זַא ,ץע טניימ
 זיא גָאט רעד !?ןייג ןעמ טעװ ּוװ !קיטײרפ ךָאד זיאס !ןעד
 זּוא ,ןײרַא טָאטש ַא ןיא ליימ ףניפ-ריפ רשפא זיא'ס ןּוא = ,ןיילק
 ןוא ,ןפױל וצ חֹּכ ןיק טשינ טָאה'מ ,ןפיול טשינ רימעק רימ
 ןּבײלב ןעמ טעװ ּוװ .ןעשזנָאד טשינ טעוו'מ זַא ,ןייז טעװ יוװ
 .תיּב ןופ ןָא עלַא ךיז ןפור -- ??יוג ַא ַאּב ,רעיֹוּפ ַא ַאב ,תבש
 טנעקיצ ,ןײגקעװַא ךָאנ טנעק'צ ,טשינ טַאש ,טשינ טַאש , :שרדמה
 ײז טָאה'מ ןֹוא -- ,ןיירַא טָאטש עטייוצ ַא ןיא ןעמוק ךָאנ
 סעקיּפָאק קיצנָאװצ םעד ,סעקיּפָאק קיצנַאװצ וצ ןּבעגעג עדי
 "!רעטייוו סטייג, ןוא ,סעקיּפָאק קיצנַאװצ םעד ןוא

 ,יײז טימ ןכַאמ וצ סָאװ טשינ ןּבָאה ייז זא ,ןעעזעג ןּבָאה ייז
 ןעמונעג יז ןּבָאה ,ייז טימ ןענעגרה ןייג טשינ ךָאד ךיז ןלעװ יז
 ,ןייג וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה יײז ןוא סעציילפ יד ףַא ךעלקעּפ יד

 טגָאז ,טָאטש יד רעטניה ןעמוקעג ןענעז ײז יװיֹוזַא
 יז ןלָאז טָאטש עצנַאג יד ,םלוע:לשיונוּבר, :דִיי רעטלַא רעד
 ,"םישדח-סנרּפ ןייז עלא

 ,ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ ןיֹוש טָאה ףּתוש רערעדנַא רעד
 ,ןייז טשינ ףּתֹוש רעייא יײדָאּב לעװ ךיא, :טגָאזעג טָאה רע ןוא
 ,ןגָאז רימ טזומ ריא ןוא ,ןגירקוצ ךייא טימ ךימ זומ ךיא ןוא
 לעוו ךיא ,טוג, :רעטלַא רעד טְגָאז -- ",ױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ
 ריא טעוו ,ןייז:דוס-הלגמ ךייא לעװ ךיא וא ,רעּבָא .ןגָאז "ןייא
 סָאװ ,אלימ ,ונ, : רע טגָאז -- ."ןייז טשינ ףּתוש ןיימ רעמ ןיוש
 רעד ! ןצַאלּפ ןעק לַאג יד ,ןטלַאהסיױא טשינ ןעק'כ ,ןוט ךיא לָאז
 ןייז תּבש טזָאלעג טשינ זדנוא טָאה ,רעכייר רעד ,דיגנ רעסיורג
 *פיוא ןײלַא םיא ךיז לָאז ויוה סָאד זַא ,ןשטנווװעג םיא רַיא טָאה
 סָאװ ,ןַאמערַא רעד ;ןרעװ רעכיײר ךָאנ לָאז רע ןוא ,ןרעיומ
 טשינ ךעּבענ טָאה סָאװ ןוא ,תּבש ףַא ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה
 םיא ריא טָאה ,לבלעק ַא טימ וק ַא יװ ןגעמרַאפ ןייז רעמ

12 



 סָאװ ,טָאטש עכייר ַאזַא טצעי ; ןרגּפ םיא ןלָאז ייז זַא ,ןשטנּזװע ג
 ןלָאז ייז זַא ,ןשטנּוװעג ריא טָאה ,טגָאיעגסיֹורַא זדנוא טָאה'מ
 רעד טגָאז --."ןייז טוג עלַא ךָאד יז טעװ ,םישדח:טנרּפ ןייז עלַא
 ףיִא רעּבָא ןגָאז ןױש ךייא ךיא זמ טצעי ָאט, :דִיי רעטלַא
 לעװ ךיא ,ַאי, : רע טגָאז -- "ןייז טשינ ןיוש טרָאט ףּתּוש ןיימ
 ."טייהרעטנוזעג ךייא טייג ריא ןוא ,םײהַא ןייג רימ

 "פז סָאװ ,טלעג לסיּב םעד טימ טליײטוצ ךיז ןּבָאה יז
 : טגָאז רעטלַא רעד ןֹוא ,טּפַאשעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה

 .עמַאק יד זַא ,ןשטנוװעג םיא ּבָאה'כ סָאװ ,רשוע רעד, --
 ןײג טעו'מ זַא ,לײװ -- ןרעיומפלוא ןײלַא םיא ךיז לָאז עצינ
 טרָאד טגיל ,ןייטש לָאז עצינעמַאק יד ּוװ ,טנעמַאדופ םעד ןּבָארג
 ןלעטש ןופרעד טנעקעג טלָאװ ריבג רעד סָאװ ,דלָאג לטסעק ַא
 עצינעמַאק יד זַא ,ןשטנוװעג םיא ךיא ּבָאה ,סעצינעמַאק קיצפופ
 ןיא ןעמוקנײרַא יז טעװ יװ.ַײס ןוא ,ןלעטשפיֹוא ןיײלַא ךיז לָאז
 טזָאלעג זדנוא טָאה'ר סָאװ ,ןַאמערָא רעד .ןיירַא טנעה עדמערפ
 לָאז לבלעק םעד טימ וק יד זַא ,ןשטנווועג ךיא ּבָאה ,ךיז ַאּב ןייז
 ןוא ּבײװ ןײז ןּברַאטש ךעּבענ טלָאזעג םיא טָאה - ןרגּפ םיא
 ןלָאז לּבלעק םעד טימ ּוק יד זַא ,ןשטנּוװעג םִיא ךיא ּבָאה ,דניק
 ריבב םעד ןופ לייוו ,ןייז טוג ןיוש םיא טעװ :יוו-ייס ,ןזײלּפָא יז
 יד ,ןַאמערָא םעד וצ ,טייקכייר עצנַאג סָאד ,ןײגרעּבירַא ץלַא טעוו
 טימ ,תּבש ןצנַאג םעד טימ ,שִיּפ יד טימ ,תולח לד טימ ,רעטכייל
 .טָאטש יד .טקישעגרעביא םיא ןופ ןעװעג עקַאט ןענעז גנידצלַא
 ןייז עלַא ןלָאז ייז זַא ,ןשטנּוװעג ייז ּבָאה'כ סָאװ ,רעדיװ ,טייל
 ,ןפַאש וצ ןּבָאה טשינ ןטייווצ ןרעּביא רענייא טעװ -- סערָאזָאד
 ײז ןוא ,ןגָאלשמורַא ,ןגירקמורַא קידנעטש ךיז ןלעװ ייז ןוא
 ."ןּבעל טרעטיּברַאפ ַא ןּבָאה ןלעוו

 רָאּפ ַא סנייז ןּבעגעג םיא טָאה ןוא ןענַאגעג זיא דיי רעד ןוא
 טלעג םעד ןופ ןרעו לָאז רע ,ןשטנּוװעגוצ םיא טָאה ןוא ןשָארג
 טלָאז ריא, :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא ,רשוע רעסיורג ַא
 ",איבגהיוהילא ,דִיי-ןטוג ַא טימ ,רימ טימ ןעוועג טנעז ריא ,ןסַיװ

 (1008 ,עװַאלמ ,ט ר ע ביל הרש היח)
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 ירעּביל 'ר רעסיורג רעד 4

 ןפורעג םיא ןעמ טָאה ,רענייא ןעוװועג טָאטש ַא ןיא זיא'ס
 ךייר סָאװ ,ךייר ױזַא ןעװעג זיא רע .טרעּביל 'ר רעסיורג רעד
 ןײלַא טָאה רע ,ןענָאאלימ ערעװש טגָאמרַאפ טָאה רע ,טסייה
 רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע ןוא .טָאה רע לפיוו ,טסּוװעג טשינ
 ,הרוא ןַא טָאטש ןיא טלָאװעג ןעמ טָאה רעמָאט .חרוא-סינכמ
 ,םיחרוא עלַא ןעמונעגוצ טָאה רע לייוו ,ןגירקעג טשינ ןעמ טָאה

 רעכעלטיא :שער רעכעלקערש ַא ןרָאװעג ןיא למיה ןִיא

 טָאה .בוטירצי ַא טימ ערה-רצי ַא : םיכאלמ ייווצ טָאה שטנעמ
 .סינכמ רעסיורג ַאזַא זיא שטנעמ רעד, :טגָאזעג בוט:רצי רעד
 .רצי רעד טָאה -- ."תורישע רעסערג ַא ךָאנ טמוק םיא ,חרוא
 רע רָאנ ,המשל רוא:סינכמ ןייק טשינ זִיא רע, : טגָאזעג ערה
 רע טוט םעד ּבילוצ ,טלעװ יד ףַא ןרעװ טסּוװַאב טַאילג ליוו
 .קנע טפרַאד ץע; :טגָאזועג םלוע-לשיונוּבר רעד טָאה -- ."סָאד
 ,"ןווּורּפ םיא ןָאק'מ ,ןגירק טשננ

 טרעּביל 'ר ןסיורג םעד וצ ןעמוקעג איבנה-והילא יא
 טימ ,דרָאּב עטצָאררַאפ ַא טימ ,ןַאמערָא ןַא רַאפ טלעטשרַאּפ
 ןקוק וצ םיא ףַא ךַאז עקידהנוגמ ַא ןעוועג זיא'ס ,לגענ עסיורג
 ןענַאגעגנײרַא ךיילג זיא ןוא ירפרעדניא קיטיירפ ןעמּוקעג זיא רע
 ןעװעג זיא םיחרוא יד רַאפ -- ןײרַא גנוניוו ןיא ריבג םוצ
 ךעק ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא רע יו .ןביטש ערעדנוזַאּב טכַאמעג
 :ןעמ טגָאז - 7? טרעּביל טניֹוװ ָאד, :ךיז רע טגערפ ,ןיירַא
 .עג ןכעק לד טָאה -- "ז רע זיא ּוו, : ךיז רע טגערפ -- .יָאי,
 רעד ןיא ןײרַא רע טייג -- ."רעטייו טרָאד, : טרעפטנע
  .ז רע טגערפ ,רעטכָאט יד רע טפערט ,ןײרַא ּבֹוטש רעטייווצ
 47, :רע טגָאז - ."ָאי, :לז טגָאז - ' טרעּביל טניוװ ָאד ,
 - ."ָאי; : יז טרעפטנע -- '1 רעטכָאט ןײז עקַאט סע טסַיצ
 טרָאד, : יז טגָאז - '? עטַאט רעד זיא ּוװ; :ךיז רע טגערפ
 - ןײרַא בטש רעטירד רעד ןיא ןײרַא רע טייג -- .""רעטייוו
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 ןטנַאילירּב טימ ןעגנָאהַאּב ,תּבש-ידגּב ןיא ןוטעגנָא ּבייוו'ס טציז
 - ''? טרעּביל טניֹוװ ָאד; :ךיז רע טגערפ - ןטנעמיד ןוא
 ויא'ס יצ , : רע טגָאז -- 7 םיא ריא טפרַאד סָאװ .ָאי, : יז טגָאז
 יא וו, : רע טגערפ -- ."ָאי :יז טגָאז -- 7 ןַאמ ןייד עקַאט
 רעדרַאפ רעד ןיא ןיירַא רע טייג -- .""ןטרָאד, : יז טגָאז -- 7? רע
 .עדייז רעד ןיא ןוטעגנָא ריבג רעד ןיֹוש טייטש -- ןיײֹרַא ּבוטש
 --"?טרעּביל טניוװ ָאד, : ךיז רע טגערפ .תּבש-דובּכל עטעּפַאק רענ
 סע טסיּב וד, : ךיז רע טגערפ -- ."ָאי, :ריבג רעד טגָאז
 ּפָארַא ןַאמערָא רעד טמענ -- .ָאי : רע טגָאז -- 7? עקַאט
 ןוא דרערד ףַא ףרָאװ א סע טיג ןוא סעצײלּפ יד ןופ לקעז'ס
 ,"ָאי ,:ריבג רעד טגָאז--? ןסע וצ סעּפע ָאד זיא'ס, : ךיז טגערפ

 ; ריא וצ טגָאז ןוא ביי םוצ ןיײרַא ןײלַא טייג רע ןוא
 ,"ןסע ןַאמערָא םעד ןּבעגנײרַא ןיילַא טסלָאז וד,

 ןוא ןײרא ךעק ןיא ןענַאגעגנײרַא דלַאּב ויא ּבייוו טָאד
 .הלח טימ שיפ קיטש סיורג ַא ןּבעגעגנײרַא ןַאמערָא םעד טָאה

 טרעּביל 'ר רעד טָאה ,ןסעגעגּפָא טָאה ןַאמערָא רעד ןעוו
 רעד .טגָאז - ."ןענװַאד ןייג רימָאל ,טמוק, : טגָאועג םיא ֹוצ
 -- "? ןענװַאד ןייג לָאז'מ סָאװ ,ןעד ןעמ טנייל טנייה , : ןַאמערָא
 :םיחרֹוא ןיא ןיײרַא ?מוק ,סָאװ ריא טסיײוװ, : טרעּביל 'ר רעד טגָאז
 ."ןענוַאד ןטרָאד ןעמ טעװ ,ןדִיי ַאד ןענעז ןטרָאד ,לּביטש

 .םיחרוא ןיא ןירַא עדייב ןעייג ןוא ףיוא ךיז ייז ןּבייה
 ןיוש רע טָאה ןסע ןוא .טנװַאדעגּפָא טָאה'מ ,ןענװַאד לּביטש
 ןעמַאצ םיחרוא עלַא טימ ןסעגעג

 ןּבעל ןציז ליו רע ,ןַאמערָא רעד טגָאז ,ןסע טייג'מ יו
 ןעמַאוצ ןסע לי רע ,רע טגָאז ,שיפ יד ףיוא טיג'מ ,ןטרעּביל
 ָאא טָאה טרעּביל 'ר רעד .רעלעט ןייא ןופ ןטרעּביל טימ
 םיא טימ טָאה רע ,ןלַאפרַאפ רָאנ ,טלָאװעג טְשיִנ טָאה ,טלָאװעג
 רעלעט ןיא לגענ יד טימ ןכָארקעגנײרַא זיא ןַאמערָא רעד .ןסעגעג
 ןוא קוק וצ זילּב ךַאז עסואימ ַא ןעװעג זיאס זַא ,ןײרַא

 ,הדוצס עצנַאג יד ןסעגעגּפָא ןעמַאזוצ טיא טימ ןיוש רע טָאה ױזַא -
 זיא ,ךיז ןגייל םוצ ןעמוקעג זיא'ס יו ,טשטנעּבעגּפָא טָאה'מ

 - ,ןפָאלש םוצ ןּביטש ערעדנוזַאּב ןעוועג םיחרוא יד רַאפ ךָאד
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 יװ -- .טעּב סטרעּביל ןיא ןּפָאלש ליוו רע ,ןַאמערָא רעד טגָאז
 ,טרעּביל 'ר רעד יוװ ,דיי רענעטיהעגּפָא ןימ ַאזַא ,זיא רעגייטש רעד
 לָאמַא םיא ןעק'ס זַא ,ךיז טכער ,סטוג ליפ ױזַא טוט סָאװ
 לָאז ,טעּב טטרעּביל ,ללּכַא ,למיה ןופ טפעשעג ַאזַא ןעמוקרעטנוא
 ןיימ ,וד, :ּבײװ םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא !טעּב סטרעּביל ןייז
 ,"ןפָאלש ָאד טצוװ רע ןוא ,ּבוטש ערעדנַא ןַא ןיא טנייה ףָאלש ,ּבייוו

 רעד ןוא ,טעּב סּבייװ ןיא טגיילעג ריבג רעד ךיז טָאה
 - ,טעּב סטרעּביל ןיא ןַאמערָא

 טייג'מ ,ּפָא טנװַאד'מ ,ןענװַאד טייג'מ ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 -- תודועס-שולש ַאּב ,ןעמַאזענוצ םיא טימ רעטייוו טסע רע .ןסע
 .תּבש ןעמוקעג זיאס יװ ןעמַאזענוצ םיא טימ רעטייוו טסע רע
 ףיבג רעד ךיז טָאה ,הלדבה טכַאמענּפָא טָאה'מ ,סטכַאנוצ
 צנייש טלײטעג םיחרוא יד טָאה רע זַא ,ןריפ וצ טנעלפעג
 םעד רע טָאה ,תובדנ יד ןּבעג ןענַאגעג זיא'ר יו ןוא ,תובדנ
 טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,טשרענוצ ןּבעג טלָאװעג ןַאמערָא
 םעד טגײלעגרעדינַא םיא רע טָאה ,טלײטעגּפָא ןּבעג וצ םיא
 לפיו ,ךייא טמענ, :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא לטייּב ןצנַאג
 רעד ןייז ליו ךיא, :טרעפטנעעג רע טָאה - ,"טליו ריא
 ."רעטצעל

 ךיז טָאה ,ןענַאגעגקעװַא טַאהעג ןיוש ןענעז עלַא יװ
 ןיא טציא זיא רענייק !סיוא ךרָאה, :ןפורעגנָא ןַאמערָא רעד
 ריד וצ ןרָאװעג טקישעג ןיּב ךיא ,ןסיוו וטסלָאז ,ָאטשינ ּבוטש
 ינָאיַאמ ןייד ריד ַאּב ןעמענוצ ןוא ,ןוּורּפ וצ ךיד למיה ןופ
 'חצנמ ערהירצי םעד טסָאה ֹוד לייװ ,טשינ ןעמ ןעק קצט
 טרעדנוזעגּפָא טסיּב וד סָאװ ,רַאפרעד ? ןעד עשז-סָאװ רָאנ ,ןעוועג
 טסעװ וד ּוװ :דנז ינ רָאי ַא ןייז ןזומ וטסעו ,םיחרוא יד ןופ
 וטסעוו ,ןקיטכענ טשעװ וד ּוה ןוא ,ןקיטכענ טשינ וטסעוו ,ןגָאט
 ,"ןגָאט טשינ

 רַאפ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה טרעּביל 'ר רעד יװ
 : ןטעּבעג םיא טָאה ןוא ,ןענייו וצ קרַאטש ןּבױהעגנָא םיא
 יל הבושת ַא ןלעוּפ טעוװ רשפא

 עד ןוא ,ןרָאװעג . םלענ איבנהיוהילא זיא םעדניא
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 ןעמוקעגניײרַא זיא ,טנייװעג ןוא ןסעזעג יזַא זיא טרעּביל 'ר
 - "ל ןַאמ ןיימ ,וטסנייוו סָאװ, :טגערפעג םיא יז טָאה ,ּבייוו'ס
 ןיימ ,סיוא ךרָאה, :טגָאזעג יז טָאה -- ,טלייצרעד ריא רע טָאה
 ,"ןייג ןזומ וטסעװ ,ןלַאפרַאפ ךָאד זיא'ס ,אלימ ,ןַאמ

 טָאה ןוא ןיירַא סַאג ןיא ןענַאגעגסױרַא יז זיא סנגרָאמוצ
 ,ןייג ףרַאד ןַאמערָא ןַא יו ,םישוּבלמ ענעסירוצ טפיוקעג םיא
 א - ,לקעז ַא ןעמונעגטימ ךיז טימ ןוא ןּוטעגנָא ייז טָאה רע
 טשינ ךיז טימ רע לָאז ,טגָאזעגנָא איבנה.והילא טָאה ,טלעג
 ,ןענַאגעגקעװַא זיא רע ןוא ,ןעמענטימ

 םיא טָאה'מ סָאװ ,ןעוועג-םייקמ סָאד טָאה דיי ַאזַא ,אמתסמ
 ,טנָאטעג טשינ רע טָאה ,טקיטכענעג טָאה'ר ּױװ ָאד .טגָאזעגנָא
 ןוא ,טקיטכענעג טשינ רע טָאה ,טגָאטעג טָאה'ר ּוװ ,ָאד ןוא
 זיא ,דנו-ענ ןעװעג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רעּביא
 ליײװ ,טיורּב טנופ ַא ףַא רעריפ ַא ןפַאש וצ רעווש ןעוועג םיא
 ,ןַאמערָא ןייק יו טקוקעגסיוא טשינ טָאה רענייז םינּפ.תרדה רעד
 זיא דיי אזַא, :טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןעמוקעגניירַא זיא'ר ּוװ זיא
 | ,"! ןטעּברַא ןייג וצ ןלָאװשעג ןוא קנַארק

 .גײרַא רע זיא ,וועשטידרעּב ןייק ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא
 ,יאֹּבג םעד ןטעּבעג טָאה ןוא ןירַא שרדמה-תיּב ןיא ןענַאגעג
 ,טריפעג ױזַא ךיז טָאה טרָאד -- ,תּבש ןסע וצ ןפַאש םיא לָאז רע
 םיא טיג יאּבג רעד יװ .טגָאזעג רעירפ יאּבג םעד טָאה'מ זַא
 רעװ, :רֹע טגָאז - ,דיי רעקיד ןוא רעכיוה ןימ ַאזַא - ןָא קוק א
 ריא יװ ,דיי רעטנוזעג ןימ ַאזַא ,ןסע ןּבעג ןלעװ ךייא טעװ
 -- ,רעהַא םיא טעּב רע ,ןיהַא םיא טעג רע ,ללּכא -- "?טנעז
 ָאד :ךיא ּבָאה הצע ןייא ,סָאװ ריא טסייװ, :יאּבג רעד טגָאז
 לע ,שזַאשטכַאּפ ַא טניֹוװ טדָאטש רעד רעטניה טייוו טשינ
 טעװ רע זַא ןוא ,שזַאשטכַאּפ םעד וצ לטיווק ַא ןּבעג ךייא ךיא
 ,ףבעג ךיוא קיטיירפ ןייא רע טעװ ,ןסע ןּבעג ןלעװ ךייא

 םעד וצ ןענַאגעגקעװַא זיא ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רע
 סָאד רָאנ ,ןפָארטעג טשינ שזַאשטכַאּפ םעד רע טָאה ,שזַאשטכַאּפ
 :ירַאד ןקוקנײרַא טמענ יז ,לטיווק'ס ןּבעגעג ריא רע טָאה ,ּבייוו
 .סיוא ריא טָאה רע רָאנ ,םדא-ינב ןיא ןָאה ַא יװ יזַא ,ןעג
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 וטסעו ,ָאד ייז, :טגָאזעג יז טָאה ,ןעוו ןוא סָאװ ,טשטייטצג
 טכַאמעג ענעדייספרָאד יד טָאה ,ןּבילּבעג רע זיא ,"קיטיירפ ןסע
 טגָאז - יַאשטָאּפ ןכַאמ טלָאװעג סּופ םעד ןופ יז טָאה ,סּופ ַא
 יד ּפָא קַאה ןוא םענ ,תּבש ןסערפ ָאד טסעװ וד, :םיא וצ יז
 רע טָאה ,ןייא טייטש'ר ּוװ ,ןעזעג ןיוש ךָאד טָאה רע ."ןעֶאלק
 ןסערפ ָאד טסעוװ וד, : רעטייוו יז טגָאז -- .ןעָאלק יד טקַאהעגּפָא
 ,ץלָאה טקַאהוצ רע טָאה - ."ץלָאה ּפֶא קַאה ןוא םענ ,תּכש
 .עגסיוא טָאה'ס ןוא ץלָאה לקיטש ַא ןעגנורּפשעגּפָא זיא םעדניא
 ,בױש ַא טקַאה

 עו, :םיא וצ יז טכַאמ ,ןעמוקעגמײהַא זיא ןַאמ רעד יװ = |
 ,תּבש ןסערפ ןעמוקעג זיא רע ! ןַאמערָא םעד ןופ ךָארּב יד רֶאֵנ
 טקַאהעגסיוא רע טָאה ,ץלָאה ןקַאהוצ ןסײהעג םיא ךיא ּבָאה
 יעגֹוצ זיא רע ןוא ,זייּב ןרָאװעג ןַאמסּפרָאד רעד זיא ."ּביוש ַא
 רָאֹּפ ַא טגנַאלרעד םיא טָאה ןוא ןטרעּביל 'ר םעד וצ ןפָאל
 וד ,רערָאנש וד, : םיא וצ ןגירשעג טָאה רע ןוא ,שטעּפ עטנוזעג
 ךעּבענ טָאה רע - "!ּביוש רעד רַאפ ןלָאצַאּב וצ טשינ טסָאה
 ,טרע פנעעג טשינ

 טָאהימ .ןסעגעג רע טָאה ,ןזעװעג ןיוש ךָאד זיא רע ,רוצ יקּב
 טגָאז ,סנגרָאמוצ ןעמוקעג זיא'ס יװ .סטכַאנוצק יטיירפ ןסעגעגּפָא
 --."ןענװַאד ןיירַא טָאטש ןיא קעװַא ייג ךיא, : תיּבה-ל עּב םוצ רע
 ,קירוצ טשינ בעלרעד ,ןבלַאטסנַײמרַאפ, :דָזיספרָאד רעד טגָאז
 ,"ןעמוקוצ

 .רעּב ןייק ןענַאגעגניהַא זיא ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רע
 רע לו .תועובש-ברע ןעוועג זיא תּבש רעד ןוא .ןענװַאד וועט טיד
 ןדִיי ַאזַא ךיז טלעטש ּוװ - ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא ןײרַא טמ'ק
 .ריט רעד ַאֹּב

 .תיּב ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יּבר רעוועשטידרעב רעד יװ
 טניפעג טיײלעמערָא יד ןשיװצ זַא ,טריּפשרעד רע טָאה ,ןַײרַא שרדמה
 ,רעהַא טייג רע ,ןיהַא טייג רע ,ללּכַא .שטנעמ רעבושח ַא רענייא ךיז
 רָאנ יא סָאד דיי רעכלעװ ,ןּפַאשרעד טנעקעג טשינ טָאה רע
 זיא ,קוק ןשילמיה ַא טַאהעג סעּפע ךָאד טָאה רעוועשטידרעּב רעד
 ,ןלָאפעג םִיִא רע טָאה ,ןטרעּביל 'ר םעד ןעורעד טָאה רע יוז
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 טנעז רעװ, : טגערפעג םיא טָאה ןופ ןענַאגעגוצ םיא ֹוצ רע זיא
 םעד ןּוא םעד ןּופ ןיב ךיא, :טרעפטנעעג רע טָאה -- 1 ריִא
 טסיײה ריא, : רעוועשטיזדרעפ רעד םיא טגערפ -- ."לטעטש
 .םעד ןיא, : רע טגָאא - 6טרעביל 'ר רעסיורג רעד טשינ
 טּפור ,רענײלק ַא זיא רענעי ,טרעּביל ַא ךָאנ ָאד זיא לטעטש

 ."רעסיורג רע ד ךימ ןעמ
 טרָא ןייז ףַא ןענַאגעגקעװא יבר רעוועשטידרעּב רעד זיא

 קירוצ רע זיא ,טנװַאדעגפָא טַאהעג ןיוש טָאה'מ יװ ןֹוא ,ןענװַאד
 טנײה טעװ ריא , :טנָאועג םיא טָאה ןוא םיא וצ ןענַאגעגוצ

 וַא ,ךײא ַאּב ןסע ךיא ןעק יװ : רע טגָאז -- ,"רימ ַאּב ןסע
 רעוועשטידרעּב רעד טָאה -- ."שזַאשטכַאּפ ןרַאּב ךָאד סע ךיא

 זיא'ס , : טגָאזעג רע טָאה -- ."סיוא טשינ טכַאמ'ס , : טגָאזעג לּבר
 טָאה -- ."ןסע טײרגעגנָא ןָאד טָאה רע ,ץרא-ךרד ןייק טשינ

 ןיהַא רימ טימ םוק , :? "א וצ טגָאזעג יּבר רעוועשטידרעּב רעד

 ךסע ןוָאל ךיד לָאז רע ,ןטעּב םיא ךיא לעװ ,דליסּפרָאד םעד וצ

 ,"רימ אב

 ֹזַא ןוא .ןענַאגעג ןענעז ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה ייז ןוא |

 ןענַאגעגטימ טָאטש עצנַאג יד טעמּכ זיא ,ןענַאגעג זיא יּבר רעד

 םעד ןייג ןעזעג טָאה דַייספרָאד רעד יװ .ןײרַא ףרָאד םעד ןיא

 רע טָאה ,ךָאנ ןעיג ןשטנעמ הנחמ ַאזַא ןוא ,ןיּבר ןטימ חרוא

 ויא ,ןיּבר ןרַאפ טרסמרַאפ םיא טָאה החרוא רעד זַא ,טניימעג

 וצ ןיּבר םעד ןלַאפעג זיא ןוא ןפָאלעגנגײקַא יז דייספרָאד רעד

 טשינרָאג ןיּב'כ ,יּבר רעקיליײה , :טגָאזעג טָאה ןוא סיפ יד

 בײװ'ס ךימ טָאה ,ּבױש ַא טקַאהעגסױא טָאה רע ,קידלוש

 לא'ס רעּבָא ,שטעּפ רָאּפ ַא ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה ,טדערעגנָא

 ,?טשינרָאג
 ןּבעגעג ןיוש םיא טָאה'מ זַא ,טרעהרעד טָאה יּבר רעד

 טשינ ןיּב'כ, : שזַאשטכַאּפ םוצ טגָאזעג רע טָאה ,ךיוא שטעּפ

 טסלָאז ּוד זַא ,ןטעּב ךיד ןעמוקעג ןיּב'כ רָאנ ,םעד ּבילוצ ןעמוקעג

 יא דייספרָאד רעד -- ."תּבש ןסע ןייג רימ וצ ןזָאל חרוא םעד

 ןענַאגעגטימ זיא טרעּביל 'ר רעד ןוא ,ןגעגרעד ןעװעג טשינ

  ןוא .בוטיםוי ןוא תּבש ןטלַאהעג םיא ַאב טָאה ןוא ןיּבר ןטימ
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 ,סיוא ךרָאה, -- : םיא ֹוצ טגָאזעג טָאה יּבר רעוועשטידרעב רעד
 רָאנ ,דנו-ענ טסיּב ֹוד זַא ,ןצנַאגניא עטכישעג ןייד ןופ סייוו ךיא
 ןגעווטסעדנופ ,טקידנעעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה רָאי סָאד שטָאכ
 ."ןרָאפמײהַא ןיוש טסגעמ ווד .ריּתמ ריד ךיא ןיּב

 םוטיםוי ךָאנ דלַאּב זיא טרעּביל 'ר רעסיורג רעד ןּוא
 :(1910 ,.װ .לבול ,װעקשרָאג ,ר ע 5 ע ג םוחנ) - ,ןרָאפעגמײהַא

 רעסע רעסיורג ַא הווא ןַא טימ השעמ צ 5

 .טימ .חרוא.סינכמ.לעּב רעסיורג א דִיי ַא ןעװעג זיא'ס
 םיא רע טָאה ,ןריּבורּפסױא טלָאװעג טָאג םיא טָאה לָאטַא
 ןענװַאד ןכָאנ זיא חרוא רעד .תֹּבש ףַא חרוא ןַא טקישעגוצ
 ךיו טָאה רע ןוא ,דִיי םעד ֹוצ ןענַאגעגמײהַא סטכַאנוצקיטיירפ
 טָאה ,ןּבעגעג םיא טָאה'מ סָאװ ןוא ,ןסע שיט םַאּב טצעזעגקעװַא
 ץלַא טָאה רע : ןעוועג טשינ ןיוע סע זיא ,טרעיודעג גנַאל טשינ
 רע טָאה ,השעמ ַאזַא ןעזעג טָאה תיּבה.לעּב רעד .,ןסעגעגפיוא
 רע ןוא ,חרוא ןַא ןעמונעגמיײהַא טָאה רע : שפנ:-תמגע סיורג טַאהעג
 ןטעּבעג רע טָאה !ןסע וצ טעז רעד וצ ןבעג וצ טשינ םיא טָאה

 טימ ,שיפ יד טימ תולח יד ןּבעגנײרַא לָאז יז זַא ,ּבייוו םעד
 סע טָאה רע ןוא ,טײרגעגנָא ןגרָאמ ףַא ןיא סָאװ ,שיילפ םעד
 .פיוא דלַאּב ךיוא סָאד טָאה חרוא רעד ןוא ,חרוא םעד ןּבעגעג
 ןּבעג וצ סָאװ ןעוועג טשינ רעטייוו ןיוש זיא'ס ןוא .ןסעגעג

 סָאד טגנערּבעג טָאה'מ ןוא ,רעקעּב םוצ קעװַא ןעמ זיא
 טָאה רע ןוא ,ןגרָאמ ףַא טײרגעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ,טנלָאשט
 טָאה רע זַא ,ןגירשעג ץלַא טָאה רע ןוא ,ןסעגעגפיוא ךיוא סָאד
 ריא טָאה סָאװ, :תיּבה-לעּב םוצ ןגירשעג טָאה רע -- קיניײװ
 ּוצ ָאט ןסע וצ טַאהעג טשינ טָאה ריא ןַא ? טלָאװעג רימ ןופ
 "? ןפורעגמיײהַא ךימ ריא טָאה סָאװ

 םעד רע טָאה ,הרירּב ןייק קידנּבָאה טשינ ,תיּבה:לעּב רעד
 סָאד ,טכַאנַאּב סנגרָאמוצ זַא ,טגָאזעג ןוא ןטעּבעגרעּביא חרוא
 ףסקָא עניײז ןופ רע טעװ ,הּכלמ.הולמ וצ ,סטכַאנוצתּבש טסייה
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 רע ןוא ,סקָא ןַא ןטכעש םיא רַאפ לעיצעּפס ,טָאה רע סָאװ
 ,ךיוא תּבש רַאפ ןסע וצ ןּבָאה רַאפרעד ןיוש טעוו

 ןײרַא טָאטש ןיא ןײג טװמעג ןעמ טָאה גָאטַאּב סנגרָאמוצ
 ,ןסע ּוצ סעּפע חרוא םעד רַאפ ןגרָאּב ןוא םינכש יד ֹוצ

 ןטכָאשעג ןעמ טָאה ,סטכַאװצתּבש ןעמוקעג ויא'ס יװ
 סקָא רעד וא ,ןעזעג ןעמ טָאה הקידּב יד ךָאנ ןוא ,סקָא ןַא
 ךיא רע זיא ,סקָא ןטײװצ ַא ןטכָאשעג ןעמ טָאה .הפרט זיא
 ןֹוא ,ןסקָא ןצכעז ןטכָאשעג לװַא טָאה'מ ,ללּכַא .ןרָאװעג הפרט
 רעמ ןיוש טָאה תיבה-לעּב רעד ןוא .הפרט ןרָאװעג ןענעז עלַא
 סקָא ןטצעל םעד טָאה'מ ןוא ,סקָא ןייא ךָאנ יו טגָאמרַאפ טשינ
 .נֹוורַאפ יו רָאנ .רשֹּכ ןעוװעג ןיוש זיא רע ןוא ,ןטכָאשעג ךיוא
 רעד זַא ,ןעזעג טָאה'מ ןעװ ,ןרָאװעג רעּבָא ןעמ ןיא טרעד
 .ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ זיא חרוא

 טשינ ויא סָאד זַא ,ןעװעג רעשמ ךָאנרעד ךיז טָאה'מ
 ןרָאװעג טקישעג ולא סָאװ ,איבנה-והילא יו רערעדנַא ןייק ןעוועג
 .(עשרַאה ,קיגליקַאז רשא) .הריחּב יד ןכַאמ וצ טלוע-לש-ונוּבר ןופ

 .רַאפ טָאה איבנה-והילא יוזַאיװ 6

 דרעפ ַא ןיא ריבג ןטכעלש ַא ןפרָאװ

 הנותח רע טָאה ,ןַאמספרָאד רעכייר א ןעװעג לָאמַא זיא'ס
 ,הנתח יד ףִא טכַאנַאב ןעמוקעג זיא'ס יװ .רעטכָאט ַא טכַאמעג
 רעטלַא ןַא ןעמוקעגניײרַא זיא ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז טסעג יד
 וַא ,ריט יד ַאּב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ,ןַאמערָא ןַא ,דִוי
 ,ןּבעג סעּפע םיא לָאז'מ

 ןּביהעגנָא רע טָאה ,ןעורעד םיא טָאה ןתּוחמ רעד יו
 סעפע רע זיא סָאװ ? רעלטעב רעד ,רע לי סָאװ,, : ןעיירש
 ,ןעיירש ןּביױהעגנָא דיי םעד ףַא טָאה'מ ןּוא ''1 ןעמוקעגניירַא טצעי
 יא קנע ַאב, :טגָאזעג רעלטעּב רעד טָאה ,ןײגסױרַא לָאז רע זַא
 ללּבַא ."החמש יד ןופ ןכװרַאפ סעּפע ךיוא ךיא ליװ ,החמש ַא
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 ןּתוחמ רעד ןּוא ,ןּבעג טשינרָאג טלָאװעג טשינ םיא ןּבָאה יז

 .ןּבײרטסױרַא םיא לָאז'מ זַא ,ןגירשעג רָאנ טָאד

 ןַאמספרָאד רעד ,רע טָאה -- 1 ןּבײרט םיא ןעק רעװ |

 .וטסּביירט סָאװרַאפ, ; םיא ַאּב טנידעג טָאה סָאװ ,גנוי םוצ טגָאזעג

 םוצ ןענַאגעגוצ גנוי רעד זיא ??רעלטעּב םעד ,סױרַא טשינ םיא

 רעד ןײגסױרַא לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא טָאה ןּוא דֶיי ןטלַא

 גנ7 רעד ןוא טרָא ןופ ןריר ךיז טלָאװעג טשינ רעּבָא טָאה

 ןוא דִי ןטלַא ַאזַא ןעמענ לָאז רע ,בל ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 .ןּבײרטסױרַא
 טשינ םיא ליװ גני רעד זַא ,ןעועג טָאה סָאּבעלַאב רעד

 ןּוא ,רעטצנעפ'ס טכַאמעגפיוא טָאה ןֹוא ,ןענַאגעג רע זיא ,ןגלָאפ

 ןבײרטסױרַא ןסײהעג םיא ןוא שוורטס םעד ןפורעגנײרַא טָאה

 דיי ןטלַא םוצ ןענַאגעגוצ זיא שזורטס רעד יװ .רעלטעּב םעד

 סעּפע יא ,ןּכײרטסױרַא ןוא ןעמעננָא טלָאװעג םיא טָאה ןוא

 םיִא טָאה רע ןוא ,שורטס םעד ףַא ארומ עסיורג ַא ןלַאפעג

 ,ןּבײרטסױרַא טנעקעג טשינ

 ךיױא םיא ליװ רע זַא ,טנכערעג טָאה ןַאמספרָאד רעד

 ץע, :טגָאזעג טָאה ןוא ןענַאגעגוצ רע זיא ,ןּבײרטסױרַא טשינ

 רע ןוא ."ןפרַאװסױרַא ןיֹוש םיא לעװ ךיא רעּבָא ,טשינ טליוו

 רענלָאק ןרַאּב דיי ןטלַא םעד ןעמונעגנָא טָאה ןוא ,ןענַאגעגוצ זיא

 .טריפעגסיורא םיא טָאה ןּוא

 טָאה ,סױרַא ףיוה ןֹופ טריפעגסיֹורַא םיִא טָאה'ר יװ ױזַא

 ַא ןוטעג טָאה ןּוא לכיט ַא ןעמּונעגסיֹורַא דיי רעטלַא רעד

 ןּוא ,דרעפ ַא ןרָאװעג םיא ןּופ ויא ,םינּפ ןײז רַאפ ךָאפ

 ןוא םיא ףַא ףױרַא ץעז ַא ןבעגעג ךיז טָאה רעטלַא רעד

 ןטירעגקעװַא םיא טימ זיא'ר

 ןיא ןעמיקעג זיא'ר לגזיּב ,גנַאל יװַא ןטירעג זיא רע

 ,טעשַאּפעגסױא ןייש ןעװעג ןיא דרעפ סָאד ,ןיירַא לטעטש ַא

 ךיוּב ןּבָארג ַא טימ ,טרעיופ ןעװעג זיא'ר יװ יֹוא טקנוט

 'סיֹוא ןעװעג ךיוא דרעפ סָאד ןיא יװַא ,גרַאק ןבָארג ַא ןוא

 .סע ףַא יװַא רע טייר .קיד ןוא ּבָארג ,טעשַאּפעג

 ,לדרעפ א טימ  ןרָאפ ןַאמערָא ןַא רע טעז םעדניא
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 עלעגעוו ַא טפעלש'ס ןוא ,טרַאדעגסיוא ןעװעג זיא לדרעפ סָאד
 "ןמעלש לָא'ס ,סע טעגרה ןוא סע טגָאלש רעד ןּוא ,לגיצ
 ןּפעלשרעד טנָאקעג טשינ טָאה'ס ןּוא

 סָאװ ,ךיי ריא ,רָאנ טגָאז) :רעטלַא רעד ךיז טגערפ
 - '?יװַא סָאד ריא טסיימש סָאװרַאפ ,לדרעפ סָאד ריא טגָאלש
 רענייא ,ןוט ךיא לָאז סָאװ ,טניירפ רעּביל ןײמ, : רע טגָאז
 וַא ןוא ,לגיצ עלעגעװ א רענײא ,םײל עלעגעװ ַא ליװ
 ןענַאװנפ ,טשינ ךָאד ךיא ּבָאה ,ןייגצ טשינ טעװ דרעפ'ט
 :רעטלַא רעד טגָאז - .'ןרענרעד ּוצ רעדניק ןוא ּביײװ ןיימ
 ךָאד סע טעװ ,ןעלערפ וצ רעסעּב טשינ סע ריא טיג סָאװרַאפ ,
 ,ליפיזַא טשינ ּבָאה'כ, :רֹע טגָאז - .ןעיצ ןענעק רעסעּב
 :רעטלַא רעד טכַאמ -- ,"סיֹוא ליפיזַא טשינ רימ טגָאוט'ס
 ךיא :לדנַאה ַא ןכַאמ ךייא טימ לעװ ךיא ,סָאװ ריא טסיײװ,
 ריא ןוא ,דרעפ ערעסעּב'ס ,עטעפ'ס ,דרעפ ןיימ ןּבעג ךייא לעװ
 זיױלּב ןבעג דרעפ ןיימ טע'צ ,לדרעפ ערַאד סָאד ןּבעג רימ טעוו
 ןוא ,דרעפ קרַאטש ַא ז;אס לייו סע סע טעװ ,ןסע וצ ײה
 זַא ,ריא טלָאז ןסױו רָאנ .ןּפעלש וצ חֹּכ ןּבָאה טעװ'ס
 ,םורַא רָאי ַא ןיא ןעמוק לעוו'כ .רָאי ַא ףַא רָאנ ךייא סע 3:ג'כ
 רימ טלָאז ריא ןוא ,לדרעפ ערַאד'ס ןּבעגּפָא ךייא ךיא לעװ
 ,"ךרעפ סָא ד ןּבעגּפָא

 טײרפעג ךיז טָאה'ר ןּוא ןענַאטשַאּב ףױרַאד ויא דִיי רעד
 .עגוצ ךָאנ םיא טָאה רעטלַא רעד ןוא ,טקנַאדעג םיא טָאה ןוא
 רע ,רשֹוע ןַא ןרעװ לָאז רע ,לזמ טימ ןייז םיא לָאז'ס ,טשטנעּב
 ,ןענידרַאפ ךסַא לָאז

 טנעקעג סע טָאה ,דרעפ סָאד טנַאּפשעגניײא טָאה דיי רעד
 טָאה רע סָאװ .לדרעפ ןייז ליפיוו ,ןּפעלש ליפ ױזַא לָאמ ייווצ
 ירד טנידרַאפ דרעפ םעד ףַא רע טָאה ,לדרעפ ןייז ףַא טנידרַאפ
 ןוא ,ןענַאגעג טוג ,ןעקנַאד וצ טָאג ,םיא זיא'ס ןוא ,ליפ יוזַא לָאמ
 ,ךייר ןרָאװעג זיא'ר

 .ךיז טדער'ס יװ ,טניװשעג יֹזַא טשינ זיא'ס ,ללּכַא
 ןעמוקעג זיאד יי רעטלַא רעד .רָאי סָאד ןענַאגעגרעּביא זיא'ס
 םַע רע טָאה ןעמוקעג זיא רע יװ .לדרעפ ןוַאד םעד טימ
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 .ןײרַא ןילַא ןיוש זיא סע ןוא ,ףיט יד ראפ טלעטשעגרעדינַא
 ףיײרַא ּבוטש ןיא ןענַאגעגנײרַא ןיא ןײלַא רע ןוא .ןענַאגעג
 ערעדנא ןא ןיא ןיוש טניוװ רע ,םיא וצ ןײרַא טמוק רע
 .ןרָאװעג םיִא ַאּב שרעדנַא רָאג ןיֹוש יאס ,ןייש ,הריד

 רעטלַא ןַא ןעמוקעג זיא'ס ,ישעטַאט , : ךעלרעדניק יד ןגָאז
 רע טָאה ,ןעמוקעגניײרַא זיא רע - ."ךיד טפור ןוא ןיירַא דיי
 טשינ בָאהכ, : רע טגָאז .ןצעז ךיז לָאז רע ,ןטעבעג םיא
 -  ."ךרעפ ןיימ ךָאנ ןעמוקעג ןיּב'כ רָאנ ,ןציז וצ ָאד טייצ ןייק
 רימ טָאה ריא סָאװ ,סטוג רעיא רַאפ ,ישעדייז ,ָאי, : רע טגָאָז
 ,ןײרַא לַאטש יד ןיא ןענַאגעג ךיי?ג זיא רע .?"ןיוש ייג'כ - ןוטעג

 ןּבָאה ייז ןוא ,דרעפ ןייז ןּבעגעג םיא טָאה ןוא ןעמונעג טָאה ןוא
 קרַאק ןּבָארג ַאזַא טימ ךיוּב ןּבָארג ַאזַא רָאנ ,טשיוטעג קירוצ ךיז
 .טַאהעג טשינ ןייש דרעפ סָאד טָאה

 ףַא טצעזעגפיוא ךיז טָאה'ר רעדייא ,דיי רעקשטיטלַא רעד
 םיא טָאה'ה ןוא טנגעזעג דיי םעד טימ ךיז רע טָאה ,דרעפ ןייז
 טָאה רע ןוא ,ןעלרעדניק עגייז טימ ןוא ּבייוו ןייז טימ טשטנעצעג
 ןטירעגקעװַא זיא ןוא דרעפ םעד ףַא טצעזעגפיוא ךיז

 דרעפ סָאד טענַאװ ןופ ,ןטירעג זיא רע 1 ןטירעג רע זיא וו
 ,ןיהַא טמוק רע .זיוה סנַאמטפרָאד םעד וצ ,ןעמוקענסױרַא זיא
 רע ןוא ,רעיש ןרָאב ןָא סע טדניב ןוא דרעפ סָאד רע טמענ
 ,ךעק יד ןיא ,ןײרַא בוטש ןיא ןיירַא טמוק רע .ןיירא טייג ןיילַא
 ײז ןוא ,ןענַאטשעג ןענעז רעדניק ייווצ רָאנ ,ָאטשינ זיא רענייק
 וו ? עטַאט רעד ויא ּוװ, :ךיז רע טגערפ .,ןָא יֹוזַא םיא ןקוק
 טלָאװעג טשינרָאג םיא ךעלרעדניק יד ןּבָאה -- 71 עמַאמ יד זיא
 ןיירַא בוטש עטייווצ יד ןיא ןפָאלעגנײרַא ןעגעז ייז רָאנ ,ןרעפטנע
 זיא ריי רעטלַא רעד ,טסייוו וד ,ילעמַאמ,, : טגָאזעג ןּכָאה ןוא
 יז יז טָאה -- .?טרַאנעגסױרַא ישעטַאט םעד טָאה סָאװ ,ןעמוקעג
 ךעק יד ןיא ןײהַא טמֹוק יז ?סעפע ייז ןױדער סָאװ :טקוקעגנָא
 ,שעטסָאּבעלַאּב, :רע טגָאז ,דִיי םעד ןָא קוק א טיג יז ,ןײרַא
 'טניירפ רעּביל ןיימ,, : יז טגָאז -- ?? ןָא לֹזַא ךימ ריא טקוק סָאוװ
 םעּפע ןדער רעדניק יד !ןקוקנָא טשינ ךייא ךיא לָאז סָאװ
 ַאּב זיא'ס : קילגמוא ןָא ןעשעג זדנוא זיא'ס ,דייר עשירַאג עניוזא
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 לָאזמ ,ןַאמערָא ןַא ןעמוקעגניירַא זיא ,החמש ַא ןעוועג רימ
 ןייק םיא וצ טַאהעג טשינ טקנופ ןעמ טָאה ,ןּבעג סעפע םיא
 .קעװַא לָאז רע ,ןטערטּפָא לָאז רע ,ןסייהעג םיא ןעמ טָאה ,טייצ
 ,טסעג ליפ ןעװעג ויאס ,ןעמוק לָאמ טרעדנַא ןַא לָאז רע ,ןייג
 ןוא ןַאמ ןיימ ןעגַאגעג ןיא ,ןייגקעוװַא טלָאװעג טשינ רע טָאה
 .ןײרַא טשינ קירוצ רעמ ןיוש רע זיא ,טריֿפעגסױרַא םיא טָאה
 ,גָאט ןקיטנייה ןויּב ָאטשינ ןיוש רע זיא יװַא ןוא ,ןצמוקעג
 ,"םימותי עקידעּבעל ןבילּבעג רעדניק עניימ ןענצז

 .רעד ןענעז ,טלייצרעד ָאד טָאה יז יװ ,טייצ יד ךרוד
 יװ ,ןעזעג ייז ןֹּגָאה ,ףיוה ןּפַא ןּפָאלעגסױרַא רעדניק יד לייוו
 ,רעדניק עלַא יו יזַא ןוא ,ריט יד רַאפ דרעפ ַא טייטש סע
 טימ ךיז ןליּפש ןוא ןָא סע ןקוק וצ ייז ןעייג ,דרעפ ַא ןעז יז
 ןגױא יד ןופ סעּפע טסיג דרעֿפ סָאד יװ ,קוק ַא יז ןּביג ,סעצ
 רָאנ ,טנָאקרעד יז טָאה דרעפ סָאד ליװ - ,ןרערט יװ יױזַא
 ןפָאלעגנײרַא רעדניק יד ןענעז .ןדער טנעקעג טשינ טָאה'ס
 טייטש'ס ,טלעמַאמ ,יא, :טנָאזעג ןּבָאה ןוא ןיירַא ּבוטש ןיא
 !ןעגיײװ ןעק דרעפ ַא .טנייהװס ןוא דרעפ ַא ןסיורדניא סצפצ
 :רעטומ יד ןָא ךיז טפור - "!דרעפ ןעגושמ ַא סעּפע ןייז זומ'ס
 ץע טײרדרַאֿפ סָאװ ?טנייװ דרעפ ַא ,ןיוש סטייג ,ןיוש סטייגג
 טלָאװ'כ !דרעפ סָאד יװ ןענייוו וצ רעכיג טָאה ץע וּפָאק א רימ
 טּבעל רע יצ ,זיא ןַאמ ןיימ טָאטש עכלעוו ןיא ,טסּוװעג שטָאכ
 די םעד ןעגַאגעג ןיוש ןיא יז ןוא - ,?ןּברָאטשעג זיא'ר יצ
 ,טַאהעג ארומ ןיוש ךָאד טָאה יז ,ןסע ןּבעג

 סָאװ -- ,דיי םוצ יז טכַאמ - ,טניירפ רעּביל ןיימ,/ -
 יּבַא ,ןּבעגקעװַא קיטנָאיַאמ ּבלַאה ַא לעו'כ 1ןוט ךיא לָאז
 רעגרע ךָאנ זיא'ס .ןעמוקעגניהַא זיא ןַאמ ןיימ וו ,ןסיוו לָאז'כ
 ןּברָאטשעג ויא רֹע זַא ,שטָאכ ןעמ טסייו :טּברַאטש שטנעמ ַא יװ
 ןַײז וװ ,טשינרָאג ןעמ טסייװ ָאד ןוא ,םיא טּבָארגַאּב'מ ןוא
 | ,?ןעמוקעגניהַא זיא ןייּבעג

 טלָאװ ריא ,לּביײװ ּביל ןיימ, :ריא וצ רעטלַא רעד טגָאז
 ,"ל ןַאמ רעייא טנעקרעד

 טשינ טלָאװ'כ ,טסייה יו ,ישעדייז - יז טגָאז - יוא; -
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 ןַאמ ריא טשינ טגעקרעד ּכייו סעכלעוו !?ןַאמ ןיימ טנעקרעד

 טשינ םיא ךיא לאז ,ןַאמ ןיימ טימ רָאי ליֿפױזַא ןיוש ןיווו'כ

 ףעז ךָאנ םיא לָאז'כ ,ןפמלעה ךָאנ רימ לָאז סָעג !ןענעקרעד

 ' י:טנעקרעד םיא טלַאװ'כ יו

 יצ ,ןעז ךיא לעװ ,סױהַא רימ טימ טמוק ָאט , :רע טנַאז

 .ןַאמ רעייא ןענעקרעד טגוו ריא

 טימ סױרַא טמוק יז יװ .ןענַאגעגסױרַא םיא טימ יז זיא

 :יז טנָאז ,ךרעפ א טייטש'ס ,קוק ַא יז טיג ,רעיוט ורַאפ םיא

 ןיא ןַפמ ןייט ןוא ?דרעפ ַא רימ ריא טוייו סָאװ ,ישצדייז

 רעגרע ןענַאגַאּב ךיז זיא רע, : רע טגָאז - '? דרעפ ַא ןעוועג

 .עג ןיא רע ןוא ,ךרעפ ַא ןיא ךרעפ ַא ןרָאװ ,דרעפ 8 יװ

 רעֶּבָא ,רעפ ַא יװ ןענַאגאב ךיז זיא רע ןוא ,שטנעמ ַא ןצוו

 ךָאד טוייו ריא, :יז טגָאז--'*7 ןַאמ רעייא ןעגנעקרעד סעוװ ריא

 .גענגסירַא סָאה ןוא ןענַאגעג רע זיא -''! ךרעפ ַא רעּבָא רימ

 ,דרעפ םעד רעּביא עכָאפ ַא ןבעגעג טָאה ןוא לכיס ןייז ןצמ

 .שטנעמ א ןייטש ןּבילּבעג זיא

 .עג טוג טשינ ריא זיא 4,ןעזורעד סָאד טָאה ּבייוו סָאד

 יז ןעמ טָאה .טונימ יד ןיא טכַאמעג ךיז טָאה ָאד סָאװ ,ןרָאװ

 רע ןוא ,ןעיירּפ וצ ןּביױהעגנָא ךיז ייז ןּבָאה .טרעטנומרעד םיוק

 יֹעג םיא טָאה רע ,ךיי ןטלַא םעד ןטלַאהרַאפ טלָאװעג טָאה

 .עגוצ םיא ךיי רעטלַא רעד טָאה ,זונּתמ עסיורג ןּבעג טלָאװ

 ןייק רעמ ןױ? וטנלָאז ןָאלָאמטניה ןופ ןעז טסלָאז, : ןשטנוװ
 ןייז יז לָאזס ,טשטנעּבעג ייז טָאה רע ןוא ,"ןייז טשינ דרעפ
 א ,ןשטגעמ טימ ךיז ןיגַאב וצ יװ ,ןסיוו ןלָאז ייז ןוא ,טוג
 ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,ייז ןופ ןעמעג טלָאװעג טשינרָאג טָאה רע

 טשינ ייז ןבָאה ,ןעײרּפוצּפָא ןוא ןעיירדוצמוא טצשזנָאדעג טשינ
 ןעמוקצגניהַא זיא די רעד וו ,ססוװװעג

 .איננהיוהילא ןעוװװעג זיא סָאד ןוא

 (1908 ,צװַאלמ ,ט ר ע 3 י ? היז)
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 ןײיװ לשעלפ עכעלרעדנּוװ סָאד ?

 זיא בר רעד ,לטעטש ַא ןיא בר ַא ןעװעג לָאמַא ןיא'ס
 .קָאד וצ ןרָאפעג רע זיא ,שטנעמ רעקנַארק ַא ,שולחַא ןעוועג
 ַא וצ ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא .םיריוט
 ןוא ,קגערק ןייז טנעקרעד רָאטקָאד רעד םיא ןיא טָאה ,רָאטקָאד
 םיא טָאה רע ןוא ,דנַאלסױא ךָאנ ןרָאפ ןסייחעג םיא טָאה רע
 ןוא ,ןדנעװ טרָאד ךיז לָאז רע רָאטקָאד ןכלעוו וצ ,ןזיוװעגנָא
 ןייז וצ ןיוש זיא ,ןפלעה טשינ םיא טעװ רָאטקָאד רענעי ּביוא
 .עלַאּב יד ,טײל-סטָאטש יד ןּבָאה .ָאטשינ האופר ןייק קנערק
 ,דנַאלסױא ןייק ןקישוצקעװַא םיא ןטָאלשַאּב ,םיטַאּב

 .קָאז םעד ןוא םעד וצ דנַאלסױא ןייק ןרָאפעג זיא רע
 .עג םיא רע טָאה ,טכַארטַאּב רָאטקָאד רעד םיא טָאה .,רָאט
 טעװ רע בוא ןוא ,טשינ סָאװ ןוא ןסע לָאז רע סָאװ ,טגָאז
 ,רָאי ןעצ ךָאנ ןבעל רע ןעק ,ןטיהּפָא סָאד

 זיא'ס ,גָאט רָאּפ עגייש ַא טגנערּברַאפ טרָאד טָאה בר רעד
 סָאד ,ןּבעל עקיטרָאד סָאד זַא ,רע טָאה ןעזעג--,קיטיירפ ןעוועג
 קרַאמ ןפַא ןענַאנעגסױרַא רע זיא ,רשֹּכ טכע טשינ זיא ,ןסע
 יז טהוש ַא וצ ןענַאגעג זיא ןוא ןוה ַא טפיוקעג ךיז טָאה ןוא
 "?טהוש רעד ָאד טניוװ ּוװ; :טנערפעג ךיז טָאה רע ,ןטכעש
 ןיוַא טמוק רע ,טניוװ טהוש רעד ּוװ ,ןזיועג םיא ןעמ טָאה
 ןוא ּפָאק ןויולּב ןיא טציז טחוש רעד יו ,רע טעז ,טחוש םוצ
 רע ןוא ,ףוע סָאד ןעמונעגוצ םיא ַאּב טָאה טחוש רעד .,טסע
 ,טולּב סָאד ןעװעגיהסכמ טשינ טָאה ןוא ןטכָאשעג סע טָאה

 נָא ךיז רע טצעז ,ןײרַא זיוה ןיא סיורַא בר רעד טייג
 ,הפירט זיא ףוע סָאד ?ָאז ןעמ טוט סָאװ, :טרעלק ןוא רעד
 ךיז רע טָאה .,.'קיטיירפ זיא ָאד ןוא ,סָאװ טשינ ךיא ּבָאה ןסע
 זױה ןיא טרעהעג רע טָאה םעדניא ,ןעװעג רעצמ רעייז
 ּוװ ,ךָאנ לֹוק ןכָאנ ןענַאגעגכָאנ רע זיא ,ןענרעל ןופ לֹק ַא
 יװ ,ןעזעג רע טָאה ,ריט יד טנפעעג רע טָאה ,טנרעלעג טָאה'מ
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 ןיירַא רע טקוק .טנרעל ןוא טציז רעטדיילקעגצרוק ַא דיי ַא

 טגנערּברַאפ .רפס קיטכיװ ַא זיא סע זַא ,רע טעז ,רפס םעד ןיא

 -צרוק רעד) דיי רעד ןוא ,ןצנרעל ןיא סעומש ַא םיא טימ רע

 תּבש םיא ַאּב לָאז בר רעד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה (רעטדיילקעג

 ַאנעג םיא טימ ןיוש זיא רע ןוא ,ןענַאטשַאּב רע זיא ,ןטלַאה

 .ןייז.לבוט ךיז ןיירַא הוקמ ןיא ןעג

 יװ ,ױזַא ןעװעג תּבש-לּבקמ רע טָאה סטכַאנוצקיטיירפ

 יװ .שודיק טכַאמעג ,םכילצ-םולש טגָאזעג טָאה'מ ,זיא רדס רעד

 רע טָאה ,סוּכ ןופ ןייװ לסיּבַא ןעקנורטעגּפָא רָאנ טָאה בר רעד

 ירעדניא סנגרָאמוצ .טנוזעג ןיוש זיא רע זַא ,טריּפשרעד דלַאּב

 טקנירט רע .זיא םלוע-רדס רעד יװ ,שודיק רעטייוו טכַאמ'מ ,ירפ

 ַאב טריּפשרעד דלַאּב רע טָאה ,סוּכ ןופ ןייװ לסיּבַא ּפָא

 ןייק ןיש זיא סע ,רוּבג ַא יװ קרַאטש ןיוש זיא רע זַא ,ךיז

 סוּכ ןופ רעטייו רע טקנירט הלדבה ַאּב .ָאטשינ סרעקרַאטש

 .רַאטש ךָאנ זיא רע זַא ,ךיז ַאּב רע טריּפש ָאד ןוא ,הלדבה ןופ

 ןטלַאהוצנָא טמיטשַאּב ךיז ַאּב רע טָאה .רוּבגה-ןושמש יװ דעק

 ןופ דוס םעד ןגָאזסױרַא םיא לָאז רע זַא ,סָאבעלַאּב םעד אב

 יװ ױזַא :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא .זיא סָאד סָאװ ,ןייוו

 ןּבָאה ,רעקנַארק ַא ןיּב'כ ,בר טָאטש יד ןוא יד ןופ ןיּב ךיא

 יקָאד רעד רימ טָאה ,ןרָאפרעהַאָאד ןסייהעג םיריוטקָאד יד ךימ

 ןעק ןסע ןטימ ןטיה ךימ לעװ ךיא ּבױא זַא ,טגָאזעג ָאד רָאט

 ןופ ןעקנורטעג ּבָאה'כ יװ יױזַא ןוא ,רָאי ןעצ ךָאנ ןּבעל ךיא

 ,ןסיװ ךיא ליװ ,קרַאטש ןוא טנװעג ןיוש ךיא ןיּב ,ןייוו םעד

 ."דוס רעד ןייו םעד ןיא טקעטשיס סָאװ

 ,והילא זיא ןייװ רעד, :טגָאזעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה

 טשינ טרעװ סע ,לופ קידנעטש זיא לשעלפ סָאד ,ןייוו סאיבנה

 טגערפ ,"טלַא רָאי טרעדנוה ףניפ ןיוש זיא סע ןוא ,רעקינייװ

 "ןייװ רעד ךייא וצ סָאד טמוק טרעמורַאיװ, : יּבר רעד ךיז

 : טגָאזעג סָאּבעלַאּב רעד טָאה

 ,טלייצרעד רימ טָאה עדַײז ןיימ .ןלייצרעד ךייא לעוװ'כ,

 וע ןוא ,ריבג ַא ,דיגנ רעסיורג ַא ןעװעג זיא עדייז ןייז זַא

 יצג טשינ טָאה רע ,ןַאמערָא רעסיורג א ,דרוי ַא ןרָאװעג זיא
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 ײװ ,ןיימ טשינ רע טָאה טַאהעג ןעמענ ֹוצ ךיז סָאװ וצ טַאה
 ןייק טאהצג טשינ טָאה רע יװ יװַא ןוא ,רעטכָאט עקיצנייא.ןייא
 רע .ןייז תובדנילּבקמ ןייג וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,הסנרפ
 .אל טָאה רע ןוא ,רָאי רָאַּפ ַא הנידמ יד ףַא ןענַאגעג זיא
 .טג טשינ םיא טָאה'מ ,החלצה ןייק וצרעד טַאהעג טשינ ונילצ
 ,לַאפעג יֹזַא ןעװעג ךיז ַאּב ןיוש זיא רע .ןייז.הנהמ טלָאװ
 ,טגיימעג טָאה רע ,םייה ןייק ןופ טקנעדעג טשינ ןיוש טָאה רע
 וַא ,הנידמ יד ףַא רענעריױּבעג ַא ,רעקידנעטש ַא זיא רע זַא
 ןענַאגעג רעטײװ ךיז יװַא רע זיא .םייה ןייק טשינ טָאה רע
 ןעװעג ןיש זיא'ס .ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ
 טָאה ,געװ ןפַא ןענַאגעג ױזַא רע זיא ,חסּפ וצ טייצ עטנָאנ ַא
 .רדש רעד יװ ,ןַאמערָא ןַא ,דיי ןטלַא ןַא ןייג ןּפָארטעג רע
 ,טייג "9 טענַאװ ןופ ,ןרעדנַא םעד רענייא ךיז טגערפ ,זיא םלוע
 רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה ."ָאד ןוא ָאד ןופ ליג ךיא, :רעד טגָאז
 ,"תומתושב עדייּב ןייג ןעמ ןעק ,טליו ריא בוא, :דיי רעטלַא
 ,ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג ײז ןענעז ,ןענַאגעג יז ןענעו
 ײז טָאה'מ ןוא ,רעויה יד ןיא ןייג וצ ןּבױהעגנָא יז ןּבָאה
 יו סיורג ַא דיי םעד ןעװעג זיא סָאד .תובדנ ענייש ןּבעגעג
 בָאה ,ןײלַא ןענַאגעג ןיּב ךיא, :טגָאועג טָאה רע ןוא ,רעד
 ןוא ,טלעג ןיוש ךיא ךַאמ טנייה ןוא ,ןסע וצ טאהעג טשינ ךיא
 | ."טוג רעייז רימ זיא'ס

 ףעטכָאט יד טימ ּבײװ םוצ קירוצ ןייג רימ ןלעו טצעיז
 ןבָאה יז ,םערָא רעײז ןועועג זיא רעטכָאט יד טימ ּבײװ סָאד
 יא גנורענרעד רעייז .ןייז.וצ.סנרפמ ךיז ןענַאװ ןופ טַאהעג טשינ
 ןבײרש טגעלפעג לָאמַא טָאה רעטכָאט יד סָאװ ,ןעועג 'ָאֵנ
 ןופ ןוא ,ןגירקעג סעפע רַאפרעד יז טָאװ ,ףירּב ַא םענייא רַאפ
 ײז וצ ןעמוקעגנײרַא ויא לָאמניא .טרענרעד ךיז יז ןּבָאה םעד
 ךיז טָאה ,הבדנ ַא ןטעּבעג טָאה ןוא ,חרוא ןַא ,דִיי רעמערָא ןַא
 ,לּביארַאפ טשינ טָאה ,דִיי רעּביל ןיימ, :רעטומ לד ןפורעגנָא
 טשינ רעּבָא טָאה חרוא רעד - ."ןּבעג וצ סָאװ טשִינ ךייא ּבָאה'כ
 ײז זַא ,ייז טימ טגירקעג שממ ךיו טָאה רע ,ןטערטּפָא טלָאװעג
 ןרָאז ליפ לװַא ןיוש ײג ךיא, : רע טגָאז ןּבעג סעּפע םיא ןוומ
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 ןוא ,טגָאזעגּפָא טשינ רענייק ךָאנ רימ טָאה'ס ןוא ,הנידמ יד ףַא

 רימ ןומ'מ .ּפָא רימ טגָאזמ סָאװ ,לעטש עטשרע יד זיא ָאד

 סָאװ ,טסּוװעג טשינ יז טָאה--'ןיא סע סָאװ ןייז זָאל ,ןּבעג סעּפע

 *!ןּבעג ָאד םיא ןעמ ןעק סָאװ, :יז טכַארט ,ןּבעג םיא לָאז יז

 .ֿפיש ןיא טרָאד יװ ױזַא, : רעטכָאט יד וצ ןפורעגנָא ךיז יז טָאה

 רעד--."חרוא םעד סע ּביג ,עּכטמ ענעּבירעגּפָא עטלַא ןַא טגיל דָאל

 טמוק טכַאנרַאפ .ןענַאגעגקעװא זיא ןוא ןעמונעגוצ סע טָאה הרוא

 ןוא ּפָא קירוצ ריא יז טיג ןוא ,עּבטמ יד טימ ןייג וצ חרוא רעד

 .לומ ַא טכַאמעג םיא טָאה יז זַא ,טגָאז ןוא ,ריא ַאּב ךיז טקנַאדַאּב

 טומעג טָאה יז .קיטנָאשטָאּפ ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע ,גָאט ןקיד

 עּבטמ יד טגיילעג טָאה רעטכָאט יד ןוא ,ןעמענקירוצ עּבטמ יד

 םויַא טייצ עצרוק ַא ןיא .ןײרַא דָאלפיש ןיא טוָא ןבלעמעד ףַא

 רָאלּפיש סָאד ןעמ ןעק ,דָאלפיש םוצ ןייג וצ ןעפרָאדַאּב ןעמ טָאה

 ןעמונעג יז טָאה .דלָאג טימ לופ ןעװעג זיא סע ;ןכַאמּפױא טשינ

 ,ןכַאז ןפיוק וצ ןוא ןפיוק וצ ןּביױהעגנָא טלעג םעד ןופ טָאה ןוא

 ץלַא זיא ,סױרַא דָאלפיש םעד ןופ ןעמונעג טָאה יז רעמ סָאװ ןוא

 ןכַאו ענעדישרַאפ טפיוקעג גנ47 יוזַא ךיז טָאה יז ,ןזעוועג רעמ

 ןטפעשעג עלַא יד וצ ,גנידמעלַא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא יז זיּב

 יז טָאה טריפעג ןוא ,טַאהעג לָאמַא טָאה יז סָאװ ,רעטיג יד טימ

 עלַא ןבָאה ,טָאטש ןיא ןעוועג ויא'ס םיחרוא לפיװ זַא ,טצעי ךיז

 עלַא יײז טָאה יז ,ןפָאלש ןוא ןעקנירט ןוא ,ןסע ריִא ַאּב טזומעג

 .ןעוועג הנהמ טוג רעייז
 ןטלַא םעד טימ ןַאמ רעד טָאה ,חסּפ רַאפ ןעמוקעג זיא'סג

 : ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאז .ןסעומש ןּבױהעגנָא ףתוש םעד דיי
 *) ריא ןוא ,ָאי, :רע טגָאז - *?בוט:םוי ףַא םייהַא טרָאפ ריא ,
 ּבָאה ךיא ,ןַאט רעד טגָאז ,ךיא, - ,דיי רעטלא רעד טגערפ
 ,םייה ןייק טשינ טָאה ,רע טגָאז ,ריא יװ ױזַא, -- ."וװ טשינ
 טצעי .בוט-םוי ףַא ןיירַא טָאטש יד ןוא יד ןיא טרָאפ
 ַא ןפיק ךייא ךיא לעװ ,ךיז טדיישוצמ רעדייא ,רע טגָאז
 יש ַא רעיײז ,רעכעב ַא טפױקעג םיא טָאה רע ןוא ,"הנתמ
 רע ּוװ ,ןײרַא טָאטש ןיא טיילַאּב םיא טָאה ןוא ,רעכעּב םענ
 .גיא חספ ברע ןעמוקעג זיא רע .הספ ןייז וצ ןֿפרָאדַאּב טָאה
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 יװַאד ןירַא לוש ןיא ךָאד ןעמ טייג ,ןירַא טָאטש ןיא ירפרעד
 טגָאז ,ןייז ןעגעק ָאד טעװ רע ּוװ ,שמש םעד ךיז רע טגערפ ,ןעג
 ןוא ,הנמלַא ןַא ָאד זיא ָאד זַא ,טשינ טסייװ ריא , :שמש רעד
 ןּוא ןסע וצ ריא ַאּב טָאה ,חרוא ןַא ,רעהַא ָאד טמוק סע רעװ
 וצ ןיהַא טרָאד טריפענוצ םיא טָאה שמש רעד .7? ןעקנירט וצ
 הנמלַא יד .כוטימוי ףַא ןעמונעג םיא טָאה יז ןוא ,הנמלַא יד
 .עװטעי ןוא ,םיחרוא יד רַאפ םישוּבלמ לעיצעּפס טַאהעג טָאה
 םיא טָאה'מ - ,לקעּפ ןייז ןּבעגקעװַא טוומעג טָאה חרוא רעד
 ןוא ,ןעועג טרָאד ןיא גהנמ רעד יװ ,םישוּבלמ ןּבענעגסױרַא
 טיירדעגמורַא ךיז רע טָאה רדס ןרַאפ .ןוטעגנָא ךיז טָאה רע
 יד וצ רעטכָאט יד טנָאז -,ןוטעגנָא םישוּבלמ יד ןיא ,ּבוטש ןיא
 ןופ תודמ ענעגייאיד טָאה הרוא רעד ,ישעמַאמ, : רעטומ
 ,דניק ןיימ ,ליטש גייװש, :רעטומ יד טגָאז ,"םולשה-וילע ןטַאט
 טלעטש ,רדס םוצ טיירגעג טָאה'מ-".חרוא םעד שייבמ טשינ ייז
 עטסָאּבעלַאּב יד וצ וצ רע טייג ,תוסוּכ שיט םוצ סױרַא ןעמ
 ױזַא, "?זיא סָאװ, ,השקּב ַא ריא וצ טָאה רע וַא ,טנָאז ןוא
 .טָאּבעלַאּב יד זַא ,ךיא ליװ ,רעכעב םענעגייא ןיימ גָאה'כ יװ
 ,הּברדַא, :יז טגָאז ."ןעקנירט סוּכ ןיימ ןופ ןזָאל ךימ לָאז עט
 רעיא ןופ רעמונ םעד טיג רָאנ ,ןגינעגרַאפ ןטצנעש ןטימ
 רע ."סרעייא לקעּפ סָאד ןעמענסױרַא חיגשמ רעד טעװ ,לקנעש
 םיא טָאה ףּתוש רעד סָאװ ,רעכעב םעד ןעמונעגסױרַא טָאה
 ןיימ, :יז טגָאז ,רעכעּב םעד ןעזרעד טָאה יז יװ .טּפיקעג
 ןוא ןגעװצרעיײארַאֿפ טשינ טסַאּפ רעכעּב רעד ,טניירּפ רעּביל
 יוהילא רַאפ ןייז טעװ רעכעב רעד ,ןגעװצענײמרַאּפ טשינ
 ןסעגעג טָאה'מ ,רדס םעד ןטכעּפָא ןעמונעג טָאה'מ -- ."ןאיבגה
 רעטכָאט יד ןוא ,זיא םלוע רעגייטש רעד יװ ,ןעקנורטעג ןוא
 רעד סָאװ ,גנוריפ עצנַאג סָאד ,ילעמַאמ, : טנָאזעג ץלא טָאה
 טָאה'מ ,ךתמח-ךופש וצ ןעמוקעג זיא'ס יװ -- ."םולשה-וילע עטַאט
 ;ייז וצ טגָאז ןוא איבנהההילא ןייהַא טמוק ,ריט יד טנּפעעג
 ץע !רעצמ ךיז ץע טנעז סָאװ ? ענטומט ױזַא ץע טנעז סָאװ
 ײז ןּבָאה "!החמשו ןושש ןייז לָאז ,ּביײװ ןוא ןַאמ ךָאד טנעז
 ,,החמש  ַא ןרָאװעג זיאס ןוא ,בייוו ןוא ןַאמ טנעקרעד ךיז
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 זיא סָאד - בו םוצ שטייד רעד טגָאז - סָאד טָא; -

 ,"ןעקנורטעג טסָאה וד סָאװ ,ןאיבנה-וה'לא ןופ ןייוו רעד

 :(1928 ,.ּפ .לָאק ,ליוק ,ן ַא מ צל ָא ח קילעזיםילח)

 טימ טָאה ןלמילא 'ר יבר רעד יװ 8

 טכַאמעג איבנה-.והילא ןּופ ףליה רעד

 רַאדנערַא ןַא ףא ןיד.רוג ַא ןסײרוצ

 .קיטיירפ לָאמנײא זיא קסנעזל ןופ ןלמילא 'ר יּבר רעד
 . ןטימניא ,הֹרוּת טגָאזעג טָאה ןוא שיט ןרַאּב ןסעזעג סטכַאנוצ
 .דנַא זיא ןוא שיט ןפַא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא רע טָאה ןענירַאד
 ַא ןגײק ךרע ןַא טעימישודעגּפָא ױזַא טָאה רע ,ןרָאװעג טעימישז

 סָאװ ,ןײטשרַאפ טנעקעג טשינ ןּבָאה םידיסח יד ןוא ,העש עּבלַאה

 יד רע טָאה ,טּפַאכעגפױא ךיז טָאה יּבר רעד ןעוו .טײטַאּב סָאד

 .ןעוועג זיא ןעימישוד סָאד סָאװ ,טלייצרעד םידיסח
 ןיד.רזג א ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא למיה ןיא יו ױזַא

 טנערּברַאפ לָאז דניזעגזיוה ןצנַאג ןטימ רע זַא ,רַאדנערַא ןַא ףַא

 טשינ הקדצ םוש ןייק לָאמניק טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ,ןרעוו

 ןיא ךיז וצ ןַאמערָא ןייק לָאמניײק טָאה רע ןוא ,ןוט טלָאװעג

 .עגנָא ןךלמילא 'ר יּבר רעד טָאה ,טזָאלעגנײרַא טשינ ּבוטש

 ,ןסיירוצוצ ןיד.רזג םעד ךילגעמ זיא רשפא ,ןטעּברַא וצ ןּביױה

 תוכז םוש ןייק טָאה רע לייוו ,טנָאקעג טשינ רעֹּבָא טָאה רע

 זַא ,טכַאמעג יּבר רעד טָאה .רַאדנערַא םעד ףַא ןענופעג טשינ

 לָאז ןוא ,ןַאמערָא ןַא רַאפ טלעטשרַאפ ּפָארַא לָאז איבנה-והילא

 .נערַא רעד ,ןטעּב ןוא רעטצנעפ סרַאדנערַא ןרַאפ ןלעטש ךיז

 לָאז רע ,ןזָאלנײרַא םיא ןוא ןּבָאה תונמחר םיא ףַא לָאז רַאד

 .ןעמערַאװנָא לסיּבַא ךיז
 . *עג ןוא רעטצנעפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא איבנה-והילא יו

 ןד ,קעװַא, : ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא רַאדנערַא רעד טָאה ,ןטעב
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 טשינ טסיּב וד ,טנניל זיא'ס !ןענעבנגַאּב ךימ טסליו וד ,בנג
 טנייוועג ןוא ,ןעגַאטשעג ױזַא זיא איבנה-והילא --."ןַאמערָא ןייק
 רעּבָא ,ןּבָאה תונמחר םיא ףַא לָאז רע ,ןטעבעג םיא ַאּב ךיז ןוא
 זַא ,טכַאמעג ךלמילא 'ר יּבר רעד טָאה ,ןפלָאהעג טשיגרָאג טָאה'ס
 טלעטשרַאפ ּפָארַא ןלָאז לאכימ ךאלמ ןטימ לאירבג ךאלמ רעד
 ןרָאפ וצ ןטמוקעג ןענעז ןוא ּפָארַא ןענעז ייז ,סעינַאוכ רַאפ
 .גערַא רעד יװ ,ץיּפש-ַאנ ,עטערַאק ַא ןיא ןיירַא ףרָאד  ןיא
 ןֿפָאלעגנגײקַא יז רע ןיא ,סעיּבַארכ ייוצ ןעזעג טָאה רַאד
 טָאה דרעפ יד ,עיצנַאטס ףַא ךיז וצ ןטעּברַאפ ייז טָאה ןוא
 סעיּבַארכ יד רַאפ ןוא ,ןײרַא לַאטש ןיא טלעטשעגניירַא רע
 'והילא ,סטוג םעלַא טימ ןסע טימ שיט ַא טקעדעג ןעמ טָאה
 יעג ןוא ,רעטצנעפ ןרעטנוא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןיא איבנה
 יװ ."ןריורפעג רעוו'כ ,ןײרַא ךימָאל, :ןטעּבעג ךיז ןוא טנייוו
 יעג סָאד ןּבָאה ןוא שיט ןרַאּב ןסעזעג ױזַא ןענעז םיצירּפ יד
 יִל סָאד טיירש רעוו, :טגערפעג ןַאמספרָאד םעד ייז ןּבָאה ,טרעה
 ,טיירש ןוא ןסיורדניא טייטש בנג א, :טרעפטנעעג רע טָאה
 ,ןײרַא רָאנ םיא ףור , :טגָאזעג ייז ןּבָאה *? ןַאמערָא ןַא זיא רע
 רע זיא ,ןפורעגנײרַא םיא ןעמ טָאה ."ןקוקנָא רָאנ םיא רימָאל
 םיצירפ יד ןּבָאה .ןיא טימ ?לופ דרָאּב יד ,ןריורפצג ןצוועג
 םעד ןּבָאה ייז ןוא ,שיט ןרַאּב ןצעזרעדינַא ןסייהעג םיא
 ױזַא עיצרָאּפ ַא ןַאמערָא םעד רַאפ ןּבעג ןסייהעג רַאדנערַא
 ,עיװָאנַאּפ, : טגָאזעג ןַאמספרָאד רעד טָאה .ייז רַאפ יװ טוג
 יו .טרעפטנעעג טשינרָאג ןּבָאה ייז ןוא ."ןלָאצַאּב טע' ץע
 רַאפ טנכערעג רָאנ םיצירּפ יד ןּבָאה ,ןוּבשח םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 :ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא רַאדנערַא רעד טָאה .סעיצרָאּפ ייווצ
 יד ןריטשערַארַאפ קנע לע' ךעי ,ןוָאלּפָא טשינ קנע לע' ךציג
 ןוא ,ךיי א טזיּב וד ,טסייה יװ, :טגָאועג ייז ןּבָאה ,"דרעפ
 טשינ ןענעז ודנוא סָאװ ,זדנוא רימלָאז ,ךיי ַא ךיוא זיא רע
 טשינ סָאד רימ ןלעװ זדנוא ,ןייג ?ןלָאצַאּב םיא רַאפ ,ןדיי ןייק
 ינָא בייו'ס ךיז טָאה ,טגירקעג ןוא טגירקעג ךיז טָאה'מ "!וט
 ."ןייטשייּב ָאד ןיוא הוצמ רעזדנוא ןיוש זָאל ,ןַאמ ןיימ , : ןפורעג)
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 יז זַא ,טרעהעג סָאד טָאה ךלמילא '| יּבר רעד יװ

 ,ןסירוצ ןידיררג םעד רע טָאה ,הוצמ לקיטש ַא ןיוש ןּבָאה

 (1908 ,.װ .לּבול ,װעקשרָאג ,ר ע  ע ג םוחנ)

 טלעטשרַאפ איבנה-והילא 9

 רעלטע 3 ןקיצערק ַא רַאפ ךיז

 ,חרוא.סינכמ רעסיורג ַא ןעװעג לטעטש ַא ןיא זיא לָאמַא
 חרוא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע זַא ,ןסע ןייג טשינ טנעלפ רצ
 טגעלפ ,חרוא ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה רימָאט ןוא ,שיט םוצ
 | ,חרוא ןַא ןכוזסיוא שמש םעד ןקישסיז ַא רע

 טמוק ,ןעװעג טשינ םייהרעדניא זיא רע ןעוו .,לָאמנייא
 ַא ּבייװ סָאד םיא טיג .הבדנ ַא טעּב ןוא ןַאמערָא ןַא ןיירַא
 לי ,סעקיּפָאק ייווצ םיא יז טיג ,ןעמענ טשינ רֶע ליוו ,עקיּפָאק
 8 זיּב ןעמוקעגפורַא זיא יז ,רציקּב ,ללּכַא ,ןעמענ טשינ ךיוא רע
 :טנָאועג יז טָאה ,ןעמענ טשינ ץלַא ליװ רע ןוא ,לברעק ּבלַאה
 ןיא ןייג ?עװ ךיא ,ןּבעג וצ תושר ןיימ ןיא טשינ זיא רעמ,
 ,ןַאמ ןיימ ךָאנ ןיירַא שרדמה-תיּב

 יב ןטוװעג טקנוּפ טלָאמַאד זיא ,ןעמולעג זיא ןַאמ רעד יו
 טוה לייורעד ,םולש ןּבענעג ןַאמערָא םעד רע טָאה ,תושמשה
 ןעװעג זיא ןַאמערָא רעד לי ,טנַאה יד טכערעגנייא ךיז רע
 ןצנַאג ןופ ןוא םינּפ ןופ ןוא טנעה יד ןופ זַא ,קיצערק ױזַא
 לפיו, :ןַאמערָא םעד רע טגערפ .עירעטַאמ ןענורעג םיא זיא ףונ
 .ַאכָלה םיא רע טגצרפ--."הבדנ ַא, : רע טגָאז --'? ריא טגנַאלרַאפ
 רע טמענ - ",הבדנ א, :רעטײװ רע טגָאז -- '?לפיװ, :לָאמ
 טנָאז ןעמענ טשינ רע ליװ ,םיא טיג ןוא לּבור ףניפ סױרַא
 ,"טייהרעטנוזעג ךייא טייג ןעמענ טשינ טליו ריא זַא, :רע

 רעד יװ ,קעװַא טייג ןוא ףױא ןַאמערַא רעד ךיז טּבייה
 טשינ סעּפע ךָאד זיא - ,קעװַא טייג רע זַא ,טעז חרוא-סינכמ
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 טליו פיו, : םיא טגערפ ןוא קירוצ םיא רע טפור ,טושפ
 ,רע טגָאז ,אלימ, -- ,"לּבור ןצפופפ : רע טגָאז - ??ריא

 לעו'כ ןוא ,ןגרָאּב יידָאּב רימ לעוו'כ ,לּפיוו רָאנ סייוו'כ יּבַא
 .רַאפ רעייא ןָא ןוָאלקעװַא טשינ ךייא לעוו'כ ,ןּבעג ךייא
 ."גנַאל

 טנערפ ,לּבור ןצפופ יד ןגירקעג ןיוש טָאה ןַאמערָא רעד יו
 רעד טגָאז ןסע וצ ערעשטעיװ ןגירק טעװ רע יצ ,ךיז רצ
 .עג ךייא ךיא ּבָאה לּבור ןצפופ ?טשינ סָאװרַאפ, : חרוא-סינכמ
 יִוָל ןּבעג טשינ ךייא ךיא לָאז ערעשטעיוו ַא ןוא ,ןּבעג

 .עג ךיוא ךיז טָאה ןַאמערָא רעד ןוא ,ןשַאװעג ךיז טָאה'מ
 ןוא ןַאמערַא רעד טמענ ,ןסע ןטימניא ןעמוקעג זיא'ס יװ ,ןשַאװ
 ךיו רע טשיוט ךָאנרעד ןוא ,לּפָאג סָאּבעלַאּב ןטימ ךיז טשיוט
 ,טרעדנוװעג רעייז ייז טָאהס שטָאכ .סעטסָאּבעלַאּב רעד טימ
 .יופ ,טייקסואימ רַאפ ןכָארּבעגסױא לַאג יד רעיש ןּבָאה ייז ןוא
 ,ןויסנ םעד ןייטשסיוא טזומעג יז ןּבָאד ןגעווטסעד

 טגָאז .ןפָאלש ןגיל ךיו ןעמ טמענ ערעשטעיוו רעד ךָאנַי
 .ןפָאלש םוצ לּביטש רעדנוזַאּב א ןגעגּפָא םיא לָאז'מ ,ןַאמערָא רעד
 ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,לּביטש ןגייא רעייז ןּבעגעגּפָא םיא יז ןּבָאה
 ,שרעדנַא ץעגרע טגיילעג

 א רע ויא רעמָאט ,טַאהעג ארומ יײז ןּבָאה ןגעווטסעדנופ
 לָאז רע ידּכ ,ןדָאל-ןוא-ריט ןסָאלשרַאֿפ סָאּבעלַאּב רעד טָאה ,בנג
 ,ןפיולטגא ןענעק טשינ טכַאנַאּב

 טייג ,ןענאטשעגפיוא זיא סָאּבעלַאב רעד ןעוו ,ירפרעדניא
 ,ָאטשינ זיא ןַאמערָא רעד זַא ,רע טעז ,ןײרַא לביטש ןיא ןיײֹרַא רע
 ןשיק ןרעטנוא לּבור ןצפופ יד רע טניפעג ,טעּבכ ןיא רע טכוז
 ןלא טכוזעג ,טכוזעג םיא טָאה רע .ןקָארשרעד רעייז ךיז רע טָאה
 .ןענופעג טשינ םיא טָאה ןוא םישרדמייּתּב עלַא

 םיא טיײג ,ףרָאד ןפַא חרואיפינכמ רעד טייג לָאמַאטימ
 ענעדייז ַא טימ ,דוָאּב עסייוו עסיורג ַא טימ ,דִיי רעטלַא ןַא ןגײקַא
 ןטיירּב ַא ּפָא םיא טיג ןוא ליומ ןיא קיּביצ:עקלול 8 טימ ,עטעּפַאק
 בָאהכ 1 טשינ ךימ טנעקרעד ריא :טגָאז ןוא םכילע-םולש
 : חרוא.סינכמ רעד טגָאז - ."ערעשטעיו ַא ןסעגעג ךייא ַאּב לָאמַא
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 טדערעגסיוא טשינ ? רימ ַאּב טסע ךיי ןייא .טשינ קנעדעג'כ,

 טגָאז - ."ןדיי ךסַא ערה.יע ןייק ןסע רימ ַאּב ,ןייז סע לָאז

 סּבייוו רעייא רַאפ ןּבעג ךייא לעװ ךיא, : דיי רעטלַא רעד

 ןופ ןייזהנהנ טשינ טליװ ריא יו יױזַא רָאנ ,הנתמ ַא ןגעוו

 .ףןשָארג סקעז ךיא גנַאלרַאפ ,טסיזמוא םענעי
 .עג םיא רע טָאה ,ןשָארג סקעז ןּבעגעג םיא טָאה רע

 וד דלַאּביװ, :טגָאזעג םיא טָאה ןוא ךעלעדנייטש ייווצ ןּבעג

 יוצ טָאה רע - ,"עשרַאװ ןייק רָאפ ,ןפיוקרַאפ ןלעװ ייז טסעוו

 ןטלַא םעד טימ טנגעזעג ךיז טָאה ןוא ךעלדנייטש יד ןעמונעג

 | ,קעװַא זיא ןוא
 יד ןּבעגעג ּבייו םעד רע טָאה ,ןעמוקעגמײהַא זיא'ר יו

 ,ךיי ןטלַא םעד ןופ טלייצרעד ריא טָאה ןוא ךעלדנייטש ייווצ

 וצ ןענַאגעג זיא ןוא ךעלדנייטש יד ןעמונעג טָאה ּבייו סָאד

 טָאה םינכש יד ןופ רענייא רעדעי .טרעוו יד ןגערפ םינכש יד

 יד ליפ ןּבָאה ייז זַא ,ןעזעג יז טָאה ,טצַאשעג רעמ יז

 ייז רַאפ טָאה ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאפעג ןַאמ רעד זיא .טרעוו

 ,לּבור טנזיוט קיצרעפ ןגירקעג

 .והילא ןעװועג זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ייז ןּבָאה ךָאנרעד

 ידֹּכ ,ןקיצערק ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה רעירפ ,איבנה

 ךָאנרעד ,חרוא.סינכמ רעקיטכיר ַא זיא רע יצ ,ןווּורּפ וצ םיא

 םיא טָאה ןוא ךיי םענייש ַא רַאּפ טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה

 .הבדנ ענייש ַא ןּבעגעג

 .(10009 ,.וװ ,לצגול ,,יירוגליג ,ג ר ע ב צ ר ַא וװ ש שירעּב)

 סָאװ ,דָיי רעמערָא ןַא 0

 וק עמָאל ַא טַאהעג טָאה

 רע טָאה ,ןַאמערָא רעסיורג ַא דיי ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 ןּבָאה לָאז רע ,ןפיקרַאפ טלָאװעג יז רע טָאה .וק ַא טָאהעג
 ,טמָאל וק ַא זַא ןוא ,טמָאלעג רעּבָא טָאה וק יד .הסנרּפ ףַא
 רע .טרעװ ליפזַא טשינ זיא יז ןוא ,ךלימ רעקינייװ יז טיג
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 ןעוועג ןיוש זיא'ס ןרָאװ ,הרירַּב ןייק טַאהעג טשינ רעּבָא טָאה
 .שפנ דע םימ וואֹּב

 וצ ןיא ,סױרַא קרַאמ ןפש ןענַאגעג וק יד טימ רע זיא
  ַא טפיוקרַאפ טַאהעג טשרעה טָאה טָאװ ,יוג ַא ןעמוקענוצ םיא
 ייז ןוא םירזח טעװעדָאכעגפיױא םיױג ןּבָאה סנטייצרַאפ ,ריזח
 ,תומהּב טפיוקעג ךיז יז ןּבָאה טלעג םעד רַאפ ןוא ,טפיוקרַאפ
 ' ןפױקרַאפ ֹוצ זיא וק יד, : טגערפעג ךיז טָאה יוג רעד ןוא
 :טגערפעג ךיז יוג רעד טָאה - ."ָאי, :טגָאזעג דיי רעד טָאה
 יאדוַא, :טנָאזעג ד" רעד טָאה - "?ךלימ ךסָא סעפע יז טיג
 ַאזַא סעּפע ךָאד טָאה יז, :טגָאזעג יוג רעד טָאה -- ,"יז טיו
 טשרעה יז ּבָאה'כ, :טגָאזעג דיי רעד טָאה - ,"רעטייא םעניילק
 ,ןקלָאמעגסיוא

 ױג םעד טָאה ןוא "וג ַא ךָאנ ןעמוקענוצ זיא לייוורעד
 ,טפיוקעג טשינ וק יד טָאה'ר ןוא ,טּפעלשעגקצװַא

 סָאװ ,טגרָאזעג ךיז ןוא ןענַאטשעג ךעּבענ זיא דיי רעד
 ךיוא םיא ויא ןייגמײהַא ןוא ,ןפיקרַאפ טשינ וק יד ןעק רע
 ,טמָאלעג ךָאד טָאה וק יד לייו ,רעוש ןעװעג

 זיא סָאד - דיי רעטלַא ןַא וצ םיא וצ טמוק םעדניא
 ךיד וטסגרָאז סָאװ, :םיא טגערפ ןוא -- איכנה-והילא ןעוועג
 זיא'ס !ןליצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ, :רע טגָאז -- "? ױוזַא
 זיא סָאװע :דיי רעטלַא רעד ךיז טגערפ - ."רעטיּב רעייז רימ
 ליו ָאד ןוא ,הסנרּפ ןייק טשינ ּבָאה'כ, :רע טגָאז --"?ריד סע
 .לֵא רעד ןָא ךיז טפור-- ."יז טמָאל ,וק יד ןפיוקרַאפ ןיוש ךיא
 ביג ,טיורפ לקיטש ַא רימ ַאּב ּבָאה'כ ,ךימ ךרָאה, :דיי רעט
 .ףעמָאל טשינ ןיױש יז טעװ ,ןסע וצ וק יד סע

 לקיטש ַא ןופ זַא ,השעמ ַאזַא טרעהעג טָאה דיי רעד
 זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןרעװ טנװעג וק יד טעװ טיורּב
 טָאה ,שטנעמ רעטסָארּפ ןייק טשינ ןייז ןומ דיי רעטלַא רעד
 ,ץרַאה רעטיּב ןייז ןדערוצסױא ןּבױהעגנָא םיא רַאפ ךיז רע
 ןוא ,ךיא סייװ דייל ענייד, :טגָאזעג דיי רעטלַא רעד טָאה
 .עג.רזגנ ױזַא זיא'ס לייו ,טשינ ןעמ ןעק דנוצַא ריד ןפלעה
 ,"למיה ןיא ןרָאוװ
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 טָאה ,ןענייװ וצ ךעלקערש םיא רַאפ ןבױהעגנָא רע טָאה

 ןוא וק יד ףױקרַאפ םדוק ,אלימ, :טגָאזעג דיי רעטלַא רעד

 יענקעװַא זיא רע ןוא .ףפלעה ריד טעװ טָאג ,םײהַא יג

 ,ןענַאג
 ריא רַאפ טָאה ןוא ,וק יד טפיקרַאפ טָאה דיי רעד

 .ןענַאגעגמײהַא זיא'ר ןוא ,זײרּפ םענייש ץנַאג ַא ןעמונעג

 םָאה סָאװ ,ּבייװ םעד רע טליײצרַאפ ,םיהַא טמוק'ר יו

 סָאװ ,רָאנ עז; :ןפורעגנָא ּבייו'ס ךיז טָאה ,ןּפָארטעג םיא ךיז

 ,ףליה ַאוַא ןּפָארטעג ָאי ןיש זדנוא ךיז טָאה'ס ,טזיּב וד

 ןײק טשינ יו; :טגָאזעג רע טָאה - ."ּפָא סע טזָאל ןוא וטסייג

 רע טעװ םּתסמ ,ןפלעה טעװ טָאג ,טגָאזעג טָאה רע זַא ,דניק

 ,"ןפלעה
 טסדער'ס יװ ךיג ױזַא טשינ ,טייצ ַא ןענַאגעגקעװא זיא'ס

 םיא וצ ּבייו'ס טָאה ,דירי ַא ףַא לָאמַא דיי רעד טייג ,ךיז

 ןפערט לָאמַאכָאנ טסלָאז וד ,ןפלעה ריד לָאז טָאג, :טגָאזעג

 טסלָאז וד ,ןייז טשינ רַאנ ןייק ןיוש טסלָאז וד רָאנ ,דיי אזַא

 '! ןזָאלּפָא טשינ םיא

 רע זַא ,ךיז טײטשרַאּפ ,דירי ןּפַא סױרַא טמוק דיי רעד

 וצ טמוק ,ױזַא טכוז רע יװ .דיי ןימ ַאזַא טכוזעג ןיוש טָאה

 ןפיוק סעּפע טסעװ, : םיא וצ טגָאז ןוא יוג רעטּלַא ןַא וצ םיא

 ךיא ּבָאה טלעג ךס ןייק רָאנ ,ָאי, :רע טגָאז - '? רימ ַאּב

 ךָאד טצ'מ ,אלימ ,ונ, :ױג רעד טגָאז - ,"רימ ַאּב טשינ

 ןייז וצ טריפעגוצ םיא טָאה יוג רעד ןוא -- ."םוק םדוק ,ןעעז

 .ןפױקרַאפ וצ צלעּבלעק ןיילק ַא ןזיועג םיא טָאה'ר ןוא ,רופ

 רעד טגָאז--'*?ןטסָאק סָאד ףרַאד סָאװ, :דיי רעד ךיז טגערפ

 יעצ ַא רעהַא ּביג ,טלעג ךס ןיק טשינ ךָאד טסָאה וד, :ױג

 ריד לעו'כ, :רע טגָאז ,ןליג ןעצ טרעה דיי רעד -- ,?ןליג:רענ

 א רַאפ טפױקרַאפ ױג רעד םיא סע טָאה - ,"לּבור ַא ןּבעג

 םיא לָאז רע ,לּבור יירד ןּבעגעג דיי רעד םיא טָאה ,לּבור

 טשער ַא לּבור ייווצ ןּבעגעג יוג רעד םיא טָאה ,ןּבעג טשער ַא

 יקעװַא טשינ םענייק וטסלָאז לּבור ייווצ יד ,, :טגָאזעג טָאה ןוא

 ."החלצה ףַא ןטלַאה ייז טסלָאז וד ,ןבעג
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 ןענַאגעגמײהַא זיא ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ךיי רעד
 יג רעד סָאװ ,טלייצרעד בייװו םעד טָאה ןוא לּבלצק ןטימ
 ויװַצ יד, :טנָאזעג םיא וצ ּבייו'ס טָאה .טגָאזעגנָא םיא טָאה
 ּבוטש ןיא ןייז טעוו לַּבורר ןייא ,ןטלַאהַאּב ןעמ ףרַאד לּבור
 ,"עלעטייב ןיא ןטלַאה וטסעװ לּבור ןייא ןוא

 .ןוטעג ױזַא טָאה רע
 ןוא ןענירוצוצ ןּבױהעגנָא םיא סטָאה ןָא סלָאמַאד ןופ

 ,ךייר רעייז ןרָאװעג זיא רע ןוא ,ןעמיוושוצוצ
 ,איבנה-והילא ןעוועג זיא סָאד -- יוג רעטלַא רעד

 ,(1009 ,טעדָאר ,ד ָא ר ב ס ײ וו הימחג)

 איבנהההילא ןוא לגנִיי עקיצערק עמערָא סָאד .1

 ןוא ,ןטסַאק ַא ןענַאטשעג ףיוה ןסיורג ַא ןיא לָאמַא זיא'ס
 .ןסע לסיּבַא ,טיורּב לקיטש ַא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה ,ןענאגעגכרודַא זיא'ס רעװ ןוא ,תערצ:עגנ עלַא ןעוועג ןיא םיא ףַא סָאװ ,לגנִיי ַא ןסעזעג לָאמעלַא זיא ןטסַאק םעד ןיא

 ןוא ,זּוװָאּפ ַא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןטסַאק םעד וצ ןיא לָאמַאטימ
 : טנַאזעג יֹוזַא םיא וצ ןוא ,לגעי םוצ ןענַאגעגוצ זיא רע ןוא -- ,איבנהיוהילא ןעוועג זיא סָאד -- די ַא ןענַאגעגסױרַא זיא סע
 ריד ןופ ןכַאמ טצעי לעװ ךיא ,רעטעפ ַא סנַיד ןיּב ךיא
 ."ישרעטעפ ,טוג ץנַאג, : טרעפטנעעג לגנִיי סָאד טָאה -- ,"טַײל ַא

 ףיֹורַא וּוװָאּפ םעד ףַא ןעמונעג םיא סָאה די רעד ןוא
 טָאה ןטרָאד .ןײרַא דלַאװ ַא ןיא ןרָאפרַאפ םיא טימ זיא ןוא
 עלַא יֹװ ןײר ןרָאװעג ןיא לגניי סָאד ןוא ,ןײרַא םיוּב ַא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא סע ןוא לטיה'ס ןעמונעגּפָארַא םיא ןופ דיי רעד
 םיא טָאה ןוא ,ןשַאװעגּפָא םיא רע טָאה םעדכָאנ ,ןשטנעמ
 .רעקעּב ַא רַאפ ןּבעגעגקעװַא םיא טָאה ןוא םישוּבלמ ענייר ןוטעגנָא

 ןוא םיא ֹוצ ןעמוקעג דיי רעד 'יא םורא טייצ ַא ןיא
 טָאד טָאה -- ."נ יירעקעּב ןטימ ךיז טרעה סָאװ; ; םיא טגערפ
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 ןעוּברַאֿפ ךיא ,ישרעטעפ ,טוג טשינ זיא'ס, : טרעפטנעעג לגוי

 --"?ןרעװ וטסליװ טָאװ, ;דָיי רעד םיא טגערפ --,"טנעה יד רימ

 ַא ןרעװ טלָאװעג רשפא טלָאװ ךיא ,ישרעטעפ, :רע טגָאז

 .רעדַײנש ַא רַאפ ןּבעגעגקעװַא דיי רעד םיא טָאה -- ,"רעדיינש-

 ןוא ןײג וצ ןעמוקעג דיי רעד זיא םװַא טײצ ַא ןיא

 טָאה -- *1 יירעדיינש ןטימ ךיז טרעה סָאװ, :טגערפעג םיא טָאה

 ךיא ,טּוג טשינ זיא'ס ,ןיורק ישרעטעפ ,/ :טרעפטנעעג לגניי סָאד

 טָאה *:ןרעװ וטסליװ ןעד סָאװ, - .'טנעה ?;ד רימ ךעטשוצ

 טלָאװעג רשפא ,ישרעטעפ ,טלָאװ ךיא.- -- .טגערפעג דיי רעד םיִא

 ַא רַאפ ןּבעגעגקעװַא םיִא רע טָאה -- ."רעטסוש ַא ןרעװ

 ,רעטסוש

 םִיא טָאה ןֹוא ןעמוקעג םיא ֹוצ רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 רע טָאה -- "! יירעטסוש םעד טימ ךיז טרעה סָאװ, : טגערפעג

 ךיא גיט יירעטסוש'ס ,ןיורק ישרעטעפ, :טרעפטנעעג םיא

 --."טנעה יד רימ רימשרַאפ ךיא ,ןעינק יד רימ ּפַאלקוצ ךיא ,טשינ

 ךיא - .דִיי רעד ךיז טגערפ *? ןרעװ וטסליװ ןעד סָאװע

 יעג דיי רעד םיא טָאה -- ."רעשטלעפ ַא ןרעוװ טלָאװעג טלָאוװ

 ןוא ערוזער ַא טכַאמעג םיא טָאה רע .רעשטלעפ ַא רַאפ טכַאמ

 ."דניק ןיימ ,רעשטלעפ ייז, : טגָאזעג םיא טָאה

 ןוא ןַײג וצ םיא וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 - 1 יירעשטלעפ ןייד טימ ךיז טרעה סָאװ, :טגערפעג םיא טָאה

 יא רעשטלעפ ַא ,ןיורק ישרעטעפ, ;טרעפטנעעג רע טָאה

 ןפיול זומ ךיא ןוא ,ןימ טגָאלּפ'מ ,ךימ טגָאימ ,טוג טשינרָאג

 "? דיק ןײמ ןרעװ וטסליװ סָאװ ,ָאזלַא, -- .?ןלעטש סעקנַאּב

 טלָאװעג רשפא טלָאװ ךיא, - .טגערפעג די רעד םיא טָאה

 .רָאטקָאד ַא רַאפ טכַאמעג םיִא רע טָאה -- ,"רָאטקָאד א ןרעוו

 | ."דניק ןיימ ,רָאטקָאד ייז, : טגָאזעג םיא טָאה ןוא

 ןַײג וצ םיא וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 ןײמ ,ײרעטקָאד ןײד טַימ ךיז טרעה סָאװ, :םיא רע טגערפ

 ַא יורק ישרעטעפ, :טרעפטנעעג םיא רע טָאה - 71 דניק

 ןייק ּבָאה ךיא ,גָאט ןיק ּבָאה ךיא ,טוג טשינ ךיוא יא רָאטקָאד
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 סָאװ ,ָאולַאג - .'עקנַארק וצ רדסּכ ןפיול רָאנ זומ ךיא ,טכַאנ
 ךיא ,ישרעטעפ, : רע טגָאז -- 1 דניק ןיימ ,ןרעװ וטסליװ ןעד
 לעװ ךיא, : רע טגָאז -- .""רחֹוס ַא ןרעוו טלָאװעג רשפא טלָאװ
 סיורג ַא טכַאמעג םיא טָאה רֹע ןוא ."רחוס ַא רַאפ ןכַאמ ךיד
 :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא עירעטלַאהכוּב עסיורג ַא טימ טפעשענ
 ,"טפעשעג'ס ריפ ,דניק ןיימ ,טצעי;

 ןוא ןײג ֹוצ םיא ֹוצ ןעמוקעג רע יא םֹורַא טַײצ ַא ןיא
 ןייד טימ ,דניק ןיימ ,ךיז טרעה סָאװ, : טגערפעג םיא טָאה
 לד ,ןיורק ישרעטעפ, :טרעפטנעעג םיא רע טָאה - 7? טפעשעו
 ךיוא גיט טפעשעגס ו! ּפָאק'נ ּפָאֹוַא רימ ןעמענ ןעלסקעו
 רע טגערפ -- '21 דניק ןיימ ,וטסלִיו עשז:סָאװ; -- ."טשינ
 --."רידנַאמָאק:ענטָאר ַא - רע טגָאז -- ןרעװ ליוו ךיא , -- .םיא
 ; טגָאזעג םיא וצ טָאה ןֹוא עטָאר ַא ןּבעגעגּפָא םיא רע סָאה
 "ףטָאר לד טימ סעינעשטוא יד ,דניק ןיימ ,ריפ,

 טגערפ ןוא ןײג וצ ןעמֹוקעג רע יא םורַא טייצ ַא ןיא
 טָאװ - ' עטָאר ןייד טימ ךיז טרעה סָאװ ,דניק ןיימ , : םיא
 סרעסערג ָאד ויא'ס ,ןיורק ישרעטעפ, :טרעפטנעעג םִיא רע
 ,ןרעוו וטסליוװ ןעד סָאװ,-- ."טסעשט ןּבעגּפָא זומ ךיא .רימ רַאפ
 ,רלדנַאמָאק-ןָאילַאטַאּב ַא ןרעוו טלָאװעג טלָאװ ךיא , -- 1 דניק ןיימ
 טָאה רע -- ."ןָאילַאטַאּב ןצנַאג א טימ ןפַאש וצ ןּבָאה לָאז ךיא
 םעד ,דניק ןיימ ,ריפ ,ַאנ ןוא, :ןָאילַאטַאּב ןצנַאג א ןּבעגעג םיא
 ,"ןָאילַאטַאּב

 טגערפ ןוא ןייג וצ ןעמוקעג רע יא םורַא טייצ ַא ןיא
 - "' ןָאילַאטַאּב םעד טימ ,דניק ןיימ ,ןיו טרעה סָאװ ,, : םיא
 א ןּבעגּפָא ןומ ךיא ,רימ רַאפ סרעסערג ָאד ןיא'ס,, :רע טגָאו
 -- ' דניק ןיימ ,ןרעװ ּוטסליװ עשו:סָאװ, -- ."טסעשט ןרעסערג
 טָאה ןוא קלָאפ ַא ןבעגעג םיא רע טָאה -- ."קינווָאקלָאּפ ַא .
 ,"קלָאּפס גנונעדרָא ןיא ריפ ןוא קינָאקלָאּפ יז, : טגָאזעג םיא

 סָאװ ,ונ, :ןעמוקעג םיא וצ רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא
 -- ,"ןיורק ישרעטצפ,-- "! קלָאּפ ןייד טימ ,דגיק ןיימ ,ךיז טרעה
 ,יִשטָאּפ זומ ךיא ,רימ ןופ סרעסערג ָאד ויאס, ,רע טגָאז
 ףרעװ עשזיטסליװ סָאװ, -- ,"רימ רַאפ סרעסערג וצ ןעיַאינ
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 ךיא ,עיזיװיד-קינלַאשטַאנ ַא ןרעװ לי ךיא, -- *? דניק ןיימ

 טָאה - ."עיזיויד עצנַאג ַא טימ ןעװעדנַאמָאק וצ ןּבָאה לָאז

 םיא טָאה ןוא עיזױװיד-קינלַאשטַאנ א רַאפ טכַאמעג םיא רע

 ןיא ריפ ןוא ,דניק ןיימ ,עיזיוװיד:קינלַאשטַאנ ייז, : טגָאזעג

 ."עיזיוויד יד גנונעדרָא

 ןיג וצ םיא וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 - "1 עיויויד ןייד טימ ךיז טרעה סָאװ; :םיא טגערפ ןוא

 ןופ סרעסערג ָאד זיאס; ,רע טגָאז ,"טוג טשינ זיא'ס,

 טלָאװעג טלָאװ ךיא, - '?ןרעװ וטסליװ ןעד סָאװ, -- ,י"רימ

 ןרידנַאמָאק וצ ןּבָאה לָאז ךיא ,רידנַאמָאק:עגדַאגירּב ַא ןרעוו

 ענדַאגירּב רַאפ טכַאמעג םיא רע טָאה - ,"עדאגירּב ַא טימ

 ןוא רידנַאמָאק-עגדַאגירּב ייז, :טגָאזעג םיא טָאה ןוא רידנַאמָאק

 ."עדַאגירּב יד טוג ריפ

 :ןייג וצ םיא וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא
 - '? עדַאגירּב ןייד טימ ךיז טרעה סָאװ ,דניק ןיימ ,ונע

 עשז-סָאװ ,, - "רימ ןופ סרעסערג ָאד זיא'ס ,טוג טשינג זיא'ס,

 .ַא ןרעװ טלָאװעג טלָאװ ךיא, - '?ןרעװ טלָאװעג וטסלָאװ

 ןצנַאג ַא טימ ןפַאש וצ ןּבָאה לָאז ךיא ,רידנַאמָאק-יָאנסוּפרָאק

 .גַאמָאק-יָאנסוּפרָאק ַא רַאפ טכַאמעג םיא רע טָאה -- ,"סוּפרָאק
 רידנַאמָאק-יָאנסוּפרָאק רעוװ, :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ריד
 ,"סוּפרָאק םעד טוג ריפ ןוא

 סָאװ, :ןעמוקעג םיא וצ רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 ,ישרעטצפ ,טוג טשינ זיא'ס,, -- "?סוּפרָאק ןייד טימ ךיז טרעה

 .עג וטסלָאװ ןעד עשז:סָאװ, -- ,"רימ ןופ סרעסערג ָאד זיא'ס

 ישטשוױדנַאמָאק ןייז טלָאװעג טלָאװ ךיא , -- "?ןייז טלָאװ

 - ."קסיָאװ ןצנַאג ןטימ ןעװעדנַאמָאק לָאז ךיא ,ימַאקסיָאװ

 ןוא ימַאקסיָאװ ישטשוױדנַאמָאק רַאפ טכַאמעג םיא רע טָאה

 ןוא ימַאקסיָאװ ישטשוױדנַאמָאק רעװ, :טגָאזעג םיא וצ טָאה

 ,"קסיָאו'ס טוג ריפ
 סָאװ, :ןעמוקעג םיא וצ רע ויא םֹורַא טייצ ַא ןיא

 ,ישרעטעפ ,טוג טשינ זיא'ס ,, -- "4 קסיָאװ ןייד טימ ךיז טרשה
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 ןעד עשז-סָאװ, -- ,"ּפָאק ןפַא רימ טגיל גורְקֶא רעצנַאג רעד
 ןרעװ טלָאװעג טלָאװ ךיא, - '? דניק ןיימ ,ןרעװ וטסליוו
 וצ טָאה ןוא הכולמ ַא ןּבעגעגרעּביא םיא רע טָאה -- ,"רסיק
 יד טוג ריפ ןוא ,דניק ןיימ ,רסיק רעװ, :טגָאזעג םיא
 ,''הכולמ

 טָאה ןוא ןעמוקעג םיא וצ רע זיא םֹווַא טייצ ַא ןיא
 -- "?ףכולמ ןייד טימ ךיז טרעה סָאװ ,ונ, : טגערפעג םיא
 עצנַאג יד ,ישרעטעפ ,טוג טשינ זיא'ס ,, :טרעפטנעעג רע טָאה
 וטסליװ ןעד עשז-סָאוװ -- ,"ּפָאק ןיימ ףַא רימ טגיל טלעוו
 ישרעטעפ,, :טרעפטנעעג םיא רע טָאה -- '? דניק ןיימ ,ןרעו
 טָאה -- ,"ןיילַא טָאג ןרעװ טלָאװעג רשפא טלָאװ ךיא ,ןיורק
 ןימ ןלעװ ,טָאג וצ ןײגפױרַא רימָאל , :טגָאזעג דיי רעד םיא
 ,ןגָאז זוא טעװ טָאג סָאװ ,ןרעה

 - ,איבנה והילא וצ טגָאזעג טָאג טָאה - וטסעז; --
 םוק ,איבנהההילא ,וד .,וט ךיא סָאװ ךיא סייוו ,וט ךיא זַא

 -- "!ןיירַא ור ןייד ןיא ךירק ,ךרַאּפ ,וד ןוא ,רימ וצ רעהַא
 (1008 ,.וװ .דָאר ,וװ י וו ק) |

 ַא וצ טמוק איבנה.והילא 2

 טלעג-.הכונח ךָאנ ןַאמספרָאד

 עלעקשיּפ ַא טַאהעג רע טָאה ,ןַאמספרָאד ַא ןעוועג זיא'ס
 רַאפ ןוא ,טלעג טלמַאזעג עלעקשיּפ םעד ןיא ךיז טָאה רע ןוא
 ןפנָארּב עלעסעפ ַא טפיקעג ךָאװ עלַא רע טָאה טלעג םעד
 טַאהעג רע טָאה םעד ןופ ,ןרעױּפ וצ טפיוקרַאפ סע טָאה ןוא
 ,הסנרּפ

 איבנה-והילא ןעמוקעג זיא ,הּכונח ןעוועג זיא'ס ,לָאמַאטימ
 ,טלעג-הּכונח ןּבעג םיא לָאז רע ,טגָאזעג טָאה ןוא טלעטשרַאפ
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 ועדנַא ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןַאמספרָאד רעד טָאה

 :טגָאזעג רע טָאה .עלעקשיּפ ןיא סָאװ ,סָאד רָאנ ,טלעג

 רָאּפ יד םיא טָאה ןוא ןענַאגעג רע זיא ,'סָאד ןייז זָאל,

 ,ןּבעגעגקעװַא ןדפיג
 טסּוװרעד ךיז טָאה יז ןוא ,ןעמוקעג זיא ּבייוו סָאד יװ

 טָאה רע סָאװרַאפ ,םיא ףַא טרעזייּבעג ךיז יז טָאה ,ןופרעד

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןשָארג רָאּפ עטצעל יד ןּבעגענקעװַא

 ."טשינ טַאש'ס ,,
 ,טּפַאלקעגנָא רעיופ ַא טָאה ,ירפרעדניא ןעמוקעג זיא'ס

 טשינ ןפנָארּב ןייק ךָאד רע טָאה ,ןפנָארּב ןּבעג םיא לָאזמ

 סױא קנעװש ,סָאװ וטסייו :טגָאזעג ּבייוס טָאה ,טַאהעג

 .ןּבעג ןענעק םיא וטסעװ ,ןפנָארּב ןופ לסעפ'ס

 םיא טָאה ןֹוא ,ןוטעג לזַא טָאה ןּוא ןענַאגעג זיא רעד

 רעייז זיא'ס, :טגָאזעג רעיוּפ רעד טָאה ,ןפנָארּב לזעלג ַא ןּבעגעג

 ,לקיטשדלָאג ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע ןוא ,"ןפנָארּב רעקרַאטש

 ןענופעג טָאה'ר זַא ,טגָאזעג טָאה רעפןוא ,ןּבעגעג םיא טָאה ןוא

 סעּפע רַאפרעד םיא טעװ רע יצ ,דלעפ ןיא ךעלּפענק לקעז ַאזַא

 .ןעגנערּב םיא סע לָאז'ר ,ןטייהעג ןַאמספרָאד רעד טָאה ,ןּבעג

 ןיא דיי רעד ןוא ,טגנערבעג םיא סע טָאה רעיוּפ רעד

 .קעװַא תורוד-רוד ףַא טַאהעג טָאה ןוא ןרָאװעג ךייר ןופרעד
 .(1912 ,עשרַאװ ,ר צ ג י ר ק רעזייל)

 רעגרַאק ַא ןופ קטפ רעד 3

 ענעדִיי;סּפרָאד רעטכ עלש ןוא

 ייזַא טשינ זִיא ,ןַאננּפרָאד רעכייר ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס

 ןַײק ןבעג טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה ּבייוו סָאד יװ ,רע טייוו

 לז טָאה ,ןַאמערָא ןַא ןעמוקעגניירַא זיא'ס זַא ,הבדנ ןייק ןַאמערָא
8 
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 3 םלוע.לש.ֹונֹוּבר רעד טוט סָאװ -- .טניה יד טעגשזעװעגנָא םיא ףַא
 ןיא ןרָאפעג רע ןיא ,טײצרָאי ןּבָאה ןַאמספרָאד רעד ףרַאד
 ןטימ ּבוטש יד טנערּברַאפ סע ןוא רעייפ ַא טמוק ,ןיײרַא טָאטש
 ,ץַאלּפ רעקידייל א יװ רעמ טשינ טּביײלּב'ס ןֹוא ,רעדניק ןוא ּבַײװ

 ןָא טמּוק ,שרדמהיתיּב ןופ טױרַא טייג ןַאמספרָאד רעד
 ,ּבײװ ןייד ,טשינרָאג ןיוש טסָאה וד, : םיא ֹוצ טגָאז ןוא יוג ַא
 ."ןרָאװעג טנערּברַאפ ןיא תורישע ץנַאג ןייד ןוא רעדניק ענייד

 רע .םיהַא טרָאפ ןוא ףיֹוא ןַאמסּפרָאד רעד ךיז טּביײה
 ונוּבר, :ךיז רע טכַארט ,ץַאלּפ ןקקדײל ַא רע טעז ,םייהַא טמוק
 *!ןוט דנּוצַא ךיא לָאז סָאװ ,טפָארטשעג יֹוזַא ךימ טסָאה ,םלוע-לש

 רע ּוװ רָאנ .רעוייה יד ןיא ןייג וצ ןּביױהעגנָא רע טָאה
 זיא'ס ,לּביארַאפ טשינ טָאה, :טגָאזעג םיא ןעמ טָאה ,ןעמּוקעג זיא
 .ןוא-גנילש ןענַאגעגמורַא זיא רע ללּכַא -- ..ןבעג וצ סָאװ ָאטשינ
 ,רעגנוה רַאפ ןברָאטשעג ריש זיא רע זַא ,גנַאל יױזַא ,גנַאלש

 טָאה ןוא םלוע:ל/יונוּבר ןטימ חוּכיו ַא טַאהעג רע טָאה
 יונעגוצ רימ טסָאה וד ןוא ,טפָארטשעג ךימ טסָאה וד , :טגָאזעג
 "ביג ,רעויה יד ןיא ןייג ןסייהעג ךימ טסָאה ןוא ,גנידלַא ןעמ
 ."החלצה רימ עשז

 ,םעניק טשינ רעּבָא ךָאד טזָאלרַאפ םלוע:לש-ונוּבר רעד
 ןַא רַאפ טלעטשרַאפ ,איבנהיוהילא ןעמוקעג ןַאמסּפרָאד םוצ זיא
 ףע טָאו - *1 ריא טייג ּוװ, : טגערפעג םיא טָאה ןוא ,ןַאמערָא
 יהללא טָאה םדק - .רעויה יד ןיא ייג ךיא, : טרעפטנעעג
 איבנהיוהילא ןָא ךיז טפור ךָאנרעד ,ןסע וצ ןּבעגעג םיא איכנה
 ,טָאטש יד ןוא לד ןיא ןייג רימָאל ,דִיי רעּביל ןיימ , :םיא וצ
 ,ןענַאגעג יז ןענעז .'טלעג ךסַא ןכַאמ ןטרָאד ןעגעק רימ ןלעוו

 ףיז טָאה ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז יו
 .טפרָאד רעד ןוא ,טנַאװ ַא רעטנוא טלעטשעגרעדינַא איבנה-והילא
 ןעועג ךיוא זיא ָאד ןוא ,ןעלטעּב רעדנזַאּב ןענַאגעג זיא ןַאמ

 םיא ןעמ טָאה .,ןעמוקעג ןיא ןַאמספרָאד רעד ּוװ : ענעגייא'ס
 יפהיארַאפ טשינ טָאה, :טגָאזעג םוטעמוא

 יוהילא םיא טָאה ,ןעמוקעגנעמַאוצ ךיז ןענעז ײז ןעוו
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 רעד טָאה - "1 טכַאמעג סעּפע ריא טָאה ,ונ, : טגערפעג איבנה
 ּוװ ,ןייז ןעק סָאד סָאװ ,טשינ סייוו'כ,, : טרעפטנעעג ןַאמסּפרָאד
 .?לביארַאפ טשינ טָאה :טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ןיּב'כ

 טשינ טקוק - טגָאזעג איבנהיהילא טָאה -- םדוק ,, --
 טָאה רע יװ ,ןיוועג םיא טָאה רע ןוא ."טסע ןוא ןקילג ןייק
 ,טלעג ןוא גרַאװנסע טימ סעלָאּפ עלופ

 טָאה ,ןסעגענּפָא טַאהעג ןיוש טָאה ןַאמטפרַאד רעד יװ
 רע טָאה -- *1ןעוועג ריא טנעז ּוװ , :טגערפעג איבנה-והילא םיא
 ןייג רימָאל, :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה--.?ָאד ןוא ָאד,,ָש: טגָאזעג
 ףיז טָאה איבנה-והילא ןוא ,ןענַאגעג ייז ןענעז -- .?ָאד ןוא ָאד
 ולא ןאמספרָאד רעד ןוא ,טנַאװ ַא ַאּב טלעטשעגרעדינַא רעטייוו
 .סָאד רעדיו םיא טָאה'מ ןוא ,ןעלטעב ןענַאגעג ןילַא רעטייוו
 .והיְלֹא זיּב ,גנַאל יװַא ,י?לּביארַאפ טשינ טָאה , : טגָאזעג ענעגייא
 ןײרַא טָאטש ערעדנַא ןַא ןיא ןגיוצעג םיא טימ טָאה איבנה

 יוהילא טָאה ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז יו
 ,ןסע וצ טיג'מ וװ ,ןײרַא זױהטסַאג ַא ןיא טריפעג םיא איבנה

 .עג רע טָאה ,ןעמוקעגניײרַא טרָאד זיא ןַאמסּפרָאד רעד יו
 ןסייר טניה ןוא ,ןטייק ענרעזייא ףַא ,ּבייוו ןייז טגנעה'ס יװ ,ןעז
 טָאה ּוװ, :איבנהיהילא וצ טגָאזעג רע טָאה .רעקיטש .ריא ןופ

 ויא'ס , :טגָאזעג םיִא וצ איבנה:והילא טָאה -- 71 טריפעג ךימ ריִא
 ןיימ טשינ זיא'ס ,ןייג, : טגָאזעג רע טָאה -- .''בייוו רעייא ךָאד
 ,ןיינ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ָאי טגָאזעג טָאה איבנה-והילא--,"בייוו

 ןוא ךעלגניי שכעלטע ןפורעגוצ איבנה:והילא טָאה ךָאנרעד
 םירמזיילּכ ָאד לטעטש םעד ןיא יאס יצ ,טגערפעג ייז טָאה
 ןעגנערּכ ייז ןסייהעג איבנה:והילא טָאה ."ָאי , :טגָאזעג ייז ןּבָאה

 ןוא ,טליּפשעג ןּבָאה ןוא ןעמוקעג ןעגעז םירמז-ילּכ יד
 סָאװ,, : ןַאמטפרָאד רעד םיא טגערפ ,טצנַאטעג טָאה איבנה-והילא
 טָאה ןוא ;ןזיװַאּב םיא וצ איבנה-וחילא ךיז טָאה -- 77? ריא טצנַאט
 רָאפ וד ןוא ,איבנה:והילא ןיּב ךיא זַא ,ןסיוו טסלָאז,, -- :טגָאזעג
 ןוט וצ .עז ןוא ,זיוה ןַײד ןיא רעדניק ענייד ֹוצ קירוצ םײהַא
 טלָאװעג טשינ טָאה יז לייוו ,טשינ וטסָאה ּבייוו ןייק ןוא ,הקדצ
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 סָאװ ,טניה ענעגייאיד יז ןּבָאה ,הבדנ ןייק ןַאמערָא ןייק ןּבעג
 ,ןסעגעגפיוא ,טַײל עמערָא יד ףִא טצײרעגננָא טָאה יז

 יעג עקַאט רע טָאה ,ןענַאגעגמײהַא זיא ןַאמספרָאד רעד
 .עג רעדניק יד רע טָאה .רעדניק יד ןוא זיוה ןייז קירוצ ןפָארט
 ויא עמַאמ לד. :טגָאזעג יז ןּבָאה -- '1 עמַאמ יד זיא ּוװ / : טגערפ
 ,"ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןּבלַאטצולּפ

 .רַאפ ,ןעמוקעג םיא וצ רעדיוו איבנה:והילא זיא םעדכָאנ
 רעד טָאה ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ,ןַאמערָא ןַא רַאפ טלעטש
 םיא טימ וליפַא טָאה רע .ןסע וצ ןּבעגעג ןיוש םיא ןַאמסּפרָאד
 ,שיט ןייא אֹּב ןסעגעג

 יסױרַא טשינ ןיוש ןָא סלָאמַאד ןופ טָאה ןַאמספרָאד רעד
 רע ןוא ,בוטש ןַײז ןופ קירעגנוה ןַאמערָא ןייא ןייק טזָאלעג
 ,אבה:םלוע טַאהעג טָאה

 .(1912 ,.װ .לגול ,װַאטסינסַארק ,ר ע גיו חג * א םירמ)

 ףרָאד ַא ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,ּפמוזַא 4

 ןעװעג ףרָאד םעד ןיא זיא ,ףרָאד ַא ןעװעג לָאמַא זיא'ס
 .סיֹוא ןרעװ טנעקעג טשינ לָאמנייק טָאה ּפמוז רעד ןוא ,ּפמוז ַא
 לייו ,תורצ ליפ רעײז ןוטעגנָא ןדִיי טָאה רע ןּוא ,טנקירטעג
 טכַאמעג ןעמ טָאה רימָאט ןוא ,ןרָאפכרּודַא טנעקעג טשינ טָאה'מ
 .געט עכעלטע יװ ןטלַאהעגסיױא רעמ טשינ יז טָאה ,קירּב ַא

 ץכעלקערש א ןעוועג זיא'ס ,רעמוז ַא ןיא ךיז טכַאמ לָאמנייא
 ןפרָאדַאּב טָאה רע ןוא ,דִיי רעקשטיטלַא ןַא ןעמוקעג זיא .ץיה
 יוהילא ןעװעג זיא סָאד - .ּפמֹװ םעד רעּביא ןײגוצרעּבירַא
 | ,איבנה

 ןבָאה ןוא ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענעז טײז עטײװצ יד ףֵא
 ןבָאה ,קִירּב יד רעּביא ןײגרעּבירַא ליוו רעטלַא רעד יו .,ןעזעג
 טעװ ריא ןרָאװ ,טשינ טייג ,טשינ טייג ,דָלי ,רֶלא, : ןגירשעג יז
 ,גָאט רעטירד רעד ןעועג ןיוש זיא'ס לייוו -- ,"ןלַאפניײרַא ךָאנ

 ,ןלַאפנייא טשינ לָאז קירּב יד וַא ,טַאהעג ארומ יז ןּבָאה |
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 סשינ סטָאה , :רעּבירַא ייז ּוצ רעקשטיטלַא רעד טיירש
 ןּבָאה לָאז קירּב יד זַא ,ןענערָאװַאּב ןיוש לעװ ךיא ,ארֹומ ןייק
 .""םויק ןגנַאל ַא

 לָאז רע זַא ,ןגירשעג רעטייו רעּבָא ןּבָאה ןשטנעמ יד
 ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,טכרָאהעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןייג טשינ
 רע זיא ,קירּב עּבלַאה ַא ןענַאגעגּפָא זיא רע יװ ,ןײגוצרעּבירַא
 .ןענַאגעגקירּוצ

 רעמָאט ,ארומ טימ טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז ןדִיי יד
 טײג רע יוװ ,ײז ןעעז ָאד ןוא ,ןלַאפנײרַא רע טעװ הלילחו-סח

 .לָאמ רָאּפ ַא קירוצ ןוא ןיה קירּב טפלעה עטשרע יד ףַא
 יז טײרּפש ןוא עלײשטַאפ ַא סיֹוהַא רע טמענ ןָאנרעד |

 ,ךרודַא טייג ןוא קירּב רעּבלַאה רעטייווצ רעד ףַא סיוא
 ןענַאטשרַאפ ןיוש יז ןּבָאה ,ןעורעד סָאד ןּבָאה ייז יו

 ,דָיי רעסיורג ַא ןייז יאדוא זומ סָאד ןוא ,טסָארּפ טשינ זיא'ס זַא
 םיא ַאּב ןטעּבעג ןוא טזָאלעגּפָא טשינ םיא ןדִיי יד ןּבָאה

 עקַאט ךייא ךיא ּבָאה העושי ַא, :טרעפטנעעג רע טָאה .העושי ַא
 ןוא ןרָאפ ןגעמ ןיוש ןעמ טעװ קירּב יד ףַא לַײװ ,טגנערּבעג
 ייוװצ יד ,טרָאד ןוא ,םויק ןגנַאל ַא ןּבָאה טעװ יז ןוא ,ןטייר
 ןלעװ (טנַאה יד טימ ןויװעג ױזַא ייז טָאה רע) ךעלעּביטש
 ,"ףייז:טלוש טשינ ערה-ןיע ןייק טעװ ייז ףַא ,גנַאל ןייטש ךיוא

 וַצ יִד וצ ןיהַא ןקוק ןעמונעג רָאנ ןּבָאה ןדִיי יד יו
 .ןרָאװעג ןדנווושרַאפ איבנה-והילא זיא ,ךעלביטש

 ,(1013 ,ןילבל ,רצ װ לוט ףסוי)

 ריבג ַא וצ טמוק .איבנה:ֹוהילא 85

 ריעלטעּב ןקיצומש ַא רַאפ טלעטשרַאפ

 טעּכ ןײא ןיא ןפָאלש םיא טימ ליװ ןוא

 ,רעדלעפ טַאהעג רע טָאה ריבג רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס
 .חרוא-סינכמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ןוא ,רעזייה ,רעדלעוז -

 טלעטשרַאפ םיא וצ ןעמוקעג איבנה:והילא ןיא לָאמניײא
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 -רַאפ ,טצָארַאּב ,טעגרַאסרַאפ ןעועג זיא רע ,ןַאמערַא ןַא רַאפ
 ,ךיילגוצ טײלעמערָא עלַא טימ ןנע וצ ןּבעגעג םִיא ןעמ טָאה ,טרימש

 טײלעמערָא עלַא ןעװ ,ןײגקעװַא םוצ ןעמוקעג זיא'ס יו
 זַא ,טגָאזעג אלבנה-והילא טָאה ,ןענַאגעגקעװַא טַאהעג ןיוש ןענעז

 -ַאב ַא ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה .,טכַאנ יד ןֿפָאלשרעּביא 'יוו רע
 טָאה רע .ןפָאלש טלָאװעג טשינ ןטרָאד רע טָאה .ּבוטש ערעדנוז
 .טעּב ןיא סָאּבעלַאּב ןטימ ןפָאלש ליוו רע ,טגָאזעג

 ןעמ ןעק וזַא יװ :טלָאװעג טשינ טָאה סָאּבעלַאּב רעד
 ךיז טָאה רע ? דִיי ןטצָאררַאפ ַאזַא טימ ןעמַאזוצ ןפָאלש סעּפע
 .עג םיא וצ רע טָאה ןעּפעשטּפָא טנעקעג טשינ םיא ןופ רעּבָא
 ןייא ןופ רָאנ ןענירַאד ףָאלש ךיא סָאװ ,טעּב ַא ּבָאה ךיא; : טגָאו
 טשינ איבנה:והילא טָאה ,'ןפָאלש טרָאד וטסעװ ,ןרעדנַא םוצ חסּפ
 ,ןגײל טנעקעג טשינ רעּבירַאד ךיז טָאה ריבג רעד ןוא ,טלָאװעג
 .ןוט וצ ס װ ,טסּוװעג טשינ טָאה ןוא ןענַאגעגמורא זיא ןוא

 יז ײז טרעטשרַאפ רע זַא ,ןעזעג טָאה איבנה-והילא יװ

 ןיא טגיילעג ךיז רע טָאה ,ןפ ,לש טשינ ךיז ןגייל יז ןוא ,טכַאנ
 ,ןײרַא טעּב ןקידחסּפ םעד

 ןאמערָא רעד ,ןעמ טעז ,ףיוא ךיז טּבייה'מ ,ירפרעדניא
 ,ָאטשינ זלא

 ,ןײגוצּפָארַא ןּבױהעגנָא ריבג םעד טָאה ןָא סלַאמַאד ןופ
 ,ןסע וצ קחודּב טַאהעג םיוק טָאה רע ויּב

 טלָאװ ,איבנה:והילא טימ ןפָאלשעג ןעוועג טלָאװ רע ןעוו
 טשינ םונהיג ןייק טלָאװ רע ןוא ,רעכיר ךָאנ ןרָאװעג רע
 1912 ,עשרַאװ ,יקסװָארַאמ ָאק לדײ) ,ןטילעג

 םיא סָאװ היבג ַאןגעװ 6

 י לוש ןיא ענשוד ןעװעג ויא

 ןיא ענשוד ןעװעג םיא זיא ,ריבג ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס
 ּור רעטנוא ןלעטש וצ טגעלפעג ךיז רע טָאה ,ןענוװַאד וצ לֹוש
 ,טנװַאדעג טָאה ןּוא לוש ןּופ טנַאװ:ברעמ
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 וצ טָאה ןוא איבנה:והילא ןעמוקעג םיא ּוצ ויא לָאמַאטימ

 .ברעמ ףַא לוש יד רעטנוא סעּפע ּוטסייטש סָאװ; :טגָאזעג םיא

 ןיא וצ : רעטעג יײװצ ָאד זיאס זַא ,ןעניימ ךָאד טעוו'מ ? טנַאװ

 --*!טָאג ןרעדנַא ןַא ּוצ ןעניד לוש ןיא ןדִיי יד ןוא ,וד טסניד טָאג

 וצ לוש ןיא ענשוד רימ זיא'ס / : טרעפטנעעג ריבג רעד טטה

 ןיא זַא ,ןגָאז ןיוש טסעװ, :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה -- ."ןעגוװַאד

 רלבג םעד טָאה ןוא ןענַאגעגקעװַא זיא רע ןוא *!טוג זיא לּוש

 םעד טַאהעג טשינ טָאה רע זַא ,תולד ןימ ַאזַא טימ ןעוועג-דּבכמ

 .ןבעלוצרעּביא גָאט
 .ליּפעג ןיוש רע טָאה ,דרוי ַא ןרָצװעג זיִא ריבג רעד יו

 םּוצ ןענַאגעגוצ זיא'ר ןוא ,ןענװַאד ירפ ןעמוקעג זיא ןוא ,טעווענ

 ךָאנרעד .ןוטעג-הבושּת טָאה ןוא ,טנייװעג טָאה ןוא ,שד וק-ןֹורא

 ףֵא טניײװעג טָאה ןוא קנַאּב יד רעטנֹוא טגיילעג ךיז רע טָאה

 .לומ רעטיּב ןייז
 םיא טָאה ןוא ןייג ֹוצ םיא וצ ןעמוקעג איבנה:והילא זיא

 ויא'ס. :טרעפטנעעג רע טָאה -- "?וטסנײװ סָאװ, : טגערפעג

 טשינ ןיוש ריד זיא'ס; :טגָאזעג איבנה-והילא טָאה -- ,"טכעלש רימ

 זיא לוש יד: ,רע טגָאז 'ןיינ ,יואג -- "??לוש ןיא ענשוד

 ."ץרַאה'ס םלוע.לשיֹונֹוּבר ןרַאפ ןענייווסיוא ךיז ןעק'מ ,טוג רעייז

 הבּוׁשּת טסָאה וד סָאװ רַאפרעד, : טרעפטנעעג איבנה:והילא טָאה

 ."רשוע קירוצ ןרעװ וטסעוו ,ןוטעג

 (1910 ,עשרַאװ ,לצוק חנ) .ךייר קירוצ ןוָאװעג זיא רע ןוא

 זַא לּבײװ גנוי א ןָא טדער איבנה.והילא 7

 רחסמ ןיא ןפלצהטימ ריא לָאז ןַאמ רעד

 'תי רעד זיא ,הנותח יד ךָאנ קלָאפרָאּפ ַא ןעוועג זיא'ס

 ןיא ןעװעג זיא ּבײװ סָאד ןוא ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןַאמרעג

 ,טלדנַאהעג ןוא בלעוועג
 ַא רַאפ טלעטשרַאפ איבנהיוהילא ךיז טָאה לָאמניײא

 ןירַא ּבלעװעג ןיא לּבייװ םעד וצ ןעמוקעגנײרַא זיא ןוא ,ןכש
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 "צג טרעהעג סָאד ויא ּוװ ,וצ רָאנ רעה, : טגָאזעג טָאה ןוא
 לָאו ןַאמ רעד ןוא ,ןטעּברַא קידנעטש לָאז יורפ ַא זַא ,ןרָאװ
 *? ןוט טשינרָאג

 טגָא - "!ןוט ךיא לָאז סָאװ ,ונ/ :טגָאזעג יז טָאה
 טרעוװ ױזַאיװ, : יז טגָאז -- ,"זגורּב םיא טימ ייז , : איבנה-והילא
 טעװ ןַאמ ןייד זַא6 :רע טגָאז - ??זגורב טַאלג סעּפע ןעמ
 ןלעװ טשינ םיא וטסלָאז ,ןירַא הוקמ ןיא ןייג קיטיירפ ןלעוו
 ."ךמעה ןייק ןּבעג

 ּבייװ סָאד ךיז טָאה ,ןענַאגעגקעװַא זיא איבנה-והילא יו
 .:עטש לָאז רע ,ןייז יױזַא עקַאט סע לָאז סָאװרַאפ, :טכַארטעג
 "! ןטעּברַא ןוא ןציז ןוומ לָאז ךיא ןוא ,ןענרעל ןוא ןציז קיד

 י"ז ,רע טגָאז ,ּפָארַא רע טמוק ,קיטיירפ ןעמוקעג זיא'ס

 ,טשינ םיא טיג ןוא טשינ טרעה יז ,דמעה ַא ןּבעג םיא לָאז
 רע ןוא ,טרעהעג טשינ יז טָאה רשפא ,טנימעג רע טָאה
 ןענַאגעגקעװַא זיא

 טדָער ןוא ּפָארַא רעטייװ רע טמוק קיטיירפ ןטייווצ'נ
 רע טָאה .טשינ רעטייװ םיא טיג יז .,דמעה ַא רעטייוו ריִא

 ךיא ,וטסניימ סָאװ, :טגָאועג יז טָאה ,טגערפעגרעּביא ןיוש ךיז

 -- *!ןוט טשינרָאג טסלָאז וד ןוא ,טכַאנ ןוא גָאט ןטעּברַא לָאז
 - *?ןוט ךיא לָאז סָאװ ,רימ ןופ וטסליוו סָאװ ,ונ; : רע טגָאז
 ןיא דנוצַא זיא'ס ?ןוס טסלָאז סָאװ ,טסייה יו, :יז טגָאז

 :רע טגָאז - ."הרוחס ךָאנ ןרָאפ וצ ןעמ ךיורּב ,דירי קיצּפיײל

 ."ןרָאפ ךיא לעװ ,אלימ ,ונע
 םיא טָאה ןוא לקעּפ ַא טכַאמעג םיא טָאה יז ,ללּכַא

 ,דירי ןפַא ןרָאפ לָאז רע ,טלעג ןּבעגעגטימ
 רעדעי ןיא רע זיא ,ןרָאפעג ױזַא זיא רע יװ ,לייוורעד

 ןיש טָאה ןוא ןטערטענּפָא ,בר ַא ןעװעג זיא'ס ּוװ ,טָאטש
 ןעװעג זיא ױזַא .געט עכעלטע טָאטש ןיא טעשטומלַאּב טרָאד
 טשינ ןיוש זיא ,דירי ןפַא ןעמוקעג זיא רע זיּב ןוא ,רדסּכ
 ,הרוחט-לווָאּב ןעװעג זיא םוטעמוא רָאנ ,הרוחס ןייק ןעוועג
 .ךוט רעטיור ןימ ַאזַא ,הרוחס עטיור זיולּב ןעוועג זיא'ס

 שלצג סעלַא רַאפ טּפױקעגּפָא טָאה ןוא ,ןענַאגעג רע זיא
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 ויא ןוא ,ןרָאפעגמײהַא טימרעד זיא ןוא ,ךוט עטר סא

 -ענּפָא ,בר ַא ןעװעג זיא'ס ּוװ ,טָאטש עדעי ןיא רעטייוו

 ,גָאט רָאֿפ ַא םוטעמוא טעשטומלַאּבעג רעדיװ טָאה ןוא ,ןטערט

 .ןעמוקעגמייהַא זיא רע זיצ ױזַא

 יקעּפ יד טנילעגרעדינַא רע טָאה ,ןעמוקענמיײהַא זיא רע

 .ןצנרעל רעטייװ ןענַאגעגפױרַא זיא ןוא ךעל

 זיאס :קוק ַא יז טיג ,ךעלקעּפ יד ףיוא טקַאּפ יורפ יד

 'םוא זיא יז ,ןרָאװעג ריא זיא טוג טשינ .ךוט רעטױר ץלַא

 רַאפ סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה יז .לֹווָאּב רענייר ַא : ךעלקילג

 ןּבעג ךיז לָאז יז הצע ןַא

 טניֹוװעג טָאה ףרָאד ַא ןיא ,טכַאמעג ךיז טָאה לייוורעד

 הררש ןטייװצ ַא וצ טקישעג טָאה הררש רעד ןוא ,הררש ַא

 שטנעמ רעד טָאה ,ןקידיילרע וצ סעּפע טרָאד ,שטנעמ ַא םענייז

 'ניהַא זיא רע יװ .ןסַאּפמַאל עטיור טימ ןזיוה עָאלב ןגָארטעג

 סָאד ןלָאפעג רעיײז עצנָאשז םענעי ןטרָאד סע טָאה ,ןעמוקעג

 גוצנַא רעד, :זַא ,הררש םוצ טגָאזעג טָאה רענעי ןוא ,גוצנַא

 עג סָאד ךיוא ןשטנעמ ערעזדנוא טלָאװ'מ ,ןייש רעייז זיא

 ,ןייש זיא טוה טימ ָאלּב סָאד יװ יװַא רָאנ ,ןכַאמ טפרַאד

 ."רענעש ךָאנ ןייז טעװ ,טיור ןצנַאגניא ןכַאמ רימ ןלעו

 ןוא ,סעקּבָארַאּפ עלַא ךָאנ טקישעג דלַאּב עקַאט טָאה'מ

 ןרָאפעג זיא עצנָאשז רעד ןוא ,ןעמונעג סָאמ ַא עלַא טָאה'מ

 יצג ןוא רעּבלעװעג ןענַאגעגסױא זיא רע .הרוחס עטיור ןפיוק

 טשינ הרוחס יד טָאה ןוא ,ןעלטעטש ןוא טעטש ןיא רעּבלעו

 ּוװ ,ןײרַא טָאטש יד ןיא ןעמוקעג זיא רע ויּב ,ןגירק טגעקעג

 ּבלעװעג ןיא ןעמוקעגגיירַא זיא רע .טניֹוװעג טָאה יורפ יד

 רע טָאה ,הרוחס עטיור יד ןעזרעד טָאה רע יװ ןוא ,ןײרַא

 .טמלצעג שזַא החמש רַאפ ךיז

 יז יװ :רַאנ ַאז ןייק ןעװעג טשינ ךיוא זיא יורפ יד

 סָאװ, :טגערפעג םיא יז טָאה ,ךיז טמלצ רע זַא ,ןעזעג טָאה

 ןרָאפעגסױא ןיוש ןיּב ךיא, :טגָאזעג רע טָאה - *?סָאד זיא

 'סיוא רעּבלעװעג ליפיזַא ןוא ,ןעלטעטש ןוא טעטש ליפיווַא
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 ןוא ,הרוחס יד ןגירק טנעקעג טשינ ּבָאה ךיא ןוא ,ןענַאגעג
 ,"ךיז יז טניפעג ָאד

 ןעװעג זיא'ס ּוװ ,לכיב סָאד ןעמונעגסיורש טָאה רע ןוא
 .רַאפ ןעװעג זיא :ןּבָאה וצ ףרַאד'מ הרוחס לפיװ ,ןבירשרַאפ
 ,ּבלעוועג ןיא ןעוװעג זיא'ס לפיוו טקנופ ,הרוחס ליּפױזַא ןבירש

 .רעד טָאה ןוא ,הרוחס עטױר יד ןעמונעגוצ טָאה רע
 ןופרעד ןרָאהעג ןיא קלָאּפרָאּפ סָאד ןוא ,טלָאצַאב טוג רַאפ
 .(1917 ,קצָאלּפ ,ןא מ כו ב עשַאמ) ,ןּבעל ןצנַאג ןפַא ךייר

 טשינ טָאה סָאװ ,לדיײמ םערָא ןַא 8
 ןרעװ וצ טסנקרַאפ טלעג ןײק טַאהעג

 טָאה ןוא ,לדיימ ַא ןעמוקעג זיא ןיּבר רעשטירזעמ םוצ
 :טגָאועג טָאה ןוא רעטצנעפ ןרעטנוא טלעטשעגרעדינַא ךיז
 טעװ ריא זיּב ,ןענַאדנופ ןטערטּפָא טשינ לעוו'פ ,יּבר רעקילייח
 עניײמ ןוא ,ןרעװ-וצ.טסנקרַאֿפ ףרַאד ךיא .ןפלעה טשינ רימ
 ,םײהַא יג, :טגָאזעג יִּבר רעד טָאה ."םערָא ןענעז ןרעטלע
 ןייג וטסלָאז ,ןײג וצ ןגעװ ירד ָאד ןענעז סע יװ ױזַא ןוא
 ּבלַאה ןעגַאגעגּפָא ןּבָאה טסעװ וד זַא ,ןגעװ יירד עלַא ךרוד
 ןטייװצ ןפַא ןייג ןוא רעדלעפ יד ןקַאהכרודַא וטסלָאז ,סנעו
 ,געװ בלַאה ןענַאגצנּפָא ךיוא ָאד ןּבָאה טסעװ וד זַא ןוא ,גפוו
 ,"געוו ןטירד ןפַא ןייג וטסלָאז

 רעד יװ ,ןוטעג יװַא טָאה ןוא ןענַאנעגמײהַא זיא יז
 סָאד יז טָאה ,ןצמוקעגמײהַא יא יז יװ ,ןסייהעג יז טָאה יג
 ,ןרעטלע יד טלייצרעד

 ןוא ןיירַא בוטש ןיא רוחּב א ןעמוקעג זיא לָאמַאטימ
 רעד טָאה .פייו ַא רַאפ רעטכָאט יד ליה רע ,טנָאזעג טָאה
 ןייק ןוא םערָא ןיּב ךיא זַא ,ןסיו טסלָאז וד, :טנָאזעג רעטָאּפ
 רוח רעד ךיז טָאה ,"טשיג ךיא ּבָאה ןכאמ וצ הנותח יז טלעג
 ,ןענַאנעגקעװַא זיא ןוא ןּביוהעגמיוא

 רעטלַא ןַא יז וצ ןעמוקעגניירא זיא טכַאנַאּב לָאמנייא

168 



 ,ןקיטכַאנרעּביא ןזָאל םיא לָאז'מ ,ןטעּבעג ךיז טָאה ןוא דיי

 ,טרעיװטרַאפ םיא רַאפ ךיז ייז ןּבָאה .טזָאלעג םיא ןעמ טָאה

 יד ןכַאמ וצ הנותח טשינ ןּבָאה יז ןוא ,םערָא ןענעז יז זַא

 ,רעכלעזַא עקַאט ןיּב ךיא, : טגָאזעג רעטלַא רעד טָאה ,רעטכָאט

 ."ןפלעה ןעק'כ סָאװ
 ןפוא.םושּב ייז ןּבָאה ,ןּפָאלש טגיילעג ךיז ןּבָאה ייז ןעוו

 ,גָאט ןייז לָאז'ס ,טלָאװעג ןיוש ןּבָאה ייז ,ןּפָאלש טנעקעג טשינ

 .ןפלעהסיורַא סעּפע ייז לָאז רע ,ןטעּב ןטלַא םעד לָאז'מ

 ילַא רעד זַא ,ןעמ טעזו ,ירפרעדניא ןעמוקעג זיא'ס יו

 טסעז ,ןגעלעג ויא רע ּוװ ,וצ טיינ'מ .ָאטשינ זיא דיי רֶעט

 "רעד רעייז ךיז ייז ןּבָאה ,טלעג טימ לטייפ 8 טגיל'ס ,ןעמ

 ןכַאמ וצ הנותה סָאװ ןופ טַאהעג ןיוש ןּבָאה ייז ןוא ,טיירפ

 7 ,רעטכָאט יד

 ,איבנה-והילא ןעוועג זיא סָאד - דיי רעטלַא רעד

 ,(1909 ,ןילּבּול ,ר ע וװ לוּפ ?סָאי)

 יַאלָאקימ רסיק ןופ רזג רעד .9

 ס"ש ץנַאג ןענערּברַאּפ וצ

 .רַאפ וצ רזג ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה ,יַאלָאקימ רסיק רעד

 ןיא ןענַאגעגנײרַא שודקה-בר רעד זיא .סיש ץנַאג ןענערּב

 ןסירוצ טָאה ןוא ,וסיק ןרַאפ טלעטשרַאפ ,ןײרַא עירָאלעצנַאק

 רעד ןּבירשעג ןעװעג זיא'ס ּוװ ,ןױיּפַאּפ עֶלַא טנערנרַאפ ןוא

 ןפנעמתחוצרעטנוא ןעמוקעגניײרַא ךָאנרעד זיא רסיק רעד יוװ ,רזנ

 ןוא ןסירוצ ןענעז ןריּפַאּפ עלַא יװ ,ןעזעג רע טָאה ,רזג םעד

 טָאה "? ןוסעג סָאד טָאה רעוע :ךיז רע טגערפ ,טנערּברַאפ

 ,רעיפעד ןעװעג ָאד ןיײלַא ךָאד טזיּב וד, :טגָאזעג םיא ןעמ

 ",ןסירוצ סע טסָאה וד ןוא
 שוילע זַא ,ָא; :ןפורעגנָא יַאלָאקימ רסיק רעד ךיז טָאה

 ,"ןכַאמ טשיגרָאג ןיוש ךיא ןעק ,ןיירַא ָאד ןיוש טמוק (איבנה-והילאנ

 .ןרָאװעג.לטּב זיא הרזג יד ןוא
 ,(1909 .װ .דָאר ,עכסישּפ)
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 ןטעּב וצ ןײלַא ןיּברַא ןופ רעֶגַאב ַא 0

 ןגעװ סנַאמערָא ןַא רַאפ רעגעלעג סָאד

 ןַא ,ןטעּבעג לָאמעלַא רע טָאה ,יּבר ַא ןעװעג זיאס
 ןילַא רע ןוא ,ןקיטכענ ןַאמערָא ןַא ןעמוק היא וצ לָאז'ס
 רעגייק טקיטכענ ךעלטנייוועג ,רעגעלעג סָאד ןטעּב םיא לָאז
 ,ןיִּבר םַאֹּב טשינ

 טָאה טסָארפ רעד ,טכאנַאב רעטניו ַא ןיא לָאמנייא
 .רַאפ ,ןַאמערָא ןַא ןעמוקעגניירַא ןיּבר םעד וצ זיא ,טקַאנקעג
 יוצרעביא ןטעבעג ךיז טָאה ןוא ,ייבש טימ טסייוורַאֿפ ,טצָאד
 ןוא .ןוויוא םַאּב טעּבעגסױא ןיילַא יּבר רעד םיא טָאה ,ןקיטכענ
 ,אכהיםלוע טָאהעג יּבר רעד טָאה רַאפרעד

 .איבנה-הילא ןעוועג ןיא ןַאמערָא רעד ןוא
 ,(1009 ,.װ .לבּול .רַאטסינסַארק ,רעגיוװנײא םירמ)

 די ןסײהעג טָאה שודקהידי רעד סָאװרַאפ 1

 רע טָאה ,דירי ןפַא ןינַאגעג לָאמַא זיא שודקה:דיי רעד ן
 ,איבנה-והילא זיא סָאד זַא ,טנעקרעד רע טָאה ,רעיוּפ ַא ןעזעג
 ,ןדער טלָאװעג םיא טימ טָאה ןוא םיא וצ ןענַאנעגוצ רֶע זיא
 יט ָאצָאּפ ,שעיװ קַאי ,וקדישז; :טגָאזעג רעױּפ רעד טָאה
 ןָא טלָאמעד ןופ .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא רע ןוא ( *? שיווומ
 ,(פשרָאװ) ,ךיי ןפורעג שודקה:דיי םעד ןעמ טָאה

 ןוא ,דרעפ ַא ףַא קַאזָאק ַא ןטירעג טַאג ןיא ןיא לָאמנייא ,ן}
 טננַאלרעד םיא רע טָאה ,שודקה-דיי םעד ןעורעד טָאה רע יװ
 :=5שַאמ טש קַאי ,וקדישז, :טגערפעג םיא טָאה ןוא טנַאה יד
 ,איבנה-והילא ןעוװעג ןיא סָאד ,ןרָאװעג-םלעג דלַאַּב זיא ןוא

 ,(ץעלדעש)
 ? וטסדער סָאװ ֹוצ ,טסײװ וד ןַא ,דוי 0

 ? וטסכַאמ סָאװ ,דײ (2
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 שודקהידיי ןופ ךעלרעטכײל יד 2

 םיא טָאה ,ןעמוקעגמייהַא לָאמנײא זיא שודקה-דיי רעד

 .כייל ןייק טשינ טָאה יז זַא ,ןעװעדרָאמ וצ ןּבױהעגנָא בייוו'ס

 ירעטכייל ןפַאש ןיוש ריד לעוו'כ, :טגָאזעג רע טָאה .ךעלרעט

 ךיא לעװ יױזַאיװע :יז טגָאז - ."ףּבָאה ןיוש טסעװ  ,ךעד

 ריא טָאה רע ןוא - .ןּבָאה ןיוש טסעװע :רע טגָאז - י?ןּבָאה

 רעטשרעּבייא רעד, :טגָאזעג ריא טָאה ןוא ןשָארג סקעז ןבעגעג

 זיא רע ןוא ,"תבש רובל ךעלרעטכייל ןקישוצ ןיוש ריד טעװ

 ןעמוקעג ז'א ,ןענַאנעגקעװַא זיא'ר וויזא -- ,ןענַאגענקעװַא

 ןוא ךצלרעטכייל ענעקשטַאשט יײװצ טימ רעױפ ַא ןטיירוצ

 .ןשָארג סקעז רַאפ טפױקרַאפ ריא ייז טָאה

 וצ רע טָאה ,ןעמוקעג זיא שודקה-דיי רעד ןעװ ,םעדכָאנ

 יא סָאד ?ן:װעג זיא רעױּפ רעד רעװ ,טסייוװ, :טגָאזעג ריא

 ,"איבנה-והילא ןעוועג
 ײלָאק םעד ַאּב טנייה ךָאנ ךיז ןעניפעג ךצלרעטכייל יד

 9 נ :

 הדימ דגנכ הדימ טימ ןרָאװעג טפָארטשצג 2

 ןופ ןכַאמ-קװח טלָאװעג רענייא טָאה רױס םוצ הספ

 יעג טָאה'מ ,ןתמח-ךופש וצ ןעמוקעג זיא'ס יװ ..איבנה-והילא

 רע טָאה "!וטשטופ, :גָאז ַא ןבעגעג רע טָאה ,ריש יד טנפצ

 וע טָאה יװַא ןוא ,טנה ַא יװ ,ןליב וצ ןּבױהעגנָא דלַאּב

 1906 ,צשרַאװ) --.ןּבעל ץנַאג ןייז טליּבעג ןיוש
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 בדנמ.לעּב רעסיורג ַא רשוע ןַא 2

 וש יא .רשוע רעטיורג ַא רחוס ַא ןעװעג לָאמַא זיא'ס
 ןײרַא אינטכַא ןַא ןיא ןרָאּפרַאפ רע זיא .הרוחס ךָאנ ןרָאפעג
 ןעמענסיהַא טעװ רע לפיװ ,ןסָאלשַאב ךיז ַאּב טָאה רע ןוא
 .טײלעמערָא רַאפ ןּבעג רע טעװ ליפיזַא ,טלעג ענעשעק ןופ

 ןעמוק וצ ןּביױהעגנָא טָאה סע ,קיטשרענָאד ןעמוקעג זיא סע
 טיפ יװַא טיג רע זַא ,ןעעזעג ןּבָאה ייז יװ ןוא ,טיײלעמערָא
 ןטנַאק עלַא ןופ טײלעמערָא ןקיש וצ ןּבױהעגנָא םיא ייז ןּבָאה
 ןעמוקעג זיא טצעל םוצ זיּב .הבדנ ַא ןגירקעג טָאה רעדעי ןוא
 ,איבנה-והילא ןעוועג זיא סָאד - הבדנ ַא ךָאנ דיי רעקשטיטלַא ןַא

 .ענעשעק ןיא טנַאה יד ןירַא קעטש ַא טיג "יכג רעד
 יװַא, :רע טגָאז ,טלעג קינייװ רעייז ןיוש טָאה רע זַא ,רע טצז
 ךייא טימ ךיז ךיא לעװ ,טלעג ךס ןייק טשינ ןיוש ּבָאה'כ יװ
 טפלעה ןּבעג ךייא ךיא לעװ ,ךיז ַאּב ּבָאה ךיא לפיוו ןוא ,ןלייט
 ,טליטעג םיא טימ ךיז טָאה רע ןוא ."טמלעה רימ ןוא

 א עּבטמ ַא סױרַא רעטלַא רעד טמענ ןײגקעװַא םַאּב
 :טגָאז ןוא םיא טיג

 לָאמנייק ריד אב ךיז טעוו'ס ןוא ,עּבטמ ַא ריז ַאנע -
 םיא טָאה רע ןוא - ,"ענעשעק ןופ טלעג ןייק ןזָאלסױא טשינ
 .ןענַאגעגקעװַא זיא רע ןוא ,ןשטנּואוװעגוצ

 ןקוקאּב סָאג ןיא סױרַא ךיז טזָאל רחוס רעד ,טגגרָאמוצ
 ןוא ןעייטש ןשטנעמ יװ ,רע טעז ,ױזַא טייג רע יװ .טָאטש יד
 רע טייג ,טסּוװעג טשינ רע טָאה ,זיא ןקוק סָאד סָאװ ןוא ,ןקוק
 ,ןגָאװ ַא ןיא טנַאּפשעגנײא ןעייטש ןסקָא ייווצ יװ ,טעז ןוא וצ

 ,ןעייטש ןשטנעמ ןוא ,טנַאלירּב רעטיורג ַא טגיל ןגָאװ ןּפַא ןוא
 טגעװ ןעמ ןַא ,טרעהעג טָאה רע ןוא ,טלעג טגייל'מ ןוא
 ליפיזַא ןגײלפױרַא טעװ סע רעװ זַא ,טלעג טימ ןייטש םעד
 ןעניהעג טעװ רעד ,ןייטש םעד ןגעװרעּביא לָאז סע זַא ,טלעג
 ןוא ןגייל ןוא ןגײל ןשטנעמ יװ ,טעז רע ןוא .טגַאלירּב םעד
 ,ןגעורעּביא טשינ ןייטש םעד ןענצק
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 ,טלעג ןגייל וצ ןּביױהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןענַאגעגוצ רע זיא
 טקידייל רע ,טלעג סענעשעק יד ןופ ןעמענוצסיורַא ןָא טּבייה רע
 טניפעג ,ךָאנ טכוז רע .טשינ ןיוש טָאה רע :סענעשעק עלַא סיוא
 רע טיג ,ןּבעגעג םיא טָאה רעקשטיטלַא רעד סָאװ ,עּבטמ יד רע
 ןענּוװעג טָאה רע ןוא .רעּביא טגעװ יז ןוא ,ףױרַא גייל ַא יז
 / ,רעכייר ךָאנ ןרָאװעג זיא ןוא טנַאלירּב םעד

 (1916 ,רימָאטישז ,ר עיג שוק לאומש)

 למיה ןופ זויא סָאװ קלָאּפ-רָאֿפ גנויַא 5

 דנו:ענ ןרעװ וצ ןרָאװעג טּפשמרַאּפ

 ,פָארטעגנעמַאװצ םירחוס עכייר ייוװצ ךיז ןּבָאה לָאמַא
 ןוז ַא טַאהעג טָאה רענייא .טדערוצ ךיז יז ןּבָאה ,געװ ןפַא
 :ךדשמ ךיז יז ןּבָאה ,רעטכָאט ַא טַאהעג טָאה רעטייווצ רעד ןוא
 .עגּפָא טָאה'מ רָאנ ,טדערעג טשינ ןעמ טָאה ןדנ ןגעװ .ןעוועג
 יד זיִּב ,ןּבעל ןצנַאג ןֿפַא ןּבעג ןעמ לָאז טסעק וַא ,טסומש

 םיאנּת ןופ גָאט ַא טמיטשַאּב טָאהמ .ןּברַאטש ןלעװ ןרעטלע
 ,הנותח-ןמז ַא ךיוא ןוא

 ךיז ןּבָאה טסעג יד ,הנותח יד ףַא ןעמוקעג ויא'ס יװ
 םינפ-תלּבק רַאפ הפוח יד רַאפ זיא ,ןעמוקוצנעמַאזוצ ןבױהעגנָא

 ריא וצ טָאה רע ןוא ,דיי רעטלַא ןַא הלּכ יד וצ ןעמוקעגניײרַא |
  וצ טָאה רע ןוא ,ןדער סעּפע ריא טימ ליװ רע זַא ,טנָאועג
 יד :למיה ןיא שער ַא ןועװעג יאס, :טגָאזעג יזַא ריא
 סָאװ רַאפ ,םלוע:לש-ותבר םוצ הנעט ַא טַאהעג ןּבָאה םיכאלמ
 ןָא ,טעּברא ןָא תורישע ַאוַא ןּבָאה ןלָאז רעדניק עגנוי עכלעזַא
 גונעג ןטלָאװ סטוג ַאזַא ,טשינ סָאד ייז טמוק סע ,רעטַאמ-ןוא-ימ
 ,קסּפ רעד ןלַאפעג זיא סע ןוא ,ןדיי ערעדנַא קיצנָאװצ טַאהעג
 ךיד ,טקישעג ךימ ןעמ טָאה .תולד רָאי ןּביז ןדייל טוומ ץע זַא
 !ןרָאי ערעגניי ןיא יצ ,תולד םעד ןּבָאה טסליוװ וד ןעו :ןגערּפ
 יִנרָעטלע רעד ףַא יצ
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 ןןעװעג ךיא ןיּב טצעי יב, :טרעפטנעעג הלּכ יד טָאה
 הצע ןַא ךיז ךיא זומ ,ןתח ַא ּבָאה'כ ןעװו ,טנייה רעּבָא ,ןיילַא
 ,ןתח ןטימ ןטכַארטַאּב

 יד טָאה ,םינּפ:תלּבק וצ ןעמוקעג יא ןתח רעד יװױזַא
 טָאה יז ןוא ,ןיילַא םיא טימ ןּביילּב ליוו יז זַא ,טגנַאלרַאפ הלב
 עדייּב ןוא ,טגָאזעג ריא טָאה רעטלַא רעד סָאװ ,ץלַא טלייצרעד םיא
 רָאי עקירעגנוה ןּביז יד זַא ,ןסָאלשַאּב ןוא טגיילעגרעּביא ךיז ןּבָאה
 ןוא ,רעטָאּפ ריא ַאּב ןייז יז טעװ - טנגוי רעד ןיא ןּבָאה ייז ןלָאז
 ראי עקירעגנוה ןּביז יד ייז ןלעוו ,רעטָאפ ןייז ַאּב ןייז טעוו רע

 ,ןרעטלע עכייר יד ַאּב ןעמוקרעּביא
 ,טצנאטעג טָאה'מ ,הּפ יד וצ טריפעג הלּכ-תח טָאה'מ

 ןסעגעג טָאה'מ ,הנותח עכייו א ףֵא יו ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג
 ןּבױהעגנָא טָאה'מ ןוא ,ךעליירפ ןעוועג זיא'ס -- ןעקנורטעג ןוא
 טמוק םעדניא .ױצ סנתה ןופ טשרענוצ .קנַאשעגיהשרד ןּפּור
 סעדַאלקס יד זַא ןתח ןופ ןתוחמ םוצ עמַארגעלעט ַא ןָא גנולצולּפ
 ןיא הנותה יד ,ןרָאװעג טנעדּבענּפָא ןיא ןגעמרַאּפ ןצנַאג ןטימ
 שפמנ-תמגע סיורג ןופ ןוא ,ןרָאװעג טרעטשעג םעד ּבילוצ ןיוש
 ןוא עיצקעלּפָאּפא ןַא ןגירקעג ,רעטומ יד ,עטתנתוחמ יד טָאה
 רעטָאפ רעד רעטעּפש ןיא רעצ סיורג ןוּפ ,ןּברָאטשעג זיא
 ,ןּברָאטשעג ךיוא

 יד ןגרָאּב טימ ןעמונרַאפ ךיז ןּבָאה ןרעטלע סהלּכ יד
 םיִצירּפ 28 זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה .טנעצָארּפ ףַא טלעג םיצירּפ
 ,תוביח יד ןלָאצַאּב טלָאװעג טשינ ןּבָאה ייז ,טצעזעגנָא ןּבָאה
 ,ןּברָאטשעג ךיוא ןרעטלע טהלּכ יד ןענעז שפנ-תמנע סיורג ןופ ןוא

 ןעגנוי ןעמערַא םעד ףַא דיילטימ ןגירקעג טָאה לטעטש סָאד
 ַײז לָאזמ סָאו טימ :הפיסא ןַא טכַאמעג טָאה'מ ןוא ,קלָאפ-רָאּפ
 הריד ַא ןּבעג להק ןופ ייז לָאז'מ זַא ,ןסָאלשַאּב ןרָאװעג זיא ? ןפלעה
 טײל ַא טרימעג ךיז טָאה ױזַא .ךָאװ ַא לּכור סקעז יז ןלָאצ ן8

 ןענעז ,הדועס ט טכַאמעג סָאּבעלַאּב ַא טָאה גָאט ַא ןיא
 עכייר ,סערָאזָאד יד ,טחוש רעד ,בר רעד ןעוועג הדועס יד ףַא
 טסעומשעג ןעמ טָאה ןסע םַאֹּב ,ךיוא םישמש יד ןוא םיטַאּבעלַאּב
 -- ןכיײלגמָאר ןוא טָאטש ןיא ךיז טריפ'ס יו ,וכַאז.טָאטש ןגצוו
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 הנח ,זדנוא ַאֹּב גנריפנייא ענייש ַא, :שמש ַא ןָא ךיז טפור

 טייג יז ןוא ,רעדניק טכַא טימ הנמלַא ןַא זיא רעטכָאט סעשטנַאנעג

 ןוא ,ךעלרעדניק טכַא עריא טימ רעגנוה ןוא טיױנרַאפ סיוא טושפ

 -."ךַאז עטסדנימ יד טימ ריא ףַא גנוטכַא טשינ טיג טָאטש יד

 ןלטּב רעד ןעד ףרוַאד יצ :שמש  רעטייווצ א ןָא ךיז טפור

 טכַא טימ הנמלַא יד ןוא ,הריד טימ ךָאװ ַא ?ּבור סקעז ןגירק

 ןעװעג טשינ טלָאװ ?רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןלָאז רעדניק עניילק

 ןּבעג ןוא ןעמענּפָארַא םיא ןופ לּבור ירד לָאזמ זַא ,ארבס ַא

 ,"ןּבָאה גונעג ךיוא לּבור ירד ןלעװ ןשטנעמ ייוװצ ? הנמלא יד

 ןּבָאה עלַא ןוא ,םיּכסמ רעדעי זַיא ןּבעגטלעג-טשינ ףַא

 ַא טריפעג ךיז טָגה ױזַא ןוא - ,שמש ןטימ ןעוועג-םיּכסמ

 ,טייצ עגנַאל
 חנותח יד ףַא ןוא ,הנותח ַא ןעוװעג טָאטש ןיא זיא לָאמנייא

 ןגעװ טסעומשעג רעטײיװ טָאה'מ .טָאטש ןופ ינּפ יד ןעוועג ןענעז

 ןיא ןשטנעמ עמערָא ָאד זיא'ס, :זַא ,שמש ַא ןָא ךיז טפור -- .ןכַאז

 ןָאװ ַא לּכור ײרד ןלטּב םעד ןּבעג טשינ ףרַאדמ ןֹוא ,טָאטש

 ןלײטוצ ןעמ ןעק לּבור ַײרד יד .קיּב ןשיל הק ַא ןעשַאּפ ןוא

 םיּכסמ זיא'מ .'דמלמ ַא ןרעװ לָאז רע ןוא ,טײלעמערָא ןשיווצ

 ײרד יד ןַאמנגני ןופ ןעמונעגוצ טָאה'מ ןוא שמש ןטימ ןעווע}

 .ךָאװ ַא לּבור

 ןיֵא ,טייצ ךָאװ ַא טײרדעגמּורַא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 ןּוא ,רעּביײרש ַא ַאּב דלַאװ ַא ןיא תּודמולמ ַא ןעמוקעגרעטנוא םיא

 טימ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןעוװ .ןעמונעגנָא תודמולמ סָאד טָטה רע

 ַא טנרעל יּבר רעד זַא ,טגָאזעג יז ןּבָאה ,ןענרעל וצ רעדניק יד

 .םיא ַאּב ןענרעל טלָאװעג טשינ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,טשּפ ןשטלַאפ

 ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןוא ,לעטש יד ןופ טגָאזעגּפָא םיא ט;ה'מ

 ,ּבייו םוצ קירוצ
 זיִא ריא סָאװ ,ןייװעג ַא טימ טנגעגַאּב םיא טָאה ּבייוו'ס

 !ןעמוקעג ןדנַאהוצ
 - הריד יד ןופ טצעזעגסורַא ךיוא ךָאנרעד ייז ט;הימ

 ,ןכַאוּבטש עלַא טפיקרַאפ יז ןּבָאה .ןלָאצ טשינ ליװ להק'ס

 ןּבָאה יז .הנידמ לד ףַא ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךִיז ןּבָאה יז ןוא
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 טָאה ,ןעמוקעג ןענעז ײז ּוװ : החלצה ןייק טַאהעג טשיג רעּבָא
 ןײג ןענעק יז זַא ,טגָאועג ייז טָאה'מ ,ןּבירטעגסױרַא יז ןעמ
 :סורַא יז ןעמ טָאה ,עיצנַאטס ַא ףַא ןעמוקעג ןענעז יז ּוװ .ןטעּברַפ
 .כַאנ טזומעג ןּבוה ןוא ןטילעג רעייז ןּבָאה יז זַא ,?וזַא ,טגָאיע ;
 .תורצ עסיורג טַאהעג ןוא טרעגנוהעג ןּבָאה ייז .דלעפ ןעיירפ ןפַא ןקוט

 ,עגנ? יז ןענעז ,ןגער 8 ןוא יינש ַא ןוא ,טכַאנַאּב לָ;מנייא
 .גיױַא טלַאװעג טשינ ייז טָאה רענייק .ןײרַא לטעטש ַא ןיא ןעמוק
 ט;טש ןופ טייו טשינ, :ןַאמ םוצ טגָנזעג יז טָאה ,ןפָאלש ןזָאל
 ,"ןקיטכַאנ ןייגוצ ןעמ טעו ,קרַאװלָאפ ַא ָאד זיא

 ַא ןעװעג זיא סָעד .קרַאװלָאפ ןיא ןענַאגעגניהַא ןענעז יז
 א ,טייל עניימעג עכלעזַא ןעעזעג טָאה הררש רעד .ףיוה רעשידל
 יז ןענעז ,ןפָאלש שזָאלעג טשינ יז רע טָאה ,דימ ַא טימ גנו"
 ןיא טקיטכַאנעגכרוד ןוא עלָאד ;טס ַא רעטנִ;ה ןענַאגעגסױרַא טרָאה
 טעילוטטננייא ןסעזעג ןענעז יז .סַאג יד ףט טלעק ַא ןיא ,יינש ַא
 טגָאלקַאב ןוא טנײװעג קרַאטש טָאה רע ןוא ,ןטייווצ םוצ רענייא
 ןוא ,הבהאּב ץלַא ןעמונעגנָ} טָאה ,ןגעגרעד ,יז ,לרוג ןייז ףא ךיז
 תולד םעד טרענעלקרַאפ רעטשרעּבײא רעד ריא טָאה רַאפרעד
 ,רָאל ייווצ טימ

 זיא ,געו ןפַא ןענַאגעגקעװַא ייז ןענעז ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס
 ףַא ןעמונעגפױרַא ייז טָאה ןוא עקשטירּב ַא טימ די א ןרָאפעגנָא
 טפערט ןרָארעדנַאװ ףפ ?ד ןיא לָאמ עטשרע'ס .עקשטירּב יד
 ןוא ןגָגװ ַא ףַא ןטעּבפױרַא יז לָאז שטנעמ ַא זַא ,קייג ַאוַא יז
 ,געװ טסרָאיװ ַא ןרָאפ ןלָאז ייז

 סטינ, :ײז וצ ןאמרופ רעד טגָאז ,געוו ןפָא לוזַא קידנר}פ
 לד ףַא ןייג לָאז לּביײװ ןייש אזא ,קלָאפ-רָאּפ גנוי ַאַא ,קֹוק 8
 ײד טימ ךיד טג - ןַאמ םוצ רע טגָאז - סָאװ וטסייװ וז הנידמ
 הנותח ריא טימ לעװ ךיא .לפור טנזיוט סקעז ןגירק וטסעװ ,ּבַײװ
 | ."רעסעב ךָאנ ריד ןוא ,ןייז טוג ריא טעוו'ס ,ןּבָאה

 ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,ןײרַא טָאטש ַא ןיא ןרָאפעג ןענעז ײז
 סקעז יד ןעמונעגוצ טָאה רע ןוא ,ּבײװ ןטימ טגעג ךיז טָאה
 ,ייוו סָאד -- ןעמרופ רעד ןוא ,לּבור טנזיוט

 טכַאנ 8 ןכוז  ןשמרעגנוי רעד ךיז טייג ,טכַאנ ןזעוועג זיא'ס
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 ךיז ַאּב רע טָאה ,ןגירק טנעקעג טשינ טָאה רע ןֹוא ,עיצנַאטס

 שרדמה-תיּב ןיא .ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא ןקיטכַאנ ןייג וצ ןסָאלשַאּב

 ןוא ,עגיילק ,עסיורג ,סעקינהרבח-עסייוו ,ךעלסעּבָאל ןַארַאפ ןענעז

 סקעז יד טגיילעגניירַא רע טָאה ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה רע ןעוו

 ,ןגָאי ןעמונעג ךיז ןּבָאה הרבח .ןיײרַא לוויטש ןיא לּבור טנזױט

 סקעז יד ןגעלעג זיא'ס ּוװ ,לויטש םעד טּפַאכעג רענייא טָאה

 טנוױט סקעז יד ןוא ,ןטייווצ ַא ןפרָאװעג םיא ןוא ,לּבור טנזיוט

 רעד ,ירפרעדניא ןעמוקעג ויַאס יװ .ןלַאפעגסױרַא ןענעז לּבור

 טשינ טָאה רע ,רע טעז ָא ךיז טוט ןוא ףִיּוא טייטש ןַאמרעגנוי

 ּבײװ סָאד טפיוקרַאפ טָאה רע ! טלַאװעג : רע טיירש .טלעג סָאד

 סָאד םיא ןעמ טָאה ,ריא רַאפ לּבור טנזיױט סקעז ןגירקעג ןוא

 .טלעג ןָא ןוא בייו א ןָא רע זיא טצעי ,ןעמונעגוצ טלעג

 טָאה רע .םענעגושמ ַא יװ טקוקעגנָא םיא טָאה םלוע רעד

 ןּבירטרַאפ םיא טָאה'מ ןוא רענייּב יד ןכָארּבעגנָא ןגירקעג ךָאנ

 ,לטעטש ןופ
 ןיא ,ּבײװ סָאד טפיוקעג טָאה סָאװ ,רעדיװ ןַאמרופ רעד

 רעירפ טשינ רָאט השורג ַא זַא ,זיא ןיד רעד ןוא ,הררש ַא ןעוועג

 יד ויּב ,לײװרעד ןוא .גָאט קיצניײנ ןּוא ןייא רַאפ ןּבָאה הנותח

 לבײװ סָאד ןוא ,ןּברַאטשעג הררש רעד יא ,"ןרודַא זיא טייצ

 .ןגעמרַאפ סהררש ןראב ןּבילכעג זיא

 ןופ טרעדנַאװעג רעטייוו טָאה ,ןלטּב רעד ,ןַאמרעגנוי רעד

 ,טכַאנַאב טעּפש ןענַאגעג זיא רע עוו ,לָאמניײא ,טָאטש וצ טָאטש

 'עגוצ יא רע .ךיז טכײלס יװ ,סנטייוורעדנופ ןעזעג רע טָאה

 ןענַאגעגנײרַא רע יא ,ףױה ַא ןעזעג רע טָאה ,טרָא םוצ ןעמוק

 רע זַא ,רעטסײמלַאטש םעד ןטעּפעג טָאה ןוא ןיײרַא לַאטש ןיא

 ,טקיטכַאנעגרעּביא ןטרָאד טָאה רע ןוא .ןקיטכַאנרעּביא ןזָאל םיא לָאז

 םיא לָאז רע ,רעטסײמלַאטש םעד רע טעב ,ירפרעדניא

 לָאז רע יּבַא ,ןײז טשינ לָאז סע סָאװ וצ ,טעכרַא יד וצ ןעמענוצ

 רעד .ןעמונעגוצ םיא טָאה רעטסײמלַאטש רעד .ןסע לניבַא ןּבָאה

 רעד :תומהּב ןעשַאּפ טימ ןעמונרַאפ ?עיצעפס ךיז טָאה ףיוה

 ײז טָאה'מ ןוא ,ערעגָאמ ,ערַאד תֹומהֹּב טפיוקעג טָאה הררש

 ןּביו זיּב סקעז ןופ טרעיוד המהּב ַא ןעשַאּפסױא .,טעשַאּפעגסױא
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 טָאה ,ןעמוקעגנָא זיִא ןלטּב רעד ןַאמרעגנוי רעד ןעוו ןוא ,ןכָאװ
 .ןעשַאּפסױא ךיז לָאז המהּב א זַא ,גָאט יירד טרעיודעג רָאנ

 ,ןירַא ?ַאטש ןיא רעּביירשפיוה רעד ןעמוקעג זיא לָאמנייא
 סױרַא טמענ ,רעּבײרש רעה, : םיא וצ רעטסײמלַאטש רעד טגָאז
 ןיא רעביירש םעד-".עטעפ ןיוש ןענעז ייז ,לַאטש ןופ תומהּב יד
 יד טלעטשעגניײרַא ךָאװ יד טשרע טָאה רע : שודיח א ןעוועג סע
 .לַאטש םעד ַאב טגערפ רע .טעפ ןיוש ןענעז ייֵז ןוא ,תומהּב
 ןענעז ןעגנורעדנע ןַא רַאפ סָאװ ?ריד ַאּכ ָאד ויא רעוװ, :רעטסיימ
 .טגַאזעג רעטסײמלַאטש רעד טָאה - *1 ןעמוקעגרָאפ ריד ַאּב סָאד
 .ניירא םיא לָאזמ ,ןטעבעג ךיז טָאה רע ,דיי ַא ןעמוקעג ויא סע,
 זיא סָאד טָא .ןעמונעגוצ םיא ךיא בָאה ,ןסע ןרָאפ ןטעּברַא ןזָאל
 ."ןעשעג

 לז טָאה ,עטסהררש יד טלייצרעד סָאד טָאה רעּביירש רעד
 ןעמוקעגניירַא זיא רע יװ .ךיז וצ דיי םעד ןריֿפנײרַא ןסייהעג
 רילא יא סָאד זַא טנעקרעד דלַאּב םיא יז טָאה ,ןײרַא ףיוה ןיא
 .טנעקרעד טשינ יז טָעה רע ןוא ,ןַאמ

 ךיז טָאה יז ןוא ,ןײגסױרַא רעניירש םעד ןסייהעג טָאה יז
 םיא טָאה יז .ּבײװ ןייז יא יז זא ,ןענעקרעד וצ םיא ןּבעגעג
 יז טָאה רע ןעװ ,טײצ יד ןופ עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד
 .ןבָאה הנותח קירוצ עדייּב ייז ןזומ טצעי ןוא ,טצעי זיּב ,טפיוקרַאפ
 לָאז רע זַא ,טלעג ןבעגעג םיא יז טָאה !ןייז סָאד טעװ יװַאיװ
 ןוא, :טפעשעגא ןכַאמ ךיז ןוא ןיײרַא טָאטש עטייווצ ַא ןיא ןרָאפ
 סע לײװ ,ןייז טוג טעװ לוזַא ןוא ,ןכדש ןייז טעװ רעּביירש רעד
 ."ןבעל רעזדנוא ןופ ןרָאי עטוג יד ןָא ןיוש ךיז ןּבייה

 ןוא טַאהעג הנותה קירוצ ןּבָאה יז ןוא .ןעוועג זיא יװַא
 ,תוכימ סיורג ןיא ןּבעל רעייז טבעלענּפָא

 .איבנה.וחילא ןעוועג זיא סָאד -- דיי רעטלַא רעד
 (1924 .ּפ ,לָאק ,ליק ןַאמצלָאה קחצי)
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 בֹוט-םֹוי תֹופסֹוּת םעד ןּופ ןרַאומעמ יד
 "הביא תלגמ, רעד ןוֿפ ףי.בתֹּכ רעשידיי א

 ה"י ןט17 םעד ןופ

 (עגליוו) קירע סקַאמ ןופ

 טרָאוווָא פ

1 

 רעשיריי ַא טריקילבופ ָאד טרעװ לָאמ ןטשרע םוצ
 יד .בוט-םוי תופסוּת םעד ןופ "הביא תלגמ, רעד ןופ די.בתּכ
 רעדייגשנייטש טנכײצרַאֿפ טָאה הלגמ רעד וצ רוטַארעטיל
 ,ןיַאמ.טרופקנַארפ ,"ןעדוי רעד רוטַארעטילסטכישעג, ןייז ןיא
 תופסוּת רעד זַא ,ןרעװ טנַאמרעד לָאז ָאד ,164 ,רנ ,5
 ײלה השמ ןּב ןתנ ןּב ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר - בוט-םוי
 ןייטש רע 5 ַא װ ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא - רעלעה
 ַא טימ גָארּפ ןיא טַאהעג הנותח ;1579 רָאי ןיא ,ןרעיַאּב ןיא
 ןוא ל"רהמ םעד ַאּב טנרעלעג ;רחוס ןכייר ַא ןופ רעטכָאמ
 ,טלַא רָאי 18 םיק ;ץ יש טנע 7 ןוּפ םירפא המלש ַאב

 טקידגערַאפ 1617 -- 1614 ןשיװצ ;גָארּפ ןיא ןיד ןעוועג ןיוש
 } "בוט-םוי תופסות, יד ,תוינשמ וצ רַאטנעמָאק ןטמירַאּב ןייז
 ןייק - 1625 ,גרוּבסלָאקיג ןייק בר סלַא ןדַאלעגנייא 4
 .רַאפ רע ןוא ,גָארפ ןיײק בר סלַא םיא ןעמ טפור 1627 ,ןיוו
 ןּבעג םיִא ליומ ןוא ,טוג ָאד םיא זיא'ס שטָאכ ,ןיװ טזָאל
 רֶע ּוװ ,טָאטש רעד וצ טיצ םיא .,ןעגנוגנידַאב ערעסעּב ךָאנ
 ,ןסיװ ןיא ןסקַאװעג ןוא ןרָאי רעקילדנעצ טּבעלעגּפָא טָאה

 .ןדפ



 םיוק גָארפ ןיא בר ןעװעג רעּבָא זיא רע .רשֹוע ןוא םור

 ,טקידנעעג ךעלקילגמוא ךיז טָאה תונּבר ןייז ןוא ,רָאי ייווצ

 גנריגער יד טָאה המחלמ רעקיועיקיסיירד רעד בילוצ

 לציצעּפט ןוא ,ןדיי יד ףַא ןרעייטש ערעװש טגיילקגפיױרש

 40,000 ןלָאצַאּב טפרַאדַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןױיי רעגָארּפ יד הַא

 רעשידיי רעד ןופ שאר רעד ןעװעג זיא רע 5ע ה .רעלָאט

 עקיוָאדיד ןלייטרעדנאנופ טפרַאדַאּב טָאה סָאװ ,עיסימָאק

 רעד ןוֿפ ןסולשַאּכ יד רעּבָא דיי רעגָארּפ יד ןשיװצ עמוס

 :הלהק רעד ןיא םרוטש ַא ןפוועגסױרַא ןּבָאה עיסימַאק

 טָאה שארּב ןרעלעה טימ עיסימָאק יד זַא ,טגָאלקעג טָאה'מ

 "ר ףַא ןערָאװעגרעּבירַא ןרעיטש יד ןופ טסַאל צצנַאג יד

 ציציוָאּפָא יד .עכצלגעמרַֿטּפ רעמ יד טנישעג ןוא עמערָא

 |} דנַאנידרעפ רעזײק רעד ךוא ,ןיו ןייק טדנעװעג ךיז טָאה

 הלהק רעגָארּפ רעד ןופ םישאר יד ןוא ןרעלעה טכַאמעג טָאה

 גנולײטרַאפ רעטכערעגטשינ רעד בילוצ ףרּוװרָאֿפ ןגנערטש

 ,ןרעײטש יד ןופ)
 ןײק טשינ ןעגעו ןּפמַאק עכצלרטניא טרעװש עכלצזַא

 ןָאנ ,הלהק רעגָארּפ רעטיורג רעטרעקלעפרעביא רעד יא סעיינ

 גָארּפ ןייק ןפורעגסױראש ןעמ טָאה ,1224 ,רעירפ רָאי 100 טימ

 רע ידכב ,םייה ס ָא 7 ןופ ףסוי 'ר ןלדתש ןטמיראב םעד

 ןשיװצ תקולחמ ןערעװש םעד ןיא הושּפ ַא וצ ןריפרעד לָאז

 ןּבָאה סָאװ ,תולהק עקימווַא יד ןוא גָארּפ ןופ םיסנרפ יד

 ןרעייטש ןופ גנולײטרעדנַאֿפ רעד ןיא טלװעַאּב טליפעג ךיז

 ףָסוי 'ר ף8 ןפרָאװעג ךיז טָאה'מ זַא ןעװעג ןיא ףוס רעד

 .עג לֹוצינ םיוק ןיא רע ןוא ןתיממ םיא טלָאװעג ,םיײהסָאר

 ,1914 ,םייהסוו שיא ףסוי יבר ,ר"פש צז) ןּבעל ןטימ ןרָאװ

 100 ןופ ףךשמ ןיא ךיז טָאה ןפמאק יד ןופ הּביס יד ,(,899 ז

 יצר רעשיטַארקָאטױא ,ןרעיטש ערעװש :טרערנעעג טינ ראי

 ירַאֿפ רעקידתינּפ ,רעטכערעגטיג 8 ןוא םיסנרפ יד ןופ םישז

 ןיא טכַארּבעג טָּלה המחלמ עטּפעלשרַאֿפ יד ,לסילשסגנוליימ

 יז טרעטיּברַאפ רעמכָאנ ןוא ןּברוה ןשימָאנָאקע ןַא גָארּפ

 םעד טריפעג טָאה קלָאּפ עמערָא סָאד טינ ,רָאלק  ,רעטימעג
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 -ערָא סָאד : םיסנרּפ יד ןוא בוט-םוי תופסוּת םעד ןגייק ףמַאק
 עכיוה יד ןיא טכיירגרעד טשינ טלָאװ קלָאפ ענעגקלשרעד עמ
 ,ָאד ןּבָאה רימ ,תוררש יד וצ ,רעזייק םוצ ,ןיו ןיא רעטצנעש
 .טַאּפ ייװצ ןופ ףמַאק ןכעלרעניא ןַא טימ ןוט וצ ,סיוא טזייוו
 ,טייל עבושה ןוא עכעלנעמרַאפ עפורג ַא ןופ ,ןּפורג-רעיציר
 ןופ עקילק עקידנשרעה יד ןפרַאװּוצּפָארַא טּבערטשעג ןּבָאה סָאװ
 ענייז ןפורנָא טינ לו בוט-םוי תופסוּת רעד ,םישאר ןוא םיסנרפ|
 ןעװעג ןענעז סָאד זַא ,רָאלק רעּבָא ןיא'ס ,םירסומ ןוא רענגעג
 זַא ,רעּבָא זיא טקַאפ ַא - ,ןטייקכעלנעזרעפ עטנַאקאּבטוג
 יד ןופ טייקנדירפוצמוא יד טצונעגסיוא טָאה עיִציוָאְפָא יד
 ןכיורּבסימ יד ןוא ,גנורעקלעפַאּב רעד ןופ ןטכיש עטסטיירּב
 רעייז ןייז טזומעג ןּבָאה ןרעייטש יד ןופ גנולײטרַאפ רעד ַאב
 ןעמוקעג טינ טלָאװ רעוייק םעד ןופ ףרּוװרָאפ רעד ,ערעווש
 עקידרדסּכ ַא סע ןיא םעדצוחַא ;תולוע ערעוש עקידתושממ ןָא

 טילב'ס ּוה ,ןּבעל.הלהק ןקיטלָאמעד םעד ןיא גנוניישרעד
 ןופ ולימַא טייקכעלפױקרַאפ ,דחוש ,םזיטָאּפענ ,עיצקעטָארּפ
 ןעמוק ןפמַאק עכעלרעניא עטרעטיּברַאפ עכעלנע ,ןטמַא טשינּבד
 ?רעױקַארק ל"גפ) הלהק רעטרופקנַארּפ רעד ןיא 1617 םורַא רָאֿפ

 ,(66560/6016 06 )0000 ֹות !ז8חא{ט/4{ 2. 4, 1925 !א8ק. ווא

 עכעלרעניא יד ןֹופ דליּב רעטצניפ ַא ףױא ןקעד ייז ךיוא ןוא
 .רסומ עשידיי יד ןיא ףיוא ,תולהק עשידיי יד ןיא ןדנַאטשוצ
 סָאמסיוא ןטכערעגטינ םעד ףַא יירשעגייו רעד טייטש םירפס
 ;ןסַאמ עמערָא יד טקיטש ןוא םיריבו יד טניוש סָאװ ,םיסמ ןוֿפ
 .רהא עקידתוינּפ סא ןּבעג סָאװ ,ןטכירעג צעשידיײ יד ףַא
 רעכעלרע ןַא ןעוועג בוט-םוי.תופסות רעד ןיא םּתסה-ןמ -- ,ןלייט
 רעּבָא ןיא רע ;טרָאװ םעד ןופ ןיז ןכעלרעגריב םעד ןיא ןַאמ
 ענײז טױל ,רעטקַארַפכ ןייז טױל ,הביבס רעצנַאג ןייז טיול
 עכייר יד טימ ןדנוּברַאפ גנע ןעװעג ןענגודגיּברַאפ-החּפשמ
 טינ ללכּב םתסהףמ רע טָאה תולװע ךַאס8 ,ןזיירק עשידיי
 רָאג ַא טימ ןגױא יד טכַצמרַאפ רשפא ערעדנַא ףַא ,טקרעמַאּפ
 ףיז טָאה ,ןּבָאה ליה ץערג יװ ,רעטקארטכ ןכיײװ ןוא ןדלימ
 רע זיא טָא םירָאװ ;טנכייצעגסױא טינ בוטיםוי תופסות רעד
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 "צג טלגנירעגמורש זיא רע ּוװ ,יײלָאװ ןייק רעטעּפש ןעמוקעג

 טָאה ָאד ךיא ןּוא ,טעטעיּפ ןוא ץרא-ךרד ךַאסַא טימ ןרָאװ

 ,םיאנוש ךַאסַא טפַאשרַאפ רָאי רָאַּפ ַא ןופ ךשמ ןיא ךיז רצ

 ,טכַאמ רעד רטּפ טרעסַאמעג רעדיו ךעלדנע םיא טָאה'מ ויּב

 ןּבָאה סרעלעה םיאנוש עטריזינַאגרָא טוג יד ,יוזַא יצ ױזַא

 רעד ןעמוקעג ןיא ףרּוװרָאפ ןכעלרצזייק ןכָאנ ןוא ,טורעג סינ

 טפיוש סרעלעה ןיא זַא ,טרעטַאמעג טָאה'מ :ּפַאלק רעטייווצ

 ,ןּביולג ןכעלטסירק םעד ןגייק ןלאפנָא ןארַאפ ןענעז "ךלמ ינדעמ,

 ןשימיה ןטלעטשעגכיוה ַא ןרעלעה ףַא טציײרעגנָא ךיוא טָאה'מ

 רעלעה זַא ,קידנלייצרעד ,םיניגע עשיגָאלַאעט ןיא טעטירָאטיױוא

 ,רעטלאהטַאטש רענָארּפ ןקילנמַא םעד רַאֿפ טמירַאּב ךיז טָאה
 סעד טגיזַאּב טָאה רע זַא ,ןייס ש נס כיל ןופ טשריפ םעד

 רעּבָא זיא סָאװ - ,ןיו ןיא טוּכסיד 8ַא תעשַּב החמומ ןשיפיוה

 ןּברַאטשעג ןיא ןייטשנטכיל ןופ טשריפ םורָאװ ,ןגיל ַא ןעוװעג

 ןיו ןופ ןרָאפעגרעּבירַא ןיא כוט-םוי תופסות רעד רערייא ךָאנ

 ,ןצװעג עירכמ טָאה סָאװ ,טנעמוגרַא רעטסקיטּכיװ רעד .,גָארּפ ןייק
 טצוו'מ ןוא ,ןַאמ רעכייד ַא זיא רעלעה זַא ,גנַאלק רעד ןצוועג זיא

 תופסות רעד עקַאס זיא םערָא - .טלעג ןסערּפ םיא ןופ ןענָאק

 טָאה רע ;ךייר רעייז טשינ ךיוא רעּבָא ,ןעוועג טשינ בוט-םוי

 ןיא ךיז אּכ ןטלַאהעגסױא ,ןּבעל טיירּב ַא טריפעג סלַאפנל

 ןצנַאג 8 ןבעגעגּפָא טָאה רע רעכלעװ רַאפ ,הבישי ַא זיו
 תוצופּת לעמ ןעמוקעגנעמַאזצ ָאד ךיז ןענעז םידמול ןוא ,קָאטש

 עליטש - סציצאניכַאמ עלַא ןופ טָאטלװער סלַא - ,לארשי

 עטסקיטכיװ עלַא ןיא ןיוװ ןופ ןכָארקעג ןענעז ןופרעד ןעגנַאלק

 םוצ לעפַאּב ַא ןיו ןופ ןעמוקעגנָא ןיא - סרעטנעצ עשידיי

 בר םעד ןטייק ןיא ןדימש דימו ףֹּכיּת ,רעטלַאהטָאטש רעגָארּפ

 .ןיא טפוש רעכעלרעזייק רעד ןעוו .ןיוו ןייק ןריפקעווא םיא ןוא

 ,לעפַאּב םעד ןריפוצסיוא ידכּב ,בוט:םוי תופסות םוצ ןעמוקעג

 סטפוש םעד קנַאד ַא הרזג רעד ןופ טסוװעג בר רעד ןיוש טָאה

 ַא ןוא ,טריטסערַא טשינ ףֹּכיּת ןרעלעה ןעמ טָאה ,טייקכעלפעה

 ןעגנירדוצנײרַא ןעגנוללעג ןזיא םיסנרּפ ייוװצ ןופ עיצַאגעלעד

 ,תוברע יילרעלפ קידנּבעג ,ןלעוּפ ןוא ףַארגגרוּב םֹוצ טכַאנַאּב
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 - ,הרימש ַא ןהָא ,ןיװ ןייק ןרָאּפּפָא ןילַא לָאז בר רעד ןצ

 ךשמ ןיא ןעינוקוצנָא טרָאד ןעװעג ביחתמ רעּבָא ךיז טָאה רע

 ויא רע ,טריטסערַא ןרצלעה ןעמ טָאה ןיװ ןיא .געט 6 ןונ

 .םישזער ןדלימ ַא ַאּב בורס ,געט 40 הסיפת ןיא ןסצזעגּפָא

 .םיהצג רעד םירוּביד עפרַאש טדערעג םיא טימ טָאה ןגײקַא

 ֹוצ ציסימָאק עצנַאג ַא טצעזעגקעװַא טָאהמ ןוא ,רעלצנַאק

 וױלּב טלדנַאהעג ךיז טָאה ףוס.לכ.ףוס .ןטפירש ענייז ןשרָאּפ

 ןוא טלעג עמוס ערעסערג ַא ןסערּפוצסױא ויטָאמ ַא ןגעװ

 יא ןיד:קסּפ רעד - .תונּבו רעגָארּפ ןופ ןרעלעה ןקיטײזַאּב

 רעזײק רעד ;התימ בייח רע זיא ןעמונעג ךוּת ןיא זַא ,ןעװעג

 ןופ ףָארטש.טלעג ַא ףַא סע טייּברַאפ ףָאנג ןייז ןיא רעּבָא

 ויא תונלדתש ךַאסַא ךָאנ ןּוא ימ סיורג טימ ,רעלָאט 0

 ןוא ןדליג 10.000 ףַא ףָארטש יד ןרענעלקרַאפ וצ ןעגנולעג

 ןשמ ןיא טלָאצעג ,סעטַאר ףַא טלײטעגרעדנַאוּפ סע טָאה'מ

 טָאה'מ סָאװ ,ןעװעג זיא ּפַאלק רעטסגרע רעד ,רָאי ייווצ ןופ

 תופסות רעד -- .גָארּפ ןיא תונּבר סָאד ןעמונעגוצ ןרעלצה ַאּב

 םעד גָאוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רענעכָארּבוצ ַא זיא בוט-םוי

 ןוא ןרָאװעג קנַארק דלַאּב זיא רע ;1629 רעבמעטּפעס ןט86

 "עג םיא זיא ימ ערעװש טימ - .םישדח 3 טעב ןיא ןגעלעג

 סָאה רע ;ףָארטש יד ןלָאצוצּפָא רָאי 2 יד ןופ ךשמ ןיא ןעגנול

 ,רעדניק יד ןפלָאהעג םיא ןּבָאה לסיּבַא ,טפױקרַאפסױא ךיז

 ןייז רעּבָא ןטסייממוצ ,תוליהק רעניװ ןוא רענָארּפ יד לסיּבַא

 רעגָארּפ רעטמירַאּב רעד ,ןּתוחמ רעקידרעטעּפש ןוא טניירפ

 ןופ יװעסַאּב בקעי - ש"ב) עב ש .ת ב בקצי 'ר ,רשוצ

 רַאפ שינעּבױלרעד ַא טלעוּפעגסיױא ךיוא טָאה סָאװ ,(גרוּבנעיורט

 זיא 1632 .טעטש עכעלרעזייק ערעדנַא ןיא בר ןרעוװ וצ ןרצלצה

 זיא 1634 .װָארימ ענ ןיא בר סלַא ןרָאװעג ןעמונצגפיוא רעלעה

 רעטסקיטכיװ ןייז ,(ןילָאװ) ר ע מ ד ָאל ןיא בר סלַא רעּבירַא רע

 יּברַאפ ַא ןצװעג זיא ןילָאװ ןיא תונּבר םעד תעשּב וטפיוא

 'רעד .סעלעטש עשינּבר טימ לדנַאה םעד ןגייק ףמַאק רעטרעט

 ,םיאנוש ךַאסַא טּפַאשרַאפ רעדיװ םיא טָאה ףמַאק רעקיזָאד

 טכַאמ עשילױּפ יד םיא טָאה הויִסמ א ּבילוצ זַא ,טייוו ױזַא
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 ןיא הריג יד ,רעמדָאל ןיא ןּביילּב וצ 1043 רָאי ןיא ןטָאּברַאפ
 רעד ויא 1644 תתוכוס .ןרָאװעג טפַאשענּפָא ןצרוקניא רעּבָא
 הבישי שאר ןוא בר סלַא ןרָאװעג טלעװעג בוס-םוי תופסוּת
 א רַאפ ןרָאװעג טלעװעג ךיוא רע יא רעטעּפש ,ע ק ָא ר ק ןיא
 ףעּבמעטּפעס 7 םעד ,עקַארק ןיא ןּברָאטשעג ןיא רע ,בר-זיירק
 ןיז 4 טָאהעג ןוא טָאהעג הנותח לָאמ 2 טָאה רע -- 4
 -- ,רעטכעט 5 ןוא

11 

 ןופרעד לּכ:םדוק ךיז טמענ "הביא תלגמ לטיט רעד
 ןָאלּבַאש ןלענָאיצידַארט ןטיול ןוא ,הליגמ-ןעילימַאּפ ַא זיא'ס סָאװ
 .טדניק ןוא רעדניק ענייז ףַא רוג בוט.םוי תופסוּת רעד זיא
 ןטסאפ וצ טכעלשעג רעיײז ןוא סמעדייא ןוא רינש ,רעדניק
 ,(טסערַא ןייז ןופ גָאט רעד) גָאט ןצנַאג ַא ןומּת ןטי5 םעד
 ,רױא ןטשרע םעד "החמשו התשמ םוי, ןרעײּפ וצ ןגײקַא
 .שאר ןוא בר סלַא ןרָאװעג טלעװעג רע זיא גָאט םעד םורָאװ
 לָאז ,רעּביא רימ טיג'מ יוװ -- .ןיירק ןוא עקָארק ןופ הבישי
 תוטסות םעד ןופ החּפשמ רעד ןיא ןטלַאה גהנמ רעקיזָאדרעד ךיז
 רעּבעגסױורַא רעד ךיוא ;טיײצ רעטצעל רעד וצ זיּב בוט.םוי
 ןט19 םעד ןופ "הביא תלגמ; רעד ןופ קורד רענליו ַא ןופ
 זַא ,רעדיו טנכיײצַאּב "הביא, - .גהנמ םעד טקיטעטשַאּב ה"י
 רעד .םיאנוש ּבילוצ תופידר טלייצרעד ןרעװ הליגמ רעד ןיא
 סָאד - הביא ןומר ַא ךיוא טימרעד טדניּברַאפ בוט-םוי תופסוּת
 "ריצה דד84 הבשי הכיָא ןופ תוביתיישאר ןענעז
 ,קרעװ םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד רָאלק ןיש טרעװ ןופרעד
 ַא זיא'ס :ןטנעמעלע יירד ןטכַאלּפעגּפױנוצ ןענעז'ס ןכלעװ ןיא
 לָאז'ס ידכּב ,רעדניקסדניק ןוא רעדניק רַאפ קינָארכףעילימַאֿפ
 ןופ טלַאהניא רעד ןוא שינעכעדעג סָאד ןרעװ טקעמעגּפָא טינ
 ,טפיר ש.ג ָא לֹק א ןגהנמ-עילימַאפ ןלעגָאיצידַארט םעד
 רעד) הניק ןימ ַא ָאולַא ,תורצ ענעגײיא יד טּבײרשַאּב סָאװ
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 יסטכישעג, ל"גפ ,"תוניק, ןּבירשעג ןרעג טָאה ט"י תופסוה
 ףעלטפַאשלעצזע ג ַא ךעלדנע ,(174 ,143 ,רנ ,"רוטַארעטיל
 סָאד םורָאװ -- טנייפ ןוא םירסומ יד ןגייק טדנעװעג ,ק ר ע וו
 ,צילימאפ רעד וצ ןיולּב טינ לָאמ עכעלטע ךיז טדנעװ לקרעוו
 לכְלּו יערזל}) "םיענ ארוק, םוצ ,רעזעל םתס םוצ ךױא רָאנ
 .ַאֹּב יד ןיוא .(,"השצמה תא םיענ ארוקה לכו, ,..."הֹּב ארוק
 ,רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ַא טגָארט קרעװ םעד ןופ גנוטעּברַא
 - ןעמַארג ןיא ןבירשעג זיא ,המדקה ןימ ַא ,ּבײהנָא רעד ןוא
 .רעד טרעװ טשרצוצ :עכלעזַא זיא קרעװ ןופ ציצקורטסנָאק יד
 זיִּב רּבחמ םעד ןופ ןּבעל סָאד ןעװעג זיא ךעלקילג יװ ,טלייצ
 יד טנכערעגסיוא ןרעוו'ס ןוא ,גָארּפ ןיא טרפּב ,טסערַא םעד
 זיא ןרַאומעמ יד ןופ לייט רעטסערג רעד ;קרעװ עטסַאפרַאפ
 .סיוא ןוא טסערַא ןופ םיטרּפ עלַא ןוא ,טסערַא םעד טעמדיוועג
 ,ךצלדליּב ןוא שיטַאמַארד ,יונעג רעייז ןּבירשַאּב ןרעוו גנושרָאּפ
 סָאװ ,גנַאלק רעד שטלַאפ זיא'ס זַא ,טכיירטשרעטנוא רּבחמ רעד
 טריטסערַא םיא טָאה'מ סָאד ,טײרּפשרַאפ ןּבָאה םיאנוש ענייז
 ןימ ַא זיא סָאװ ,"ך למ ינדעמ, קרעװ ןייז ןופ לטיט ןּבילוצ
 ןעוצג זיא טסערַא םעד ןופ הֹּביִס יד ;גנוקידיײלַאּב-טעטסעיַאמ
 ןלַאפנָא ןַארַאפ ןענעז רפס ןייז ןיא זַא ,הריסמ יד ךעלסילשסיוא
 טלַאה בוט-םוי תופסות רעד - .,עיגילער רעכעלטסירק רעד ןגייק
 רעכלעוו טימ ,טייקכעלפצה יד ןענָאטַאּב וצ קיטכיוװ רַאּפ ךיוא

 .סיוא ןוא טסערַא תצשּב ןגױצַאּב םיא וצ ךיז טָאה טכַאמ יד
 יד טַאהצג םיא רַאּפ ןּבָאה'ס ןכלעװ ,ץרא-ךרד םעד ,גנושרָאפ
 טינ ָאזלַא זיא לקרעװ סָאד .עטמַאַאּב ערעדנַא ןוא םיטפוש
 ןגעװ ש"בצ טלייצרעד רּבחמ רעד ןוא ,קיטצגָאלָאּפַא ןופ יירפ
 תֹחְנ טימ טנַאמרעד ,הליהק רעניװ רעד רַאֿפ ןטסנידרַאּפ צנייז
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע עכלעו ,השרד ַא ןופ גלָאפרע םעד
 דלַאּב טיג ןוא ,װ ָארימ ענ ןייק ןרָאפּפָא ןייז רַאפ קסירּב
 תשרדעג ךיא סאד השרד הבושח יד םסרופמ ךיוא זיא, :ֹוצ
 הנהו ,בטיה יתשרדו, :טסקעט ןשיערבעה םעד ןיא ןוא ,ייבאה

 ןלייצרעד ךעלטייז רָאּפ עטצעל יד -- ,*לַאל הלהת ,עודיו תמַא
 רעװעקַארק םעד זיּב ןִילָאװ ןיֵא תונבר ןייז ןגעו ץרוק רעייז
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 ןופ טײקכעלפױקרַאפ רעד ןגייק ףמַאק ןייז ןגעוו בור'ס ,דָאירעּפ
 | ,ןטמַא עשינּבר

 טקידנערַאפ בֹוט-םֹוי תופסוּת רעד טָאה "הביא תלגמ, יד
 רע ןעוו ,1644 רָאי ןיא םּתסתָױִמ ,ע קָא ר ק ןיא ןּבײרש ןיא
 געמ'מ .זירק רעװעקָארק ןרַאפ בר סלַא ןרָאװעג טלעװעג זיא
 .ַאטשטנַא יא הליגמ רעד ןופ לייט ערעסערג 8 זַא ,ןייז רעשמ
 זַא ,טזײװַאּב הליגמ רעד ןופ טסקעט רעד .רעירפ ךַאסַא ןענ
 .צג רוג בוט-םוי תופסות רעד טָאה זומּת ןטיפ ןופ תינעַּת םעד
 לַאמצנעד ךיז טָאה רע .הסיפּת ןופ גנוײרּפַאּב ןייז ךָאנ ףּכיּת ןעוו
 ם, ַא ןעמיטשַאּב ךיוא רע לָאז יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג
 ,ןטרַאװּוצּפָא טימרעד ןסָאלשַאצ רעּבָא טָאה רע ,"החמשו הּתשִמ
 .יוַאֹב רעד ןוא גנומערָארַאפ ןייז בילוצ יא תהחמש ןייז לײוו
 טָאװ "התשמ םי, םעד .טרעטשרַאפ יװ-יײס תונּבר ןופ גנוגלט
 ,רעטעּפש רָאי 15 טשרע טריפעגנייא בוט-םוי תופסוּת רעד

 ךָאנ ךיילג תינעּת תריוג יד עקַאט טמוק הליגמ רעד ןיא
 םוצ טינ ןוא ,גָארּפ ןייק ןעמוקקירוצ םעד ןופ גנוּבײרשַאּב רעד
 ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט גנורעלקרעד עקיזָאדיד { ףוס
 טרעװ יז ,שיטסירעטקַארַאכ רעמ ךָאנ זיא סָאװ ןוא ,טרָאװ-סולש
 טר עו וידסחו וימחרב י"שה ויּבל : דיתע ןושלּב טקידנערַאפ
 ןיא וצ ןײז הכוז ןוָאל ךימ רדיװ ןוא ןכאמ סוג רדיוו
 : טסקעט ןשערּבעה םעד ןיא ךיוא יװַא .גןמא ,ןמוק וצ הלודג
 הבוטל הפקשהב ףיקשיו 'תי 'ה הא רוי דע החנאו ןוגיּב ידוערק
 ןמ יִל ביטיהלו הנשיל הרטעה ריזחהל תירחאו םש יל ןתיל
 רעד טרָא םעד זיּב ָאזלַא טָאה רשפא -- .אתירחאה תא תישארה
 ןיא ,רעטעּפש ןוא 1620 רָאי ןיא ןּבירשעג בוט-םװ תופסוּת
 .סיוא קיטליגדנע ןוא ךעלטײז עטצעל יד ןבירשעגוצ ,עקָארק
 ןַא טמיטש הרעשה ןימ ַאזַא טימ .טּפירקסונַאמ םעד טריגַאדער
 ,הליגמ רעד ןופ ףוס רעד

 ייס ,עשיערּבעה ייס טנַאקַאּב ןענעז *הביא תלגמ ,, רעד ןופ
 ןעגנַאגעגמורַא הליגמ יד זיא רָאי טרעדנוה ייווצ ,ןטסקעט עשידיי
 ןקורד עטשרע יד ןוא ,ןדייבתּכ עשידיי ןוא עשיערּבעה ןיא
 ץטשרע יד .טרעדנוהרָאי ןט19 םעד ןיא טשרע ךיז ןזײװַאּב
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 רעגצלרַאפ רעד ,עלסערּב ןיא 1826 טניישרעד עבַאנסיואקורד

 ַא טגנערּב עּבַאגסױא :רצלסערב יד ;רצג רע השמ זיא
 -נָא טימ גנוצעזרעּביא עשטיידכיוה ַא ןוא טסקעט 'ןשיערּבעה

 לטיט ןרעטנוא .()2 ה. אוזס) ָא ר ימ .א .י ןופ ןעגנוקרעמ

 ןיא לקרעוו סָאד טניישרעד "הביא תלגמ ארקנה תוצושי סוכג

 ,ענליו ןיא טקורדעג טרעװ 1864 רָאי ןיא .1862 ןוא 1851 ןיוו

 ירופס, .ט .א עּבַאגנסױא עשידי ַא ,ןןצעשזרָא װ ד אב
 רעּבָא זיא סָאװ ,"ל"'ז בוט םוי תופסות רבחמה לעב ןואגהמ

 ןכלעוו ,טסקעט ןשיצרּבעה םעד ןופ גנוצצזרעּביא ןַא זיולּב
 יװ ,1826 עלסערּב ןיא ר ע נ ר צ ק השמ טריקילּבוּפ טָאה'ס

 קורד רצנליו םעד ןיא ,ןילַא רעצעזרעּביא רעד רעּביא טיג'ס

 םעד ןופ טשרעמולּכמ ,ּבָאגוצ:השעמ רעטריגניפ ַא ןארַאפ זיא
 רענליו יד - ,לאומ ש 'ר ,כוט-םוי.תופסות םעד ןופ ןז

 ַא - .טקורדצנרעּביא לָאמ עכעלטע ךָאנרעד טרעװ עּבַאגסיױא
 .עגּפָא זיא "הביא תלגמ, רעד ןופ טסקעט רעלופ ןיא רצטקערָאק

 ,אנה כ םהרבא אּב ,די-בתּכ ןשיערּבעה ןטלַא ןַא ןופ ,טקורד

 ,1923 עשרַאװ ,לייט || ,"תילארשיה אירוטסיהה תורפס, ןייז ןיא

 ,290--215 זיי
 עטלַא ןיא ךיוא טריסרוק רעֹּבָא טָאה "הביא תלנמ, יד

 ןיא קעצטָאילּביּב-ַאנַאיעלדָאב רעד ןיא .ןדיבתּכ עשיד ײ

 : רוטַאנגיס) די-בתּכ ןימ ַאזַא ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא דרָאפסקָא

 רעד .טרַאװק טַאלּב 11 טלַאה סָאװ ,(אפ. סקק.711 /1703 06

 םינמיס ערעדנַא ןוא טפיושטנַאה יד ,טנַאקַאּבמוא זיא רעּביירש

 ןט::8 ןיא יו רעירפ טינ ןנירשעג זיא דייבתכ רעד זַא ,ןזייװַאּב

 ןַא ךַאסַא ןופ עיּפָאק ַא רעּבָא זיא ךי-בתכ רעד .טרעדנוהרָאי

 םעד ןיא ךָאנ ןרָאװעג טסַאפרַאֿפ זיא סָאװ 4,לַאניגירָא ןרעטלצ

 "םיתשפ,) ןזיירג יד ןזייוו ,עיּפָאק ַא זיא'ס זַא ,טרעדנוהרָאי ןט7

 רעּביא טּביירש טסיּפָאק רעד .(ו"זַאא "םיטשפ, טָאטשנָא ןו

 רע טָאה 2 טיײז ףַא ,טקערָאק קינײװ ןוא םַאוקרעמפױא טיִנ
 ,3 טייז וצ רָאנ טרעהעג סָאװ ,קיטש ץנַאג א ןבירשעגניײרַא

 ַא ןּבירשעגוצ ןוא טּפַאכעג ךיז רע טָאה רעטעּפש טשרע ןוא

 רעדרָאּפסקָא רעד זיא ךָאד ןוא - ,גנוקרעמַאב עקידנרינירָאק
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 קיטכיו רעקינייװ טינ ,טטקצט רעלומטרעוו ַא דייבתֹּכ רעשידייו
 ,א נ ה ב . טריקילּבוּפ טָאה'ס ןכלעוו ,טסקעט ןשיערּבעה םעד ןופ
 יװַא ןָאק ןטסקעט ייווצ עקיזָאדיד ןופ ננואלצאב עקיטייונגייק יד
 ןיא ,ןעמַאנסיוא עניילק טימ ,ןיימעגלַא ןיא : ןרעוו טרילומרָאּפ
 .בעה םעד רַאפ רעכעלריפסיוא ,רעטיירּב טסקעט רעשידיי רעד
 ןלַאקָאל רעמ טגָאמרַאפ ,רעטערקנָאק ךיוא זויא רע ;ןשיער
 ש'בצ יװַא ,םיטרפ ןיא טקערָאק קיניװ זיא רע ,טירָאלַאק
 יד טינ ןיֹוש ויא .סָאד רעּבָא ,טויירגרַאפ טפָא סעטַאד יד ןענעז
 .םַאנ רעטעּפש רעד ןופ רָאֹנ ,לַאניגירָא ןשידיי םעד ןופ +לוש
 ,ןטסקעט עדייב ןעמיטש ,ןופרעד ןעזעגּפָא ,פיפֲאק רעקיסעל
 יד ךיוא ןוא ,יונעג ץנַאג ,רעדרָאפסקָע רעד ןא סאנהּכ
 יװ ךעלנע ,ןעמַארג ןיא טייג טסקעט ןשידיי םעד ןופ המדקה
 ןשידיי םעד ןיא ןלעפ רַאפרעד .טסקצט ןשיערּבעה םעד ןיא
 ,ןדנירגַאּב סָאװ ,ּבײהנָא עמַאס םעד ןופ ןצַאז רָאּפ יד טסקעט
 ןצַאז-ףוס יד ךיוא ."הביא תליגמ,, טסייה קרעװ סָאד סָאװרַאֿפ
 יצ ,עגַארפ יד ךיז טקעװרעד סע - .שרעדנַא לסיּבַא ןענעז
 .רַאפ ןיא רע יװ יװַא ,חסֹונ רעשידיי רעטלַא רעד טינ טמַאטש
 םעד ןופ טקעריד ,רייבתכ רעדרָאּפסקָא םעד ןיא טריסקיּפ
 ;בוט.םוי.תופסוּת

 זיא בוט-םוי.תופסות םעד ןופ ליּפשייּב רעד רָארג םורָאװ
 ,צירָאפט רעטיײרּפשרַאפ רעד ןגייק טנעמוגרט רעטנכייצעגסיוא ןַא
 וצ ןעמעש ךיז םינּבר ןוא םידמול ןגעלפ ןטייצ עקילָאמַא זַא
 ףיוא טמוק ?שידיי טימ ךיז ןעמעש , סָאד .שידיי ןיא ןּביירש
 ןופ טקואוו ןטימ טרעדנותרָאי ןט.18 םעד ןיא טשרצ ךעלטנגייא
 רעד ןופ ןוא ןרעפס עשיריבג עשידיי יד ןופ עיצַאלימיסַמ רעד
 .יל רעשידיטלַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ,ץנעגילצטניא
 עטמירַאּב ןופ ןעמענ ךַאסַא ןענעכייצרַאפ וצ רימ ןּבָאה רוטַארעט
 ,שידיי ןיא קרעװ ןסַאפרַאפ ןוא ןטכיד סָאװ ,םינּבר ןוא םידמול
 ,ה"יי ןט.15 םעד ןיא טרופרע ןופ ןמלז 'ר ש"ּבצ יװַא
 ןב אביקע 'ר יּבֹו ןיז א ץנַאָאל השמ ןב הילא 'ר
 בקעי 'ר ,ץילּפעט יכדרמ 'ו ,טרופקג ַארפ בק עי
 ,בוט.םוי.תופסוּת רעד ,ה"י ןט.16 םעד ןיא ץילפעט
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 קחצי 'ר ,ברוק ןופ גילעז 'ר ,הניארו הני אצ ה לעּב רעד
 ינַא יײר ַא ןוא ,ה"י ןט: םעד ןיא גָארּפ ןופ ןושמש ןב
 'סערָאק רעטַאװירּפ ןייז ןיא טָאה בוט-םוי-תופסוּת רעד - .ערעד
 װירּב ןשידיי א םענייז ןוא ,שידיי ךיוא ןכירשעג ץנעדנָאּפ
 .סיורַא) 1619 ראי ןופ וירב רעגָארּפ יד ןיא ש"ּבע רימ ןעניפעג
 ,קיצּפײלךיװ ןיײטש כָאװ ןוא יודנַאל דערפלַא ןופ ןבעגעג
 .רעּביא עשידיי ַא טסַאּפרַאפ טָאה בוט-םוי-תופסוּת רעד -- 11
 ,(1327 -- 1280 םורַא) רֶׁשָא וניּבר ןופ 'יהאווצ ,, רעד ןופ ,גנוצצז
 קרעװ-רסומ 8 זיא'ס .םירוטה לעב בקעי 'ר ןופ רעטָאפ םעד
 רעד ןיא ןּבירשעג ,"הגהנה רפס,, רעדָא "םייח תוחרא,, ,ט ,א
 םיקלה 6 ןיא טלייטעגנייא ןוא ןיז יד וצ האוצ ַא ןופ טרָאפ
 גנוצעזרעּביא עשידיי יד .געט עקידטכָאװ יד ןיא ןענייל םוצ
 רָאי ןיא גָארּפ ןיא ןענישרעד זיא בוט-טוי-תופסות םעד ןופ
 סלַא ךיא ,ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ליפ זיא ןוא 8
 .הניאצ רעד וצ ןוא (1715םַאדרעטסמַא) םירוזחמ יד וצ הפסוה
 :רעּביא רעד וצ המדקה רעד ןיא ,(1722 םַאדרעטסמא) ''הניארו
 ךע וירבד ילע ןיביבחו; :רעלעה בוט-םוי 'ר טּביירש גנוצעז
 ידכ ,הנכשא ןושל לא ןכ םג קיתעהל חרוטל ילֹע היה אלש
 תוינקדצ םישנה ,ק"הלב וניבי אלו ועדי א7 רשא םישנהש
 ןוש* דאמ דאמ םהל ליציש רסומ צומשפ םיצפחו םיבאת

 בוט-םוי-תופסות רעד ,,,'תעדה ירוסתו םירטנל ןכו ,,יזנכשאה
 ,ו"זַאא שיילפ.רשּכ ןגעוװ תונקת שידיי ןיא טסַאּפרַאּפ ךיוא טָאה
 טּבַאגסױא רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא ,"חלמ תירב,, :לטיט ןטימ
 זַא ,הדוהי ןּב השמ ,רעגעלרַאפ רעד טליײצרעד 1718 רָאי ןופ
 .ָארק רעד ,עדייז ןייז ךָאנ טקוודענּפָא טָאה תונקּת עקיזָאדיד
 .עגרעּביא לָאמַאכָאג סע ןיא ןַאד ,בײ7 הירא 'ר בר רעוועק
 .עגוצ טָאה רעגעלרַאפ רעמַאדועטסמַא רעד) ,ןרָאװעג טקורד
 ַאֹב טפיק'מ סָאװ ,ךלימ ןגעװ רעגייטש ַא ,םיניד ךָאנ ןּבעג
 (ה"זַאא תֹּבש ןיא עװַאק ןוא ייט ,םיוג

 טצ טירָאירּפ רעד ןיא ןעלפײװצ טינ ןָאק'מ

 רעד טָאה קפסייתתלב .טסקצט ןשיצרבעה םעד ןופ
 .שיערּבעה ןיא טשרצוצ טסַאפרַאמ הליגמ ןייז בוט-םוי-תופסות
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 { טינ רע טָאה יצ ,ןרעװ טשרָאפעגסיױא ךָאנ רעּבָא זומ סע

 : רעשידי רעד םורָאװ - ! שידיי ןיא טצעורעּביא יז ןיילַא

 / סָאװ ,םיטרפ עלַאקָאל ןוא עשינכעט ײר ַא טגָאמרַאפ טסקצ
 טרעדָאפעג ןּבָאה סָאװ ןוא ,טסקעט ןשיצרּבעה םעד ןיא ןלעפ
 .טימ ןוא בר םעד ןופ סעצָארּפ ןטימ טפַאשטנַאקַאּב עיונעג ַא
 סוכודהג} ש"בצ טָאה טסקעט רעשיערּבעה רעד ,טייצ רעד

 ףא רג ץ ל אפ 8  סכוד ןייא, :רעשידיי רעד ,"ךירדירפ

 .ןיא ןידנעטש איד ןעד, - "היבשוי ודרמ, ;} "סוקירדירפ

 ןט ש ר בו א; -- "והנשמל, ן"טגינעפש רדיו ןּבאה םהיפ

 .תנכס ינפמ, ;"גנילרעמעקא -- "ןרדחה, ;"ףא רגגרוב
 "ם ו ר א מ י 5 ק א ר פ יא זע ןעד, - "ת ו ש פ נ

 .ןינצ מ םירבדמ ונלש םירפסה לכ אלה, ;(?8זוסט/טזמ ֹות חוסזּמ)

 ן"טק אר טסק 9  ראנ ןייז רכיב ירזנוא ילא ,-- "דומלתה רובח

 ףהענל9פ ןּביז איד רױא ןירעטש , - "תולזמו םיבכוּכ,
 יתייהש , ; (?ז0109פ) "זווארפ רעד, -- "רהוסה תיב רשע } (018ת645ח)

 רעד רגיבלעז רעד טייז ריא; - "גארפבש הנשמה ינפל ראפתמ

 ןײטש ןיטכיל ןופ ןטש ריפ םעד רפ טוה טמירּב ךיז
 -."םהיפ ךיירגיניק ץנג זאד 'נוא גארפ ןופ רטלאה טאטש רעד

 .ילפוס, ,"ןימרעט, יװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא רעטייוו ןפערט רימ
 ,קנַאדעג םוצ לַאפ ןדעי ףיוא ןריּפ ןענימרעט עכלעזַא -- ,"ןריצ
 ןוא טייצ רעד ןיא ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא גנוצעזרעּביא יד זַא
 יא ןַא .בוט-םוי:תופסות םעד ןופ הביבס רעטסטנָאנ רעד ןיא
 ןעװעג קיטיינ רעּבָא ןיא שידיי ןיא הליגמ רעד ןופ גנוצעזרעּב

 ךַאװש רעניז ןבָאה סָאװ ,החּפשמ רעד ןופ ןעיורפ יד ּבילוצ

 .שיערּבעה ןענַאטשרַאפ
 זיא ש"בצ יװַא ; טנעמוגרַא-רטנָאק ןעגנערּב ךיוא ןעק'מ

 יונעג ליּפ וצ ךָאנ טייג ,יירטעג וצ ןיוש טסקעט רעשידיי רעד
 .סױא צױנעג רעמ ַא טעװ רשפא .טסקעט ןשיעירבעה םעד

 -ָאדטָאד ןדײשטנַא ,עשיטסיליטס.ךעלכַארּפש ַא טרּפּב ,גנושרָאפ

 - ,םעלּבָארּפ עטנַאסערעטניא עקיז
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 ה ביא תל גמ

 1( סקפ 111 1ס| 1703) רייבתּכ רצדרָאֿפסקָא ןטיול טסקצט

 ךיא זא ,גאלק 'נוא איו ראוו זצ 'נוא - יהיו ן81 טייזו

 םא ,גאטשניד זיא שנגראמ וצ זד הלילה תליחת .גאז 'נוא ךערפש

 ,2ךארג יטפיפ רעד ןיא רע סאוו ,המת ונייהד ,שדוח ןידריפ
 ןיצראק טימ ךיא איו ,טאר ןייא זלא קילג םוא ךיז טרעק אד

 רַּפ שקינ ,ץנג 'נוא טייהראו רעד טימ שלא ,ןליצ רצ ליוװ

 טויא ןיגנג רימ זע איו ןליצ רצ שלא שילצװ ךיא ןעוו .,ןילעה

 .ןיקעלק טינ ריפפ ןגיּב ליפ ךיא טכעמ ,טייצ יגיּבלעז איד ןיא
 ךילצריק 'נוא ןּבױלק שיורא קיטש טפיוה איד ךיא ליוו םורד

 - ,ןיּביילּב ןיזאל גירּביא זאד 'נוא ,ןיּביירש ליפ ףיוא ןיפיירגּב |

 בוא רדניק שדניק 'נוא רדניק ןיימ זד טרװ רעד טראיינ

 אד רעד רכילטיא ןייא ןכיילג רעד ,ןטייצ גּביא וצ ןימאז רעד

 רעד ,ןסיו סנכישג ןילאז איד ,ליו ןיאייל ןירעג 'נוא טשול טח

 ןעד ,ןיטשאפ ךיז ןיא 'נוא ןיבאה טכראפ ץטאג איז ןירצװ טימ

 שנעמ ןייק ךיז זד ,ןיקרעמ 'נוא ןיהצז ןעד ךראד ןירצוו איז

 טקישיג וצ ןאק קילג םוא ןייק םיא זד ,ןיזאל רּפ וצ טוה
 שאיתת לא :ןיבאה ןּביושג םימכח ירזנוא ךיוא איוו ,ןירצוז

 ןז ,ןיטש רפ וצ ךארפש ןישטייט ןיא זיא זד - תוינערופה ןמ

 רויב ןייק םיא זד ןיגאלש לאז ןיז ןייז ןיוא שנעמ רעד ךיז

 םימכח ירזנוא שאוו 'נוא ;ןיזאלב טרצוװ ןגיוא הנייז רטנוא טניוו

 ןיא זאָד ,ןױאלג ןיורא ליומ רעייז זיוא ןיִּבאה םולשה םהילע

 :ןיראווג ראוו זלא

 ס א ג ה 3 ןופ טכַארּבעג ןרעװ ןטַאטיצ עשיערצעה עקיזנכײלגרַאפ יד 4

 ןענעז סצ ,ןעגנורעדנע םוש ןָא טכַארּבעג טרצװ טסקעט רעשידיי רעד -- .טסקעט

 -עט ק ַא ר א כב טי ג ךוא צקידק פ ס -|ָא ןרָאװעג טרעסצּבעגסיוא זיולג

 ָץנרצדָאמ עטסקיטײג יד ןרָאװעג טלעטשעגרעדנַאנופ ןצנַע"ס ןוא ,ןזירג עש יט סיר

 -- .זֹומֹּת 'ה (2 = -- ,סנכייצ:הקסמה
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 ןגייא ןיימ רפ ךיא ,לאה תרוצּב ןּביה ןא ךיא לי ןונ
 .גייווצ 'נוא זיוה ןיימ ןיא ןיסעזג ךיא ןיּב ןדירפ טימ ,ןושרפ
 ?רטסיירפ טמירּב ,טייוו ,ךיוה רעד ןיא ,שלאפ ןיימ ןיא !גיטפה
 ךאנ ךיא זד ,גנ9 ראי גיצנאוצ 'גוא טכא אייב גארפ טאטש
 ראי ףיטוא איד טראיינ רמ 'נוא טליװ רע ןטיז 'נוא גהנמ ןעד
 שיכלעװ ,ןידראװ טליװרא ?טנליפא םוצ ךיא ןיב וזא ,ראי וצ
 רּביא ;טרעװ טפשמג הניא רפ םיטפשמ יכילמענ ראפ יכוה ילא
 ףרא ךיא וד ,טלייטג וצ דאנג ןייז ןרצתי טאג רימ טאה םזיד
 טליפ רע 'נוא טריצג 'נוא ,הבישי ןא זיוה ןיימ ןיא ןיּב טינ
 ןופ ןידגל ןידמערפ זיוא תרות ידמול 'גוא םימכח טימ ןיזעוװג

 ,ישמייה איד זא ךיילג ירמערפ ןימאק איז? ,טייוו , ראג ןירעה
 ןופ ליפ 'וא שיט ןגייא ןיימ רביא טוייפשג הניא ןופ ליפ 'נוא
 ,לָאכ ןצד ןופ ןיזעװג קיפסמ טלעג ןגיוא ןיימ ןופ ךיוא ןניא
 תביל איד ןיא דנטׂש רפ 'נוא ?טפונ רפ ןיימ טראיינ ךימ ףזד

 'נוא טמיורג ןיא ךיא בה סולפ רביא וצ 'נוא ,בה ןימוקב הרות
 ליפ טימ ןיוה ןגייא ןיימ ןיא קאטש ןישורג ןייא ןיבעג ןייא
 ודנחב רדח שכלטיא ןיא ןד ,םירדח הניש רשורג 'נוא ןיבוטש
 ןופ טרעהעג ףיוא טינ ליומ ריא 'נוא תתורבח ןיסעזג ןַײז
 ףטאפ ןייא ןיועװג ןגיא וצ ןיב ךיא 'נוא ,הלילו םוי ןינרעל
 'נוא 5(! םיתשפ גאט ילא טגאזג הניא 'נוא ,הבישי שאר 'נוא
 טוה םילא םויד רביא .רשא וניבר רועיש ןייא ךיוא ,םיקולח

 וד טײקילצז ילא 'נוא ץטוג ולא ןיּבעג "שה רימ ןענ שייז
 םיטישכת ןופ ,םישודק םירפס ןופ ,ליוו ןיקנעד שנעמ רעד טראיינ
 םא טשינ רג רימ ויא טלעג ראב ןיכיילג שעד ,בהוו ףסכ
 ףליה רנייז טימ ךיא רימ טאה רעד ,ףליה שטאג טימ ןיגנג
 ,ןיועװג רבחמ םירפס הניש ּבאה ךיא זר ,ןיבעג דאנג איד
 רפס ןייא ךאנ רעד ,םלוש תניחב ףיוא שוריפ ןייא ךילטשרע
 ןייא ןיכיילג רעד ,?ה"ב ןינב ןעד ףיוא תיבה תורוצ טשייה

 -- .ןבירשעג רָאלק טינ ןענעז רעטרעװ ײרד עטצעל יד (2 -- .נער 46

 -- .טסקעט 'רבעה ןיא יװ ,רעטיירב (5/ -- .טנַאלעּפא ({ -- .ןלַאװ -- ן טָא װ (3

 ,חנ ל"נפ טםונראפ .םרָאפ רעד ןגעװ (7 --.(9"ג) טניז-סָאד ,לָאמ ןצד ןופ 6

 .שרקמהײתיּב (9 -- .םיט ש 9 :ןײרג (8 -- ,108 8 ,| ,ןֹוש ליע מ ַא מ ,יקצולירפ
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 ןיא טינג ךאנ זיא זאד ,ייחב םצד ףיא םעט בוט טשייה רוביח

 רעד .טכאמג טיהגנוי רניימ ןיא ךיא בה 'ג איד ,ןימוק קורד

 ףױא רפס ןיא ןיזעװג רבחמ בה זד ןיפלאהג י"שה טה ךאנ

 איז ןײז טײרּפש רפ ,ט"י תופסות טסייה ,תוינשמ םיקלח שקעז

 יֵרַׂשֲא רפס ןופ ןיקיג רדס ףיוא ךיא בה ךיוא ,דנאל ילא ןיא

 .וטקורדג ןייז איד ,ךלמ ינדעמ רפס ןייא טכמג

 טליצג טה ןמ זד לאצ ראי םא ,ןושח טנאמ ןעד ןיא ןונ

 ןיא וצ ןידראוו ןמונג ףיוא 'נוא טליו רא ךיא ןיב ,25 ה"פש

 ראפ איד ,גרוב שלקיג השודק הליהקב ד"בא 'נוא הבישי שאר

 שצ ,ןיררצמ טפש דנל ןיא הליהק רטשכעה רילא 'נוא ?ישענ

 'גוא םידמול ישורג 'נוא ןיטראד טייל םיבושח ליפ ךיוא ןינייז

 גיטכעמלא רעד ; םירישע ישורג 'נוא םינכר 'נוא םימכחו םיצדוי

 איז לאז 'גוא ,ץטוג 'גוא ביל זלא ןכילטיא איז ביג טאג

 ראי יריא ןירגנעל רע 'נוא ןירעֶמ 'נוא ןירשערג 'נוא ןירקרעטש

 ןגיבלעו טעד ןיא ,ךאנ רעד גנל טינ ,םזיד ךאנ .גאט 'בעל 'נוא

 טליו רא ךיא ןיב רדא טרעװ טנענג זא טנאמ ןיא ,ראי

 דיבא 'תוא הבישי שאר וצ ןידראוו ןימונג ףיוא 'נוא ןידראוו

 םעד ןיא טאטש יטביליג יטמירב ךוה איד ,אניוו השודק הליהקב

 הגייר ,הכילטעג ,הגולק ןיטראד הנייז וע ,ךיירטסיא טפש דנל

 תובדנ טימ 'נוא תוקדצ 'נוא תובוט תודמ ילעב ישורג 'נוא טייל

 'נוא איז רישערג 'נוא איז קירעטש רעד י"שה ,םידבוכמ 'נוא

 איד +טריצילבוב 'נוא טשואווב לאוו זיא ןונ .ליפ וזלא איז רעמ

 ףליה טימ ןיזעויג ןקתמ ןיטראד בה הניא ךיא זואוו ,תונקת

 םידוהי ןעד ה"רי רסיקה טאה טסייצ יגיבלעז רעד וצ ,שטאנ

 .טאטש רעד גניװ ןשיוא ןופ ץטאלפ ןישורג ןייא ןיּבעג ןייא

 רזײה םיִלָרֲע ןיא טיירפש רפ טנואווג איז ןיִּבאה פראפ וצ ןעד

 ןיבאה 'נתא רדננא אייב ילא ןינאװ דנוציא ?רדא ,טגנעג ןייא

 יגידפול יניש 'נוא ,טראיימג ןיש ראג רזייה יננייא

 'ז וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,ןצאז ײר א ןבירשענוצ ןענעז טרַא םעד ןיא 64

 ןקיטנײה ןיא (5 -- ,טריצילנוּפ (4 - .עטסמצגרָאפ (2 -- .טרפל (2 -- 1

 ײטטט רעד טימ רצרדָָא (6 --(פ'ג) 'רעירפ, (ף)עיוטנַצ }  שידײלטימ

 -- ,(פ"נ) "רעּבָא,
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 זלִא שאו 'נוא ינגייא ןייא ןילוש יניש ךיוא 'נוא ,ןיסג יאיירפ

 ןיא ןיזעװג טבילג לאוו ץנאג ןיב ,טרעהג טייה שידוי רעד וצ

 : ןגיוא הריא

 ןצ ןימונג שיוא גארפ ןעק ךימ ןמ טאה !וז"פש תנש ןיא

 'בוא בה טהג ֹוצ ראי יטשניימ יניימ ךיא לייו רע ,ד"בא

 ןיניא ךיא יבה ,ןיטלהג הליהק הבשח ןייא רפ רמיא הליהק איד

 ךימ ןיטעה אניו ק"ק איד ?האו איו ,ןיגאז רּפ ןינעק ?טינ

 .ארמש רמ תובורמ תונתמ 'נוא דובכ ןישורג 'גוא ןיטלהג ןירצג

 הליהק הביל איד ןיא ןיגארטג טראפ הגניד ןיימ ךימ טאה ,ןיכ

 אביו ןופ 15 טינ גארפ ךאנ ןונ ךיא איו .ןהיצ וצ גארּפ
 רעד וצ דובכ ןעד ןופ ליפ וצ ןלא רימ רע וזא ןיראפג

 ןופ אייז ,טזיא ןיהעשג 'נוא ןיראפ רדיוו רימ רעד ,ןביירש

 טנמינ טוה ,םירענו םירוחב ,םישנא 'נוא םינקז ןופ ?היול רעד

 הנתמב ןיגעװ להק ןופ בר ךובכ ןופ ןיכײלג רעד ,טלגנמג

 ןיא ןיניא ךיא זד איו 'נוא סיילפ ןיימ ףיוא הבורמו הלודג

 טימ 'נוא ,םידיחי ןופ ןיכי"ג רעד ,בה ןזיװב ןיכז ילא

 זא ,רטאפ ןופ רדניק איו ,ןידיישג רדננא ןופ ןיגיוא יגידנייוו

 לכ ףימ 'נוא ,ןמוק גארפ ןעק ןסינ ןיא גאט יכילטע ךיא ןיב

 ןידוי איד ןופ גצוו ןטייו ןישורג ןייא ןיגנג ןגיק טנא להקה
 'נוא זיר גאט ןייא ןיראפג ןגיק ןייז יכילטע ךיוא ,ןיסאג

 איז ןיבה ךאנ רעד ראי שבלאה ןייא ,ןזיוב דובכ ליפ ןטשנוז

 / ףאנג רנייז טימ י"שה ,ןימונג ףױא ךיוא הבישי שאר וצ ךימ

 ןיּב 'נוא ןריפ ןינעק בה ךייב ילא ךיא ןד ןיפלאהג רימ טה

 יניש ּביִרַשַא ןעד ףיוא ןיועװג רבחמ ּבאה 'נוא ,ןיגנג לטב טינ

 ךאנ טיטש ןיבוא ראפ רעד ,ךלמ ינדעמ שנייא : םירובח

 טימ רע אד 'נוא תודומח םחל רדנא רעד ; ריסעב 'נוא ריסצרג

 .,םירוט העברא ףיוא בוט םוי ישיבלמ 1 רֿפס טירד ןייא ךאנ

 רפס ןופ ןיקורד וצ קלח שורג ןייא ןיזעװג הכוז ןיּב 'נוא

 ,טויא טלעמב אוד שאו זלא ,תודומח םחל ןופ 'נוא ךלמ ינדעמ

 ןיא רדנוז ,םורב רעדא ?טרפאה  ןיגעװ ןופ ו"ח טינ זיא

 ןיא טייקרפכא 'נוא רהע רפ שאו ןיא ןשיװ וצ זע כיירש

 -- .הואג (3 -- .גנוטײלגַאצ (2 -- ,ך"פש קיטכיו טינ אנהכ (1
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 ןגוא ןייא ןיא דלב גנולגברוא , ,ןיהעז רפ 'נוא ,ןיב ןיסעזג
 וצ שייו גיצניא ןיב ךיא .ןיב ןימוק שלא םוא ךיא קילב
 טימ 'נוא ,ןגיטשג רדנא רעד וצ ליפאטש ןייא דובכו הלודג
 'נוא טבולג אייז י"שה .ןעמוק קעװא קעװ ןיל ןופ טלאמ ןייא
 לאז ןמ ןבירשג המדקה רעד ןיא יבה ךיא ,ןילא םוא טקנדג
 ןדניפג וזא ,ןייז ריכזמ םילשורי ןופ דייל שאד תורצ ילא אייב
 רעד ךיוא ,בועי ה כי א ןופ קוסּפ ןיטשרע ןיא שרדמ ןיא
 ןימוק רדנא רעד וצ הלודג רנייא ןופ ןינייז לארשי זד ,ןיכיילג
 לאז י"שה ;ןידראוו ןיסוטש רפ ןילא ןופ לאמ ןייא טימ 'נוא

 !ןמא םילשורי ןופ גנוטסירט ילא טימ ןטסירט שנוא
 טייצ 'נוא לייו ילא גנל ראי ןיהצצ זד לייװ רעד ןוג

 איד ןעד ,ה"רי רסיק ןופ רידנעל איד ןיא ןיזעװג תומחלמ ישורג
 ,וסאיטמ רסיק םעד ןא טגנעפש רדיוו ןיבאה םהיפ ןיא ןידנעטש
 רסיק רעד זא דלב װא 'נוא ;טנניד ר פ רטיק םעד ןא ךיוא
 ןיבאה ,זיא ןדישג"בא טוט םעד טימ טלעװ רעד ןופ סאיטמ
 ןיננעװג ראפ ןעד ןימונג ףיוא 'נוא טליװג גניק ןייא וצ איז
 ףארג ץלאפפ סכוד ןייא ,שרסיק זאד לאו ןעד אייב זיא
 טקרעטשג 'נוא טרסערגג ךיז טוה ךראד רע אז .סוקירדירּפ
 טוקירדירפ רסיק רעד 'נוא ;תומחלמ 'נוא טייצ ירעווש ישורג
 ןיגוצג םיא ףיוא זיא ,טגיניקיג טוה םהיּפ ןיא גנל ראי ןייא
 גיצניינ להאװ קלאפ ןישורג ןייא טימ טננידרפ רסיק רעד |

 גארפ 'נוא ,טנאיג קעװא גארפ ןופ ראג םיא 'נוא ןאמ טנזױט
 'נוא ןנואוג טרעװש ןעד טימ טפש דנל יצנאג זאד '!נוא|

 םעד ןיבאה םזיד ךאנ ,ןילפיג לאוו 'נוא ביל ןייז לא ךאנ ןגנואווצב
 ךאנ ןילאו טינ 'נוא ןיטלהג המחלמ טראפ זלא םיאנוש רסיק |

 ,טרעסירגג 'נוא טקרעטשג היחמ איד ךיז טוה םעד ךרוד ,ןיזאל
 אד .לוצ ןא 'נוא סאמ ןא טרעמג ךיז ןיבה םירסמ איד 'נוא
 איד ןיא גירק 'נוא קנַצ ישורג ןיבאה טקעװ רע ךיז ךראד רע
 זלא םיא טעה רדנא רעד ,ןיהעזג ןירעג טעה רדיא ןייא ,הליהק הביל
 ן?טנעלטנא ליפ ןמ טאה ןיבלה םזיד ךרוד ,טשינ רע 'נוא ןיבעג

 =- .ןגילעג (2 .2081ת85 (}
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 ריגרא ןע ןיא ,ןימוק ןיא גאט לאצ רעד ךאנ רעד ןעװ
 ךיז ןיבאה םעד ךרוד .,ןיטקאווג ןייז !םיתובר איד ןעד ,ןיזעװג
 איד ןא ראוו ןיפוא 'נוא ןידיישג בא ץנג תובכל 123/ איד
 ללפ 'נוא ,ןיגנפג ןא תקולחמ ישורג 'נוא ,ןיכארבג םיגיהנמ
 ךימ איד ,ילא ,ראוו ןיפא 'נוא שייו רכלמייה ןידנובג םירשק
 ףאנ ןיטפעה ןילאוו טינ טה ןיכיילג רפ וצ יבאה טנעװג ףיורד
 רפס ןיא ה"צ המלש גניק רגולק רעד רבא לייוו רעד ,ןיסספ
 אד רעד ,שטייט זיא זאד ,"םורע ןולק הסוכ, טה טגאזג ללשמ
 ךא ךיא ליו ךיוא םורד -- ,גולק ויא רעד ,טקעד וצ טנש
 טאג ;ןיכמ גיטפה םאנ טינ טייל יגיטפה !זיב ןגיבלעז איד
 'נוא ךניִז ןייז ןכילטיא אייצ רפ 'נוא ביג רפ יגיטכעמלא רעד
 ןיוא ןנייז זע - ,ןמא ,גביא טבולג אייז ןימאנ רגלייה ןייז
 איד ןיילא טינ ןעד ,ןידראו טרעהג םיטש ןוא ןיגאלק ליפ
 רדיוו ןידנובג 'נוא ןיבאה טגנעפש רדיוװ איז זד ,ןגנעפמש רדיוו
 ןיימ ןיא ףימ שכלעװ ,ןושרפ שניימ ףיוא רדנוז ,םיגיהנמ איד
 'נוא טאטש ןייק ךאנ דיר יכלאז 'נוא ןיג ןילעװ טה טשינ ןיז
 ,באה תוױדע 'נוא ,:ישר ךיא ןד לייוו רע ,ןיבאה ןילעו ןילעטש
 ,ןיגאז ךאנ ןינעק זיב שאו שנעמ ןייק רימ טייהראוו טימ 'גוא
 ןיבאה טלעז טכיר םוא וצ טנמיא גאט ןיבעל ןיימ הלילח ךיא זד
 ןופ קסַּפ ןיטכר םוא ןייא רגניוו ליפ ,ןיבעג רּפ רדא סקוצ רפ

 זע זד לייו רע רבא .ןידראװ ןייז טלצז ןיכארפשג זיוא רימ
 ןמוק וצ ה"ע דוד גניק ןמורפ ןעד ןייז ןיכז ןיכיילג רעד 'נוא
 ןיילק ןייא רפ טפשטנייפ טשנוז םוא רע זד ,ןראפ רדיוו 'נוא
 ףיוא שדוקה חור רעד זד גניק ןייא וזא ןגיק ןיב ןיילמריוו
 ,ה"ע ךלמה ךוד ,טאה טורג םיא

 ןמ איװ 4ל ט"פש זומת ןיא גאט ריפ גאטנאמ ןא ןונ
 רימ וצ ב"ב ןייא זיא אז ,ןיג לוש ןיא טנבוא ֹוצ ןילאז טה
 טויא גיבלעז רעד) טפוש רסיק רעד זד ,טגאזג רימ טה ,ןימוק

 ,טגערּפג םיא טעה (םילרצ ילֹא רביא םוקמ ןיא טשכיה רעד

 זיּב ןוא ןָא טרָאװ םעד ןופ ןצַאז רָאּפ יד (2 -- .רעטנצצָארּפ (
 -- .םישאר (2ג -- .81 טַײז ףא ןבירשעגוצ ןעװעג ןענעז "ה"ש ךלמה דוד;
 =- .תיבה-לעּב (5 --- ,טרפל (4
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 שאו ריֿפ טימ 'גוא ןימוק רימ וצ ןעק רצ זא זיא ךלגימ בוא

 בוא ןשיװ טינ ןאק רע .טרפטנעג םיא רע אז ;ןריו שמייהג
 ילא רע איו ,ןיטנעדוטש יִנייְז םימ טרידוטש טסייצ םויד וצ רצ

 + .רעוו ןיגאז םיא ךיא ןעװ .,טכײליפ ;ךיוא טרידוטש טייצ
 + רע טרצװ אז ,טרצגב 'נֹוא ףרדב נייז ןידאנג רעייא
 ךיא .ןײו :טרפטנעג רצ טשה ;ןימוק טרבלעז ןידאנג רעיא
 לוש ןיא ןיב'נוא ןיקארש רע רצז ךיא ןיב אז יג םיא וצ לי
 ,םיבוסו םישארו םיניצקה טכארבג רימ טימ םייה 'נוא ןיגנג
 ןביירג ו"ה טכמ הסיפת וצ רימ רע בוא ,טכאדיג רימ בה ןעד
 - .,ןיברע רּפ ךימ ןייז טנה איד רפ איז ןירצװ אז

 רשטוק ןייז ןיא טפוש רסיק רעד זיא לײװ רע ןונ
 .ויוה ןיימ ןופ טייוו טסיִנ ידוהי ןייא ֹוצ ןיראפ וצ ןימוק ןיגאוו
 ןיא הצש יצנג ןיא טלב טמיװג ןטראד טה 'נוא ,רביא ןגיק
 ףיונא זיוה ריפ ןימ ןיא טפוש רעד ןימוק זיא ךאנ רע .טכאנ רעד
 ןיזעװנ רימ אייבןייז םיבוטו םישאר איד 'נוא ,ןיבוּטש ןיימ רפ
 .טקישג ןירא טֵּפש רסיק רעד טה אז .זיא טלעמכ ןיבוא איוו

 רעז רע ןצד ,ןיג ןירא גאמ רע בוא ,ךימ ןיגערפ ןיזאל טה
 ;זיא ןיטש רפ וצ רטייװ איו .,ןיזעװג רימ ןא דובכ גהונ
 ףיוא םיא רפ ןייז 'נוא ,ןאג ןיר ןשייה םיא רימ ןיב אז
 טנה איד ןכילטיא רע טה אד .םעק יטבײה ראפ טימ ןידנטש
 וצ גיצניו טיג סשרדנא רימ ןעו ,טערג רדיו 'נוא טכיירג
 םיא רימ ןיבאה אז ;{021 ןיטערט בא רצ לי אז ןיבח ןדיר
 אז ןדנטשג וליטש איװצ ןייז ,ןביילב ןציז ןימאנ ןיא ןיסייהג
 ףיורד ךימ 'נוא ןטייז ןקניל רעד ףױא לוטש ןעד ןמונג רע טה
 ייטכעלש לייוו יטוג ןייא רֹצ טה וזא ,ןטייז יטכיר ןייז וצ טצעזג
 וצ רע טה ךאנ רע .טערג רימ טימ תשומש יכילריש רטנוא
 טימ יבה ןעד ,ןיג רדנוזב רימ לאז ,רצ טיב ,ךיא ,טגאזג רימ
 'נוא ןיגנג רדנזב םיא טימ ןיכאז ןדיר וצ ךלמייה שאו םיא
 ,ןיגרעל וצ ןיגעלּפ בה ןיילא ךיא זאו ,טריפג רדח ןייא ןיא םיא
 רסיק רעד זד ,אניוו ןופ ןידראוו זיא ןבירשג רימ זד לייװ רע

 יי

5 

 -- ,עכעלנײװעג (2 -- ,ליטש (1



 ףארגרוב ןטשרבוא ןירעה ןצד ןא טה טקישג ךילעפב ןייא ה"רי
 טײהרטימשג ךימ רצ זד (םהיפ ןיא רצה טשכיה רעד טזיא רע)
 טנראװב לאו 'נוא אניו ךאנ ןריפ ןיזאל לאז דנב ןוייא ןיא
 ןײז רדננא אייב רמיצ ןיא ןונ רימ איװ -- ,ךאו ישורג טימ

 ןיגאז ךז יגיבלצז איד ןיגאז ןרעג טלצוו ,רימ וצ רע טגאז ,ןיזעוװג |
 ףארמש .וטוג זיא :טרפטנעג םיא בה - ,עבש תב ןירעה ןער רפ
 'גוא ןיגאו ןיימ ןיא רימ וצ ךיד ץעז :רעה רעד רימ וצ רע
 רעד :טרפטנעג םיא בה ;עבש תב ןירעה ֹוצ רימ טימ טראפ
 ןיבענ ןיג סופ ֹוצ לו ךיא ,ןימאנ שטאג ןיא ,ראנ ראפ רעה
 ןיא טיג ךימ רע זר ,ןיזצװג טזיא םעט רקיע רעד .ןיגאוו ןעד

 559 םיא ךיא בה םורד ,ןיגאו ןייז ןיא ןריפ לאז הטיפת איד
 להאו איװ ,ןציז ןגאו ןיא ןילצװ טינ 'נוא }טגאזנ דיר זיוא -

 םימ לאז רניד ןײז 'נוא ,ןיראפ לאז רע בצה ןיטעבג םיא ךיא
 ,ךיוה ןיז ןיא עבש תכ ןירעה ןעד וצ ןיג ןיגאוו ןעד ןיבענ רימ
 ףיוא 'נוא ןיגנג רימ ןייו לא ,דובכ ןירעה ןעד רע טוט אז

 ןיה רימ אד ,זיוה ןייז ןיא עבש תב ןירעװ ֹוצ םיבוטו םיׂשאר
 ןילאו טשרדנא טינ טפוש רסיק רעד ךיז סה ,ןימוק ןייז |

 יכילרטשוא ליפ טגאוג רימ ינוא ,ןטייז יקניל רעד וצ רימ זלא ,ןיצעז
 ןיא םיא טימ לאז רע ,עבש תב ןירעה וצ רע ךארפש .תועומש -

 רע טה אז ,ןיגנג איז ןייז ןלא } ןימוק רדח ןכלרדנוז ןייז
 קילג םֹוא ןייז ןאמ ןטוג ןעד ןאק ךיא ,עבש תב רצה, : טגאזג
 טראוו ּוצ 'נא ןשיװ טרעװ רעה רעד ,ןיגאז ןיכלעז טינ

 ןונ ;ןיקערש רעד טרעה רג אז טינ לאז רע טימ רעד ,ןגנערב
 ףלעפכ ךילטצנרע ןייז ה"רי רסיק רעד זד ,ןירעה ןעד ךיא גאז
 ןד ,ןימוק ףארגרוב ןיטשרבוא ןירעה ןידאנג רעייא ןיא טזיא

 ףאנ טמיו רפ םוא דלב חלא ןגיל רע ףיוא יבר ןעד לאז רע
 ,ןיג ןיירד ךילגליו טינ ךיז רע איװ 'נוא ,ןילעטש וצ אניוו

 ךאנ טייהרטימשג ןזייא טימ 'נוא הרימש ןייא טימ םיא רע לאז |

 ּםער טלָאװעג טָאה ןײלא טפוש רעד זַא ,סיוא טמוק טסקעט ןשידיי ןטיול (1
 רעד תויה זַא ,קיטכיר טָאה טסקעט סאנהּכ } ויֹוה סעבש-תב ןיא ןרעלקרצד טסערַא
 ןטרינַאלפ םעד ןגפװ ןיװ ןופ העידי א ןעמוקַאּב ןיוש טָאה בוט-םוי-תופסוּת
 .ויוה סעבש-תּב ןיא ןײגוצרעבירא טפוש םעד טגײלעגרָאפ ןײלַא רע טָאה ,טסצרַא
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 איד ךיז רע וד טימ רעד ,רבא ףארגרוב רעה רעד ;ןריפ ןיוו
 זד ,ןילופב ןא ךימ רע טה אזלא ,ליװ ןטכיר רפ טכיר ךז
 ןאו טכייליפ ןעד ,ןילעטש םיא ראפ איװ ךרוד לאז םיא ךיא
 װלא ;ןסייר זיוא רע טכעמ אז 184) ,טכימ ןקיש םיא ךאנ רע
 ,ןוייא איד טיירב ןוש ךיוא זיוה ןייז ןיא ףארגרוב רעד טה
 טראפ דלב זא רע טרעװ ,רעװ ןלעטש םיא ךיא ןעװ ,וזא
 צבש תב רעה רעד ראו זלא ז"טכנ אייב ךאנ ןיװ ףיוא טריפג

 לאז רע ,ןיטעבג רעז טפוש רסיק ןעד 'נוא ,ןיקארש רע רעז
 וצ ןקיש םיבוטו םישאר א"ײװצ ליװ ,ןילייא רביא טינ ךימ

 רביא ףארגרוב ןרעה ןעד ןמ טרנװ טכײל'פ ,ףארגרוב ןירעה
 רע טה וזא ,ןייז לאז םיא ףיוא גיטפעה אז טינ רע זד ,ןדיר
 ןיטרװ אד ךיילג ליװ ךיא :טגאזג טאה 'נוא טגיליווב וצרע ךיז
 ןיגנג ןייז אזלא .ימוק הבושת טימ איז זיב ,טכנ יצנג ןייא
 ,לזייוו ינעה 'רו אירול דוד 'רהמ םיבוטו םישאר אייווצ

 רכילמיצ ןייא זיא ,ןטייז יניילק רעד ףיוא טנאוו ףארגרוב
 ןיפאלשג ןוש זלא טה ךיוא ,ןיקורב איד רביא זיא 'נוא ,געוו
 זיב טפאלקג ןא טרה ןיבה םישאר איד ,ןיועװג טרעפש רפ 'גוא
 איד רעד ,גנילרמעק ןייז איז ןיבאה אז ;טנפעג טוה איז ןמ
 לאז רע זד ןיטעבג איז באה ,טהיג טוה ךאו איד טכנ יגיבלעז

 ףיא ךילפמיל: רע איװ ןיהעז לאז 'נוא ףארגרוב רדחל ןיג

 ןיטשטלע איד זד ,ןיגאז םיא לאז 'נוא ,ןררעה ןעד טקעװ
 זיא זע ןעד ,ןיבה טונתא רפ טינ איז לאז } ןייז אד ןידוי
 רע זיא זא ,תושפנ תונכס שטייט ןיא זאד ,?םוראמילקארפ
 רעד זיב ,רעה 'נוא ןיה טעב םעד רפ שכיל ןייא טימ ןיגנג
 ןיטשטלצ איד וד ,טגאוג םיא 'נוא ,ןידראוו זיא טקעװרא רש
 יא וצ ןעד ןיבה טוג 'נוא רפ טינ םיא לאז ,ןייז אד ןידוי
 רפ רע טה אז ,ןיגאז וצ גידנווטונ ראוו םיא 'נוא ,?םוראמילקרפ
 טימ 'נוא ןילאפג סופ וצ םיא איז ןנייז ,ןימוק ןיזאל ךיז
 ךעד לאז :ןיטעבג יטשגינעט רטנוא רילא ףיוא ןגיוא יגידנייוו

 ןשיערבעה םעד ןיא יװ ,שרעדנַא לסיּבַא ןוא רעכעלריפסוא (}
 םעד ןטייק ןךיא ןדימש וצ לעפַאּב ַא ןעװעג זיא טסקעט ס'אנהּכ טיול } טטקצט -

 ,רעקיטכיר ןַײז וצ טנײש טכקעט רעשידײ רעד ,לָאפ ןדעי ןיא בד |
 ?6ו/6ט!טזח ֹות זחסזה (2
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 ןוייא ןיא ךימ טלאז ןמ וד ,ןיואל ןיהעשג טכנ גיבלעז זאד
 ?ןקיש רביא ןיװ ןעק גנוראו רפ טימ 'נוא ןסילש דנּב
 ןיצנאג ן'א ןינאו אד איד ,טפש ןידוי ילא רזנוא יא זע ןעד
 ןאד ןירעװ רדא ןטכימ זאו ;} ךעפשעד שורג ןייא םהיב ךגִצ
 ןמ וד ךורוא דא לטימ ואװ ןזיוא ,ןיטש רפ קלאפ יגימַג
 רפ 'נוא ןימענ טפה רמ ןיא זלא ןיטשכעה רילא ןירזנוא
 ןייא רפ ןיטש רפ ןילעװ זע איז ןילצװ טכייליפ -- ,גנוראוו
 ןידוי ילא רזנוא אייז רפ לאג טכימ זד ,הדירמ ל"ר איילבעד
 ךאנ ןישורג ןייא וצ םהיפ ןורק ןיא 'נוא דנל ןיצנג ןיא טפש
 טנייפ ירזתוא יכילטע אייב טכייליפ ךיוא זד ,ןכיירג גנולטש
 ןוט רכנעמ ןייא ףירג ןייא ראנ ןיכיירג טאּפש 'נוא ךאמש וצ
 רבא { ראוו ביל טינ ןיבלעז טעטסיימ הריא יכלעוו ,םידוהי ןא
 ,ןילאפג להאוו םנייז ךאנ ןיראפ םיא איירּפ ןיזאל ןידאנג רעייא
 וצ לאז ןילעטש ךיז רע זד ,ןייז גרוב םיא רפ ןילעװ רימ
 - .טרעװ ןיִּפִׁש ןידאנג רעייא םעוו רמ ןיוז

 בירב שרסיק זאד ןניא לאז גנילרמעק ןעד ןילופב רע טה זלא
 אוז ,ןימוק רדיוה ןיגראמ ןשייהג הניא 'נוא ןנאייל ֹוצ ןיִבעג
 ןיא ביג טכנ ןס4} איד 'נוא ,ןיבה טרפטנא ןייא איז ןירעוו
 לאז ןפולטנא טינ רע זא ,טפשגרוב רקנע ףיוא ןיבר םעד קג
 ןייז זיא טפוש רסיק רעד 'נוא ,ןימוק קירוצ איד ןייז וזלא
 ,טבולג טאג 'נוא טכיירג טנה איד רימ 'נוא ןיגנג זה וצ געװ
 שנגראמ וצ ,וןירעװ רישעב לאז זע טפאה רפ רע ,טגאזג 'נוא
 ,הנשמ םעד וצ ןיגנג טפוש רסיק ןעד טימ םישאר איד ןייז
 לאז ינוא ןיג ןסייהג טפוש רסיק ןעד ףארגנרוב רעד טאה אז
 וצ לאז ךיא ןד ןימענ ףיוא תוברע םיבוטו םישאר ילא ןופ
 ולצנאק םייהג םעד רפ ןילעטש 'נוא ןיגאט סקעז ןיא ןייז ןיוו
 ןצנאג רעד טולב 'נוא טוג 'נוא בייל 'נוא טסול רפ אייב
 ןעק גארפ ןופ ןיגוצג ךיא ןיב וזא ,ה"רי רסיק םעד הליהק
 ןימוק אניװ ןעק ןיב 'נוא ,טרפל ט"פש זומת 'ה 'ג םוי אניװ
 טקישג רימ טימ ןיבה םישאר איד 'נוא ,ךאנ רעד גאטנוז םא
 ,ל"נה ינעה 'ר שארוה
 א

 =- ,טסקעט ט'אגהכ ןיא טלעפ טפוש ןטימ ץאז רעד 4
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 רבא ןיבה וה שרלצנק ןיא ןגנג ידייב רימ ןייז זלא

 ,טלעטשג םיא רפ ךימ יבה .שנגראמ וצ זיב ןידנופג זוה וצ טינ

 ה"רי וסיק םעד ןימאנ ןיא דיר רגיטפעה רימ טימ רע טאה אז

 ןימ טימ בה טקורדג ךיא זד ,רשא וניבר רפס םעד ןיגעוװ

 רסיקהל רעװ זע 'נוא ,תודומח םחל 'נוא ךלמ ינדעמ םירובח

 רדיו ןבירשג ליפ ןנירד טעה ךיא זד ,ןידראו טגייצ ןא ה"רי

 ךיא באה וזלא ,ןיגוצג ןא גיטפעה ראג זע 'נוא ןביולג ריִא

 .רדא רימ ןופ ןניפב טלעז שכלאז זד ,אייז רפ טאג :טרפטנעג

 טכינ ןיקורד רדא ןבייוש הכיב זנוא רטנוא איד ,ירדנא ןופ

 ראנ ןייז רכיב ירזנוא ילא ,ראוו רפ ,ןיכז יכלאז ןופ איילרנייא

 זאד ,טיטש ארמג רזנוא ןיא שאו ןכיילג רעד רדא !טקארטסקע

 רעד ןיא זאוו שלא 'גוא ,בתכבש הרות ףיוא ןגי זיוא ןייא זיא

 ןירעטש רעד סנטליב ףיױא טערג זיא ןביושג בא טיטש הרות

 ןיכלאז ףיוא ,תולזמ רשע םינש 'נוא ?ןהענלפ ןביז איד רדא

 ךיא לאז זאו - ןיכמ םירבחמ רזנוא איד רעכיב רזנוא ןיבעג

 רימ וצ רלצנק רעה רעד זד ןדייר ליפ ןעד ןופ ןיביירש ליפ

 ,ללכ רעד .באה טרפטנעג םורדיו םיא ךיא שאו 'נוא טצרג

 ריפ ןיכז יטלעמב ןיבוא יכלאז רימ טה ,ןיזעװג טשרדנא טשינ

 ןיגעװ ןופ ןד ,ןיגאז לייט ןייא איוו טשרדנא טשינ 'נוא ,ןיטלהג

 ןייא זיא זאד .ןיזעװג לובליב שאד רצװ ךל מ ינדעמ ןימאנ ןעד

 רע ףיא רימ רע טה חלא ,ןריברפא ךיא איו טלחומ רקש

 'נוא ,ןיב טסג ֹוצ ךיא ואו ןייז טריטסצר רפ לאז ךיא ,טגיל

 זיא שכלאז ןעד ,ןיג שיורא טינ ףארטש טוג 'נוא בייל אייב

 ליפ ןימ ךאנ 'נוא ,ךילעפב יטשנרע טעטסיימ יכילרזייק רעד

 ןיבה טעטשיימ הריא ; רימ רע טגאז ןיטעב 'נוא ןיהעלפ

 ,ןידרעװ טצצוג ןזיא ןיא !ןאיווארפ וצ טלאז ריא ,טהג ןילופּב

 רטנוא יכילסע טרעװ זע 'נוא ,ןיטעבג זיוא ךייא ךיא בה ולא

 ךביא ,ךארפש ירעייא ןיא ןייז יטנרעלג 'נוא ינראפרע איד ,זנוא

 ן"י ןא {851 גאטנוז ןא .,גנוטכיר רביא רסיק םעד ןייז ןיבעג

 רלצנק ןופ ךילעפב ןייא טימ טפוש רטנוא רעד םאק ןומתב

 =- .'רעדג טינ ,"ףע, :טסקעט (2 -- ,ןטענַאלּפ (2 -- .גוצסיױא (1

 -- ?"ןאזירפ, ,,ןזיװא ר פ, רשפא (4
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 ןייז טפוש ןיא הסיפת רעד ןיא ךימ ןריפ וצ םירטוש 'ב !נואי

 טואל ןיטעב ליפ םניימ ןאנ .ןציז תותימ יבייח איד ואוו ,זיוה

 'וא "ףימ טימ טניילא גניג 'נוא ,ןייג קצװא םירטוש איד רע

 סופת ןיב ולא ,טסירטג 'נֹוא ןיגנג רימ טימ ןייז םיבושח ליפ

 'גוא גאט ןיצנג ןגיבלעז ןעד הסיפת יגיבלעז רעד ןיא ןיסצזג

 ןיק טייצ יצנג יגיבלעז איד ןמ טה ,שנגראמ 'וצ זיב טכנ

 ןעד ןראד וליפא ןדיר וצ רהימ טימ ןיזאלג רימ וצ םידוהי

 ןוטג ץטוג זלא רימ ןיבאה ןיטראד יגגנַפמג ילא 'נוא ,וטשנעפ

 רעד רימ טה שנגראמ וצ ,ןיבאה טנצקג רונ יז זאוו ,טנידג 'נוא
 יכילרע יכלצװ ןיזאלג רימ וצ 'נוא ןיבעג דחוימ רדח ןייא טפוש
 ןיבה טנבוא וצ גאטשניד ןא ,ןיינא רדה ןיימ ןיא ןנייז םידוהי

 םֹוצ טלוהיג בא טוה ךימ ןמ זד ,טכירג זיוא םילדתשמ יניימ

 יניימ ןיבעג וזװארפ רעד רימ טאה ןיטראד ,ןיזוארפ ףוה

 ואו טנואוג טאה רע 'נוא ,תרשמ ןיימ 'גוא רימ .סינפרדכ

 רימ אייב םידוהי ץעטש ןייז אז ,ןיבאה רבלעווג הריא םידוהי

 טשינ ,ןיזאלג רעגב ןיימ לא רימ טה זווארפ רעד 'נוא ,ןיזעווג

 ,ךז ןיק טגאז רפ

 ןיראטמוק איד ןייז ,זומת ןיא גאט גיצנאווצ גאטשרענאד ןא

 דיר רטשרע "היא ;ןיפורג ךיז וצ ךימ ןיבה 'נוא ןיסעזג רדיוו

 ,ארמג איד בה טבױלג המדקה איד ןיא ךיא םוראוו ,ןיזעװג ןייז
 שרסק ילא 'נוא טה טנערב רפ ראי יכילטצ רפ ?שפופ רעד זד

 "בה } ןיגלאפ וצ םיא גידלוש ןייז 'נוא ,ןיז הריא איו ןייז

 ךארפש םרזנוא ןיא ןבירשג זע בה ךיא :ןיבעג טרפטנע וצ םיא
 ןיגלאפ ֹוצ גידלוש ןייז קלאפ רונוא 'נוא ,ןיבאטש ךוב 'נוא

 ךאנ רעד ,הרות רעד ףיוא שריפ טכיר רעד זיא זד ,ארמג איד

 ,פגערפג רלצנאק רעד ךימ שאו ,ןלא טגערפג ךימ איז ןיבאה
 רלצנק ןעד ראפ ֹוצ בה זאװ ,טרמטנעג םיא בה ךיא 'נוא

 ןיג הסיפת רעד ןיא רדיוו ןיזאל ךימ איז ןיבה וזלא ,טרפטנעג

 טקישג וצ רימ זיא זומת ז"כ גאטשרענאד ןא 'נוא ,ןיזווארפ םוצ

 'וא טלאה ןיא ןזיד טימ קספ ןייא ה"רי רסיק ןופ ןידראוו

 -- .טטּפיוּפ (2 -- ,עמרוט ןופ טנַאדנעמָאק -- סטָאפָארפ (1}
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 טױט רעד ןיא רעװ ןירסמוק יד :ךארפש ןױא םויד טימ לאוו

 ןוטאפריפ ןייז 'נא טעטשיימ הריא זד ןיילא ,טגיל רע ףיוא

 רע דאנגב אולא ,זיא ךיז אייב טייקיצרהמרב 'נוא דאנג לטייא

 ןיבעג ףארטש רילאטשכייר םיפלא ב"י ךס םיא לאז ךיא ,ךימ

 ךיא ואװ } ןירעװ טריסאק ןילאז םירפס איד 'נוא ,םינמוזמ

 רילא וױא ךימ ךיא וד ,ןיּבעג רביא גנוריצ לבוז גינעט רטנוא
 ןיבעל זד ךימ רע ןד ,דאנג ידלימ טשגגעט רטנוא יטשכעה

 'נוא ןיכוז דאנג ךיוא ןילז טעטשיימ יהיא 2טה טקנעשג
 ףיוא רעװ רימ ןעוו ךיילג רימ ןגיק זןיא דאנג יכלאז זד ,ןשיו
 וד דאר ןייא רבא ,גייטש למיה ןיא ךיא זד ןידראוו טגיִל רצ

 טינ 051 רבא שרימ טוה ןמ ,לאז ןדנילש ןייא יא 'נוא) יק

 ,םירסומ איד ןיגעװ ,גאמ רפ טינ זע ךיא זד ,ןביולג ןילאוו

 ,ןיבה ןיבעג ראד ןאמ ןיכייר ןייא רפ ךימ איד
 רסיקה 4 יב םינלדתש יגיימ וצ רלצנק רעד טנאז בא תהריבו

 םויד ןיא ןיזאל ןיא טינ ךייא ריא טרעװ :טראו הזיד ה"רי

 הסיפת יטשרע איד ןיא רדיװ רצ טרעװ ולא ,ףארטש טלעג
 'ג איד ףױא ןירעװ טריפג רע לאז ןיטראד ְןֹוּפ ,ןידרעוו טצצזג

 םעד ףױא רע לאז ץאלפ ןכילטיא ףיוא ,הניוו םוקמ ןיא ץעלפ

 ןיטראד ןופ ,ןדרעװ ןסימשג ןיטור יפייטש טימ בייל ןיסולב
 םיא לאז ןיכיילג רעד 'נוא ,ןירצװ טריפג גארפ ףיוא רע לאז
 גארפ טאטש איד ןיא איד ,ינגנפג איד ילא ףיוא ןהעשג ןיטראד
 ןיימג יצנג רעד ךאמש רשורג ןייא ןייז לאז זאד טימ רע ,ןייז

 ןברוח זאד טניז ןיהעשג רעמ ןירעפ טינ שיכלצוו ןיטּפש ןידוי
 זד ,ןירעװ ןירעה שיכלאז איד ןיגאז ןירעװ זאו ןעד ;ה"ב
 'וא טאטש יטשכעה איד ןיא :ירניבר ןיטשכעה ןעד לאז ןיהטשג

 וצ םינלדתש איד םיא ןייז חלא - ,ןיטפש ןידוי ילא ןיימג

 רפ ןייז זאו ןירעגב טעטסײמ הריא : טערג 'נוא ןילאפג סופ

 טָאה בוט-םוי-תופסוּת רעד זַא ,ץַאז א ןֹופ בײהגָא רעד אד טלעפ (2--1

 הטנוא ךיא ואח) } דסת ןכעלרעזיק ןרפ װירב-קנַאד ַא ןעגנַאלרעד טזומעג

 ' טזײרגראפ טסקעט ןיא (3 -- ץַאז ַא ןופ ךשמח א ןױש יא װ"זַאא .,"גינעפ

 ףױאד ,זײרג (4 --.תמא חאמ תֿב הנק עילבתש, ;טסקעט רעשיצרבעה } "זיא '!נוא,

 -- ,רעגיּבַאװ (8 -- .םׂש ב ;ןייז
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 יוריא איד :ןזעװג בישמ רע טה אלא - ,ןיא טינ גצמ
 קלח וד ףאוטש הזיד לא ;טויא רשוע ןייא רע זד ,ןיגאז
 םיא םינלדתש איד ןייז אז .טוג שנײז טכיירג טינ תישימח
 הויד וד ,טייהראוו איד ןיא ךילקדנעטש ףיוא ןישיוו איז ,בישמ
 : םורדיװ רע טגאז ,ןייז םירקש טײל יגיבלעז איד ןופ דיר
 טנייז ןדיר טעטסיימ ףיא ליװ ךיא ןעד ,רדיו ןיגראמ טמוק
 םוי איז ןייז אז .טזאל ןיהעשג דאנג רעמ םיא רע זד ,ןיגעוו
 ,יראושג רע טה אז ,ןיגנג רלצנק םוצ 'ג םויו 'ב םויו יא
 ףארטש ןסיימש זױא זד טגיל רע ףיוא טה ה"רי רסיקה םיא זד
 ןגיק ראטקאפ רטוג ןייא זלא רימ רעװ רע ןיילא ,ןיהעשג לאז
 ןןיגײצ רע ךדאנג רעמ ריִמ לאז רע ,ןיזעװג טעטסײמ הריא
 ,ריטלעג איד ןיא ןגליוב ךייא טשאל 'נוא טגלאפ ןיבלאה שעד
 ןיכלאז ןייא גידלוש םידוהי ילא ךאד ןנייז הע לאז םיפלא *
 איד טניילא טינ ,ןזיל זױא 'נוא ןרירטער וצ ןאמ  ןיכוה
 רדנוז ,ןימוק וצ ןייז גידלוש ףליה וצ שרטיק שאד טפש םידוהי
 םינלדתש ןיבאה ,דנל אייקרט ןיא םידוהי איד ןיכיילג שאד
 גידְּפוש טינ רימ זד ,זיוא טוייוו : אינומרס רזנוא ןיזעװג בישמ
 ןעד בייל שנייז טפש טרעװ איד ולא ,רעמ ןויל וצ שנייא ןייז
 םיפלא 'י איד ןיא ךייא ריא טלעװ :רע ךארפש זלא ,ןינגנּפג
 טכייליפ ,ןיגנערב ראפ ה"רי רסיק םעד ךיא ליוװ זלא ,ןיזאל ןייא
 טעטסיימ הריא טימ ךיא בה ,טינ ואװ ,ןגיליווב ךא רע טרעוװ
 קילעפד ואד 'נוא ,ןדיר וצ יטשניימ זאד ףיוא טטנעש יויד
 ,רלצנק רעד 1861 טגאז ז'ה םויו ,ןיבה גנַג טראפ ןייז טרעוו
 םויד ףאנ ,םיפלא 'י איד ןיא טגיליװב טעה רסיק רעד ךיז זד
 ןעד ,ןילאצ וצ םינמז ףיוא ןיטלהג ןא 'נוא ?טריצילבוצ ךיא בה
 ליפ ילא ךאנ ;ןילאצב ֹוצ טיײקכלגימ ןייק טזיא םינמוומ ןיא
 הסיפת ןיא זלֹא רמיא ךיא זאד ,ןיכאו יכילפע ךאנ ,ןיטעב
 ולא םימלא 'ב ונייחד ,ןידראוו ןיבעג ןימרט רימ זיא ,ראוו
 זיעובש 'ו רחאל דוצו ,םיבוהז ףלא תועובש 'ו ךאנ 'נוא ,דלב
 'י ךס ןוערפ םולשת דע 'הז ףלא הנש 'יעיבר רחאלו 'הז ףלא

 שה ציל פוס (2--,םחנמ שדֹוחל םוי םירשע ,ישימחה םויצ , :.רֹּבעַה (1

 ,ןטצּבעג
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 ףולאה ןיצקהו שארה ,הבוטל רוכז טאג רעה רביל ,טאה .םיפלא

 ןא יטשרע איד טימ ןיפלאהג רימ טה רעד ל"ז :ש"ב בקעי 'ר

 הליהק ישארה ,םיפלא 'ב לע טכמג ליסקעװ ןייז רימ 'נוא באג

 שארה ינתוחמו 'הז תואמ 'ז ןיבעג ראייטש וצ רימ ןיבה ןיוו

 ישנא ראשו םינמזמ ט"ר 'ק טקנשג רימ טה ךונה 'ו ןיצקו

 ףיוא ןיזעװג תוברע רימ רפ הנייז אניו ריצב םיבושח םיבידנ

 רצד ינעה 'ה להקה שאר רעד טמלעה איד גנולאצ יגירביא איד

 ילא רימ ןנייז -- ,שיװאלפ ףלאו 'ר ,ןיגוצג גארפמ רימ טימ

 וצ ןיבעג ריפ ראפ וצ ךימ בה ךיא ,ןיזעװג תוברע תרחומה
 הסוכו :טגאז רעד ,ה"ע ךלמה המלש ןופ הצע איד ןיגלאפ
 ןטייל ןופ ךאמש 'נוא דנש שאד רעד ,שטייט זיא -- םורע ןולק

 טלעמ רפ 'נוא ךיא גייווש רפ זאד ; גיטסיל זיא רעד ,טלעה רּפ

 תוברע ןידנטשג זױא בה ךיא זד ,טייק רדיװ רשורג זאו טינ

 איו ,גארפ וצ טייל יכילדיש רטנוא ליפ ןופ ןיגנערב וצ טראפ
 ןיבראטשג ןונ טייצ רזיד ןטייל יבלעז ןיימ ךיא ,ןיוו וצ ךיוא

 ןיבעג רפ ןניא לאז 'נוא קצװא ןוש ןייז דניז הריא ילא ,ןייז

 | ,ןידרעװ טאייצ רפ 'נוא
 רביא ישורג גידלוש איז ןייז םזיד ןא ,ראו רּפ רבא

 איד דלב וזא ;למיה ןא זיב טכיירג אז איד ,דלוש יכילדניוו
 ךימ רביא 'תו טאג יגיטכעמלא רעד ךיז זד ןיבה ןיהעזג םיצשופ
 ,טוה ןזאלג 'נוא טנוג רפ ןיבעל ןיימ רימ 'נוא טאה טימרבוא
 ךרוד 'נוא ,ןוטג בא טינ רימ ןופ ץרה זיב ריא איז ןיבה וזלא
 בירב ןייא ,םהיפ ןיא רעה רגיטכעמ ןייא ,לשומ ןישורג ןייא
 אניװ וצ ףוה שרסיק ןיא ןירעה שורג ןא טכארבג ןיגצװ וצ
 לאז רימ רע זד ,ןיגנערב וצ ןיגעװ וצ ה"רי רטסיק ןעד אייב
 ךאנ ךיא לייװ רעד 'נוא ;ןימטנ קעװא גארפ ןופ תונבר שאד
 איד ןיא ךאנ ךיא ןיב ,ןיטכא תוברע טימ טהיג יבה ןוט וצ
 םשב רילצנק רעד טגאז םחנמ שדוח 'ג םויב ,ןיזעװג הסיפת
 זאד .זיא ןימונג גארפ ןופ תונבר זאד רימ זד ,ה"רי רסיקה
 זיג ןיבה ןוטג רימ טימ איז זיֵב זאו ,זלא רדנוז ריגרא ראוו

 -- .עבט-.תב (



 'לצ ךיא ואוו ,טיב ראפ 'נוא ךארפש ריפ איד ילא 'נוא .רעה לא
 ימיהנ יגיטכעמ ישורג ןופ טייל יטוג ךרוד בה טכארבג ןיגשוו
 ךיא ןיב ןלא ;ןיפלעה ןילצװ טינ ןלא טה ,םירש 'גוא םילשומ
 רמינ ךיא ןפד ,ןיזעװג טונ רשורג 'גוא 0 ןידנש יׂשורג ןיא
 שנמוק ןייא ןייק 'נוא בה ןיגעמ רפ הניימ יְלֹא ןיא ךילעה ןייא
 ןגױא שנטייל ןיא ןימ טינ ךיא זד 'וא ,ןיבה וצ טינ רטײװ
 טכמ 'נוא טפױק רימ רעד ,טאג אייז טבולג ,ןייז טכאיג לאז
 ,יגיבלעז ןד ןייטש ןיױא זלא ןינעק בוה ךיא וד ןיבעג טוה
 מא ,גיביא וצ יב גיביא וצ ןימאנ רגילייה ןייז טבולג

 'נוא ןימונג ןא תוברע זאד ןמ טה בא 'חב 'ו םוי ןא
 םירפס איד ןיגעמ לאז ךיא זז ךיוא ,טגידיל רא הסיפת איד ךימ
 רטנוא יכילטע רדנוז ןילפג ןיימ ךאנ ןיפיוק רפ 'גוא ןיטלהב
 ירדנא טאטש ןא םוכע וא םיתוכ לשמל וא ,רטרערו  יכילדיש
 ןיִא ךלמ ינדעמ רפס ןמאנ ןעד רבא ,לאז ןביירש וצ רטרעוו
 ןיבה םירסומ איד טראיינ ,ןידראוו ןיטלהג ריפ לאמ וצ טינ
 ךאנ .טקעד רפ ןיבה תוריסמ הריא איז ןד ,טּכארבג ףיוא זע
 ,תואצוה טאהג באה גארפ ךאנ ןיננל רפ ישורג ךיא וד םעד
 ךראד 'נוא זיא ןימוק זאד רימ רעהא ואו ןיראפ רע ךיא ןיב
 זיא 'נוא ,ןידראו ןיא ןימונג תונבר זאד רימ לשומ ןיכלצוו
 זלֲא ,ה"רי רסיק ןעד אייב רעה רגיטכעמ רשורג ןייא ןיזעוויג
 ןימ באה 'נוא ' ץ"ש תנש הילדג םוצב ןימוק םיא רֿפ ךיא ןיב
 אוד גאלק ןיימ זאד 'נוא טגאזג טשגנעל ,ןיזאל ןסיוו טונ ישורג
 ןיא רימ לאז רע טויא ןטיב ןיימ טראיינ ,וזיא טינ טימ רצ
 ןיבלה תונבר זאד ןיגעװ טעטסיימ הריא אליב ןיִגנָל רע דאנג
 םיא ףארטש טלעג זאד איװ ,ןיבעג טרפטנע וַע רימ רע טה
 :טימ רע רעװ ןיבלה תונבר זאד רבא ,ןיזעװג רעוו רדיוו וצ
 ןטשריפ םעד רפ טוה טמירב ךיז רעד ,רגכלעו רעד טייז ריא
 ץנג זאד 'גא גארפ ןופ רטלה טאטש רעד ,ןייטש ןיטכיל ןופ
 ןאיצבשוט ןייא טימ טה טגיז רביא ךימ רע וד ,םהיּפ ךיירגיניק
:5 

 -- .ה"זאא ..טרטײב ,ףָארטשטלעג ערעװש יד ןרעדלימ טינ ןיוש רע טעב וג ,ויא ןיז רעד .טזײרגרַאפ ץַאז רעד זיא "זיא טינ, דיּב "טסגנעל , ןפ (1
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 'ןהעז וצ זיא ּ!ותומחלמ לעב ןואד רעה :ךיא ךארפש
 ןעד ,טייהראו םוא לטייא טימ ןיגנג רימ ףיוא טזיא ןמ וד
 ,ןיב ןיראפג ןניא ןופ ןינעװ ןהצצ טימ ךיא וד ,עודי זיא זאד
 ,ןרניד הריא טימ ןטייל ראיומ ,ןטסירק ןיזעװג אייב רע 'נוא
 רעד וצ זד ,ןיגניװצב ןרדנוז 'גוא ךילשיו ילא ןינאק איד
 ןיבארגב דרצ רעד רטנוא טשגנעל רפ טשריּפ רעד טייצ יגיּבלעז
 ןידראװ טרעק רפ ןיטוג וצ רע זיא ןעד זלא ,ןידראוו זיא
 ןאק ןיגנערב וצ ןיגעװ וצ תונבר זאד :טגאזנ טאה 'נוא
 טנעק ריא זד ,היחמ יררנא זױא ךױא טכוז ,טינ רבא ךיא
 ךייא ךיא ליװ ןט?} אד ,ןגיטכעמלא ןעד טאג טימ אד ןניד
 ןאװ רימ וצ טמוק ,,פלאז ראט 'נוא ריט ןיימ ,ןייז גיפליהב
 וצ ולא ךילניט שקינ וצ :טרפטנעג םיא יבה .טלאו ריא
 :רימ וצ רע טנאז ,ףיורד ןסילפ רפ טנגוי ןופ ןיב ,תונבר
 זיוא ךייא טכוז ,רסיק םעד רטנוא טפש ןידוי רעמ ךאד ןייז
 ךייא לאז ,תונבר ןייא ,זנכשא ןיא יא זאד ,ךייר ןשמיר ןיא
 ךיא איו ,אמ ןימרא ךיא :ךיא ךארפש אז ,ןירעװ ןיטלאהג
 ןימוק ןייא גיצניװ לארביא ,טינ רימ טניד זע ,ןיראוג ןיב
 ; רימ וצ רע ךארפש  ,רימ ףיוא ליפ ןייז באג זיוא ינוא זיא
 ךיא ןיב ולא .ןירעװ רסעב זלא ןאק ,ליײװ ןייא ךייא טלודג
 טיקנ ,טאפש 'נוא ךאמש טימ ןיראפג גארפ ךאנ שנגראמ וצ
 ןימוק גארפ ןעק ךיא ןיב ,תונבר ןופ 'נוא טלעג טימ סולב ינוא
 ףיא טגראזב 'נא טבירטב ראג ץ"ש תנש רופיכ םוי ברעב
 ןיא ךיא ראו ןיבלאה רעד ,טאהג בה ןיגראז וש ךיא ואוו
 : םישדח 'ג ןיגעלג 'נוא ןילאפנ טייהקנערק ישורג

 טלאז ריא וד ,וצ רימ טרעה ,רדניק הביל הניימ ןונ
 ךיא בה ,ןיטפירש הניימ ןיא בה טכװג ליפ ךיא אוד ; ןיבעל
 ןאמ רכילרעה רגיטכעמ ןייא טה טגאוג רימ ואװ ןידניפ
 ,ןיטלהג ריּפ רע ךיוא 'נוא ןיזעװג טשואווב זיא רעד ,אקארק ק"קמ
 .ריפ רעד 'נוא ,תומכחה לכבו הרותב רעה ןייא ויא רע וד

 -- ? רעשירעטילימ א ןעװעג זיא טײקכעלנעזרעפ עטלעטשעגכיוה יד (}
 ---.ןייז ןפא ךייא לאז : ןַײז ףראד ,"ןרעדנא ךיא, ; גיזטרג טטקעט ןיא (2

 -- ,,ךינפל חותפ דימת יִתיּב היחיו, ,'רבעה
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 ןימש וצ איד ,םיגיהנממ טשרע רעד 'נוא ןיזעװג שכילמעג
 ויא ןימאנ ןייז .ןילופ תוצרא שלשב ןיבה ןטיבג וצ 'נוא
 ןמלז לארשי 'ר ןיצקהב ץיוורוה תחפשמ יולה סחנפ 'ר ןיועװג
 הבושח השא ןייא ןיזעוװיג זיא (0 התוחאו ,גארפ ק"קמ והיעשי
 והלכער 'מ התבו ,ןריטש איד הקבר תרמ המשו גארפב הרישעו
 ןופ ךיא בה ,ןיזעװיג זיא גארפב לאמ ןיא וזא 'נוא ;'תש
 איד ןיא ,הלבקה בה ךיא :טיטש רטייו אד איװ ,טרעהיג םיא
 "ה וױ ,ןיועװג רוג תוכלמ זאד טאה מ"ב תורױג איד טייצ
 .ןידרעװ הנערב רפ ('נוא םידוהי ןופ םירפס ילא ןומת ןיא םימי
 ןיטאבג זיוא תינצת טייצ יגיבלעז איד ןיא םימכח איד ןיבה וזלא
 ןײא םיא לאז זיא גיבלעז זאד ,םולח תלאש טכאמג 'נוא
 !טה אד ;טויא רוגנ םימשה ןמ הריוג איד בוא ,ןימוק ריפ םולח
 תרותה תקה תאז :ריטרעװ איד םולח ןיא ןיזעװג בישמ ןמ
 יניבלעז איד ןיא ןיגנג ךיילג זיא הרדס איד 'נוא ,ומוגרתּכ
 רע זע :טגיליג זױא םולח ןעד םימכח איד ןיבה ולא .ךאוו
 ג"אתיירוא תריזג א ד, טזיא םוגרת רעד איװ טניימ
 זר םירפס איד ףיוא טייטב 'נֹוא זמר ןייא זיא איז ןעד ,ןטז}
 יטשרע זאד 'נוא ,אניװל גארפמ ןהיצ זומת 'ה ןיוומ בה ךיא
 לאו 'נוא ,ןינערב רפ אױ לאז ןמ זר ,ןיזעװג קספ רעד לאמ
 ,םירפס יגיבלעז איד ףיוא ןיזעװג זיא הריוג רקיע איד טשיװג
 קוספ רעד אז ,ןייז טניימג טימ ךא איז ןיגאמ ןטייצ רביא וצ
 ךיוא זאד 'גוא ,יתצמש װ םיתש ,םיקלא רבד תמא :טביירש
 ןיא וומתב ז"יב םויה תוצח ךאנ םירפס איד ןיגעװ ךיא זד
 םגי ,ןימוק שיור רדיוװ םויה תוצה רחא 'נוא ,ןידראו סופּת
 ,ןיגצוװ טשעד .םשהמ ןיזעװג הפיזנב ןייז לארשי זלא איו רפסמ
 ,:וא רווג ךיא ןיב ,טזיא ןיגנג רימ איװ בה טליצ רע ךיא איו
 'צוא ריטכעט 'נוא ןיז רעדניק 'נוא :לעפב 'גוא רימ ףיוא טיבג
 -טריוו ןימוק חישמ זיב רינש ,רמדייא ךיוא ,גנילמיק ךאנ ירעייא
 וע ליװ רע -- ,לוש טנבוא ךאנ זיב זומת 'ה ןיבה וצ תינעּת

: 

 ו

 ,ז אירטזױגב -- א ד :רעטיײרב טייג שיערּבעה (2 -- ."הלכעג , 'ּבעה (}
 לעמב 'גֹוא טיבג 'נוא :;םתסהשִמ (2 -- יוֹומּת ןט5 ןפיוא ומה ַא ָאזלא
 ,רימ ףידׂא
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 ךיא בה אז ,זיא ןיטשגנעל וצ גאט איד 'נוא זיא רמוז ןטימ/

 'ה ןעװ 'נוא ; ןיג זיוא ןירעטש איד זיב ןייז רזוג טלאווג טיני

 "א םויל החדנ תינעת רעד זיא אז ,תבש ןא טלאפג זומת-

 רחא העש יצח ןעװ ונייהד זיא ןייז הלודג החנמ ןעװ זלא-

 זיא ךאנ רע 'נוא ןייז ללפתמ החנמ איז ןיגאמ .,טזיא תוצח

 ךיא לאז בוא ,ןיזעװג קפס ןייא רימ זיא ,זױא תינעת רעד

 הסיפת רעד זיוא ןיב זלא ,גאט ןעד החמשו התשמ ןייא ןיכמ -

 איד ,טייל ליפ ןוט וצ זע ןיגעלפ וזא ןעד ,ןידראוו טגדילרא

 ןעד ,ךיילג הניימ ֹוצ טינ זיא הרצ ןייא רבא ,ןיזעװג ןייז סופת

 רשא לכ רימ 'נוא ,ןיגנג הסיפת זיוא סולב 'נוא רעל ןיב ךיא

 תואצוה ירדנא 'נוא סנק טה טקעלק טינ 'נוא ,ןימוק קעװ יל

 וצ ןיב ןיצװג הבשחמ איד ןיא ךיא איו 'נוא ,ןילאצב וצ

 ןימוק טנה איד רטנוא רימ ולא ,ןוט םזיד ןיא זאוו ,ןיכוזב

 ,רתסא תלגמ ףיױא שוריּפ ןייא ,"חקל ףסוי, טשייה ,רפס ןייא

 השעמ, רבהמה ,זנכשא רזעלא 'והמ ןואגה ןיזעװג רבחמ טה

 איד זד טמוק זע איו ,רע טגערפ המדקה איד ןיא 'נוא ,"'ה

 איד זד ,טכמג ההמשו התשמ ןייא טינ הכונח ןוּפ םיאנומשח

 ןיהעז וצ סנ רעמ 'נוא ,ןיזעװג רסעב 'נוא ריסערג זיא הלואג

 ןיועוויג םסרופמ טינ סנ סאד טזיא ,רתסא תליגמ ןלא טויא

 טרעװ ןיטוג ףיוא םזיב ןופ ךלמ ןייא זד שודיח ןייק זיא סע

 םיאנומשח איד :ץורית ןייא רע טביג זלא - ?טרעק (83} רפ

 ןופ ךױא לארשי קלאפ לייו ,טהג החמש יטכיר ןייק ןיכה

 ןיומ ןיבה ,ןימוק טלעג רעייז םוא ךיוא ,ןימוק םוא ןייז ןניא

 ןיא החמש ןייק זיא רימ זד וש"כמ ,ןיכמ ץצ לש הרונמ

 וימחרב י"שה יב ןצפיז 'נוא ןראיורט ליטייא טראיינ ןיגנג

 ןייז הכוז ןיזאל ךימ רדיוו 'נוא ןיכמ טוג רדיוו טרעװ וידסחבו

 | ןמא ,ןימוק וצ הלודג ןייא וצ
 הלענה הניו וצ ןיזעװג זיא ץ"ש תנש טבש שדוח ב

 ןיבוא ןוש רעד ,ל"נה ש"ב בקעי 'ר ןיצקהב ?ש"ב םהרבא 'ר
 טקישעג רימ רע טה 'וזא ,ןיטוג וצ זיא טכאדב 'נוא טלעמב
 ןייז גאמ ךיא ,דאנגּב רימ רע זד ,ה"רי רסיקהמ ךילעפב ןייא

 -- .עבש תב (2 += ,ןכט.לנמ (1



 ץימער טשייה זאד ,ונכשא ךיירגיניק ןייז ןיא ואו טשרדגא בר
 םידוהי טראייונ ואוו ,ןטשריפ רוק 'נוא םיכלמ ירדנא 'נוא ךייר
 רימ טה שיכלעז ,ןימענ ףיוא בר ןייא רפ ךימ ןילעוו 'נוא ןייז
 טה ךימ רע ןד ,ןעד ןא ןיעװיג דבכמ םהרבא 'ר טוג רעד
 וצ ןיבעג ראי"יטש וצ ,טקנעשג 'גוא טכװג םייה רעד ראפ וצ
 טלעװ ךיא ןעװ 'נוא .שכייר 'והז 'ק םינמומ תועמ סנק ןצד
 איד יא ןיגנג טייצ ילא רימ רעיוז 'נוא רעווש איו ,ןליצ רצ
 ןעד ,ןליצ רע וצ טינ זע ךיא שיװ אוד ,ןילאצב-וצ ?ןימרת
 ,טהג ןגראפ 'נוא ןטניה בה ךיא זאװ טפיוק רפ זלא בה ךיא
 ,טקעלקג טשינ זלא זאד ךימ טה ,בהוו ףסכ ,םיטישכת ,טעטש זיוה
 זיא ןיגעמ רפ ריא זא ,רעמ ןיפלהג ךא רימ ןיבה ןיז ןיימ
 ןיפלאהג ליײװ ילא רימ טה ?ש"ב בקעי 'ר רעד 'גוא ,ןיזעװג
 איד ןעװ לאמ ילא'נוא ,ןוטג טה ןיטשרע וצ רימ רע זאװ ןא
 ןינעק רישערג טינ רַעֵצ רעד טה ,ןימוק ויא גנולאצב ןופ טייצ
 'וא ,ןיב ןימוק ףיוא טלעג טימ ךיא ןיב ,רימ ףיוא ןייזג
 טראפ בה ךיא זד ,י"שה ןופ דאנג איר ,ןיהעזג ךילרפניישב

 ףֶׂש ןייא ֹוצ רמיא טה רלצנק ימייהג רעד ןצד ,ןימוק ןינעק
 רע 'גנוא ;ןייז איצומ רימ ןופ תועמ זאד לאז רע ןבירשיג וצ
 ףעה בוח רעד ואװ 'נוא ,ןיב שכיא רעװ ,טה טשיוװיג טינ
 ןאוו 'נוא ןיב ךיא רעװ ,טגערפג רימ ךאנ רע זא 'גוא ,טמוק
 רע זיא חלא ,טה טגאוג ולא ידֹוהי ןייא 'נוא ,זיא ןוט ןיימ
 'נוא ,טגאלקג ןגױא יגידנייו טימ םיא בה 'נוא ,ןימוק רימ וצ
 ילא טגאוג וצ זנוא רע ,ןיזאלג ןירערט ןיכיילג רעד בייוו ןיימ
 בוא ,ןאט וצ זיא ךילגימ רונ םיא זאוו ,ןיבה וצ גנודייל טימ
 םוצ ,ןיז טכאדג רע לאז ןיטוג וצ ,ןיטלאהג ןיגאז וצ ןייז
 תואמ 'ב ןיפלאהג גארפ להק זאד רימ ןיבה ןימרט ןטשרטניה
 ןױעװג דנכמ ךימ 'נוא ,ןיבעג ראייטש וצ שכייר 'הז םישמחו
 ןאד יא ןופ ,לוש לזיימ ןיא ןנשרד ךל חלש 'פ תבש לאז וד
 ,רעװ ןהיצ ןניא ןופ ךיא

 טלאצג ןא ה"עב ךיא בה א"צש זומת שדוחב 'ב םוי ט8ֿ}
 ןעק ןיגוצג ךיא ןיב סנגראמ וצ 'נוא ,סנק םיפלא תרׂשצ יָלֹא טהג

 ---.ךיגעה '5 :אנהכ (2 -- ,ןימרעט 6
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 ןז ןיטשגנוי ןיימ 'נוא 'נוא דגיק 'נוא בייוו ןיימ טימ ןילבול
 ןיז ףיוא ,בה טנרעליג ןיוש ךיא םעד ,'יש םהרבא רעב 'חבה
 הלענה תב רתסא הלותבה טה ןימונג רע ןעד ,ט"זמל הנותח
 רעד ןיא רע 'נוא ,ל'ז המלש 'והמ החמומ אפורהב לאיחי 'הכ
 ןאמ יכילטסעק רטוג ןייא 'נוא לודג רשוע רעד ןיצקה םדייא
 בייו ןיימ טה הנותח רעד ךאנ ,אטילד קסירבמ שרזיל השמ 'ר
 ףךיא איד ,רדניק ירזנוא ,תולותב 'ג איד ךאנ גארפ ןייק ןילאוו
 ויא לייו רע ,אניווק"קל ןימוק יז זא 'נוא ,ןבה ןיזאלג ןיטרעד
 ,טנעק טראפ טינ איז טה ,אנוש ןופ ןידראוו ןימונג ןייא גארפ
 'והמ ףולאה ,ןוז ןיימ אייב ןיטלהג ףיוא ךימ ךיא בה ולא

 ןרהא 'והמ םדייא ןיימ אייב בייוו ןיימ 'גוא ,קסירבב ל"גס .יול
 ,ךאו תוחילס איד ,ב"צש ראי ןיא ,אניו ק"קד שלרימ ל"נס
 ןיא איד ,הלודגה בורמצנ ק"קד םיגיהנמו םישאר איד ןיבה
 .ףימ איז וד ,טקישג רימ ךאנ ידוחי ןייא ,ןנעז ןיטניה ןיסייר
 .שורג רעד 'נוא .הנש 'ג ףיוא בר ןייא וצ ןיבה ןימוניג ףיוא
 גיבלצז זאד ןיא רעד ,ןילבול ק"קד ד"בא בקעי 'והמ ןואגה ברי

 ,ןייז ןדירפוצ ןעוו ,טה טרענב לחק ןא ,קסירב וצ ןיזעװג בר לאמ
 וע ןהשרד הבושת תבש ןעד טימ ןייז דבכמ ךימ רע טלעװ
 םסרופמ ךיוא זיא ,ןיהעשג אזלא זיא 'נוא ,ןילפג לאוו ןניא טה
 ףאנ רעד גאטשניד ןא ,בה תשרדג ךיא וד השרד הבשח איד
 ןייז 'גוא לגס לאומש 'והחמ ףולאה ,ןוז םניימ טימ ךיא ןיב
 בידנו ןיצקה ןב קשרבא 'והמ ןואגה תב הרובד 'מ הצונצה בייוו
 "בוא ןיראפג דניזיג זיוה ןייז 'נוא ל"ז לאו לאוש 'ר שארהי
 שדה יצחב ףליה ץטאג טימ ,לודג ךובכב בורמענ ןעק ןימוק -
 ןלא גארפ רדיו ה"רי רסיקה טה טייצ יגיבלעז רעד ןיא .ןושח |
 אז ,ןיהעשג ךייל ןייק ידוהי ןייק זיא ,תוצובש ברעב ןימונג -
 ףאנ טקישג בה ךיא 'נוא ,גארפ ןעק ןיגוצג 'ית יתשא טזיא |
 .ןדניק איד טימ ןיגנערב איז לאז ייש לאומש 'ר ןוז ןיימ = ריא |

 ללותבה רטכאט ןיימ ןיזעוג ךדשמ ןוז 'נוא בייוו ןיימ טה וזלא

 בקי 'ר בידנו ןיצקהב לאומש 'ר רוחכה טימ 'ית שארבאד 'מ
 ישורג טימ ב"צש לֹולֹא !ב"כ ןימוק רימ וצ ילא ןייז וזלא ,ש"ב

 == .ויכ -- 'רבעה (1



 לעב לימ ןייז ,רדנעל שרסיק ןעד ןיגעװ ,תואצוה יגיטכעמ
 איד ןךימ ןיבה ג"צש חספ לׂש ה"חב 'נוא ,ןיגעלג תומחלמ
 ףיוא ךאנ ןימוניג ףיוא הלודגה בורמענ ק"קד םיגיהנמו םישאר
 ק"פל ד"צש רייא ח"רב ,םינש 'ג ןגיראפ איד רביא םינש 'ג
 הליהק יטשרע איד ,רמדאל ק"קמ ידוהי חילש ןייא ןימוק זיא
 ףיוא ךימ ןיבה 'נוא ,ןיהלאו תנידמב תוליהק טפיוה איד ןופ
 ןיבה 'נוא ןימוק ןיה ןיב .ד"באו י"ר וצ םינש 'ג ףיוא ןימונג
 .ףייא ח"רב ו"צש תנש הנש 'ב רחאו ,לודג דובכב ןיגנפטנא ךימ
 םידוהי םיבושח 'ב ולסמערפ ק"קד םיבוטו םישאר ןיבה |89}
 ד"באו י"ר וצ ןימענ ףיוא ךימ ןיבה 'נוא טקישג רימ ךאנ
 .טינ ךימ ןיבה רימדאל ןופ להק זאד רבא ,םיבש 'ג ףיוא
 , ,םינש 'ג רביא ןימענ ףיוא םינש 'ד ףיוא ךאנ ךימ 'נוא ןיזאלג

 ףיוא ןיטלה וצ ןימונג ןא קרטש ךימ בה ךיא לייוו ןונ
 .תונבר ןעד ךז ןיא ןידראו ןיא טכמג זװ ,תונקת יטלא איד
 םינהכ איד טימ טזיא ןיגנג וצ לביא אוד זד ,ןימענ ףיוא
 = ,ידראו טצעזג ןייז טלעג ךראד איד ,טנש ה"ב ןיא םילודג
 םימרח ישורג טייצ יגיבלעז איד ןיא םינואג איד ןיבה םורד
 רעז 'נוא רעז ךאנ רע ןייז איז 'נוא ,טכמג ףיורד תוללקו םיודנו
 ןגיוא ןטייל ןיא תונבר זאד ה"ועב ךראד רעד זד ,ןידראוו ןיכארביג
 טימ ךיא בה אזלא ,ןידראװ זיא ריטכלג 'נוא טעפשג ןייא
 איד טימ ,רמדול הליהק איד ןיא םיגיהנמו םיבוטו םישאר איד
 איד קוחמ ,טרעהג רימדאל ןעק זד ,לילג ןעד זױא םישאר
 זאד 'נוא .טנעק ןיבאה רימ זד טשעב רילא ףיוא ןיזעװג ּתונקת
 ןיזעװג ןייז תונקת יטשרע איד ןעד ,ןיזעװג ףיסומ רימ ןיבה
 איד ןצד ,ןול וצ ןיבעג טלעג איד ,םינבר איד ףיוא טראיינ
 בה ךיא רבא ,ןיילא םינבר ןופ ןױצװג טכמג ראנ ןייז ןגיראפ
 ףיוא ןיזעװג ףיסומ רימ ןיבה ,םיגיהנמו םישאר ןימונג רימ וצ
 רימ ךיא בה םזיד ךרוד .םינבר טלעג ךראד ןימענ ףיוא אוד איד
 דנטש םיא ליפ רימ ןיבה 'נוא ,ןיטכיר םוא וצ טכמג םיאנוש
 טרעק טשינ ןילא םזיד ןא בה ךיא רבא ,ןיכז לימ ןיא ןוטג
 ק"ק ויא ךאנ רע ,ףליה 'תי טאג טימ ןיגנג קירוצ טשינ 'גוא
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 העברא איד זד ,ןיזעוװג רדא י"ח םוי ןיא לילג רקציול ןיא זאקשינוו
 ,ץיומערק ,ארטסוא ,רמדאל : ןימוק רדננא וצ ןייז תוליהק ישאד
 םיכסמ תונידמ ישאר 'נוא תובישי ישאר ילֹא ךיוא ןיבאה אז --,קציול
 ןורא תחיתפב ןיזטווג םירחמ 'נוא ןיזעוג שדחמ ןיבה 'גוא ,ןיזעוװג
 ןייז לאמ גיבלעז זאד איד טייול ליפ גיטכימ רפ 'ה םויב שדוקח
 ןיגוצג סיילפ טימ ןיב ,ןוטג ךיא בה רעמ ךאנ .ןיזעווג הניא אייב
 'גוא םינבר ליפ טערג בה 'נוא דירי ןעד ףיוא בולסרעי ןעק
 ןילופ שורג :תוצרא 'ד ןופ ןייז ןיזעװג טראד איד ,םינואנ
 קיוחמ ךיוא ןיהה איד ;ןיהלאוו 'נוא ןסייר ,ןילופ ןיילק 'נוא
 ךירי ןיא ןילֹוש ןנפ} ילא ןיא ןיפור זיוא ןיזאל 'נוא ןיזעווג
 םויב שדוקה ןורא תחיתפב ןילוש דנל איד ןיא ןיבעג םרח 'נוא
 חירטמ ךימ ךיא בה םעד ךאנ ,?ץינמארג דירי ןעד ךאנ רע ,'ב
 ךיוא ,טכארבג ףיוה וצ םינואג 'נוא םינבר ליפ ךיא ןעד ,רעז ןיזעװג
 ןמ זד ןיזעװג םיכסמ ןיבה ו"צי תוצרא עבראב םינזורו םיניצק
 ןיא רפ ןילוש ישורג איד ןיא ןיפורג זיוא ארקיו תבשב טה
 'וא ןביירש ןייא ךוב דנל ןיא וצ 'נוא לארשיו םצ ץוביק
 ןייא לאז זצ זד ,תונידמ ישאר ךיוא 'נוא םינבר ליפ ןופ תנמתחג
 זד רעמ יא 'נוא .ןיפור וצ זױוא ?ץנמארג דירי ילא ןייז ץצזנ
 םיאנוש יניימ ןיבה רעמ יא ,גיטפערקב תונקת איד בה ךיא
 טראיינ איו זאוו ,ןוטג ןיבה 'נוא ןיפראווג רימ ףיוא האנש רעמ
 גוא ,ןידראו טנייפ טניירפ ןייז ךרוד אוד 'נוא ,ןיבה טנעקג
 תונבר ןופ ךימ טניימ רפ 'נוא טכרטג ןיבה רקש יאנוש איד
 ווא הנש 'ז איד יא ,טבש ת"ר ןא רבא .ןיגנערב וצ קעוו
 םינש 'ג ףיוא ךאנ ןימונג ףױא רמדאל לתק ךימ ןיבה ,ןיזעווג
 ,רגיג טסימ רניימ ,טייֵל יזיב איד אוד 'נוא .הנש 'ז איד ךאנ
 ןוֿפ טיײקשידוי רעד טימ ינעק טינ ךימ יז זד ןיהעזג ןיבה
 .ר השעמ זאד רעװ ,ןשיװ טינ ןאק אז ,ןיגנערב קעווא תונבד
 טנמינ זיא ,בירבְז יא ,ןידראיו זיא טרעה רעד טינ וד ,טה ןוטג
 ןיטשכיה ןייז רמדאל רש םוצ ןבירשג ,ןיזעװג תנמתמג ףיורד
 ,טה ןיהעז רפ וצ ןיכז ןײז זלא ה"רי רש ןעד זר ,טכענק

 יטיגמארג }ץינמערק קיטכיר טיג 'רּבעה (2 -- .יקצאסיװ -- 'רבעה (}

 = .רַאורצעפ 2-- דידא
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 הלא ,ןדיר ןוט לאז ידוהי ןייק זאוו ,ןגירט 'נוא ןגיל יכילשלעּפ
 רמדאל וצ ךימ לאז ךיא ,טקישג רשה טה זומת חרי 'ב םוי ןא
 ןצק ךיילג ךיא ןיב וולא ,ףארטש ןלה אייב ןניפג ןיזאל טינ
 העונצה () התב ןב ץכ לכימ 'והמ לגינע ןיימ וצ ןימוק קסירט
 הבישי ןיטראד רע ןעד ,ט"לרנ ץכ בקעי ררוהמ ףולאהב לזייר
 םישאר איד ןיבה ,ןימוק ןיה שנגראמ וצ רש רעד זיא וזלא ,טלה
 וד ןיבעג טייצ ןיכאו שקעז רימ לאז רע זד ,ןיזעװג לדתשמ
 .אשריו ןעק רש רעד זיא תבש םא ןיגנערב ףיוה וצ רגניימ
 ךאנ רע .וגאט ףניפ טארג 'ב םוי םא ןיב ךיא 'גוא ,ןיראפג
 איד ןיכז יטכיר םוא יכלאז ןייא 'גוא ,ןיזעװג ןיגראז יִלֲא ןיא
 ןימ ויא בא שדחב 'ג 'ב םויב .ןידראו זיא טרעה רע טינ
 ךיא זומ טייהראוו איד ,ה"בצנת ןיבראטשג ?המורפ איד רטכאט
 רעז ןיבה קציול ,ץינמערק ,ארטסוא תוליהקב יִלֹא ,ןיגאז ךלריוו
 םיגיתנמ איד וצ רמדאל ןצק 1 ןבירשג בירב ךלטניירפ
 טימ ןיפלעה ןילאז איז ןבירשג 'גוא טנמ רע ,םיבוו םישארו
 ןיהלאװ דנל ןיצנג וצ ןיכיילג רעד ,טלעג טימ 'גוא תולדתש
 קיר וצ רדיו רש רעד ,טגאזג רימ ןמ טה געט ןיבלעז איד
 רפ טרטיצג 'תא ןיקארש רע רעז ךיא ןיב ,טמוק אשריוו ןופ
 וצ הנותח ןיזעװג טייצ איד דארג זיא לא ,ןיקערש ןישורג
 ,יגרעל ןיא טינ זיא ןיכיילג ןייז ,לגינע ןיימ ומחנ תבש ןיכמ
 הבושחה ןוז רטכאט ןיימ ,לגס טילש ןתנ 'ר בושחה ,המכח ןיא
 שיװאלש ףלאו 'ר םדייא ןיימ טאהג טה אד איד ,לסיג 'מ
 ד"מא השמ 'וחמ תב הלנה הלותבה טימ ,זיא טלעמ ןיבוא רעד
 ןישװג ד"בא רע אוד ריאמ ררוהמ ןואגהב םלעװה ק"קב י"רו
 ףיא ןיב ולא ,ל"ז לאװ לאוש 'הכ ןיצקו שארהב קסירב ק"קב
 רבא .הנתח לע ןיראפג םיא טימ בא ןיא גאט !ףלייא ה"צב
 זיא ,ןאמ רגולק ןייא ןימונג ןא ךיז טה דאנג 'גוא ףליה שטאג טימ
 'יוא ,יכדרמ 'ר טשייה רע ,רמדאל ֹוצ ןיזעװג שמש ראפ וצ

 ינׂשה םויב םולשב יתיבל יתבש ינאו :ץאז ןופ ףוס רעד טלעפ (}
 "אש ירהא *ע רול יתעבקש םוצה םֹוי ,ומת שדחל השמח
 ;טסקעט (8 -- ,שורגאד ; רעטכָאט רעד ןופ ןעמָאנ רָצד טלעפ (2 - ,םלוע
 --- .,גידגלייא
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 לייט וצ םיא טה 'גוא ,טכענק ןטשכעה ןייז רש ןעד טימ טערג טאה

 ןיטוג םניימ טימ טערג ךױא ךיא בה ולא ,ןיטוג וצ טרעק רּפ

 ןייא ןיזעװג זיא ,קודצ 'ר טשייה רצ ,ןאמ רגולק ןייא ,דניירפ

 'נוא יּכדרמ 'ר טימ ןהיצ לאז רע זד ,רמדאל וצ להקה שאר

 וצ לעטש ןייק בירב יטכיר םוא יכלעז ןייז לדתשמ רש אייב

 רעד ןיא הנתח רעד ןופ ןיראפג קור וצ ןיב ךיא אוד ,ןיבעג

 ןעק לכימ 'ר לגינע ןיימ וצ רפטנע ןהיט ליװ ךיא ,גנוניימ

 טאה הבישי רעד ,םהרבא 'רוהמ ,ןוז ןיימ וצ רדא ,קסירט

 ןעק ןימוקג ךיא ןיב בא !י"כ 'ה םויב ןונ ,אילוקס וצ ןיטלהג

 יכדרמ 'ר רימ בוא ,טגערפג טייל איד ךיא ןיבה ,ינבוד ןיילק

 : טגאזג איז ןיבה .ןינ טגאזג ךיא באה .טנגעגב זיא שמש

 טיר רע ןעד ,ןידנה רפ זיא הבוט הרושב 'נוא ,טוג ל"ת זיא

 וד ,ה"רי רש ןמ בירב רעייא ךייא טגנערב 'נוא ןגיקטנא ךייא

 וצ תונבר רעהא רמדאל ןעק ןימוק םולשל רדיו טלאז ריא

 וד ןיראוג ראװג ךיוא טה יכדרמ 'ר ,ראפ וצ איװ זא ןריפ

 אנבוד ןיילק ןעק ןימוק קיר וצ רע זיא וזלא ,ןיב רביא רפ ךיא

 י"שה רימ ןיבה ולא .טכארבג הבוט הרושב איד רימ 'נוא

 ןיב תבש ברצ ןא .זיא ןיהעשג רימ זאוו דסח ןעד ףיוא טבוליג

 ,רמדאל ןעק ןימוק םולשל ל"ת ךיא

 ןיבאה ?ק"פל ת"ד תוכוסב ה"חב גאטשרענאז ןא 8101

 הליהק יטשכיה איד ,ו"צי אקארק ק"קד להקה לכו םיבוטו םישאר

 ןגיליה ןייז 'תי טאג ךראד ,לארשי תוצופת זד רדנעל ילֹא ןיא

 ראפ וצ רעד עישוהי 'והמ ןואגה ךיוא 'נוא טליװג ךימ ,ףליה

 טה ,ןייז תובישי ישאר רדננא טימ ןילאז רימ זאד ,זיא אוד

 רשבמ שריה 'ה ףולאה הלעבו הקבר 'מ רטכאט ןיימ שע רימ

 בירב תונבר םעד ,תוכוסד גח ורסאב רטייר ןייא ךרוד ןיזעוויג

 ןיא ךרוד רמדאל ךאנ טקישג ךאנ רע גנל טינ 'יש להקה טה

 'ב יניימ 'נוא בייוו ןיימ טימ ןיגוצג ךיא ןיב זלא .ידוהי בָּכַר

 ביג טאג ,ה"בצנת שרבאד () יתיב תב לסינו לזיר ךילקינע

 ןימוק ןיב 'גוא ,ץטוג ליפ וצ ןייז ךירדמ איז לאז ךיא זאד

 ,ןיזעװג שורג זיא דובכ רעד .ןושח ה"כ 'ג םויב אקארק ןעק

 ?דיש :קיוײרג טסקצט (9 --,'כ 'ירבצה (1
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 טבש ז"כ ש"צ ןא ,ןימֹוק ןייא ןמ ןיא טזיא ןיהצשג רימ זאוו
 יז וד ,לילגה ןמ םיבוט יד 'נוא םישאר 'ד ןימוקה רעה ןייז
 ןימענ ףיוא ד"בא ןייא ןילעװ םיבוטו םישאר יגאיה יד טימ
 'נוא םיבוטו םישאר ןיגנג רדננא ווצ ןנייז ןושאר רדא ח"ר 'א זיב
 טינ 'נוא ןייז ןיגנג בא איד ,םיבוט יד טאטש ןא ןליװ וצ ךיז
 .םישאר איד ,ןיגנג רדננא וצ איז ןייז הלילה תליחת ,ןיזעװג איה
 חלא ,לוש טלא רעד ףיוא ,לילנב םיכוטו םישאר 'גוא םיבושו
 'ג איד ןיבה 'גוא ,ט"ומל ד"בא וצ טליװג ילא ךימ איז ןיבה
 רימ ףאג ןיצרק לאטש טימ םיתרׂשמ 'ב 'נא םישמש יכֹוה
 ,ןיגנג איז וצ ךיא ןיב ולא ,ןימעג וצ ןא ד"בא וד טקישג
 ,רימ טה ושדחה סנרפ רעד 'גוא ,ט"ױמ ןיטאבג רימ איז ןיבה
 |,ד"בא וצ ןימוניג ףיוא ןיבה דחא הפב ךימ איז זד ,טגאזיג זיוא
 ,רּכיב ןיא איװ ,ןייז ןיזעװג ריפ רעד איד ,ר"בא ילא איװ זא
 ןןבעג י"שהל הכרב 'נוא טרפטנעג ךיױא איז בה ךיא ,טיטש
 |ןייז ולא ,ןפירגב ליפ 'גא טערג ץראק 'נוא ,טקגדג איז 'גוא
 ,םולשל ןיגנג זיױה וצ רכילטיא איז

 ןבירשג אוד ךיא זאוו ,סנכישג ילא ףיוא ןיגעװ טשעדק
 בה רעה לֹא ויב 'נֹוא ,תינעת ןייא ןיטאבג בה ךיא 17 'נוא ,בה
 ךיא ןיִּב דנוציה רבא ,החמשו התשמ םוי ןטיבג ןילאו םינ ךיא
 ,ריטכעט 'נוא ןיז ,רדניק יניימ ףיוא 'גוא ךימ ףיוא {811} עבוק
 ןמוק טרעװ תישמ יב תורוד יודל ךלנינע ,רינש ,םדיא
 גאט ןירדנא ןא החמשו התשמ ןייא - ,ןמא ונימיב הרהמב
 ןמ וד ,רדא ןיא גאט טשרע רעד זיא ןאד ,רדא שדח שאר
 םעד רימ ןאד לװ רע - ,רדא סנכגשמ החמשכ הברמ ראפ
 'וא הבישי שאר ןופ הרטע איד רדיה יא ע"שר ןופ גאט
 לילג ןעד טימ ו"צי אקארק ק"ק הליהק ישורג יכלאז ןיא ך"בא
 לאז ה"ב יישה ךיא טיב ולא -- ,ןימוק ןיא ףפאק ןיימ ףיוא
 ןיגעוו ןופ טיג ,ןייז גיהנמ לאז טכיר ךיא וד ,ןייז הכזמ ךימ
 טמוק תישמ זיב ,םימש םשל ןיגעװ ןופ טראייג ,ןיכאז טלעג
 ביִל ןייז ןויל רעד 'גוא םילשורל ןעק ןריפ זנוא טרעוו 'גוא
 ןרעװ טרעװ 'נוא ןטײז ילא ףיױא טיירפש רפ ויא זאוו ,קלאפ
 ישעי צער

 ...ןיגצוװ טשעד ןיג :קיויירג טסקעט () -- ,שרוח.סנרפ (}



 תרטע איד זאד ראי םעד ןופ ןמיס רעד ןונ 'נוא ,דיירפ רעד

 ויא ,שגייז טכער רימ איװ ,טוא ריא ףיוא ןימוק רדיוו זיא

 ,ת ד
 ,טלא רעד "טאפ ןירקנע ןופ דיר איד זלא זיא רעה אד זיג

 רקנע רעגב 'נוא טיב 'נוא רדניק הנייז וצ םולש טער אד רעד

 שדוקה ןושל זיא זאד ,ץטונ 'נוא ביל זלא 'נוא גנג לאוו

 ,הערז לכל םולש רבודו

 - ףוסט -

 ,טעמננ:טטנאטטאפסצצאובוהקוטעפאטוטופע בל רעטונג דבי
 טי עי ישיר לי

 .ןעגנוקרעמַאּבּכָאנ עגײלק ןּפ .|

 ןיאפ :רעּביא טּבײרש קירע .11--10 תֹורוש ,203 7 (

 :ןייז ףרַאד'ס ןיימ'כ .ףלאז ןדנילש ןייא זיא 'נוא 'ק זד דאר

 .גלאז ןדנילש ןייא ןיא ליא 'ק זד ראר ןייאצ

 טכַארּבעגפווצ = גטכארבג ףיוה וצ ּוצ (2 '

 11 אַז ל"גפ (214) ןעגנערבפיונוצ=ףןיגנערב ףיוה וצי ,(213)

8 153, 242 
 לדנַאל ןלא לקלטױַא ןַײמ ל"גפ (2160 דנוציה ּוצ 6

 -- .168 1 (קסנלמ) טפירשטַײצ ךיֹוא 18373 ,308 ,פ"8352 ךוּב
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 שידיילטימ ַא רַאפ ןעלַאירעטַאמ

 ךוּברעטרעוװ
 ירעייטשוצ רעשילַאקיטקעל

 (טקעלַאיד רעמעלעכ ןסיוא)

 (עשרַאװ) רערעל הׂשמ ןופ

 טשינרעקָא ןיִּבכ, .טש יב ר יש :ּברעװדַא ,ש.נַײקֹוא

 ןהָא -- ('כו גנוקיצטנַא ,גונעּת ,קצרש רַאפ) "ןעגנַאגצגסיוא

 סקווופיונוצ ןופ ךילג עטשרע סָאד טרעװ עיצַאגעג רעד
 | ,טצוגטג טשינ

 ה"ד ,".א טכַאמעג טָאה רע, :קורדסיוא ןיא ,ק:שטוא

 טכַאמעג ,ןרָאװעג םלענ ,ןגױצעגּפָא ,הטלּפ טכַאמעג טָאה'ר
 'ט0164} ל"וֿפ ןופ .ןעועג רקוצ ,חרביו ,סיפ

 םינּפ סָא ד ןשיװּפ ָא :(אטס ןטימ) ןכַאַארטשּפוא
 .עגרעּבא וצ האפר ַא דמ עה ןופ ןַאטס ןטימ

 !שינָאריא טנָא'מ .(וכו ערה-ןיע ןגייק ךיוא ,רעדניק ענעקָארש

 ) ּפוא ם;כַאַארטשג :ןדחט-לעב ןקיטסיזמוא ,ןקירטיצ ַא ףא

 | (ּפָא םיא ךיירטש)

 םיטש ַא ןהָא ,ט כצלש ןעגניז ;ןצשקיעלב

 ַא אב חג ַא (ן}ןשטעצב = םעש ַא ןחהָא ןוא

 ,"ט צ ר ע ק ע 3, היוול

 / טכַאנַאּב ,ץרפ .רוּכיש קואטש ;טקיש-לעּב

 ,הוןמח} ןפא "5 ,"עלעּב רוכש/ :104 קרַאמ ןטלַא ןפָא

 | ס612"+
 טֹוסע :שינעטער.רעדניק - .צ וישקָצּפ ;ם ץכשנרּב

 .6/ קנֹוּב ש ןוויֹוז סיּב ש טנטס ,טנעה טק שינ ,סיפ טק ׁש;נ

 - .יקצולי ר 8 חנ ןופ טריּבירקסנַארט רעטרעװגָאלש יד (}
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 .ןטלעז שינעטער םעד רעסיֹוא -- ,ץכ עיר ב :דײשַאּב

 ,} 8 װצ ש ק יפ :םרָאנ .,טכיורּבעג

 ,טוג :"רעוועג קיבײא ןַא6 .רעיוד :תח םטיעוואו

 ,"רעוועג קיּביײא ןייק טשינ ויא שטנעמ ַא,, ,קיטפַאהרעוד קרַאטש

 .ניּברַאפ רעװיטַאלוּפָאק רעד ןיא רָאנ ,גרעװדַא ,ךונאג

 עשר רעד, .רתוהויד ה"ד ,"ך ָאנ צגףןוא-גונ ע ג, גד

 ."ג.א..ג טולּב שידיי טימ ןעקנורטצגנָא ךיז טָאה

 עּבורג יד םיא ַאּב נעמ רע; ןװיוא .} ,בירג

 טרעװ טשינ יא רע ,םיא ןופ רעקירדינ טייטש רצ/ :"ןצייה

 ,רעגניטצ ,ןילוח.תחיש ןייז טשינ טגָאמרַאפ רע ,למַאינק ןייז

 יצ גו ר ג ;278 עלצקרצס

 יד רָאנ עמ -צטפָאכ ,.אירבח } 6 דווַאה

 .רָאנ טמוק יז ןצװ ,עמַאמ יד טגָאז "! רימ רעּביא עידיוװַאה

 הרבח ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ןופ ןריורפעגסיוא ,קרַאמ ןופ סָאװ

 סָאד טגָאז רעװש ַא ,ןסע : קידנעיירש ,יז ןלַאפַאּב קרַאװניילק

 ,ֿפָאק ןייז ףַא טגײלעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפרַאפ םעד הַא

 ןפיל :"עקצָאה יד ןעּבָאה, לוש לש ;{ ,קצוה

 ,טבַאדעג טנייה טשינ, .ה פ ג מ .2 ! ,שינעפיול'ס ןּבָאה ,לָאמצלַא

 ס ָא ד .3 ! .,"טלָאמעד ,עקצָאה עטוג יד ןעוועג זיא'ס ןעוו

 יד ןשיװצ ץלָא ה ַא ףַא וצדניק ןופ ן ט יי ר

 :"צקצָאה רעד ף ַא ןעמצנ, קורדסיוא רעד ןופרעד ,סיפ

 ןצעמע וצ ןצמצנ ךיז ,לּבמיִצ ןפַא ,רעהרַאפ ןפַא םענייא ןעמעג |

 .סעּפע ןעמוקַאּב וצ ידּכ

 צו טַאניש טיי = { טאנ;שט;ה
 ,"סצנעצש טשָאװ זיא 'ס , קורדסיוא ןיא ,סטג:שטשיוו

 י"ה ,ןצנַאװ ,יולפ ַא ,ייא ןזָאלבעגסױא ןַא טרצוװ זיא'ס ה"ד

 שס9207ץח} "פ .דײר יד הרבע ןַא ,םיתוטש ןענעז'ט } קַאָק

  םעד ןצײײזּפָא ןכָאנ ּפָא ךיז טלעטש סָאװ ,תלוספ-סקַאװ סָאד ,

 ,"קינָאה

 .ןײרַא דניק ַא טפור'מ ."ס ַָא װ, ןופ ןגיוצרַאפ : טו

 .דניק'ס ןָא ךיז טפור 7? עלעָאװ, -- *! עלערעּפ :  ןסע ,לשמל
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 ,ןכָארּבוצ ַא ;{ (גנָאטּפיד ןפַא שטצװקו ;קיַאדרַאט
 , טע ב ,לצ טש עג זָא למרָא פ

 'ף ַאגיוא } (ףַארט ןטצעל ןפַא שטעװק ןעט: ףֹוא: ןעט
 ןגיוא יד ןיא טסײרד ,שיד רע טש ,גיוא
 "!ןעט.ףַאןעט רימ טימ ךָאנ טדער רע, .'ככ טצ ןג ָאז וצ
 .("! טנגיל יד ןיירא ןגיא יד ןיא ךָאנ רימ טעקיט רע; :ל"גפו

 .קיט ש.סיצ כ הלוצ :(טצונַאּב ןטלעז צ"מ ןעירט
 ףִא רימ טוט ה"ד ,ןצירט רימ טימ רָאג טריפ רצ, ןצ 5
 ,טשינ סע ךייל ךיא לייוו אקווד ,סיעכהל וצ

 ,ןעלע גײט טקידכעלײק ר 85 :;ם ,לטקּפישט
 רצשיקרעט רענײלק א ןופ םרָאּפ ןי א
 ס צ ברא ,סצילּפָאטרַאק סימ ןסצגצג סוג
 ןוא ךעלקיטש ןעמונענּפָארַא ןרעװ לגיט םענופ :יװא טכַאמעג
 ףעלעקיטש ןסירעגּפָא ןרעו ןופרעד ,ךעלטכעלפ יװ ןגיוצטגסיוא
 .טקידכעלײקרַאּפ היּבו-הינמ ןוא

 ,"תד מוש מ, בארד :טַאגשטה -| טָאנשטי
 ,גגופר צרווסיוא הפוצח

 ,5 צ לפי ר ג ןופ לכ אמ ַא 1 ;} ,קש:מעיל
 (שירָאּפַאטצמ) 2|.טײקמערָא ןיא סנטסײמ ןסעגעג
 ל"גמ - .רעטק ַארַאכ רצכַײװ ,הצנצכ ָארקוצ
 .ש 8 1 טצװעג סָאד ,יקצולירפ חנ

 ,הד, היוה.םיצ גוש מ :צ"מ ןטַארפ:נַאמ
 וצ ןעמ טגָאז ,"ןירַא ןטַארפײנַאמ יד ןיא יג ,ּפָאק רענצגושמ
 עקנַארק-קיטסײג רַאפ לָאטיּפש ןטמירַאב ןּפַא זמר .ּפָאקציה א
 ,סַאגןטַארּפינָאב ףַא עשרַאװ ןיא

 ךימ ןענעז יז ,רָאנ עז; .טניטה: 275 ,זר ןּוהקִיּפ
 יז ןעװ ,עמַאמ עוייב ַא טנָאז "1 רצנעהקיּפ יד יװ ןלַאפַאּב
 ןלַאפ רעדניק יד ןוא ,ּבוטש ןיא ןײרַא טעװערָאהעגנָא טמוקל
 ףשטנעמ ףַא ךיוא קידתונציל ,"ןסע, ןקיּפ ל"גפ .ןסע ךָאנ וצ

 ךישַאמ צנעכָארבוצ 8 2 ! ,קסםופ 1 :ןישטמשיּפ
 .ּממָאל עילַאק א ,ןפַאצ ןטכעלש א טימ רַאװָאמַאס א
 ,'וכו עקנישַאמ
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 ביר ,ךעטער ףַא רָאנ טגָאעע עיל אק :קסשט לעמ
 ,עטמעקוצ טשינ ,רָאה עגנשצל :ס= 275 ,ת רסל95פ

 ,טטעמשָאקוצ ,עטרעדעפרַאֿפ ,,עטרעביושוצ
 .ג ָא :טרָאװשינעטלעהרַאמ טריניּבמָאא טיוטש - טמ

 ,,טוטש טיֹורּב טפ ךטקיעל טסע רטע .םֹוק מב ,טָא ט ש
 ,,טװטש -ַאַאװ ספ טילג םַאַאמ טקנירט סע

 ּפָארט ןּוגיוו ַא ,ץַאלּפקרַאפ :} ץַאלּפקילּפ
 ןפיטש וצ הובח.עסײװ רַאפ;טרֶא ןַא (4 ףא
 רעד ,ארומ וטסָאה סָאװ, :לגניירדח סָאד טרסומ יּבר רעד
 7 יו? ןפיולטנַא ר'יטע ץַאלּפקילּפ

 לקיטש טציּפ שעגוצ 8 :ךטל- צ"מ ,ת וּמֹעַצ
 ַא ןיאןצקנוטעגנײא 2טכ על ןב לח רעדָא ףײו
 ,למיוּב ןיא רצדָא יא ןַא ןופ לכצלע ג
 יּפָא ףַא אתשּכרּכ רעד ןיא ןעּבכצגוצנײרַא
 ּפָארַא ענעריױרפרַאפ זייא ךעל פ עצ ל"נפ - ,ןריּפוצ
 זָאנ רע ד ןופ לּפ ע צ ,"רעסַאװ ךעלעמָארטש טקידנעגנעה
 ."זָאנ רעד ןופ טניר סָאװ ,ץָאר יד

 .טרָא ןסָאל ע גסיוא ,תונוו.תיּב : ת וווהלטיק

 "!ְו הק ַא -- רימ ַאֹּב סעּפע זיא סָאװ}

 ילױפ .צסוּכ ַא ,ק גורט ַא : + צ"מ מ רעק

 : ,"קיגשיװק 141605080/
 רע ק ל"גפ .ה סיוּכ ַא קנווט ַא :בשוראק

 הר עק ל"גפ ןעש ַאש ןעקגירט טוג :ץהעק
 רעכ ַאמ עסוּכ רעטוג ַא :זמ ףטסיַאמרעק

 ,(רקיו "!רעקיו ,,הרוא התיה םידוהיל, ל"גש - ,ר עק ל"גפ
 םידיסח יד ןופ טגָאזעגכָאנ טרעװ סָאװ ,קוסמפ רעקידנפוליגפ א
 : .ןכַאמהלדבה סניּבר ןתעשּב ךיוה

 .קישטנַאק רענוצדעל :זמ ק; גטַאר
 יקיט ש ןסיצכהלוצ :צ"מ (ג ןפא ּפָארט סצָאר

 ,רימ טימ טריפ רע, :קורדסיא ןיא ,ך צ 9ל'נגורב ,ך 9 7

 .ז8)80 יליומ ,"סעיצַאר

 נא

 ןנ
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 טיג טָאר ַא ןוא הצצ ןַא רַאפ סָאװ .ה צ צ :? טור
 *נךיז ןצמ

 א, טייהנטלעז ,תואיצמה-וקי :ת סטטיר

 ,ןטָארעג שילרעטסיוא :(כו רפס ,גורתא) "דניק ַא ןופ סעטיר
 ז8זעז88 ,?רֿפ .סניוזַא אצמנּב טשינ ,ןייש

 לע מ .ןש טער ןופ לּכיק 8 :זמ קשנ:שטער
 .עגסיוא ,קימרָאפ-הצמ ,ןיד ,ןָאמ טימ ןוא רעפעפ טימ ןטעגקעג
 .םידיסה יד ןיא רעקנירט.םייחל יד רַאפ ןקַאּבעג בור'ס ,טניורּב
 יד ןיא (גנוקיוקרעדצרַאה) גנוּבָאילרעד ַא רַאפ ךיוא ,ךעלביטש
 :ךעלטרַאטנױער .'וכו ןינע ןַא ןענרעלּפָא ןַא ךָאנ ןטנװָארעטניװ
 ' ,שיגָאריא טגָאזעג ,"קינעשטצר ןטסייה ןטימ ןפיול וצ ןעמוקעג,
 הטסָאה ,בוה ַא ךָאנ ,הצע ,ןינע ןַא טימ ןיירַא טמוק'מ ןעוװ
 --,וכו ּפָאק ןטציהוצ ַא טימ ,טרעלקַאּב טשינ ,טשינ-וטסייוו-טשינ
 ילקשורוק :סע ךיז טפור רענעטלצז

 ,,ר.ש צדַאיל ןייק טשינ זיא רע, ,וריער:וריעמש
 ןייק ,רעװ-יּבַא טַאלג טשינ זיא רע = "ןשָארג ַא רַאפ ייווצ ןייק
 -- ,תּבש-טוג רעטסָארּפ ןייק ,סָאװ-יּבַא ןייק ,אינק אלטק

 יוָאקיסקעל רעשטיוויו ןּופ

 (שטיולול) 3יֹוט והיעשי ןופ טלעמַאזעג

 .3 ַא ויא סָאדה הטוש ,רא8נ :ס- צ"פ .זת אקיֹוב

 ,"טלעוװ רעד ןיא רע:ייא

 ה טוש ,הָאנ :סי צ"מ ,ת לג
 .סָאד, .שט נג עמ רע כיוה : די צ"פ ,זה פטר

 ",פ רעכיוה יט .יא

 -- גי ק צ | 5 י ה פ חנ ןפ טריגירקסנאףט רעטרעװגָאלש יד (4
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 ןקיטלעװעג ףעלעװצ רעגיי .דש ;ןמ (ר)אקסנעיראד

 ,"עקינצייד

 .טטנצמ רע כיוה שיויפ צ :04. צ"מ ,זה ןשמַאה

 *:ןגָאלש היא טייג ןַאמַאה ןסיורג ווא

 ןא ףַא טגָאזעג ,טרָאװלדיז ,ס8א צ"מ ,ומ לושזרופוו

 ןעװ ,װ םעד ףַא קוק ַא רָאנ טיגג .רעּפ צלש מורא

 ,"שטנעמ ַא זיא'ט ,ןצמ טניימ ,סָאד טעז ץעמע

 יײמעג הד ,ײג/ .ןרַאּפ :ס84- צ"מ ץסװשזַאי

 "!ץטושזַאי רענ

 ךיז טלַאה ןוא דֹומצי ַא/ .ךרַאּפ :ס- צ"מ ,זח דיומיַאי

 *! רעטנורעד
 ."י רעּבױט ַא זיא רצ, .שטנצ מ רצ ביוט : זת שָאל

 .רעּבָאוג ,ץרָאה .םע :צימ ןהֶא ,} ?ץארמאכ

 ןשיוצ קוליח םעד טשינ טסיײװ סָאװ ,,כ א יא סָאד, .גנוי

 ,"'ּב ןוא יא
 יסיוא, .ןע ק נ צ רק :(ףַארטלטימ ףַא:שטצװקוַפז ;יעילוכ

 | ,"הבנג יד רע לָאז ןעיעילָאכ

 ,שטנצמ רעּבָא רג ,רעיוּפ ן+ צ"מ .זת טסילכ

 2 א ויא סָאד, .קַאטסָאוּפ ,האירב עכַאפנייא

 ."טייקכעלשטנצמ לציפ ַא ןהָא
 םצנייא ףַא טגָאזצג ,טרָאװ-לוטיּב ,ט4- צ"מ ,זח שטשירכ

 א ןרָאװצג רע זיא קנערק רעד ךָאנ; .ןקיטשינ ןוא םעניילק א

 ."טשינרָאג ַא ,ב

 א ףַא טגָאצג .רעפצכש :ם- צ"מ ןטוט;ּפַאל

 יַאֹּב םורַא ךיז ןעיירד יז .ןַאמערָא ןטנַאקַאּבמוא ןקיטכעדרַאּפ

 | ."סנטָאטעּפַאל יד יװ טכַאנ

 (ע) ר עכָאי5 = ,םא- צ"מ 'זת סובויל

 טגָאזעג לייטנטסיימ) רעשיּפ :ט8ר8- צ"מ ,זמ (רועכןיל

 (םעּב ןיא רעדָא גיו ןיא ןיתשמ ןענעז סָאװ ,רעדניק ףא

 .(סוכָאיל א :רעדָא "רעכָאיל ַא -- גנוי רעסיורג אזש.

 טסײװ סָאװ ,,7 ַא זיא רע, .םּת :04 צ"מ ,ח ש:קעל
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 יטנע "ורצװא עגַארפ רעד ףַא - ."ןענַאדזיּב ןענַאדנופ טשינ
 "ר עב שי ק ע ל, :קידסעװָאטַאק ןעמ טרעפ

 ,םינלוג ,רעל ַאפנָא :צ"מ ויולּכ ,םּפַארדושמ
 "ומ יר יװ יװַא ןלַאפַאב זדנוא ןענצז יז הלּבח יכאלמ

 הטוש ,ר 8נ :88 צ"מ .זת רנעמ
 טסײװ סָאװ ,נ ַא זא סָאו/ .קינדונ :זמ לגינ

 ,ןעּפעשטּפָא ךיז ןעו טשינ
 ,ױרפ ַא ףַא טרָאװלז .ס8 צ"מ .,זמ קַאלפ!עוּפ

 םעד ףַא קוק א רָאנ ביג , .טשינוצ יז טכַאמ'מ ןעװ לייטנטסיימ
 "!שטנצמ ַא רַאפ ךיו טלַאה סָאד יװ ,5

 רעד וצ טשינ ןוא ךַאס א ןדער :ןשרֹולְּפ
 ךָאנ שרדמהיתיב ןיא קעװַא לסיבַא סָאד ןשיולּפ יו, ןַאו
 ,"םינלטּב יד ,בירעמ

 .ַאנרַאפ רצ טל ַא סרעדנװַאּב ,רַא נ :זח ךאטעּפ
 .".ּפ רַעטלַא ןַא ןיא סָאד, .ש טנצמ רע טשיר

 טשיג לָאז ןברװ ַאַא ןעעש עג : (מיקגדנַאהעצ
 ,"ןעמּוקגדנַאהּוצ

 .,ףענײ א ,העדוָאל.לגוס מ :ס{י צ"מ .זמ ףפָאלצ
 ןַא ויא סָאד .קנעל עג ןײק טשינ טָאה סָאװ
 ,",צ רענעסירעגּפָא

 הצלדנעה.תֹופֹוע .} :04. צימ ,זת ק6גרוק
 .תופוע ּוצ גַײט ש ַא .2 ! ."ריבג ַא זָלֹא קָ;נרּוק רעד,
 ,"תופוע קיצפופ ַא ןײרַא ןעיײג .ק םעד ןזא,

 .5ל5כ :םא; צ"מ ,ן| העלגַארגיהלהק עלּבַארגוליק
 ,"ןעװעג .ק רעטלַא ןַא ןױש זיא רעזָאד דודקחצי .רצוט

 רעד ןופ ןגָארק רעד, .לגרָאג :ס* צימ , ןגורק
 .ןגָארק-ןּוא-ּפָאק ןטסָאק ךימ לָאז'ס, :טרַאסנדער ."ןּוח

 ץימש ןּפַאכ טסעװ, .קישטנַאק :04* צימ ,זמ קטנּפַאר
 ."קינּפַאר ןטָימ

 ַא זיא סָאד, הטוש ר ַאנ :04- צ"מ .זמ 8קרׂש
 ,"רַאנ-עקָאש
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 עז רעדָאמש= ןַח (רצווָאש פוווּוש
 סָאד, .שטנע מ רעקיצומש :84-צ"מ ,זמ ךֹוילש

 ,"םיא ףַא קידנקוק ןָא טייג לקצ ןַא סָאװ ,,ש ַא זיא

 (ע ךָאילש= 04- צ"מ . עדומש
 יא סָאר) הטוש ,רַא ג :סא- צ'מ ,ת ןדגעמש

 ,"דמלמ-עדגעמש א
 טָאה סָאד יװ קוק ַא רָאנ ביג ןעלדִיו :(לדננש

 ,"ךיז ןעלדינש ןוא ןעלדיז וצ ּביל
 .ץלָאה לקִיוטש לדנעּפש :ס0= צ"מ ,זת עטליּפש

 ךיז ןֹוא רעגניפ ןיא רעטליּפש ַא ןעמונעגנײרַא ךיז טָאה רע,
 ,"ןכָאטשוצ רעווש

 רעמלַא רעד, .עלע קשיּפ :ך- צימ ,ם 4ל7טטיעקש
 ."קעּבַאט עלעטעקש ןהָא טשינ טּבעל |

 ערעדנַא ןּוא עשיגולומיטע
 ןעגנוקרעמַאּבכָאנ

 (עשרַאו יקצולירּפ חנ ןּוּפ

 ט ש ; נ ר ע קו א

 ןּופ טצריקרַאפ ,0640006 ,66660 ד"הַא 4 -- 1 8

 ר"הַא ןופ ןעסקַאװ סָאװ ,ןעּברעװדַא ,04160:040 ,80

 װ"זַאא "ךַײװ ;קִיוד טשִינ ;טרַאצ ,ןַײפ ,ןלדג 6606/8681 וו"ַּב

 ,60166/ ,0604619 ,0646/+ ,0066/ ד"המ -- .,(608 11 טנאמלָיװ)

 .טרַאדנומ - ,40 רעסקעל) "ךֹוד ,ךיֹוא ,רֹונ ,זיֹולּב, ,ןעּברעוװרַא
 .028 1 "הונע 'װדַא 0648 :ךעל

 - ."0615פ306 ,ןעטסלענש םַא/ 0א46094 :414 ב"ווש

 ןיא טשִינ ןיֹוש טּבעל ,"זיֹולּב ,רֹוננ 'װדא 0646 : 038 ּב"ווהא
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 ןיא .גרעבנעטַיה טמַא ןעטלַא ןיא ךֹונ רעּבֹוא ,יורעטעו רעז
 ךיֹוא ןעויוהנעדנַאל ןיא ,8046/+ ןעזיוהנעדנַאל ןּוא דלעפסלַא

 ןיא .ססאסזג ,8648615+ ,0686/5 :ןעסעהרוק ןלא .0

 400 8200/084960002 :לעדנעלוק ןַיא - .8086/5 :רַאסַאנ

 .ןַײמעגלא - .21 ש מ"מד (48 ם8ט' 610 תטז 4860סמ =)
 (06486/ ד"המ ןּופ :גוצריקרַאפ) "רֹוננ 064 ,866 :שיזעלש

 ,24 ׁש

 טיִנ טשרֹוקַא .באעמ טשרֹוקַא :41 1{ 60
 +חסעע 0108, 400הץ3ו/8/ טש רֹוק ַא רעה .צצעמ
 :812 8 .60 ש ר ע קא ,סָאװירֹונ ,םֹוק בעצמי :4/7 11 ע
 ;:74 1 .אטׂש ר עק ו א ,טעמכ ,רועלש ,סָיְּפע ,םַאק ידץצפ 6

 ,ןַײטשָאלּב .(:ןעמוקעג .א ןיב ךיא;) 64ט5+ םסש טסרֹוקֹואפ

 סָאד ."טש ר ָא ק א, :149 (1881 ענליװ) טלעװ ערעטסניפ אָיד
 ט ש ר א ק ָאײ :36 להֹוװ ."ט ש ר ע ק ָאק :ןכ2 ,07 לעגנוי 'דיסח:

 - ,61ץ'ַפ ,826ו

 ןע כ ַײ ר ט ש ּפ ָא

 :281 רעסקעל סיֹוא ךיא גנערב ךַײלגרַאפ ּוצ -- ,2 8
 ,ןעטעלג ;קלדנעטעלג ,קלדנעכַײרטש ןערירנָאפ !זנַארט 5116
 י*ןעמענּפָארַא סעּפע ,קלדגעשִיװ ,קידנעטעלג ,קלדנעכילרטש 1 ןעשִלווו

 ,וויח רעדֹוא ,אפוג ךַיז ,ןעזול, 069661606ח :213 ּב"ווש
 ,ןעשטנעּב ּוצ ;דּכ ,עיװק;ללער ַא טימ ןערירנָא ,ןעכַאז-ּבוטש רעדוא

 ,1457 ,1454 סיֹוא ןעל;ּפשַײּב) "קילגמוא ןּופ ןעציש רעדֹוא ןעלַײה
 -- .(גרעּבנערינ ,םַײהּפַײל ,גרוּבטגיוא סיֹוא ,0

 471 8 ל"גפ) ס ל ע דָי ופ ַא 3

 םרופַײג ןּוא ,טז066/ח' ד"הג :?0 עגולק (1 -- .3 8

 ןּופ ,"ןעװעלאװצ ,ךיז ןערעדור ,ןעגעװַאב ךיז שיֹורעג טיפ, - (}
 לעּפענ ןּופ ,ןעקנַארטעג ,סעילַאװכ עקימיוש ןופ ,ןעכַאז עקידנעדיז ,עקידעכוק

 .2 ;ןערעװ ןעטוזעגפיוא ץיה ןּופ ,1, :809 1 ה0/ ַאב -- .(4 /5) יונה

 ץרַאטש, :082 } אב -- ."ערַאּפ עטכידעגַא ןעכַאמנָא 'וכו רעסַאװ ןעכֹוק ךריד

 .ילַאװק א יװ ןעצעז ,ןצכוק ,ןעדיז
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 ּוצרעד ;/20 יקעל ַאּב טזס0616מ) 0006! ד"המ 2 סט זט64 61 ח* |
 סענַאװנּופ ,|ס 'קעל ל"גפ} "גנוינעכיק , 85006ח8ז066167* ד"המ

 4113 '/ ןעוויֹוא ל"גפ) 560600/86461 ד"הנ סָאד ךִיז טמענ סע

 :טזט606 6!ת ערעדנוזַאּב ַײװצ טכּוּב 'פ2ן1 ּב"ווהא (2

 טָיֹמ ןערעוו ןעטוזעגפיוא קידנעכֹוק .1, שטַײט רעד טימ 2

 ,ּבטש ףַא יצ ןעטַײק;סילפ ףַא ןעזָאלּב .2 : שער ןעקרַאטש ַא

 סע זַא יֹזַא ,ןענ;רעדנִיא ןע שטַאּפ רעדֹוא ,ןעכַײלגסעד ןּוא ׁשֵא

 סָאד ,ּביוטש רעד) טַײק;ס;לפ לד ןּוא ,שיורעג ַא ףיֹוא טמּוק

 ,ןעכַאמ (ּוָאסַאנ ןיא) ,8 : ףיֹורַא טילפ ןּוא ךִיז טגעװַאּב ('וכו ׁשַא

 ."ליֹומ ן'טימ שיֹורעג ַאזַא
 סרעדנּוזַאּב ,טעּברַא עקִיטּפַאהרעלעפ עטכעלש ןעכַאמ, .6

 ."ןעקירטש ןּוא ןעַײנ םַּב
 רעדֹוא ןעשילעפטסעוו ןּופ ןעמוקעג ןעּבָאה לֹוז (0 םרֹופ יד

 .ןעשיקנערפחרזמ

 ןעגעו ןּופ ּפֹוט ןִיא ןעשיֹור, טזס491ס ;159 רעדנעּב (

 סז ט 4 41 6 :336 רעּבוה -- ."רעסַאװ ןעקידנעלעוװקפיוא םעד

 וצ ןעדער ךעלדנעטשרַאפמוא ןּוא ליטש, ו"צ ךַאװש סט

 ילעטימ) *ןעמּורּב ,ןעלמּומ ,ןעקּורמ ,ןעקּורּב ,ןעשטרֹוװ ,ןַײלַא ךִיז

 ,(שִלדַאּב -רֶעּבַײא ןּוא
 ,ןעשטרוװ, ("ןעּבָאה; טימ) .} םזשס}ה :101 ב"וש 4

 קָידנעטלַאה, ("ןַײז, טימ) .2 ,"ךיז ןעגָירקמּורַא ,ןעלמּומ ,ןעמּורּב

 ,,סז ט116}|מ ;378 טרֹוד --.(ןעדַאּב) *ןייגקעװַא ןעדער ןעטִימ ןיא

 ,זח ט 416 | ם טלמ קלשטַײטכַײלײל ,ט ת 6 זמ ט1+ 6} ת"

 ךָיִו ּוצ ןעדער הי"ד ,,ומ 560 םנמסֹוח פ2ז60606ת" טַײטַאּב סָאװ

 - .ןעלמּומ ,ןעמּורּב ,ןעשטרֹוװ ,ןַײלַא

 (46 1/ ם"מד) | ןצשיפַארט טימ 218/0 ןוא (44 לָעגיה) קסו

 -- .,"ןעלעמַאּפ ןעטעגרַא ,סעּטע ןּוט ךעלעמַאּפ } ןעכֹוק קרצטש ,ןעדיזמ

 .עג רעדניק ףפ) ןעדער ןעבײהגָא ,1, 0 .126 6/5 9066 - (}

 ןעכַאמ, | ,101 ב"װש "ןעלדּורּפש ,ךײהרעדניִא ןעצעז קידנעריז ,2 ;} (טגָאז

 (ואסַאג) "ןעקירטש ןּוא ןעײנ םַאמ סרעדנוזַאפ ,טעּברא עקיטפאהרעלעפ עטכעלש

 -= ,2192 צ"ווהא ,

 ךעלטפוא ְךיֹוא) ה"י ןעט174ןעט16 ןיא ךֹונ שטײט ד"המ רעד טימ (2

 -- 424 טגולק ל"ג8 ; (ןערעטול ַאּפ
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 :ק- טָלמ ןעמרֹופ ךיֹוא טֹוה עשַ;שטַײד סָאד ( -- ,4

 ןּופ ג|1082 1 ,221 6051 טזס6ס10 = .| ,םזט8סוװ .ּה
 ג 1424 17 םטע| *ךַילהרעדנלא ןעצעז שיֹורעג טלמ, ('וכו ןעלַאװק
 יטרַאדנומ) .ק ג1424 1צ חשש 'ףעכֹוק ךרוד ןעסע ןעכאמ; 1
 םאֹּב רעלעפ ַא ןעכַאמ ונייה ןּוא ,ןעטעּברא ןעוולעגּפָא, (ךעל

 ײרבּפַא ףַא סעפע ןעכַאמ, (ךעלדללב) ,ןפ21 051 "ןעקירטש
 ,המט"זמסומ = .3 ג|082 1 424 ןׁש הׂשש| "ןמֹוא ןעשַ;שטַאט
 .|ן250 ,1857 רעערש| ןעלמּומ ,ןעמורב ,ןעשטרווו ה"י

 ;|1568 { השְו טזס06/מ = (דידנ) .1, טזטש8ס/8 .ס
 1521 טט5ֿ} ..,"ןעטעּברַא ןעזולעגּפָא 2

 :טכּוּב 160 ,66 ,1000 טרעכיוט (2
 .טלַא ןּוא שלגרופנעלקעמ ,ס ז ט 4 ח' שיקרעמַײנ .8

 .קז60/ה ןֹוא קזש6/0 שיקרעמטלַא ,2100160' שלקרעמ
 .קזס406/ח ד"הנ ןופ שטַײט רעד טנמ ,טו066/ס0 ד"המ ןּופ על

 =ןרג.שלגניטעג ,שטַײדטַאלּפ-ש;קרעמטלַא ,שַיקרעמַײנ 9

 .געלקעמ ,טזשט000 שרעמופרופ-שלגרוּבנעלקעמ ,שנעגַאהנעג

 שרַאּפ ןעכַאמ ,ןעטעּברַא טקישעג טשיגג ,ס ז ט641 הי ׁשֵ;גרּוּצ
 .ףרטש םַאּב רעלעפ ַא ןעלַאמ סרעדנּוזַאּב ,טעּברַאטנַאה עשישטַאט
 ."ןַײלג טשינ ןעַײננ קאשס:מ' ןוא קזששסוח' שֵלטַײרּפ : "ןעק
 -- .ןעזוװעגנָא טשִינ ע;גֹולֹומלטע ;ד

 רַאּפַא ?װ ןעטעּברַא טטַײט ;ד 4 - 9 8
 ןעגַײא ןַא טיט ןעדנוּברַאפ ,ןעעז רלמ לה ,לא "כו ,שט ַא ט

 ,(0:04646160 טוה שידנעלרעדינ ךיוא) ד"דנ ןּופ טסקַאװ סָאװ ,וו"צ

 ,מ"מ ד"דנ-טשִינ ןיא ךיֹוא רעבירַא טרֹוד ןּופ זלא ןּוא
 ןעּבוה (ןעשיסעהרעבילא ןיא ש"ּבצ) מ"מ עסלוװעג ןיא (2

 ,ענעד;שרַאפ שטַײט ןּוא ע;גולומלטע טיֹול לײװצ ןעפורטעג ךָלז

 סָאװ :רעטרעװטַײא עקלדנעגנללק.שיטנעדלא שנטענֹופ רעּבֹוא

 םץ006- ד"המ ןּופ שרֹוי ,סטַײװצ א ןּוא ד"דנ עטנַאמרעד טשרע
 ענַײמעגלַא ;ד ןיא סָאװ ,ןערעלקרעד ךיז טזול טימרעד .!ס0

 יד ןה טכַארּבעג םרופ ןַײא אב ןערעװ רעכ;ּברעטרעװ עשטַײיז

 -- .שיפארט } (}
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 ןעשטַײט ןד ןה ,שרוש דידנ ץטלמ ןעדנּוּברַאפ זִיא סָאװ ,שטַײט

 - .שרֹוש ד"המ ןופ

 רעקצֹולּפ ןּופ שטַײט (עשירֹופַאטעמ יד64 - 8
 ןעשטַײט לד סיֹוא רֹונ ןעלקִיװטנַא טנעקעג ךִיז טֹוה וו"צ ןעשִידִיל

 םזס06* ד"המ ןּופ ןעסקַאװ סָאװ ,ןעמרופ-ט עשישטַײד לד ןּופ

 טל ד?רפ 4 ב ןּומ ע;גֹולומלטע ?ד ךיֹוא לא רעּבלרעד -- 6ח

 .ןעמרֹופ עקִיזֹודָיד טָימ רֹונ ןעדנוּברַאפ קפס יּתלֹּב

 ןָלא טמּוק וויצ סָאד זַא ,ןעגנלרד ּוצ רשפא ולא -ּפ ןּופ (2

 = ?(לעּבַאקֹוװ ד"המ םעד ןעמּונעגפיֹוא טֹוה סָאװ) ד"דנ ן'סיֹוא ׁשְידִלֹ

 ע ק י ) ב

 ,(ענדורג סיֹוא 216 ,ס?282) ךֶעשַה ( -- ,27 8

 ַא ןּופ גנּוּבַײרשַאּב) 91 (1887 ענלִיװ) דלַאהרעדננאװ המלש 'ר

 טַימ ןַײרַא רעדנ;ק גּוא רעּבַײװ ןעדלא עגנַײמַא ןענַײזע ; (םורגֹוּפ

 .ַאר רעדְלרּב דלַאװיג, ; שרדמה תיּב ןעסיֹורג םעד ןלא דלַאװ;גַא

 אַײז ךָאנ ןּוט נוא ,ליֹומ רעדעי ןּופ טרעהִיג ןעמ טָאה ?טעוועט

 רעד ,טּפּוצ רעד ,טסַײר רעד ,ס עקיֹו ב עסַאמַא ןַײרַא ןענַײז
 סעקיֹוּב אָיד ןעכלעוו םּוהטנעגַײא רעַײזפ : 02 'ז -- .+...טּפַאלק

 : עקיֹוּב איד ןערֹוּכש ּפעט עסיֹורג ןַיאג ;:ןערָלבַאר לעב רעד

 עּבָארג ןופ תֹולֹוק ,ןעמִיטש ןעקנַארק טרעה ןעמי } +סַאג ןעטלמ ןָלא

 ערעגרע ךָאנ שענרעטסניֿפ רעד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,ס עקיֹוּב

 ,+...ןָאטַלג ןעכַאז

 ,סענַאג;לוכ :ס ע קיֹוּב
 םפולאג ז; רעפ ל"גפ ןעוויוא ײז ּו ט, ּברעװדַא םעד ּוצ (2

 לקשִיװוקלִיװ ןיא םע ךֹונ ז ּו ט רארָאדנַא רַאד ןּו ,טאװַאז ןיע ן}

 ,ףֹּכיּת ָאד 1, ןט2 :178 311 ּב"װּפ -- .(.ּבּוג רעקלַאװוס .וועג)
 628 םֹוח {ט2 ש"ּבצ) *טנָאנ ראג ,תּונכש ןעטסטנָאנ ןלא ָאד |

 -- (ןקז2ץס808 קפסש 7

 רוּכָיש.עלעּב

 ןא .,ילע ב -- וקִלש ;רע :עשרַאװ ןקא (1 -- ,8 8
 .8לילעּב - טסקִיש רק :ץעילדעש
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 .;קַאו רעסיֹורג ,הרוחס קַאּפ 1 ס 6 | 8 :112 | ּב"װּפ (2

 גנורד ,ץוילק ,(ןעשטנעמ ַא ןעגעוו שְירֹופַאטעמ) .2 ;קַאּפ רעסיורג

 - ,88116 !שטַײד ןּופ ,װ"זַאא

 סאדורּב
 ידעש ןיא ,עשרַאװ ןִנא יא זת סטדורב -- ,9 8

 ;21/ |{ ּב"װּפ - .70 9 ר ע ד | מ ש ןופ םִינֹנָיס ץעיל
 -- ,(1 ,טזט085)

 ץכעורּב
 סקעװעג סָאד ,ח ץ כ ט? ר ב :קסָאיּכ ןיא -- . 8

 : -- יט04168

 } י ל ּו ג

 .ַאּפֹוא .י ןּופ גנּולײטטימ) עװעקַאמ ןִיא ךיֹוא (ו=- ,11 8
 .טרַאדנומ ליפ סָאד - .ראאנ.4י לוג ,4'לוג :(ושֹוט
 ?(030 1{ ּב"ופ) *עקשטַידי;א ,קִידנִנאפ 4ט18 עכעל

 : ?ושפט ןּופ םעלּבמע יד ןעשִידִיי ןִיא ךֹוד ולא קִידנָיא רעד

 40 ,27 } רעכלּבלעמַאז "ג5

 | 6) ֹויַאמ איל ּוג רעװעשרַאװ סָאד ךיֹוא ?ל"גפ (2
 - .(םאוו

 ףֹונ עג ןּוא גונעג
 צ?רַאװ) םיגווז ,שטשַ;מַאז סיֹוא לעּבֹוס ןמלז -- ,12 פ

 - "לד ָאג ןִיז א גָיֹנִלג עגלנַײמ סָאד ְךָלא ּבָאה, :70 (4

 ע ּב ּו ר ג
 ןופ ליֹומ סָאד, (2 ,ףזטס8 :016 { ּב"װּפ -=- 8

 רעסיורג ;זיֹוהרֹופ ןִיא ךַיז טניפעג סע ןעוו סרעדנווזַאב ,ןעוויֹוא-

 ןיא ךֶיז טניפעג גנונפע ןַײז סָאװ ,רעכלעזַא סרעדנּוזַאּב ,ןעוויֹוא
 -- .(םזטסס 'שטַײד ןּופ) "זיֹוהרֹופ



 ל ַא ד נו ד

 ,רָאלק טשינ עַיגֹולֹומִנטע לד (1 = 8
 עקַידנעגלֹופ לד טימ ןַײז רשפא ןעק טּפַאשהבורק ַא (

 | : ןעמרֹופ
 ."רעמיצנעיורפ קיד ,קַיכעלַײק { 000061 :135 ּב"ווש

 לעטש ךיא 008060100/960 ,008606ז10ת :47 לעגִיה
 (ןעגנַאלק-מ עלעקנּוט טָאטש ס ַײװצ ּוצ ןעלּבַאקוװ עדַײּב ןְלא
 ,שטנעמ ןעליופ ַא ףַא טרוװלעדיז

 .ןעוויֹוװ ,ןעפִנטש ,, 68-66|ח שזגרעּבסלעגֹופ :248 ּב"ווהא
 :רַאפ ,ןעוועטרילּפ ,ןעטּולּפ ,הּפצּוח ןּוא תוזע ןעּבַײרט ,ןערלּפרַאפ
 .שִירַאנ ןַײז ,םיתּוטש ןערעדיֹולּפ ,ןעטַײקשערַאנ טָימ ךִיִז ןעמענ
 03:46106666 ,02:646166 ןופרעד ."עטַאװעשיקעל ,שָיּפעֶל
 ,םִיתּוטש טימ ךֶיו טמענרַאפ סָאװ רענַײא ,ק;נסַאּפעטסוּפ רעד;
 'ןופ טסקַאװ ו"צ סָאד .'רעלעדנַאטש ,קַאזרעדיֹולּפ ,קִיטלֹוש
 ,סעטכומש ,ןעַײרעל;ּפש ,םַיתוטש ,רעדיֹולּפעג טסוּפ,, 18ם6 ר"'המ

 ,"קיטש עליֹופ ,סעצנומש

 :304 1 { - .שוְו ז 1 0 ןיא ק עדנֹוד ל"גפ 43
 - .6קו ונֹו ר ,שיקעל ,םּת רעד 800028892

 ן ַא מט ַא ה

 (ךעלטכערַאפ) .1, תפחוממ :ן| || ב"װּפ -- .9 8
 ,'שַינעפעשַאּב טרעּפמולעגמּוא .רעווש ,סיֹורג ,2 ,זיר רעדלַיװ

 . - .ו8 5 ןעמָאנ ןּופ

 ע ק צ ֹו ה

 ,ךעלטרַאדּומ ,ה ס ס א :46 || ב"װּפ (| -- . 8
 .קִיּור ןעצינַײא טשִינ = ה שעקזץ8שו26: :ןעקלרדסיוא ןיא
 ןעדלִיװ ןעװַארּפ ,ןעכַאז עדלַיװ ןעּוט :;ןעוװיֹוװמּורַא ,ןעפיטש
 .ןעכַאמ ,רַאנ ּוצ ןעצעמע ןעכַאמ = 0186 40408 0ס 2 ,ףקיטש
 ןערָיפ ,ןַײרַא דָאּב ןיא ןעצעמע ןער;פ ,ןעצעמע ןופ ראנעג'ס
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 ןָאד טלָאמ סָאװ ,םסס' ףורסיוא ןּומ ,6סרעקיוּפ יד וצ ןעצעמעו
 .ןעגנירּפש-

 { טלַאה'מ) "ןעּפוה ,ןעגנ;רּפש, }4 ק צו :ץעילדעש (2
 רונ לעזפ :ןעמ טגָאז ,טגנ;רּפש'ס ןּוא ,טנעה לד ףַא דיק ןיײלק
 ?ימ ךַיז טײרפ רע :688 טָימ ךטצַאקצ} ס2 -- .(6ט8קצוס ?וװ
 ?8רָאװ רע : ןעסַײהעג סע טלֹוװ טערקנוק ןערָאװ ,ךעלדלִלּג) םִיא
 .(ןעטפולרעדננא רעטנוא םִוא

 ןילרעדניק רָאג רימ טגנערּכ איז ,, :88 ןלצק-רעד לימייח
 רעד טימ די רעטּוג ַא איװ ײז טימ ךןעז ט;קבָאה גּוא
 ,יליּפיטש םידיסח ןיא הרוּת תחמש םּוא הרוּת

 ,קָלצ וה ןרעגנירּפש רעד זזממזזיץוז מע :309 1| 1.(
 ןלכעטנלּפ ,2ע ק לע צ וה :;ןנרעגנַ;רּפש אֵיֹד חקמצתק 1 ,טָילּפ
 יא א) (רע צ טא ה) עק לע צ אה 1 1 -- ,ףעכלשטּכעל
 || ם"רופ -- .6/פקמ ,וופמ ,רּכרכמ ,דקרמ ,גלדמ |ס אמתטמ ָאז
 ירשעגסיוא ןופ) ..ץנַאט ןנִמ טוא 0008 ךעלטרַאדנומפ 6
 ז ס ח 8 א'מ :107 || בוא ,85 0 ,6חסס84 'קוא ל"ג9 06

 ןעגנירּפש סָאד, זסזז8טמעז : 108 || ב"ווא .(רעכלעזַא ץנפט
 - ,"ץנַאט ןִיא

 /ק צע הל :'9388 ,849 ,409 1/ 6 ן4(0 -- 8
 ןממעזזימ! תקנגאס68 ,גנורּפשנעטפול ,גנַירּפש .ןוח} 1

 טלב טסָיּב ּוד זָיֹּב ,!ץוהע וטוב גָאזװ 11075 'ג ב"א ל"גֿפ 4
 .ןיֹּב ,ץו ש;1 גוזפ :ץינעמערק ןיא ,אץולק םעד ןעגנורּכשעגרעּבירפ
 ,61;גנ?רּפש;גטבלרש שגנ סוּב ;ד טגנֹוװ

 סו88:6611185 ) + 0 ןז 'מ קידברעמ ןֹוא קידיירד : 308 1 ב"חר
 -- .(ןסוגפי האפ תסקססעסיצקתזפ

 -- ,ןצצזורַאפ א אמתסמ ט רעד -- עקלעציה :83 1 (2
 -- ,590 ה ַאב ךיֹא (9
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 גצשץהסתה .סטכעלקֹוש ,סטכעסערט ,רעטִיצ ,עסעױט .ןזחָו 3
 ףֹוא ןעמהע ע וו .4108088 118 ,תחדק עטלַאק ,תחדק .{| 3
 ףעסערט = ןעק צ עה װ .ןעקצעה = עק צע ה רעד

 ַא ןיא) .2 :1קצץסעיזמ ; ןעסֹומֹורט י?עאסעח ,ןעלקֹוש ,ןעלסערט

 ,לפער) .8 ;עקטנעװ רעד ףא ןעּפַאכ ,ןערַאנרעטנּוא (טפעשענ

 ,60888812 ,הקמזתםתעפ/ ,ןעּפעה ,ןעּפיה ,ןעגנַירּפש

 ןעכַײװ טָלמ ןּוא ה- ןהָא רֹונ ,ץלנעמערק ןיא שַלגללַאנַא (2

 דיֹוּב ,עקשטִי;רּב ,רופ ַא ףַא טרָאפ'מ ןעװ .(ה"זַאא ס68)

 ט:ק'צע ;ס} :סע טסַײה ,רעטנּוא-טפרַאװ'ס ,טלעקוש'ס ןּוא וכו

 ךִיזןעקמ . 5 ט7 ףֹו ןט צ;ק'צ 7 מע ,66ט 11

 .קלדנערָאפ-קלדנעטַײר ,דרעפ א ףַא ךיֹוא ןגק'צ9צ

 643 ח - .גָידעקצ עה ?קהסאותפ :384 } 1 3
 .רוּכרּכ ,הרהד ,דקר ,הדקר = (עק צָאה) עק צעה 3
 .ףעזעז ,לטלט ,דינה ,עינה = ןע ק צ ע ה

 - .6 טָיִמ טשִיג ןוא ס טימ טשינ ה אב 4

 סט 8 ג ע ש ט יי ה

 לעּבַאקֹוװ םעד ןופ עַיגֹולֹומיטע ;ד זַא ,ןַײמכ -- ,18 8

 ןעוְ;טַאלוּפוק ַא ןּופ סקּוװפיונּוצ ַא זלא'ס : ןעדַײשַאּב יֹוזַא ךִיז טזֹול

 .ןּוא -עשטִי ה רעדֹוא טַא נ + ע ש ט ? ה :קורדסיוא

 | .(ט ַאג
 ןיזזצ(8) 'קוא ן'טימ טרידנֹוּפסערֹוק דִילג עטשרע סָאד (

 סָאד ה"ד| עֶק;דִירּפ-לעצרֹוװ ןּופ ענִירג סָאד 1,, (ץחצמפ ןֹוא

 ןעליטש ,רעטעלּב יד ,דרערד ןּופ סיֹורַא טסקַאװ סָאװ ,ענָירג
 תֹוריּפ ערעַײז סָאװ ,ןעסקעװעג ַאֹּב ךעלגנעטש עק;דערער רעדֹוא

 ,ּבֵלֹר ,עלעּביצ שייּבצ יו ,ןעלצרֹוװ יד רעדֹוא לעצרֹוװ רעד ןענעז
 .176 וו ,221 "הא ,81 ? "ךַאז עקיטשִינ .2 ג|'כו ךעטער ,לעפוטרַאק
 םץס248 ,"לעכעצ ,, חעץס26 סלַא מ"מ יליֹוּפ עסיװעג ןיא רעבירַא

 -- ,990 ס אב ךיֹוא (

 - 4073 ט אב ךיֹא (2
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 קערעב ,ןעטער ףַא ןיורק רעד 8 רעטעלּב עטשרעּבַײא לד 1,
 ןעטנּוא ןופ זיא סָאװ ,פֹוק ַא ףא רָאה ןּופ ןיורק ;ד .2 ?"וכו
 ,68 || ּב"וּפ "ענ;רּפושט ,טלָאגעגמּורַא

 ת6 'ליופ ץטַימ טרָ;דנופסערוק דילג עטַײװצ סָאד (2
 וולטונימיד םינופ ןעמענ ךיז ןעק טרֹוװ רעמעלעכ ןיא 1 רעד) פ7 || ב"װּפ "סקעװעג ןּופ ךעלגנעטש ,תוקרי ןופ רעטעלּב ,
2 421:66248). -- 

 .ש ט ַא נ :עשרַאװ ןלא טסַײה עקשירטעּפ ןּוא סעק'רֹוּב ,ןערַײמ ןּופ (רעטעלּב ;ד) ענַלרג סָאד (1 -- ,19 8
 5207ץמוסז :596 +} ב"ווּפ -- .ץעילדעש יא רא8יּפ;:ש טש ,עשרַאװ יא ויּפִלש טש טסַײה (ןעקע יד ,ךעלגנעטש ןד ,הרערד ף ַא וִיֹא סָאװ ,סָאד) עלעּביצ ןופ ענלרג סָאד (2
 - ,?ללטש ,לעגנעטש

 שֹוש ז רו ס וו

 ,רַאװ סָאד סָאװ ,עגעגַײאסָאד סע א 4 -- 0 8
 טרוס רעקירעדינ ,האירב ענַײמעג, זת ןפש}ר זופ ס רעוועש
 } *שטנעמ

 עטכיורּבעגקלנַײװ עשִיליֹוּפ סָאד ןַײז זּומ םרֹופ 'שרַאװ ;ד (
 רענרעזַײא רעבֹורג רעגנַאל 1, 5600260 = 8 1 0 ז 86 8
 .ניא ןץ'טימ ןעגָאװ לַײט ןעטשרעדעפ םעד טדניּברַאפ סָאװ ,קויווצ
 (טעיערעקרַאפ) סיֹוא טַײרד'מ ןעוו ,סקַא סלַא טניד ןּוא ןעטשרעט
 טקידנערַאפ טַײז ןַײא ןּופ ,גנַאטש ענרעוַײא 2 } ןעגָאװ םעד
 ַא ןוא ףיֹורש ַא טָימ רערעדנַא רעד ןופ ןוא לעּפעק ַא טימ
 .רַאמ ,ןעּפַאצ ,טניּפש ,קויוצ רענרעצל;ה רעסיורג .4 1 רעטומ
 -- 590 84 /| ּב"ווּפ) װ"זַאא ??ןעקולפ ,לעקעטש

 עק יא דַארַא ט
 ,ךעלטרַאדנומ 88 :0 טז ּב"ופ -- ,21 8

 = ."ץקשטירּב ,שעלָאק רעמערָא רעטּושּפ ,שטֹוק עקידלעסַײרט,,
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 ן|ע ט - ףא .ןע סט

 ןעשִיליֹוּפ ןּופ שְ;גֹולֹומִיטעסקלֹופ ךעלגעמ (| -- ,2 8

 ,טרוװר;פזַײװנָא ןּופ גנורוחרעּבלא ,(רעד-ןּוא-רעד) ,סמ 8 6ח*

 רעדֹוא ןוזרעּפ ַא ןעוַײװנָא יֹונעג ףרַאד סָאװ ,םעד רַאפ לומרופ

 .44 011 ּב"װּפ ?*גפ .ךַאז ַא

 ן5 ט- ףֹו ףע ט םפֹורטאג ךטצוסא :ץעילדעש ןיא (

 ,רחסמ ַאֹּב ש"ּבצ ,ןעמ טגָאז ,4/ ןיפטד ןאמ;קסֹורט סָאּפע ןשט; 1

 ןיֹוש ךיז ןעמ טעװ ,ןשקע ןַא ףַא ןשקע ןַא ןעפורטעג טֹוה'ס ה"ד

 אןַאמַאק טנ טסוקק וצ ךֹונ ײברעד ט;עמ .ןעדערפיֹונּוצ טשינ

 - .(טרוװכירּפש ,,618108 4058 תה 4860" : 486 ן| ב"וופ)

 |ע צ ל ר ט

 ,תונשקע; זה וו"ה (6182 ןּוא) 42 :221 יקעל -- ,23 8

 ד"המ ןיא ."טַײקכעלטנַײּפ ,טיײק;דסיעכהלוצ ,טַײקמַאזרוהעגמוא

 ,צ"מ ןהָא 1זסו0 ד"הנ 'רעטִיל סָאד ןופרעד ,0 טימ שטַײדלעטימ

 זזט 42 עטרעטלערַאפ סָאד יװ טצונעג רעטפע טרעוװ סָאו

 - 719 7 םחׂש ,ןכ8 }

 ןעגעק רהָאט ןַאמ םָירהָא רעד, :23 םיגווז (1 --- 8

 יעטשנעגַײקַא ,ןערָיצלֹוטש ה"ד) *ןע צ ט ? ר ט טשִינ רשֹוע ןַײק

 .(שידרעטס .קַידרעפֹוה ןַײז ,ךַיז ןעל

 61264 ,6/866ס6ת ןֹוא !זשטגו22מ :1 רעסקעל (2

 טומ ןעזַײװסירַא ,ךיז ןעלעטש (קִיטּומ), 'זנַארטניא (106268

 ,ךַאז ַא ןעטלַאה גנירג ,('כו תועינמ יּבגל ,דנַאטשרעדִַײװ םּוצ)

 טשִינ ךנז .('כו ןעלָלװ ,גנונַײמ סנעצעמע ,הנּכס 8) ןערירונגיא

 ןּופ ןעכַאמ-קזֹוח ,ןעצַײר, נַארט ןוא 'סּבַא ;"סעפע ןּופ ןעכַאמ

 ."זָאנ רעד ַאּב ןערָ;ּפ

 יעמע טימ טַײקנעדַי;רּפוצמּוא לד, 1602280 :145 ב"ווש (3

 סָאװ ,ט;מרעד רעדֹוא תויועה טַימ ןערעהּוצנָא ןעבעג ּוצ ןעצ

 ,66 ה8? 16 !מחח 161/042/") "ןעדער טשינ םִיִא טימ ללוו'מ

 שס12סמ ג(טרֹוװ טּוג ןַײק ןעבעג טלֹוװעג טשינ םִיא טֹוה רע =
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 .(ןעפּורעגסיֹורַא טסַײרד םִיא טֹוה רע ,ןעגַײקא טלעטשעג קוטומ םָלא ךָנְז טֹוה רע = ,6/ 0 1םחג 4600024*)
 .(600260 ד"הנ =) 6 ז ט64 בת :21 ץאב 4

 .6ז116פ0 ןוא (שלפַארט }) ?חוזפומ : דנעגעג רעגרוּבעדגַאמ ןיא ןוא ןללרעּב ןוא ."ןעֶגָלנַײּפ ןעלעװק ,ןערעגרעע 1 וצ ם :92 ,1910 טרעכט
 -- גזסוקסמ ,(שירעטכִ;ד ןּוא טרעטלערַאפ {ז ט+2 6ם :719 22 } הש 6

 "טצײרעג רימ טימ ךיד טסֹוה וד ,ללח, ה"ד ,6ט צ 2טיג רימ טימ ךיד טשוה וד ליליהק :1 ,2 עפורטס ,(} *טטִ;רש .טַײצ, רעקצנימ) לידבמה  ,רֹוחֹּב והילִא (1 -- ,25 8
 1137 ב"וש -- .(2 249) זזסן260 ד"המ ן'טָימ ל'גפ (2

 -- ,"סיטכהלּוצ ףַא רעדוא סעװָאטַאק ףַא ןעצַיר (668260/ ןוא 0260 ְּ

 ץ עוושהו ַאי
 .483018 :609 10 חול -- ,האופר סלָא טכיורבעג ןיצ;דעמסקלוּפ רעד ןיא טרעװ היח רעקלוודרעד ןוֿפ בלח רעד .סרעדרַאמ החּפשמ רעד ןופ היח-ביֹור א ,84ט5 זה6069 עלגולוװ רעד ןיא .} }8 2 ש1 6 6 : 90 || ּב"וּפ - .'ןרַאפפ ץ:װשו ַאי :ענרָאט ןנא (1 -ד ,28 8
 - ,*ןױרַאּפ ט פול ; (עיגילאג) ץלּבמעד ןנא )2

 ד ו מ  ַא י

 דֹומָעַינ = דיֹומלַאי 64 דד ,27 8
 - ץוכו ,ךוז-(ט)רִיר ,לחֹומ עשז-(ט)ַײז תיד .טדיֹומיַצַאי ,ןע :ןעמ סָאז עקרַאװ ןוא 0

 - ׂש צי

 - .שַאי טביוטנ :ץעילדעש ץא - .ׂש ַאיל ֹו ביֹוטנ ,ןעּביוט ַא ןעמ טפור עשרַאװ נא ךיֹוא (0 -- 28 8
 -- ,ל צוצ ב ןעטלַא ןיא ךיֹוא } ם 7 ו א ןיא 1991 ךֹונ 464



 נאס - .04 ךוּב-ודנַאל לא לעּבַײל .ד עז) ענדורג ןָלא ךיֹוא

 .285 ןעמָאנ רעשלעבצנַאמ 'ליֹוּפ רעד

 ט ביֹוטע :ןעּביֹוט ַא ןעמ טפור ץ;נעמערק ןיא ,בגא (2

 !הּפ.דבּכ ַא ,רעלמַאטש ַא :4 ךַײלג לָאמַא ,זולמִיטש }) 6ג רו :

 - .8טנָי טמִי ר קל :ןעמָאל ַא 27 עיל ;מִיטשכ

 ץ א װ מ ַא כ

 .צ"א עַײנ ץ ַא ר מ ס"  ןּופ עַיצַאגימַאטנק -- 9 8

 ןושל.טעּפש ל"גפ ,ם ; צ ַא ר|1א| מ ט םרופ.צ'מ רעד ּוצ םֶרֹופ

 - ? סההזת ןוא (44 9

 ןצ עיל ו כ

 .רָאק - .326 /8241 ,05 לומדי ל"גפ (( -- 0 8 |
 ךיז טֹוה רע היד אט איעילוכ א געדינט ךאצורק :וועשט
 ,(טגָאזעג טנּוה ַא ןעגעוו) טגיללעגרעדינַא

 ,4טאילֹוכ ֹונ טכענ ַאצנַאג ןג קיעט ַ(צנַאגכ : ץעילדעש (2 |
 .א - 4402 ,846 ,05 לימ"דיי ל"גמ) "עמעּפ ַא ףש ןעמ טנַאז
 ץרַאװש ַא היד א, :4/7 (1872 סעדַא) ענעדוי איד ,ןעדַאפדלוג
 ךיז ּוטסָאה סָאװ ..ךעק ןיא קנערק רעד ןיא עי ל ָא ח ,רהָאי
 רעגלדתונמחר ןעגָאלשנַא ךיד ללָאז רעננוד א טצעזעגרעדִינַא ָאד
 טינ ןיֹוש טסָאה ָאד ּו ט ס ע ; ל ַא ה סָאװ !רעטָאּפ

 : - "?ןוהט ּוצ סָאװ
 ט ס ; לּכ

 ב"װּפ -- .174 || 16 } רעכַיּבלעמַאז ל"גפ (4 -- 31 8
 ייֿמ ,טסגרע .ןהָא ןּוא טרעו ןהָא שטנעמ א, 681ץ5:64 : 285 1

 ,רעצור ג ץענַארדעּבול ,לעטשינ ,רעװ-;ּבַא ,ןיושרַאּפ רעקלטרעורענ
 ב""וור} -- .סחזץפ+ שרֹוש ַא ןּופ טרל;ּפעגסיורַא טרעוו .*שטַאקרַאמס
 ידנּומ רעּבֹוא טֹוה ,*שטַײּב ,טור, ךעלטנעגַייא ,נזמזסיניפ :566 ןט
 ,דלוי ןּוא לעגושטש ,טעצַאפ ,טנַארפפ :שטַײט יד ךיֹוא ךעלטרַא
 יתווע ןרעַײגנדַײל ,קינסַאּפעטסוּפ } רעפיֹולכַאנלעדַײלק ,סאדנוק
 .ן*רעכַאמעקטוילּפ ,רעבַײרטתוליכר } קַינהּפצוה ,םִלנּפ
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 ידנּומ יליֹוּפ ןופ - ..ס ;'ל כ ט וֹוּפ ס ו;רכ :עשרַאװ (2

 רעגַײא ,עלעגַײפטנַיװ ,6ם/ץפ1סא =) ס ה1 ט 3 עץ 8 ןעכעלטרַא

 - ? 982 | ּב"ופ (העד רעד ףַפ גנַירג זיא סָאװ

 .עגּפָא ,ץעינַארדעּבול, זמ ס;'ל פ :ןודַאל -- ,.32 8
 יכַײט .}, {ןופ יליֹוּפ סָאד -- ."ןיֹושרַאּפ רענעסללשענּפָא-רענעסַיר

 -- 1754 1 ּב"װּפ (61895956 !שטַײד 2) .,.,"סורטַאמ

 ש ט ש ;* ו כ

 0 60ז09262 'לטרַאדנומ : 201 ז ב"ופ ( -- .33 8
 .ַאטעמ .2 : טקעטנִיא ןימ ַאזַא ,10610100108 עיגולווז רעד ןִנא
 ,הרלגּפ ַא ,לעכעבענ שיט ַא ,עלעשטנעמ ןַײלק-שִיזִיּפ ַא, שִירֹוּפ
 ,"הלבנ ַא

 יקּושזײַאמ, .} ,4'0 צ"מ ,חמ ש טשֵי רכ :םעלעכ ןיא (2
 ,שטַיוויֹול ןלא יו 2

 -- .(1606ט1ז10 זתמסווּוסז = צ מ ץ חָת :220 זז ּב"וא (3

 ןצ ט ּו ט ע פ ַא ל

 ףַא טּוטאּפ ַא ל :צ"א זיא עשרַאװ ןיא 4 -- ,34 8
 טכערַאפ ,|+ צ"מ ,(שטעווק:רקיע ט ףַא ,שטעװקַײּב רעקרַאטש 8

 ,שטַײט רענַײמעגלַא ןוא רעטַײרּב רעַײז ַא טלמ קורדסיוא רעכעל
 עקידקּפּוסמ טימ רענַייײא } ןיֹושרַאּפ רעטסנרע טשינ, ש"כצ ָיו
 .רעוורענַימ } סעֶ;צַאקַיפילַאװק עשילַארֹומ רעדֹוא עלעוטקעלעטנִיא
 ,שטנעמ רעקִירעדינ 1 רעכַאמ-ַאהוה ,רערעדלַיּפ ,לעמעלכוק רעקלט
 :ץעילדעש ןלא - ,'הכֹו *רעקעלרעטנוא ,שמשמ רעקַידפנֹוח
 'וכו 'רעקעלרעלעט ַא ,ןעצעמע ַאּב רעקעל ַא, זמ טוטַאּפַאל
 ןּוא ;"ןעטוטעּפַאל ענַײז ןּוא רע; : ריבג ַא ןעגעװ ש"ּבצ טגָאז'מ)
 .(ןעטּוטעּפַפל ענַײז ןוֿפ זָיֹא רע; : ַײז ןּופ םענַײא ןעגעוו

 ,ס. צ"מ ,זח רַאטוטַאּפַאל :שודֹול ןיא ,עשרַאװ ןִיא (2

 - .ָאטשינ רעכיברעטרעװ עשידִיי לד ןלא (3

 ר ע כוי 5 ,ס'וכ ֹויל

 דניק ַא - .זת ,ט כויל :ץעילדעש ןיא 4 -- ,35 8
 ,ןעסוגרַאפ טּוג זַיא סנַײז טעב סָאד ןוא ,;?רפרעדניא ףיֹוא טייטש
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 +ןֹוי ל ןסיֹורג םאד טכַאמַאג ןשטו רט ,?:צ : עמַאמ יד טגָאז

 .ןעשִיּמנָאא | 4 כ וי 5 -ּו -- (ףךֹויל ןטיג םָאד... : רעדוא)

 ןטזןאכֹוילט3ב - .64 טאבילַאגנּו טשננ סטו ,;טס-יעמ טשפעכ

 .605 ז;ב ּפֹוק ן;פ טאכוילטּב ךטצורטצ ."ךִיז ןעשִיּפַאּב .

 א ןופ ?ז ;ד 1, } ס ס ה 8 'לטרַאדומ :758 ח ב"וופ (2

 "ריזח ןעדלִיװ ַא ןּופ יז ;ד .2 ;ערעגנַאװש ַא סרעדנּוזַאּב ,ריזח

 ןעלעוסקעס ןעּבָאהק |ס סה 86 51 6 ;(6 "שטַײד ןּופ)

 ישטַײד ןופ ,(טכיֹורּבעג םירזח ןעגעוו) *ןעזַײװסיורַא םִיִא ןּוא גנַארד

 'לטרַאדנּומװ :אפּוג טרֹוד װ ?עַ;גולומיטע ;ד סָאד זיא -- 0960

 ןַײא ןיא טלַאה סָאװ) קינהרבחעסַײוװ רענַײלק א !ס סט הח

 9 ססח8 ןֹופ רשפא ,"(ןעפיולמורַא

 עכ ֹוי ל עתירּבועמ איד סצ8000688י :37 ח 1 63

 .89048 :143 זז ּב"ווא ,+(ריזח}

 טצענַאּב דניק ַא ןעװ ,ץינעמערק ןָיא :טנַאסערעטניא 64

 שָ;פ טּפַאכעג טֹו ה (י) ר ע :ןעמ טגָאז ,ףָאלש ןִיא ךיז

 - ."ףָאלש ןִלא ךלִז ןעצענַאּב, ;זסמעזריזז םחסש :טכּוּב 101 ז ּב"ווא

 שקֹול עקש עמעל ,טיקעֹל

 יז 8 } 8 ל"גפ ( -- ,36 8

 המשנ ;ד, :19 (1808 ענללװ) !טלעד;פעג טננ ,ןֹוזדּוּב .י (

 סיֹוא טָינ איז ןָאק ןעמ .ש עק על ןַײק םענַײק אַײּב ויא

 .("רעקעל ,גנּוצ , סלַא טסַאפעגפיֹוא ש ע קע ל ,ֹולֵא) "ןעַײּפש

 - י*תסהלגסצימ שיק ע לא :47 להֹוװ (3

 },סלדָא)ײע ל וו קש עמ על יֹואי :37 ענעדוי איד -- 7 8

 יי ןעּבַײלג ןקַאט ןעמ ללָאז ? קש עמ על טגָאזמ זַא וי קש עמ

 -ערט טזֹול .עֶיצִיּבמַא ןהָא ,ןעלִיװ ןהָא ,עטַאמש ַא שטנעמ א =)

 - יד ,8 }{ 6 ל"גמ -- .(סיפ יד טימ ךיז ףַא ןעט

 ץראוש א םהָיא ּבָאה יא, :31 ענעדי איד -- ,38 8

 -יש 8 ,1 61 ל"יגפ ."1 ןַײלַא רע זלא |רַאנ ַא =) ש קָאל א ! רהָאי

 ןט ַא ר פָי נַא מ

 יננֹוּב ףַא עקנַארק-ק;טסַײג רַאפ לָאטיּפש רעד -- ,39 8
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 --,(=,3 ;ד ן? ןקלש |וטעמק ,3 ;ד ן שציז ס2) :ןטַא ר פ113'2 ;דנ :ץרּוק שידי ףַא עשרַאװ ןִוא שסַײװה (520002| 2808 8026840) עשרַאװ ןִיא 12 סַאגנעטַארּפ

 עג עמ

 אלט גצ מ :עשרַאװ ,גגעצמ :ץעילדעש ,םעדָאר - .נ 81 8 ל"גפ די ,40 8
 א םינּפ 8 רע זלא,,} 8 (08 טסערַאקּוּב) ..,לרימ עצנלרּפש ,ע"רבמי - עג 9 גמ :ת9 לֹהֹוו -- א6048מנלצ ןמ 84ג עג . מ סט :ץעילדעש .קעגגמ ;גצ ג1מ :םעלעכ (2

 ,רעליופ ,לצע ,רענעכורקוצ  ,עילכַאנ ,קינלַאזעמָללש (רעטיורג) ףעדי = { עגעצ גע מ :41/ 409 479 ע { - ?:עגעגב
 .69)געגעמ 8 ,ץלנמָאלש ט ,םלוג ַא ,רעליופ א צסאזאיפ* :7006 = - .0ח9ת808/ .צסאהאס .תסקהתעחמסתפ

 -- ,??ףעלמַאטש ,, 8 ג ע ג :ץלנעשזוק ןלא (8

 ץע ;לכ ַאג
 35 ס ט ג :םעלעכ ןקא -/ (67 9 רע דומ ש ןּופ םִיִו נוס ץעילדעש ןיא לא זח ץ8?ל 6241 7 43 8
 ,גסװ 48 ןא}לכ טנ ה"ד| צנלכאנ :19 1 0

 .6רעּפמולש 8 ,רעּפ .עלש ַא עילכ ַאג א טסקהצפל 1317 8 על לכ אג ,קַאינ .רוקסַאּפ ,,ענירָלוח רעד 1007 ;180 ןַז {. קניא ,לאֹוגמ ,תלאנ עילכַא ע :60 הה .אץסההאע ,381ז808:1468/
 הי לה רעסיֹורג א ךָאנ רע ולא טנַײה ,, :32 ענעדוי איד

 איד סיֹוא רע טסַײר  ,עצַײלּפ אָיד םהיא ךיא עטשלרעפ ! ּוצרעד

 ,ץעװַ;שרַאּפ ,קַאינדוקסַאּפ רעד 440 7 :044 ת1 (
 -- ,(קַאדיײל א ,קַאינדֹוקסַאּפ עי 1142 ם ַאג ד .ףקַאדייל

 אב --.ףןענללטַאב ,ןזרעװפגעּב אזש 0197 :150 1{ (2
 יַאג סָאװ אץ סנזהא'מ ; טענילשַאּב ,טועוװצגַאּב זיץ סנ1ס4 } ןענללש ,ןירעװַאג סָאד זה 0 2013165) ןענילש ,ןירעװאג : 280 8
 - .אטענילש סָאװ ,טרעוװ
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 ולּבװ עטַאיּפ אלֹד סיֹוא רע טַײרט ,ָאד םהָיֹא ךָנא טכערַאפ | עֶננִק

 .?עטַאמש ַא ןעצנַאג ןיא םהָיא ןופ טרעוו'ס
 ,רעדומש,, חוססהוט) תו 86 6 ה1 ט | 8 :203 זזז ב"וופ (

 -- .(רעמ;צנעיורפ ןעגעו ןּוא לעּבצנַאמ ןעגעוו) ""סַאדּורּב ,ךוללש

 י1165:110:6 :224 } ּב"ווא

 ל"נגמ (נָירטוט כ :ץ;נעמערק ענָלרָיזח ּוצ 4

 - 435 8 ןושל-טעּפש

 ל ע גל 1

 ַא ה"ד 65 גָל נב ס ןריעװ לכע :שודול (} -- ,42 8
 יַאכֹוס - .ןערעװ סאמנ ןּוא ןעסענַײא ךיז לעוו'כ ,שינעּפעשטּוצ
 5'/6 ג? ג ט סּוד ((); ,יוצ :וועשט

 יָאלש , ורעּפמּוא יזנַארטײא ו"צ אילגָינ :עשרַאװ (2
 .יטכַײלג ,"ןעכערב ּוצ ןעמענ ,ןעלּביא ,ןעדּונ ,ןעצרגה םּוצ ןעג
 ךַאמ טיל גָד נס -:פ 4307 { 4 ל"גפ) 'איל ג ל מ טַימ קלשט

 -ג לי גּוּו :שזדול-- אטאלַא ףֹו ןכערּב ;צ ןיֹוש ךאמ ּפמענס ,ןיֹוש

 ,ןעמּוק לָיֹפ ּוצ טימ ןעשטּוקרעד ,ךַיז ןעסעגַײא , (ןעצעמע) ןאיל
 "וכו ןעטעּב ,ןעדער

 .לעדיז {{וה'} רענַיװ ץטָימ שיטנעדיא 9 עגל ויא (3

 רֶעדֹוא ףיֹוא טּוג טשֶ;נ ךִיז ןערלפ סָאװ ,רעדניק ענַײלק ףא טרווו
 - 114(3 לעגְלה) טכעלש ןענעז

 ע ווי ש ק ו ּפ

 -עג סָאד .1 ,קססאז?עשמ :816 זע ּב"וופ ( -- ,43 8

 1068 סקעוו

 :לעטרעװ קידסעװַָאטַאק) 1 ;װ;פורק :ץלנעמערק ןִיא (0
 ר ק :קסּבעטַיװ ןיא ,(6:ו;ּפֹורְק ן; טנִי ס ?װ -- דודגַּב ךלמּכפ
 ז1 ,136 ,154 ,82 ת 6 .עװעּפורק :201 { - ., אװִיּפ

 אק;טלגימ ט ;0 .ןוט ;+ קלק ט ךטצ'לגנמ80 :ץצלדע 0 (}
 ;צ קלק ט ךטצאשזדלנס טימ קישטײטכײלג .ןוט ;צ קלק ם ךַאז

 ; טעפ ןריעװ =) ק;דלגַימ ; טעפ ןריעװ :עשראװ - .ןוט

 -- .(קקדַאשזדנ'ג
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 -- .((106068) קס11888/: 1 ּב"וא - 0 טימ אמתסמ) "עו ע8 א רק, :211 9 }.  צװָלּפ רו ר ק 9

 קַאילפע צוּפ
 --."רעדומש ,גרַאס ,ךוילש ,, (רעמ;צנעיורפ 8 ןעגעו) זמ קש7 לפ .6צומ ןוא קַאיל 9 4 צוּפ :עשרַאװ ןָנא -- ,4 8

 ןָא הק! 5
 טטסא+ 416 1160ח6 660ז תפתח ןוא 46/ 4855 0160 606/ ז12חח 0664617 2 0 { ּב"וּב ןסיֹוא קודנעריטיצ ,םטסאסת ,ט60160 ,ס06860 רעטרעװטַײצ ;ד טַימ שיטנעדיא רּפ סע טלַאה רּבחמ רעד סָאװ ,(טכיֹורּבעג רעדניק ןעגעוו) יןעמַאזַאנעשַלוצ לז ןעגָאלש קטאסח ר"צ ןופ ךָיִז טמענ ךללג עטשרע סָאד .?טסיוטש ,ןרעג טגָאלש סָאװ ,דניק 8, סטסאהסהת :(דנאלגראּב שירעגנוא) ספיצ רעד רַאפ סֿכּוּב ,281 1897 רעערש די- ,45 8

 ןצ ש יו ל5

 ןראשווילּפ 4 שוויל ּפ ,'ךַאז רעד ּוצ טשִינ ןעדער, ןשּווי 5 פ :וווכוטסנעשט--.וויה ר 4 ש 1935 ,ה"צ ןש1ו59 :שזדול -- ,םִיתֹוטש ןעדער ,ןַאז רעד ּוצ טשִיג ,טסנרע טשִינ ןעדער (2 נ ךצסַא ןעדער = ןערעדיולּפ (} :שטַײט רעד טימ עשרַאװ לא 27 0 ל"ג () דד ,46 8
 'מ רעיוקיװצ רעד ןנא - .קאזרעדיולּפ ַא רעמלצנעיורפ א רפ ןעמָאנוצ 01161/-180560  ,"סיוא ץלַא טרעדיֹולּפ סָאװ ,רענקוא ;קַאזרעדיֹולּפ,, ?/803606/1 "ףייר עטסופ ,סעומש רעטסוּפ , ?ןגט960 .' םיתוטש ןערעדיללּפ , ק!8ט5סח'ת :120 לעגְנה (?

 - .טומטפסחסת: 007 1 5 שץש5 -- .(353 ,0 פילופ) .ןעסעומש ףעלטלמעג,, .קומטפסהמ ; (שיסקצזרעּבללא)

 ךע ט 8
 טז ,8 ,{ 8 ל"גפ (} -= 7 8
 ףסכמ ןַײק ןעּבעג "יד עט ע פ, ןּוא "ךנא:טעה,2 ;ב"א (
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 צדנּורג ַא זָיִא "ךִיא ּבָאה,, ,ך ע ט עּפ א זָנֹא "ךָלא טעה,,+- ,00

1, | 
 ,קזוח ַא ,רַאנַא סָאד זיא ,יֹוא , :58 טלעװ עטרַאנעג איד 3 |

 ךע טעפ - ."גַײצוג ליקיטש טּוג ַא ףןליווַא ןַיטעּפ א

 ,105 (1899 ענלִיװ) ןהֹּכ רעד ,ןַיײטשָאלּב רזֹוע  ַאּב ְךיֹוא ""רַאנ,

 ןיא - .14 (1881 ענליוװ טלעװ ערעטסניפ איד 1299 וו

 - .ןטיטעּפ :םעלעכ

 ירעדנעמש, :14טלעװ ערעטסנ;פ איד (1 -- .8 8

 ירַאפ אּוד, :50 טרֹוד - (צסח טח6 ל"גפ) ס טימ *ץ ָא ה

 יי נּור ד נע מ ש ,טסַײטש

 ינעמ ש :74 (1020 ענליװ) לַאװק םַײּב ,לקסמֹוטסַאב .ש (2

 לעמעלענּוק קירדנצמש ,רעגיִימש ץוהר עד

 .ןעמִינֹוניס) םת סטכ:ינעגיוט

 לד ףַא ערַיטַאס ַא טסַײה "גנונעפָאה עשלַאפ איד. 6

 א ןּופ ןערעװ ּוצ ןעפלֹוהעג ןעפֹוה סָאװ ,םינצּבק עקיניזטכַײל

 ראד ןאיל םהארבא ןיוװעל ַאּב יז זִיא טקורדעג .לעטעצ-עירעטול

 ועפירב רעײנ ןיא רעדא םיבתכמ ,00108ימ 1103 10 קי.

 ,ןאמגנול ךלמילא טסייה *דלעה , רעד ,1 ענלִלװ) ...רעללעטש

 :ןעגיֹוצרַאפ םָיא טפּור רעטָאפ רעד .ע ר ד נ עמ ש :ןוז ןַייז ןּוא

 ןעװ ;נּורדנעמש ;;לּורדנעמ ש ,עקנִירדנעמ ש

 רַאפ ןעמּוקעגסיֹורַא זלא סנִיװעג עסיורג סָאד זַא ,רָאװעג טרעוו'מ

 סײג דניק רעד, :ענעצס ַאזַא רֹודְנֹיַל טלָאמ ,שרעדנַא ןעצעמע

 ךיז טוטו ןעטיװ ןופ רעטאפ םעדו ,קילגנוא ןעסיורג ןיא ו קירוצ

 .נוא ןיא ןילאפיג וו ,לעג נוא ןירג רעטומ איד .ןעטייב טולב ןייז

 !!ערדנעמש ןיבילבעג ?ע רד נע מ ש  .לעװש ןיפיוא טכאמ

 ."ערדנעמאק ןיא ןעליפש ןעגנאגעג

 א ןופ ןעּבַאגסיֹוא ַײװצ קעטוָלּבִיּב ןַײמ ןִיא ּבֹוה ךִיא 4

 פטשרע יד -- ,1878 סיוא עצַאגסיֹוא רענליװ רעד ןופ קּורדרעּבא (1

 סָאד ,ןוק ,פ ל"גפ רבחנ ןעגעװ -- .6 ַץנליו ןיא סיורצ זיא ע:ַאגסיא

 ךוציודנַאל) רו'דנויל ןיוועל רּבחמ ןַײז ןּוא ךּוּברעטרעװ עשידיי:שיליופ עטשרע

 -- ,(ם"מ5
 == .לאניגירוא ןיא טריצַאמש (2
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 תנותחה עשימָא ק איד, :עידעמוק רעטנַאקַאּב סנעד ַאפדלוג
 241875 גרעבמעל) "הלֹּכ אֵיֹד טימ קִיֹרדנעמׂש ןָאװ
 "הגּותה עשָ;מָאק אָיד רע דָא גלררנע מ שע
 .(1890 עשרַאװ)

 *רצד גָל מ שכ : 1022 .וו) 1 "ןרעטש עדנעזנאלּב ,ע"ש 5
 טזָאלעג ךִיז ןעּבָאה ךללטּפָא ץנַאג 4 געפַאדאטיוא ןיפיוא ץ ג 3
 ןעגעז ַײז ןעוו ,הרבח רעש;רליטקַא רעד ןלא| רעטרעוו עכלעזַא ןערעה
 .קָא ,ץלָאהטַײש ,"דלָאי, ,'גנָארד, ָלװ ,ןןעמַאופנעשַיװצ ןעוועג
 =יר'םילהתע ,"רעסלשנעקָאלפ, ,ץ גב ר עד גל ט ש ,ןרָאהנעט
 ,974 ף...רעסערפללּפָאטרַאק "רע

 - ,604צ עג483-4 רדנ ע מ ש ארוועכ טכ :ןזדַאר 6
 ץלרג;4-:רדגע מ ש :םעלעכ

 ,אעטכומש = "?קָ;רדנ ָלמ של :2160 0
 ףשפא זיא (ז 1 ם) סע; צ"מ ,ת קיל רדנעמש 6

 .פ"ופ סָאװ ,ןעמָאנוצ ַא ,8 0 8 8 8 8 'לטרַאדנּומ יליֹוּפ סָאד
 9/02800186 .ל?רַאדנומ ץטימ ןעכַײלגרַאפ םִיא טסַײה 240 דן
 957 טז ּב"װּפ טסײה וו'צ עקלודסָאד) "זָארג ךיֹוה ןעטערט;
 סָאד ןעכוּב ּוצ ק;דנעסעגרַאפ ,51210081186 טָימ ןעכל?גרַאפ
 יִליֹומ סָאד קי ר דנ ע מ ש זיא רשפא רעדוא - ,(ויצ עטצעל
 ,שטנעמ א. (תוס0זא8 'ל"פטלַא) זמ 8 6 6 8 עוולטַארויעּפ
 ,שטנעמ רעטנולקעגרעביא ,גולק רעַײז רַאפ ךיז טלַאה סָאװ
 ?"גפ) שיקזוח םענעמוקעגוצ טַימ ,033 ןז ּב"װּפ "םכח רעשטלַאֿפ
 ַא ןיא סיֹורַא עשרַאװ ןיא דלא 1028 - 164 3 2 88 ןושל-טעּפש

2 

 ,קלרדנעמש ,גורדנעמש ,קורדנעמש ;דלעה רעד טרֹוד טסײה ({
 -- ,ליקּורדנעמש ,עינוקירדנעמש ,ענּוקלרדנעמש ,גלרדנעמש

 ןב עלהטוש ,ךע, ,811 'ץלָאהקַיּפ ןּב הטוע,; :ןוא (2
 5 - .244 "!לעצלָאהקיּפ

 סָאד ,ןײטשָאלּב .צ) ןערעדנִלמש ו"צ םּוצ תּוכײש ַא ו"ה סָאד טוה (9
 םורַא טרעדנימש אז רעדָא, 16 1 ,1895 עגליה ,דלָאג לע סעק
 גוָא בוטש .ןנא טצִיז אָז רעדָא ואו רהְיוֹא ןעסַײװ םידש
 , = 1 ("טנַײװ
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 ש060ז68-/160/648 :רעדנלק רַאפ עלעכ;ב ַא עּבַאגסיוא רעטַייװצ
 =ןעשינעגעגַאּב עכעלַיײרפ סקערדנעי טּבַײרשַאּב ש 1סםס!ט!ט*

 אלו ןערעװ טסַאמעגפיוא טנעקעג טוה ק;רדנעמש 6
 קולּומש ,קָלליֹוי ,קלצִלא וצ עיגולַאנַא) ווְלטּונָלמִיד
 רעד ןּופ ךיֹורּבעג רעד ןעמענ טנעקעג ךִיז טֹוה ןּופרעד ןּוא ,('וכּו
 יעגַאּב רָלִמ עכלעװ) רע ד גע מש :קֶלי גנּודנע רעד ןהָא םרופ
 (ץ ע ג 4 ּב רעדֹוא ץו ה- טָימ גנּודנַיּברַאפ ןלא רֹונ רעּבֹוא ןענעג
 - יע רדנע מ ש :יא ןהָא ולֹולּב ּולְיפַא ןוא

 קָיׂש ט 5 ע פ

 יער ןעגעװ ,קגש ט'לעפ :ץעילדעש (} -- ,, 8
 ,"קידמערעוו ,טרעכעלעג ןענעז סָאװ, ,ןעלכעט

 *ל ע פ ךיֹוא טרעהעג בֹוה'כ) ק גש ט 'ל ע פ : עשרַאװ (2

 רעטלש ,קָימֹוװש קינַײװעניא זִיא סָאװ ,לעכעטער ַא ןעגעוו (ק 6 ש
 .(טַײקטקלעװרַאפ רעדֹוא טַײקטנעקַירטעגסיוא ןּופ) קירעכעל

 ץטֹוה סָאװ ,0612 וו"ה םּוצ ,וויב ק 61 2 18 :502 05 6

 ףעטקלעװרַאפ ,רעקִימֹוװש רעד, :שטַײט לד ,ערעדנַא ןעשִיווצ
 יײרַאפ .| 2612/4 :55 ּב"וש -- .*טפַאז ןהָא תֹורְּפ ןופ דנַאטשוצ
 ןלא שַיגֹולַאנַא -- .'וכו ךעטער ,סּפיֹוא ש"ּבצ ,קַימֹווש ,טנעקלרט
 ס 6111 :62 1018 טעּברעג - .(2 261200 :140 ּב"והא
 שלדנעלטגופ ןּוא שיגרעּבעגצרע ,'ל;פעג ןהָא ןוא קָיצלֹוה
 - עגעוו ,ק56(/6ח)סח ןּוא ט61005()סח 'בעגצרערעדינ ,,8
 ,קִימֹוושפ ן6118/68 :861 ,1011 פיליפ - ,'וכו ךעטער ,ןעּבלר

 ."תוריּפדלעפ ןעגעוו ,קיטּפַאז טשַינ
 - .|} רעכַײװ רעד השק רימ זיא ןעמרופ 'דיי ;ד ןא 64

 *עסקלֹופ ןופ אצֹוי.לעוּפ ןַײז זומ ןעמרופ 'שרַאװ יד ןיא {+ רעד

 ףַא ול עפ ףַא) טרֹוו רעדנַא ןַא ףַא גנּונעלנָא רעשִיגֹולֹומַיט
 - ,(?ר עלע פ

 ניקסטהנמע2' קיש טלָיּפ :191 (4 == .50 8

 זָאסכָצּפ ,גלרעכעל ,ג;מַאװש זץסעסנמזעי :66 11 (
 היה .(+עקכוּפ , 8 04 9 ַאב)
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 ףסידס- :125 11 1 - .+אהסינאסמ8עמז* ,זילסאסמגיעמזא
 1363 זז { - .+עטַאװענעטלוק ,קַלשטולק ,קָיש טליּפ םהדוזא

 יל לּפצ :708 ם) ףקישטֹולְק ,גָי ש לַיּפ ןעכַאמ סתס תסיתעזיעמג

 .(:ןעװעקלַאװנעמַאזוצ ,ןֵנ כא מ יז *

 טגנילק (זת ,שט02 ד"הַאיד"המ) זמ 1112 ד"הנ ײװיֹוזַא (
 +30/סאימ' ,טשיופג =) ש טליּפ קיטנעק מ"מ י"זמ עטַיװעג ןלא

 ן עש ט ליפ םסחתסיצוצמז}"ע ךיֹוא ל"גפ ,38 זז ,150 1. אּב
 ,124 ,45 1 סנ ןיא ןע כּו טצלִל ּפ ןּוא ,38 ןז | טשיֹוּפ ןיפ
 ;ד ְךיֹוא ןעמּונעגרעּביא טרֹוד (100218 ד"הנ) ק לש טלִי פ טֹוה
 .(כ61214 ד"הנ) ק ָל ש טל ע ּפ ןּופ שטַײט

 .קןש ט לָל ּפ לעכעטער ַא זיא ץלנעמערק ןיא ךִיֹוא (
 םַאֹּב) = ןוא זז | אב טשיֹו פ -- ,.גנּוקרצמנָא

 ?קוא סָאד זיא ( טַימ קיוַײרג לָאמ ןַײא ןעטצעל

 ,(אסזזאזה ,80ע//0א' ,חסתסתמ* 'סור=) ח 0 ם6 'זמ
 ,48 |ז ,162 ,431 ּב"װא) ק ס ט פ { | טדערעגסיֹורַא

1 = | 
 יָלֵדְיי ןיא ןֹוגֹולַאנַא ןַא טֹוה ט12 ה"המ ס שטלִיּפ 4

 .טוקמסזמ 816 ד"המ ? (230 ה) ר עטָאנרעּפִיּפ ןעש

 ,60/ט06ז קז6816ז גנַאלש רעד ,?1 ק 6 םמ 811 6 ד"הנ

 = .,(387 טז הׂש ,1385 1 ,243 יקעל) טסץקגה8ה זיאתוסא8ה 'סור
 'ה לש 'ס א ױהטאנ רּפיּפ :טצעזעגרעביא טרעו ןֶָתָּפ

 - 78 ז ַאב 8טשיוּפ ,ש ט 5 8 רעדע 4

 - 73 ט אב ףטשיֹופ ןּופ ,ש ט לֶי פ ןּופפ -- (2
 ,ט שיוּפ רעד ,קעד ענַילוװ רעדֹוא ענרעטלפ ַאי = 63

 רעדפ 3 200 זז { +ןעטַילש ַא ןלפ ךעטרַאפ רעד !:ץֹוק ,ץָירּבַאק
 ,טשִיֹוּפ רעד ,קעלָאװ רעד ,ץ לי פ רעד ,ןיטילש ַא ןּופ ךּוטרַאפ

 -- 457 ם צננַאהרָאּפ רעד ,עקעד ענילָאװ ַא ,ץַירּבאק רעד
 +ט שיֹוּפ ,ץֹוק רעד ,קעד ענעשטל;ּפ איס - 64

 יח { - .21| 8 6טשיֹוּפ ,ש טל;פ ןּופ קעד ַאי :134 זז {

 ילעװיטש ענעטשיוּפ:) צלעװ;טש ענעטשיופ םהתהווזזמ* 7

 - 47 8 צסעקיליוװ
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 תפש ןיא ,1678) !דיגמה רעגָארּפ ןלא ,(13 ס} 'הת) לישנַא

 אב (ו;טינעג שריט אניּפי ּפ ;(1714 י"ּכ רענלוװ) הרּורּב

 45 88 'התת רטוא ןרּפיּפ ;(33 32 םירבד) ?ןעצִילּב

 433 82 'בד 13 91 'הת ,{} 811 והיעש רטוא ןריּפי פ

 ןריטוא ןריּפיּפ (14 20 בײא) צ'מ ןרטוא ןריּפיפ

 - .ןענעזיוהנעציו ַאֹּב (16 20) צ"מ

 ,(גנולַײטטָמ סּוׁשֹוטַאּפֹא) עװַאלמ ןיא ( -- .51 8

 קג ש ט 'ל ע ט :שטשימַאז ,ועשטַאכוס ,ענטּוק ,וווכוטסנעשט

 ווֹוכֹוטסנעשט }השק | רעכַײװ רעד זִיַא ענטּוק ןּוא עוואלמ רַאפ|

 ןעגעװ טשיקיערעד ,(6 ךָאנ | ןעכַײװ ךעלצעזעגגנַאלק סֹוה

 | .טגָאזעג ךעלכעטעזו

 רעּבֹוא סע טֹוה ,4612 וװ"ּב ד"המ ַא ןַארַאפ ּולֵיפַא זנאס (2

 רשפא טעװ רעּבלרעד ,(268 רעסקעל) "ןעקַאּבעגסיואמוא , טשּפ םעד

 קגש טילעּפ ? ק;ש טילצ ט :ןעטלַאה ּוצ ןַײז רעכַײלג

 וצ טר;לימָיסַא שט) עֶ;צַאל;מִיסַא ךרּוד (ק ;ש ט יל ע פ רעדֹוא)

 -- ,(טנַאנוסנֹוק.גנַאלקנָא םעד ךִיז
 ך ע 5 עּפ

 סָאד ןופרעד ןּוא ,ח 6 ח 6 צ'פ ירקוא (} -- 8

 עגנַאל ,סעלטַאּפ ,סעלדוק, ,צ"מ זיֹולּב ,ט6166ח} 'טרַאדנּומ יליֹוּפ

 105 17 ּב"װּפ *רָאה (ךעלטכערַאפ) ; גנונדרואמוא ןיא רָאה

 '*80/008סזמז/ = חס ח 6 8 ה"י די : 44 1 ל"ווא (ס

 151 1 ב"וא .רָאה טימ ןעסקַאװַאּב ,קָלרעה ,קִירָאה ה"ד

 ייטוסאהסמזה = אץתאּפזהא ןוא ח 6 ח 6 + 8 זי א 5

 ייושּוצ עגנַאל טֹוה סָאװ, קק6160086} 'טרַאדנומ ליפ ןּופרעד

 .*רָאה עטרעּב

 י:לוקי תםסחסצפנשעו :"ןעסַײר חססצגייח :180 ?}

 - .ןיקָנדלעקנערּפש ,קיקעלפ ,קידנער

 י-,(צ"מ) 16 20 בויא !(+..ןעד ףיואפ) 13 91 ,8 88 םיליהה (|

 - .ףןקנוא ןעד ןופע ;14 20 בויא -- .(( ,נעג) רטאג ;8 1| והיעש

 ןיטלא שאד ;8 11 וחיצשי -- .קנוא :19 01 ,5 58 םילהת (

 !16 20 בויא -- ,('נעג) שקינוא שאד :14 20 גויא - .(ינעג) גנאלש

 -- ,(צ"מ 'געג) ןיקנוא רעד
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 ט ָא טש -ר שפ
 (ןפ2 8 טרוד "ןע גע װ - 7 8, רעדוא (121 5 ז 6 ל"ג 'ןעגעװ - ןופג ןעשַלוװצ ווְָיטַלנעג רעד לוי ,ַײז ןשלווצ טילטש וו;טַאד רעטריגער רעד ,רעטרעװשַינעטלעהרַאפ עשנמלנוניס  ַײװצ ןופ גנודנ;ּברַאפ ז;א'ס (1 =- 3 8
 - טווטש ר ט פ ךיוא ,'טָאטשנָא; טוּוטש עִיצ;וּפערּפ רעד ןעּבעל ,ןעמ טכיורּבטג (ענצילשגחרזמ) ללסלנַאטס ןִיא (2

 ןע מ ּוק ג ע דג ַא הו+
 ,1500 1 ,207 05 ,762 ת הֹוׂש 9 ףפֹוה ,180 עגולק ,00 קעל טיגפ -- .((12066 ד"הנ -רעט;ל) ן18006 :רד"המ ןיא ןוו ןעּב;לבעג ןעשטַײדרעּבַײא ןָנא ולא סָאװ ,צ"מ ןופ וולטטד ן'רַאפ ָאד טַײטש טרוװשלנעטלעהרַאפ סָאד (םיפ 00601מ0װ8 םץאח =) .ודפ 2ט02006ח .שטַײד-'רעטיל װ .(ןעטפעשעג ןופ) "ןעעשעג ,ןעמּוקרֹופ! 0 2008'7 : ץַײװש רעד ןלאו ,1 אז טתצ 20 11080607 ,,0 אמופסזסהסז :רעליש ו ,טהחתססח 0860 ,65 180 ותחח 2 :לעגעלש .װ אב 6 -- ,54 8
 -- ,גנַאלקמוא .ןהָא םרופ צ"מ עטלַא ?ד רעטנעמִידור לעבַאקוװ 'דָי ןוא ךיֹוא -- ,העטנוא ָאד רָיִמ ךָיִז טקור רע ןעװ ,רעטנוא ָאד רֶיִמ סמּוק רע ןעװו היד ,6:8נַאהָיצ וד ּומ ּפמִיק ס ןעװג :עשרַאװ 2

| 
 ּפ ַא ל 3

 021808 ,(ךעלכִיֹורּבעגק;גײװו) 81808א, 321808/ ."ןַײג ַאוַא ןופ גנַאלקּפָא םעד ןעכַאמ ,3 .. סיפ יד ןעּפעלש ,קרַאװכ;ש ןערעווש ןלא ,רעווש ןעטערט ,ןַײג 5218086. 6:80866 8 6 :509 } 630 לז ּב"װּפ - 166 צג ,302 ,144| ב"ופ) ט;רס ערעװש עמַאגנַאל ןּופ ךליהּפָא םעד רעּביא טִינ סָאװ ,עלצקעי .רעטנ;א עקלדנעלָאמגנאלק 0 ד ,36חו800 'שטַײד סָאד טנעמ .רעד םרֹופ עטצעל ןד ;692/8ק !2 ,ךעלטרַאדנּומ ,ןוא 46218 } 6218 !? :ןעמרֹופ עקִישטַײטכַײלג) 6618מ! 6120 |) 'ליוּפ ןופ ןעסקַאװ סע לֹוז -- 174 11 ,ופ 1 ?מַאז ל"נפ (} -- ,55 8
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 / ץוװש (8 .8 ;עלרעטנַאפנַיא רעד ןּופ רענלעז ,רעַײגסופ .פ, (וטיד)
 עװש ַא טִימ שטנעמ :סּופ רעסיֹורג ; ךָלש רעטרעּפמולעגמּוא ,רעד

 יש טנ עמ רעטקי?:שעגמּוא (ק ;גנַאג ןעד

 .טנַײװעג עשרַאװ ןיא ןעמ טפּור ,ס4 צ"מ ,זת ּפ ַא ל צ (2

 עלַא טימ טּבעל סָאװ ,דיסח ןעקידנלטּב ןעטשטַײנקרַאפ ַא ךעל

 .רַאפ ,ןעטלַא ןעלענָאָ;צ;דַארט ןּופ טילקכעלרעסיֹוא רעד ןיא םירבא

 .קַארּפטשִינ ,וָיַאנ זיא ,ןעּבעל עַײנ סָאד טשננ ןלטּולחל טַײײטש

 : ךעלטנַײװעג ךִָלִז טרָאּפ'ס ,ךיֹוא גּולק קָירעּבְוא טשִינ ןּוא ,שִיט

 ַאא זת פַא לצ :ץעילדעש - .ּפַאלצ ַא - דיסח ַא;

 "רַאפ רעמ ךֹונ (6!וִי סּוד ּפַאלצ קַיטש טע) *לזממילש ַא דיסח

 ,םָינֹּפ ן'פַא עסַאמָ;רג רעקַידװעדערַאּב ַא טָימ ַײּברעד ,ךעלטכע

 .גךּוּפ ַא ל צ טע :טרֹוד ןעמ טגָאו
 שטַײט יד עשרַאװ ןִיא טֹוה ,8- צ"מ טימ ,ת פַאלצ (

 אד ןגפג = +8 פ ַא לצ ךוניאגניעה 4ט:ּפָאק ;ד ן;פע :*טיֹוצ,

 - .ןטיוצ ךונ-אגניעה 4ט;ּפַאק

 ל 9 ּפ ע צ

 8ה80ת* (ןַײז ןפֹוא םִיצנ לפ ע צי :180 } -- 8
 נסממהה 0007 תמאמל. --

 ךע ל קָלש ז רֹוק

 ,ןטלל+ צימ ,ם לק;שורֹוק :ענװור (1 -- ,57 8

 ."סעלעּבלצ טימ לעצעלפ,

 :וו"ה 'סּור סָאד) *א820282/4 שוז ווקי :184 1 (6

 גשוראק ַא ,לכיק ַאג 120 ןז { לכיק ,קילַאפ-דִיּפ ,ש ז רו ק ַאג

8 191). 
 א 0 קי ,א 0 מס תא 4166 חז ב"ר ךיֹואְ} 174 1 ב"ווא (3

 - ."בלח ףַא טנעקלרטעגסיֹוא ,עלעצעלּפ טרעַײזעגמּוא , ,זמ ח א

 ןּופ) *ןָאמ טימ לעצעלּפנעצַײװ ,, 6012 ךעלטרַאדנּומ :436 זז ב"ווּפ

 - .(אסקגא 'קוא
 קי נב ר ּוק

 .רַאפ ,לַאטש, (8 ,1 ,אטזמוא :643 ז ב"וופ -- , 8

 זז |  ַאּב +תֹופֹוע ןלפ רעמַאק אידנ| "רענלה רַאפ טרֹוא ,גנומיֹוצ
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 "ףלדנעה-תופֹוע ,רענִיה טָימ טלעדנַאה סָאװ ,רעד, (8 ,2 ... 4140
 -- .|140 זז {  ַאּב רעלדנעה-תפֹוע ,ק;נּפַאלערוק רעדִצ|

 זיֹוה לע סָי ק

 אט16| טָימ שיטנעדיא דללג עטשרע סָאד זָיֵא -- ,59 8
 ישִיֹנ ,תוטש ,סרַאפ ,רעמיצנעיורפ קידרעּפמּולש.{
 404 טָימ רעדוא ?(289 ּב"ווש) *טַײק;טכערטרעדִינ ,ךַאז עקִיט
 ןערעװ ןעגיוצעגוצ לֹז רעדֹוא - 1480 לעגְיה) 'לעדַײלק,
 ֹוװ טרֹוא ,עמשטערק ,הרָיד ,ץכעניוװַאב ,זיוח (אסּכ *) 65
 ןּופ שוכו שדקה ,הסיפת ,תֹונֹוו.תי ב ,ךִיֹו ןעפערט םיבנג
 - ? 558 ןט עװַא) ןֹושל-עקשטנעה 'שטַײד

 ןער עָנוֹק ,;,שורעק ,העק

 .רע מז ע 5 ק ןסיֹוא ןעלּבַאקוװ ןענעז סָאד -- ,60 8
 ל"גפ .ןֹוׂש 7

 ) םז 5 שש 615 56 ת ס 67 4 (8119806108189)!
 םוס ,,א|ספוחסזפמו260=  םז 2.1 2 ם642 ט (6מ)
 לשז זט60-06ו9ס060 4/69,, פװחםז"פמז26ח8. סי
 668 06ז/ט368 8ט95 8886 212111.. 66/ 1106:601ט0846מ 606
 ההזחזסקס1ס0ופסװסת 6065611960816 ומ 0160. 016 1014

 ,תומּושר) הינלופב *םירמז-ילּכ.ה ןֹושל ,; ק צ ּול װל רּפ הנ (2
 ,(א ךןרכ

 ודנּוא ַאּב,) ןענַאגרַאשז עשִידִי יד סקַאווורט י 6
 | 1924 עשרַאו ,"ןדִיי

 ןז ,(קסנימ ןָלא טלעמַאזעג) תֹונֹושל-ךַאּפ ,ן ַא מ ש ּו ד 5* 64
 *4 ק 1876 (1928 קטנלמ ,111--11 טּפלושטַײצ) יןֹושל.רעמזעלק,
 וה 4 ק ,"רֹוּכיש ַאי ש 4 רע ק ,ףעכַאמ סּפַאנש ַא, אורַאד
 -- ."ץרֹוּכיש , ם :ש

 | ע ג ָא ר ק

 ,לערענלעק .1, חמ ןגורק :ענלופמוס ((} -- 41 8

 -- .,ןעיורפ עלַא ךָאנ טפיול סָאװ ,רענײא, 410100718 (}
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 -- ."תֹופֹוע ַאּצ ןַײּבזדלאה .2 ;'שעוו לעקיטש קידנעטשבלעז טלָא

 ךיֹוא לעטוק ןָאפ ,ּבָארַא ּוליפַא טהעג הרטע לד; : 33 "םיגווז,

 הענגלא ק א םסמסצעעומפ 177 = - יו עג ָא ר ק רעד

 ,07 ,00 1 יד ל"גפ .ןעגָא ר ק ַא

 ןדלַאה, זת 4848 ד"המ ,(/2ףס0 דיהנ : 258 עגולק (2

 זדלַאה, ךיֹוא ךָאנרעד ,"ןעקַאנ, ךיֹוא ,"(תֹויח ןּוא ןעשטנעמ ןּופ)

 ,"רענלֹוק ,ןעגָארק.זדלַאה ,גנּודַײלקַאּב

 םִיִׂשּוּבלמ ףַא לַײט רעד (1 ..* ז 8 9 6 חי :511 חז הש

 יסגנודײלק רעדנּוזַאּב ךיֹוא ;זדלַאה םּורַא ןעוויֹוא רעדמעה  ןּוא

 טע טעז ,4004{ טח8 4ז806ת" טרַאסנעדער רעד ןיא .קלטש

 - .6. ד ל א ה ןעטַײטַאּב ּוצ םיֹוא

 קי ג פ ַא ר

 -- 174 8 זז א| ל"גפ -- , 8

 ס עי צ ַא ר

 ,ןעלטרַאדנומ (4 ,2 ז8018 :459 ץ ב"װפ (| -- ,3 8

 ,"ךּוסכס,
 יסּוװפ ."ןעזגורּב, ,צ"א ןהָא ,ס 4:'צאר :ץעילדעש (2

 טרָ;פ סָאװ ,ןַאמ םעד ּבַײװ א ש"בצ טגערפ 1 ?;טסלפ .ר טרספ

 | .'וכו ,דניק ַא טַימ זגֹורּב א

 ויא סָאװ :38 (1878 ענליװ) החמש לֹוק ,סעּכ לנָאמ (3

 .רַאטש ַײז |רעּביא| סָאװ וו םִלאַפֹור אָיד טיִמ |םֹוניהג ןִיא} ןיטרָאד

 רעדנַאנַא רָאג זָלא אַײז טימ,װ "|| םיפלא רָאי עלַא ךיֹוא ןִיּב

 יעַײצַארעּפַאר ןיכַאמ אַײז ףַא רָאג ךִיז טנלרעל אֵימ וע ַײ צ ַא ר

 -- .ןעלצַארעּפֹוא =!

 ק יג ע ש ט ע ר

 ומ קֶלנַאש ט ער :64 וז 206 10 ( -- 8

 .6לביל ןצשטער סּוד ,זימסיצ68עז}יימ*

 ןיּבָאה רַימ, : 50 חסּפרַאפ ידּוי רעד -- .ענלוק ;טםישּובּימ אב (}

 גּוא תֹורמּוח לֶיִּפ ןּופ רענלָאק ן;רעטנּוא זָֹּב טרעּפמולש רַאפ ךִיז

 - ."תוריזג
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 -דנומ עשִיליוּפ לז ןופרעד - .עקטצסנגעאא : 78 1 ב"וא
 ײבעשטער ןּופ לעצעלפ ַא8 תז6022תוא (58 1 ב"ווּפ) עכעלטרַא/

 ,"לעמנעשטער ןּופ טיֹורּב, חזסס28חע8א ןוא ילעמ
 ןעטָארעגטשַלנ סכעלטנא :זמ קטינגש טע ר :קסָאיּפ

 ,אלָאכ אנאטיורגאגש:נ ט ףֹו ,טיֹורּב ןטוורגאגש:נ ט ףֹוק .סקעּבעג
 +,ר ט ןקַאּבַאגוו ןשטֹור :4מ (ט)קוז ץקעּבאג ןטוורג8גשגנ ס ףו
 ,(רוחב רעקסָאיּפ ַא ןּופ גנורעלקרעד)

 איד רעדָא להקה תאטח ,(קסגימ סיֹוא) רֶיפַאס י .א 0
 ס עק ;גסיצִי ר טיִמ ך;לודנעג רַאפ רעטנָיװ רעקנַײש איד ןלײל אלו בלל ּוצצ 4001 'סעקוגס;צע ר בוא טעצנ;לּג {} ךנלודנעג ענעטָארּב;ג, :67 1 (1881 ץענלִלװ) עלעזערד ענַײש
 קינשִישטערי :39 8 - 0 זז; סעצנ;לּב רַאט רעמוז נוא
 ,60366686810346108 (סע* צ"מ) זה

 לעמנעשטער ןופ ןעכוק, תקסיצחזנוצעאע :404 } ב"ר
 -- ,"לעועלג ַא ןופ ,עלעקּבַאּב ַא ןּופ םרֹופ ןיא

 רע דומש ,ךוילש ,העֹווָאש
 םס ל"יפ) ראװּוּוׁש :קסמֹודַאו ןיא ךיֹוא -- 9 8

1 

 סאהסז/סז6 = פףהשטטטסה טכַארטַאּב ןִיֹא ןעמּוק ָאד לֹוז
 רעערש ,(360טשסמ שלדנעלרעדִינ) 1420 ןופ רַאלוּבַאקוװ 8 סיֹוא
8, 1205 -- 

 - 360 9 ח א ל"גפ ךויל ש וצ -- 8
 270 8 ןז א ל"גפ רעדומש ּוצ 4 -- 7 8
 ט עדומש אגנַאא סי צ"מ ,זמ עדֹומש :עלַאּפוא (2

 לעטעטש ןוא סע טפור'מ סָאװ ,דניועג ץנַאג ט טרוד ןַארַאפ
 ולא דניועג ןעקיודמעד ןיא דנעגי ָ;ד םגה) 60 ע ד ומ ש ; די
 .ברודסע םעד) לעלעג עלָאמש סָאד .(עטנעגילעטנִיא ןַא דָארג
 י/ ד ו מ ש סע :ןעמ טפור ,טניוװ ץילימַאפ עקִיודַיד ּוװ ,(6גנַאג
 -} ו;סע) "ץומש, .} זג ר 4דומ ש :וװֹוכֹוטסנעשט - .4ל ס ע ג
 קוצומש ,ןעזולעגּפָא טַײג סָאװ ,רעמָ;צנעיורּפ, 2 ;(6.ש ט ּבלטש
 ן ר 8רומ ש ר ט פ ."'וכו בוטש ןִיא ןַײר טשִיננ טלַאה ,ןוטעגנָא
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 :ענלֹוק = .חמ שדֹומש :שטירדרעמ - .טראדומשרט8פ

 אר 8אדומ ש ט ַאנַאדלי טעג

 :306 צז החש (3

 טסז960008006ז0 (ות 46 ע01495218006) : 6689

 56000840406040 טסז2/800068 066 ע6/46006ת; ש/6|

 8216 טתס 1116 ט60560008666זת.

 ימּוא עכַײװ ,עטֹולּב עקִיּפעלק, פסחזוהסבז :340 'קֹולּב

 ."ןעטַײקנַײר
 ,406 560ז08+- קורדסיֹוא ןיא ,{ ,50008/46ז : ?לוריט ןלא

 .(גנורָל;סקַאל ,לושליש ,שִינעּפיֹול'ס ןעּבָאה) {ס/ ה806ח*

 ןּוא ןעש;דנעלרעדַינ ןיא רימ ןעעז ס טַימ םרֹופ ַא 4

 שטַײט ;ד רעּבֹוא ,(30030646ז60 ןעּבעל 9000008ז60 ד"דנ

 ןער;פ !הדועס עקידװעטנֹוי ַא ןעװַארּפ, ה"ד ,96ה008ט560 זִיא

 .לָאמ עטּוג ַא ןעסע ,סענעסע עטוג טימ ,וועטנֹול םּוא ײװ שיט ַא

 - ,(398 עגולק) *טַײצ

 =נש ַא ענעדִיי ַא ןעמ טפּור וועקירטעפ ןיא -- ,08 8
 - .ֿפ ַאל ,יצוק :רעד

 ע ד ג ע מ ש

 ךֹוא - .ט} 5 0 ל"גפ עד געמ ש ּוצ (} -- , 9

 .'וכו "ּפַאלצ ,רַאנ, שטַײט רעד טַימ ץעילדעש ןיא .ץָלנעשזֹוק ןִיא

 ט}מ 4 דג עמ ש ס* :םעדָאר ,ץֵלנעשווק ,עשרַאװ (2

 . 4 ד ג עמ שי :עװעקיל -  ."הָאנ; ןּופ םִינֹניס ,6 ;סע

 עסיֹורג ש זִירי) רַאנ רעסיֹורג ה'ד ,:עגיערוטלּפמע װ

 - .(+וו"ש

 | | ע ל ד ;! ג ש

 ,279 ,פ7ו 98 ח וו ל"גפ ןע לדִינש ּוצ (} --- 8

 1) א. 8וס 64, םופ 3068: טסח 7115001/ (26ו 118/06ז

 81801). 8//2/64ה 1010. --

 9) 4ע216חו00 הות1 ה 6 ז, 51000811116ח65 83 1וזס1, 216/188

-- .93 ,1906 
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 ; קטמֹודַאר ,וווכוטסנעשט  ,עלַאּפוא ,וועללּפ ,וווכעלעשז (2
 ,טטלד נש , גוטל ד לז 4 גו :עלַאּפא 4 לח 'בׁשיא ל ד ?ז
 טלד'נש אגסווטלד'ו4ג סור :קסמודַאר-װוכוטסנעשט
 יעפ .טודנש אגוּולטּוד ;ז4 גזור ךיז טרעה לָאמא
 ףולדננשףגלדָלו :םעל

 {מ םִא טלד3בש ט ,םא טל ד לו סכ :עלַאיּב-סיורג
 יטב טמ טל ד ןוט ב סע :שטלױזעמ .ךיַאילנוצ 4טֹולְּב טד |

 .מ ה ,ט מפ ל ד 31 ט ב טא :ךיו טרעה) סמ טל דָלנש
 (6סמ פד? נש

 גלײטטי) ןא לד :נשףא לד ;ז :(ט'ל) קטנַארּב
 -- .(ןַאמטפעה .י ענעלֹוק ןופ

 :(טעולע .י ןּופ גלַײטטימ) קצֹולפ ןנא (1 -- 1 8
 .טּב, טימ ק;שטַײטכנַײלג ,טלדלר9543 4 טל לז 4 בא
 ןעויוא ?"ג9) מ"מ ערעדנַא ןופ "טלעדלנשַאב-ןוא.טלעדִיז
8 8-8), 

 יד 1 :(קַאז םהרבא טעֹוּפ ןופ ;נולילטטנמ) רודמַא ןֵנא (2
 ְי ןאלדנרּב םּו ןאל

 ר 7 ט ל ; ּפ ש

 ינעפש לעציפ ַא, חמ וטלָל פ ש :עשרַאװ (1 == 72 8
 יּפ סָאד טרֹוװ םעד טִמ ןעמ טנעכַײצַאּב ךעלטנַײװעג ."עלעד
 רעטנּוא ,ןַײרַא רעגניפ ַא ןיא ןַײרַא ךִיֹז טגנרק סָאװ ,ץלֹוה עלעצ
 (870 } ּב"װּפ ל""גפ) 6ז28208 טָימ קַישטַײטכַײלג .'וכו לעגָאנ א
 ,עקללכעטש ַאל 106 וו 1 ַאּב +עקלעכעטש אָידִל =) םגוסמפ ןוא
 (145 = ַאּב .רעטַ;לּפש ַא ,םארטש ט

 4 ןּוא זת ,90616ס0ז ,5פ ק1116ז :2100 41 "עסקעל (2
 .."רעטליּפשויּפש סרעדנוװַאּב ,טַײש ,ץלֹוה קִיטש ןעטלוּפשעגּפָא ,
 ,(פ6{/28ח ןופ פק6106ז טסקַאו ,9 עגולק טיול)

 ינעגַײא זיא סָאװ ,זמ ,51166ֿז ד"הנ עקַלשטַײטכַײלג סָאד
 ןלא תלחּת ןערָאװ ,ןָא ןערעטול ןּופ ןערוװעג טנַאקַאּב רעמ ךעלט
 1822 רָאי ןזא ךֹונ) דמערפ ןעשלשטַײדרעּבײא םעד ןעועג סע
 רעלעוצב ַא ןופ רבחמ םעד ךעלדנעטשראפמיא ןעמוקעגרלפ



 זמ ,5ק11006ז ד"'המ 'ןעטצּונַאּבקינַײװ ןּופ טסקַאװ ,(ראסולגלעביב

 - .429 עגולק לייגפ ,(*01118- ןעשִיטֹוג 2) 4 ןּוא

 על ע ט ע ק ש

 לעּכַאטט ח אלט טיעקש :עשרַאװ () -- ,73 8

 : ."עלעקשִיּפ

 רעגַײזטנַאװ רעד טגָאז) סגַײד לעמינעפ סָאד// :16 םיגווז

 סָאװ ו ,עלעטערש ַא אָיװ ָאזַא ,שטשִילּב א זיא ןלערעגַײז םּוצ

 | ,ע לע טע קש ַא ןוא ךָלד טסלַאהעּב איד סָאד ןַייז טּוג ןנָאק

 יי ןעּביײררעצ ךעלדנַײּב אנד רֶיֹד ןנָאק דנַיק טסדנִימ ַא דנוא

 ןעטלַאהַאּב ףַא לעטסעק .1/, 52484018 ;618 טז ב"װּפ 62

 ילַאט;א ,8086018 'טַאל-לעטַימ) ייסקיב ,עקשוּפ .2 ; גנּוריצ ,טלעג

 יאהיץשתג8 :242 ב"ווא 8

 "װַאלס ,5081018 ילַאטלא) { 96060166 :1 ,1858 רעערש |

 -- .(15881318 ,1588?ט/ץ8 'גנּוא ,8

 +עקלּוטַאקשי :10 הה ,03 8 201 - 4 :)

 1ז בוא ןזאהדץ אה רעדֹוא 609 טז ּב"ווּפ 57168101118 2

 - .097 17 ּב"'ווװר ,9



 ךַארּפשסקלָאפ רעד ןיא דנַאל ןוא טָאטש

 ןַאמהעל לאומש ןופ

 ,(רעלייטטימ ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא לעוטנעװע) טנַאקַאּב זיא שרַאסנדער יד רעכלעװ ןיא ,טָאטש יד ( ) תונבל-עּבלַאה ןיא }ךיז טניפעג םוקמ סָאד רעכלעװ ןיא ,טמַאשדוװעיָאװ יד רעדֶא ךײרק רעד טקרעמעגנָא זיא { } ןרעמַאלק עקיקצ ןיא
 ,012-161 ןז רעכיבלמַאז סיקצולירּפ חנ) םיבושי ןוא תונידמ ןגעװ טרָאװסקלָאפ עשידיי סָאד ,קצולירּפ חנ :טײטַאּב ם"נ ,81-9 } רעכיּבלמַאז סיקצולירּפ חנ ךעלטעטש ןוא טעטש ,ןױנגעג ,רעדנעל ןגעװ ,,,רעטרעװכירּפש עשידיי ןַאמהעל לאומש ןוא יקצולירּפ חנ ;טײטַאּב ל"פ

 ,ןעמָאנטָאטש םוצ לדנרעטש ַא טלעטשצעגוצ זיוא ,יײמ ןיא } וװ ;ס :םוטצמוא ןעמענטעטש יד ןיא
 ןטפַאשדּוװעיאװ = ,וװ } זיירק = .ק : ןעגנוצריקרַאפ ערעדנַא

 ,עינרעּבוג = ,ג

 'וכ ןטירע דּבַא
 ןדַאל ַא ןכַאמ קסלצרדַא ןײק טרָאּפ ריא 4

 יד -- ,"גנונדרָא, ןג8 סור"ליפ :דאל - 7 רעקלָאקָאס1
 אעקלָאקָאס) ,4 'נ ל"פ ל"גפ .טפָא ךיז ןגירק טרָאד רעניוװנייא

 ּוטעטש סָאד - .ז.ק רעטּפַאנ ס עזָאק רצװָארַאשזָא 2
 ,רעמזיוצ) ,ןגיצ טימ לופ זיא

 - ףיק רעטּפא ,ןטממופאפ) םיתמ רעקצנַאװיא 3
 יו םורַא ןעיײג ןטרָאד רעניוװנייא יד ,לטעטש םערָא ןַא זיא'ס
 ,ועשַאטס) ,עטיוט יד

 ןסצ לָאוימ ןעצמ טּבעל עקירעמַא ןיא 4
 ,טרעװ ַא - ןבעל לָאוימ ןצמ טסצ דנַאלסור ןיא
 "נפ -- ,(עשרַאוװ) ,דנַאלסור ןשיטסירַאצ םענופ ןטייצ יז סיוא
 ףַא ָאד זיא ןשטנעמ ייווג ;טרָאװכירּפש 'שרַאװ סָאד
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 ועד ןסע לָאז רע ,טצעל רצנייא :טלעוו יד
 ןּבעל לָאז וע ,טסע רעטייווצ

 יַאטסָארּפ ה"ד ,.ק רעטּפַאנ ןרעיופ רעצווָארטסָא 5

 ,וצשַאטס) ,סעק
 עקיצומש סָאד - ,וװ רעצלעקנ סעכָאילש רצטּפַא 6

 ןסע יײז :ױזַא ןעמ טלָאמ רעניוװנייא עקיטרָאד יד ןופ ןּבעל

 ַא טייטש ריט רעדעי ַאּב ;(וצשַאטס) ןטעּב יד ןיא קידנציז

 ,(רעמזיוצ) ףַאשעמָאּפ טימ לפעש
 יד - .זק רעעילָאװרַאג סעװַארּפס רעקצעשָא ?

 .ןילָאװרַאג .ןטּפשמ וצ ךיז ּביל ןּבָאה רעניוװנייא עקיטרָאד

 ןיא - .ןיק רעצלייק ,820ו88) סצקייפ רעקיּבָאּב 8
 ,(ליוק) .סעקייפ עשרעוּפ סיוא ןעמ טעּברַא לטעטש םעד

 ןַארַאּפ זיא טרָאד - .ןק .מזױצ) םירזח רעירגָאּב 9

 .(ועשַאטס) .םירזח טעשַאּפ'מ ּוװ ,עינרַאשַאּפ ַא ןוא קרַאמריזח א

 | ,95 'נ ל"ּפ ל"גפ

 רעקיוטציפ ,העשטיווק וצירגָאּב 0

 קירטציּפ ןיא ,םירזח יד ןשטיװק עירגָאּב ןיא - .רע ש טיר

 יד 'זץס266 .לוֿפ ןופ ,"ןענייװ,} ןעשטיר {ק  רעמזױוצ)

 ,ועשַאטס) ,ןשטנעמ
 .'קלָאקָאסס .רעסצרפנכוק רעקָאטסילַאיּב 1

 ,(קענירק
 העשטָאלז ןיא ןעמ טפור ױזַא - ,לדיפ עשזיג 2

 .ןיק .רצעש ,םטז268ות} ןינעשזוּב לטעטש סָאד שיטָאּפש
 עסיױרג יד ןגעװ ןופ - .סע זָאק רציײרגליב 23

 ל"גפ ,ןגיצ יד יװ ױזַא ,ןּבָאה םירוחּב עקיטרָאד יד סָאװ ,דרעּב

 | | ,136 'נ ל"פ

 - .(,ק רעשילָאקי רעבײרט-סירזח רצקלַאלּנב 4

 8 ןטעּבעג ןוא סַאּפש ַא טכַאמעג ןּבָאה יוג ַא ךיז לָאז לָאמַא

 אלױק) .קרַאמ ןרעּביא ריזח ַא ןּבײרט סיא לָאז רע ,דיי
 ןשטנעמ עקיצומש - .,סרצווָאש רעקשַאלּב ,5

 ,252'ז ןוויוא ל"גפ סחטווטכז8 יצ - ,(װעשטָאלװ
 וד קידסעװָאטַאק ןעמ טפור ױזַא - ,שטעּפירדעּב 6
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 ינגלֲאפ יא טנַא:ערלטניא -- ,(טײרּפשרַאֿפ ,ווצשטידרעּב טָאטש
 :טָאדקענַא רעקיד

 פנצדישראפ ןופ ןשטנעמ ןסעזעג ןענעז טּפַאשלעזעג ַא ןיא
 .טפיוה רעד טימ דנַאל ןייז טּבױלעג טָאה רעדצי ןוא ,רעקלעפ
 טדַאטש יד טזיא ןילרעּב  :שטייד רעד ןָא ךיז טפור ,טָאטש
 .ןטרָאד ןענעז קנעּב עטסערג יד "סעפּפנמַאקנעריקנַאּב סעד
 סעד טדַאטש יד טזיא ןירַאּפ :ןיוצנַארפ רעד ןָא ךיז טפור
 ענעדישרַאפ יד תעב ןדַאקירַאּב יד) "סעפוּפומַאקנדַאקירַאּב
 יד טזיא טירדַאמ, :רעינַאּפש רעד ןָא ךיז טפור ,(סעיצולָאװער
 טפור ,(ףמַאק-ןסקָא רעד) "טעפוּפ!מַאקנערָאדַאצררָאט סעד טדַאטש
 .נןעציצ סעד טדַאטש יד טזיא וועשטידרעב, : דיי רעד ןָא ךיז
 ,(עשרַאװ ,ןירוט .ג ל"רפ טלייטצגטימ) ,(תופנּכ.הציצ) "סעפמַאק

 רעדעי ןיא ,ןק ,לבלנ קיגּפוורק רעצישולעב 7
 ןיא לָאמנײא .,ךָאװ יד ןיא לָאמ ןייא גרָאט ַא ָאד ןיא טָאטש
 ןוא ,קרַאמ ןפא ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןעמוקעגנָא ץישזלעב ןייק
 זַא ,פוז עכעלטע טכַאמעג טָאה טײל:סטָאטש יד ןופ רעגייא
 רעד ויא ,ןסע וצ סָאװ ןּבָאה ןלָאז ,ןרָאפוצ ןעמוק סָאװ ,יד ידּכ
 טָאה ןוא ןַאמרוּפ א ןעמוקעגניירַא ירפרעדניא דלַאּב רעטשרצ
 ןעמוקעגניירַא זיא םיא ךָאנ דלַאּב ,קינּפורק ַא ןּבעג ןסייהעג ךיז
 ןוא .קינפורק ַא ןּבעג ןסייהעג ךיוא ךיז טָאה ןוא רעטייווצ א
 .ביא יד ןוא ,קינּפורק טגנַאלרַאפ ןיוש ןּבָאה עלַא רדסכ ױזַא
 .עג סָאד טָאה ןירעפיוקרַאפ יד יװ ,ןּבילּבעג ןענעז ןּפו עקיר
 .ּפורק ןילּב טכַאמעג ךָאװ עטייװצ יד ףַא ןיוש יז טָאה ,ןעעז
 זַא ,ןירא סָאג ןיא רעטכָאט יד טקישעגסױרַא טָאה יז ןוא ,קינ
 זיא רימ ַאּב ,קינּפורק רעטוג ָאד ןיא רימ ַאּב, :ןעיירש לָאז יז
 ,(ץילעװנָאװ ,ןַא מ ס ומ עט "!קינּפורק רעטוג ָאד

 ןדיי רעקסירב יד אב - .סעדרָאמ רעקסירב 8
 (ץעילרעש) .תומהּב יד ןופ ּפעק לכאמ טּבילַאב ַא זיא

 - .ק רעקצניקנ םיתמ רצוועצ שטירווָאג 9
 :לָאּפ א ןעװעג לָאמַא זיא לטעטש םצנעי ןיא זַא ,טלייצרעד'מ
 טשינ ןיוש םיא טָאה'מ ןוא ,טכַאנַאּב ןעגנַאגעגסױרַא זיא רענייא
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 ?םעדָאר .טּפעלשרַאפ םיא ןּבָאה םיתמ יד :ןעזעגקירוצ רעמ

 ,183 'נ ל"פ ל"גפ

 טגירק ,הלּכ ַא טמענ'מ זַא ,יּבמָאג ןיא 0

 יד זַא ,ןגָאז וצ טנימ'מ - ,לכהלּכ ןײלק ַא וצ ןעמ

 ,(ועשטַאכָאס) ,טייז רעד ןיא דניק ַא ןיוש טָאה הלּכ

 טמור'מ - ,{װ .לֹּבלו ןשקָאל רענילָאװרוַאג 1

 השֹנ עגנַאל יד ןעגעװ ןופ ,ןשקָאל רעניווונייא עקיטרָאד יד

 ,וָאכעלעשז ,ןּבֶאה ייז סָאװ

 ,טסעגסַאר} סרעשיולּפ רעצווצקשרָאג 2

 ,װַאטסענסַארק ןיא - .{ק

 .יעשוָאק) סע קל ָאש ט רעווָא שטיווָאלג 3

 ל"גפ -- ,"לבלעק רעטלע; 610164 'ליוּפ ,םינָארַאנ היד - .{ק

 100 107 ג"נ ל*9פ
 ,הוָאשטיווָאלג ןיא .פ ַא טיג'מ וצ 4

 יגָאמ טכַאמ ָאווִושטיר ןיא ןעמ טרעה

 ײרד יד - רענוד ַא רעּביא הכרּב א וועשינ

 ,(רָאכעלעשז) .ערעדנַא'ס ןופ סגייא טייוו טשינ ןענעז ךעלטעטש

 .רעװויושיביר) סּפיֹוא -ת בש ר עציווָאּבַא ר ג 5

 .ןרעיימ סּפיוא.תּבש ןעמ טלייט ץִיוָאּבַארג ןיא זַא ,טגָאז'מ -- ,{.ק

 ,(ןישערּבעש) .עווקורב טימ

 ,ןעגנַיּבעל ה"ד - .סעשַארדנָאק רעגדָארג 6

 ,218 'נ ל"ּפ ל"גפ -- ,(עקלָאקָאס) .רעלדניווש ,רעיירד

 לפיװ - .{.ה .שיֵאוװ סרעסערפ רעצירג 7

 סעקידניא ןוא שיפ לפיו ,ןסע קרַאמ ןפַא ןייז טשינ טרָאד לָאז'ס

 .(עצירג) .טפיוקרַאפסיױא ץלא טרעװ ,תּבש ףֵא טגנערב'מ

 ןיִא ןעמ טפור (םירצמ ןופ הּכמ עטפיפ יד) רָב ָד 8

 ,.ק .לדעש ןיא 11סז69}| דרָאמ לטעטש סָאד שטירזעמ

 םגמ) ןעלעקסילק רעצישָאלַאשוד 9

 יסז05200166) עװעשָארּפ ןיא -.ןק .שטניּפ ןיא 1057עס6

 - .(.ק רעוועּכעמ
 -- ..'ק רעװעלפ) םירסומ רענילבמעד .0

 .טלעװ רעד רַאפ ךָאנ) קירוצ ןרָאי טימ לָאמַא זַא ,טליײצרַאפימ
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 ןעמ זיא ,ןצלעּפ ךַאסַא טלעפעג ןַאב רעד ןופ טָאה (המחלמ
 לייט ַא ַאּב טָאה'מ ןוא ,סעיזיוער ףַא לטעטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא

 ןוא ,טריטסערַא יז ןעמ טָאה ,רעטופ טלַא ןענופעג רעניווונייא
 גנַאל יװַא ךיז טָאה'מ .ןרעדנַא םעד רענייא ןּבעגעגסיוא ןּבָאה יז
 םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא'ס זיּב ,קיטייזנגייק טרעסַאמעג
 - .(ץישודָאמ ,ץישזָאמ = ןילּבמעד) .ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא קסע
 .27 'נ ל"ּפ ל"גפ

 ַא זיא טָאג ןוא ,טָאטש אויא עטראװ 1
 בעל ַא ןכַאמ ןעק'מ ,טָאטש עטוג ַא זיא'ס הי"ד - .רע טָאפ
 1028 'נ 8*5 ל"גפ ,(עשרַאװ)

 ,טָאטש עטוג א ןעװעג טל ָאװ עש רא װ 9
 .עג ןּבָאה ןלָאז סָאד - .רעװע שרַאװ יד טשינ ןעװ
 ןיא עשרַאװ ןייק קידנעמוק ,ןדִיי עשיסור ןוא טשיווטיל יד טגָאז
 ,(עשרַאװ) .ןרָאי-המחלמירַאפ יד

 ַא ךדש מ וליפַא ךיז זיא עש ראװ ןיא .3
 (רַאטסענסַארק .רעד עב ַא טימ בר

 ןקלעמ ןעעוזעג טָאה רעװעשראװ א 4
 טײ וד'מ ּוװ :טגערפעג ךיו רע טָאה הק א
 (עװעשָארּפ ?ךלימ ןײג וצ ןרעה פיוא לָאז'ס הצ

 ןסקַאװ'ס ּוװ ףיז טגערפ רעװעש ראו ַא 5
 יוּפ לד ןיא טײרּפשרַאפ - .(תומ הב :טנַאירַאו זדנעג
 .טעטשצניװַארּפ עשיל

 ץניװָארּפ יצ ,ךיז טגערפ רעװעשראװ א 6
 (עװעשָארּפ .טָאטש ענײש ַא זליא

 ,28שֹופוש) סעפעל עק סניװש רעטסיװַאז 7
 ."ּטָאק.ריח, פשו8פא !60 'לױּפ םוצ צ"מ - ,|,ק ,קסוטלוּפ
 (ןיקלַאמ)

 ןיא - .|ק רענױלוװװ סעכרַאּפ רענישולַאו 8

 טכַאמעג סעקינוויזירּפ עקיטרָאד יד ךִיז ןּבָאה ןטייצ עשיסור יד
 ,(װָאטיטיל) .סעכרַאּפ זיולּב סרעלעפ

 ןעמ טפור יװַא - האּבסעלַאצ ןישטּפַאו 0
 ירעמוז ןימ ַא ,/2006 ףרָאד עקידנבענרעד סָאד ששירזעמ ןיא
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 לָאמַא טָאה טרָאד .טָאטש רעטנָאמרעד רעד רעטנוא טרָא-ןעגנוניווו

 עקלַאצ,; ןפּורעג םיא טָאה'מ .(לאלצּב) עלַאצ דיי ַא טניוװעג

 ץירּפ םַאֹּב טכַאּפ יד ןטלַאהעג טייצ עגנַאל א טָאה רע ,"רעשטּפאז

 .יירעכלימ ןייז טימ רעלֹוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא ןוא

 טרָאד .םיבנג ה"ד - סעראל סיק רעבמערַאזו .0

 ,1035 ,361 נ"נ ל"ּפ ל"גפ .תובנג עסיורג ןעמוקעגרָאפ לָאמַא ןענעז

 - ףיק רעזדַארעט) םיתמ רעװעשטָאלו

 יסנדער רעד ןופ גנורעלקרעד סלַא תואחסונ ענעדישרצפ ןצרַאפ

 ןיא לטעטש ַא ,{ ט60466) װָאטיטיל ןיא יװ יֹװַא (א :טרַא

 ןעמ טָאה ,ןעװעג טשינ םייחה-תיּב ןייק לָאמַא זיא (.ק רעניולוו

 .(טָאטיטיל) .װעשטָאלז ןיא ןעװעג רֹּבקִמ טרָאד ןופ םיתמ יד

 ַא טישַאּב טָאה'מ ,לטעטש ןיא גנוטישַצּב ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס ( 3

 ילעּב רעד טָאה ,תוילע טלעפעגסיוא ןּבָאה'ס יו יױזַא ןוא ,םינתח רָאּפ

 לטעטש ןיא (ג חסונ) .*!םיתמ ונלּכ, ַאֹּב הקספה ַא טכַאמעג ארוק

 ירפס רעד טימ ןעגנַאגעג זיא םלוע רעד יװ .?ךוניח ַא ןזעװעג זיא

 ןענעז רעטרעוו יד סָאװ ,דיל ַא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ,ןיײרַא לוש ןיא הרוּת

 ךיז טָאה סע ןוא ,ךָאװ רעד ןופ הרדס רעד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג

 .(ועשטָאלװ סרעסעּב .מ) "םיתמ ונלּכ, ַאב טקידנעעג

 רעקסָאלװ םינָארַאנ וצמעלעכ רעצװלצז 42

 טײקשערַאנ סָאד ןרירטסוליא ןציװ ןוא ךעלטרעװ ךַאסַא - {ק

 ּפָארַא ןעמ טסייר ,טנערּב'ס זַא ,װלעז ןיא (א :רעװלעז יד ןופ

 ןּפמָאל יד סיוא טשעל'מ ןוא ,רעזײה יד ןופ רעכעד עלַא

 טפיוק רענייא זַא ,ולעז ןיא (3 - .קיטכעל גונעג זיא'ס ליוו

 .רעד'מ (ג - "?קנַארק זיא רעװ, :םיא ןעמ טגצרפ ,ןירטיצ ַא

 .ַאוצ ךיז םירוחּב הרבח ןּבָאה תונעּת ַא ןיא לָאמנייא :טלייצ

 .סעילּפָאטרַאק ןטָארּב ןענַאגעג ןוא םעדיוּב ַא ףִא ןעמונעגנעמ

 ןעװעג רעזײה יד ןופ רעכעד יד ןענעז װלעז ןיא יװ יוזַא ןוא

 -- ,ולעז ץנַאג ןטָארּבעגּפָא סלָאמַאד ךעּבענ ןעמ טָאה ,צנעיורטש

 יקער רעװלעז ַא ןעמוקעג טצהעג לָאמנייא זיא וויזירּפ םוצ (ד

 :טגערפעג םיא ןעמ טָאה .רעגניפ םענעגיוּבעגנייא ןַא טימ טור

 יע רע טָאה "!רעגניּפ ןעמורק ַאזַא סָאד וטסָאה ןָא ןצװ ןופ,
 טוונהממנצצנאזוקטנטיאנזיוטעטוע מואב

 ,(ג"ל ב"י תומש) םיתמ ונלּכ ורמא יִּכ (}
 ,טכַאמ'מ סָאװ ,החמש יד טסײה ןריפ גײ א.ר פ ס רעדָא ךוניחה (9

 ,הריּת.רהס ַא ןבײרש טקידגעראפ'מ ןעװ
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 יװַא יװ גָאטרַאֿפ זיִּב ןוא, - ."ןָא גָאטרַאפ ןופ, :טרעפטנצ
 יטנעפג רע טָאה -- "וזַא טָא, -- "?רעגניפ םעד טַאהעג וטסָאה
 יִעְז הלעז ןיא (ה -- ,ךיילג רעגנימ םעד ןגיוּבעגפיוא ןוא טרצפ
 רעּבייװ עמורפ יד ןוא ,תוחור ןוא םידש ןּבילּבעג ךָאנ ןעג
 ,םינטק-םיתילט רעּבירעד ןגָארט

 עקידװעריר ןײק טשינ-.סעליק רעניש טרַא ט 3
 ןײגוצרעּבירַא רעװש זיא רענישטרַאט ַא זַא ,טגָאז'מ ,ןעגױשרַאּפ
 | ,411 'נ ל"ּפ ל"גפ ,בורג ַא רעדָא גרַאּב א רעּביא

 טרָאד ןארצפ - ,סעשזעילָא רעדָארגענרַאט 4
 'לױּפ .(דָארגענרַאט) ,םינָארַאנ :ךיוא רעּבָא ןיא טשּפ ,ןלימלייא
 415 'נ ל"פ ל"גפ ,"רעלדנעהלייא ,רענלימלייא/ 2

 ןיא ןוא וװעשַאטס ןיא ןעמ טפור ױזַא-.,וװ ָא גע ּפַאש ט 85
 .{.ק רעצינּפָאטס} ווָאנַאצַאּפ לטעטש סָאד קידסעװָאטַאק טנגעגמוא

 ףַא שײלפ ןעמ טצלַאז װעילעמשט ןיא 46
 ןדיי ןעניֹוװ טרָאד - .{ק רעט58 ,סחוסןסש| ט"ז ןײא
 .(ועילעמשט) ,לטעטש טייז ןייא ףֵא רָאנ

 ןענעע ײז - .סצקינמודס רצװַאנַאכעשט 7
 ירעּביא יז ַאּב ךיז טָאה םודס.השעמ יד ,ןשטנצמ עטכעלש רעייז
 ןיא רענייא ןעמוקעג יז וצ ןיא לָאמַא :טלייצרעד'מ ,טרזחעג
 םָאה ,לטעּב ןיילק ַא ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה ,ןיירא אינסכא ןַא
 ןקַאה ןעמונעג םיא ןעמ טָאה "!ץרוק ךָאד זיא'ס , :ןגירשעג רצ
 .(עקנעלָארטפָא ,ן ר ע ט ש.ל טלייטעגטימ) ,ןיירא סיפ יד ןיא

 םעד ןיא - .{ק .גילּבל) .סעזָאק ועװעכ עש ט 8
 יעד יד ףַא םורָא ןכירק ייז זַא ,ןגיצ ליפיוַא ָאד זיא לטעטש
 ל"נפ .ןילּבול ,ןוויוא טסקַאװ סָאװ ,זָארג סָאד ןסערפ ןוא רעּכ
 ,440 'ג ל"פ

 יָאֹּב עקיטרָאד יד - .עֹּבָאפ רעקינזועמעשט .9
 טנַאקַאּב ןענעז ,ליא ףַא ןעקַאּבעג ,לעמ ענעשטער ןופ ךעלעּב
 ,(ןיהָאוװ) ,עקַאמשעג רצייז רַאפ

 וא :גנורעלקרעד - ןזיוה רעצקינסהנעמעשט ,0
 רעקינרעמצשט יד (ב ;רעײנ-ןיה ךַאסַא לטעטש ןיא ןַארַאּפ
 ירעגירַא ייּברצד ףרַאד'מ ,ןיזדַאר ןייק ןייג טלָאװעג לָאמַא ןּבָאה
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 ןעקנושעננייא ךיז ייז ןּבָאה ,גוּב ןרעּביא ,רעסַאװ ןרעביא ןייג
 443 ל"ּפ ל"גפ ,(ןיזדַאר .ןזיוה יד

 טּבילַאּב ַא - ,{.ק רעקלָאקָאס) קינּפווק רעװָאנַאי 1
 ,גנידצלַא טרָאד ןעמ טיג רעּבָא טסַאג ַא טעטש ןיא ?כאמ |

 ,458 'נ ל"פ ל"גפ ,קענירק ,עקלָאקָאס) ,קינּפורק ןייק טשינ רָאנ
 - ,ן.ק רעװעשַאמָאט ןלימרעיוז רעװעשטרַאי 2

 ,ןלימרעיוז זיא רעװעשטרַאי יז ַאֹּב ןסע עטסעּב סָאװ
 ןופ תויתוא יד רעּבכיא טלעט ש'מ זַא 3

 ןיא טָאטשוײרק ,װצנָאנ "ןויב א, סצ טכַאמ ,באנו"מ
 ,ןישצרּבעש) ,לטעטש םערָא ןַא זיא'ס -- ,ןדנגעג 'לּבול

 - .ןיק רענילָאק) סרעכיוק רענּבַא ודע 4
 ,רַאפרעד ךיג ןייג וצ ארומ ןבָאה רענּבַאװדעי יד זַא ,טגָאזמ |

 ,474 'נ ל"ּפ ל"גפ ,(שטירזעמ) .ןרעװ טלַא לענש טשינ ןלָאז יז
 ןיא - .{ּבוג רעקסנימנ ס עּכרַאפ רעקגיָא װ כ 5

 ,קסגימ
 סע - .םװ רעצילל;ק) םידש רעקינלעמכ 6

 : טלייצרעד טרעו
 םענייא וצ ןכױש ַא ןעמוקעג קינלעמכ ןייק זיא לָאמַא

 ַא טימ רעטכָאט רעד רַאּפ ךודיש ַא טדערעג םיא טָאה ןוא
 ןוא ,ךוריש ןפַא ןענַאטשַאּב זיא רעטָאפ רעד ,רוחֹּב םענייפ
 ענייש ַא ןגירקעג טָאה הלּכ יד ןוא ,םיאנּת טכַאמעג טָאה'מ
 סַאג ןיא סױרַא עטתנתוחמ יד טייג ירּפרעדניא סנגרָאמוצ ,הנּתמ
 רעּבָא ,בוט.לזמ ּפֶא טיג'מ ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןוא ,ןיײרַא
 ןשטניװ וצ ריא קנַאדעג ןּפַא טשינרָאג טָאה רענייק זַא ,טעז יז
 רָאנ ,עטנַאקַאּב צלַא טימ ךיז טעז יז ,ןיירַא קרַאמ ןיא טייג יז
 ןַאמ םוצ ןענַאגעגמױײהַא יז זיא ,טשינרָאג ריא טגָאז רענייק
 םוצ ןענַאגעגנײרַא ייז ןענלז ,טלייצרעד סָאד םיא טָאה ןוא
 "?ןבירשעג םיאנּת ןעד טָאה ץע, :טגָאועג בר רעד טָאה .בר
 רעד טָאה ".הנתמ ַא ןגירקעג וליּפַא טָאה הלּכ יד, :ײז ןגָאז
 .ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ סטעז ,םײהַא רָאנ סטייג, :טגָאזעג בר
 ,ןעצזעג ייז ןּבָאה ,ןענַאגעגמײהַא ייז ןענעז ",זיא סָאד הנּתמ
 ,ךעלקערד רָאג זיא סָאד וַא

2658 



 םידש יד ןופ טעּברַא לקיטש ַא ןעװעג זיא סָאד ןוא
 (העשַאטּפ 5 ַאט נע מול 3 הנחו

 טעצענצװנופ,:רעצמצלעכ ַא טגע רפ 'מ זַא 7
 יטל עכ ַא וטויּב :רע טרע פטנצ ,2ריא טנעז
 .,"גולק ריא טגיּפ, :רעדָא "ןצ מ

 .צכ ַא טימ רעװעשרַאװ ַא ןרָאּפעג זיא לָאמַא :טָאדקענַט
 :רעמעלצכ םעד רעװעשרַאװ רעד טגערפ ,ןַאב רעד ףַא רעמעל
 ּוװ, - ,?עשרַאװ ןופ, :רע טרעפטנע "?ריא טנעז טענַאװנופ,
 - ",סעקװעלַאנ יד ףַא/ :רעמעלעכ רעד טגָאזײ- "? ריא טגיוװ
 סָאװ , -- ".קיצנָאװצנואיירד , :רע טגָאז - "!?רצמונ ַא רַאּפ סָאװ,
 טגָאז - םעלעכ ןיא ודנוא ַאּב, - ?!!עינטקשעימ רעמונ ַא רַאפ
 .עשראו) ",ָאטשיג סעיגמקשעימ ןייק זיא - רע

 ףַא םינלעּב ןענעז ײז - ,םינל עב רעזמ ָאל 8
 ,(שטירזעמ) ,טשינ טלעג ןייק טסָאק סָאװ ,ץלא ףַא ללכּב ,ךַאז רעדעי

 ףעקנעלָארטסָא ,םינלצּב ר עזמ ָאל 9
 ,עקנעלָארטסָא ,םינ ָאר ַאנ

 --.{דנגעג רעװָאקירטעּפ ךצ לּפײ נק רעקסָא** 0
 ַא טימ ןעטייװצ םעד ןכָאטשעג רעניײא לָאמַא טרָאד טָאה'ס
 ,(ליוק) ,לּפיינק

 .ָא ר מ :רעדָא סנּפָארּפ רעװָאטיטיל 1
 ןיא רע :"ןּפָארּפ ַא זי א ר ע, .םינָארַאג ה"ד .ס ע נג ע 9
 ,הועשטָאלז) ,רַאג א

 ןענעז טרָאד - .ענײגיצ רעװָאטיטיל 2
 ,(וָאטיטיל) .רענייגיצ ךטסַא ןעװעג לָאמַא

 יזעלק יד - .םירָאמזעלק רעװָא טרעװעל 3
 ,דנגעג רעצעילדעש ןיא םש ַא ןּבָאה װָאטרעװעל ןופ םירָאמ
 ,ןיהָאו) .הנותח עכעליירפ עתמא יד טשרע זיא ייז טימ

 טייג יה :םענייא טגערפ'מ זַא ,ג ר עצ 3 מ ע  ןיא 4
 ףיא לעװ סָאװ, :רע טרעפטנע "!סָאג רעד ןוא רעד ףַא ןעמ
 ,(עשרַאװ) *? ןופרעד ןּבָאה

 --"הרלח ,גנוגיוװא זחוספ2א2ח/6 וסיליפ (1 |
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 יד - זיק .שזָאק ךע לעפ ייר רצװעצשינגַאמ 5
 יעמ יד יװ ,עקיד ןוא עניילק ןענעז רעניווונייא רעװעשינגַאמ
 ,ךעלעס

 ה"ד - .{ק רעצירג לגײּפ רצצינלצגָאמ 6
 508 'נ ל"ּפ ל"נפ ,(ץינלעגָאמ) ,םיבנג

 - .{ק ,טרעװעצל) סר עכירק רעװַָאכפימ 7
 ,ךיג ןיג טשינ יז ןענעק ,ןדמַאז עסיורג טקיטרָאד לד ּביִלּוצ

 ,לעשזרָאכ) ,םינָארַאנ ה"ד - ,סצּפ ַאג רע װא ל מ 8

 רענדָארג) סעקינריביס רעקלָאקָאס 0

 לד (א :עקידנגלָאפ ןארַאפ ןענעז ןעגנורעלקרעד -- ,|דנגעג
 .עג ליפ יױזַא לָאמַא ךיז טָאה'מ ,עטכעלש רעייז ןענעז ןשטנעמ
 .רַאפ לטעטש ּבלַאה ַא טָאה'מ זַא ,ןטייווצ םעד רענייא טרעסַאמ
 סָאד (ב - .(עקלָאקָאס ,יק ס װ ָא גָא לג .ו) .טקיש

 ןַא ןעועג טפַאשרעה רעשירַאצ רעד תעּב זיא עקלָאקָאס לטעטש
 ןפרָאדַאּב טרָאד ןּבָאה סָאװ ,רעכערּברַאפ עלענימירק רַאפ טלקמ-ריע
 סע (ג - .ןכערּברַאפ ןרַאפ ףָארטש סלַא טייצ עסיוועג ַא ןייזפָא
 םעד ןיא ןטסירק ןעגעז לָאמַא :השעמ ַאזַא טלייצרעד ךיוא טרעװ
 ַא ןפרָאװעג רעצעמע טָאה ,עיסעצָארּפ ַא טימ ןעגנַאגעג לטעטש
 רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןופרעד ןוא ,דליּב ןקילייה ןפַא ןייטש
 .ןקידלש םעד ןכוז ןּבױהעגנָא טָאה'מ ןוא ,לטעטש ןיא למוט
 זַא ,ןזיװעגנָא ןּבָאה ןטסירק ןכלעװ ףַא ,דיי ַא טּפַאכעג ןעמ טָאה
 ןעגנָאהעג םיא טָאה'מ ןוא ,ןוטעג סָאד טָאה רע

 ךעלטעטש עקימורַא ןופ ןדִיי יד ןּבָאה השעמ רעד ּבילֹוצ
 רעקלָאקָאס ַא ןעוו ןוא ,ייז טימ ןייז.ןּתחתמ טלָאװעג טשינ ךיז

 ןֹופ ןוט טנעקעג רָאנ רע טָאה ,ךודיש ט ןוטעג טָאה רעניווװנייא
 עקיטרָאד עלַא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא רעמורַאיֹזַא ,לטעטש ןּבלעז
 .(עקלָאקָאס) .םיבורק ןרָאװעג ךיז ןשיװצ ןענעז רעניוװנייא

 קענישטָאכעשט טרָארוק םעד ןעמ טּפור יֹוזַא - .ם 1 ד ס 0
 ףױא ןוא ,ןלַאװק.ץלַאז ןַארַאפ ןענעז טרָאד סָאװ ,םעד ּבילוצ
 ,ס 2 ר"ד) .עטכעלש ןענעז טרָאד ןשטנעמ יד סָאװ ,רַאּפרעד
 | .(קעװַאלצָאלװ ,ר וּפ צ
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 ,8גרָאק - וו רעצלעק) םיחרק רצצינּבָאטס 1
 ,ועשַאטס) ,ןשטנעמ עטכצלש

 צרגנעװ 5100268) סצ ניװָאכָארג רעקָאטס 2
 טימ טקעטשרַאפ למיה רעד זיא ,ןעמ טגָאז ,קָאטס ןיא - .{ק
 רעדנַא - ,לטעטש רעטצניפ ,ןזָאלעגּפָא ןַא זיא'ס :סעניוװָאכָארג
 יֵעֹּבאּב ךַאסַא ןסקַאװעג לָאמַא טָאה קָאטס םורָא :גנורעלקרעד
 ןבָארג ַא ןטכעלש ַא טָאה סָאװ ,םענייא ןגעװ -- .(קָאטס) ,ךצל
 .ָאכָארג (סיוא :רעדָא טימ ּפָאק ַא טָאה רע :ןעמ טגָאז ּפָאק
 ,שסעגיוו

 זיא ,בשימ ךיז ויא װעשַאטס רעדײא 3

 'פ8א ההאסש , .רעמזױצ 518:266| ףיק ת ַא װצק ארי
 ,060 'נ ל"ּפ ל"גפ ,ועשַאטס ןיא -- ,ןק רעט

 ץי גמ ָא ט ס ףַא ןעמָאנטעּפש - .עצינדָאּפס 4
 ,(וצשַאטס) ,וװ רעצלצק ןיא

 סָאד לאנג.םשל ןעמ טפור יװזַא - ץיווע ש ראפ 58
 ץיװעשָארּפ ןיא -- ,ן.ק .כעימ 7109206106) ץלװעשָארּפ לטעטש

 ,אמוג

 רַאֹנ רעש;ללוֿפ םלוג :טכַאמ ןפג 6
 ,168 7 ּפ"נ ל"גמ ,(ןיטינסָאקטלַא)

 טשינ ןעמ טגָאו ענצעסַאיּפ ןיא 7
 טליה ריקייהמ ַאּב לײװ - .ן.ק .שרַאװו *רי קייה מע ןיִיק
 ,ןיליפּת יד ןענעװנַאגוצ לייוורעד ןעמ ןעק ,תילט ןיא ןייא ךיז ןעמ
 .713 'נ ל"פ ל"גפ ,(עשרַאװ)

 = ..װ רעצלעקו תופש כמ רועוועשטניפ 8
 (וװעשַאטס) .תופשכמ ןעוועג לָאמַא ןענעז ,ןעמ טּביײלג ,טרָאד

 .סעװָאטַאק - ןיוש טגָאט װעש טניפ ןיא 9
 - .ןפָאלש ןגייל ןייג וצ ךיז טייצ ןיוש ,טעּפש ןיוש זיא'ס : קיר
 עקיטרָאד יד סָאװ ,םעד טימ ןרעלקרעד ךיז לָאז טרַאסנדער יד

 ןײג וצ ,ירפ רעייז ףיוא ךיז ייז ןּבייה ,זעק ןכַאמ רעניווונייא
 ,182 יז ּפ"נ ןוא 2909 'נ ןייטשנרעּב ץַאנגיא ל"גפ -- ,יק יד ןקלעמ !
 ויצ 7018060) סעק סילק רעצשטנגַאלּפ 0 !
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 י"ג טלעפ לעמ .ןוא ,ןלימ טכעלטע ָאד זיא שרָאז -- ,זק רעפ

 729 ל"מ ל"ג ,סהעשַשטס) ,סעקסילק ןעמ טסט

 .טטָאשָענ () ג ָא לק :רעדָא סעכָארב רעכסיש פט 1

 ט31:23 "!גָאלק 8, ,"!ךָארּב ַא, ןעיירשעגסיוא יד -- ,ןיק רצנ

 טלײיצרעה ליפשייפ סא .ןפרּפש רעד ןיא טפָא רעייז טרָאד ןעמ|

 וצ טס8ג וצ ןעמוקעג ןתח ַא זיא לָאמַא :טָאדקענַא אזא ןעמ

 ןבצגעג יז טָאה ,ןרָאפ ןעעזרעד םיא טָאה הלכ יד יװ .הלּכ רעד

 ןתה רעד !ךָארב א ,עמַאמ ,יוא, :רעטומ רעד וצ יירשעג 8

 םעװ וװ !גָאלק ַא ,יוא, :ןפורעגנָא ךיז רעטומ יד טָאה "! טרָאמ

 !ךָאֹרֹּב ש ,יוא/ :טגָאזעג רעטכָאש יד טָאה ןייטשגייא רע

 066 164 ל"ט ל"גמ -- "!עבָאב יד אב
 ז8 ,טגָאימ - .ס...,ק.לטיּב רעשילָאק*' 2

 ןיא ןױרפעג ןכעלשטנעמ םעד ןוטעג ּלָאמַא טרָאד טָאה רענייא

 יסוהַא סע טָאה רע ןוא ,טכַאנַאּב רעטניװ ןעװעג זיא'ס ,זלטיב א

 ןרָאװעג ןרירפרַאפ סע זיא לײװרעד .סָאג רעד ףא ןפרָאװעג

 ןפמיקפג ויא'ס יװ ,סקַאװ ןופ םרָאפ ןיא ןעצזעגטיוא טָאה'ס ןוא

 ןוא ,ריט רעד רַאּפ ןעגנַאגעגסױרַא ענעדיי 8 זיא ,ירפרעדניא

 יסקַאװ זיא'ס זַא ,טניימצג .יז טָאה ,ןעעזרעד סע טָאה יז יװ

 :טגָאזעג יז טָאה

: 

 ,ז'רפ ףיוא טייטש'ס רעװנ ,טיַאטסװ ָאנַאר ָאטק

 - ןטָאג טיג טעדו עיִאד גוּצ ןַאּפ ומעט

 ,סקעז םוא ןענַאטשעגפױא רימ ךיא ןיּב

 .סקעװ עיכמעדעב ַא ןענופעג ךיא ּבָאה

 (שילָאק קיש טב ָא ר ָא ה ןועמש טלייטעגטימ)

 .ןינָאק .רע טערפנשקָאל רעש ילָאק* 3

 רַאפ - .ןטנַאק רעממָאלל ךעלקצפ רצנלָאק 4

 יטייד רעד וצ טנָאנ ןעװעג ?טעטש סָאד זיא המחלמ.טלעװ רעד

 ןבָאה רעניוװנײא עקיטרָאד יד ןופ ךַאסַא ןוא ,ץצנערג רעש

 8 טײג סצ -- .הרוחס ךעלקעּפ ןעלגומש טימ ןעמונרַאפ ךיז

 .טשזמָאל) ".לקעּפ ַא ךיז טימ טגָארט רענלָאק רעדעי, :לטרעוו

 ---412 'ז 1 םויטנאגוטנוק רעשידײ;,יקצו;יופ הנ ?"גפ ,שַא;="טיב 4
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 .עלַאיּב ןיא - ,{ק רעקצנימגיילק 1401016 לףעּבילַאק לטעטש סָאד קידסעװָאטַאק ןעמ טפוו ױזַא - .לג י* 3 ע לָא ק .5
 ,רעװַאר

 יצילױעש ןיאװ טנלָאש ט רצניטנַאטסנָאק .6
 קיטש א סָאד ןיא ,ײא, .ןללעוַא ףא עקַאט טגָאזמ - .סַאנ .רַאס ,ןשינעפעשַאּב ענעכָארקוצ ,סחלצי-אל ה"ד - ,{דנגעג רעצ
 .(עשרַאװ) *! טנלָאשט

 רעווצליּפנ םיבנ ג ד ר ע פ יל ָאװ עק סנָאק 1
 .ועליּפ ןיא - {ק

 --,.ק רעװָאלעקַאס תוואג.לעּב רצװ צ ס ָא ק .8
 סיוא ךיז רע טכעטש ,ןלימרעיוז טסע רעװעסָאק א זַא :טגָאז'מ
 ,שיילפ ןסעגעג טָאה רע זַא ,ןעניימ לָאז'מ ידּכ ,ןייצ יד

 ןיא --,,ג רעװעינ םיצגושמ רע װָאטש ירָאק .9
 ײז וצ ןעמ זיא ,ןרעטָאט טניוװעג לָאמַא ןּבָאה לטעטש פעד
 ,ןליה ךיז ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןעמוקעג

 ןגָאװ ַא ןײרַא טמוק'פ זַא ,װיװק ןי א 0
 ןפ קוח ַא - ןעײרדסיוא טשינ ךיז רע ןעק
 ןענעז וויוק ןיא, :ךיוא ךיז טסצװָאטַאק'מ ,לטעטשצצנעג םעד
 ןוא ,ןפַאשעמָאּפ יד ןופ) ןלָאשרעײא טימ טריקורבעג ןסַאג יד
 ,"ןירַא קירוצ רלַאֹּב ןעמוק ןוא סיורֿפ ןעיג רעטצנעפ יד

 - תמה ב :רעדָא קידניא רצרנעלרוק 1
 ,םעדָאר ןיא

 רעד טָאה לָאמַא - רעיצ. םיתמ וצלײק 2
 ,ליוק) .םיתילט יד םיתמ ןופ ןגױצעגּפָא רעּבערגנטיוט רעקיטרָאד
 | ,209 'נ ל"פ ל"גּפ

 םעד-(ק .מלעכ ,41692666 םיבנג רעקצָא לק 3
 :השצמ רעקידנגלָאפ רעד ּבילֹוצ ןעמוקַאּב ןּבָאה יז ןלָאז ןעמָאנוצ
 רעמעלעכ יד לָאמַא ךיז טָאה ,גרַאּב א ָאד ןיא םעלעכ רעטניה
 ןוא ,טָאטש רעד ןופ קעװַא רעטייוו ןקורוצּפָא םיא טסילגרַאפ
 ןעמ טעװ ױזַאיװ .טעּברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעד
 א ףַא ןלאפעג ןעמ ןיא ? ךיז טקור גרַאּב רעד יצ ,ןסיוו רעּבָא
 ןוא גרַאּב טייז רענצי ףַא רעכעלייל טײרּפשעגסױא טָאה'מ :לכש
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 טשינ רעמ רצכעלייל יד טעװ'מ ןצװ :ןּפטש םיא ןצמונעג

 .טקורעגּפױרַא ךיז טָאה גרַאּב רעד זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןעעזסױרַא

 ,גרַאּב טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעניֹוװ סָאװ ,הרבח רעקצָאלק יד

 ןוא ,רעכעלייל יד טעװנַאגעגוצ יז ןּבָאה ,ןעעזרעד סָאד ןּבָאה

 ,טקירעגּפָא ךיז טָאה גרַאּב רעד זַא ,ןּבילגעג זיא רעמעלעכ יד ַאּב

 ךָאװטימ ןעמ טסע װָאטעמילק ןיא 4

 ,שטשָאמַאז ןיא ןעמ טגָאז - ,ןק רעמזיוצ) ט 5 ָא ש ט

 ךיז טײרד ןךָאװ טי מ :טרָאװכירּפש סָאד זיא טנַאקַאּב

 ךי טּבײהמ ה"ז - .עלצברַאשל גיק סָאד ןיוש

 .(ועשטַאכָאס ,עשרַאװ .תּבש דובּכל ןטיירג ןָא ןיוש

 םצלעכ ,ץצווייר ,ווַאטסענסַארק 8

 ןופ רעניוװניא יד - חרק :תוביּת- שאר יד זיא

 ג"נ ל"ּפ ל"נפ .(שטשָאמַא) .קידנעטש ךיז ןגירק טעטש יד

4 958, 
 ןפילשעג ַא - .ללגגיצ רצוועקָארק' ַאס 6

 .ההעשטטכָאס) ,שטנעמ רעשטלַאפ 8 טפיוהרעּביא ,לגניצ

 - .םעדָאפ ַא יוו ןענערּב לָאז םעדָאר* 7

 ,עצווָאלדיש ןיא
 הָעא) ווצקיר ןופ יוו סיוא טצז רצ 8

 רעדָא ,ןוטעגנָא שיטייל טשינ טייג רע ה"ד -- ,{ק רענילָאװרַאג

 .(העשטַאכָאס) .סיוא טכעלש טצז רצ
 -.םיתילד רענילּבמצד ,םיתמ רעקיר 9

 רָאפ טּפָא טמוק ײז ַאּב לייװ ,ןשטנעמ צסַאלּב ןענעז רעקיר יד

 יד ןוא ;עטױט יד יװ סַאלּב ,ןקָארשרעד ייז ןענעז ,תופרש

 טָאה רע זַא ,רע טגָאז ,טָאה רענייא טלעג לפיוו ,רענילּבמעד

 .ןילָאװרַאג !םצרָא קידנעטש ןענעז יז :טשינרָאג

 יש לש רצווָאלױדיש ַא ךיז טכַאמ רע 0

 ,עטיירּב ַא ךיז טכַאמ רע ה"ד -- .{ק רעצינפָאטס) תודוצ ס

 תורועס.שלש ןעמ טעװַארּפ לטעטש םעד ןיא ,הדועס עגנַאל

 ץינּפָאטס) ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב
 .ּבעצש לטעטש ןפַא ןעמָאנטעּפש - לק ָאש יּבעש .1

 ,ןישערבעש ,ק רעמלצכ ,ןישער
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 ט

 ,123 'נ רעטײװ ל"גפ--}ש רעניש ער בע 2

 -.ן5160862) סעקינשזנעיוו רעצערעש 3
 ןיא ןענעז ןטייצ עשיסור יד ןיא ,עמרוט עטמירַאּב ַא ָאד זיא טרָאד
 ,,לוק) ,דנַאל ןלייט ענעדישרַאּפ ןופ רעכערּברַאפ ןסעזעג ריא

 םיבנג ןופ קנופ ַא רצצצרצש 4

 ,(!כטעטש סָאד טטסייה סָאװרַאֿפ

 ;ןפלַאּפָא לטע טש טָאד טס ייה סָא ור ַאפ 5
 ןוא ,הנותח א ןעוועג לָאמַא זיא לטעטש םעד ןיא ; גנורעלקרעד
 ,טרעגנוהעג רעייז טָאה םיא סָאװ ,ןֿאמערָא ןא ןעוועג זיא'ס

 :שיליוּפ "!עילאפ ,ָא ןעילַאּפ ,א; :ןעיירש ןעמונעג רע טָאה |
 ןיא ,ןפָאלעגסױרַא טסעג טלַא ןענעז ,(טגערּב סע - ק2!ו 6
 ,(ץישולעּב ,ןסע עצנעג סָאד ןסצגעגפיוא טָאה ןוא ןייוֵא רע

 לט צ ט ש ס ָאד טסייה סָאוורַאֿפ 6
 רענייא לָאמַא זיא'ס .ז8 8 ר ג ףיב :טדערעגסױרַא ?יַארגליּב
 ןעמוקעגנײרַא זיא רע יװ ,טצטש יד ןבעג ןעמָאנ ַא ןענקגעג
 עינַאק ַא ןוא ,| 5 י 3 טנוה ַא טרעהעג רע טָאה ,;טעטש םעד ןיא

 רעבירעד רע טָאה ,,8ארג ,8 74, :טכַאמעג טָאה (ָארק
 ,(ןישערּבעש) ,ןּבעגעג ןצמָאנ א יוזַא

 לט ע ט ש סָאד טסייה סָאוורַאֿפ ,7
 טדערעגנָא טָאה הוח ןעוו--,(ק ,לַּבול ,םץסמהשפ) ;עווא כ 3
 .סיױרַא רַאפרצד ייז טָאה טָאג ןוא ,תעדה.ץע ןופ ןסע וצ ןעמדא
 לטעטש םעד ןיא ןעמיקעגניירא יז ןענצז ,ןדצ-ןג ןופ ןּבירטצג
 טימ םדא ךיז טָאה ,ןדצ-ןג ןופ טייה טשינ זיא סָאוװ) ןיירא
 .עװַאכעּב ,עציּבשזיא *!הוח ,עּב !הוח ,עּב , :טציײרעג ריא

 .ָאלָאמיטע : ןעגנורעלקרעד ןימ טכלעזא טפור ץנעטרוקיצד .ןעּודָאּב = (1 =
 יִביוַּב רָעד ןיא טעּברַא ןײז ?"גפ ,(00ו} 66ץזחס10416206) ןטימ עשיג
 :1 (1015 עקָארק) 'לקיצנצ
 טי + טפץסחס10816208 2738 ק01541640. 8 50

 ,,פ 3
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 לטצטש סָאד טסייה סָאוווַאפ 8

 ןענעז סענערײ ײװצ - .זק .לּבל םסולעסס) ?ץישול עב

 ,עטָאלּב ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ענייא זיא ,סַאג ןיא ןעגנַאגעג ָּאמַא

 :ןגירשעג עטײװצ יד טָאה .צ ליי ב ןסייהעג טָאה יז ןוא

 (ץישזלעּב *!ץיז ,צ לי ב !ץיז ,על יב,

 לטעטש סָאד טסייה סָא וורַאפ 9

 זיא לָאמַא - .{ק רעװעליפ ט/ףשסום162) ?ץילַאוונָאוו

 לָאז'מ ,טגנַאלרַאפ רענייא טָאה .הנותח ַא ןצוװעג ?טעטש םעד ןיא

 8 ןליּפש לָאז'מ ,ןגירשעג טָאה רעטייװצ רעד .צקלָאּפ ַא ןליּפש

 שיסורו ןָאװ , : ןֿפורעגנָא ךיז רעטירד רעד טָאה ,ןסלַאװ) ץצילַאװ

 .ץקישולצּב "ץ צילַאוו !"!קצוװצ; סי

 לט צטש סָאד טסייה סָאוורַאפ 4

 א ףַא ןעגנַאגעג םיורש טרָאד ןענעז לָאמַא - ?ןולעיוו

 ןּבָאה יז ןוא ,שרעה ַא ןעזרעד יז ןּבָאה ,ןדגַאי רעד ףַאנ געיעג

 טלעטשעגרעדינַא שרעה רעד ךיז טָאה ,ןסישרעד טלָאװעג םיא

 ַא טימ ןיורק א ּפָאק ןפַא טַאהעג טָאה רע ןוא ,ייז רַאּפ ןעינק

 -.("שרצה; 6160 :שיליופ) ןולעיװ סע טסייה רעּבירעד ,למלצ

 יצג סע טָאה רעכלעװ ,קיש טנָא ר ָא ה ןועמש טלייטצגטימ

 .שיִלָאק ןיא עֹּבָאּב ןייז ןופ טרעה

 יעשד לטעטש סָאד טסײה סָאװרַאפ 1

 =בוחל הז :טכַאמ סצ לײװ - .ק .װרַאג ?װָאכעל

 ,בוח ַא ןעמוקפָא
 יד ףַא ּפָארַא םיא רע טקיש ,ןפָארטש ליװ טָאג ןעמעוו

 -- אדניז ידָנרַאּפ ןעמוקּפָא לָאז רע ידּכ ,וװָאכצלעשז ןייק טלעוו

 ,ל"ז רצװעשטידרעּב ןופ ןעמַאטש לָאז טרָאװ סָאד זַא ,טגָאז'מ

 .עגטימ) .וָאכצלעשז ןיא טייצ עגנַאל ַא טניוװעג טָאה רעכלעוו

 .(װָאכעלעשז ,ןַאמלעצ המלש טלייט

 טשטייט ױזַא :(טנַאה עכעלרצטָאפ ַא ה"ד) ;ב א דיצ 2

 ווָא ד אי לטעטש ןופ ןעמָאנ םעד ןימיזדַאר ןיא סיוא ןעמ-

 | .{.ק רענימיזדַארו

 .מָאס לטצטש סָאד טסײה סָאװ רַאּפ 3

 ליפ ענ לֶא פ .ּפמ וז :טכַאמ'ס -..ק רעלייקנ ?ע גד ָא פ
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 .(שילָאק) ,קיֿפמוז עקַאט זיא טרָאד דנגעג יד ,ןּפמוזרלצפ } ,טסומץ
 ירָאפ לטצ טש סָאד טסײה ס ָא וו ר ַא פ 4

 - ףֹוס הרּפ :טכַאמ סָאד לײװ - {?ק .ורֲאגג ?ווָא ס
 זַא ןגָאז וצ טניימ'מ ,לדייװ ריא ה"ד ,וק יד ןופ ףוס רעד
 סָאד רעבירעד טפור'מ - ,םינָארַאנ ןענעז טרָאד ןשטנעמ יד
 רצװַָאסירָאּפ רעניוונייא יד ןוא ,ה רפ ףוס :ךיוא לטעטש
 ,ןילַָאװרַאג ,ן ַא מ ר צ ק ַא קודצ טלייטעגטימ) ,ן ע לד יי וו

 -?ןליוּפ דנ ַאל רצודנוא טס ײה ס ָאװר ַאפ 2
 זיִּב ,טרעדנַאװעג ייז ןּבָאה ,עינַאּפש ןופ סיױרַא ןצנעז ןדיי ןעוו
 :טגָאזעג ייז ןּבָאה ,ןירא רנַאל םעד ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז
 תישמ זיּב ןייז ה"ד -- "ןקיטכעג רימ ןלעװ ָאד0 "ןויל הפ,
 ,טיײרּפשרַאּפ ,(ןעמוק טצעוװ

 טָאה'מ לייו ,ןלױּפ טסייה דנַאל סָאד :חסונ רעטייווצ ַא
 רַש זַא ,רסיק ןקידסלָאמעד םעד ַאּב ןטלעוּפעגנ טליוּפצ}ג
 עשטשילדעש) .ןעניוװ ןדיי ןזָאל לָאז

 .ניפ 5לטטש סָאװ טסײה סָאװראֿפ 6
 :(ם166 86 )9"?  װָאס.שטניּפ טכַאמ'ס לײװ - ?װצשט
 .(ץיװעשַארּפ ,סעװָאס ףניפ ןעװעג לָאמַא טרָאד זיא ס

 .שימ לטע טש סָאד טסייה סָאװ רַאפ .7
 ןענעז ןסור יד ןעװ - .ק רעלאיּב 71826280) לש ט ַא ש ט
 ַא רַאפ סָאװ ,טסּוװעג טשינ יז ןּבָאה ,לטעטש םעד ןיא ןיירַא
 זַא ,ןסָאלשַאב קינלעשטַאנ רעד טָאה ,ןּבעג סע ןלָאז ייז ןעמָאנ
 ,ןשטנעמ ייוצ עטשרע יד ןגערפ ןוא סַאג ןיא ןייגסיורא לָאז'מ
 ןעמ ןיא ,ןבעג לָאזמ ןעמָאנ 84 רַאּפ סָאװ ,ןפערט טעוװ'מ סָאװ
 ףײ א ןפַארטעג ןעמ טָאה ,,ירפרעדניא ךלֲאַּב ןעגנַאגעגסױרַא
 יז ןעמ טָאה ,ןעװעג-ןיּתשמ ןּבָאה ייז ןוא ,ןייטש טסירק ַא טימ
 סָאד ןּבעג ןעמ לָאז ןעמָאנ א רַאפ סָאװ,, :שיסור ףַא טגערמצג
 יז ,ייז ןצ טדער'מ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ייז ןּבָאה "ללטעטש
 ךײ רעד טָאה .ןוט ייז סָאװ ,ייז טגערפ'מ זַא ,טניימעג ןּבָאה
 .1926286 51 "שטַאשטש, :קַאילַאּפ רעד ןוא ,"שיּפ , :טגָאזעג
 (הצליפ ןַא מ שי פ םהרבאש) ,ןּבעגעג ןעמָאנ ַא יױזַא ןעמ טָאה

 -ִא רֹּפ לט עטש טָאד טסײה סָאװ ר ַא פ ,8



 יעג טרָאד טָאה לָאמַא - .{ק .כעימ קזס3206166| ?ץ?'װצ 5
 ןעמ טָאה ,ןצַאלַאּפ ענייש רעייז טַאהעג רע טָאה ,ףַארג ַא טניֹוװ
 -."ןעעז עטיּב, :'לימ) "!שטישודיװ עשָארּפ, :ןגָאז טגעלפעג
 טרעוו זיא סָאװ ,ךַאז ענייש ַא ףַא--.,ץיװעשָארּפ ,קעטָאלמ םהרבא
 ,"שטישזדיוו עשָארּפ זיא'ס , :עשרַאװ ןיא ךיוא ןצמ טגָאז ,ןפעז וצ

 ?װָארַאמָאק לטעטש סָאד טסײה סָאװרַאֿפ 9
 .גרַאּב א ףַא זיא לטעטש סָאד - ,ןק רעװעשַאמָאט אסחנ8ז6ש|
 םעד ךרוד זיא ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא זוַא ןעמ טלײצרַאפ
 ןוא ןגָאו ןרעװש ַא טימ הלגע-לעב ַא ןרָאפעגכרודַא לטשטש
 ,ןעמוקעגפיורַא זיא רע זיּב ,טעגרַאעגנָא קרַאטש ךיז טָאה רע
 :גָאז ַא ןוטעג רע טָאה ,ןויא ןעװעג ןיוש זיא רע ןעװ
 ,821 'נ ל"פ ל"גפ .ץיבשזיא ןאסזת טזס| .ףיורא םיוק;

 ןעמ טנעייל ױזַא :ןימיד טכעלש) ןִימָיזד עה .0
 ,טימרעד ןגָאז קידנלעװ ,ן ימיו ד ַא ר לטעטש ןופ ןעמָאנ םעד

 - .(ָאדַאו ,ןשטנעמ עטכעלש ןענעז ןטרָאד רעניוװנייא יד וַא
 ,910 יג ל"ּפ ל"גפ

 ?צנװָאר טָאטש יד טסײה סָאװרַאּפ ,1
 ,דנַאל ןרעּביא ןרָאפעגמורַא לָאמַא זיא רסיק רעד - .(ןילָאװנ
 זיא רע לפיוו ,טלייצעג טָאה ןוא ,ןעלטעטש ןוא טעטש רעּביא
 רע טָאה ,ענװָאר ןיק ןעמוקעג יא רע יװ ,ןרָאפעגּפָא ןיוש
 !גָאז ַא ןוטעג רע טָאה ,טעטש טרעדנוה טקנוּפ ןטלַאהעג ןיוש
 ,ץעילדעש ןיא -- .(טרעדנוה עכיילג ה"ד ,,טסטװס !"

 ןופ ןעמָאנ םעד סיוא ןעמ טשטייט יזַא :ץ ל ד ׂש .2
 יגיא יד וַא ,טימרעד קידנענעכיײצַאּב ,ץ ע לד ע ש טָאטש רעד
 .עלדעש ןיא טנַאקַאַּבב ,םיצל ןוא םידש ןענעז טרָאד רעצניווו

 .(טנגעגמוא רעצ
 .בצש ט ָאטש יד ןצמ טפור סָא װר ַאס 3

 לָאמַא ןעמ טָאה ןלױּפ ןיא - .|52626002692עת) !ן'ט צר
 רעד ?ןעמוקעגרָאפ סע זיא יױזַאיװ ,טעטש יד ןכעגעג ןעמָאנ ַא
 ףיי רעד ןוא ,טעטש יד רעּבכיא ךיי ַא טימ ןרָאפעג ןיא ץירּפ
 ײװַא ןענעז ייז ,ןעמָאנ ַא טָאטש רעדעי רַאפ טרעלקעגסיוא טָאה
 טָאה ,ןישערּבעש ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז זיּב ,ןרָאּפעג גנַאל



 ןיא ןרָאװעג ץירּפ רעד זיא ,ןעמָאנ ַא טלעמרַאפ ןיוש ךיי םעיז
 .סיוא םיא טָאה ןוא ,שטַאּפ ַא ןּבעגעג די םצד טָאה ןוא טאפ
 טָאה "ןןש הרבש, :ןגירשעג דיי רעד טָאה ןָאצ ַא טקַאהעג
 ,יירש יױזַא "עשזדישז ,שטישק קַאט, :טנָאזעג ץירּפ רעד
 ,(ק ,מלעכ ,שטשילצש) ,קושטּפַאק 5בייל טלייטעגטימ -- ,(די*

 ,קירוצ ןטייצ עגנַאל טימ ,לָאמַא ויא'ס :חסונ רעדנט ןא
 ַא טרָאד םיא טָאה ,דיי-לארשייץרא ןַא ןישערּבעש ןייק ןעמוקעג
 ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא ּוצ רע זיא ,סַאג ןיא ןייג ןפָארטעג קַאזָאָק
 ַא טקַאהעגסוא םיא טָאה ןוא שטַאּפ ַא טגנַאלרעד םיא סָאה
 ?יט ַא -"!ןש רבש, :ײרשעג ַא ןבענעג דיי רעד טָאה ,ןָאצ
 ןועװעג דּבכמ קַאזָאק רעד טָאה שטַאּפ םעד טימ זַא ,רָאג ןגָאז
 ,ןישערּבעש) .ןוטעג יז טָאה יירשענסיוא םעד ןוא ,צנעדײי א

 וש ינע טע ר
 טָאה רע ןעװ ,ןוטעג סוּבמָאלָאק טָאה סָאװ .14

 -- אשודָאל !עקירצמַא ףַא סופ ןטשרע םעד טלעטשעגפיווַא
 ,סופ ןטייװצ םעד טלעטשעגפױרַא ךָאנרעד טָאה רע ,.ךישַאּב

 ;טשינ עשרַאװ ןיא ,סע ןעמ טצּונַאּב ןיל רע 2 ןיא ,5
 .טשינ װצטנָאי ןיא ,ןַארַאפ סע זיא דעומה-לוה ןיא
 ,5 רעד :ךײשַאּב - ,(ןימיודַאר) !סָאד ןיא סָאװ

 סָאד ןּבָאה ןיװ ןוא עשרַאװ :סָאד זיא סָאװ 8
 .5 9 ב ַא ;ָאי סָאד ןּבָאה קיצּפײל ןוא גרעבמעל טשינ
 טָאה האל ןוא ,ןטימ ןיא סָאד ןּבָאה דמלמ ַא ןוא ראפ
 - .ששרַאו !ןטניהנופ סָאד טָאה לחר ןוא ,טגרָאפנופ סָאד

 | ,9 רעד :דךיישטּב
 טלעג ַא ָאד זיא ןיל רעב ןיא :סָאד ןיא סָאו 7

 ץנַאג ןעמ זּומ ,ןעמענסיורפ םּולֹּב עלעג יד ליוו'מ זַא } םּולַּב
 יא ןיא סטכעלעג 8 :ךײשַאּב -- .ששרַאװ) ,ןגיילנייא ןילרעצ

 ןעװ ;ןיל רע2 ןיא טסקַאװ םולּב עלעג ַא :טנַאירַאװ
 .(עשרַאװ) !סָאד זיא סָאװ ,ןסײרסױרַא טשינ יז ןעמ ןעק ,ליוו'מ

 ףַא ײא ןַא טגײלעג טָאה ןָאה רעשיליופ ַא 8
 .עװ וצ ,ץענערג (עשישטײד :טנַאירַאװ עשיסור יד
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 א ןָא גערפ-סעװָאטַאק ַא ויאס - ?ײא סָאד טרעהעג ןעמ

 | וי .(עשרַאװ) .דיײשַאּב

 עשרַאװ ןיא ןעמ טגעלפ טפַאשרעה רעשיסור רעד תעּב

 רעד ףַא ייא ןַא טגײלעג טָאה ןָאה רעשיסור ַא : ןגערפ

 !ייא סָאד טרעהעג ןעמעװ וצ ,ץענערג רעשישטײד

 ס נ ד יש ר ַא פ

 ןטימ ךיא קיש עקַאס דלַאּב טָא ,9

 .(עקלָאקָאס) ,שינָאריא .,{ןק רענדָארגנ :!שמש רערעשזָא

 ,16 'ג ?"פ ל"גפ ,1237 'נ רעטיײװ ךיוא עז

 הבילצ ןיגי ותוכז ,רעצינשעלָא רעד .0

 ,0106864) ןעמ טָאה ,טעברַא'מ זַא :טגָאזעג טָא ה

 םעד ןיא :סעװָאטַאק א - .זק רעצינּפָאטס ןיא עלעטעטש

 טניימ'מ ,טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,יּבר ןייק טניֹוװ עלעטעטש

 יװַא טָאה ןַאמספרָאד רעד :ןגָאז וצ טרַאסנדער רעד טימ

 אועשַאטס) .טגָאזעג

 טקעדטנַא טָאה (רע :טנַאירַאװ) סוּבמָאל ָאק ,1

 סָאװ ,סײנ ַא טלײצרעד רענעי ןעוו ,ןעמ טגָאז !צקירעמַא

 ,טײרּפשרַאפ - ,(טסּוװַאּב ןיוש זיא

 ריפמ וטסליװ ,םלוע 56 ונוּבו 2

 ,(קסירפ) "ןּכַאמָצָאה טימ ןקישמײהַא ריד לעוװ'כ, ; תואחסונ ערעדנַא ({

 ןקישמײהַא ריד לַעװ'כ, ,(ןישולַאק) "חישמ צקשרעח טימ ןקישמײהַא ריד לצװ'כ,

 ,(קָאטסילַאיּב) "אשידקיהרבח טימ ן -ישמייהַא ריד לצװ'כ , ,(ןימָארושז) "ןלעקיוי טיג

 ריד לעװ'כ, ,(עשריװ ,קָאטמילַאיפ) ?תומה.ךאלמ ןטימ ןקישמײהַא ריד לעוו'מ;

 ןסקָא יד ףֵא ןקישמײהַא ריד לָע'כ ,(קצלעשַאג) *דמלמ ריאמ טימ ןקישמײהַא

 לעװ'כ, ,(עשיַאװ) *טשטָאּפ יד טימ ןלישמײהַא ריד לעװ'כ , ,(גרעגמעל) "*טסָאמ

 ײמײהַא) ןקישּפָא ריד לעװ'כ, ,(עשרַאװ) "טנַאיצילָאּפ ןּבָארג ןטימ ןקיטמײהַא ריז

 ןטימ ןקישמײהַא ריד לעװ'כע ,(עלרַאט ,עשרַאװ) *ץָאצ 'ר ןיּבר ןטימ (ןקיש

 "ןיתּבש 'װ טימ , ; רעדָא ,"ןיתּבש טימ ןקישמײהַא ריד לעװכ , ,(ןילּגול) "קינעשעשזה

 לצװ'כ , ,(טשרַאװ) "רָאזָאד יתּבש טימ ןקישמײהַא ריד לעװ'כ, ,(שטירזעמ ,עשרַאװ)

 טימ ןקישמײהַא היד לעװ'כ,, ,(עשרַאװ) "רעגערט.ןזיוח יתּבש טימ ןקישמייהַא ריז

 ,(םעדָאר) "ףײלייתבש טימ ןקישמײהַא ריד לעװ'כ , ,(עטָאכָא) ?ןֿפלָאװ יתבש 'ח

 ןקישמײהַא היד לעװ'כ, ,(ץ נעשזָאק) "רעזַײל יּתֹּב טימ ןקישמײהַא ריד לצװ'פ,

 "רעטײר יּתנִש טימ ןקישמײהַא ריד לצוו'כ , ,(וָארגנעװ) "רעצָאר יתב 7 טימ

 שָאטַאיל) "ןיתבש ןכיוה ןטימ ןקישמײהַא ריד לצװ'כ,, ,(עשרַאװ ,געשזג ;לַאיּב)

 ?סּפַאש8 1 רעדָא ,(ווָאכעלעשז) "יתּבש ןעמָאל ןטימ ןקישמײהַא ריד לצװ'כ} ,(שטייה

 לצװ'כ" ,(ןיזדַאר) ?ןעלטּפַאש טימ ןקישמײהַא ריד לעוו'כ, ,(וַאקיל ,וװ ,כצלעשז)

 =סּפעש 'ר טימ ןקישמײהַא ריד לעװ'כ, ,(יירוגליב) ?ענצסּפַאש טימ ןקישמײהַא רייז

 -- (עצוװָאנאצעשט) "תרשמ לטּפעש טימ ,.4: ,רַאװ ,(קסירצ) *ןעצ
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 ,(טײרּפשרַאפ) ,דנַאל סוג 8 ,טגגעג עטוג ,טרָא טוג ַא זיא'ס ה"ד - ןפ אר ש 7 רא זיא 0 3 .(עשראוו) ,טקירדצגסיוא צנעדיי ַא ןּבָאה לָאמַא ךיז לָאז סָאד :ןפ7צ ה ריב יז טצװ ,עקירצמ א ןיא רצ ש .סצװש 8 ךיא ּבָצה טשינ ַא ,טוג זויא ,ןפל}ע ה
 ,ועשַאטס) .הללק-סעוװָאש יַאק - ןעירגָאּב ןײיק ןצילפ ט ס ל ָא 7 ,5 ,(טיירּפשרַאֿפ ,טליּפשעג טוג טשינ טָאה'מ זש ףָא טזייוו רענעי ןצוו ,ליּפשגטרָאק ַאּב רעפטנע ; (טָאה רעטייווצ ףעד ןטרָאק ארַאפסָאװ ,ןעעז ןענעק ןעמ טעװ טלָאמעד ה"ד) ןטרָאק ענרעזצלג ןיא ןליּפש ןצ מ טצ װ ןע מוק טעװ חהישמ זַא :טנַאירַאװ) 5א רש יי7 רא ןיא 4
 ,ןש טגעמ ןינמ ַא רַאפ דוס ַא :טנאירַאװ ד ָא 7 3 ץנַאג ראפ דֹוס ַא .5 ,120 'נ ןוויוא עז ,(עװָאלעקָאס) 167 ינ ל"ּפ ל"גפ - שמש ױיצ דָארַּב ןטימ ןקישמײהַא ריד 5 ע וו 'כ ,7 ,ועשַאטס) ,ליצ א ןהָא רעװש רעײז טעברַא רענייא ןצװ - הרצפ שיגלצב ַא יװ טע ב רַא 79 0
 ,(טיירּפשרַאפ) 1024 'נ ל"פ ל"נפ ,גנַאל ךיז טמיוז סָאװ ,םענייא ןגעוװ תומ ה.ךא למ רצק .סירּב ןכָאנ ןקישס יצ טוג םיא זיא'ס 9
 ,ץעװייר ,תומ ה.ךא ףמ רע קסירּב ש יה ,ןגיוא רָאּפ א ףיוא טלעטש ר 40
 ,(עשראוו) ,ףעטרעװ יד ןיא ןשימ וצ טשיג ךיז ,רערניק ַאְּב שינעדער-ךיג ףעלוּפָאּפ - .קסיּפ ןיא סקיּב ַא טלאה ןוא סקוֿפ ַא טפיול קסירט ןײק7 קסירּב ןוֿפ 21
 187 'נ רעטייוו ל"גפ ,(װעשטַאכָאס ,טייה רעײז ת"ד - !ןשוג ןיא ןיוס ןיא הע 85 ,ןקוקנָא טשינ ךיד ךימָאל :ןעעז טשינ ךיד לָאז'כ וַא ,טייוו קעװַא ןיוש י"ג ה"ד - !ןשוג ןײק יג 42
 יד ןוא ןשוג ןיא ּפָאק םצד טָאה רע 4
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 ײװ טשינ ,ּפָאק ןהָא טוט רענייא ןעװ םירצ מ ןיא טנצח

 .עשרַאװ ןיא - .(ייז ֹוצ ףרַאד סע

 ןפַא טשינ טקוק רצ ה"ד ןשוג ןײק טקֹוק רע ,8

 ,עשרַאװ ןיא - .קעװַא טקוק רע ,טרָא ןקיטכיר

 ײרג ןיא ןצ װצ ג זיא סָאװ ,טסייװ וד .6

 !צצירפ ַא ףַא ןלַאּפצג זיא ץירפ ַא - ?ע צ

 יֿפָארַא זיא עצירג ןיא זַא ,טס עומ ש'מ :טנַאירַאװ

 י.קוח-רעדניק ַא - .עצירּפ ַא ןופ ץירפ ַא ןלַאּפ צג

 ,(עשראוו)

 יק צנַאד ןײק ןעײג ןטפעשצג צנײמ 7

 ירַאפ ןייק זיא'ס ןעו רעדָא םיקסע טטכעלש ןגעוו קידסעװַאטַאקו

 ,עשרַאװ ןיא -- ,(ָאטשינ ןטסניד

 וצ םיא דניּב !םיא רַא פ ארומ טסָאה 8

 ,ןילּבול ןיא - .(שינָאריא !יורטש רצ קצנאד ַצ ַאּב

 הלילח ןעמ טייג ןגצװטסצדנופ 9

 ,טכעלש זַא טשינ יאס ה"ד .קצנַאד ןיק טשטינ

 .עשרַאװ -- .,ןסע וצ ךָאנ טָאה'מ

 ףרָאד ַא !צנכיוד ןײק רָא פ"כ ,ט ס יי װו ,0

 טלייצרעד ,טקנירט רעדָא טסע רענעי ןעוו -- ,ןעװָארעגנעװ ןּבעל

 ,טנַאה רעד ןיא ייּברעד םיא טּפַאלק'מ ,סעיינ סָאד םיא ןצמ

 .עװָארעגנעװ) .טסע רע רעכלעוו;;טימ

 ןרעדָא שוּכ זיבצ ודוה ןופ יװ ,טײװ .1

 : (שוּכ ױדצו ודוה מ ט ײי

 ט(סתצמ| !ויניהָאװב האבה הנש 5 2

 ."םילשוריּב האּבה הנשל, ףַא עידָארַאּפ -- .ק רעניזדַאר

 ןיהָאוו)

 ןסואימ טשינ ךיוא זיא עשיריצװ 8

 צטשרע סָאד טָאה רע ןעוו ,טקירדעגסיױא ךיז רעצניװָארּפ ַא טָאה)

 םסזוח 156 8טסה :שטייד ןיא ךצלנע -- ,(עשרַאװ ןעעזעג לָאמ

606 560606 6106 
 ןגעװ טנַאקַאּב ןענעז ןטָאדקענַא ןוא ןתונציל ענעדישרַאפ

 :עשרָאװ ןופ ןכַאז עכצלרעדנּוװ יד ןלייצרעד סָאװ ,רעצניװָארּפ
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 ןיא ןעועג זיא רע :טלייצרעד רעצניװָארּפ 8 טָאה'ס 8
 ,ךרעפ ַא טפוטשעג טָאה תיּב ַא ןעצועג רע טָאה ,צשראװ
 טגיימעג) רעפעפ ןסיוטשעג טָאה ןֹוא ןסצזעג ןיא רענייא ןוא
 (רעּבײרטנָא םענופ קָאלגטנַאה ןטימ יײװמַארט-דרעֿפ ןקילָאמַש
 ,טשרַאװ ,ןירי ש השמ

 ןיא ןעװעג ויא רע :טגָאזעג טָאה רעצניװָארּפ 8 .פ
 .ַאטשעג ןענעז ןשטנעמ ןוא ,ןחלוש ַא ןעצועג רע טָאה ,צשרַאװ
 ,םיציּב יד ןיא טּפַאלקעג ןוא םיצע ןטלַאהעג ןּבָאה ןוא ןענ
 ,עשרַאװ ןלא ?-- ,(ליּפשדרַאיליּב םעד טניימעגנ

 :ץיװ ןשידיסח ַאזַא ךיוא טלייצרצד'מ
 .עג רע טָאה ,ןיּבר םוצ רעג ןייק ןרָאֿפעג זיא דיסח ש

 טָאה רע .עקיעילָאק רעד וצ ןרָאפוצוצ ,עקשזָארד ַא ןעמונ
 ךוט סָאד זיא רימָאט לייו ,ןצעז וצ ךיז טַאהעג ארומ רעּבָא
 יװַא ןוא לּפערט ןפַא טלעטשעגרעדינַא ךיז רע טָאה ,זנטעש
 טָאה ,ןעעזעג סָאד טָאה םלוע רעד .גצוו ןצנַאג םעד ןרָאּפעגּפָא
 ,ןיּבר םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ - .טכַאלעג קרַאטש ןעמ
 ןיא ה ח מ ש ַא !ַאװָא, :םידיסח יד וצ טגָאזעג רע טָאה
 |  ,ששרַאװ ןייט ש גר אב השמ "!צ שרַאװ

 ןרעװ רָאי ַא טעװ צשרַאװ רצטנוא 4
 רענעי ןעװ ,ןעמ טגָאז - ,ןרָא װ עג רָאד ַא זיא :רעדָנ
 ,הועשַאטס) .ןּביילג ֹוצ טשינ זיא סָאװ ,ךַאז ַא טלייצרעד

 - וצ עש רַאװ רימ ןעיצ יז ןוא ןיא 5
 .עשרַאוו) ,יורפ רענייש ןייק טשינ ןופ קידסעװָאטַאק

 רצ ט ניה ןכָאװ ריפ ןעעשעג זיא'ס 6
 ,(טשרַאוו) ,שינָאריא -- ,ע ש ר ַא װ

 ַא טלײצ רע ד רענײא לֶאמַא טָאה'ס ,7
 ס צ ךיז טָאה ,םעדָאֿפ לצעלק ַא ןופ השעמ
 (עשרַאװ .עש רַאװ ץנַאג רעביא ןגיוצצג

 !עשרַאװ ןייק ,עלצגניי ,ץנצש :טכַאמ "ו ק * תע ,8
 ,עװעדַאי ןיא -- .(ךעלגניי-רדח ןופ שטייטסיוא

 יּבְר רעזדנוא יה חו :טכַאמ עש רַא װ ,9
 יד סיוא ןגײל יַא - .זדנוֲא (טסיימש :טנַאירַאװ טגָאלש
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 ןופ רעש ןפַא "אש ר אור, ןעמָאנטָאטש םער ךעלגניי.דדח
 ,ןימיזדַאר ,עשרַאוװ) .תורמג ,םישמוח ,םירודיס

 ינייא עיאש 'ףפ זיא ליוו יו :טכַאמ אש ר א װח ,0

 טניײמעג - ,סמהרבא ציאַׁש 'ר יא ליווװ :טנַאירַאװ - ,ןַאמ
 היצשי 'ר ריּבג ןוא רחוס-ןזייא רעװעשרַאװ רעטסּוװַאּב רעד זיא
 ,(ששרַאװ - .ןַא מנז יי א ארקנה סעצ װירּפ

 ןשוק וטס עװ ,צש רַאװ ןײק טסרָאּפ 1
 טרָאפ סָאװ ,םענייא וצ קידסעװָאטַאק ןעמ טגָאז - טּבַאֹּב יד
 ,ועשטַאכָאס ,עשרַאװ ןייק לָאמ צטשרע סָאד

 - .םיתרשמ רעצװעשרַאװ ,םיתרשמ רצ /י ,2
 - אתירחש תלפת) "ויתרשמ רשאו םיתרשמ רצוי , ףַא עידָארַאּפ
 :טָאדקעגַא ַאזַא ךיז טלייצרעד קוסּפ םעד וצ

 וו ,ןוא ,טנװַאדעג טָאה רשוע רענעזעװעג ַא רענייא
 רע טָאה ,"ויתרשמ רשאו םיתרשמ רצוי וצ ןעמוקעג ןיא'ס
 ינייװ סָאװ, :טגערפעג םיא ןעמ טָאה ,טנייװעג רייז ייּברעד
 רצי ךָאד טייטש'ס, :טרעפטנעעג רע טָאה "?יזַא רוטס
 רשאו ,ןטפעשעג ןיא םיתרשמ ןפַאשַאּב טָאה טָאג -- םיתרשמ
 םידמוע םלֹוּכ ,םיתרשמ ןעװעג לָאמַא ןענעז סָאװ ,יד -- ויתרשמ
 סָאװ ,יד ןוא ,סעמריפ עסיױרג אב עלַא ןעייטש ,םלוע םורּב
 ."םיתרשמ טנייה ןענעז ,ןטפעשעג עסיורג טַאהעג לָאמַא ןּבָאה

 .נגלָאפ טנַאקַאּב זיא רעװעשרַאװ סלַא ךיז ןסיורג ןגצוו
 ;ץיװ רעקיד

 :טגָאזעג יז טָאה ,תובא-רבק ףַא ןעגנאגעג זיא ענעדיי א
 ,למרעוו ןיילק ַא זיּב היח ַא ןופ ךָאד טוייּפש ּוד ,םלוע-לש-ונוּבר,
 *עשרַאװ ַא ןיּב ךאי ךָאנ ןּכשילּכמ ,טעכיוא קָאװטיל ַא קיליפַא
 ךָאד וטסכיורּב ,ןציירד רענַאקשטנַארּפ ןופ ,ענעריּבעג א רעוו
 ,(עשרַאװ ,ןי ר וט תשמ) *,ןזײּפש וצ לאדװַא ךימ

 .(םעדָאר ,עשרַאװ !ךָארּב רעגיװ יד גירק 68
 רעכלעו ,'טיוט ןצרַאװש, םוצ תוכַײש ַא ןּבָאה הללק יד לָאז
 ?םוטנדוי רעניוװ ןיא ךיוא ןּברוח ַא טכַאמעגנָא ה"י ןע-14 ןיא טָאה

 ןיא ןעמ טגָא - עקָאסיװ ןײק טקוק רע 464
 ,ןקידלקיש א ןגעוװ ,ןילּבול

 'פס



 ."סעקשטַאק יד ןרעגליּפ ,רעניה יד ף3 טקוק רעע ; טנַאירַאװ
 ןיא ,ןצמ טגעצרפ דָארגעשיװ ןיא 65, 

 ןפַא םענייא ןופ רעפטנע - .ןע מט טיג וװעשטַאכָאֿפ
 ,(װעשטַאכָאס) .ןעקנירט רעדָא ןסע סעּפע טשינ רע פיו יִצ ,גערפ

 ,הטוש ,רַאנ ה"ד-!רציירפ רעשיקרעט ,וד ,,6
 ;רעדָא ןדע.ןג ןשיקרלט ןיא זיא רע .7

 טציז ןיוש רעּפסנַאמ ַא ןעװ ,סַאּפש ןיא ןעמ טגָאז - ,(םע ראה
 .ןעיורפ ךַאסַא ןשיװצ

 יכ רעד יװ ןרעװ ןלָאװשעג טסלָאז ,8
 ,(עשטשילדעש ,ווָאכעלעש) .גרַא ּב רעמעל

 ,הנבל טנייש ַא ה"ד - הגנבל רעקיצּפײל ַא 89
 (ועשטַאכָאס)

 צנשטנעל ןיא יװ םורַא ךיו טײרד רל 0
 .ועשַאטס - ג ךירי ןפַא

 - ,םירצמ ןיא ןדײ יד יװ ,ןטעברַא 1
 .(םעדָאר) ,ןטעּברַא רעווש הי"ד

 ןיק טריפעג רעסעּפ ןיוש טלָאװ'כ 2
 ַא טב טָאה'מ ןעװ ,ךיז טכירבעג - העסַאװ םירצמ
 ,(ועשַאטס) ,טסנידרַאפ ןילק א טַאהעג (טפעשעג ַא) לדנַאה

 עמשטעױרק טשו הנה דעו םירצממ ,83
 ךעו םירצממ, ףַא עידָארַאּפ - ("חצנ סָאשד; ; טנַאירַאװ)
 ,ךלהמ ןטײװ ַא ןופ ליּפשייּב סלַא טכיורּבעג -- "הצנ םשו הנה
 ,(טשראוו) ,ךיילגרַאֿפ ןטּוג ןייק טשינ טיג רענעי ןעוו

 ,םירצמ ויב ןענַאדנופ לומילש ַא 174
 (ט9פש מ :סנַאירַאװ רשוי סמודס 853

 ּטורַא ךיז טײרד רע, ,(ןילּבול) "לרַאמ ןפא טנוח 8 יװ .,,,? רעדָא ,(טיײרּפשרַאפ) "לרַאמ ןפַא רַאנ ַא יה םורַא ךיז טײרד רע, : ןלעלַארַאפ ןופ ןטנַאירַאװ (1
 ;,רָאװ ,(רָארַאשזָא) ?הנותח יד ףֶא ..אז רעדָא ,(עשרַאװ) "רירי ןפָא ,,9 ַא יװ
 ךיז טיײרד רע, (טשרַאװ) "טלעװ רענעי ףא יװ םורָא ךיז טילרד רע, ,(עשרַאװ} "ףעגית ןײק טשינ יװ םֹורָא ךיז טײרד רצ , ,(טטַאקָאל) "הלב רעד םורַא ןתא ַא יװ םורַא ךיז טיירד רע ,(העשַאטס)} 'הנותח עמערָא ןַא הַא רסרדפלעב ַא יא םּורַא ךיז טײױד רע, ,(הצשזדנעל ,טשרַאװ) "םונהיג ןיא קילעשרַאמ ַא "וו םורָא ךיז טײרד רע, ,(צשטשילדצש) ?שטצשער יד ןיא ,,,,; ,רַאװ ,(שטַאקָאל) *?סָאר ןיא
 == ;(עשרַאװ) "תבש ףס"נ טָאה סָאװ ,ןַאמע רָא ןַא יװ םורַא ךיז טפױד רעי ,(שודָאל ,טשסראװ) רעבעװ .ףרעד ַא יה םורָא ךיז טטרד רע ,(העשטַאכָאס) "הבק ןרַאפ המשג ַא יװ םורָא
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 :שינָאא - הרומעו םודס טועצק וע 6

 .ןילּבּול .ןטלעװ טרעק רע

 .תוומעו םודס יװ טרעקעגרעצּביא 7

 --םידימלּת טלייק רעװָאלָאקָאס חׁשַמ :טכַאמ תכסמ 8

 לָאמַא ןעװעג .ךעלגניי-רדח רעװעשרַאװ ןופ לטרעװ-שטייטסיוא

 רעסױרג ַא העװָאלָאקָאס השמ דמלמ ַא עשרַאװ ןיא

 ,קישטנַאק-לצּב

 ןוא זירַאּפ ןופ ןפלעה רימ לָאז טָאג ,9

 .שטנּוו רעקידסעװָאטַאק-.עגַארּפ ןופ ןוא עשרַאװ ןופ

 עשיליופ ַא יװ ןעװעג םיא ַאב זיא יז ,0

 טוג רעיז ןעװעג ריא זיא'ס סָאװ ,ירפ א ןגעװ - הכלמ

 .ןליּפ ןיא טײרּפשרַאפ) ,ןַאמ םַאצ |

 .עטרעס"ײק ַא ןעװע ג םיא ַאּב זיא יז :טנַאירָאװ

 ,(װעשטַאכָאס)

 ,ןליופ וצ זיא (גָאלק ַא :טנַאירַאװ ךָארּב 8 1

 ןעװ ,טגָאעג - .ןדליג ריפ זיא יטָאלז ירעטשט זַא

 .(ןליוּפ ןיא טײרּפשרַאפ) .ןזעוו ַא ךיז ןּופ טכַאמ ,ךיז טסיורג רענייא

 ןרטד ןזיור זַא ןליופ וצ זיא גָאלקַא 2

 עצנַאג ןרעװ ןטשינרָאג ןופ ןעװ - ןעילּב סנפיוה ןוא

 ,ןשטנצמ

 .םיּפ ַא גָאלוצ ַא ןבעג ךָאנ ריד לעװ'כ ,2

 ַא :טנַאירַאװ -- ,אצװָאלָאקָאס) ,שינָאריא - זעק רעװעשט

 . .עשרַאװ .עק עקסרוברעטעפ

 ןעקנירט סע ןדיי הסמ :טכַאמ װזָאקרטעיּפ .4

 םעד ףךעלגנייירדח יד סיוא ןשטייט יױזַא-.ןייוו תוסוּכ עטיױר

 ,תורמג ,םישמוח ,םירודיס ןופ רעש ןפַא וװָאקירטעיּפ ןעמָאנטָאטש

 רשֹּכ קישָא ןיא ,ןטכָאשעג שטנַאלּפ ןיא ,5

 ײװ ,טשינ סעּפע טוט רענייא ןעװ ,ןעמ טגָא - טכַאמעג

 - .(ועשַאטס) .טרָא ןײא ףַמ ץלַא טשינ ,ןייז ּוצ רעהעג סע

 "רק ןייא ןיא ןגיל ךעלטעטש יד

 .שָארּפ רעד יװ יוזַא ןבילצעג זיא רע 6

 .(העשטָאלז -- זיק רענילװנ ןגָאװ ןרַאפ בר רעװ עק
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 ןײיטש ןּבילּבעג זיא רעצ :ןעמ טנָאז עשרַאװ ןיא

 .עקשוָארד יד ַאּב רענעי יװ יוזַא
 רע ה"ד - .ש טַאשט פ ןיא ןיוש ויא וע 7

 ,148 'נ ןוויוא ל"גפ ,(עשרַאװ) ,טייוו רעייז ןיוש זיא

 טשינ - .ס ַאב רעק צגיק ןופ הש עמ ַא ,8

 0 ,(ועשַאטס) ,ךַאז עקיטכיוװ ןייק
 יש ינבצמ ערק שדוהיש אר ןופ ןומופ ַא ,9

 ,2754 'נ ןייטשנרעב ץַאנגיא ל"ג --,ךַאז רעכעלביילגמוא  ןַא ןופ

 ,(עשרַאוװ)

 טגָאז - ,צקָא רק ןײק ןפ גנַאגעג זיא יז ,2

 ןרָאװעג ןגעלעג זיא ײרּפ ַא ןעװ ,געשוכָאלַאיּב ןיא ןצמ

 ה"ד - ,9ק ָא רק ןיא טוט 'מ יװ ,יוזַא וט .3

 ,םע" ןהָש ךיד "יגַאּב ,הרירּב ןייק טשינ טסָאה וד זא

 ןיא רע :ךיו טלייצרעד רעילָאּפָארטסָא לשרעה ןגעװ
 טָאה ןוא רַאדנער ןגרַאק ַא וצ ןעמוקעגנײרַא טכַאנַאּב לָאמַא

 עג טשינ סיא ןעמ טָאה ןסע סע99פ9} ןּבעג םיא לָאז'מ ,ןטעבעג

 רעד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא ױזַא ךיז טלעשרעה זיא ,ןּבעג טלָאװ

 יה יװַא ןוט לעװ'2, ;ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג טָאה ןוא ּבוטש

 טָאה עטַאט ןיימ יװ יוזַא ןוט לעװ'כ ,ןוטעג טָאה עטַאט ןיימ

 רע סָאװ עדויימ :ןקָארשרעד ךיז טָאה רַאדנער רעד ,?ןוטעג
 םלוש רעד ןוא ןסע וצ ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה ,ןוט ָאד טצװ

 צג ןעלעשרטה ןעמ טָאה ירפרצדניא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה

 סָאװ ,וט טסעװ וד זַא ,טנַאזעג סט9פע וטסָאה סָאװ, :טגטרפ

 טטַאט ןיימ, :טרעפטנעצנ רע טָאה "!?ןוסעג טָאה עסַאט ןייד

 ."ןסעבעגמוא טגײלפג ךיז רע טָאה ,ןסע ןייק טטהעג טשינ סָאה

 הא ןעמ טגָא - ,טקָארק ךרודא ט ע1'מ 4
 ,הרוחס רעקיטכיוכרוד א ןופ ,ךַאז רערצטיש ַא ןופ עשרַאװ

 יארק ןיא טנײ װ'מ יװ ,יווַא טכַא7 רצ 9

 ,ןועשטָאכָאס) ,טק

 עקָא רק ןיא יװ ווא טגנערב רע יימ'ס 6
 (,ק ,גיולוו ,וששטָאלז ,ט ג יי וו ימ
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 ימצל טימ עקָארק ןעצורעד טסעחװ וד ,ןס4

 .ןילּבול ..זַא ,שטַאּפ ַא ןּבעג ריד לצװ'כ ה"ד -- ,גרע ּב

 יִא רק ןיא טרצה'מ זַא ,ךימ טרעגנוה'ס 5

 יי | ,יעשרַאװ) .צ ק

 יסצװ ,ליומ'ס ןפצ ןוא ןגיוא יד וצ-ִד ַא מ ,8

 סָאד סנייא רעדניק ּפָא ןרַאנ ױזַא -- ,טקָארק ן עז וט

 ןעמ טיג ,םיא טסייה'מ יװ ,ױזַא טוט רעניײא ןעװ ,צדעדנַא

 טײרּפשרַאפ) .ןײרַא ליומ ןיא רעגניפ םעד ןיירא קעטש 8 םיא

 ,ןליופ יא

 רעװצקָארק א טגגעגַאּב ךימ טָא ה'ס ,7

 א ,ןױער ןייא ןיִא טלַאה סָאװ ,רַאנ א ןגצװ - ,ה ללק

 רַאנ 8, :ןעמ טלעש עקָארק ןיא ,ןרעװ טשינ רוטּפ ענייז ןעק'מ

 | .ועשַאטס) "!ןלַאפ יד ףַא לָאז

 .יטײרּפשרַאפ .םיוריװ סיורגיוזַא זיא'ס .8

 .ןילּבל) .םילשווי ןופ םיוריװ טײװ 99

 סקָא וצשיסור ַא יװ ,טעפ 0

 ססעװָאטַאק ןעמ טגערפ - ?עקיר ןײק ט ס רָאפ .1

 .ועשטַאכָאס) .ןרָאפ ץעגרע ךיז טביילק רע ןעװ ,םענעי קיד

 ןעגנוקועמַאּבכָאנ ןּפ 51

 תמחמ .ס עזוק עווא ראט ט :שטלירד ןיא ()

 .ףסאווק ן;פ אצ;לֹוטס ;ד ; װארַאשו ןופ

 ןעק ,גנירג ,יירפ ןּבעל סָאד זיא עקירעמַא ןיא :ןיז (3)

 ,רעװש ןּבעל סָאד זיא דנַאלסור יא !:ןֹּב על ה"ד ,"ןסע, ןעמ
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 ,קיטייג זיא'ס לּֿפיװ ,ליפײװַא רָאנ ןסע ןעניגרַאֿפ ךיז ןעמ ןעק !
 ,טעשטומעג זיא ןבעל סָאד ה"ד ,ןטלאהרעד וצ המשנ יד :

 ,282 ,228 ןװױא ל"גפ סעכ ָאיל ש וצ (8)
 ;אפוג וועשטידרעּב ןיא ןוא ץינעמערק ןיא ךיוא (16)

 .שט;ּפיור ד13)
 242 ,224 ןװויוא ל"גפ ס רע שי ול ּפ וצ (29)
 .חוסז4 טימ טשטײטרַאֿפ ךינּת ןופ *ר ב ד, וו"ה סָאד טרעוו ,ןעמּוקעגפלוא זיא יז ּוװ ,טנגעג רעד ןיא זַא ,ףיורעד קנוװ ַא טיג לז סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקַארַאכ זיא טרמסנדער יד (28)
 9 20 (47) 13 7 (4) 98 6 'ב (45) 14 (44) 12 21 8 ה"ד (43) 0 (4) 5 91 (41) .80 78 םיליהּת (40) ,4 8 קוקבח (30) 10 4 סומע (38) ,14 13 עשרה (37) .22 38 (80) .27 33 (35) .23 28 (24) 1 (35) ,10 14! (32) .16 15 (81) ,15 7 (30) .12 (209) 6 (98) ,17 (27) .12 5 לאקוחי (26) ,13 44 (25) .1/ 42 (44) 2 48 (93) ,17 84 (22) 56. (81) .24 32 (20) ,18 (19) .17 20 (18) 8 (17) .13 (16) ,8 271 (15) .10 24 (14) .9 (13) ,7 (12) .6 21 (11) 2 14 והימרי (10) 37 8 'א םיכלמ (9) ,15 (8) 13 24 'ב לַאומש (7) .21 28 םירבד (6) .ן2 14 רּבדמּב (9) .25 26 ארקיו (4) 2 (3) ,3 9 (?) 3 5 'תומש (1) :ונייהד ןוא ,לָאמ 47 ך"נת ןיא רָאפ טמּוק רָב
 .(2) ט רומ טצעזעגרעּביא טרָאװ סָאד ולא (1584 ,4 ץקָארק) ?לישנא 'ר לֵׁש 'ס, ןיא
 יא רעד ןיא לָאמ ןייא טרָאװ סָאד טלעפרַאפ ןעזיוהנעצלוו

 { ץנעליטש עפ :(0-9 25 ,8-1) לָאמ 8 ןוא 44){ גנוּב ר ע ט ש רעּביא רע טצעז לָאמ 1 ,(8) גנוצעזרעּב
 .ר עטש רע טיג לָאמ ןייא ,'(87) "ט רֹוו ו, סלַא ףיוא סע רע טסַאפ לָאמ ןייא ,(10) טרָאװ סָאד לָאמ ןייא טלעּפרַאפ ץִילּב

 זת טר אמ לָאמ 6 () סט ס עּפ לָאמ1 ,(49--40 ,538 ,86-13 ,1) זמ שופיע לָאמ 29 ,(9-7) ר ב ד לָאמ 3 (4 } גנֹוּב
 ןעטאאווטננטמצוצוגאעמיפוגננאאטאנטטסטפספ

 =- .א(ןיניִג) ןא ךיד איד ןטרווװ איד (4

284 



 טרומ לָאמ 1 (44 43 טרואמ לָאמ 2 ,(39 ,12 6 ,8-1)

 ,(47 ,40) ד ר א מ לָאמ 2 ,(45)
 --84 2008 3 ,12) ר ב ד לָאמ 9 :(1678 גָארפ) דיגמה

 ,25-21 14 ,11) טרֹומ לָאמ 8 ,(43-26) ריוא לָאמ 8 ,(38 ,6

 סָאד טרעװ לָאמ 2 (41 39 ,7-15 10 טראמ לָאמ 6 6

 .(742 ,!27) קישטיײטרעדנַא טסַאפעגפיוא טרזוו

 1216 (1845 עשרַאװ) זנּכשא הקתעה םע תטּפ לש הדנה

 .יד ר ָא מ,
 .ט ר א מ :84 82 (1747 גָארּפ) בקעי תלהק

 ַא ןיא ןשידִיי ןיא ןייגרָעּביא טוומעג טָאװ 72066 (30)

 -- .גנַאלקנָא ןיא 2 טימ ךַאיּפשסױא רעכעלטרַאדנומ רעשיליוּפ

 ,דַאּבסלרַא ק ֹוצ גנודליּבכָאנ עשיסיידנוק זיא ד אב סע לא צ

 וכו דַאּבנעירַאמ

 311 'נ ל"פ ל"גפ סע רַאלסיק וצ (40)

 יַאל מ ט ךאטסיבנ .אפוג עװאלמ ןיא טנַאקַאּב (68)

 ןטייװצ םוצ רעװַאלמ ןייא טגָאז 49 ַאג רָא ווי

 ג קֹוטס - 2 :װ"זַאא עװָאלעקָאס ,עװָארעגנעװ ןיא (72)

 .ס ;ינ;וווכֹורג ט מ (69פֹוטש ט5מפ 5 מי סד

 7 ב ט 'ק וט סע :אפּוג טרָאד - (ףַארט ןטשרע ףַא שטעיוק}

 .(לעמנשטירג ןופ ןקַאּבעג) +ך טלטָּפ

 ץנעווערד-ןישזּבָאד ,ןירּבָאד ,ןיּפיר ,עגּפיל ,קצָאלּפ ןיא (??)

 -ַאַא מ ןגּוז שגנ 4אמ רּוּוט טּפע ש - :ןעמ טגָאז

 טעט7 ענעגַײא יד ןיא -- .(גנורעלקרעד ענעגייאיד) גר ;קַאי

 .ם8וווונסג ר 4 ס ּפ ע שכ

 ,שטשימַאז ,ןישערּבעש ןיא סָאװ ,טגאסק/רעטניא (106)

 זיא שילױּפ ףַא ןעוו טלָאמעד ,ָארק ַא { ,אינַא ק טײטַאּב ןקלבול

 ,232 ןז ּב"װּפ ל"גפ) סועסטפ רעדָא זמו|טוצפ לגיופ רעד 38

 (ס ןא 8 8

 ןופ דיר איד ריי; ףיוא ןדיר וצ ךימ ןאט ךיא ליװ אדע )1

 - .(י'שר טיול) +טוט

 - .(רבד טסײה אד רד דש ןעד ןופע (2
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 טביילג רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא עװָארעגנעװ ןיֵא (107)
 ןיא םלוע.תיפ רע רוָארגנעװ ןכרוד וַא ןעמ
 רענײא :טליײצרעדמ .5ל א רשי.ץרא ןייק גע ַא ָאד
 ןפַא ןרָאװעג טעשודנָאלּברַאפ יז זיא ,וק ַא טעשַאּפעג לָאמַא טָאה
 ןיק ןעמוקעג זיא ןוא ןכװ ןעגנַאגעג יז רע יא ;םלעיתיּב
 ,לארשי-ץרא

 טסייה טעטש י"מ ערעדנַא ןלא ןוא עשרַאװ ןיא ךיוא .(109)
 ,(ךעלטרַאדנומ) 8166 :448 ץדז ב"װּפ .ץא7 5 ַא װ ץנַאט רעד

 ,לתּפ רעד ןופ ןסקַאװ זומ טִימ רעשיגָאלָאמיטע רעד (110)
 םב"ווּפ ל"גפ ,((6068 'רעטיל =) ש/6166 םרָאפ רעכעלטרַאדנומ
1 168, 

 .םיוא רעשישטייד רעד סיוא ןסקַאװ זופ טימ רעד (113)
 ,(גנַאלקנָא ןיא } טימ) ןעמָאנטָאטש םענופ ךַארּפש

 .ץינעמערק ןיא שיגָאלַאנַא (138)
 םוֿפפ :שינעדערכיג סָאד טגנילק ץינעמערק ןיא (141)

 .פסקיִּב ט קסיּפ ם; טלַא ן} סקָיפ ט טפיֹול קסָירט סג קסירּב
 ףמלמ רעד טגָאז ,ןשיֹוו ןגק (ט) ק ? ק טל .(145--142)

 .רַאפ ןענרעל ןתעשּב ךיז טָאה לגנ;י.רדח סָאד ןעוו ,שטירזעמ ןנא
 ;40 םיִגוז -- .םיא וצ טדער'מ סָאװ ,טשינ טרעה ןוא טכַארט
 יד ַאב ףשוג ןִייק טצרדרעפ סיקּפעשט איד,
 צנימ) 68 'נ ;קסװָאקּפַארכ ךיוא ל"גפ -- ,(קרַאנשיפ ןפַא רעּבײװ
 1 '*טסירשטייצ , רעק



 ולעצסימ

 ליּפש-ןלוג

 ףיױא סטכאמ ףיוא סטכאמ
 ו 601168796 40

' 

 1 4 זי --
 ו ז 8 ן 0 /, זו

 , סטכַאמ ףא  סטֿכַאמ ףא טזָאל זדנוא ַא-ןייר ,רימ
 עי א

 4 א אטא

 ג 1 4 1 ע 0
 8/ ו ו

 וו אר 0 .----------- קיט ןײז
 : 8 א
 יש עב יש :

 צ : 4

 ןופ אפ--אר-אידור
 היידרא אש 5 " = נ

 ' 5 אוו ְד יב

 עז---ןצנ ףיפ ייוו--רעט 94 דיי וק---- ןע}

 ,ףױא סטכַאמ ,ףױא סטכַאמ :עלַא
 ,ןירַא זדנוא סטזָאל
 ָאד ןלעו רימ
 ,ןייז קיטסול
 ,ןרָאירַאפ ןופ עטסָאּבעלַאּב יד טקנעדעג
 ,ןעמונעגוצ ןייש זדנוא טָאה סָאװ
 ,רָאי עקיטנייה סָאד טּפעלרעד ןּבָאה רימ
 .ןעמוקעג רעטייוו רימ ןענעז

 ,רעדיל.םירופ ךַאסַא ןָא ךיז ןבײה ליפשרָאפ סעד טימ (}

,316 4 



 ,ט,ט+סט+ט+,ט:// 0. )

 ךֶָשו ו אלא א
 יו ןג

 וו

 םוא רָאנ ךייא טקק ;:דיד
 ,ןטייז ריפ עלַא ןיא
 ךלַאּב טעװ ןלזג רעד
 .ןטייר וצ ןעמוק

 ,ָא ,ָא :ןלזג
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 ,ןלוג רעד סָאד ןיּב ךיא
 ןעמוקעג ןיּב ךיא
 .ןפיילש רעסעמ סָאד

 (סופ ןטימ ּפּוט ַא טוט רענ

1 
6 { 7 

4 

 קד יי =
 יט  זאר---יָאּב--קינ ַאמ --אל--ץציד;

 !ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר ַאי

 !ץעירָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר יט :(סופ ןטימ ּפוט ַא טינ דיי

 (ךיז טעּב)
 קעװַא ריד ַאנ
 ,טיורּב לקיטש טצעל ןיימ

 גאסט לטהר עג אפ

 ."ףיוא סטכַאמ ,, ןופ עטידָאלעמ 4



 ךימ עגרַאה יּבַא
 ,טיוט םוצ טשינ

 ריד ַאּב טשינ ליו'כ :ןלזג
 ,טיורּב לקיטש טצעל ןייד
 ןענעגרַאה ךיד ליוו'כ
 ,טיוט םוצ
 (סופ ןטימ פוט ַא טוט רע)
 ! ץעידָאלַאמ ,קיניאּבזַאר ַאי

 :ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר יט ;סופ ןטימ ּפוט ַא טיע דיי
 : (ךיז טעּב)

 קעװַא ריד ַאנ
 ,הלח לקיטש טצעל ןיימ
 ןכַאמ ךימ זָאל יּבַא
 ,הלֹּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןיימ

 ריד ַאֹּב טשינ לױװכ :ןלזג
 ,הלה לקיטש טצעל ןייד
 ןכַאמ טסלָאז ,טשינ ליוו'כ
 .הלּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןייד
 (סופ ןטימ פוט ַא טוט רענ
 !ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר ַאי

 !ץעידָאלַאמ ,קיניאּבזַאר יט :(סופ ןטימ פוט ַא טי דיי

 (ךיז טעּב)
 קעװַא ריד ַאנ
 ,שיפ לקיטש טצעל ןיימ
 ןציז ךימ זָאל יּבַא
 ,שיט ןרַאּב רעדניק עניימ טימ

 ריד ַאֹּב טשינ לױוװכ :ןלזג
 ,שיפ לקיטש טצעל ןייד
 ןציז טסלָאז ,טשינ ליוו'כ
 ,שיט ןרַאּב רעדניק ענייד טימ



 (סופ ןטימ ּפוט ַא טוט רענ
 | ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר ַאי

  !ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר יט ; (סופ ןטימ פוט ַא טי) :די*
 (ךיז טעּב)

 קעװַא ריד ַאנ
 ,רעדניר-ןוא-ףָאש עטצעל עניימ
 ןייז ךימ זָאל יּבַא
 ,רעדניק עניימ וצ עטַאט ַא

 ריד ַאּב טשינ לױװכ :ןלזג
 ,רעדניר-ןוא-ףָאש עטצעל ןייד
 ןייז טסלָאז ,טשינ ליוו'כ
 .רעדניק ענייד וצ עטַאט ַא
 (סופ ןטימ ּפוט ַא טוט רע
 !ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר ַאי

 !ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר יט : (סופ ןטימ פט ַא טינ דיי

 ; (ךיז טעּב)
 קעװַא ריד ַאנ
 ,טלעג לסיּב טצעל ןיימ
 ןּבעל ךימ זָאל יּבַא
 ,טלעוו יד ףַא העש ַא

 ריד ַאּב טשינ לױװכ ;ןלזג
 ,טלעג לסיּב טצעל ןייד
 ןּבעל טסלָאז ,טשינ ליוו'כ
 ,טלעוו יד ףִא העש ַא
 (סופ ןטימ ּפוט ַא טוט רע)
 ! ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר ַאי

 ! ץעידָאלַאמ ,קיניָאּבזַאר יט : (סופ ןטימ ּפוט ַא טינ דיל
 ןוא ,טרעװש רעד טימ דיי םעד ץעז ַא טוט ןלזג רעד

 ,(טױט דרערד ףַא רעדינַא טלַאפ דיי רעד



 ןרָאירעדניק עניימ ןופ ךָאנ ךיא קנעדעג דיל-םירוּפ סָאד

 ועטסעװש ןײמ טימ ךיא ּבָאה ,םייהרעדניא זדנוא ַאב םירוֿפ

 םעד טלעטשעגרָאפ טָאה'מ ןוא ,ןוטרעּביא טנעלפעג ךי עוויו

 ,ליּפש -ןלוּפ
 טכילעיםולש ךיוא טלייצרעד ליּפש רעגייטש ַאזַא ןגעוו

 :847 7 ,דירַאי םע גופ ךוּב ןייז ןיא

 סנכיײצעגסיױא יז טָאה ןיילַא הניגנ ןיא רָאנ טשינג --

 ,ןליּפש : תאלוח ַא רָאנ טַאהעג טָאה רע .רעקוועדעוודעמ לריאמ

 ,"םירצמ-תאיצי ,"ףסוי-תריכמ , ; ןלעטשנָא ןכַאמ ,ךיז ןלעטשרַאפ

 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,'תוחול יד טימ וניּבר השמ, ,"זוּכמ רשע;

 / .ןלעטשנָא עכלעזַא
 ַא טימ ,ןלזג ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ,לשמל

 .שטַאדָאלָאק סנציּבר רעד טימ ןוא טנַאה ןיא ןקעטש ןסיורג

 .רָאּב אקוד ןוא ,לטרַאג סניּבר םעד ןיא טקעטשעגנײרַא ,רעסעמ

 אנוּבר ,ןגױא ןוא ,ןזױה עטעשטַאקעגרעטנוא טימ ןוא ,סעוו

 סקיװעװ םוחנ םולש !ןלזג ַא ַאֿב יװ עקַאט - אלוכ אמלעד

 ןיא ןקעטש ןּבָארג ַא טימ ,ןויבא רעד ,דיי רעד ןעװעג זיא

 לטיה סָאד טרעקעגרעּביא ,ּברָאה ַא רַאפ עלעשיק ַא טימ ,טנַאה

 .נָאלּברַאפ ,הבדנ ַא ןטעּב ךעּבענ רע טייג ,טייז רעקניל רעד ףַא

 ןוא .ךעלגניי יד ןענעז סָאד - דלַאװ רעד ,דלַאװ ןיא טעזד

 יעגנָא ,רעמייּב יד ןשיװצ טייג ןויבא רעד סקיוועו םוחנ םולש

 ךיז טנגעגַאּב ןוא געװ ַא טכוז ,ןקעטש ןּבָארג ןייז ףַא טרַאּפש

 רעסעמ סָאד ןלזג רעד סױרַא-טּפַאכ !ןלזג םעה ריאמ -- טימ

 ,שיסור ףַא אקוד ןוא ,ךיל ַא םיא וצ טגניז ןוא לטרַאג ןופ

 { סיוא טזָאל ןוא
 ,גבע-עיעיד יאוַאד,

 *! יגבט-עע-עיד יַאװַאד
 טימ ,םולש ,ןַאמערָא רעד ךעבעג םיא אה ףךיז סעּב

 ףַא זיא ,םיא ףַא טינ בױא ןעמערַאברעצ ךיז לָאז רע ,ןרערט

 יד ןוא ,הנמלא ןַא ןּבײלּב טעװ יז ,רעדניק-ןוא-ּבייו ןייז

 ןוא לגרָאג ןרַאפ ,ריאמ ,ןלוג רעד םיא טפאפ ,םימותי רעדניק

 -- .אןײהַא ךרע רעד ןיא ףרָאװ א םיא טוט



 ס עֹווָאטַאק

 גָארּפ רשפא ,(טסקעט 'רּבעה ןהָא) רוזחמ ןעשִידִיי ןַיא (
 שִיגולַאנַא -.8תו ב ט ק טּביירט ..,רנייאצ : רֹומ-טמּוק ,825 ,0
 רעטרופנערעהיד ןיא 3571 1718 רוזחמ רעטרּופנערַעהַלד ןלא
 רעוועשטידרעּב ןיא ;243 (1 רָאי) רערווודלוװונ ןַלא 2556 (?) 8
6, 038. 

 ןיק זיא זעע :(1763 גָארּפ בקעי תלהק ,ל"גס בקעי
 סנקנעפיג רד ןיא םלא ףראו השמ םאנ רע 881 +תופ ּתּכ
 .םָלֹא סיל רע ןעד תופ ת כ טכעלש ןײא םִילא ראוו זע "ןייג
 ,5660 ףןייז ןנירד ראי ןהעצ

 ףעדנַא ןַא סיֹוא) טרִיטֹונ זלא אתוב ט קל גַײלסיוא רעד
 =ִא ט ַא ק, דויטע ןעקיסַײלּפ ןַײז ןנא עפ ֹול 'א ַאדּוי ַאּב (רוקמ
 ,1097 רעּבמעצעד-ללװ ,2-- 1 סקנּפ ":תובּתֹּכ ;צ סעוו
 טרֹוד לא את פ ת 22 גנוגיילסיוא לד 184(2--129 ז"ז ,קרוי-ַײג
 .ָאטשַײנ

 68ת8זיזקעזניפ,סעוּוטַאק רעד 08:8תץ080 :1,1-(}
 }4 רעּבײרט סעווטַאק רעד 08ת8ץץיפ ,סעװוטַאק ןעּביירט

 סאסנז0עסנע00180 186 רעּבײרטסעװוטַאק 3202מעמ
 יצג רימ ּוװ ,821 ,070 ,126 ,9 2 אב שיגולַאנַא --.947 סעװוטַאק רעד

 שָאטַאק ףיוא ,"ןיסעװָאטַאק ןיא , ,צ"מ *ןיסעװָאטַאק, + ךֹוג ןעניפ
 .*סעװָאטַאק ןָא, ,"סעוו

 (91859 ,ןעסיימ) 11 סעקאנש דנוא ןלצצארַאּפ רעטכידעג ,ןרעטש .פ .א

 א2:00169 = 5602/72, 110126611, 11810616ץ6. 1
 ' ;44 (פ"8108 }1 |{8 ?"גפ) דפמשררמ ,ז"ד

 א8100169 = 0805, 40ז2661)) 5682, 1166866ע;

 א וז6126
 י-,,8400189, 42ט00369 :100 ,158 ,144 ,127 אמוג טרוד
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 לכּב ןוא ןעטלַא םעד ןופ עיגֹולֹומיטע רעד רעיא (ש
 -עג ןיֹוש ךיז ןעּבֹה טרֹוװ ןעשִידִיי ןעטנַאקַאב לארשי תֹוצופא
 ר ּוח ּב והילא ןּופ קי;דנעּבַײהנָא ,ןעשטנעמ קִינַיַײװ טשִינ טכעיֹומ
 ..טצכַײלג טגַײז סָאװ) סע ?מ ּוהיתּתמ טָימ קידנעזולסיֹוא ןנא
 .62/85528/8 'לַאטלא ס ס ע װָא טַא ק :ןעמַא ַײװצ ַאּב קיט
 .(...562668005/ 'נעווולס ןּוא

 .עטלעּפַאמעג גנונַײמ ןַײז טיֹול ,:ײלרעלּכ ןּופ םלוע:תיּב םעד
 .ןעגנורעלקרעד ,(רעניֹוַא עקַאט ויא בור רעטסערג רעד ןּוא)
 ײַאּב -- ,טעּברַא רעטנַאמרעד ןַײז ןנא טנעפיוהעגנָא טֹוה עפוי סָאװ
 לָיו ס ע װ ָא ט ַא ק : גנולּפַאמ ןעגַײא ןַא טלמ ךֹונ רע טרעכַײר
 .(481828518 'כָלֹרג 2) (817888618 עשלסור סָאד ןַײז לוז ,רע

 עכלעזַא ןעגעוו ןּופ עֶיגֹולֹומִיטע עקיזֹודיד ּפָא ףרַאװ ךִילא 2
 | : םימעט

 שטעװקרקיע םעד טֹוה 821888018 עשנסור סָאד .8
 טפרַאדעג םרֹופ עשִידִיי ;ד טלֹוװ רעּבירעד ,8 ןעטַירד ן'פַא
 ךיא ןּוא ל"זמ ל"נ ןיא אטוטטט(ט)פ ,י'ל ןַיא ןאטוטשספ : ןעגנללק

 ינעעג ןעשִידִיי ןנא זִלֹא גנּונֹוטַאּב ;ד ,ןעגָאז רימ ןעלֹוז -- .י"מ
 .לּופ ףַא ןעטכיר טפרַאדעג ךֹיד ךִיז ןעמ טלוװ ,ןעדווועג טרעד
 טלָאמעד ןּוא ,שטעװקרקיע ןּופ גנושידירַאֿפ עקידנעטש

 ,ל*ל ןיִא (אסוסטספ) אס{טטספ :ןעּבָאה טפרַאדעג רָיִמ ןעטלוװ
 ,דנּוצַא -.ל"מ ןְיא ןּוא ל"זמ ל"נ ןיא (אט|וג169ט69) !6ט(ט)60765
 ילסּור רעד ןּופ ןעלאקווװזולסיוא ַיוצ לד ןעמוקעגנִיהַא ןענעז וו
 י"מ ןיא ,תמא 1.2 ם'נופ גנוריז;לַאטַאלַאּפ יד ןוא םרֹופ רעש
 ןעו ןּוא ,(4ח0ומ8 'ליֹוּפ -.) | 7 מ ג םרֹופ לד טַײרּפש רַאפ זלא
 ,עטײלַאװ עַײנ לד (1024) ןערווװעג טר;פעגנַײא ןעליֹוּפ ןא זיא'ס
 דנַאל ןּופ ןעקע עגעדישראפ ןלא ןיע-ףרהּכ זיא ,2106/ רעד
 ןעלַאפ עדַײּב ןלא :זמ ,ט191/ םרֹופ לד ןַאטנוּפש ןעמוקעגפיוא
 ,תץקחסץצס'מ16 .לַאקֹוװ ןִַי א ויֹולֹּב ןעלַאפעגּפָא רעּבֹוא ולא
 .רַאװ ןלא { :װטצ ּוס;רּפ ןעסַײהעג ץלנעמערק ןיא טֹוה ,ןעגײקַא
 ןענקפעג ס"ממ ַאּב ךיֹוא ןוא ,{ װ ט צ ּו ס 2 ר 8 (1015 וִיֹּב עש

 441,9 8 ןושל-טעפש ןַײמ ל"גפ) עװ שיסט טּוסל ר פ רלמ
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 :(06 ח ּב"ור) טַײטַאּב וו"ה 'סור סָאד ,ט |
 1. עקאזססמז טסיהממזאזע תזסטקמצמ8נסיז סא 111:03ע
 אפמסמטה 8 ץללמסמח.וק (םפ חמססזסקסיצוז) 6798
 עהע סץסץמימ 00690403 מ, חסמסמסעסדמש 003080-
 םהתסנ0נ 06008) (םימ 1108080804 זעצס.) 2088.

001 
 ,א 8 הע טס תח ח 8, * 8 'ש 8 גם ה 6 ח ח א 'פ

 ; ןעטַײטַאּב ,רעדִיװ

 םשסהעטמזע, 063ע08808016 ידסהסממאמ, הע
 םכתסמגמו/ סטגתסצטעאמ, םוגסמתחאיפ 06380מא2-

102 
 :טימ טהד1482061: 'סֹור סָאד טשטַײטרַאפ 148 1 ּב"ווא

 1) 88788801א : 2) סץיז 60201:618.
 צפ וי סָאװ ,ןעשטַײט יד טכא ןלא ןעמענ ּולְלֹפַא ןעוו

 ,ןץץ8186980/ ָלװ .םִלרֹקמ עשלסור ערעדנַא סיֹוא טגנערּב

 יַא קכ סָאװ ,ענעגַײאסָאד טשִינ ךֹונ ץלַא סָאד זיא ,ןדזם10סית* ,

 .חזץצ 82 = סעװָא ט
 יטצ ערעװש אב ןכש לּכמ ןוא ,ללכּב עיגולומיטע ַאּב (

 } 8 גיֹוא ץפֲא ןעּבָאה וצ בויח א ןּוא וּומ א זלא ,סעֶיגֹולֹומ
 טאפ החפש 8 ר עטמליטשַאּב א ןּופ ןעמרֹופ
 ןעזרַאֿפ טרֹוד עפויי טוה ,421 1{ { קידנער;טלצ ,סָאװ ,שודָיח 8

 געמ ,טוה 7 - .?תזץדהחאמ קיג װעט ַא קי םרֹופ גד

 .5 ַאַאב הע ט 8ק סוָאלדנעט ּוצ תוכַײש ַא ,ןענעכער ןעמ
 אב האנַאג = םמהתסט ָ;*װ ףאט ַאק אמתסמ) ףעטַאק
 ןַײז א טרעדנַא סָאװ ,ב ת כ סרוחב והילא ּוצ ןּוא ,(174 ואלדנעט

 -- אםייקגנלקטלג ,טייקשלרַאג םודּפ :טשטייטראפ :78 1 ן.ַאנ (1

 .םיֹוא } טייקדללוו ,טיײקטיײשרַאפכ : שטײטי ַאפ 417 1 1 3 {2

 - ,טטיי2בעטַאלעג

 אב גנונוטאב "ד זיא ,סנעטסעדנימ ,יוזא ? 6 ן'פַא שטעווק-רקיפ טימ (3
 רעקיזײל (| ןעמָאניפ םלַא עניארקוא ןיא ןַארַאפ) ןק;נוועזַאל רערינצמצרק יד
 סע טסײה עשראװ ןיא) ?ןאמערָא ,רעֿפעלש } שטגעמ רעקיטעלפמוא ,,ןיוש'רַאש
 -- ,"רעגעינערוח ,רעכירק-עטקיש ,ףאוג , ק:נווערוק ,(זח זופ!
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 ןַא יא רעטַײװ - .בוט ּכ ןעגַײלסיוא בֹודס ןעגעלפ טַײצ

 טשִינ ךֶלִז םרֹופ רעטצעל רעד ףַא ךיֹוא טֹוה עפֹוי סָאװ ,הלווע

 ינַײרַא ;ז טַײקַידנעװטיונ יד קָלדנעקרעמַאּב טשַינ ,טלעטשענּפָא

 .זללַאנַא ןיא ןעֶוצּוצ

 ןעּבעל (ףַארט ןעטשרע ףַא שטעװק) ףע ט ַאק קַ;דנעמענ

 סָאװ ,רימ ןעקרעמַאּב ,(ןעטַײװצ ףַא שטעװק) סע װָאטַאק

 ךֶיא) ַאּב לװ ,שינעטלעהרַאפ עק;ּבלעזסָאד ,גנּונֹוטַאּב רעד ךַײש

 ןּוא (בנג) ףא נַא ג :(ךַאוּפשסיוא רעװעשרַאװ טיול סיֹוא גַײל

 ם א ד ?ס כ ןּוא (דיסח) ט סור כ ;(הבנג) אװיַאנ;ג

 ןּוא (םימחר) ם אמ כ ַא ר (תּודיסח) ס 4 ד 3 3 ס כ ,(םידִיסת)
 ס איר ּוּוז כט ןּוא (רזּכא) ֹוז כ ַא אתונמחר) ס אנוּומ כ ס ר

 גתּוניבמ) ס 4 נ :? װ 4 מ ןּוא (ןיבמ) ם װל ַא מ !(תוירוכא)

 -- .ו"זַאא װיזַאא (תּונלעֹּב ס ,נּוּול טב ןּוא (ןלעּב) ןלַאּב

 .,ךיא ןַײמ ,ןעסיֹוטש גנּונֹוטַאב רעװ ןיא ןעשינעטלעהרַאֿפ עקיזודיד

 .ןעכלעװ טימ ,לעּבַאקֹוװ םעד ןּופ רֹוומ ןעשִי;ט;מעס ַא וצ

 ּפָא ָאד ךיז ןעּבעג רַײט
 |ןעטיײװצ ןפַא שטעווק םעד טֹוה ס ע װָא ט ַא ק סָאװ ,סָאד

 טזַײװ ,ןעטשרע ן'פַא טשטעװקעג זָיא ףעט ַאק תעּב ,ףַארט

 יֹוװ ןעטשרע ןָלא .ספ גנּודנע יד זַא ,רעשמ ךלמ ךִיא ןִיּב ,ךיֹוא

 ּוצ סיֹוא טעז תוחּפה לכל .שֵל טָימ ע ס רֹונ ןַײז ןעק לעּבַאק

 י;מעס-ט שי נ טִימ ןעמרֹופ עקַימַאטש-שַיערּבעה ןַיא זַא ,יֹוזַא ןַײז

 םענעגַײאמעד ףַא שטעװקרקיע רעד טּבַײלּב !ןעגנודנע עשיט
 .ןעּבָאגּוצ עקִיזֹודִיד ןהָא ןעמרֹופ ַאּב טגול רע ןעכלעוו ףַא ,ףַארט

 ,ף נַא ג :(ךַארּפשסיוא רעװעשרַאװ ןִיא לָאמַארעדִיװ) ש"פצ
 :אנא8װ-ַאג ,4טפאנַא ג רעּבֹוא (םיבנ) םאװּוּונסג

 יד ןיא סָאװ ,ןעסקיפוס צשי װ ַא לס ענעי ןצנעז ללכה ןמ אצוי א (

 םיא ַאּב ןעבײלּב ןּוא ךיז ףַא שטעװקרקיע םעד ײז ןעגָארט ערעײז תונושל.רוקמ

 עשיוײמַאטש רעדֹוא עשיערּבעהמַאטש ּוצ ּוצןעסקַאװ ײז ןעװ ,טלָאמעד ךיוא

 | ,(42--24 88 ןֹוטל-טעּפמש ןיימ ל"גפ) רעטרצװטּפיוה
 עטקַארטסּבַא סָאד עשרַאװ טוה ('דײרעטּוג, ,קידצ =) אבער וצ ּביֹוא

 טּפטיטסניא רעד .2 } דײ.ןעטּוג ַא ןּופ ךַאֿפ רעד ,דנַאטש רעד ,1) אווטסלפסר

 ן'טימ ןעמוקעג ,ש יליופ ָאד גנונֹוטַאּב יד זיא ,(ןעדיי-עטוג ,סעּבער ןופ

 +- .(שס)66602?ש0 ,58ז051װס ל"15) טקיפוס



 רעבוא ,(םינצב) ם ,נווצ פ סט ק ,(ןצּבק) ןצּפַאק
 רעּבוא (םנּב) ם 4 נווּב ט ר ,(בר) ףֹוור נ8סנצּפַאק
 ,(םינכרש) םאנּוּוּכטטש ,(ןכדש) ןכטַאש ן(לעבר) ּוװיער
 181 8 כ ט ַאש ,4 טנכ ט ַאש רעבֹוא ,סאגווכטפ ש
 - .ןצ אב ער רטכֹוא ,(צ'מ)) םאי 7 (יבר) 483ע ר
 ,שי. טקימוס-ו"ּב ןעשידי ץ'טַימ ןעמרופ ַאּב זיא שרעדנא ,חמא
 ,שררש:צ"מ ם'נופ קיטנצק ןעסקַאװ רעטרעװַײּב עקלוודנד רעּבוא
 .ט53 ןש:נווב טהרה ,ם84 נווב סט ר :(עשראװ ןיא) לו
 ;ש ; ד3 )0 כ ,ם4 ד 3 ס כ :ש ;נורז סכ ,ם אנֹוּוו
 ם ,33וו4 ג ,(אב) אוווּונ נשג:נּוּוצּפ טק
 .(שיאיבנ) ש 1 5 ? וו 4 ג 4,(םָלאְלבנ)

 .רעּבלרַא קלטל;גכַײלג טפרַאדעג טשלנ ךיֹוא טוה ע פֹוי
 -ןֿפ ץסיוא רּבחמ םאֹּב גםיפטקהכ צ"מ רעד רעּבנא ןעמִיוװשו
 ּוּוט ט ק טדערעגסיֹורַא סָלוועג םרֹופ יד ןעטלֹוװ רָלֹמ .ה*י ןעט
 ם ; 5 ּוטט ק ,(עשרַאװ ןלא) ם אוווּו ט ט ק רעדֹוא ס אפ
 ריא ּוצ צ"א רהֹפ ןוא ,(ץלנעמערק ןיאא) ם גווּוטטק רעדוא

 סואלדנעט) בו ט 3 .ב ת כ סרוחּב והילא ןענעכער ןעמ ןעק
 יד צ"מ ןוא צ"א ַאּב ןענעז .סע טסַײה ,ָאד ךיֹוא .ףע ט ַא ק
 ערעדנא אב לו ,ענעגייאלד גנּונֹוטַאּב רעד ןּופ ןעשינעטלעהרַאֿפ
 "עמ ןיא ךיֹוא יאדווא ןוא) י"מ ,ל"זמ ןלא ןעמרֹופ עשלטלמעס

 עטלַײצעג ;ד ןָלא זַא ,ןענַאמרעד וצ קִירעּבַיא טשִלנ זלא'ס
 .צ"מ עשיערּבעה ןעגירק רעטרעװטּפיוה עש;דָיימַאטש ןעוו ,ןעלַאפ
 ןעטסטנָאנ ן'פַא רעּביא ךיֹוא שטעווקרקיע רעד טגנירּפש ,גנודנע
 ,(ףַארט ןעטשרע ן'פַא שטעװק) ֹו ט קו ד :עשרַאװ .סקנָיל ףארט
 פה קֹוטס;לַאיּב ןנא .(ןעטַײװצ ןּפַא שטעװק) ם 8 ר יוטקוד
 קט פ לצ) ם:רִיֹוט ק פפ - רא טקאפ : טרעהעג ךָיֹא
 ם'נופ ברַאפ לד ןעמונרַאפ יֹונעג טשינ בֹוה'כ - םג ריעט
 יװ ףַא ם ָל ר יו טק ַא פ :38 לעכ;טנערעטש נא } (גנוטפיד
 .ק ט פ :ץלנעמערק ןיא ךיֹוא ,שײרט רֶיֹמ זַיא ןֹורְּככ רעד לעֿפ
 עשרַאװ) סֹורֹוקָיּפִא רענעסָלמשעג רעד ,ןַײטשּפע 'מ (ם8:גריֹוט
 - ."םירזתש ּוצ םַארג) *8  רֹל ל ט9ַ ב סרעפעלש, :12 (9
 ןגָי 5 וצ צימ) ם ג 3 ג1 5 טרעהעג ךיא ּבֹוה קציול ןִיֹא
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 סא4ניו דּוש לָאמַא צ"מ סלַא טֹוה ןע דָא ש .("רקש,

 ,(שט;רזעמ ,עװֹורטסֹוא-סיֹורג ,רֹוודִנװֹונ ,עװעצרַאּפ .,ץלנשָארּפ)

 .(9258 } 4 ל"גפ) גנוטפיד ץפש שטעווקרקיע ץ'טימ

 ף 84 ט א ק ןעּבעל ןעוו זַא ,ןעגנ;רדסיֹורַא ןופרעד לָיוו ְךָלא

 "985 רעד זיא ,ס 4 װֹוט טק יצ ס אוו(ו ּו ט ט ק טַײטש

 = פ א ,תּונצִול ,ת ּונמ ח ר יא יװ ,רענעגללארעד ָאד

 | "כו תּוס רֹוק

 י;טע עכלעוו ,ָאד ןענעקסַאּפ וצ הנווּכ ןַײמ טשִ;נ זיא'ס

 ,רונ ךֶלֹז טכַאד רָימ .עקִיטכִיר לד זַלֹא ס ע וװ ַא ט ַאק ןופ עַיגֹולֹומ

 ירעטנּוא ,טעּברַארעדעּפ עכעלצונ לעקלטש ַא ןּוטעגּפָא בֹוה'כ זַא

 ןרעד ןּופ ערעפסֹומטַא רעטסקלנַײװעגנא רעד ןיא ךַיז קָלדנעקּוט

 .גלזעג דימּת סָאד זלא גנוש רופטרֹווו ַאּב) אפּוג ךַארּפש רעשִידִיל

 ,,ןעטרֹוד קידנענלפעג ןּוא ,(סנעקלוװ לד ןִיא ןעּבעװש ּוצ יװ ,רעט

 ,ןעפרַאד ריֹמ זַא ,ןערעװ ןעט;נשעגמּורַא ףרַאד דלעפכּוז סָאד זַא

 .טנשּפָא | ע ש ִי טי מ ע ס םעד ףַא ויֹולֹּב ןעלעטשּפָא ךַיז

 ןײ*ףפ סט ק .הב דּכ .2ב ט ק .?ף ד ג .!ב תּכ

 ןױעטשרע ן'פַא ןעקנִיװ ןעגנּוגַײלסיוא ערעטלע ;ד - ,.?ב ט ּכ

 .ןיא רעט;רד רעד ךיֹוא טמּוק רשפא) שרֹוש ןעטס?עז ןּוא ןעטפלפ

 ףֹוס לּכ ףֹוט זַא ,סעּפע ךָלז טכַאד ךעלנעזרעּפ רַימ .(טכַארטַאּב

 ,טשִינ ךִיז רֶלמֹול רֹונ .ןעטָלרד ן'פַא ןעלעטשּפָא רשפא ךִיז ןעמ טעוו

 ןעמּוקּוצ טַײצ רעד טָלמ טעו רשפא :ןערָיפסיֹוא ןַײק טימ ןעלַײא

 - .ןעצ;טש ּוצ ךיז סָאװ ףַא ,לַאלרעטַאמ רעמ

// 60 

 ורעטרעוו רעווַאלמ

 רעסַאװ טימ ךלימ עטרעקוצעג עסײה :{ !אקראװט3

 .|פ ,9 8 ןושל-טעּפש ל"גפ) .טפלעה ףַא טפלעה טשימעג

 ײ' ר ט הנ ךרוד ךעלטרַאדנומ טריצירקסנַארט ןענעז רעטרעװגָאלש יד (

 (,דער יד--.) ! |ןועמַאלק עקיקע ןיא ןעּבָאגוצ יד ךיוא ןרעהעג םיא } יק צול
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 -- .עצײלּפ רעד ןיא טסיופ ַא טימ ןגָאלש :ןראקיֹוּב
 ,324 1 ליפידיי ,ױדנַאל .ַא ַאּב עיגָאלָאמיטע

 .רענעמ רַאפ לטנַאמרעבײא רערעווש ,רעגנַאל :{ אדנֹוּב
 ,+אצאז 4 1 1481 6 ליגפ}

 ַא טימ לטנַאמרעבײא רעשרענעמ רעגנַאל :{ ,ק רֹוּוּב
 ,ן106 ,35 1 (+ ל"גפ} .רעטּפַאק

 רע ? הרירק לד ףַא וטסגָאז סָאװ, - וול ב-ם:.וולּב
 .ם:+-ןוול ב :מ"מ י"'מ ערעדנַא ןיא) ."יֹולּב-ןוא-ָאלּב ךָאד זיא
 ךרוד } ןיא ןעגנאגעגרעביא { ,ָאלּב וא-ןיורב היד ,הּולּב
 .ןעלצַאלימיסַא

 רעטרעּפמולעגמוא ןַא ,רענעסקַאװעצ ַא :זמ ןטטָ;רּב
 ,ן174 11 ,14 1 ימַאז ל"גפ} ,שטנעמ

 ּב"וּפ (וומ !לטרַאדנומ ילױּפ ןופ) .ץָאר לזעלּב ַא ::ג
 ,ן528 1

 יליוּפ ןּופ ץעזרעּביא) .(המהּב ַא ןגעוו) ןייז.ןיּתשמ :|ס ??ג
 וז ב"װּפ ל"גפ ,ךיוא ןשטנעמ ןגעוו טכיורּבעג טרעװ סָאװ ,6
2, 2, | 

 ַא גוי ַא ,גני רענעסקַאװעגרעּביא ןַא :זמ 'לוװר ד
 ,ףזש8) 'לױּפ ןופ .לגילפ רעּבֹורג

 .םעדָאפ רענעסירעגּפָא ןַא ! םעדָאפ םירד ַא, .םִי ר ד
 ,63 1 ליפ"דיי ל"גפ} .יטייה ַא ןיא טגיל יז, { טיַאה

 ,46 55 ךיוא 1

 ?"נפ) ."רעכיּב עטשרַאװ ַא .סיוטש :{ אטשרַצװ
 | ,ן242 ,03 ליפידיי

 ."ןסלג, ל"גפ :(המהּב ַא ןגעװ רֹונ) ךאז-ןס?;גזֹוו
 ,"טכייזעגסיוא הלנע-לעּב רעד ןוא ,ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה דרעפ'ס,
 שץ126-510 ןוא ,(5 ,014 111 ב"װּפ 00186-514 'ללּפ יד ןופו
 ,((2 910 צז

 .סַאקּפ ָא, : טביירש קיד ןרָאנסױא :ןראּפשַאקסֹוו
 ,קסזֹופ = אהֿפמסז עכעלטרַאדומ ילױּפ ;ד ל"גפ) .ףןרעפ
 ,ן280 11 ּב"װּפ *"לעמ ערעניימעג ןכַאמ, אהפקז סט



 :סע טסײה למַאה לקילג ַאּב) ןריטיציל :ןגַאטשס'וו

 ."ריטפמ טגײטשעגסיוא טָאה'מ, .("ףורסיוא ןַא ןכַאמ,

 .ףכַײז, ל"גפ :ןןכַײזנָא) |כיאז וו

 :'טרַאּפ-רבע .םעט ַא ןהָא ןסע ןכָאקּפָא :ןגר עמ ש רו

 .|11 8 72 ,9 8 ןושל-טעּפש ל"גפ| ."טעגרעמשעגנָא

 .זדנַאג יד ּפָא גנעז, -- ."ןעגנעז, ל"נפ :ןאגנעוּפו

 .ןמ"מ י"מ ערעדנא ןיא ךיֹוא ןוא עשרַאװ ןיא שיגָאלַאנַא|

 ."ןסָאשעגּפָא טָאה הריחס יד; .ןעוװעקאילּבּפא :ןס ?ש ּפּו

 .ןעשרַאװ ןיא שיגָאלַאנַא) .805ס016596 שטייד

 ײװַא ה"ד ,"ץלָאװ םערֶָא ןַא, קורדסיוא ןיא ,זח ם ארּוּו

 ליפ"דיי ל"נפ) .ןצײה רוצ ףַא ןּבָאה ףרַאד'מ לפיוו ,ץלָאה ליפ

1 1324, 

 ליפ"דיי ל"גפ .(ןשטנעמ ַא ןגעװ) ןייז ןּתשמ :ןכיַאז

4 8204, 
 ןעילַאמס :ןאגנעו

 5/0- 'ליּפ ,1168מ:גט5 םתתטטצפ :םולּכ קאּבַא ט

 י/0800:67עואפ 'סור ,ם667ח1//

 .עז) *םולּבקעּבַאט, רעד ןופ לרעק :ריצ ק (ק) ַא ּב ַא ט

 .06 1 ליפ"דיי ל"גפ .קנַאּבמֹוט

 יגנוי רעלעדייא טשינ ,רעסערפ : זח ךארּבַאי

 .ןןמקּפ :155 11 ּב"װּפ} .ליומ טנפעעצ טיירב :ַאּפַאל

 ,|177 ,168 תז ,1 1 'מַאז ל"גפ| ,רַאנ : זת ,ק וי

 .ראו : חח 4 ,קֹוָי

 יעצ ,טכערּבעצ סָאװ ,דניק ַא :זח (סיירמוא) ס ַאַא רמָי

 ."וכֹו רעדיילק יד ךיז ףַא טסיירעצ ,טשינ ךַאז ןייק טניוש ,ץלַא טסייר

 .(טגָאזעג ןקנַארק 8 ןגעוו) ןפָאלש :ןר אמַאכ

 יּפָארַא ּבָאה'כ ..טזָאלרָאװרַאפ זיא רע, - !ם רוּומכ

 .(241 ,68 ליפ"דיי ל"גפ) *,זייפ םירמח טמעקעג

 ליפ"די) גנונײמ סיודנַאל .ַא ר"ד טימ םיפסמ טשיג ךָאד ןיב ךא 4

 שיערבצה ַאד גנודנע-צ"מ יד זיא ,תישאר .סןוחוונז8 יליוּפ טָאד זיא'ס זַא 86

 -רַאפ יד י"מ ןיא טײג ,תינשהו .(סארוומכ* ןעװעג צ"מ טלָאװ סהחמוג2 ןופ)

 (9"נ) -- .00 ןיא רעביא רעטרעװײפ טשיליופ ןופ טז גנודניּב
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 טָאה טצעל רעטּוג רעד ףַא , קורדסיוא ןיא ש"תק ,א0 על אט יג ;ד ףֹוא - .2 ,18 9 606 ל"גפ .ת ט95צגצ על
 טוג ךיז יז טָאה ןמז ןצנַא 6 סָאװ ,טסניד 2 ןגעו) "טטונעגַאּב יז
 ןיא| .(טעװנַאנַאּב יז טָאה גָאט ןטצעל םעד ןוא ,טריפעגפױוא
 סלַא ,ךיל צ על רָאפ טירט ןוא טירש ףפ טמוק "בלי תלהקפ
 לּכ ףוס ,ףוסל ,ףוס םוצ ,ךעלדנע, שטײט רעד ףרעװדַאטייצ
 'נוא ןנאמ ןלמאז רפ שלא ךיז טעט ךילצע לע :ש"בפ ,"ףוס
 ןקנערק השורג רעד ןופ הכילז ראו ךי 5 ט לע ,014 ףןּבײװ
 ךנואכ ,82 טניוראצ ראג ךי ל צ על ןראוו איזכ ,028 +ךאווש רעז
 850 ,839 ךיוא 1218 ןטיריג ריא ךאנ רדיח רע יא ך פצ על
 .טוײזַאא

 ,ןביילגרעזדנוא ןשיווצ : ?לָאגס-רעודנוא '8, .ןשיוצ 2 נאֿמ
 ,ןשנדיל-שיליוּפסיו"ג ךיא טל אב

 ,רעטלּפוטשעג 8  (םינפ-הבמ) 8 813 ורומ 8צ 7
 ,טשימעצ :יּפָאק ןיא שימ ַא, קורדסהא ןיא תה שמ

 ,לחמראג טשינ קיטסיײג
 א . 4קראסימ , ןראט;מ מ ראש יֿמ

 .קַאזרעדיולּפ ,רעגערג ,עקטָא;2782 ַא שטנעמ
 .יעלעגעמ טליפעגנָא ןַא, .לודלעה :ח הלאגיע מ
 1840 } רעדיססקלאפ 'ד" ענַײמ ?"גפ) .ֿפָאש :ןקעספס

 ,ןפ2 8 } שליטעּפש "קרא 58
 ו פג 8 } ט/ ל"נפ) עגלצניא :41גלצנע
 ןיא ןּפַאכ םיא לעוװ'כ, .ךיוּב רעקיז ַא רָאג :זמ } נ8ופ

 .ױעש ןיא| ."ץנעופ םעד ןשטעװקניא םיא קא לצװ ,לקניװ ַא
 ,"ןײרַא ץנַאּפ ןיא ךיז טשטַאפ רע, :ש"ּבצ ,זמ } גופ :ץציל
 ,{תאֿנה טָאה רע ה"דז

 .ץרק ןיא ,עשרַאװ ןיא ךיוא) ."עּפאי עז :זמ ,קס5
 ןץלועמ

 ,6סָאװנלצנעע : עשרַאװ .6םארללפאו א1לטנעל } העררארעשז (1
 - .אעטרעװ 2טלשנעל :קסלעשאנ ,קצגימ:ןיילק ,618 מל ףטלצבשפ
 - ",טללצנע ןעהעג ל"ז, :7 (1008 עשרַאװ) יש תחגמ ,ןאמשרעה וחיעשי

)5"2( 
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 ײגַאי עצרַאװש עסיורג :(4 ץפַא שטעװק) ןר;ּבמוילּפ
 ײלף ןרוד | ןיא ז ןופ גנַאגרעּביא טימ םזסוחט66/6 ?1 .סעד
 ןרעטלע ןַא ןיא ןוא ,81600ט6זח :208 ּב"ווחא ל"נפ 1 עיצַאלימיס
 יערש ל"גפ ןכ- םֹוצ ,'830 ןוולוא עז 1 ןחּכמ ,םוסתססזמ :רוקמ
 .(?ז8ממ6 :240 ,1897 רע

 :101 ןט ּב"וופו ,המחל ַא טיֹורּב קיטש ַא :1+ 19
 ,("טיורב ןּבַאל, קסססת -שלטרַאדנומ

 סעפע ךיז וטְמָאװ סָאװג .לרֿפ רעײד 087 ר + רֹופ
 ,16 8 ןושל.טעמש ל"גפ .םרָאפטעּפשו *1 ענַארד-עצרָאֿפ טפנכעגֿפױא
2,. 

 ןיא ,עשרַאװ ןיא שיגָאלַאנאו ."עפאי, עו :ר8ס 9 רפ
 ,(ץינעמערק

 (9ו) "קנַאּבמָאט, ןופ םינָאיס :קנַא בלווצ
 םענא .לכעטשיט :,'ּכליעווצ .ךעטשיט :ליעווצ

 .ןשידיישיליוּפסױרג ןיא רעלֹופָאּפ! .'שיס ןּופ לעװצ יד ּפָארַא
 .ןםירפס עשידיײטלַא ןיא טּפָא רעייז

 רעד, 62180 'ליֹוּכ ןופ ."ּפַאלצ 8 דיטח ַא) .זת 9 ש ל צ
 .'9248 ןוויוא 9"ג8) ."ךיש ענערָאפעצ ןּופ ךליהּפָא

 ,רענעל :זמ ץ 8לגאוווטק
 ,ָאניס) "םעדָאפ 'ק ַא ,ןרַאג לרעלַאק ַא .ם 3784 לֹוק

 .ןעשרַאװ ןיא שיגָאלַאנַא) .("םעדָאפ לצעלק 8, טימ שימינ
 .ט78 1} ימַאז ל"גפ1 .לגוק :1 לאֹוק
 רעװנָא טימ "ןּברַאשליו; } ּפָאטלגוק :זמ םכ ואׂשֹוֹוק

 ,(9 ןופ

 רע,, ,גנוניימ עטוג ,עַ;צַאמרָאפיא :1{ 4ט;יאדנוק
 ס006ט68 :424 || ב"וופ! ..'ק עטוג 8 ןצעגעג רימ ןגעוו טָאה
 ,וססמ8ט016 .טנַארפ ק- ??גנורלפ(פיוא),

 היד ,"סעדגַאי טימ עלעקיק א, לעיצעּפס ,ם ול סקִיק
 תומוקמ ערעדנַא ןְנאו .טעדגַאי עצרַאוש טימ; טליּפעגנָא לכיק ַא
 ל"גמ ,םאי* צ"מ ,ק:נוט ס ,ם- 378 ,אק טעיפ סע טסײה
 ,142 ,ן8 1 'מַאז

 ."םעדָאפ לצעלק ַא, .לרעל ָאק ל"גפ :לצעלק
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 ַא טימ ןוא לגנילק ןייא טימ לרעסעמ :זמ לאּפַאַאנק
 ,169 ליפיידיי לייגפנ ,ליטש רענרעצלָאה

 י'9250 ןויֹוא ל"גפנ .טְשָו :(ןּוה ַא ַאֹב זמ ןגּורק
 שימ ַא היד ,"ּפָאק ןיא ץיר ַא, קורדסוא ןיא .ץָנר

 .(עו) ּפָאק ןיא

 .'שטנעמ רעכעלטנער ַא, .קיטכיצ :װ"ב ןאלטנער
 יד .134--120 88 } טש ל"גפ :6 ןיא טצריקרַאפ 6| ד"המו
 2 ןןשידיײטלַא ןיא רעלוּפָאּפ זיא { טימ םרָאפ

 טכַאמ ץעינכוּכ רעד , .(ןטרָאק ַאֹּב) לדניוש :ס4רקַאש
 ."סערְקש

 םָארַא טמענ'מ סָאװ ,טלעג סָאד :8 טלעג ו 4דֹווש
 .עג) ןגעוו סעטסָאּבלַאּב רעד ןופ ןָאק ןדעי ךָאנ ליּפשנטרָאק ַאֹּב
 .(קנעש ַא ןיא טליּפש'מ ןעװ ךעלנטייוו

 ."רעכיב 'ש ַא, - .תח סיֹוט ש
 ןופ םינָאניס .("ןּפיש טימ ּפָאק ַא טָאה רע,,)) ם צ"מ ,ּפ יש

 יןעלקיטש עטנקירטעגסיוא ה"ד .חפמצסיעפ .סור .וטק162 'ליױּפ
 ךיז ןרעטנָאלּפ ןוא ּפָאק ןפַא טיוה רעד ןופ ּפָא ךיז ןלייש סָאװ
 .ןצ"מ ם פ 5 ש :עשרַאו ,רָאה יד ןשיווצ

 קורדסיוא ןיא ו'צ ךיא .ןטפיטש : צ"מ ןלַא ַאּפ ש
 טימ סעװשעדַָאּפ ה"ד .60ס 4ווש עד1פ ַאטלַאַא פ ש 4 ג5
 .''ץיּפש ,, ,זת ,פקז| :241 רעסקעל! .ןטפיטש

 טהיצ דנוא הנחמ רעד ןיא ןיה ףיל רעײ :בקעי תלהק (}
 םעד היד) 4| ג א ר ק ןײז בא ושע טקאה 'ןוא ןיוא טרעווש ןייז

 טשומ רכנעמ שד איז טדראמ דנוא ךאלמ רד םאק אדע ,059 (ּפָאק
 --.200 (ןּבױאטש--ּפָאק ןטימ ןפרַאװרַאפ ה"ד) +| גא ר ק ןייז ןרעק ףיוא

 (ּפ"נ)
 ןלאז רדיילק יניידפ : 836 (1804 טרופנערעהיד) רסּומ טבש (2

 .טנייר..3 :030 (1814 ערטסָא) ֹוטיד .(ןײז ןיל טנע ר טײצ ילא
 וצ רעק שטנעמ ןַײא2 :83 (1851 פנליװ) סיקידצ תוחרוא -- .4...ךיל
 רשיװ בק ,(83 ,1854 עשרַאװ שינָאלאנַא) +ץנַאג נוא ךַילטנַײר ןַײג

 (9"'ג) - .ךללטנַײר ;הפוכ (1811  רָאװדיװָאג)
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 ןיא 'לטסעקײּפש,) עלעסישַײּפשש :ו5טס יש קו ּפ ש

 ,50טס40185, 50060089/6ח : 1187 ך| .(טצונעג טשינ 'מ רעד

 ,.ן1פטטס(0380?

28 
 יש טא

 ןע ּב ײ ר ט

 "ןע בַײ רט, ןופ ץּונַאּב ןעשִיפִיצעּפס ןעגעוו קידנעדער

 טֹוה ,(ג22--919 ,6 קצנ;מ ,1 ,י"טפירשטַײצ ,) טקעיּבוא טימ

 יֹודנַאל דערפלַא רייד ןַא ,ןעזַײװּוצנָא ןעסעגרַאפ ךַײרנַײװ .מ

 טכַאמעג םַאזקרעמפיוא טֹוה סָאװ ,ר ע ט ש ר ע רעד ןעװעג זִיא

 יק:רוצ רָאי 27 טַימַי ךֹונ ,טקַאפ ןעשילַאק;סקעל ןעקיזודמעד ףַא

 יַאה לעקילג ןּופ ךַארּפש רעד ןעגעװ טעּברַא רעשיסַאלק ןַײז ןַיא

 טגנערּב רע ּוװ ,(62 ,טזז טפעה 1901 'טַימ) ןערָאומעמ סלעמ

 ד"דנ יד ךַײלגרַאפ ּוצ

 טטחמס, זטש5, ם/0ט601556, םסוס 18ח0זמ6ז} סחה-

 טסז, 8זטסעפ 114 םזוטסח

 ד"המ יד
| 

 אטחוססז, 1806 וז1ט6ח,

 .ןעגנודנעוו ד"הנ ךיֹוא ןּוא

 ךַײרנַײװ סָאװ ,םעד תמחמ השק סרעדנּוזַאּב זיא החּכש יד

 ןופ ןעמּונעג :ט צּונע גסיו א שּוריפּב טעּברַא עקִיזֹודָיד טוה

 עטנַאמרעד יד ןלא ךרּוד ךז ןעפרַאװ סָאװ ,ןעללּפשַײּב יד ןעטרוד

 ןיא ןעזּוצכָאנ למ יד ךֶיז ןעּבעגעג טשִינ ּולְיפַא ןּוא -- ,ןעראומעמ

 ...לַאנִיגירוא

 :טר;ּבירקסנַארט 02 יודנאל

 6650 רעצ, ש85 זחֹוז טּהז (וססחה םפס6ח }

 ראפ ..רימ ש אװ ,ר ע צ | ע דע : טר;ּבלרקסנַארטער ךַײרנַײװ

 רָיֹמ ןעניפעג אפוג 227 לעמַאה לעקילג ַאּב .ןבאה ןבי רוט
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 פמורפ יּביל ןײמ שאװ רע + ןערס : רעּבֹוא
 ןבירוט ראפ הוידחי ךיא 'נוא ריט כא ט
 ,.ףןי בא ה

 ,ןו פ-ה ש ע מ ןסיֹוא עזַארפ ;ד ךיֹוא זַא ,דשוח ןִיַּב ךִיא)
 - 69 רֹודנַאְל סיֹוא ןעּבירשעגּפָא זִלֹא ,228 'ג ,172/ גרוּבמשה

 לא

 (15 8 ןיא) ןעװעג אצֹוי ּבֹוח ךיא .גנודנעוו רעטלעדנַאהַאּב רעד חכמ ןעלַא;רעטַאמ ענַײמ עלַא ןעצונרַאפ טנעקעג טשינ ,ךָיִז טילטש .רַאפ ,ךיא ּבֹוה ??טפירשטַײצ , דנַאּב ןעטכַאדעג טעד ףא .(44-7 צ"נ ,ןס28 "רעטעלּב עשירַארעטַלל,) עָלזנעצער ןַײמ ןוא
 .רעמ סעפע ןעגנערּב ךלא לָנוו ָאד ,םלַאולַימ עצרוק טימ

 ןופ לַײט ַא וע ,ןעמענ ֹוצ טכַא ןנא ךִיא טעּב רעלרפ רֹונ
 ןַא ןערעו טנעכַײצַאב ָאד טעוו רוטַארעטיל 'דיי רעטרלטלצ רעד
 ;לֹזֲא - ,ןפוא ןעטצריקרַאֿפ א

 ןעשִידִלל ַא ןופ רעטעלּב ענלעצנַײא 27 = 8 רווחמ
 רופ -- עזסיוא ןעכעלרעסיוא ן'טיֹול ,(טסקעט 'רּבעה ןהָא) רוזחמ
 יד רשפא זיס ז8 ,רֹופ רָיִמ טמּוק -- טפ;רש ,רַנּפַאּפ ,(02) טַאמ
 ,אנווּפמ יכדרמ ףסי ר"ּב ליש נא רש א 'ר ןופ גנוצעזרעגקא
 .רעטעּפש ַא רעדֹוא) 1600 גָארּפ ,עּבַאגסיֹוא עטשרע לד ךעלגעמ
 .רעד ןיוש -- .098 'ג 318 'ז בקעי-ןּב ל"גפ .(+ רעגערּפ עקִוד
 | 209 'ז ףִא ןעוויוא ט:ַאמ

 ףיווצ ןלא ?'תוישרּפ עּברא לש וו ,,,| רוזחמ, = םב ר וזחמ
 .רעש רעד טלעפ דנַאּב ןעטשרע םַאּב ,(1713 טרופ ןרהיד) רעדנעּב
 ,טַאלּב

 ןושאר קלח ו הנשה לכמ רוזחמה / רדס, = 0 ףווחמ
 רוזחמכ + יֹוזַא ןעּבעגעגנָא זלא רָאיקורד סָאד .(טרופנרהידב) ?"ינשו
 לו לֹזַא רעּבֹוא ,1778 = ה"לקת טכַאמ סָאװ ,6ידעומה םגו עייל
 לעקנלװ עקניל עטשרעטנּוא סָאד ןעסַירעגּפָא זיא .יידעומ,, ךָאנ
 ,רָאיקורד סָאד ןעמ;טשַאּב יֹונעג טשִינ ךִיא ןעק ,טַאלּב-רעש ןופ
 אײמ ףסוי 'הומ תונמה ...סופדבו תיבבי : ַײרעקורד
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 רעוואלקש דוד 'ר ה"ה וינתמ ןהאיצקעריד רטנוא ; ה"יהלצז ס'ימ

 "1 יבצ לל ת פג 'ר ה"הו .ו"ינ

 ןושאה קלהוהנשה לּכמ רחחמה | רדס, = 0 רֹוזחמ

 ףסוי 'ר ה"ה סופדבו תיבב ...וטרופנרהידוק"קב ספדג ...||ינשו
 .ףֹוס) ,.,"ינפ לא ךרוכז לכ, : ןעּבעגעגנָא רָאיקורד סלַא  ,,,"ל א מ
 י.נעדלא םלטרּפ עלַא ןלא ןענעז 8 ןוא = - .,(ןעסָ;רענּפָא הרוש

 ,טַײז טימ ךיז טקעד טַײז ,סעלּפוק טשיטַארגוטוּפ ליווצ לו ,שָלט
 ןעצנערעפיד עשיפארגוטרוא טקיטשינ זיֹולֹּכ טסקעט ךַיײש סָאװ

 -גוַאּב ןערוװעג טצעזעג זלא עבַאגסיוא עכעלטיא וַא ,ןָא ןעזַײװ

 .(רעד

 שולש .ס2 רענעלק .טַאלּברעש ןהָא רחחמ ַא= = רווחמ
 ידי לע :ןעסולשענּפָא ,רָאי ץנַאג ַא רַאפ תירחש ץכָאנ .םילגר
 עטנ ןתנ ףד"רהכ ןב רע ב רכ שש י רוחבה ריצעזת ...לעופה

 ףרצטעוה ..די לע :יולסערּב ק"קל ךומס טרופנרהלדמ "צי ץ"כ
 :ץינסעי קיקמ ל"צז ץריה ילתפנ ר"רתכ ןב *א ומ ש רוחכה
 ע"עלו ןילרב ק"קמ ןועמש רירוהמ ןב דוד 'בה רקורדה ..ידי לע
 .קרד רעטרופנ ע רעה ;ד :סע טסײה ,גטרופנרהיד ק"קב

 ?לָאי

 טַאלּב-רעש .םִיוויֹוטני עלַא ,וָנלֹופמ לא רחחמ =! רוזח ט
 .;סור םעד ןופ ןעז ּוצ ויאס יװ ,1831 רָאי ןִיא ןיוש טלעפעג טֹוה
 01. 160ז10-:טעמטאכעג קיטנעהנעגַײא) לעּפמעטש-רוזנעצ ןעש
 -- .לַאעננילרעטניא גנוצעזרעביא עשידִיי ,(בר רעוועדַאש 110

 ןב ןושהג רקורדה ..קסועה ידילעג :טַײז רעטצעל רעד ףא
 :גארפ ק"קל ךומסה םהיפ תונירמב אלססוב ק"קמ :ל"ז בקעי ר"רה

 סע טסַײה ,8טרופ ןרתיד ק"ק הפ שדוקה תכאלמב קסוע ע"על

 טרעדנעעג טסקעט רעשַידִי - .קורד רעט רּופנער עה יד

 .ה"זַאא ה , ,2-/2 םירוזחמ יד לכגל
 תולהק ראשו םיזּכשא גתנמכ 11 רחחמ = 0 רֹוזחמ

 ,(1758 םדַארעטטנַא) *תושודק

 {יעיבר קלחוןטײּפה תנוכ | םעורוװתמ = ה רדוזחמ

 : ,(1707 םַאדרעטסמַא) "תועובשו חטפ תלפת אוחו
 אטיל ןסייר ןילופ גהנמכוינש קלחורװחמ = }) רוזהמ
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 .(ןָא 2204 דומע ןופ ,ףֹוס רעד ןוא ,טַאלּב.רעש ן'טימ ןעגיֹוּב רעטשרע רעצנַאג רעד :ןעלעפ'ס) טקעפער ,(םיארוג םימי) דנַאב ןעטשרע םעד ךיֹוא ּבֹוה ךַיֹא -- .(1809 ןיװ) +...לעיבר קלח / ... תועובשו הספ // תולפת אוהו .,שדוק תרדה // םעו זנכשַא ןושל םע ןירהעמ םהיפ אטיל ןסײר ןילופ גהנמכ // רוזחמ, = 4 רווחמפ ,(1771 ןֹודנֹול) 'ןטייּפה תנווכ םע רוזחמ, ןופ קורד .רעּבלא .(1704 ןִיוו) +..,תועובש חסּפ תוכס | תולפת אוהו ו שדוק .תרדה םעו זנכשא ןושל םע 1 תֹושודק תולהק יראשו ןירהרעמ םהלפ
 ,(1788 ןודנול) 4,,,רופכ םויו תנשה שאר 6 תֹולפת אוהו// שדוק תרדה םעו זנכשא ןושל םע װ תושודק תולהק ?יראשו ןירהעמ םהיפ אטיל ןסייר ןילופ גהנמכ / ןישאר קלח וו ןטייפה תנווכ / םע װ רחחמ, = . רווהחמ
 .(תועובש) */ ,(חסּפ) ן/ ארופכ םוי) 1| ,(הנשה שאר) { :רעדנעּב !ד בֹוה ךיא 0 ךַאבצלוז) ,,,"ןטייפה תנווכ 7 םע7 רוזחמ, = מ רֹוזח מ
 | | ,ירגירק ןא נא ןהא", : ַײרעקּורד - ..,"העמרא ןורק רעד ןיא טנאנטייל וקסוואטאינאפ - א 5 סינ א טס דיסחהו רידאה סכודה וננודַא תלשממ תחת, :וָלא קנוװ 8 .רָאיקורד סָאד טלעפ ,טקילפ .עגּפָא ןַיא טַאלּבירעש ןופ לַײס רטטשרעטנוא .(רהאווד יוואג) יוננשא שריפ םע אטיל ןיסיײר ןירהעמ // םהיפ ןילופ גהנמכ ינשו ןושאר קלח / הנשה לּכמ רוזחמה / רדסע = !) רוזחמ
 (1816 װעשטַידרעּב) "ןסַײרו ןירהעמ אטול םהיפ ןילופ גהנמכ הנשה לכמ רזחמ, = 0 רווחבמ
 .(םילגר שלש) }} ןּוא (םיארונ םימי) { ףעדנעּב ;ד ּבֹוה ְךִיֹא - .7 ףופעזוי) +...ןירעמ 'םהיפ יאטיל ףלסייר 'ןילופ גהנמכ / ..שטײט ו רװחמכ = 6 רוזחמ ,טרינ;גַאּפמּוא ,(1806  קצנרוּפ) ..."אטילו ןירהעמו םהיפ ןללומ גהנמכ / ינש קלח / הנשה לכמ רֹחחמ} = ק רווחמ
 י) ,,"םילגר שלשל /לנש קלח // רוזחמ, = 8 רווחמ

 ,(1852 ףופעז
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 ,םִיאֹרֹונ םימי - {} ןעלַײט 2 ,'רװחמ, = 5 רֹווחמ
 .1880 עשרַאװ ,("םילגר שלש ןמ, -

 "ינש קלח / ../ םילגר שלש וו ןמ / רוחמס = 1{ רֹוזחמ

 .(1839 ערטסֹוא)
 םע // ןירהעמו ןילופ םהיב //.,/ רֹוחמ} = 6 רֹוזחמ

 ,1808 עװקלושז .רעדנעּב 5 ,.."שטייט

 ,טַאלּב-רעש ןעטקעפעד טימ ,"החנמ ןּברק רדס, = 5
 םילהת רדס, ןופ סָאװ ,ענעגַײאסָאד אמתסמ  רָאיקורד .ףופעזוי
 ןסָימ םענַײאניא טקורדעג ךיֹוא אמּתסמ ןּוא ןעדנוּבעג) *תודמעמו

469 1831 
 ,טַאלּבירעש ןהָא ,8045 ּפיט ןּופ רודיס ַא -- ,5

 טימ סיֹוא ךִיז טוול ,"תונעשוה רדס, ןופ ךַײלג ןָא ךִיז טּבַײה

 *םילהת רדס, טיֿמ םענַײאניא ןעדנוּבעג ,טלעפ ףֹוס ,150 טַאלּב
 ןּוא קוטַײצכַײלג טקּורדעג ךיֹוא אמּתסמ ןּוא (1707 טרופנרהיד)
 .טרֹוא ןעקִיּבלעז ןיא

 .ןּברק :ּפָיט ן'טיֹול ,טַאלּב-רעש ןהָא רַאלּפמעזקע -- .סיואֿפ
 "תודמעמ םע םילהת רפס, טִימ םענַײאנְיא ןעדנוּבעג ,רדס-החנמ
 עלַא טיֹול ,ןּוא (1888 ענלַיװ ןּופ קּוודרעּביא ,1892 עגלַיװ)
 ץייא ןִיַא ןּוא טרֹוא ןַײא ןיא טקורדעג ,(טפירש ,טַאמרֹופ) םינמיּפ
 .םִיא טימ טַײצ

 לנפשא ןושל םע// החנמ ןּב רק // רודיס, = 5

 .(1844 ענלִיװ) "ונתנידמּב לגרומה

 טַימ טלמ .טַאלֿבײרעש ַא ןהָא ,"תוניחת רדס, = ה תֹוניהּת
 , ןוא 8/085 טימ םענַיײאניא ןעדנוּבעג .עיצַאניגַאּפ רענעגַײא

 א .קנטמצכימלג טקורדעג אמּתסמ ןּוא (1707 טרופנרהיד) *םילהּת

 ,לעטִיט ץכָאנ טמּוק טַאלּב-רעש ַא טָאטשנָא .טרֹוא ןעקִיּבלעז ןָיא
 ןייז תונחּת יטשניימ איד ןהעוג ּבאה ךיא לייווצ :לעמער א ןוא
 ןיא ןיא שע רימ ןּבאה ולא .טכעלש ראג ןושל שאד ןזעװג
 ,6טכער טכאמג ןושל נוא טגידנעטש רפ ירשעּב

 1791 אװקלאז) "תושקבו תֹותתֹּת רדס. = ם תֹוניהּת
 'יא הנחּת יזיד / תושקבו תונחּת/ רדס- = 0 תֹוניחּת

 ןראוויג טקורדג לאמ / וצ ויא שע :איינ ףיוא ןראוויג טקורדג

1 
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 טלעטשג ןבאה רימ גוא /:אײּב רפ גנאל ןיוש ןנעז ייז רבא
 ןראוווג טקורדג זיא שע איו // :טרוא ריא ףיוא הנחת הכילטיא
 .(1890 ענלִלװ) *: טרופנרהיד ןיא

 .רעש ןהָא .טקעפעד ."תושקּבו תונחת, = סם תֹוניהּת
 .ןרעפלצ עשלּבארא : עיצַאנ;גַאּפ .טעקשַאמ םמ טצעזעג .טַאלּב

 .טַאלב.רעש ןהָא טקעפעד ."הניחת ס'ש, = 2 תוניהּת
 ,(ןעטנוא ןולג ןפַא טנעכַײצַאּב ןעגְיֹוּב רעכעלטיא זיֹולּב) טרָלנְיגַאּפמוא

 .(18609 ענלַיװ) 'תושקבו תונחּת // רדס , =  תוניחת
 / הנשה לֹּכ / לע / תושקּבו תונחּת / רדס, = = תֹוניחת

 ,טנעכַײצַאּב טשינ רָאיקורד ןוא טרואקורד ."םלארוג טימי וו לעו
 טּבַײה הנוחת עכעלטיא .תועּבורמ תויתוא עסיֹורג טלמ טצעזועג
 .לטטרעפ רעדֹוא ןעגיֹוּב ןעבלַאה) ןעגיוּב םעַײג א ןופ ןָא ךל
 הניחת.רקיע רעד ךָאנ טּבַײלּב .בֹוק ןעסורג 8 טומ (ןעגיֹוּב
 ,הניחת-ּבָאגּוצ ַא סעּפע טלמ טללפעגסיוא רע טרעו ,ץאלפ רעיירפ
 עכעלטיא זַא ,הנװּכ ַאַא טיִמ טצעזעג קוטנעק ולא לקרפִט סָאד
 רעבירעד .רעדנוזַאב ךיֹוא ןערעו טפיוקרַאה ןעֶנעֶק 7 הניחת
 .עיצָאנינַאּפ ןהָא ןיטולחל

 7 :;טנעכַײצַאג ןערעװ ס'הניארו-הריאצ ךד
 0938  רַאּבצלז) 62 ,(1775 ךַאּבצלּוז) ם7 1784 רֹווודִלווונ)
 ויוקל;וּוס) 02 1826(,  עטַלװַאלס)) 22 ,6 גָארּפ 2
 ,צדיה 17 ,( םָאדרעטסמא) 112 ,2 גרוצסינאהוי) 640// ,4
 (+ רָאי 1טרוא) 12 /184(,  ףופעזוי) 47 ,(ן836 טנדורג-עג
 .11868 ףופלזי) 87 ,(1 עשרַאװ) 6625 ,9 עשרַאװ) 07 0378 צניײװ) 02 ,((ףופצזי) 12 ( רֹווודניוונ) 2

 ןניל א ?

 ףיא :ר עטאד רע סט ס מ ַא ןַײו ּוצ סיֹוא ןעעז ּפָיט ןּוא
 לד ףַא םוגרּת ,חוליימ ,תורטפח ,שמוח) לעטשנעמַאזוצ רעד
 .(תוליגמ

 ןינלק ,479--1 רעטעלּב ;ד ;זקע רעטקעפעד ַא זָיא 17



 .טפירש ןעטקַאּפמֹוק ןּוא ןעקיטכיצ ,םענַײש טיֿמ טצעזצג ,
 .םּוגֹרּת טָימ תוליגמ ;ד ןתורטפה טימ  ,םירבד ,וּבדמּכ ,ַארקיו

 אלא 'רדהתמ לעופכ אל רדסמה ידי לעװ :ןעטנוא 2378 יז ףַא
 'הכרב אשא "מו יהכאלמה תאול ייבלו ידי תֶא יתאשנ יבא דונכל

 סיפדמ לעב ייא מ הש מ ררהכ ןב הלמיז ןושמ ש םאנ

 תומדקאכ טַײג 25879 ןוא 2378 ז ;ד ףַא -- .ףא'עי ץימ ק"קמ

 ,טלעפ ףֹוס ,(לַאענָילרעטנַיא עשִידיי סָאד) איל שוריפ םע
 ןענגיופ ןעטשרע םעד ןהָא (02 רענעלק) ז7;צ9 ןַא יא 2

 תרטפה ַאּב 108 ןעגיוּב ףַא סיֹוא ףלִז טוול) ףֹוס םעד ןהָא ןּוא

 ,ץַאז ןּופ לעטשסיוא ,טפירש .טרינ;גָאּפמוא ,(חסּפ לש ינש םוי

 :סע טסַײה .22 ןִיא לה ,ענעגייאלד ,ןעטינשצלוה ?ד ךיוא ןּוא
 ! רָאיקובד .קורד ר ערֹווודִיווֹוג

 לעטשסיוא ,טפירש ,טַאמרופ .טַאלּב-רעש ןהָא יזקע זזא 7
 ץּוח ,טַײז טימ ךַיז טקעד טַײװ 87 ןיא ײװ ענעגַײאָיד ץַאז ןּופ

 =ןל ,לוְלַא ,(ןעצנערעפַיד עשַ;ּפַארגוטרוא ןּוא עלעוטסקעט ענַײלק

 ?רָאיקּורד .קורד ר עווופ עד

 :רעּבלא טסקעט רעד זִיֹא (1877 ןופ קורדרעּכיא) 02 ןיא

 !תועבורמ תֹויתֹוא טימ ,בגא ,טקורדעג) טר;סנעדנוק ,טעּברַאעג

 ,טְקָיטַײזַאּב עלַא טעמּכ רןע ב = ר ט. טימ סעי.קורטסנֹוק יד

 ,07 ןיא ַײװ (דנַאּב ןעטַײװצ םעד רֹונ בֹוּה ךיא) 92 ןַיא

 ןַײא ןיא (עִיצַאנוגַאּפ רערעדנװַאּפ טנמ) םיקלח 27
 "רע ןּופ } טָאלּב ,טַאלב-רעש :ןעלעפ'ס ,יתע -עטקעפעד .דנַאּב

 ןופ ,ףֹוס רעד ןּוא ,ןעטַײװצ ןופ 80--78 רצטעלּבפ ,קלח ןעטש
 רעגנעל טַײז רֹונ .072 יװ טסקעס ןיא טפַיױש .ןָא ןפפ טַאלּב

 .קורד רע ווצע שר ַא וו ַא ְךיֹוא ,ךעלגעמ תירוש 3 טִימ
 1 רָאיקּורד

 ַײו טספעט ןעטשרע םעד רוג פֹוה ךא ,רעדנעב 2 7

 -- .ךעלטנַײפי"זעּצירט, סע טסַײװ 22 ןיא 22 ,
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 ןבויוט תול בא טכער לאז ןמי :27 (} -- 41 8

 ןבײרט תוליבא לאז איױצ ,24 ה +הלשותמ קידצ ןעד רּביא

 : ךיֹוא -- ,לָאמ } ךֹונ ןּוא) 24 וע צרטומ :וא רטאפ ריא ףיוא

 .('מ 3) םכ בס ,84 הל ,83 ֹוכ

 ףיֹוא ןוט ןשײהג תוליבא ןא רפ טאה רעצ :22 בס|

 .|ןצלוּבמ שאד

 -- .ה"זַאא ('מ 3) 8106 ,065 .ם46ַ ,ט10 ,82 :שִ;גולַאנַא

 0 82 - .ו"ױַאא ('מ 9) 8158 ,('מ 3) 8105 ,860 ,24 (2

 88 ,62 - .0284 ,('מ 2) 0148 ,('מ 4 2118 ,809 251 ,ט

 ,847 ,836 2 - .װזַאא ('מ 2) 2128 ,('מ 2) 8285 ,050 .ם

 11 ,8100 ,876 { ,62 - .װ"זַאא (מ 2) 8118 ,('מ 2)) 1

 8226 .8131 ,8100 047 - .װיזַאא ('מ 2) 25 ,('מ 3) 7

 11 ,'מ 3) ט28ו ,803 | ,12 - .װ"זַאא ('מ 2) 8351 ,('מ 3)

 ,('מ 2) 068 011 .832 ,42 ןוא 42 - .װזַאא (מ )) 3

 ,82 טי .ׂא02 - .(לָאמ 3 ס168 ,02 -- .ו"זַאא ('מ 2) 3

 .װ"זַאא 082 תמ ,01 וכ

 {.+ןט ל א ה וצ תוליּבא טגעלפ ןעמי : 8122 1 ,12|

 געט ןִיֹּבִיז ידי :(וצ) ןפ 11 .02 - .גנוקרצמנָא

 טָאה רע ,.ןִיטלַאה תֹוליב א ןקשַײהִיג טָאג טָאה

 טְקלשִיג אוו ,..ןָאט תולי ב א רעירפ ןישַײהיג

 ן;טַײהִיג טָאג טָאה םורד ,.ןַיטלַא ה תֹולְיבא ךיז

 ּוא 02 ,02 :שִיגֹולַאנָא - ...ןוט לַאה תוליבא
7. - 

 םאק ודפ ;558 (1763 גָארּפ בקעי תלהק ,ל"גס בקעי (

 םיִא םוא ךא בי ר ט 'נוא 'ןרדנאוו ֹוצ ךא רדניק ןנייז טימ ושפ

 ןעד ןאט וצ רדֹורּב (ןַײא =| ןייא זיא ךיליב וע איו תוליבא

 .+ןרדנא
 'רע* :524 '(11705 ? ךַאּבצלװ) רשיה ךרד םע ןחוּב ןבא

 סאנאנטססטפ סט א וו

 ופױעציא רעשידי רעד טימ טסקעט רעשיערצעה) רַאלּפמעזקע ןײימ (1

 'מימ שיטנעדיא זיא טפירש יד רעצֹוא ,טַאלּב.רעש םעד טשינ טֹוה (4 ,גנוצעז

 סָאטשנָא ,(1711 ךַאבצלז) 'ק'פל ןוטק רופפ םוי תולמת, סיוא טפירש רעד
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 ןײיק ךיוא העבש ןײק : יא םא תול'י בא ןיק ט ב ײ װ ט

 -מוה) ןחוּב ןבא רפסל שוריּפ רשיה 'ןרד : ְךיֹוא -- ,4טינ םישלש

 .(6...ךא...2) 80 1746(1 גרֹוּב
 טבײ רט ןמ זד תוליב א זדא ;1678 דיגמה רעגָארּפ (3

 :ךיֹוא - ,(17 24 לאקוחי) +ןֹוט טינ וטשלװז תמ ןייא רּביא
 ,18 24 לאקזחיו

 ה ח נמ יש י גמ ,(1609 'טסמַא) ?ד ' ג מ ה :שיגֹולַאנא

 .(18201 עקָארק .1703 ,1777 ,1769 'טסמ8)
 24 +ןיכאמ ןיטיוט רעד יגאלק ןייק טשרעוו אדל :ץִילּבְ|

 וּביוא ןאמ איו זא ןגאלק טינ טשלאז אודי : ןעזיוהנעציוװ .17|
 ,ן8טגאלק יטוט

 :11 (1767 טרעפ) םייחה רפס ,רעטרּופקנַארפ ןועמש (4
 שד ןראו ןּבאוגיב זיא טאּפש בוט {וי ברע תמ ןייז ןעוו !נואכ

 בֹוט םי ראפ ת ו ? ב א גיניװ ןייא ןינעק טינ טה ראג רע
 ,8117 +..ןציז םימי העבש בוט םוי ךאנ רע ומ ןּבייר טי
 110 ,8108 ,208 :ךיוא עז -- 8103 +'ט ףירד 'א ןומ רעצ
 .ט192 ,8120 ,0119 ,8117 ,8116 .ס

 ןרדנא ןעד ךא םירוּפ גאט ןטשרע ןעד רּבאֹי : 0120 ,טרֹוד

 ראט 'א ןייק ..| א ט איסהרפב ת ו ל ב א ןייק רע ראט גאט

 ,('מ 2) 0116 ,0110 :ךיֹוא עז -- .+םירוּפ ןשוש ךאנ ויב ןאט רע
 .ט119 ,('מ 3) 7

 גור סָאד סירפס עדײבפ ןיא טרעװ עיצקנוּפרעטניא רעטלַא רעד ןופ לעטניפ םעד

 ףַאלּפמעזקע ןיימ ןעטלַאה ןענעק וצ ךיא ןיימ ןּכ לע -- ,לעדנערטטש ַא טכיורּבעג

 -- (98 'ג 9 יז נקעי ןב ל"גפ ,1705 ךַאּבצלּוז) עּבַאגסיוא עטשרע יד רַאפ

 ןרא ט אס ש ג עז ' * א קחצי רב ה ש מ 'ר טכַאמעג טוה גנוצעזרעגיא יד

 .גָארּפ

 .ר צ פ ךיוא זַא ,ןערצװ טנעכײצרַאפ ףרַאד ןעגצוװ סטייקידנעטשלופ ןּופ

 !ןצדגערעטש עטנַאמרעד סָאד ןעצּונ ןוא טפירש עכעלנע ןעּבוה ןעקורד ר צ ט

 הוא מה ת ר ונ 8 ןוא ןופ יס וי 2 אה ש * תי ר א ש ש"גצ)

 ןרד םע ןהוצ | ב א ןּומ עגַאגסױא רעטרעפ ַא טכַאד בקטייןב ,(7

 -- .רָאיקּווד סָאד קידנעזײװנָא טשינ ,ר שי ה

 םעד ןהָא ,רש 5 ןרוד ם ע ןחוצ ןג א ןופ קורדרענא (

 -- ,טסקעט 'רבצח

 טו ,6..טבירט; 9 (8 7
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 טריפ רעװ תּבש ןא גח ורסיא ןעוו וזא ךאי : 85 טרוד
 עז - .+תול ב א ןײק טל א ה 'נוא ןלוש טינ ךא םיא ןמ
 ,('מ 2) 8118 ,2112 ('מ 2) 8111 ,8110 ,8108 ,2107 :ךיֹוא

 רע טיג טמוק םייחה תיּב ןופ לבא רד זאא 85 טרֹוד
 א|ײז ג ה וג תל ב א ןייק ראג ראט 'נוא ןלוש

 ,24616 פ1ז 610 6 ח =!ז8טסזח" 1166 ש ,ןרעטש (6
 .."ןעבלרטעג ..טּבַײרט) ןע בל רט תוליב א 6

 ;ךיֹוא רֹופ טמּוק (וויזַאא
 ןוא 1704 ךַאּבצלז - ש פנה ת ה מ ש ןִיא לָאמ 7

 ,ט10) 1805 טריפנערעהיד ,(872 ,0871 ,0870 ,827 ,8259) 7
 -טע ןרעהג 'נואי 1 870 ,1797 ןּוא 1704 ,(וו"זַאא 2854 ,3
 עכעלטע ךֹונ שוגֹולַאנַא ןּוא ,+ןײז וצ גה ונ תוליבא שאװ
 ,ןלָאמ

 ,0173) 1722 םַאדרעטסמַא -(+םֹואפ רואמה תרונמ ןוא
 = טר ףיעס) 1707 גרעּבמעל ,(0174 ,0173) 1767 אדרויפ ,4
 ץטלװַאלס ,(08136) 1708 טרופנרהיד ,(ס1א= איר ,ם2 וט ז
4 (8188, 8189), 

 - רוס ומ ט ב ש / .סנל (1811 רֹוװְדְיהנ) ושיה ב ץ
 טפ0 ,87 (1814) ערטסוא ;024 .8/ (1804) טרופנערעה;ד
 4,046 (1714 ןיַאמ ן'פַא .רפ) תוניחת רפ ס 0 ,(+...םואצ)
 ,('מ 4) 871 ,('מ 2) 070 ,038 (1769 ןיַאמ ןפַא .רפ) םיגהנמ

 טאהצ :048| .064 ,858 (1740'טסמ8) ש רפ מ ארקמ
 טייה גריור ט תולב א ןוומ ףא ןיו ינייז 'גוא ןרהא
 ןוא "תּולבא, ןעמָינֹונְוס ;ד ןּופ טנַאגַאנעּבעל ןעגעװ .ןט לא ה
 : ,ןכ ,12 8 עז "טַײקיריורט,

 - .368/ט399 ת8146 :7 לַײװ (?

 יעש ליפ טה רענ :8908 (1707 טרעפ) ןופיסי -- 8
 ןטיג רפ וצ טולּב גידלושנוא טימ םילשורי ןיא ןאטג קיטש םיל
 .ןרפ גנק לד ןגניווצּב וצ 'גוא רּבייוו ידמערפ טימ ןירוה וצ 'גוא
 םי ראבנו א 'נוא ןיּבור וצ םוא 'נוא הדוהי ןופ טאטש יד ןיא ןיא
 )ביי הט וצ טייקיצרעה

 --.(580) 1700 טרופנערעהיד ,(644 זז ,1854) עשרַאװ ! ךיֹוא
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 ףיר ךוה ןוגינב,) 'ףרֹודנעדלֹוא םחנמ ןופ דיל -- ,3 8

 ;("ונאצמת םע בורב םע ןומהל ףסכה תבהא לע רעטכעוו רעד

 0516 1161 ט6ח 6066 2?00961גתז 646 {

 וםזסמ 0066 ?ט צ8חװחס|מ םֹות טס16 0360 טח6

 .פסתזסומ, / 687ט 506 2660 פסח.

 ןײנַא ןעשיוצ ,טֹוה ,(200 רעטקעל) חי טמ86ט6116 ד"המ

 -ַאּב עּבֹורג רעדֹוא עטכעלש ,ןפֹוא רעסואימ, :שטַײט לד ,ערעד

 ."ןעדנעטשמוא עטכעלש ,גנומענ

 ןַײק טשִינןּוט = |ע דוע פע גמּוא ןע ב ַײ ר,

 -- ,םישעמ ענַײש

 .84 8 עז :'טכוצמּוא ןעבַײרט -- 8

 56 715 שש טז 164: 60ח2ט00/ 1616. --

 .שורג ןבירט 'נואי :214 בקעי תלהק -- ,24 8

 - אדנאש ינא טכוצנוא

 1'ט ײהשײקמּוא ןעבַײרט. - 68 ל"פ5 8

 - .020 8 רעטַײוװ עז

 .לארשי ךיז אדא :289 ,8/045 (1 -=- .(6 9 ליפ 6 8

 .שייק םוא ןסָאװ ,;ד =| יד ןשיוצ םירצמ ןיא טּפעלשג טה

 ;ד ויֹא 830 11 תרצוי ןּוא 8230 2045) .ןביירט אייר

 ,(שרעדנַא גנוצעזרעּביא

 -- 6290 9 עז" רע ט ש ַײ ק מ ּוא 'ט, (2

 'ןיגילעז טײל טינ ךאד אײז 'נו :ץילּב (1 -- ,7 8

 טיבייוטב טייקיטועפ טכער ןו א רד ירשלעפ ןייק

 ,(6 89 םיִלתּת) אהלס
 קיּפסמ שוריּפ םע װ עובשה ימי יפכ רדוסמ וו םיִלהּת ו רדס,

 ירע פ טכ ער םו א. :(1707 טרופנרהיד) 'זנּכשא וו ןושלּצ

 װ םילהּת װ רדס,) +ךילגיבא טּביירטב טייקי 6

 :00045 טימ םענַײאניא ןעדנוּבעג ,1843 ענליװ 'סודמ עמו

 שרַאפ (1817 ןעביירש ןיא טקידנערַאפ) די-בתּכ רענעכנימ ן'סיוא (1

 ןילרעג) ךובירעמײהסעדליה ןיא ןייטשנעוועל ,5 ר"ד ןּופ טכעלטנעװע

 | יי 02
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 -נו א. 5 : 1810 עּבַאגסיוא רעטרופנערעהיד -- ,(:ךילגיּביײא ,,,9
 ןצטּביירטּבכ טָאטש זַײרג) ט בי רטב טייקִיטרעּפ טכע ר
 .+ךילגיּביא

 רד רשלאפ,.5 :(1841 ףופעזוי) "תודמעמו םילהּת רדס,

 פעד ןלא) 6ךילגיּבײא טּביירטּב טייקיטרעפ טכער ןיִֵא
 ןעט;ּברַאפ טפֹוא {ט) | |י'ל ןּוא| רעשִיּפַארגוטרֹוא זִלא עּבַאגסיוא
 ({1} י ל?"מ ףָא

 איר לֶא ןגילעו סיײל טינג טשלאז אודנ :ןעויוהנעצלװ (2
 - .ףךיִלגויא טייה גיטכעריגנוא ןןוט 'נוא) ןשלעפ אד
 רטנוא ןטּפשמ ךיֹוא אייז םיעשר איד 'נואפ ;1078 דיגמה רעגָארּפ
 קּוסִּפ ףֹוס) +..איז ףיוא טיג ךיד םירעּב רעד 'נוא 'םיוג איד
 ,(טלעפ

 רעד 'נואצ :("תֹוניחּת רפס- ףֹוס) תודמעמ םע םילהת רדס = |
 טכ ער ןוא ןוט 'נוא ןשלעפ אד איד ילא ףיוא טינ ךיד םירּב
 - .גגיּביא

 ףלד ּוטסלָאז ֹוזַאפ 1 (1866 ןיטעטש) תודמעמ םע םילהת רדס
 8 ּוא | עו ט גוא ןעשלעפ סָאװ איד ףֹוא ןעמָירַאּב רעד טינ
 .1802 ענללװ : ךיֹוא -- .ֿגְיֹּבַײא טכ ע ר

 ק סֹוע ןןוט, :ךעלדליּכ (2 ,טסוסוססמ :4631 הש 6
 ףעדנַאה ןעּבַײרט ש'בצ ,ךַא פ ןעטמ;טשַאּב ַא ןִיא ןַײז
 : ןּח ןעטכעלש ןיא ,טרעטלערַאפ ןוא ךעלטנַײװעגמוא (4 ,* "וכו
 ."סעּפע ןִיָיג ַאּבי

 ןוט ,טפ עשעג ַא ןע רָיפ (3 ,06606ו06ת :102 5
 .ןע כַא מ (ןעטלעו) } וכו טעּב רַא ןא

 :1711 1 ּב"ווד

 טסוזםוטסח (= 2066, 118018ז6, 200616/8/6) 2. 68
 669622/0 6186 520606 ק.(= 1ז6126 ם; 061 40
 טוס| 88565 ק.; 6468 (104600606/ 616 5106 60

 '61462ט08, 118066/, 616 86156 6118 0.
 :רעללש סיֹוא טַאטְיצ

 4695 180465 ש0/ 01 ס 6 1ז 61 2 6 חי =

 ;ט0 1 (1768 ד"אב ספדנ) תרצוי - .(0 6 ל"פ) 8 8
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 ןוא ט ביי ר ט אד יד ןהּכ ןייא ןופ רטכאט  ןייאפ

 'נוא דנש ישֹורְג 'נוא הפירש בייח וזיא יד יאיירגיטעטש

 ינָיֹא גנוצעזרעביא ;ד זיא 2188 ,א 45 ןיא) .+אייּב רד רטסעל
 -- .(רענרעדֹומ ןעצנַאג

 :'טְיִיקַיט עטשמּוא ןעבַײרט - ,(68ל 9 9 8
 - .820 9 עז

 :101 4 ,ןרעטש 4 -- .0 8
 םססתה 46ז 08! פםֹות (112 םסז 1116ק'ה

 תיו+ 66 201/ח06ז, 08 זתסו 1.16ס'ם...
 יַאּבלֹוצ ;ד טימ ץּוא ןַײז ןעּב ; ר ט ע ג רֹונ טֹוה רע ךֹוד =)

 .(!ןעּבעל ןַײמ ַאּב ,עטמַא
 :'8137 6 ,ןרעטש (2

 026 ש26ז8} = 460 2059 06 560206/ת86 6
 ָׁשס4000-

 :80 82 שש ,ןרעטש
 ט2סזס} - 36004616/.

 :138 64 ,107 4 ,178 ןוא 28 ש ,ןרעטש

 ש26װ !סזח ןוּפזזמ 02 ;-ת שסזתזוסז ההה {שזח

 זופזזסח 020 066 50855 זחוז 8תמסומ חופסוו 20ח 369

 {60 28060, טסצוז6ת, 80מ/ממזסח-

 טרעפ2) דנעגוט עטנהָאלעּב איד רעדָא רּתסא ,ץרעה ףסוי

 +!ץהוא רעזנֹוא -- יז טימ טַָאהק עלסיּב ַא רימ םעהג :8 (14

 ,דנוא ה'ד ,*! ץּוא רעזדנּוא ַײז טְלמ טַאהעג לעסִיּבַא רֶימ ןעּבֹוה )

 | ע צ ה ו א :76 4 טרֹוד - ,(סַאּפש רעזדנוא ,סעװָאטַאק רעז

 ,'םניא
 :251 ,05 וַאלדנעט

 ט26װ = !סקמסמ, ?טזח 500/66 08060.

 יוּפ סָאד טלמרעד טכַײלגרַאפ ץנּוצ זַא ,םַאזקרעמפיוא טכַאמ

 .1016008 עׂשִיל

 ּוצ ןעצעמע ןעכַאמ סָאד (1 ,זמ ,ׂש2 טֹוה ד'הנ סָאד (3

 ,ןעצַיר סָאד ,ןעצעּביק סָאד ,רַאנ ַא רַאפ ןעלעטשסיֹוא סָאד ,רַאנ

 4612 =) (126161 .(ןעשלנַײר ןלא) "רעצּוא- (2 ןערעגרע סָאד

215 



 טשינ רעבֹוא ,ה"י ןעט19 ןימ ששרע ןעגנורדעגכרוד 1 ;וו"צ
 קלופ ןּופ טצונַאב ;1811 עּפמַאק ,1780 גנולעדַא אב טנעבל;צרַאפ
 8100 ךיֹוא ןעשיסעהרעּבַײא ןִיא) ןעסעה ןיא ,ץַײװש רעד ןוא
 .עד ןוא .סַאולע ןּוא ץלַאפ ,(433026ח ןוא ןעצעמע טָלמ 0260
 ןיײלק ןוא 1781 ןעּבעלדניק ַאּב ,ךעלטרַאדנומ סלַא ,טכוּבעג רער
 {126ז61) 1797 רֹופ טמוק ךַארּפשטפָנרש 'שטַײד רעד ןַיא 12
 רעגעכַאַא ןוא ךיֹוא ,,ןעסעהרּוק ,ןעסָלג רַאפ טנעכי:צרטפ ;(786
 .36 (1910) טרעכיוט אב ,182 1 ב"ווּב ןלא ,252 (1836) ןֹוקְיטֹוָלדִלא

 ,ןעטלַאהעג טַאהעג עגולק טֹוה ,עִיגֹולומִיטע רעד ךייש סָאװ
 ןעגיוצרַאפ זיא סָאװ ,(102 ןעמָאננעגַײא ןּופ טמַשטש ןו"צ סָאד זַא
 ,6וח2 ,!זו62 ָיװ ,2 סקִיפּוס ןּופ ףלוה רעד טָימ (ןז/סח ןופ
 אסח- ,1161תז16מ ,10160010 ןּופ !.ט7 ,2 ,642 ,2
 .סיוא רעטכַא רעד ןיא ,136618 ,016600ה ,6 ,6
 ןיֹוש טנַאמרעד ,407 ,ךוברעטרעװ ןעשנגֹולֹומִיטע ןַײז ןופ עּבַאג
 8 א מ ת ס מ+ :ץרּוק טגָא) הרעשה עֶקתֹודיד טשוג עגולק
 ייד ךֹונ רעבֹוא טגנערב 228 ןענלעגנע (םטרווו שָנדִוי
 ןעגיֹוצרַאפפ :797 ,0/5 -- .עמֹווטקַא סלַא ,עיגֹולֹומִיטע עֶקְ;זֹוד
 טיולאפ :890 ב"וחא - טש ער ב ע ה רעדֹוא ? טוז/סמ ןּופ
 ולא רעדֹוא ,ןעצעמע ןעקִירד ץ ּו א 'רבעה ןופ ,תורעשה עלַא
 .גיא.טעּפש ד"המ רעד סיֹוא גנולקָנװטנַא ןַא זדנוא רַאפ טשִינ ָאד
 ּוצ ע;גולַאנַא ןעװעג טלֹוװ ח ןופ ןעלַאפּפָא סָאד) ם0 ע;צקעירעט
 'רּבעה ןּופפ :טרעכיוט -- 61(/4 ןעבעל 61 ןּוא תטו ןעבעל טו
 -- ,1:7(5 ןעמָאננעגַײא ןופ ,עגולק טיול ; ,,.ץ ו א

 :ע8 תוניחת רפס (} -- .(028 86 6 לגפ 11 8
 טינ ןּבאה 'נוא טאּפשיג ןזיוא ןםיאְיבנ ;ד ה 7| *איז .באה 'גואצ
 װ בל א ןשורג 'נוא ליפ ןבאה 'נא טראו לריא ןּביולג ןלעוו
 רפבא שורג ןבאה 5 :538 ,0 תֹוניחּת - .ןבירטיג סופ
 + ט} בי ,ק תֹונָיחּת --.(ס03 ח ,8 תֹוניחְּת : ךיֹוא) ןבירטג טופ

 1) = 602 גזסוט6ח, !סקקפח* 8ׁש/ 7574 --
 -- ,א ,ק ,0 ,8 תהוניה ת ןיא טלעפ .אֹד (2
 -- .ריא !ק ,ט ,0 ,8 תוגיחת (2
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 4847 ,ז תֹונְיהַּת -- .+ןבי ר טג טימ וּביא ןשיורג ןּבאה .,2

 י+ןִיֹּבִלרטִיִג |!טזַײרגרַאפ} טּוט לע ב י א שיֹורג ןיּבָאה ,,+

 ֿכוצ ףטרעהג טינ "ייז ןּבאה 'ייז .נואפ : 488 ,6/145 (9-

 . ןּביױלג ןלעװ טינ ןּבאה ווא !טעּפשג שיוא ?אייז ?ןּבאה גנוא ?םיא

 ,ןיּביוטג ליפ טימ ר ּב י א ןשיורג ןּבאה נוא טראוו ריא

 רּביא נוא טריצלוטשיג רדיוו רדניק ריא ןבאה י"א ןיא ךאנ רדפ

 לואו נתא גאט לואו השורג ןגעװ ןפ ןבל ר טג טומ

 ,6טשול -

 ,8108 (/1845 ַאּב תודמעמו םילהת רדס :?טִיגֹולַאנַא

 ןטשולג ךַײא לאז איו :810 ,1704 שפנה תחמש (3

 טלעז גיּביא רע זלא ךיײלג ןֹביירט וצ טומ ר בי א

 ,ףןבעל
 ,(818) 1808 ,(519) 1707 :שַיגֹולַאנַא

 .ןערעטול ַאֹּב (1606זתטות 66106ח8 :764 ע ,םש 64

 - 42 10 םילהּת

 1722 רֹואמה תרֹונמ - (64 ,44 ,} 38 ל"נפ) 811 8
 טרעהג ןמ ואו זיא ןצאלפ ףיא ןוש שע ןעװק :461 ,1767 ןוא

 רעהיג ןמ שד געט ןא 'נוא 'הּפוח ןייא אייּב ךיילג 'ןייז וצ גיטשול |
 'הא טו מ ר ּב י א טטינ ךאד ןמ רעהיג אוז ןייז וצ גיטשול
 )ביי רט וצ הּפצוח טימ ליווטומ

 -- .(566) 1824 ,(947) 1708 ,(560) 1797 :ךיֹוא

 טינ טשלאז אודי :820 ,שרפמ ארקמ (| -- , 8
 שיא תשא ןײא טימ ןּבײר ט ליפ ש ר ּביא (ןשייקנוא)

 .("ףאנת אל; ןּופ ץעזרעּבִיא) 6טאה ןאמ ןייא איד איורפ

 -וטװַאט ןעקידנעעזסיוא שילרעטסיוא ןַא ָאד ןעעז רֶיֹמ (2

 טסעפ ןעשִידִיי ןיא רעּבֹוא ,ןעשיערּבעה םעד ןעּבעל :םוגֹול

 גנורעלקרעד יד דלַאּב טמּוק שי א .ת ש א  ,ןעטרעגריּבעגנַײא

 שש ײקנואפ ןעּבעל ןוא ,4טאה ןאמ ןַײא איד איור פכ

 .(ףאנ=) ףןעּבַײרט לֵיּפשרעּבִיא, טלעטשעג זיא (ףאנ =)

 --- יז :.רהדס, (2 -- .."רדט, ןיא טלעפ :יײז (}

 -- .מאפשג :,"רדס, (4 -- .,."רדס, ןיא טלעפ (3

 -- ,4 -- } ןצגנוקרעמנָא יד סיוא ןעצנערעפיד יד טימ (6
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 ןעשִידִיי.שְלערּבעה םַאּב ןעּבעג ּוצ - דֹוטעמ רעקיזודרעד
 ןעשִידִיי םענעי רעדֹוא סעד ַאּב ןּוא ,םִינֹונְיִס ןעשִידִיי םעד טרֹוװ
 טריפעגכרוד זיא - (ַיװצ ּוליפַא רעדֹוא) םִינֹונְיס ןעשִידִיי ַא ךֹונ
 רּבהחמ רעד .ןעוווטומ עשִיגֹוגַאדעּפ סיֹוא - קרעװ ןעצנַאג ןיא
 ּוצ ךיא ּבאה ךאי :המױקה רעד ןנא םעד ןעגעװ טגָאז ןַײלַא
 רפ ןושל איול וא אייֹווצ ףיֹוא טראוו ןייא ןטייצ
 אוו ה גיד 8 ' ר ד נג ַא ןי ? א ןיא זע ןד םוא יטשטיײט
 ןלַאפ ַאוַא ןיא ,טלָאמעד =| ןעד באה 'וא טרעֹוו טערג
 יבלאה 'אייוצ ןשיװצ ךא ידייב איד ןופ טראוו ןןַײא = } ןייא
 ,אטלגנירג ןייא תנבל

 תֹונבלעּבלַאה ןיא שלעגנירעגנַײא יא +ןשייקנואג (3
 טרַאדנומ סרּבחמ םעד ןיא רעדֹוא עשלַאכרַא סָאד סלַא רשפא
 הומ "עבַײרט 39 ש רע בל א, ,טרֹוװ עטכיֹורּבעגמוא
 ,טרַאדנומ סרּבחמ ם'נופ קורדסיוא ןַא ןַילז ,םינּפַא

 זיא ןעשִורָיי ןוא ףא ןּופ ןעגנּוצעזרעביא לד ןעגעו 4
 .020 8 ןיא רעטַײװ ךיֹוא דַײר יד

 ןעזיוהנעצִיװ סֹוה ,ןעלּבַאקוװ עטכַארּבעג ןיֹוש טרֹוד !ד ץּוח
 יפניא (0) ןשייק םוא .6 4) |ש ייק גוא :ךונ
 'פ עט3 ןש ייק גוא ,(20) צ"א 'פ עט3 ףערּפ טשייקנוא
 ו"ה רשייקנוא - .(0) טשייקנואיג .(28 ,3) צימ
 ,19 ,160) { ןיריש ײקנוא .(28 ,27 26 ,12 ,10) צ"מ ,(6) צ"א
 סייה שייק גוא .,(20) צ"מ שנירישייקנגוא (0
 (3) זה ,רגעי ןרוה .,18) { איירירוה - 649

 'פיא ןטשייק ןוא ,(4) ןשייק נוא :ץילּב
 ,(29) צ"א 'פ עט3 הערּפ וט גי ט שייק ןוא ,(6 ,2)
 :גיטשייק ןֹוא ראפ 405 צ'מ ?ןטשייק ןוא
 ,20 ,19 ,16 12 10) צ"מ וו"ה שריט שייק ןוא - (0
 ןוא (18 ?גנוטשייק ןוא .(31) לצ"א 'נעג ,(28 ,27 6

 -- ,ןײז הנומ !גָארּפ (2 = .טשייק םוא ; דיגמה רעגָארּפ 4
 ,10) צ"מ רשיק םוא !גָארּפ (4 -- .טשײקיג םוא :גָארפ 3

 -- .(26) צ"מ רפעלש ןרוה ,(28) רשייקנוא 2
 ,תונז ! גָארּפ (6 ---,ףאונ ; גָארּפ (5
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 - 403 אייריטשיִוק ןוא 411) גטיוקיטשִיוק

 ןגיטמפאה טשייק ןוא ןיא (2)6רגיטפאה טשייק ןוא

 .(30) ֿבאיורפ

 ,8 רחחמ) +|שיי ק םוא טינ טשלאז אודצ = *ףאנת אל

 ,1 רֹחחמ) = ַײז ףאנמ סינ טשלָאז אּודי ,(2 ןּוא 081 1

 שיא תש א טינ טשלאז אודצ ,(0170) +ןַײז ה גז מ.+ 9

 / = .('תועובש ןופ גאט ןטשרע ןעד רצוי, ,8 רוזחמ) ףרעוו

 148 (1874 תעשרַאװ) םיגװז ,לעּצֹס ןמלז -- 8

 הלֶי כא או ד טסללָיװ ,עקש;ק איר ביל טסָאה אוד עלַאמ*

 - .גןע בלוי ר ש

 ןופ השעמ :ףעבַײופ ַײועּבִיּבג ( -- .14 8

 .8109 8 עז ,(1571 עקָארק) הנשוש

 ירַאפ ה"ד) 9661ט05 = { ,86 ס 6ז 61 :456 { ב"ווד (2

 ס;מ טשטַײטרַאפ 1482 ןּופ ךוּברעטרעוװ ַא ןִלא .(לָנװוטּומ ,ךערמ

 ,טטס1568616 ,(00556חז6195616/ =) 56טזז11188 ,8

 טכיורּבעג לָאמ עכעלטע שטַײר ןערעטלע ןלא .1106061 ,160166061

 .ַײד ןלא וו"ח סָאד טרעװ ןַײרַא ללּכ ןִלא .ק8646185116 טָאטש

 : רוקמ ןערעטלע ןַא ןיא .ןִיו ןערעדל;מ ןיא טצּונעג ןעשושט

 םטס816/ :ךיֹוא ./סה גּבכ 8ט0661 זמוז 6טס/ 4606

 -- .1ז6/ס6ח

 "הווא ג ןעצַײרט, (} - 08 8 ל"גפ) 15 8

 : רֹופיטמוק (ו"זַאא ..י"ןעּבירטעג ..,טּבַײרט,)

 דכ ,סכ גי ,ס2 אי ,מ2 ה 1700 !קצִירֹוּפ - םייח ץע

 ,83ו ,83 ד ,םק ד ,ם2 ג ,1797 חרֹוודִיװֹונ / .װ"זַאא 82 ןּוא 1

 עשרַאװ 7 .װ'זַאא 542 ,524 ,00 ,4 ערטסֹוא / .ט82 בי 7

 .93 ,36 ,1863 ענלַײװ // ,װ"זַאא 847 ,826 ,810 ,7

 -- .משיק סוא ; דיגמה רעגָארּפ (2 -- ,גנישייק סוא :גָארּפ (

 -- ,(28 ,20 ,19 ,16) ןרוה ,(30) רוה ;גָארּפ (3

 ײַאּפ טשינ ךעלטנײװעג ןענעו ן:קורד רערוװדיװונ ןּוא רעקצירופ (

 ײיצ רעצירער .ןילג ן'פַא ןעטנוא םרירעמונ זיא ןעגיֹוב רעד הֹונ ,טריגיג

 םעד =- לָאצ עשיבַארַא ,ןעגיֹוּכ םעד טנעכײצַאב תֹוא 'רצנעה ;יױװַא ךיא ריש-

 -- .(טַײז יד) דומ ע םעד == תֹוא שינײטַאל ,ט א לצ



 ?21) 1805 ,(597 ,28) ןלס7 ,(527 ,52) 1704 !שפנה תחכש
 ,(810 ילפ) 1865 עשרַאװ ,(52) 1848 עשרַאװ ,(ו"זַאא

 (ןמנַ} "וװדיוונ) וטלד / ,56 (1778 !טרֹוא רשיה בק
 ,ט2 ג

 ןבא 'סל שוריּפ רשיה ךרד ,031 רׂשיה ךוד םע ןהוּב ןבא
 ס}2 ןתוּב

 לוק הנחת, ןיא 6 ,((02 ע) 8 (03 ט) 8 תֹוניחּת
 .("תולכּב

 טוה ,1819 ענללװ) .ספ (1814 ערטסוא) םידיסח רפס
 ,ןפהואג ןייק טינ ט א הּכ

 טרטסוא) וטיד -- .86 (1804 טרופנערעהיד) ר סּומ טב ׂש
 .ןאהואג ריא | רי פ וצ ךאד איד טרעגּבי : 832) 86 1

 ןַײא ךָאנ יא ךיואפ :(1881 ענלָלװ) םִיִקָידְצ תֹוחרֹוא (2
 צתודמ עטוג ענַײז טימ טּב יי ר ט שטנעמ רעד טָאװ ,הואג)
 םישעמ ענַײד טימ ןִיּפ ַײר ט הוא ג ןולעװ טשעוו ודא 8
 1854 עשרַאװ :שוגֹולַאנַא -- .(אפוג ןעטרֹוד 'מ 1 ךֹונ) טא +םִלבֹוט
 ,('מ 2) 04 38

 ןעמּונלג רעּביא רעדַײל רֶוֹמ ּבָאה ךלאַא : 846 ,/ תֹוניחְּת 4
 ץשיורג רומ טימ רעדַײל ךִלא ָאה םעד רעּביא טַײהנִיוש ןַײמ טקמ
 =ןִיֹּכִלֹרטְנִג הואג

 .75 ,ם תֹוניחּת :שְנגֹולַאנַא
 - ,6טר פ א ה ויא שד ה יא גי :567 ,1808 בוט בל (}
 טנעמ רד לאז םורדי : 82 (0 - 6122 3 ליגפ) 16 8

 !שּפיה טימ נֹוא גנוריצ טיפ ןכ ייר ס תֹו א ? ג ללפ טינ
 טימ טביירט תואיג אד רדנ .(תישארּב) +רדיילק יגירּביא
 טימ ןביר טי ג תֹוַאי ג סאת או ,,ןסיפ ינייז ןופ ןטיוט
 ןיא טנואווג המשנ ןייז ןעוו גֹוא* .(בקע) פגנאג ןגיטרפאה םריא
 ןייא ןייז וצ :ןלװג ךיז רע ומ אד ןכיורט וצ תואיג
 איװ ?טוט םעד ןא ןקנעדג זֹומ ווא ןינ ?וצ גידנקֹוּב נוא וינע
 טָאטש ג טימ קיטפיר סעגָאגסיוא עיירט-*ןעגיירפ עקירעכיא יד ןיא (} :
 -- ג} ןעקיוירג שער

 -- .מיומ ןעצ:02 --  8(  ."וצ, ןחָא } ;82 (
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 בר{

 גנאל רע זומ זד ןא רבק ןיא ןסע ןרעװ םרעוו איד !םיא

 "תלהק, ,"ינימש, ,"חנ, ןִיא ךיֹוא - .(ךלי) 6 ביר ט ןא

 .וו"זַאא ('מ 9

 -- .ה"ַאא 8106 ,8174 ,(מ 3) 2156 ,82 :טיגולַאנַא

 - .ו"זַאא 2188 ,('מ 2) 8187 ,8166 ,('8 2) 2150 ,ט9 2
 ,8220 ,0225 ,('מ 2) 0224 ,8223 ,0108 ,ט110 ,800 ,88 ,2

 ('מ 2) 0284 ,8270 ,8250 ,8226 ,ט228 ,('מ 9) ט284 ,8270 ,9

 ,=2 -- .װ"זַאא 28148 ,0133 ,('מ 3) ןכ2 ,87 ,2/ -- .וו"זַאא

 ,813 1 ,02 -- .װ"זַאא 8133 ,20132 ,('מ 8) 8110 ,8102 ,7

 ,8300 ,('מ 2) 8334 .,818 ,442 - .ס50 ,842 ,'מ 3) 810 1

 0421 ,8351 ,('מ 8) 8317 11 ,ט18 1 ,12 -- .ו"ַאא 2

 -- .ויזַאא 8144 ,0107 ,('מ 2) 808 ,06 ,א2 ןּוא 162 -- ,וויזַאא

 ,םַו טכ ,א912 -- .וײזַאא ('מ 43 8368 ,8274 ,('מ 3) 2248 2

 .ו"זַאא 21 גפ ,טו דע ,('מ 3) סנ1 זס ,ס2 ומ ,טַו ומ

 ךיד טאה ןמ ּבואפ :88 (1792 בובל) האריה רפס (2

 ,פאיז רֹּביא ןּבײרט תואג טינ וטשלאז סנרּפ ןייֵא רפ טכאמג

 יקנַארפ ,(833); 1601 טרופנערעהיד - בוט בל :ְךיֹוא (
 - .(81 חי) 1700 קצִ;רֹוּפ ,(841) 1708 רעדֹוא רעד ףַא טרופ

 :208 ל"ש ,(1864 עּוטנַאמ) םיטפוש (1 --. 17 8
 940+ תסז זהֹוסה שס} 2628/6 // 168 הק 4600860/
 ש ףסש6ז טח' 4 6 1 ז 1 ס 6 ח ז0556ח 4 6 ש 8 } { /

 8/060218 48טז0סה טמ' םוז זתומס6ז / םהס סה 8 467

 תפטסמ תפסה / טסת 61:6/ 860045 10ת66/ / תהפמ 5

 461656ת טח!סז זמסומסה 4960

 .ק ז ב ןּופ ךלמ רעד טגָאז
 ןופ ןערעדעפ ןִיא טצוּפעגסיֹוא ךִיז טֹוה בֹור רעד ןעוו (?

 ,(825 ,1697 ןיֵאמ.ן'פצ.טרופקנארפ ,םילשמ רפס) לעגַײפ עדמערפ

 רע גניג אד // לאוונרק ןיא זא טכאמיג ךיילג ךיז טאה רעל

 ןהעז ןלעגיײּפ ערעדנַא ;ד =) איז / .לאז םעד ףיוא ןצנאט םוא

 0 אה רעיא ןייא רעװ רע ןטניימ איז // .ןא רעז ראג לא ןיא

 --.ןהיא :82 (

 -- ,ןביירמ ןגנַאל,1 02 (ג
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 שורג איז רביא ב יר ט רע // .טלאטשיג ןייז ראוו ןיש ראג ןעד
 ,=.ץיּפש רעד ןא ןיג ןנראפ רדמיוא טלאו רע / .ט ל א װיג

 טלא װ ג ליפ ןּכה 'נואי : (1707 טרעפ) לארשי תיראש (3
 ץלאפ טרּבארג ,408 +טיטיג םידוהי ליפ ןּבה 'וא ןּבירטג
 טלעװג ג נו ּב ײ ר ט ט ל? א װ ג יד ןגיק ךיז טח רד בארג
 ,ט808 ,1771 םַאדרעטסמַא : ךיֹוא - .269 +ןלעטש

 -- ,(טרעטלערַאפ) 6681 16/060 85 5 63

 ן|ב } ר ס ג טאה רעג :8401 ,8 רֹוחמ -- 8 8
 חֹורימז םעֹונ קחו ,=) +לוק ךילמיצ ןײא טימ ג גזג יכילמיצ
 ,('5וק תמלענב

 ,(836 }) א ,(049 1) ם ןּוא 6 םִירֹווחמ לד ןִיא שִיגֹולַאנַא
0 031),. - 

 ,845 24 ,ס22 ,ם22 ,22 ,21 ,819 88 ל'גפ) 19 8 |
 :(24 20 בויא) 1009 דיגמה רעמַאדרעטסמַא (1 -- .(81253 ,3
 | בי ר ט ג איו טימ ּבאה ר ט כ ע 5 י ג ןייא ךיא עוז
 ןיא וד טּביײלגיג טינ איז ןּבאה אד יאיז טימ טּפמישג ּבאה 'נוא
 41 ,91 8 רעטַײװ ל'גפ) אב ײי רט ט 25 ׁש י ג איז טימ

 ,(1798 ,1778 ,1784 'טסמַא) החנמ ישיגמ ; שִיגֹולַאנַא
 רבא 'ט כ א לי ג ןא או באה ךיאל :ןעזיוהנעצִיװ -- .גטינ שע איז ןיטּבאלג אז טיכאל וצ איז ךיא שילאי :ץִילּב)

 ,(פטּביױלגיג טינ שע ןּבאה איז
 ,,6/0 6167 זזסומסח" : 6 ,1 ,11 ,2543 ןט ּב"ווד (

 ,(ןעכַאל =)
 ,5634 (06140016ז 1606 : 4 ,{ ,ן} ,2843 ןצ ּב"ווד

 {טתזסמ, 0806ח 805 065 67 685" ,
 ןּוא רעטול סיֹוא ןעליּפשַײּב .ןעכאמ קזֹוח ,ןעכַאלסיוא ה"ד

 - .ערעדנַא

 ןימע :0030 ,1814 רסומ טבש - 9 ז"נפ) 819 8
 טינ וטשלאז הדועס ןייא ףיוא טשיג וד ןעוו טנראווג אייז דניק
 טשלאו טינ ךיד אוד שד ןּכש לֹּכמ וא :ןציז ןטראד גנאל
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 טע ּפ ש ג רדוא ר ט כ לל ג ןיק טשלאז :נוא ןקנירט רוּכיש
 -- .(856 ,1804 :שֵ;גֹולַאנַא) .גןּביירט ןטראד

 םעונ לקמ ,רעזַארַאּבז ץנַארקנערהע ףלֹוװ (1 -- ,0 8

 /ןעּבִ;רטטעג ןע טפע ש ע גצ :106 (1868 גרעבמעל) ןז

 .ףןעּבילקעג דלעג ןִיֶא

 --.8 ,1 ,111 ,3818 זש ּבײװד| ?6/ט60װ 46 :עטעג (2

 - .6ות 61656028 ח6ו06מ :715 עֿפ

 --.124 ,8128 ,123 ,121 ,276 ,32 ,23 ,19 88 לגפ) 21 8

 טופשיג ריא ןדרַעװ איז 'נואג : (1661 :םַאדרעטסמַא) ןֹופיסי (

 טינ איז שדּפ :(8 ,22 8 ל"גמ) ט242 ףריד טימ ןּב ײ ר ט

 רפ איד ן בי י ר ט ןניא טימ ט וּפ ש י ג ריא ןטלאז

 ריא ן ב * ר ט איז 'נואפ }(8 ,22 8 ל"גפ) 6 +ןטפּפוטש

 2456 ףןיא ןטטאּפש רפ איז 'נוא םיא טימ טו ּפ שי ג

 .(6םיא שיוא ןטיטוּפש יז 'נואפ : 8157 ,1767)

 :ד"המ ןעשלשטַײדלעטימ ןִיא : פ'פ 4160 ןס ּב"וד (2

 5036 שְלגרעֶּבנערְינ ,45206 שִיריַאנ 6 ,06514

 יסע טסַײה ,פקס146 ּוצ ולטקעלוק .ת ,(46520+ שידנעלרעדִינ

 ,8652004 טכוּב גנּולעדַא -- .*טֹוּפש רעטרעזַאכעגרעּביא ,ךַאסַא;

 .(פס1ס6ח ּוצ װ;טנַאטסּבוסלַאּברעװ) תה

 רֹופ לָאמ ךַאסַא טמּוק ןעטפירשלעצנַײא סרעטול ןִנָא

 = 6- דימּת עּבַאגסיֹוא רעטלעמַאזעג רעד ןאא } 6

 .פ ק 6 { { 6
 ,84 6 9 ק 0 11 טִימ טַאטִיצ ןערעטלע ןַיײא טגנערּב ב"ווד

 -- 116106מ"

 שירג ?ןּבירט איז ינואי : 87 (1 --(21 8 לינפ) 2 8
 גאמ לואו ןמ* .(חנ) ףרטאפ ןרא ר בי א ט ע פ שי ג

 ןהעמש רפ ֹוצ הרז הדובע רעד וצ ן ב ײ ר סט ט ע פ ש ג

 .(חרק) 61 בירט ג טע ּפׁש ג ליפ טאה חרקי .(ןנחתאו) איז

 2 ןיא ןעװיֹוא סָאװ ,ןעּבַאגסױא יד ןיא יװ ערעדנַא ןא ךארפש יד (}

 -- גסטריטיצ

 -- .ןּבירמ : (א ,א ,1 ,6 - 002 (2
 -- ,4טכאמג טעּפשג ליפ טאה חרקצ : 27 ,02 (פ



 ןמ ךאד לואװ איו 'הרז הדובע רעד ףיוא ןטאּפש גאמ ךמכ
 וצ רעּבא ןכאל טימ | ב ײ ר ט ט ע 9 ׂש י ג ןייק ףראד
 .| ב י ר ט 'וט ע 6 ש ? ג לואװ ןמ גאמ הרו הדובע רד
 ,(טחנּפ)

 --.וײזַאא 8183 ,('8 2) 8147 ,ט17 ,ט20 ,812 ,82 : ׁשְלגֹולַאנַא
 ס170 ,((מ 2) 0107 .,סופ ,02 -- .ודאא 8120 ,02 2
 -- .ה"זאא 808 ,09 ,62 - .ויזַאא 2108 ,9 ,62 -- ,וויזמא
 ,{2 - .ה"זאא 8202 ,023 ,012 - .וו"זַאא 265 1 , 1 ,
 887 ,08 ,822 ןּוא 42 - .װ"זַאא ('מ 2) 0205 ,8278 11 , 1
 ,ט2 ח ,ס} ה ,אן/ - .ה"זַאא 0230 ,0216 2 --  .ו"זַאא
 .82 וס ,('מ 9) ֹסַו גס ,ם1 טנ

 שאד .,ןטלעז רטעּפש אידי : 1678 דיגמה רעגָארּפ (
 - .(4 ן7 בײא) :ןּבײרט ּביא רימ ויוא ט ע 5 שי 2
 .+ןגיירט טינ,.2 : 1702 ,1778 ,1754 החנמ ישיגמ } 9 ךלגמה

 ט 9 8 ש ? ג אה איבנ רעדפ : 1722 רואמה תרונמ (3
 רעד ןופ ןמצ ,2..4תורז הדבע אד 0 8 ןב יה ט 7 1
 ףֹונ) 548 +ןבײרס סע פ סיג לואו גאמ ?הרז הדובע
 'נוא רזײה ךעצ איד ןיא יג סינ אד רעדז ,(אפוג טרוד 'מ 1
 { :איילרלאג סָאטש ןַײרגקּורד| אײלרא ואװ רזייה ליּפש
 ,858 .טרעװ ן| כב * ר ט ג 3ט עפ שיג

 857 ,256 ,1707 - .לָאמ 3 235 ,1101/ :שיגֹולַאנַא
 ,('מ 4) 539 ,1824 - .('8 3) 828 ,7 ,1198 - .('מ 9)

 ףיא ןונ ףליח טאג ךיד טיּב ךלאכ : ם78 ,1661 ןופלסוי (
 למאז רפ 'נוא הנח טגאמ ינייד וצ ,ןונ ןקילגּב ךאמ טאג ךיד טיג
 'נֹוא דנייפ איד רימ ןא ןנגעגיב סינ זאל 'נוא ריד וצ פז ןיימג
 ןפ = ר ט רימ סימ סט ע פש ג ר י א טינ אױ שד

 -- ,('מ 2) 'פניא ;ןטעּפשע 1 880 020 (
 -- ,אתולומו יבכוּפמ א"ע איד םי ם.ופ } 1824 ,1708 ,176/ (2

 == ,8 א 7 טיפ ּ 1707

 -- ,ם4 תל םיבכוכמ א"ע רעד ןופ..כ + 1824 ,1708 ,1797 1767 (5
 -- .שמאמשינפ : (838) 1824 ,(83) 1007



 '1767) +ןגיניירנוא רפ טיג ךימ איז שד 'נוא ןטטפוטש רפ איד

 וצ ךאד קילגּב ךיד טיּב ךיִא 'ךאד ףלעה ךיד טיּב ךיאי 2

 ץאל 'נא ריד וצ המשנ ןײמ םענ 'נוא הנח דיימ טשניד ןייד

 איד רימ טימ ןטאּפש טינ יז ןזאל 'נוא 'טנייפ יד ןטיט טינ ךימ

  ןַײז ןעּבַײרט- -- .(:ןגינַײרנוא רפ טינ ךימ יז ןואל 'נוא םילרע

 :שטַײט ליד ָאד ןעּבֹוה ..,'טָימ ןעטֹוּפש- ןּוא ..."טימ טעּפשעג

 ירַאפ ךרּוד ,ןַײז סנאמ ךרוד (ןיֹושרַאּפסּבַײװ ַא=) ןעכעװשרַאפ

 .גנוגלטלָאוװג -

 טימ סט ע פ ש ג ריא ןרעװ יז 'נואג : 1767 ןֹופיסֹוי (6

 טינ רקלעפ יד ודי ,(1 ,21 8 ל"גפ) 8108 +| ב ײ ר ט ריז

 ליגפ) 8139 = ב ײ ר ט ט ע פ ש ג ריא ןטלאז אז טימ

 885 ,859 זז) 1884 ,(085 ,066) 1709 :ךיֹוא -- .(} ,21

 (1685 עּבַאגסיֹוא רעמַאדרעטסמַא) 120 10 ו טיר א 6

 / 585 זתמת 4566 סטפ 6160 501+ ז/סומחי

 ךָאנ רד ןייז םידרומ ידפ : 982 4767 לארשי תיראש (?

 ןבירטג טעּפש ג ליפ ןּבה 'נוא תורבקה תיּב שד ףיוא ןגנאגג

 'נוא טאּפשג שיורד ןּבה 'נוא הרוּת ירפס ליפ ןסיר וצ ןּבה 'נוא

 .ט120 ,1771 : שלגולַאנַא - .ףטכאלג

 ןאמ ןעד וצ לאופ : (תוניחּת רפס םָאּב) 1 | םילהת (8

 געװ ןיא 'נוא םיעשר איד ןופ טאר איד ןיא טיג טינ אד רעד

 רטעּפש יד סעזיג ןיא 'נוא ןדנאטשיג טינ רע זיא רגידניז איד

 ןמ זא רדנא יד טגנערּב הריבע ןייא ןעד ,ןסעזיג טינ רע זיא

  טצעו ךאנ רד איז אײפ ךא ןמ טיטש אד םיעשר איד וצ טינ

 ךאנ רד תוצע ןזיּב ןריא ןיא ךא ןמ ויא ךאנ רד אייּב ךיז ןמ

 שיגלַאנאפ +אז טימ ט ע פ ש * ג ףא ןמ ט ב ײ ר ט

 ,רודלס סנַײטשּפע לאיחי 'ר םיֹוא 328 םיוּבנירג ,8 טגנערב

 1723 .מ .8 טרומקנארפ

 1 םז {. 1 8 מ 4 8 ט6 הח6גטוממ 95
(1912 1610714) 

 העגרובמַאה יד ןּופ קורדרעביא ן'פַא ךיז ןעיצַאּב ןעלָאצ עטושּפ יד

 -8 ה ןופ קורדרעביא ן'פַא 8 טימ ןעלָאצ יז , ע ט פ * 5 ק ס1 1 ַא פ

 = .טסקעט 8 9 חק ז ג 6 ג



 ; ךיֹוא ו"זאא ..סיֹוא טעּפש עג ןעבַײר 6

 4867 ,805 ,084 1601 טרופנערעהיד :ב |ט ב ל
 1700 קצִירֹוּפ ,(ו"זאא 884 ,080) 1708 רעדוא.טרופקנַארפ
 1808 טרופנערעהיד ,(074 ,84 ,83) 1706 טרופנערעהיד ,(081 ב)
 458 ,84) 1845 עשרַאװ ,(84 ,83) 1827 ףֹופעזוי ,(066 ,84 ,83)
 | (14 ס9) ואאא

 (048) 1814 ,(84 די) 1707 (081 ב) 1700 :8 ַײח ץ ע
 ,{6טעּפשִיג ןיטַײל ןּופ ּבָאה ךלאא : 104 ,1868} .(0559 7

 {ט54 ,814 ,81) 1707 ןּוא 1704 :ש פ נה ת ח מ ש
 .(040) 1865 ,(839 ,ט1) 1848 ,(827 ,812 ,ם1) 9

 :רשליו םּת - .86 (1724 טרעפ) חוחינ חיר ,ץ ַא ש לאוי
 ,.ט4 ,5

 ט עט שי ג ןיּבָאה טלָאז ךָלאי :046 = ה ניח 7 (0
 .טַײל אָיד ףֹוא ןָי כָל ר טָלג

 :ןָנא ךיֹוא הדַאא '*ט ע 9 ש עג ןעכ ַײ י ט (1
 תש ִי ר ד --(ס80) 1814 ,(805) 1804 ר ס ו מ ס ב ש

 484 ט) 8 תֹו נ י ח ת - .82 (? רָאי ,רֹוודִיװנ) ב א ז 7
 6 .ם280 /(א5 -- .( תויכּב לֹוק הנחּת) 0 ,06) 0 ,(824 6

 .עג (ןַײז ,סָאד) ןעמ טּבַײרט ,ןעזעג ןעּבֹוה רָיִמ ?;װ (ןכ
 ,ה3ופ ,רַא פ ,טָקמ ,רע ב }א ,ס ; ו א .ף ַא טעּפש
 .סעּפע רעדֹוא ןעצעמע ּו צ

 : 8 ,1 ,994160 ןט פ"וד (3
 485 066 5608 4065081/ 6060 זהו סוחסחו 066

 זת16 6108

 ?ּוערעטּול ַאּב ,טַײצ רערעטלע רעד סיֹוא ןעליּפשַײּב ךַאסַא
 .ןערעליס או

 ,טרואקורד טשינ טנעײצַאּב טשינ טַאלּב-רעש ן'פַא .'8 ,בומ בל = (|
 לד ְליִמַא ,סריניגַאמ טשינ ,רָאיקורד טשינ ,רעגעלרַאֿפ טשינ ,ײירעקורד טפינ

 ר| יפַגֹל טצריקעג ,דוקיג טימ ,תֹוענּורמ תֹויתִא .סרירעמוג טשיג סנעגיוג
 -- .סָעּבַאגסיוא ערעטלפ

 ;0 |4 ליסמ (2

 םופ ןצהזזסמ 6060 4853 664061/ זתֹוו 46 56086

226 



 / :ךיוא
 085 6069066 זסטוטסמ 066ז ההטסמ 8ח, 0064, טסת...

 : (ךַארּפש רערעטלע רעד ןִיא) ס ,{ ,פ"94160 ןע ּב'ווד

 629 6652606 805 6/ח6זמ 066ז 6685 1ז6ו060, ה8-

 ס6ח, 18146ח.

 - .(12 60 םילהּת) ןערעטול ַאּב

 רעד השמי :2 (1 - 22 ,21 19 88 לגפ) 222 8

 ,4/ןײא זױא ר ט כ ע ל ג נוא 1ט ע פש ג ט ּב ײר ט
 בט ע 8 ש ג טכאנ יצנאג ןייא נֹוא גאט ןצנאג ןייא ראוו חרקי

 (חרק) 44 בײ ר ט ה ט כ ע ל ג נוא

 ם2 ,(8133 ,0132) 02 ,2138 ,012/) 82 :שִינֹולַאנַא

(8126), 82 (8108, 8109), 62 (0898), 62 (}064.1, 866), 

 ,(0887) 42 ןּוא 42 ,(2170 ,0277 ן|) 12 ,(8203 ,221) 2
 -- .(82 טנ ,ס1 טע) 12 ,(4217 ,8210) 2

 אור שד.2 : 1606 בֹוט בל - .(21 8 לגפ) 23 8
 או רדי ,808 +...א ײ* ר סט עפ ש יג ט ש ּב ײ ר ס

 + ..א ' ד ט 9 פש יג ס 3 ײ ר ט (אד טָאטש טוײרגרַאֿפ}

 ׂש א ד רע ס ּבײײ ר ט םורדצ ,808 |אײרטעּפשיג ןַיז ףראי)

 .8607 +ןטײל ןעד זוא א ײ ר ס ע 9 ש ג

 ,(074 ,ס72) 1706 ,884 .,852 ,080) 1705 ו+ שַיגֹולאנַא

8 (064, 056), 1827 (857), 1845 (0862. - 

 = ,4רנװ רעד ו צ+ | ם א 9 ש  ןראנ אידע :ןעזיוהנעציוו

 ! דיגמת רעגָארפ -- .,דלוש איר ןכערפש ראפ טוט ראנ הכילמיאפ ? ץילּב
 =,+ .םלעג ריא 'נוא דלוש ריא איז רפ ןכע-פש ריפ טוט שע ןירנ א"

 - .6..ןמעּפשג טּבײרט נאע : 82 ,/2 (}
 - ,6ךײא ןופ םעּפש השמפ : 22 ,02 (2
 !(887} 82 ןוא 42 ,(098) /2 ,(8109) 82 ,(087) 02 (8

 -- .(123 8 ל"גפ ) טםעּפש טּבײרמ
 - .6לעּפשינ טכַאנ עצנַאנ יד טָאה חרלע 1 (122 ם) 02 (1
 ,(088) 1708 : ,אירמעפש וה סָאד רֹופ-טמּוק אפוג טרֹוד (2

 ,איטעּפש : 1722 ףואמה תרונמ --,(1848)862 ,(887) 1527 ,(8660) 8

 אײרטעּפשיג הרעייא : 1709 גוט בל -- ,255 איירטעפש ,835 איירמעפשג

 .=- ,085 'ג טנייז םימ ,/ג ינייז ,'ג ןייז ,2
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 תוינאב םיה ידרוי (| - .(90 ,26 25 69 ל'גפ) 24 8
 ןרידינ אד אידפ = (23 107 םילהת) -םיּבר םיִמּב הכאלמ השוע
 ףױא ןּבײ ר ט לדנא ה אד איד ןפיש טימ רעמ םעד ןיא
 בארא ריעמ שאד ףיש טימ אידל ,(ןעזיֹוהנעצִיװ) רישאוו ישורג
 אידצ ,(ץללַּבב גורישאװו ישֹורג ףיוא ןקרעװ ריא ןלַאוס 'ןיראפ
 ללפ ןיא הכאלמ יא ןאוט 'נֹוא ןפיש טימ םי ןיא ןרדינ אר
 ,(דיגמה רעגָארּפ) 2רשווװ

 ! רעטּול |
 םוּפ זחוז 56200/60 201 66ז0 1165 !טזסת8 06
 גזו68 ק 6 ח ווסמ ה 8 ח 8 6} ֹוח 405268 302526זח

 ךיואע :(1705 רדאד טרופקנַארפ) ֿבירסומ ןקחצ ךימלת (2
 ףיוא י'גולק רניא טרעװ ן בײ ר ט ל ד נ א ה ליפ ךרוד
 שכלעװ הרוחס טנעניג שדוקה ןושל ןיא טפאש לדנאה איד טרעוו
 ןופ טהיג םורא איז לַײװ 'גנאג םוא ןייא שלא ויא ליפ אוז
 תארקנו .!םיכחמ הרוחסב הברמה לכומ =) ףןרדנא םוצ םנייא
 טדניפ ןמ אויפ ,טפ (..."ךלי ביבס ּביבסו רוחס רוחס יכ .5הרוחס
 שלא ןייז ןילדעש רעמ ליפ איד ןכאז ןרחטמ ַאּב ה"ד| רטנורד
 גידנעטשיב 5 7 נג א ה יכלאז ןרעװ לואװ ןיּבע 'גא 'ןליּפש וד
 רהעמ םעד ףיוא אד איד איײב װלא טינ סע זיא :ןּבירט ג
 .ם19 ..,.ןראפ
 יי 7

 םיההת ררס ,(1707 טרופנערעהיה) םילתת ררס :שיגולַאנַא (}
 .((1831 ףופעווי) תודמעמו

 עסיורג יד ןיא תולוּבהּת :וא תוכאלמ ןעומ נּוא םי םעד ףיוא ןיפיש םימ ןירערינ סָאװ ןישטנעמ ידפ :(1802 טגליװ)) חודמעמ םע םילהת רדס
 -- ,(ןיטניו יד םימ ןירעסַאװ

 -- .תוניחת -פס ַאּב םילהת : שינולַאנָא (2
 רעשידײ טימ (אנידומ יד הירא הדוחי 'ר ןופ) טסקעט 'ףבעה (3

 גקע-ןב ל"נפ ,("נטוק תחּפשממ דזעילא ד"ב 'הילא 'ר ןופ) גגוצעזרעגיא
 -- .(317 ,315 ,314 נ"נ ןּוא) 816 'ג 419 1

 טצטײװ ל"גפ) תוב א י ק ר ש ןופ ארמימ רעד וצ ךמיה רעד )4
8 28, 4)). | 

 שיא 'רבד ?ש וללכג =) ,ןלהיפש ןיא ךױא יהא ;:לדנא ה ןיו ןיא גימכיר ףיוא זיא ןאמ רמורפ ןייא ךאז רעד ןוֿפ ץראקכ : 819 (8
 -- ,("ןכ םג וקחצבו ותיוחסב היהי םימת קידפ
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 ףױא ל ד נ א ה ןייז ךאנ רד 'נואפ ;88 םיגהנמ (3

 .6) ב י ר ט גיטכיד

 ומיא ט ב ײ ר ט רעצ :27 (1844 עשרַאװ) חּתִפי תּב 4

 .(ראפ ֹוצ יו 5 ד נ א ה ןי
 יעג עטמירעג רעדא תואלּפה ירוּפס 'ס ,רווואפ רזעילא (8

 לי ד ג א ה ב ײ ר ט .,ךיאל :88 (1848 עשרַאװ) עטכיש

 ,6טלעג רזנוא טימ

 .(ס9) גהאואוא ,(013) 1883 עשרַאװ : שֵלגֹולַאנַא

 לּודנַאה ןַײא רִי פ ..ךלאפ :23 .1010 ןוא 9 ןיּבול}

 ,ןטדלעג רעזנוא טימ

 :101 4 ,ןרעטש 6

 שסממ 86 םוסלת 8 הפסח 61 ז+זוסקט'ח

 .(ןעּבלרטעג = 4| 3 ר טצ)

 :(33 27 לאקוחי) רעטול (

 ..08 4ט 45ומ6מ !18ת606| 2ט/ 646ח0 1466 0696

 יז ןעויטקעלוק ןִיא ,ה8חשמ! :(פ 272 ןזז ב"װד (8

 ןּוא .פיֹוק ןּופ ןעריפ עלענולסעפֹורּפ ןּוא עקידנעטש סָאד טַײטַאּב

 ,רעקרַאפסלעדנַאה ְךיֹוא ,ןעטפעשעגטַײּב

 ,ה080061 (זסומסח, הפסח, {טמזסמ : טגָאז'מ

 שה; זז 765 : 888661 06וט6מ ; זתֹו סושמפ 1 {

 50 718 : 61מ6מ 11. 4 --

 טיילפ : ספ2 ,1778 רשיה בק (1 - .(244 8 ל"גפ) 25 8

 :שָיגֹלַאנַא - אןּבײרט ליד נא װ נא לי ד נא ה יכלעוו

 .סכ* ,1

 ירַאפ עטמַארגעג ;ד טּבָ;לַאב יא סע* :373 ןט ב"װד (2

 טָנמ טרֹוװ עטצעל סָאד ,,08008! טח6 1/2006/* גנודניב

 .418ט9680604660/ שטַײט רעד

 ּהס ןָא ךיז טבײה סָאװ ,('2 רענעלק) עּצַאגסױא ןַא יא אאאא (4

 | ךָאנ :שיטוַאכ .רעטעלּב יד ןּופ עיצַארעמונ יד ,(טלעפ טַאלּב-רעש) ם טָאלװ

 יש ,תי ,די המ ןעײג ףָאנרעד ,טרירעמּוג טשינ טַאלּב ןײא יא אי ךָאנ ,ט טײג

 ועקניל ףעד ףֶא טוה ײז ןּופ עטשרע סָאד) רעטעלּב עטרירעמּונמּוא 9 ךָאנרעד

 -- ? קורד רערזוודיװ{נ -- ,(ט } טז

 כס



 40126036, םמח 5ק. 2, 818: 16126)..4 ט046ז 61-

 06מ6 !וזתה 1 8 ח 0 6! ט ם 0 ל/ 8 םמ 4 6 }

 { ז 6 | 0 6 ם 645. -

 דנאל רזנואפ :827 בקעי תלחק (} - .03 8 ל"נפ) 26 8
 5 ד ג א ה ילא טנעק ריא ןקידתובחר טַײרּב =} טייוו זיא
 ,(ןּבײרט ןנרד ט פ א ש

 טאה אד רעװ נואז : 035 (1820 עטיװַאלס) ןרהא חצמ (2
 ש9 טאה רד ןב יי ר ט ט 9פ א ש לי ד נ א ה ןלעװ
 עסרַאװ :שִיגולַאנַא | ּב * ר ט ג |!טקעיּבֹוא סלַא טרֹוװרִיפ|
 00 (2) 08 88 רעטַײװ ל"גפ -- ,(037 ,7

 אוד ןעו (ןלובז) אוד ךיד איירפפ :0120 שרפמ ארקמ 43
 ט פ אש לד נא ה (| ת מ ו א ש מ) ןייד םוא) יטשיג זיורא
 ןּוא טרֹוװ ןעשַלערּבעה ןופ טנַאנַאנעּבעל ןעגעוו) 41( ּב יי ר ט וצ
 (2 ,12 8 ל"נפ םִינֹוניס ןעשִידִיי ןַײז

 טפאשלדנאה ליפ רד רכלטיא ןוא* :8140 1145 4
 הּברמה לּכ אלו,=) +הֹרוּת רד ןיא גולק טינ טרעו רד ט ּב יי ר ט
 -,(80 8 רעטַײװ ל"גפ) .980 ,61145 :שִיגֹולַאנַא--,("םיּכחמ הרוחסּב

 דימּת ט לי ד 1 ַא ה סָאװ רעד טינײ : 306 ,2/165)
 ,(טקילפעגּפָא ףֹוס ,....ןְלא גּולק ןַײז ןָאק

 יד ןציז אד ?ץלא.. :81| ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד
 ןּבה יז לייװ רכששי ינּב יד רפ ןדע ןג ןיא ןלוכז ינּב
 ?נֹּב טוײּפשג ןבאה נא ן בי ר טי ג ט פ א ש ל ד נ ה
 | (טפב ךיֹוא ל"גפ) +ןנרעל הרוּת ןנעק ןּבאה יז זד רכשִשִל

 : 380 זע ּב"וד 6
 080061960214 = ם640118010, זחסזס8?טז8.

 : 110 ,3 סּומיסיצִילּפמִיז סיֹוא טַאטָיצ ַא ןּוא
 ..08001+ 6ז זתֹוז םוסח6 0866 416 22126ח 424006)
 606 160 מססג קסו זחֹוז 2602166ח, ט856/ מ 8 ם 4 6 }-

 5 6 ה 21 { 0300 20 { ז 6 | 2 6 תי -=

 אשמ) ןייד םוא|.ע ! רערָאלק .תונבל-עּבלַאה }יא תונבל-עגלַאה (1
 -- ,א|ןּבירט וצ םפאשלדנאה (ןתמּו

 םי=/ (ל) ר (2
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 י(1758 טרעפ) ריזנהו ךלמה ןּב (1 -- .(67 } לגפ) 27 8

 ט בײ ר ט ק ר ע װ ד נ א ה שויד יטייה רכלעוו = !נואפ

 ,1771 עװעקלושז| 803 +טמענ רפ שרדנא ןייא רדיוו ןגרַאמ !נוא

 ה כ אל מ ןײא טנײה טוט אד רד ןאמ ןייא וזא גואה 8

 ןײז יימהיצג טכינ ןשנעמ ןנייא שדצ ,|+...ירדנַא ןייא ןגראמ גוא

 | בי ר ט ג גאט בעל ןיז רע זד ק ר ע װ ד נא ה

 טינ יא שע זא .* :ט38 ,1771 093 צאל רפ ֹוצ טאה

 ויא רע שאו הכאלמ ןייז ןיזאל לאז רע שטנעמ ןייא ךיליב

 ליּפשַײב ןעטַײװצ ןִנא -- .ןפגאט יּבעל ןייז לא טנואוויג ןנירד

 רעשיטַאמַארג רעד *ס ָא ד, טרוווריפ עוָיטַאלער סָאד זִיא

 רעד) רעשִירֹוטירעמ רעד "ק ר ע װ ט נ ַא ה רעּבֹוא ,טקעיבֹוא

 ,(רעשִיגֹול

 !ו"רעוו רע רעװ םיא רע טגארפ אדי : 50 םילשמ רפס 2

 ט 1 א ה זאוו 'נוא / ירעמ לאייג ןייק טשִיװ טשינ רע בוא 'נוא

 וד אײּב רד רע זאד / | 3 ײי ר ט טנק רע ק ר ע װ

 ,+..ןֹּביילּב טכעמ טרענ

 - .סות הּהתטשסזא זםוטסחה 95 ,0/5 (3

 רימי : 825 ,8 רֹוזחמ (! --.(ס ןּוא 228 8 ל"גפ) 8 8

 0 ר פ א ה ןשוװג ן ב י ר ט י ג ןּבאה

 ,(856 1) ס ןּוא ס 87 ן) ם םִירֹווחמ ;ד ןיא שיגולַאנַא

 .(038 0 ,(04) א ,(8104 ע סם

 ןיק ט ר פ ו ה ט ב ײ װ ט איי :8 (1) 4 רֹוזחמ (2

 | ,גיניק ןופ ליטש ןעד

 עשִיפַארגֹוטרֹוא ןּוא .עשיטסלללטס ענַײלק טִימ) שִיגֹולַאנַא

 3 :םִירֹווחמ ;ד ןִיא (ןעזַײרגקּורד טימ ךיֹוא ןּוא ,ןעצנערעפִיד

 486) א (014 ת אז (ט13 ע 6 (0200 1 ם ןוא ס ,3 ם

0 (43), 6 (! 826 
 יי

 ח װ א ג ריא ןז י װ ג טאה איש :(ס07 { 8 רֹוזחמ}

 ! (84) ---.:לוטש סטאג ןפורג ןא טרעו סע סאוו שדקמה תיּב ןיא

 !|+גיניק ןופ לוטש רד ראוו שד ה"ּב ןיא גידרפאה ןראו יז
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 ,6רדיס ןקיד ןייא !גוא החילס לׂשורג ןייא .וא רוזחמ שורג ןייא ןּבאה ךיז רפ ליה גרכילטיא שאד ט ר 9 א ה ןַיז רכללטיא ט ב ײ ר ט טימ אד םירודיס יקיד טימ תוחילס ישורג טימ םירוזחמ ישורג טימ )בײ ר ט ט ר 9 א ה ?2וא רימ שאד טרפאה ןןרזנוא ןגעו ןופ רעה ןלא טמוק שדי ;ט0 ,1001 בוט בל 6

 ,(43) 1134 ,(818) 1845 7 )00(,  ,810) 1808 ,((811) 6 ,(ס1 ה) 1790 ,(819) 1708 ךירא
 840 ף,,טלעג םנײז טימ ט בײ ר ט 0 װ פ א ה טינ רע בוא טמענ רּביא טינ טלעג שנַײז ךיז ר בוא .ע ,020 אטלעג ןייז טימ ט ר 5 א ה ט ּב ײ ר ט ?נוא טמענ רּביא טלעג שנייז ךיז ר ;160 בוט בל (
 ,(888) 1845 ,(051) 7 ,(099) 1809 ,(8 84) 1706 ,(08 1 וס) 1790 ,(8 839)) 95 ; ףיוא
 ,(בקע) ןסיפ ןיימ טימ ןֹּבִל ר טי ג ט ר פ א ה באה ףלאע :82 5
 ,("ודגנ ןתוויג האגּב הטע ןיז 'ה =) )בי ר ט ג ט | פ א ה םיא ןגיק טה הערפ ױװ ןאטג ןא דרעװש ןייא טאה טאגק ; 0100 ,811845 0 ,('מ ן ךֹונ ןּוא +ןלעטש גיטימעד ראג ךיז לאז 'גוא הלעויג ןייז רבא ןבײרט ט ר א פ ו ה  רנייק לװ םורדל ,6טּבײר ט טלעוו רעד ןיא ןאמ איד ט | א פ ו ה רעד ןופ ,טביירש .איהלא זנוא ליּפש אייּב זאדק : 0 ,םילשמ רפס 6 ,(םנ וס) 2 ,(0248) 2 ,(808) 112 ןּוא 62 ,(317 1ז) 17: ,(894) 1123 ,0 וז) 682: ,(8110) 7 ,(8190 2. ,(8179) 02 ,(טראפאהג ; ט150) 02 ,(010) 2 ; ףלֹוא
 ,ןיֹוזַא ,8259 ,085 ךיֹוא - ,6ןאטש ןגיקטנא רע ראו הערּפ ןגיטרפוה ןעדק :834 11 תרצוי)
 ;םײח ץ ע- 84 ה ,אּבה םלוצ 5 רשיה ןיוד :ןלא ךיֹוא וכו *| ע3 = י"ט ט רצע טוה, 6
 =-41705 ןיא ןטלעג רעטרָעװ 2 עטצעל יד ({--| אט וש :טוײרגרַאפ 1700 (8 ---,1708 ןיא ןעלעֿפ רע :רעװ 4 עטצצל יד (2--, 0 זג א ;1705 (}
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 ת ח מ ש - .(026) 1837 ,(824) 1814 ,(83 1) 7 ,(ם2 גי) 0

 ,(226 ,825 ,891 ,810) 1707 ,(096 ,828 .810) 1704 :ש פ נג ה

 י'רסומ ט בש -- .10816) 1848 ,(221 ,019 6 ,810) 5

 .םתו ם י ג ה ג מ - .(86) 1814 ,(800 4

 יסעּפע טימ טרעפֹוה ןעמ טּבַײרט ,ןעזעג ןעּבֹוה רָלמ ָײװ (פ

 יֿפטקסזט'8 = 600118(מ)+ : 1666 ןצ ב"וד (0

 ן'ט;מ טר;לָימִיסַא סח רעד ךיז טֹוח 266תט8ז+ ד"המ ןיא

 טמוק םרֹופ עַײנ יד .ןערֹוװעג טצרל;קרַאפ זיא 8 רעד ןּוא ,ש

 טמענ רעּבֹוא ,ה"י ןעט12 ןּוא ןעט14 ןיא ןעשישטַײד ןלא ףיֹוא

 הסט8ז+ : שַ;דנעלױעדלנ .ןעט16 ץטנָלז טשרע טנאהרעּבַײא לד

.0176 
 :(200 7 לאקוחי) רעטול

 הטפצ זזסחװ 66/60 1606ומ0160, 6800 516 11 0 {

 (הזט זו 6 ט 6 חי

 טאה גנוריצ רנייז טייהגיטשוליג איד 'נואנ : ןעויוהנעציוו|)

 טאה רע 'נואפ :ץילּב - .6ג נג ו ש ר ע ה  רנייא וצ ןאטיג רע

 .טלעטשג דײה ץ לא טש םוצ 'טאריצ שנייז ידייה ןוש איד

 ואד הּב'קה ןופ גנוריצ 'נוא טייהנוש איד 'ןואפ ; דיגמה רעגָארּפ

 לארשי אֹוד וד לארשי וצ ראו אד וד שדקמה תיּב זאד זיא

 אט פ ש ה ה ןײא וצ ןאטג שכִיז ןּבאה

 : (288 גרעּבנעזור) 78--75 ךילאו 1

 046תח0 6ט 2ופ+ 8116 2046 ט86 טמ2טסתז ט01/ -

 טאה רע לײװ םורדי :ץילּב - 28 8 ל'פ) 828 8

 ןיראל ראפ אױ ןײז ןיּביר ט ר אפ טי ול פ ו ה

 .(36 48 והימרי) +ןיגנאג

 י ג ל ר ַּב י ו א ש א ד ךיוא םורדי : ןעזיוהנעצִיוו)

 - .אןדראוינג ןראפ ראפ זיא ןבאז ט 2 א מ '* ג איו שאד

 ט ר פ ו ה גירּביא ןייא איז זד ךיוא םורדע : ךיגמה רעגָארּפ

 - .ןטןראוג ןראל רפ איז ןיז | א ט ג ן ּב ו ה

 - ,ןעּבײרמ הואנפ : 819 ,1805 (}

 2) = ,,8055606 7ז868/, 8ט0!ש6886" (ם6/8 ןֵט 1666).-
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 ס כלל ַאװ קױַײא - .(08 11 65 ל'פ) 228 8
 .סקֹוא ,(1608 -- 1505 ןעשִיװצ אמתסמ ןעּבירשעג) גנולמַאזרעדיל
 : 80 (6 עפורטס) :דול-הלּכ ,די-בתּכ רעדרופ
 01 6121 אסֹות ת 0 { 8 ז + תססמ 00 8ז-
 זת ט + תססת ק ז 8 6 ה { / 485 156 6טסה 4802 6

 4086271 // 66ז 540126ז זמט+ 401 תוחחזמסז 404.
 אױפ :שרפמ ארקמ (1 - .(4-8 29 99 ל"גפ) 29 8

 'נאג ,820 4 ב ײ ר ט ו צ א ײ ר ר ֹו ה תֹונז ןא ןטּביה
 םוא ןא ןטּביה לארשי איד ,087 4ט וצ 'ה ןייז הנזמ ןניא טימ
 (ןשייק ןוא) טינ טשלאז אודצ ,888 4'ט וצ 'ה (ןיגיטעטש םוא) וצ
 ,888 ,(מ 2) 858 ,854 ךיוא עז - .0103 +ט יה

 ;"יירעריה, ןּוא "תונו ,) ןעמְינֹונָיס ;ד ןּופ טנַאנַאנעּבעל ןעגעוו
 ("ןעבַײרט ַײרערּוה ןּוא *ןעשַײקמּוא. ,'ןעגנטעטשמּוא / ,"ןַײז הנומ,
 : ,2 ,12 8 עז

 לוּבמה רוד אייּב ןדניפנ רימ איוו זאא : דיגמה רעגָארּפ (2
 415 94 בויא = ב * ר טל ג אָהיי ר ר ו ה ןּבאה יז

 ההנמ ישיגמ ןּוא ם 'י ד י ג מ ערעדנא יד ןואָו
 ,|ּבָאגּוצ רעד טלעפ

 ןנא ךיֹוא װ"חַאא = עב ַײר ט ַײר ערוה, 6
 -- .(048 ,849) יש ,(סס2 1) 8 ,(87 זע וו 88 (6) { םִירֹוזחמ
 (ס852) 1700 ,(887 ,056) 1767 ,(0191 ,9100) 1 ; ןֹופיסוי
 (1680 ףרודטלַא) קאייריט רשידוי -- ,(טלעפ : 0 ,ט20 ןז ,41
 הנומַא קויח רפס -- ,סכ ה ,אּבה םלועל רשיה ךרד -- .0
 ,ט109 ,045 -- ,8212 ,תוניחּת רפס -- .88 (1717 'טסמׂש)

 : 1966 ןז ב"וד 4
 טז 6 ז 6 ) {: פ:טקץטוח, 8001181ט5, 1010168110*
 עי

 טיול ריטיצ ךיא (}
 ץ6וא 8 095 6 םט 6ז 4, (1606/ 6186 58חחוטח9
 46ט656װ6 (0/45- טמ0 8118116467 ות 'סס1
 196060 1.61/6זח. (260560ז1 06 8 4546016ח46 46
 /ט06ח ות םסטז500180 11 1888, 282--2064 ו1/ 1889, 14--28)י
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 רעירפ ,ןָא רעטלַאלעטימ ןערעטעּפש ןּופ טשרע טכיורּבעג |

 .ת ,ה ט ס ז ןעצּונ ןעמ טגעלפ

 | : םירֹוקמ ערעטלע ןִיא

 8 ט ז 6 63 !ז1 ע 6 ח = 500/48/1, 61199801

 זמסזס1ז!ס8ז/, זחססהּפזו/ 10ז0102//

 - .952 זז הש/ /15 605 ךיֹוא עז

 ןופ ןעמרֹופטרֹוװטַײצ (1 - .(08 ,0 88 ל"גפ) 829 8

 תומש (2) .24 38 תישארּב (1) :(ך"נת ןִיא רֹופ ןעמּוק ה ג ָ} שרֹוׁשי

 (10) .5 0 (9 ,8) 99 19 (? , 7 17 ארקיו (5) .16 (4 ,3) .15 4

 2| 22 םירבד (14) .1 28 (13) .39 18 רּבדמּב (12) 9 21 (11 6

 (20) .2 19 (19) ,33 (18) .27 8 (17.)17 2 םיטפוש (16) ,16 51 (13}

 ,25) .8 (24) .6 (23) .1 4 והימרי (22) ,3 57 (21) ,17 2 והיעשי

 (52 ,81) .26 (30) .17 (29) .16 (28) ,18 16 (27) 6 לאקזחי 6

8 (33) 34. (34) 20 30 (38) 23 8. (56) 5 (37) 19. (38) 30, (89' 

 13 (45) .12 (44) .10 4 (43) .3 3 (42) .7 9 (41) .פ 1 עשוה (46

 7 סומע (32) .1 9 (51) .5 5 (50) ,18 (49 ,48) 5 (47) .14 (46)

 היד (26) .25 5 'א ה"ד (58) .30 106 (54) ,27 73 םילהת (853) 7

 .13 (58 ,57) ,11 21 'ב

 ינעציו טֹוה עטכַארבעג ;ד ןּופ ןעלעטש עסיװעג ןיא (2

 48(1 ,42 ,15 13) 'פניא +| ב ײ ר ט א.ײר י רו הא : ןעזיֹוה

 |3ב ײ ר ט (ַײז =! אױצ ,2620 ,47) +ט שב ײר ט 'ה ..אודצ

 | ביר טא ,436 19) =ה בי ר טצ .,סנעזערּפ 3646 ,44 43) +ה

 5 ב ײ ר ט 'ה |ַיז| טרעװצ .טקעפרעּפמיא ,38(5 ,18 ,7) +ה

 ןירירוה .(19) 'פניא ןירעק ּבֶא (48 ,1) יפניא ןרה :ץילצ (}

 -- .(42) 'םניש

 -- .(80 ,47) צ"א 'פ עט2 'וצרפ טשירוה ;ץילּב (2

 *(44) צ"מ 'פ עט3 זער ןירעק בא .(49) 'פניא ןירוה ;ץילצ (3

 -- 440) צ"א 'פ עט3 'וצרפ טירוה

 יטקימעטש ןוא ,(19) צ"א יּפ עטפ טקעפרעּפמיא טירוה ; ץילב (4

 -- .(36) צ"א 'פ עט3 טקעפרעפמיא
 סםוא ,(17) צימ '8 עץט3 טקעפרעפמיא ןמיקימעטש ןוא ;ץילּב (5

 -- ,(98) ֹוטיד ןיטקימעטש ןוא ,(18) וטיד ןיטנימעמש
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 'הנ ,רתע ,449 =) 3 ײ ר ט 'ה ןי| ןדרעווג ,(02 ,2ש/
 ,51(2 ,87 ,32--27 ,24--22 16 14 1) ( בי רטיג

 +ט ב יי ר ט אײ ר י ר ו ה איט .8 :ץיֹּכ 6
 'ואי .ס / .(14 = ּב װי ר ט יג אייררוהג ,401) סנעוערפ
 לק ילֵא טימ ןִי ב ײ ר ט ב א ײ ר וי ר װו ה טרעװ אױ
 ףלמענ) ןייז םידוּב שדרע ןעד ףיוא איד טלעװ רד ןיכיירגינ
 ףרוד ןיּבײרט ט פ א ש ן מ פ י ו ק רידיװ טרעװ איז
 יע טש ןוא טרעװ ּבײװ ןיידפ .6 // .(20) +(טלעװ יצנאג איד
 -- .(62) יב ײ ר ט טאטש רעד ןיא טײק יט

 תּונוּת וו"ה סָאד (1 -- .(856 ,43 ,20 89 ל"גפ 229 8
 ,25 (4 ,22 (3) ,20 () ,15 16 (2 : לאקזחי ןיא רֹונ רֹופ-טמּוק

69 26, (6) 29, 00 34, (8) 94, (0) 86, (10) 23 7, 10, 02 8, 
48 1, 40 14, 48 17, 060 18, 02 19, 6180 29, 10 35, 60 43,. 

 3 טצעזעגרעבלא (10) לָאמ } סע טרעװ ןעזיוהנעצ;ײװ ַאּב
 ,ֿא ײ ר ל ר ו ה ּב י װ ט אױצ

 עשטַײטרַאפ תונו ת טרעװ 'דיגמה, רעגָארּפ ןָלא (2

 ןו אל ןּוא ,00--14 ,12-9 ,6 5 209 זת תֹו ג/ טימ
 עטעטאמקאגננוטסוזעפעפעצפעגשפלאפ, נה

 -- ,45) צ"מ 'פ עט 'זערפ ןייוה :ץיב 4
 צ"מ 'פ עט3 'ּפמיא ןיטרעק פא ,002) םידוהג .(1) טראוהיג 1 ץילּב 0

 .ךוא .(32) צ"א 'ּפ עט2 'ּממיא .טשירעק בא 1 ,30) טירעקג בא ,03 ,16)

 מנימיעמש ןואנ ,(28 ,27) טגימעטש ןואג .(24) צ"א 'פ צט3 'ּפמיא ימגימעמש
 -- ,651 ,37) טיגימעטש ןואג ,09

 -- ,צ'מ וו"ה ןיוה : ןעזיוהנעציװ (8

 ,{ ,איירירוה וו"ה סָאד ? ועטרֶע עקירצביא עלַא הַא 4

 .ןפ 5 והימרי (2) ,35 14 תישארב (1) ;רֹומ טמּוק סָאװ ,תונז וו"ה סָאד

 *11 4 עשיה (8) ,0 (7) ,7 43 (6) ,27 23 לאקוחי (9) ,27 18 60 ,9 60

 איירירוה ,(1) {} טייהגימעטשנוא ; טצעזצגרעּביא םיא אב טרעװ ---,10 6 4) |

 ,8) .איירירירוה .,(9/ ,7--2) :
 ,11 23 'וחי (9) ,22 9 'ב 'למ (2) ,24 28 תישארב (1) -- םינונז

 איירידומ =,4 5 60 ,12 4 (9) ,4 () ,3 9 6 ,2 1 צשוה (6) ,29 23 (0

 -- ,(6 ,9) רדניק ןרוה ,(5) ּבייו ןיוה ,(0 ,8 ,4--1) }
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 בָאגוצ ַא טמּוק !וס ַאּב רעּבוא ,5 2 ב+ט ײ ק ט ע ט ש

 - .אתונז ןּבייר טעג רֹופ טמוק טרֹוד ןּוא ,רעצעזרעּבנא ם'נופ

 (ט מּוק ףֹוס)
 יקצולירּפ חנ

 ןעמּוק טעװ 88 עקידרעטײװ יד ןיא (4) :ןע גנוק װ צ מ א3 כָאנ

 ,תוכרצה ,טפַאשרעה ,לעדנעה :ןעטקעיבֹוא עכלעזַא טימ | ע 3 ײ* ר 8

 ,קרעוו ,לַאג:ןּוא-טּומרעװ ,ןעזעוו ,רעדנוװ ,רעכוװ ,ןעטרווװ ,טסוללוװ

 ,םשה.לוליח ,תֹוּפצּוח ,הּפצּוח ,תּונז ,ל;ּפשנעטַײז ,ןעצפִיו ,ןעפיוז
 ,םייקנרעלורט ,גנורעיורט ,תובישח ,תופלצח ,תודיסח ,הפינח ,הפונח

 ,טַײקיטּפַאהנעגַיל ,לַײװצרוקסעב;ל ,ףּושיּב ,רעמָאי ,ןערעיורט
 ,טַײקלללװטומ ,לָיװטּומ ,ערח.ןֹושל ,עמרעל ,ןעּבעל ַא ,דַײל ,תּונצלל

 .,רוכוי.בּכשמ ,םישעמ ,תֹורָיסִמ ,תונישלמ ,המחלמ ,הכאלמ ,טַאטסימ

 ,ןוהצנ ,םיסנ ,טיֹונ ,טַײקשִירַאנ ,טַײהרַאנ ,סעּבַאנ ,ןּתמויאשמ

 ,טכַארּפ ,קיטללוּפ ,תוירע ,טַײקתוע ,תווע ,גנֹוע ,הריבע ,הרוחס

 ,לרעּבֹוצ ,ןעסערפ ,דַײרפ ,ײרעשטלעפ ,עיואטנאפ ,תוצירּפ
 ,ץַאשנַאמֿפיוק ,טפַאשנַאמפיוק ,סעװַָאטַאק ,תֹורצ ,רעצ ,תועלנצ

 ,תוליכר ,דַײר ,ןעּביֹוו ,שאר-תולק ,גָאלק ,תוגירטק ,לַײװצרוק
 ,טרעצעװש ,אוש'תעּובש ,דנַאש ,טַײהקלַאש ,רעכַאש ,תֹוחְיצר

 ,טרעלכַײמש ,גנולכַײמש ,תועומש ,קרעװּפמיש ,טַײרטש ,תוטש
 ,תּונלדּתש ,ײרעטעּפש ,טעּפש ,ןעלַיּפש ,טֹוּבש ,סַאּפש ,ײרעמלעש

 ,טַײקסוּב ,דַײהויוּב ,טַײקידרעװמּוא ,ןֹושש ,הררש ,החמש ,קֹוחׂש

 .וו"זאא םילבה ,גנולדנַאה ,ץרא-ךרד ,םז;טעֿפעד

 סָאװ ,(62) בוט ב ל ןּופ עּבַאגסיוא רערעדוא-טרופקנַארפ יד (ס}

 ראלפמעזקע ןעטקעפעד ַא ןיא ךעלגנעגוצ ימ זיא ,ןָא 16 8 ןּופ ריטיצ ךיא

 ן'טיול ךיא םיטשֲאּב טרואקורד .(רעס רעד ןּוא רעטעלב 8 עטשרע יד ןעלעפ'ס}

 א"אל ןב השמ שדוקה תכאלמב לָעֹופֹה ידי 69 ראפתהל ידי ישעמ הזוּפ  ןֹופֹולֹוק

 {טצעלקרַאפ ףֹוסְו .,רפ ק"קמ היצ ןסערֿפו רצעז 5/ שליצרעה ןועמש רירחכ

 ןסערפ ל"ז שלפמיג םייח ר"רההכ א"אל ןב ףסֹוי שדוקה תכאלמב ?עופה ידי לעו

 לעופה ידי לעּו {טנעלקרַאמ ףֹוס} ..רופקנרפ החפ .ע"על :גארפ ק"קמ רחיצ

 .קקמ רצעזו לשַײֿפ ארקנה לו לגס םלושמ ררהּכ אאל ןב לאומש שדוקה תכאלמב
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 = ,4הרדאד טרופקגרפ הפ עעל ץיװרוה החפשממ הריּבה ןטּבעלקרַאפ ךשמה} ,,,רפ

 ,20 'נ 284 'ו בקצייוב סיֹוצ ,1708 = ה"סת ןָא ךיא םענ רָאיקּורד סלַא

 ,ןופולוק רעד) 1/68 ץ ע מ עּבַאגסױא יא {,2 הניארו-הניאצ יד (ם})

 טריטיצ ץפֹוי סָאװ ,ןופולוק ן'טימ שיטנעריא זיא ,'9308 'ז ףֶא גנצרב ךיא סָאװ

 ,(388יז | "סקנש, רענַאקירעמַא ןיא

 ,4109 } פופ : טףטש (2 הרוש) { ,14 8 ןיא ,819 ' ףֶא (8)

 ,8127(4 8 ל'גפ) 16 סע ;} טײטש 320 ו ףַא / ,40100 8 צזע :ןײז ףרצד

 - ,8128(6 8 ל"גפ) 16 ָףצ יו ףרָאד

 יעצט הארטע טוט

 ' * א ק.
 ףיני"רקא ק"קד תוליהקה תוריוג לע הניקג ןיא .ןפ .ג)

 ,ךַײרנַײװ .מ .ַאב טקורדעגרעּביא יא סָאװ ,(1648 ,!גָארּפ)

 ,(1928 ענלַיװ) *עטכ;שעגיוטַארעטיל רעשִידִיי רעד ןּופ רעדליג
 ןיא וא |} ל א ק פאק ןעדע : ריִמ ןענַײל ,4 ,21 עפָארטס ןִיא

 םּוצ רעקורדרעּביא רעד טִיג - ,8טריל רפ ןרדעפ יד רעד רילדא
 טנעקעג סָאד טלָאוװמ, : גנוקרעמנָא יד וצ +| 7 א ק* וװ'צ
 רעּבָא : 48! ד"המ ,480| ד"הנ ןופ טרָאװטַײצ ַא לו ןשטַײטסיוא
 וװ'צ ַאזַא זָיֹא ןרעסקעל ַאּב טשַינ ןוא ּב"וד ןיא טשִינ תֹויִה
 סָאד ןעמענוצנָא טקיטכערַאּב ןַײז רשפא טעװ ,טנכַײצרַאפ טשִ;נ
 ,"שרוש ןשִיװַאלס םעד ןופ ,| ל ָא ג קיטנַײה רעזדנוא רַאפ

 עג שוריפּב 115 ןרעסקעל ַאּב ויא 1 טָאג טוט עשזיסָאװ
 ,א8! 6060" שטייט רעד טימ וו"צ ךַאװש אהושפח : טכוּב
 ןעו ,ךעלדנעטשרַאפ טרעװו םרָאפ רעד ןיא ש רעד .(ןרעװ לָאג)
 ןלא .8,2/069 טגנללק טַײהרעטריטקעלּפ 481 זַא ,טסַײװמ
 רד"המ) ן ע ַײ* ק ןיא װ ,ןדנּוװשרַאפ ש רעד זיא ןשנדוי
 .וכו (טש6/ ד"המ) ר ע ַײ א ,(טשסח

 ירעגריּבעגנַײא טסעפ ןשידַייטלַא ןיא סָאד ּביֹוא ,סנקִירּבִלא
 ןופ טקעריד ןעמּוק ןעוועג טשַינ וליפא לָאז +ן ל א ק* עט
  צשידייןרעטניא עטוג ַא ןַײז ךָאד סע ןעק ,ו"צ ד"המ םעד
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 רעטַײװ ןעלעװ רִימ ָ!ִװ ,זיֹא סָאװ ,45 א קי וװ"ּב ןסיוא גנּודְלִיּב
 - .ןשִידְליטלַא ןיא ןעוועג ןעמּונעגנָא רעַײז ךיֹוא ,ןעז

 רעזדנוא ןּופ לַײטַא ךרּודַא רָימ ןרעטעלּב --. 1 8
 .עטניא ןָא ךיז טּביולק ,רוטַארעט;ליך"נּת רעשידִיי רעטקורדעג

 ,לַאירעטַאמ רעטנַאסער
 'ר לש 'ס :ןרעװ טרָיטַיצ יֹוזַא ןלעװ קרעװ עקלרעהעג ?ד

 דיגמה רעגָארּפ ;6 - ץְילֹּב 1 8 - ןעזיוהנעציו ; 4 - לישנא

 {ן--- 1738 ָאטַיד { - 1699 דיגמה רעמַאדרעטסמַא ;ס - 5

 ,ארקיו ,גרעּבנעלַאק ךירנעה ;(0 - (1821 עקָארק) החנמ ישיגמ

 .ה - (1757 עלַאה) םירבד

 : טרָאד ןעניפעג רַימ (4

 הס8 5 א ק :חת'8תזעממז{ ,62!טט5צ ,וו"ב ,0רק. (8)
 +ף פ א ק 5 א קא ,(ָאטיד) 8 ג נ ו 5 א ק ,(40 13 ארקיו)
 .(03 2 ּב"מ) 8

 :0סזתיֿפחזאמ'מ חמזעז ,68!טטזת ,(15 29 לאקזחי) הָרֹקִמ (ט)
 .םס 4ט ל א ק י ג ןראװגפ ,68 +ןדר()אװ)ג 5 א ק

 ויב לא ק :חת'טחזפ ,68!ש66/טזמ ,וו"ה ,הָח ר ק (0)
 ,(24 5 והיעשי) 0808 ,(57 48 והימריו 08808 (ו"צ ַא טימ)
 - .(1 14 םירבד) 86 ,(/} 2 15 יִשיו 6808 ,(31 27 לאקזחי) 6
 15 ישי) 8 51 27 חי םקםט ,624 * ישי 0 ג נולא ק
 סומע) 68 ,(18 7 יזחי) 208 ,(56 21 ארקיו) |י טימ| 688 ,(2
 15 ישי) 0 ('בד 8 ט ײ ה 5 א ק - ,(5 4 ימרי 8 (8
 22 ישי 06 ד ײ ת 5 א ק - 16 ו החכימו 8 ,(סומע סס ,(
 'מריי) 8ס ט ײ ק 5 א ק - .(הכימ ,5 47 'מרו ,18 7 יףחו ,2

 .(12 22 ישי) 6808 יפנָיא .} 7 א ק - .(הכימ) 620 ,(6 7

 ;(51 22 וחי) 66 68/ט0טזח 1666זט381+ ,ה"ריק היו (6)
 ,םסס (דיתע ןופ לַײט סלַא) יפניא ,{ ל א ק

 6835 1061 ,6810/ט6+מ 180066/ 810! ,0 774 (6)
 46 7 א ק ףךי ,(. ף(ןיכאמ) ל א ק (ךיוצ :(6 16 'מרי)

8, 
 ; (16 1 הכימ) 1808 {6 ,רטטַארעפמלא , הר 8 {8
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 +ןיכאמ לא ק ךייא טייפ ,8 +שיוא 5 א ק (ראה ינייד ףּפור)ּפ
 .080 (וטטַארעּפממא ? א ק ,6

 ױֹּכ :(5 21 ארקיו) 602|טו0/טזח 1868 ,ההרקִֶי (8)

 גנילא ק לאו ,3 +ןכאמ גנול א ק לאז ,2 +) לא ק ןלוז
 ,8 .ןכאמ ? ט א ל פ לאוו ,( +ןיכאמ

 ר ט ני הי ;חח'טחזמ ,68/ט/6טזמ ,וו"ה ,ת ח ר (ת)
 ןוא 42 13 ארקי) 68 ,(48 13 ארקי) ה (0 +נ נול א ק

 .| (6) י צ א לײג -

 תזמזסז סיפ 1127ה006מ 8 ,668108516ז ,וו"ב ,0 3 3 (|)
 ר ד א פי - . גג גו ל א ק ר ד װ בל :(41 15 יקיו)

 ,8 6 צ א 7 ג רנייאע - .68 +ג ג |ל א ק

 'קיו תמסעתהה ספ 82200688 ,ו"ה ,2חבג (!)
 ר ד א פי - .8 (6) +ג ג | 5 א ק ר ד ו בצ :(45 ןּוא 42 3
 (םאא ,4טיא ל ה א ק רע אחד - .08 () +ג נול א ק
 .ה . פ אק 5 ה א ק

 (א) :שטַײט עקידנעַײװצ ַא טָאה ל א ק וו'ּב סָאד 6
 -עגסיוא ןַײלַא ןענעז רָאה ;לד ןכלעװ ןּופ ,ּפָאק ַא טנכַײצַאּב סע
 זיוא ראה טּפוה איד ןאמ םנייא ןעװג :; 40 15 ארקיו) ןכָארק
 יסיֹוא ןענעז ַײז ןכלעוו ןּופ רעדָא ,(8 אלאק זיא רעד 'ןילאּפ
 איד טפפור יןיכאמ לאק ךייא טייזפ : 16 1 הכימ} ןרָאװעג ןסנרעג
 4ךיד רעשיּב 'נוא 'שיֹוא לאק (ראה ינייד ףּפור)פ ,(6 +שיוא ראה
 טכיֹורּבעג טרעוו'ס (ב) - .תוליבא ,שפנ-תמגע ,רעצ ןגעו ןּופ {8
 איז ןּבאה םורדע : שוריּפ ַא טמוק (05 2 ּב"מ)  ןנא .ךעלדלִיּב
 ל א ק טאטש איד טשאה אוד ר ל א ק ןפורג ךאנ עשילא ןא
 איר ןעד 'ןנעק ןניד ראפ ןירד שקינ רימ שד שנוא ראפ טכאמג
 ןיא טאטש איד ןסיוּב ןופ ןגנערּב וצ רשאװ סיז ןגעלפ ןגנוי
 עשילא לײװ רבא טפאק ראפ שע ןצאה 'נוא ןירא טאטש איד
 אלז ןּבאה טכאמג טוג טאה טאטש איד ןיא רשאו שד דנוציא
 לװ ,ל:פיֹװַא ָאד טַײטַאּב ? א ק) (ןראל האפ הסנרּפ ריא
 ,(?טסלװרַאפ ,טסָלוו,

 7 א קע םֹוטלָאּפמָאק ןנא ודנוא רַאֿפ זיא (א) שטַײט
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 לאקצ :טַײטַאּב סָאו  ל א ק וו"צ ןִיא ךיֹוא .+ף פ א ק

 .רָאה לד ןירעשּפָא ,"ןּפורסיױא , ,ןסַײרסיוא ה"ד ,גןיכאמ

 ,ט יה לא ק ,גנול א ק רעטרעװטּפיוה עלַאּברעװ יד (3

 --.חנזטזזמ ,08וט/טחמ (א) :קלשטַײטַײװצ ןענעז ט יי ק לא ק
 החרק האב, : 5 47 והימרי) *ןּברּוח ,גנּוטסלװרַאפ, ,ךעלדליּב (3}

 דייה לאקע ,8 +הוע ףיוא ןמוקג זיִא גנולאק ןייאנ = *הזע לא

 רמולּכ טייקלאק ןייא ןמוק זיא יוצ ,(  +ןימוקג הזע ףיוא ןיא

 טייקלאק ןייא ןמוק זיא זע ,ם +הזע ףיוא ןמוק זיא תונערוּפ ןייא

 - .(= ףהזע ףיוא ןמֹוק ויא תונעיוּפ ןייא רֵמֹוּלּ

 לא טלַא ,ףפאק ןעד ןל א ק טיש 4 -- ,2 8
 ;ד ןָנא רימ ןענעגעגַאּב ,ץַאז ןרעגנעל א ?ןופ ץעזויפ

 סןּוא 6 4994 ע) ב (06-304 ז"ז ןויוא ע) םירֹוז ח מ
 ,(0321 ו1) } ,(8220) ן} ,(0261 זז)) 4 ,(0103 ז) ןב 6 יו

 ןעד לא ק ןכאמ וצ טינג : (806 11 ? רוזחמ-,ק ,(838 ט) ןז

 ,+ףּפאק ןעד ןלא ג טינג : (8140) (ב ,(8161) 0) םִירֹוזחמ --ּפָאק

 .רעּבִיא םָיֹרחחמ ?ד ןָיא ןרעװ "תחּבג, ןּוא "תחרק, ( |

 8 - (גנולאק וטניה .גנול אק ר דע פל ;טצעועג
 0 ,(866 ו() 7 ,(0123 ז() 9116 0 ם ןּוא 16 ,(094 )}

 ,(838 ץ) ןא} ,(8209 1ז) 2ןא ,(8322 ו1) | ,(8290 ןט) ןב ,(8262 וז)

 ,(0149 ז) ם 2ק ,616ר0 0

 אחצ :825 (1097 ,מ .ַא טרופקנַארּפ םילשמ רפס 3

 ןעד זױוא .ץנאוש םנייז ןוא ןרדעפ איד ץנאג םיא ןטפּפור

 יִל א ק ץנאג ראו רע זאד 'לארּכיא פייל ןעד זיֹוא !נוא לגילפ

 ּוצ םייה רדיו אד גניג רע 'ןיימ ןנראשיג ןייא זא ןיילג וא

 ןפראד איע ;05/ שרופמ ארקמ - .זסֹולַּב טנוא טנקאנ יזיֹוה
 1722 רואמה תרונמ - .+ןירעש 5 א ק זאל טינ ףּפאק ןריא

 -,860 אגנו לא קע ,0159 .ןאמ ריל א ק אוד איג- : 1707 ןוא
 * ה א ק ראו נֹואְפ :2875 (177/ אווקלאז) ריזנהו ךלמה ןּב
 האריה רפס - .("ןאּכמֹו ןאּכמ תחורק, =) ףןטַייז איד ילא ןופ

 = ,שורררעפע (1

 - 6, עראפע (2
 - ,גנאלק :קיוײרג לָאמ ןײא (3
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 טימ | י ל א ק ּפ א טינ ןמ ראט ךואל :'8155 (1707 ּבובל)
 ,(ןלָאגּפָא ה"ד) +בייל ןופ ראה איד רסעמ ראש ןַײא

 רעשִידי רעד ןוא ךײ טזַײװַאב ן לָא ג -- 3 8
 ,טעּפש גּונעג ךַארּפשטפִירש

 ךיז גסיל רע :רָימ ןענַײל (81 אכ) 12 ןּוא 53 חֹּכ) 32 ןיא (}
 -- .+|ר עש ןזאל ?טוה ךיז רעצ ,('חלגַלו,=) +2ראה ןיײז ןרעש
 ,(64) 82 ,(855)צ 2 ,(850) 62: ,(850) 87 ןיא שֶיגָאלַאנַא
2 (655), 02 (1 681), 112 (8107), 12 (1 100), 142 (854), 
2 8544), 

 פ א ךױ ט(א)ה רעג : ןגַײקַא ,(647) 82 ,(5 1 2
 - .6ט 5 א ג י ג פ א ךיז ךאד רע טאהפ ,,ט ל א גיג
 .(טָאמ 2) +6ט 5 א ג ג פ א ךיז טה רעא :(072) 07

 טױאב ןעד ךיז טה רע 'נוא+ ;855 1797 שפנה תחמש 4
 ,6רסעמ ראש ןײא טימ ט צ ופ ג

 טימ טלָאגיג דֹרָאּב איר ךיז טאה רע גואפ : 20 ,98
 ךיוַאּב איד ךֶיו סָאה רע תאל ; 037 ,1865 .צריסעמ רָאש ןייא
 - .ףרלסעמ רעש ןַײא טָימ ט ל ָא ג ! ג

 !ד ןסָאלשעגסיא טשִוו רַאפ טלַאה ךאא -- 4 8
 א ןוא רעּבָא | 5 ָא ג ןוא +| ל א קי ןשיװצ טּפַאשהבורק
 .=) ל א קי ס | ל ָא ג :גנוטכָלֹר רעקידכּפיה

 ףשיװַאלס רעד ןייס סָאװ סֹורֹוקיּפא ןַא ,ונייהד ,ןְיֹּב ךיא
 .} 5 ָא ג ןופ גנומַאטשּפָא

 - .טרָא רערנַא ןַא ףַא - םעד ןגעוו רעכעלר;פסיוא רָאג

 ןו ע ל
 תֹוגָיַק ענעגַײאָיד ןּופ ,2 לַײצ ,43 עּפָארטס ןיא |.ּפ .נ)

 יטרַאּפ ןופ טשּפ םעד ןַײטשרַאפ טשינ רעקורדרעּבִיא רעד ןעק
 .| | ע ל י ג ןסיּברא, קורדסיוא ןיא "|ז ע ל י 2, .פיצ

 -,םזאל ףסוי 117,627 .זאל 222 ,82 ,טעיל 2 היל :42 (}
 -- ,ראאה :07 (2

 סאה רע 112 -- .טאה ;'2 ,22 ,ם2 .טה 142 ,82 ,62 (2
 --- .םזאלג ךיז
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 40461656ת 'טרַאּפ 185968 ד"המ ,ךעלר;טַאנ ,זיא'ס (}

 16560 :098 11 ןךוע --,(145 רעסקעל) "ןעלמַאז קידנּביולקסיוא ,

 לז טָאה'מ יװ םעדכָאנ ,ןעכַאז ןעמענפיֹוא ,ק;דנעלמַאז (1,
 ןרעדנװּפָא ןּופ ףִירגַאּב םעד טימ (2 :טקרעמַאּב רעדָא ןענופעג

 ןטלַאהנַײא ןּוא עקיטַײנמּוא סָאד ןדַײשּוצּפָא ידּכ ,ןּביֹולקסיוא רעדָא

 טאלַאס ,עװַאק ,סעקגישזָאר ,ןעזדנ;ל ,סעּברֵא) עקִיטכיֹורּב סָאד

 ןּביולקסיֹו טסַײה | עז ע 7 ס ע כ װ- ַא - .70656ח "כו

 .עקידמערעװ ;ד ןּופ ַײז ןרעדנױוּפָא ןּוא עטּוג ;ד
 3 ך"נת ןיא רָאפ ןעמוק ט ק 5 שרוש ןופ ןעמרָאפ (

 ,17 ,16 ,5 ,4) 16 תומש (11--3) ,14 47 (2) ,46 3! תישארּב (1)

 25 (16 ,15) 10 (14) ,9 19 ארקיו (13 ,12) ,(27 ,26 ,22 ,21 ,8

 7 ,3 ,2) 2 תור (30-19) ,2 6 ה"ש (ו8) ,8 וו רבדמּכ (17) 2
 ,5 11 (52) ,// 1 םִיטפֹוש (31) ,(23 ,19 18 ,17 ,17 ,16 ,15 ,15 8

 ,12 27 (57) ,8 17 ישי (56) ,39 4 ב"מ (35 ,34) ,38 20 איש (33)

 ,28 104 םילהת (30) ,18 7 'מרי (58)

 ןּביולק --.(19 ,14) יפניא 4ן(י)ז על ףיואנ :ןעויוהנעציוו

 ,12) +ןביו ל ק ף* | אע ,(34 ,18 ,15 11 ,10 ,5 ,3) 'פניא

 42) 'ּפ עט5 'זערפ =ןרדננא וצ) ט ּב * ו ל קע .(0 ,29-21
 ט ב י ) ל קל ,(35 ט י ב יו 5 ק ,(36 20) ט ּב יו ל ק

 }בי ו ל קל ,(35) יּפ עטפ ן ב י ו ל ק ,(66) 4ף יו א

 ,(55) צ"א 'ּפ עט5 טקעפרעּפמָיא ט ּב י ו 5 ק .,(99) +|רדננא וצ|
 | ט יב יו 5 קכ ,(8 6 4) צ"מ ּפ עט ן טי ּב י ֹו ל ק

 .(1) ו;טַארעּפמיא (ףוא ט ּב י | ל קל .(32) רדננא וצ
 4ט ב יו ל ק לג ףיאע ,(3 ,7 9 7) ט ּב לו ל ק י ג
 איד טכורפ אידג ,(10) 6טלאֿפ בא אד שאווע -- ,(21 ,29--27)
 ,(13) גטלאפ ּבא

 ,22 ,21 14) יפניא =. )3 ע 5 ף יו אי :ץ ָיל ב
 'פ עט5 הערּפ גט יו על ב אפ ,(3 ןי ז ע ל ,(30 ,4

 טיוע לג .(38) צ"מ 'פ עט3 +ף יי ו א ןיו עלג ,(66) צ"א
 יז ע )'(  ג ף י | א .,(1) רויטַארעּפמיײא (ףי ו א
 ןיּביולק ,(15 ,11 ,10 ,3) 'פגיא ן ב י ר ל ק -- ,(51 ,29 ,28)
 (ןיּבילולק ףיואג ,(12) 6 בו לק ףי ו א; ,(28 ,5)
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 'טביולק ,ט"א 'ּפ עט5 ןערּפ גט ב יו  ק ףי ו אל ,(19)

 טיּביולק ,07) ט ביו ל ק שיואט ,(29) טקעפרעּפמיא

 ןיט ביולק ,(4) ןטּביולק ,33 י טי ּב יו ל ץ ,(20)
 .(דננא וצ ןטּביולקי ,(68 ןטיּביול ק ,086)
 ףיו א .(0) ט בי ו 5 ק * ג ,7 ,27) ןי ּב י ל ק ג ,(/

 15 ןי ל מ אז ה א פצ - .(56) גג נוּביול ק
 ט כ א רוב - .(17) צ"א יּפ עט5 טקעפרעּפמיא ט ל מ אד
 ב 8 איד טכורפ איד - .(2) טקעפרעּפמיא +} * מ א ז ו צ
 (19) 60 לא פ ב א אד שפ ,(12) +ט ל א פ

 ןיא רָאפ.טמּוק (118601696 ,806ח00) תוללוע (
 והימרי (4) ,13 24 (3) ,6 17 והיעשי (2) ,2 5 םיטפוש (1) : ך"נח

 ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא - ,1 7 הכימ (6) .5 1 הידבוע (5) ,9 9
 .24 םירבד (8) ,10 19 ארקיו (7) :(6808008:8) ל 7 ע שרוש
 ,9 6 והימרי (11 ,10) ,45 20 םיטפוש (0) ,4

 ןלפוטש .1) ריב יגנויג :לישנא 'ר לש 'ס ןיא
 רעדָא צ"מ 'פ עט3 טקעפרעּפמִיא ,:) ט ל פ ו ט שי .(/) 'פְנְיֹא
 ,(0) 6 * ב * ג נ } 'פ

 חם ו"ה ,(8) יפניא +| (=)ו/ ע 5 ּב אי :ןעויוהנעציװ
 .ף א ג" .061) ת װ"ה ,(1 10) יפננא ףו ע ל ך א ע 45)
 .אידג 9 5) { :גנוזעל ר 0) ט פ אג .(6 4) 1 61 וזצ7?7

 ,7) +ןעמענ ..טינ ןל ּפ ו ט ש
 .ףיטיועל ךאנג .(10) יפנָיא ןיועל ךאנ* :ץללּ

 (5 4 1) .ג נֹוז על ךא עז .(0) צ"מ 'ּפ עט3 טקעפרעּפמִוא
 40 +ג נז ז ע 5 ב אז .(3 2 .גג3/י ל ך א נפ
 411) 655 יס ב ײל ב ר יי בי אי (6) ןיכ וו ךא אפ
 ,() +ןמענ ..טינ ן ל | 9 ט ש איד

 (2) 9 6 והימרי (1) :רָאפ טמוק סָאװ ,ם י ר צב 64
 ן יי װ* :ןעיוהנעצִיװ .ַאּב טצעזרעביא ןִוא - ,? + הידבוע
 42 4ש ר י ז ע 5 ן ײ וצ (1 ריז על

 = ,(..םינ ריד ךאנ ןןּבױרט ןייו איד) שלאג (
 -- טאל ךאנפ :זײרקורדז סימ (2
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 "וו"צ סָאד טמּוק (1709 גָארפ) "בקעי תלהק, ץא (
 ןעו 'נואנ ש"ּבצ ,רָאפ טפָא רעַײז (ןּביולקסיוא,=) "ןזעלסיואג

 ןא ןאמ ןײא טאה אז ןזעוויג טומיג לואו ןטשעּב ןיא ןנעז איז

 5 ז ע לי ג ש י ו א רטכאט ןייז ןא רדא ּבײװ שרבח ןייז
 איו ןכוצ ךאנ רעדע ,814 (ןבילקעגסיוא ךִיז לז טָאה רע ה'ד)

 טרא ןײא ךיז איז ןטעה ןטראד ןדרי ןעד רּביא רדננא טימ

 לעּב םזיד םודא ןופ יד ןּבאהפ ,46 ןז עלי ג זיוא
 ראו רעע ,85 4 על י ג ש יוא גיניק םנייא וצ ןנּת

 7 ע 7 זיוא ןנעק טינ םיא ןמ טעה רגרא ךלמ רזיּב ןייא

 ש י ו א טרּבלעז שריד אוט רניה דנוא רּבלעק ריד םענפ 7

 רעדָא סעּפע (1, 83565608 :72051 םש - ,089 ןז ע
 יַאק ,סעּברַא) סעּפע (? ; ןַאסַא סיֹוא ןכוזסיֹוא ,ןּיױלקסיױא ןצעמע

 ."עטכעלש ןּוא ענַײרמּוא סָאד ןכוזסיֹורַא ךרּוד ןקינַײר ('וכו עוז

 לדפ 814 (1746 גרּוּבמָאה) ןחוב ןבאל רשיה ךרד 6
 (1717 טרעפ) שפנה תחמש -.6יא ט ײ צ ןיז על ןי װ

 אזא 'אורטש ןּבעג ןיזול טינ הערּפ איז טאה טשרעג ;910 זז

 רפס - .+ן יי ז ע ל ף י ו א ךילּפוטש ילא ןוומ איז ןּבאה

 ףיוא לא ןמאז ןעד ץנאג םיא ןטאה ןּבױט אידע :816 םילשמה

 | .)ז ע לי ג
 םיא זיא ט ז ע ? ןײװ ןייז רד רנייאק ; 3 רוזחמ (?

 ןיא רע שאוו רמולּכ ןלּפוטש יד ןזאל רּביא לאז רע זד ןטאּבג

 וצ טינ רע לאז רעּב ליא א ךיוא {}} טכיז רבא ן י ז ע ל

 רצוּב תאֹוצצ = 894 +ןי ז ע ל ב א רדיו 'נוא ןיג קיו

 ,('ירחא ראפל אלש םיתז טבוחו 'תוללוע הֹּב ריאשהל םרפה

 ("רגלו ינעל, =) ףןגנז איד ןז ע 5 םַײנע 'נוא םירג איד זאלפ

 -ַארגָאטרָא ענַײלק טימ טרָאד ןּוא ָאד זיולּכ ,שיגָאלַאנַא -- ,4
 ,8128) ןב ,(0116) ם ןּוא 0 גםירװחמ ;ד ןִיא ,ןצנע רעפִיד עשַיּפ
 ,(08202) ן{ ,(08322 ,ש) } ,(08290 ,1ש) ןִ} ,(08562 ,11) (( 4
 ,(08149) (4 ,(81 הע ,02 דע) ק ,(8161) 0 ,(0838 ,ט) ןז

 ,(( טימ) ןלפוטש : ס -- .ןלּבוטש 8 ,ס ,6 (}
 ליא :עקירעּיא עלא -- ,ראּב לײא ;0 -- רעב יה:

 ז-- .רעּבליא ,רעּב



 אד רד ךױא ןּבױרט יגיצניא ןיוא? רּביא רע לאז ןטראג ןייוו ןַײז טו ע ל אד רד הוצמ יד ןטלאה צא 7 רוזחמו
 רע שאו ןז על 3 א סיג רע לאז ריב ףיא טגאלש פא
 ןגנאז יגיצנייא ןואל וצ רּביאפ ,200 +ןסעג רפ טאה ךיז רטניה
 - ,|066 4םירג איד וצ נא םיינע יד וצ ץכעקילפ פא 'נוא

 ! ןכָאזרַאפ יצ ןכּוזרַאפ
 : ץלעטש ַאזַא רָאפ טמּוק *ענעיוו ןוא זיראפ, ןוא {,פ

 ןכ וז ר א פ רדא ןטראװ ןלעװ טריװ עכלעוו
 1 ןכואו ייווצ רעדא טינאמ א ,ראי גיצנייא ןא

 ַא ןַײטשַײּב, שטַײט יד ןּבָאה סשרעמיולק לָאו סָאװ ןּכּו' יר ַא פ ןענעַײל ףרַאד'מ ,טנַײמ (187 ,,."רעדליג,) ףללרנלַיװ
 ,םישוריּפ ערעט ינעג ןהָא " כ וו ר ַא 9, :םלעטש זָפפ יז ,1978 עשרַאװ ,"רוטַארעטיל רעשִידִיי רעד ןּופ עטכלשעג ?1,) קלרע ךיוא ,"ןויסג

 "ףיסנ ַא ןַײ טש ַײ בג טשִינ וא "ןויסו 8 הַא ןל עט ש יֵסיֹוא , ןטַײטַאּב טסז836860 ד"הג ןה 353 רעסקעל) 8000860 ץסץ- ד"המ ןה תמחמ ,שוטנַאמעס טשינ רעּבָא טמיטש'ס
 .(ןעמּוקּפָא ,ךנז ןלעװק ,ך1 ןעשטומ ,ךָלֹז ןעגנערטשנָא ה"ד- ,8 8מ02/60 ?=) וויסקעלפ יער ,ה"צ ךַאװש ,ט87906080 :7* רעסקעל ,(16ז20011 י|כָאז רַאפ רעדָא ןטרַאװ , : ןענעַײל ףראדמ ,טלַאה ךלא
 ן 2 ָא ז ןעשִלדִלי ןּוב ןשטַײט ןד ןסקַאװ (6 שטַײט רעד ןופ ,"רעטיוט רעדָא רעקנארק ַא ?װ ןגנל .= ,ןרעוו טרעצעגּפָא ,שֹולח -ַא ןַײז ,ןעקנערק ,ןַײז קנַארק .1, 0606 ;238 רעטקעל

 גנאי עז: ךיוא טנָאמרעד טרעװ סָאװ ,ן| עי 5 ָא כ טימ ׂשִימִינָאנָ;ס ןענעז ַײז לפלװ ףא) 20 , 8 ןֹושל-טעּפש ןַײמ ןלא (206/|)

 -- ,ןצנעליופ ,ליופ ,שיטַאּפַא ,,װיסַאּפ ןייז ; ןירא ללּכ ןיא ןןוט סעּפע ףראד'מ ןעװ ,ןעיז ;(לשמל ,טײקליופ סיֹוא) ןגיל טשיג ףרַאד'מ ןעו ,ןגיל = )1
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 לעגיה - .ו(שִיּבעװש) 906060 :274 ע ןווא -- ,(237 ןווָנֹוא

 906ח'ח :(רעטרעװטקעלַאיד עטרעטלערַאפ יד ןּופ לטעצ ןאא) 1

 ךיז ןסעּפָא ,גנוקנערק ןּבָאה ןַײז רעצמ ךיז, 5168 ףז8זתסמ =)

 / .םוםסמ 66 508 אגתאו - 0682 ,("ץראה סָאד

 'גוא ראוק 'נא ן!רַאד =) רעד -ּתחֹג :ליפש-שורושחא

 ןײא תא |!ןַײא ראד =| רעד ןייא ךּתח ךיוא םורדצ ,.ך א ז

 .('9205 111 ,טדּוש) יכדרמ טגָאז ,6ך א ז

 ישורג ןײא ןיא רע זיאכ :855 ט ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 ט כ א ז ג שש יו א רבירד ליפ שד טיטניפ ןמ זד הנס

 .ףןנעז ןּבראטשג נוא ןּבאה

 טגניז רענ 292 (1872 סעדַא) ענעדול איד ,ןדַאּפדלַאג .א

 ףיוא ןיבמ ַא ןיִּב ךיא / ם כאלט רימ טּפָאח גוא - תורימז ריפ

 + םהיא ךיא טלָאװ טרעהעג ,טניימ רהיא // -- םיכרד עשיבנג יד

 ךיא - ךיא ּבָאה תרירב א רָאנ / ר ע סט כ ָא ז גנַאל יװַא
*+ 

 - ."רעטנָאט עשעדוי 8 ךָאד ןיּב

 ר יֹוּפ ַא ק

 עפָאי .ַא * טקעדטנַא 5599*9 1וז רשיליפ ןיא (1 {9 ,|

 ןּופ סקױװפיווצ א יא ר יו פ ַא ק עשידיל סָאד : עקירעמַא

 .קסז ו"ה ןטימ | ע ק טרָאװשינעטלעהרַאפ

 ינסיװ !יא.טשינירעסָאװַא טימ ןוט וצ ןבָאה ליװ סע רעװ

 רוטַארעטיל יד ןענעק וצ ביוחמ זיא ,ןילפיצסיד רעכעלטפַאש

 ןופ רעטעּברַאטימ ןפַא ךיוא זיא רעּבירעד ןוא .,דנאטשנגעג ןופ

 יעג (!יאדוװא ןוא יאדוא ןרָאטקַאדער יד ףַא ןוא) רש"ליפ יד

 ןיא ויא סוּבמולֲאק רעד זַא ,טימרָאפניא ןייז וצ בוח רעד ןגעל

 :טצָאפ ַא ַאֹב (1

 םופ םגטזמס86ח וט6ז6460 306/60 ;
 5/8 51ס0/060 טסז 646 110604 --

 םסע 50606+ 0060626 6460 0686 :טראסער (2
 -- .(טנוזעג'ס פָא קרַאטש ךיז טיה סָאװ ,סענפי ה"א
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 לד טָאה סָאװ ,י ו ד נ ַא 7 דערפלַא ריד ןעװעג לַאֹפ םעד

 לד ןיא קירוצ רָאי 25 טִימ ךָאנ ןּבעגעג עיגָאלָאמיטע עטנַאמרעד
 .(35 ,1004 .טימ) 5 י פ ש-ש ו ר ו ש ח א םֹוצ ןעגנוקרעמנָא

 4רא פ ןע קל ןוא ןצילּב סיוא ר א פ ק טרָאד טגנערב רע
 ה"י ןט.17 ןופ דייבתּכ ַא סיוא 046םסז !ןענעזיוהנעציו סיֹוא
 שישטייד ַא םעד ץוח } ליּפש-שורושחא סטדוש סיוא 948קסז ןוא
 ,12400 */ 1צ ּב"ווד) סקַאו סנַאה סיוא ף98חססחז

 ן יי ק גײלסיוא רעדפ זַא ,גנוניימ סעפָאי 'ה ,בגא (
 שירָאטסיה ןיא "עקירעמשא | ײ ק ןרָאפפ יו | ע ק טָאטשנָא
 ,טקיטכערַאּבמּוא ןפוא ןטכער ןפָא טשרע יא ,גטקיטכערעבמוא
 ךיוא שוריפמ רָאג ,,גײלסיוא, זױלּב טשינ יא | ײ ק תמחמ
 ןי ַא ק ,"ומ ןיא ןי ע ק וניחד א ,ךַא ר פש סיוא
 .שטעוק ןרעטנוא ,(100 8 11 ,א| } 8 1 ,טֵש ל"גפ) י'מ ןיא
 טכוּבעג ,(05 רעסקעל) אם! (שטיידלטימ) ד"המ : עיגָאלָאמיטע ןד
 (4}) 2197 51 417 ּב"װד ןיא ךיוא םֶרָאּפ עשישטיירלטימ סלָא
 ,2108 ןּוא

 עלעקזיּב ןענעכיײצַאּב וצ ךעלרעכעל זיא לֹוזַא טקנוּפ (+
 ,םרָאפ "רעקטנימ שיפיצעפס, סלַא

 טנטקקאפ טײרּב ,4 ל סט ק ס ל פ סלַא; יא םֹרָאֿפ יד
 ,קצורס ,קינצלעטסופ ,עשראװ ןיא ש"בצ) ּפ"קג ןּופ י"מ ןיא

 ; ןּבעגוצ ךיא ןעק ּוצרעד (}

 90? זתסומ הבטקז 516תסמ 216 םכז 8 6 2 סז. יד"אװ
 םיאָקרע טָאה ,(600/ סעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה 276 גרעּבנעזָאר)

 ,( ,,םזתמסז ףא 'ןעטכָארראפ,
 ה א פי ג ףּפאכ ןײמ ןיגארמ רעװ ךיא זיפ : 4 4 11 ,ם רוזחמ

 ןררעװ ובוה ר 7 םסעװ טּבײה ןײמ ריב = "שאר אשא 19; = )
 |ב יה ף יו א טּבױה ןײמ רדיו רעװ ףךיא זיּב } 0192 ,5
 .(1 845 ןי פיו ה ר ע ז ןיז טעװ ּפָאק ןימ זיּב 1 ,5

 גרעּב ןעד ףױא ךז טלעמש !'נוא גניג רע : 109 בקעי תלחק
 ,ר אפ ק ץנג םיזירג

 "עביא ;4 (1505 ענליװ) רוּבג רעשידוי רעד ,טטַאלּבנערליג .ד .ח
 .ףרוּפפק םּוד :עגַארפ -- ,ר עיֹוּפ ַא ק לעזיילק ןײלק יד ןערהעק
 -- ,(ח"ב טריװיטנַאטס3ּוס)

346 



 4 ל 8 ק סי ב :ו"ח"מ ןיא .(װ"זַאא װעסירָאּפ ,עװעֶקיל
 לג קסו ב ,(קסירּב) 2 'ל ; ס סם ) ּב ,(שטירועמ ,ץטילדעשנ)

 ,(חעשלטסָארָאק)
 ,ענשטעסטיּפ ,עשרַאװ שיּבצ 48לטנוזַיּב ךיוא ל"מ ןיא

 גל: גזי ב (ץצָאלּפ ,װעשַאטס ,ץיװָאלדיש ,עצירג ,ץיוועינועקס

 .(ץיללּפ .רעצילעק-קלצלעמכ ,ץ'לעק ש"ּבצ)
 רעגנַאל ד"המ 82 :קורדסיוא רעד ןיזמוא ןַא זיא ךעלדנע (4

 ףראד ףַארט םענעּפָא ןט ןזא ס --.0..6 רַאפ ס (רענעפַא רעדָא)

 יעפָא ןיק טשינ טסזמ ,{0ז ויא תינשהו ! ןפָא אקוד ןייז טשינ

 - .יףארט רענעסַאלשעג 8 רָאנ ,רענ

 טרַא דנּומ

 *(1928 קרָאל.ײנ) 111 *טקנּפ , רענַעקִירעמַא ןִיא (6 -19 1
 ,טר ַא ליומ םוָאפ 8 טימ ע פ ָא / .6 י ךַיז טקיװק 237 *

 ןלא קידבגא ןּוא קילעפּוצ ץנַאג ךרוד רֶימ אב ךלז טפרַאװ .סָאװ
 ןשִיגָאלָאליפ :שטַײד ןּופ טנעלַאװ;װקע סלַא ,1911 רָאי ןופ ךוּב ַא

 ןּופ זַא ,טשינ רעּבָא רע טנַאמרעד סָאװרַאֿפ .?טחס8ַײז ןימרעט

 ךיורּבעג ןוא ,םזיגָאלָאענ ןקיזָאדמעד טשִינ רעמ ךִיא ץּונ ןָא טלָאמע

 !ט ר ַא ד נו מ :ענײמ קרעװ טקידרעטעּפש עלַא ןיא
 !טײקטקערַאק צכעלטפאשנסיוו זיא ּוװ

 ףימ טָאה ט ר ַא ד נ ו מ  טרָאװ סָאד ךיוא רעּבָא (2

 | | .םיגרטקמ טכַארּבעג

 יּוצ סענופ דַילג עטשרע סָאד ןעמוקסיוא םינּפָא וומ ףרט

 לּכ לע ךָאד טעװ ט ר ַא - תמחמ) .ד נ ּו מ :ץעופיונ

 .('טַײקשידיטשִינ, ןיא ןַײז דשוח טשִינ רענַײק םינּפ

 ,ןסעזעגטלַא ןַא ד נז ס יא ּפ"קג ןופ י"מ ןִיא רעּבָא

 .טרָאװ ׁשִידְיי טּונ טַײרּפשרַאפ
 ןם}אניַאר ט טֹורּפ :םענַײא ףַא עשרַאװ ןלא טגָאז'מ ןעוו

 ןיא רע .ןסע ןטִימ טְיהענּפַא זיא'ר זַא ,סָאד טסַײה ,6ד נָי מ

 טשִ;נ ךיֹוא רעּבָא טעװ רע .סָאמ טְימ טסע :רעסערפ ןַײק טשִינ
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 ה"ד ,:ץלַאה {ר|וטַאמשַאג |||טקל טשיג ךָאד רע זַיא קיטַײצכלילג -.טכַאמעג ןַײר ןוא טּוג ,שֶוֹרפ ןַײז זּומ ןסע'ס : 'סָאװ ץילְלּבַא , ןסע'
 .סעקטעקַאל ,ןעסעטִיר רָאנ טכװ סָאװ ,רעשַאג ןַײק טשִננ זנא'ר

 ךַיז ןגעו ןכיורּבעג ּפ'קג ןיא ןשטנעמ ףרֹובּכב לרעטלע
 .סטאן;ג שנ לּוו מ ןװַאמ עק טנַא{ה| ךֹונ |ב|ֹוכא : טגָאז רעצלנעמערק ַא ,ל י | מ טרָאװ סָאד ןטלעז רעַײז ןַײלא
 שונ ד גָ} מ {ַאװמ ||: טנַאַאה ךֹונ ןבןֹוכי :רעװעשרַאװ א
 סּוװ ד נָיִמ |ןןצַאמ ||: טאהאג שננ טנַאַאה ךֹונ {ב|ֹוכע ,,2
 ךֹונֹוּבו ךלע :(טנַאק .קָירטעּפ) רעװַאר ,6ט}ר|ויעװ {ו}: ןשורג ס
 ,(םַיטש ןהָא 4 6ד מי ן|שַאז -! טאג שונ קוס ?כעיל טצנַאג ס :(רערעל .מ ןופ גנולײטטימ) םעלעכ ןיא .קסלעשַאנ ןוא טרעהעג ךוא בָאה שינָאל .ַאנַא .(ןוו {רןעפיקקי -8 דנִי 8 ןאשמ זה טָאנאג שגנ

  טשינ רימ טלעפעג ש י נ ע ד ע ר ןימרעט רעד +=
 ץטמיטשאב ץנאג 8 מ'מ עשַודִיק יד ןיא טָאה ןו"ה סָאד תמחמ
 ךעלטנעראפ (ם) ;:דַײר ליפ ;ד ,ךאסא ןדער סָאד (8 :שטײט
 | -- .ןדער סָאד

 ַא ט ע ג
 404--401 וז רשיליפ ןיא ןצִיטָאנ ;ד ןגעװ ןופ {9 3

 ןעגנוריפסיוא עטלעפעג סעפָאי ךרוד ןפורעגסיױרַא) 019 1 ןּוא
 .רעד וצ קורעביא טשינ רַאפ ךיא טלַאה (פ 8 ףוּב-לֹודנַאל ןלא
 עה היד טכקמ ,50 יז 180 רי כז מ ה ןִיא זַא ,ןטנאמ
 ענָאלַאמטטע ס נג א מ ָא ר ףפ םאקרעמפרהא רעניל
 (28 יִז 1802 םפמ ס88חהחֹוּ ןיא) ער ָאט.ַאליע ד ךרּוד טכטרבעג לא לז זַא .,ק;דנושװנֶא ,ָא ט ע ג טרָאװ םעד ןּופ
 ךיֹוא ןוא ,(1 1 )006068ט?60 ןיא ף ל ָא װ .ג ךרוז ןוא
 םצסמוט יא ןר עט ש .ל ןופ גנורעלקרעד עשינַאלַאנט יד ףַא
 .(231 יז ,1800 ,טז 4895 51ט6!טזמ 46 08 5008626

 וטאפצלסאצצפאפאזיצמעטשגצוקנאווווטייעוא 2 ןופ טלַײצרעד 1| ל ָא װ סָאװ ,סיֹא ָאד בײרש ףךיא

 1) 1306048ט3160 תם (06946ז1616. (0/ 160 1505). 5. 14,
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 טָאה סע סָאװ ,חסּונ ַא ָאד ןעגנערב רִימ ...* : ןגעװ סנ;נַאמָאר
 -רַאפ קַירּוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ רעד ןבעגעגרעּביא זדנּוא
 9608 0606218 ןופ רבחמ רעד ,5. הסזחּפתֹוח רענעּברָאטש
 ןופ טסקַאװ טרָאװ סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ,40סט8

 ,עיצענעוו ןלא ,5. 608/018זמ0 ןנא ."?רעט;גנענָאנאקפ (16460 | 
 יד ןענַאטשעג לָאמַא זיא ,ָאטעג סָאד טצִיא ךָיו טנ;פעג'ס ּױװ
 טגעלפ טרָא עק;זָאדסָאד .קילּבּפער רעד ןופ ַײרעס;גנענָאנַאק
 .םיוא וָיא קלָאפ ןופ ליֹומ ןַיא ןּוא ,,ו| 4600" ןרעװ ןפורעג
 יד זַא ,ןּבעגּוצ ןומ ךיא .,ו/ 406660" ךַארּפשסיוא יד ןעמוקעג
 ערעגנעל ַא קילּבוּפער רעד ןּופ ןטערקעד יד ןלא זָלֹא גנּוגַײלסיוא
 לָאמַא ןּוא 606110 לָאמַא רָאפ טמוק'ס ןּוא ,טר;סקיּפ טשָינ טַײצ
 ןּופ ,{ת 8068 :טערקעד ןקירעהעג םעד ןיא .0
 6 6600 8068/6 :עלעטש ןד טױא טעז 1510 ץרעמ ןט9
 !זמחנ601816 860 8008 טמ66 ֹות 12 0006 66 6 686
 000 !ם 66100 סקקזס550 (16/01800ל.די

 ןטייקיניילק עשיפַארגָאילּביּב

 רעדרַאװרַאה רעד ןיא שידי ,ק ַא 3 ָא ר א .א 4
 קאייריט ןשידיי ןגעװ קידנדער ,(394 ,ח ףשיליפ) קצטָאילּביּב
 סייװ ךיאע :טגָאז ,ןויוהפוא יבצ ןמלז רּבחמ ןיז ןגעו ןוא|
 ,ענַאלפױא עטשרע ,ןָאקיסקעל סנעזייר .ז טגנירד ןענטווגופ ,טיב
 67 9 ז יו ה פ י ו א, ןרעװ ןבירשעג ףרַאד ןעמָאנ רעד זַא

 .ט 5 ַא רעד ןופ רעש ןמַא זַא ,םַאזקרעמפיוא ךַאמ ךיא
 .עשרַאװ רעד ןּופ רַאלפמעזקע) 1050 עּבַאגסױא ר ע פ ר ַא ד
 װ קאייריט רשידויכ  :רימ ןענעייל (קעטָאילּביּב-עגָאגֿפניס רעװ
 .צסטטס016 סרָאדנָאיל שרעה ןגעװ תועידג יד 6: | .=.ןזיוה ן פ יו א מ י'בצ ןמלז ךרוד / .
 יוֹא טשִינ ןענעז 5 ןז רשיליפ ןיא (1809 ענליװ) 1606
 ,רעד .םירעש ַײ װ צ סָאה רַאלּפמעזקע ןַײמ -- .יונעג ןצנַאג}
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 ,ןטרוט;צ רש'ליפ יד ןיא םעד טימ ש;טנעדיא זִיֹא רעטַײװצ !
 ,8 |8 רָאנ ,8/8 טשִינ טרָאד טַײטש'ס זַא ,ד;שרעטנוא םעד טימ !
 - .טש עוייצ גא ר פ רָאנ ,עשיוייצנ א ר פ טשינ ןוא '

 רעד ןּוא רעשַיולצנַארּפ רעד ןענעז טַאלּב-רעש} ןטשרע ןפַא
 / :טַײג ךָאנרעד ןּוא ,ןטַײװצ ןפָא סָאװ ,ענעגנלאלד לעטיט רעשִידִלי .
 יבצ םהרבא 'רו ,ןיפ ףסוי/ לאומש 'ר לש סופדב // אנליוע
 יי ,6ץנארקנעזאר ;

 .פ 4

 סיוא לָאמַא טגײל קלָאפ סָאד יװ

 אז רעטנוא לטעטש ַא ןיא רעמערק רעשִידִיי ַא 1.9 .נ)
 יֿמיוא קירוצ קיצנַאװצ ןֹוא עכעלטע רָאְל ַא טימ טָאה שטש יב

 רעד) תורוחס ןופ תמישר ַאזַא ןבירשעג 6 |
 ,(װיכרַא ןיימ ןיא ךיז טניפעג לַאניגירָא אפ = ,
 יָאפ ַא ָאד ןעגנערב רימ רעֿכלעװ ןופ טיסס ריִכ :
 ,עיּפָאק עשיפַארגָאט ןטכהנ רֹוכָב
 רע ק וצפ : ױזַא ןענייל סע ףרַאד'מ / 4
 סעקסָּאק רעקוצ - ןעל טי ה טסר2 סלי
 .|010 491 זז ּב"װּפ} 80814/ ק} 0
 - .ײיט - ןטקאהעג רועקו צ 2

 אזץ5204 2) לטשירק רעקוצ
 --,{3 ,587 זז ב"ווּפ "ןלָאטש;ײרק ןלא רעקוצ,/ , )8 חי 0 2 2 8 4 וי 2 חס ,לכ . |
 .דומ ק} עדַאלָאקָאש - זײ ר גע 0

 -- 1645 עז ּב"ווּפ 5204018648 ןעכעלטרַא 8 : :י

 - .רעפ עפ - ,ןטכיל =) תורנ 25505*
 - 40?עכודָאל(ָאס יץנרעװשג "75 שש רב
 המאוזמזצ ץרעװעגפ :70 } ( ןיטק 0
 : 310 ח -- .יחמ:זגססיזעז ,0עסודמא 5 2
 ףרַאש ,םימשּב עפרַאש חק ג110סיזעצ -הע תוא
 -- .צץרעװעג יש) 2

 עכעלטראדנומ ;206 ,211 71 ב'װפ (2 : לי /

 881800008, 300)0(5ט0סװה  ןעמרָאפ 'כ
 : , יש 4
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 של גנע ח *מ -- .ןו רעטעלברעּברָאל) || ע ט ע 5 ב

 ןמ ש -|88| 8זתהזטזה 5176 0//284טז0 = ץלַאז עשילגנע =|}

 - ,ןתסוּמת:םטפ החחטטפ ןופ למיוב -|?קינצ עב ַא  ס

 ד"הנפ} ןיזָאר -- 1036 } ב"װּפ ,צ"מ ףזקץעעץ'2| סעביזג

 ="קעטסעּפזעּב ןַיזָאר,} יק ע טס עּפז עּב -- .ן"עקנלשזָאר, 809106 |

 - 1 + - .ן'קעטסעּפועּב טסַײה סָאװ ,ןימ םעד ןּופ טעקנ;שזָאר

 - .ךעלקעּפ עקיטױל ןיא ַײט ה"ד) ןטיול ייט - .סלב

 - .ןעל ע גע ג - .ןאוט ,ופו 291 ,ם ל'גפ) לעמכָארק

 ןּפמָאל - .ףײז -.ןלעמלּפָאטראק = עילפ ָאטראק חמק

 יללרעּפ - .םעדָאפ - .הֹוחש 6) 59 אז - ,8 רצמוב

 1275 {ש ב"װר -- ,"פוזלעפ עסיז ןימ 4 ַאזַא, (60:40 הע צ 8 !רקוא 2 )

 טרָאװ סָאד זַא ,ןעמעננָא לָא'מ ןעװ = .- .6001ז48 ,600תע+8

 טלָאװ ,עשיװַאלס עטכַארּבעג יד טימ שיטנעדיא זיא המישר רעשטשימאז רעד ןוֿפ

 צבכּודָאל ַא ס וצ ץרצ װע ג סלַא ,ןייטשרַאפ טפראדעג "אירלפ ?לרבג , ןעמ

 .(עכּודָאלָאס ןכָאק םַאּב ּוצ-טוט'מ סָאװ ,ץרעװעג ה"ד)

 זיא םרָאפ רעשידי רעד ןיא ה רעד זַא ,ןעמעננָא ,רעּבָא ,לָאז'מ ןעוו

 'ףקיא סָאד ןעװעג זדנוא רַאּפ טלָאװ ,ק א ןַײז ףראד'ס ןוא ,זײרנבײרש ַא

 1/2 1 ב"וא ('ץירקַאל. ,ס|ץסעזזמו28 4180/8) 0 0 ז 0 ז ח א 8
 --- .(600 184 :289 11 ב"וור) |

 - .סטעלַּפ :טדערעגסױרַא שטשימַאז ןא (1

 -- .213 7 ב"ופ 910ת6|)1660 ןעכעלטרַאדנומ 2 (2

 -- 42 טָאטש 2 טימ ךַארּפשטא רעכעלטרַאדנּומ ַא ןיא אמתסמ (3

 ,עג טקנינײלק, ק:טסעמסאה :(ןילָאװ) ערטסָא ,עשרַאװ ןא (4

 067 ןק6)6546 ןעשיליופ ןופ גנוריװיטנאטסבוס אמּתסמ ,'סעקנישזָאר עטסערּפ

 ,עשראװ -- ,(?לרעדָאי ,לרעק, ס85148 1122 17 ב"װפ) ?ךעלרעק ןהָא;

 -- ."סעקגישזָאר עטסערּפעג עקניניילק, ק;טסעַפ : ץפילדעש

 ײדניצ ,םעדַאפיניצג ברּהתת זיק עש'סור סָאד ןַײז סָאד לָאא (5

 .-עגרעטנוא םעדו ץכעדָאלנָא סָאד ןדניצרעטנוא םּוצ טצּונַאּב טרעװ סָאװ ,רונ ש

 עטחס- :שטײד ףַא ?(091 } ב"װר) "רענײטש ןסיירפיוא םָאּפ {רעװלופ ןטגייל

 =ב (ועזיעעז זופ :ל"יפ) .16061:24068 ,5:000106 ,פ6ממשז
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 ןהָא ,זמתממבו ןופ סקוװפיױנצ עשַאקענאמ - ןּפיורג
 2 815 ןז ב"װּפ *עשַאק ץנִיד רעֶייז ,רעװעקָארק ןימ ַא/ .צ"פ

 41 ,290 {} ב"ופ 2422

 טר;קי;טַאמַארג

 !ךיוא טרָאװ ַאזַא ןַארַאפ {ּפ .נו
 / רעדיל ענעמוקעגפיוא // פיינ אייווצ, ,ץר ַא װ ש לה

 / .ןעל'הנח ןופ דעיל רהעלקרע סָאד (2 / .טױט סעל'הנח 4
 װעקירטעּפ) '1902 ןיא ָאכָאטסנעשט ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ
 איװ טלעװ יד ףיױא // ןייז וצ ךיורּב שנעמ רעד, :15 (3
 ןיֵק ןעדניװשרעפ טשינ / ןללג וצ ךילטנירָא / ןַײש ןננא
 / טר;קיטַאמַארג ,טריזיליװיצ // טרעידוטש ןייז וצ // דלעג
 - ,"טלעו ַא ןילטשרעפ וצ

 "טיונק רעד ,ןדניצנּו םיצ קירטש ױעטיױװערטילַאס רעד ,עקּפיה ידק
 "טטיונק ַא ןירגיצנא םוצ קירטש עטצווערטילעס ַא; ,406 11 { צב
 ,(/88 ם אב

 גלצצגרצײפ םוצ רונשדגיפ רעד טניימָצג ָשֹד ןיא רשפא
 םלוצ ןרעטסָארּפ ןופ טגעלפ סָאװ ,(148 ,59 ם ,884 ,103 11 ,189 { ל"גפ)
 קיסטרד ןוא עכעלטע טימ ךָאנ ,ךיא קנעדעג ,ךעלעבעװש טָאטש ,ןרעװ טצונעג
 --- 1 ןילָאװ ןיא קירוצ רָאז

 "ההט8 = ענ8מ יד, :150 11 ,8 { (

 את הח 8 א אק }ת 8 = ת 8 א 8 8 1205 11 ב"חה
 אסטהה 17/882884 = 208886  ןײװ ןופ ןלָאמעג ,ןּפורג,
 אהה 82 א 81 8; (01/06018 11016288 זארג ןופ ןעמָא)
 3 182 { ּב"יוא --- |ןמ-ןעצײװ} ןּפיורג ענעצַײװ ןופ רעדָא ןמ:זָארג ןופ ץכעקענע

 -- .8ט88! אקצחע
 ,100 } ב"ר -- ,אמזממ = 2087 יד, :121 11 1890{ 60

 -- .אםןג8 :118 ! ב"חא

 -- .ןְצדנעװשרַאפ (3
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 ןטאדקענַא ןוא ךעלהשעמ-סקלָאפ

 םינוגינ טימ

 עשרַאוװ ןַאמהעל לאומש ןופ טלמַאזעג

 לּבור טרעדנוה ײרד רַאּפ ךעלדיל ײװצ

 רעכיײר ַא ןעװעג זיא ,לטעטש ןיילק ַא ןעוועג זיא'ס
 רַאפ טכװעג רע טָאה ,רעטכָאט ַא טַאהעג רע טָאה .סָאּבעלַאּב
 ַא רוחּב ַא טנכדשעג םיא ןעמ טָאה .ךודיש ַא רעטכָאט יד
 ןךוא ןדנ לּבור טרעדנוה יירד ןּבעגעג םיא רע טָאה .רענרעל
 ןיא טָאה'מ ןוא םיאנּת ןּבירשעג טָאה'מ ןוא .טסעק רָאי יירד
 ,טכַאמעג הנותח םורַא טייצ ַא

 ןרַאב טסעק ןסעגעג ןַאמרעגנוי רעד טָאה הנותח יד ךָאנ
 יד ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג ךיז זיא רע ןוא ,רעגיווש-ןוא-רעווש
 ןפרָאדעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,ןענַאגעגקעװַא ןענעז רָאי יירד
 טעוו גנַאל יװ, :טגָאזעג םיא וצ ּבייװ סָאד טָאה .ךיזירַאפ ןייג
 טגָאז -- .!לדנַאה םוצ ךיד םעג ?ןטַאט ןרַאב ןסע ךָאנ ןעמ
 טגָאז - ?ןעמענ ךימ ךיא ןעק לדנַאה ַא רַאפ סָאװ וצ, :רע
 -ןא-דרעפ ַא טָאה עטַאט רעד יװ ױזַא ,סָאװ וטסייו, :יז
 ףרָאד ןפַא סיֹורַא רָאפ .ןבעג ריד סע רע טעװ ,עלעגעוו
 :"ןעלדנַאה

 טָאה ןוא ,עלעגעװ ןיא דרעפ סָאד טנַאּפשעג טָאה רע
 .ןעלדנַאה ןרָאפעג זיא ןוא לּבור טרעדנוה יירד יד ןעמונעג

 לא



 ײװ ,ןעעזעג רע טָאה ,טָאטש יד רעטניה ןרָאפעגסױרַא זיא רע
 ןייש ַאזַא טימ וצ ךיז טגניז ןוא ךעלעפעש טעשַאּפ ךוטסַאּפ ַא
 ; לדיל
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 ;טכַארטעג ךיז רע טָאה ,ןוגנ םעד טרעהעג טָאה רע
 טָאטש ןיא ןעמוקמייהַא לעװ ןוא ,ןוגינ םעד ןפיוק לעוו'כ זַאע
 ןעמענּפָא ךיא לעװ ,ןזח'נ ןוגינ םעד ןפיוקרַאפ לעװ ןוא ןײרַא
 ,?טסָאק ןוגינ רעד לפיוו ,ליפ ױזַא לָאמ יירד

 ןוא ךוטסַאּפ םוצ וצ זיא ןוא ,ןגָאװ ןופ ּפָארַא זיא רע
 --'? ןוגינ םעד רַאפ ּוטסליװ לפיוו ,ךוטסַאּפ , :טגערפעג םיא טָאה
 קיצפופ ןוא טרעדנוה לי ךיא; :טגָאזעג ךוטסַאּפ רעד סָאה
 ,"לּבור

 סָאד טלָאצַאּב טָאה'ר ןוא ,טכַארטעג גנַאל טשינ טָאה רע
 .עגפיוא ךיז טָאה ןוא ,ןוגינ םעד ןעמונעגוצ טָאה ןוא ,טלעג
 טנַאה יד ןיא ןשטייל יד ןעמונעג טָאה ןוא ,עלעגעוו ןּפַא טצעז
 !"ָאיװ, :טגָאזעג טָאה ןוא ןיירַא

 007//07י6/(ט
 = 4 יי ;-+ ן-

 --ןליק
= 

 טז

 ,רעטייוו ןרָאפעג רע זיא
 ,לכוטסַאּפ ַא טנגעגַאּב רע טָאװ ,רעטייוו ןרָאפעג זיא רע

 טרעהעג רע טָאה .ךעלעסקע טעשַאּפעג טָאה לכוטכַאּפ סָאד סָאװ
 לרעפייפ ַא ףַא טפייפעג טָאה לכוטסַאפ סָאד סָאװ ,ןוגינ ןסיז ַא
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 טָאה ןוא עלעגעוו-וא-דרעפ סָאד טלעטשענּפָא טָאה רע
 ןוא ךעלדיל ייווצ יד ןעמענ לעװ ךיא זַא, :ךיז ַאּב טכַארטעג
 ױזַא לָאמ יירד ןעמענּפָא ךיא לעװ ,ןעוועקיטשנעמַאזוצ ייז לע
 ,"טסָאק סָאד לפיוו ,ליפ

 :טגערפעג םיא טָאה ןוא לכוטסַאּפ םעד וצ וצ זיא רע
 ;לכוטסַאּפ סָאד טגָאז - "?עלעדיל םעד רַאפ וטסליװ לפיוו,
 ,"לּבור, קיצפופ ןוא טרעדנוה ליוװ ךיא,

 לעוו'כ ,יױו יוא, :ּפָאק ןרַאּב ןָא ּפַאכ ַא ךיז רע טיג
 .מײהַא ךיא לעװ סָאװ טימ !ןדנ סּבייוו םעד ןרידנָאּפשרַאפ ךָאד
 "ִזָנ ןרָאפ

 יַאֹּב טָאה רע ןוא ,טכַארטעג גנַאל טשינ טָאה רע רָאנ
 ךיז טָאה רע ןוא ,עלעדיל סָאד ןעמונעג ןוא ,טלעג סָאד טלָאצ
 לדרעפ סָאד טיירדעגסיוא טָאה ןוא ,עלעגעוו ןפַא טצעזעגפיוא
 !"ָאיװ, : יירשעג ַא ןּבעגעג טָאה ןוא

 יד ַאֹּב טעּפש ןעוועג ןיוש ןזיא'ס ,םייהַא ןרָאפעג זיא רע
 .רעד ךיז רע טָאה .גָאטרַאפ ןעועג ןיוש זיא טָאטש ןיא ,טכַאנ
 טָאה .,רעדיינש שירעּב ַא רענייא טרָאד טניֹוװ סע זַא ,טנַאמ
 ,רעריינש שירעּב םעד וצ ןיײגנײרַא לעוו'כ,, } ךיז ַאּב טכַארטעג רע
 ןוא ,ךעלדיל ייוצ יד ןעוװעקיטשנעמַאװצ רימ טעװ רע ןוא
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 טלּפָאט ןעמענּפָא ךיא לעװ ,טָאטש ןופ ןזח'נ ןפיוקרַאפ לעוויּכ
 : "טלעג ליפ ױזַא

 ! יָעגנָא ןוא רעריינש ןופ רעטצנעפ םוצ ןענַאגעגוצ זיא רע
 ףיז טָאה רעדיינש רעד - "!ףיוא טכַאמ ,שירעּב 'ר, ?טּפַאלק
 - ,"השמ ,ךיא, : רע טגָאז - "! סָאד טּפַאלק רע, ;טגערפעג
 : רע טגָאז -- ?!וטסליװ סָאװ, :רעריינש רעד ךיז טגערפ
 הע טגערפ - ."ןעװעקיטשנעמַאװצ רימ טלָאז ריא ,ליוו'כ,
 *ל ןעוועקיטשנעמַאזוצ סָאװ, ; ךיז

 ;|רעצ טגניז|

( 
 לי ז 2 ן} 2 8

2746 6 

 3 רע טגָאז - /1 סע ןיא סָאד, :רעדיינש רעד ךיז טגערפ
 "? ךָאנ סָאװ, -- .'ךָאנ ּבָאה'כ ,שירעּב 'ר ,ןיינ,

 : ןרע טגניז)

(0 27//0426/2. 

)) 

 ,סָאמ יד ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא ,ןענַאגעג זיא שירעּב 'ר
 ןוא ןטינשעגוצ טָאה ןוא ,ןזייא סָאד סייה טכַאמעג טָאה ןוא
 רעד) רע ןוא ,ןעלדיל ייווצ יד טסערּפעגנעמַאזוצ ןוא ,טיינעגפיוא
 טָאה רע ,ןוא ,ןשָארג רָאּפ ַא טלָאצַאּב ךָאנ םיא טָאה ןןַאמרעגנוי
 ,ּבוטש ןיא ךיז וצ ןרָאפעג זיא ןוא עלעגעוו ןּפַא טצעזעגפיוא ךיז

 ףע טּפַאלק ,ּבוטש ןיא ךיז וצ ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא רע
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 ןעמוקעג ןיּב ,השמ ןַאמ ןייד ,ךיא !ףיוא ייטש ,עלהרש, : ןָא
 ,?ןרָאּפוצ

 ןגָאװ םוצ ןפָאלעגסױרַא ןיא ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז
 ןעעזעג יז טָאה .טגנערּבעג טָאה רע הרוחס ַא רַאפ סָאװ ,ןעעז
 - ?"הרוחס יד וטסָאה ּוװ, ; םיא יז טגערפ ,ןגָאװ ןקידייל ַא
 - "?וטסָאה סָאװ, :יז טגערפ - ,"ּבָאה'כ, :רע טגָאז

 ; ןרע טגניז}

 ,ןייגג : רע טגָאז - '! טפיוקעג וטסָאה סָאד, ?יז טגָאז
 "? ךָאנ סָאװ, -- ,,ךָאנ ּבָאה'כ ,ּבייוו ןיימ

 ; ןרע טגניז

 יָצג ַא טימ ןפָאלעגמײהַא יז ןיא ,טרעהעג סָאד טָאה יז
 טסָאה וד ,עטַאט, : טגָאזעג טָאה יז ןוא ,רעטָאפ םוצ טלַאװ
 טָאה רע !ןטג םיא טימ ךימ ןומ ךיא ,ןַאמ ַא ןּבעגעג רימ
 ןּבעגעגקעװַא ייז טָאה רע ןוא ,לּבור טרעדנוה לירד יד ןעמונעג
 ,"ךעלדיל ליווצ רַאפ ,םנחּב רַאפ

 .נגני םעד טָאה'מ ןוא ,בר םוצ ןפָאלעג יא רעווש רעד
 ,ןטג ןענַאגעג ךיז זיא קלָאּפ-רָאּפ סָאר ןוא ,ןפורעג ןַאמ

 ּוטסָאה סָאװ ,טלעג ןעמונעג טסָאה, : בר רעד םיא טגערפ
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 .עג ּבָאה'כ ,ןיורְק ןבעל יּברע :רע טגָאה 7 טימרעד ןוטעג
 יָל טפיוקעג וטסָאה סָאװ, - טפיוק

 ; |רע טגניז|

 ִנ ךָאנ סָאװ, - . ךָאנ ּבָאה'כ ,ןּבעל יּבר ,ןיינ, -- '! טפױקעג וטסָאה סָאד, :בר רעד טגָאז
 ; ןרע טגגיזו

 טבע

 .טג ןּבעגעג יז טָאה ןוא ןענַאגעג בר רעד זיא
 (עשרַאװ ז ײ רליפ לאכימ) | 108

 בוי טרפצדנוה רַאֿפ ףצלדיל יל וו +/ 2

 ,הסנרּפ ןכוז טלעו יד ףַא טקישעג םיא טָאה'מ ןוא ,ןײרַא ענעשעק ןיא לּבור טרעדנוה ןַאמנגנוי םעד ןּבעגעג ןעמ טָאה הנותח יד ךָאנ ןתח ַא ,ךודיש ַא טכועגסױא ןעמ טָאה ןרעװ הלּכ 9 טפרַאדעג ןיוש טָאה רעטכָאט יד .רעטכָאט עקיצנייא ןא ,רעטכָאט ַא וטַאגעג רע טָאה ,ןַאמסּפרָאד ַא ןעועג לָאמַא זיא'ס
 עי

 ,טאהעג (}
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 א ןמָארטעג טָאה'ר ןוא ,דלעפ 8 ףַא ןענַאגעג זיא רצ

 ;לדיל ַא ןעגנוזעג ןיא טצַארקעג ךיז טָאה ךוטסַאּפ רעד ,ךוטסַאּפ

 ףוי

 ַאּב רע טכַאוט ,לדיל סָאד טרעה ןַאמרעגני רעד יװ

 ריזח ַא ךיילג ךיא רעװ ,לדיל סָאד ןענעק לָאז ךיא ןעװ, :ךיז

 ,"ריזח ַא; טגָאזעג רע טָאה ,"ןזח ַא, ןגָאז טלָאװעג טָאה רענ

 יװ רעסערג ךָאנ ,הסנרפ עטצנעש יד טַאגעג טלָאװ ךיא ןוא

 ."ןעװעג ךיא טלָאװ דלישטַאר
 וטסלַאװ לפי, :טגָאז ןוא ךוטסַאּפ םעד וצ וצ טייג רע

 ":לדיל סָאר ןענרעלסיוא ךימ !טזָאל ,טלָאװעג

 ."סָאד טסָאק לּבור קיצפופ, : ךוטסַאּפ רעד טגָאז

 ךוטסַאּפ רעד ןוא ,לּבור קיצפופ יד טלָאצַאּב טָאה רע

 יַאכָאנ ןעגנזעג םיא טָאה ןוא לדיל סָאד טפיוקרַאפ םיא טָאה

 ;לדיל סָאד לָאמ

 ריז טַאה ןוא ,ןענַאגעג זיא (ַאמרעגני רעד) רע ןוא

 :ןעגנוזעג ןוא טצַארקעג-
 טא איי

 טי ,טסלָאז 6
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 ףעד טָאה ,סגעװ עלעקיטש ַא ?ןענַאגעגנָא זיא רע יװ
 :לךיל טייװצ ַא ןעגניז וצ ןּביױהעגנָא ךוטסַאֿפ

 :///8 40 יי
 ו
 ןפ
16 

 טי ג

 ױצ רע טגָאז ,לריל עטיײװצ סָאד טרעהעג טָאה רע יװ
 ףיא ןיִּב ,טעכױא לדיל עטייװצ סָאד ךָאנ ןעק ךיא ןעװ :ךיז
 טָאה ,"ןוח, ןגָאז טלָאװעג טָאה רע - ."רוח רענלָאּפ ַא ןיוש
 ,"ריזח, טגָאזעג רצ

 ןיימ , :םיא וצ טגָאז ןוא ךוטסַאּפ םעד וצ וצ טייג רע
 וד ןעװ ,רעגײטש ַא ,טלָאװעג וטסלָאװ לפיװ ,ךוטסַאּפ רעּביל
 טסָאק'ס, :רע טגָאז - '!טעכיױא לדיל סָאד סיוא ךימ טסנרצל
 ,'לּבור קיצפופ ךָאנ

 יסַאּפ רעד ןוא ,?ּבור קיצפופ ךָאנ ןּבעגעג םיא טָּאה רע
 ,טעכיוא לךיל סָאד טנרעלעגסיוא םיא טָאה ףוט

 -- .ןעגנַאגעגפָק (1
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 וסנרפ טימ ,הסנרפ ןיוש טָאה רע ,םײהַא ןענַאגעג זיא רע

 עג ךיז ןוא ,רדסּכ ןענַאגעג ןיא רע .טגרָאזרַאפ ןיוש רע זיא

 :טרוחעג ךיז ןוא טצַארק

/ //8 0 
 : 1 פא

 עי

 יִצגנָא רע טָאה ,טכַאנ יד ַאּב טעּפש ןעװעג ןיוש זיא'ס

 :ןעגנוזעג טָאה ןוא ריט יד ַאּב טּפַאלק

66. 
+ 
24 

' 7007 6 

 *!ןיא ,רעװ !טּפַאלק רעװ, :ּבייוו'ס ךיז טגערפ

 :ןעגנוזעג רֶע טָאה
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 4 ןיירא וד רעייא ןיא טייג ? לז טגָאז

 :רעטייו רע טגניז

064 
 טקדעע- "יז
 א א

08 28. 
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 יד

1 : 
 ש) 1 1 ץ
: 1 

 ,ריט יד טנפעעג טָאה ןוא ןקָארשרעד ּבייוו'ס ךיז טָאה

 גנירּפש ַא ןּבעגעג רע טָאה ,ריט יד טנפעעג טָאה יז יװ יױװַא

 : ןעגניז וצ ןּבױהעגנָא ןוא ןײרַא



 ?ןרָאװעג עגושמ ןיא רע זַא ,טניימעג טָאה ּבײװ סָאד
 וצ ךיז ףרָאד עצנַאג'ס זיא .טלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה יז ןוא
 ןוא ,רענייּב יד טקאהעגנָא טוג םיא טָאה'מ ןוא ,ןפָאלעגנעמַאז
 ?ףיוח, סיוא ןרָאװעג זיא רע

 (ןישולאק ,טר ָאװ נײ + ףסוי) | 1996

 ןדנ ַא רצפ ןוגיג ַא 83

 טסעק ןסעגעג רע טָאה ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס

 רָאפ, :טגָאועג לָאמנייא סיא וצ רעװש רעד טָאה ,רעווש ןרַאּב

 רעד ןוא ,ןדנ םעד ןּבעגעג םיא טָאה רע ןוא ,"ןעלדנַאה סעּפע
 ,ןרָאפצג זיא ןַאמרעגנוי

 ףעױּפ ַא ןענַאטשעג זיא ,געװ ןפַא ןרָאפעג זיא רע יװ
 :ןוגינ א ןעגנועג ןוא

1068: 2 

 ןרָאפ טעװ רע זַא ,טנָאמרעד ךיז ןַאמרענני רעד טָאה
 ןעמ טעװ ,ןוגינ םעייג א ןּבָאה טעװ רע זַא ןוא ,ןיּבר םוצ
 ,רעױּפ םעד טנערפעג רע טָאה ,ןייז.דבכמ קרַאטש םיא ךָאד
 רע זַא ,ןצעזעג טָאה רעױּפ רעד ,ןוגינ ןרַאפ ליװ רע לפיוו
 טנזױט רָאּפ ַא ליװ רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,רעיירפ אזא טָאה
 .רענייז ןדנ רעצנַאג רעד טצמכ ןֿפָארטַאּב טָאה סָאד ןוא ,לּבור
 יא רע ןּוא ,רעױּפ םעד טימ ןעגנודעג ךיז טָאה רע ,ללּכַא
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 טָאה רעיױּפ רעד ןוא ,ןדנ לטרעפ יירד ףַא ןרָאװעג הושמ
 : ןצגנוזעג

 טָאה רע ןוא ,ןרָאּפעגמױײהַא קירוצ זיא ןַאמרעגנוי רעד
 :טרזחעג רדסכ געװ ןפַא ךיז

' 0687 = 

 יד וצ ןענַאגעגוצ רע זיא ,ןַאּב יד וצ ןעמוקעג זיא רע
 .רַאפ טשינ לָאז רע זַא ,טַאהעג ארומ ךָאד טָאה רע ןוא ,עסַאק
 :טגָאזעג רע טָאה ,ןוגינ םעד ןטעג
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 / גָאדי גן יז - גירלק -- מיל שק -טפ-

 (טו5) עקװעלירטַאק ָאד לקעשטעליפ עינמ עשטיאד
 טו | -עליּב ,לקעשטעליּב ,לקעשמעליּפ עינמ עשטיאד

 ,ועקועלי-סָאק ָאד לקעשט
 םיא טָאה'מ ןוא ,עגושמ ןיא רע זַא ,טניימעג ןעמ טָאה

 ,לַאזקָאװ ןופ ןפרָאװעגפיורש

 (ודָאל)
1019 

 ַא ,לטצליב ַא רימ טיג ,עקװעלירסַאק ןײק לטצליב א רימ טיג {}
 ,עקװעלירסַאק ןײק לטעליב א ,?טעלי

 ר



 ךבור טנויוט ײרד רַאֿפ םינוגינ ײװצ 4

 ּװ .הנותח רעד ךָאנ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס
 ןוא ןסעזעג זיא ןוא טסעק ןסעגעג רע טָאה ,רענייטש רעד
 ,טנרעלעג

 טעװ סָאװ :טרעלקַאּב רעוש רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ
 ןּבעג לָאמַא ךָאד ףרַאד'מ ,ןענרעל זיולּב ןופ תילכּת רעד ןייז
 טָאה ןוא םעדייא םעד ןפורעגוצ רע טָאה .הסנרפ ּבײװ םעד
 טסלָאז וד זַא ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ'ס, :טגָאזעג ױזַא םיא וצ
 ,לּבור טנזיוט יירד ריד ַאנ ,רחסמ טימ ןעמענרַאפ לסיּבַא ךיז
 ,"הרוחס ןפיוק קעװַא רָאפ ןוא

 טגָאזעג טָאה ןוא ןגָאװ ןפַא טצעזעגפיוא םיא טָאה רע
 .ןרָאפ םיא טימ לָאז רע ,יוג םעד

 רע זיא ,געװ ןפא ןרָאפעג ױזַא זיא ןַאמרעגנוי רעד יװ
 ףיז טייטש'ס יװ ,ןעעזעג רע טָאה ,דלעפ ַא רַאפ ןרָאפעגיײּברַאפ
 :דיל ַא ךיז טגניז ןוא רעױּפ ַא

 , /0/ ס 646 יי
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 ײױר
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 : : יי
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 סעּפע ךָאד זיא'ס, :רע טגָאז ,טרעהרעד סָאד טָאה רע יו

 םוצ ןרָאפ ןוגינ םעד טימ לעװ ךיא זַא !ןוגינ רענייש ַא רָאג

 ."ןּביױהעג רָאג ןייז ךָאד ךיא לעװ ,ןיּבר
 רעױּפ םוצ  ּפָארַא טייג ןוא ,ןגָאװ םעד ןייטש טסייה רע

 "?ןוגינ םעד רַאפ וטסליװ לפיו, :םיא טגערפ ןוא
 טנזױט ףניפג :רע טגָאז ,השעמ ַאזַא טרעה רעױּפ רעד
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 ןעטײװ רע טָאה ,וק עטױר יד ןּבעגעג םיא רע טָאה
 ,טנרעלעגסיוא םיא טָאה ןוא טליּפשעג

 .."ס8 רענייא יװ ,רע טרעה ,רעטײװ קעװַא רע טייג
 :ןוגינ םעד לדיפ ַא ףַא

 "!ןוגינ םעד סיוא ךימ ןרעל, :טגָאז ןוא וצ רע טייג
 :רע טנָאז *? רַאפרעד ןּבעג רימ וטסעװ סָאװ, : ךיז רע טנערפי

 .יוק צצרַאװש יד ןּבעג ריח לעוו'ב

 .טנרעלצגסיוא םיא טָאה ןוא טליּפמשעג רע טָאה

 װ ,לסּפעש , ; ביס םיא טגערפ ,םײהַא טמוק רע
 נוק עטיור יד ןטסָאה

 ; רע טגניז
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 "?:וק צצרַאװש יד וטסָאה ּוװ ,לסּפצש,

 י רע טגנגיז

 (עשרַאװ ,ר ַא ד ַא ק חשמ) 1014

 ןוגינ ןטימ דיסח רצד ?
64 

 ,ןקידנעגניז| ןוגינ ןטימ ןיּבר ןופ ןרָאפעגמײהַא זיא דיסח ַא
 :טגָאזעג טָאה ןוא שזַאקשזָארד ַא וצ ןענַאגעגוצ זיא רע

0 

 6 א יע א עג

 זוא-?ָארו-קישנט}לָאפ - לי -ינַא נז

 טניאצָא ד-קיטגטנ ָאפ- טייאשז  אנ קָאװ - ַאז סג .

 ,(215) לַאזקַאװ .ַאנ יַאשזעיָאּפ ,קישטשָאװזיא

 ,יַאשזעיָאּפ ,קישטשָאווזיא ,יַאשזעיָאּפ ,קישטשָאוװזיא
 ו לַאזקָאװ ַאנ יַאטזעיאּפ ,קישמשָאווזיא

 ,(םופ) לאזקָאװ םוצ רָאפ ,שזַאקשוָארד (1

 ,רָאפ ,שזַאקשוָארד ,רָאפ ,שזָאקשזָארד

 !לַאוקָאװ םוצ רָאפ ,שזַאקשזָארד

14 



 ךיז רע טָאה ,עסַאק רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעװ
 { ןוגינ ןבלעז ןטימ טגָאזעג טָאה רענ טעליּב ַא ןּבעג ןסייהעג

 ,(םֹופ) וועשטידרעּ 'וװ טעיליּב עינמ עיטיַאד

 ,םעיליּב עינמ עיטיַאד ,טעיליּב עינמ עיטיַאד

 1! עשטידרעּב 'וװ םעיליּב עינמ עיטיאד

 ןיירא רע זיא ,טעיליב םעד טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעו
 קנַאב רעד ףַא קנַאּב ַא ףַא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא גוצ ןיא
 .ןַאדָאמעשט ַא ןגעלעג זיא

 יעג ךיז טָאה ןוא טסירק ַא ןעמוקעגניירַא ןיא לייװרעד
 .ענוצ לָאז רע זַא ,דיי םעד ןטעּבעג רע טָאה ,ןצעזקעװַא טלָאװ
 .ןַאדָאמעשט םעד ןצמ

 { ןעגנוועג ךיז טָאה ךיסה רעד ןוא

 ןוא לָאמַאכָאנ ןוא ,לָאמ ןייא טגָאזעג טָאװ טסירק רעד

 ןעגנוזעג ןוא ןסעזעג ץלַא ךיז ןיא דיסח רעד ןוא ,לָאמַאכָאנ
 םעד טּפַאכעג טָאה ןוא ,זייּב ןרָאװעג טסירק רעד זיא

 ,רעטצנעפ וכרוד סױרַא ףרַאװ א ןוטעג םיא טָאה ןוא ןַאדָאמעשמ
 :(ןע?ירפפ ןעגנועג דיסח רעד טָאה

 ,(םֹופ) וצשטידרעּב ןײק טעיליּב ַא רימ טיג
 ,טעיליב א ףימ טיג ,טעיליפ ַא -רימ טיג
 ! וצשטידרעּב ןײק טעיליצ ַא רימ טיג



 ,(015) קקישטנַאדָאמעשט ַאיָאמ עינ ָאמע

 ,איָאמ עינ ָאטע ,איָאמ עינ ָאטע

 !,קישטנַאדָאמעשט ַאוָאמ עינ ָאמע

 (שטירזעמ ,ע ר י פ ַא ש יכדרמ םהרבא) 1912

 גנערב ןוא וע ײרד ַא ריד ַאנ 8
 184 א8

 ץלַאז טבגופ ַא

 .לגניי ַא סנייז וצ דמלמ ַא ןטלַאהעג טָאה ןַאמספרָאד ַא
 ןעועג םיא ןזיא'ס ,ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה לגניי סָאד
 .ןרזח וצ טגעלפעג ךיז רע טָאה ,ןענרעל סָאד ןעמענרַאפ וצ רעווש

 יז ןוא ,רעיירד ַא ןּבעגעג םיא רעטומ יד טָאה לָאמנייא
 ַא רימ גנערּב ןוא ,רעיירד ַא ריד ַאנ; ; טגָאזעג םיא וצ טָאה
 ."ןשָארג ַא טשער ַא ןוא ץלַאז} טנופ

 : |ןוגיניארמג ןטימ} ןרזח ןעמונעג ךיז טָאה רע

 6 גנומ ץלאז ןוא א םטנשה א ארג -- -ןשג ,

 טשער ַא ןוא ץלַאז טנופ ַא רימ גנערּב ןוא ,רעיירד ַא ריד ַאנ,
 ןוא ץלַאז טנופ ַא רימ גנערּב ןוא ,רעיירד ַא ריד ַאנ } ןשָארג ַא
 ,?ןסָארג ַא טשער ַא

 טָאה ,טרזחעג ךיז ןוא ,געוו ןפַא ןענַאגעג ױזַא זיא רע יו
 ; ןעגניז סעטקיש יװ ,טרעהעג רע

 ,(סופ) צְקוילַאװ ןײמ טשינ זיא סָא (1

 ,ןײמ טשיג זיא סָאד ,ןימ טשינ ןיא סָאד

 .צקזילַאװ ןימ טשינ זיא סָאד



 ( ,אנַאדיַאנַאד ,אנאיד-ַארדיָא

 ( .אנאד ,אנַאד-ַאדיִא
 טופ

 וגָאזעג טָאה ןוא לּבלעװעג ןיא ןעמוקעגנײרַא רע זיא
 : ןַאנַאדיַאדיִא ןופ ןוגינ ןטימ|

 8 8 טסטעה = 28 גי77ג - ןימ ,

 טשער ַא ןוא ץלַאז טנופ ַא גנערּב ןוא ,רעיירד ַא ריד ַאנ,
 ןוא ץלַאז טנופ ַא גנערּב ןוא ,רעיײרד ַא ריד ַאנ } ןשָארג ַא
 | .ןשָארג ַא טשער ַא
 (,ה ,צלציק ,ץיװעשָארּפ ,ק ע ט ָא 5 מ םהרבא) 1088

 יִצ טעּפָאל יד ריד ַאנ עמַאמ; 9

 ןוא ,דמלמ ַא ַאּב טנרעלעג לָאמַא טָאה לגניי שיפרָאד ַא
 .ןענרעל ןופ ןוגינ םעד ןרזחנייא טנעקעג טשינ ץלַא םיא טָאה'מ
 .געטש רע לָאז ,ןגָאז טעװ רע סָאװ זַא ,ןסייהעג םיא ןעמ טָאה
 .ןוגינ ןּבלעזמעד טימ ןגָאז קיד
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 + טגָאזעג רע טָאה

 ת 006 2

 לתהיב =
 === יי

 + עט, טעג רימ
 . א

 2 2 0 2/ 6 עי
 ;ףז3 - קט , ליפ ןײג ןיא  לושג/ ר - ןיר ,

 !"ןירַא לוש ןיא ןייג ליו'כ ,עמַאט ! ןסע רימ ּביג ,עמַאמ,

 ץלַא טָאה רע ןוא ,טרוחעגנייא ױזַא ךיז טָאה רע ןוא
 ,ןוגינ ןבלעזמעד טימ טדערעג

 ַצ ,עטנכש ַא וצ טקישעגנײרַא םיא ןעמ טָאה לָאמנייא
 רעה וצ| ןעמוקעגנײרַא רע ןיא .עטעּפָאל ַא ןגרָאּב ,עטרעױּפ
 ; טגָאזעג טָאה ןוא |ןעטרעיוּפ

 זו"עטַאּפָאל עינמ ישמישזָאּפ ַאשיראמ,

 טָאה'מ ןוא ,ךעליירפ ןעועג דָארג זיא רעױּפ םעד ַאּב
 .קעגניײרַא לגניי טָאד זיא .יקסרַאמָאק ןימ ַאזַא טליּפשעג טרָאד
 ןטימ| טגָאזעג טָאה ןוא |עטַאּפָאל רעד טימ| רעטומ יד וצ ןעמ
 ; ןעטרעיופ רעד ַאּב טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ןוגיג

 הי // א
 ) , 4 58 א 2 לא :

 1 לי : 4 1 4
3 2 

 1 2 וע ?עי -
 0 ןירב - עב , 3 003 , טא גנא , 8 068 } 57 4 א ּש =: יי

 י = 1 1 5 א יי .רנעטטאאה - טומאה 4 ה = א = א : א סי 2 טיט
 60 7 ; טי = 2 : :

 = י=:==! 8
 ;ו) = 2253 "ףיײז

 (ס19) *! עטעּפָאל יד ריד עשזפאנ ,עמַאמ ,עמַאמ ,עט:מ ,עמַאמ,

 .(צחעקיל ,שז אי ב ר ַא פ קחצי) 1813

 ,עטַאּפָאל 8 ןגרָאּב ריֿמ ;שירַאמ (|}
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 "לגײּב ןײק ָאטשינ ויא'ס בר 0

 ּס

 ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה חבישי ַא ןיא דימלּת ַא
 וע לָאז ,ןיג טעװ רע ּוװ זַא ,טגָאזעגנָא יבר רעד םיא טָאה

 ,ןרזח ךיז
 םיא טגָאז ןוא רעסקעז ַא יּבו רעד םיא טיג לָאמניײא

 7 ; |ןוגינ-ארמג ןטימ}

6 

 : 2 וי 4 8

 ףיו יי - ןוא א 5! ײוצ - ר וע ,

 רעייווצ ַא רַאּפ ןוא לגייּב רעריפ ַא רַאפ רימ גנערב,

 ,"זעק
 ;גָאז ַא טוט ןוא ןיירַא לּבלעוועג ןיא ןיײרַא ילפ ַא רע טיג

 יי יי דב
 0 8 1 3 יי

 מ -

 = פו ראש 2
 1 איפאיטצשו = א 6 0 2 4 א 1 3 א 6

2 : 
5 

 ינ ףפד לג 98 ירא א יו - ר לנו = -

 רימ 'יג ,רעסקעז ַא ריד ַאנ ! עטסָאּבעלַאּב ,ןגרָאמ טוג --

 !ועק רעייווצ ַא רַאפ ןוא לגייּב רעריפ ַא רַאּפ
 םעד קירוצ ריד .ַאנ ,עלעגניג :עקרעמערק יד טגָאז

 עק ןייק ָאטשיג זיא'ס ןוא ,לנייּב ןייק ָאטשיג זיא'ס ,רעסקעז
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 יםצדניא .לּבלעװעג ןופ סױרַא ילפ ַא קירוצ רע טיג

 :טליּפש ןוא ןקיזומרעטילימו קיזּומ טשיסוד ַא ןָא טמוק

117 

 יז

 יי

 ָא 4 ןייק
* 
 םעינ-

1 

 יָנ ףא ר"מ זייט .

+; 
 ןוא ןיּבר םוצ ןײרַא ילפ ַא רע טיג

 ןייק יא :

 גיב
4' 

 יע

 ר - יב יאס

 א
11 

4 

1 

 ֹצ

 קעז-רעס , םַײז 5:

 ,לגײב ןייק ָאמשינ זיא'ס ,יּבר
 ,זעק ןייק ָאטשינ זיא'ס ,יּבר
 רעסקעז םעד ּפָא ךייא טַאנ
 ,ןײמ רימ ףַא טשינ םײז ןוא

 ןמלק)

 ;טיַאירַאװ (1

 ,(גצשזנָאלַאיּב ,ר ע ס א װ דל ָאג

 לגײּב ןײק ַָאטשינ זיא'ס .ובר
 ,זעק ַאק-ַאק ַאקיַאק ןייק ןוא
 רעײרד םעד ּפָא ךייא טָאנ
 .זײב רימ ףַא טשינ טײז ןוא

 טו = =

 ,ןייב .ןייב

 .,(עשרַאװ)

 182 -- 181 'ז 11 ןהפ ,7 ,י ל"גפ
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 ה הש יה יהיו ;ןַו

 :תרשיייח הרדס יד ךעלגניי יד טימ טנרעלעג טָאה דמלמ ַא

 ...הרש ,גָאט-ּבעל רעד -- ייח ,ןעועג זיא -- יהיו --
 ןשָארג רָאּפ ַא טעּב ןוא ןיציּבר יד ןיירַא טמוק םעדניא

 ץרַאװש עדלַא וצ ייג, ! דמלמ רעד ריא טרעפטנע .סייּברעּביא ףַא
 ; טנרעלעג רעטייוו טָאה ןוא "1 רָאי

: 

0 8 

: = 4 4 

 יַו יה, עג-ןעװ יַח רעד םעלרנא ט, םנ - הח .
 5 יד

 ..הרש ,גָאטיּבעל רעד - ייח ,ןעוועג זיא -- יהיו --
 לגניי ןייא טָאה ,ןרעהרַאפ םוצ תּבש ןעמוקעג זיא'ס יו

 וצ ייג -- הרש ,גָאט-ּבעל רעד -- ייח ,ןעוועג זיא -- יהיו, ; טגָאזעא
 ,.7! רָאי ץרַאװש עדלַא

 (שטירזצפ ,ק ו ר ב לטָאמ)

 לגניי ןטימ רעלַאמ רעד 2

 ,טנעו יד טלָאמעג ןוא ןענַאטשעג זיא לגניי-רעלַאמ ַא
 ןטימ טרימשעג ןוא ,ןעגנוזעגוצ ךעלעמַאּפ ךיז רע טָאה ייּברעד
 ; ןוגינ ןופ טקַאט ןטיול לעזדנעּפ

 // 60 66 00/6//  /-+ 6 שׂשָׁשי
1 
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 טסגניז וד,  םיא וצ טגָאז ןוא סָאּבעלַאּב רעד ןיירַא טמוק
 ,ןלעזדנעּפ םעד} רעהַא ּביג ,ןעמ טגניז ױזַא טשינ ,טוג טשינ
 ."טגניז'מ ױזַא יו ,ןזייוו ריד ךיא לעװ

 טָאה ןוא לעזדנעּפ םעד ןעמונעג םיא ןופ טָאה רע ןוא
 טנַאװ רעד רעּביא טרימשעג ךיג רע טָאה ייּברעד| ןעגנוזענ
 ; |טקַאט ןטיול

 /סחזקס 68 5

 (צסראװ ,ק 9 ט ַא ל מ םהרבא) 1028

 "ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא 3

 רעטעּברַא ןַא |ןײרַאפ-רעדיײנש| ןיירַאפ ןופ טקיש'מ זַא
 .{1זַא ןעיינ טשינ טסלָאז :ןָא םיא ןעמ טגָאז ,טעּברַא ףַא

 1264 8714 6. ה ג }8 +
 61 1 ֹו 1 7 13 173 4

 1 יפ יה | 4 י
 ר 2 א

 שי א י"ה 1 ׁ 2 2

 ןיא/  וטטנימש יא 77 ףימא יא וטש-םער ןויא 2 ףמא 5 זיא ןַײמ
 ּכ

 ו 4 א א
 1 1 | יו 8 5 8

 == 1 1 14 אש 6 6 ֹצ

 ש וי - טנג ראפ += 47 ףדפ == 553 ,

 יד :ןעײנ ןופ ןפוא םעד עזָאּפ רעקידנציז ַא ןיא ןעמ טוײװ יברעד (1

 ףעקיבלעזרעד ןופ רָעגניּפ יד ,סיפ עטגײלרַאפ יז ףַא ןעמ טגײל טסיפ עקניל

 .,ןװיוא ןופ סיוא ןעמוק רעגניפ.לטַײט ןוא רעּבָארג רעד זַא ,ױזַא ןעמ טלַאה טנַאה

 ןעמ טגצװַאּב ןַאד ,גניר ַא סיוא טמוק'ס זַא ,ךיז ןריראּב ײז ןופ ןציּפש יד ןוא

 טלַאה םעד ַאֹּב .סײנעג טלָאװ'מ יװ ,רעקניל רעד רעּביא טנַאה רעטכער רעד טימ

 ."װ ,ןעמָאזצ ךיוא טנַאה רעקיגלעזרעד ןוֿפ רעגניפ.לטײט ןוא ןבָארג םעד ןצמ

 -- .לדָאנ א ןעװעג טלָאװ ײז ןשיװצ
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 ןקירוצ יצ רעקיטסאה} ףמַאק ןטײנעג םַאזגנַאל| ןיא ,םערוטש ןיא,

 .{קירוצ יצ רָעקיטסַאה} "ןריול|ַאזגנַאל רָעטײװ}רַאֿפ טננוי ןיימ ןזיא

 | ; ױזַא ןעיינ טסלָאז רָאנ

54 
 ,אי
 יי א 4

6 

 4 4 װ 3
 וטטנ-םער ןיא ףטַאק  זיא ןַײמ 6 ו

 װ 0

 אײ סא א = אש א 61 105 8 הי 41

 עלענש} "ןריולרַאּפ טנגוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא,
 ךיג .ה ,ד ,רָאר ַא יו טנַאה רעד טימ טיירד'מ .ןעגנוגעוװַאּב
 ,ןטיינעג
 (ץינשיװ ,ן ַא מ ר צ ד ַי 3 ש ריאמ) 1007

 ן?לטנגיל ַצ 44

 סבר ןפַא טדערעג קרַאטש ןעמ טָאה לטעטש ַא ןיא
 םיא טָאה'מ ןוא ,בר םוצ ןעגנַאגרעד זיא ךַאז יד ,רעטכָאט

 ןופ סָאּבעלַאּב ַא רענייא טכַאמעג טָאה םש םעד זַא ,טלייצרעד

 ,השצמ עצנַאג יד ןיא טּביילגעג טשינ טָאה בר רצד ,לטעטש

 ןוא ךיי םענעגייאמעד ךָאנ שמשמ םעד טקישעג טָאה רע ןוא

 ףַא ןייז.וצ.ער-םש-איצומ סױא וטסלַאפ יװ, :טגערפעג םיא טָאה

 תרזגּב ןעװעג-רזוג םיא ףַא בר רעד טָאה - "?רעטכָאט ןיימ
 רע סָאװ ,סָאד זַא ,הדעו םע לֹּכ ינפּב ןגָאז זומ רע זַא ,םרח

 ,טנגיל ַא זיא ,רעטכָאט סבר םעד ףַא טגָאזצג סָאה
 שמש רעד טָאה ,הרוּתה.תאירק וצ תּבש ןעמוקעג זיא'ס

 .םיױרַא זיא דיי רעד ןוא ,ןײרַא ןחלש ןיא שטַאּפ ַא ןּבעגעג

 :טגָאזעג טָאה ןוא רעמעלַאּב ןפַא ןענַאגעג

 ,רעטכָאט סבר ןפַָא טגָאזעג ּבָאה'כ סָאװ ,סָאד ,יתוּבר, --

 2 עי טא 2 2 2 +  .רטוטאפשמ - - שפאט ;

 8 6) גוש טי

 א א יל - טע}

 "לטנגיל ַא זיא -/} 3 6158
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 "?וטסנָאז ױזַאיװ ,שטייט'ס, :בר רעד טגָאז
 אלא ,ןגָאז יֹזַא ןסייהעג ךימ ךָאד טָאה ריא :רע טגָאז

 "!ןזח ןייק טשינ ךָאד ןיּב'כ ? ןעגניז טשינ ןעק'כ

 (שטירזעמ ,קור 3 ?טָאמ) 1017

 !ןרכז ןײק טשינ טכַאמ צישש הר ,5

 טָאה סָאװ ,ןצמק ַא ריבג ַא ןעװעג זיא לטעטש ַא ןיא
 טלָאװעג םיא ץל ַא טָאה לָאמנײא ,רעדניק ןייק טַאהעג טשינ
 וַא ,שמש םעד טלעטשעגרעטנוא רצ טָאה ,לקיטש ַא ןכַאמ

 זַא ,םלוע ןרַאפ ןגָאז רע לָאז ןענװַאד ןכָאנ סטכַאנ-וצ-קיטיירפ
 .ןעמוק וצ םלוע םעד טעּב'מ ןוא רכז-םולש ַא טכַאמ ריבג רעד

 ןכָאנ סטכַאניױצ-קיטײרפ ןעמוקעג זיא'ס .ןעוועג זיא ױזַא
 ןוא ןיירַא ןחלש ןיא ּפַאלק ַא ןוטעג שמש רעד טָאה ,ןענװַאד
 | ."רכז ַא טנייה טכַאמ עיַאש 'ר ,יתוּבר, : ןפורעגסיוא

 סָאװ, :שמש םוצ רע טגָאז ,טרעהעג סָאד טָאה ריבג רעד
 יו רכז ןייק טשינ ךַאמ ךיא זַא ,גָאז ?סעּפצ

 ,יתוּבר, :טגָאזעג שמש רעד טָאה

 14004/6/4?יס /281732160.
 א 1 0 ֹע

 ז ז ןצ יא לא 4
 אייז ְו { ןז וז יז
 ןיז 4 8 1 יה יא |ופ !
 וו מוה טא -- 5 .2גאשא - +

 15 אטנ-בי/ טכאט שטנינ ןייק

 "?ףכז ןייק טשיג טכַאמ עיַאש 'ר

 ,{עשרַאװ ,טי פוס השמ) - 107

 !!טצװנַאגעג ּבָאה ןיא 6

 םענייא טָאה'מ זַא ,טריפעגנייא ןעװעג זיא סנטייצרַאפ
 .ֿפױרַא טזמעג ףָארטש ַא רַאפ רע טָאה ,הבנג ַא ַאּב טּפַאכעג
 ּבָאה ךיא, :םרילוקּב ןגָאז ןוא לוש ןיא רעמעלַאּב ןפַא ןייג
 ! "טעװנַאגעג
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 ןוא רעמעלַאּב ןּפַא ןענאגעגפױרַא בנג ַא רענייא זיא

 טָאה'מ זַא ,סעּפע סָאד ןעמ טגָאז ױזַאיװ : טרעלקעג ךיז טָאה

 רע טָאה .ןגָאז טשינ ךָאד ןעמ ןעק טנגיל ןייק ןוא ! טעװנַאגעג

 6 : : : טגָאזעג
 .לאאמנעאמא = טאנעטטטופאסייי +. רמסטאוסועס) ר טקמעאטסאפאג יי יי

 : א 5 ראה יי
 ."! טעװנַאגעג ּבָאה ךיא,

 ר 6

 - 5 ףיא טנגק עכ - ;- טטה1

 (עצָאלדיש ,ד ָא רב סײ װ הימחג) 108

 קעּבָארַאּפ ןטימ חלג רעד 2

 טרָאד ,:ףרָאד רענלעשטשָאק ַא ,ףוָאד ַא ןעװעג זיא'ס

 ,ךוטסַאּפ ַא טַאהעג טָאה חלג רעד ןוא ,חלג ַא ןענופעג ךיז טָאה

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טָאה קעּכָארַאּפ רעד .ךיז ַאֹּב קעּבָארַאּפ ַא

 ןסקָא ,תומהּב ךַאס8 טַאהעג טָאה חלנג רעד לייוו ,טעּברַא יד

 ,סָאװ וטסייװ, :ןוז םוצ קצּבָארַאֿפ רעד טנָאז לָאמנייא

 ,טשינרָאג רימ ןּבָאה ןדנוא ןוא ,ןסקָא ךַאסַא טָאה הלג רעד

 .'סקָא ןַא ןענעװנַאגוצ רימ ןלצוו

 דלַאװ ןיא טריפעגסיורַא םיא טָאה ןוא ,ןענַאנעג רע זיא

 ןרַאּב ןטרָאד ןוז םעד טָאלעגרעּביא טָאה ןוא ,טכַאנַאּב ןיײרַא

 .ןלַא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא ,סקָא

 ןקוקַאּב ןיג וצ עבט סחלג םעד ןעװעג זיא ירפרעדניא

 יד ּוװ ,לַאטש ןיא ןטרָאד ןעמוקצנניירא זיא רע .ןגעמרצפ ןייז

 ןיא םיא טלעפ'ס זַא ,ןצצזעג רצ טָאה ,ןענַאטשעג ןענעז ןסקָא

 יעֿגנֶא ןענעז .טלַאװעג 8 ,ירשעג ַא טכַאמצג רע טָאה ,סקָא

 א ויא'ס זַא ,טלייצרַאפ ייז רע טָאה ,ףרָאד ןופ ןרעיוּפ ןעמוק

 .סקָא ןַא הלג ַא טּב ןעמענוצ לָאז'מ זַא ,הּפרח

 ןוא ןענַאגעג הלג רעד ןיא ,ייװצ ,גָאט א קעװַא זיא'ס

 רע זיא .קיטנז ףַא ?עקטסַאיװָאּפשּפ ַא טנרעלעג ךיזו טָאה

 "הב 8 ןופ טנרעלעג ךיז טָאה ןוא דלַאװ ןיא ףיט ןענַאגעג

 ?ןז טקצּבָארַאּפ םעד ןופנ גנַאזעג ַא טרעהצג רע טָאה .סױרַא

 .ךריק ַא ָאד .יא'ט וה ,ףיָאדַא 41



 טא 42 6 ירא א 6 יא א א א 8 נא

 א איל ,טנָאגרק , רעו- ָאנ אז ורד-ץַאג}
 : ןב

 + א ו
 יע יוד
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 יי

 , -  - שמע טאדדַארק גנימקיַאור או -ַָאל
 איד ג 1 1

 ְ יד = ידידי 1 יד 1 4
 === שש = תי ש

 יש א מילא אױ אטס- אה = הל
 0 66 א א

 = איל גָאג-יקס חעי-אנ או ו"ה"ז-ןאגו

| 010682 28 16608 ,4856 ,018 

 010166 ט4/801 42516428 ט2

./3:0601 40 /508068 }{ 

0123, 4854// 16008 28 0/0421 

 םעד ןפורעגוע רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה הלג רעד
 -- לָאמ ייוצ - שָאטנַא ,שָאטנַא, :ןגירשעג טָאה רע ,ץצגייש
 2!"ָאט עינמ יַאװעיּפשַאו

 5 םַאװעיּפש עינ ָאמרַאד ַאז אי, :טגָאזעג רע טָאה
 טָאה ןוא ?ּבור ַא ןעמונעגסױרַא טָאה ןוא ,ןענַאגעג רע זיא

 ןייק רַאֿפ טשינ גניז ךיא, :ץעגײש רעד טגָאז ,ןּבעגעג םיא
 ,לּבור ףניפ ןּבעגעג םיא טָאה ןוא ןענַאגעג רע זיא ,?לּבוד

 | :ןעגנוזעג רע טָאה

 "עי לָאֹה צמַאט רעד / ,ןרעדגנ םעד ךָאנ סנײא ,ךל"צ דנעג ,ַאלִצ 4

 סגײא ,ךעלעזדנעג ,טילָא / לטש ןיא ןטלַאהַאב טָאה ןוא / טקָא טחלג טעד ט: וונָשֹא

 !ןרעדנא םעד ךָאנ

 ,טקד רלמ גניז (9

 .טשינ ךיא גגיז םנחב (3
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 = ץינפטצנ64 רנא-יד נא רק גנניטנ קיַאזיד אוו -ַאל
, 2 1 

 א 2 ; , : יי == == 5 : =

 עא }
: 

 4 א לאו אט - אטס - אדל = ילג :
 0 060 5 5 "א *

 56 - איל נאגייקש דעי-ַאנ אז ו""ז-ןאגי
{ 6 57 

 ימײהַא זיא קעּבָארַאּפ רעד ,טכַאנַאּב ןעמוקעג זיא'ס יװ
 ןגירקעג ּבָאה'כ ,עטַאט, :ץעגיש רעד םיא וצ טגָאז ,ןטמוקעג
 :רע טגָאז - .?ןעמעװ ןופ, :ךיז רע טגערפ - ."לּבור ףניּפ
 סָאװרַאפ, :ךיז רע טגערפ -- ,"ןבעגעג רימ טָאה הלג רעד,
 יטג םיא ֿבָאה'כ רַאפ, :רע טגָאז - "!ןּבעגעג ריד רע טָאה
 :"לדיל סָאר ןעגנוז

 װ

 : א - איל, טנַאג-וק ףעו- 1 אז ורד-קַאגו
 0 קא = ו . | |

 5 שריי } ֶז יז עי ֹ ץ ר

 1: א ר , א א 2 } א 2 ו

 : יג = - יץיכטנ8 ומיד ַאוק גנניטנןנאזי ג6 יה = עקל
 1 " 0 ָו

 : ױ 1 ) ז =

 עי ==: === היא === זאא יע ְ

 : 2 טשסלאװ ָאד אטס- אה = ילי
 טי , זה 3 דא

 6 יָא יקס עי- אג אפ ןיהיד- לג

 ףע לײװ ,ןגָאלש טלָאװעג טשינ םיא טָאה רעטָאפ רעד
 ךיא, :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה ,טלַאװעג א ןכַאמ ךָאנ טעװ
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 וַא -- ,עינַארּבוא ןַא ריד ףיוק ךיא ןוא לּבור ןעצ ריד ּביג
 וטסלָאז ןײרַא לָאיצשָאק ןיא ןפור קיטנוז ךיז טעװ חלג רעד
 2 ןע גניז ױזַא םיא טסלָאז .ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,סָאד ןעגניז

 (012, 0486 ןס822 28 082!
 ןזוטזמ8 6 81 14416| קהםע
 76טש 1651482 216 1622! תה 5

 0012, 2856 {6088 284 4ז002|!
 (עסרַאװ) ,ז יי ר לי 9 לאכימ) 1019

 טנעװקעסנָאק טשינ ןוא טנעװקעסנָאק 8
 ןיא ױזַאיװ ןוא ,טנעװקעטנָאק שידי ףַפ ןיא וזַאיװ -

 ?טנעװקעסנָאק טשיג
 ;ןיא טנעװקעסנָאק -

:96448:400. ֿ 

 ןוא טי = "ר יב - רָאֿב ה ןג ַא . יונ , א יי :

 ,ףרָאד ןיא ָאטשינ זיא'ס !ןרעדנַא ןכָאנ סנײא ,ךעלעזדנעג ,אילָא (1
 ".,ריא ףַא ןגיל טשינ לָאז חלג רעד םָאװ ,יורפ ןייק

 ;ןעמ טליײצרעד ךצלנצ
 ,ףרַאר'מ ,אנח ןעמוק טגעלפ'ס ,בנג ַא רעיוּפ ץ ןצרעג זיצ ףרָאד ַא ןיא

 ,ןפרָאדעג רעייפ רעד טָאה ,ןוײז הדוותמ ךיז) ישזדעיויאפס ַאג חלג םוצ ןײג ךָאד
 ,סוס סָאװ ,דרעפ ַא םיא ַאּב טעװנַאגעגוצ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןוא חלג םוצ ןײג

 | ,י?ווָעיװָאּפס יד רַאפ רעירפ געט יָאַּפ א טימ תלג םוצ קצװַא רע זיא ?ָאד רצ

 ,בָאה ךיא טָאװיַאפ ,ןמ העג ןײמ רימ טנָאלּפ סע, ;םיא יצ טגָאועג טָאה רע ןוא

 ןַא ריד רַאפ ּבָאה כ/ ;חלג רעד טגָאז ,"הצצ ןַא רימ ביג ןוא ,טצװנַאגַאּב ריד
 ןעמיי| ענָאפשא יד ףא ןלעטשפיירא ךיז וטסלָאז בוט:םוי ןומ ;ָאט ןיא זַא ,הצצ

 ,דרטפ ַא רימ ַאב טעװטַאגעגוצ טסָאה וד זַא ,םלוע ןענַאג ןרַאפ ןרעלקרעד ןוא

 "גײא ןענעק רעיפ םעד לָאז רע זַא ,ןעװעג ןסיוא טימרעד זאא חלג רצד
 ,זיא'ס יװ ןוא ,טפַאכעג םעד ףַא רעּבא ךיז טָאה רעייפ רעד .טכירעג ןיא ןגָאלק
 .ןוא לָאיצקָאק ןיא ןעגנַאיעגגײרַא תלג רעד זיא ,בוט:םוי ןופ גָאט רעד ןעמוקעג

 ,טלָאז ,רעײּפ רעד ןנָאז ךיא יַאפ טעװ ָאד יװ יװַא ,;םלוע םוצ טגָאזעג טָאה
 ."תמא זיא ,ןגָאז סטעװ רע סָאװ ץלַא זַא ,ןסיװ ריא

 ןרעד, ;טגָאזעג טָאה ןוא ענָאּבמַא יד ףִֶא ןעגנַאנעגפױרַא זיא ףנג רעד
 ,ֿבָאז ךיא ןוא ,תמא זיא ,ןגָאז לעװ ךיא סָאװ זַא ,טנָאזעג ןיוש ףײא סָאװ תלג

 ,8 א חלג רעד יװ יײזַא ;תמא ץלא זיא ,ונָאז ?עװ ךיא טָאװ זַא ,ךיוא ךײא
 ,?יא ,ףרָאד ןפא ןעגעז סָאװ ,רעדניק עלעג עץלא זַא ,ןסיה ריא טלָאז ,רעלעג
 (ץינשייז ,ןַאמרצ ד ײנ ש ףסי) ,"ײז ןופ עטַאט רעד חלג רעד



 ; טנעוװקעסנָאק-טשינ
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 .!יזַא ןגרָאמרעּביא ןוא ױזַא ןגרָאמ ?ױזַא טנייה,

 (ןילָאװרַאג ,ג ר עב כ ָא ה ןרהא)

 !יווזא ס ָא ןסקטוװ וטסעװ 9

 יֵלׁש-ונוּבר רעד ןעװ ,סָאװרַאפ :עגַארפ ַא ךיז טלעטשיס

 ײַאּב טשינ רע טָאה סָאװרַאפ ,ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה םלוע

 ארמג יד טרעפטנע - ?טנַאה ןפַא ךיילג עלַא רעגניפ יד ןפַאש

 ַא ןעמ טמענ טשרעוצ .רעגניפ יד ייּברעד טזייוו'מ} ױזַא ןַארַאד ףַש

 ; ןוצ ןעמ טלקָאש ,קירנגָאז ,ןוא ץיּפש םַאּב רעגניפ םעניילק םערי

: 5 

 א { גאואוא - א - טא - שאו - טאש , טא - טומאה = טאומוו---
 לב בי טא טשרט שטעט סו סט 2

 א יב

 ידיו אידאטד איי אדר
 טיי אס נפ יב נא = .רטאמ מס |;,רא :

 יע יש ןופ וע יש שי וע טיי" מח ןטקייי טמא ואז שי עמ
: 

 אי יז הי נ-הָפשעוװ ַאב רידןַײז טָא א- יװ

 ,סעיו-הטקאװ-סש טָא א -רז;7וא ביוא .ָא-רננּב רַאַפםרעק

 היד א טא .שא א טאג * :טאא
 עי: ע= יב / 2 עב } א

 א .יױז, סעװ-ט קו טא א יו



 םעדכָאנ) ."ֹוזַא טָא ןייז ריד אב טעװ האצוה יד בוא --

 עו הסנכה יד ןוא ןםעניילק םעד ךָאנ רענניפ ןטייוצ םעד ןעמ םזייוו
 ןסקַאװ וטסעװ ,ןרעגניפ ןמסלטימ םעד ןאד} ,יֹוזַא טָא ןייז ריד אב
 ןוא ,ןןעמ טגָאז ,רעגניפ ןטסלמימ םעד רעטייוו קירנטלַאה} ! יֹוזַא טָא
 ,יזַא טָא ןייז ריד ַאּב טעװ האצוה יד ,טרעקרַאּפ ,רעּבָא ,ּביוא
 שב טעװ הסנכה יד ןוא ןרעגניפ,לטיימ םעד ןָא ןעמ טמענ םעדכָאנ}

 ןסקַאװ וטסעוװ ןרעגניפ ןּבָארג םעד טזייוו'מ ןוא} ,וזַא טָא ןייז ריד

 רימ ,ט ר ַא ּפ ָא פ א ר .א) " זַא טָא

 ָא מ קצ 7 ןוא ָאמלצנ 0

 .ןיז ייוצ טַאהעג רע טָאה ,ריבג ַא ןעװעג לָאמַא זיא'ס

 זיא .ָא מ ק ע 7 רענײא ןוא ָא מ  ע ג ןסייהעג רענייא טָאה

 זױה ַא השורי ַא טוָאלעגרעּביא טָאה ןוא ,ןּברָאטשעג ריבג רעד

 הוק ַא ןוא
 רעּביא ןגירק וצ ןּבױהעגנָא רעדירּב ייװצ יד ךיז ןּבָאה

 יז ןענצז ,ןעמוקכרודַא טנעקעג טשינ ןּבָאה ייז ןוא ,השורי יד
 ,בר םוצ ןענַאגעג

 :טנקסּפעג יװַא בר רעד טָאה

.6470 607, 
 0 "4 5 = : א "א

 : א 1 א 1 5
 0 : נ א יי :

 א - 50 א 1 ו+ 8
 5 : 00 אש 0

 וע

 ף"צ יקנעג = : אט טסשעוװ די - צג ולָנִא - ןו

 / א = |

 יש + עי 2 = 0
 עי יו = יי א

 ( 5 1 קול - 5 8 298 += 3.

 .?ןטנוא -- ָאמקעל ,וד ןוא ןוויוא ןעניווװ טסעוו ,ָאמלעג ,וד , =
 ?וק יד טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא --

 ןפמענ טסעװ ,ָאמלענ ,וד :יװא ןייז טעװ וק יד טימ,; -

 ."קידָאוינ - ָאמקעל ,ןד ןוא ,קלח ןטשרעדָאפ'ג

 ?(עשרַאװ ,ש ט י װ ָא קו ר ק םייח)

 טָאה רע .רעכײר ךָאנ ןעהעג ריבג רעד ויא טנאיראװ רעדנַא ןַא ןא (}

 ,לדָאנ ענעדלָאג ַא ןוא גנירעה ַא השורי טזָאלענרעּביא ךיוא

: 
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 יַאדמידַאד 1

 ןײַאד מידַאד ,יַאדמידַא; םעד ףַא עידָארַאּפ
 וי ןשידיסח ַא ַאּב ןעגנוזעג טרעוו סָאװ

 1 2 , 4 געי

 6 - םַײד + גיד - נר יי םאיז- םוײז - וע
 א

 ר 2 8 2

4 
 לאס" -- נפ = ףפװ/ גפד-ם"ד - ססיפ

 ייפ זיפ =

 ( = ,יאדײמידַא ,יַאד-םידַא ( ,יַאר?םידַא ,יַאדי!םידַא
 (לָאמ ?ירד)

 (  יַאריםיראד עװַאמאדא ( ַאר:םירַאד 2עװָאמַאדא

 ,םידאאד ,םידאא יאד םידאד ,םידאד ,םידא

 .יאד-םידַאד עװָאמאדַא

 ;(קָאטסילַאיּב ,יק ס בי װ ַע ל דוד)
 .םאצוצטאונצנא:סוינאיצנפטמרענאאט עג שטומע

 --:םַאדַא ןעמָאניןגײא רצד סלא טסַאפַעגפיוא עידָארַאּפ רעד ןא (}

 -- ,ּבַײװ סמאדַא ,168זח0068 = (2
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 הס נרפ וצ הלוג סא 2

 רעסיורג ַא ,יאנּת ַא ןעוועג זיא'ס : טגנערּבעג טרעוו'ס
 ןּוא ,ןּברָאטשעג טעּפמיק רעד ןיא ּבייוו'ס םיא זיא ,ןַאמערָא
 ןוא ,סנ ַא ןוטעג טָאג טָאה ,ןגייז וצ טַאהעג טשינ טָאה דניק'ס
 טָאה רע ןוא ,םידד רָאּפ ַא ןסקָאװעגנָא זיא רעטָאפ םעד
 ,דניק'ס טגיײזעגנָא

 םיא טָאג טָאה סָאװ יצ ; אישק ַא ףיורעד ְךיִז טגערפ
 ,הסנרּפ ןּבעג טנעקעג םיא ךָאד טָאה רע ,םירד ןּבעג ןפרָאדעג
 טָאה טָאג רָאנ ? דניק םוצ םַאנ ַא ןעמונענוצ ךיז רע טלָאװ
 "!טשינ -- הסנרּפ רָאנ ,ןּבעג ריד ךיא לעװ םידד, ; טגָאזעג

 רע טגניז ,הסנרפ ןּבָאה וצ ףרַאד דיי ַא זַא ,רעּבירעד
 ;(הלוגס ַא רַאפ)

 ר 3 א א 4 4 +

 א 4 יי |
 ו + או ןיפ וצ } וי . טא

 2 --יי--1עע= 22 א טו =

 א יב ביד איז : ביד א יז - ביז אז - טיײיד

 ,?םידַאד ,םידַאד ,םידַאד,
 (עלאיביסיורג ,שטיװ ַא גיב ַא ר ףסוי)

 ץ א ק יד ןו א ןרע גָאז יד 3

 רעּביײװ יד ןוא ,טנעזעג ןרעגָאז ַא טָאה לוש ןיא רופּכ-םוי
 טָאה ,ץַאק 6 ןעמוקעגניירַא זיא םעדניא .טגָאזעגכָאנ ריא ןּבָאה

 : טגָאזעג ןרעגָאי |

68 8 0 : : 

 יא 2 וי 4
 | יי יי 6 = 4 : 3

 טטבײרט א - טױר יד טקפפק {

 !"ְלֵאְק יד סיורַא סטּביירט,--

 ךבעג טגעקעג םיא ראד טָאה לָאג ;ךיז טל;דנעראפ תסונ רעדנַא זא (

 רימ אב וטסעװ ץלא, : טגָאזעג טָאה טָאג רָאנ? סָאנ ַא ןעמוגעגוצ רע טלָאװ ,טלעג

 (צשרַאװ ,יק צישזדגצ מ חנ) *!ץנערק א -- טלעג רָאנ ,ןגירק
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 : טגָאזעגכָאנ רעּבייו עלַא ןּבָאה

 ,ו"ץַאק יד סױרַא סטּביירט, --

 (עשדַאװ)
 -- .גיתמיויה ייווא

 ;ןעמ טלײצרעד ךעלנע (}

 ןוא .ןענװַאד טנעקעג טשינ רעּבייװ יד ןּבָאה םעלעכ ןיא (א)
 ַא ןעמענ טלָאװעג ןעמ טָאה ,ןענװַאד ךָאד ןעמ זומ רופּכיוי
 ,רעגָאז ַא ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןגירקעג טשינ ןעמ טָאה .ןרעגָאז
 ,רעּבײװ ןשיווצ ןלעטשניײרַא טנעקעג טשינ רעּבָא ךָאד ךיז טָאה רע
 טָאה רע ןוא ,ןײרַא סַאפ ַא ןיא טלעטשעננירַא םיא ןעמ טָאה
 .טגָאזעג

 י/גפױרַא זיא ןוא ץַאק ַא ןעמוקעגנײרַא זיא גנולצולּפ
 יז ַאטָאק ַא, : גָאז ַא ןּבעגעג רעגָאז רעד טָאה ,סַאפ ןפַא ןעגנורּפש

 וַא ,ךיז טכַאד, :ערעדנַא יד וצ לּבײװ ןייא ןָא ךיז טפור
 ,"ַאטָאק ַא : לָאמ ייווצ טגָאזעג ןעמ טָאה ןרָאירַאפ

 -יוּביע ןַא ןעװעג ךָאד זיא ןרָאירַאפ, ;עטירד יד טגָאז
 ,"ַאטָאק ַא לָאמ ייווצ טגָאזעג ןעמ טָאה רַאפרעד ,רָא*

 (חָאכעלצשז ,ש ט י וו ַא קו װ ק האל)

 ןוטעג יז טָאה ,ץַאק ַא לוש ןיא ןעזרעד טָאה ןרעגָאז ַא (ב)
 ! טגָאזעג רעּביײװ יד ןּבָאה "!ַאטָאק ,קישּפַא,  יירשעג ַצ

 ,רעדניק עניימ טימ ןּבעג רימ טסלָאז ,םלוע.לש-ונוּבר, --
 "! ךעלעקטָאק רעדניק-סדניק עניימ טיט

 (צטרטח ,ש א * א ק ַא ג ןנינּב)
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 !?היוללה ,עקשיק טשינ ,עקשיק ָאיי 4

 ןָאה עלַא ןוא ,טגָאזעג ןרעגָאז ַא טָאה לוש ןיא רוּפּכ-םוי

 ןסעזעג סעטבצק רעּביײװ ייווצ ןענעז לייוורעד .טגָאזעגכָאנ ריא

 יָאז יד סעװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה ענייא ןוא ,טסעומשעג ןוא

 :טנָאזעג ןרעגָאז יד טָאה .הנּתמ ַא עקשיק ַא ןּבעג ןרעג

? 
 2 טיי הי = 1
 יש שיטה גוש שא

 ָאי טטיק גנק ששי טניק-נק לה - קל - וכ - זי ,

 ."היוללה -- עקשיק טשיג ,עקשיק ָאי
 תי ללהּת המשנה לּכ, קוספ םַאּב ןטלַאהעג דָארג טָאה'מ|

 .ןהיוללה
 : טגָאזעגכָאנ רעּבייו עלַא ןּבָאה

 : : 2 אי ניק -ננר זיזוינ שניק-נק לה - קל - ּול- הי

 ."היוללה - עקשיק טשינ ,עקשיק ָאי,
 (עשרַאװ)

 יִנ לײב יד רעײט יו 5

 םעד לוש ןיא טגָאזעגכָאנ ןרעקעּב ַא ענעדיי ַא טָאה'ס
 :"תמאּב ךדבעל ונֹּבל רהטו, קוסּפ

 " י') ר"ר רב "7 יּב-לאה האו ריט םעד א הַמי

 "! מא םעד רימ גָאז ,לגייב יד רעייט יוו, -
 (עשרַאװ ,םיו גל טי ט שריה) 1906

 --.סגטא ץלַא רימ זיא'ס --'עקשיק טשינ ,עקשיק ָאיע :טגַארַאװ (1
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 .."לירצ?7 עורוז ווא 6
 קוספ םעד ןוח ןכָאנ טגָאזעגָאנ רעּבייוו יד לָאמַא ןבָאה'ס

 ;"החמש בל ירשילו קידצל עורז ווא
 1 עט ערע אר א א א 4} הוא :

 12 = יי יי יע יי 7 יי )ייד טיגעטיי יג עא

 : ױא  טָאה תא-רעו םָר ַא לַאז - קיג

 יא ךיא טאטס 8 םוש  הה

 טָאטש יא ןיא ,קינרַאז ַא בר רעודנוא טָאה ,יוא, -

 ,!"החמש ש

 "הדקצ יד וצ ןענַאנעג זיא קחצי זַא/ 7

 :טגָאזעג ןרעגָאז ַא טָאה לוש-רעּבייו ןיא

8 

 3 = : 6 2 + ןי 3 א : א

 ּזא צי- קח זיא עג -ָאב - ןטג וצ יד ע- קיהָד

 "הדקע יר וצ ןענַאגעג זיא קחצי זַא,
 ; טגָאזעגכָאנ עטליווצ ַא סָאה

 : 2 5 עס וו
12 : : : 1 

 )-- ָצ
 5 2 ן א: 2 יי : 3

 יי יי יי א א
 / זא צי-קח יא עג-ַאג-ןענ וצ יד 2- 1-הב

 ,הבנג יד וצ ןענַאגעג זיא קחצי זַא;
 טגָאזעג עטירד ַא סָאה

 ע 2 עי עי יע טעיי9 6007 :
 לא * - קֶח זי עג-אכ - עו וצ יד נ-קיה

: 

 "הבקנ יד וצ ןענַאגעג זיא קחצי זַא;,

 עורז רֹוא :סעידָארַאּפ םינפוא ערעדנַא ךיוא טָאה קוספ רעבלעזרעד (}
 ףִא רָאי ַאזַא ,קידָאז ַא יז טָאה .וא, ,(עשטעילדעש) "החמש בל ירשילו קידַאזל !
 *?החמש יד ןּבײל.לארשי ֹוצ טמוק יװ ,קידצ א זיא רזוע זַא, (וָאקול) * !החמש
 -- ,(ןילגול) "החמש ,ביײל:שרעה ,קודצ ,לאירזע , ,(װעשטַאכָאס)
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 "טנרָאפ ןופ ןײז ןיוש זָאל 8

 טגָאלקֲאּב טרָא-ןטוג ןפַא טָאה קיצניינ רָאי ַא ןופ ענעדיי ַא
 ,ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ ןטלַא ריא
 ריא וצ טָאה ןוא ,ןענַאגעגוצ ריא וצ ץל ַא רענייא זיא |

 :טגָאזעג ױזַא
 ןַא זיא ָאד ,ןסיוו טלָאז ריא ,ענעדיי ,סיוא טרעה, --

 יהנותח ריא טליוו ; טײהרָאוװ יד ןגָאז ָאד טזומ ריא ,תמא-םלוע
 ןעמ טעװ טשינַא ,טנרָאפ ןופ ףיילש םעד ןכַאמ ןעמ טעװ ,ןּבָאה

 ,"ןטניה ןופ ףיילש םעד ןכַאמ
 :טגָאזעג ןייװעג ַא טימ יז טָאה

" 122062/6/004 
 01. -יי---

: : 

 ןוא זָאל ,ןיושנ יה ' ןופ אפ -טנר =

 עשרַאװ) *! טנרָאפ ןופ ןייז ןיוש זָאל ןוא, --

 ןתוח יל ש ךַא ס ַא 9

 .דניק ַא ןופ הױל ַא ןעזעג לָאמַא טָאה :ףַארג עקצרַאה
 ;ןײרַא טיירש ןוא רעטומ יד ךָאנ טייג

 ב - קיל 2 וי - ראמ יר 25 כ
= 

1 5 +.| ֶ 13 
 | או

4 
 א
 א

/ 1 + 
1 ? 

 א יש שי

 | 1 = 8 ִצ
 ץד 1} = = 1 1 {

 ָש
 1482 - 4 2 יי 4 אייר

 : ' ד }

 םיא ןגעװ טלײצרעדמ .עשרַאװ ןיא רָעלציו רעטסוװַאב )1 :
 -- ,ןטָאוקענַט ענעדישרַאֿפ
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 רַאפ ,ןטַאט ןרַאפ ,רימ רַאפ רשוי ץילמ ַא ןייז טסלָאז, -
 "! החּפשמ עצנַאג יד רַאפ ,רעדירּב יד רַאפ ,רעטסעווש יד

 : ריא וצ עקצרַאה טגָאז
 ליפ ױזַא ? רלי לציּפ ַאזַא וטסקיש ןתוחילש ליפ ױזַא, --

 ,"ןילַא ןעמ טייג ןתוחילש
 {עשרַאװ ,ןי ר וט השמ)

 "9 טא ט רע רע ײס 0 .0

 . ןגירשעג רעטכָאט יד טָאה ,ןּברָאטשעג רענייא לָאמַא זיא'ס |
 ; היול יד ַאּב

 קי : - ַפ- הר יג ןַײמ קאזמ'

 ןיימ רַאפ הרּפּכ ַא ןייז רימ טסלָאז ,עטַאט רערעייט, -- 
 ,גן"רשוי ץילמ ַא ןייז רימ טסלָאז, !ןגָאז טלָאװעג טָאה יז| *! ןַאמ

 (ווָאכעלעשז ,ש טי וו ָא קו ףיק עצלעט)

 "!רעדורּב רערעײט ןײמ ,יוא 1

 סע טָאה ,לגניי ַא ,דניק ַא ןריוּבעג ענייא לָאמַא טָאה'ס
 ,ןּברָאטשעג זיא'ס ןוא געט ליווצ יו רעמ טשינ טּבעלעג

 ;ןעמ טלײצרעד ךעלנע (1

 זַא ,ןקַאּביתוצמ ךָאנ ןשטניוו טלָאװעג ךיז טָאה ענעדיי ַא
 ;טגָאזעג יז טָאה ,"לארשי-ץרא ןיא ןייז ןעמ לָאז רָאי ַא רעּביא
 .ןדעףג ןיא ןייז רימ ןלָאז רָאי ַא רעּביא ,

 (עצוָאנַאכָעשט ,ץי ש פ * ל גגיִגיפג 1028
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 ןענעז ,ּבוטש ןופ ןגָארטעגסױרַא דניק סָאד טָאה'מ ןעוו

 יעוש ַא ,לדיימ א ןוא ,טנייוועג ווא ןעגַאגעגכָאנ עשימייח יד

 . וגירשעג טָאה ,רעטס-

 טל

 וא ו יי יײ0 - ע -רער ורב -ריטיד

 ) הא ןילג ליג - עדרענ ורב-רעד2
 = נו; טיי נבט בא ; =
 יש 2 9 = נ :

 יו זאל - ר8 ודנוא י8 += "רעב !
 צד

 יורּב רענעדליג ןיימ ,יוא !רעדורּב רערעייט ןיימ .,יוא, --
 ,1"!? רעּביא זדנוא וטזָאל װ ! רעד

 (װָאכעלעשז)

 דומע ןרַאפ שט ײד ַא 2

 ןענוװַאד ןענַאגעג רע זיא .טײצרָאי טַאהעג טָאה 2שטייד ַא

 : |ןוגינ ןקידמיארונ-םימי ןטימ| ןּבױהעגנָא רע טָאה .דומע ןרַאפ

| 1608 16 3 

 5 םמ
 יי טעאה

 א - ןוד רעד סָק 8 = רק = ַש - ךֶל ,
 יי ש = 59 =. +

 =סיורַא עלפנ סָאד טָאה'מ ןעוו .טליּפמעג טָאה יורפ ַא ;טנַאירַאװ (}

 ןַײמ ,יוא ,ןוז רענײש ןײמ ,יא, :ןגירשעג רעטומ יד טָאה ,ּבוטש ןופ ןגָארטעג
 .*| קידצ רערעײט ןַײמ ,יוא ,ןוז רעקיטכיל

 ,(טשרַאװ ,ן ַא מ ש י פ ץרּפ)
 ; -- .,דיסח ןײק טשינ ,רעטרללקעג ץוק א 6



 ,ךלמ רשא םלוע ןודא
 ,ארבנ ריצי לכ םרמב
 ,לפ וצפחּב תשענ תעל
 ,ארקנ ומש ךלמ יזא

 -שאר ןופ ןוגינ ןטימ סעּפע סָאװ, ; םיא ןעמ טגערפ
 ִל רוּפּכ-םוי ןוא הנשמה

 רעמ טשינ טנװַאד רע יו ױזַא : טרעפטנעעג רע טָאה
 זֵא ,טניימעג רע טָאה ,לוש ןיא רוּפּכ-םוי ןוא הנשה-שאר יז
 - .ןוגינ ןּבלעזמעד טימ ןָא ךיוא ןעמ טּבייה טניימ

 (עשראװ ,ןי רוט השמ) 1812

 ןזח סלַא ןַאמסּפרָא ד ַא 3

 ,ןענװַאד דומע םוצ ןענַאגעגוצ לָאמַא זיא ןַאמספרָאד ַא

 טָאה רע ןוא ,ןירַא טנַאה יד ןיא רוזחמ'ס ןעמונעג רע טָאװ
 : ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ּבײהנָא ןופ ןגָאז ףרַאד'מ זַא ,טסּוװעג ךָאד

 י
 4 ן

 + ןיא = - עז - אפ }

 ,זנּפשאו ןלױּפ גהנמּכ ,חנשה לּפמ ריזחמ,
 ."! ווָאפעזוי ןיא טקורדעג

 .(ששרַאװ ,םיוּב 7 טײ ט שריה) 1907 -
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 רוּפכ.םוי רעמלעכ 4

 טלָאװעג טָאה ןוא ןעמוקעג רענייא לָאמַא זיא םעלעכ ןיא
 .רופּכ-םוי זיא ןגרָאמ זַא ,טגָאזעג רע טָאה .טָאטש יד ןרַאנּפָא

 ןייק טיירגעגוצ טַאהעג טשינ ךָאנ ןּבָאה ייז יוװ ױזַא ,ונ
 זַא ,טגָאזעג ייז רע טָאה .טגרָאזעג קרַאטש ךיז ייז ןּבָאה ,ןזח
 .ןזח ַא ןייז ןעק רע

 טקנּפ זיא ,ןענװַאד טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעוו
 .טָאטש ןייז ןופ רעטנַאקַאּב ַא ןעמוקעג

 םענייק ןעמ טעז סַאג יד ףַא זַא ,ןעזעג טָאה רעד יװ
 ,ןירַא לוש ןיא ןענַאגעג רע זיא ,טשינ

 *םוי ןוא ,טנװַאד'מ יוװ ,רע טעז ,ןירַא לוש ןיא טמוק רע
 ליו ןוא ןזח םוצ וצ רע טייג .ךיז ןענערּב טכעל עקידרוּפּכ
 ,סָאד זיא סָאװ ,ןגערפרעּביא םיא

 {ןגָאז ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה ןזח רעד יו

2 6 200: 

 "ייד

 ,"שודק .ךרביו רחמו ןאּכ םויה,

 (וָאכָעלעשז ,ש טיי וו ָא ק ו ר ק השמ) 1025

 טימ רעילָאּפָא רט סָא על עש וע ה 8

 ט כיל יד

 .טכיל טימ טלדנַאהעג טָאה רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 טָאה רע ןוא ,ןירַא ףרָאד ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא

 ,ןדײסּפרָאד יד טדערעגנייא רע טָאה ,ןזײלּפָא טלָאװעג טכיל יד

 ילֹוזַא ןוא ,טכיליהמשנ ךָאד ןעמ ףרַאד ,רוּפּכ-םוי ברע זיא'ס זַא

 .הרוהס עצנאג יד טזײלעגּפַא רע טָאה רעמורַא
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 .ןוח ַא עלעשרעה טרעוװ .ןזח ַא ןּבָאה רעּבָא ךָאד ףרַאד'מ

 ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז ןדיי עלַא ןעוו ,טנװָא ןיא

 טמוק'ס ןוא ,ריט יד ךיז טנפע ,טָאג וצ ןעוועג ללּפתמ ןוא לוש

 טּביײלּב ,ןעזעג סָאד טָאה רע יװ .טָאטש ןופ דיי ַא ןײרַא דָארג

 .ָאד זיא סָאװ ,טשינ טסייוו ןוא ןייטש רע
 יארומ ךָאד רע טָאה ,טסַאנקרעד סָאד טָאה עלעשרעה

 :ױזַא טגָאזעג רע טָאה ,ןטישרַאפ טשינ םיא לָאז רע זַא ,טַאהעג

0062 164 : 

5 
 : 2 4 ײ

 אוח ןדיאמ 'ר ,םכילע םולש
 ,אוה םיצראה-םע םלוּכ ןאכמש *ה; ה לּפ
 יל ונתונ םה םיבוהז תואמ-עפרא
 ,ןללה תורנה דעּב
 -- ךלש יצחו ילש יצח
 !שודק םוי םויה : םהל הת"מאו

 (.וו ,צלעיק ,ץיועשַארּפ ,קע ט ָא ל מ םהרבא)

 -- .ריא מ ןסײהעג טָאה די רעד (1
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 ןַא רַאּב יּפולג 6

 טשינ ךיז רע טָאה ,ם ש ג ןשטנעּב ןענַאגעג זיא ןוח ַא

 "עג זיא סָאװ ,בייו סָאד טָאה .ןוגינ םעד ןענַאמרעד טנעקעג

 : ןגירשעגּפָארַא ,לוש-רעּבייװ ןיא ןענַאטש

 : צ 1 ר

 7 2 שש { ווא }

 ייד - ץ ; 4
 א -ינ אפ-שטנעיש א - ינ ַאר- םוס

 +"!םוזָאר ינַא ,שטנעימַאּפ ינַא ,לָאשָא ירַאטס ,ןַארַאּב יּפולג, --
 ; טרעפטנעענּפָא רע סָאה

 "! יוא יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,לוא ,יוא ,יוא , -

 (טסרַאװ ,יק ס וו ָא ה ג ג ע וװ בקצי)

 ּב יו ןטימ ןוה רעד .7

 ,טנוװַאדעג ןוא דומע ןרַאפ ןענַאטשעג ןזח ַא זיא הנשה-שאר
 סָאד .ןּביהוצנָא ױזַאיװ ,ןוגינ םעד ןסעגרַאפ רע טָאה לייוורעד
 סָאד טָאה ,לוש-רעּבייװ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,סנייז ּבייוו
 : |ןוגינ ןקידבוטמוי ןטימ} ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ,טקרעמַאּב

 טשיג ,ןורּכז ןַײק טשינ ,לזיא שירַאנ ,קָאב רעשיוצנ ;שייפ (
 -- ."דנַאטשראפ ןייק
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1004 6426. 
 5 ליפ :

 עדי ְ 2

*ִ 
 ו
 א יי 8! 4

 א ר = 1
 יש

 ק
 ןטק טטנינ,טמענ ןעמ ךיז טסממ/ נוא- רעט

 ,רעקניטש רעטלַא וד ,ייא
 .רעטנוא טשינ ךיז ןעמ טמענ ,טשינ ןעק'מ זַא

 ;גָאז ַא ןוטעג ןזח רעד טָאה

 1"ז לדגתי .יוא ,יוא .,יוא ,
 (עשראוו) 2

 :ןעמ טלײצרעד ךעלנע (}

 ןעמוקעג זיא'ס יװ ,ןַאמספרָאד ַא לָאמַא ןעוועג זיא'ס
 זיא ןוא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןענַאגעג רע זיא ,לולא שדוח-שאר
 הנשהישאר ליוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא בר םוצ ןענַאגעגנײרַא
 ןוא ,טקידירפַאּב בר םעד רע טָאה לייוורעד ,"ךלמה, ןּביײהנָא
 .טקידירפַאּב ךיוא םיא טָאה ןוא יאּבג םוצ ןענַאגעג ןיא רע
 ,הלפת-לעּב ןייז טעװ רע ,ןענװַאד טעוװ רע ,ןּבילּבעג זיא'ס ,ללּכַא

 ןוא ,דמלמ ַא ןעמונעגּפָארַא טָאה ןוא ןענַאגעג רע זיא
 ןיוש טָאה רע זיּב ,ןכַאװ רָאּפ ַא טנרעלעג םיא טָאה דמלמ רעד
 .ןענוװַאד טוג טנעקעג

 .עגוצ רַאדנערַא רעד זיא ,הנשה-שאר ןעמוקעג זיא'ס יו
 לייװרעד רע טָאה ,,ךלמה, ןּבײהנָא טלָאװעג טָאה ןוא ןענַאג
 ךיא בייווס .ןּבײהוצנָא יױזַאו ,(ןָאט) ןעּוט םעד ןסעגרַאפ
 לוש רעשרעבײװ רעד ןיא) עטָארק יד ףַא ,ךייה יד ןיא ןענַאטשעג

 קַאיע 1 (ןוגינ ןטימ) יירשעג ַא ןּבעגעג יז טָאה ,(עטַארק א רעטניה

 --{רעטנוא טשינ ךיד םענ ,טשינ טסנעק וד זַא) 7! עשיַאמירָאּפ עינ ,שימוא עינ

 ,טנװַאדעג טָאה ןוא טנַאמרעד ךיז רע טָאה
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 סַאּב ןטימ ןוח רעד 8

 לטעטש ַא ןיא םיארונ.םימי ףַא ןזח ַא ןעמוקעג זיא'ס

 רעשיטָאטש ַא ,זח ַא ןעװעג ןיוש זיא לטעטש םעד ןיא ,ןײרַא

 רעדמערפ ַא ןעמוקעג זיא'ס סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ םיא טָאה .ןזח

 םיא סָאה רע ןוא ,גָאטימ ַא ףיוא ןטעּברַאפ םיא רע טָאה ,ןזח

 | ,לייאנציר ןוטעגנײרַא ןסע ןיא

 ןייק ןופ טסּוװעג טשינ ךָאד טָאה (ןזח רעדמערפ רעד) רע

 .ןענװַאד ירדנילּכ וצ ןענַאגעג רע זיא ,ךַאז םוש

 'עג רע טָאה ,ןענעדָאל וצ ןּבױהעגנָא םיא טָאה םעדניא

 ;סַאּב םוצ טגָאז

 טַאמ יל - ץײסמ ) ראג היד קעצ ןיר - לעד ןו*
 ; ּו . :

 ּו
 ֹצ

 0 2 טיש 5

 ירש עג- טלאוו וא וא ,טע טנערלג
, 

 ,טלַאװעג יירש ןוא ,לּצור ןעצ ריד ַאנ ,:ןיַאגיל סַאנ, -כ
 ."! טנערּב'ס ,יוא יש

 + סַאֹּב רעד טרעפטנט

 , :נ :: / 2 . 32 -

 יד א אה ׂ '* 4
 41 או 13 1 4
 5 2 א - ---ק 1 1 י"ג : : | א

4 

 הא, ױא,/ טא ,/ הא, טא , א, אט
 8 יי: 7 ע 5 ֶ; 4

 2 = א שא זו 4
 : צא | יז א = 1

 8 4 17 8 1 5 : 5 1 2 ר

 ווא דא יז יי יא ר א טא 2 קי עי
 הי , 4 ֹע , 2 2 ן 6 1 ן ,

 טנָאדונצ קיצ ור - טל יא ?טטנינ ,

 סרָעַּמיִל 0
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 ןײק רַאפ ,ױוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,,יוא .,יוא, --

 *! טשינ ךיוא לּבור קיצנָאוװצ:
 ; ןוח

 ,טלַאוװעג יירש ןוא ,לּבור קיצרעפ ריד ַאנ ,ןיַאּביל סַאּב, --

 *! טנערּב'ס ,,יוא ,זַא
 : סָאּב
 ןייק רַאפ ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא , --

 "! טשינ ךיוא לּבור קיצפופ
 1 ןוח

 ,טלַאװעג יירש ךוא , לּבור קיצעּביז ריד ַאנ ,ןיאּביל סַאּב,

 *! טנערּב'ס ,יוא ,זַא
 | ; סַאּב
 ןייק רַאפ ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,,יוא ,יוא, --

 "! טשינ ךיוא לבור קיצכַא
 ; ןוח

 ,טלָאװעג יירש ןוא ,לּבור טרעדנוה ריד ַאנ ,ןיֵאּביל סַאּב,

 *! טנערּב'ס ,יוא ,זַא
 ; סאב

 טלצווג } טנונירב ס } טלאווג טנעדרב 81 טלאווג , טנערׁש}

 ,טלַאװעג !טנערב'פ ,טלַאװעג ! טנערפ'ס ,טלאוועג ,/ -
 "! טגערּב'ס

 (גישזבָאלַאיּב ,ר ע ס ַא װ דל ַא ג ןמלק)

 סַאֹּב ןטימ ןוח רעד לָאמַאכָאג 4

 טָאה רע ןוא ,ירדנ-לּכ ַאּב ןענַאטשעג ןוח ַא לָאמַא זיא'ס
 טנעקעג טשינ רעּבָא ךָאד טָאה רע .שינעפרעדַאּב ַא טַאהעג
 ןוגינ ןטימ} סַאּב םוצ ןעגנוזעג רע טָאה ,רומע ןופ ןײגקעװַא
 ; ןירדנילּכ ןופ
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 .הלַאװעג יירש ןוא ,לּבור-רעפניפ ַא ריד .ַאנ ,וינעסַאּב --
 ! טגערּב'ס זַא

 ןןוגינ ןקידרעטייוו ןטימ} טרעפטנעעג םיא סַאּב רעד טָאה
 ןייק רַאפ ,ןיינ ,ןיינ ,ןייב ,ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ,ןיינ .,ןיינ --

 ! טשינ ךיוא לּבור ןעצ
 ,רלַאװעג יירש ןוא ,לּבור ןצפופ ריד ַאנ ,וינעסַאּב, : ןזח

 "! טנערּב'ס זַא
 רַאפ ,ןיינ ,ןייג ,ןייג ,ןייג ,ןיינ ,ןיינ ,ןייג ,ןיינ; :סַאּב

 "! טשינ ךיוא ?ּבור קיצנָאװצ ןייק
 +פירש ןוא ,לּבור קיצנָאװצנואפניפ ריד ַאנ ,וינעסַאּב, ; ןזח

 "! טנערּב'ס זַא ,דלַאוװעג

 טו. . ער

1 === .22 : 
 2 2 ק ְק { 1 ְו ֶו 1 1 ו 4

 ױא , עג -דלאװ  שנערטס !

 "וו טנערּב'ס ! דלַאװעג ,יוא, ; סַאּב

 ..ןמָאלעגסױרַא עלַא ןענעז
 ,,(צשרַאװ ,| ַא מ סד ג ַא5 השמ) ֿ

 (חסונ רעוועשרַאװ יד וד הכל 9

 ןיא רענעק רעסיורג ןייק טשינ ,הלפּת'ללעּב ַא ױזַאיוו
 .םיא ןיא ןוגינ רעד תעּב ,ידודיהכל ַא טגניז ,תולימה-שוריפ
 { גנַאל וצ

 יוִצ טשרעוצ טָאה ןזח רעד יװ ,ךיז טלײצרעד חסונ רעדנַא ןַא ןא (
 :טשינ זיא רעגעי ןעװ ןוא ,רעגײז םענעדלָאג ןײז סַאּב םעד ןּבעג וצ טגָאזעג
 גָאד ןוא ,הלּכ א ראפ רעטכָאט יד ןבעג וצ טגָאזעגוצ םיא רֶצ טָאה ,ןענַאטשַאּפ
 -- ,טנערּב'ס זַא ,ןגירשעגסיוא סאּב רעד טָאװ
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 ,ידוד הכל
 ,ףלפ תארקל
 ,תּבש ןינפ-} יַאנַאּפ
 11 אקיַאק-ַאק ,מקיײנ

 יי ארידַאדישמאיל ,,אדידאדיטמאיל

 ,ן"מ

 עו ףיװ 1
 (ס ג עוועשרשװ רעטיײוװצ ידוד הכל 0 -

 2 יט יי צא 2 יא וי

 ה"תק רַאד) ג"צבַק - הָק צנש אש

 ,יאד ידוד הכל
 ,יַאד הלּפ תארקל
 ,יאיד ינַּפ
 ייאד תבש

 !יַאדינ הלבקנ
 (עשרַאװ ,ןא מ ס ט ר ַא ה שיּבײל)

 "נפ הלּכ תארקל ידוד הכל, ;סעידָארַאמ עקידנגלָאפ ךיוא זיא טנַאקַאב (1

 ,"לײבַאקײנ תּבש לינײּפ הלכ תארקל ידוד הכל , ,"עטעּפַאקנ תבש



 (הסונ רענילָאװרַאע ירוד הכל 41

4 8 9 

 ל - הֶש/ הוד - רױד ג וד-רד קל-תאר אק}

 ,6ק תארקל ידוד ,ידוד הבל
 -- ,אקנ תבש ,תבׂש ינּמ
 ,ירעטמַאל ,ירעטמַאל
 : ! ולּב ,,יוא

 .(ןילָאװרַאג ,סַאר ַא במ ַא לרעב)

 (חסונ רענילָאװרַאג רעטייװצ ידוד הכל 42

2 
 א-----+

 טיא הרשע 7 ןאה = אפ - אױ - אר

 ידוד הכל
 ! אד ,םדטד:יריטשמיא
 הלּכ ץארקיל
 ! ַאד ,אדַאד-:יריטשמיא
 !ןֿפ:ַאפנ תבש ינּפ
 !ַאד ,אדיאראד-יריטשמיא

 .(ןילָאװרַאג ,0 א ר 8 ג מ ַא ?רעּב)
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 (הסונ רעשטשַאמָא) ידוד הכל 8

 8 ;סס,(,(2 | :

 יא יי יי-ז--- -יש
 ; ליהָכ וד-יד קל-תַה ק-חָס יב -
 : / 1 יא -ייי 8 א א

 ִי 11 4 (ילילדד
 טיי יע יייש רייזי זייי א { | ג 1/ קג 14 א || || . 2

 שנ - תֶָע +ינ - 75 ףיאקי צק ןלָטב ,

 ,הלּכ תארקל ידוד הכל :
 -- תבש ינּפ

 ,ַאקטקד יקיינ ,ַאקַאקד יקינ .
 .ולַּב

 (סטשָאמַאז ,ןי ט ש כ 5 8 ק "אמש

 יוד הכל ןגָאז לעװ ךיא זַא 44

 .םיר ושמ טימ ןזח ַא ןופ ןעגנוזעג

 נָא ןוש -ַא - של { 4 ּולּב {

 .?ַאש יַאנפול :ןגָאז לעװ ךיא זַא ןוא ,"יוד הכל. ;ןגָאז לעװ ךיא א ןוא

 .ַאק יַאנסָאּב, 1 ןגָאז ּוטסלָאז ,"אק ּתארקל'ד.  ןגָאז ּוטטלָאז
 *! ולֹּב, :עלַא ןיוש טגָאז

 ,(עשרַאװ ,צ רַא פ  מ * ה ?שיריה)
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 "דוד הכל ןגָאז לעװ ךיא זַא; 4!

 ,ררושמ ַא טימ ןזח ַא ןופ ןעגנוזעג

 "םָאּביריּבירישט, :; ןגָאז וטסלָאז ,ידוד הכל ןגָאז לעװ ךיא זַא ;וװ
 "םָאּביריּבירישט, : ןגָאז וטסלָאז ,הלּכ תארקל ןגָאז לעװ ךיא זַא
 .,,לדוד הכל ; ןומ
 ,םָאּביריּבירישט = ;ררישפ

 ...הלּכ תארקל ; ןוח
 ,םָאּביריּבירישט ;  ררושמ
 ,הלּבקנ תּבש ינּפ ; ןוא
 ,םָאביריּבירישט ,יריּב ,ירישס ;  ררושמ-

 ,(צשראװ ,ש טי װָא רוס יי א ,3)
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 6 לדנוה רעקרָאּב סָאד 6

 = א + גוואמא טנואואא םג םאטאמ = תומש
 = 54 יי ידידי ידידי עדי יי עא --- ר

 רעד ייװצ רעט טָאה עג -ײח - ןט צמש-בר -צלר
 ֹ א 4 פא א ֹט 1 ר

 }6 * ;ײ) = 41 ןמ- 4 | א זי א 1{ 4

 שי וו 1 יצ ר } !ש + 3 40 -- 09 א

 יי 2 0 ::

4 = 

 ו רעד ירד רעט טָאה עג ײה 2 {0 ַאש -צמ -צל
 4 א

 ִג | א א *" יד 1

 { רעד רעפ ךעט טָאה עג - יח - ןס ָאש-עמ על
 א א ..+ 4

 : 1 , א } + 1 12 וד צד

 סע - טע'נ =
 א עצ-.בנזצ- בו ל . ןוא צא ךיא לעװ אצ -{ג עּב-גנרָרעלע
 7 או א א צ- : ִצ +- וי 1 :
 8 2 | מאא ; | א :2 + { 1

 א יי 1 1 17 ז 4
 קי 6 = 1 יי 1 ז
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 טרוק ןעוש טיװק-עש ןוא זא ךיא לעװ ַאז-ןו .ַאש-צמ-עלֹא
 1 4 ' : 7 וי יי

4 
 שי ...4 1 4

 2 ק -ק--

 אשבנט -טל אנש-צננג--נל ל- חָפ  רד - החה

4 



 לדנזח רעקרָאּב ַא רימ ךיא ןיּב
 .ךעלמיררושמ ריפ טימ

 ,עלערעּב ןסײהעג טָאח רענייא
 ,עלערעמש ןסײהעג טָאה רעטיײװצ רעד

 ,עלעמַאש ןסייהעג טָאה רעמירד רעד

 .עלעמַאשז -- ,עלעמַאשז ןסײהעג טָאה רעטרעפ רעד

 ,"עלערעּב , :ןגָאז לעװ ךיא זַא ןוא
 .ןעשטיר ,ןעשטמיר ,ןעשטיר ומסלָאז

 ,"עלערעמש. :ןגָאז לעװ ךיא זַא ןוא

 .ןעשטיװק ,ןעשמיװק ,ןעשמיװק ּומטלָאז

 ,"עלעמַאט , :ןגָאז לער ךיא זא .ןּוא

 *| עלעטַאשז ,עלעמַאשז ,עלעמַאשז. 1 ןגָאז ומסלָאז

 ! מעשטיר -- לרעּב ןוא

 ! מעשטיװק -- לרעמש

 | עלעמַאשז -- עלעמַאש-
 !ידוד הכל

 ידוד הכל

 ,עלערעב רהוא

 ,עלערעמש דחאו

 .עלעיאש דחאְו

 ,עלערעמש ,עלערעּב

 ,עלהיעמש ,עלעיטש

 { םָאּב ,םיּב ,םָאּב ,םיּב

 .אקיל ידוד הכל

22 

 ;(שטירזעמ ,קו ר 3 ?טָאמ)

 עלערעב דחא 41

 ,םיררושמ טימ ןזח ַא ןופ ןעגנוזעג

 .(טסקעט ןכָאנ ןטָאנ)
 !קיל -- עלערעּב

 ! קיל -- עלערעמש

 {קיל -- עלעיאש

 ! קיל -- עלהיעמש

 ,הלּכ טָאר ,סָאר ,טָאר

 ..אש ינַּמ

 י(ט18) םָא ,יוא ,יוא ,יוא
 לב אק ,אקנ ,טקנ ,טקנ ,אקנ ,טקנ

 ,(עסױַאװ ,רעכ ַאמ צגימ ףלָאװ)



 }0568 {ס

 אהע - עי - מל קיל' נמש-הַי - טל ליל !
 א יש א

 קי ער =

 אוע יוא יא ,יוא

 ענ- אק  ענ- אקטנ-אק  םנ- אק= אק ולפ

 ודסח םלועל יִּכ 8
 קוספ םעד ןעננװעגסיא לָאמַא טָאה ןוח ַא

 : ןפוא ַאזא ףַא "ודסח םלועל יּכ בוט יּכ
 (819) ,יקיק ַאטמַארידיטמַארַאט
 , יקערעקיק ,יק ,יק
 .(עשרַאװ) { ורסח סלועל יִּכ

 ודוה;
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= = 5 6 

 אט - טָאר-יט-ָאד -םַאר-ַאט- יק-יק ,אט = יקקיק

 יי מ = 4.1

 (חסונ רעװעשרַאװ דבוכמ הזו םוי 9
 גנויירעבָארג ַא ױזַא יװ ,"דבוכמ הז םוי, תורימז יד

 :ןעגנזעג טָאה (גנוײסֿפרַאד ַא :רעֶדָש)

= 2000 | 
 א שא + 8

 2053 :ו : ימ עג טא = :

 ,5פמ דּבוכמ הז םוי
 רוצ תבש וּב יִּכ םימי
 םיטלוע
 -- ךלמ השעת םימי תשש
 ,(1908 ,טשרַאװ) ג|יפיעט -- ַאריד אדיממַאילַאמ)
 , ךיתנאלמ טרָאװ ןוֿפ עיטסעװַארט ַא ןענעז וכיִצ ט ןוא ךלמ למ ({}

 ;עידָארַאּפ ַאזַא ךיוא .טרַאפ
 ,ןקעטש לפמ דפיכמ הז םוי
 ,ןקעדוצוצ תבש ֹוּב יפ
 ,(ַעשרַאװ ,ב רַא מל מיה ?שרעה) ,ןקעלפ חשעּת םימי שש



 (הסונ רענעשוּכָאלאיו דבוכמ הזו םוי 0

 טאש

 - ,טָאּביממ הז םוי

 -- ,ףעזויַאה לּכמ

 ,יה תּבש

 -- יה קעסַאס
 ! יוּב

 ,(געשזנָאלַאיב  ,ר ע ס א וװ ד ל ָא ג ןמלק)

 השמ חהחמשי 1

( 4 

 ,יומ זחמשי

 ,טַאמ עּב יעשי'נ

 ,לעב טָאנ

 '! ,יוק ,יוק ,יוק ,יוק ,יוק'ג

 ,(עשרַאװ ,ן א מ ס ט רָא ח שינײל)
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 עּבָאּב יד עקכ 2

 (ןוילע לא ךווּב ןיא תורימז יד ףא עידָארַאּפ

 ,םימלוע ךלמ תוברעּב טכור

 ,םימיענּב ןזא תובשל ומע תא

 ,םימעטמ ינימּב תוברע ילכאמּב

 ,החפשמ חּבז דוּבּכ ישוּבלמּב

 ,תּבה םע ןּבה תּבש רמושה

 :חבחמ לע החנמּכ וצרי לאל

 ; 6 םייס 064 ס/יג 68 }

 וע - ל- םיטי םע  ײט - עג נפ - ןז,

46 



 ,םימלוע ךלמ ,!עּבָאּב יד עקכָאר
 ,םימיענּב ןגיצ ,ןזדניל ענײמ סע
 ,םעט ט טימ ןימ ַא ,סעּברַא ןופ לכַאמ ַא

 .,החפשמ * טעקוועז קיטײװ-ּפָאק ישובלמּב
 ,+ טַאּב םעד ןייּב ַא ,שמש םעד ןיימש ַא
 ,טַאװק רימ ךַאמ * עקנימק ,וצרי לאל
 ,(קסנימסיורג ,ק ָא מ ו ק ךינעה) 1007

 "לק צַאכ 'ר ,ךיא, 3

 :רדס םעד ּפָא טכיר הלגעילעב ַא יװ ,דיל

 תייייף* יי
 עשב = =

 : = א } סא א = 5 טאג יד ק 2 לי =

 ךיא ר-צאב-לט ץאה יד ה - } אחר
 * ++ 6 יב

20218, 8 5 = 6 " : 4 0 8 

 יה א יי ןנטיה .ןאיא יב טוה יא = = 2: 5 +

 ווא קאה א-ןייר א סיטשש אמ-אב - בג"
 5 .וי* : ח : 1 ײ

 4 א 5 5 2 טעג

 ָאנ- ןֿפ רושזכַאנ ךָאנ י"ז צגול-צוש ַאמ- נז
, - 1 , 

 == = יב סג ===
 ׂ יי ק : יא? } טא עא או :

 5 ֲת 8 }
2 3 2 
|. 
6 

2 

 יט עט וי טאפ
 פ 2 יי

, 8 

 4 4, א א, 0 : 4
 6 א 4 : א יי '1

2 4 4 1: 4 : 
 5 8 א 6 4 * ז 6 =

 לי : ו : יד
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 ןעטסנעש ןטימ} ; ןעמ טגָאז קידפעװָאטַאק (2 --- ,לחר ןופ ןגיוצרַאפ (1{ -

 ףעקידגלָאפ ןַאיַאמ (4 -- ,באז ןעמָאנ ןופ ןגיוצרַאפ {3 -- ,"קיטײװּפָאק
 ןוא תב 8 ןוא לארשל ַא ,הל ַא ,ןהכ א רע זיא ,רצטעפ ַא ּבָאה'כ , 1 -וּבמַאלַאּפ

 ַא) לארשי ַא ,רע טכײה יו ,רע זיא ןהפ ַא -- ןצ א
 --= ,ןעמָאנ ןעיורפ (0 -- "רע זיא ןב 8 ןיא רֶצ טָשה
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 הדנה יד קוה ,לקצַאכ 'ר ךיא
 ,עדָאנַאמ קיטש ַא ןײרַא קַאה ןוא
 ,אודגידח לקוטפ ןבָאנ ,עדָאמ עטצעל יד ךָאנ ,לַאנרושז ןכָאנ
 ,ןגניזוצ}
 { רעװ עניילק ריא ,ףיוא רָאנ םרעה
 ! םירזממ ריא ,שימ םוצ ַאדיַאה
 ,םירוּפ-תדועס ןעװַארּפ רימ ןלעװ
 .אידג:דח ךעלריינק ןּבײר
 ,(גניזוצ}
 ,לסיפ ַא ,ּבײװ ןיימ ,רעהַא םּוק
 |לסיש עסיורג יד רעהַא ּבינ
 ,5סיפ ַא טלעטש ,רעדניק ,ריא ןוא
 ,אידנידח ןיקציּפ רימ טפלעה
 .ןגניזוצ}
 סָאװ ,ןַאמ ןיימ ,רָאנ רעה, :םיא וצ ּבײװ סָאד טגָאז

 .ָצג זיא ןטַאט ןיימ ַאּב ,קנעדעג ךיא ?רדס ַא רַאֿפ סָאד ןיא
 ףיד ַאּב ָאד ןוא ,וניּבריהשמ ַא ,עשרה הערּפ ַא סעּפע ןצװ
 *?יװַא טאלג

 !רָאי ץוַאװש קיצכַא ריד ּבָאה ! רררּפט, :רע טרעפטנע
 ףיד ךיא לעװ טָא ,סעילּבעלַאה יד רַאֿפ ןצײל יד טינ טָאנ
 :"ןית ןיִּב ףלַא ןופ השעמ עצנעג יז ןלייצרעד

 ,עשרה הערּפ ַא ןערעג זיא לָאמַא
 .השיומ השמ טימ טנירקוצ ךיז רע טָאה
 ,השרד עצנַאג יד ,ביז ןיימ ריד ּוטסָאה שָא
 ,אידנידה ןעקציפ ריט ףלעה ָאט
 ,ןגניזוצ}
 ,רדח ןופ עלעגני 8 ןיב ךיא
 ,רדס ןצנַאג םעד + טסוזיַאנ
 ,אידנ:רח םעקציפעג בָאה ןוא ןּבירטענ ןוא ןּבירעג ךיא ּבָאה רודיס ןיא רעסַאװ א. יװ ױזא
 ,(גניזוצ)}

 ,(,גוג ,וועיק ,,עסַאקרעשט ,װ ָא ר 9 ײ 1 7 לאומש ןָא היפ 6 7 עפיל) 1008
 רעצָאר ַא ןוא רעדנילב 8 ,ןרַאּפ ט ,4

 ןוא ,ךרַאֿפ 8 רענייא ; רעדירּב יירד ןעװעג לָאמַא זיא'ס
 ףעסייק רעד טָאה .רעצָאר 8 רענייא ןוא ףעדבילפ ַא רענייא
 ןּבָאה .לַאֹּב םעד ףא ןטעבעג טלא טָאװה ןוא לאֹב 8 טכטעמעג
 יז ןַצ רעטָאפ רעד טָאה .ןייג טלָאװעג ךיוא רעדירב ינר"ז יד
 טשינ ךיז טעװ ךרַאּפ רעד :ןגָאװצ רימ סעװ ץע דא, : טגָאזעג
 ,קיגײװנטױא !שיסו 4 )

8 



 ,ןגױא יד ןּבײר טשינ ךיז טעװ רעדנילּב רעד ןוא ,ןצַארק
 ",ןײג ץע טעװ ,זָאנ יד ןשיװ טשינ ךיז טעװ רעצָאר רעד ןוא

 | ",טוג, :טגָאזעג ייז ןּבָאה
 ףרַאּפ רעד טָאה ,לַאּב םעד ףַא ןעמוקעג ןענעז ייז יװ

 :טגָאועג רע טָאה ,ןצַארק טלָאװעג ךיז

 בא

 67 יה = בע = = ןעד טא הע: יג - ןעו

 ךיז רע טָאה ייּברעד) "ןעייג רענלעז ,ןעייג רענלעז, -
 ןטנעה עדייב טימ ּפָאק םעד טצַארקעג

 :ןפורעגנָא ךיז רעדנילב רעד טָאה

 א וו 24 2 2
 וו! גוו ! ןוז }

 ,ןגיא יד ןּבירעג ךיז ןואנ ?ּוד ?ּוװ ?ּױװ --
 : טגָאזעג רעצָאר רעד טָאה

 ףאד : (3 ראד 9 ירנָאד ןי

 טשיװעג רע טָאה ייּברעד) *! ןטרָאד ,ןטרָאד ,ןטרָאד , --

 4874? ןוא סטכער ,סקניל ףַא זָאנ יח

 ,(עשרַאװ) 1008
 ?ןיגיקנַאי הטסכַאמ סָאװ 5

 ןעװ .םיובח ייװצ ןעװעג לָאמַא יא לטעטש ַא ןיא
 רענייא :טריישעצ ךיז יז ןעּבָאה ,ןערָאװעג רעטלע ןענעז ײז
 טַאהעג הנותח ןטרָאד ןוא טָאטש עסױרג ַא ןיא קעװַא זיא
 רעײז ןערָאװעג יא רע ןוא סוג רעיײז קעװַא םיא ןיא'ס ןוא

 ןוא ?טעטש םעניײלק ןיא ןבילּהעג זיא רערעדנַא רעד ,ךייר
 ןצּבק רעטיורג ַא ןבילּברַאפ זיא

 49 :ו



 ,עג םירבח עדייב ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד ןרָאי ןַאסַא ןיא
 ימײהַא טָאה רעכײר רעד .טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןפָארט
 ןזיהעג םיא טָאה ןוא םיהַא ךיז וצ ןעמערָא םעד טריפעג
 .עג יד ,ןקירבַאפ יד :טנָאמרעפ רע סָאװ ,טייקכיײר ןייז
 ...סעקטנָאיַאמ ,רעזייה ,ןטפעש

 :רעמערָא רעד םיא טגערפ

 א 0
 א 1 8 עא

 :. 1 ץ : :

 טאװ סֿבַאמ - זט| ןָאא - רק - ר

8 
 יד

 עי
 = "ל) יִנ

 "ןוטסכַאמ סָאװ ,ּויניקנַאי ?ּויניקנַאי ,וטסכַאמ סָאװ , -
 .ךורב ּבָאה'כ ?ןכַאמ ןעמ לָאז סָאװ; :םיא רע טרעפטנע

 ",אטלעג ךַאס8 ,ב"װ ןייש ַא ,לּבעמ ןייש ,הריד עכייר ַא טשה
 - (רעמערָא רעדו רע טגָאז -- ָאיע -

284 0. 
8 == 2 === 

 טא טמא - זיפ ,

 טי

 ?ןוטסכאמ סָאװ ,ויניקנאי { ויניקנַאי ,וטסכַאמ טָאװ
 יצלֲא ךיז טכַאד ּבָאה'כ ?ןכַאמ ךיא לָאז סָאװ, :רע טגָאז

 .עסָא ךיז ּבָאה'כ -- םיא טגָאז רע ןוא - ןזיועג ריד גניד
 ",םוטכייר ןענטג םעד טימ רעדניק יד ,ּבײװ טָאד ,ךיז :טרירוק

 : רעטייװ רע טגָאז
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 י ,

 ןפ סעד טשנ  ָא - - עוו - עג - ןעמ ,

 סָאװ סֿפָאמ - זט, נָאי = יק = יו
2 

 ספ .טֿכַאמ יפ וי

 אב סָאד לָאז'מ זַא ,טרירוקעסַא ךיד טסָאה וד ,ָאי, -

 זַא ,טרירוקעסַא ךיז וטסָאה יצ רעּבָא ,ןעמענוצ טשינ ןײא

 !ןעמענקעװַא טשינ םעד ןופ ףיד לָאז'װ
 "ןּוטסכַאמ סָאװ ,ויניקנַאי ?ויניקנַאי ,וטסּכַאמ סָאװ

 ,(שטַאקָאל ,גרע גגרע טש םוחנ) 184
 ןמה אביו 6

 יַאּבב רעטכעלש ַא ןעװעג לָאמַא זיא לטעטש ַא ןיא
 ןעמ טָאה ירַא שרדמה-תיּב ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא רע א
 | ;גָאז א ןוטעז

21 



 ן-יזאב - - :+ א -(ֶמֹי
 גײו ןמה אביו, -
 ןיא ןבעגעגנייא ייז טָאה ןוא טקידיײלַאּב ךיז רע טָאה

 ,טפָארטשַאּב ןשטנעמ יד טָאה ?עשזדנעס רעד .,ןיירַא ?דנָאּס
 יתיּב ןיא ןעמוקוצנײרַא טגעלפ יאּבג רעד זַא ,?ןדכָאנד

 ןטשרע םעד וילּב גָאז ַא ןוטעג ןעמ סָאה ,ןײרַא שרדמה

 ג קוסּפ ןּבלָאה

4 

 !- אי-רמ ה -מ -ךל י - אב. .

 *..,.אבי ךלמה רמאיו,
 ןוא ,ןיירַא דנָאס ןיא ןּבעגעגנייא רעטייו ייז רע טָאה

 .טפָארטשַאּב רעטייוו ייז טָאה עשזדנעס רעד

 טָאה ,ןעמוקעגניירא זיא (יאּבג רעד רע זַא ,רעטעּפש

 ; הניגנ עזױלב יד (ןעגנוזעג) טגָאזעג ןיוש ןעמ

 406:121?ט0

 .ןײרַא דנָאס ןיא ןבעגעגניא רעטיײװ ייז רע טָאה
 שלעװ יד ןיא םעלַא ףֵא :טגָאזעג עשזדנעס רעד טָאה

 יָאק ןייק ךָאנ יא הניגנ ףַא רעּבָא ,סקעדָאק ַא ָאד זיא
 ",גָאטשיג טקעד

 ,(עשרצו ,|י װ ו ט תשמ)

 ספװָאטַאק טלַא (רתסא-תלגמ ןיפ ןוגיג ןטימ) "אבה.ךֹורּכ, רעטנַאקַאּב (1

 ,םעדכָאנ (4 --- ,רעטכיר (3 -- ,טכירעג (2 -- ,םוקנײרַא סמצנצי אפ

22 



 ןטפירשּוצ

 "ע ר ה.ןי ע;

 ,ם"פ 245 ,ליפ'דיי רעד ןופ טפעה (ןקידעיירד) ןטצעל ןיא

 עניגער יורפ ןופ טעּברַא עטנַאסערעטניא יד טקורדעג ןעװעג זיא

 טקישעגוצ טאהעג טָאה עטרּבהמ יד ."ערהףיצג :לַאטגעיליל

 ןעמענוענײרַא ײז טעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ ,םיאולימ לפײװ ַא

 רעד ןיא ןּבילּברַאפ ןענעז ײז ןוא ,ןײרַא טפעה ןטנַאמרעד ןיא

 .טרָא םעד ףַא טצעי לז ןכעלטנפערַאפ רימ ,עיצקַאדער

 ןיזער ידו

 סָאװ ,ערה-ןיע ןופ זַא ,ןטלַאה סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ (1
 ןַא ךופ ;ּפָאק רעד ייו טוט ,ןױשרַאֿפצנַאמ ַא ןופ טגירק'מ
 .עג יר ייו ןעוט ,טיג רעמיצנעיורפ ַא סָאװ ,רעדיוו ,ערה-ןיע
 | ,םערעד

 ןעמעו ,רעצעמע ןיירַא טמוק ןײרַא ּבוטש ןיא ןעו (2
 םעד ןגָאז ןעמ ףרַאד ,ערה-יע ןַא טיג רע זַא ,דשוח זיא'מ
 ויטבשל ןכוש לארשי תֹא אריו ויניע תא םעלּב אׂשיו, } קוסּפ
 (2 24 רּבומּב) "םיהלא חור וילע יהתו

 ךיז טליפ יז ןעוו וליּפַא ,דימּת ףרַאד ןרָאטעּפמיק ַא (3
 ,ןצכערק ןוא ,ךַאװש זיא יז זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ ,טוג רעייז
 ,גיוא-טוג ַא ןופ ןטיהרַאפ וצ ךיז ידּכ

 סעּפע טימ דגיק סָאד וצ ןעמ טקעד ןגהןוידפ םַאֹּב 4
 ןַא ןגײק - ץלַאז לסיּבַא ןשיק ןיא ןייא טדגיפמ ןוא סטיור
 ,ערה-ןיע

 ,שעװ סָאד ןגָארט וצ זיא גיוא:טוג ַא ןגייק הלוס ַא 8
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 םעד ןעייננירא טָאד ךיוא ; טייז רעקניל רעד ףַא ,ןקָאז ש"ּבצ

 ,טייז רעקניל רעד ףַא לּברַא

 ןַא רַאפ טיה ,בלול ַא ןופ ןטכָאלפעגסױא ,לרעגניפ ַא 6

 ,ערה-ןיע
 .(םיי ח, יװ ליפוזַא אירטמגּב טכַאמ "בלול)

 עלעגנעטס טױר ַא ףַא ןעמ טגָארט עוה-ןיע ןַא ןגייק 6

 טגייל קיניײװעניא { לּפערק ַא ןופ םרָאּפ ןיא עלעטייב ןרעדעל ַא

 ןטעװנַאגעג ,ץלַאז עטעװנַאגעג ,ןשָארג ַא ,טעקליּפש 9 ןיירַא ןעמ

 ,ןּוּפבש עקידעּבעל ַא ןוא לּבָאנק לדנייצ ַא ,רעפעפ

 .דניליצ ןיא ,רעּבליז ןופ ,"עלעייה, ןפורעגױזַא ,עימק (8

 טָּפה עימק יד) ה תוא ןסיורג ןטגײלענפױרַא ןַא טימ ,םרָאפ רעשיר

 ;?סיװ רעד ַאֹּב טסָאכיװַאז ןיא ןרעּפלַאה רעטלַא ןגָארטעג

 םַאֹּב ןעגנולמַאז עשיּפַארגָאנטע יד ןיא טציא ךיז טניפעג עימק יד

 + (עשרֵאװ ןיא טפַאשטריװדנַאל ןוא עירטסודניא רַאפ "יזומ
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 הביא ת ?לגמ

 ןטלערּבעה םעד) טסקעט ןכלעוו ,םעד ןגעוו עגַארפ רעד וצ
 טעטירָאירּפ יד טרעהעג ןרַאומעמ עקיזָאדיד ןופ (ןשידיי םעד ;ןצ
 .נעצער רעד ןיא גרע בניצ .י טּביירש ('8189 ןוויוא ל"נפ)
 ןופ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג, ןיימ רעּביא !עיז
 : 1028 עשרַאוו "עכָאּפע:הלּכשה רעד זיּב ןטייצ עטסטלע יד

 םעד עגונב ריפסיוא סקירע ...זיא קיטכיר טשינע --
 ןיא ןעלפייווצ טשינ ןָאק'מ, זַא ,"הביא תלגמ , סבוט:םוי תופסוּת
 טָאה קפס יּתלּב } טסקעט ןשיערּבעה םעד ןופ טעטירָאירּפ רעד
 .בעה ןיא טשרעוצ טסַאפרַאפ הליגמ ןייז בוט-םוי תופסוּת רעד
 םעד ןופ ןטַאטיצ עלעלַארַאּפ ךָאד טגנערּב אפוג קירע .'שנער
 רעדרָאפסקָא ןשידיי םעד ןופ ןוא טסקעט ןשיערּבעה ןטקורדעג
 שיטְקַאפ ,ריפסיוא ןקיזָאדמעד רתוס ךָאד ןענעז סָאװ ,דייבתכ
 ןיא תליחּת ןּבירשעג ןרַאומעמ ענייז בוטיםוי תופסוּת רעד טָאה
 רעד ,שיערּבעה ףַא טצעזעגרעּביא ייז רעטעּפש טשרע ןוא שידיי
 טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה טסקעט ןעשידיי םענופ טּפירקסונַאמ
 ןגעװ עט קינעלעי ,א ןטנרעלעג ןוא רעקידערּפ ןטנַאקַאב םענופ
 -- ,4010 גנוקרעמנָא ,28 ,1 ,תוריזגה תורוקל ,דנַאלרוג י"ח ַאּב םעד

 ,קירע {מ

 םייח תוח'רוא

 לקרעוו-רסומ סָאד זַא ,קי ר ע .מ טּביירש 189 'ז ןווױא
 עקידעכָאװ יר ןיא ןענייל םוצ םיקלח 6 ןיא טלייטעגנייא , ןרָאװ .עג ןײלַא רבחמ ןכרוד זיא רשא וניבר ןופ םײה תוחרא
 ,תועט ַא סעּפע ןקעטש זומ ָאד ."געט

 םיללּכ) "א םויל, :םיקלח 7 ףַא טלייטעגנייא טסקעט רעד זיא ,(1785 וװָאלקש) גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד ןיא
 1028 ילי ,{/ ךוּג .טפירש-שדח ,טלע װ עשי לפ יד (

 טי 3 6
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 ,(בנ - חל) "ישילש םויל , ,(זל -- זכ םיללּכ) ?ינש םויל, ,(כ - א
 "לששה םויל, ,(בק - דע) "ישימח םויל, ,(גע -- גנ) "יעיבר םויל,
 (גבכ -- א םיללּכ) "תּבשה םויל, ,(בלק - גק)

 .תופסוּת רעד עקַאט טכַאמעג ןּבָאה לָאז גנולייטנייא יד
 ,שידיי ףַא לקרעװ סָאד טצעזעגרעּביא טָאה רע ןעוו ,בוט-םויי
 .רעד רעד ןופ טַאלּבירעש ןפַא רימ ןענעייל ,תוחּפה לכל ,ױזַא
 בוט םוי ר"רהומ ןואגה יבוט יכ ארי ;עּבַאגסױא רעטנַאמ
 לקהל ידכ ! העבש םיקלחל וקלחל בוט םוי תפסות / לעּב אֹוהו
 רשא ותליהקב / ומויב םוי רבד 'א קלח רמאל הוצו 'יארוקה לע
 ךורב םױוק רמוא רזגו / אניו ק"ק איה אלה מ"רו ד"בא היה
 דומעיש ןיליפתב םירטועמו תיציצב / םיפטועמ םעהש ירחא רמאש
 ץפח רשאלו הדעה לכ ומע ותאו םר לוקב / רמאי ןזחה זא
 עדמ םיניבמ םניאש םישנלו םיעדוי יתלבל ףא / קידצהל וקדצ
 ! ויהו זנכשא ןושלל כ"ג וקיתעה כ"ע שדוקה ןושלב / לכשהו
 ברה תמכסהל ןיא ךױא ןוא - .6א ףד לע םירומצ םידחאל
 :קצולס ק"קד מ"רו ד"בא היהש רעב רכשי ר"רהומ לודגה ןואנה
 טריטַאד ןוא טַאלּברעש ןופ טייז רעקניל רעד ףַא טקורדעג)
 4 ,קיטנַאמ ה"ד ,גק"פל רׂשא םינבמ ךורב לילא 'ד 'ב םוי
 ןטקה םאנע :טעמסַאכעג ןוא ,1878 = ג"מקת לולא ןיא גָאט
 בר המו.ע ? רימ ןענײל (גהאלקשמ ר עב הנונכמה רכשי
 יכ ואור ירחא ט"ית לעב גה"ככשר ןואגה השע רׂשא בוט
 ימי העבשל קליחו דמע םייח תוחרוא לש ושדק ירבד םיביבח
 םישנל תוכול זנכשא ןושלב שרפל חרוטל ול 'יה אל ףאו עובשה
 -- .אשדוקה ןושל ביטב וניבי אֹל רשא םישנאל ןכו תוינקדצ

 ,ֿפ

 6202 ז ןוויוא ס ע וד ָא ט ַא ק

 ףיא ןעווע ? (64 20 בויא) 1678 ד י ג מ ה רעגָארּפ |.9 .נ}
 טּפמישג ּבאה 'נא ןֹּב י ר ט ג איז טימ ּבאה תו ב ת כ ןיא

 ןיז טרָאד ףרַאד ,4 הרוש ּבײהנָא ,'ס ע װָאטַאק; לקיטרַא ןא ({1 1
 -- :(0 רוזחמ -=) 4? 17759 רָאנ ,17098),6 טשיג
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 תוב תפ איז טימ ךיא זד טּביײלגיג טינ איז ןּבאה אד יאיז טימ

 ,'ונימאי אל םהילא קחשא, =) אביי ר ט
 .גתובטק טּבײרט ,,.רנייא* ; (056 })  רזחמ
 רעד טייל יגנוי וצ טלעזיג ךיז רעדפ ;261 ,1601 בוט בל

 לטייא 'נוא רטכעליג לטייא 'נוא םילטּב םירבד איז ןופ טנרעל
 2 (862) 1808 ,(060) 1706 -- .םויֹּב לטייא 'נוא תו ב ת ּכ
 ,(?6ת ו ב ט קע טָאטש ,טזיירגרַאפ) .,.ת ו ט ט ק..צ

 טשואויג זגור ןעז טאה ל"צז ימחכ ;20 למַאה לקילג
 'נוא ןיזעויג ןאמ רירקאוו רכילפיל ןײיא ת"ש רע איוו 'נוא

 .ף.,ל"ת ימאל רע טגאז וזלא ,ב ו ט ק רישורג
 ןייא אוי ןןבקעי =) םיא טעט |ןבל =) רע : בקעי תלהק

 תובּתּכ ןייא וזא ראוו רע לחר ראפ האל ןיא באג 'נוא האצמה
 ןראוו איז רדינ רד לא איז ןגולש לארשי ןעדנ ,802 +רבײרט
 008 ךיא עז) 294 ןבײרט רפ ת ו פת כ זד אז

 ןעּבָאה םירוחּב איד }26 (1881 עשרַאװ) םירוּפיס רעגָארּפ

 טָלמ ןעּבָאה גוא ץראה םע ןעגָיּבלעז םעד רַאפ ןוטלַאהעג םהָנֹא

 .רעהירפ איו ןע ּבָל ר ט ע ג ס עװָא ט ַא ק ערעַײז םהא
 יז טיֹול) "איילעממערפ דנוא ןיזטכייל ,עללַאה ןהוזפלווו ,א

 טנייאמ איז ;(81 1 "עלערנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ , ,ןעזִיר

 6 ס ע װ ָא ט י ק רהָאג ך א מ ךיא רשפא
 ; (ןושלעקשטנעה ןשישטייד ןִיא) 854 ןט ,עוװַא

 466101989, 50855, 0167, 2/06זמ2610 560166016װ

 0142, 003956. 484084/ 66 000:22016} לקמפפטס61 ק203=
 59 ז61596ז, 118ם3ש6ט36

 ענליװ) החמש לוק ,קאטשילאיב ןופ ןחדּב ס"עכ ענַאמ

 ?} טָומ ןטרָאד טינ ךיז טל יּפ ש רערעדנַא ןייק, ; 28 3

 ,"תומה ךאלמ רעד איו טינ רעמ 7 סע װָאטַאק

 (337 -- 805 ןװיוא ןּב ײר ט

 ליּפש אייּב זאדפ : 024 ,םילשמ רפס - ,4 8 ּוצ 9 .נ}

 ןוא ליפ טאה אד רעד ןשנעמ םנייא ןא // ידרעפיּב רכיז זיא
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 ראג " יט בײ ר ט רע ט כו צ ןיא שורג 'נוא 7 .דרעּביג

 וצ 'נוא רעמ רמיא וצ // .טּביײילּב שינטכעדיג ינייז םיא גנאל

 ןאמרדיא טנוא / .ןגאז וצ םיא ןופ ןאמ טאה / .ןגאט ןיגיּביא

 .6טייט םיא ףיוא ןרגניפ טימ

 ןנחוהי ןנאמ איד ןעדק ; 8267 ,1661 ןופיסוי - .5 8 ּוצ

 לארשי רּבייוו איד ןגנואווצ איז שד טייהנואוויג ןייא ןטה איד

 ףניא טימ ןּבירט סט ײ הש יי ק גוא איז שאד 'נוא

 וצ םוא טנואווג ןראוו ןנחוי ןופ ןנאמ איד ןעדק ; 2118 ,1767)

 .?ןירוה וצ יז טימ 'נוא לארשי ןופ רּבייוו איד ןגניווצּב

 ךיא ליוו ליּפש אייּב זאדע :086 ,םילשמ רפס -- .11 4 ּוצ

 ןשורג ט ּב יי ר ט אד רעד .ןכייר ןכנעמ וצ .ןכיילג ראוו ראפ

 826 ,828 ךיֹוא עז טומ רביא

 ןייק ןונ ןעמ לאז םורדא ; 820 ,םילשמ רפס -- ,14 4 ּוצ

 ןעד | ּב יי ר ט ךילמייה ןןעכערּברַאפ =) א ר ײ ריב וּב

 י:ןֹּביילּב ןגיושראפ טינ טרעוו זע

 הפי...2 : ס3 ב ,אּבה םלועל רשיה ךרד --.27 ,26 88 ּוצ

 ןמ ןעוו ןיש ראג זיא שע שטייט זיא זאד ץרא ךרד םע הרוּת

 ןייא ונייהד אייב רד ץרא ךוד טּב ײיר ט נוא טנרעל הרוּת

 לד נ א ה זיא זאד ןּתמו אש מ רדא קרע װ טנא ה

 - .8ט פ א ש

 04 7 ןַײק

 :שינעטלעהרַאפ עקיזָאדסָאה טרעוו ,טגָאזעג יװ (1 --ן.פ .נ

 .שטעװק ןרעטנוא ,טדָערעגסױרַא י"זמ ןיא ןה י'מ ןיא ןה טרָאװ

 יד ןיא ןעמ ןעק ךַארּפשסיױא ַאזַא .גנָאטּפיד ןכעלקירדסיוא טימ

 ,+ושרַאװ ן י ַא ק ןרוופאג|נ|ןַאַארט ךאנִיּבע) ןרעה טפָא רעייז מ"מ

 וצ םַאזקרעמפיוא הנווּכ יד ןיא ךעלטנייוועג ,(רעקצָארס 8 טגָאז

 יערּפ יד ןעמ טשטעװק בור'ס רָאנ ןו פ טשינ ,ןַײ ק זַא ,ןּכַאמ

 ןעמָאנטָאטש ןרַאפ .הנוּכ םוש ַא ןהָא קרַאטש סרעדנוזַאּב עיציזָאּפ

 ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא ,עזיופ ענײלק ַא ייּברעד טמוק

 יָאסנָאק ַאּב טּבײלּב "ןיק, ןיא ת.גנַאלקסױא רעד סָאװ ,עקַאט
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  םענופ גנָאלקנָא ןשיטנַאריּפס רַאֿפ וליפַא רוטַאנ רעשיטנַאנ

 ..81ללװ ןיא ק...פ) כי ןּוא ם+ רַאפ רַאלָאעװלַא ןוא ,ןעמָאנטָאטש
 יד ןיא וליּפַא ּפָא טשינ ךיוא טלַאּפ ,(וכו .קצולפ ןיאק
 ,ם"מ עכעלטנייפימ

 טלעטשעגטסעפ ךיא ּבָאה (ף..ןי ַא קכ)  ךַאוּפשסױא או8

 ,רעװאריװעשאמָאט ,רעג ,עקרָאװ ,ןישולַאק ,קסוטלוּפ ,עשרַאװ רַאפ
 ,וערעקסאל ,ןילָאװרַאג ,ץיועשטאמ ,יקיר ,עוועקיל ,עלַאיּפ-ןיילק

 ילעיִלֲאט ,ץיװָאלריש ,וועקעלקַאז ,וַאטסעגסַארק ,קצָאק ,קינשָארק
 .ָאנ ,עועשטשַאלװ ,ץישעילַאד ,רעמזיוצ ,ץינמָארטס ,רעשזלירד

 .טסָא :ןיע קץ - .עװעקשיװ :ןי 8ק - .,(.ק רעדָארּב) עצלּבול

 .(.ק ,גנעוו) ענזימ ,וועשזישט ,ןַאשזיר ,עקנעלַאר

 ןיטייצאב ןילעוװ רימ; :(1848 עשרָאװ) תואלּפחה לרופס

 ןייק ףיוא רע גניג ראי ילא, ,22 'גרוּבשעגער ןיי ק ןימוק

 לד ךימ לעװ, :(1 רָאי !טרָא) ט"שעּב לחבש - ,184 "םילשורי

 ןערָאּפלג וָנֹא רעצטוק ןושרג בר זַא, ,"לארשי-ץרא | יי ק ןערופ

 ןערָאֿפיג קהַײא יּבר נא, ,,.ץראל.ץוח ןַיק לארשי ץרא ןּופ

 סעװַא, :לכיטנערעטש סָאד ,?"ריטָאש םּוצ ןעטַאסָאק ןַײק
 רעטײװ ןיא רעטַײװ רָאנ ולא ןעמ, ,45 .טפילעמ ן ַײ ק ןנרָאֿפיג

 ןכױש רעד ,קיד - 74 'רנַאלשטַײד ןַָי ק ףיֹווְב ןעגנַאגעג
 'דנַאלָאה ן5 ק ןיהַא ןערָאװעג טּפעלש רַאפ, : (1874 ענללװ)
 - 32 ךולפ רעד ןַײז) 4 ?עיפַאטַאּב ןִײ ק טלעדנַאהעג טָאה, 8
 טּוג רהעז באה ךיאע !:8 (1879 ענליװ) עלעשטגעמ ענַײלק סָאד

 ןז ןעמ טמעג ,ךיִז טלַײטּוצ געװ רעד ואװ טרָאד זַא ,טסואװעג

 א טי א שרערמַא ץלגרע סקעעל בוא קסּפּולג ןַײק סטכער

 וןִל א ןעּבעג טנעקעג טשִיִנ הצע ןַײק רֶומ ּבָאה ךָלא ,,,ללטעטש

 װא, ,ס4 "ן"ירא טאטש רד ןיא רע גניג אד, !רענָא (
 | - .80 "לוש רד ןיא יז ןעײג

 וצ טָאטש בוא ן;מּוקג לא ט"שעב רעד זַא, !רצּנָא 2
 ט"עּב רעד זיא  ,"ןַײרַא פוטש נּוא ןעמוקג רע זִלא , ,,,,"ןושרג 'ר
 ןענעז טײז ןוא לצטעט ש (3 - ,'שרדמה תיב ןָל א ןעמוקג סג
 -- .ןְלֶא ?לז רַאמ ס"ממ טצױנ ,ןעמעננעגיא עשיפַארגוָעג ןייק טשינ
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 ןערָאפ םימעט טַאהעג ּבָאה ךיא .ןעמענ ּוצ ךיז טַײז רעכלעוו

 רָיֹמ טָאה בוא; :10 { םימיעגהו םיבהאנה -- .,"קסּפולג ןַײק

 נּוא טלַא :ךיױא עז - .ילָלבִיה ָאמ |ן ַײק ןערָאפ ןעסײה;ג

 לרופיס 124 (1878 ענללװ) ןגנמה ,רשונוצ } ה"זזא 18 ,6 איינ

 סָאד 1 װ"זַאא 8 רענָא;ססָ;מָאק רעד 18 (1889 ,מעל) תוישעמ

 יג ךיז טאה סאו עטכישעג יכולרעדנואוו ןייא 1 10 לעקיניזעמ

 ,18 ,8 (1884 'מעל) גרוּבסרעטעּפ ןיא רחוס לירעּפ ןייא טימ ןיפארט
 ,1348 ןופ טנעמוקָאד רעשיזעלש) !סת, אסעמ :82 44

 ,(שיטילקָארּפ 6
 טשינ עיציזָאּפערּפ יד י"מ ןיא ךיוא רעּבָא ולא רעטפע (2

 |ןר|ןאיעקספ :װענַארט - ,ט ק :יז טננילק טלָאמעד .טשטעווקעג

 ןגיוצאג ךטמ קִירצ ךסּבֹו : (שטשלמַאז אּב) עקשלרג ,6קסדּפ ס ק

 עלַא ןיא ןוא קצָאלּפ ,ץיװָאלריש ןיא שיגָאלַאנַא ,68שרַאװ סט ק

 | ,מ"מ עכעלטנייפ.ח
 וו ג ק :םרָאפ עשיטילקָארּפ יד זיא ידמילנ ןיא (3

 ןימזָאק ןיא שיגָאלַאנַא .װ:שרַאװ -;ק טָאג ;ג;סַאכע : עלוװָאק

 ײעמערק) קסמוש ,קעדָארָאגשיװ ,ןינעמערק ,עָאנילָאּפ ,(ןילָאװ)

 ,עטּוװַאלס ,ןַאשט ,רעמָאשיא ,(ק .לסאז) וװָאקלידוס ,(.ק רעצינ

 .עשטַאמָאד ןיא ךיוא --- ,(.ג .דָאּפ) ןישטלוט ,(.ק .מדָאל) ןַארעיזָא

 ,(טנַאק רעומָאל) עוװערּבמעז ,וועשזישט ,ָאלדָאיסָאגולד ,קָאטס ,עוו

 .שטירועמ ,דרֹומ ,עוועקשיוװ ,(.ק רעװַארטסָאסיױרג) וועשזדנעי

 |ג| 1 ק ןגיוצאגע : ץישָאלַאז .ּפ"קג ןופ י"מ ןיא ךיוא לָאמנַא

 ךלוא .48שרַאװ -ג ק |ג}8:לצ:+ טקנערּבאגק : קינלעמכ .,װאכָאמ

 - .ןישולאק ,קעטנָאיּפ ןיא

 (9348 ד) עלעגויב ,טלעקסיב

 ,(.ק רעצירג ,לגְילְלּבָאק .מג) וװעינָאטסנעשט - ,{.9 .|
 -;נגַאמ ,ןטשּולַאק ,ןללכישז ,(.ק .שרַאװ ,וועינוקוא .מג) ענסָאללמ

 ץיּפעשק - .אל ַאק סב :ץיװָאלדיש ,קצַאטס ,קצָאק וועש

 -- ,ָגק :ןיעװ ןכיג ןא (}

 = .טאנַאװ אלטקסִיּב ,םלעה ַאלטקסיּב (2
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 :ןושולַאק - .8 ל א ק ס ִָװ} ב :עװעדָאלג 7 רעױדַארעש)

 ,(בוג רעוועיק) ַאקנַאידרעּב =:שטרימ ףרָאד - ;ל8ק סב

 :היירק רעניווטיל) ַאװַאינעיסיַאיַארַאטס ,(ָאטיד) עשטשיבערגָאּפ

 .ןל טק סב

 ,(,ק רעשזלירד) ץעילָאס ,וויוק ,(.ק רעטּפַא װעקַאר 2

 : ןישולַאק ,(ק רעצינּפָאטס) עיפילס (.ק רעװעליּפ) ווָאפעזוי

 - 5 ; גז ;ל בג :רעמזָאק ,געשזּבָאלַאיג - 4 ל ט גוָיּב

 ,'8225 'ז ןוויוא) ווײזַאא ר ע ק ָא

 ןעד איװ זַא ךיילג, :(קיתצמה תולצנתח) ןעזיוהנעציװ
 ןאמ שאד ,םיסיפדמ לייט ןייא אייב טכישיג ךאנ גאט ןגיטנייה
 רקוא ,תועט ןייק רדוא תועט :טיג שע איװ ,טזאל ןיג שלא
 ,טלעג גירק ןױלּב ה"ד ,(עניימ סנכי;צלעטשּפָאנ "טלעג גירק
 .טלעג גירק יּבַא

 ףרַאד) רָאק ַא רָאנ טייטש, :1 1867 גרעּבמעל) עידעמָאק
 ל ףודיס ןיּבָארג רעֶלְלא ןִא ןןופרעד =) ןופ רעד רָאקא :ןַײז

 (1865 עשרַאװ) טלצוו רענעי ןיפ עססינמייהעג יד ,ןַאמקַאמ .ג
 "ּפָארט ַא שרעקָא טרַאװמ 2

 -- ססע6/ :לעדנעלוק ןיא ,00ע2 : םרָאנ זיא גרעבנעכייר ןיא

 טא .ן;נַאװו , טקסיּב 4

 2 ץמט| 6 ז 61 8 6 ג זמ 67, 3/0ז626091800/6 466
18 6 120088288018086 00020601980068 

 54 1531 איי
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 יקצולירצ חנ

 ןעגעװ עמּורק ףַא

 םוצ גָאלוצ
 ,טפַאשנעסיװכַארּפש רעשידיי רַאֿפ ווינרַא

 עיגולונטע זוא גנושרופרוטַארעטיל

 ע ש יד אוו





 ףא עלזנעצער ַא ולא ךּוּב סָאד
 (088(84 1716569 4216 ןו04196ה6 3מע8 6/ 6

 םותס ת1910ש08006 (08ז01081184 068 1010/08 066 1046-

 םז86ת0 4060 4086 טת0 17000616ט0089. 08

 םסת)ֿפזמוח 1182. 86ש0ת-00160 1924 40 + 2

 קיטַאמַארג עש;רוטסנה ַא .ךַארּפש עשידק לד ,סעזוימ רהיתתמ)
 .לעטימ ןוא .חרומ ןיא ןעד עלַארגעטננא ;ד ןופ םולדלא ןופ

 8227 אש ,1924 ןיװ-ןילרעב .ץרַאה ןימינלפ גָאלרַאפ .עפורננא





 .} לעטיּפַאק

 רעד ןיא קיטַאמַארג יד
 יקיטַאמַארג רעשירֹוטסיה,

 :רעטשטעװקעג -- .4 9) ןעלַאקֹוװ ענעסולשעג ןּוא ענעפֹוא
 ..שטעװ;עגמוא ןופ םזָילֲאקֹוװ -- .(282) ףַארט רעטשטעווקעגמוא ןּוא

 . -- ,5,4 98) ןעטנַאנוסנוק עק;דנעדליּבפַארט :ד -- .(3 9) ףַארט ןעט
 ןּוא סעזומ 'ה -- .(8--6 88) סעקיטס;רעטקַארַאכ עשיטענֹופ יד
 +ןעּפיצנירּפל:ךַארּפש ענַײז -- .(18--9 88) טייקיסעמצעזעגגנַאלק
 רע יֹזַאיו -- .(20--21 88) גנודליּבטרֹוװ ןַײז -- .(20--14 98)
 - --.(898) טרֹוװטַײצ עשִידִיי סָאד --,(81 8) גנּונֹוטַאּב !ד טלעדנַאהַאּב
 .רעשודִיי רעד ןּוא סעזימ 'ה -- .(33 9) ןעגנורעסעבסיוא ?ילרעלּכ
 ,(35 8) ןעשונעטער ליוװצ -- .(44 8) סקַאטנוס





 ףּוטַארעטי"ל7 יד

 0 ןפהװהסטחמאחא | 60 ןוזצא ה ה ם- --ב"ווא
 סאנא 10014080-5  אקפ1מסעהא ססמוצעא- ןא8סמעזא0-

 ס288-1/116. 1923.

 ס0. 86888 61, (1650010016 80 - לעהגַאהעּב

 64600962608 5012006. 366855מ0טז8 1911.

 / םסַצסז, 1:2820818686 2םת2סמססמאג - רעיעּב

)006868 1908 

 60. םצ+סזמ6סז, 106019006 1 80606ת/6 .-רעמערֹּב

 / 1 6גמעוש 8

 רעדע;לסקלָאפ עשנדי ,קערַאמ ןּוא גרּוּבונִיג -- מג
 ,1001 גרופרעטעפ .דנַאלסור ןלא

 4. (661+20 תם, 1016 1001560-463196װ06 - ןוצרעג

5080. 11. 8.101+ 24 

 םז 0060 (1ג10686ע,/ 8040060260 - רעגערג

 1128. ר168ׂ 4

 שש 0 :!זמהמ םפ, !26015006 (גז8זג- - סנַאמלִיװ

 זמהווא 501255מט:8 1899-1094

 0. רש 6186, (0ת9646 1082. 1,610218 - עוַײװ

 ט. 26ז/מ 104

 1 516 9, 106018086 80תמסמהטפ9מז800סי- סב

 68ומ 0. |
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 516ט068-5מ0:8626תם-ו0 8 :16ז מט טס ג -- ב"וושפ

 (106150081 0118 --ת98180 -6/ 615511116018011-1 ,118-

1918 1,6:2216 .(6101962-11001508, 190-1 

 ,1924 ,| +עִיגָאלָאליפ עשידִייפ = ליפ'דִיר

 5. שש. 5081-510ס!צ)/ 201060156װ6 - ;קצוטס

 (ג+8זמזמ8ע. 26: ט. 1,6:2218 134

 51סי6 מו; ןֿס2צ428 מס 1841680, ט10- -- ּב"ווּפ

 ?סמ} ןקסס 16021:018 /8מ8 1.2110101028 ...טָׁש81522084 200!

,1912 ,1908 ,1902,1904 

 תמסץע;|0טס4ץ2ה 1001828. !6/2606 1919 -- ע"פ

 טז .1.8מ642גט ט./0: ם. ׁש 36 ם- -- ףירּב רעגָארּפ

 51651מ, 13015006 1784011616/:12 239 46תג |ןגתז6 9

 לש164 ט. 1.612218, 19114

 לׁש6 ט18+ס+, 1016 /00550186װ6 469 - רוטעיפ

14 1,61020 .500411110601986060 

 /.6008081166 {טז 106009006 = 2441188 -- מ"מדפצ

182 . 

 85. ג8החפ, 1088408844 0208888 = ּב"וור
 ;אטחמהז0 םסחעחאסמץססא8ז0 ענעזאפ 048- 8

1882--1880 

 5. 52 0 ס 61, (בז8תזמבועאעג ןְס2ְצאה - רעּבֹוש

 + 20143ע41680. 1 הטסיש--וׂש 8182808 1923,

 / זה 8:8ש סט, גמ 80000612611560-816ז08ת- --ֹבוַאטש

1877 11216 011 441 /1.201269602 2150068 

 2 56481168, 016 8:6226/ 112. 826:445 - דליש

221 

 , 5646146+, 1216 10160185026ז 1418. -רענַײש

1 2826:415 



 26101226 2טז (1656016016 46 4666 - 5

 8006מ 5/182006 ט. 1,1618/ט1.

 ןּוא ןעלעלַארַאּפ עשיגולוטקעלַא;ד ;קצּוליוּפ חנ - מ

 .1021 עשרַאװ .ןעגנוקרעמַאּב

 1. ת"ק 6 23 תדצ 'מ, 1101 קצס0840-68064- - 8

 6817 ס2082קמ. 88װ0תנהמב 1013

 .1023 עשרַאװ .1 .טעװעג סָאד ;קצּולירּפ חנ - 1 6

 .ךּוּברעטרעװ סעשילגנעישידי ;װאקראה .ַא -

 .1010 קרול.וינ

 סעשידִיי-שילגנע סעג;דנעטשלָאפ ;װַאקרַאה .צ - ז} ח

 .1910 קרוייוינ .ךּוּברעטרעוװ

 ירבעיינָאגרַאשש םילמה רפס ,ץֵיװרּוה .ד - חמ

 .8 ַא

 .םולטנַאנוסנֹוק רעשִידִי רעד ,;קצּול;ירּפ חנ - } ץ

 טפלעה עטייװצ 1017 עשרַאװ) טפלעה עטשרע ,| דמאּב

 ,(ךיז טקּורד)

 1016 46ט190/6מ 1488. 2:610561114 = אק = יא

 ש. צז. (ב. 82: !??סתותנּפממי

 יְךיֹּב רעטרעװ רעשיסּורשעדּװ ,ץלשפלל .מ י - ץ

 ,1876 רלמוטישז

 יךיּב רעטרעװ רעשִידּוי-שִיסּור ,ץישּפִיל ,מ י - ן} {

 1886 רֶימֹוטְלשִּו

 .1924 עשרַאװ .1 .ןושלעמַאמ ;קצּולירּפ חנ - { אז

 יז טקורד) 11 .ןֹושלעמַאמ ,;קצולירּפ חנ - ז} א

 .סעזימ והיתּתמ -- 114

 (. 118 ת 06 2426064860/ - אשפפ150108 - 1

 טעס+1סעטשסת. 54. 2646ז52טע9 1011.
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 2 ,םִילָאקֹוװ ןעשִידי םּוצ ,;קצּולְירּפ חנ - } ׁש
 ,1020 עשרַאװ

 ןעגנוצריקראפ ערעדנַא

 = וו"פ ,רַאלּוגניס ,לָאצנוא = צ"א ,שטַײדכיוהטלַא = "הַא

 = ן"ד .ןעליוּפסערגנוק ןעזועוועג = פ"קג .טקעידא ,טרוווַײּפ

 ,לעטַײז = 6 ,ו;טנַאטסּבוס ,טרוװטּפיה = ו"ה .טסייה סָאד

 (ע)שידלישיװטיל = ל"ל .טרעדנוהרָאי = ה"י ,ךעלטַײז = זו

 ,נללעטימ =ל"מ .(ע)שלדנלהרזמ = ל"זמ ,שטַײדכלוהלעטימ = ד"המ

 ,םלרפס-רכומיללעדנעמ = ס'ממ .ןעטרהדתמ = מ"מ ,(ע)שיד
 לב = ך"הג ,לַארולּפ ,לָאצרעמ = צ"מ .(ע)שידייברעמ = ?"עמ

 עקידנעגלופ סָאד = 'פ .(עש;דללשלוװטילטשיג = ל"ג ,שטַײדכיוה

 ,ךוּב עטנַאמרעד רעירפ סָאד = ב"דפ ,ךַײלגראפ = ל"גפ ,לעטַײו

 =ן"צ ,ללּפשַײּב םוצ = ש"ּבצ ,ךעלטַײז 2 עקידנעגלופ לד = 99

 ,םכילע-םולש = ע"ש .ןעליוּפסערגנוק = ּפ"ק ,ּברעוװ ,,טרוווטַײצ

 ןאזג = 11008:6 6182 = 1/04021160.
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 יע סוופ ןעגעו 111 ַאב טנעַײל רֶלֹא ןעו (6 -- 1 8

 (םלֹוח םענעסולש עגע ןוא 887ח םענעפואע ,6לג0 םענ

 ףיֹא טפראד ,(4641 80 םענעפואל ןעגעװ רעדוא (6838 'ז)
 ןעפלרגַאּפ לד טכיורפעג רע .ןטשרַאפ טכעלש טשינ רֹוג םִלֹא

 ןעלַאקוװ ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד אב ןעסולשעג ןוא ןעפֹוא
 ןּופ טנַאקַאּפ רשפא ךַײא ולא רעכלעו ,ןיז םעד ןיא טשִינ הלנלת
 ,טשינ ךטלרע קיטנעק טסַײװ רע .(918 ס ל"גפ) קיטעגוט רעד
 א ןעפֹוא ןַײז ּונ עבט עשללרעטסיוא ;ד ןעּבֹוה ןעלַאקֹוװ זַא
 עשישטַײד עכעלטע ;ד קידנערעטעלּברעּבלא שיגעלש .ןעסולשעג
 טוה ,ףוּב ןַײז ןנא טְרְנטְלִּצ רע עכלעװ ,קרעו עשי;גולוטקעלַאיד
 ;ד טַײטַאב ןעסיֹורג רעסָאװ ,ןעקרעמַאּפ ּוצ ןעוווואב טשינ רע
 יד ןופ טּפַאשוונײא רעקלזודרעד ןיא ןײא:טעז קָלטסינַאמרעג עַײנ
 הלא ןופ טג:;רד יז ןער;פסיֹוא ערעסָאװ ןּוא ,ןעלאקווו עשנשטַײד

 עש-שטַײד עקיטלעי יד ןיא דנַאטשּוצ םעד ;ּוּפ ךמס ןיּפַא -- סיֹורַא

 רעד ןּונ גו לקלװטנַא רעד ראפ ןּוא ןעגעוו סרבע םעד ןופ -- מיימ
 .ער;א ןעטקעלַאיד ענעד;שרַאפ ;ד ןִיא ךארּפש רעשלשטייד

 טרעװ 11{ ןּופ *קיטַאמט ג רעשירוטסיה, רעד ןיא (2
 ןוא ענעפוא ןעשיווצ קולָלח רעד טכַא ןיא ןעמונעג טשִינ לדמגל
 עקָיוודִיד ןּופ שטַײט רעכעלטנעגַײא רעד ןִיא ןעלַאקוװ ענעסֹולשעג
 עטשרע יד ףַא רדלַאּב ודנוא טוַײװ אפוג סָאד ןוא ,ןענלמרעט

 ַא טימ ןּוט ּוצ ןעּבֹוה רֶימ זַא ,ךוב ןעטר;ונעצער ןּופ ךעלטַײז
 יד ..קיטענוֿפ תוכלה ןיא ןדמל רעּפַאנק ַא רָאג זיא סָאװ ,רּבחמ
 םִיא ךרוד טכיורּבעג ,"רענעסולשעג. ןּוא "רעגעפֹוא , ןעקורדסיוא

 .לצַאּב וצ ןענלימ ,לַאקֹוװ זלא-טשינ-רע:ָאװ ַא ןעגעוו ןעדער ַאּב
 רעדוא םענעפוא ןִיא לֵאקֹוװ ןּוג גנלעטש יד ןענעכ
 -.!ףארט םענעטולשעג

 םעד ןעגעוו ;נולעטשרופ עקידלעּפענ רעַײז יד -- .2 8

 יטטשטעװקעגמוא א ןעטשטעוק עג ןעשיווצ דישרעטנוא
 עכ'עוג ןא לֵאקֹוװ ןופ לרוג םעד ךייש סָאװ טפיוהרעד ,ףאוט
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 יַאּב 57 --1 ז"ו לד ףַא .הלעמ ןַייק טשינ ְךִיֹוא טיװעג זיא ,ןעּפַאזט
 ,טשרקיערעד ףַארט ןעטשטעווקעג ןּופ םזילַאקוװ םעד 2111 טלעדנא ז
 גנולעטש רעסָאװ ,םעד ןעגעװ לָאמ ןייא ןייק קידנענַאמרעד טשִינ
 ,סיֹוא לָאמטפֹוא רעּבירעד ךִיז טשטילג ,ןענִיז ןלא טֹוה רע לֵאקֹוװ ןּופ

 ףעטרעװ עכעלטע זַא ,2 יז ףַא םַאזקרעמפיֹוא קידנעכַאמ (
 ,רע טגנערב ,6 לעוטנעווע ,6) ןעשִידִיי ןִיא ןעּבֹוה (ד"הנ ןִיא) 8 טיומ .
 ןעּבֹוה רָימ זַא ,רָאלק זלא'ס עכלעוו ןּופ ,ןעליּפשַײּב ַײרד לד ץּוי
 רע גנָי א ךֹונ ,ףַאוט ןעטשטעווקעג ןּופ ןעלַאקֹוװ טימ ןּוט ּוצ-
 2 רעד תמחמ ,רעהַא טשִינ ירמגל טסַאּפ סָאװ ,((0088/ ד"הנ)
 ןּוא ףַארט ןעטשטעווקעגמּוא ןִיִא ָאד ךַיז טנָלּפעג (ס ךעלטנעגַײא)
 יי 3 עקידרעירפ יד ןיא לװ ,רערעדנַא ןַא שיטענעג זִיִא

 רעשִידִיי רעד ןּופ ללּכ-רקיע ץטיֹול ןערווװועג טריצּודער 8) ןעליּפש -
 ןעלַאקוװ עקִיגנַאלקלּופ ןַיײק טשִינ טרְירעלֹוט סָאװ ,גנּולקִיװטנַאגנַאלק

 ,(גנולעטש רעקישטעווקרקיע:ךָאנ ןִיא
 ןעדִיי עשיזלצנַארפ ןּוא עשינעלַאטְיא ,עשללֹוינַאּפש יד (2

 עשישטַײד לַײט ַא ּוצ ךּפיהל ,ס יו םלֹוח םעד ןעדערסיֹורַא ןעגעלפ
 לָאמַארעדַיװ היא טנ;;מעג) 45 1111 ודנוא טלל;צרעד ,ןעדִיי
 ןעווע : ןעּבעגּוצּוצ קוטַײנ רַאפ טגיפעג ןּוא ,(ףַארט רעטשטעווקעג
 *ל ר בני בונ, ןךִיֹא טבַײרש עדנורישז סיֹוא םיסנ 'ר רעּבֹוֲא
 98 'ג ת'וש) ויו ַא טימ ףארט ןעטשרע ןִיא ס םעד (רעּבמעווונ)

 ןא .ךַאז ערעכִיז םֹּוש ןַײק ןעגנירדסיורַא טשִינ ןופרעד ןעמ ןעק

 --,6טריגנוטפיד ןערעוו טדערעגסיֹורַא טנעקעג רשפא טוה 'ס רענעפֹוא

 טצנאג יד זַא ,רעכִיז טּולֹוסּבַא ןיא ,סנעטשרע !תועט רעּבֹורג ַא
 ןיא ךִיז טניפעג ס רעד לַײװ ,רעהַא טשִינ טרעהעג גנוקרעמַאּב
 ,סגעטַײװצ ןּוא ; ףַארט ןעקישטעוװקרקיעראפ ןיא טרוװ ט'םיסנ 'ר
 0 רעד טוה גנולעטש ַאזַא ּבֵי וצ זַא ,רעכִיז רעקלנניוו טשִינ זלא
 טדערעגסיֹורַא טנעקעג טשינ טֹוה ןּוא ץרוק ןעגַײלּב ט ז ּו מ ע ג
 !שינגוטפיד ןערעוו

 ;ד ןַיא ּוליפַא ןעדִיי ;ד ןעּבֹוה ה"י ןעט16 ןיא ךֹוג
 סלוח םעד טדערעגסירפ ןעליּפ ןעקלנלָאמעד ןופ ןילילט.חרומ

 -- ,ףָארט פ געפ :2ןיא ס ןַא :ןעײל (}



 ןקלּבול רָיאמ 'ר ? ןעזַײװַאב ,44 1114 טרעכיזרַאפ ,ישי;גנֹוטפונומ
 ןעצנַאג ןיא לו יֹזַא - .ץײהדֹוּפ ,ארטסוא ,טֹוה סיֹוא:טגַײל
 ס ןעגנַאל ןּופ גנּור;גנֹוטפִיד ןעגעװ ךִיז טלעדנַאה לעטיּפַאק

 ירד לד ךִיז ןעּבעלק ,ףַארט םענעפֹוא ןִיא 0 ןעצרּוק ןּופ רעדֹוַא
 ולא טו ה ןיא .טנַאװ רעד ןָא סעּבוַא ןַא ַיװ רעהַא ןעליּפשַײּב
 ימֹול ,סיורג ןיא יו רערעדנַא ןַא שַיטענעג ,רעדנוקעס ס רעד
 ןּוא ('9979 לעהגַאהעּב) 8 ד'הַא ןּופ טסקַאװ רע תמחמ ,ןעּפַאכנָא
 ַא ןיא ןּוא) ל"מ ןַיא טפרַאדעג גנורעגנעלרַאפ ןּופ לַאפ ןיא טלֹוװ
 ירֲאפ רֹונ ,ם} ןיא ןערעװ טרי;גנֹוטפַײד טשִינ (מ"מ י"עמ לייט
 6 ןִיא ל"זמ ןּופ מיימ ליינ ;ד ןִיא ןּוא ,טש ןיא ןערעװ טלעקנּוט

 םֹיה דע רעּבֹוא זיא רע .(7423 88 1 60 ,300--284 0 ל"גפ)
 בור סָאד טרעוו םרֹופ יד סָאװ ,רַאפרעד אמּתטמ) ץרוק ןעבילּבעג
 ול ןעריגנֹוטפִיד סָאװ ,מ"מ ענעי ןיא ּולְיפַא (שִיטִילקֹורּפ טצּונַאּב
 ךיֹוא ָיװ ,ףַארט םענעפואטלַא ןּופ 0 ד"המ םעד ,0 ד"המ םעד

 ערטסֹוא ןַיא --.ףַארט ַאזַא ןִיא ס ןעשלװַאלס םעד ןּוא םלֹוח םעד
 שיניַארקּוא ףַא טסַײה סָאװ ,טָאטש רענילוװ רעד ןּופ ןעמָאנ)
 ןעקיטנַײה ףַא זִיֹּב ס רעד זִיא ((2941/68 שִיליֹוּפ ףַא ןּוא ()ס0סת
 ןיא ּולְיפַא ,טריגנוטפִיד טשִינ רעצ;רעד ןוא ץרוק ןעּבללּבעג גָאט
 :לשעג ןִיא גנולעטש רעד ןעגעוו ןּופ ,מ"מ עקידנעריגנוטפִיד ;ד
 ףַא 06)00008 םֹוקמ ןופ ןעמָאנ) ץַײהדֹוּפ ןיא -- .'ףַָארט םענעס
 ץפַא שטעװק רעד טלַאפ (שיניַארקוא ףַא 06)21008 ,שִיליֹוּפ
 ךעלילטַאנ ,טֹוה ס רעקישטעווקרקיערַאפ רעד ןּוא ,ףַארט ןעטִייווצ
 ,ןערעוו טריגנוטפיד טנעקעג טשינ

 "850 1111 טרימרופניא ,רעטרעװ עשיװאלס יא 0 64
 ;טר;גנֹוטפַיד ןעלַאפ לָאצ רעסיֹורג ַא ןִיא ןעשידִיי ןיא טרעוו
 ןעשידִיי ןַיא ןעּבֹוה סָּצֹוו ,רעטרעוו עשִיװַאלס ךַאסַא רעּבֹוא ןארַאּפ
 טילטשרַאפ ,ךִיז טלעדנַאה ַאד ךיֹוא -- .טרִיגנֹוטפִיד טשִינ ס םעד
 רּבחמ רעד סָאװ ףַא ,ףַארט ןעטשטעווקעג ןּופ לַאקֹוװ ןעגעוו ,ךַיֹז

 ךיױא רּבחמ רעזדנוא ַאּב טקניה ,ליּפשײּב םעד ןופ ןעעז רימ יװ (1

 ןצשיווצ ץנערצ:לד יד ןעטיהּפָא ףרַאד'מ ףרַאש יװ ,ןופרעד ןײזטסּוװָאּב סָאד רצטנוא

 לופ גנולקיװטנַא רעד טימ גנודניּברַאפ ןיא ףַטֹרט םענעטולשעג ןוא םעגעפוא
 --- .טזילַאקוװ ןצשידיפ |
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 ."ּפורטשִיג טימ ןעליּפשַײּב יד ןעשַיוצ ,ןעזַײװּוצנָא טשִזִּנ טסילא
 טימ ןעמרופ ןעכעל ,ןעגנרטעגרעטנוא זדנּוא ןערעװ ס  ןעטר;גנֹוט
 189 ןעמענטעטש ַײװצ ;ד ךיֹוא ,ףַארט ןעטשטעווקעג ןִיא ס
 ףַא טרעו ןעמָאנ רעטשרע רעד םגה ,אס/סזוץ8 ןוא תסקס|

 עדַײּב זַא יֹװַא ,שטעווק ןעטשידִיירַאפ טַימ טדערעגסיֹורַא ׁשָידִיִי
 ןופ וװ) גנעלעטש רעקַישטעװקרקיע-ךלנ ןיא סיֹוא ןעמוק ס
 ןעלַאקוװ ַײװצ ;ד טֹורד סנעטסכעה ,טדערעגּפָא זַיא גנור;גנוטפיד
 יַאמֹולֹוק שִידִיי ףַא טגנילק ןעמָאנ רעטַײװצ רעד ןּוא ,(עלצקודער
 יד זַא יֹוזַא ,ףַארט-ףֹוס ןפַא שטעווקרקלע ץטִימ יַאמ;לֹוק רעדֹוא
 טלעפ סע ּוװ) עֶיצִיזֹוּפ רעקלשטעווקרקיעראפ ןָלא ךִיֹז ןענ;פעג 0
 ,(גנורלגנוטפיד רַאפ גנּוגנ;דַאּברופ עטסקי;דנעװטיונ לד םּורַאיֹוזַא

 ןּופ ןעטנעדנופסערוק עשידיי יד ןעגעװ טדער 2101 (5
 ןיא זַא ,םעד ןעגעוו טרֹוװ ןַײק ןעלַאפ קידנעזֹול טשִינ) 61 ד""המ
 .אצֹוי סלַאפ זוַא ,32 ודנוא רע טנרעל ,(ףָארט ןעקישטעווקרקיע
 ןעװ ,8 ןַא || ןעשידיי:םורד, ןיא 61 ןעטלַא ןּופ טרעװ ללּכח ןמ
 רעד - .8(4 = סֹות ,ַאק = 166ות) ת ַא ּפָא םִיֹא ךָאנ טלַאפ 'ס
 .עלע ַאזַא טשינ טסַײװ ךַארּפש רעשִידִיי רעד ןופ *רעקירוטסיה.
 =טק) 8} טָאטש י"מ ןיא (ס ךעלטנעגלא) 2 זַא ,ךַאז ערַאטנעמ
 טָאטש ליומ ןיא ןּוא ,(לעקַיטרַא עטמַ;טשַאּבמּוא סָאד -- ס ,ןַײק
 ער ע דנוק ע ס ַא ווא ,(לעקלטױא עטמ?טשַאּבמּוא סָאד -- ס) 6)
 -ענּפָא ולא גנֹוטמַיד רעד סָאװ ,ןופרעד אצֹוי-לעֹוּפ ,,גנוניײשרעד
 / לד ןּופ גנולעטש רעשִיטַי"קֹורּפ רעד ןעגעוו ןּופ ןערוװעג טכַאװש
 .רקיע ןלא זַא ןוא ,רעטרעװ עטכַארּבעג לֵיּפשַײּב סלַא ןַלווצ
 : שוריפּב ןעלּכאקוו עטנַאמרעד לד ןעגנללק ךיֹורּבעג ןעקלשטעווק
 --(טרוװלָאצ סלָא) ןי ע ,י"מ ןַיא -(טרוװלָאצ סלַא) ןיֵא ךיֵאק

 1 ׁש) לָאקוװמַאטש ןעכעלצעזעגגנאאק טַימ ה"ד ,י"מ ןְיא
 רעד זַא ,טשַינ ךיֹוא טקרעמַאּכ רֹוטיֹוא רעזדנוא -- .(138 ,158 8
 ךיֹוא זלא שטלַאפ - .ץרוקרעּביא זִיא ןעמרופ ליװצ לד ןַלא לַאקוװ
 ,רַאפרעד ןעזִיװַאב ןעּביה ךִיז לֹז 8 רעד זַא ,גנוטַאפפיוא ןַײז
 ןעתמארעדנלא ,ןעלַאטע;ּפָא ןַלא לַאקוװמַאטש ן'כ נ ת רעד ס;װ
 רענלעװ ּבָללּוצ ,הּבס רענעגנלארעד ְּבָללּוצ ת רעד טדנלװשרַאפ
 ..לקֹורּפ רעד בולּוצ היד ,טרָיצּודער טרעוװ גנֹוטפלד רעד
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 טמָיװש ,בגַא .רעטרעוו עטנַאמרעד יד ןופ גנּולעטש רעשַיט

 ןעטַײװצ ןּופ גנַאיקנָא ןעשַילַאקוװ רַאפ ףיֹוא קַירּוצ לַאזַאנ רעד

 ,106 ,79 88 11 יז ל"גפ) ! ט ךֹוד טּבַײלּב לַאקֹוװ רעד ןּוא ,טרווו

1 - 

 .עגמּוא ןּופ םֶזָילֲאקֹוװ ןסמ -- ,3 8
 רַאפ טשַינ 1111 טלַאה ןַײרַא ללּכ ןיא ףַארט ןעטשטעװק
 רעקַיודרעד טַימ טמענרַאפ לעהגַאהעּב .ןעּבעגּוצּפָא ךֶלז קַלטַײג

 רעשישטַײד רעד ןּופ עטכלשעג, ןַײז ןיא 354 יד ןופ ז"ז 20 עמעט

 אצי זַיֹא רעקַיטַאמַארג רעזדנוא .(1011 גרּוּבסַארטש) "!ךַארּפש

 רעד (557) תֹורּוש קִיצנַאװצ ּפָא טלָללט רע סָאװ ,טַימרעד

 .ע גפיֹונּוצ ןיא לֵאקֹוװ ןעטשטעווקעגמוא ןופ גנּור;צודער

 טעט;טנַאײק רעד טַימ - ...רעטרעװ עטלעטש

 ךָיז רע טר;סערעטנלא ףַארט ןעטשטעווקעגמּוא ןלא לַאקֹוװ ןּופ
 לָאמ ןַײא ןַײק טרעװ ןוּב-1111 ןּופ ןעטַײז 922 ;ד ףַא ,טשַינ

 ךיֹוא ןערעװ ַײז .ןעלַאקוװ עצרּוקרעּבלא ןעגעוו טנַאמרעד טשִינ
 -- .עָיצּפלרקסנַארט רעד ןַיא טכַאמעגקלטנעק טשִינ

 טכַאמעג םַאזקרעמפִיֹוא טשִינ רענַײק טֹוה ןזא} --.4 8
 ןעטנַאנסנק עק ;ד גע דל;ּב פ ַא ר ט ןּופ ץנעטסיזקע יד ףַא
 ּוצ סָאד ןעװעג חּכּב טשִינ רע יא ןַײלַא ןּוא ,ןעשִידִיי ןִיא
  ןעכַאמ ּוצ גולק ודנוא 28 ךֶיֹז רע טַימַאּב ,6 רעד, -- ןעזרעד
 רַאפ ןעװ;טנַאטסבּוס ַאּב ףַארט-ףֹוס ןַיא סיֹורַא ןעש;דִיי ןַלא טלַאּפ
 ַאב תיֹוויטְינִיפניא םעד רַאפ רעטרעווטַײצ אב ... ,תס ,ת ,
 טַײג 6 ן'רַאפ עכלעוו ַאּב ,עכלעזַא ץּוח ,רעטרעװטַײצ עשטַײד עלַא

 ץ'כָאנ זַא ,סיֹוא:טמוק -- ..."תא ןּוא חפ ,ת ,זמ ,ת ַא ,לֵאקֹוװ ַא
 ,ת רעדוא } רעשיטנַאנוסנֹוק ּפָא ךִיז טלעטש 6 ןּופ *לַאפסיורַא,
 ,ךעלריטַאנ ,זיא גנולעטשרופ ַאזַא ! ףַארט ןילק טשינ טכַאמ סָאװ

 /1400188 ,5000180 ד"הנ) ןעמענ:עט יד זַא ,ןָא רע טזײװ ,בגא (1 |

 1118 רעּבֹוא ,ףַארט.ףֹוס ןיא ש טימ טדערעגסױױַא ןעשידיי ןיא ןערעװ (וו"זַאא

 עשידײשיניַארקּוא ערעדג: ןּוא ץינעמערק זַא ,ןעּצעגוצ רימול -- ,גוטלמ טגנילק

 --.גלטִימ :סיֹוא טגײל 121 4{ -- ,ק;טימ ןעּבוה ,טרוװ סָאד ןענעק סָאװ ,מ"מ
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 זיא ללּכ רעצנַאג רעד -- .(88 ,28 88 | 4 ל"גפ) שטלַאפ
 ,טרילּומרֹופ קיטפַאהלעּפ ןוא טױעּפמולעגמּוא

 ךַיז ּביֹוא) 8 רעד סױרַא וו"ה םַאּב טלַאפ ,טנעטשרע (}
 89 | 4 ל"גפ) :89 רַאפ ךיֹוא (טרא 0121 ףַא ןעקירדסיֹוא
 ,(188--198 ,133 88 טרוד) :תֹז ,(100 9 טרֹוד :ת06 ,(14 --141
 סיֹורַא טשִינ רעּבֹוא טלַאפ ,(6,38 8 טרֹוד) :18 ,(100 8 טרוד) 4
 הָש ,תא ,ת ,זח ,לַאקֹוװ ךָאנ טייטש ןעװ , הפ ,:04 ,:ת רַאפ

 .(177 ,171 ,173 88 טרֹוד)
 .04+ רַאפ ךיֹוא סיֹורק וו"צ םַאֹּב רע טלַאפ ,טנעטייװצ (2

 .חפ ,(100 8 טרֹוד) 86: ,(160 ,160-157 88 טרֹוד) :094 ןוא
 .(5,38 8 טרֹוד) :184 ןוא 214 ,((8161 ,140 88 טרֹוד)

 09 ,:ת6 ,:04 ,:ה רַאפ סיֹורַא רע טלַאפ ,סנעטירד (8

 ,(169,189--140 ,09--07 58 טרֹוד רעטרעװַײּב .ַאֹב ךיֹוא 4
 רעטרעװריּפ ,(185-188 ,103-:100 88 טרֹוד) רעטרעװיָאצ

 ,115 - 110 88 טרֹוד) רעטרעװדנַאטשמּוא ,(156 ,104 88 טרֹוד)

 -- 119 88 טרֹוד) רעטרעוװשינעטלעהרַאפ ,(160 ,167--163 ,118 ,7
 .(169,127 -- 194116 88 טרֹוד) רעטרעוודנִיּפ ,3

 זיֹולּב טשַינ רעטרעװטַײצ ַאֹּב סיֹורַא רע טלַאפ ,סנעדרעפ 4

 ,(160,163 -- 157 ,109 - 107 88 טרֹוד) וולטניפניא ןִיא
 סליפוס ןַיא 1 רעשירֹוטסיה רעד *סיֹורַא:טלַאפ , ,רעטַײװ (8

 טרֹוד) טר;טקעלפ טרעוו רע ןעוו ךיֹוא ,(185,141,02 88 טרֹוד) ןִי
 .(148 ,144 ,ם2 ,82 ,2 ,141 8

 ךיֹוא וו"צ םַאּב 6 רעד *סיֹורַא:טלַאפ , מ"מ עסִיוועג ןַיא (6

 .176 8 טרֹוד) שי ,:8/4- ךָאנ
 וַא ,28 '/ רענעגילארעד ףַא טגָאז 111 סָאװ ,סָאד ,בגַא (?

 לד טּבַײלּב רעטרעװטַײצ עשיערּבעה ןֹּוא עשִיװַאלס ןיא,

 טַימ טלַאטשעג רִיא .ַאּב ןעצנַאגניא :סת גנודנעוויטינ;פנִיא

 ,(ה ןעשִ;טנַאנוסנֹוק טָימ דימּת ה"ד) "שת ןָלא גנורעדנעמוא
 יד ןעגעװ ,קִיטכִיר טשִינ ְךיֹוא םרֹופ רעטּולֹוסּבַא ַאזַא ןִיא זִלא

 ידנומ ןּוא עקיטרַאנעדישרַאפ סָאמ רעסַיװעג ַא ןיא ,עכעלקרַיוו

 ןיא ; יטטלדיע - לדוע + עיצפירקסנַארט רעצינעמערק ןיא (}
 - .,:טסליױיַאַא -- לדיֵאַא ; רצװעשרַאװ
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 עז ,לעקניװ םעד ןיא ןעשַינעטלעהרַאפ עטר;צנערעפיד ךעלטרַא

4 1 38 166, 109-187, 
 1 א עז ת ןעשייטנַאנוסנוק ןּוא ןעשיטנַאנוס ןעגעוו ,ללכּב (8

 :189,181,38 88 אמוג טרֹוד -- | ןעשִיּפַארט ןעגעוו ; 102 - 88 8
 יד - ז ןעקַידנעדליּבפַארטטשַינ ןּוא ןעקידנעדל;ּבפַארט ןענעוו
 - רעדליבפארט סלַא ןּוא טנַאנֹוסנוק סלַא תת ןעגעװ ;3 ,2 8
 -- 4940-230 ,04 88 ַיֹד

 ןענידרַאפ ןעטנַאנוסנֹוק עשִיפַארט יד דָארג ןוא -- ,5 8

 ץעשיטסירעטקאראכ טלַא ,טילקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס ַא
 א ןַיא ךַאוּפש רעשַידַיי רעד ןּופ טפַאשניעגְ;ָיא

 ,ןַיז ןעסַיװעג

 { עשיטנַאנוסנֹוקכָאנ זַא ,ךעלגעמ ןִיֹא ןעשַישטַײד ןַיא (1
 ןערעוו טדערעגסיֹורַא גנַאלקסיוא ןעטּולֹוסּבַא ןִיא ןעלו זמ ,ח 4
 ןוגנילק ךַארּפשסיוא רעשישטַײד רעטקערוק רעד ןלא .שִיטנַאנוסנֹוק

 ,8סת ,46זת ,148/! ,146ז), טטגעזה, גזתת, קת)60ז, 7
 סיוא.טרֹוו ?, זה, 1, ג עשיטנאנוסנוק טַימ ךעיקרָיװ עקַאט

 - 97 ןעטרוד ךוּברעטרעװ-ךַארּפשטיױא ןַײז ןוא '961 סֹּבָיְו ל"גפ)

 .(114 - 33 לעטעצרעטרעװ ןַיא רֹוטעַיפ ְךיֹוא 69

 עכלעװ ,טרַאדנּומ רעשישטײד רעקּוארבוד רעד ןעגצװ -- .גנפק רעמנָא
 ןופ רעטקַארַאכ ןעקיזודמעד ןּופ זַא ,22 "ןעגסעג טּבײרש ,א ןעשיטנַאריּפס טוה

 ןופ ךַארּפשסיוא רעד רַאֿפ טייקירצוװש עסיווצג ַא ןעגנורדעג זיא גנַאלק ןעטנַא רעד

 זיא ס יװ ,ת רעשיּפַארט ַא ז ןעשילַאקוװכָאנ ךָאנ טייג סע עכלצוו ןיא ,רעטרעװ

 יעװש רעקיזדרעד ןופ .ןעמרופעיצַאגילקעד ןּוא .עיצַאגוינוק ךַאסַא ןיא לַאפ רעד

 .ןצשיּפַארט ןַײז ח ןעשיויסקעלפ סַאּב ןעמענוצ ךרוד סױרַא ךיז ןָעמ טײרד טײקיר

 -- !{ ךעלגיממיא סָאד זיא ,רעּבוא ,ןעשידיי ןיא --- .רעטקַארַאב

 .נעשיװצ רעדֹוא עשיטנַאנוטנֹוקכַאנ ןענעז ןעשידַיי ןִיא (?
 .עג רעדֹוא ןעטּולוסּבא) גנַאלקסיוא ןיא 1 ןּוא מ עשיטנַאנֹוטנֹוק
 טפרַאװ סָאװ ,גנּוגְיִילסיֹוא עשִידִיל יד .שיּפַארט דִימּת (ןעטקעד
 טלעדנַאה ,! רעדֹוא ת ןעשיפַארט רַאפ 0 םעד סורַא טשִינ
 עשִיפָארג אב ךיז טלַאה יז ןעו ,טנעװקעסנוק טשִינ רעּבִירעד

 |) ןֶטי 6 8 9 6 6 ם, 116 118 טי 0606:404064
 013956ז18 סח 2ש/69186, 1909 .--
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 יח | קּפ :געריּפוק דנילּב ,'כוו גלרַאק ןראה ,ןֹרָאקי יװ רעיזלַיּב ;
 ,עלפַארגוטרֹוא עשַישטַײד |

 ןלא ,רעטרעוו ןַײק ןַארַאפ טשִננ ךיֹוא ןענעז ןעשֶידִלי ןָלא (3
 ,שַיטנַאנוסנוק ןעגנ;לק לֹוז סיֹוא-טרֹוװ ? רעש;טנַאנוסנֹוקכָאנ עכלעוו

 שטעװק טָיִמ קָיּפַארטרעמ רעדֹוא קָיּפַארטניְנא) טרווודמערפ ַא !
 ,ליֹומ שִידִיי ַא ןָנא קידנעמוקנַײרַא ,ז ַאזַא טָימ (ףַארט-ףֹוט ןיפַא
 לַגקוװ;טקַאהּבַארַאװס ַא (שִלטנַאנֹוס טשִינ טרעוו רע ןעוו) טגָירק
 ,רּוּפש םּוׂש ןהָא ע םעד ןָא טרעו רעדֹוא ,ז ןעקַיזודמעד רַאפ

 רעד) עּבַאק ד :טרעהעג ךִלא ּבֹוה ועשטַארוט ןִלא 8
 .םּוא ַא יימ ןיא ןַארַאפ -.(24688008 ןעמָאנשדֹוח רעש;סּור
 ןלא ןענַײל רֶיֹמ ןעוו .(ןויּכּב ,לעָיצעּפס = 4רטס קע טרוװדנַאטש
 זואפ :14 (1870 גרעבמעל) ..,"קסנעזילימ ...קָידְצהְמ ארונ השעמ,
 ,קעידַא רעד טֹוה ,6רדח רֹוט ס ק ע ןַײא נוא ןּוגנִוגּוג םּוא טּומ
 רעּבלרעד ןּוא לַאקֹוװזֹולסִיֹוא םעד ןעריֹוװעגנָא לעּב זקֹוװ רעטרָנווָלט
 יכָאנ ןַײטש טשִינ ןעק רעכלעװ ,1 ן'רַאפ לֵאקֹוװ ַא ןעמוקַאּב
 ןעגנילק ןתאיטסיעמימ, }וצ'מחקיפ ןעמעגכַײט ןד --.שָלטְנַצנֹוסנֹוק
 --.(רעטסעינד" ,רעפעינד") טטסעינד ,ט פ עי נ ד ץ;נעמערק ןיא
 עכלעזַא ןעדערוצסיורַא רעװש תלהּת ןעדִיי א לא רעּבירעד
 8ט+6 ,טס1ז6 ,ףו81/6 ,ק6ו:4:86/6 וו ,רעטרעװ עש;זַײצנַארפ
 ןעפרַאד ןּוא ץ:גנַאלקסיוא ןעשַ;טנַאנֹוסנוק 8 ןרעדופ סָאװ ,'כו
 טשִינ ןּוא ,כו רטֹוא ,רטֹוװ ,רטַאק ,וטעט 4פ :ןעגנָ;לק
 טוה עווורעגניו - .ר8טֹו א ,רָאטֹוװ ,ראטַאק ,רא ט עט 9
 ץרַאפ טרֹוװ עלַאמרונ סָאד ,(260 10) + ןעשיפַארט טָנמ רטיעמ
 .זח811/6 שיזילצנארפ ,"רערעל, ףירגַאּב

 ,סא8סקמ, 068ױ46װמ ןעמעניםישדח עשִ;סּור ;ד .ט
 (ץלנעמערק ןָלא שיּבצ) ןילֹוװ ןיא ןערעװ 2008680װ0מ,/ 2080
 ,פאיונ ,ּפַאיטקוא ,(פַאיטנאס) ּפַאיטנעס :טדערעגסיֹורַא
 411 1, .'ףַאוטףֹוס ץּפַא שטעװק טימ ,ּפַאקאיד) ּפַאקעַוד

 - ,רעּבמעוװונ ,רעּבֹוטקֹוא ,רעּבמעטטעס : .רּבַאיטנעס ;009 8 (}
 ,רעּבמעװונ ,רעּבֹוטקוא ,רעּבמעטּפעס ! ב"ימשז .,רעבמעצעד
 - .6) רּבקעד ןו* (0) רעּבמַאקעד
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 ,3 ַא ק ע דכ ,343 +שדוח רעטנַײנ רעד ,רעּבמעטּפעס ,3 אי ט 19 סצפ

 ,ר"מש .68 +שדֹוח רעטפילעווצ רעד (ןעטסלרק אַײּב) ,רענמעצעד
 ,באיטנע ס טַײהנָאמ ןלאג :86 (1881 ענלִלוו) קַאינפיײרט רעד
 טַײהנַאמ ןלאפ : 22 (1888 ענלִלװ) עפפַא בלַאה שטנעמ בלַאה ,ר"מש

 ןַײז טימ רעלטעּב רעדנִ;לּב רעד ,רענוועל .ח .ג .+ב ַאיט קָא
 יה .ג .6בַאיטק ָא שדֹוח ףֹוס זיּב :20 (1004 ענללװ) דיחי ןּב
 ,3 +בַאיטק ָאק ;(1807 ענלַיװ) עט'ךאלמ רעזלרַאּפ אָיד ,רענוועל
 יץבעקוקהב/ סאזסנמיפ  עשַ;סּור סָאד - 213 +בַאיע נ* 6
 ּב"וור) "טקעיבוא רעד זִיא רעטילימ ןעוו בֹור סָאד ,ץכעטכַארטַאּצ

 רעקי;ודרעד ןיא זיא ןּוא טֹומ ט ץינעמערק ןיא טגנילק (243 17
 ,354 11 1/ ,136 1 ַאּב ךיֹוא טכוּבעג םריפ

 רעשיטנאנוסנֹוק ןִיא גנַאלקסיוא ןִיא עת רעשיטנַאנוטנוקכָאנ 4

 טשִינ רע ןילא .רשפַא יאש רבד ַא ןעשִידִיי ןִיא זִיא עיצקנופ
 יּבַארַאװס ַא רע טמּוקַאּב ,(240 -- 230 ,64 98 } 4 ל"גפ) שימַארט
 ,ּפָא טלַאפ רעדֹוא ,ךִיז רַאפ לַאקוװ;טקַאה

 םערַאװ ןעמרופ לד ןלא רָימ ןעעז לַאקוװ;טקַאהּבארַאװס .8

 ,((8397 ,298 ,203 ,200-286 ,8278,,284 ם)'בכו םעצרַא ,םערַאיל

 ןלא סתס}זת טָאטש לד -- .8/8/תו6 'צנַארפ ,8זות ,ט8זזה ד"המ
 רעד ןָנא - ם;לעכ ,םאלעכ שדי ףַא טסניה טנַאק רענללבול
 ,"םעללַאה ַא,, :רָלמ ןענַײל 49 ???הללגמ רעטױ;פ, רענעפורעגיֹוזַא

 ,(81 ׁשָלגֹולַטנַא) ?ןעּבלַאה א ה"ד

 ענליװ) "רעדרצמ העמורפ רעד רעד רשי דדוע, ןײז ןיא ךױא (}

9) 78 -- 77, -- 
 רעבמעצעד ,20 ,18 ,16 רעּבמעוװוונ ,17 רעּבמעטּפעס ןוא (2

 טו 17 ,3

 איז ,טֹומס רעד ,ע רטומ ס איד, :טשטײטרַאפ 354 }} {, אב (3

 סָגד ,טייװצר ַא ,צרט7מ ס ַא/ :0890 ןה אב } 'ןצויטשַאמ סָאד ,עיזיווער

 טמענ ערטומס םרופ יד--.ר טומ ס :359 ן} ,06 דו -- .?ליװ ןּופ ןיריטשומ

 -- } סאזסיזעד1 םיּבר ןּופ רׂשפא ךיז

 עטַײװצ .דנצגוט עטנהָאלעּב איד רעדָא רתסא ,ץר ע ה ףסוי = (4

 -- .1894 טריפ .עּבַאנסיוא

 ףיז טוה }{) רעד .ןמ ןעשיפַארט טימ םַּבְלֲאָה טדערעגסױרַא (5

 שרעהעגפיוא | ךָאנ טוה רעטצצל רעד ןוא ,('9307 } ן} ל"גפ) ץ} ן'טימ טױילימיסַא

 א טלעקיװטנַא ןעטנַאנוסנוק ללװצ יד ןעשיװצ ךיז טוה ,שיּפַארט ןַײז ּוצ

 | --- .לַאקוװויטקַאהּבַארַאװס
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 םרֹופ רעד ןַיא ש'ּבצ רַימ ןעעז זת ןופ לַאפיָא .פ
 ,קצנללּפ ,עקרָאװ) צ'מ ן ר ַא ַא ד נ סט שז ,(עקרָאװ) ַא ַא דנטשז
 ו (עוועקַאמ) ר א 8 ד נ 4 שז ,(ןימֹולֹוװ) ַא ַא ד נ 4 ש ז ו(ץְלנשָארּפ
 ,ןֵיֹּבֹוס ,קסלעשַאנ ,עקרָאװ ,ענרֹויזעי ,עשרַאװ) ַא ַא ד 14 ש ז
 ,(מ"מ עקִיּבלעזיד ןִיא) ווָיטִ;נעג ס ַא ַא ד ג2 ׁש ז ,(סעקטָיּב
 (עוורעגנעו ןלא ךיֹוא ןּוא אפּוג טרֹוד) צ"מ ןר ַאַאד נגשז
 רצאדנ ,שזד ו(ץיװונילג) רַאַאדנ;שז ,(קצורס) רַאַאדנ:שז
 ר ַא ד נ 4 יו(ענַימ) צ"מ ןר ַא דנ; שז ד ,((עװונַאכעיצ)
 ;149 ת ,82 11 1, ,07 ן.-.טרֹוד) צ"מ ןרַאדנאי ,(עווולעקֹוס}
 -} קס רַאדנַאשז 207 { .רַאדנַישז:108 הה .רַאדנַאשז
 אר 8 ד ג ָא שז ןַײאק :28 (1880 ענלִיװ) הבושּת לעּב רעד ,ר"מש
 .ןִלר ַא ד נָא די :146 (8 ענלַיוװ) םיגונעּתּב הבהא ,טרעפלַיז ,מ
 .נ ָא ןע :98 || (1809 עשרַאװ) רעטּומ-גָאלק ;ד ,ןהָאזרעזַאל .ד
 שיליֹוּפ ,;חטתםץצזימ סור ,26ת08ץז06 'צנַארפ -- +ןערַאד
 ןעשִידי ץרַצּפ - .ם רַאדנַאשז :228 11 ! ,28ת08יזח
 זַא ,טזַײװַאּב סָאװ ,גנּונֹוטַאּב ןד שַ;טס;רעטקַארַאכ זַיא לעּבַאקווז
 עשישטַײד רעצַיּבַײל יד -- .ןעשִיליֹוּפ ןּופ טשִינ ןעמונעג זִיֹא רע
 ןיא) ?"רעדנעלרעדינ , יד .28ת608 טֹוה (סּפִיצ רעד ןיא) ?טרַאדנּומ
 ,(ת ןעשיפַארט טָימ) ?צ'מ ?8ת488זת ,צ'א 28ת028/ :((סּפיצ רעד

 עשיפארטטשַינ ןּוא עשיּפַארט יד ַאֹּב רֶימ ןעניפעג םּורַאיֹוזַא (5
 עשישטַײד יד ןוא ךַארּפש עשִידִיי יד ּוװ ,ןעטנעמֹומ ןעטנַאנֹוס
 סָאד ןּוא ,רעדנַאנופ ךִיז ןעַײג (עשירַארעט;ל ;ד ,תֹוחּפה 5כל)
 סָאװ ,ךלרטש ןעשִיפלצעּפס ַא ןעלעטשּוצטסעפ טַײהנעגעלעג ןד טִיִג
 ןעטַײקכעלמוטנעגַײא לד ּוצ סָאמ רעסִיוװעג ַא ןוא טרעהעג
 -- ,ןֹושל-עמַאמ ןופ

 -- .אמרַאדנאשזד ט :ךיוא טרוד (}
 ?) טוס6סז {.(טזו{26ז, 116 1,6101426/ ןיז0814.

 ט260645 2124 (1894) 301. -
  ם.א8ט1  ֿפק:8סתמץסמסת 2( 7/056,, 8

-- .81 ,80 ,1911 
 '| ןהָש םרופ ַא ףופ ןעשילױּפ ןיא ךיא  טמוק ךעל:רַאדומ (4
 -- ,634 | ג"יופ 1
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 לָאמַא ןַײא טלַאפ רעשרֹופכַארּפש רעודנוא ןק+ -- ,6 8
 ןהָא זיא ,גנאלק ַא ןּופ ליטס;רעטקַארַאכ עשיטענופ לד ןעּבעג ּוצ

 ךלז טגָאזס יו ,!סָאד ןערעה סָאװ ,ןעריֹוא ;ר + ַײװ, אמזוג א

 -- .8ֿ 7 88 יד רעטַײװ .?"גפ .,שִידִיי ףַא

 טימ הּכזמ 100 הזת4 זִיא ש"גצ גנגלק-ר םעד -- ,7 8

 סָאװ ,סקיגנולש סעּפע טֹוה ןעשִידִיי ןיא ר רעד, :ןֹומזּפ ןימ ;זַא

 ןּוא ׁשְינַאמרעג טשִינ זִיא גנּוניײשרעד עקִיזֹודָיד .כ ןָא טנַאמרעד

 "ףךיגתלש רעשִידַיי רעד, טנַאמרעד רעּכירעד ,*שָיװַאלס טשִינ

 ינַײה רעד זיא ןעגעווטסעדנופ, ,ןעלעלַארַאּפ עשַיטָימעס ךַוסַא,

 "זאא 'השורי עשַיט:מעסטלַא רעכַיז טשִינ ר רעשַידַיי רעקַיט

 ןּופ גנַאלקיר רעש;פיצעפס רעד. : הרוש עטשרעטנוא יד ,וויזַאא

 טַײקוַײנ א יו ,שרעדנַא סעּפע טשִינ רשפא זִיא ןעדִיי עשיזנּכשַא יד

 עדי עשיונּכשַא יד ַאּב ןעמוקעגפיֹוא ןִיילַא ְךיִז ןופ ולא סָאװ

 !װ ,ןעסיֹורד ןּופ גנוסולמנַײאַאּב ןהָא ,{?| גנּורללוזיא רעֶלַיז ןִיא

 ,קלדנעטשטסּבלעז ַא ,עִיצידַארט רערעטלע רעקידנעדנַיּב ןהָא ְךיֹוא
 דלעמ עצנַאג סָאד םזילָארּוטּוג:ר ן'כרּוד ןעּפַאכרַאפ קיטַײזנַיײא .,גנּוד

 ירַאפכַארּפש ןּוא "עשִירֹוטסיה. ;ד ,אלימ --,"גנַאלק ןעקיזודמעד ןּופ
 'רּבחמ םעד לחומ סָיװעג רָימ ןענעז ןעסרוקסקע עקידנעכַײלנ

 ןעשִידָיי ןִיא ר רעד. :סָאד זלא עיציניפעד ַא רַאפ סָאװ רעּבֹוא

 רעד ןיא טנַײװעג ןענעז רימ ?סקיגנולש 1310 !) סעּפע סֹוה

 ןעּבֹוה ןעתמארעדניא -- .ןעגנוּצַײרשַאּב ערעטקַאזקע וצ קיטענופ
 (עשַישטַײד יד וו טקנוּפ) ץ ןּופ ןעפיטטּפיוה ַײװצ מ"מ עשידַיי יד

 רעדע :72 רעיעּב טרָיז;רעטקַארַאכ 1ר:גנּוצ-ץִלּפש םעד (}

 ינָאצ) ןעלֹועװלַא ;ד ןּופ ףעילער םעד ףַא טקנּוּפ טגיל גנוצ ץַיּפשי
 לו (416:ס/ש1ח/ס}1) ןעקַאּבניק יד ןּופ לעקנַיװ רעד ,(ןעצענערג
 ,טגנלַײטַאבמּוא ןעפִיל יד .סָאמ עטצנע'ק יד סע טסַײה ,} ;ֹּב
 ףיונוצ קרַאטש ןעמ טַיצ טָאלּבגנוצ ןּופ ץכעלַײװרעטנִיה .עמָלטש
 ּופ דנַאטשּוצ ןיא יז טגנערּב'מ ןּוא ןעטַײז עדִַײּב ןּופ גנּוצ לד
 ?עמּכ םָעד ךרּוד טרעװ יז .טַיײקטגנערטשעגנָא רעטרַאה ,רעפַײטש

 "ד) רעראלועװלַא ,(זךָאצ ה'ד) רעלַאטנעד ךיוא טסײה (}
 ערילּוקיטרַא טרעװ) רעטשרעדעפ ,(ץיגנוצ ה"ד) רעלַאוװגנלל ,(קישײלפנַאצ:
 -- .(גנוצ רעד ןופ לייט זעטשרעדעּפ ן'טימ

 צ
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 ןופ לײט רעטשרעדעפ רעד ןעכלעוו ףא ,רעּפרעק רעטסעפ א
 רעקידרעירפ רעד וצ קְלרוצ ךעלקִילּבנעגיוא ,טליקשיטסגלע ןַײז קנַאדא ,רעּבֹוא טרעק ,ןעלועװלַא ;ד ןופ ןעסלרעגּפָא גנּוצ ץְלּפש רעד טרעוװ םורטשגנּומעטָאסיוא םעד ךרּוד ,טַײקטגנעױטשעגנָא -ףעשלטסַאלע רערעכַאװש ןיא טצִיז (ןָ;ּפש ןּוא טָאלּב) גנוצ רעד
 טנעכַײצַאב קיטענֹופ רעד ןִיא טרעוו 'ר-ץ;ּפש-גנּוצ --,ןעמושז רעדֹוא (ךַו-ןרעלוק) ךיזןעלקַײק ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא-טמענ ןֹוטמִלטש רעד עכלעוו ןופ ,ןעגנוגעװַאּב עק;דרעטַאלּפ עקלסעמלעגער סיֹורַא ןעמּוק סע זַא יֹוזַא ,לָאמ עכעלטע רעּבִיא ךֵיִז טרזח סָאד ,גנולעטש
 .ח טלמ

 סָאד רעפעגמּוא ןוא לעפעצ סָאד .ןַײצ עטשרעטנוא ;ד ןּופ טַײז ףעטסקינַײװעניא רעד ףא טגנל גנּוצ רעד ןופ פייט רעטשרעד פצפ רעדע :972 רעיעב טּבַײרש !ךילעּפעצ ןעגעו 4
 רעדוא לעדנור ַא סיֹוא:גנעל ךיז טכַאמ גנּוצ רעד ןופ ילטרילּוק .יטרַא םעד ןיא .ןעמאזַאנעשַיװצ ךַלֹז ןערעטנעגרעד לעצרוווגנוע םעד ןּוא גנוצ רעד ןופ לט ןעטשרעטני;ה ןעשלווצ טרוא:ץענערג
 .,רעה-ןּוא.ןלה ײרפ טרעטַאלפ לעּפעצ סָאד ןעכלעוו ןיא ,שטללנק
 ויסָאפ רֹוג ,סע טסַײה ,ָאד טרעװ ןערירּביװ סָאד ,גנולעטש ףעקידרעלרפ רעד וצ קָירוּצ רעדִיװ רדסכ ךֶלז קָידנערעקמוא רינ ,םורטשגנּומעטָאסיֹוא םעד ךרוד ּוצ טנערופ םּוצ טּפּוטשעג
 ימיטש רעד טרעװ קִיטענֹופ רעד ןִיא -- .זלעּפעצ םעד ףרּוד סע זלא ןעפורעגסיֹורַא װָ;טקַא רעּבֹוא ,גנוצ רעד ןופ טצלטשעגרעטנּוא |

 . טימ טנעכַײצַאּב ר?לעּפעצ רעק;טּפַאה
 ןּוא .ףלט ץנַאג ןַײז לֹוז גנוצ רעד ףא טיוא-גנעל לעדנִיר סָאד זַא ,קלטַײנ וויא ,8 םענַײר ַא ןעגנערּבּוצסירַא ףַא (*
 ףופ "וטַאנ רעד ןעגצװ גנולעטשרופ עשטלַאפ ַא ןײז םרוג טנעקעג טלֹוװ גנוגײרשַאב ערָאלקטשינ עקיזודיד) "ןעמּוג ןעטרַאה םער ןצרירנָא , ןּוא "גנּוצ ףָפִו ןּופ ץיפש םענעּביוהעגרעטגּוא םצד, ןּוֿפ ןערירּביװ ןצגצו (אמוג ןעטרוד) ףעטרעװ יד יװ טקנוּפ ,ןעמָאנ ןעקיזודמעד טצעי ףילּונַא ךיא } עפוטש-סגנּולקיװטנַא ףצרעדנוקצס ַא טול ("רעלַאטַאלַאּפ,) ןעמָאנ ַא םיא ךיא בג ,1 ,1 8 1 א ןיא -- .,(גנוצ רעד ןּופ לוט ןעטשרעטניה ןופ גנונלללטַאב ַאְּב .טרילוקיטרַא טרעװ) ץ רעטשרעטנַיה ,ז-ןעמּוג ,ץ רעראלוװוּוא ךיוא טסַײה )1
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 לדכ ,ןערעוו טזֹולענּפָארַא לָיפּוצ טשינ לֹוז לעגנַאהריופנעמוג סָאד
 טעשעג ,טרעטשעגמּוא ןּוא ַײרפ ןערעטַאלּפ ןענעק לֹוז לעּפעצ סָאד
 ןערעטנענרעד גנוצ ןּוא לעגנַאהריופנעמּוג רֹונ ,טשִינ רעּבֹוא סָאד
 גּונעג טשינ זיא ?לעדניר טָאד רעדֹוא ,ןעמַאזאנעשיװצ ליפ ּוצ ךִיז
 ןעק לעפעצ סָאד ןוא ,לעטלעּפש לָאמש ּוצ ַא סיֹורַא טמּוק ,ףיט

 קינַײװ ּוצ טרעטַאלּפ סע רעדֹוא ,ןערעטַאלפ טשִינ ןעצנַאגנוא |
 לד רעּבֹוא ,קינַײװ ּוצ לעפעצ סָאד טרעטַאלּפ - .((972 רעיעּב)
 .כַאװש רעק;טּפַאהמִיטש 8 סיֹורַא טמּוק ,טּבַײלּב םִיטש
 א טימ טַײלַאּב טרעוו סָאװ ,!גנצלק ַא ((ת) ר רע ט רעלֹוקעג

 רעיעב) קִיצַארק רעדֹוא קַידרעטַאלּפ זיא שיֹורעג סָאד .שיֹורעג
 לד ךיֹוא טרעװ ,טשִי;נ ןעצנַאגנָלא לעּפעצ סָאד טרעטַאלפ -- 3

 םּוצ ךעלנע לעסִיּבַא ,יֹור טרעװ 'ר רעד ןּוא ,טכַאװשעגּפָא םִיטש
 טרעטַאלפ--,(ָ;} טָלמ גנַאלק ןעקיזודמעד ןעכַײצַאּב ךִיא) 2 ןעשַידָיי

 סָאד) ןעצנַאגניא טדניװשרַאפ םִיטש לד ןּוא ,לעּפעצ סָאד טשִינ

 רעד טרעװ ,(ןעטנַאנוסנוק עקַיזולמִיטש רַאפ ךעלטנַײװעג טעשעג
 םעד ,;טנאריּפסרַאלעװ ןעקיזולמיטש םּוצ ךעלנע קידנעטשלופ ר
 טנעכַײצַאּב קיטעגופ .רעד ןיא .(78 רעיעּב) גנצלק-ְךַא ןעשלשטַײד
 ,קידעצללרג ,ןעקּורט ,ּבֹורג ,יֹור רעַײז ןָלא רע .} טָימ םִיֹא ןעמ
 ַא טימ ןעװ ,ןעקַארכ םַאּב סיֹורַא-טמּוק סָאװ ,שיֹורעג םּוצ ךַײלג
 לעגרֹוג ןּופ סיֹורַא רַאש ַא ןעמ טִיג לעק רעד ןּופ גנוגעוװַאּביץַארק
 רעיעּב) ןַײרַא ליֹומ ןִיא רעטנענ עמגעלפ ;ד רעדֹוא ץכעַײּפש סָאד
 ןיא ןעגנַאלק עלַא ןופ רעטסואָימ רעד זלא'ס ,(48 רעמערב ,3
 --.ךַארּפש רעד

 ןיזןיִז ַאּב טמּוק רעטנֹולּפ רעסיֹורג ַא סעּפע (| -- ,8 8
 עקִיוֹול מִיט ש ַיֹד ןעשַיװצ - .,ז ןטָימ ןּוא ס ןטָימ סיֹורֲא
 - .ס טגַײמעג קיטנעק זיא'ס : 89 םורַא 78 רע טדער ןעטנַאריּפס

 ןעטּולוסּבַא רעדֹוא ןעיירפ ןיא שילַאקוװרַאפ רֹופ רע טמוק ןעׂשידח ןיא (1

 ןֶעטרפ ןיא ןּוא טנַאנֹוסנוק ןעקימיטש רַאפ ןיא-טרזװ ,שילַאקוװנעשיװצ ,גנַאלקנָא

 י-- .לַאקֹוװ צאנ גנַאלקסיזא

 ײװ ,סיוא.טרֹוה לֵאקֹוװ ןעצרּוק ךָאנ רומ רע טמוק ןעשישטייד ןא (2
 לַאקֹוװ ןעגנַאל ךָאנ ךיוא ךעלטרַאדנּומ ןּוא ,ןצטנַאנֹוסנֹוק עקיזולמיטש רַאפ ךיוא

 = ,(48 רעמערּנ}

23 



 תוצ ףֵא 03 ןָא ריִמ ןע:ערט ,רעדִיװ ,ע ק י מִי ט ש ַיד ןעשָ;װצ
 לעּפעק יעקיזודמעד רעטנּוא ןּוא !"(קוזולמיטש ,ףראש) 9, :לעּפע
 ןֵיא ,עכלעוא ןה ,ס יא 8 עכלעוו ןיא ,ןעמרֹופ ןה ןערִי' וניפ
 סָאד ןעװעג םקֹונ רעטיּב ָאד ךיִז טֹוהס -- ..7 לא 8 עכ . ו
 עק;דעּבעל ןּוא גנוגײלסיוא ןעשיווצ ןעדַײשרעטנּוא ןענעק טשינ
 םזיטנַאטעליד רעּבֹורג סרּבחמ םעד ללכב ןוא ,ןעגנַאלק

 ,0 רעטױײילטַאלַאפ 'ס ןּופ קיטסירעטקַארַאכ ןַײז (2
 זיא'ס :טַײקיװלנַיז רִיא ןיא שִיסַאלק זלא (ןעשִיװַאלס ןּופ ןעמונעג
 .טֿפ ,רעכייו יו טגנילק סָאװ ,גנַאלק.ס {טןרעטּבירטעג ַא,
 ,..70 רעקידעפ

 צבור ,ן'צ גיוי יװ ,רעטרעװ עכלעזַא ןִיא 'צ ןּוא (3
 !יׂשט רעכַײװ, רֹונ ,צ רעטרִיזילַאטַאלַאּפ טשִינ םִיא ַאּב זיא

 יד -- -- -- ןעשיװצ הא ַאב ןערָירוגּפ ר ןא ל 44
 טרי;טנעטַאּפ טפרַאדעג טלֹוװ סָאװ ,גנּוקעדטנַא ְןַא ! ןעגנַאלקּבַײר
 ,ךערעוו

 עשישטַײד יד ןיא ,2טקווה א ךרוד טדַײשּוצ ,ת ַײװצ יד (3

 עשיטנאנוטנק א 74 הוא .ַאֹּב ןענעז ,416ותסת .86/ת6ח
 : --.. עיצַאנימעג

 ןיא וללפַא ןענַײל ּוצ קיעפ טשינ יא אא (1 - ,9 8
 טלעמַאזעגנָא טֹוה רע סָאװ ,לָא;רעטַאמ ןעשִוריּפמע לעסיּב םעד
 ,טרואניוו רעדוא .ןעריוּבעג ןעגַײא ןַײז ןּופ טרַאדנומ רעד ןעגעוו
 ןּופ ץנעטסיקע רעד ןעגעוו דשֹוח טשינ לָאמּוצ זיא רע ןערָאװ
 .מעד ךרוד ןערעװ סָאװ ,ןעסעצֹורּפ ןּוא ןעגנונַײשרעד ענעי
 .נֹוק ןעגעװ ש"בצ טּבַײרש רע .טרָירטסּוליא לַָא;רעטַאמ ןעקִיזוד
 יװ ןעלטִיּפַאק עקיטכִיװ עכלעזַא רעּבִיא טרעּפ;ה ןּוא ,םזיטנַאנוס
 ןּוא ןעגנַאלקטנעמֹומ עקימָ;טש ףַא טֹוה סע סָאװ .גנּוקרִיװ ;ד
 עקיטלמיטש רָאפ רעדֹוא סיוא;טרֹווװ גנולעטש ;ד ןעטנַארַיּפס
 ןעגנַאלקבַײר ןוא .טנעמומ עק;ולמ;יטש ףַא ןּוא .?ןעטנַאנוסנוק

 --! ןעטנַאריּפכ יד ןעשיװצ ןערעװ טנעֿפעררַאפ ךֹוד ןצק ַא רעד רו {1 |
 (67) שמיה א ןעכַאז טכַאפנײא עכלטזַא וליִפַא טשיִו טסײװ רע (2

 ןעקיזולמיטש םעד ראה םיטש יד ןעריולרַאפ טוה ס רֶצִי לײװ .ק ןעשידיל ןיא טֹוהְו

 ןעצּבַאק ,(106) ץֹנּוז סיֹוא רע טגײל ציצּפירקסנַארט רעשיטענופ אי -- .ֵש
 -- .ה"זַאא ןצּפַאק ,ץקוז טָאטש ,'כי (215)
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 עקימיטש רַאפ רעדֹוא ןעלַאקֹוװ רַאפ ,ןיא-טרֹוװ גנּולעטש ןד;
 יי סי ד ,עיצַאלימלס ַא ןּופ ןעגנונַײשרעד יד .ןעטנַאנֹוסנֹוק '

 .רעד ןִיא לעהגַאהעּב אב סםיזעטַאט עמ ןּוא עֵיצַאלימ
 .טשִינ ירמגל םִיא רַאפ ןעריטסיזקע (ז"יז 18 קרעוו ןעטנַאמ

 אא ַאֹּב ןענעז לַאירעטַאמ רעשַיריּפמע סנעפיוה רַאּפ יד (2
 *שטשרֹוּב טַימ עשַאק טשנ;מעגסיוא , ,?גנונדרֹוא םּוׁש ןהָא טכַארּבעג

 ןּופ וורּפ;ןעטסדנִימ םעד ןהָא לָאמטפֹוא ,(עשרַאװ ןיא טגָאז'מ ײוו)
 .רדס רעד .גנוטכַײלַאּב ןּוא עיצַאקיפיסַאלק זִיא-טשִינ-רעסָאװַא
 ןעּפִל צנִי רפ ןעמ טרָילּומרֹופ קרעװ ַאזַא ןִיא זַא ,זיא םלועה
 ןָא-טפרַאװ א .ןעליּפשַײּב עקירעהעג טימ טרירטסוללא'מ עכלעוו

 .ןעקנַאדעג ענַײמעגלַא ןַײק ַײז ןּופ קידנענַײלפיֹורַא טשִינ ,ןעל;ּפשַײּב
 ןּופ גנּולקִיװטנַא רעד ןִיא זַא ,וליפַא טמֹולחעג טשינ ךִיז טֹוה םִיא
 זיא ךַארּפש רעד ןִיא ןעגנונַײשרעד ערעדנַא ןּופ ןּוא ןעגנַאלק ;ד
 ַא זיֹולּב ןַײז געמ ןעלַאפ עסַיװעג ןִיא) טַײײקיסעמצעזעג ַא ןַארַאפ
 ּוצ לז זיא רעקיטַאמַארג ַא ןּופ עּבַאגפיוא לד זַא ןּוא ,(עוויטַאלער
 -- .ןעלעטשטסעפ ןּוא ןעקעלּפטני

 .רַאפ ןעשִידִיי ןיא זַא ,טקרעמַאּב טוה אחא -- ,10 8
 .ַאֹּב ערעסָאװ ַאֹּב ,טשַינ ךַײא רע טגָאז .ז רעד *לָאמַא, טדנָיװש
 ןַיא ,רעטרעװ 9  ּפָא ויֹולֹּב טקַירד רע .טעשעג סָאד ןעגנּוגניד
 ןיא ,80 ןּוא ,טדערעגסיורַא טשִינ ןעצנַאגיא טרעװ ר עכלעוו
 ,5109) טרעהעג םיֹוק טשרעמיולק טרעו רע עכלעוו

 טצנַאװנופ ,טשינ טריסערעטניא םיא ןוא ,טעּפמיק (73,66) טגנערב רע (1

 44 .הע) (} רעד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ ןוא ,ת סָאטש ך ןעמונעג ךיז טוה

 -- .ה"זַאא ןרעּפכַא ןיא { רעגעדנּוװשרַאפ רעד ןָא טשינ םיא טײג'ס יװ טקנופ

 זמ רצסשיפַארט יו טדערעגסױרַא ןעגנַאלקנעֿפיל יד ךָאנ טרעװ ת רעשיפַארט זַא

 !ןערֹוװעג רָאװעג טשינ ךונ 40 זיא ,(240 -- 230 ,064 88 } 8 ל"גפ)
 ןעגעוו ךָאנרעד ,8 ןעגעװ רעירפ טדער'מ ןעוו ,קיגײװ  ךוג זיא' ס (2

 "עג טרעװ סָאװ ,גנונדרוא יד זיא סָאד טשינ ךינ .ה"זאא 6 ,הט ,ג ,8ו

 --- .:.} קיטַאמַארג רעכעלטפַאשנעסיװ ַא ןופ טרעדופ
 בא

 { וװ ,מ"מ צנעי ןיא תמחמ ,שטלַאּפ טסכעה זיא גנוריצנערעפיד יד (59

 עקיּבלעזסָאד םיא טימ טעשעג ,'כו לע ד ר ע פ ,לע ד ר עב ןיא טריזילַאקוװ טרצװ

 סָאװ ,טרַאדנומ ַאזַא טנַאקַאב טשינ זיא רימ ,'נו ןע טרָא ג ,ד ר ָא ב ןיא ךיוא

 ןעגנַאל ךָאנ ןוא ןעריילַאקֹוװ וי (6| ךָאנ ה"ד) 6 ןצגנַאל ךָאנ ץ םעד לז
 -- .טשיג ש
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 רעד טלעפ 1ןערע דֹופ ןְיא זַא ,ןעסיו ְךֹוד זּומ'מ רעּבֹוא (}

 1 א ל"נפ) עוצַאל;מ;סיד ןעגעװ ןופ (מ"מ עשִידִלי עלַא ןִיא) ע
 :לעקַיטרַא ןיא ןוא .ר ַא פ ןִלא ךיֹוא ןּוא ,}ע ר )ש ַא מ ןיא 8
 ןּופ טדערעגסיֹורא טשינ מ"מ עסִיװעג ןיא רע טרעװ ר ע ד
 ,8 טרֹוד ףַארט ןעקנ;שטעװקרקיערַאפ ןיא גנולעטש רעד ןעגעוו
 | גנּולעטש רעד ןעגעוו ןופ 'אסתועתוא' ןּוא '60ת1960414' ןלא 1

 .,ד רעפ ןִיא ,(6 - 4 88 טרֹוד) ףַארט ןעק;שטעוװקרקיע:ךָאנ ןִיא
 |,טר ָאק ,דר ָא ב (טרֹוװריפ) רעד לעדרעּב לעדרעפ
 ,גנולעטש רעד ןעגעװ ןּופ ,לעטרַאק ,ענרָאט ןעטרָאג
 - 426 - 16 88 טרֹוד) לַאקֹוװ ןעגנַאל ךָאנ

 .ןַיא ןעטכַארטּוצנַײרַא ךִיז ,;מ ילד טשִינ ךִיז טייג 1114 (2

 ,לעטכעש ןַײא ןזא ןעמרֹופ עלַא ;ד ןעמּוק םִיא ַאּב :קּוליח םעד
 .זלא ַײּברעד ..."טדנָלושרַאפ ז, : טפ;רשפיוא רעשִינֹוקַאל רעד טימ
 'זַא ,עכלעזַא גנלַײטטימ רעד ןּופ עַיצקַאדער עשַ;טסיל;טס ד
 .ןָיא ךיֹוא סָאד ,ןעסֹולשעגסיֹוא ןעצנַאגניא ןַײז ּוצ סיֹוא טעז'ס
 |.רַאפ ּוו-ץעגרע ז לֹוז ,18 עטנַאמרעד :ד ץּוח ,ןעלּבַאקֹוװ ערעדנַא
 'ליװ סָאװ ,רעזעל רעד ךּוּב ַאזַא ןופ טסָ;נעג סָאװ -- 1 ןעדנִלווש
 - 1 ןענרעל ךֹונ ךִיז

 .ןּוא -- ...?סיורַא.טלַאּפ ח, : 74 ןעכַײלסעד -- ,11 8
 .טפרַאדעג ןעטלֹוװ סָאװ ,ןעמרֹופ ןּופ שַאמשִימ ַא לָאמַארעדִיװ

 עטמיטשַאּב טיֹוּל ,סענרֹוגעטַאק עכעלטע ןיא ןערעוו טלַײטעגנַײא

 ת רעד (109 8 { אז ל"גפ) טנע װ ַײל ןִיא ןעד זיא .םינמיס

 ל"גפ) טעמ לד ןִלא סָאװ ,תוּבס ענעגַײא;יד רעּבִיא ןעלַאפעגסיֹורַא
 ןעלעפ סָאד ןעד זיא 1 (272 8 לעיצעפס ןּוא ,205--246 88 } 4
 ןּופ ןעמונעפ ַא (06 1 א ל"גפ) ריע ק ַאּב לַאזַאנ:גנַאלקסיוא ןּופ
 ַאב גנַאלק ןעקיבלעזמעד ןופ לַאפּפָא רעד סָאװ ,ּפיט םענעגילאמעד

 =- .(208 | |{ ל"גפ) ןראדעפ : פ"קג ןופ י"מ ןיא םרופלעלַארַאּפ (}

 ,קסלצשַאנ ,(עטירּבוא ענימג ייק רעקסוט לוּפ) לעּבול ,קסוטלוּפ ,קעװַאלצולװ ןיא ךיוא

 ,לעסײװ.ןישזּבוד ,סּפעש ,(.ק רעקצולּפ) ןינבורד ,קצולפ ,װעדרַארעשז ,רעג ,קצורס

 ,ןישזרעמ ,שזדול ,(.ק רעצמולס) עועשטשעלק ,ץיּבמַעדוּפ ,טרָאװרָעד ,וווװַאלסידַאלה

 --.ט(ר)עד עפ {ג :ּפיציטרַאּפ.רבצ - .טוועקיל ,װוסירָאּפ ,וועלובוס ,ןילזװרַאג ,ויהק

 = ,גנ:ר78ד15 :טרָאװרעד ןיא --,טראדופ 4ג רעגוא ןראדעפ !ץינשימ ןיא ךיוא
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 68 || אז ל"גפ| ךַײמ) י א מ ,(ןַײלק) ַא ַא י ל ק עשֶידנישִימיִיּב
 ! לד ןענעז .טקַאפ רעטרילוזיא ןַא זיא ףריעקל םֹרֹופ ;ד --11/8 5
 : סָאד ןוא ןַײנ ! עכלעזַא ךךיֹוא זיַאמי ןּוא ָאַאילק* ןעטלַאטשעג
 6 .ומרֹופ ענעי ןעלעפ םִיא ַאּב .רָאװעג טשננ ןיזא| ןּופ ןעמ טרעוו
 / .וטקעלַאוד ענַײמ ןִיא טרֹוא לְיפיֹוַא ןעמענרַאפ סָאװ ,ןעגנּורָיל
 } אז ;רעטַײװ ןּוא 320 = 307 ,205 - 246 88 1 8) קרעװ עשְיגֹול
 ביוחמ ךיֹוא זיא רע סָאװ ןּוא ,(109 - 1 88 1111 :156 - 96 9
 ןרעויל ּוצ ןעמּונעגרעטנּוא ְךָיִז טֹוה רע ּביֹוא ,ןעּבעג ּוצ ןעוועגי
 -  .ךֹוּב ןַײז ןּופ ןעמָאנ רעד ּוצ:טגָאז סע סָאװ ,סָאד

 יד רַאפ זַא ןעּבעג ןעסִיװ ּוצ רֹונ ןעק 1ז -- ,12 8
 טָאטש ןערעוו גנַאלקנָא ןעשִילַאקֹוװ טְימ רעטרעוורלפ עכעלנעזרעפ
 ןַאּב ןוא ןּוצ ןעמרֹופ ;ד טכיֹורּבעג ַאֹּב ןּוא וצ סעיצִיזוּפערּפ יד
 ֹוַא .ןעּבַײרשּוצּוצ דנַאטשמ;א ךֹונ רע זָלֹא סנעטסכעה { (190)
 ךופ מ םעד ןָא טנַאמרעד לֵאקֹוװ ַא רַאפ ת רעשיטילקנע רעד,
 .טעו רע (אפּוג טרֹוד) ילֵאקֹוװ ַא רַאפ לעקַיטרַא ןעטמ;טשַאּבמּוא
 סיט טוה ןופ גנּונַײשרעד ;ד .הּבס ;ד טשינ ןּוא טַאטלװער םעד
 ײטנַא רע .קִילּב ןַײז ךַיז ּוצ ןעגיוצעגּוצ טֹׂשָינ טֹוה עכלעזַא סלַא
 .רעש;טסירעטקַארַאכ רעד ןּופ זַײװַאּב ַא ת םעד ןיא טשַ;נ טקעד
 לד טשינ ךיו טגערפ ןּוא גנֹודַײמרַאּפסוטַאָיה וצ גנוּבערטש
 .רעקיטַײזַאּבסּוטַאיה ַא ןופ עלֹור ַאַא וצ ת רעד טמּוק ;װ ,אישק
 -- .(156 -- 118 ,111 88 11 הא{ ל"גפ)

 סָאװ .8 רענעי סע טסַײה ,8 רעצרוק, (1 -- .,13 8
  טּבַײלּב ,ןעטנַאנֹוסנֹוק יִיװצ ןּופ טַײלאּב ןעשטַײדטפָירש ןָלא טרעוו
 ןַײא זדנוא טימ טלענק ,"טרעדנערַאפמּוא בֹור סָאד ןעשִידִיי ןִלא
 ןלא זיא ןעמַאנסיוא , ; ֹוצ-.טְלג ןּוא ןעלַ;ּפשַײּב 6 טגנערּב ,1 1116
 | ּפ"קג ןנא ןּוא עיצילַאג ןנא : ןעַײל} שידִיי-םֹורד ןעקָידברעמ-

 ם8ָש 6 סחװ{ ,'ץגבוװש ,פמֹול ,םוװש :קָינַײװ ןַארַאפ
 ָאד זיא ןענעכערסיוא סָאד - .גָנצנֹוװצ 8 הסחקָצ ח
 ועגעװ ךעלקרִיװ ךִיז סע טלעדנַאה ?קולפ ןיא תמחמ ,טרֹוא ן'פַא
 ,ןעמַאנסיוא

 -- .ת : לעּבאקוװ רעד טוה ּפ"קנ זופ ל"מ ןיא (1 ט+

 . ןצשידי ןיא .(045 ז) 660חסמ וצ 4660001 טוה ד"הנ ךיֹוא (2
 ' ס סָעד ןעמונעגרעיא ךעלטרַאדנומ סנעזערּפ רעד ןוא חיטיניפניא רעד ןעּבוה
 -- .26ש01{, ?ש6 ד"המ יד ןָא ךיז ןענַאמרעד וצ טגגיווצ ק:צנוווצ-
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 -- ,(ןטשִלנ ירנגל טנַאמרעד גיזאו טכלעוו ןענעו) עשִיערּבעה ?ד ףַא ְךיֹוא ןּוא ,ענעמונעג ןעשַיװַאלס ןּופ לד ףַא ןה ,רעטרעוו עקָ;מַאטששטַײד לד ףַא ןה לח זָלֹא 9 = 905 {) ןִיא טרָ;לומרֹופ ּבֹוה ךִיֹא ןעכלעוו ,ןצנִירּפ רעד 0 ןיא טלעקנוטרַאפ 8 רעד רעטרעוו עשִיװַאלס עטכיֹורּבעג ןעדִיי יד ךרוד *ךַאסַא, ןלא טרעוו "עניַארקּוא ןַלא ןוא ץילֹודֹוּפ-שִיסּור ןִיא, וַא 43) גָאז םעד טימ ןַײז אצֹי טשִינ ןעק'מ יו טקנּוּפ ,ןערעט .ַאפּפָא טשִינ גנונַײשרעד ;ד ןעמ ןעק ןעל;ּפשַײּב עקִילעפּוצ ירד טָלמ ןוא ,/8308 ,200 -- 205 12 רַימ ַאּב טכַארּבעג זיא רע :ללּכ בעטמיטשַאּב קָלדנעטשלּופ א ןער;ּורטסנֹוק ךַיז טזֹול ,ָאד טרָירַאּב רלא עכלעװ ,"ומ ןּופ מ"מ ל"נ עּפורג רענעי רַאפ :סעזימ 'ה ,דֹובּכ רעַײא רעּבִיא ןעטעּב רַיִמ -- .('ערעדנַא ענעדלשרַאפ ןוא, ה"ד) ,ש. ט. 8. ןעקידנעגָאוטשִינרָאג 8 ס;מ ןעלַיּפשַײּב 5 ןּוא ' ,(עניַארקוא ,עילֹודֹוּפ ,ןילֹוװ ןְלא :ןעַײל} "שִידִלי.םורד ןעקלדחרזמ .ךלא ךַיז ןעניפעג ןעמַאנסיוא רעמ, :(2) רעטַײװ רעּבוא (ק
 - .90 - 15 88 יד ןִָיא ,רעטַײװ ןעז ןעלעוו רֶָלמ לװ ,סיֹורַא טשִנ טטּוג,ןַײק ךיֹוא ןּופרעד טמּוק ,ּפ ל צ נָל רפ א ןערָללּומרֹופ ּוצ רעטנּוג ךָלִז טמענ א ּוװ -- ,14 8

 דיהמ ןּופ סיֹורַא טרֹוװ סָאד טריפ ןּוא ,/4 2 ןיזאַז טליײצרעד ,8ת 5 ק 01 51 עלענו;צ;דַארט סָאד ך"נת םעד ןעשטַײטרַאפ םַאּב ןעמ טכיֹורּבעג "ןעשָ;דיי.םֹורד, ןַיא --- ,15 8.
 אב טמַאטש לדיַארד -- ./80010 ד"המ םעד סע קלדגעלעטש .געגַײקַא ,ל ט פי ע ר רע טכּוּב 200 ןּוא 74 - ,פטסת516/6ת
 ד"המ יד ןּופ 198 ןּוא 74 רעדיא ןּוא ,ןשסת46)} ןּופ 74 םִיֹא
 רעד טימ םּורַא רע טמענ ןעלּבַאקֹוװ 4 עלַא ןד ןּוא - ,8-ן-סת0|
 ,תוטש רעקידהנומש-לפּכ ַא סָאד זִיא ךעלרִיטַאנ -- ? .לֵאקֹווו ַא ןיא רעּביא לָאמַא ןעשִידִיי ןיא טַײג תל :"ללּכ; ןופ ףַײר

 "ויעש ישא ."םורד ןעשִיריַאּב ןּופ םרֹופ רערעגניי רעד ךָאנ; ;ףצ.טיג ןּוא ,"סתופקטפסת ה"י ןעט16 ןִיא ןעדִיי ;ד ןעכיֹורּבעג דנַאלשטַײד .ברעמ ןיא סְיוועג , זַא ,ןַײלַא ןיואַז טקרעמַאּב אפּוג 82 4
 יג םיא טיש 'נואכ :016 (1762 ןיַאמ םַאּב ,רפ) םיגהנמ (}

 = ,ףטפנאר ןעד ןא זיּב רשאוו לופ טלּבריװש
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 א ןהֶא ךוד ,ת ןהָא םגה :ןעזרעד ךיֹוא רעדנילּב ַא ךֹוד טלווװ

 יםתפמס154' "ןעשִידִיי-םורד, ןיא : סע טסַײה ! םִיא טָאטש לֵַאקֹוװ

 ןּופ לוגלג ןַײק ט ש יב גנוטפיד ןופ דילג עטַײװצ סָאד זיא

 ןַײלג ,רעּביא רע טרוח 4 ןוא ,טשִינרָאג רעּבֹוא טעז וזוא - .ם

 ח ןופ גנַאורעּביא ןעגעװ הרֹוּת עקַיּבלעזיד ,ןעשעג טשיגרָאג לו

 .ילַאקֹוװ ןיא

 עוו 8111 :ןעשיריַאב ן'רַאפ אַז טגנערב 209 (2

 יעגנַײרַא טשִיג ,ןעדנּוװשרַאפ ת : !(*טיֹורּב לעטפער,) םזסטס"

 !לֵאקֹוװ םעַײנ ַא ןּופ טלַאטשעג ןזא ?םֹוקמ-אלממ ,, ןַײק קלדנעּב

 - .ןעגיֹוא יד טנעפעעג טשִננ ךיֹוא סָאד רעּבֹוא טֹוה ואז םעד

 לַאזַאנ םעד ןעריֹוװעגנָא לעּבַאקֹוװ רעד טֹוה ,ךעלדנעטשרַאפטסטלעז

 58 1 ן| ל"גפ) { ּרַאפ ןעטצעל ןּופ גנולעטש רעד ןעגעוו ןּופ

 "104 8 לעיצעּפס ןּוא 110 -- 8

 טלֹוו ,116ת1)606 ןּופ ןעמַאטש לֹוז 6 לד י 8 ר דא ןעוו (3

 עיגולומיטע ?ז -- .8} טשינ ,6) ןעװענ י*מ ןיא גנוטפיד רעד

 .80 ןוצרעג טגנערּב

 !עסקַאװעגּוצ זיא 600 ד"המ םּוצ זַא ,טלַאה ןיזנ/ ּביֹוא (4

 ,רעדַײא עשידיי סָאד ןערווועג זיא ןּופרעד ןוא ,6/ ד"המ סָאד

 רעשַישטַײד רעד ןּופ לַאפ ןַײא שטֹוכ ןעגנערב טפראדעג רע טלוװ

 ןעלז 8/ ןּוא 626 ּוװ ,רּוטַארעטַיל רעשִידִיי רעד ןּופ רעדֹוא

 צשישטײד עשירעצַײװש יד וַא ,ןעזײװנָא טפרַאדעג ךונ טלֹוװ רע (}

 סָאד) (ץלװש רעקידחרזמ.ןופצ רעד ןופ קלח ןעטוג ַא ןיא) ןֶכ 2{{ ןעבוה מ"מ

 ּב"דפ) 88-1+ ךיוא ןוא ,א81 ,58 ,84 ,(33 גוַאטש) *טיורב ןּופ עטרַאה

 .(841 ב"דפ) ם ןעגנַאל טימ ,5 201141/ 8106" :דנַאלרעגײא רענרעב ןיא 1

 ןיא .(370 דליש) י'מיז 1680 ,"טיורפ ןופ עטרַאה סָאד, 2180/04 ץנעירצ

 רעשַאידעמ רעד ןיא 373 ּבּוַאטש) 014, 2644 : ןעשיכיירטסצ-שיריַאּב

 ----.(140 רענייש) 20011 ;(ןעגריּבנעּביז) טרַאדנוא

 ס ,"קע ןופ קיטש סיורג א, טיורּב {עת} טפיעה ס ; עשרַאװ (2

 ץנַאג 8 טשיג) טיורב קיטש ַא קידנעפיוק ."קע ןופ קיטש ַא, טיֹורב לטפיער

 ּבוה'כ) לטפיער -{8 רעדוא טפיער -;פ עמ סיג עמ טעב ,(פעטרלרּב,

 זרַאּבויל-,(שטיימ רעצינעמערק רעד טימ ךיוא עשרַאװ ןיא וו"ה סָאד טרעהעג רעּבוא

 טג9ה'מ וװח ױזַא ,ץינש ןופ ,קע ןופ טירת קיטש א; טיורפ 5טפיר ט

 -- ".טיורג ַא ןָא



 ,(38 9 ןיא ,רעטַײװ ןערעװ טרעלקרעד טעוו'ס יוװ) ערע'זנַא ן8 ראי רעּבֹוא זִלֹא רצדיַיא ןופ עלגולוטנטע ןד - ,רע די א סקווופיונוצ רעד ןעמענ ןענעק ךיז שה סע רעכלעװ ןופ ,גנודנלּברַאפ טוװוטַאלופוק סלַא ןעמוקרופ
 יי טשיכלרג 8 םִיא "טנואמרעד} סעצֹורּפ רעד {6) ןופ ןטמיק לז ס} ,אקווד לָלו 9 ןאזןיִז .םש ךרוד סט ןופ טקעריד טסקַאוו סע רעדוא ,ס} ןופ קודנעמצטש  ,רעדנוקעס ךיא ם| ,סע טסַײה - .8)+ס0ט3 *ס0ש .8 ךיוא לעוטנעװע ,ם) 48 *0| *סט +6 ;געווכגנולקלװטנַא שופ לכש ץפַא ךֶיֹז טג57 סע ןרטמירּפ ויֵא סָאװ .ס) ערעדנפ ,ס} מ"מ עשִידי ?ריט ַא ןעּבֹוה (ףֿפרס םענעפ .ןאטלַא ןיא ס ד"המ ןעגילקפ ךיוא ָיװ ,6 ד"המ ןעגַײקא : ןעגעז וצ ןעוועג טלווו רעקיטכִיר) 6 ד"הנ ןעגַײקַא (1 -- 06 8 --ז ךַארּפש רעֶשִידִלי רעד וצ סָאד טֹוה תוכייש רעטָאװ ,ןעשוכעשט ןופ ןעמַאטש 176 טז פרעװדַא רעשִיליוּפ רעד ןעװ ,ךעלדנע -- 8058 | ּב"ווּפ ןוא 0 { ע"פ ?"גפו 8 7 (סשחמ ןעשי'0 .טלַא ןופ 624 סל8 טרע?קרעד טרעוו ענַײז ץֶלגולומִלטע לד !וא ,0214518- ,5 :עשַלליֹוּפטלַא ןּופ רֹונ ,םת168 ןעשלכעשט ןופ טשִינ טרוװדנַאטשמואטַײצ עשִיליֹוּפ טָאד טמַאטש ,(ןץלּפש רעד זיא טָאד ןּוא) סנעדרעפ ןוא 6 ןעשיװַאלסטלַא ןּופ טנעלאולווקע ןש ןּוא 6 ןעש:כעשט ןופ טנעדנופסערוק ַא רֹונ ,ת ןעשוכעשט ןּופ טנעלאויוװקע ןַײק טשִינ טרווו ןעשִיליֹוּפ ןא 1 רעד ןיא ,סנעטירד ,2 רעד רֹונ ,1 רעכַײװ, ללכּב סָאד טסַײה סָאװ) ךַײװ 1 רעד טשינ טרֹוו ןעשִיליֹוּפ ןוא ןלא ,סנעטַײװצ { ףַארט ןעטשטעווקעג ןּופ גנַאלקסיֹוא ןֵיא ת ןעדנּוװשרַאפ ולא ןעלּבַאקוװ 4 עשו לד ןיא ןעו ,ףשרס ןעטשטעווקעג ןּופ גנַאלקנָא ןעטקעדעג ןו* חי םרופ רעשיכעשט רעד ןִיא טייטש ,טנעטשרע -- "("(45 3 08) } ןעכַײװ 8 ת ןעשיכעשט ץרַאפ טֹוה קַאילֹוּפ רעד, : ונייהד ןּוא ,(510) "םוִינֹולוּפ א ךעלגעמ לֹא גנַאלקזָאנ 8 ןופ גנוריזללַאקוװ עקִיזֹודְיד, . יגנורעלקרעד 8 ךיוא ףיוא ןיִז אַז טלעטש 74 5

 ,טיהורטסוא .,ק173 ,ווקירעשט ,?ס3-טיוװ רַאפ ריז ךרגד טלט יש ערי ממ )1
 .--- 9 6349 סם ל"גפ) עדוורוחוג  ,עהו-ַמלק
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 ןעקידרַיװקרעמ א ףא רעּבוא ךענעז ןעשינעטלעהרַאפ יד ווו ,לעלטרצפ
 (8) סס רערעגנלי טַײטש ס} ןערעטלע ןעגַײקַא :טרעקרַאפ טקנוּפ ןפֹוא

 ןעגנַאגעגרעּבִיא *ןעשִידִיי-םֹורדג ןִלא זִנא 6) רעד ןעוו (2
 םעד ןיא ןענעז ,טסנרע רעַײז ,24 ,50 141 טרעדלָיש ,ס} ןִיא
 עכלעוו ןַיא ,רעטרעוו ַײװצ ןערווועג טּפעלשעגנַײרַא ןַײרַא סעצֹורפ ;
 אס }1 ת ֹונייהד ןּוא ,6} ןעבַײלּב טפרַאדעג ךע?טנעגַײא טלווו'ס !
 ,?ס9 ןּוא 1:601סת ןּוג טשרעמיולק ןעמאטש סָאװ ,67 זי יע ןּוא !
 ןױאז טַיג ,ילזיעי ,86ןח קִיטכָיר טגָאז דיי רעשִיוטַיל רעד,
 ,תוישעמ-רעדיולּפ ץלַא ןענעז טָאד --.שיטעטִירֹוטױװַא ץנַאג .ּוצ

 .אהאּב קימיואנעוויוא שטֹוכ לֹוז גֹולֹומִיטע רעזדנּוא ןעוו (5 |
 יד ןענעק וְיא-טְיגילװ ּוא םִינינע עשַיטַאמַארג ןיא ןַײז טנעוו |
 ץשידִַיי ײװצ יד ןעוו זַא ,ןעסִיװ טזומעג רע טלֹוװ ,מ"מ עשִידַיי !
 םִיִא ןוג לװצ לד ּוצ תוכַײש ַא ןעביה עקַאט ןעלֹוז רעטרעוו
 ןעגולקעג י'ל ןיא ַײז ןעטלֹוװ ,עשַישטַײד עטלעטשעגנעגללקַא
 "8968 ,244-241 0 ל"גפ) 6 ןעצרוק טִימ שּוריּב ,לזעי ,ןלעק"
 ןּומ ,ם) טַימ סיֹורַא י"ל ןִיא רעּבֹוא ַײז ןעמ טדער { ((8399

 ,גנַאלק-ס ַא ןַײז ּפִיטֹוטֹורּפ סלַא

 2 ס}}9 ת סיֹוא ןַײלז אא ןיֹוש ט.ַײל 286 ,232 23 4
 4ינו) יד ךיוא יו ,גנּודנע-וויטִיניפנִיא רעד ןּופ לֵאקֹוװ רעד ןּוא
 ץַיגולומיטע :ד זא ,ןעוַײװנָא טפרַאדעג ןיֹוש םִיא ןעטלוו ,עַלינַאג
 סָאד ןיא רע טעשודנולּבר פ 232 .עשילשטַײד ןַײק טשִנ ָאד זִנאי

 םאּב טנשקעעגנַײא ךִיז טלַאה ,קָירּוצ ךיז טּפַאכ רֹונ ,עשלנעווולס
 ַאב ןיֹוש טֹוה רעטַײװ ךעיטַײז 4 טָיִמ 180/86ת!סת ןעשישטַײד
 עעיװַאלס ַא ןה ,עשִינַאמרעג ַא ןה, טרווו עכעלקילגמוא טָאד םִיא
 חשותו עשירעגנוא סָאד ּוצ ךֹונ ךיז ןעפעשט'ס ןּוא ,"עַיגֹולֹומְיטע
 ןע ליֹוק יא :רבדה רּוציקה ..אט}!ת} עשיקַאיטוװ סָאד ןּוא
 ןומרעד ּפָא טגנעה סע !שִיק יטֹוװ ?שָירעגנּוא !שִיװַאלס ?שטַײד
 250 רעדוא 232 ,23 ,200 + ףַא :ךוב סעסעומ 'ה טנעפע רַיא ּוּח
 ,ןעשיוװַאלס ןּופ ('9224 1 |8 ל"גפ) וו"צ סָאד טסקַאװ ןעתמארעדננא
 ב"יור 404018 רעדוא 156 { ב"וא 401614 ןופ ונייהד ןּוא
 3 וז

 םּוצ קַלרּוצ ְךֶלֹא רֶיִּפ ,רֶעדִיו ,לעזיֹוי ,יֹוי 65
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 טנפ"דיי רעד ןִיא גנוקרעמַאּב ןַײמ ל"גפ) ףסֹוי ןּופ 6לזֹוינ וולטּונימִיִד
 ןעמרֹופ עכעלטרַאדנומ לד זַא ,ןענִיז ןִיא ײּברעד ּבֹוה ךִיא ,(6564 1
 עלעסוי, טַימ גנודניּברַאפ ןיא ַײז לעטש ןּוא ,עויטַארויעּפ ןענעז
 --,טעלפמַאּפ ןעכעלמיטטקלופ ןעטנַאקַאּב םעד סיֹוא *ערדנַאּפ

 יֹעג ד'המ יד ןופ ןעטנעלאוווקע יד 4 -- ,17 8
 עטמיטשַאב ןיא ,ןוא ףַארט םענעפואטלַא ןיא 8 ןּוא 6 עטשטעווק
 ןיא 6 :ןַײרַא ללּכ ןִיֹא ןענעז ,םענעסולשעגטלַא ןיא ךיֹוא ,ןעלַאפ
 8) ןי"זמ ןּופ מ"מ ל"נ ;ד ןיא 1 רעדֹוא 1 ,6) ;י"מ ןִיא 6) ;י"ל
 רעטיוװעג 8 ןִיא ץּוח -- ,טרַאדנימטגנאגרעּביא רעוועקשִיו רעד ןִיא
 מ"מ עטנַאמרעד עלַא ןיא סיֹוא ךִיז טלַײט סָאװ ,רעטרעוו עפורג
 י"ױמ לד ןיא ם) קידנעּבָאה ,(י"ומ ןּופ מ"מ-יע ל"נ יד רעסיֹוא)
 ל"נֿפ) עוועקשיװ ןיא 8) טעמּכ ,י"מ יד ןיא 81 ,מ"מ-} ןּוא מ"1

 -- .(8808 ,309 ,272 -- 968 ,265 ,260 ,258 ,258 ,'8244 ,242 מ
 ענעגַײא ןא ןעמענרַאפ ןעלבאקוװ עקיזודיד זַא ,דנַאטשמוא רעד
 רֹונ ,טרַאדנומ רענלעצנַײא רענעי רעדֹוא רעד ןלא טשִינ גנולעטש
 ;ד ןעכו ּוצ טגניווצ ,מ"מ י"זמ עלַא ןלא יֹונעַּב ןּוא י"מ עלַא ןיא
 ןעלֹוז סָאװ ,תֹוּבִיִס עלע;צעּפס .ןיא ןעמונעפ םעד ןופ גנורעלקרעד
 .ב'מ עטנעכער)גסיוא עלא רַאפ ןעטלִיג

 רעד ןּופ ןעמרופ לַײט ַא ףַא ּפָא ךִיִז טלעטש ,23 ,20 עא (פ
 גנורעלקפירא ןַא ;װ ֹומּכ ןעבעג ּוצ טװורּפ ,עּפורג רענעזיוװעגנָא

 םעד רָאלק טשִינ ךעבענ טעז רעּבֹוא ,ַײז ןופ עכעלטע וצ עגֹונּב
 ןַײק טכורקרַאפ ןּוא ךיז טרעטנולּפרַאפ ,גנונַײשרעד רעד ןופ םצע
 ,ץולּפעצוה

 לֹּכ םדֹוק ןעמ ףרַאזד יאװ ,,אנש ,ןיֵַאטש ,יֵַאג'
 רעפטנערַאפ ןַײז טוה 8) י"מ רעַײז תמחמ ,לעטעצ ןּופ ןעקעמסיֹוא
 טכַארטַאּב ףרַאד מ"מ עשִידיי לד ןיא לרֹוג סעמעוװ ,86 ד"המ ןיא
 שש ,?242 ס ל"גפ) 6 ןּוא 6 עצרוק ד"המ יד ןופ טרַוּפַא ןערעוו
1 16 - 21, 186). 

 ל"מ ןוא פ י ע ל י"ומ ןופ לַאקֹוװ םעד ךײש סָאװ 4
 סָאד קעװַא טלעטש'מ ןעו ,טקיטרעפטכערעג רע טרעוו ,ב י ַא ל
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 םעד ןעגליקַא רֹונ ,16606- ,1806' ד"המ יד ןעגְללקַא טשִינ וו"ה

 ט;;ק;נלוּפרַאש ןימ ַאזַא טִימ .(145 8 1 שש ל"נפ) ןטטשס ד"המ

 יא ָאד 8) י"מ רעד זַא ,סיֹוא רע טכַארט ,טשינ 1184 טקודנ;ז

 תֹונבלעּבלַאה :יווצ ןלא ,"סּולֿפנַײא ןעשוװַאלס, ןּופ דניק ַא "אמתסמ,

 ,יַא .( 8 ןיא שש ןֹופ גתלדנַאװמוא טימ !סשג :ריבסמ רע זלא

 רעודוא טֹוה םעד ןעגעװ דָארג 6 8} טשִינ ,6 ךֹוד טֹוה 186

 !ןּוטעג רעלק ַא טשינ עקַאט רֹויֹוא

 םִיֹא ַאּב טפור ןליַאש ןליא צ י'מ יד ןיא 8} רעד 6

 ;ד ןיא ןעקעטש לֹוז ץורית רעד : תֹוקפס םוש ןייק סיֹורַא טשִינ

 זלֹא רעפטנע ןַא:רַאפ-סָאװ -- ...8ת6!ת ,6!26ת ןעטלַאטשעג ד"המ

 ירַא פ :םעד ןקא שוריפב עקַאט ךֹוד טלוטשַאּב אישק ;ד 1 סָאד

 'מַאטש סלַא 8) רעטרעװטַײצ ל;װצ ;ד י'מ ןיא ןעבֹוה ס ָאוו

 ,ןעמ ע ש רַימ ןעעז י"מ םענעג;לאמעד ןיא ןעוו טלָאמעד ,לֵאקֹוװ

 ןעגיקַא 6) טימ 'בןערעועלג ,לעטעטש ,םערו

 | - .* 6 ד"המ ןעקיּבלעזמעד

 ןּוא י"זמ ןּופ מ"מ ל"נ לֵנָיִט ןעסיֹורג ַא יא -- ,8 8

 ,ה:גנַאלקנָא רעד טדערעגסִיורַא טשִינ טרעוו מ"מ ייל עסַיװעג ןיא |

 טֹוה רע ּוװ ,רעטרעװ ַאּב םָיא ןעמ טר;לּוקיטרַא עשז-ןעגַײקַא !

 בֹוה ךיא לעפִיװ ףַא -- .גנוגנטרַאפטכער עשירוטסיה ןִלָיִק טשִינ

 אצויילעֹוּפ א "גנּורָ;ריּפסַאג עשננַאגרואטשַינ לד זיא ,טקרעמַאּב '

 גנּוּבערטש רעק;נלזטסּוװַאּברעטנּוא רעדֹוא רעקינָ;וטסּוװַאּב רעד ןּופ

 רעדוא) רעכִיּב ןד ןוא סִיֹוא טגַײל'מ ןוו יֹוזַא ,"טקערוק,.ןעדער ּוצ

 .טרֹוװ ת רעשִירֹוטסיה רעד ּוװְ שרעדנַא-ץעגרע טדעד'מ.לוו יֹוזַא

 ןיא רעדֹוא י'מ ןִיא ש"ּבצ ,ןלַאמרֹונ טרָ;לּוק;טרַא ֹול טרעוװ ןַײא

 וצסיֹורַא ךיז ןעמ טָלמַאּב גנּוגנערטשנָא רעסָיװעג ַא טימ : (ד'הנ

 ױװ ,טרוד טקנוּפ לָאמַא סיֹורַא רעּבֹוא טמוק רע ,ה ַא ןעבעג

 יעגטסעפ גנּונַײשרעד עקִיודְיד ּבֹוה ךִנא) טשִינ םִיא ףרַאדַאּב'מ

 :רעטּומ ןַײמ לַײװ ,ןַײלַא ךַיז ףַא טר;לֹורטנוקרעּביא ןּוא טלעטש

 בגַא ,רימ ןעעז 8 דיחמ ןעגַײקַא (י"מ ןיא) 8} ,(י"זמ ןיא) 6) 41

 -- +(ו"זַאא 242 ם ל"גפ) ק;דיאל ,ק;דיעל ןיא

 ןעכצלצעזעגגנַאלפ םעד טָאטש) םּביֵעַה "'ל ןיא 6} םעד ךײש טָאװ (2

 -- .993 ם ןיא ןטױעלקרעד םיא ךיא ווורפ ,(םבעה*
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 ףעטרעו עטסנעדושרַאפ ןד טרַורַיּפסַא שלדִיי ןעקָלטרֹוד ןִלא ןערעוו ץיצ;לַאגחרזמ ןעטסקע ןוא ןוא ןעדנעגעג ץשִיװטַיל עסיוועג ןיא ,, ןיֹולּב ."סיפ ןהָא ןּוא טנעה ןהָא,, ,שִידְיי ףִא סָאד טפור'מ יװ ,טכַארּבעג ןעגנוניײשרעד עלַא ןענעז 91 1114 ַאּב (2 ,177 לעהגַאהעּב ל"נפ .(09 1 8 ,"תואצוהג ןס 8ווצ:א ןוא סאווצ:א : עשרַאו) ףארט ןעקישטעוװקרקיע-רַאפ ןופ גנַאלקנָא ןנא ח רעד טדניוװשרַאפ מ"מ עילרט.ת יד ןיא ּוליפא ; םיצנלרּפ ַא ךֹונ -- (טלא8ַא8ג ,"ןעלַײא ןלצַאה ; ןלזזַאר ,ווכעלעשז ,עצלנעש .טגַאטש ארט ה : ןולּבּול .ּפָלֹצְיטרַאּפ- בע ,טונטשַארל ה ; ץלעק ,טאןטשַאר סה ; ץִלוווליזלש ,ט4 3 ט ש 4ר ס הג :וונָוורַּב .ןרנטשארטפה ; ץלעק ,ועשִיוװלנג ,ץָלווולדלש ,ווֹונְיוורַּב .קעונוװוּפ ,ּפלצ;טרַאּפ-רבע ,ט רלט .{רטס ה :רוונַאודֹוּב ,ט 8 2 ט 4 ס ה ! וועשטַאכוס ,ץווֹולדלש ,ןרנטארטה :ןק רעקצולפ} ווֹונַאזדֹוּב ,וווכעלעשז ,ץנווולדִיש ,קצנָללּפ ,וװעשטַאכֹוס ,רעג ,הונלשמַא ,עצינלעגומ ,ןהונַאלַלוװ .מגו ןישװֹוּפ .טנַאטשַארטה ,טונטארטהאג ,ןרוטארטהטפ :ץשרַאװ) ם'ימ עַײרטית ;ד קא רעטרעוו ענלעצנַײא עכעלטע ַאּב סקּווּוצ-ת ןעלָיּבַאטש ןופ ןעטקַאפ לד גנונײשרעד רעקִיזוד .רעד טימ ןעשִימסיֹוא טשִינ ןעמ ףרַאד רעגנרעד ןר עט לע ה ןה ןרע טל ןה טנַאנַאכָאנ רענביד רעדוא רענווֹור 8 ןּופ ליֹומ ןיא ןערעה רָלֹא טנעק ץאו ןערעגנעל ןײא ןיא .לֵאפ וצ לַאפ ןופ טנעמֹומ ַא ףֵא ןולּב םִיא טָימ ךִיו טפעהַאּב רֹונ ,תותימצל טרוװ ַא וצ וצ טשִינ טסקַאװ רע היד ,ליבַאטש טשינ זיא מימ עכעלטנַײפ.ת ןד ןִלא ת רעשלנַאגרואטשינ רעד -- ,גנודללּבַײנ עשינַאגרואטשינ  סלַא רעדֹוא ,ה ןעשִינַאגרֹוא ןּופ עלצוטיטסער עטרלצודער סלא ,סוטַאָיה ןִיא ןערעה טפוא מ"מ עטנַאמרעד 7 ןוא ךיז טזֹול ה רעקנַיכַאװש ,ךעלריטַאנמוא ַיֹוזַא טשִינ ןּוא טלֹו רעקלנַײװ ךנז רע טרעה ,טרֹוא ןַײז ףא טשִינ ןַײרא ךֹ טעוונַאג ת רעד ןעוו .טַײקכעלרלטַאנמּוא ;ד ןּוא גנוגנערטשנָא ;ד ךִיו טרִיּפש סע :טלעצנ;קעג טלָאמעד טגנ;לק'ס רֹונ ,טרֹוא ןעק;טכ;ר ץפַא ת םעד ןעדערוצסיֹורַא טַײקשַיזעלצנעדנעט אזא אב לָאמַא טגנולעג קללעפוצ ,(עכעלטנַײפ-ת ;ד ּוצ טרעהעג ,רעצלנעמערק ?ד ,טרַאדנּומ
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 טסילװ ל'זמ ןופ מ"מ ל"נ יד ןעגעו) "גנַאלקנָא ןעשִילַאקֹוװ טָלמ
 עסץטזת ,(טעת) תבמסתק ןִיא טדנ;װשרַאפ ח -- .(! טשִינ סָאד רע
 ןלא ,עיצללַאגחרומ ןעטסקע ןלא, ; עת46ע) תותזסז ,(8זענת)
 ַאב ךיֹוא ..ןעשִידִיי.ןופצ ןִלא טפֹוא ךיֹוא ?װ ,עֶילֹודֹוּפ-שֶ;סּור
 .טַיה ןעּבֹוה סָאװ ,עלַא אב טשִינ} רעטרעװ ערעדנַא ענעדנ;שרַאפ
 ךֹונ ידּכ ..."(ןעכַײלגסעד ןּוא 1!=61סש {וז היגנַאלקנָא םעד ׁשַירֹוט
 שַידיי ןעטדערעג עִילֹודֹוּפ ןיא םעד ןיא, :ןַײז ּוצ רָלֹּבסִמ רעסעּב
 חפעזסת ,(19/) 118261 ,(טע9) 1188 : ח-גנַאלקנָא םעד ןערללרַאפ
 ,שלרענכערסיֹוא שַירֹוגעטַאק יֹוזַאְו "(690ת) 11/6900 ,(8ץת)
 .שיסּור ןלא ךִיִז ןעלוזס ,ּולְיפַא ןעלַאפנַײא טשִי;גרָאג ןעק'ס זַא
 ןעטריפורטַא טימ רעטרעװ ְךֹונ ןעניפעג שֶידָיי רעילֹודֹּפ
 { ,.ו ת-גנַאלקנָא

 ךיז טערֹוּפ ךעלטײז לװצ ףַא : טנַאקיט טסכעה --.גנוקרעמנגָא
 רעד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ : ךיז רע ט'הומ ןעטירד ן'פַא {ה ן'טימ ןחא
 ,רעפטנע ןַא טיג ?(4606ת ,51606ח ד"הנ) "ןי ַא ג ןיֵא ט ש, ןיא ֹה
 ןעּבָאה טנעקעג ָאד ןעּבֹוה ףוסל, : ץַאז ַאזַא טימ םיצולּפ טרידולּפסקע ןוא
 טנאמרעד סצ .(09) | עטנעמֹומ עשיטענֹופ ךיוא טליּפשעגטימ
 ןוא ןײװ טריצירבַאפ ןעּבעל עצנַאג סָאד טוה סָאװ ,רעקנעטנײװ םענעי
 זַא ,גנוקַאררַעּביא סיֹורג טימ ןערֹוװהעג רָאװעג סיֹוט ן'רַאפ טשרע
 -- ..ךיֹוא ןעּבױרטנײװ ןופ ןיײװ ןעכַאמ ןעק'מ

 טרירטסיגער וו'צ ןּופ ןעסקיפערּפ יד ןעשִיװצ --- ,19 8
 רַאפ וא ,ןָא טשִינ טוַײװ ,ט ךיֹוא 184 רעקִיטַאמַארג רעזדנוא
 טבַײלּב גנולעטש רעלַאײּברעװדַא ןִיא ךיֹוא וו ,גנַאלקנָא ןעשִילַאקֹווו
 טשינ ךיֹוא טיִג ,ּפָא.טסע ,ןעטעּפָא :יק םַאב ףַארטרֹופ רעד
 ;עשיטנַאנוסנֹוק רַאפ .ק רעד ןִיהַא טמּוק ּוװ ,גנורעלקרעד ןַײק
 -- ,?ו"צ ןּופ גנַאלקנָא

 ַא ולאס יו{ ןַײז ּוצ אנקמ טושפ זיאס -- ,20 8
 ןיא 6 .טילהנעגַײלרַאפ ןִיא טשינ לָאמנַײק טמּוק סָאװ ,שטנעמ
 6) וולַא) גנַאל ןַײז טפרַאדעג טלֹוװ רע םגה ,ץרוק זִיֹא ןעּפעטש

 -- ,"קי טימ ןַײז ףרַאד : שטלַאפ ,טספפ9ת : 225 ת| ַאּב )
 ,שידײ ןעשיצילַאגהרומ ןּופ קיטענופ ,וע ל י װ בקעי ר"ד ל"גפ (8

 -- .144 | ליפ"דיש
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 ןלא ד"המ ןיא לַײװ ,(י"ומ ןּופ מ"מ ל"נ לַייט ַא ןיֹא ןּוא י"מ ןִיא
 :טנַאנֹוטנוק םענלעצנַײא ןַא ראט ןענאטשעג ןּוא ץרוק ןעוועג רע
 ווא רשפא, :רעפטנערַאפ ַא טכוז רע ןוא ,השק 29 ןיז1 סע ווא
 ןופ ןעמוקעגוצ טעּפש ולא סָאװ ,טרוװײל ַא ןעדיי יד ַאּב ס7
 ,6 ןעצרוק ךיוא טוה (44 8 { שש ל"גפ) ןע מ עג - .,"ד"חנ
 ד"הנ ןיא לה ,(8} 'דיי) גנַאל ןַײז טפרַאדעג טלֹוװ רע םגה
 ןענַאטשעג 6 רעצרוק רעד זיא ד"המ ןיא ןערָאװ ,תסתזהסח
 טש יב 22 1104 ןיֹוש זיא סָאד רעּבֹוא :זח םענלטצנללא ןַא רַאפ
 .עג ןעשִיוי ןיא יא 8 רעד :ץורית ןעטללרג 8 טֹוח רע ,השק
 ןעועג רע יא ד"המ ןיא סָאװ ,ראפרעד אמתסמ , ץרוק ןעבילּב
 ..יקָלגֹול טסייה ץלַא -- וו "ץרוק

 'רעטיל 'שטַײד רעד ןיא סָאװ ,תסתזחסח וו"צ סָאד ,בגא
 .צעזעגגנַאלק סע טֹוה מ"מ ישטַײד ענעדישרפפ ןיא ןוא ןַארּפש
 ךעלטרַאדנומ ןעשישטַײד ןיא ךיֹוא טמּוק ,לֵאקֹוװ ןעגנַאל ןעכעל
 שִילָאטכַאזעל :(ללכה ןמ אצוי סלָא) לַאקוװמַאטש ןעצרוק טימ רֹופ
 רעּבעוו) שָילָאטצלנשעװ-רעכַילא ;(6 קַאיסעל) תסחנזתות (ןעטנרעק)

 .נעזַאצ ,(108 טרימש) שיקנערפני;רישירעגנוא-םֹורד ,(242 ,9

 .נעטֹוא ;חסתתכ (178 111} 1008 ןּוא ,270 ,1007 רענַאװ) ׁשַיויֹוה
 תסזחס שימעהרעּבללא ;(280 רעגרוּבמַײה) תכזחפ (סָאזלע) שימייה

 שְלרעטַאװמִי;לל ;(טרֹוד) תּפזחס שימלעװש ,(152 ,1013 ףֹוׁש

 | - .820 הטה) תקזת8 (ׂשֵיֹועלׁשְו
 טעז לעקִיטרַא ןעטמָ;טשַאּב ןּופ טנעמידורש (6 -- ,21 8

 ==; } זת ס ז 6 ת 5" ןעגנודנעוועדייר עשלדקי ;ד ןיא ןעקעטש וצ סיוא

 ךיֹוא רשפא ,תססת68פ = ,2ש ת20018" ,0658 !08

 ןיזז טנעשרצד ,.,2/ 9}11פ9פתפ", ,2} 8ס מ ם5" ןיא

 נ} ע ס 61 8" ןֹוא ,2ש זה ש + ש 2 8 וצןעמּוק 114 ,7

 *ןעוולטלנעג  ץלמ ןענעז סָאד ןּוא .,1טת שש 48 81{ת 57 6
 - .18/7 "םרופולטלגעג רערעדנוזַאב ַא ןיא ןעוו:טנאטסּבוס - ,4
 ןופ 4 ןיא ם טמוק ?װ :השק עגר ַא ףא ּולִימַא םִיא טרעו 8
 רעד טשִיג רעבֹוא זיא רע ?'ףעגנודנעוװלטלנעג, 5 עטצעל יד
 יו .גנורעלקרעד 8 ףא ןעטכַארט גנַאל ןעפרַאד לֹוז סָאװ ,שטנעמ

 ןּופ :קנַאדעג רעלַא;נעג רעד חֹומ ןַײז ןיא ףיֹוא-טכַײל ץְולּב ַא
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 1088- עדמערפ ַא, סױרַא רשפא טנַײש .תפ גנודנע רעד

 .רַאפ ךֶלֹא זַא ,הדותמו הדֹומ ךִיז ןִיֹּב ךיא) טמז8מס51/סת

 ,"םֹורד ןעשלנעלַאטַיא ןּופ ןקּורדסיֹוא ןעקיזודמעד טשזנ ָאד ליטש
 טלעטשעגנַײרַא זלא ם:ווָיטָינעג ן'רַאפ זַא ,"ךעלגעמ,, ; ונייהד ןּוא
 טנעכַײצַאּב,, סָאװ ,.סת6 סקופוס רעשינעלַאטלא רעד , ןערווועג

 עססססת6נ) ""גנּוגעװַאּב ןּוא גנולעטש רעכעלרעּפרעק ןּופ ןפֹוא םעד
 ןַײק ןערָאפרַאפ טסַײה סָאד טֹוא .,,(6דרע רעד ּוצ םִלנּפ ןטימ --
 רעכעלרעּפרעק ןּופ ןפֹוא רעד .--ןּוא ס ג עט ַײ וו ר עד נו פ !קְירעּביֹוּב

 -:!קינטעל ַא רֶימ ךַאמ ,םַארטש ,םַארג ,,."גנֹוגעוװַאּב ןוא גנולעטש

 רעד ווטטינעג סע זיא יֹוזַאָוו ,השק טשִינ רָאג ןיזאז זלא ןעגַײקַא

 סיֹורַא טקנַאלּב לעקיטרַאסָאד ּוװ ,סנעטַײװרעד גופ ברעװדַא

 ,טרֹוװשל;נעטלעהרַאפ ַא ךָאנ טַײקכעלר;ראבמוא רעצנַאג ןַײז ןלא
 סנַײז ןעטלוװעג סָאד טּצַײלּב ךיֹוא -- ..װ;טַאד ן'טומ טרָיגער סָאװ

 וויטלנעג רעד ךֹוד זִיֹא ןעשִידִיי ןִיא :םעלבורּפ םעד לּבגל קִיּור

 לֹו"ס ןעכלעוו ןופ ,468 טשִינ ,ם ע ד ;ג;לוקסַאמ לעקַיטרַא ןּופ

 ריֹמ ןִָיא ,בגַא) 13 ךָאנרעד ןּוא 2 ןערוועג ןעּבָאה טשרעמיולק
 !(לַאקֹוװַיטקַאהּבַארַאװס סלַא ט ןעשִידיי ןלא טנַאקַאּבמוא

 טלֹוװ קיטַאמַארג "רעשי;רֹוטסיה , ַא ןופ רּבחמ רעד (2

 .דנַאטשמּוא עשִידִיי עטנַאמרעד יד ןּופ לַייט ַא זא ,ןעסלװ טגעמעג

 ;ד זַא ןּוא ,ס.גנַאלקסיוא ןהָא ןעמרֹופלעלַארַאּפ ןעּבֹוה רעטרעוו

 קרעוו ןִיא ךִיֹוא רֹופ ךֹונ רעּבֹוא ןעמּוק) ערעטלע ;ד ןענעז עטצעל

 ,(ה"י ןעט:19 ןּופ
 וצע ,6/ ני ג ר א מ ו צל ; 32 (1762 ןיימד .רפ) םיגהנמ 8

 ּוצפ :(1790 קֹצִיֹרֹוּפ) םיח ץע - .6גח 'ורסא זיא ?ןגרומ

 :229 ,טַאלּבירעש ,(1714 ןיימד .רפ) תֹוניחּת רפמס -- .שנגראמ
 : 00 (1836 ענדורג:ענלִיו) ןרהא חצמ -- ,6אירפ ש נג רא מ ו צא

 !ןעסַײה;ןעק) +ףיוא רע דנוטש אירפ ש נגר ָאמ וצ םָאק שע איוופ

 יא סע יװג רעדֹוא "ןעגרֹומירפ רעד ןעמוקעג ולא סע יו
 ןֹפַא ןעמּוקעג זיא סע ;װ,, ךיֹוא ןּוא ,?ירפרעדניא ןעמוקעג
 ,שטִיװיֹול ,עצלנעש ,עשרַאװ ןנא -- ,(??;רפרעדניא גָאט ןערעדנַא
 : וענַארט ,(.ק רעצישטניל) וװוֹוּבַארג ,שזניֹוצַאר ,קצֹולּפ ,עטֹוּבֹוס

 -- .גָאט ןערעדנַא ן'פַא == (2 -- ,ירפרעדניא = (1
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 עשיגולַאנַא ,"גָאט ןעטַײװצ ן'פַא ,גָאט ןערעדנַא ןפַא ס נגרֹומ:צ
 םיסנ ּוניּבֹר ןופ תוישעמ ירופס ןיא 0 נ ג ראמ וצג טֹוה שטַײט
 ּו צע ןּוא ,06 (1848 עשרַאװ) תואלפה ירופס 13 (1707 עשרַאװ)
 עשרַאװ) םיגוז ,לעבֹוס ןמלז ַאּב 6סנִיגֹרָא מ ּוצ סנעגרָאמ
 (1892 עשרַאװ) ...ןתח רעד ,;קסנִישּוטרַאק ל"ַא ַאּב ,72 ,31 4
 .ראװ םעד ףיֹוא סעװַאּבַאז עַײנ אוד ,ןַײטשפַײלש .מ אב 5
 (17ל1 עווקלושז) ריזנהו ךלמה ןּב ו .6 (1807 עשרַאװ) ץַאלּפ רעװָאש
 לעגנק עשלליוּפ סָאד ,'אירפ ןיג ר אמ וצ םאק שע נוא, ; 5
 ןעמּוקיג ןיוש אָיז יא ןָי גר ָאמ ּוצ, : 68 (1878 גרעּבמעל)
 והילא ןּופ דּומלּת רעד :ןִיא ׁשְנגֹולַאנַא ."האופר רעַײנ ַא טֵלֹמ
 !סנגר)מ פלא ךיֹוא עשרַאװ ןְלאו 33 (1883 עשרַאװ) איבנה
 ךיֹוא -- ,גָאט ןעטַײװצ ןּפַא ה"ד ,6.8 אמיִק ןסיַאהַאג ומטֹומג
 עשרָאװ) םיתעה תֹוריק וו ,24 (1885 עשרַאוו) דמלמ ןעשינַאר;ט ןָלא
 ללּפתמ טנאקג טשינ רימ ןבאה ןג ראמ ףיוא, :218 (1
 ענלַיװ) סענעײרדרעפ ענַײא ,קָלד מ"א :ןיא שִיגֹולַאנַא -- ."ןייז
 (1806 ענלילװ) טלעװ רענעי ןּופ סעַײנ ,;קסנלרטסַא ליי ;20 3
 עסלנמַײהעג איד ,ןַאמרעקעּב .ש 4100 לעגנוי עשִיליֹוּפ סָאד ; 8
 181 איבוה והילא ןופ דומלּת רעד ג 0/ (1885 סעדַא) סעדַא ןופ
 ןעטלװצ ן'פַא ה"ד ,סנג ר ומ : צפו א :עטוּבוס1 6 לערעגניפשטניוו
 השּודק הרבה אָיד ןִיא ךיֹא "סנעגרָאמ ּוצ ףיֹוא, -- .גָאט
 ף"דפ לקסנישּוטרַאק ל"א אב ,37 (1854 עשרַאװ) הדועס
3 15, 31. 

 רעשידוי רעטשרע רעד - .סמּפֹוק ;צ :ץלנעמערק ןְיֹא .ט
 םרח ,13 םיסנ ּוניּבררמ םִירּוּפלס .6ס נ ל ּפ ָא קל צנ :56 טורקער
 "ייתשארמ ,, וו ,+ס נָיּפָָאק ּוצי : 36 (1882 עשרַאװ) ןֹושרג ּוניִּברד
 ףיפּפאק וצ םיאפ :טצעזעגרעּביא ןענעזיוהנעציו ַאּב טרעוו
 416 260 א"ש) .ןיפ פאק ֹוצ םיא אדג , 26 413 19 א"ש)
 16 19 א"ש) ףןיפּפאק םינײז וצנ

 ןלעגני עשִיליוּפ סָאד - .ס נס ? פ 2 צ :ץינעמערק 6
 178 1, - 02 +ס נע9 ס ופ אוצל ,108 4סנעסופֹוצצ

 --- ,גָאט ןערעדנַא ן'פַא היד (}



 ףע סו פ וצ : 8 || .60 גָ ס ל פ ו צֹל : 86 ןושרג ונברד םרח - .6סנעס;פ ּוצ 0 ןו} - ,סנס פו צ
 רעד עוזארק ןאזנִיּבָאר ,3 (8 ,מעל) שדוקה תרּבחמ רפס אוהו עוריכז עבש ן.6סנּוטַײװ רעד ןופפ ,6סגוטַײװ רעד ןופ* :9 (1879 .מעל) עֶנִודְלל ענוסִימׁשִיג אָיִד 40 9 (1880 .מעל) לַאכלמ רעטהָאר רעד .'כו 121 ,80 ,58 7 סג עט לו רע ד 1193 ,ן8 6סנעטַײװרעד ןופפ ;(עבאגסלוא-ללקלבוי) לערעגנלפשטננוו .סנעטַײװ ר ע ד ןופצ :103 דמלמ רעשינַאר;ט ,60 גָי ט ַײי וו רע ד ןופע :7 (1876 רֶימֹוטְלשו) החטבה סג; םעד ןּופ דנוק עטוג סָאד 1160 (8 וועשטלדרעּב) קלנוהותה םלֹוע רעד ,201 ם - אס צ טי װ ןָא פפ :360 םינח .סנעטַײװ ןּו 2 :ם7 ,05 (1868  רימוטישו) ןלרעגנִיז איד עלחר ,30 (1807 סע78) ןלצק-רעד לימַײח 'ר .6ס גלט ַײ װ ןּופל :29 7 ךמלמ רעשינַארל;ט רעד ,6ס נָל טי וו ןִלפכ :112 2 לשכלטנירעטש ,44 ,24 טורקער ףעשִידוי רעטשרע רעד -- .ס ןטאא ו;:דנגפ סנטַאַאװ 5 +עשרַאװ ,ס נט ַאװ ס ד9 ,ס3 טאוו -1ג פ :ץינעמערק 0

 ןופע :50 (6 עשרַאװ) ךוטקעד רעד ,48 (0 עשראוו) שרעגנוי
 עשרַאװ) יֹורפ עגּולק אֵיד ,10 (1870 סעד8) עקשטעווטיל איד ,24 (1879 ענליװ) קֹוסעצַארוד ןוא םִלחְרֹוא אָיִד סקִיד מ''א 3 *(1876 רימֹוטלשו) לואש השעמ ,63 ןִירעגנָיז אָיד עלח'יו ,7(136 סעדַא) איינ גוא טלַא ,30 (6רָאי !טרֹוא) ינש םוגרת .ט ײ וו
 ,22 ,8 (1889 גרוּברעטעּפ) םילשמ סרעגנ;טע ,40 ךוטקעד רעד 4 (1882 .מעל) קינָאּבַאר ןיפ דיל סָאד ,16 (1 עשרַאו) עטכצלּפ הכמש 'ר ,20 (18860 עשרַאװ) רלטפמ רעכללקַילג רעד ,15 89
 םיגווז ,74 ןַירעגנִיז איד עלחר ,6 קֹוסעצַארּוד ןָלא םיחרוא איד ,ט50 ריזנהו ךלמה ןּב .ףןע ט * װ ן ופפ 6 (1884 ווֹוקָלרטעּפ) רענרעד ןעשִיווְ;צ עזָאר אָיד .ן עט וו ן דו פי : 248 ,189 6
 ןּופ גָאטשרענָאד רעד 2 (1870 סעדַא) לַיּפש רשוע ןצּבק ,8
 טא עא ן ָל מנ 6 (1884 עקָארק) ןמה תלּפמ ןִיפ הרשי הליגמ .ןיט ַײ װ ןּופֹ :9 (1863 עשרַאװ) טכענרעטנ;וװ עגנַאל אילרד איד ,6 (1854 עשרַאװ) םִיקָילְדִצ תֹוחרֹא 4 (1877 עניו ,ןהדּב יכדרמ

 -.טַײצ עצנַאג איד ּוצ טָארג סלַא ,טַײװ ןופ :0 || אפיג טרֹוד (}
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 ןּופפ :9 (6רָאי ,גרוב?ערּפ רעטסעװש עשטלאפ ןי ט ַא װ

 הרבח איד עט ײװ ר ד ןּופצ :28 ךוטקעד רעד .ףּוטַײ וו

 עססינמַײהעג אָיד .ןע טַײ ה רע ד ןּו פא :27 הדועס השודק

 ףןָיט ַאװ ר ע ד ןֵי פע :09 טלעװ רענעי ןיפ

 *א ב :יֹוא טַאנַאנעּבעל רֹופ ןעמוק ןעלעװק לד ןלא (

 ,טסז 2616ת ד"חנ) ןעטַײצרַאפ ,סנעטַײלַאּב ןּוא ןעטַײל

 ד"הנ ן| עט ַײ צ 8 ב סנע טַײצ ר ַא פ ןּוא (622 11 סנאמליװ

 ןע ט טצו צ ,ס נ ע ט ַײ צ ַא פ ןּוא (אפוג טרֹוד ,061 460

 סג ע ט ַײ צ ּו צ  ןּוא (אפוג טרֹוד ,עש 2666 ד"הנ)

 רעכעלר;טסיוא .סנעגעװרעטנוא ןֹוא ןעגעװרעטנּוא

 ןכוװטדנ;:א :ץננעמערק - .טרֹוא רעדנַא ןא ףא םעד ןעגעוו

 :ץינעמערק - .סנ כוװ;דנ;א א ןכוװ ;דנ ; א :עשרטוו

 :עשרַאװ פן זי עב ט : מ יעגכל ,.ט װ ג ט ; מ ןדער לאו

 .ףןליֹוּפ סנטגט2מ ש;ג לעכק :ןִימֹולּוװ ,60 נט? גט ;מ ודגוזכע

 םֹּבעג ;צע ,ס נ טי ג ט } מ .ׁש;נ טיג ;{ע : שטירועמ

 240 דיע בט;מ

 -ּפערּפ רופ ךיז טימ ןעלעטש ןעמרופ ערעמירּפ לד (4

 ןופ וויטַאד טימ טרוװשלנעטלעהרַאפ : ןעגנּודנלּברַאפ עלענולציז

 שַיטסלרעטקַארַאכ , סלַא ,טַײצ רעד טַימ ןעמוקעגוצ זיא 0- רעד ,וו"ה

 טפּור 618 1| סנַאמלִיװ לו /"רעטרעװדנַאטשמוא ןעדליב ּוצ לעטימ

 רעטרעװטּפיוה ןּופ יפ ,:68 ףַא וויטינעג רעד :  ונייהד ןּוא .סָאד

 סלַא טכיֹורּבעג לָאמַא ןעשישטַײד ןיא יװ ,ןעשַידִיי ןיא טרעוו

 ,םעד ךָאנ ;(020 1} סגַאמלִיװ ,166 8 } א ל"גפ) טרווודנַאטשמוא

 ,כַארּפש ןיא זָיא וו"ה ןּוא ּברעװדַא ןעשיװצ תוכַײש סָאד יו

 אצוי:לעופ סלַא ,ןערֹוװעג טכַאװשענּפָא קלוּפ ןופ ןַײוטסּוװַאּב

 וצרעד ,טצונַאב ךַאסַא טרעו טרוװדנַאטשמּוא סָאד סָאװ ,ןופרעד

 ןעלימ ןעּביֹוהעגנָא ןעמ טֹוה ,שטַײט רעטרַיז;לַא;צעּפס ַא ןוא ךֹונ

 טָאװ ,ט.גנודנע רעַײז ןוא ,ןעמרֹופ ענדֹורֹומַאס סלַא ןעּברעװדַא לד

 סלַא טסַאפעגפיוא ןיֹוש ןעמ טוה ,ענסקע פ רֹונ ןעוועג תלחת זיא

 ןופ ןעכיײצנעק ןעשיּפיט סלַא ,גנודנעּברעװדַא עשלפלצעפס

 - .ןויעּב:מ ,ןזיעּבּב;מ ,ןויעמּפ;מ : טדצרעגסיֹורַא ךעלטנעגַײא (1

 -.ס"זיעּבומ ,ט-זיעּבכ;מ ,ס-זיעּבּפ;מ ;טזערעגסױרַא ךעלטנעגיוא 6

40 



 ןעמונעג יז ןעמ טוה עיגולַאנַא רעשטלַאפ טיֹול ; טרוװדנַאטשמוא
 ןלטּולחל טרעהעג לז עכלעוו ּוצ ,ןעּברעװדַא עכלעזַא ךיֹוא ןעגנעהנָא
 . .ש;נעטלעהרַאפ סָאד ּולָיפַא - .(8628 11 סנַאמלָלװ ל"גפ) טשִינ

 ףל ּוּו טש -סט :עילוװעקסנידז ןָנא טגנילק טּוּוט ש -ס טרֹוװ
 ךֹונ ןַארַאפ -סת רעד יא (ס)נע גרֹומּוצ ןיא (

 ,(0) נ ע ט ַײ צ ַא ב ,(ס)געטַײצרַאפ ןיא .,וָי;טַאנ;מונ ןיא
 סנעטּוג טל מ ןיא .עי;סקעלפלַארולּפ סע יא (ס)נעטַײצוצ
 .דנַאטשמּוא עטכַארּבעגרעַירפ ערעדנַא ;ד ןַיא .ע;סקעלפוו;טַאד
 ךרּוד טשִינ ןעוו ,עיסקעלפ רעד ןּופ שינעבַײלּברעּבִיא -- רעטרעוו
 ךיוא ,46 ןוצרעג ל"גפ) גנודנע ענעגנֹוהעגנָא עֶיגֹולַאנַא רעשטלַאפ
 רעדנַא ןא ףא םעד ןעגעװ רעמ רֹונ 458 8 1/ סנַאמלִיװ
 -- ,טרֹוא

 :דּויטע רעש;לַאקיטַאמַארג רעשיסַאלק ַא ךֹונ (1 -- ,22 8
 ,ןַײ רַא ,ףיֹווַא ,ּפָאוַא ,סיֹווַא זַא ,טסַײװ ןיזאאז

 ,תסע8ק ,הסז8טפ ד"הנ לד טימ ןערידנופסערק רע טנּורַא
 ע;גולומיטע יד ךיֹוא םִיא טלֹוװ .תסזטת{6/ ,6/סות ,חסז8ט+
 רעקִישטעוװקרקיע-רַאפ :רָאלק ןַײז טפרַאדעג ןעמרֹופ עשִידִיי ;ד ןּופ
 ;ט ןיא ןעגנַאגעגרעּביא רעגַײטש ןעשִידיי ןפַא יא ץ רַאפ 6
 גנַאלקנָא ןיא גנולעטש רעד ןעגעוו ןּופ ןערֹוװעג טר;ּפורטַא זִלא ת
 רע טלעטש ,(18 8 ןעוויֹוא ל"גפ) ?ףַארט ןעקלשטעווקרקיע-רַאפ ןּופ
 סָאד ָאד ולא (ס ךעלטנעגַײא) 8 רעד :ּפֹוק ן'פַא אקווד רעּבֹוא ךִיז
 ןּוא 68 46)166ת ןלא ןעכַײלגסעד ,לעקיטרַא עטמ;טשַאּבמואי

 +לַאַאז ַאכ ןיא ,(! ?טנערטעג טגַײלעגסיוא ףֹּכֹוּת רתִיֵל) 8 טטס1אװ }
 ןײגא ,ֹויִא עשוצנלַאגיחרזמםֹורד ןד נא ןוא 6 ,105)

 = 840818 ,805186 = ()8(84081 : ןעשיסעהרעּבַײא ןא (
 ןעטמיטשַאּפ ןּופ ָאד טסקַאװ 5 רעד ,טנַלמ ןילרעטיז .(280 סעלַא) 5480

 --,05108118 ::,0051081 + 97)6(6 :לעקיטרַא

 (6)ז8וזפ ,6ז11 ,םזיסממ :ןעסעה םּוטגוצרעהסיורג ןיא שיגֹולַאנַא (2
 ?1זסס} ,!0ן  :ּוליִפַא 'מ רעציּבײל רעד ןיא --- ,(107 ,1009 וייר) ח"זַאא
 ,הסזהופ 24 ןעשיפַארט טימ) 805 ,/808 ;תסזהכתסז ,הסחפכ

 ,11 הסזסוחחסז ,הסזסוח ּכ ( ןעשיפַארט טימ) ע6תז ,ץסת ;168306/

 -- .(807 ,1804 רעצמול) תחסזםט/הסז ,חסזםוג/ ּכ (ז ןעשיפַארט טימ) 201
 - .געװַא ;טגללעגסיוא 180 (3



 טָאד טרעװ ןעשִידִיי ןִיא , :'ללּכ ,ַא טרִירַאּפערּפ טרעוו ןופרעד ןוא
 ,רעטרעװטּפיוה רַאפ זיֹולּב טשִינ טכיֹורּבעג לעקִיטרַא עטמִיטשַאּבמוא
 .."רעטרעוװדנַאטשמּוא ןּוא .שינעטלעהרַאפ רַאפ ךיֹוא רֹוג

 |ןעכיֹורּבעג ןעמ טגעלפ ןעשַ;ריַאּבטלַא ןָנא זַא ,טסַײװ 2121 (2
 ,"גַײה םעד טָאטש 6 ת ש 6 ס ןוא ,6ת4:2696ת טָאטש 6 ח 28 8 6 ת'
 ',66080/ ןעמ טגָאז ןעשלגניריטברעמ ןיא זַא ןוא ,טט068 ד"הנ ןעקָיט

 ןעגיֹוא לד רַאפ קידנעּבָאה וַא ,ןעטכִיר טנעקעג טשִינ ךַיז ןעמ טלװ
 טשינ ןעמ טעװ ,םִירוּביד ןַײלַא טדער סָאװ ,דלָיּב רָאלק אזַא
 ,ןעגל;לנַײרַא "ךַארּפש רעשִידִיי רעד ןּופ רעקִירֹוטסיה , םעד ןעפרַאד
 נא ת :ןַײז גינשמ ףןעלדנע לֹוז רע ,ןַײרַא ליֹומ ןְיא רעגנ;פ ַא
 לאקֹוװ ן'טלמ זיֹולֹּב ןעמרֹופ טלעטשעגּפָא ךִיז ןעּבֹוה ,ןעלַאפעגסיֹורַא
 ,ןַיא זלא לֵאְקֹוו רעד ןוא ,ףַארט ןעטשטעווקעגמּוא םעד ןִיא

 ,ס ,ןעלַאפ עכעלנע ךַאסַא ןיא !װ ,ןעשִידִלִי
 ָאד 8 רעד זיא ,80 שטַײט ;ד טֹוה יַא ַאז ַא בוא 6

 סָאד יאס ַיװ טקנּוּפ ,לעקַיטרַא עטמיטשַאּבמּוא סָאד טשינ ךיֹוא
 6590 ןעשיסעה ןִיא ןוא ,,8 7"'80 ןעשִיריַאּב ןיא 6 רעד טשִננ
 ;עשלשטַײד ןד ןה ,יֹוזַא עטשִידיי סָאד ןה ןערָאװ ,(80 ךַײלג עדַײב)
 ,ןעמַאטש ,פ0 ד"הנ טימ קָנשטַײטכַײלג קִידנעַײז ,ענַײז ןעלעלַארַאּפ

 4 16, 8190 ד"המ ןופ

 ןערלמַאלקֹורּפ טשִינ לֹוז 1111 טַײקשִירוגעטַאק רעסָאװ טַימ (4

 טלמ זַא ,טנערָאװַאּב טשִ;נ לָאמנַײק רֶילֹא טנעז ,לַאפנַײא ןַא סעּפע
 טשינ טנעה  ענעגַײא טָימ ןַײלַא רע לֹוז רעטַײװ תֹורּוׁש רָאּפ ַא
 םִלֹא ַאּב זיא טשרע טוא .טנַײז ?עּביטשנעטרָאק סָאד ןערעקרעּבלא
 פַאר ַא ,סיֹורַא ַאּב ט רעד וזַא ,"ינ;ס גרַאּב ןּופ הכלה, א ןעוועג
 טשַאררעּביא םִיצּולּפ ןּוא ,לעקיטרַא עטמ;טשַאּבמּוא סָאד זִיא וו'זַאא
 לעּוטנעװע 8 רעקיזודרעד, :שפנה-תכ;פש ַאזַא טימ 106 ךַײא רע

 ןעפָאלשנַא ,ןעגִיװשנַא ןעמרופ עכעלטרַאדנּומ עשידײ יד ל"פ (}
 -- ,(150 ,'8103 ,053 | א) ןצ פ ָא לש טנַא } עג יװ שט ג ַא טָאטש

 א8 80" עשיריַאב סָאד זיא ,48 הּבס | 6 80 418006* ץַאז ןיא (2
 ןיא -- .ב ר ע װ ד ַא רֹונ ,טנַײמ 2060 10/0 יװ ,"טרֹוװילּב קידנעזײװ יָא, טשיג

 ,טרוװריפ א ,80 67 ויא ,רעדיװ ,,8206 ,50 6 1406ח5007 ןעשיריַאצ
 -- ,?טרוװיב קידנעזײװנָא , ַא טשינ-
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 סת ,סת }8 עשישטַײדטַאלּפ ;ד ןִיא ,םתטטס8 ד"המ ןִיא 6ח
 ןַײק טשִינ ללכּב רשפא גנומאטשּפָא טיֹול זיא (םת 000ת ,תסות
 םּוצ טנָאנ רָאה ַא ףַא זִיֹא שטנעמ רעד ,,,"לעקיטרַא טמל;טשַאּבמוא
 ביוא : השעמ.ארבנ.אלו.היה:אל ַאזַא טְומ ףיֹוא רעּבֹוא טצַאלּפ ,תמא
 = רע זיא ,לעקִיטרַא עטמוטשַאּבמּוא סָאד טשֶינ זנא סתי רעד
 סָאד רעדֹוא '6ת לעקיטרַאּפוײטַארטסנומעד עשלזַײצנַארפ , סָאד
 רעּבֹוא זיא 6תש60 ד"המ סָאד - 41 "סח עשללגנע, עשִיגֹולַאנַא
 ,('פ79114) ות עיצ;וּפערּפ רעד ןּופ םּורַאיֹוַא טמַאטש 6ת- רעד ,;נת וט80* גנודניּברַאפ רעשִילענולצ;זוּפערּפ רעד ןּופ ,סקווופיונוצ 8
 ןיא ךיֹוא -- .110 8 1 24 ל"גפ שש ץרַאפ ת ןופ רעװנָא ןעגעוו
 .ות ןּופ גנוכַאװשּפָא ןַא סתי רעד זאא 5886

 .טנש טָאטש ּפָא ךיז טלעטש ס -- .ת רעד ןעדנווושרַאּפ יא |} עג יי ק א ןעשִידִי נא -- .גנוקרצמנגָא
 ףיֹוא -- .(104 1 א) טמָי;טשט ,ןגָיװשט ןִיא
 טזומעג לָאמַא ןעבוה רעטנָ;הַא ןּוא ם יי ה ַא עשִידַיי יד
 רעד ןנא) 'מ רעצוּבַײל רעד ןָנא ,ה ץראפ ת 8 ןעּכָאה
 וז ןעשִיפַארט טימ) סת8משז ,סתתסוזמ ? 808/00 : (ס97צ
 ;ּפץהרַאפ סָאד ןעלַאפ עדַײּב ןוא זיא סתי) 6תחות06/ 2
 -- ,507 ,1804 רעצמול ל"גפ .(ות טרווושלגעט
 ,טראװנעגעג רעד ןּופ פיצ;טרַאּפ ן'טימ ךרוד 1411 טכַאמ ןעצניק עשירעכערבגרצק -- ,3 8
 ,ןשיפַארט ָאד יא ם רעד זַא ,ךז טַײטשרַאֿפ נָא ןהָאו .חסוא ףַא סיוא םִיא ַאּב טַײג ּפָיצ;טרַאּפ רעקלזודרעד (1

 - 167 500 ךָאנ .ץסנאק "ללכה ןמ אצֹוי סלַא, ןּוא "שת 4
 ךּוּב ןעגַײא ןַײז ןיא רּבחמ רעד ןעק רעטַײװ זי"ז 22 טומ
 ,699ע 0181 ,161טשסואשת1)8 !װ ,ןעמרופ עכלעזַא ןענַײל
 טעז !'סת ךָאנ, ןיולב טשינ סלעפ ת רעד זַא ,ןעזַײװ טפרַאד .עג םִיא ןעטלֹוװ סָאװ ,ףקזותקע 0161 ,1ס011001 084
 ל"גפ) ...טּבַײרש טנַאה ןד סָאװ ,טשִיג גיֹוא סָאד םִיֹא ַאּב רעבוא
 4317 - 308 89 } א

 וד רעטלע ןענעז ןעשַידִיי ןִיא זַא ,ןזא} ט"ַאה 168 (6
 ץענערג רעד ףא, טשרע ןעמּוקעגּוצ זָיא ת זַא ןוא ,ת ןהָא ןעמרֹופ
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 לישנַא 'ר לש רפס ןיא ,שטלַאפ זִי סָאד ךיֹוא ,ייהייד ןעט17 ןוװ

 ,ה"ל ןעט16 ןּופ עלעװק ַא ןלא סע טסַײה ,(1:84 ,4 עקָארק)

 4809 91 4) ת ןהָא ןּוא ט ימ ןעמרופ טנַאנַאנעּבעל רֹופ ןעמּוק

 808 9 1 2) ת טימ ןעמרֹופ ;ד ,ךעלר;טַאנ ,ןענעז רעמירפ

 ןנא גנודנעיּפלצלטרַאּפ רעשִידִיי רעד ןּופ גנּומַאטשּפָא יד (3

 םעד '8107 ןױאַז ןּופ ווורּפ םעד ףַא טקּוקעג טשינ ,רָאלק ץנַאג

 עשַישטַײר לד ןיא ךיֹוא .(2 8 11 ןאז טייגפ) ןעלקנּוטרַאפ ּוצ ןינע

 ינעווע) 18 טימ ּפָיצְ;טרַאּפ ןּופ גנּורעגנעלרַאפ לד טנַאקַאּב זיא מיימ

 ,טגנערב 168 1 יו ,סָאמ רערעטַײרּב ַא ןא ַײברעד ,('3תע לעוט

 ,(800/616תת18) עש;גרעּבענעה סָאד טנַאמרעד 6 לעהגאהעּב

 ,1877 רעערש -- .(1162ח10ת) עשיזעלש ,(51126ת/ת8) עשיגנירלט

 ,1:156תמ1?ת 61) 67 :;סּפיצ רעד רַאפ טריטֹוב ,2

 לה ה"ד ,1065886961803=) 638 6 1 86186016/

 דג ,קודנעקרעמנָא ,פס ת61ומםיוסת6ס 1 )61 ,(קִידנעג

 ןעטלַא םעד טּפּוטשעגסיורַא טעמּכ ןעּבֹוה .68010ח ףַא ןעמרופ ;ד

 2184 סָאװ ,סָאד שטלַאפ ויא רעבירעדד 6 ףַא ּפִלצִיטרַאּפ

 טשרעמיולק גנּודנע ערעגנעל לד ולא סּפיצ רעד ןִיא סָאד ,טגָאז 8

 .אצי רענעטלעז רעַײז ַא,, רֹונ ,םרֹונ עקלטליג-ןַײמעגלַא ןַײק טשִינ

 'טלײט  רֹוטיֹוא רענעגייארעד .(ייי סקלפוס-לַאלּפלצ:טרַאּפ-ללּכה-ןמ

 עט ס 6 ם 4 6 ם 2  !דנַא'גרַאּב ןעשירעגנוא ןרַאפ טימ

 ,.רעגנַאװש, (ס טעמּכ 8 {ז8 8ת 60 6ת2 ,(001ת686 = )

 5 6 ת 6144 61. ,} 6 מ 6 ם 46 6 8 8 ,ת 1 ם א 6 ם 4 6 8 6

 {+ 88 ם 018 ןעטגרעק ראפ ;18 ט4 ם 0 6 ם 6 ,06 ם 6

 עש;גרּוּבק סָאד ;"רעגנַאװש ,ק;דעגָארט; (0 טעמּכ 8)

 עשִיכַאַא (ת ץטימ טרַילימיסא ךז 4 18 ס ת 6 ם} 8

 - .ןןעלַאפעגסיֹורַא לַאטנעד רַאפ תֶ) ('טת60018 = ץ 6 4

 יד ש;טסירעטקַארַאכ זוא (םפָלֹצ רעד ןיא) 'מ רעציבַײל רעד רע

 יסנעוערפ ןופ טסקַאװ סָאװ ,:68012 ףַא גנּודליּבװיטקעידַא

 :ר;טַאק;דערּפ ןה וטטּוּבירטַא ןה טצּונַאג טרעװ ןוא ּפלציטרַאּפ

 (1886מ06/) א 1 6 8 6)41 ,(40026ת6) 80 סתמ 416

 == ,שיֿפַארש */ (2 -- .שפַארט *8- (}



 פ11ם 61ס תה ,(81680װ00660 64/686תמ 61}ץי)

 (20004586420) םופס הת ס61+פת 4162/7 (2016װ606)

 1 לעזדנלאכַארּפש רעטסגנעהנַײש ןלא - .315 ,1804 רעצמול לייגפ

 ן2844680 = 00)4(200ו6 ,912ת256ת0 = םוסה?קהשוא

 קעשטינַאי 5=90161600 ס 116 ת 4 16 ד"המ?פ6מהווחסוא

3, 57), -- 

 ןעלָאצ ןד ןעשִידִיי ןִלא ןעמ טרימרֹופ !װ ( -- ;24 8
 !װ"זַאא קיצרעפ ןּוא קיסַײרד ,קַ;סַײרד ןּוא קיצנַאװצ ןעשַיווצ

 רעד ךרּוד ןערעוו וװיזַאא ַײ ר ד ,י װ צ ,ןִיֵי א :טסַײװ דנלק ַא

 סיֹוא טקירד סָאװ ,לָאצ רעד טִימ ןעדנּוּצרַאפ ןּוא עֶלצקנּוינֹוק

 עולֹוסּבַא םעד ןִיא סיֹוא טמּוק טרֹוװדנִיּב סָאד יוװיֹוזַא .רעק;לדנעצ

 :טרָ;צּודער סע טרעוו ,סקּוװפיֹונּוצ ןּופ ףַארט ןעטשטעווקעג טשִינ

 ןאא ,(286 טרֹוד) -ן ןִלא 170 8 1 8 ?"ג5) ם ןעשיפַארט נא

 ןּוא ךָאנ ,ןופרעד קלגנעהּפָא ,(06 8 11 תז ,279 8 }1 2 ל"גפ) 4

 ןּוא טרעװ 158 ןזוז ַאּב - .טַײטש סע גנַאלק רעסַאװ רַעפ
 "'טרלגיפּוס, ןערעװ ַײרד ,ַײװצ ,ןייא רֹונ ,טנַאמרעד טשִינ לרמגל

 */ טימ ןַײנ ,ןעּבִיז ,ףניּפ ,ת טימ טכַא ,סקעז ,ריפ ,ץת טימ

 עש;טסַאטנַאפ ַײרד שזַא 1121 טעז ןּוא טרֹוװדנִיּב ןיײא טָאטשנָא
 .יסיזענעג רעַײז ןערעהּוצנָא לָאמּוצ קידנעּבעג טשינ ,/"ןעסקִיּפּוס,

 ,רעטרעװלָאצ עטרַיטקעלּפ יד ךיא גנערב 102 81 2 ןיא (2

 ךעלטנעגַײא) טַײצ ;ד ןענעכַײצַאּב ּוצ טכיֹורּבעג י"מ ןִיא ןערעוו סָאװ

 ןעקָידברעמ, ןִיא זַא ,רָאװעג רָימ ןערעו 161 1114 ןּופ .(העש יד

 ןעמרופ יד ןעמ טצּונַאּב (עִיצַילַאג ןיא :ןעַײל) "ישָידַיי-םֹורד

 לד 2ש6!עשחה ,266תעת ,80ת48 ,{טתעשמ ,262)שת ,8)תשת

 יַא ל ס טימ רֶע טרעלקרעד ןעטלַאטשעג עקִיזֹודָלד ןּופ גנוַײטשטנַא
 :ןעַײל) "עװַאלס, רעד :!װ יֹוזַא :ונייהד ןּוא ,סולפנַײא ןע ש ? וו
 ,0/088 .ַאנינימעפ ;ד ךרוד העש יד ןָא טַיג (קַאילֹוּפ רעד

 י"ה סָאד ןענִיז ןנא ַײּברעד קידנעּבָאה) 'כו 42:651848 ,,68

 יִעגּוצ ןעלָאצטּפיוה ;ד ּוצ ןּוא ,ןּוטעגכָאנ דיי רעד טוה ,(40421ת8
 פָאד ..!(ן:רעדַײנש' ןִיא יװ) ןי- סקיפוס ןעשירעּבַײװ םעד ןעּבעג

 -- .שיפַארט . 2 -- .ׂש'פַארט *4 ןוא יתי 4



 יםענרַאפ ןעשַירעמוה ןיא טַײקשַירַאנ ַא ,ךיז טַײטשרַאֿפ ,זֵלֹא

 ןעטונעג ןעּבָאה לז 1414 רעכלעוו ןּופ ,רוטשרעטל7 רעד ןעשַיווצ
 רע טלֹוװ :מ"מדפצ ;ד ךיֹוא טרירּוגלּפ ,ןּוּב ןַײז ןעבַײרש םָאג
 ןענעז סָאװ ,ןעלטעצטלַאהנלא לד ויֹולֹּב טקוקעגכרוד ןעוועג טרֹוד
 גנַאגרָאי ןיא רע טלֹוװ ,דנַאּב ןעכעלטיא ןּופ טַײחנָא ןיא טקורדעג
 עוײװ  רַאקסֹוא ןּופ דײטע םעד טקרעמַאּב ןעװלעג 0
 "ג9 ,,3018 510066ת06261סתתט0460 ות 6ס6ה 6060:90068 1422"

 מ"מ עשישטַײד ;ד ןיא ךיֹוא זַא ,טסוװרעד ךַיֹז טלֹוװ רע ט:'ַאװ
 טמערעשַאּב טלֹוװ ןּוא ,עשָידַי ;ד לװ ןעמרופ אצמנּב ןענעג
 -- .הרבסה-רעבילא רעשלמוקיצרַא ןַײז רַאפ ןע'ווועג

 ײװ ,דנַאטשּוצ ןּופ רעטרעװדנַאטשמוא ;ד ( -- ,25 8

 .רעק;ידעבפעל טַײהרעקנַארק טַײה רעטנּוועצ
 ןץזאַז טיול ןערעװ יה טַײה רעק;:דעגנִירּפש ,טַײה

 ירָאּפ-סטראװנעגעג ןופ רעדֹוא רעטרעװַײּב ןֹופ טמערּופעג 189, 
 ּפיצלטרַאּפ-רבע ןופ ךיֹוא זַא ,ןעבעגוצ טפראדעג טלוװ רע) ּפיצַיט
 יצגנָא טַײהרע טצעווצ טיהר ענעסֹוׂש עג ש"ּבצ
 ."לתמה סקיפוס ַא ןופ ףליה רעד טימ ('כו טַײהרעטעװ ערוה
 עשִידִיי עלַא ןיא טשינ זַא ,םעד ןעגעו קַידנעדער טשִיג ןיֹוש

 "סקִימּופ , סלָא ללכּב טלוװ ,טדערעגסיֹורַא טשִינ ע רעד טרעוו מיימ
 סָאװ ,טייה- ףָארט רעד רֹונ ןערעוו טכַארטַאּב טנעקעג לעוטנעווע
 קידנעטשטסּבלעז סלַא ךֹונ ט"מ י"מ עסיװעג ןיא בגַא טריטסיזקע
 .?וו"ה

 ןוא טרַא ןופ רעטרעװדנַאטשמוא עלא ;ד ןענעז שיטענעג 2
 סקוװפיֹונּוצ זָלֹא ??טַײהרעגַײלק , .ןעוו:טינעג עטרעװַײלגרַאפ ןתֹוא
 טוה וו"ּב סָאד ּוװ ,'טַײה רענַײלק, גנודנעו רעד ןופ
 :םיורג ןלא שיגֹולַאנַא .הבקניושל ןּופ עיסקעלפווטטינעג ידו

 ןעױליב ּוצ ךעלסילשסיוא טכיורבעג ן'* סקיפוס רעד ךוד טרעה (1

 רעכעלנעזרעפ טימ .ַאװיטַאלעּפַא עכעלנעמ ּוצ רעטרעװטּכיוה טכעלּבייה

 | -- !(99 | {4) גנוטײטַאב-

 ןיעואג םיע ךאבוא הוא :עלַאפוא -- .241 ,63 { ליפידי (2

 - !טיאה 5 ךנא
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 4081 1668חח 561-:81/ 18 1180 (63/סזשס* :(ןעסִיג זַײרק) וקעזוצ
 .(,06 4/006 5106 ֹוח ןט0//4606װ6ז0 2316 0!465ז06ח" =)
 !ם2זז0סז 1424 :4:6 !ןךוברעטרעװ ןעש;סעהרעּבא ןוא
 0ז05- אוהתסז 821 ,ןטחף6ז 0024 ,(0600055 5180065 =)
 ןעּבֹוה סָאװ ,מ"מ יד ןיא - .0690100006 021 ,98/ 4
 טשַינ ירמגל ןיֹוש ךִיִז טללפ ,ו"ה רעדנוַאּב סלַא טִיִיה טשינ
 ןּוא ,ןעּברעװדַא עטכַארּבעג יד ןּופ רעטקַארַאכ רעשַיוװײטלנעג רעד
 ןערעו טר;צ;פילַאװק ךעלקרַיװ ןעק רערעייז ףַארטדנע רעד
 .סקִיפּוס סלַא

 עלַא;ּברעװדַא יד ןעמּוק ,ןעועג ןעבֹוה רימ לװ ,בגא
 ןיא ךיֹוא רֹנ ,ןע שיריַא ּב ןיא ןיֹולּב טשינ רֹופ ןעגנודנעוו
 סָאד ףַא ןָא טוַײװ 181 עזַײװ .ןעשט;:סעהרעּבַיא
 - .עש לקנערפ-םֹורד סָאד ףַא ךיֹוא ןּוא ללכּב עש ? ס ע ה

 טקירד ץכע* ףַא רעטרעװטּפיוה יד ןעגעו -- ,26 8
 טלֹוװ ערעַײז גנוטַײטַאּב עוויטַארויעּפ לד , זַא ,סיֹוא 185 2411 ךִיז
 ,"צ סקִינּוס םעד טַימ ןערעלקרעד טנעקעג ןעמ

 ןעּבֹוה דימּת טשִינ זַא ןערעװ ןעזִיװעגנָא זּומ ףיֹורעד (

 .ןָיז ןעװ;טַארֹויעּפ רעטרעװטּפיוה עקִיזודָיד

 ןּוא עטנַאקַאּבטלַא טנַאה רעטִילרּב טימ טכיורּבעג 11 1; 8
 עשִיסּור ןעצעזוצרעביא ףַא ןעגנודליּב-ץכע- ענעגייא רעמ ךךֹונ
 דיי םעד ךַײלג טַײטַאּב ן'טיֹול ןענעז סָאװ ,ַאטקַארטסּבַא-לַאּברעװ
 ס ט כ ער ַאּפ שכ :ש"ּבצ ,וויטינ;פניא ןעטכעלטרעווטּפיוהרַאפ ןעש

 0608808406816סטכ עט כַארטרעּבִיא .5 6206

 .11 6606:048 סטכעט;לה .9 6
 ס טכערהִָיפפיֹוא עטּוג 11 6664 סטכעדער

 .13 6תהזסטמ8816, 08008686816, 0280060086
 סטכעלקֹוש .18 600208 סט כ ער צ יה ש (עגלצלימיא)

 19 60/9608 ,0006210 ס טכערֹוּב .18 06
 .20 סטבטמ סטכ על דלז .19 600208 סטכעלגנַאד
 4627 8884210 סטכ עצינש .21 .0ץעזומ סטכעלּוג

 1) אסחז848 8116 5, 8616/246 ?ט/ 500918ח110116א1ס0ח 7

 ס006ז/26995ו80תװ60 2128. 7100088 1907, 2316 --

47 



 םּוצ ןעצישפיל .ַאּב ןערעהעג) ןעלּכַאקוװ עלַא לד -- .וו"זַאא

 .סנַאוינ ןעוֶ;טַארֹיעּפ ןַײק טשִינ םִיא ַאּב ןעּבֹוה (ןימ ןעכעלכאו

 ןמלס ַא ןעגנודל;ּב עשַיגֹולַאנַא ביל טֹוה דלעפנעסקַא 8
 ינלרעטש סָאד .ןעש;דיישַיניַארקוא ןיא טַײקטַײרּפשרַאפ רעַײז ןופ
 עשירָ;גנירּפש יד טשִינ טסַײװ סָאװ ,שטנטמ ַא לָאז לו, :לכיט
 19 *טַײטַאּב אבקנו רכד סָאװ ,ןיסיו ןעצ כהע רדרַאּפ
 קַאמשַלג ןיא ,ךִיג רעַײז לכָימ טָאה ץ כ ָ* ג ָא + עצנַאג סָאד,
 טַימ ןיצכיד ערָלג עלַא ;ד, .21 "ןיטינימ ליװצ ןיא טגָאזינּפָא
 ַא) .32 "השק  טינ ןינעז ןיסַײװ רימ יװ ,תושק עלַא יד

 רענַײא ץכנגוי ַא ץכוּפי ֹול דניװשעגַא ץכִיּפִיטשעג

 ערעסעּב תונידמ ערעטלע ןיפ ךַײא טנ;רהעל ,, .86 "ןרעדנַא ןִיפַא
 עכילטע ּוצרעדג 63 'ןוצ כרהָיפ נַײא עריגללק ,םיגהנמ
 טינ ענסִירּפ ערַײז טִימ,, 71 "ןַײלַא רימ ףַא רעצכל;מהָירַאּב
 ,כילהצצרע ד םעד ןּופ ,.72 יןִיצ כֵלגָאז הרות עטיוו;לּבלהיג
 האנה קרַאטש יֹוזַא טִינ רענַײק טָאה רעטרעװ סנַאמסקָא טי
 איד - ,72 "לכימ אֵיװ ,טכַאליג קרַאטש יֹוַא טי ןִיא ,טַאהְיג
 שָאד דִימּת וָלֹא תֹואגח רַאפ, :(1870 סעדַא) טלעװ עטרַאנעג
 עליָאװ עכ;לעזַא טִימ,, 96 "תואגח רַאפ ץ ככֵילה ָאמ עטכער
 שיט ןִיטַא טהעטט שאו דעמ רעד טָא, 70 'ןִיצכ;ילעמִיג
 רָלֹד זָאל ,, 11 "ץ כָל קי ס ןַײמ ןּופ טכַארּביג ללגנלא שָאד טָאה
 = ר 7 ד ןָא רעטִיּב זזא רלמ ,לחר רעדָא ןילהעצרעד עמַאמ יד
 עטרַאנלג ַאזַא טרעהִיג רהָלֹא טָאה , .52 'ךיוא ץ ככל ה ע צ
  ןצּבק - .105 "ץכיר ַאנָל ג עמַאס שטַאטס .ַאה ַאח אח ,טלעוו
 סָאד ןימּונַלג אּוד טסָאה איו, :(1870 סעדַא ליֹּמׁש רשע
 *: טניעליג ָאד טסָאה ּוד סָאװ ןדי-בתּכ םעד = | ץכַיּבִיושְי ג

 "ץ כילּוה רעַײא ןיזָאל שיֹוא ךעז טעװ שע זִיּב טילּוה רהיא ,, 7

 טלנ ןלא סָאװ ,ןדצ טנעצעמע ןעטיאהא =) ץכיטלַאה א, 9

 ךיֹוא ןיפנַארּב קנורט ןַײק זיא ,ןיפנַארּב קנורטַא איו טרעװ רהעמ
 16 "טרעוו טננ

 יורּפ קיטלַאװעג סקיפּוס רעד ןיא ּפ"קג ןופ י"מ ןיא 6
 - .ןעצישפיל ַאֹּב יװ ,עלור רענעגַײארעד ןִיא בור סָאד ,וולטקּוד
 ףַא ,ןעדער סָאד = | ץ כאד ערט  ךַא טֹוא טנַאטה, :עשרַאװ
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 ."ןרּופקעוט ןרַאפ ?וװ עריעווש ַאַאז טסַימַאג (גנ;טימ ןעשיטַילוּפ א

 :ןןעדער ךַאט ןַײק =| ץכֹוד ע ר 4ג סק ױד שגנ ;א ולמ טצ;

 .ֹוּב:א ןפ ןכַאמ ףַאד 4מ, ."דער ש:ּוג (וטאמ ;א טסעמ

 סוד,--.עונֹורּב ַײװצ ןּופ ךיִז ןעטעּברעּבַיא ןַא ה"ד ,"ץ כֹוטיעּב

 .טירד , ."טלעג ךאֹמ טסֹוק ןץכעּפעלשּפָא סָאד=| פ ּו אץ כ 4 פ ע לש

 ,(תסז8ס08016 :1041 11 ב"ופ) *"זכאװַאדרֹומ וי םּבלַאה

 :ס, .הפיסא ןא ,ךַיז ןעמּוקנעמַאוצַא ,"ץ כאמ:קַאמַאו;צ ס,

 -."טֹיעװ ט טפּוא לז ּוװ ,ךַאז סק שגנ ,ץכ ולֿנּפש ט םָאנַאּב

 : עקרָאװ -- .ךִיז-ןעמֹוקַאל סָאד ,'ץ כ ע מ ֹוק ס 5 סּוד,, :קסרעשט

 .ןַײלק-."ץ כ 8 ל ּו ּז מ ס טנפעג ןריעוו טָאס יב ,ןיֹולס ןלּוּוצ ש;ג,

 ןטשיע םטּב דלַאּכ- ,'7 כ 4 מ עג טשיפ סוד, : קצנימ

 ןיא - חק אממזמיפ 'סור ,טסם6/ז 'ליֹוּפ ןּופ ץעזרעביא ,י"7 כ 4 מ ע נ

 וצ ףַא ה"ד ,"ץ כ 4לּוּו צ ס ֹוֹו א ףֹוא  ןעמ טפיוק עװעדַאי

 טפ;ר ץ כ 4 פ 3 ר אלַא; :קצוװטוא -- .סעטַאר ןיא ןעלַאצַאּב

 ,לַארטס;גַאמ ןּופ גנוכַאמטנַאקַאב עכעלטנעפע = ץכעפור) *,יע

 :ווקשּורּפ--.(ןעשטנעמ ןעלעיצעּפס ַא ךרּוד ?עטעטש ןיא ןעפורעגסיוא

 ,תֹוגאד ,שפנתמגע ה"ד ,"אריוכס ;ד !מ ץ ככ 43 ט סט בֹוכ,

 ץכאלּוּוצט3ב טל ע ג סק -ָןפ ֹונ , :עצינלעגומ --."ןעטֹופולק,

 ןּופ ןעילּב סָאד ץכ 43ל ב :ענשטעסַאיּפ - .ףסיװ ׁשגנ עליו

 :שזדֹול -- .גנוליקרַאפ ,ץ כ 4 ל3 ק :וװֹודרַארעשז -- ,רעמייב יד

 = ץכאלדנַאהאטנִיא ,ןעגתרעדופ = ןצ כאראדֹופ

 ;א ץ כא גיַאל ט ד סוד; :ןִילֹוװרַאג -- .ןעגנולדנַאהרעטנוא

 :עװעקַיל -- .תוקיה ,ץכאגיַא ל?צ .(קויה רעד) "טיֹורג ןיעוואג

 טמ;קס, :(ק רעוועללּפ) ווופעזוי -- ."ץ כ 4ג153 װ צ םִיש -ווא;

 ןגא ןאלמיט יַאלאנאדנשטפ ,ןאיַאראדארַאג אנאדלשספ ֹופ ךאד

 ץכאוַאַאװסווא :יֹוׁשְיַּבַיַר - .ץכאלוומס .ףצכאדערַאג

 - .ת900ה06018 'םּור ,אטח ַא ןעצעמע ןעזַײװסא סָאד

 = ץ|ןכ|עפּור) "עב 4 פ ר טק סור ש;נ טקיש (מ, : קצנלק

 ,טכ;רעג יו ,עיצּוטיטסנִיא רעכעלטנעפע ןַא ןּופ טעּברַאפ רעכעלטפלרש

 :ץישָארּפ - .ץכ 8גיצ י 8 ג .(כו טַארטסיגַאמ 4,יײצִילֹוּפ |

 וצ, :(.ק .העקָיל) קצֹוטס - .רעטנֹלּפ ה"ד ,ץכ ,יַארדַאג)

 .םוא סוד יא ;צ, ":טאיעװ סאפע ץכ אפְיֹוק ט פ םּוד ןא
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 ;(ק רעצלעק) ןישטִלוַײּב - '*ו טאיעװ סאּפע ץכ א ּב ַא ר ש
 דלאה ;0, :גרעבמעל - .ךיזןעטלאהַאּבסיוא סָאד ,ץכ 8ילרק
 טמוא רו מ סט ,ץכ4ד ערגג ס ,סלמש;ג ס טווטש -גא ןרווו;ג
 ךאסס טַאאג, :ץעילדעש ןיא ךךיֹוא -- ,ןטיעג;גסביא ךסז
 ןימ ןצ כטיע גטיימ אסיֹורג ןזק, .ןעדי;ל היד ,"ץ כ ס ד ַא ל
 םאד ךונע :ץֵלְׂשֹול -- .;קויה) ץכטגיעל ס ד ."ןיעווג טש;נ ךיא
 .ןױטנוקכָאנ םעד ךָאנ ,ןעוכָאנ םעד ךָאנ היד ,/כ5פק 'קכּונ
 ;(זילרק רעניטיל) עצינ'לַאס -- ,'כו סעטסילרעלעװ יד ש"ּבצ ,ןעריל
 "ץכַאליעצראד סמ

 עטערקנוק ךיֹוא ןעגנודליּב עכלעזא ןעּבֹוה ףעלטרַאדנּומ .4
 ץמאנטאגבווא ,(עשרצװ) ץכו;טַאגנוּוא ש"ּבצ ,גנוטַײטַאּב
 ץכולט 8אגנוּוא 8נ6װ; ,םישוּבלמ = ,(סּפעש ,קסלעשַאנ)
 6נ6ר1שספ , .ם"ופלנוא עשלרעטיל;מ ,רעדַײלקרעטִיל;מ ,(עשרַאװ)
 ץ'כ 4 ט 4 גנּווא , ,םלשוּבלמ ,(רֹוודִנוווג) *ןצ כ 8 'טאגנוופ
 ,סָאד, "זכאילקיװ-8 8 סוד, : עשרַאװ -- 1,(.ּפעש) "טאיעפ עא
 .ץכוּביעילקס .טקמפעגנַײא ,טלעקלוועגנַײא ולא סעּפע סָאװ יא
 ,סשכעליּפש היד ,י5 צ ב 4ל5 ּפש טק שנ אס, .םּוקָיּבַארֿאנמּוג לצֹלְה
 סָאװ ,טלעג סָאד ,ץכאוישלס .ץכעקעג 8 ךכאד?ודאַא
 ,?ָאד הי"ד ,ץכאש1מ?+צ .(טַײצ רעסליועג וַנ ןופ "ןשמ ןנא) טזיײל'מ
 .צײה ,ץכ אנע רּב :קצנולּפ -- .עטשימעגוצ סָאד ,ּוצ טשלמ'מ סָאװ
 ץכ אוַאַא ה 4ג :ןעגעז ןעוו;טקעלוק--.'בו ןעליֹוק ,ץלֹוה ,ל8:;רעטַאמ
 טַײקצגֿג ןײא ןענעז סָאװ ,םינינּכ עפורג ה"ד ,(ענ'לוּפמלס ,ידורגעשלוו)
 שיליֹוּפ ףַא .ץס82808 ש;סור ףא) רעמנטנעגליא ןײא ו ןערעהעג ןוא
 ,טנײה הנחמ ַא = (עשרַאװ) ץכ4טנ לה 42 .(86/סע

 יסַױקע ערעדנַא טָאטש טכיורבעג ,ןעגנודליב עכלעזא (2
 ,(שרֹוש ןעקיּב"עזמעד ןּופ לָאמַא) רעטרעו עשִומָ;נונלס עקלדנער;ס
 ןעוו -- .רעטקַארַאכ ןעקידגעקרַאטשרַאפ לַאפ ּוצ לַאפ ןופ ןעגָארט
 וװ) שטַײט רעווטַארטעפ טימ רעטרעװטַײצ ןּופ ןעמַאטש יז
 טימ לז ןעגירק 'כ| ןערטנעג ,ןעײרדרמפ ןעלדִיז
 ןטצעל ;ד טַימ עִיגֹולַאנַה טיול -- ,רעטקַארַאכ ןעװיטַארויעּפ
 ןופ סנַאװנ םעד ןָא ןעגנודליּביץכע- ערעדנג ךיֹוא ןעמענ ןעמרופ

 = ,6ךרעפ ןְלפ ןלטנוא סוד צחמ;1ע מי :3088 11 (6



 טנַאינ ןעקיזודמעד ןעדנִיּברַאפ ,קזוח ,לֹוטְלּב ,גנוטכַארַפּפ ,טורדרַאפ
 ,עִיגולֹוטימ ןעּבַײרט ,ךעלריטַאנ ,טטַײה ,8 ץטָימ

 ךיז ןעק סק;פוס םעד ןּופ עַיגֹולֹומִיטֶע רעד טימ ךיֹוא (3
 ,ןערעװ ןעזיװעגנָא ָאד לֹוז רעּב;רעד .ןעּבעג טשינ הצע ןַײק 41
 רעד יא ד"הא ןיא - .,םרֹופ שרעמירּפ :ד טשִינ ןַיֹא ץכעי זא
 עלארטַײנ טכַאמעג ןעמ טֹוה םִיא טימ ןּוא ,:8ת1 ןעוועג סקָלפּוס
 עשִיריַאּב לד ןלא טשרקיערעד ,ןיז ןעוולטקעלוק טימ רעטרעװטּפיוה
 ,רעמַײּב ןּופ ןעמענ סנעטסנַײמ םיׂשרש יד ןענעז ד"הט ןיא , .מ"מ
 ןענעכַײצַאּב רעטרעװ עטריגיפוס ;ד ;ןעסקיװעג ןֹּוא ןעכלורטש
 "עגנעמ רעַײז רעדוא ,םענלאניא ןעטקַאװ עכלעזַא ּוװ ,טרֹוא סָאד
 (םיטתסותסזח ןַײטַאל ףנ) '0ז80/ ש"בצ ;(270 8 11 סנַאמלִיוװ)
 רעד ןיא רעטפע ,ד"הַא ןיא ןיֹוש ךִיז ןעגיפעג ךֹודג .ע ס עץ ֹוצ
 סנַאמלָיװ) "ןימ רעדנַא ןא ןּופ אוו;טקעלוק ךיֹוא ,טַײצ רערעטעּפש
 ד"הַא ערעטעּפש לד ןיא ןיֹוש טערט -ג0/ ןעבעל -- .(268 }1
 יד ןלא ןעּבילּברַאפ זיא סָאװ ,:80ת םרֹופ יד ףיֹוא ןעסולג
 ןּוא רעיַאטש גרובצלַאז ,ןרעיַאּב ןוא מ"מ עש;שטַײדרעּבַײא
 יו טמּוק לַאקֹוװ ןּופ גנּוכַאװשּפָא ןּוא גנַאלקמּוא  ךרוד .ןעטנרעק
 ; לַאקוװ ןּופ לַאפּפָא ךָאנ ןוא ,י1תס שִירַאופיר ,:6תס ד"המ סָאד
 עשירלי ערעטלע ןיא -- .(276 8 11 סנַאמלִיװ) 104 ןּוא סה
 רעצריק רעקיודרעד טָלמ ןעמרֹופ ךֹונ רַימ ןעניפעג ןעלעווק
 ירעטסמא) גנוצעזרעביא-ך"נת ,ןעויוהנעצוה אב ש"פצ -- ,גנודנע
 46 10 רוהיעשי) 'ףוס, ןופ ץעורעביא ,ת ךירע ריג :(1679 םַאד
 .רעביא גמ ךישימיג .(11 8 בֹללא) "אמג, ,'(31 08 םילהת) "הנק
 ןלא ּוצ ךִיז ןופ רּבחמ רעד טייג ײפרעד ,"ברע , הּכמ רעד ןּופ ץעז
 םילהת ;18 17 8 תֹומׂש) 'תויח איילרילא ןופ, ןרעמַאלק עקיקע
 (1714) הרורב הפש סרעווונאה ןופ דייבתּכ רענלַלוװ -- 2451 5
 : 228 (1714 .מ .א .רפ) תונחת רפס - ,"ךי רע רג ,ףוסג : 3

 | -- .,ןיראר :טצעזעגרעביא 6 10 והיעשי ןיא "'הנק 6 (
 -ב9ה רעקיבלעזרעד טרעװ 459 /8 םילהת ן27 ,25 ,20 8 תומש (2

 ןצטירד ןּוא ןעטשרצ ןיא ,{ גנושימ ראפ טימ טצעזעגרעביא לעבצקוװ רעשיצר
 ;ןעדרעס ןיא ,תֹויח אייל הילא ןופ ;ןרעמַאלק עקיקע ןיא ןעהעגעגוצ זיא לַאפ
 - .רימ לדליוו ןופ
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 רּציאַפ ,"םימשּב יּבשֲע ארוּב ןמ טכאמ ןטײ רק ןופ שע זיא

 ."הכרב איד ןמ טכאמ ךיט יי ר ק יגידניקעמש

 ?יעועטִיּפע ןַא ןעמּוקַאבוצ סקיפּוס רעד טֹוה ד"הנ ןיא (4

 טוה 1004 ןעקִיֹודמעד ךיֹוא .(2/6 8 11 152 8 } סנַאמלַיװ)

 טכישומיג ברע :ל:שנַא 'ר לש רפס .שִידִיי ערעטלע סָאד

 ט כ כ ײ פ ש ןימ יקור ,068 !טכירארי ג זאד ןיא ףוסּב ,8

 תת טכי ר עריג :ןעויוהנעציו - .ג טכיזומ ג םגא 0

 .א םיכלמ ,54 43 והיעשי ,21 40 בֹיא) "הנק, ןופ ץעזרעּביא

 וחיעשי) "ןומגא, ,(3 ןּוא 3 2 תומש ,6 2 הנוי) "ףּוס, ,(15 4

 .א םיכלמ ,18 13 תומש) ' ףּוס-םי, "טכירעריג רעמ, 3 9

 41 8 ,19 7 תומש) 'םימגא, ט כיזיומי ג .(9 9 הימחנ , 9

 ,25 14 והיעשי) ''םימגא,, ,(38 107 םילהת) "םגא, טכיזומיג

 "םימגא, טכיוימיג .(21 40 בויא) "הצּב., ,(32 81 והימרי

 - 441 47 לאקזחי) 'התאצב, ט כיזומ ג .(:8 42 והיֵעשֹי)

 הּפילק 46 ט כ שיּפ ןתש :"היורּב הפש ,, ןּופ די-בתּכ רענלִיװ

 םגא 63 טכאייּפ ש קֹור ,62 ט כ שימ ג בורע ,28 ט כל ייש

 ןטרוא לייט ןייא ןא, : תֹוניחת רפס -- 9 רש װ טכיוומג

 יגידקעמש טכיט ײ װ ק אייל רלא ןּבאה ּוצ תּבש ןא ןמ טגעלפּפ

 .ײ רק ךילגעג ןור שלא תּבש דובּכל ןדנוּבג רדננא וצ ןיכאז

 יי ןֿמ טכאמ רטיירק יגידיקעמש רּביא ...ןקעמש לואוו אד איד ט כיט

 ןנווטיצ גידיקעמש שאוו ןגיל טכעמ רשאוו ןיא רבא ןעוו,} ,8

 טאש ידאנאגיפש רדא ט כליש גוותא רדוא טכליש

 .ט כא ײ ּפ ש : םככ (1797 ךַאּבצלװ) שפנה תחמש - .217 "שקינ

 יזַא ךיא ןַײמ ,-ט- ן'כָאנ ןעמּוקעגּוצ זִיא סָאװ ,0* םעד (

 ט27: סקיטּוס ן'טימ וו"ה ץנעי רעדֹוא סָאד :ןערעלקרעד ּוצ

 טפוא עסַיוװעג ןִיא ווָיטְינעג סלַא ןערוװעג טכיֹורּבעג זיא (טפע-)

 וצ טרעהעגפיֹוא ןעמ סֹוה טַײצ רעד טַימ ; ןעגנודנעוו עטשונַאּב

 ןט;מ) ןעּביֹהעגנָא יז טֹוה'מ ןּוא וווטינעג סלַא םרֹופ יד ןעליפ

 ךיֹוא ןענעז עַיגֹולַאנַא טיֹול ; ווְלטַאנְימֹונ סלא ןעסַאפּוצפיוא (ם'

 יץכע ןִיא ןערֹוװעג טלעדנַאװעגמּוא ןעגנודליּביטכע- ערעדנַא עלַא

 - .טרוא רעדנַא ןַא ףַא - םעד ןעגעוו רעיֹונעג .ןעמרֹופ

 -- .(208 || טנַאמליװ) 860ז/60+ דיחנ (1
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 בֹור סָאד ,) ןעסקִיפּוסוויטּונימיד לד ןעגעװו -- ,27 8
 ('טכיורּבעג ןענֹוזרעּפ ןּופ ןעוװ;טָאלעּפַא ןּוא ןעמעניננעגַײא ַאּב

 ַײז םגה זַא 131 2104 ןַײא טניפעג ,יׂש- ,י'4- ,קישט- יג

 רעּבֹוא ַײז ןעּבֹוה ,, ךֹוד ,!!שִיװַאלס ןַײז {!?) טנעקעג ּוליפא ןעטלווו,

 :ּונייהד ןּוא ,"!װשרעדנַא ְךיֹוא ןעלעלַארַאּפ עקידריװקרעמ זַײװלַײט
 סָאד ,|? 11 טָימ תּוכייש ַא-רַאפ-סָאװ} :1תס עשינעלַאטיא סָאד

 ךֹוד וָיא טַײק;לעוטַײל ןַײז ...:480װ1 רעגרעּבלרַארופ ןּוא רענרעּב

 ןַארַאפ זָלֹא ,םעלַא םעד ףַא טקּוקעג טשַ;נ, :ּוצ טלג רע ןּוא ,סיֹורג

 יּוצסיֹרַא קנַאדעג םעד דמערפ-טשַינ טכַאמ סָאװ ,סניֹוזַא סעּפע

 רעד ןִיא -- ..."ןעש;װַאלס ןופ ל'צ- ןּוא וינ- ןעטקיפּוס לד ןערַיפ

 .שָיװַאלס 4 עלַא ןענעז ןעתמא
 - הינע- ,ּויניי רֹונ ,ויני טשינ יא רעטשרע רעד 4

 וונדּושט ןיא ,'כו וינ;ּבַאּב וינ;טַאט הינ:מַא מ :ץינעמערק

 :עשרַאװ *!וקּוק ,ּוינ;טֹוג ,יֹוא, :טרַאסנעדער ערעילימַאפ ַא
 - וי נג א מ ַא מג ."אק;רדלצלַאג עטַיג ס זאא ּוינ אט
 *ַא מע :14 לֶיֹּפש רשוע ןצּבק ,ש"ּבצ ,ןעדלעפנעסקַא ַאּב טפֹוא
 *? ּוינַא ט ַאט הָאיֵא , ..."סיֹוא ּוד טסגָאז סָאװ .ךָאנ ּוינ ַא מ

 אל, 52 "א יי גָד ר ַא נ ,טשינ ןַײװ ,, :טלעװ עטרַאנעג איד
 ןיֹּבעל ןַײמ ּוד טסגַײװ סָאװ,, 58 "א װ גָי ט ַא ט רעד טיטסעּפ

 ָאינעטלַא ,, :עלעקרעס -- 60 'ז ךיֹוא עז) 51 "אינִיסע ּפ
 יד ןּוא יָא נ ע מ ַא מ יד רַאפ ןילַײצרַאפ דלַאּב ןַײג טעװ
 ךָאנ רעד ןּוא ,יִא ינע ט ַאט םעד רַאפ ָאינע מ ַאמ

 .34 ."רעוַײה יד ןיא ןַײג ןיֹׂוש וטסגעמ ָאינפ אני רב ג

 םּוק, .42 "ָאינ ע מ ;װל מ;2 .64 ?ָאי נ ע מ 1 מ ענעדליג ,
 ןיא ש"ּבצ ,ןיקצעניל ןּופ טכיֹורּבעג - 72 "ַאינ ָא טא ר ּב
 "וי גע'ר עב ,, ,168 "וינ ָאט ט ָא גג :"לעגנוי ןעשידיסח,
 ּוינּוצּומ .ּוינּוצּו ק, 84 ֹווָיזירּפ רעד) ס''ממ ןּופ ךיֹוא -- .3
 קרעװ ענַײז ןִיא ש"ּבצ ,ע"ש ןּופ -- .("ןעיסָאװד טימ ןעכַאמ

 ,עלעסָאמ ,עליסי, ,114 1{ "וי נ ע ט ָא ג, ;(1003  עקַארק)

 11 "לישרעה ,עלעמיש ,עלםהרבא ,וינ ע ּב יי 5 ,ליק'לאומש
 / ישמורפ, 3 "וי גע ט ַא ט, :ַײװֹולֹוס עלעסוי ןזא 4

 - =-.04 385 ְךיֹוא (3 -- .45 ,29 ,24 ,23 ךיֹוא * -- .45 ךיֹוא (1
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 ףרינעּפמעטס ןלא 107 "וינעט ַאל 1 168 '"וינ'הר ש
 "!ויבצמ ַאמ, 72 "!וינעטַאט, ,5 "!וינָא טט ָאג
 1107 לעכ;טנערעטש - 26 ינעּבויל ,הינעצרַאה, 6
 ,לליקעי ,:(1982 עשרַאװ) ןושרג ונברד םרח רעד--.לָא * נו ט ַא ט,
 יָאיביטָא ג, 8 "וָאינ ָאינַל ק עי !ןַײמ ןיּבעליקעי ,השליקעי
 יו ר ַא ה, :1883(27 עשרַאװ) רָאטקַאד רעטנַאקעּב רעד - 5
 -."ָאי נָא ב ר, :20 ( רָאי וטרֹוא םיתמה תיחּת - .ָאיֿג
 - .2פ ןוינעװַײפ 44 וינעװ ַײ פ :ר;טפמ רעכ;לקַ;לג רעד
 ,144 'עלעצרַאה ,עלענירק הויג ע בוי ל הינ עמ ַאמ, ם"ג

 וי גּומ ַא מ, ,(טגאק רענוװוק) 167 .וינעּבויל היגעשודמ
 "צינּוּבּול ,עינּושּוד, ,175 (טנַאק רעװעלומ) 'ּוינּוּבויל
 "ו!ציניּבּויל טינ ןַײװ ,עינלש ּוד  ,טָינ ןַײװ( ,1
 "ףעקנַאשעג עינּוב וי ל רֶלִמ טָאה גנָיֹר םענעדלָאג א, ,6
 ;ךעלטכערַאפ ןּוא ׁשַינֹורְיא) עשרַאװ ןַיא - ,(טנַאק רעקסנִימ) 0
 :(הּב טלמ רעדוא הּביה ןֹושב ךיֹוא "ווי נונ ַא מ ןוטיג סג
 ,טלַאה ךלא - .(!סקיפוס רעטלעפוטרַאֿפ ּוינּוינאצנ;רּפ ש
 ,זחהתגטת18 ,06/טת14 ,08מ060ח18) +(018)6 צשלליופ סָאד זלא'ס
 ןוא ,(34 11 ,870 11 ,250 ,77 1 3"ופ ,8 ףעלטרַאדנומ

 טכַארטַאּב ןיא ךיוא רשפא טמוק'ס .:(ט)ח!ט וונטאקוװ רעד ונייהד
 ב"װפ 62086טמ0) -0010 סקלפוס ןופ שמו וָיטַאקֹוװ רעד
 ןעמונעגרעּביא זיא תלחת זַא ,רֹופ רֶימ לעטש ךיא - ,(630 0
 ןעמרופ יד ןערעוו ,ךעלקרלוו ןוא) לָאּפ-ףור ןּופ גנודנע יד ןערווועג;
 טוה ךָאנרעד ,(ןעוווטשקוװ סלַא טכיֹורּבעג טפֹוא ןעלעווק יד ןָא
 .ןעמָאנ ןלא ,ןעלַאפ ערעדנא ןיא ךיֹוא ןעצונַאב ןעּביוהעגנָא ַײז ןעמ
 הלשינעג ןיא ,('טקואג טֹוא ײנאמַאמ ַאַאמ , : עשרַאװ) לָאפ
 ףיז טמוררַאֿפ 63 5 -- .'כו (?סײנַאמַאמ טָאמ א סוד ,, : עשרַאו)
 זא ,ןעלַאפעגנַײא טשִונ לא םִיא רעּבֹוא ,-תֹוס סקִיפּוס 'ליֹוּפ ן'פַא
 ,ולטטקוו רעד זיא רֹוקמ רעד

 טוה עשיעטרקוא סָאד ךיֹוא --.גגּוק רע מנָא
 ן88- ,6864ט8 : ןענֹוזרעּפ עכעלּבַײװ רַאפ זיֹולּב) -ץ
 ףוטטאקרו רעד רעֶּבֹוא ,(40 ?קצוטס ס00סייסצ מא ,אצ 8

 אי ,0089צמס) .ץ80 : ןעלּבצנַאמ רַאפ -- .יץוצס זלא



 םוצ -- ץוננס :ויטַאקװװ ,(23 ,225 } ב'וא זשמעס
 ירעצ ןעשִידיי םעד גנויצַאּב ןלא ךיא לעטש ןעשיניַארקּוא
 .סיֹונ :ץינעמערק .ט ןפַא שטעווק ן'טָנמ -ּוצֹתָז סקלּפוסלעט
 "ַאינַאטַארב רעטיג אק :טלעװ עטראנעג ;ד - .:'נֹוּכ

 "גד טסנַײװ סָאװ אָי נָא ר עט כָא טק ,56 "אָלֹנָא ר א נ/ 8
 אינָאט ַאט, :לִיּפש.רשֹוע;ןצּבק -- .01 *אָי!נָאטַאט, 1
 ןַײא טצעז, ,46 ..."ןהָוט רהיא טעװ סָאװ ,אָלנָאמַאמ
 .28 "שיט םעד םּורַא אֵינַאמ ַאמ רעד טימ אָינָאטַאט
 =טעש םסקיפוסולטונימיד ַא טוה עשִיליוּפ סָאד (2

 סָאד .(04 11 ע"פ ,130 רעבֹוש סזמונמנ8ע0201, זתט18ע02ש8)

 .40 ?קצוטס זסתץסידאצ ,08קפו1מיגתזא) .יז וה ע :עש;ניַארקױא
 ז18:חמ* ,זיסהץע סייז אימ ,18מיזתאיפ) .יז יז טיט : עשַלסּור סָאד
 טרֹוד .קגש טגוא :(.ק רעקציול) קסנרוטרװשט -- .(סעואש
 ." 13 א :רועשט:דרעב .לקגש טגּוא :ערטסֹוא ןלא ןּוא אפֹוג

 ;:עשרַאװ ק:שטנַאמסגנלא : ץלנעמערק ןסילק:ט ט
 ןקנשטנַאמרעג נוי :לעגנוי עשידלסח סָאד .ק:שטנַאמו גנלי

  ןיַאל ָא ס 107 ַײװֹולֹוס עלעסוי 10 לעקַישטנַאמרעגנוי 2
 :(1880 ענליװ ןהּכ רעד ,ןַײטשָאלּב רע .ליק;שטַײװ
 ,"ומ ןוא י"מ ֹולַא - 0 קָלצּבַײל ,9 קָיל צמ ערב ַא

 "טרװלטונלמיד םעד ןעלבצנַאמ רַאפ טוה עשִיליֹּפ סָאז 6
 יּבשתסנס ,130 רעּבוש 5461010) *0/ש וולטַאקוװ ן'טַימ :610 סקִיּפ
 ל6ו8 רעּבַײװ רַאפ ןוא ,(33 011 48660010 ,240 91 כ"וופ
 ,/8 1 282018 ,868 1| ף"ּפ זתהזתס1ה) +618 וולטאקוװ ן'טלמ

 סס0ימזזג , אזםאז ה) יז : עש;ניַארקּוא סָאד -- .((8
 .רשועןצבק - .:8 ףֶא רטטאקוװ ן'טימ (149 11 181 } ּכװא
 עשראװ) ןעטפירש ,ץרפ - ."ןִיצל א רשי ר ףא, :19 ללּפש
 - 90 01 עיצ'המ ללש ,44 ש עיצ'הנח 0012 4901

 174 אנלצנּוחמ ,034 עיצ כע מ :לעגנ עשידיסח סָאד
 צב עמ ,עלעמָאי ,;קשרעה ,קלטיא ,,צ'םּדה ג 170 ;צמ ָ;ש
 יָארּפ ַא ןופ עטכישג ט2 :2 םיתמה תיחּפ - 80 -צ נַײרק
 ,רעּב ןעסײהיג טָאה סָאװ ,ןעד" ןערשּכ ןוא ןעכללרהע ,ןעטס

 .רועשטנלּפ - ."ָאקרעּב רָאג רעדָא ,א  צ ר ע ב ,ליֹרעּב ,שִירעּב -
 רעּביא 6 רעשִיליֹוּפ רעד טַײג ּפ"קג ןּופ י"מ ךיא - 'צ 3

 אפ



 |- .עש טל איר בג : 157 טז ןעצרפ ַאּב .(74 1 2) שט ץוא
 ףַא ןעמעננעגַײא עשלעדַײמ ןּוא עשרעבַײװ עגנעמ לד ןופרעד

 יפע טס ,;שט לע פ ;שטּוג ;שטלאּב : אשט- 065

 ,(5461018 ,1061018 ,60018 ,821018 עשיליופ יד) ;שט

 ,הוח ,עלַײּב ֹוצ ;ש טנַאכ ;שטפ ַאכ ,;שט'יעב

 4 ש טמ ּור װ סט ,אש ט װו װ עשלעצצנַאמ יד ןּוא ,(הנה

 .שינעמּור ן'רַאפ טגנערּב 62 5 -- .(םהרבא ,ףלֹוװ ּוצ עשרַאװ ןִיא)

 ,:018 'ליֹוּפ ץפַא ךיז טפּוררַאפ ,, צ נַא כ ,4א צ ,בֹוּב ; "ךָיּד

 .וָלטַאקוװ רעד רעכִנג זא עלעווק ;ד זַא ,רעּבֹוא טעזרַאפ

 ,זתםתתטע518, 0820518) )918 עשִיליֹוּפ סָאד זִלא יׂש= (}

 ךעלגעמ ןּוא ,(320 1 ב"הּפ ,24 11 ע"פ 06ע0918 ,(8

 06/ט8 ,ּפעתוזֿפ 4815 ,קז802180ו8 ,42184ו5) .(ט)5 ךיֹוא

 4860910) -000910 רעדוא (350 1 ,545 ש1 ,44 עוז ,652 { ּב"וופ

 ַאּב ךַײלג) +(ש)916 ווװיטַאקוװ רעד ונייהד ןּוא ,(44 טו ּב"ווּפ

 : טוה עשי;ניַארקּוא סָאד ךיֹוא - .ךָיא ןַײמ ,(ןעסקיפּוס 3 עלַא יד

 וא .יִע ס10 רויטַאקֹוװ ,(255 1 ּב"וא ז8ייץסמס) יז 0 0

 } ב"וא 020ץ08 ,זוסץסא ,אםזץס8ה ,עהנזץסה) .ץס8
 ןעשִיליֹוּפ ןּופ טרעו ּפ"קג ןּופ י"מ ןיא -- 96 { ,191 1{ 1

 4 ש :מ ַא מ ;ש :ט אט :עשרַאװ - .(129 1 א ליגפ) ש 8

 ,א,שֹוטעפ ;ש:בּוּב גש:דיַאז ;שֹוטכֹוט ;ש:נ3ז

 .,שכ סיֹונ באר גש:מַאדטסטמ ;ש;:רעה 44:מ?מ

 ךיֹוא ןערעה ןעמ ןעק ,שש ןעּבעל) ;ש:;ק צול ;ױּפ רעה

 -. שאמ למ :ֹונַאזדֹוּכ -.:ש כאיוג בר : ווֹוקשּורּפ -- יש

 עוולעק'ס ןִלא ולפא - ;ןשַאמַאמ :(ק רעקצניק) ץיווולדלש

 -..י:שִינֹורק ןַײמ ּוד ןּוא; :23 עלעקרעט--.;ש ט טע פ : (י"יזמ)

 - יע ש ;} ט ַא ט :14 (1854 עשראו) ךודיש רעטרופרעפ רעד

 ץיפ - ש גימ לא ז :7 (1883 עשרַאװ) תובא רבק סילַאטנשי

 ,844*5 11 יש ע ט ַא ט :(1915 1 ןעטפלרש) טפֹוא טכיורבעג

 ,168 ןׂש ,944'5 ,פ'פ25 ן} :שעמַאמ ,104 |ט ;שָ;טַאט

 1ןש ,פ"פ25 ןז ;ש ר ע ט כ ָא ט 8934 || :!ש עב ָא ּב

 -- 218 ןִׂש *ש ינ ַײ ר ט 460 ןט ;ש'הא ל 0

 .סוקָעתַצּפי ןעמרֹופ עוו;טַאטנעמגװַא יד ןואא -- ,28 8



 4580ת0תשּפ ,811/שּפתעּפ ,816אשתעֿפ ,זח08)8תשּפ ,8)ֿפּפעתעֿפ
 רעדֹוא .שץת |?| ףַא סקִיפּוס ןערעדנוזַאּב ַא,, 132 1411 טנימעי

 ןַיא |?| גנודנע עקִיווד;ד , זַא ,טלַאה ןּוא ,(צ"מ ןיא רֹנ) 8

 עסיֹורג ַא ,281:0ת6 - 884140) .סחס ןופ טסקַאװ ,שָלנעלַאטי*
 רעטשרע רעד ןִיא זַא ,טשִינ טקרעמַאּב רבחמ רעזדנוא -- ..."(ץַאק
 .לַארּול ּפ .סת- וַיא ןעמרֹופ עטכַארּבעג ;ד ןּופ רעטסקעז ןּוא |
 זיא סָאװ ,ס קליפ ּו ס ,רעדִיװ ,רעדרעפ רעד ןִנא ,ע 1 ס ק ע לפ -

 ןעגעוו זַא יֹזַא ,(} ,90 8 1 א לייגפ) רַאלוגנַיס םִאּב ןיֹוׂש ןַארַאפ
 ּוצ ףַא - !ןעדער ּוצ סָאװ ָאטשינ ָאד ווא .סת6ס ןעשינעלַאטיא |

 .רעטנוא טשינ ןעמ ףוַאד ןעלַארולּפ עטנַאמרעד ;ד ןערעלקרעד
 ,העיסג עטַײװ אזא ןעמענ

 טימ רעטרעװטּפיוה ןופ ןעלַארולּפ עשִידִיי לד ןעשיווצ (
 ףיֹוא ןּוא סי ףִא ןעמרֹופ ךיז ןעניפעג (142 8 }1 4) סקִיפוסית

 איד ,, :43 (1886 עקָארק) ןעידָאלעמ ,ריפַאש .ּב - .04- ףַא

 םרָאװ רעד ,יקצענול .י .* ,"תובצמ איו ןהעטש סענעמיֹוק
 ףינצו עלַא ןופ ךיֹוה רעד טצטעז, :(74 1 ּב"פ) ןַײרח ןְלא -

 ךורגעשִיװ ןיא - ."ןעסַײּבנָא םעד טכָאק עמ סָאװ ,סענעמיֹוק
 ץוח ,לַארּולּפ סלַא ןגיֹוּב אל א פ רעקַידרמועּב-ג"ל רעד טֹוה
 סאנאגיעװ :עשרַאװ -.ס4נאגיַאּבל ַא פ ךיֹוא ןגיַאּבלַאפ
 (ןֹוגַאו ה"ד ,'ןגָאװ, ּוצ) ס 4 נ 4 ג ַא װ ןּוא (ןגּוװ,, ּוצ)
 יס 434 ק ל1 װ :וכוטסנעשט - .ס84נאגיעצ װ : ץינעשזֹוק
 ,19 (1809 עשרַאװ) ץלעפ ןעסּפעש ַא ןיא ףלָאװ ַא ,ּפַאלק םייא
 ,,ץראװש .ל ,/87 (1884 עשרַאװ) סעשיווילפ 'ר אָלצִנַיד ,ןיזיײרד .י
 לגע ,ןרעטשנעגרומ .ַא ,9 (1905 וווקלרטעּפ) טסָאגוַא רעכַײר רעד
 םילשורי בצמ שדקמה תיּב רעד ,87 ,23 ,9 ,(1898 עשרַאװ) בהזה
 ןופ דיל א ,ןֹוניּבעל .ל ."סעגעקלָאוװ, : 4 (1900 עשרַאװ)
 -.,"ס עבד ק לֶא וו, :17 (1884 עשרַאװ) .,,ןָלרהָאי סשטנעמ םעד
 :(עיצללַאג) יֹולסלנַאטס ,(ק רעוװַאר לעטעטשַײנ ,ועשטרָאק
 - .ס 434 ט ס ע ק :לסלנַאטס ,עשראו .ס 8 נ4 טס ַאק
 יז איד עלחר .ס 4נ4ש ?ק :ץיװעינרעקס ,עקרָאװ ,עשרַאו

 ,ץלהעינרעקס ,עקרָאװ - .סע גע שִֵיק עכַײװ ;29 ןירעג
 ,קירטעּפ) ועלַנס ,קצוטס ,קצולּפ ,שטַיוװיֹול ,(,ק ,ווָיֹול) ץְלווֹוקסְלל
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 סענע דָא שי :8 (1878 עשרַאװ) עלעקרעס .ס 4 14 דּוו ש :(טנַאק

 ,עשרַאװ--,"ס עג ע דָא ש, ;8 (1888 עשרַאװ) דמלמ רעשינַארָ;ט .:ןהָאט-

 :ץָלגעשוק ,זדַארעש ,קסמֹודַאר ,שודֹול ,דֹורגעשַיװ ,וועינּוקוא

 ןקרּפ םוקִי רעד .סג1:ק עטש :גרעבמעל .ס8נאק עטש

 יעשרַאװ - .סּונּוק ע ט ש טימײ :4 (1885 גרעבמעל) רעטקָאד

 ןעשיליֹופמ ןּופ ץעורעּביא סלַא ,(ןקיר, ּוצ ס ,נ 4 קי װ

 :שזדול ,עשרַאװ - .סאנַאט'לַאּפ :עשרַאװ - .8120164ש

 יגּוטַאג ענעדִישרַאפ) סאנאפ-ור ב :עשרַאװ - .ס4נאגיצר

 - .( ןרהגג וצ) ס ; 2 ר ּוּוג :גרעּבמעל -- .(ןעפנֹורּב ןעג

 א - .סאנאשֹורגסקלֹופ :שזדל .סאנַאשֹור ג :לקִיר

 - .סינע טפ ַא ק :16 (1873 רַלמֹוטַלשז) ּוהֹוּתה םלֹוע ןיא עזַײר

 * ף ַא ש :עשרַאװ ."ןעלּברעש,, ס 4 נ 4 ּב ר ַאש :ץיוועינרעקס

 יגשמ השעמ ,ןרעטשנעגרֹומ . - "פעט ,רעלעט,- סא נ 83

 ,ענטּוק ,עשרַאװ - .ס ענע טייל ש :18 (1881 עשרַאװ) םִיפּתוש

 סיֹוא ןַײטשנעסמַיּפ בַײל - ."ס 4 נג 4 ס ע אטַיג, :ץישודַאר

 ךָאנ סָאד ןָאק ךּואע :70 11 (1894 'מעל) האוצ איד ,ַײמֹולֹוק

 ןַײמ ףיֹוא ּבָאה ךּוא סָאװ .ס ענע כ ַײ צ עולּב אּוד ןוזַײװ סיֹוא

 *ַאמא ס ַאמ :רעג = .ס8נאק רַאּפ :ץעילדעש -- ,'בייל

 .ס 8 3 8 ש

 .לעצנַײא ןַא טנעכַײצַאב ןויו ה לַארולּפ רעד יװ יֹוזַא (2

 טלעדנַאה סע ןעװ ,עשרַאװ ןִלא רע טמוקַאּב ,דנַאטשנעגעג םענ

 :!עיסקעלפ-לָאצרעמ עטַײװצ א ךֹונ ,רָאּפ ןַײא לו רעמ ןעגעוו ךַיז

 -.ס אג8ויֹוה :ךיֹוא טרֹוד טגָאז'מ ."ס -דיֹוה ;ד ן;פ ֹוכיֹוס סד;

 ףַא ןעלַארולּפ ערעדנא ךיֹוא ןעמּוקַאּב הּבס רעשִיגולַאנַא ןַא ןהָא

 ךּונ אגניעס; : עשרַאװ ..68 גנודנעלַארולּפ עטַײװצ יד .סת

 ןגא ןאגניעה אוה 27, : עשרַאװ ."קֹור -{פ ס84נ48טיוצ

 סאנאקֹוט ש ,"עזנ;צ, ס8נאו-לצ :עשרַאװ ."סאנאטיוצ

 .ס 4 ג84 כ ַאז :שטשימַאז ,םעלעכ ,עשרַאװ .*קוטש, ּוצ צ"מ

 .ס :נ: כ אז :(ץינעמערק ןעּבעל) עינדור

 ךעז ןטלַאהטּב :טּפעש ןיא ןעמ טגָאז הבס רעשיגֹולַאנַא ןַא ןהָא (}

 2ד טֹּב :טיקסיװ ןיא ,(ף לה טָאטש ס גע ֿפיֹו ה) ס-פיוה (ש;דלי -;א

 .(ןצטסירק ה"ד) ס-טסלרק ; עשרַאװ ןיא ךיֹוא ןּוא ,(ןעטסירק יד ַאב) ס-טסירק
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 טמֹוא רעַײז ס- טָאטש 04: טָימ לַארולּפ םעד ּבֹוה ְךִלֹא (3
 ,סנַאוװיניּבָאגוצ םּוש ןהָא ה"ד) ןַיז ןעלאוטַײנ ןָנא טרעהעג
 טלַא) טנעצקַא-ץַאז ןעקרַאטש רעטנּוא ךיֹוא ןעטלעז טשִינ רעּבֹוא
 טַײקמַאזקרעמפיוא ;ד ןעקנעל ּוצ הנוּכ סרעדער ןופ קּורדסיֹוא
 .קינַיוטסּוװַאּב רעֶד ןיא טֹוא .(טרֹוו עקיוודסָאד ףא שוריפּב
 הבס.סגנולטשטנַא יד ןעז ּוצ הטונ ךיא ןִזּב גנונֹוטַאג רעשנגרענע
 שטעווק-רקיע ןעוו;סנעטנלא רעמ ַא ַאּב :גנּודנע רערעגנעל רעד ןּופ-
 ּוא ,ןערעװ טקרַאטשרַאפ טרֹוװ ןיא שטעווקַײּב רעד ךיוא זּומ
 טשיג טֹוה ףַארט רעקירעהעג רעד ןעװ ,ןעלגימ טשֶננ זָלא סָאד
 רעקידנעדליּבּפַארט זיא םִיא ןִיא רעגערטפַארט ןּוא ,לַאקוװ ןייקי
 .ֹוטנֹוק (ם- רַאפ לַײװ) ןָא טרעװ סָאװ ,רעכלעזש ךֹונ ּוצרעד ,ח;
 5+* ןּוא ת ןעשִיװצ ךִָיִז טלעקַיװטנַא -- ,גנוטללג עשיטנַאנ
 .שטעװקַײּב םעד ךיז ףַא טמענ סָאװ ,לַאקוװ;טקַאהּבַארַאװס ַא|
 ףַא ןעמרֹופלעלַארַאּפ ןעּבֹוה מ"מ עסַלװעג סָאװ ,ךָלִז סמענ ןּופרעד;

 ןעועג רבֹוג םרֹופ ערעגנעל ;ד טֹוה ערעדנַא ןיא ,ס4- ןּוא
 ךיֹוא טצּונַאּב טרעװ ןֹוא ,ןעדערסיֹורַא םּוצ ערעמעווקַאּב ;ד סא
 ,שטעווק ןעשִיגֹול םעד טשִינ טגָארט לז ןעוו ,טלָאמעד.

 ןערעקרַאטש ַא ךרוד טרֹוװ סָאד ןעכײרטשרעטנוא םַעּב 64
 ץַאז ןלא טרעװ ןערעסערג ַא םעד ןעּבעגּוצּוצ קעווצ ן'טימ שטעווק
 ןעמעננָא סע ןעק ,קנַאדעג ןעטגָאזעגסיױרַא םעד ןיא אליממ ןּוא
 לָאמַא טּבַײלּברַאפ סע ןעכלעוו ַאּב ,רעטקַארַאכ ןעװ;טַאטנעמגוװט ןא;
 רערעו;סנעטניא רעד טימ ןעװ ,טלָאמעד טשרקיערעד ,ךיֹוא
 יֹוזַא .גנורעדנע עשַינֹולֹומַ;טע ןַא ךךיֹוא ןעדנוּברַאפ זִנא גנונֹוטַאּב)
 טיה אז{ עכלעוו ,69/6װשמעּפפ םרֹופ לד ןערעלקרעד ךִנּ טזֹול
 | ,ל"נמ ןלא טרעהעג

 ןגיוא לַארולּפ םעד ְךיֹוא זלא רָלא טימ ע;גולַאנַא טיֹול (8
 ןעװַיטַאטנעמגװַא םִיא ןעּבעגוצּוצ ,ס6= רעד ןערווועג ןעגנוהעגּוצ
 :םעדָאר .סָאד טעשעג ןעלַארולּפ ערעדנַא טָנמ ךיֹוא - ,סנַאוינ
 ןֵיא ,ץלװונסוס ןזא שיגֹלַאַא "890 ל ַאװ 4 ג טכַאמאגס
 בײפ ."ס 814 טל ַא װג טכַאמאג;/ } עוועשטשולוו .ץלשעילפד
 : 18 (1804 גרעּבמעל) עלַאּבַײל ןּוקיּת ,ײמֹולֹוק סיֹוא ןילטשנעסמיפ
 ּוד טרעהוג טשיונ .ַאד טָאה רֹוא זַא ,שידיחַא שזַא רומ וואס.
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 גןענעז טנַײמעג ."עוווג זּוא טרָאד סָאװ סּונּוט ַא װי ג

 . ?ףיֹול ךַלא, :עװַאר ןנא טגָאזמ ןעװ - .ןעטלַאװעג ע ק ר ַא ט ש

  ןרעטַײװצ רעד טִימ ןעמ לָיװ ,'ס אנ4כוװ אניַאש ּוד ןש ךאד

 א רעַײז זיא ןעכֹוװ לָאצ !ד זַא ,ןעקלרדסיֹוא גנודנעלַארולּפ

 ,עסיֹורג
 יה 45 סיֹוא ןעמרֹופ ;ד טימ רעדִנװ ע;גֹולַאנַא טיֹול (

 רופ עװ;טַאטנעמגװַא ;ד ןערעװ טנעקעג ס } פ לַארּולּפ ןּופ ְךיֹוא

 -- .טכּוּב גיֹוניַז עכלעוו ,411199שמעפנ

 לו ץד+ ןּוא שטַא- ןעטקִיפּוסוַיטַארויעּפ לד --- ,29 8

 רַאפ ,:80010 ןעשִינעלַאטלא ץטָימ ןַײז ךדשמ סיֹוכרּוד 139 ןז עז

 168880610 ,112760010 : ןעל;ּפשַײּב זיװצ טגנערב רע ןעכלעוו

 ?טעּפש , ןַײמ ל"גפ) של וװ ַא ל ס ,ךעלרַנטַאנ ,זיא שטַא (

 זלא סק;פוס רעד ,(62 5 ךיוא ײוו 8364 }1 ליפ"דיל ןִלא 27 8 "ןושל

 ףהױהמ ןּופ מ"מ עשישטַײד לד ןיא ךיֹוא ןעגנורדעגנַײרַא

 ,(104 עזַײװ) ןעסַײרּפ

 הּתעתעל רָיֹמ זֵיא ץו סקיפוס ןּופ גנומַאטשּפָא יד (כ

 1 לֵיפיידִיי ןיא 42 8 "ןושל-טעּפש,) ןַײגרעד ּוצ ןעטָארעג טשִינ

 ןַײק ךוד טֹוה ןעשינעלַאטַיא ןיא העושי ַא ןעכּוז רעּבֹוא 5

 טפרַאדעג ןעשֶידִיי ןַיא טלֹוװ סקיפּוס רעשינעלַאטיא ןַא ,טשִינ םעט

 :ןַײמ ךִיא) ןערָנלִימַלסַא םִיא ןעלֹוז מ"מ יד זַא ,טלַא יֹוזַא ןַײז

 תיל ןיא ןה ,ש :לֵאקֹוװ רעד טגנָ;לק םיֹוק ,(םענַײז לַאקֹוװ םעד

 .יללו סקיפּוס רעד זּומ ,י'מ ןִיא ןּוא ל"יזמ ןּופ מ"מ ל"נ יד ןִיא ןה

 ,טנעקעג טשינ יאדװַא טֹוה י"ל סָאד .גנּוי סָאמ רעסיװעג ַא ןְיא

 - .66 ַא ןּכש לֹּכמ ןּוא) ש ןִיא 8 ַא ןעלדנַאװמּוא

 גאז טנַײמ ,קיד- ,סקיפוס:טרֹוװַײב רעד --- ,30 8

 - .12 - 2 88 11 א רעּבֹוא לייגפ !ישיגעלַאטיא ,, זִיִא ,8

 לעהגַאהעב ַאנ) גנּונֹוטַא ב רעד טימ -- ,31 8

 רעשִירַי רעד ןיא רֹוטקַאפ רעקיטכעמ ַצזַא זיא סָאװ ,('7 8

 ,תֹויהש עסיֹורג ןַײק טשִלנ ןיזאַז טכַאמ ,גנולקלװטנַאכַארּפש

 ןופ גנּור;צודער רעד חכמ 57 * ףַא תֹורּוש רָאּפ ;ד (

 רעטרעװ עטלעטשעגפיונוצ ַאב דִללֹג ןעטַײװצ ןעטשטעווקעגמּוא

 רעדג :לרעּפ ַאוַא ןעגנֹוהעגנָא טרֹוד זָלֹא ַײברעד - !ץלא ןענעז
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 צנַאטשַאּבגנַאלק ןעלַאמרֹונ םעד ךיֹוא ןעשִידִיי ןיא טרעדנע טנעצקַא
 ,ט+ סט ם1ת ,2 28 ש| ל"גפ ,ףַארט ןעטשרע םעד ןיא
 טנַײמעג קל;טנעק זִיֹא טימרעד ,42ע8מ(ישמ ,םסוזחש} טָאטש
 ןעמרֹופ עשִידִיי ַײװצ ;ד ןּופ ןעלַאקֹוװמַאטש יד ןערעלקרעד ּוצ
 םוז ןּופ ןּוא טֹרֹוװ ןעטשרע ןיא 88 ןופ ךִיז ןעזַײװַאּב סָאד רֹונ
 םעד טימ ןּוט ּוצ טשינרָאג טּולֹוטּבֲא רעּבֹוא טֹוה ןעטַײװצ ןַיא

 4207 8 }{ 8 ,1114 8 1 ןא{ ל"גפ) !שטעווק

 + 73  ףַא - גנונֹוטַאּב ;ד 1414 טרָי;רַאּב ּפָאמ ןַייא ךֹונ (2
 מת ןַיא זמ ןּופ גנּולדנַאװמוא ענעפנרעגסיֹורַא גנונֹוטַאּב ךרּוד ַאּכ
 בנּונֹוטַאּב לד .4088תש| ׁשִידַיי = ם8טזחו00116 ןיא רָיֹמ ןעעז

 שש רַאפ ת ןּוא ות ןעגעװ !קִידלּוש המשנ יד טֹוג רעּבֹוא ָאד זִיא

 יעוש סָאד = .114 8 סרעדנוזַאּב ןּוא 119 - 95 9 8 1 1+ עז

 ףעטַײװצ) 08-0-6001 ןוא (ןעסולשעג ס) 66-שס) ?טֹוה עשַיּב

 רענַײק ןוא ,08 60/ טוה עשַימַײּבברעמ סָאד ,(ןעסולשעג 0
 .גנּונֹוטַאּב לד טשִינ םעד לא טגיד?ּושַאּב

 טגעמגװַא רעד זַא ,םַאזקרעמפיוא 111 טכַאמ 171 ,ךעלדנע (3
 ךיוא "טלהרעטשטעװקעגמוא, טגנולק ּפיציטרַאּפ-רבע םַאֹּב םש"
 זעהעג וי 826- טלֹוװ ןַײרַא ללּכ ןיא לװ ךַײלג ..4/
 - .!טשטעווקעג

 ןד ןּופ גנורעדילגּוצ ;ד זָיא גנּודנִירגַאּב ןהָא -- ,32 8
 4165-161) ןעסַאלק-עִיצַאגּוינק 7 ףַא שזַא רעטרעװטַײצ עשידיי

 ,ןעטעּבַיז ן'טַימ ןעמַאזוצ 1114 ַאּב ןעסַאלק 4 עטשרע יד (
 --ּפלט-עַיצַאגּוינֹוק ןַיײא :רעק;טכִיר ,סָאלק ןַי א ךעלטנעגניא ןענעז

 ,4 ןטַימ { עיסקעלפ יד ךַיז טפערט ןע ד ער ַאּב סָאװ ,סָאד

 ןערעדנּוזַאּב ןַײק טשִינ ךֹונ טכַאמ ,ןעטצעל םעד קידנערילימלסַא
 וַא ,טגָאז 171 11 סָאװ ,סָאד קיטכִיר טשִינ ךיֹוא זיא'ס) .ּפָיט

 -- .(8/ { וש ל"גפ) טנעמידור י"עמ זיא לעּצַאקֹוװ םעד ןיא 28 רעד (

 2) ((פוזחפחמ ת ו פ סת 6, 46608:80016 66 56ח680/

 פס868 1108020. : | -- .1895 18010060 

 3 הּכותזסת 081, 016 ומה 1/6906הזװ6ח5 (1.804-}
 ןס.ז6ס 065 140ז648טו360װ060 4181680658 ֹות םסתזחוסח)) 218ח-|

 חמסת 1895. --

 יז



 ! סמיקַאב כו |ע ד ער ,ןע טי ש ןופ ּפלצלטרַאּפ-רבע רעד

 | הריתס ַא זיא'ס} גנודנע עלעיצעּפס םּוש ןַײק |? שרֹוש םּוצ| טשִינ

 {  ןרָאלק קִירעּבלא טשִינ ּולְיפַא ,טגנערּב 63 ןַײלַא רע סָאװ ,םעד ּוצ

 בו ן ע ט ל ש. ַאּב רֹונ ,ָאד גנודנע יד זִיא ,ןעמּונעג שיטענעג

 יז טרָילָלמָיסַא 'כו ןע ד ע ר ַאּב ,4 ץטימ ףיֹונּוצ ךִיז יז טסיג

 סָאװ ,סָאד ּפיט ןערעדנּוזַאּב ןַײק טשִינ טכַאמ ךיֹוא -- .(:4 םעד

 סָאװ ןּופ ,ס- ןטַימ טס; ע;סקעלפ יד ךִיז טפערט ןע ס ַײ ר ַאּב

 לא ןַײלַא 0* רֹונ ,טס- טשננ זַא ,קורדנַײא רעד ךָלֹז טמּוקַאּב סע

 .עוסקעלפ לד ָאד
 יוװטלנקפנלא רעד ןיא לֵַאקֹוװ רעד זיא ןעכַײלגסעד (2

 ןיא רעטרעװטַײצ עסלוװעג ןעלַײטּוצסיוא ווָיטֹומ ןַײק טשִינ גנודנע

 .עּפורג רעדנוזַאב ַא
 ;} 9 ג ע מ ןעיעדנּוזּוצּפָא דֹוסִי ןַײק ָאטשִינ זיא ,ךעלדנע (3

 8 יא ןע סָיװ ןא ןע לע װ ,ןענע ק ןעפ רַא ד

 ןורעּפ רעטירד רעד ןיא סָאװ ,רַאפרעד זיֹולּב סָאלק ןעלעיצעּפס

 ןאראפ ןענעז ,בגַא - .:4 עיסקעלפ ;ד טשִינ ַײז ןעגלרק צ'א ןּופ

 ; ע ס ר ַא ד ו"צ סָאד ֹוי לַאפ םעד ןִיא ןערוטקעלפ סָאװ ,מ"מ

 םרֹונ זלא ּפ"קג ןּופ י'מ ןלא - .} ע ס ל װ װ"צ סָאד ךיֹוא ןּוא

 טפרַאד 4מ ,םּבּוא טפרַאד אמ ,טפרַאד סע :עשרַאװ ט פ ראד

 טאל :קצולּפ ,68מ;ק:צפורט טפרַאד (מכ :קצנימ-ןיללק .צלַאְקֹול ס

 .(ץְלווונסֹוס ןלא שיגֹולַאנַא .:טפרַאד {מ5 :ווקלרטעּפ ,סַאַאז ;צ טפרַאד

 יא ּפ"קג ןופ י'מ ןיא םרֹנ) 'ט סי ַא ַא װ ;ת; :שטשימַאז

 ,ץלװונסֹוס ,עלַאיבױַײלק ,עשרַאװ ןיא ש"ּבצ ,ס י ַא װ ּוליפַא

 --..ט סיע וװ : ץלנעמערק .,עוװורֹוװֹוג ,(וו"זַאא װערַאקסַאל ,לעשזרֹוכ
 .רּוטּבַא לד ּוצ ןעגנורעסעּצסיוא לעטנִיּב ַא ךֹנ -- ,33 8

 ,קיטַאמַארגה יכרדּב העותה םעד ןּופ ןעד
  עסִיװעג ןיא ןעדִיי לד ַאב עטִיל ןיא קעװַא טלַאפ )2 (

 ןּוא ,0)1 רֹונ ,0100 טשינ ש"ּבצ טרֹוד סע טסַײה יֹוזַא ,רעטרעוו
 רעד ןּופ גנונכַײצַאּב עשי'גנע ;ד ןעוועג םרֹוג רַאגֹוז טֹוה סָאד
 .סָיֹרֹומּוה טימ 07 גןת| טּבַײרש ,441001800 : ךַארּפש רעשלדל

 עשַ;לגנע סָאד זַא ,קָ;דנעקרעמַאּב טשִ;נ ,טַײקטסנרע רעשַיט
 {} ט;מ ה"ד ,? טימ ןָא שוריפּב ךִיִו טּבַײה ,,1144196ת*
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 לא ,ש 7 ל7 טראדנוט עשידיי א טוה לה .בגא (

 2 ךעלטנעגײא ה"ד ,1 םוטעמוא זיא לַאקוװמַאטש רעד שי ד ?א
 4 רעצרוק טשִינ ה"ד ,ֶש טשִיב ,לַאקֹוװ רעגנַאל רענעפּורעגיֹוזַא
 :ןעּבלרש לעּבַאקוװ םעד ןעמ ףרַאד עלצּפלוקסנַארט רעשלטענופ ןיא
 ׁשַללנֶע ףא 401900 ,)10904 :שטַײד ףַא ;101900 8
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 סָאד !ןעלַאקוװ ע צ ר ו ק ךָאנ רֹונ ןעטאנקמעג ךוד טכיורּבעג
 ,.ימו1ס ןג06ופסתס 50080תס ,ךעלרלטטנ ,טטילה ןיזןיז ןופ ךוּב
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 ר ע 7 ע י-- .שיװלטנַאטסּבוס ויולּב טר;נילקעד טרעװ ןּוא (131 1
 ט שינר ָא ג - .צ"מ ןַײק טשינ ןעבוה 158 רעפ על טי א ןוא
 ןענעז יע ש"ּבצ) צ"מ ןלא ךיוא טכיורבעג ,וו"ה סְלַא ,טרעוו 8
 ,("ןעטשיגרָאג עסיורג עלַא

 יֿנֲא טוה לעקיטױרא ץטמלטשַאב סָאד זַא ,טניימ 10/ ןףוא 64
 טקנופ רעבוא ולא'ס .טרוורלפוַײװנָא ןופ ענטקנופ יד ןעמונעג
  ףעשיגווהרעמ רעד ןא -- 401 ,1804 וסר ל"נפ :טרעקרַאפ
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 .רעטרעװ עטצעוע;טימוצ ל"גמ לד ןלא *ס* םעד וצ 6
 העכַאמסטָאטש 9וק ס דרע פ הגי ק ס ט 5 ע װ לה
 ,ליספרֹוד ,ב ר סט ָאטש הע גרֹוז ר ַא פ ס ט ָא ט ש
 םעד סיֹוא ןעלעלַארַאפ 139 1014 ןעק ןע פור ט ס טול ּב
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