
 זעלדעס העֿפט־חנה
 

 

 
 1913 ,ַאּפריל טן15 דעם

 

 !גליקלעךבין  ךאי . נטהײַ די העֿפט  הָאט מיר געגעבןמַײן טַאטע  . ֿפטעה עאיך שרַײב אין ַא נַײער

 

  ןאיז לעב עס. עַא קהילה אין ליט, בירזך װוין אין יא .ָארבין ַאלט זיבעצן י איך. זעלדע־איך הײס חנה

, מַײן טַאטעדָא זַײנען  חהאין מַײן משּפ. יִידן 2000זַײנען דָא אין בירז . שטעטל ןאיז ַא קלײ בירז. קָאװנע

און מַײן  ברידערצװײ  נעמײַ . בעיעסטער לװש עעסטער ׂשרה און מַײן יִינגסטװש יִינגערעמַײן , מעאַ מַײן מ

.  ו־יָארקיװוינען אין נזײ   .רטדאָ “ רָאז“און “ סלויִ “און " הענרי"זײ הײסן  –װוינען אין ַאמעריקע עסטער שוו

  .זָאגט ַאז הענרי װיל װוינען אין בָאסטָאןָאבער מַײן טַאטע 

 

 
 1913 ,ַאּפריל סטן20דעם 

 

 קײן ֿפָאר גט ַאז איךאָ טַאטע זדער .  געלט טשיקגעגט ַאז הענרי הָאט אָ טַאטע זדער !  ב נַײעסאָ איך ה

סטע עלט דָאס בין  ךאי. ר אײן בילעטאַ ֿפנָאר דָא גענוג געלט  איז עס . ַאלײן ֿפָארבער איך אָ !  ַאמעריקע

ער זָאגט ַאז די . ֿפָארןאיך  װעל ,טַאטע זָאגט דער, ראַ דערֿפ . װָאס װױנט נָאך ַאלץ אין דער הײם קינד

 .מוראהָאב  איך און איך בין גליקלעך. שּפעטערקומען  װעט אױך חהמשּפ ענערבליבאַ ֿפ

 

 

 1913 ,ַאּפריל סטן27דעם 
 

מַאמע די .  זַײנען צו יונג טערסעװשע נמײַ . טעַארב דער ר הײם און מיטעאין ד ןמעאַ מדער  ףאיך העל

איך . בית־מדרש ןאין גרויס מַײן טַאטע לערנט. קרעמערקע אַ זי איז , טניקײרזי , כטאָ זי ק .ַארבעט ַא סך

   ?ֿפָאר ַאװעק װען איך ןמַאמע דער װָאס װעט זַײן מיט – ג זיךזָאר
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 1913 ,מײַ  טן1דעם 
 

ֿפרײלעך  איך בין. קרָאם אין מיר שּפַאצירן אין ּפַארק און קויֿפן קיכלעך. איך טרעף זיך מיט מַײנע חֿברטעס

 .געזעגנט זיךהָאבן טרויעריק װען מיר  געװען איך בין . מיט זײ
 

 
 1913 ,מײַ  טן10דעם 

 

ַא , ר שבתאַ ך ֿפעליכטל: ַאנדערע זַאכןאון ַא זַאק מיט  ב ַא זַאק מיט קלײדעראָ איך ה. הַײנט ָאּפֿפָאר איך 

נט מַײן ברודער װױדער ַאדרעס װּו  ךאוי .געװַאנטאון  ,םֿפָאדע,ן נָאדלע, ר מַײן הָאראַ עמלעך ֿפק ,טעּפל

 !ער רַײךזײאיך בין  –הונדערט דָאלער ב ֿפיר האָ  ךאי: געלט ךאוי . הענרי

 

 

 1913 ,מײַ   טן11 דעם

 

 . און ַא סך הײ, ַאן און װַײבמא , זַײנען דָא דער בעל־עגלה  גןן װאָ יא .ֿפערד־און־װָאגן מיט אַ ָאר ֿפאיך 

מיט  דטערהָאט געַא קָאזַאק איז געקומען און . ען געשװינדגײ ֿפערד די. עדיקקאיז זײער הָאצ װעגדער 

. אונטער דעם הײ ןהַאלטזיך באַ  איך הָאב. געשװיגןן זײער שטיל און עזַײנען געװמיר . דעם בעל־עגלה

.  עברידער װָאס זַײנען שוין אין ַאמעריק נעװעלן זוכן מײַ קָאזַאקן  יטַאטע הָאט מיר געזָאגט ַאז ד דער

 .הָאב מורא איך. דעם צַאר ֿפוןזַײנען נישט געגַאנגען אין ַארמײ הענרי און לויס 

 

 
 1913 ,מײַ  טן16דעם 

 

. געטרָאֿפן ַא מַאן הָאט אונדז. בַײ נַאכט גרענעץ  ראיבער דעגעֿפָארן  זַײנעןמיר . ןאין ּפרַײסמיר זַײנען 

און , מַאמע, טַאטע – ׃מַאן און ַא משּפחהדעם ָארן איצט מיט ֿפ רימאון , ַאװעקאיז דָאס ֿפערד־און װָאגן 

ס װײ־ איך  ?דַײטשצי , ּפוילִיש –ַאנדער שּפרַאך עּפעס ַאן זײ רעדן . ַא יִינגל און ַא מײדל ,צװײ קינדער

 איןֿפָאר  איך, מיר זַײנען נישט אין ליטע איצט –  מוראהָאב נישט  ָאבער איך, איז ֿפרעמד גדינצלאַ . נישט

ן זײער בי איך. ברידער און מַײן שװעסטער נעאון איך װעל זַײן מיט מײַ  ,ײניקטע שטַאטןאדי ֿפַאר

 !טשיקַאװע
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 1913 ,מײַ  טן18דעם 
 

זײ רעדן ַא סך . אין הַאמבורג דָא ַא סך מענטשן ןעס זַײנע. רויסע שטָאטגַא  – מיר זַײנען אין הַאמבורג  

 װעל  נישט װיֿפל טעג איך סװײאיך . זהוין מיר שלָאֿפן אין ַא קלײ. װַאסער און ַא שיףאיך זע . שּפרַאכן

איך .  בַײ דעם דָאק איך אין דער ֿפרי שּפַאציר . מײַ  סטן23דעם  ֿפַארַא בילעט  איך הָאב. דאָ  אַײנשטײן

 !  אין מַײן שטעטל ךקײן טײַ  אָ איז נישט עס!  יב דָאס װַאסערהָאב ל

 

 
  1913 ,מײַ  סטן20דעם 

 

 ,געֿפרעגט זי איך הָאב.  טגעװײנדָארט ַא ֿפרוי הָאט .  דעם דָאקאױף  געגַאנגען שּפַאצירןנט בין הײַ איך 

זי הָאט ַא   !ַא יִיד – זי רעדט יִידיש  .קײן געלט נישט זי הָאט געזָאגט ַאז מיר זי הָאט " ?טוט זיךװָאס „

 דַארף װָאס . מורא זי הָאט . ו־יָארקימען אין נודָאלַאר צו ק 25 הָאבן ףדַארי סט ַאז זװײָאבער זי  ,בילעט

 .העלֿפן איר װעלאיך ?  זי טָאן
 
 

 1913 ,מײַ  סטן21דעם 
 

איך .  ֿפןלהעזײ זָאלן איר יִידן  דיבַײ  בעטןדעם דָאק און  אױףגײן ַארומאיך װעל . ידעעא ןאַ  נטהײַ איך הָאב 

 .ַײבן דאָ לנישט ב ןזי קע. ר איראַ ָאנקלַײבן צדקה ֿפװעל 

 

 
 1913 ,מײַ  סטן22דעם 

 

   רר דער יִידישעאַ ֿפ רדָאלאַ  100בן געגעבן אָ ה מענטשןלע אַ . ֿפרײלעךאיך בין זײער 

 !מעׂשה דערװעגן מַאמע ־װעל שרַײבן צו טַאטע ךאי. ו־יָארקינקײן שיף  מיט דערזי קען איצט ֿפָארן . ֿפרוי
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 1913 ,מײַ   סטן23דעם 
 

 איז נישט זי און“ װעראָ הַאנ„הײסט  זי. סיאיז זײער גרו זי. שיף דיאיך זע   !נטהײַ שיף  מיט דער איך ֿפָאר

 . אויך איך. דָאק אױף דעם ןעשטײשן טרײ מענַא . קוימען און ַא גרויסע ֿפָאן אַ  הָאט זי. איךמײן , ַאלטע קײן

 

 
 1913 ,מײַ  סטן24דעם 

 

סך  ֿפון אַ  מענטשןעס זַײנען דָא ַא סך ". צװישנדעק„װָאס הײסט  טײל ֿפון שיף איך בין אין אַ !!!!  אוי

מַײנע הַאלט זיך ָאן אין איך . איך קען נישט שלָאֿפן. טומלדיק און שמוציק, עס איז קָאּפ אויף קָאּפ. לענדער

 . נישט ַאלע. ַא סך יִידן. מײדלעךבין מיט ַאנדערע איך . זעק

 

 
 1913 ,מײַ  סטן25דעם 

 

יך בין א .און דרעקברעכעכץ װי איז  חדער רי. עס איז שרעקלעך. נטהײַ זַײנען קרַאנק  שןטַא סך מענ ! אוי

 .נישט שלָאֿפן ןקע און איך. זײער קרַאנק. אויך קרַאנק
 
 

 1913 ,מײַ  סטן26דעם 
 

ַא סך . צװישנדעק אױֿפןשלָאֿפן  מײדלעךדעם צימער װּו די געקומען אין ַא מַאן איז נַאכט  בײַ נעכטן 

 זַײן די הויזן ֿפון ַארויסנעמט מַאן  װי דער געזעןהָאב  איך . איךָאבער נישט , געשלָאֿפן זַײנעןמײדלעך 

 .  ַאװעק איז געזען און ער ךער הָאט מי. געהַאט מורא באיך האָ .  נישט שרַײבן דָאס איך קען ,אוי....

 

 
 1913 ,מײַ  סטן28דעם 

 
 ?ו־יָארקיזען נ ן שױןװען װעט מע.  זעלבעדי אלע טעג זַײנען 
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 1913 ,מײַ  סטן29דעם 
 

.  ַאלע מענטשען טער הָאט בַאקוק. ענקאַ ים־קר ֿפַארָאבער נישט , געקומען הַײנט איזַא דָאקטער 

 .איךמײן , ו־יָארק איז נָאענטינ

 

 
 1913 ,מײַ  סטן30דעם 

 

 ןגײַארױסער גליקלעך צו זען ניו־יָארק און זײאיך בין !   ון זײער גרויסאַ יז זײער שײן א זי!  ניו־יָארקאיך זע 

  !  ַא דַאנק! הַאנָאװער, זַײ געזונט. ףשי ֿפון ַארָאּפ ֿפון צװישנדעק און
 
 

 1913 ,מײַ  סטן31דעם 
    

געקומען  ָאנאיך בין .  שװעסטער רָאז ןאון מײַ , מַײן ברודער לויס, איך בין לסוף מיט מַײן ברודער הענרי

ַא , שןטמענ ךַא ס.  דָארטןע עס איז געװען משוג . “עליס אַײלענד„ין געגַאנגען נעכטען אין באיך . נעכטען

הָאלֿפן און הָאט מיר הָאט מיר גע “הַײעס„ַא סימּפַאטישע ֿפרוי ֿפון .  [bdikes]בדיקותַא סך , סך רײען

געגַאנגען דורך דורכ בין דעמָאלטאיך . איצט “דזשעני„הײס  איך. ּפַאּפיר מיט מַײן אינֿפָארמַאציעגעגעבן ַא 

 ךהענרי הָאט מי. ַאלע זוכן זײער משּפחה, שןטסך מענ עס זַײנען דָא אַ . טויער מיט מַײנע זעק ןַא גרויס

 !גליקלעך זײער געװען  ביןאיך .  טהַאלדזגע  זיך מיר הָאבן.  איך ֿפַארשטײ נישט װי. געזען
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