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I זצ״ל גוטמאכער אליהו רבי
פרייסען פון

 גרייריצ^ר ד^ר וואם מופת וואונ^רל^^ר ב^שרל^ן »י.ז
IV̂ ^וולז^ן האט זצ״ל צדיק VP

שותפים ציוויי
ט און כף תקיעת אויף גיוו?ןן בר1ע האבען רואם ב׳ אוני איו^ר ^גנ

ג דך ז״י ה^ב;ןן ווזןרט^ר רב׳ם גירדיצזןר דורכין און . צוידטז^ן טזןיק ו :^ 
 צוריק יןןד;ןן צו ^כנונג ל^יט א:ז גנבה די און ,אנג^ל:טז^ן צתת

• ג^ווארען אומ^קי^רט

 רבי• טארלער רp וואם ספר בןר:המטען פון ןpוואvג אל^רג:זזןצט
̂מןןן מ:טץ גל^^ן אחים האט לאדז פון שליט״א נן

אליהו הדרת
 שלאמאוויץ יצחק י׳ של הפפרים מסחר בית כהוצאת

16 נימר נאוואמיעמקא לאח
הנ״לו ראזענבערג מדל ר׳ הרה״ג המחבר מאת לצמיתות הזכות קנה אשר
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עי 3 בגר״ד־צער ד

 מעשת אינטערעסאנטע זעתר די בעשרייען איז דא
 געננביט האט זיי פון יערער וואט .שותפים צוויי פון

 ווערטער רבים דורכ׳ןגריידיצער און אונטעייןצווייטען.
.געווארען אומגעקעהרט צוריק יעדען צו גנבה די איז

n p ר  בחורים ישיבה מלט ג;ןמרנט יונענד אין ה>:ט רב גרלידלצ̂י
 וועלב^ ,ב^יסלוי פון בחורים צוונ־ געווען זענען תלמירים דל צוולשען .רה1ח

^ן ^ ט. ללעב האט אנ^רען דעם איי^ר און גע׳חבר׳ת ש^נדלג זלך יי א ה ^ 
 רב גרלידלצ^ר "p זלי האם יאהר אכט־^הן צו ןpגעווא אלט \pp זלל וול ??זיי

 י1אז ןpווא. .האב^ן חתונה וועגץן זארגען ןpאנהוי זאלען זיי , ^שלקט •>}הללם
 אכט* פון ^ל^רזן בחורים אז ,געפלהרט רב גרללדלצץר רp ש^נדלג זלך ה^ם
pP ̂ר האט ,יאהר ^ן ג^וואלט נלשט ^ ל א  צוולו דל פון .ישיבה זללן אלן ה

cב פון דוברים pאון משה׳לע, ^הללסען אלל^ר האט לוי pהאט צוויי^ר ר 
 צוויי דל ש^נדלג 'ף1א זיך האבען םלויpב ’ אלן רר.ללםp אלן ,מאידל ג^הללס^ן

צוזאס^ן ןpשפאצ:’מ^הל אלץ פלעגען זלל ,גע׳חבר׳ת חברים  ,צוזאמ^ן לערנען ,'
 הא״ זלי ווען ווארען . צווליטץן י דעם אילנץר זיף גץהאט לילעב באצת האבץן אי[
P] לען זיי אנגץז^גט זלל ער האט ,רב גרד־דלצער מלט׳ן גץזץגץ:ט זלך  זלף ̂ז

 אז געבץנשט זלל האט ו:ון ,צווללטען דעם אלינער האבען ללעב און חבר׳ן יוללטץר
.ברכה און הצלחה האבץן זלל ווץלען דץם >״ורף

 הא״ מאיר׳ל און משה׳לץ חברים צוויל דל און צי_יט א געגאנגץן פץרבט ס׳אלז
p] גץ״ באלד זלף זלי האבץן חתונה דל נאף .ברעפלוי פון בללדע נץהאט חתונה 

 מלבושים, גרליטץ פון אגעוועלב געמאבט זלף האט משה׳לע נעשץפטץן. ׳מאכט
 ׳ שלו נרללטע אלערללי מלט אבאוויץ פון געוועלב א געמאכט זלף האט מאיר׳ל *זון

 שעהן גאדן זלף האבען און נעווץן מצליח באקי האבען זלל .קאמאשץן ,̂*יטלווץל
 געהאלטץן חברים צוויי די ווללטץר זלף האבען האנדעל בללם .גץויץן מפרנס

 אונטערהאלטץן שטץנדלג פלעגט אנדערען ם’דע אללנער פרללנדשא^ט, אלן גוט
.געווען אלז מץגללף נאר וואם אנדץרע"טובית אייף און חסד נטילות א מלט

 לאטץ- זאקסלשץר דץר אויף בשותפות שפיעלען צו בללדע יף1א פלץגץן זיי
 אז ,חתונה זליץר נאף ארוס יאהר עטללכע אלן אמאהל געמאכט זלף האט ♦ ?’'י

 זר מארק. טויזענד צוואנצלו. בשוהפית לאטעריע דץר אויף גץוולנען האבץן
^p] נעבץנשט זר האט וואס ,רב גררדיצער 'פ̂ו ברכה די אז ,פץרשטאנען 

 הא־ אלזא .זרן מצליח בשותפות זאלען זר ,בי_יגעשטאנען זר אלז נץזץגנץן ̂גיס
 האנדלץן זר זאלץן מארק טויזענד צוואלצלג דל מלט אז ,אבנץשמלעסט זלל

 דל און ערטער. פרעמדץ אויף אונטעדקומען זר ווץט וואם טץן,5נץשץ
 פלהרץן וורטץר זיף זאלען , אהער ביז האבען זלל רואם ,גץשעפטען

זר האבץן ,פץרשטאיקען צו זאך די כדי און .משרתים פיט• וורנץר יל ̂ י
בץשטומט



גריידיצער דער4

̂ר זין »ז ב^^טטומט ̂ן פריה^ ̂הר זיי ,רב גרלדיצ?;ר צום פיל
גן־' אלהם זןן ^[h^f יןז1א און ,ת1שותפ דזןם אלן זי_ין מצליח זאל^ן זיי ,ברכה «  או̂ו

̂ן i .איז דין דזןר ווי י1אז ,ג^לד ג^ווי^נ^ם דזןם פון מעשר ד»ן.ם גזןבז
ר ר ̂ד ̂ט רב גריידל̂ע  זין■ האט און ,גזןפריידט ̂טזןהן גאנץ זלי מלט זלך ה}!

fpyJp ̂טזןן דזןם ̂ט ly .עליכם ם1של ברל  לאנגזןן א פזןרפלהרט יט מלט הז
 y צטט ,דזןרגאנ^ן אלז זט י1אז וול ,אלץ ^רצזןהלט אלהם האבץן זט .̂טמלזןס
jpyt קגי׳ןפאה^ן ישיבה *זטן צון ̂ם דזןם פון הטנט. כלז או̂ו ̂וולגץנז  גץלר ג

̂ם בזןלטגט אלהם זט בזןן ̂ם רצ^הלטp אלהם האבץן זט און מעשר, דן!  זט■ ווז
שמלזןסט ,זלך האב?}! שזןפטזןן גרויסץ בשותפות לד»רזןן5 צו , ^ב̂ג  פ^ר* זט נ^ר ,̂ג
ל זןר און ,ברכה זטן מלט הסכמה זטן רב גרטרלצ^ר פון לאנגזןן  שרטבזןן זט ̂ז

ת.1שוחפ נתב א
 ת״ אזוי y האט און א^יסגזןהארכט גוט גאנץ זט האט רב גרטדלצ^ר ,ד^ר
 זאלפו אלהר באופן נאר אנזןר ,שותפות דז;ם צו מסכים טאקל בלן ״אלןז י. ^נט£זןרט
רזןן אונטזןר׳ן איינזןר .^הרללך האנדלזןן  פרוטת קטן זכן מעלים נלשט זאל אנ̂ד

ט אלהר אז צו אי.יןז אלך זאג נאך י1אז ,אחת  דאן .והצלחה״ ברכה האכץן ו̂ו
ר ,הצלחה יף1א גץבזןן זןפ^ס זט זאל זןר גרטדלצזןר פון פ^רלאנגט זט האבען  אב̂ז

 5אטן ״לאזט ג^זאגט: י1אז זט רב גריידלצזןר דזןר האט אמטבע. אב^ר אקמיע,
̂ר חתימה א ט3 אבגלסץן דא  נאז• אזוי זאלץן זט צלנק. פון מטבעות צייט קרלצ

̂רזןן גזןמאכט  קטלזןכדלגע א שטז}הן זאל מטבעות בטדזן דל פון זטט אטן אויף .וו
 זאל זטט צווטט^ דל אויף ״ שלמה״ דוד יוסף ״נח :ווזןרט^ר דלעזזן פון שורה

̂הן ווטטזןר כדלגזן א אויף שטז ד^נם פון ווזןרט^ר דל שורה קט̂ל  זטן מלט נאט^ן ̂י
̂הן זאל מטבע אטן אויף דהיינו נאמץן. מוט^רם ה. משלז שטז ח ל צ ה ל ה חנ  בן,

̂הן זאל מטבע צווטטזן דל יף1א ה בן מאיר שטז תה. רבק צל ה ̂־ אלהר אז ל ̂ג  וו
אן!״' י ג^^ן מטבעות צויט דל מלר אלהר זאלט מטבעות צייט דל ארטלג6 הא^ן

ל ' ̂ן אנשפרזןכ^ן זט ו̂ו ק אטך ,זט ייזןל א .הצלחה אויף גזןבזןן אי̂ו
̂נזןן מטבעות צויט די. ווזןן ̂נזןן ^ווארק פארטלג ז משה׳״ ידידים צייט די ז

ר .מטבעות דל מלט דב גרטדלצ^ר צום גזןקומץן מאיר׳ל און ל^ ,  ■ זט האט רב ^
̂ן זט בט ^ר האט ד^רנאך שותפות. כתב א גזןשרלבזןן ̂נומ  כטכעות**ן צייט דל גז

̂ן אכלס^ל זט’ האט ̂האלטז  אויפ׳ך זלך אנ;זןלזןנט y האט דזןרבט .האנד דל אלן ג
̂לזןגזןן אזוי אלז און ,האגד דל אויף קאפ מיט׳ן טיש ,מלטט זןטלל^ אנגזןלזןנט ג . . 

הויבזןן5אוי ^ר האט ,^רנאך * : גזןזאגט אזוי זט צו האט און קאפ ד^ם ̂ג
̂ט אלהר אויב .הצרחה אויף מטבעות צויט די אטך גלב ̂איך ׳ ̂ן.'י ווז  פלהר

ט ,זןהרללך שותפות דאס  צטט דל במשך און .האב^ן קיום א שותפות דאם ו̂ו
pfi ר זאל שותפות ̂ד  • זאלסע ,משה״ל̂י ,דו .מטבע אנדזןרענם דזןם האלטזןן ̂י

 מאיר׳ל דו און ,נאמק מאיר׳לם שט^הט אלהר אויף וואם מטבע דל האלט^ן
 שותפות דאס ובאם .נאמזןן משה׳לס מלט אלז וואם מטבע דל האלט^ן זאלםט י‘ ,

ט ט ^הרללך, פלהרזןן נלשט זלך ו̂ו ̂ן בטל שותפות דאס ו̂ו ר ד^ר און ו̂ו  ̂י
.נאט^ן״ זטן שט^הט אלהר אויף וואס מטבע זטן צורלק ב^קומ^ן וו^ט

הנט רב גרטדיצ^ר ד^ר ייטט^ר זנך האט ד^ס נאך ' ל̂ז אויף׳־ קאפ מלט׳ן אנ̂ג
מ

 ̂ ■ r. i -׳ ■ ■ י־־;י ־■'ו/
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ן אזר וריטער איז און רלה^י,5 רול י1אז האנד ■די  פן^רטראכט, אנלסזןל געוו̂ז
 ,די 5 ^זאגט אז׳׳י ז::י צו האט ^זעצט גלגיך צוריק זלך האט ;;ר יי^ן

 אז ד׳ניסט דאס .הלכה״ דבר מתרןז אלא מחבירו אדם יפטר ,אל :זאגט גמרא
̂ס רע^ן זיי דארפען חבר, זי_ין טיט דך ^זז^נענט א״נז^ר יי^ן ̂פז  תורה. דברי ז
ך ווללט אלהר און  טאקל אניך מלט אלך ורעל ,^ז^גנז^ן אצונר תיולס אי_יך ד̂י

’"pV] ה?ןר .^דענקזנן גוט תורה דברי זאדט״דל אלהר נאד תירה, דברי עפעם 
 יותר ממונם עליהם חביבים ״צדיקים זאגט גמרא דל !משה׳לע אוים מלך זש•̂׳

 ^לועבט מ^הר זלי אויף געלר ז״־ער אלז צדיקים דל בלל אז ,הליפט דאם י מגופם״
ר און ,^ללעבט אויך אלז גוף דזןר אז נאר אלץ אלז דאס . גוף זך^ר יול  קאן גוף ^

̂ץ מץג דאמאלם ,שא^ן שום אהן גאגץ גאר גוף ^לללגען לר דאם ללע^ן מי  ג̂ז
ם בלל האלט ^ם ו^ן אב^ר .גוף דץם וול פ^יהר ף,’ון5 קיום ^  צר הייסט דאס גו

ץי גוף, דץם דז^רהאלטען  מען דארף דאמאלם וו^רז^ן, ^שאדענט זאל'נלשט '
̂גען ̂טלי י .געלד גאנצע דאם כפרה א פאר '

̂ר אצונד  זאגט גמרא דל .אוים מלך אויך ^ר־זשזן ,מאיר׳ל דו ווללטז
 א ווארפזןן ווזןסט דו אז ,הללפט רא.ם .קאי״ אעיקריה לאוירא חוטרא ^זריק

ר אלן ^^?ק^ן  אזוי ,^רד דזןר צו שפלץ דץם מלט אראבפאל^ן ^ר ווץט ,הללך ^
ר פון גץוואקפען ארוים אלז ̂•ר זיל ^ ווללל .ערד ^ ^  צו צורלק זלך צלהט זאך י
 א בלל דאך מה ,פערשטעהן גרלנג גאר דאם דו קאנפט אצונר הללנט .שרש זללן

 שבן מכל ,אזוי אלז ,עקען צוולל האט ^ר און זאך ראנג̂ז א אלז וואם ,שט*^קען
 קאלזןרט ^ם אז ,אזוי אודאי אלז ,זאך קלללעכדלגע א ס׳אלז וואם ,געלד ג:י נאך
̂ר וואם מענש דעם צו’ ה:יםט דאם .שורש צום צורלק זלך  ^ר• באמת עם האט ז

 אללך מלט אצונד דא האב אלך וואם ,ארי_ין זלנץן אין גוט אללך נץמטץ .ייז^רבט
 זאלט ז;טץ ה^ןלפ^ן אללך זאל יתברך השם ,^זונט^רהללד פאהרטץ און ג^שמוסץט

.נ^שזןפט^ך גוטע ^אכ^ן
^ן מאיר׳ל און משה׳ל א ר מלט׳ן ^זעגזןנט זלך ה  ז^נ^ן און רב גריידלצ̂ז

 אג״ מלט׳ן אלינץר אפילו זיי ןvהאב וו^ג אויפ׳ן ’.בר^סלוי קללן ג^פאה^ן ?ןהללם
ר רואם ,תורה דברי דל אלבערג^שמלעפט י'*׳?ן5*'!  זר נאר ,גץזאגט זר האט רב ד̂ז

רשטאנען יועהנלג ^?*^ן ם &̂ז ̂־־ זר בר ^פעם ס׳האט און ,מרנונג רב׳ם ^  אויסגז
^ן זזןהר נלשט קיקט ר ג^הוי  ׳ ג^בללב^ן זר בר ס׳אלז און ,שמל^ם ^

.^רלג5של^ דאמאלם זרן געמוזט האט רכ
^ן ג^קומ^ן אהרם זץ:^ן זר ייען א  .^ש^£טען זוכזןן צו אנגז^הויבץן זר ה
רם ^ן זר .ג^שז^פטען פז^רשלער^נזן ארג^לענט6 זר האב^ן ®?קל̂ז א  ג^האנ^לט ה

 מצליח טאקל האבען ז.ר און שטלין־קויל^ן מלט ,מאטרלאל״האלץ מלט ,ייאהל מלט
̂ר‘יV̂ י־ר [pp אין ארוים־ נלשט זר האב^ן שותפות פון געלר קרן ן.v'ז

 ״5גזןשץ ד׳רמלשזן דל פון פרנםה ^האט האבץן זר יייזיץן ,פרנסה אריף ג^נוסען
®V• ר יל יי^ט ^ן יירב̂ז א ̂ם אלבער .געפלהרט ה  שותפות פון קאפלטאל דץר אלז דז

 נזןקומ^ן זר נאך אזוי .ג^ווארען גרז^סזןי מאהל אלז; אלז און ^יי^קט?!/
הל ^ צו ט̂ז ^ ם ^ קו־־ נישט האב^ן זר אז באלד אזוי און ^שע&טען. ג ̂ב

?I ן’ וואם ,ט6ג^ש^ גדיים ארן^ א D ^רינ^ן ל^גען צו אירן דאר^ן ז p
גאנצ^ן ’ ’
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̂ול?}ן זיי ע; ב^^טטוטט הר^ן ריה^ר5 ז ר צום פ̂ן זיז , רב גרדדיצי̂׳
ק: אלהם ז״ זאלןןן יןז1א און ,ת1שותפ ד^ם אין זי_ין מצליח זאל^ן זיי ,ברכה «  >ןו̂ו

p p} אי.ז דין ד^ר ווי אזוי ,גז;לד ג^ווי.^נ?ןם ד^ם פון מעשר דא.ס.
i p ט רב גרי״ידיצ^ר  זלן■ האט און ,ג^פר?ןרט ̂ט;ןהן גאנץ ז» מי.ט דך ה̂ז

J p p p ט .עליכם שלום ברלייטען ד^ם רפלהרט זין מןט ה̂י לאנגק א פ̂ז
jp זי̂י .^םי.^ס ^ n ̂י ווי. ,אלץ דזןרצזןהלט איהם  זני צטט ,דזןרגאנגז^ן אי.ז זי״י אז
̂ן ̂נז  ה^״ גץלר ג^ווינץנץם דעם פון ד׳טנט. בי.ז אווץקגז^פאד׳תן ישיבה ז»ן פון זז

ס נזןלטגט איהם זט כזןן  זט ווזןם דז^רצ^הלט א:הם האבען זין און ,מעשר ד̂ן
ר־ זלן נאר ,ג^שזןפט^ן גרויס̂י כשותפות ן5יהרז5 צו ,אבגזןשטי.עםט ,דך ה^נזןן  פ̂ז
 שרליבזןן זלן ז^ל ^ר און ,ברכה זטן מ:ט הסכמה זי_ין רב גרטדלצ^ר פון לאנ^ן

שותפות. כתב א
 גזן* י1אז זט האט און יסגז}הארכט1א גוט גאנץ זט האט רב גרייריצזןר ד^ר
 זאלט אלהר באופן נאר אבז;ר ,שותפות ד^ם צו מסכים טאקי. בי.ן ״איך •י ^נט£זןרט
ר׳ן איןנזןר .^הרללך האנדל^ן  פרוטת קטן זמן מעלים נלשט זאל אנדז^רען אונט̂ז

 ראן .והצלחה״ ברכה האבזןן ווזןט א:הר אז צו אי.יך אלך זאג נאך אזלי ,אחת
כזןן Dpy זט זאל זןר גריידלצזןר פון פ^רלאנגט זט האבען ר ,הצלחה אויף ג̂ז ^  א

ע, מי ע. אב^ר אק ב ט מ  5אטן ״לאזט ג^זאנט; אדי זין רב גריןדי.צ^ר ד^ר האט א
 5נאן אזוי זאלז}ן זין צלנק. פון ת1מטבע קרלצ^ריצייט חתימה א בי_י אבגלסזןן דא

 קטלזןכדיג^ א שטעהן זאל מטבעות כטרע דל פון זי.יט אטן אויף .וו^ר^ן ג^מאכט
רטזןר דיעז^ פון שודה ד יוסף ״נח :וו̂ז  זאל זטט צווטטזן די אויף • שלמה״ דו

 זיין מלט נאטזןן יזןדץנס פון וו^רט^ר די שודה קטל^כדלג^ א אויף שטעהן ווטט^ד
שה שטעהן זאל מטבע אטן אייף דהיינו .נאמץן מוטזןרס ה בן מ ה. חנ ח ל צ ה  ל

הה p מאיר שטעהן זאל מטבע צווטטזן די יף1א  וועמ אלהר אז .להצלתה רב
^ן א ן מטבעות צייט דל מלר אלהד זאלט מטבעות צייט די. פארטלג ה  אלן* .גזןנ̂ז

ן אוו^ק אי_יך זט יו^ל און אנשפרזן^ן זט ווזןל .הצלחה יף1א גזןכ̂ז
משה׳• ידידים צייט יי. ז^נ^ן ^וואר^ן פארטלג ז^נזןן מטבעות צויט דל ווזןן

ן מאידל און לזן ̂קומ̂ז  זט האט רב דזןר .מטבעות די מלט רב גרטדלצזןר צום גז
 כטבעות", צויט ד? נזןנומ^ן זט במ זןר האט דזןרנאך שותפות. כתב א גזןשרלבזןן

 אויפ׳ן זלך אנגי^לזן^ זןר האט דזןרבט .האנד דל אלן גזןהאלט^ן אכלסזןל זט האט
.מלנוט pזןטלל אנגזןלזןנט גזןלזןגזןן אזוי אלז און ,האנד דל אויף קאפ מיט׳ן טיש . 

: גזןזאגט אזוי זט צו האט און קאפ דזןם אויפגזןהויבזןן זןר האט ד^רנאך
̂אלך 'פלהרזןן ווזןט אלהר אויב .הצרחה אויף מטכעות צויט דל אטך גלב ,

̂הרללך שותפות דאם  צי_ימ דל במשך און .האב^ן קיום א שותפות דאם ווזןט ,ז
 זאלסט ,משה״לזן ,רו .מטבע אנדזןרענם האלטזןן י^דזןר זאל שותפות ון6

 מאיר׳ל דו און ,נאמזןן 'מאיר׳לס שטעהט אלהר אויף וואם ממגע דל האלטזןן
 שותפות דאם ובאם .נאמזןן משה׳לם מלט אלז וואט מטבע דל האל^ן זאלסט

 י^דזןר און ווזןר^ן כטל שותפות דאס ווזןט ,^הרללך פלהרזןן נלשט זלך ווזןט
נאטזןן״. זטן שטעהט אלהר אויף וואס מטבע זטן צורלק בזןקוםז}ן וו^ט

D נאך p אדיף״ קאפ מלט׳ן א:גזןלזןהנט רב גיטדלצזןר דזןר ווליטזןר זל!ז האט
די
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̂י הא:ד דל פ^^רטראכט, גץוו;ןן אזד ווגיטזןר איז און מה^ר,5 וול אז
'̂p] י :^זאגט אז.'י זיי צו האט גע;זעצט גלי_יך צורלק זלך ה^ט \ 
 אז הגיסט דאם .הלכה״ דבר מתוך אלא כחבירו אדם יפטר ,אל :זאגט גמרא

ט א״נער יו^ן קקנ ^ ̂ם רע^ן זלי דארפען חבר, דין מיט זלך ג ̂פז  תורה. דברי ז
 טאקל אללך מלט איך וועל ̂ געזעגנז^ן אצונד געוולס אי.יך דאך ווללט אלהר און

ר .ג^^נקזןן גוט תורה דברי דל ד<;לט אלהר נאד ,תורה דברי עפעם דזןדען  ה̂י
 יותר ממונם עליהם חביבים ״צדיקים •אגט גמרא דל !משה׳לע אוים מלך זש*̂׳

 געללעב^ מ^הר זין אויף געלד זיי^ר אין צדיקים דל בלן אז ,הליסט דאס .מגופם״
ר אז נ^ר אלץ אלז ראס . גוף זלן;ןר יול ̂ר און ,גז^ללעבט אויך אלז גוף ^ ̂ן גוף דז  רך

לד דאם ללעב^ן מען מץג דאמאלם ,ש^דען שום אהן גא:ץ גאר גוף כלללנץן  ג̂ז
הר^וול ם מ̂ז בער .גוה ת ם בלן האלט ווען ̂ז  צו היןסט דאם גוף, ון5 קיום ת

 מ^ן דארף דאמאלם ווז^רק, געשא^נט נלשט זאל ך גוף,'" דךהאלטען׳״דץם
• געלר גאנצע דאם כפרה א פאר שלז^גען

 ז^גט גמרא דל אוים. מלך אויך הער־זש^ ,מאיר׳ל ‘דו וונלטער אצונד
 א ווארפ^ן וו;ןםט דו אז ,הללפט דאם קאי". אעיקריה לאוירא חוטרא ^זריק

̂י ,ערד ד^ר צו שפלץ םp מלט אר^כפאל^ן ער וועט ,הייך דער אלן ^^עקען  אז
 צו צורלק «לך צלהט זאך יעדע ווליל ,ערד דער פון געוואקסען ארוים אלז ער זול
 א בלו ד^ך מה ,פערשטעהן גרלנג גאר דאס דו קאנפט אצונד היינט .שר*ש זללן

 שכן מכל אדי, אלז ,עקען צוויי האט ער און זאך אלאנגע אלז וראם ,שט?קען
 קאלערט עם אז ,אדי אודאי אלז ,זאך קלללעכדלגע א ס׳אץ וואם ,געלד כלן נאך
 ער* באמת עם האט ער וואם מענש דעם צו הייפט דאם .שורש צום צוריק ̂לך

 א^ך מלט אצונד ד^ האב אלך וואס ,ארי_ין זלנען אלן גוט אי_יך געמטץ .זוערכט
 זאלט עטץ העלפען אללך זאל יתברך השם ,געזונטעיהיןד פאהרטץ און געשפוסעט

.נעשעפטעך גוטע מזזכען
 זעגען און רב גריןדלצער מלט׳ן געזעגענט זלך האבען מאיר׳ל און משה׳ל

ן קגין געפאהרען אהלןם פ׳ אוי לוי ס ע ר  אג* מלט׳ן אלןנער אפילו זין האבען וועג ב
̂י*׳ןן  זלו נאר ,געזאגט זלן האט רב דער וואס ,תורה דברי דל אלבעיגעשמלעסט ^
 אויסגע־• זין בלן עפעם ס׳האט און מלןנוגג, דב׳ם דעם &ערשטאנען וועהנלג ד׳>!נען
 דער אז ,געבללבען זין בלן ס׳אלז און ,יטמלעם דער געהויבען זעהר נלשט ל!וקט

כ ̂ .שלעפערלג דאמאלם זללן געמוזט האט י
 געשע,:טען. זוכען צו אנגעהויבען זין האבען געקומען אהלןם זענען זין ווען
 געהאנדעלט האבען זין ,געשעפטען פערשלעדענע ^ארגעלענט זין האבען '®^קלערס

 מצליח טאקל האבען זלן און שטיןן«קוילען מלט ,מאטרלאל״האלץ מלט ,וואהל מלט
ארוים־ נלשט זלן האבען שותפות פון געלר קלןן געווארען. רלןך זענען און

 געשעפ* הלןמלשע דל פון פרנסה געהאט האבען זלן ווארען ,פרנסה אויף ^?נומען
®IV שותפות פון קאפלטאל דער אלז דעם אלבער .געפלהרט האבען וולןבער דל ייאס 

 געקומען זלן זענען נאך אזוי .געווארען גרעסער מאהל אלעי אלז און *'^ייייקסען,
בעקו® נלשט האבען זלן אז באלד אזוי און געשעצ־טען, גרעסערע צו מאהל

רעם דערינען לעגען צו ארילן דארפען זאלען וואם ,נעשע^ט גדויס אצן '®?ן
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ן ה*<.ט שותף יןןד^ר און צוויז,^ש^ןפטזןן נ^סאכט ז״ האבזןן גאנצ̂ז
̂פלהרט זונד?ןר ̂ם .גזןש^פט איין ̂ג ט שותפות ד>  ^טלי.כ^, געפלהרט י1אז דף ה̂ז
̂ן אלן יא.הר ̂ם̂ט ט הצלחה די. און ^רדנונג ̂ב ̂הן גא:ץ זלו ה̂ז .געשפי.עלט שז

^ן ^ווז^הנללף וול א ^ ה ̂ןר ג^האט שותפים ביי  גווים זץנץן וו^לכזן ,קלנד
̂רען ̂ווא ף אלן ראם און .שידוכים זלל פאר קלן}^ן ט5ג^דאר שוץ מ׳ה?ןט און ,ג  ד̂ז

 טהוט נדן ג^ס^רען א גלט jyo אז ,שיעור להם שאין דכרים אלו די פון שוין
 גוטזןן א ב^קוטזןן הרע יער דזןר שוין האט דאן .ש*דוף גרעס^רען א דאף מען

 אוג^ אללנזןר גנב׳^נזןן אנהי־יבזןן זאלק ז:י , שותפים צוולל דל אנרזןדזןן זאל , אקט5
ר׳ן ווען היתר מורה שוין זלף האט יזןדער .צווללטען ט̂ז  .אופן אנ׳אנד;ןרזןן אויף ג̂ז

 דאם אויפגזןטהון אלגין דאף האב ,אלף ;אי.ינגער^דט שותף אללן זלף האט אמאהל
ש^פט, נאגצזן ט נלשט אפילו האט שותף פי_ין ^  אלז^ גזןשז^פט, אזא פון ^׳חלומ׳
J מלך זאל אלף מיןקל^ר אלם אפילו p p p , ג  עט־- אראבנזןמז^ן מלר אויף אלף מ̂ז
ר ריודף. ג^נוג זנין אויף אזוי ס׳וועט מארק, טויזזןנד ללכזן  ווגיט^ר צווללט^ר ^
פ- צווללעילגי ^פלהרט הזויבען זלל ווען ,^וי^ן היתר מורה אמאהל זלף האט  ג;ןש̂ז
 גז^נוג,, אוים זלף שלאפט ,ארנףט קלענז^ר^ א האט שותף יזןנ^ר אז ״נאשר .טען

 נשום מלך קאן יי::ף אבער .נללן זייגער אויף זלף הויפט און ,ני_ין זייגער זלף לללגט
 זלזגער ווי_יטער פילה דער אלן און צוועלף. זללגער ויל פרלהער לעגען נלשט או£ן

 רעכענען־ מלף זאל אלך אפילו אלזא ,פלם דל אויף שטעהן שוין אלף מוז זעקם
 אזוי ם׳וועט מארק, טויזענד עט/לכע אראבגעטען אויך מיר אלך מעג משרת, אלם
• או עבירה, גוררת עבירה אז ,בעוואוסט דאף אלז דאם און .ריוח״ גענוג זטן אויף

 שוין זלל עם האט ,גנבה פון טעם דעם פערזלכען צו אנגעהויבען נאר האנען זיל
 האבען זלל צי_יט בק-צור .גנב׳ענען צום געצויגען צו מעהר און מעהר מאהל אלע

 אדן קי.ין גענאג*^ז אדורף נלשט אלז ,געשע£טען צווללערלגי מאכען צ\ אנגעהוינען
.צווגיטען אונטער׳ן גנבה דל מאכען נעזאלט נלשט האט שותף אללן וואס ,געשעפט .

 פרי_יס דער ,מלחמה שעת א געווען דאמאלם ס׳אלז אז ,מעשה א זלף מאכט
 אנגעהוי- האכען זלל און ,צורללסען ארום אנגעהויגען זלף האנען פראנצויז מלט׳ן

 מלחמה׳ א ני.י געוועהנללך וול און מלחמות. גרויסע זלך צוולשען להרען5 צו בען
 פאר פראיויאנט שטעלען צו זאלען וואס ,פאדריאטשלקעס האבען דאף מען דארף

 פאדריא״ א זדן צו זלף צונעמען אונמער אז ,בעוואוסט יף1א אלז דאם .זעלנער דל
 אלע דל אויף מלטפאהרען מען דארף ערשטענם, זאך. גרלנגע אזא נלשט אלז טשלק

 עטרלכע קאנען מען דארף צויטטענס/ זלף. געפלנט מלללטער דאם וול ערטער
 דאף■ אבער ’ קאפיטאל גרויסען א דערצו מען דארף כולם ועל און .שפראנען

 צו מעשיר גרלנג גאנץ ס׳אלז ווארען געשעפטען, געהויבענע דל ון5 עס הללםט
 • צוויל דל מאיר׳ל און משה׳ל .צי:ט מלחמה א ס׳אלז ווען פאדריאד א כלל ווערען

 ווערען צו געוואונשען וול אלז זלל פאר אז גערעכענט אלבער זלף האבען שותפים
 זלך־ האבען זלל .נלשט זלל פעהלט געלד קללן ווארען ,פאדריאטשלקעם הויפט דל פון

 זלד קאנען שפראבען .מארק טלליאן א צוזאמענשטעלען קאנען זלל אז אויסגערעכענט
 זענען מענשען געזונדע און יונגע . עננרלש און פראנצויזלש ,די_יטש ,גוט גאנץ

^ען נלשט זלל זאלען פארוואס טא ,;יי דריאט^מלקעם קכן יי דעפז■ אויסער און .פ̂־
אלעם ״
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ם  בגי אז ,טיל?ןרד,?יט2< הארץ דאם ג^פ^קט שותף יץדץן אין האם ?ז̂ל
ן גלכער ^פלם דאך פץן קאן שזן&ט  גאד זאל ץר ארוס, הלנטץן מטבע די מאכ̂ז
 וואר^ן שותף. אנדץ^ן פאר׳ן וחשבון קלון"דין אבצוגץבץן דארפ^ן עשט

 אלז ,מלחמה שעת א אין גזןשעפט גרוים אזא בי_י אז ,גוט גאנץ זלןז פ^רשטעהט
גללך ̂ן א האלטען צו אונמ̂ז  צוג^• שותפים בילדץ ז^גען אלזא .רץכנונג רלכטל̂ג

̂*ן3 ̂ם צו אל  מלליאן אהאלב^ן ג;ןנוםען האט יןןד;ןר השקות. גרוים מלט געשז^פט דז
^ן זלל און ,ארללן טאש אלן פארק א  ^:לרונג, פרי_יםלשץ בלל ג^מאלרען זיף ה
הא־* זלל בץווללל און .פאדריאטשלק^ס ווץר^ן צו נזןמץן אונטז^ר זלף ייללק לו’
̂ןן  מז^הר נעמץן אונט^ר געקאנט נלשט זלך זיל האבען ל^גען, קאלסל^ גז;רארפט כ
̂ר 'יל ̂דז ן זאל יז רגזןמ̂ז ן נלשט אבץר ס׳אלז .ז^לנ^ר פאלק אללן איב̂ז קומ̂ז  אז אויסג̂ז
א^ן ^וולזיזן, אללן ון5 זיין זאל^ן ז^לנ^ר פאלקען צוויל יל  נעמוזט האט פרללם ד^ר וו

̂ן  אויסגץ״ אלזא אלז ,מלחמה דץר צו ארמיעס דרלל אריף זיינץ ז^לנזןר די צוטלללז
 ארמי^/ ערשטזן דל פון אפאלק אלבץר פאדריאטשלק גזןווארען אלז משה׳ל אז ^ן,“י>י
 * ארמי^ דרלט^ דל פון פאלק א אלב^ר פאדריאטשלק געווארען איז מאיר׳ל אין

קלנ״ און ווללב מלט׳ן ד^רהללם אלן אנגז^זץגץנט זלף האבק שותפים צוולל* דל
עי• ק מלט׳ן אללנץר גץזעגץנט אויף זלף האבז^ן כרדע ילל י ר ^  זיו ויסעו, און אנ

 פראג״ די בלל אלץ ,אריין געגקד אנ׳אנדץר אלן יעדער געלאזט אוועק זלך האגען
̂ט̂י’ ̂רי* ם וול און .אויםגץקומק זע^ן אפז^ראצי^ם מלחמה די ווי ,גרענעצען ̂ייזל  פז

 בלו קנז^פץל פאלקאוונלק זללן מלט גקוארק פאדריאטשלק יעדער איז ,זלף שט^הט
^̂  רמת^ ביד פאדריאד דעם געפלהרט האבץן זיי און וולימאיר׳ל, משה׳ל גוט אזוי פז}ל,5ק
 וו^רקי צו מעשיר זיל ס׳שטעהט אז אויםגעוולזק טאקי זין ס׳האט און מכשול, שום אהן

דא^ . הסבעה בשעת מקטרג ״השטן אז ,בקואוסט אבזןר דאף איז דאם
 הלמזןל אלן אלהם אויף שטן דץר אלז אסכנה, אין אלז מענש דק- ווען אז הלהט

 #כאן׳ אלז אלזא .בזןשטראפען אלהם זאל מען עבירות זטנע ״ דערמאנט און ,מקטרג
 ארע אן געפונק דזוב בעל דער האט דא .חובו״ לגבות מקום חוב הבעל מצא

ב. זטן ןןנצונעמען  מלט אברעכענען הימעל ון5 זין זאל מען אז הטסט דאם חו
 גר^ר. דק וואם ,שותפות כתב דאס געבראנען האבען זט וואט ,שותפים ^ייל
 ע תק עובר און ,^ץןו^ן או^ןף האבק זט און ,געשרלבען זט האט רב צער
 גנב׳^^ן צו אנגעהויבק בטדע האבען זט וראם דעם מלט ,געווען כף

 V ק בעזוב אומגללק יערענם בעשרטבק דא מלר וועלען .אנדערען אונטער׳ן אטנער
■1 אנגק5גע זענק זט אזוי ווי פאסלרט, זלף האט זט פלט יי^ס

 ערי׳ פלעל עןJאויםגעשטא און נויט געללטען ,צי_יט לאנגע א געווארען סערשווארצט
 באר- און נאקעט ובחוסר, בעירום געקומק אהטם זענען זל בלז צרות, ̂®לעדענע

 v^/ משה מלט פאסלרט זיך האט וואם ווערען בעשרלבען דא וועט פרלהער .ייעם
געליטען^ האט מאיר׳ל שותף אנדערער דער וואם ,בעשרלבען שטעהן וועט דעיגןזף **י!

.צרות משה׳לעס
 זתז ארטנגעחאפט מאהל עטללכע האט פרלס דקר »? בקוואוסט איז ראם

גקרלןז8ר6 י י ’
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ר?; ט מי מ^הל אל?; ,ראנקרי.יך5 ר>}נ-5 מ האנז^ן מאהל .ארמי?; אנ׳אנד̂ז
 פראנ־ די הן^נען ר^רב^ך פראנקרי_יך, פון פרי_ים ד^ם ארויסג^יאגט ג*;דגט, ־צד??;!

 פרגי־־ דאס ה^ט באלר אג^ר .פל?;ן אי.ן מלליט^ר 5פרי_יסייצ פיעל ג?ןנומ^ן יד;ן1ע
י .פראנקרנוך קי_ין זיך ארי_ינג?;חאפט צוריק מי.ליט?;ר ■סיש  א ^דוי?;י־ט האט א̂ז

 פאלקא־ א פרגים?;ן די ב?ו געווק אי.ז ן1נצה ד?;ר וואס סוף צום בי.ז ,צי_יט לא:ג?;
^ן זיי און ,מ?;נ?;ר א ^ן ארי_ין ה ״ .פאר:ז' קי_ין ^דרונ

n p ,ד? פון ג?;וו?;ן אלז פאדריאטשלק, זי_ין ג^ווען א:ז משה׳ל וואס פאלק
 פראנצויז י ד?{ר .גרענלץ דל אלב^ר ארלבערג?;חאפט באלר זלך האט וואס ■ארמי?;

 ס׳אלז בלן ארי_ין, לאגד זללן אלן טלע^ר און טלעפ^ר ארללנ^נארט ארמי?; דל ד!אט
^ן נ ו ל  דער אז ארמי?;. דל דיט^ן אל?; פון רלנגל?;ן צו אדום פראנצויקן דל ^

^ן מלט׳ן זלך ^ר האט קלוג, דל ד?;רשפלרט האט פרללם אנ  ^לאזט קראפט ג
 אנגעקו־ לטנט אזוי נלשט אלהם אלז דאס אבער .ארי_ין הטם זטן אלן לויפ?;ן צורלק

,מען  םלש1פרי פלעל און ,דיט?;ן אלץ פון גץשנלטץן זל.י האבץן פראנצויזען דל .
 צו־ אלז פאלק משה׳לס .פראנצויזען דל צו פלץן אלן ארי_ינגעפאלץן אלז מלללטץר
 צוולשץן גץווץן נלשט אל? ץר חאטש ,נץבץןי משה׳ל דץר און .גץווארען שלאגץן

 0פץ אוין? פארט ץר אל? ,nt2nbD דל פו}’ווי_יט מלול עטללכץ נאר ,זץלנץר ■דל
.פראנצויזען דל דורןז גץווארץן ומץן1

 איז ער אז ,געטשעפעט צו אלהם צו פראנצויזען דל זלך האבען ערשט צום
 מען וועט אלזא .אתה״ ״מרגל געשרלגען אלהם צו האבען ?ט אין ,שפי^ן א געוולס

 מען .הענגען צו אבער ,שלסען” צו אבער ,פעלדם־-גערלכט א דורך משפט׳ען דלך
 קדם ,ים1ק און .אויספאר?טוגגען מלט טעגללך טאג געמוטשעט גענוג אלהם האט

 .געפאהר דעם פון זלך דרעהען צו ארוים נסים מעשה דורך געלוגגען אלהם ס׳אלז
 ד^קו־ פערשלעדענע ?לך בלו געהאט האט ער וואס .געהאלפען אלהם האט פלער

 הכלל .צוגעשטעלט האט ער וואם פראוויאנט דעם פון קוילטאנציעס מלט מענטען
 אזא ,נו .פאדריאטשלק פרטסלשער א אל? ער אז ,געגאיבט אלהם ין1ש האט מען

 קלטנלס א עפעם .י?ען1פראנצ דל בט חשוב זעהר געווען אויך אל; סוזורה שטלקעל
 געוועז נלשט וואלסט דו ״ווען J נע׳טענה׳ט מאהל אלע אלהם צו זט האבע; ,קטט

 שלאגען צו געהאט כח קלון נלשט פרי_ים דער וואלט פראוויאנט, קלון פיוגעשטעלט
 דער אל; אלד דער אז ,כנהוג ,געווארען אויסגעוולזען ס׳אלז הכלל .אונז״ מלט• זלך

 נלשט אפילו פרלום דעם וואלט ער/ נלשט ווען און ,מלחמה די אלן חייב כאנצער
.יז1פראנצ מלט׳ן האלטען צו מלחמה גע׳חלומ׳ט

 קומט העגגען אבער שלסען .אלדעל דעם מלט דאך אבער מען טהוט וואם נו
 אלן ארטן שטאדט א אלן ערגעץ אלהם שלקען אוועק ,דערפאר נלשט אלהם דאך

 אלן געווארען גענומען זענען וואס ,זעלנער רעשט דל מלט גלטך פראנקרטך .טלעף
 דאןז אלז ער ווארען ,געווען נלשט שר1י קלון די בי! עפלם יך1א אלז ,ארי_ין .פלען

 מלחמה דל אלן געהן מוז זעלנער דער .זעלנער א וול חייב גרעסערער א ׳פארט
 דעם צוללעב ת,1צר פראנצויזען דל אנטהון געגאנגען אלז אלד דער אבער ,■ארטן
/ ?ר כט געבללבען אלזא אלז .ווערען צו רי_יך פערגלוסט אלהם זלך האט עם *וואם

קאלאגיז; פראנצייזלשע א אלן אפרללןא טלעף אלן אוועקשלקען אלהם זאלען <אז
צווישען
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]̂ ן5ס'ווז יול ,קאנגא און םאראק^ן ־ציוי̂ש  ^ר׳משפט׳^5 דל ^רשלקט5 ^
אפץרשלקונג. אייף ׳כ^ר

np קלון נ;ןפ?ך שיין ה^ט טשה׳ל?ןץ אז פזןרשטזןהן לללכט גאנץ ק>ין לזןזער 
 ה>}* א^סטאנ^ן, באג^ דל צוול^ן ארללן ער אלז קוים .נ^פעהלט נלשט צרות

ן  זלי הא^ן ראשית .ק^^גזן א ז^רס ,מאן חברה■ א פאר אנ^נומזןן אלהם זלי ̂כ
 וואט ,גזןלר דאם ווא^ן געלד. עפלס זלך בי_י נלשט האט ער אויב ,^זובט אלהם

 גלגיך. אל;ן אר5 שותפות אלן ארלון גליט פןןרכאגט, חברה־לליט די פון אלינער
 אלהם בלו ^פונ?ןן נאר זלף האט טאש אלן ,^יוזןן נלשט נאר קלין א^ר אלז משהיל

 ׳־P אראב גזןהאט האט זןר וואס ,זללנם פארמזןגען גאנצזן דאס און • מארק pזןטלל
 איים* ^האט ער האט ,מארק טייזזןנד צוואנצלג און פלנף ,שותפות פון גנכ׳עט

̂ר נאך אפלגנאציזןם, גריי^ אויף ^טוישט ר אלן אווזןק אלז ער אלור  מלחמה ^
̂ר און אר־ו,  דל פון כאלזןוולם דל אלן &;ןרנליט געהאט ,אסלגנאציעם דל י האט ז

 צוולי^ן . רקאנעןp צו ^וו^ן נלשט גאר אופן’בשום ס׳אלז אז אזיי ,זלינע שטלוו^ל
 אייך זלך האט ,שטלוו^ל אלן ^האלטזןן ג^האט האט ^ר וואט אסלגנאציעס יל

p האט רב רpרגרלודיp מטבע\וואם צלנק דל ^ינען p p| יזןpן pזונpדל פון ר 
 נא־ מאיר׳לם מלט מטבע דל ^ווזןן אלז משה׳לזין בלי און הצלחה, אייף שותפים

ן ^ן ווי אזוי ,^  ־p אלהם סטא:טעןpא דל האב^ן אלזא . נגטpבp ווזןרט אוי
^ן גאנץ ין1זי אלז דאם אז גלייכט ^ ר ^ ^ן אלהם בלי האבען זלי .פ ו ^נ  נז^לד דאם צו

 גלגיך אחברה־מאן ןpוואp ט,5ג^זןןלשא דער אלן ארלון זןם, הללסט אלז, זןר און
א שוץ הילפט ^ר אז זלכ^ר, אויף זאליוול^; ;ןר ועיז, ת*קף וליתר אל^.
סק, ^קומען ןןר האט חכרה-־מאן מי ש ^ אייפגעהיי* אלהם [p האט רבאךp אנ

n ^ר האט דאך רp^ 1 וולוואט !וולוואט אנ׳אייםג^שרלל" מלט ב?ן p חידש ז^רש^ן 
 אלט^ דל וואפ דאפ טהון ^מוזט האט ?ןר און גרל^ר, א רpא מלאדזש, א י-זןהנים^ן

, אומר^^ דל ארייפגל^ן דהיינו טהון. ^דארפט הא^ן ןpפטאנpא ר ^ ^ 
̂ן דל ןp,"אייפקץהפאדלאגזןם’ דל ייא׳^ן  און ,רלנשטא^ן דל אייסרלונל^ן ,שטלב

pט p י .ביבורים
p אב^דיי^יט אזיי ס׳האט pאיו ,צללט חידש א וול רpפון אלהם מ׳האט ר 

^קאלאניזן pפראנצייזי• דל אלן , רלקא5א אווזןק^שלקטנ^ך דארט וו .pן p] שלקט 
 או^ק אלינסאהל מלט פארטלזן גרייפע א אהן זלך לטpזא ץס אז נאר ,או^ק נלשט

jp רpבל אלז משה׳ל^ן אויב מילא שלק/ץ. ip אלוpאו^ק אלהס ט׳האט ר
̂שלקט o אייף אז נדללןזpפ^רש ז^לבסט אלז ,^ p ̂ר״ פלעל נאך אלהם אלז וועג

p ווזןנלג ,באהנזןן ו^נלג דא אלז אפרלקא :לן5 .^י^ן u זלן ס׳אלז .ווזן^ן 
̂ה׳ן ןpקוvאייסג  רpא , סpבלא אלן רpא ,צו&לם מלול;ןן ^הנדללגזן ^נוג צוג

/pזאס אלן  האט און ט,pוpזשאp נלשט האט זון אפרלקאנלשזן pהלו דל און ן
 ם״pא דל'חברותא פוך ךpפp דל אייף שטדאהלזןן הליפזן אלהרע אנג^קארנט

^ג אייפ׳ן ןpוואp קראנק אלז אילב^ר נלשט .טאנט^ן  מ׳האט און ,שטאך זון א ון5 ו
ט קראנק^ יל  וועה גוט אייך אפילו האט כשה׳ל^ן .וואג^ן א אייף פלהתן ^טוז

p דל פון קאפ ד^ר ^?טהין ' 'n זוpן־שטראהpא האט זןר . ןpדאם ^האט מירא ר 
F^? ^לpארץ6 ן yלטםpאלג דאם .חברותא די מלט אנ^פלהרט האט וואם , ן 

ip ׳ ip
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p1p| פזןרשטאנ^ןן׳ האט משה׳לי ווא^ן .א§;ןציר שווארעץר ,ב?ןז?ןר ״ יונג^ר א 
 האם אלזא .אפעציר שווארצען דעם ב» א:ז אי.ד א יחסן א אר3 וואס גוט ;א:*ן

ר קאלט ן1פ אטי.ך קאפ צום צוג^ל;ןגט מאהל זי.ך •̂ר ך .וואס̂י  ג?}« האט ;
ל דאם ב״ג;ןן אראנ מוזט .נחות ל?}צטע די. מיט ג^גאנ^ן איז און קעפ̂;

קוטען ז;ן אייר^ר ,^רוי^רט האט חרשים דרי_י גא:צ?; ̂ןן ג̂ז א£ריקאי< ק
 ,. ערטער א:הרע מלט בז^וואוסט שוין אלז פראנקרי_יך .ארט ^שטומט^ן דעם אויף

רשלקט זל אחל; וול  פ^רשלע• אלן זלך ג;;פונ^ן ^רטער די .פ^רב^^ר אלהרזן פ̂י
r : p לס־אלנזעל :הלזס^ן זי.י . פראנקרי_יך פון ווי_יט גאגץ ,^גענדעי  שווארץ״- , טי_יוו̂;
רשלקט אלז מ^טה׳לל וול ארט דאם .ווללם־גיהנם ,גיהנם רויט ,גיהנם ווארען־ פ̂ז  ג̂י
 די .שווארץ אלץ אלז דארט ווארט איין מלט .״שווארץ־גיהגם״ ג^רופץן ?לך האט

̂רד די ,שווארץ מץנשען  אלץ , קלץ ,הלנר ,עופות ,חלת ,בהמות שווארץ ז
̂ר דאם אפילו .שווארץ  פערנרעכץר דל .שווארץ אויך איז טרלנקט ם;ןן וואם וואסז

־פץרשלקט; זלך רופען גיהנם שווארצ?ןן אויפ׳ן פ^רשלקט ווע^ן וואם  זלד .5פרני̂ז
 טאג• דרגי אלץ נאר קאלאניץ, גאנצץר רץר אויף פרי_י דרעהן אדום זלך מעגען
 אלבץר האט וואס ,נאטשאלנלק דץם פאר זלןז פארצושטעלען ,קומץן יץדץר רארף

 אר״י די בלל געלד פץרדיענץן סץגץן זיי .פרי_י זלל זץנץן ווללטער .בץשאפץן צו וגי
 ווא». דץר .נץגרץס האלסיוילדע ,שווארצץ אלע זץנץן וואם ,אללנוואהנער טלגץ
 דץרוובל ץר 1לץבנ אפץרדלענסט, ץפלם גיך"ץרווץרבץן אזוי דארט גלשט זלך קאן
 דארט־ זץנץן צוועק דץם צוללעב .רץכנונג רץגלרונגס די אויף ת1צר גץהאקטץ אלן
 זלך האלטען פץרכרץכץר יצלח׳דלגץ לא די וול ,קאזארמץס גרויסץ אזעלבץ דא

 ולו׳ מוזען דאס פאר און .גץמללן זץד.ר וץנץן בץקומען זיי וואס ץסץנם דל .אויף
 פאר» זלי לעגם נאט^טאלנלק דץר וואם ארבללט^ אלץרללל רץגלרונג דל בלל ארבללטען

 בעאסמץ, רץגלרונגס אנדץרע דא דארט נאןי אלו נאטשאלנלק גלאוונץם דץם החוץ
 אונטץר--אפלצץרץן .ארדנונג די אבצוהלטץן םאלדאטען, מלט אפץצלר אן דהיינו

נץאמטץ. פערשלעדץנץ נאף און פץרשלקטץ דל מלט ארבללט דץר צו מלט געהן וואס
 גובץר״: פראנצויזלשיך א קאלאניץ דץר אויף דא אלז אלץ זלל אלכץר .רץגלרונג דל פון

.לא;ד זגין אלבץר אקליזץר וול אזוי רץגלרץר, וולרקללכער דץר דארט אלז ץר וואס גאטאר,
 יןד1א אלהם מץן האט ,גיהנם שווארצץן אויפ׳ן אנגץקומען אלז משה׳ל ווען

 אב̂ל ,ברויט גאנץ א גץנומען האט זץקץלץ א גץמאכט זלף האט ץר .גץלאזט פיט
 קאלאניץ־ דער אויף ארויסגץלאזט זלף האט און ,צובולקץלעף ץטללכץ ,זאלץ סץל

 פאד״ קללן אומזיסט. גאר גץווץן אלז זלנץן זללן אבץר פץרדלענסט. ץפלם זלכץן
 קללן ,נלשט קללנץר דארט יף1בר בוכהאלטץרס קללן ,שרללבץרס קללן ,ריאטשיקץס

 וול ץרגץץ זללן צו גלאט און .גץקאנט נישט ץר האט יוללטץר מלאכה שום
 משרהיט: קללן בדויכץן נץגערם דל .אללנגץגץבץן נלשט אלהם אויך זלף האט משרת א

גץל^ ץפלם יםצונץמץן1אר ,שטלווץל א ון6 כאלץווא דל טרץנץן צו יף1א גישט,•
נץגץי' ווץלכץר ,ץרשטץנס .גץהאט מורא יף1א ץר האט ,זלף £אר לץבץן צו און
פץרשטאנץן^ גוט גאנץ ץר האט צווללטץנס, נץלד. פרללסלש אויף דען זלף קאן
 יף1ש לעבץן זללן אלז ,גץלד זלך בלל האט ץר אז ,דערוולסץן זלף וזץם <*# אי•״ אז

אלד& or1 און / זבט א אלן אנקרלגץן אלהם ווץט ווץר ליאדץ א . נלשס גאו*
ץרמאי־דץן



ע וגריידיצער דער

ן צו כרי ,^רמ^ר^ן ^ י ו ר  משהיל ה^ט אלזא , זגיבם פארפ^ג^ן ד^ם איהם בנו ^
p קנון האט זןר אז אלבערגזן^^נט ילך p j S נ>ןור ,ננשט עצה y צוינק זיף זאל 

 ווןןט מ^ן וואם ארביוט^ן וו^ט סאכט. ארטלגזן יל ןvאלנגאנצ אלב^רגזןבזןן
̂ן אבל ,הנוטען אלהם ר. טיט אלהם זאל מז ן ז ג ^ ^ א

 Dp פאר ארצושטי,ן^ן5 ^רארפט זלף האט משה׳ל וו;ןן ,טאג ררלטזןן אויפ׳ן
̂ר האט ,נאטשאלנלק ארטל^ן  פאר• נלשט גאר רא קאן ^ר אז ,^זשאל^ו^ט זלף ז
p האט און דלענץן,  ] p p p] ^ארנון, קאזארמץם רי אלן ארנוננ^מזןן אלהם זא 

ר אויף  רי ארבווט;ןן ^רפאר ווזןט ^ר און ,^כנונג ^גלרונגם ^
 רארט, זלף ^פונזןן וואס פזןרשיק^, אלץ מלט גלגיף ארבליט רץגלרונגם

 האט משה׳ל און ,ארבלוטץר ראטץ די צוולשץן ץרשרלבץן5 אלהם האט נאטשאלנלק
 גץשלאפץן ,אלץ מלט גללוך גץגץסץן ,א^נגץאררץנט ,קאזארמץם דל אלן דארט זלף

 פאר״ אלהם האט מץן וואם ארבללט אלץרללו גץטהון אויף האט און ,אלץ מלט גללוף
 אוים״ זלף זאל ץר ,פארגץלץגט נאטשאלניק דץר אלהם האט אלינמאהל .גץלץגט
 בץסץר זלף זאל ץד נאר ארבלוט, הללמלשץ דל ארבללטץן וואס ראטץ דל פון שרלובץן

 מלול ץטללכץ ווארץן .קאנאל־גראבץן בללם ארבלוט וואס ראטץ א אלן אלונשרגיבץן
 ‘ארבלו די און ,קאנאל א גץגראבץן רץגלרונג פראנצויזלשץ דל האט דארט פון יילוש
 לץבץנם די אויסץר בץקומץן, האבץן קאנאל כי_ים נעארבליט האבץן וראם טץר

 נאטשאל״ דץר ווי י1אז און ,טץגללף סץנט צוואנצלג צו בץזונרץר יץרץר מלטלץן,
 אויף נאף ס׳אלז ,ארדנונג אלן זץד,ר זלף פלהרט משה׳ל אז ,באמץרקט האט נלק

 און ,כץקומץן רחמנות אלהם יף1א ץר האט ,גץווץן נלשט מטירה אלין קי_ין אלהם
 דץר אלהם האט דץם אלבץר ,גץלד ץפלט צו קומץן זאל משה׳ל אז גץוואלט האט

.קאנאל״ארבלוט צום פץרשרי_יכען בץסץר זלף זאל ץר פארנץרץגט נאטשאלנלק
 און ,אלד א פארט דאף אלז ץר ,אלבערגץרעכץנט אבץר זלף האט משה׳ל

 שווארצץן דץם פון קאנץן זלף זאל ץ־ ,האפנונג שטארקץ א פארט דאף האט ץי
 דץרלאזט, נלשט הארץ זללן האט אלזא פרי_י, דץר’אויף צורלק ארויטחאפען גיהנם

 אלן ארבייטען מץן מוז דארט וואט ,קאנאל־ארבלוט צום אי_ינשרי_יבץן זלך זאל ץר
 אב* לגיכטץר אלהם אלז ,ארביוט הלימלשץ דל בלו רא אבער .אלץ מלט גלגיף שכה

 אויף ץר האט .ארבייט דץר פון ארויטררץהן שבת קאנץן זלף זאל ץר ,^?ןקומץן
 ,בחנם גאר כמעט ארבליט הלומלשץ דל ארבלוטען בץטץר זאד ץר ,גץ:ומץן ייך

שבת. חילול דורך גץלד פץררלענץן זאל ץר אלודץר
 זלף אבצוהלטץן זץהן זאל ץר ,בלוגץשטאנץן אלז משה׳ל וואט נסיון דץם דורך

 בץ״ רחמנות אלהם אויף הלמץל אלן מץן האט שבת, חילול פון מץנללף '׳ולוט יל’
 צו זכות מלמד אלהם אויף’הימץל^ אלן אנגץהויבץן האט יושר אמליץ און *י״יןן,’
 שוואר־ דץם פון קאנען זלף זאל ץר ,הלטץל פון זלון בלוהללפלג אלהם זאל מץן ׳ 1]״

 און כף, תקיעת אויף גץווץן לבר האט ץר וואט ראם אה בץפרללץן. גיהנם ^?ן
 ראם ,שותפות &ון גץ׳ננב׳עט האט ץר וואט דץם מלט ,קנין קבלת א און ,

T ווץרץן בץפרללט ווץט ץר אז ,שותף זללן קץנץן פאררעכטץן קאנץן ץר ייץט,
 .מהון תשובה דץם אויף געוולס ץל ^יץט

1 אויף אויך האט און ^ץ׳גנכ׳ץט, ר *
 ראך האט שותף אנדץרץר דץר אז ובפרט

 זלר זלי ווץלץן יייייייי ייייי• יי׳י״י
דאף

גץווץן עובר זץלבץן דץם
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T̂וויס אך  און ,קוטען צוזאמ^ןן דך וי?;לען זד יוק ,פ^רגלדכז^ן גרעג גאר ̂ג
̂ן ווים ̂לז ̂ר ראך זלך זין ווז ̂ם אדני׳ ן דז  גאנצען מיט׳ן אלעם אויף זי_ין חל1מ צווגיט̂ז

 גרויסז}[ א געמאנט היטזןל אי.ן יושר מליץ ■ האט ,אוים ס׳וידזט וול .זזארץ
.וולנט^ל לניכט א משה׳לץן אויף בלאזען צו אנגץהויבען ס׳האט און ,רושם

 געלץגען אי.ז פשה׳ל אז ,נאכמם צו פרדטאג א אמאהל גזןטאכט זיך האט
 נישט האט ץר און ,קלשץלץ שטרויענץם מלט׳ן ^נלק אויפ׳ן קאזארם^ דער אין

 גץ״ ארום אלהם האיץן גץדאנקען דל .ווץרען אגטשלאפץנט גלך אזוי גץקאנט
 אלהם האנץן גץדאנקץן דל .טאנצץן שדים דל וול אדי ,גץהלרען דל אויף טאנצט

 גץצלטץרט־אזוי אלהם אלן האבץן נץרווען דל נאדלץן. וול גץהלרץן דל גץשטאכץן
 .מויז א טלט קאץ א וול אלהם פלט זלך שפלעלט לבץר5 דץר וואס איינץם בלל וול
 גץ־ שוין אלז ץר יך1ה ווי און ,גרוים וול ,דץרמאנץן צו אנגץהויבען זלך האט -ץר

 בארג הויכען א פון וול אדי ,גץווארץן א־אבגעווארפץן יץצט אלז און ,שטאגץן
 און ווללב זללן וול פארגץשטץלט אלר,ם זלך האט 0ץ ,ארי.ין אבגרלגד טלעפץן א אלן

 ץר אז גץוולם מדנען זלל .נאנט און טאג אלהם אויף קלאגץן און ווילנץן :קלנדער
 פאר ין1ש זלך רץבענט רוטב דאם .גץווארץן גע׳הרג׳ץט מלחמה דל אלן ^רגלץ -אלז

 יץצט אט יתומים. לץבעדלגץ פאר רץכענץן"זלך קלנדץר דל ,אנ׳אללבלגץ'עגינה
 ,קדוש־מאכ^ר אונזץר גץקומען אוועק נץבעך אלז וול ,זאגץן און גץוולם זיל ווילנץן

 גץפץנגץ־־ אזא אלן ץר אלז דא און .מאן טי_יץרץר מללן \ פאטץר טי_יץרץר אונזץר
.שרללבץן אהללם נלשט ברלעף קללן אופן בשום קאן ץר אז ,גלש

ט קלשץלץ, שטיויץנץ דאם טרץהרץן זי_ינץ פלט בץנץצץנדלג  שטל־י ץר ה̂ז
̂רהילט  גץ־ אלך האב אזלנד פאר וואם גוואלד! י1״א גץרץדט: אלילן זלך צו ■ל

 אלדלש I f שטראף גרויסץ זלל א געווארץן אויסגץגאםץן מלר אויף ם׳אלז אז ,טהון
 אויפץ 'אי_ינגץפלהרט אויך אלך האב הויז מי_ין .גץפלהרט שטץנדלג מלך אלך האב

 האב ,גץהאט צללט נאר האב אלך ווץן ,יאהרץן יונגץ דל אלן .שטילגץר •אלדלשץן
 גץזאלט מלך האב אלך אז ,נלשט גאר מלך שפלהר אלך .גץלערץנט תורה גץנוג אלך

 נלשט .שטראף גרויסץ אזא זי_ין ווץרט זאל אלך ,פץרזלנדלגען שטארק אזוי גאט ■קץגען
 גץווץן עובר האב אלך וואם ,דץם אויף גץשטראפט ווץר אלך נאר ,אנדץרש

 דץר !אוי !אוי »רב גרילדלצץר פאר׳ן גץנץבען האב אלך וואס ,כף תקיעת אויפ׳ן
 קומט צרות כל צו .וועלט דל פון מענש דץם אום כרענגט גץלד פון הרע יצר
 געלד, גנבה׳שען דץם פון’ הללנט דץן אלך האב וואס . הזהב עגל דץם דורך מען

 די. אז ץפץנטללך, טאקל אלך זץה יץצט שטלווץל? דל אלן ארום טראג אלך וואם
שטרץג״ זץנץן ,חבר זללן קץגען זלנדלגט אללנץר וואס ,לחבירו אדם שבין עכירות

.אילבץרשטץך קץגץן זלנדלגט אלד א וואס ,למקום אדם שבין עבירות דל וול ,■גץר
אנ׳א:״ אויף אלע״מאהל גץלץגץר, אויפ׳ן געדרץהט אזוי זלך האט משדדל

 אלז ץר בלז ,גץפלאפץלט ץפלם שטילץרהייט ,גץחללפץט שטללץרהייט . זללט דץרץ
 אז גץ׳חלומ׳ט אלהם זלך האט דאן .שלאף טלעפץן א אלן אדנגץשלאפץן &ארט

njr המדרש בית אלן דאווץנען אלהם הץרט זןר .רב גרילדלצץר בללם שבת אלן«
 ץנג ,גרוים אלז 'עולם דץר .מאכץן קדוש און עליכם שלום זאגען אלהם ד,ץרט ־ץר

זינגט מץן סעודה, די מץןיץסם ,שוולצט מץן זלך, שטלפט מץן טלש, כללם
זמירות
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̂}! צו וו;ןן הויבט מז}ן הכלל .זמירות ̂ןר אוים רופט .טרינרן משמ̂ע ד
̂ץ דל ̂נש ̂ם מ  גריידלצ^ר צום צו ג;ןהן זיי .טרלנקען ווללן מלט מכבד זלי מ׳אלז וו;

̂ן ̂/־לאנג  ^נטפ^ר̂נ צדיק np בלחיים״. אלהם צו זא^ן און האנד דל אלהם ̂ד
̂ן ̂ר ̂ן אויפ׳ן שמלל^לזן א מלט ,חן א מלט י  > ולשלום״ בים1ט ,לחיים פנים הילללג

̂טה׳ל ר׳ ,קול הויכ^ן ׳ן5אוי ^טהון רוף א משמש האט אט  מכובד רpםpב כ
̂ל א סלט  צר קומט ,ק^פטז^ן אל^ מלט ארורך לןזr שטלפט משה׳ל .ווללן גלעזז

רבי״! ״לחיים זאגט און האנד דל אלחם ^רלאנגט רב, גרדרלצ^ר ^^^ן
ר נאר וול אזוי א^ר  אוים״ דל מלט ד^רקהן אלחם האט רב גריירי^ר ^
 זאג;ןנדלג ,̂טטלל זיין אויף צוריק רלק א ג^טהון זלך ^ר האט ,* האנד ^שטר^קטזן

̂רבלל ̂ן עובר האט רואם האנד די 1 נלין 1 ״ניין :ווזןר^ר דל ר  תקיע^ אויף ̂ווז
 ^ה^רמו נאןן ^ר האט ^רבלל .אריין״ האנד מלין אלן ^מ^ן נלשט אלך קאן ,כף
שרלל חלום אלן ר פון אנ׳אוים̂ג ̂ר דל דב גרייד^̂י ̂רטז ̂טוטה :וו ר 1 איינזןר ״ ^  א
pארומוואל דאר״ט דו ווזןסט לאנג ייי pגיהנם״ שוואר^ן ד^ם אויף זלך ן V

p שלאף, פון אויפ^קו^ן ^ר אלז גןשרלי םp פון pמיפג אלנגאנ^ן קט 
ט האט זןר וול אזוי און' .שווילם קאל^ן א ^נ ^  אללנ^פאל^ן אלהם אלז אוי^ן דל ג

 קאן עשירות ״דאם הילסט דאם .עשרו״ איש נפש ״כפר פסוק רp ארללן מויל אלן
ש״. םp ון5 נפש צום אנ׳אויםלליזונג פאר נוט^ן  פםוק, םp האט משה׳ל ^נ

 ד^ע האט זןר און , טpקpאלבזןר נוט ארללן מויל זללן אלן אל^ן5ארי_י̂נ אלז יואס
 ״•P זןר האט רבללp . רנע׳חזר׳טpאל מאהל עטללכץ שטללערהללט אזוי פסוק

 ^ן* ווי אזוי .הארץ זללן צו ןpקוp וואלט היללונג א זןפלס וול אזוי שפיהרט
 וואלמ וול;ןמל^ר אזוי גלליך .הארץ זללן ון6 שטיין ןpשווז} א אראבגענומץן ויאלט
 אוים®׳ דאך דלך קאנסט דו 1 איל^ד ״שוטה :אריין אוי^ר אלן אללנ^ראהמט אלהם
̂ן ̂ם פון לילז .עשירות״ דללן מלט גץפ^נ^נלש דז

 לחיך פםוק ונפל ״השבים זאגט גמרא דל וואם רמאנטp זלך האט משה׳ל
̂ 7 איו / פריד׳ רp אלן אויף זלך חאפט אלד א אז .קטנה״ נביאה זה הרי פיו

 ’האט־ נאך און נביאה. אקליל^ דאם הילסט ארללן, מויל אלן אפסוק אלהם פאלט
p אלהם מלט האט דב גריידלצ^ר ד^ר וואם ,באמ^רקט יזןצט ששה׳ל pדי' דט 

 ג^.ר דאם ללע^ר אלז צדיקים בלל חאטש אז ,גץזזן^^ן םp בשעת תורה דברי
 רא^ווץן צו רבללp האלט ^ם אויב ןpםטוו^p פון רpא ,גוף דער וול ^הר
^ דאם כפרה א אלז גוף, דץם  אויפ׳ן איהם בלל ז^^ן פאק^ן pא דל גץלד. גאנ

pאנ צלם איינם און ג^שוול^ן, קאפויר גץדאנק pבין ^קל^פט. צו זיך האט ן 
 פון ^ל^גראפלרט וול אזוי ,אלהם האט ט^ן אז ,^רשטא^ן גוט שוין האט

 נאך .גץלד זללן דורך גיהנם שווארצ^ן דץם פון זללן מציל זלך קאן זןר אז ,ייל^ל
 גרילדלצ^ר פון הקודש דוח שטארק^ן אויפ׳ן רטpפ^רוואונ זלך עד האט ט^הר

 ס׳שטעהט אנ׳אומגליק פאר וואם ,^זזןהן פאראוים דאמאלם נאך האט ^ר אז , דכ
 ן ווא ,,אה :ווזןר^ר דל ^פלא^לט רהדטpשטי האט משה׳ל ,פאד אלהם '

2 האב^ן טאיר׳ל^ן מלט אלך וול אזוי נלשט אלז עסק דאם אז אוים יוללזט p p p>» 
 דברי דל אז און ,^ז^קנ^ן בללם שלזן^רלג ^וו^ן אלז דב נרילדלצער רp אז

ר ^יי* סו א «̂• ^ד,וי^ן אזוי נלשט אלז ^שמלץסט, אונז דאמאלם'מלט האט וי

\>'
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ה אלך גזןהאט. יםען1אגר טאקי הא^ן מיר ניין! אה, ̂רשט ̂ז  דאס אז ז
 מען ד^רלעבט ווי 1 אה .נביאה א ווי. י1אז ,דש1הק רוח ענין א גזןווזןן אלם איז

 דל אנצוקוקען האיען זכיה די נאך זאל אלך בשלום, צוקומען אהיים צורלק נאך
̂ר ון5 צורה הילליג̂ז ״ .רב״ גרלירלצ

 אי.ז ^ר .ווזן^ן אנטשלא^^נט צורלק תקאנט נלשט מזןהר שוין האט משה׳ל
̂ן י1אז ̂גז ̂לז  שוין האט זןר און י ,זלף יפהלןבזןן1א ון5 ^קומען אלז צי_יט דל בלז ג

 די דורך קאנען זאל ןר7 נאף אזוי וול ,עצות און תחבולות קלזן^ן צו אנגזןהויביזןן
 האט פארלויפלג גיהנם. שווארצ^ן דז?ם פון זלך ^פרללען עשירות זללן פון הללף

̂טט אה^ר בלז נאף ̂האט ני. ̂ם מלט גז .בעצלהונג פרללנדללף שטארק קללן קללנז
̂ר ̂ר האט ראך אבז  וועט מסתם אז און ,הללף א פאר האלט אז ,פזןרשטאקן ̂טוין ז

̂יהן זל^ר אויף זאל זןר ווז^ג, אגלניכ^ר אלהם פאר זןפזןנזןן שוין זלף ̂רשט  פ
״ .טהון דארך^צו זןר וואם

̂ם אלן נאף ,מעשה אזא פלוצלונג זלף מאבט ן דז לבלג̂ז  האט דארט .שבת ̂ז
גלרוגגם א קאזארמזןס דל צוולשען געפלנזןן אויף זלף ̂ר דאמאלס אלז .שפיטאל ר̂ז  דז

̂ן און ,גץווארען קראנק שפלטאל פון דלענ^ר  שפי• אי.ן האכען ^דארפט האט מז
y .דיע^ר אג׳אנרז^^ן טאל שטומט האט נאטשאלנלק 1 ר א פאר ^  אין דלענ̂ז

ם ארללן שפלטאל ו קראנק פונקט אלז שפלטאל אלן דארט .משה׳לען ד̂ז ̂ג̂ז  געלז
 בלל אנצופלה^ק שטזןנדלג גז^פלזןנט האט וואס אונטער-אפזןצלר, דז;ר אפום אויף

 ד^ר .זלל צו גלהזןרט האט משה׳ל וואם ,פ^רשלקטזן פארטלל ד^ר מלט ארבללט די
 ער האט משה׳לק, ד^רזזןהן האט ^ר אז ״נירא״. ג^הילסען האט אונט^ר־אפעציר

̂כזןן ״אלף אלהם צו גז^זאגט האט און ,גזןפרללט אלהם מלט זלך  דיר ון5 אז רז
ר זללן אלף ווזןל ן בזןס̂ז ̂ם פון וול ,צופרלעד̂ז ם ,קאפ גראבזןן יזןנז ̂ר ד̂ז  וואם דלענז
̂ל אלדלש ז^פלם"א דאף האסט דו ,נזןווארזןן קראנק אלז ̂פז  דו וו^סט מסתם ,קז

^ר . אלזןם״ צו טויגזןן גי
̂הן אלהר ״וועט :געזאגט האט און געשמללכעלט צו אלהם האט משה׳ל  זז

ט אלהר אז ,גלרא הזןרר  "זלך האט משה׳ל און .צופרלעדען מלר פון זי_ין קוולס וו̂ז
דץר בלל ^פלי_יםט טאקי. ^ן זאל ^ר זאף, י̂ז פו  האט ^ר ,אויגזןן אלן'זללעד^ חן מ

ן אל^ ^האלטען i אפילו אז ,שעהן און רללן זז;הר זאכ̂ז p אויף האט דאקטאר 
 ללע־ טאג אל^ אלהם האט גלרא אונטער־אפז^צלר ד^ר .גז^קוואלען גאר אלהם פון
 ,מתנות קלללנזן מאהל אלזן אלהם פון בעקומען פלעגט משה׳ל .בז^קומען ^ר3

 גזןווארען אלז ^ר בקיצור פראנק. אהאלבען אמאהל סז^נט, צוואנצלג אטאהל
o מלט p ל ,מ׳זאגט וול אזוי גירא ^ ^ o פון פום רp .קנע^ל כלל ר p -אוג־ 

ן אויסהללזןן בללם ^האלטען שוין זלף האט ^ר־אפז^צלר  דאקטאר רp און ,אלנגאנצ̂ז
̂ר וו;ןט ארום דרלל אלן אז ,גזןזאגט אלהס האט .שפלטאל פון ארויסגעהן שוין ז

 דלע^י ^ווזןן אלז משה׳ל וראם וואף, דרל^ דל גזןווזןן שוין אלז דאמאלם
באלד שוין געה אלף אז ,ווללסט 5 געזאגט אלהם צו גלרא האט ,שפלטאל אלן

וועל־ ,מיד פון דו פערלאנגסט טובה א פאר וואס מלר זאג ,שפלטאל פון ארוים
 גוט אזוי מלך האסט דו וואם’ ,דעם פאר אבדלענען קאנען דיר וועל אלך בעם

̂בגעהלטען ״ . קראנקה:ט^. מללן בט ̂^
דערכי!
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̂ר פונקם אלז דץרבלן  ה^ם ק»^ר און צימ^ר, Dp אץ ^וו;ןן נישט קד̂נ
^ן. זלי צווישען אלז וו>;ם שמו^ס, Dp ]p^n גץקאנט גלשם  דאן פארג^קו
 שטלמם^ וולינ^נרלג^ א מלט און ,לט5 זלל̂ג צו ^טהון ווארף א משה׳ל זלך ה^ט
̂ר ה^ט  פון ^נטלויפץן לפעןp איהס זאל ,בץטען צו ^:^הויבען אלהם ;
o p און ,קלנד קלילן א רול ^בץטען אלהט בלל ןלך האט משה׳ל .גיהנט שווארצץן 

pרבp קללן קללנפאל אלז אז , ד.לטJרצזp אלהט האט זןר pנלשט ן pגאנpן , 
 ז^קס מלט ווייב א Dרהליp אין לאזטyרגpאל האט און סלחר ריי^ר א אלז

 גאר און אהלנגעקוטען, אלז געביין זי_ין וול נלשט גאר ווללסען וועלכע קיני^ר,
.pוואp פזןרשלקט דא אלז אוטשולרלג ן
 אלהם האט זןר און ,^וולין משה׳לס פון ןpוואp ^רלהרט שטארק אלז גלרא

^ן נלשט זאל זןר , רוהלגטp כל ־ל\דם וי  :^זאגט אלהט צו גירא האט נאכה^ר .ו
pא ז^הר ראך אלז שרלט רp ״אבץר pהרלוpאילנזןמ חאפט מ^ן אז דא 1ר 

 גרזן• pא בלל און .ומשפט דין אהן ןpרשאp באלד זןר ווזןרט ,זןנטלויפץן בלים
p p] אללנש^ל^ן אללך אלהר קאנט אזוי ווי הללנט שומריט, קללן נלשט &ץהלט 
לץבץן. דאם

מלט״ באמת אלהט מלט טאקל האט גלרא אז ,דץרזעהן האט משה׳ל וול י1אז
שטאנען ץ1ש זןר האט לילד,  צו ש^לץ א וול הרp נלשט פץהלט דא אז ,^י

̂רר ,הויכג^שץצ^ר ;^זאגט אלהט צו ל משה׳ האט ראן .צוטהון  אמת י גלרא הז
 ^רלאנג אלך אב^ר ל;ןבץן, גאנצץן אוי&׳ן טובה א אליך פון פץרלאנג אלך אז

n אויף אויך טהון, טובה א צורלק אללך ווזןל אלך אומזלפט, נלשט דאס p s ן^ אנ  ג
בץן ש זןהדלזןר א זענט אלהר אז ,אללך דזןרקאן אלך וול לויט ןpווא .ל̂ז  קאנט ,^נ
 ש^נדלג זלך צורללסץן ארוב דלענפט, אזא פון ןpצופרלע באמת זללן [p אלהר
p טלט pהרללp פארבp pאונ אזא אויף זלך גץפלנזןן צו און , רpזונpקללמאט ן 

 שוואר^ן Dp פון זלך בץפידען צו מלר’ ט5לp נזן^רם. pוולל האלב 'צוולשץן
 ^וולג אויף קאנזןן אויך אללך וו^ט אלהר אז ,הץלפען צורלק אללך אלך ווץל ,ניהנם

pr-^'P\ פון pדלענסט ג^מלינער ר.
 צו האט און , רונגp^רוואונs גרויס מלט ^קוקט משה׳לען אויף האט גלרא

נט Dרהללp אלן אז זללן ט׳קאן ״אויבוואהל :^זאגט אלהם  / רניך טאקל אלהר ז̂/
ר ^ ט ,פערשלק^ אליזן מלט גלללך Dpא דאך אלהר ז^נט דא א נ  קאנט וואט מלט ^
.^רלאז^ן״ אטט מללן זאל אלך לוי^ן מלר זאל זןם ,טהון טובה א דא מלר ־אלהר

ט אלהט האט משה׳ל ר ^ ט ^נ  אלז זאך דל 1 גירא הערר ״הויכ^י^צט^ר :ג
 קאן אלך .גאנג ןpאנ׳אנרע האבץן גאר קאן זאך דל .מלינט אלהי וול אזוי נלשט
 רטpנטpפ אליין ןpווזן פראגץס א^־ערע אל^ וואט , ^הלימנלס א ען1רpץנט אללך

^p p] , צופרלע הןכסט זללן ווץט אלהר אוןpמלר זןנטשולרלגט דאך אבזןר . ן. 
pנטy צו פועל׳ן נלשט מלר בלל קאן 'זלף pהלימנלם, גרויסץ דאט אללך פאר ן^ 
 קונגp^נט דל אז ץרשטענס, ן•pזא צוולל אויף ןpשווןן צו מלר וו;ןט אלהר גלז
 אלהר אז ,צווילטענס . ןpשא נלשט פאל קללן אויף מלר וועט גץהלימנלט רp סין

ש שום קלין פאר פאל קללן וטמוזןםיאויף אונז^ר זיזןט רצעהלעף•p נלשט ^נ
p אלהר ז^נט’דאם ,«יא p.אלז ,דאם ג^נטפערט. אלהם גלרא האט כט״ 

י וואהר ’ י
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^ן ;ןפים שמיזןם ד^ם פון ין̂! וו^ט צו ,סיי ווי. ם:י ,וו^הר מ  בץ־ אונז צי
 אלזא׳ .וו^^ן ג^וואהר נלשט מ^נש קגין ר^ם ון6 ט^ר גישט/ צו ,יי^ר^ן שטוטט

 אוי^ אז ,שווז^^ן צו אויך ז^לבזן דאס מלר זאלט איהר א^ך ון6 איך ^רלאנג5
.^נט^לןז^;״ נלשט קנינזןם אר5 שטיזןם אומזןר א:הר ז^לט ,פאל י^רץן

^ן גירא און משד,׳ל א  גזןשוו^הרזןן האבזןן ז״ או; ,הזןנד די. גץגז;נץן זיך ה
 נאנדץס . פעדלאנגט האט y פון יז^^ר ווי. י1אז ,אנדזןרץן צום איןנזןר ,יידזן3

D גירא צו ד^דצ^הלט משה׳ל האט p די אין דך בט ד»אט אז ,ד1ס כאנצזןן
 ,גז}לד די_יטש:ש אסלעאציז^ס מארק ט^יזזןנד צוואנצלג און פינף ^רנייט שטיוו^ל י

^ דל אלהם גרילט אלז אז און אג ^ ג מ p צו אוו^ק פו p| פאר Dp, וואט 
. ןpפרp צו זלך ןpלp איהם ווזןט
^ יסזן1גר אזא פון דזןרוואוסט זיך האט גירא אז מ לר סו  שוין זןר האט ג̂ז

pאנ׳אנ סלט נאד pטאהן ן p pשה׳לק. צו דט  גץזאגט*. אלהם ̂'צו האט זןר מ
^ אזא פאר ״נו ם  טאקל־ שוין זלך לוינט אצונד י רשpאנ זןפלם גאר אלז ג^לד פו
pיםצוקלזiא יא J3 מלר אזוי וול ,פלאן א ן!)p זאלען o p פטור־ גיהנם שוואר^ן 
pוו yפונ וולל אלך אב^ר . ןD p^טווpרץ צו ז^רקונדלגען מלך ן  זזןנץן, רללד אל̂י

 ”P'D יב1א ,זזןהן צו עיקר רp כל דם1ק פשוט פז^רלאנג אלך ,וואהר אלנגאנ^ן
^ גרויפזן אזא אללך דא'בלל טאקל זלך פלנט ם  ^רשט: מלר ןpוו̂? רנאךp גז|לד, סו

י .זאך דזןר צו ןpר^
ג^•־ האט און שטלויזןל ביידזן זיך פון גץטהון אראב ווארף א האט משה׳ל

ל יזןדען ״אלן :גלרא׳ן צו זאגט D אלן ^רנללט חאלץווא דל אלן אלז שטלוו̂ז p 
נד1ט צווזןלף’אויף אסלגנאציזןם שטיי^נג  יף1א D:pD מארק. רטpהונ פלנף יז̂ז

pפאם yווזןל ,שטלווזןל אללן ךpפונ^ן דארט וו^ט אלהר אז און ,ווללט אלהר ן^ 
^ ב^שטלטט^ די מ  זלך ^פלנט סומט^ y2bp דל אז וול^ן שלין איהר ווזןט ,פו
נט ״אלהר :^זאגט אלהם צו האט גלרא .שטלווזןל״ צוולו^ן אלן יך1א  טאקל■ ז̂ז

,שטלווז}ל דל r3 זלך שפלעלזןן צו לאגג דא נישט צללט קיין פ׳אלז ןpווא ,^רזןכט ,
^ Df י ’ • - • ̂ ארללנקו^ך וו^ר נאך קאן
 • ןpקללp נלשט האט גלרא .ש^ל גאנץ ןpוואp ^מאכט אלז ארבללט דל ‘

,. נטpיפגעט1א ןpוואp איז וואpחא די ,שטלווזןל איין ^טהון Dp א האט נאד
 ג^זאגט; האט מ^ה׳ל וול אזלי פלנקטללך אליפ^צזןהלט זלך ןpהא אפלגנאצ^ם דל

 • קלרם זא^ן זין ןpגעבלי. זלן בט אלז מארק. רטpהונ פלגף טליזזןנד צו^לף
 גלרא כלז ^ו^ן פ׳אלז ווי אזוי גוט ןpרנp און ב^האלט^ן צוריק ^לד דאם
ן זלך זאלזןן זלן י1אז וול פלאן א יפקל^רק1א ו^ט  האט: פונקט בזןפרלןק. קא̂נ
̂יף ג^טרא^ן נלרא pט צו א pן pנלשט אלז אלהם אלן וואם ,שטלו^ל פ f p p 

p| וואם ,מטבע צלנק דל פ^רפאקט pגזןגזןבזןן זיי האט רב גריןדלצזןר ר '̂  אגיף
pאנ אלן ללגק ןpבללp אלז די,מטבע נאד .הצלחה p̂״ל ן  4 רי.הרטpאום שטלוו

p דל b p יפ^•1א שוין האט אז ,משה׳לזןן צו ^זאגט גלרא האט נאך נאכט 
^ן ארבייט ן ^רשט ווזןט זןר רpא פלאן. אגו pו ^רווירקללכט קא̂נ p/̂ך■ ן  ̂נ

o p ט זןר און ,שפלטאל ון5 יס1אר ווזןט וואם ^ן צוריק זלך ו̂ו  • אמם זללן צו ^
pפון ^שטא^ן אל; פלאן ר o p . אמטזןר״י- א ^ווזןן איז גלרא וע י1אז 

א^^צלר .
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v-̂ רארעט 1i\ ♦ û;1)«<)5ען , י ĵ< יי̂״ L^|9*״ י ׳ “V״ ? - V
̂ט ^רנז^ך נאטשאלעק. ון3 ארעכנונג רלהיך3 ̂*' געדארפט דך ^ר ה״  ■ ’יי

נעו-י זאדע, זיי ,צוויי אב^ף ז^לנער איין א:הם זאל ,אפ^ציר צום
̂י מאראקא ̂יפז נרלג האט וועג אזא .אי_ינק  פין געדדעי־ען צו ^פלץגט שט̂ז

 און , ג^לד אב:ם^ל מלטג^ן^ן מען פלעגט ז^^נער Dp .טעג פ:ער ביז ירי!
D יל -p ן האט ן ^ ^ ו נ ̂ .ארץכנונג אדף ^

^ן האט גירא ס^נו ^ מ נאטשאלנלק פון ארוי טי ר , ןpפאפוע לי ^ עי*" א
D נישט מאהל דאם זיך האט p:p1p האט ער נאר ,זז^ל^ר א נאך א^צלר צום 

 האט y .בנינאכט מ^טה׳לזןן וועןp מלביש האט און אנטיהכץ זעלנע^ש
 אזו קטJפו ר,yוואלווp ןpנpלאpאנ'אנ מןט אקעזשאל ^געבען צו אויך אלהם

לנער א ̂יל ד מןט׳ן •טטןוועל די ,ז̂י ל  גןרא האט ,טרא^ן5̂ג האט מ^טה׳ל וואס ,^
V ער האט משה׳ל^ןן אר6 .אנ^טהון דך זין האט און צוגענומען אלהם 1^י -PP] 

 גאנ-ן אין ווי דא גוט י1אז אז ^רקלערט, משה׳לען’האט גירא .שטיוועל ז״נז?
ד פרי.ים:ש קיין ארויסודיזען נישט וו:’ם:י’ער טאר פראנקרנוך ל  ־ זאל ז;ר כדי , ^

n ון6 יפ^רקזאםק:ןט1א קי_ין זיך אויה’ צלהען נלשט p .עי* וו: אזוי■ ̂און רזןגירונג 
̂עט טאג פלנפטען יפ׳ן1א וואר^ןן פיאנקרייך, פון ענטלויפען מוזען ווי ס:! יוזןט וו

?®I וו נעוואהר דא דאךp y״’ ̂ &אר וואם , ן *v̂
ד ראם טרא^ן אזוי זאל ער איהם ו|אר גליייכער ל . י. אלן ^רנ:ןט ^

 אוים־ גוט גירא האט אויך .אדיין לאנך רpאנ׳אנ אין קומען וועט ער בייז ,יי?ל
ר די אר5 זאגען זאל ער רואם ,טשה׳לען ^?לעיענט ל̂נ ^ה, pוו^ל ,ז̂ז  נ ש

 און ,פראנק צעהן גאנצע גירא׳ן ון6 בעקומען כשה׳ל האט געלד .גרענעץ יער
.מאראקא ב:ז געהן צו האט ער וואם וועגען די געמאכט קלאר איהם האט ?י . 

r\P ד געיוארענט, איהם גירא האט
V • P דל גרע^עץ די נאך ווי ערגעץ זאל ער נאר ,מלבושים ׳עלנערישע יל  P 

 געקלרדעט, ציוויל אריעקומען מאואקא קלין בעסער זאל און נעהאלטען, מלבושים
IL שטענדיג טראגען געהלןסען איהם ער האט רעוואלווער דעם נאי
̂יזיו־ ווללי? פון און חיות ווילרע פון געפעהרליך איז וועג י^ןי וו

’*י געזאגט משה׳לען צו גירא האט מעיאקא״
׳ רעגירונ^ יזישער1ראנצ6 דער פאר ייאבזןן

ר ׳ וו^ר?[ געוואהר ין1ש וועסט דו און ,^י- ־ ייי
/ א פא געווארען אבנערעדט א:ז שמלעם גאנצער דער .ארטן״ מדינה ד:ןן א:ן

 ז:ך האבען ן גירא מלט משה׳ל .ררויסען אלן טלנקעל גוט געווען גאך ס׳אלז 'י?ן
.. ״ויברח דעם געמאכט באלר משה׳ל האט נאברעם .זלך *געזענענט און ^יקלשט

 וו אדי ,דער אויף זלך בלאנקען ארום משדרלען לאזען מען וועט יעצט
 P ם און .^טטאדט צו שטאדט פון ,דארף צו דארף פון ,כעטלער אג׳ארעטער

 פערזאנ?[״ רעשט דל ון5 געווארען אלז וואם קוקען צו ^ל!/אגלסעל
• ^בעמער נלשט טענ לער5 די אלן חאטש כדזאל אז ,בעווארענען צו געזעהן ^ג»לד



l aגריידיצער דער

מאכט. דא האט וואס פאלש, ד^ם ׳■קען  לר4ב> קאנזןן אייך זאל ץר כדי ^
 אלאנדער^ן געיציקט ארי_ין דערווי_יל ה^ט ארי_ין שפי.ט^ל אין .פליטה מאנען

 אי.הם אל ז מען נאטעאלניק, צום בלט?; א א:געג?;ב?;ן ער הי<.ט נאנהער . דלע:ער
̂ך פאהרען וולל ער , צללט אטא:אט יף1א’אורלויב געבען  גרויפען א צו פאריז ני

̂ך שפירט ער וואט , פלס זי_ין וועגען פראפעסאר  * ווייטאנ* אנ׳אלגערללכע שטארק נז
 א נעקומען צו אמשנעלסטען וול געזעהן גלרא האט נליטיגע'דאקומענטען אלע דל

 זלון אויר• קא:טע א נעקומען ער האט ,קאסע רעגירונגם דער פון געלד בלסעל
 האט פליטה, משה׳לס נ^ך טאג צוולןטען אויפ׳ן און .געקוטט ער וואס ,נעהאלט
' .פליטה זללן געטאנט גלרא ווי.יטער

 אין משה׳לען פון פאמלליעם צווי״י די בלל געווען דערווי_יל אלז ברעסאי אלן
 פאמי.ל^ם צוויי דל האבען טרעהרען גענוג און, גענוג .ואפילה חשך מאיר׳לען ון5

 פין ידיעה שום קללן צללט יאהר האלב א וול מעהר שוין האבען זלל אז ,פערגאסען
 וואונדער# אגרויס געווען יעדען בי_י אלז זאך בעקומען.\דל נלשט מענער זייערע
 אל:גאגצ?|ן שיעור נאלד וול געדעכענט דאבאלט שוין זלך האט מלחמה די ווארען

נלשט, הערט מען עונה. ואין קול אין ד^ אלז פונדעפטוועגען און ,אי.ינגעשיטללט
 זי.ד הז^בען זגי פאדריאטשיקעס צוויל דל פון ידיעה שום קי_ין נלשט זעהט מען און

ל פלעל געשלקט און ,רעגלרונג פרללסישע דער בלי ^.נגעפרעגט מאהל פלעל  צום ט̂י
 קללן אבער .טעלעגראמעם גרליטע ארילן שטעדט אנדערע אלן און פלאץ מלחמה

̂יט קללנעם פון זלל האבען ידיעה דלכטלגע  מען האט שטאדט די יף1א .בעקוטען נל?!
 קלנדעי זייערע און ,עגונות לעבעדלגע אר5 ווניבער צווי״י דל גערעכענט טאקל שיין
 זלז? מאיר׳לען"פלעגען און משה׳לען פון ווללבער צומי דל יהוטים. לעבעדלגע פאר

 האט געקאנטשעט .פלענער ,עצות קלע״ען ,קוטען צוזאממען שטענדלג נעבעך
 אויסגעווילנט גוט גאנץ זלך האבען זלל .גלללך שטענדלג צוזאממענקומעכץ זללער זלך
י .צוגאנגען זלך זענען און

גע* צוזאממען זלך זענען ומיבער פערבלטערטע צוויל דל ווען ,אמלעצטענס
 הערט מען י רב גרללדלצער צום פאהרען זאלען זיל אי_ינגעפאלען זלל אלז ,קומען
 זענען זילערע מענער דל און ,מופתים וואונדערללכע זעהר אלהם פון עפעם דאך"
 לאזען ,געווען בעפרללנדעט און בעקאנט גוט צדיק דעם מלט דארט עפעם דאך
 בלט?;ר אונזער ,צדיק דעם פאר אויפגלסען ,אהלנפאהרען צוזאממען ב:ידע מלר

 טלם ער וועט אפשר אדער ,געבען עצה א עפעם אונז ער וועט שר5א ,הארץ
 האבען געווארען,"אזוי אלז טענער אונזערע פון וואם זאגען אונז הקודש רוח דין
^ וול י1אז עס15אלז'ע דערבלל און .אבגעשטלעסט אלמניה לעבעדלגע צוזגי דל זלך

 האבען זיל און הערצער זייערע אלן ערוועקט זיך וואלט אהאפנלנג פון פונק
. אבגעעטעמט רי_יער5 עטוואס

 זיו האבען אזוי ,אבגעשטלעפט זלך האבען ווללבער צומי’ דל ווי אזוי
 דארם . אהרען5גע רב גריידלצער צום כללדע זענען און ,געווען מקיים טאקל

 דז;ם אר5 אויסגעגאפען הארץ בלטער גאנץ זללער טאקל ’ נעבעך זלל האבען
 היילנ^ן דעם פון בעקומען זיי האכען השובה אזא און ’צדיק. הללללגען
’ מייל; צדיק׳ם

בגידע '



לז^^ן. מאיר׳ל און משה׳ל ^ביןרזן
^ ן5וואנד^ בין אהנים. ין1̂צ ^

ן צ:יט אקורצןן אלן קומען. אהרם בשלום זיי וועל̂ז
ל^ין זיי ארדץי ^ אלהר ווי,ןט ,קומען ו̂ו ר ב

p ארער^ פין ^pב^קוטען גרלסןןן וואונדערלל^ ר.
ט נאר ק ^נ .ארף ווארען איף וואס גוט ק
ר? פון וועט ברדץ אלהר רואם אלץ  מ^נ^ר אר̂ן

ר ,גץלר סר ,ברלעף א סר ^  זןפעם א
^ן5אררנבר? ארך צו אפשר ווץט טץן וואס ytn א ,נ

הר א האבץן נאר וועט אלהר וואם ’ ס׳אלז אז קל̂ז
ברענגץך. תיכף מלר צו אלץ דאם אלהר זאלט זר, -ץ5

 זר האט ער אבגץזץגענט, זר רב גינירלצ^ר דער האט תשובה ד?ןר נאך
 ברם ^וואר^נט {ר אייך דאם נאך האט ער און .פאהרץן אהרם באלר ^יירס^ן
 וואם תשובה דל אפילו און .בסוד אלץ האלטען צו ^דענקץן זאל^ן יר / גץזעגנען

ר־ נלשט מץנש שום קרן פאר אויך זיי זאתן ,כעקומץן אלהם פון ^ זיי
.הללף א פון האפנונג א מלט ^פאהרען אהרם באלד ז^נען וור^ר צוויי דל ,^ועהלץן

 זלך האט .פראנקררך אלן’ זלבען איהם מ׳ווץט אז געוואוסט האט גלרא
̂ר רואם , אסלגנאצי^ים דל דאך זענץן וול סר ,עיגץד?ןבץנט2אל  בעהאלטען טדאגט ז
ל דל >זלן  פרר־־ קנץ ^נטלויפען זאל ^ר גלניבער אלהם פאד אלז ’פירסל^ ,שטלוו̂ז

̂ר האט גץלד פדאנצויזלש אביסץל סץן.  זלך ^ר האט טאש,’ אלן געהאט נאך ז
̂ג.: אלץ נאף  אלז נלרא שטלווץל. דל פון אוצד דעם ארויסצו^מ^ן גץנויטלגט נל

 אלז דארט י.1ברץםל אלן אבגץשטץלט זלך האט און פרניסען קרן ארגינ^פאהרען
 ד^רצו נאך און ררז̂ז לאנג^ א אז נאך .צונעבטלגען אלב^ר האט^ל אלן אררן 'ץר

 ארגג;ןשלאפץן גלרא אלז שרזןק, מלט און ארל^נלש מלט קוו^ן אלז רייז^ די ייאם
ט נלשט אפילו האט זןר ^ר׳הרג׳ז^ט^ר א ווי נומ^ר זרן 1*זל ק מנ ̂רשלל־־ צו ק  פ

.נומ^ר אלן אלנווץנלג זלף ס?ן
ר קרלבט ,האט^ל א אלן ג^ווזןהנללף וול  אלן באלד ארום משרת ^

ט דל פון ארוים נץמט און רלה6 פ  דץר אז .אנצופלטצ^ן ווזגרק שלף כלסץל דאם ^
ר גלרא׳ם צו צוגץקומ^ן אלז משדת ̂ר האט ,נומ̂ז  ווי ,טהלר די ^פענץן גזןפרובט ז

 האט ,מהלר דל פ^ירשלאסץן נלשט ס׳אלז אז גץזזןהן האט ^ר .אלז שטרגץר זגין
ר אז ג^רעבץנט זןר ר זןר כדי ,גץעפץנט פלרסלג האט נאסט ^  זאל משרת ^

ר אנצופלטצץן. שטלוו^ל דל אר^יסנץמ?ןן  אחים״ שטלוועל דל טאקל האט משרת ^
 אוג״ ז^נ^ן שטלוו^ל די אז ,תזץהן האט ^ר וול אזוי נאד .פלטצץן •צום נץנומען

̂ר גז^רעבענט, ;ןד האט צורלםץן אדום און ארום טץן  דלפון א וואם ווללסט ווז
̂ר אז ,אלז גאסט דץר  וורסט וו^ר און ,שטלווזןל צורלסץנזן אז^ל^ אלן געהט ז
ר אלזא זלך האט .בעצאהלען ץפץס דזןרפאר מיר ווץט ץר 3*זיי  גענומזןן משרת ^

 גלרא׳ם און גץסט, רליב^רע דל ון5 שטלווץלץך ש^נץרזן דל פלטצזןן צו י^יייניל
^ן ̂גזטליוץל א  עפלם אדורכ^גאנ^ן אלז ^רוורל .ארומגץוואלגץרט וול אזוי זלך ה

צוגזן׳גנב^ט. שטיווץל די האט און גנב אג׳אגג^רלסץנעד
י ח
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< y i ר אמ גנב א.רזןםער ^ ̂ט ?}ר הו:גיךלג. גוט ג^וען א  פון גז^וו^לט ה*
n p ̂לזן5א האנק^חאטש גנכה ̂ש  י ברדט אהאלב מלט ההרינג א מלט בראנפען ל*
 P“ דערווללל האט זל וואם , ווי_יכ פאדריאטשלקס טאיר׳ל צו ארי_ינגעלאפ^ן אלז

^ן איהר זי/ז ס׳האט אז און .שלך־ו^רק מלט געווזןלב דאס פלהרט א ר ט  עי ^
 דאם■ ^'קויפט5 אלהר האט גנב רp .גז^קויפט אויך זל האט ,אלט־ווז^רק קוי^ן
 גרוי^ן רעם מיט ^ווזןן מחיה זלך האט y און ,מארק גאנצען א פאר ווזןרק’אלט^

^לד.  אונט^רנילעכץ, צוריסץת ראם ארומג^שנל^ן באלד האט ווללב מאיר׳לס ..ג
ן זלך האט זל און ^ ו נ ל^ל חא^וולם דל ^  אדפצוהענגק און ,אנצופלטצען אנ
ip צו געוועלב אלן האט זל וואט ,חאלזןוולס שטp די צוולש^ן סחורה דל 'ip n p .

o אויף ^רחלדשט opjr זלך זל האט פלט^ן אלן ב^טעת p שטלו״ גרא^ן
^ן האט זל י חאלעוולם דל פון פזןנג  עט־ ןpהויyאנג האט און ^ם;ןרז^ל א גענו
 האט .אלנווענלג ליגט פאפלער פרלש ^פלם הןJרזזp זל האט , נעןpאויפצוט וואס

ר נאןז זלןז זל ה  זי האט דא , אויפגעטרז^נט אלנגאנצזןן האט זי און ,^רחלד^טט ^
pן יןז1א זל האט דא און יפה, מנה די רזז}הן פלנ̂ז  גרללדל• פון מטבע צלנק דל ̂ג

ר ^ן מאנ׳ם אלהר ^שטאנז^ן אלז זללט אלין אויף וואם ,רב ^ א  שמחה פאר . נ
ן פ^ר׳חלש׳ט נלשט שיעור זל אלז קpש פאר און  זיןז האט זי אב^ר .ג^וואר̂ז

 נישט עפלס אלז דאס או פערשטאנ^ן האט זל און , ןpפpק אל^ מלט געשטארקט
 גוט אלץ דאס קודם זי האט . בסוד זללן דארף ראם אז נאר ,זאך פשוט׳^ קללן

.ג^מאבט וולסץנדלג נלשט גאר קלל^ם פאר זלך האט זל און גץווען מבער
ר זי_ין אלן גז^שלא^ן אלז גלרא ^ ע נו נ ה  דער .מאג אליפ׳ן שעה ץטללב^ ^

 שטלוועל, צורל^נץ דל פון פארג^סץן גזןהאט כמעט שוין האט ווי_יטער משרת
ר זי_ין פון ארויס^נו^ן האט y וואס ^  אויפגע־ איז גלרא ווען .פלטצען צו נו

ל דל אז רז^הןp האט און שטאנען ̂ר האט ,דא נישט זעגען זי_ינץ שטלוו̂ז  באלר ז
 גץרויש א גץווארק ס׳איז .בזן׳גנב׳ט איהם מ׳האט אז משרת אויפ׳ן אנגץקללנגען

n . רpפולp א p ל פון וולרט ^ א  אנ^הוי• האט מץן .ארללנגץקו^ן אליך אלז ה
 וואו ״מוואלד! גץשרל^ן;’ץר האט אלז גנבה דל וואם זי_ין צו ודורש בץןייחוקר

ŷ גרוים א אר^יס^לאזט האט משרת רp ?״ שטלווץל מי_̂י ז^נק b pטy , באשר 
ל דל אז ג^זץהן אלללן האט y אז ̂ן שטלוו̂ז ̂נז .צוריסק אתם און ארוס ^ווז^ן זז
 אבץר צוויי. בלז מארק אללן פון אויגץן זלל̂נ אלן זללן ווערט ^קאנט האנען זין

̂נען רואו 1 ,גץוואלד :שרללען אלןן אלן גץהאלטען נאר האט גירא ז״ שטלווזןל מלינזן זז
p̂רט ר ק אלהם האט און מארק צוויי יסגז^נוםץן1אר האט ווז ב ץ גירא אבץר .^ג

אז■ גלראץ צו ^זאגט האט ווזןרט רp בלז שרללען, צו אויפג^הרט נישט האט
 ווארץן ,גץשר^ן די פאר ןpטלDpא לאזץן אלהם וועט און פאליצלן נאך שלקט ^ר
ם פאר פץראנטווארטללבט נלשט איז ץר ^ן לאזט גאסט א אז ,ד̂ז ר זללן א ^  און גו

 רץדט מען אז רטpדץר האט גלרא וול י1אז אלגווץנלג. נישט זלך פץרשללסט
I זלך האט און יל1מ דאם פץרמאכט ךpנז{ y האט פאללצין &ון שוין 'p p p
ן אנצו- שטלווץל אלטע פאר א עפלם צו מארק צוולן דל צו גץבץן אלהם זאל ^

^״ אלהם האט ווץרט ד^ר און’ ,גץהאט ת1רחםנ איהם אויף האט מץן .טהון צו
.גלרא אויס און ,שטלווץל אלטץ פאר א זללנס גץבק

מאידלס
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 ס׳איז ^זעהן האט זי אז .טאג ^טללב^ אל^רגזןרוארט האט ווי_יב מאיר׳לם ^
ט קללנזןר .שטאדט אלן ̂*טלל ד לד □p פון גארנישט ^  אגינ^פאקט זל האט .^

ד גאנצען Dp מלט חאללוועם דל ל ̂ק אלז און מטבע צלנק דל מלט ^  ג^פאה־ אווז
pאל^ר^ג^בען אלץ דאם האט זל צדיק. הלוליגען צום גרילרלץ קללן כסיר ן D p 
 אויפ׳ן שמלינעל א מלט .זלך בלל בעהאלטען און צו^נומען דאס האט ץר .רב

̂ר .נלשם ״זארגט :^זאגט אלהר צו ץר האט פנים  אהללם בקיוב וועט מאן אללי
ן1ל ^ ד nDp& קללן נלשט אלז גץלר דאס .י ל  ווען .מלר שותפות זללץר נאר ,^

ן p̂?' זלל ל̂ז ^ן אהללם ו̂ו ^ן אהץר זיי זאלץן ,קו ̂ל ,מלר צו קו  מאבען איף ווז
 א מלט אלז זל ארן אנ^ז^^־נט זל האט רב גרלידל^ר רp .הלוקה״ א זלי ^יילשץן

p . ןpפאהJג; אהלים הארץ הללןז5
 קוק א מלר וו^ל^ן י^צט .צרית משה׳לם פון מעשה דל אוים זלך לאזט יא

^ן רpוול האט טאיר׳ל צרות פאר וואם מדיין ל ל ^,

.צרות נזאירלס
 פרליסל^ר דרל^ר רp פון פאלק א בלל פאדריאטשלק גץווארען אלז מאיר׳יל

 פון קראפט דורכ׳ן אמפללנס^נם פטלגטpגץק זלך האט ארמיע" דרל^ דל .^ימיזן
o p אן אויפ׳ן ארומ^שוול^־ן האט רואם פלאט דליטי^ן  פראוויאנטק רלללpא .א^י
 אילזא .ים דורכ׳ן ןpוואp ^שטעלט צו אלז ארמלע ררל^ דל פאר אמאנלציי^ **ין

^ן אלזמאיר׳לק ס^קו ט^ן אויף ןpרצופאהpזןפ אוי  צו• בלים ים־דאטפפ^ר אדלי
.פאדריאד זללן ^*^ל^ן
^ן פראנצייזזןן דל א ם, אויפ׳ן ארומשוולמץן אפלאט ^האט אייך ה ד י ^  א

 פראנצויזלשז^ר רp זלןז האט אלזא .פרללפל^ר רp וול פלאט גרויס^ר אז>ז נלשט
ן ג^קאנט נלשט ®לאט ק ^ אל^ן צו מלחמה ש^ל^ן א  .פלאט דללט^ן מלט׳ן ה

 שטעהן מוז פלאט פרליסל^ר רp אז ^רשטאנזןן האט פראנצדז רp וול אזיי ג^ד
 אלזא זיך האט ,יבשה דל פון ארמל^ דל שטלצ^ן צו כדי , DppD דל פון נאהנט

pזענץ! וועלב^ קא^גאריעם, דרלי אייף אלינ^טין־לט פלאט פראנצויזל^ר ר 
 P' אלז ציעל זליץר און ,פלאט פרליפל^ן פון ווליט ,ים אויפ׳ן אריט^שוול^ן

’I f, הא וואם דאמפפץרם, דליט^ דל פאנ^ן צו און שפיזןגלוו^ן צו נאךpן 
אמאנלצי^״ מלט פראוויאנט ארמלזן פרללסלשץ דל פאר ^פלהרט

pפאר טאקל האט איים ווללזט פרלים ר o p זלך ער האט גץהאט מירא 
̂׳ ̂'יו ^̂pאי ^לאזט האט ^ר .ש^קולאציזן א דורך נטpץה^ן דל מאללווען ר  נ

P ה^ן רוםל^ אייף דאמפ^רם יללנזן ץ  פרליסלי^ דל אראב^נומק האט זןר .נ
 האט מאטרא^ן דל אויך און .פלאגץן רוםלשע ארייטג^ש^לט האט אין

IV מאנדל רוסל^ מלט אל^ר^טהוןpפזןסט גאנץ זלך זזןנ^ן זלל .״ויםעו״ און , ן 
ל^ן פחד שים 1יי' , שוו ^ן פראנצויזי^ דל אז און .ים אויפץ ^  האבק שי

 נלשט גאר זיי ז^נק פלא^ן רוסל^ מלט דאמפ^ר א נסpרווללp פין
^ן צו ^^שיילמק א ר אלז פראנצויז רp .אנ׳אויספארשוגג מ ^ נישט אייך א

קנון
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ן טה1ש גרויס^ר קי!ן וו̂ז  # רען4אבנ> אזוי לאנג ^זט“מי נישט דך האט ,̂ג
 ב:ו אנ׳אויספארשונג אטאהל פאכען מען לאז :^יוען מישב זלך האט ער נאר
. דאפפפערם רוסלש^ די

 מאיר׳ל וואם ,דאמפפ;ןר ד^ם אויף אנגעטראפען פוגקט זלי האבען שלימזל
 דללטשער דער געוו^ן אלז דאס .פארריאד זי_ין צוגעשטעלט האט פאדריאטשלק

 אויף פרטסען דל האב^ן דאמפפ^ר דעם אדף דרלטער״. דער ״אלב^רט דאמפ?^ר
^ן א וועט’^מאל^ א  מאטראסען דל און ,פלאגען רוסלשע טלט .״וולאדלמלר״ נ

 זל ,טהון צו פארפעלט זלל היאבען זאך אללן אבער .מאנדלרען רוסלשע טיט
 און ,צלגגען די:טש^ די -מאטראסען דל פון נעטען צו אמיס געדאי־פט האבען

ן ’ . צלנגען רוסלשע ארטגצוזעצ̂׳
 דעם געפאקט האבען שלפלעך מינען דרי_י מלט קרללזערס פראנצויזלשע צוויי
 דערווגי- פון האגען שלפען פראנצויזישע דל דרלטעד״. דער ,,אל^יט דאמפפער

אלן אויסגעשאסען האנען זלל און ,ראטפפעי־ פאר׳ן וועג דעט פארשטעלט טענס
 שלפם״ דער . שטעה; בלי_יבען דאמפפער דער אז פ:ג:אל א פאר הויך
 קאט^ז* קללן זלל טיט נלשט דא טיי_יבט !p אז פערשטאנען באלד האט קאפלטאן

c באלד עי־ היאט ,וועס p זעגען שיפען פראנצויזישע דל .אבגעשטעלט דאטפפער 
 ,רוטיש אלץ אוים ס׳קוקט אז געזעהן טאקל האגען זלל .נעהנטעד געשוולטען צו

 טאטראסען דל טיט אכיסעל זלך צושטלעסען געוואלט זגי האנען ראך אבער
 קול אין געווען אבעי ס׳אלז . שפראך רופלשער דער א־יף דאטפפער טשען1די פון

 האבען רוסלש ווי_יל . געווארען שטום וול אזוי זענע; טאטראסען אלע .עונה ואץ
 דל הכלל ,ענטפערען צו געהאט מורא זלל האבען די_יטש און ,געקאנט נישט זלל

 און שאס איין אהן זלל האבען שטעקט, דא וואס מלט געזעהן האבען פראנצויזען
 אלע, מלט דאמפפער רעם געפענגענלש אלן גענומען פערגלסונג בלוט שום אהן

 מאט־ דל .געיוארען פערגומען אויך אלז פאדריאטשיק טאיר׳ל און .מאטראסען
 פערבעטען האט מעז און ,ענטוואפענט זלל האבע* דאמפפער דעס ון5 ראסען

 אוועק די מלט אלז וועלכער ,קיללזער פראנצ־ויזלשען א אויף עו^ם גאנצע; דעט
י ׳ י געשיולטע;

אלנזעל אווניטען אריף ארויפגעזעצט אלע זלל האט שיף פראנילזיזלשע דל .
 ער ,גרויפער קי_ין נלשט געווען אלז אינזעל דעד .פראנקר:יך צו געהער וואס
 קיואד* מליל ררלל יף1א טי_יל דעי בערך וול מעהר נלשט פערנומען אלנגאנצען האט
 זלך האבען דאדט .געווען נלשט דארט אלז אי_י:וואהנערס שטענדינע קי_י .ראט
אלג־ דער האט רעגלרונג דל י פאר און .פלשערס אויפגעהאלטען אטטללנפטענס נאד
 שלפען איהרע פאי קוילען סק^אדעס גרויסע האבען דארט זאל זל ,גענלצט זעל
 ווען דאמאלס ^בער טאטעריאלען קילגס מלט טאגאזלנען פערשלעדענע אויך און

 אנ׳אנדערען אויף אויפגעלעבט אלנזעל דער האט ,צ*_יט מלהטה דל נעווען פ׳אלז
 פער* עפלס אמאהל האט זל וואס ,רעגירונג פראנצויזלשע דל כעווי_יל .שטייגער

 אינזעל. דעפ צו געויארען אויעקנעפיהרט עם אלז טיללטעי*, פעיפלעז חאפט
 מלליטער פערנומענע ראם און , פאלאטקעס געווארען אייפגעשטעלט אלז דארט
עסען; צו געגעטען זלל מען פאלאטקעס. דל אלן אויפגעהאלטען זלך האט

אזוי ’ ״ ’
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ר*^ן הונגערלג ז^נען זיי אז און ̂ טרלנקזןן אלן ^רגזןםען5 האב/ןן זלל אז ,̂יי'י  געו̂ו
 פון גי^הללעכם האט אלנזזןל דזןר אז ,;לך פ^רש^הט אלזא .גזן;לנגןןן זלל

ן אלזן אויף קז>ז:ג  פדאס דל האט ארבללט קלין צן אנ^ר נאבט. און טאג זלל̂ט
ן זלל געטאהרט נלשט ^גלרינג צויזלש^ נוצ̂ז .ב̂י

האנו. מ;ןן ,צוג^גאנגען אנדערש גאר דארט אלז כא־ר׳ל אונזעד מלט אבער
̂ר פאר בלזטו וו^ר .פארהער אויפ׳ן גענומען דארט אלהם  בל.טו וואם און ,אללנ

 ן עו אלז ס אז און ,שפיאנערלל מלט גאר דיך דו פארנעמסט אפשר • איינער
 האבען פאדריאטשלק, אפרללסלשער אלז ^ר’אז אויפצן״״ן;.. געלונגען ‘ אלהם י?»

 ט נ^ווא האסט דו אז ,,היהבן 5 גלטשעפיעט צו פעסט^ר איהס צו העדשט זלך
̂רען יניך V,^1״? פיךגלסען״• בלוט אונזזןר צוה^לפען געגאנגען בלזטו ,ווז

 ארבללט׳ג אללבלגער אן אלנז^ל דזןם אויף זיין זאל ער אז ,פערמשפט אלהם
 פא״ ברללטען א אנ^טוהן באלר אלהם האט מען ,סקלאדעם קלילען רעגידוגגם דל

ר, מלט אהלטז^ל או׳יך אח אנומעף מלט’סעק ^ ו נ מ אלע ווי אזוי א י ז א  ק
אטאהטשקע, , בללט א, ד^י צו כלים גלגעבען אלהם אויך האט מען , געהז *<?רכללט;ןר

̂יו אהאמזןר, , ^יי^ל ‘‘־ ‘יי א• ̂ר׳
V^pP] ר קאזיאנזן אלע ןןו קאזארם^, דזןר אין ‘ י̂■ ארבליט̂ז

̂ם f״פראנצויזען דל לזןגץן5 אעזן^ל •קליינעם דז j

o p צי ,אי.,?ל ד;ם נןנ^ן וו״ל ,קיאנקהדטןן פערשיערענע יעל5 ד«רט י?ז
י 4 זג־ש, מ " י' ■'f =^י’יי^ »
ואוצע! י־׳י4 ' יי' ^י׳ א;נ<ןל צום ז״ט דער יף1א ׳*'?י׳ גאנצען ן אוי,► שייו יוייחיו ** ״י-י ....... _ ̂ .

״ ̂ י < הלט^׳׳, אוואר^ם ,שטלוועל וארעמע
״<י%"ו?דלכעם פראנצויזלשע די זלך האט מאיר׳ל אונזזןר כלל

■'יי" '־?° אנ^טהיז_אלן אל, ^ר ^ווייר
̂ן אלז ̂ווז אוים־ פין פוטזןר דאם .אוו;ןםט וול' אזוי גז^מאבט גז

̂ייר פזןלצ^ל Dp אויף . מטpוואp גוט ס׳האט, און י-ילנג  ט^מאירל׳םL*"*ל
1:p P P\ אוים־ ייז5א ׳ בוכשטאב^ו צוויי פון מאנז^גרא^ א*

ק. פאמלליזןן זללן מלט מ א ' ״ן •J1 ם מאיר, האט מאנזןגראם^ דל נ
״. • זיר גרלנעם מלט ^צלל^נט

 מויזזזוד יוvיי»וv°^^' ^קאסט נלשט מאירל׳ן האט פ^לצ^ל’ דאס אז אמת
^̂pמארק, 25 די אויסער געווען, ו^רט עם איז דאך ר r ׳ L,f.

מאיר און משה׳ל שותפלם צוולי דל ווען .ו;ן1אזו%^^ .4מע 4
ט יי^ז^ן אנ מ ^ pזונp p אוו ̂י‘*' ^:-פען,7ג
י^יצוג ̂ F אנ^זאמעלט גז^האט האט משה׳לי ווי גוט אזוי איז ,אניז^רן

̂י מארק/ טויזענד ^ייאנצלג ̂יט אייר אז ''' י־ י‘' ׳ י 4 י
 ז י ,פלאץ מ,חמה צום pp.s• אלז מאיר׳ל רpאיי אן■ מארק. טייקנד

פינף צו אסלגנאציז^ס דללטשץ פיזןר אליף ג^לך דאס אוישגי^טוישט
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נישט גאר ס׳א\ן אז אזוי פעלצ^ל ד^ם אין פזןרני_יט אסיגנאציעם די. האט און
ן רארט ב^האלטען ןהאט7ג ;ןר האט אויןז . jy2yp1p צו ג^ז^ן  געלר דזגס צוו:ש̂י

ן האט ער וואס’ ,צי.נק'׳מטיע די.  וואט הצלחה אויף רב גרגידלצער פון ב^קומ̂ז
 גערוען •<ז אלץ דאם ,גאמען משה׳לס זי_יט איין ון5 געשטאנען איז איהר אויף
. דערקאנט נישט גאר ראם האט מ׳ אז ,פעלצץל דעם אין פערנלןט גוט אזוי

/ קעפעל דאס בלןגען אראט גץמי.זט מאיר׳ל האט גיהנם ווי_יסץן אין דארט
 און ,געשאפט אי.הם מ:ט האט יערער .אלע אונטער אונטערטעניג זי_ין און

 מען האט אנהויב אלן .ערפילען פערלאנג יעדענם זאל ער געהלטען, זלך האט
 האט ער נאר .אינזעל אויפ׳ן שפאצלרען קללגטאל ארויפגעלאזט ני.שט גאר ■אלהם

1<[r פקלאדעם דל בי_י אדער , קאזא־טעס דל אלן אכער ,געפוגען געמוזט שטעכדיג 
 עטילנע געגאנגען פערבלל ס׳אלז ווען נאד נלשט. ארבללט קללן קללנסאל ס׳פעלט זול

 האבען’ ,ארדענונג אלן זלך פי.הרט ער אז געזעהן האבען בעאטטע דל און ,דזדשים
אעזעל. אויפץ שפאצירען צו אדום אכלסעל אמאהל ערלויבט אלהס שוין זלל

 געוואהר וועלען צו אעעשסעקט האט מאירלען אז ,מעשה א זלך מאכט
 און ,מלחמה דל פעם ע האלט ווי. ,פרי_יםען אץ עפעס זלך הערט וואם ,זוערען

 רעם פון פערסאנאל פראנעויזלשען גאנצען דעם געווען פארווערט ס׳איז וול אזלי
 האט ,מאטראסען ארער זעלנער פ־־גיסלשע פערני.מענע די. מלט רללדען צו אלנזעל

 קאנען זיך זאל ער וועג, אזגיטיגען דורןז פערקערלווען געמוזט מאיר׳ל אלזא ■זלך
 צו געוואר אלהם בלל עפעס און זעלנער פערנלמענעם פרי_יםלשען א צו האפען צו

 געשטאנען אלז וואם זעלנער פדאגצויזלשער א באטערקט אבער האט דאס .■רוערען
 פללף א האט זעלנער פראגצויזישער דער .ארט בעהאלטען א אץ קאראאול אויפ׳ן

 האט ראשית גלוועהנללף׳ ווי .אבגעשטעלט איהם האט און מאירלען אויף געטהון
 ער האט צווללטענם .פעטש גוטע צוויי מלט מאירלען געווען מכבד פראגצויז .דער

 עפעם געוואלט נישט האט ער צו ווללסט וועד ווארען ,בעזלכען געגומען אלהם
 אויפקנעפלען געמלזט זלך האט מאירל .פיללסען קללן אלבערגעבען שפיאנאזש מין .א

 קרן האט ער אבער . בעזלכט גוט איהם האט זעלנער דער און ,מלבושלם אלע.
 זעלנער דער האט בעזיכען בי_ים .ונען5גע ני.שט׳ איהם כר זאך ערדיכטלגע5 שום

 טללער א אלז דאס אז פערשטאנען האט ער .פעלצעל דעם אליף אויג אן געווארפען
 אן צו עפעם קומט ווי ,געווען וואונדער יס1גר א איהם ס׳אלז און ,פעלצעל

אראב געקאנט ער האט וואם אבער פעלצעל. גוט אזא ארבליטער  רללסען טהון\
 שוין האט ער נאר געהאט. מורא אויך ראך ער האט פעלצעל ראם אלהס ׳צון

 שטילער״ מאירלען פון פעלצעל ראם אזוי וול עצות קלערען צו •אנגעהליבען
 און ,נומער מאירל׳ם פערצרכענט זלןז האט זעלנער דער .אנצוקרלגען .ד׳רט

 קארג און קאלאק א מלט ״ געווען מכבד ווללטער איהם ער האט בעזלכען .נאכען
.ארט זיין אויף געהן ’ צורלק באלד געהי״יסען אלהם האט און ,ארי_ין

שפאצלרען, רעם פון אפראטאקאל געווארען געמאיט אלז מאירלען אויף
 דיר דל אי.ן אז און קארץ, טאג ד״י_י אויף געווארען פערטשפט אלז עד :און

 זלד האט קארץ אלן דארט .וואסער און ברויט סלט לעבען נאר ער זאל ;טאג
די געווארען גלעפענט אלהם ’אלז דארט .חטאים זללנע’ אלע דערמאנט ימאיר׳ל

אויגען ’
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 ה>ןט קלר צוללעב >}ז תטהון, האט ער עבירה אגרויסז^ אר5 וו^ם
y אויס^ב* פון ג^^נקט נ^ר ה^ט ;ןר וואם און כף. תקיעת אויף ^וון;ן עיבר 

 'און ,איו^ם און אלץ געזאגט y האט , תר׳לים קאפלטעל א ןפץס7 יוזןנ:ג
 אלז טאג דרלל דל נאך .צווולי^ן צו יגיטארק גא:ץי ^״כלל זלף פל^גט

 גץמוזט באלד זלף האט ^ר און ל^^דל^ר א קוים קארץ פון ארוים מאיר׳ל
ארבליט. זללן צו צורלק

ר ^  קאראאול אליפ׳ן דאמאלם גזן־טטא^ן אלז וואם ז^לנץר פראנצויזלשז^ר ^
הליסץן זזאט ̂ר J ^ראנטשאג״ ג̂ז  נלשט א.הן דאמאלם פון שלין ״ האט ז

̂ר נאר גץרלהט,  יול מאירל׳ן, קעגען עצות 5רשיעדענז̂’6 גץקלץרט האט ז
 חוקר גוט האט ראנטשאג פץלצעל. גוטץ ראם אלהם בלל אנצוקיל^ן

 אזא אויף ^פאל^ץ אלז און שלאפט, מאיר׳ל רול ארבליט, מאיר׳ל רול ^^יי^ן,
 ג^האט האט מאיר׳ל אז ^רוולסט זלך האט ראנטשאג ווען . ק<\נזכי:אציע:

שלא־ ^ר ווע:ט ביינאכט אז פערשטאנעץ ^ר האט ,ארבללט שווערז^ א כללשאג
^IV ארבלל־י אן פון מלבושים אנגעטהון ראנטשאג זלך האט ראן האסטיג. גאנץ

מאיר׳ל וראו שטלב דער אלן דרעהן צו יב^ן1א:געה זלך האט און ,
ע^ן ס׳זאל אנ^דרייט אזלי ראנטשאג האט שלאפען\רא לעהגען זלף פלז;גט וו

̂ר אלן י א:י:גץהללצט ,ווא^מקללט דל שפלרזןן גוט מ׳זאד אז אזוי ,שטלב דז
א^ן .פעלצעל אלן שלאפען נלשט זאל כאיר׳ל רי3 ס׳אלז באלד י1אז וו

 באלד אזוי און ,פעלצ^^ל אלן שלא&ען מאיר׳ל פל^גט שטלב אלן קלהל
̂*לצ;ןל דאס יסצוטהון1א ער פלעגט’ווארץם, גוט ג^ווץן ס׳אלז  אונטז^ר און ,פ

 Dp פון .קלשזןל^ שטר־יען אינטז^ר׳ן צוקאפענס פעלצעל דא.ם זלך ל^גץן
^Dp אלז pוואהר גוט גאנץ ראנטשאג ר^ pוואpנאכט דל אויף און . ן 

 האט ,שטלב אלן ווארץם גוט זללן ס׳זאל אנגץדרעהט האט ראנטשאג ייאס
̂ין בללנאכט און .שלאפען ^לעגם דארט אויך דאנטשאג זלף  אלז טאיר׳ל וו

 גוט האט זןר און ,בללטאג ון5 ארבייט p,Jשווז דל נאך אגינ^שלא^ן י׳אפטלג
א^ט p זילן צן ^רלקט צו דאנטשאג רp זלך האט ,י^י p pפא• האט און , ר 

®ipV ר פון געצויגק אפז^הר פז^ל^ל דאס^ • שטרליץן מאיר׳לם אונ
ם^ר» וול ןpווא ,^זעהן נלשט האט קיינ?ןר און גל^רט נלשט האט

t2r.fy ,אין אללנ^שלא^ין גוט גאנץ ארביי^רם אל^ זזןנ^ן זלף pווארעט^ ר 
אר^. זללן צו אווזןקגעגאנ^ן פ^ל־^ל מלט׳ן בללנאכט אלז ראנטשאג «3טל’̂_  קאז

.שלא^ן זלף האט און ^וו^ן מבער גוט דארט ייאט >י
 אויפ* קללנ^ן זללן מלט האט גלאק רp וו^ן ,פרלה רp אלן זץקם זיל^ר

'sp p ’̂ P ^צו ארבללטזןר אל pפון אויפגעחאפט אויף מאיר׳ל זלף האט ,ארבייט ר 
J־j] ר זלף הא.ט ^ר שלאף. טלעפץן ^  נאר אנטהון, צום באלד ^חאפט נלשט א

קלל*pש Dp גוט ירמאנטp זלף האט און מלנוט, זןטלל^ ג^ל^גץן נאף **לי
P] דא זלף האט אלהם רואם ,חלום pנאכט דל חלום׳ט.

ן אלז זןר אז .ג׳חלומ׳ט אזוי זלף האט אלהם ^ קו גרלי־ צום ןpאהS צו ^
 אהלים געאהלט ז^הד זלף ער האט כפור יום מוצאי .כפור יום אויף רב ^לצער

האט ,געזעגנען זלף רב גרללרלצער צום ארללנגעגאנגען אלז ער אז .סאהרען י
אלהם

; rT̂f>
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 ״איך געז>}גט*. איהם האט y און האנד די. ג^ב;ןן ^וו»ןלט ני.שט רב דעי איהם
y נישט דיך ̂;‘ק p p רשע״״ עם ירך השת ״אל פסוק אלן ס׳שטעהט האנד,ווי_יל די 

 רשע ז;ןלבער רp בלזט די. און רשע. קי_ין צו האנר דצן שט^קען נישט זאלסט
̂ר?{ן ,ד^פויר וול כפור יום נ^ב׳ן  דאןד אלז לחיירו אדם שבין עבירות אויף וו

̂סט דו . מבפר נלשט כפור יום  אויף געווען עובר און ,געגזל׳ט ,ג^גנב׳ט ̂ה
 שטלב״.’מי_ין פין אוו^קןאמים טלר, פון אוו^ק איםור. אן אויף און כף, הדךעת

ט דאטאלם  אלהם האט משמש דער אז חלום, אלן גז^ראכט מאיר׳לן נאך זלך ה̂ז
 צו צוגזןפאיען אי.ז ק^רלדאר אלן ד^רט און ,שטיב רב׳ם פון ^ווארפזןן ארויס
y{ שד א וול אזוי ,מענש שווארצער א עפעס אלהס n האט ער און ,מדק א 

 געלד דאס ,רשע דו , 3^ 3,ני :געשרי_י א מלט האלדז בי_ים ^!נגעתאבט מאיר׳לן
 דערווערג נלשט אז וו^רען 2 שוין נ^ר ,שותף די_ין בי_י געגנב׳עט האסט דו וואס
ט טאיר׳ל .^רט״ אויפ׳ן דא דלך אלך  אלהם זאל ער ,געבעטען אלהם בי_י זלך ה̂ז

̂ם ^הן שוין גלבט ער וו^רען ,אבלאזען  האט ער .געלד געגנב׳עטע גאנצע ד>
̂ם געשוולגד אויסגעטהון באלד דערבי_י  אוועק פעלצעל ראם האט און ,פעלצעל דז

ט דא ״אט : אלהם צו ̂טרי_יענדלג ,שד שווארצען דעם געיעכען  דאם אלהר ה̂ז
 קללג־ צו גלאק דער אנגעהויבען פונקט האט געשרלל דעם בי_י און .געלד״ גאנצע

. שרעק גרוים מלט אויפגעחאפט זלך האט מאידל און גען
דער־ סט און פארגעשטעלט אמאהל נאך אזוי חלום דעם זלך האט מאיר׳ל

 שטערען פון שווללס דעם אנגעוולשט זלך האט ער .ענצעלהללט יעדעס זלך מאנט
 ,פעלצעל בללם געהאלטען שוין האט ער אז .אנצוטהון אנגעהויבען זלך האט און

 פעל־ דאם נעטען אפעהר וולל און קלשעלע שטרויענע דאס אויף אד״ויב ער טהוט
̂אלז אבער .צעל ̂טט ס  ,דארט זוכט ,דא זוכט ,אהער קוקט ,אהלן קוקט .דא נל
 נלשט עם האט מען אבער ,ארבללטער אלע בלל געזוכט האט מען .פעלצעל אריס

 אלך ,מילא :שטללערהללט נערעדט אלללן זלך צו אזוי מאיר׳ל האט דאן .געפוגען
 געמוזט רב גרלידלצער דער האט געוולם .וולרקללך אלז הלום דער אז דאך זעה

 דאס אלהם אליין האב אלך און ,שד שווארצען א נללנאכט מלר צו שלקען אהער
אז■ ,תקון א דעם דורך האנען שוין אלך וועל אפשר .געגענען אוועק פעלצעל

 דעם פון קאנען מלך זאל אלך אהללף, שיקען צו מלר זאל אויבערשטער דער
 .י קלנדער און ווי_יב מללן צו בשלום קומען אהללם און ,ארויםרי_יםען גיהנם ווי_יםען
 בללם געזאגט מלר האט רב גרילרלצער דער וואס גוט שוין אלך פערשטעה יעצט

/ זאך לאנגע א אלז יואס « י?זןז מה אז ,מאכען שותפות נאכ׳ן געזעגנען
 מכל ,שורש זללן צו צורלק ער פאלט הויך דער אלן אלהם ווארפט מען אויב און

צורלק, גרלנ< גאר אודאי זלך עם קאלערט ,קלללעכדלג אלז וואס ,געלד נאך שכן
 אדער גנבה די צוריק אויםמללקענען מוז גזלן דער אדער גנב דער .שורש זללן צו
וואם׳ גומם דאס ויוקיאנר״. בלע ״חיל פםוק אלן ס׳שטעהט וול אזוי גזלה, דל

 אט .אויסמילקענען צורלק עם ער מוז יענעם, פון אללנגעשללנגען האט רשע דער
’ .מלך״ מען מללנט דאס

״P זי.ך אלרן ,געטרילםט שטללעיהללט אלילן מאיד׳ל גענעך זלך האט אזוי
געבען. אלהם זאל מען ,בעטען געגאנגען אלז און אנגעטהון זלך האט ער .רזהלגט

אג׳אנדער
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̂ר ̂נ׳?ן:ד  ו.ץ אזוי ,פ^לצ?^ל אנ׳אנד^ר ^קוסי׳ןן באלר האט .פעלצי׳ןל ?
 און מונטיך ג»גץ ארב:יט זיין צו ג;ןגאנד^ן ץר א:ז ד^רנאך ,האבזןן ארכ:יט^ר

 חאטל: אז ,פ;ןרוואונ^רט און פ^רהירשט זלך אויף אלדן האט זןר .פלדסלג
ט  ד^ם ארט דעסטווזןגען פון ,פזןרמזןגען גרוים אזא ג^האט היזק נאכט דל ה̂ז
 גלדך ,לניכט^ר זלך נאך שפלהרט ,פאיקעהרט אדרבא נאר ,נלשט ג^ר אלהם

 י הארץ זללן פון אראבג^עומ^ן שטל.ין א וואלט מ^ן ייל
זןטללב^ נאןז גיהנם ווללםען Dp אליף גזןארבדט אזוי ווי_יט;ןר ה^ט מאיר׳ל

n בלל האטp האט פראנצויז רp אז ^רשטאנ^ן האט זןר .חרשים p מלחמה 
 זזןנק רואם ,זןןלנ;ןר פרללסל^ דל אז געזזןהן האט ^ר ןpווא ,מפלה גרויסץ יל

D אויף גץזץסען p ,אלם אלנזעל ,^ ^נז רנו  אוו^ק אלינטאהל מלט אל̂ז זזןנץן ^
V̂פאהpפון ן Dp אנג גרוים א מלט ̂טלפען אויף אעזעל ר .^ז ^  זיר פאר א

 אזוי טאקל אלז אמת רp און .הללף קללן גזןזעהן נלשט גאר אלץ נאןי זןי האט
i יואם ,גבורות אלזן דל פון אז , p האט פראנצויז pז  אנהויב אלן וול̂ז
 אל^ר^״ זלף האט פעהנרלל ראם . Dp'iD א ןלאזט7אויסג זלף האט ,מלחמה
^ פראנצויזזןן דל ןpגע ןpאנגעהוי האבץן פרט^ן דל און , דיעהט רוי  פ,pק ג

̂ר רp אלז Dp תרף און’אנדערען. נאנ׳ן אללנס גז ̂* אויף &לאט פרליס̂י  אויפגץ
 ״P נלשט שיין זלף ןpהא יבשה רp ון5 זזןלנזןר דל ווארען , יןpגץווא בו:דץן
 צו׳ פלאט פרללסלשזןר רp זלף האט באך אזלי .פלאט פין הללף רp אין נו־טיגט
^ן. פראנצויזלשזן דל פעריאגען צו אנגעהויבען האט און ים, אויפ׳ן שפי־ללט  של

.הללף מאיר׳לם פון סבה דל ^ווען אלז דאם און
 אנ^הליב^ן האט פלאט פיללסישער רp אז .^וו^ן אזוי אלז מעשה דל _

^ן ,’ים אויפ׳ן צושיול^ן ארום פרלי א c אויף אז רש:אפטp זלי ה p קלליתם 
^ן גרויסען בי_ים ללגט ווץ.ם ,אלטץל  ללגק פראנצויז רעד האט ,ש^ה־בארג הוי

 תיתי״. ״מהיכי ^זאגט פרללם רp האט מילא .שטלין־קוילען מלט זאפאס ג״הסען א
̂ן מלר אז  מלר זאלען וואם פאר פראנצויז, פאר׳ן שטארק;ןר מאקל וילל^ר זזןנז

 און גץזאגט . pאונז^ רpאלי קוילזןן שטיין פראנצריזל•^ דל נוטצען ב^ס^ר נלשט
c אנגזןזלבט האט לאט5 דץר .גץטהון p און ,אלנזזןל n p אלז פר:יס pוואpן 

p־ווען נלשט ם׳אלז .אלנזעל דעם פון הבית כעל ר n ̂ג p פרלי• קנין וואם מאג 
^ן שלפזןן °לשץ א ̂ל Dp צו שוולמען צו ^זאלט נלשט ה  שטדן״ נעמ^ן און אלנזז

אלט. נאד האבץן זלי חלצ-לעל ?יילץן ^וו
 אלנזזןל Dp אויף זזןנ?ןן פרללסען דל אז ,גזןזזןהן שוין האט מאיר׳ל ווץן

 ווץט וואט ,^ווען מישב זיף האט ,יזזןן1פראנצ דל וול בתים בעלי pנרץסץ
P ן ס׳אלז וו^ן אמאהל און .אויסזל^ן^ קו ^  פרללםישזן א אלנזץל Dp צו צו

 אלז ^ר אז ^זאגט האט ץר שלף. פרללסלי^ר ״p אלן ארללן מאיר׳ל אלז ׳ ̂*לר*
ר ^  , ןpוואp ג^אנגץן פראנצויזזןן דל ’דורך אלז און ,אונטזןרטא^ר ®״נלפל̂י

p זןר האט pצופלה אלהם מ׳זאל טעןpא ,שלפם־-קאפלטאן צום ןpצום ר 
עהן, האבץן ען’טראס’מא דל ^י״לר>זל.  זלו האבען דגיטש, פלין דטp ^ר’אז ^ז

ש^לט אלהם ן’pהא זיי .ללגץנט’ קי_ין נלשט זאגט זןר אז ,^׳־שט^זנץן  פאר׳ן פאר^
^ן האט מאיר׳ל שלף. רp פון ^*ימליאל הוי ^ אד פארין וויינ^ן צו שטארק אג

מלראל
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 פרי_יםי־ א פון אז ,האר״ן כלט^ר ד.ין א^יס^רי^דט ד.ןל אל־פ פאר ד.י'.ט און סייאל
 האט מאיר׳ל ,קיילען־טרז^גער א געמאנט נדאנצויזז^ן די האבעז פאדריאט־צלק שי;ן

 ער , פאסירט דא זיך האט א:הם מלט וואס ,אלם דערצעהלט אדמלראל פאר׳ן
 דער• באלד האט אדמלראל דער .פאלקאדנלק זצן מלט פאלק זי_ין אנג^רופען האט

 .גזןהאט מלטלילד גרוים אלהם מלט האט עד ,אטה זע:ען רילד די:ע אז קא:ט
 האט מאיר׳ל .מלבושים שעהנע געשאפט אלהס אדמלראל דער האט ערשטע דאס
 רער .מלבושים שעהנע דל אנגעטהון זלך האט און רלין שעהן אנגעוואשען זי־

 :געזאגט אלהם צו האט און פלללצעם דל אלן ;עטהון קלאפ א אלהם האט אדמלראל
קליפמאך. דללטשער א וול אדים שר; טאקל זעהסטו יעצט ״אט

 בז^זונדערע א שיף דער יף1א אבגעגעפען מאיר׳לען האט אדמיראל דער
 גאר אלהם זאל ^ם ,אל^ם מלט’ בעזארגען צו איהם בעפוילען האט און ,קאיוטא

 גע־ אזוי אלהם צו אדמלראל דער האט פאהרען אהללם וועגען און .פעהלען נלשט
 אלז נצח^ן דער אין ,געקאנטשעט וול אזוי שוין אלז מלחמה דל ״חאטש :זאגט

 אונזערע מלט נאך זלך זאלען מלר זללן קאן דאך אבער ,זי_יט אונז^ר פון בעוולם
 דו ,אזוי עצה בעסטע דל אלז אלזא .ים אויפ׳ן ארומשוולמען לאנג גאגץ שלפען
 א מלט מר^פען זלף רועלען מלי כלז ,שיף דער ארף אויפהאלטען דא דיף וועסט

 ,נלדער* נאף אבשלקען דלף מען וועט דאן .״נלדערלאנדיע״ נאף נעהט וואם שלף
^הרען״ צו פרגיסען נאף זללן לי_ינט שוין דלר וועט דארט פון און .לאנדיא״  .̂פ
 טהוט ער וואס נלטץ זי_ין פא־ אדמלראל דעם בעדאנקט שעהן זעהר האט מאיר׳ל

 ווא־ צוויי גאנצע שלף דער אויף אויפגעהאלטען אזוי זלף האט ער און ,אלהם מלט
 נאך געהט וואם דאמפפער א מלט געטראפען שלף פ־י_יםלשע דל זלף האט דאן .כען

 ער דאמפפער אויפ׳ן םלגנאל א געגעבען האט שלף פרי_יםלשע דל .״נלדערלאנדיא״
 פאפאזשלר דעם זאל מען נעבעטען האט אדמלראל דער און ,אבשטעלען זלף זאל
 בללם . בעהאנדלען א־ענטליף אלהם זאל מען און ״נלדערלאנדיא״ נאף להרען5אנ

 אויף מארק 50 פון פאפלערעל א טאיר׳לען גענענען ארמלראל דער האט געזעגנען
• איועקגעפאהלען אלז מאיר׳ר און הוצאות

 פאהרען זלף ער לאז .אבלאזען אבלפעל מאיר׳לען שוין מען וועט יעצט
 פעלצעל מאיר׳לס פון נעווארען אלז וואס טהון קוק א וועלען מלר און וועגם, זללן

 האט ראנטשאג זעלנער פראנצויזלשער דער וואם ,מארק טויזענד צוואנציג דל מלט
.צוגע׳גננ׳עט אלהם בי_י

 גענומען זלף האט פר:יס דער אז געזעהן האבען פראנצויזען דל וול אזוי
 אנגעהויבען י5 האבען אמת, רעכטען’אויפ׳ן זלל שלאגט און ,קונצען דל צו עסט5

 זאלען זיי נדי קאלאניעם, דל פון ,אלנזלען דל פון ,זעלנער אלע צלהע; צוזאמען
 בא• דער אז אויסגעקומען אלז .פרללס קעגען שטעלען אקעגען פעפט קאנען זלף

אלנזעל, קלילנעח דעם אויף געפלנען זלף האנען וראם זעלנער פראנצויזלשע טאליאן
 מלחמה דער אלן געגאנגען ארף זענען ,אויפגעהאלטען זיף האט טאיר׳ל וואו

 פון און ,פעלצעל מאיר׳לים אלנטען פון’ אנגעטהון זיף האט ראנטשאג דער .איי_ין
 טלחטה דער אלן געגאנגען ער אלז נאף י1אז מאנדלר, זעלנערלשען דעם אויבען
׳ געווען• גוט גלשט זעהר אויך אין זעלנער באטאליאן דעם פון סוף דער ארי_ין.

האלב ’ י ’
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p p] ן אויםג^׳הרג׳;;ט^ א י ̂רעןvג קנען האלב און ,^ו ר: צו ו̂ר
p וואס ז;ןלנ^ר פראנצי־יזלש̂ז דל • p] ן^ ענו  דל צו פלען אלן ג^וואתן ג

 טלעף אלן ארללנג^שלקט זיי האט מ^ן און ,זןנטוואפ^נט זלל מען האט , '"־'®?ו
ן האט פלעל י״סזןן. רשלקט ^ ברזןסלוי. קללן לעל6 און פאזזןן קללן פ̂ז

p וואט ,זזןלנ^ר פראנצויזלשע דל צוולשען ^ p] אלן ^ווארען אבגזןשט;ןלט 
n ^פונען זלך האט p ר לנ̂ז . מאיר׳לם מלט ראנטשאג ̂ז ר ^ ל ^ Dp 

D אלן אז ,ג^׳חלומ׳ם נלשט אפילו האט לנץר5יז p האלטזןן ללגט פץל^ל^ 
̂אנצלג n חאטש אז ,^ר^צ^נדללך5 זזןלבסט אלז דאם ,מארק טויזזןנד י p פרליס 

^ן זאלק זלל אבל ג^וו^ן נאר אלז פראנצליזישץ דל ^
p̂ אלזא .הונ^ר פאר שטאר^ן ^.׳טט p s]' צו ארויס זזןל^ר פראנצויזלש^ דל 

o הא^ין זלי און טארג, רpא יריד ^ווזןן ס׳אלז ווען אפלאץ, p 
Pישלעp p נויטלג שטארק זיי אר5 גז^ו^ן נלשט זז^נק ווז;לב^ ,זאצק,

̂ל זלי ^יי ^ן ןv̂ז א לד עפלם ה p‘צו צו ג̂ז pדל צו זלך ן ^ ו  זלל וואט ,ק^טט ג
'̂^5 [pגעי^ן מטפל ז״י מלט זלך האבק שאכ^רט ,אלד^ך .^קומ^ן פרגים ון 
זב^ן י’‘  ^רקויפט שא^רט דל האבק ד^רנאך חפצים, דל זלי בלל אנ^קויפט י̂י
^ר דל אלן חפצים ל ל • ארנון ^וו;ן

 איהם האט ,קאלט ^ווז^ן נאך אלז מלחמה דל אלן גקוץן אלז ראנטשאג ייזןן
̂ל  ^ווען שוין אלז לליDpב אלן ^ווען אלז זןר ווזןן רpא’נוצט.p ®ז?לצ

ל ראם ארויסגזןטראגזןן זןר האט , ^ ל  א .^רקויפען צו טארג אויפ׳ן ’ ^
האט טארג נאכ׳ן .מארק 10 פאר אב^קליפט איהם ביי עם האט שאבער א ^^ל ׳ ׳ _ . _ ־ ? י I ̂ן,_. יאס  ,גקוז^לב מלבושים אלן ערקויפ^ן5 צום פעל^ל ראם ^טראגען ארי_ין ̂*ליזןל

P אלהם האט זל ^פלהרט. האט ווללב פארריאטשלקס טשה׳ל P P] צוולו 
ל דאם צוג^נו^ן האט און יייח ^^ייק ^ ל ר .^ ^  פון אויבץהצגיג דל וול אזוי א

 נלשט דארט א\יך האט כנים פון מכה דל און ,צורלסען ^ווען שלין אלז
 אבצו^סען אלנגאנצען אלי^רצללג Dp בקשטלמט סלחר׳טן דל האט ,

^ ראם נאר און ,צולוארפק pפל בלוי pק ל ^ צום נגקpצו א

o כ^צעת p ר^ן  ון5 מא^גראם Dp רקאנטp ולללב משה׳לם האט ,אבי
 Dp ןpםא ללילב מאיר׳לם צו^האלפק האט אליין זל’וראתן ,

ם^ר פ^לצ^ל דאם אנ^הלי^ן שוין האט זל .  און ,ב^טראכט^ן צו ^
 ראן . נטpט׳pאראב פא^^יןז אלי^רצללג רעם זל האט פארזלכטלגקלים גי^יס •

זל . פלט^ר צום צו^נליט אלז רצללגpאוי שטלק^ל א נאך זןפלם רזזןהןp ̂ל
pפא אריך ^ם’’ .’צ, pאב ןזpטp,ט רp מלט ה6י מנה דל ^־פו^ן זל האט נ ________ — _________ __ __ ____ זיי«ך2'׳ן*מ •

Ip'^̂
די ייאס

_ • - I ^— / י yi*- .־ ׳f  If ׳ ----- . ־
 שותפים דל האט רב ג^ז־לצ^ר רp ולאם ,נאמק מאנ׳ס אלהד פון
o גערענקט גוט האט זל הצלחה. אייף p אז אנואג, רב׳ם גרלירלי^ר

י ■ זא,^ p̂ יילי̂ב ^ ? p  ] p p,] זאכ סללVזרדע ס־ ן׳ P p p
^ן אלהם צו דאם תיכף ייל̂ל תנ  משה׳לס האט מארגנם צו אליף און י כ
קש ׳ ^פ̂ז pפל ראם ̂- pון5 י^רצנלג1א שטלקןל מלט׳ן ל pמאנעגראט^ ר r



soער גדיידיצער ד

 יןז1א זי האט צינק־טטבע די מי.ט טארק יזזןנד1ט י.נף3 צו אםי.גנאציזןם פ:ער די.
.גרלודלץ קי_ין געפאהד^ן אוו^ק ד1בס אי.ז און ,מלטגז^נומען

 די גר״דיץ קי_ין אווי'קג^פי.הרט האט ווי_ינ מאידלם וואם ,ת1מעשי yr:3 דל ״
 ווייב משה׳לם וואט און מארק, ט^יז^נד צוואנציג און ינף5 די מלט חאיל^וולם

 געשז^הן אלז ,מארק טויקנד צוואנצלג דל מלט פלט^^ל ראם אהלנתפלהרט האט
 ״ גרללרלץ פון ג*/ןפאה^ן אהללם צורלק אלז ווי_יב מאיר׳לם וול אזוי .רואך אללן אלן
̂ר אי.ז ̂ג אויפ׳ן ,גרללדלץ ק:ין אהלגכעפאהרק ווי_יב משה׳לם ווללט  זלו האבען ווז

רזן דל אר5 ג^הלטען זלןי האט א:י^ און ,גזןטראפען זלןז בילד?}  פיו זא,לען ,אנד̂ז
.אנד^ר^ דל־ צו איי^ ד^רצזןהלען נלשט גאר ז^לבפט נסים דל

o' ^דצעהלט האט ווללב משה׳לם p ראם האט זל אזוי רול ,רב גרללרלצער 
̂מ*׳;!’̂ פון און ,^קוי£ט פ^לצ^ל ̂ם וו  האט צדיק היילל^ר דער .ארויס שטאטט *

 א מלט ^רבי_י זאגענדלג מטבע, צלנק דל מלט ג^לר דאם אלהר בלל צוגענומען
 ין ע׳ מ^^ן ,מלר בי_י שוין ללגען ננבוה בלל^ אז ״נו :וולןר^ר דל שמללתל

 די פערשטאני^ן נלשט האט ווי_יב משה׳לם .קוטזןן״ אהגים טאקי. שותפים לי^1
 הכליה אלהר וואם ,ווללנען צו אנגעהוי^ן וולל^ר האט ;ל .צדיק הגילל^ן פון דילד
ר .זללן ווזןט ^  אז ,צוזאגענדלג ,^רוהלגט באלד זל האט צדיק הללללג;ןר ר^י א

^ן אהללם צוזאט^ן בקרוב וו^ל^ן שותפים בילר^  און געזעגזןנט זלך האט זל .קו
^ן אהללם באלר אלז ה א פ / שפל^נדלג , הארץ פ^הללך א מלט אבלסי,ןל שוין ,^
הללף. אלהר צו נאהנט גאר שוין ס׳אלז אז

 און ,מא־ר׳ל און משה׳ל שותפים ב:יר^ דל צו ג^הן צורלק מיר ווזןלען י^צט
ן ̂ט ^  אהן וול י1אז כמעט ,ג^וואנ^דט אהללם האכען זלל אזוי וול ,טהון קוק א ווז

p מלט נאר אלנגאנצ^ן ענטלא^ן אלז משה׳ל ווא^ן ,גזןלד p מאיר׳ל און ,פראנק 
̂ג ומיטען אזא אויף און מארק, פלנפצלג מלט נלשט. ג^לד קי_ין גאר דאס אלז ווז

ץ פראנצויזלש̂ז דל ארל^ר אלז משה׳ל ק ^  וואןז פראנצויזלעזזן דל מלט ג
̂ר ווא^ן ,בשלום  מא' אונטער .זז^ל^ר אלס ,שמיא^ גאנץ געגאנגז^ן ז:ך אלז ז
 שטאדה. אלן ארי_ין אלז און ^קללל^ט צלוויל אל^ר^טהון זלך יער האט ראקא
ש^ דאם .אבגעאט^מט פרלל שוין האט דארט  גז^נוטק זלןז ^ר האט ^ר
ר .שרלל^ן צו אהללם ברלעף  צו* ווארען .ארבללט אומזונפטזן געווען אלז דאם אב̂ז
p ון5 אלז מלחמה דל ליעב p וואם ,פאסט דל גיעמא.^ן אויפגזןהאלטען גיעגענד׳ען 
 גע* האט משה׳ל וואס געלד דזןס מלט .פרללסץן קי_ין ארגינקומיען ג^דארפט האט
 האם דארט .קאנאל סוייעדזקיע צום בלז קוים ^רשל^פט זלן? האט זלך בי_י האט

 דארדאת״ דל דורןי אדורכפלה^ן אלהם זאל שלף פרי_יסלש^ א אויף אנג^ווארט זןר
j p יף1א ^רווארט קוים זלך האט .אילראפא קללן ^̂  גדרם מלט און ,שיף אז

׳ “ י גזןביעט
אויפנז^מען

 גע■ אלז און בלאץ, מלהטה אויפ׳ן מלט^פאהרק פאדריאטשלק פרללסלשיער «לם
תן פאנ^ן א ’ פראנצויזז^ן/ דל דורך ^וו
אב״ אלז משה׳ל און ,צ:יט חודש א פון נאהנט גז^דו^רט האט ים־רגיזזן די ״

^קומען
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n א^יף . p האט אין .גזןלד אהן אלץ ,תסעניע[ ק?ין יבשה
 איוסגץהאלפען/ איהם ה^בץן וואס ,פץראלין וואהל^טץגען א צו yppp̂^ •ר

מ אזוי זלך האט משה׳ל פרגיסען. ביז פאהרען קאנען " ביז ק' ^ג של ר ^ 
 פרוטה א אהן גץבללבזןן ווליטץר ץר אלז דארט .״קעלן״ שסאדט פרניסלשע 5׳’יס ר

 ער .ארלטאן וררקללכץר א ווי ,שטלווץד צורל^נ^ ,טלבושים אכגץרלסע^ .ט
p ׳אט p ’p אנ^הויב^ן ווני^ר דארט זלך ץר האט ,עצה קי_ין נלשט האט ץר אז 

p'P] ווי בןלד\לפיג. זגץ אלהם זאלזןן פץרארן, וואהל^טיגען א בלו p־ 
ט, גרויסץ דל אלן בלטעם php קלון נלשט פץהלט ^'י^ללר ר ^  ל’משה׳ און ש

o ון5 זאל Dp אלן צטvרגעזpאנל זלף יאט p ם'ל\״ וול ,פץראלין וואהלטץטיגץן 
.היל&ען פערשיעדענע בעטען וואם מענשען דל צוזאמסען זיף IV״

n אלן ^ווען נלשט אידנונג קלין אלץ p ,געדאר&ט האט וואם פאסט 
P^P\ וול גץקומ^ן אהלים פרלה^ר נאף אלז מאיר׳ל אז אזוי פיליבק, קלין 

ד דאם ל  לאנג נלשט ארך אלהם’האט געהאט מלט האט מאיר׳ל וואס’^
 ^בללבעגי ער אלז ,פרללסען קללן ’ארללנגץקו^ן נאך אלז ^ר רpאגי און / לןטVךול

̂׳  צו שטץרט pןטלל אלן ןpווץנ’ ^מוזט אריך זלף האט מא^׳ל פרוטה. א 1?
 האט נאף אזרי און ,לג5בי_יהלל זללן אלהם זאלען זד ,פץראלינען ייאיהלטעטל^ • ^
^ ’דל בלז אריך ד^רשלאגען מאיר׳ל ־1̂• רוי  דארט .״קעלף שטאדט פרללטלשע ג

 א ו־יל אבגץשללסץן, אב^רל^ץ, אפרוטה, אהן גץבללבץן ווניט/*ר אייף
̂יכער ̂׳ ̂ק Jווץנ ^מוזט אריך זלך האט ^ר און ארלטאן. ̂̂_ p ו’צ o p זעלבען 

ארלל:־־ אריך אלן מאידל אנגץגץבץן. זלף האט משה׳ל וואם פךא.דן
p»! צוול^ן גץז^םץן אלז משה׳ל וול זאל זעלנען* יעם ̂'*־ז p שען ,^נ

V̂  Ir^ rpקומvן ן^ ^ ר*pאנל אויף אידל’ם זלף האט דארט און הללף, ב

ארטץנדלג ^ן Dp פון פארש^הר דל אריף ו̂ו אהל^טי  I ^ראלין וו
ו^לטם צוזאמ^ן ^שמלעםט רוולולp און ^ז^סען מץנשץן י’

דל
ניי*•!

איע
ן אנטהייל גררי^ן א משה׳ל האט זלי ץןצווי . CV ׳ ^ ו נ צו זלף האט ץר .^

ר. צו גץהט ^ הנ ץ ק. גוט נ  זיף הריפט ער אבעקאנטער. עפ^ם אקו
̂ר ’האט משה׳ל .ארלין’ פנים משה׳לם אלן ארלינצוקוקען גוט ̂ ין אריף ווניטז

 זר .אהן שטארק אזרי אלחם קוקם פגים בץקאנט א עפעם יול ;כיזמערקט
^ר זלך , י׳אט p רpא הענץר. צוולי וול אזרי אנצוקוקען’גוט ען’ריב’אנ fר 

pאנ Dp אנצורופען האבענרלג’מררא ׳ ןן pנם , ^ן א האט א£שר נ

p ס׳אלז און ג^פלאצט פלוצלונג א^יר האט גץדולט יאס pרם pוואlp
צוולי ’
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p עווין ' l i ̂ןן1א ג^י גז^ווא^ן ב>}לר איז מאיר׳ל! משה׳ל! :יסגעשרי_י
.חלש׳ן״ צוויי !״ג^וואלר ;פובליקום צומשען שינו

.ג^ווא^ן ^רמינטערט ט^נש^ן ד: דורך ז^נץן טאיר׳ל און משה׳ל
^ן ז^נען זין קו ך, צו ^ ן שלום הץרשט דך הז^נ^ן ד ^ ^ ^ן און ^ א  ז?ן? ה

רען מ:ט צוקןשט ^ זך הזןט ^ראלזן ׳ באק^ן די אויף טר̂ז טן  t גץגעבען ש
 פעאנד^ר דך הז^^ן די אז אב^ר .ברזןסלוי ב:ז צאה1ה 'דץר אויף האגען זאלק

ן Dp האט א:י^ר און ג^שמןעסט  פעקעל מ:ט'ן מגילה דין דץר^הלט צווגיט̂ז
o אןי^ר גץוו^ן סוד מגלה דך זך ןpהא צרות, p ת. דן ון5 אנד^רזןן  גנבו

 כף; תקיעת אויפ׳ן ג^וו^ן עובר ןpהא זך רואם דויערטp שטארק ןpהא זך
^ן, גוט גאגץ האבק זך ווארז;ן א ט ש o צולןעב נאר אז ^ד p גז;״ זך אויף איז 
 אהלןם גלךך פלוצלונג נישט זאלען ^בלל^ן אי.ז זך בגי .צרות גרויסע דן קומק

^ן דז;פויר זאלען און ,’ןpדז;פןשן אהגים בגידז; זאל^ן זך נאד אהרץן,5 אד  פ
' .גרךדי.ץ קךן

pדאם .שמחה גרויס מןט ג^וו^ן פנים מקבל זך האט רב גרךדן־^ר ר 
ז;טץ מז;גט אצןנד ״נו ז גז;זאגט זך צו האט און אןןנג^טךלט זך האט ז;לד

 וועט עטץ אז בטוח, שוין בןן אןך ווארז;ן בשותפות, ןpהאנר ווךט^ר נטאקן
 הצלוזה אויף מטבעות צורך דן . רן״pאנ אונט^רן איינ^ר גנב׳ז;נען־ נןשט שוין
p צודןק זך אויך ז;ר האט p p; , ן זך האט און ^ ך ה  0אהך באלד ^

.pאד5 ■ ; . ן
 ג^ווען אןז םלויpב קךן געקו^ן אהךם זז;נק מאיר׳ל און משד״׳ל׳ ■ וז;ך1
ן האט ןpשטן אל^ אןן .העיר״ כל ,ותהום ^ pז רצז;הלטp . p זך .נסים 
^ן א D ^פאלגט טאקי ה p האנדעלט ווךט^ר האב^ן און רב, גרךרןצ^ר^ 

 ג^ווען מצליח שטארק טאקן זך ןpהא דאדורך .ז;רלןך גאר אב^ר .בשותפות
^ן און א  פןעל״ מןט און עשירות גדויס מןט )pיאה זך^ר^ אויס^ל^בט ה

^ .גוטץ


