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ר דער על ױעלט ךער :אדער .גארטען ^פאצי ♦ ךעי
 ךע^טען אין ,>§כא^כײןז אין «כריענ]״ ׳ןזטאךט דער אין

 ^ארטק .גריויסעד «?יעכטיגער לא?צט3גע איז ^טאךט טיטען
א פאר ע ך ^ ל ע ט  ךאךטען .#®אצירען צו;עהען אײמואהגער ^
לילןליכע אונ .גליךלילע .מען׳טען אללעךלײא זעהען סען כןאן  • או̂-

 זיינע פון אןצוקיהלען ןיף ןידי ארום ךאךט שפאצילט אײנער
 טא: גא^צען רעם ;עדןאךעוועט האט װאם ײט3אי #װעיע

 ;»יחייט קרו-כןענע א^^;קעל אז־יף פאךדי^ט ים1ק אונ עזעל אײן וויא
 פאךשוויצט ן$ר איז יז1ה צו־ נךיג;טךינקע אונ ןןםע;לינ איעער אונ

 ?יי^ע דיא אין אלקיהלען זיןז גאלטען אין ער קו?זט געװארען
 װאס }יט ̂גר האט היויז צו װײל ^אלטען אץ קומט אײנער .ל^/ט

. .לאןגנױיליג איהם איז עם ^אהן״ צו  צײט איבערינע האט ער .
 זעהן לײטען וױ^ען צו ןריץנען פאף ^עה עטלימג וויל ער ווײל
 אין אויןד נ\יע] ױאם ד,עךרן אונ דא^טען אויסגעפוצטע רײ$ע דיא

. ; .ער וויא צװעק זעל^יגען ךעם מיט ^ארטען .  וויל צײנער .
 לומען3 ריכענדע #יינע דיא ווישען צו וואךפען איועק זאךג ]ײנע
 צוא הןאנן^מעךצען זײנע אום גאףטען אין קומט אײנער אונ

 געסאכט !ייגען ייאס ®אןטאנען ^רויסאךסינע ךיא אין עךטבײ^קען
 ?אל- כא?זמען אונ העךרן סא^כיע ;גאלטען ?זיטען אין געװאךען
 זייא שי?פעל( קלײנע:)א אלאטלן׳! סיט צײט דיא ךאךט נלײ^ען
 ?אךגירײננען צו צײט ליא נו-י .אצװעק אהן וואססער אין תרערץ
 ,לײן צו ארום מיר ווערען ׳ט^אצייעגןע ליא פר-ן טד.ײל אךוימע
 ײא3 פאר ךיא בע^ןראלטען אונ ײנק3 דיא יף1א זיןד זײא זעטצען

 װעלכע רא?זמע אוג;עדער העררן יעדיען פןריטיקיךען זײא . נעחע^רע
ען אונ ל־אפען .זײא ײא3 נ«אר ^עהען ט א  כ־לײדער זײערע פון ^

 דיאאן פאנגען אמערוךוט זיןד זײא האבען קוים אונ^עדהטער.
ען, צו• ױיא דאס פון ד צי א  האבען זײא וועמען פון יענע אונ ^

 וואס דיא פון לאנען אוג ?ימק דיא אויף זיװ זעטצען .^עלאכט
.יײא פין געלאקט פריהער האןען .  וועלט צע3א3 ליא !א־ ;

 אונ לאהט רעדעל ךעם א־ויף יבען.1א ײאםזיצט ךער אךעדעל וויא איז
 ןיףדער גיט ים1ק יעךעל, א^טערךעם זיצט פו-ןיענעםװאס שפאט

רעדעל װײכיל( פראנצױזישע )־י־



נעלא$ט. אים פין פר;עי האט װאס יעגעם פון ךער לא^ט אךיײא. רעךעל
 אתם איז פוןנליקוש #פאציךעגך׳נ ?דיויםע ךיא ווישק צו
 • דא?ע §אךזא־;טע אונ *אךט־ויערטע קליכע;גלי:נ;או אײן געגאנמנז

ײ;ען1 №א איהךע נור ,אךעל ,שײן 'ליװען אין איהרי^ים
$ײגע געהאט פריהער האט ןיא , וןײנען $יל פון רױט וײ;וען

דיא ׳ ג־עטיאפעו איהר דיאט א^ליק עזיעלןליכער ךער יז3 אוי;ען
 איז זיא זשארזע. שרה גערו-פען טען האט דאיןע אונגלינןליבע

 געװאיען געלזך^ת אין יעקב $אן איהר .אלמנה אײן געפליבען
 ♦У׳־Г5 איהיע ;עגען געפיהךט ד.אט פרא$רײןז װאס .אטלוומת איןי
̂ען זיצארזע יעקב האט מלחטה אנג8$א אין  .;בורות י$ע1ץ ̂עוױ
 געעײןט $רט־ב ?כא^ןכײןז אונ ?נילל וועלט ;אנצע’ דיא רזאט ̂יר

 דאם ןײן געפןימא אונ ^ןאטעײאט זײן יאױןד כןאן אױד דאס
 האך^ענען יןד1א IV קאןז ?ןלאפ זײן מיט אונ װאהנט ער װאו רא;ד
 עי ןואס ןכירח זײן אויף ןיןד האט פראנ^ײןד נא^ץ פײנד. פיל

 נעןא;ט האבען אללע .געװא^ךעךט - יןליג אין ;עצײגט האט
 $אל ;ענעם געזיע^ט האט פיא^ןכײך װאס ט־״ײל אגרױםע דאש

ךער זשארזע. יענב ;ביור ױךישען ךים קעןיךאנ צו־ מען האט
 האט ךה. ?ב אונ ח?מה זײן ^יזעהען ד,אט וואס ®אר־שאל פעלר

 ךגי^־ דעס פאןנע^טעלט איהם האט אונ געראג?ןט עראיהם
 גרוי^ק אײן פעןךלנט האט דאס מײנונג זײן סיט טיניסטער

 ך.אט .?$נדע צו ^עהאל^ען ר.אט מלח^ה ךיא אז נו-ר ,^עדאל
ן פיץר דעם פו־ן אק־ויל ע פ א  איז >?ר .העךצען יעקב־ם אין ^י

 אלעס .$עלד ^זלאכט ךעם יף1א געפאלען העלר א.גר־ויסער וױא
 בריענן אין ;עקכאקט נןעךפער מויטק זײן ̂זען האט אךנןײט3אנלן1

 אינ ײךען ®אךאר. גרןיס סיט גע;יאךען בעגיא-גען אוניי^־יאיז
̂נר י3.ל ׳ײן יף1א האבען פייפטען  .גןאלנאק^ן ^יעךען פיל זײ

 ליעבע ט־ײעדע צט־יא ?יט יא1אפ־ ^עלאזען איבעי האט ןנר
 ק1#^טאד>אך? ־>ן9י1גר ^ין #פאצירען יעצט ײ.ןגן3 זײא קעדעי׳

 אונ סאןצטײ^אג, איהיע זאי־ג. איהךע £איטכײןען צי = ןיא
 אויןד ווײ$ען וואש יע.קץדער1א?די טיט ^פילען צו קץדער איהרע

 ציין זוכ־׳גן זײא אונ גאטור דיא םיט נור לעבען זארג;ײא ^יין
געל^גענתײט װײביל( лвтяир* )רי



« זײעי:פעך^יגען צי בענוטצען צו נאטור דיא וויא ^עלענענהײט
 רער זאל ?רױא .קײן . ^ךע^יןד איז .אל^ה״ נאמען ךער

 ײן1 צוא געוואה^ט איז זיא וואס אגךוי^צימער * וױ?םען ניט פון
 הױו צו ?רײ^ט ̂יר ,נעלד מנט פאר מאן ךער אונ אװיךטהין

 ןיאאב לעןט אזיױ .נײטהיג דואבען קמדער זײעךע אונ זיא וואס
 אליץ ?לײןט ויא ארנ יזאן ךער '^טאר?ט §לו-צלו-;ג .;אהיען ןיל
 .טי???!_קאפיטאן,א אן ךעם.ים איויף אשיף וויא קינדער ךיא טיט
 זיץ ױאלט זיא וױא ךןז גענ־ץט .זיא ;או^לי^ליןז ןיף ?ילט ןיא

 ךיא איז איהר פאר .גןירײוןד גו-טע איהיע אלע פון א§אךלא]'עע
 װיא אפניפ איהר בײא האט .וועלט גא^צע ךיא ,פץטטער זוהן

.אטיךטע .  איהיע . אלעמען פו-ן אמעזו^דעוט עלעגד ’וועךט זיא ,
 §אר גע^ינט ןיא פע^ךײבען צו יט4 איז האךץ-ווײטאג אונ ̂■רות

 מיא י;ער5; אין נקללה איהר ראס .רעכץט זיא טרײסטוןג נןײן זיןד
. .תויחה א?צע4 דיא ,

 טאן איהר פון שרה ^גיליפען איז אלמנה אי^לקליכע א1א
 .;לילןליף .געלענ.ט איהס מיט זיא האט יאהר צעה־ . .זשארזע יע־ב

 אזאהן אונ רבקה אטאפטער קי.נךער, צווײא געייארען האט זיא
 .געטען פעלשײדענע ט־ט ;ערופען щ האט טאקטער ךיא .לײב
 גאלד״ ׳טטיק ליא ״יבקה׳לע ד גערופען איהר האבען עלטערין ךיא
 אנךעףע .ךמאגט״ ףויםער >ער רוןען איהר נןלעגען ^כנים ךיא

 געװען וױדקליןז איז ןיא בילד״ #יינע ״ךא רויפען א'הר פלענען
 אמ מעלות ’ שײנע געהאט זיא האט צו• ךער .אבילר וויא שאן

 ער ,?ןרױשה געלאז־׳גן איהי האט פאטער? איהר וואס טדות נוטע
 £אל .קיין דזאט זיא ..זיטען גוטע צט4גע?לא אײן איהר אין האט

 קיט ננןט:געצא ניט מאל גןײן זיןד דזאט זיא .אליגען ^עזא^ט יט4
 עס וויא — נעטיאפען אמאל האט עס ווען .סבךתיות איהיע
 ר,רץא גןלעט אסבערטע איהךע ךאס - ?ןץךער ^ײא טךענן־ז

 איהר נײא צוינעי^ען :?ײ^פיל צום א^רע^טי אישטירןעלע טאן
 טעסט דוא .ןי^ט-קשח ^עזא^ט: רבקה׳לע האט .אלפילצײג

 יטײ דאם ױעםט דיא .^פילען ד־עךמיט זיף אונ האלטען ךאה
.װאךטען געחלדיצו אונ צײט האב איף , געפען אפ ׳שפעטער

אונ ’ װײביל( פראנצוהישע )די



 ךיא פון אוי־ןי האט ער .לײב ?רוךער איהר גיווען איז אזיוי אונ
̂ה נו-ט־׳ג ̂ר נענר׳טת ירו-  זאפען ןןינע פה ?לעט ־ту . טסײל י?ע1א

 פער־ ;יט אןד1 .קײן ער ך,אט פון.ןײא אבער ,כובייים זײנע $ײ;קען
 ,עו״הערצ גאנצען זײן טיט געלאט ליב חהרים ןיינע האט ער .לא^ט

̂עם האט ־у אוג  . אונרעהט .קלע^טע ךיא ^אן געוואלט ױט .קיי
 אױגק שאךפע . הע^ד ̂זטארלןע ?רו?ט טע4או.עזו געהאט האט ןני
 . ?בוד ז>כען פלעט ער , נעהאט עי־ האטי פעהלער איין נלר

 מאל אל־׳ג ער האט סכיים ]ײנע טיט גע^פילט קאט ־ту ווק
 לײבעלע האט פעהלער דעם .ראליע הױ$ט ךיא $$ילען געװאלט

 . כײןד יט4 געװען איז יעקב .’>ןא$ער.. זײן פו-ן געןך^ת אוי״ןד
 ער ,געלד .קײן ?אר $אךקוי§ט גיט ערי װאלט ̂ביוד ײן1 אבעי
 מעלטען- אך־ױםער געװען איז ער , חעךץ אגוט ;עכןאט האט

 סײט וויא העלפען ^עװאלט מעג^ען ;יעדען האט пу ,פכיץר
 גו^עם גע^אן >&אל פיל זײעי האט ту .געווען מ־&ליןו איז עפ

̂ע ןיי}ע איפער  זײן . נןעךלאןג ;ענעקם עלפיללען צי נור ןל,רע?
 _אקאל האט ןיא ווען אונ .^עשזגצט או-נ ;עליגנט ту חאט יא$1ר

 װיא $ץיל>הוט איהר ,ער האט ,ווילען ײן1 אזאןז ^עטאן
 ניט ,גע^ריען ניט איהר אויף האט ער .טהוט ןיא ריכטיג ניט

 איהר ער האט וועךטער ?רי^ךליקע גוטע טיט נור ,ןי־ןז נעויײזעךט
 שרה .אפעהלער געטאן האט זיא אז עאך^ײן צר .גיגעבעןי

 אל׳ד3 איהם ך.אט .ןיא אוג רײר ליפלי^ע זײןע ̂זערען צו פלע;ט
 פארויכטע זײן שױן .זיא וועט מאל א;>ווײטען דאם ^?־ראןען פ\.ר
 געװארען ליבע ךיא ךיא ײא3 איז דאמיף .■טאן צו ןיט ךאס
 געהאפ האט״ לעבען ארט זײער ^זטארקער או־נ ^עפפער ױאןז

 אויןז ,ײ'שפ־לע3 ,גענימען זײא פו-ן ד,אבען מ/יג*טען $יל .א;ערוף
 אנו^ען נעהאט האנען לײב׳לע. א־נ רבקה׳לע ,.קץדער זײןגךע
 זי,ד האבען טעףטק פיל ,בריענן ^»אט נצער;גא ןעד אין נא^ען

 ^ע;^ען ?יל אונ .קץדער נוטע אזעלכע האבק צו געװאו^^ען
 :געזאנ;: האפען אללע פרוי/ ךן מיט יעקכ׳ן געװען מ^גא דואבען

 דאס נור ,א^ליק אמע?^ען §אי איז געלד $יל קאזדן .ניט דאם
 ךעס «אפען ,קי-נךער ײ^ע3 גו^ע טיט לעבען אגעזטענךיגער דול,יגער

מענישען װײביל( פראנצױיי׳טע די )



ך

* וועלט דער יף1א ?לילןליןד מע^וען
קץדעל ליבע ןיווײא איהךע מיט ^ײענלינ זשארזע שרה

אונ ^עהט ןיא װאן געזעהן ןיט האט #פאציךען, גאךטען אין
 טרעהרען׳ מיט פול געוןק .ןײנען יגען1א איהךע געהט, עם ווער
 טיהעל מײםע א מיט א'ויס;עוף^ט ווײלע אלע ײא1 האט .זיא

וןיא ^ערוגען א־ױנען איהרע פון ל׳א^ען פירעהיען א;דערע אונ
א?* ,קעןישטאך געוואלט זיןד האט זיא ,װאסער ?־װאל א פרן

 דיא אונ לאגע פיטערע דיא אבער , ווײנען פון האלמק
 ^הלנ׳ת איז ער וויא פאן איהר אר״ן עךינער^נ ^רקןליבע

 טלעהרען גײע צר־ויםגעצ^ען האט ,מלהמה ךער אין געװארען
י .א־ויגען איהךע פון

 האט — ! ? םוטער ליעבע ,דוא װיץסט ױאס —
 ^דער ? ווײה וואס חלילה ליר טוט עס — גע?דע?ט רבקה׳לע
 האפ לייכעלע אדער ®אלךרוס געיזא?ט ליר איןד האב ?יעלײלט

? 'טגיערצעז גןעל$א?ט ךיר
 }יט — געשטןעךט שרה האט — נד;קי ליב מײן ןיץ —

. . נור ווײן איןד ,;ענם  ^ןעס ׳ װאחם ;יט אלײן ווײס איןד .
 ארויס ןיןז ײא1 ;יםען ,װאםער מיט פול איז העךצען סײן אץ

 ךיא פון אוג ,טיעהרק ך׳גךפין ווערט סזע ,יגק1א ליא הר־
 דעס יף1א אז יןד1ה״ יף1אר גײט וואפ פאךע וועךט טרעהרען

 ליא אונ וראסער. נײא דאס פון דערפון וועךט דאןט אונ הי^על
 ^עזיקטער אונ האנד ]ײן$ךע דעייןיט זיןד ױא׳טען נ'שמות: כײנע

 דאס פאל^ען זייא וױיל ,עזת ןריוים פון דער הארען זײא אמ
א אז ןיײןען ןעוריסען א נ׳אר  גיט זײא אהן האבען לעבעךנע ך

 צוס ן3ײן3 אינ ט?זריס דעךפאר ;יך ליא ליןטן , געםק אר3
 גוטהעל־ דער או-נ ׳ םליצים נוטע אונז אריפ גץ עולס ^ל 1רבונ

— .ה?לות ציןןרע צוא הערט גאט ציגער
קלנדעי׳ איהךע סיט $עיעפ שרה האט צײט אלאנגע

 ,קץךער ליןע סײנע , גײט : ;עזא?ט זײא צוא יא1 האט עגרליף
 אויף דאן-לײבען!י־>ען מעל איןז קיגדע־,' י;־נע סיט <{ײןז ^־ילט

 לואט רבקהילע «ײןד, אויף װארטען ןןעל איןד אונ גא^ק״ ךעם
גע-רםען װײביל( פראנצוחי׳םע )וי



איוזר מיט  ОДрдоде האט אונ פילקע נוטעגע איהר ןעבימען  
מו?ןער ךיא טיט ןיצען גע?ליבען איז לײב;לע אונ ^פילען צו , 
ױגע;ד איחל פון םפורים אנגעגעהיןע ןןרןײילט איהם האט זיא  
איהר מיט ?זפילען א?גע§א?גען האט זיא וויא רבקה׳לע אינ  

אמ מוטער איהר פו-ן ^יװײטעלט ז.יןד ןיא האט פילכןע גומינע  
? א א\ן האט ןיא רװ־ער, אג*ארנעה$ע בע^עגעןט אלײע ןרײ^ע ך  

ןד1א סאט  чу זאהן׳ איהר טיט ^פאצירי׳גן אתם ^ײט דאיזע  
אזױא איהר האט  чу אונ ?ילקע אגוטץע ט*ט גע׳ט־-ילט זי־  

וױשען צוא אךימנעפאלען איז $ילקע דיא י»3 ^עװאךפען לא^נ  
ניט פילנ־ןע דיא האט .קי;ד דאס אוג בויטליןד געךינטע ךיא  

נ־אר איז פ'ל,ל,ע דיא — ;עזא;ט עף האט - י ט^ער ,געפובען  
דאןז וױיהט דוא ^פילק? יעןיט אי־ |אל װאם םיט עאלען  
ײט3אך אהן לײדיג גײן ןיט ;ןאן איןז דאס  . 

-  § מקקעל דײן ;ענוןןען היט ;יט דוא הא$ט װאס אר  
דאוײע )*אךנעהמע ליא האט - י?ט1;עק ךר האב איןז װאס  

וןאסט דוא ^דער ? ךיר ®אר ^יוער צו ער איז - גע^רעגט איהם  
א$ע^פי?ט צו?יעל איהם טיט ׳גזיױן ןיןז  ? 

- דער - ;ע$ט$עךט ^אבע דער האט - מ־^ער גײן   
? גע־ װײ;יג א־הם האב איןז אונ ^זיועהר צוא ;יט איז ץןסעל  

אנ.אטירליכער נ.יט איז ע־ ׳;יט טיר ניצט  чу ^ וױיל ,רויפט  
^ )לרויף איןד ,יץד3 א ®ײטען איהם סיט כןאן יןק װאס ץןס  

טלהטח איהם ט־ט קאועןז זאל מען װאס קס:בי אזא האבען  
?ילקע ךיא מיט שפילעז ׳ןזטאןק איןז.זיןז וועל יעןנט גור ,סאל^ען . 

- א איןז }אל װאו №3 ;אךטען אין ן ק ליר אר8 ע  
;ײן באלר װעלען ?יר - ;עזא^ט מו^ער ךיא האט - ? אפיל,קע  

ײע קיי?ק ליר עאר איןד װעל יז1ה צוא ?יל.קע ;עקערע ע אונ ^
ןנך^טע ךיא וןיא  ; 

ער זעה — ^זפילט אט — ;עזא^ט קי;ד ןאס ^אט - מו̂ג  
פילכע ךיא ךר זיא וועט איהר ,פילקע א יט4 ^אךכען א

.ערקיױ^ען?
- טיא — געזאןט מוטער ךיא האט — !.קץד טײן אןד׳   

איוי וױיפעל( זע8יזי׳1פראנצ די )
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 וןיא אמ ? ^פילצײג איהר י§ען1>§ערק נןץד ךאס וועט אזויא
 יל9 דיי 3הא איזד ? זאןז אזא ^ךלאןגען גאר חא נןאנסט אזו־־א
יענעטפ פעללאנ^ן ;יט דאי־ף Щуп .קיץ דאס ^עזאנט י׳אל

• אך1 $
־ זײער געהעי־ט האט רבקה׳לע ע ^י ע צוגע־ ןיא איז ,ג

 ?יל,קע גיטימנ הײן נעהם :;עזאןט האט זיא אונ זײא צוא גאנגען
 ,לענדיג’^־ איעמידע זיןז װעםט דוא גייז .איהר טיט ןיןז $$יל

♦ צוךימעבען טיר דוא װעסט ךאן
 £אס;עה§ע דיא האט - ? רוא ביןמט טא^טעריל װעקעס -

אונ דאג$ע  אין דיא #פאציךפט ניע^זען טיט ;עפרקט־-
 געגויא דאם וויל איןז ? נא$ען ךץ איז וויא אונ 1 ? גארטען
• ןויכ?ען

ן ױי  }עענ- מאך?ען דאם ךזאט - רבקה איז נאמען -י
 אונ טוטער מײנע טיט ;אלט,ען אץ דא #®אןייר איןד - טפעךט
.זשארזע יעקב נערו>§ען מען האט פא$;ער טײן אונ —,לרודער

א פון ?ט4£?ע מיר איז ז׳טארזע יערב ;אמען דער -  ך
^ן טונ  )על־ לעי דאם זאל - ;עזאגט דאןןע ךיא האט - די
— ? פאטער ךין איעעצט װאו נןיגד ליפעמ טיי־ זאנ - ? ניגערדין
 גרוימען א ;עגעבען אונ געזאגט לע רבקה האט - !א -

א ^יז ער הי?׳על, אין ין1׳ט איז פאטער ®ײן — ןיפץ  יט5 ן
 ^רייםער װיא ןעלד שלאכט דעמ יף1א געװאךען געהךגת ל^גג

* העילד
̂ןע דאס איז - נ;יזאנט דא^ע ריא אטזח — ? אז־ויא —  ®א

 ,נעךעט איהם פוין האט ^ראןליײןז ;אנץ וואם זעללי^ר ךעד
 איז װאס ? רײןד גע?לי$ק מוגעער דײנע איז לןץד סיין מיר זאג

ט איהר $ ע ־ ? זיא רעבט וואנען פון ? ^
 רעע?־ יבקהילע האט — רײןז ניט איז מוטעד סײנע —

ט ןיא ,?פעךט  גןאראן זײנען אוף ײא3 ?ליןטע״ !־אךהן̂י
 טײג־ ןאךטק ?עסטע ליא , אןעלעןז זייןיע י?ס1א פעך^ײדעןע

װ. ?. א. ,טאיפען
—איהר יחגט1װא היויז וועלבע «ין אונ - װעלכע.נאםם יף1א —

ױ װײניגל( יזי^ע1פראנצ )רי ס



א יף1א יה;ק1װא מיר ־-  12 גומער־ $£יאסע ״געהײם״ ך
Л יה«}ג1װא

 איהר פון יק;ענומ.ק1אר האט דאמע פאיגעהטע ךא
ג«אלןײיכע>;ט האט אוג פ״עדער בלײא א מיט האנדנײטעל

.אלרעכ£סע ליא
 ?יננעלע ׳טײגעם ךעם איויף ^עקוקט ׳טטאלק וזאט רב־ה׳לע

 זיא האט פאטער איהר ײא3 דאס ^נליגעלט זיןד חאט זיא
 ;עגעבען זיא האט וןילקליג ניט אונ , ?יבעלע אזא *געזעהן יף1א

« זי$ץ ען9י1א.גי
 ליא קאט — !קיןד #ײנעס ,דוא ןי^עסט װאם —

 ?י«ל>? ך>ר ליר געןעלט ?יעלײכט דאיןע׳געזא^ט פאךגעהטע
.ביכעלע אזא ךיר ק־ויף אונ פלא^ק צעײא ךיר נא

ד ן אי  גוט אײערע )|אר ,^יויא עדןן^ ,אײןד דאנק -
 האבען עלטערען סײנע - געזא;ט רבקה׳לע וזאט - העו^יגנןײט

 איז אוןזזא^ט געלד ^ײגעם בײא נעחמק דאם געזאגט מיר
 געלד דאם אײןד ײא3 איןד רןא• רער>£אר ,פאךןרעןד יםער$1ר א

.^עהמק ניט
— א;טזממ דאקע ליא האט — אוטזאןקט איז;יט ךאס —

 קע'וואסזיל9 גוטינע ליא §אר פרא^ק’ ^וױיא ליא ךיר ;ינ איןז
• ;עגע?ען זויהן מײן האןוט תא

 פילכןע דיא — №עלט;נעע־ רבקה׳לע האט — חלילה —
 נסען;ע.שא5 א?ר,על מײן טיר האט דאס עארק־ויפען ]יט איןן קאןז

г אוינ д а  Н האב איןז , ^עלד וויא טסײערעי טיר $ײא איז 
 טיט ^זפילען ?יסעל א ןיןד זאל ער ,געליחען זוהן איהר
 איןז האב דעם אויםער ,א?געבען צוריק טיר אקדעם) או־נ ,דעם
 ^■לױבענעיש ךיא אהנע ^נןילצײג ©יין ק9צו§אךקוי רעכט לףן
. סוגןטער עײנע פו-ן

 ןאקע ליא לןאט - ? טיט^ער דײ^ע ,ןעןגט איז װאו —
.ןע^רעןט
 רכקהילע האט - נ.א^ק א א־ױף ן.יא ?יצט דאךט אט ״■

• ^נטג־עךט
קוש װײבעל( פ״אנצױזי׳&ע )ךי
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- II — י
ראטע דיא האט — קיך ליןעם ,?יר טיט קום ־-

איו־ זיצט פונןער דײגע ױאו ארט דעם טיר *ײג ~ ןע>א$ט

. זעחן .איהר וױל
א צוא צ^עגןילט ןאמע ךיא דןאט רבקה׳לע  ארנ מו^ער ך

ע ןײערע צוא אװעןןגעלאוןעןי ןייןען לײבעלען מיט זיא  בע.קאנ̂ג
גײא. ?יט #פילען קץדער

— ? קץךער »יװײא ליא פון מוטטער ריא זיא עןיזײנ —
געזא;ט טיר האט טאהטער אײער - געפיע^ט דאטע דיא האט
בעריהמןק דעם פון יא1נןר דיא עזרה איז ;אטען אײער ךאס

.זיפארזע יעקב העלד
 - נ.עע?טפערט ע!רה י£אט — פריויא «עדיגע — יא —

 סײן י ׳ היןדער ליעבע .צווײא דיא פון מיטטער ךיא בין איןז
נאמען, אונזעךע געזא?ט ךיפטיג אײןז האט - רבקה׳לע טא?:טערז

 אײערע ראס ^ךצײלען , ?רױא אדעלע ,אײ־ סמ אי־ —
;מיןד פדײלט דאס אונ , ערצ־ױגק גוט איז טאקטיען׳ל

 ײא3 אמ — געזאנט שרה האט — דאס ?רײדט אײןד —
 האט וואס אהן :םיר גט:זא נור , .גליק ג־>ער:גא טיין דאס איז מיר

. עךנןא^ט ךאס א״יהר
 טוט :געזאגט זיא האט ^ךליןז ׳ פילקע גוטי^ע ךיא פיט г\щп ^אנצע ךיא איצ־־לט איחר האט לאמע פאךנעהטע דיא

 איהר ,?כיאנק ןיעהן טיר בײא נעהטט געפאלערןיט ךיא היר
 ליא אמ פילכןע א;א^ךער קז־יפען ױא?טער אײער §אר וועט

 או;ך>ר אנדיעקען צום זוהן סײן ײא5׳ ^לײבען זאל ?ילקע
.ניעניןא^ט^זאפט

— געזאןט רה1ע האט — עיפילט אין פערלאננ אײער —
, «а» אײייר §«א לײ?ט3 $ילנןע דיא г■ אר5 דער »:א;ק ןימהי 
 וויל ,פרא?ק ציױיא נור .,קא?ט זיא יוייל :עוזפען פד4}*יןד װ;׳יל
ט דעם אהן ®א>ךי;ען ניט אי,ז פ ע  נעהמען וועלי איף אוני ^

פרא^ק. צטײא אײןז ײא3
 נע^עלען דא$ע פאךגעהטע ליא איז רה'ן1ע פון אך;ל.קײט ךיא

? בריענער ארענע $у} זי־א גע?רעגט:-זײ^ען איחר האט זיא אונ נעיןען,
יא פראנצאןישעוױיפעל( )די



— а —
׳ ^ע^ארעגע היזי;ע - געענ^עו־ט ע!רה האט — יא -

 סײז י רבױם הי;ע געווען זיי;ען עלטערען ^לטערקס :רינע
 чу ,העיר פרגס היגער דער געװק אין השלום עליו פאטער

 ;עווען איז ®אן זעליגער סײן אוג ראלע, יםע1גר:א .געיטפילט האט
 טיליטער ךיא געכ׳אט ליכ чу1! האט чу ,פאטעײאט יפער1אגך

 ?ע־ האט чу אײךער נזיה פיל אנגעווענדעט האט чу ,ךינסט
ען איהם זאל מען היױפטעט  האט чу ,סיל־טער אק ךיןען עךלוי̂י

 אלאמע ,נןאטערלא^ד זײן ליב האט чу וויא נעוױזען מאל פיל
 ײט3געאך האט чу ^עטיײא אונ ^הךליןד נט:;עדי רу האט צײט
 מיט ער האט לאןנ ניט דא гз קראפטען זײנע אלע םיט

 געטךאפען פיץד פון יל1ק א איהם האט ,מלחטה א נעמאקט
 #לאבט דעם איױף גע^או־בען 4באל איז чу ,הערצעז אין

א?ק אגוטען געלאזען האט чу ,ה״לר 4אןר'ױס; וןיא נןעלך  ׳;
 יס;ר1;ר чуъ געחי$ען איהם מען האט פך.א;פכײןד אין

 איןד ,#טיצע אהןע איעם געבליבען פין איןז ניר נ־אטעײאט״'
 ע^־גהלען ;יט איןד ךעו־פון,קאן чи ,י?ס1א ?דט אפילו סאודעל

 ^עכיאט כסמנות מיי יף1א האט הײ;ט גייז , чучур ןגיוײא מײנע
ע טיט איןד וואלט чу ניט ווען чучпз ®ײן  גע־ 4קי?דע טי̂י

 чи ,טענש чуг$и א 4זײע איז чу ,4הועע פון #טאו־בען
 בא^ןיאטילט האט чу ,נעפיר־אפען אנ׳או^ליק איהם ד.אט יעצט

чу ק $לײן א\ז לין ען  4ינלע0 עײנע ?יט 4מי אונ ארעם זײןך ;
 ^יפס־ א אהן נם סיטען אין ׳}זיף צ א־ויף ו.ויא ^עלאןען чу האט

.כןא^יטאן .  א,יןז 4נו ,לא;ע ;ע^יטינע ?זיץ איז ראם אט .
ךעלע ןייא. ?י^ע  ןןר־ ®יינעם 4ג«א 4סי ^ט׳טילדי^ט ׳ פמיא ̂י

- אײנע 4עא קעכץ ?יטעיע סײן אויפצוןיםען ןיןז לױבען  א̂ו
 אײערע אין טלעהיען זעח איןז I אןד ,פעלזאהן רענןא^טע

 אכײן גײט 4איה אונ העךץ «ט א 4איה האט עאו־^ימליןד ,יגען1א
 צו עײןד ײא3 ערלוי?ען טיןז איןז װעל באױם ,לא^ע סײן אין

? י־ײרען צוא ;גהרע .דיא ;איןז האב ױעטען מיט רלעגק
- איז ;אמען סײן - ’ א האט ־  געע;־ דאמע §אךנעה$£>ג ך

 יף1א יהן1װא איך ,באגאפאי־טא אטאלינא4 לעטיטא — ט^עךט
־דעס װײגעל( אנצוי?י׳ט/ן4פ )די
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 גע?יא?ט ליון1נפ זוהן מיין האב איןל אונ ,קאיםיקא אימעל יעפ
 ®ין לעינען׳ ׳טיהלע א אץ ארײנ;עגי^ן איהם ברעגיען א\ן ל.יר

 א איז ער , עזי-הקע ךריע^ס אין אכײנטרעטען ̂גר וועט ךארט
̂ר נ-אחיגער  ,ךינפט מיליטעי צוא גענײ^ט איז ער אונ ,נןי

 נןיײךמ טיןל ךאס זאגק נואךהײט ךיא איײ איןז מח ;קיט
 ,קאגען .ק;נדעי לי$ע אײערע מיט אײןל האב איןד װאם זײער

 ׳ יגען1א ^ייגע אין נעפו־נען סן ?יעל האט איהר ,געלערקט
 ניע^לוס מײן אוג לא;ע $לע?טע אײער אין ארײן נײא איף
 עײול פאר געבען מיהע טיןז װעל איף ,^טיצעי צוא אײןל איז

 ךאם עךצײלט םיר האט איהר ,?יב:יד יט1ןיר האבען ןאלט אי־ר
 בײכע! סײן בעטען איןל וױיל ,אױיןט מיט נךעלט:הא איהר

 ׳ גאךטען א־ויננס ךיויסען זיין פארלי^ען אײןד זאל ערי א^קעל
 או־ טי^על׳ לעבקס אײער ?אךלינען נעווים איהר וועט
 דאךפען ניט עעט איהר ,̂צײןל לײטען ?יט ײן1 וועט איהר

 יועט עם ,זארגען ;יט מעהר ?:ו־ןיבט איהר ,ווערען $אר׳טעמט
.יןל1א אייןל אר5 זוהן דיא א־וי§^ײנען

 ,צוךאנהק פיל אזויא אייןל נד:$טא אים ניט גיין איןל —
 בע־ אײןז זאל ןאטט — געזא}ט עזרה האט — פרויא גנאךי^ע
 איײן ןייט איהר װאם העךץ גוט אײער §אר גוטעם איהנען

.לאגע סײן ^ין
 ^אדאם האט - פעלויוץט $זק ?יר האט ^אטט —

 3הא איןד ויאס פעךגעגי^עז דאס אט - געזאןט נאנאפארטא
̂ייןד ל פאר איז ^טיצען צוא ז .נ:יהנינ1על5 גוטע א מין

 האט אונ געךרילןט סאןד ליא איהי־ ןיא ךיאט רײךענךג
־ , כײד לןלוגע נוטע היט איהר ;עטרײ?ט לי : גקא;ט ןיא האט ^ן
- ! מיר טיט קוטט —  זעק ײן3 לאיזיר ז׳טארזע פאלאם י

קץדעי. א^זערע טוען ױאפ
א ויאס עײט לער אין פעת  חאןען י־עז1נןר ץװײא ך

 לײבעלע אוג רבקהילע נבולױן קץךער ךרײא ךיא ײינעז ;ערעדט
 ז־ןל .זײא האןען דאךטען ,ןלאץ לץךער דעפי יף1א נעקו^ען

 יקער1•ל;ר געווען איז ?לאץ קינדער דער , ^ימאפט גיעמאןט ?אלר
רוגדער װײבעל( פראנצאזי׳טע )די



 פלאץ דעם או־וט ,גאךטען טיטען אין ?לאץ לעעיער ו־^ךעױ
 צום ,ביויטלעןז געךי?טע ניעדעריגע вадюдо ’;עוןק זייגען
 רוגדער דער ,בײצק נןר״יג אוום אונ ארום ^לווען זיינק זיצען
 פײערטאג אנדערע אונ ז,-;טאג ,טויערען $יער ’ האט פלאץ

ן פק־זאמעלט דארט זיןז האבק ע ^ מ ל י  וילײ^ע׳ אונ ךויים־׳ג ,פ
 געגענ פעךשײדענע אין געישפיעלט האבען קץדער ךיא אוני

 י פעתע;יגען אין פאךןריעגען צוא צײט דיא פרי ,שטענךע
א פון פיעל ׳ גע^ןילט האבען 'מו־ןיקא ציװײערלײא  האבען געלט ך

 האבען װאס פו^ליקום יענע מע^טעןינ־ון ךיא א-נ געפןאנצט
 אונ לףג ארום גע^טאןען אונ ^עזעסען לינק געטאנצט ניט

 ־ד1זי הא?ק יענע וויא זעהן צוא געסאט פעךצעױגען קאכען
. געמאכט נאיעיש

 פיעל נאןז ^עטיאפק נןתג אין האבען .קינךער ךיײא ךיא
דער  אמ מעןאנטע מײנע :געזאןט זײא צוא נפוליון האט ,ק̂י

 ^פיל נײעש у לעךנק אי׳ץז וועל איף■ !?כײ?רע אוצבע^ןאצטע
 איז ^?יל דער פךעטד. געװען יע?ט ?יז דאס איזי אײןן וואס
 האןען איהם פון ןוען,קאן אונ ,איצטערעסאצט שטאוןק :ײער
 איןו וואס אלס $אן אונ פאלנען טיר איהר זאלט ידארום ,גוצען
• בעפעלען אײ־ וועל

 יסגע׳?כיןנן1א .קןנךער אלע האבען — וע׳שטע! ;יןשה —
«פאלגען דיר וועלען כיר ,אולז גע$עלט פלאן דײן

ט— יא1אז אט א  3הא אר5 דער — נ;ןזא;ט נפולױן ה
 יע;צט < העלדען נןליעצס ביאווע ךין וועט איהר ,ליעב אײ־ אי־

 ױאךט יעדעם א־ױף ,רײדען אײןז מיט װעל איןז וואס העלט
 יאליע די ישפילק װעל איןי אט ןיין, י?מעךכןזאם1א איהר זאלט
 איןד ,»ףיטאןפ ^ײן ײן1 וועט זשארזע לײבעלע «נ , .קיזר פון'
 ײעל פאל׳־ אײן אןייף ,?אל.קען ןיווײ־א יף1א צ^ריײלען אײןז וױ>ל
 װעט פאלק ?ווײטען דעם אױף אונ אג$יהרער דער דין איך

 ;נר ^געןעכעל, פאר אײןז פון אײצעם או^װײהלען אלײן איהר
 טלהמח האל^זען װעלען אלע מיר «נ 'אפיהרער אײער זײן זאל
 צ״ױיטע דיא זיף מוז ט^רקער̂‘ זײן װעט .עפ אץז פון ווער ארנ

פארטײא וױימגל׳ י,ישע1פ־א:צ לדי



 לאןען ןי־ אונ .אונ^עך^עבק ^עאהעיע רי ׳ נאיטײא
 געהל^ק אונז פון אײגער װעט ?יעלײגט אוג ׳ נער^ען נען

 מיט פיהרען איהם סיר וועלען וואךטעל( גלײף א )איויף װערען
 «ײנער א־ויב אוני ,פבוד יס1ג.ר מיט א\הם ^אןראבען אונ מוןקא

 וואךטעל( ̂לײןז א אויף יןז1)א ,ווערען $אלװאו-נ_דעט וועט אר;ז פון
 רבקה׳לע אוג אכיץלײ^ק לןכאגכ^נהױז אין איהם סיר ייעלען

 כארעטהעלצינע ליא ]ײן װעלען מאךכען איןערי;ע ליא סיט
 פאלפ^דען פאךװאו;דעטע ךי א־ויפפאםען װעלק זײא ^װעסטער

 פעל־ ריקטיגע זײן וואלטק ןייא וויא קילאד א װאו/נךען זײערי׳ג
 ׳ מעדאי.ל,ען’ גענען אייןז איןד װעל םלחמה עװ־ע װאונדעטע)

? ׳טפיל סײן מיט צופליןען איהר לינט
 אלע.קץיעי האבען — י צ^ךיעדען זײער ,ציפןיעךען —

׳ .געגעבען געקרײא א
 מוסט — געזא;ט נפולמן האט ־־« זאןז עי#טע דיא —

. א.קיןך פאר ינען1.קר ^יר .איהר
ךער אלע  לעבק 1 הורא ;עגעבען געעןכײא א האבק ק̂י

!פכא^כײןז זאל לעבען ,הולא !נפולױן כןיזך דער ןאל
 םײן װאם — געזאןט נפולױן חאט — ליד ןאט אויס האךט —

ען יס;עלערע;ט1א מיר האט נןאטער ליד־! א׳ציי^ע —־ ,זי̂נ
 - ^עגעןען נע^יייא у .קיןךעף ךיא האבען - י ג;ןיג —

העלפק ךר מיר וועלען נאקדעם אונ הערען מעלען' סיר
ק ^ • זי

:געזומען ^טימע ריזען ײן1 ם־ט האט גפולױן

 לא;ד דאס איז גליי־לא־ ארנ ^עןענ^ט
 ריזך גוטער א רעגיךט דארט װאס

 ^אןד צוא ק»$ען ניט װ;ט פךנער
• ^רלײזעי ןיין יעד־ען פיר איז ער

 זײן לאך ч אין מוז פיהרעי אײן
 ײן8 אונ גי־ט *לעם ,עס ^ייט ךנןסט^אל

איץ װײפעל( פיאנצויזי^ע )די ”
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עלי דער א׳ויף ״קיזר ייןע
גע^ימעל у זײן ניט טאל .קײן װעט
♦ ^װעךי דער ךין װעט רוהיג

גיערען פראגקרײך.קיזר אין טוז נפולױן
^ווערען ^לע איהר דאיפט דארויף

 - גע^ריען קיגלער אלע הא^ען - ו ^ווערען סיר -
וויא ^-ײגען וועסט דוא - ווערק, דינער ууи ווילען סיר

• עטערען ליבטי^ר א
 האפען ;אךטען אין נעװען זײגען оу מעגשען װיפיעל י

 ליא הארען סלאטץ( )רװדען לךוג דעס ארו-ם פעךזאמעלט זיןז
 י'א1 געזונגק׳ האבען דער;קינ אלע מיט ױאםינפולױן י ליעד

 ליא אוג ילט1וױךערר. מאל уру>ру ליעד ליא1 זקא^ען
 , #טװמע^טען זײעךע מיט בע^לײט זײא האבען א?טען(מו;ער

.טאג^ען ציא אונ |у;;пру( ציא א;נען3אננע האבען קילךער уу £ײ;
ען נפולױן האט — גיט גאןד ’ ^אנצט’ —  איהר - ^טיי

א^ק ניט טלחמה ליא נאןך זהאט ^ו  руг טיר מוז־ען צוער^זט ג
чуу איז או;ז פון чур^иу אונ : ^ ; ? ^чу , אונ ראטה 

 נעױס ^יןז האנ רא^ה ,מלהסה א צוא האבק' $ען מרז קכאפט
ч,чуп 1אי ?ץר ײא3 דאס ק^ליןז איז ט;רן_אפ אונ ,אײף 4נ־א 
 ;יט ̂אןז 4איה ?רױןט ,עײף ײא3 וויא чпуо איויןז §אראן

• ?כײליך ^זעאלק אזיױא ןײן
д^ האט מלקטה ליא а § у , האבען 4ןײע54צו׳ עלע 

 וויא ,בפרליון פוין ג^יגןליכלןיט אונ הלמה דיא ’ נעװא^ר^־ט
чу יזייעןס װאהרער א וויא קו-ראד ן* קאשאנד^ועטז האט

 У^хзу!; םאלךאטק לу$י ײ$ען1 ײא$4§א ’יעלע פה ,העלד
צניײא !יץען פאלק ןײן פון אוג נר;סא נפולױן׳- אין ^עװארק

ארק £א'וואו;ך>ט סאלדא^ק ^ו ייעק א ײא1УО 1 האט ;
א^״ן ^י  וילן^ר^ט ךיא לזאט уבקה׳לч אונ ,זײט א אהן נ
̂־ע чур'р ^זנופ װײם־ע учאיה מיט פ^אלבונךען  האט זיא ײעל

געהאט מײנעל( פראנצויזי׳ט^ )די



• ?יגיעק דיעזען ציא ןעכײט צוא געהאט
 צמײא ליא פון װאוןרק ליא פער?ינדען ®ײנעם ?ים -

 זײא איןז האגג - גפולױן צרא געזא^ט רבקה׳לע האט - מענ׳׳טען
 ?לוט דאס זײא ײא3 וואלט ,איןז .ניט װען ,טויט פון ;ערעטעט

 איןז האב ^נו^טיכער מײנע ^רורןז ,אזיקגערונען /אןצען אין״
גע^אהר״ ^רויםען א פון ג$קשען צוױיא געיווק טציל

 - ^ערעטעט האלט חא װאם נשק;מע אײן נ־ארי -
 אונ קעדאיל א מיר פון דוא בעקוטסט - ט:נעזאג נפולױן האט
.קייש א — צװײטק יעם פאר

אונ אתטנענומען פײי^דליף איהר чу האט כײדקריג’
- קיש;עעעןען $

,געקזטאנען דאךט זײנען װאם פו־פל־קום ;אןצע דאמ
א אונ ,געלא^ט *טטאי־קי קאבען  נפולױניס פון קאלדאטק ך

לעבען !נפולױן לןזר чуч זאל ל־-^עז פארעײאיהאבען
.פכא^כײןד זאל ליעבק ! чууч ;־טכײע ууу у^х זאלק

! הוךא
 -у: זײנען ,זשארז־ע או-ב אנאפארטע3 'ױען4)| צװײא ךא

פון עײט ניט קויטענדינ ׳чучур ךיא |уучг גךוג צום נא;גען
אךט זײא י האבק רןונ ^ וויא чу чур ריא ®•ן лй1р דיא נ

 דעם אונ נפולױן! чпр_ чуч זאל ל־עבק :^רײען ?ײא
чучзэу̂ уз א פון ̂уруч פ־עתאטל^ג уа^ур; .

 שה־• האט — ? ליאיעם чуч ^עלײטק קאןז ויאס - י
 4§א װאס אונ - טא4באגאפא םאדאם דיא ױעפײעגט ז^זאחע

у 4ױאלטע ליא האבק ןעזאל’ י ןענײטוןנ ч'р ур^уу ק  האנ
? ^כײע^ליג ג^\עךט

 האט - .ען.צײהלען .ײןד4 איץז וועל {וויךדיעקייט3?«^ א -
 ליעב האט ינפולױן זװזן סײן — י טא4באנאפא טאדאם

 זײן ״ ׳ט?ילען чучур אלע װיא ניט чучур ?יט ^»;לק .אצו
 ךאס שוין האבק ?ןע^זען יעל9 ,אנ׳אויםגאחם אין $$יל

 чу ׳ מעדי נאןז דאס уч>;чуХ11ур איןז 'יאונ ב^ואונדעו־ט
לט׳זיןו א:1אז ^י אנ׳אונ^ל^נטע אץ 4א;איז ,ק־מט чу װאו י

שאפט ל(узװרי אגצאזישע4ן )לי ג^ל
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 ײן1 אין קינךעי פיל צו״זאמען ןנר זאממעלט ,ןע?על$אפט
 יף1א זײא טסײלט ער ,איהם נןאר אלטערע ע3נ:אע ׳ אלטעי
 נילחמח פיהךט אונ א״קיזר פאר /ך ®א?ט זיןד ׳§אךטיעס ןיוןײא

 ליא . מאל אלע געון^ט ער אונ פאךבױע צווײטע דיא מ'ט
 גקײטען׳;פאחי זײנע ןעװאן־ןדעלט האבען העלרען יקליע.גס ײע?טע

ע היטה זײן ק^קען איפען .דיא  УП אזנ צײןפאלע טיעפע ךנ
• קליעג: אין נעךא^קען ^נלהאבע־״ע

 ױאט — צײכען( )װאהרעי ם־מן אטתר א איז דאס —
 ער װאס ךאט אט װערען מאל א ויעט ער אז — נעזאגט שרה

 ידעט ער ,נעךץקט у ווערען וועט גלייכעאךטעל דער ,^פילט
 טלהמיות ליא ןעװינעז וועט עי אונ ,כןיזר פראנקרײןד אין זײן

 ױעט ער ,פײך ײ}ע1 אלע נעגען פיהלען מעט ער וועל^ע
 אוג האפען רא1מ איהם פאר וועלען א.לע ,!־כוד ים1;ר האבען

 ער אונ ,ו״ועלט גאנצער ךער אױף הארק זיןז װעט נאמען זײן
.ווערען ןר־ןיס זײ^ר װעט

א  נעווארק גספעל #®אךק איז באנאפארטא סאלאם ך
 ,קטטען האלז י.פ'ן1א נעפאלען איהר אין ןיא בײד, עזרה׳ס פו־ן
 « אדער ?ביאה א איהר ןײגט ן געזאגט איהר צוא האט אמ

 דאס איהר טײגןט וואןען פון ^יר ;אגט ,מא$ערץ פ׳טיף
? לאןז אןא

 נך־נע בין איןד - גע$טפערט &רה האט - !סלילה —
 וויא ,עיי^פאך גאןץ נוי־ ,יא?ערין5 פיטוף У"}2 אויל ןפיאה

 פאך^זטײא י ,פאלק נזער:או־ פון סאראלןטער ךעם ריאן איןד װײט
 מיטה עלאי ?יט איז, זוהן אימגר ווייא העלד א]א דאס איןד
 ^רויסער אז.א ^עװאופסו, ײן2 טיט גע^טאלט יטײנער דין אינ

 ןױן, צוא פראנהךײןד אין א.קחר פאר §אםט לןד ה ̂»©ארקער
 רעױערען צוא װיא פאי׳טטײן עי ױעט װערין אלטער װעט ער

 טיט איטצו^ײן וויא וןיסען װעט ̂נר ,§אלק יםע1̂ר או;זער א־ויף
.פאךטײען אלע . .

 דןאט — עןןרען מאל א וועט יײד אײעךע איויפ —
איהרע אין טלעהלען פלײדע טיט ;,עזאלש באנאפארטא ^אלאם

אןילען ’ װײיעל( פראנצויזישע )די
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 ולאס יאם װערען ןרזיסעןסייט וועט זוהן שײן אוינ - א־ויגען
 װעט דע^טטאל ,^עלעקטער £ אייף יעןיט זיןז שפילט ער

 איהר וויא מעהר גאןז־ קלאןו:}לי ]ײן כןינךער אײעךע ?גיט 4איד
* נןאר^טע)ען אונ דיעקען איץך קאנטי

 )רי;דען קרוג: ךעם צוא געקומען זײא זײנען כײדקליג
 ,לאכען «ײן אין ;עהאלטען גאןז האט פובליקום ראסי »לאץ(

 דאס דוךןד אוועג תלפגע^אגען זיץד האנען זעןזדא' צװײא ריא
 נפולױן׳ס פון פאלק , ד,עם נײז נעקו־מען ]ײנעו ןײא , פוןליקום

 װאו• לףג פוין יער1ט צום ^אה^טער געשטאנען זײנען וואס שויגא
א .געקרמען זײנען ךאמען ןיווײא ך

 נפולױן ג,עגען כ־ןיגדער פאךט^ע ךיא פו-ן געגעראל ךער י
 צי^ע ילען$1עפ ער ’ דןאט ,מונשער נפולױג׳ס ט:געכןאנ גוט האט

• פלען אין נעהטען איהר /אלען /ןײא ?אלדא^גן
 לואט עזרה נור ,^עטאן אזיױא האבען סאלדאטען ךיא

 נעהטק לאזען געװאלט ױט דיאט אונ )щщу י ;עשטעלט ןיןז
а ?כײנדין אי״י д а д.

גענעראל דער האט - ׳ פלען אין $ײךען ןייא ינעהמט —י
ю т<’ י

 צו־א צוגעלאפעו עף אי? ,^הארט ןאס האט גפוליון וויא
 אזױא ,יו׳־לך אהן אין דאס :גע^רמנן האט אונ ;;עעיאל ךעם
 ניײנןט ,ןעזעצע גם5נןייע געגק את דאש ,^ענעיאל א ניט טוט
 ,-פלען אין ניט ןןען סאפט ^עןישען או^שולךגע אז גיט ןען דוא
 קןאקט וואס נעתאל^ען סלדו^ח נךן איץד מיטי ךאןר האגען זײא
- ? זײא צוא דוא

 ;ענעכאל ;ע;ער האט - ;עגע:געןאנ אומערע אנ י<יג —
ק יןד1א ייל טיר װעלען ^עזא^ט׳- ^טאלץ סיט ע; בײ;ע אלנ

,שפיל ים1א ץיז — גע;א^ט גפולױן האט — אזליא ינ1א —
. גע^אנגעגע ים1א אונ טלחטח יפ1א

 נענעכאל יענער האט — I רןיזר יס1א ?ץפט רוא אונ —
• נע^ריען

נײן װײבעל( פראנציויזישע )די
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 - ^זאלץ $יט גקא$ט נפוליון חאט - !;ײן -
. !לעװע בלײ?ט לעווע ךער !״קיזי גיצײנ .  וןעלען טיר .

 ^נעךגיא מעחי מיט ,עריגטטער אונ בעם־״יר ^פילען מאל א }אןז
. אי?טערעס קעהר מיט אונ .  װ;ר װײזען ךיר אילד רעל .
 אלעמען א־ןז פוין װער אוג ר1גכ א^רעםערער איז אייף פון

!״קמר נאמען דעם פעךךי^
 איהר האט אונ , מוטער זיק צוא צ^געלאפען איז ננולױן

 האט — ! מיטער טסײעיע ליעבע ׳ האנד ךיא געקי׳׳ןזט
 ?ריעךען פײנד מײן מיט איןד קאב ךיר ליעב צוא - ןעזאצט

 יף1א ׳טפיעל נאנצער ?ט ה דיר ל,יעג צוא ,גע^־לאםען
ר ליעב צוא ,געהעךט  א אזיף ״קץר נאןןען דעפ איןז האב ך

.^עלצאךען נוײצע .  ,מוטער ליעבע ,גיט $אלט דאם אבער .
 ,בעקעןען נאמען כךןר ךעס נײא לאם פון איןל װעל ןזאךגען

 וואש ין1קר: אגײע ,קאןףז הײן אז־יך* ן1קר: א אנציהען וועל איןל
אכק עעט רבקה׳לע עי , ידע?ס1 פ^אע אונ רויטע פו-ן מ  ל

ן ,ק1 םקנא טיר וועלען קץךער אלע ׳טיין ײ*נר1 וועט.זײן ין1ן . .—
א האט — ? $»יעל אז_א פון דוא האםט וןאם -  טוטער ך
 ,׳טפיעל אנ.א;דער אױפ ןיןד זו־ בעםער - ;עזאןט לאכענליג

 פופליק’ גאנצע דיא וױא רוא זעה?וט אט ,פעךנע^יגען גאוןדער א
ךיר. פון לאלט

 האט - מאכען נוט וועל איןז אונ ,צא?ען ך־א זאלען -
 אםיד ,מוטער לי־עבע מיר, ^לויב - גע^טפעךט ׳טטאלץ נפולױן
 װאלט ליר פאר ״ פןוזײער $אל אלע מיר ײא3 איז ךײד דײנע
 ניט קאןז איך נור ,®ײעי אין אוג װאקעף אין גײן איןז

 צוא פעיגעניגען ים1גר ד;אב אי־ ,געפיהל ?ײן באהעךישע;
 געזעהן װאלסט דוא מען ׳ר1א.קי פון ךאליע ליא יעלען5׳ט

זער  געזאגט װאלסטח־א עגךע, צים פיז א^פאגנ פון סלרומה א̂י
 — לע1רבקה ח אונ ,סיר פון לא?ען צו װאס ניטא איז ךאס
 — ?עך?ען לאס צןא װע?רענךיג ז.יןי גע?רע^ט נפול־ון האט
 ^יז עײנער פלאן װעל^ער ? טלח^ה או^זער ךיר געפעלט ו\יא

י ? בעקטער דער אוינינו ךײ}ע איןי ;עװק
רעף װײבעל( יזיש'>1פראג־.: )די
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ט רבקה׳לע לואט — בעסטער ן־ער — ען ^ן עע  איז — ג

.קו׳ם כער פלײנךל דײן ^עווען
 וואי־ט א אהן אגגעקולןט זיןל לואבען ךאטען צ־װײא ליא

 הנאה פײךען ײא1 האט א^טװאךט רבקה׳לעס - ,צורײךען
.געטאן

 האט — אלץ וױא בעפער ךיר געפעלט דאס איויב —
 אהן גאי געבען קו׳ט א ̂אן־ ךיר אץד האןי - געזאגט נפוליזן

. מלחםה א
 דוא טוםט — נעע^יגןעךט רבקה׳לע האט — ער^זט צוא —

 ?'׳נןאי$'?לא£ ר^י הא?ט תא וויא אז־ױ * מעדאיל דעם מגבען ?ןיר
• זעהן ?זיר וועלען ;יאכדעם אוג

 באנאפארטא ?ןאדאם האט — I ז׳טארזע טאדאם —
 נעהמי׳נן י״עצט מוז איןד ,גליקלאןד אונ װא־ויל לעןט - ^עזא^ט
 ט־ר זאלט איהר אײןד פון פעללאגנ ^יןז נור ,אײןז פון אב#ײד

 וויא בעזוכעז טאג אלע מיר וועט איחר דאס פאישפרעכען
 א»ז נאבחער אע י־$האלטען1א ןיןד בײענען אין ויעל איןד ל־אגגי

 ׳ !יץ טײדב זװזן טײן איהר זאלט אןרײזען ה־ער פו; וועל איך
 קיגדער איי^רע מיט אונ ןעז־בען טאג יעדען אײןד זאל ער
 ןיא וואךמער אהי ^עענטפערט האט שיה - ,שפאציךען ״ ]ײן

צצײכען פאר אי^אקעל געגעבען קא»ףז איהר סיט נור ’ האט
א, אןיף מיט עזיה פון גענוםען א?ש־ײד האט נפולױן אויף י

צו־א געיאגט נפולױן האט — ! ,א ,קץדער ^װײא עאיהר
̂ס גוטער א ןיין װאלסם דוא — י לײבעלען  ד,יא ײען העלר לןליע

.מלהטה א פון קונםט דעם לעלנען צוא *ײט האבע? זאלפט
 לײבעלע האט — מאל פאר א נאןד זעהן ךאם וועל איןז —

 דוא אז גוט יא5אז קו־^ט ליא ®אך׳ט^ײן איןז וועל — געזאגט
. • האבען פ־עךגעניגען פיעל מיר פון װעמט .

 האט — פאךי^ײ^ען גיטע האקט דוא דאס זעה אי- —
 זאלטט דויא לאם ךר איןז ביגןע דעךפאר — ;עזאגט ליוןנפו
^ ?יר ’ אצו ?עןקי א  « אץ ^קילק סיר װעל׳נן אפטעךם ;

.;ע^פיעלט חײ?ט האןען מ־ר װיא אזיױא סלהטה
גאפלױן װײנעל( פראנצןיזי^ע )רי
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ךעם פאילאזק האטען ךינע טוטער ךא טיט נפולױן

 נאןד ןאךט .זײנען גןןךער איהרע יןיט ע(רה אונ }אלטען
. געבליעבען

 ארישצוןײהן אץז פאר ^ענוג זײן №ין וועט עס —
 עס - מוטטער ףא צ־א א^טזנעז י רבקהילע האט — ^פאציךען

 טוטער קום ׳ לו?ט ףךי׳טע געגימק אונז פאר גענונ ׳טוין איז
♦ הויזן׳ג ןאןז

 א מיט װיעדעךהיוילט ע{רה האט — ? היויזע נאןז —
. ? הויז א הײןט סיר ד,אבען װאו• — גייטערע .  אט .

. הליז אומער איז דינען ךרײא מיר װאו ,  ,;ע^ליען עײח א־ .
 ,®אךלאזען א^ן האט פאטער דער װאס ןיײט דער פו-ן וןיא
 כ־ףן יז1ה צוא ןןאן אי,ל ,איויגען טי־עע אין ?ץקצןער מיר איז

הל'לח וו>ט טיר פון ױאס וױיס ^אט ,זיט^ען טינוט אײגצי^ע
׳ וועיען

 רבקהילע האט — טוט?גר ליעבע פייעל אזויא זאךג גיט —
ען איז פאטער דער אונ ,לע?ט גאט אומער - געןא;ט ^נ  גע

ז פאר ער װעט געווים ,נ,אט צוא  ,גוטעס פיעל אױסבעטען א̂ו
 ;עװים לאןד עײס אזנ < שר1י סליץ א או-;ז גןאר ןיין העש ער

* $עהלט אונז וואס אונ לאךפען כיר וואס
 ^ענאנגען יא4 זיעען ילשר״ ״ט־יץ ך>ם פון רײדקדיג

• הוי׳ע ןאך
 &ר>ל4 מאגאט אין טאנ ^־װא;צ־^טען איג ןכײא ךעם

, ת  אין 'ן ארימגעטרעט, נפולױן האט ׳1779 יאהר ךעס אין ®
 זײער געלערענט דאךט האט ער ,בריענען אין ׳טולע ךןיע^ם
 לעהרער זײגע ,,אינעךנאטירליף געװען איז ההמלה ןיין ,?יצײסיג
 נעזעהן האבק זײא י ,נעהאט לי־עפ זײער דעךפאי־ איהם האבען

 ,היכרים לינע ע5» אי5 ^זילער בעןןערער א איז גנולױן דאס
 זײא יןאלגט ער אױעיק אפענע סיט כײד !ײעיע הארט ̂נר

 אלעמען גע^ען ?ראװ איז ער ,איהם ^עפעהלען יא4 וואס אלם
 ווערען מאל א װעט נפוליק דאס געזעהן נןארױס האבען ײא1

ש#אלק זייער איהם זײא האבען מאן, וףקטי^ער גריוים־ער <{



 דאם נור ;רימליןד געלערעגט אלם האט נפולױן ,געװען מ_קרב
 אינ ט־אטעמאטיק )עתען צוא געסאט ליעפ נפוליון האט הויפט
 פו\ װעיען ט(5)ע;סצי נתפעל אפט פלקט ער ,גע^זיןטע ויעלט

. נב־ורים מאלי^ע א ךיא . .
 יסע1;ר מיט קא?ףז לריױפע א האט װאס מע?ש דער

א ו נעגעג^טאנךע אליע אױף ציי־ט געפי^ט ןןר )־אהץרןיטען  ך
 געשלמעךט ;יט איהם האט לערנען אין גפול־ון פון סחמדה גרױסע

 הוינןט דאס ,געזעל^זאפט אין נןאלפכײנגען ציא אןגעהאלטען }יט
 וויא יא1)אז מלחטות אין לזפיעלען צוא האבען ליענ נ־לעגט

 1781 יאהר אין ןוינטער ערצײלט( פךיהער האבען טיר
 סכיים נפולױנ׳ס > $נעע גוױסער א ןעווען ברמינען אין איז

 א־ויף לזפ־לען ;יט מען קאןז $אג א1א אין דאס געלויפט ויןאבען
 :;עזא^ט זײא צ־א האט נפוליון אבער ,מלהפזית אין גאם דער
 ,שפיעל אוןלער צ,יא $נעע דעה מיט בענוצען זיןד װעלען מיר

 איהם אויף וועלק יזיר אונ טהוךעם א פויען לזנעע פוין לאטיר
 '׳טטאט נא?ץ ,געטאהן זײא האבען אזויא אע ,האלמען טלחמה

 שנעע: .קי^טליכען ךעם זעחן געלאפען !ײנען איץװאויהנער
׳ א'וי§גע^טעלט הכיןח יס1־4 מי־ט האט נפולױן וואפ ,טהולרעם

 אונ ת,1מלחמ פון רײדק צוא געהאט ליעב האט נפולױן
 אריױם מען האט גערעךט האט ;יר וואם ויאךט יעדען פו-ן

, זײן נעןעהן ץ ל א  איב־׳יר העך׳טען צוא ’ לוסט יקע1לר ןיי־ן ^
 פוין זײא ער האט האנד לעקער זײן טיט לעלריפ ײגע1

ט זץד ז ^ ן  האנר רעפ^ער Г1 ?זיט אונ עיױײטעךט יקען1א
 נוהג זיןז לנר האט אזויא אונ געווען מרןיב זײא האט

. גרויםעלהײט נעװען
 דיא ;ע^-פילט נפולױן האט נעזעל^אפט יעדער אין

 שרה פון ה־ויז אין ;עקומען איז אז נור ,ראילע ^י׳טטע
ץ זײן ער דואט ז^זארזע ל א  ׳ העךצען אין טיעף גיעהאלטען ^

 ט;לענ;פ ער , ?עזו?ט הויז ארעמע’ ךיא ןגר האט נעאגליןז טאג
 דאלטעז ,רבקה׳לק טיט או;טערהאלטען צוא זיןד האבען ליעכ

 כןײן ער האט ^אל פי־>ל )?ליקלע( ס,3י1א עסען ̂נר ?לקט
נעלד װײבעל( פראנצויייישע )די



 איהם ?לקט י?ם1א ריא §אר גיע^אהלען צו-א נעהאט געלד
 ;אןדעם ,נןעכלאנ^ט האט ןני גןיעל וױא כאךגען זשארזע שיה

.בעצאהלען ער גןלעונט
 דיא געענדיגט נפולון האט יאהד פיער פ׳ו-ן אעײט אין

 אכיץ- י?ט1;ע?ר האט אמ בױענען״ אין שו-הלע ̂ןריענ
 צ־ריגק ךיעזען צוא האט ןך נור לץפט, סיליטער אין טךעטען

 ,יטוהלע .קייע;ס פאריןער אין איאהר נאןז לערנען ^לרױפט
א צוא מע: געק איז ןןרי  ימ9 געיעגעגען זיך אידענע אויפס ך

• ל\:ךער ליעבע איהךע טיט אזג איהר
 שרה׳ן צוא נפולױן חאט — ! ?חייא עדעלע ליעןע —

 נאןז פאה־־ען אװעק פריענען פון ;עצט מוז אץו — גחאגט
 פאאר ךיא אײןד קאןז איןד װאס _לײד ןייעד טיר טוט עפ ;פאריז

 אבער ,בעצאהלען ניט ;עצט א'ױ?ס לינצטע ךיא §אר פיא^ק
 אײןז אהן וועל אוג ,בעצאהלען עײןד װעל איןז אז זי;ער’ זײט
 אײערע ,®אך^עסען ;יט ןןאל .קײן .קמדער ליבע אײן^יע מיט

• לעבעז שײן ןיײט געלײ^קען איןד מעל טיר צוא פכײ;לש״א?ט
 איהר ,קא^ט—;עזא^ט שרה האט — היוב יץין װענען - ”

 הערצק פאלען פוין אײןז מץש איןז .כײזען רודזינ הערר עךעלער
 גלי־ק אונ ןעזו-נט ,לע^ען גוטען א געבען אײןד זאל ^אטט אז

 גאך>עי ׳דער יף1א טעיש לי?סטער(;ליך דער װערק זאלט איהר
• וך>לט

- געזא^ט נפולױן האט — פר?ה טהײ^רע אײער נןאר —
טקױם מאל א וועט פריה אײ^ר אז אונ ,ןןיער אײןז ^יןז נק;ז־א

.]ײן צוא לא^ןיאר עײןז װאס מיט ווי^ען איןז וועל װערען
שרה האט — ז;אש פ־ן קנ|אהלען;װע א אײער נ*אר —

;אלם איהר ג.קײט:נ;זפאלי גרויסע;א אײף אי־ ייטע - געזא^ט
 װעלכע אױ?ט פךישע טיר נײא נעהמען ,ר־יה גחת א יטאהן מיר

 ב;ה אלטען צום צורעבענען דאס װעט איהר ליעב״ האט איהר
 טקױם מעט ?ך^ה מײן דאס העלפען אײןז יועט גאטט אז אונ

• ^י־קלקז דיז.י סיןז איך וועל וןעיען
רײר איייעיע דאם - געזאנט נפולױן האט - זיכער ןײט —

בלײנט וןײניל( פראנצויזיש^ )ךי
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 5< האב איןד ,*ײןגעוואך^עלט היעךצען אין פןיעף ןןיױ ?ליילט
.עאמעםען ;יט >$אל' יךן ̂יןד רועל צײןד $הן ,ן1זניר גויטען

־9אי ;רויסע ^עטאלט עי־ האט *טוהל ?ןו״עלס פאריזער אין
 מ־יענ ;ענע בעזולט ?גר האט ןיײט יאהר א )פאן־^ייטע( גןעכען
 אונ ךיגסט ?ןיליטער אין ארײעעטיאטען עד האט ;אץהער ׳טוהל
. ליטעואנט אולטער ?ין דעם בעקומען האט

 ים1נר דורןד אונ לא^לײט׳ זײער ליליטער אין האט נפוליון
! פראנקרײןז אין ״קיזר געװארען ער א\ז ןט־רה אונ קלמה

 -у ,#טאלץ נרויס מיט נעזיהרט טלולה ךיא האט נפולױן
 לעצ^ע ליא נו-ר ,עױױם גרווםע; טאן צוא געזולט מאל אלע האט

 בריענען אין ז^ןארזע שרה צוא נערעךט קאט ןיר װאס וואךטער
 ליא ו פאך^סען ןיט ןגר האט ,דארט פון אלכײלנן ױין פאר

.״ א־ויערען ליא אין געקלועען איהם האבען װעךטער ילעצטע . 
ען «יהם ײנ,ען1 קינדער ץװײא איהיע טיט ז^ארזע שרה  גע^אנ
.איויגען ז־ינע נ-אר

— у צ־א גקא^ט נפולױן האט — טיר ן פ עולה ימע1גר 
 נא־ אונ ,או־נרעהט ןןען׳ןזען א קאהן זאל אץד — אלײן ןיןז

 ,קינדער ץווײא איהךע ?יט אלמנה ארעמע נדע:ןנלע א ? וועמען
 איןז ,אןד ,}יט ?יר §אר §אלט !אןד אזא ,ןתיומים אינוליקלײע

ך »יין  איהרןן סיט ז^או־זע &וה וואס װיסען צוא נײגעריג ךן
 ?ין אי־ ראס גו־ט ;אנץ געדיץק איןד סאלען. הינלער ןיװײא
 אוג פרײנןליןד וןיא אןז ,פיאנק פאאר א געפלילען ׳טולךינ איהר

 §אר אוי בעהא^רעלט צײט ;א^צע דיא יןיר האט זיא ליניליןז
 איף ראס נעצװאוןנען מיר זיא האט בריענען פון אלכײזעי סיין
 טקױש יף1א ^יז לי?ה א\הר אןג .געלד אהן ם:יב1א נעהמען ןאל

 איןז װאלטי ו£אנאטײ,ער א געווען וואלט איןד’ ווען ,געוואךעז
 אטכ^פה״ אדער )פיא?;יטין( נליאדז א איז ;יא ןאס ^עגלוילט

 י.עט ?יטסיר װאס אונ װיא געזא;ט אלם דאןד^א־ןיס זןאט זיא
 אין וועל״קיזר איף• ךאס ועזאגט כוטער םײן נאך ד.אט .זיא ,זײן

 איןד רזאב ברכה נוטע עךעזרך,ײ איהר טיט ,װעיען פראנקרײןד
 האט ?ןקף איהר ,;עק.־מען פאריז ̂אןד אונ אןלאזען;ר בריענען

טיר ווײב־;ל( פוא:צויוישע )די



 ,;עטאן האני איןי וואס אונ געגא^ען בין אי־ןד װאו גלײט:בע &יר
 וועט דאס נױטה ליידען ברוילגן זאל פרןיא קלו$ע; עדעלע א1א

 ייא1 לאס העלנןען ]ײא מו-ז איף ,אונרעכט העפסט סיר פרן זײן
 ?גלײן ײן1 סטויכו ןןיר מ» אץז לײדען.״ יה3י1נ >$עתר.קײן זאלען

 ליא איויגען מײנע ?ןיט זעהן ,גריענען נאןז רײזע א מאכען
 איהרע אלע פאר דאוננןק איהר אלמנד״ אונגלץןליכע איעמע

 / געוויזען צײט ;אן:צע ליא סיר האט ןיא װאפ פכײנדלי^קײט
 װערען ע^צץןט וועט זיא וויא פאל^טעלען טיר קאןז אי־ י א

 יג1גל איןז ,ךעךןעהן מיר װעט ןייא וויא ?ליק אועען ;עג.עפ אין
 איבער יין1 וועט ^טחה איהר ,ערקאנען םיר װעט זיא ם ד-

מס דער טיר כײא אזיױא אונ ,גאטירליך .בען
 צוא נוילרײל у געפונען נפולױן האט בעישלום דעמ נא־

 רעניעת^ס אין טעלדען נעלאזט האט ער | נריענען אין פאהרק
 י§ע1גר געטאלט םען האט בריענען אין ,פלאן רײזע ײן1 פון ?לאט

 דער ,בבוד ים1גר טיט .קיזר דעם ^ט״פאןגען צוא פאיבעכײטונג
 ;יט דאךט אןער האט מען ,גענןאםט געלד פיל האט פאכאד

 ךאךט איז ער קומען, וועט ;נר ןןאנ װעלכען אין געװאוקט
 ,גערען־ענט ׳טטאט אין £אט מען וויא צײט דער פאר ^נקוטען

 יאיז ער נןלײןער, .קיזךליכע אין ;יט ®אלןיצײלעט געמק איז ןנר
 !ײ^ען זייא ;אס אין געןא^ען ליגער }עןןרײןן у לינעם מיט

 ?ינ־ דעס געלײנט נפוליון האט ,$לאץ טאךק דעם יף1א נעקוטען
 אלאלטע ^טװאם וועלען ;יף וואלט ער וויא ^טערען זײן אויף ̂ער

 וואו גאס דיא ^רךינעךט באלד זיף ך.אט ער ,עךרינערין
ל/ער געטכיי^ן ײן1 היט איז ;עװאןי^ט דיאט לטארזע שרה

» ^יקאןט הויז ראס האט נפולױן אװעק;ע^אנ;ען זל״ין א  צו אד
?{מקעען. נײא פרע^ק

 דולןז ׳יז1ה אלאלטע ^ין געװא^ט האט זשארזע שרה
 כײ?;ע- א לע?ט ^רויםע,פאךנעהטע ךיא !ײןען טיר ענ^ע ס^אלע א

 ציוײא איחךע טיט ז׳טארזע שרה װאו קךר כײנעם א אין טרעטען
ען יענעם אין נראדע ,ץט1נעװא האבק נ־י/דער  האט ןליקי או̂י

ןיא וריטעל( פראנצויזייש; )די
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 א?געלולי?ען »יא האט ,אויבם ?ןד.ײ$־ע ?רישע ןעקומען זיא
.בעװ;דער עךגערע דיא אונ בעזונדער’ בעןערע ךא

,אכיץגעקוימק ךארט זײנען רינער ןײן טיט כוןזר דער וױא
 ןײער זײ האט ןי אונ ארנײט איהרע װע^עליץט א שרה האט

ע פײנע צאךטע איהר מיט .צוגענומען פײן ,העפלעןז מ  ^י
? הערךעז םײנע לא^עלע־ ;ואס :גע?יקט ײא2 זיא האט

— ? ?רינןטע נ־רישע גו-טע אײף ןיײ בעקומק מיר ,קענעו —
.^עפרע^ט _קיזר דער האט

האט כײךעןךינ — געענט:־עךט זאנ?ט שרה ך.אט - _יא —
ן א-ײז אזי ע ^ ע .אייי?ם אדי יזפ ?

 חאבק או־נ נעזעצט ;יןד הא^ען ךינ/ירי ]יין ?ןיט .קיזר דער
.^געםקען

- זעללע א בעקומען מאג יעדען אײןז בײא מען קאןז .
.גק־ר^ש .קיזר דער האט — ? י?ם1א ?רישע

 דאם איןז זעה — געזאלט שרה האט — קיאגע אײער פון —
 איהר ױאלט גיט ווען ,אײנװאוינער היזיגע כןיין ניט זײט איהר

אוי?ם• בעקומען)ןרישע טאג יעךען טק קאןז מיר בײא דאפ ^עװאוםט
 קויפען צואיאײף אײ;װא'ױנער היזיגע אלע דען קוטען —

ס1א ; גט:^ע?רע .קיזר דער האט - ? י|
 שיה האט - אײנװאױנער פאלנשהמע אלע פטעט —

. ^עעג^פערט
;אהר ע^לעכע בייענען אץ היר האט נפולױן אז אונ —
קומען יןז1א ער ?לעלט — וע?רעלט היזר דער האט = געלערעןט

? אוץס קױפען אײף צוא
ה האט ״־ ! נא —  ליא — #טאלץ טיט געעןטפעךט שי

 מי פ.לע;ט געלערענט בריענען אין האט ער וואם צײט גא^צע
 שיר !יײא קז־יפען אוג .הױז עויין ?עזופען טאג יעדעז פקעט

.אויפם פוישע
כ־ךזר ךער האט ־־ ? געווען מאן ?יאווער א י5ן איז —

^אר נאןז געװען ךעלסטמאל איז עי דאם זיןד דאכט - ^ענ-רענט
געלען איז מאן ?ראווער א פאר וואם ^ײטון,לײ; א — ,קי;ר א

” האט ’ װײ»ל< פראנצויןישע )רי
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 ניט גןען וועט װעלט ;אנצער דער יף1א - ט:אגז;עז ע!רוז האט
דע^קטןאל ער איז יאהרען אין אמת, ,גלײלען ײן2 ^עפינען

איז גבורה אונ ^כל אין אבער ,פןינד א גאר ;אןז נעווען
,העלר ןכאר־ןטי׳טער לךעסטער דער וױא געויען״ דעסטמאל ישיוין

׳ געעאיק פרײלילער מיר אין מיר צ־א קו-לזען ?י־ע^ט י ער ווען
 נןלוגע זײנע םיט ,גע?כא?ט 'שמה:נ אןייןן טיר װאלט ןןר ױיא

 3הא יאהרען ע^לעכע #יינע ױין לוװוז נזיר ןך ״פלע^ט כײד גו־טע
דיא זײגען דאפ וועלט דער אויף לעב אי־ אז י געװאוסט איןז

געװען איז ער ,היױז מײן בעזולט האט פןיזך דער װאס ;אהיען
יןי מלאןך עײן  ןיןז װעט ער וואו ?א^ליפען איהם זאלז נאטט מי̂ו

 אװעלןנעפאהיען בריענען פון איז ער אז - .װע^דען ״אונ כןעהיען
 געלליבען? *צולדיג געלד פיל אײןז ער איז געפר־^ט כןיזר דער האט

ײן ט עזרה האט—}י־אשען אײנציגען -נן ך ע ^ ע ע  מיר האט ער - ג
 גוטער אךאמתר יוי געןענענט נדר ?׳יט זיןד האט ז$ר ,בעצאלט אלס

 אים נאןז איןז האב לא?ג ;אהיען אונ ^אגאטען ,װאילען גריץד,
 איןז אז ,גד:קי נײנען א װי איהם איןז ליב סייום עד נאןד ,געפיץקט

 דיא ס־ר ײ3 דאס איז געװארען _קיזך איז עי דאם יגעהאךט האני
 מאל;יט אים.פיין צוא איר האט ױאס ןאר — .פך,ה;ש גךעסטע

ען  ציט איהר אז ^ע?רעגט נפולױן האט ? ילטיצע יעטק1 געשיר̂י
 אײןז נעוױס דאןז ער וואלט בעפכיץדעט ^טאךק אז־ױא איהם נ־יט

ט צ עי  מע^^ען ^לעלטעז פאר אים איר רעכ־^ט מלתמא ,^ז
 האט חלילח — .?כײ^ד גוטע אלטע זײנע אן פאךגעלט מאם

 ,^זטיןוע געפעטען ניט איט איף האב §אר ךער ניט געזא^ רה;ש
 פעךלאנ^ט, נדבה־ איןז.קײן האב לעבען נא^צעז מײן א־ויף װײל נור

 געװאךען געהך;ת מלחטה אין איז מאן זעליגער מײן ב.:עת אפ־לו•
לא?ג װיא נעבעטען, ^טי־^ע רי^יר^ג.קײנע ךיא פון איך• האפ
וןיפיל אונ הארעװען איף וויל ארבײטען צו• .היע$טעז האב איןז

 לעבען. צו .סינדער מײנע .מיט מיר §אר גענרג איז פאךךין יןל¥
 ;אנצען אוטער פון געזא.נט .קיזר דער האט לרויא עדעלע «שע -

ז ן ע י פ  געזאגט האט .איהר װאס זאכען ציוײא געפרגען איף האכ ^
 טרי^ע דאס ,ןייון א'^לעלטען האט איהי ארער ,אמת ניט

װאס װײביל( פראנצויזי׳טע )ד-



ט איהר ךאם זאגט איהױ וואם ק  ךאס אײןז איך ״זאג .קיזר, דעם נן
ײטקה או-נ ,גיט איהס ענט(כ איהר אס ^עןא^ט האט איהר :צע  ן
 אײןז אין ן$ר אז אײןד איןז זאנ ,בע^אלט אלם אײןד האט .קיזר ךער

ל א ^ןז ען א אי5 אונ פיאגק צוױיא געפליעבען שולךיג ך  אױבס ך
 צוזאמען ? נישט וןאר איהר רע$קט ט־טנעגעבען אים ד<אט איר ױאס
 דער האט יײלענליג .?כאנק פיוןף געוױם בא^רע^ען דאם וועט
 ארוי^עלישט .עי דזאט ,ליגער זײן צו גענעבען װאו^ק у .קיזר
ד1ט $שף טיש ד־עם אויף ק ז  דאש :;עזאניט האט ךער״קיזר אונ פראנק י

ט יעצט ,צ״אטען קרן״ ךעם מיט צץזען דיא איז ק  אײן גוט זיןז ע
 אײנ- נוט זיןז האט שרה .רעךט איר װעמען פיט זעהן איר ורעט

 איז ויא ׳ערקא?ט איהם האט זיא אונ ,גיםזפ ךעפ.קיזךס אין ט(געקוך
א לי איױף ;עפאלען אלד3  אונ ?כײד ים1גר פרן אונ פים צײ;ײגע ן;י

 . געחלשת האט זי אונ !נפולױן :געגעפ״ן נעשרײ א זי האט שיעק
ער ז_ײן סיט ^יןר דעי־ ד דער פון אויפג/זהייבק איהר האבען ךנ  עי
 יף1א וואםער נןאלטע מיט באלפךיצט אבעט אויף איר געליץט אונ

 ! .קיןר ערהאבענער ^ריויםער — .איויפגעיוא^ט זי ד.אט ^נ״ים, איהר
 געסאהט צײןד האב איןד וואם ןןיר פערצײד׳עט געזאגט זיי האט

 ?ישט דאך ?ין איןז ,בלײבען הלשיות מײן מיט ןןיהע אונ פאךךרום
 פלישלועע גחייםע א]א פין אונ ,פרויענצימער שװא^ע א ווי מעהר
ת ק ר דער ‘װאלט ^ן ע ^ ע ך שת.י יןז1א געויים העלר ג ;עסל

 צייט נאנצע לי ךינען לײבעלע אינ רבקה׳לע כןץךער שרה׳ם
ם ה״־ויז צו־ געקוטען זײנען זײא ,הוין צו ;עווען ניט ע ײ א  רה;ש ווי נ

 לי דעךזעהן האט דער_קיזר וןי ,חל^׳ן פון יפ.געװאפט1א שיוין האט
 װאוןק;עגעבען א ראט ?נר ,עררןאןט באלד זײא ער האט כ,עדער .

 רבקה׳לע ♦ איז ווער ;אגען ניט זײ יזאל זיא דאם טיטער די צו־'
 פין צײכען א דו האקט באק רעכטע דײן יף1א געזא^ט ;זר(ר דער האט

 אפאךנעהיזען פו-ן בעקומען אמאל האסט דו• וראס קו׳ש אפכײנדליכען
 אונ געיוארען י?ה1ר *יז ןי ׳פאך^ע?זט זי־ןד האט ו־בקה׳לע ’.ראן

ט .געע^טפעלט ניט חאט א ^ טדו ס עה עי ז  ש^ײפלענדינ .קיזי ל
 איך דאס ם־ודה זיןד פינפט דו• אז איןי זעה שװײגען נײןי פוין געזאגט

. זאנ ג י ^ י ךינלעע ל  האט פעךזאנען פאר;עחקע טיט.פײנע מיןל אי
לבקהלע פראנצויןיש^ )רי



ע .מוטעי ליבע םײנע טיט איויםער ;ען^נ&פעןט דבקה׳לע ר ע ע עי - 
 דו וואס קיש דעם אן ;עזא;ט ,קיזר דער האט קץד ליבעס ךיןז

 װאהלטהאטען דײנע גןאי געשײגק אלם בעקומק ?אל א האקט
 סאלדאטין עאףואלגךעטע ךי לע;קטמאל האקט דו ,מלהמה א אין

 אײן ,^נושטיבער וױיםע בײנע טיט װא^דען זײערע )ןארבונדען
 ? ךאס ח געךײננ־קוט ,;עגעננען ךקסטטאל ךיר איןד האב ^נוןטוף

 פאר נ\ט מען דאיף צײונק דײטליכען .קלאהךען אזא זיןז דאננט
 ואש דעם פץ ױםזפ אין איץגעקוכןט גוט זיןז האט רבקהלע .נעסען
 * :געזאוןט ןי וןאט ע;טציק^ג גךוים טיט אונ איהר צו רעךט

 ךעי !פכא^גײר זאל לעןען 1 נןיזר עאךיגער אומער זאל לסבען
 :געזאגט איר צו• זטאט אונ געגע^ען האנד דיא איהר האט .כ־יזר

 מיי;ע ײ3 זײן ווע?ט דו ? ®אריז א.ין פאהךען מיר מיט דו וןילקט
 הויף אין טיר ײ3 וועט מוטער דײן אונ ,אנעזעל׳עאקטערין פרו־

 ךער ד.אט ! לײבעלע דו אוג נו ,לעבען ^קליכעז עגו־טען לעבען
 קים ? װײ^ען פון י1אז דוי ששײשט װאס צואים געװע;דעט כןיזרזיןי

 , אים צי ל^טער צוגעגאנגק איז לײבעלע .טיר צו נעהנטער
 צו ?כ־ץדלי־ האט אונ ,געגעבען ד:האנ די איס האט הזיזר ךער
 אויף — ? םיננ־רעטאר היויף אין טיר ײ3 זײן דו װילשט : געזאוןט אים
 האט .געדואןט לעבען מײן יף1א מאל _קײן איןז האב גליק: אזא

 אונ — • נןאךךןט ליט איןד האב חטד דעם געענטפערט לײבעלע
 או,ז טיט איהר ווילט געפךעגט דער.קיזר האט ז׳טארזע מאדאם איר

 גנעדיגער אונ באיעטהעךציגער יסער1לר א — ? פאייז אץ הרען פ
גרע געעלטפערט שרה האט כר,יזר• דים אי̂י  דאס נךוים יא1אז ז.יינען ד̂ז
 ?יטע דארים ,מיר פאר צופיל זײגען זײ ,געןר־ויבען גיט זײ קאןז איןד
 אמ בוזםנית מיר אױף האט ,.קיזר האמעשעצטער ,אײןד איןז

 ,פאךין אין סיטצוועהמען מיר חסד ^ןיםען דעם פון מ.יןז בעפךייט
 זײן קאןז איןל י באגראבען לץט מאן טײן װ« װאיוינען וןיל איןדי
 רעכין איןז גנ,3י מעהר יט4 ין1ש פין איןז פאןלאזק, ניט ,קבר
 טײן״ט־ױט דאסינאןז ,ן־דיל איןז ,נןר־וי אןאלטע פאר שיױן טיןז
 שאן, זעעליגען ®ײן פון ווײט ;יט ווערען בא^ראבען אי,ז זאל

אט װײבעל( פראנצאזישע )די
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פוז אײה־ איהי ראנמ קיגדער &ײנע צו־ ח&דים אײערע אר8 אט
־ » ״ ю־ т .ק ה ע י ה

 ךעד.קיזך האט ז׳שארזע מאןאם ליבע איהר זעהט ~
דער צוױיא ךיא ,פעךלאנג אײער טהו איןד גע;א^ט  אײערע .ק̂י

 איר או: לעבען.גלץןליך װעלען ךיא ,$אריז אין טיט איןז ןעהם
 י.ויא לעבק איהר װעט אזויא ױט נור ,ברענען אין דא ננלײןט

 הויז דאם זאל מען ^יבען ?אפעל טײן והיל איןז ,הײנט ביז
 אלאץ3 ^רויםען א מען ;אל אךט ךעם יף1א אונ ןרע^ען צוא

 ךער אין ינען1װא איןז װעל נ-אלאץ גײעם דעם אין , יען1ב
הויז דאס אונ ,ברענען אין קיטען װעל איןז ווען צײט

 לא זאלט איהר אוג ,גןאלאץ״ .קי־זלס ״דעם רופען טען זאל
.לעבען ;א;צען איי^ר װא־ױנען פאלאץ זעלבען דעם אין

 ךעם ד.אט ער ;עװען ט״קיים הפטחה זיץ האט ןער.קיזר
 יז1ה דאס נויפיעל מעהר §יעל נאצאהלט הויז דאם פו-ן וויוטה

מן באפויהלען האט .קיזר ךער אונ ,געװען יװערט ^יז  זאל ן
 יםען1.גר נײעם א אךט יענעם אויף אוג צופרעבען היױז דאס

?לאץ ;ענעם א׳ויף ׳ נעװען איז אז־ויא אוג ,ויען:א'ױ?וב פאלאץ
 דיא ׳טרה אר3 §אלאץ א.קײזעךליכען ׳ יט1י^עב1א מען חאט

 ךינער ליא האט .קיזר דער אונ װאויגען יצוא פרויא אויבם
ןאךט א־ז נג:לא וויא ךאס פאפױלען עאלאץ ;ײעמ י פון

׳&רח יא1פר זײא עין געהארקז״אם פאלנען ל׳־א ןעזאל ניטא
.אלײן איהם מיא קוראד א ?׳טארזע

 םVאגײ ?עקומען האט יא1פי י^ס1א ליא ז׳טארןע רה5ע
גאטען װײבעל( פראנצוױי׳טע )די
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 ע£5לטי3 גאנ^ע ךיא ;עװאןםט האבען וואס אלע $א$ען
^ן א  הא?ען אנדערע מוטער״ גל^ליכע ,ךיא גערופען איהר ה

 פבײגד גו$ע אקדןע דעיהיא װײבעל* ״דעם.קיזךס גערופען איהר
עזו;אים אץהרע אונ ,גוסען צום בעגיצט נאמען רעם האבען

ה.................גוט?גן צום }יט ר אבעםעיען געלעןט האט ש
 איהרע סיט זיא געלעבט/ האט נץןר ךער וןיא ^אג גוטען

^ליקליף״ געװק נײנק קינדער

נעבארע־ וועלט נעווען איז נפולױן א וו העלד שא
 איז שרה וויא מוטער ,לי?ע7.גל אזא אונ ,זעלטען זײער

 בעטע! צו־א אוים ?עג^ען פיעל וױ^זען ד,ז ?ועגק געווען
־־ 1 גאטט ײא3

ע ד נ ע
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