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ם ^ א ♦ נםים נ

 פון פאלאץ ךעם אין האט יאהר *638 העפטעטבער -טען5 ךעם
 דאם ,אױפךענװג שטארקע אינ מישינינע אזא געהעללשט хш לודיװיג

 אונזוועלץ. חרו-ב גײט 'װעלט גא;צע דיא אז / מײנען ױקע^ט וואלט מען
 געווען פאטירט׳װאס'איז ?גטוואם יאן האט .עם ,וױלקליפקייט דעלי אין
 פץ אײראפא פיר אויןי אונ פראנקרײןי נאנץ פיל וױ^טעקײט גרויסע פון

 פערדארבעג־ ךיא פץ אבנתנד טיעפען ךעט שילדעלט וואס אין צײט יענער
 א.ינ שטאלק אזוי זײנען וועלכעי / פעלבלעכען אונ אויקגעלאםע^הײט ,דןײט

 ניעךעלטלעבטיגע אלע אונ לעבען ךעם מיט צוזאמענגעיונךען פעקט
.פראנקרײןי אין צייטין אלטע ךיא אין אךיטטאנןראטען אלע’ פון פיהר^נען

 ליבליגג-פאלאץ זײן אין צײט ד־א פעךבדאנט דאן האט לעל,קענינ’
 ךיא אןיהאבען אץךעלפליא »ן אונ פאריז/' נעבען םען־זשעךמען פון

 זא?ךעף אונ ;לע;צינע זײעךע אין / יעגעךס אונ עטטאפעטק ,קוךיערען
 םען־זשערמען צוױשען ארומצולײטען אויפגעהעלט ניט , קלײךער באלע

.פאריז אונ
 צו־ זײנען טהעעלםטע.קאםטױמען זײערע אץ אךעל־לײט מאםסע א

 גרויסע מיט אונ שטילעןהײט האבען אוג פיעלע.;עלטער פו־ן זאמעעעקומען
 זעדזר י .עטוואס האבען אלע .זיך צוױשען געשפראכען פאלזיכטי^קײט

 פראכט׳ אוינ גלויסעל דיעל אץ ..עךוואלטעט אאנעווא^ליכעס ארג װילטינעם
 ךיא צחאמעגגעקליייען ביסלעכװײז זיץד האבען צערעמאנ;ע-יאלע פאלער
 ךא,קענינליכע פץ ?לינצען ;פראנקרייןי ךאמאליגע יאס פון פני אמחע

 האבען ךיא״עלטעיע וו./ ז. א. באראנען גלאפען, ,העלצאגען פאמיליע/
 אבער .אױסגערעט וואלט א זעלטען האבען איג װאזשנע י געהאלטין זיןר
̂ט ניט זיןי האבען אלנעלע ךיא ק אונ אײנהאלטען געכןע אן  בײז אפט ה

 האט זאןז גאנצע דיא אז זעהען/ געכןענט האט מען .א^טעלגעשמײכעלט
.קאמישז גענוג אויןז װאר זיא ,טהאט ךער אץ איג ,אמוזילט איינעלליןי זײא

 לײכער אונ ךער.קלײנער אין פעלשפארט זיןי האט אלײן .כןעניג ךער
 אין גא^צין^פעללאיען אין שװאכען'שכל זײן האט אונ ךוואךעץ פין קילכע
 וועלכע צץ / מאריע’ הײליגע ךיא פון בילד יעם נעבען קגיען;אין אונ געןעט

 טענ לעצטע ליא איהם האט .קײנער ,יליעבע גרויסע א געפיהלט האט ער
װעלט ךעם מיניטטער, אלמעכטיגען דעם אויםעל זעהען געלע;ט ניט

בעריהמטען ״ י )יא׳*(



 געױען צײט לאננע זעהר א איז וועלבער ,ױשעליע פעךיךומטען.קאךדינאל
 וועמען נלח, זיין אויםער אונ , פראנקרײןי פון ךענירער וױרקליכער ךער
עבירות. »ײנע אלע ךעךצײלען פלעגט ?גר

 מען האט זאלע ךער אץ אךעליגע פרײליכע אונ ױ;נע ךיא צוױשען ’
̂ט אפט  האבען זײא וועלכען אונטער / מאנםענלער װאךט ךעם דועךען געהןע

 איז גאםטאן ךזער ..קעניג ד־עט פון פרודער״ ךעם ,גאסטאן געמײ^ט
 נאןי קומען פלעגט ווען.ער אונ ,טאן אםטינער אונ אפפענער איץ נעווען
 אזוינע 'א;מאכען אונ גוליאנעם נרו־יסע א;פיהךען ״ער פלע/ט ,פאריז

'םקא;דאלען  איהם זעהען גליייןי פלעגען רישעליע אוג .הןעניג ךער דאס ,
 פעךבראפט לעבען זײן פץ אהעלפט ךעריבער דואט .ער* ארויסצופטךין

 יגעװען זײנען מיניסטער זיץ אונ ̂קעגיג ךער ווען אבער ;פעישיק^ג אין
 מנגע דיא דערפאר איהט האיען זא ,איהם מיט אונצופױעדען שטארק

י ־ ’ .געלייעןט ^טאךק אחלעע
 איהם דואט מען ךען ,שאגען געממט ואןי איהם האט ױשעליע

 וױיל ,פראנקרײןי פון קראנפוינץ ריבטיגען ךעם פאר אגנעדזמען ט:געמוז
 זײן מיט לעבען אמאהל :וועט כןעניג' יער אז ,געךעכענט גיט האט לףנער

.קינדער האבען איבעךהױקט ״קען ̂עױ אז אונ עסטרײןיי, אננאפון ,פרוי
 וואס דאדורןל נעמליןי.ענטשטאנען איז או־יפױענרגג גאנצע ד־יא אונ
 װאס ד־אס אהאר. געהאנגעןיאויף טאנ דיזען אין איז שיקזאלי גאסטאגם

 איז זדיא.הך>גיגין פאסילט• האט אוןמע^ליך/ פיר געךעכעלט האבען אלע
 פראגקרײך בקל;קק צי פון געווען וױייט ניט איז אינ געוואךין עזוואננער

 יאהר аз ךעם.נקעניג מיט פערהײראטעט װאר זי־א א^לײך ׳ ױךש׳ל א מיט
 אונ גאםטאן פון האפפגונג ךאיאײנצינע .געהאט קעךער .קײנע האט אונ
ד זיינע פון  וועךען געבאךץ װעט פילײקט דיאם ,נעפליבען נור איז פרי̂י

 פױנצעסינען דיא האןען נעזעץ פראנצײזישק ךעם נאןי אמײךל/יךען
. רעניעיק צו נעהאט רעבט גןיין

 נאטירליןי האט שוואנגערהײט װאוניעןבאךע אונ פלעצליכע דײע
 ריכטינסטע דיא אןער י ,״געישיכטק' אונ י .עךלןלעהגגען פיעלע ארויקגערופען

:ךיזע נעמליןי איז זײא פון
 האט / אדאמען-העלי אלט בעל,א;ט געווען איז וועלכער / גאסטאן

 ,רישעליע נןארךנאל ךעם יפון פלימעגיצע שײנע דיא אין פערליעבט זיץי
 זאל פךינץ ךער אזי ,אפלאן געפאסט האט מיניקטער שלויי׳גר ז־ער אונ
 ווערין שפעטער: זאל אזיזיא ה. ד. / פעךהײראטהען איהר מיט זיןי

 אל״ י' ךער בלייבק צוקונפט ךער אץ זאל אונ..ער פראגקרייןי פון .קעני־גין
 ךעט נעהאםט ימעהר פיעל האט נאסטאן אבער .יעגירער מע^טיגער

 הא^זיןי ער’אונ פלימעניצע, זײן געליעןט דזאט ״ער וױא ,קאךדינאל,
האט רישעליע יאס / פעךא^טוגג אונ האכטוטה אזא מיט רארום,קטזאנ.ט



א אונ .איהם מיט אבצולעכענען גוט זיןל בעשלאםען פעסט  ןעםטע ך
 ?ליץץיאיז לײכטזינינען ךעם פון געלומען געלןע^ט האט װאס/ער נקמה׳

 ךער אז /י אײנצוןיכטען זאכען דיא אזוי געװען פעלשטקךאך זעלבםט
ױלשלךא אײגענעם איץ האט אז.על זאגען׳ כןענען יןעניניזאל  א^טעף '

 / שטעלועען אונ שוויךיג_קײטען פיעל אזױ געהאט אבער האט נעדזמינג
 פון וואלט ,ישאיהײט אוינ ,ענעףגיע װײנעער מיט ,אװ־עלעל יעךעל ךאס

.אבגעטלאטען בליק ןןלשטען
 אונ צײט איהר אץ בערידומט איגנעראל געװען איז '/קעגיגין ךיא

 אונ גאלאנטנע אײגע אלם געשיכטע ךער אין בעכןאנט געבליבק איז
 .קײן געהאט ניט איהר מיט האט ̂קעניג ךער ווען אונ ,יפרוי זיגלינע

 ריא נעװאוטט גוט פאליז גאנץ אין ךעךפאר מען דןאט זא פעלקעלל/
 « ווענ לעם טלעפען כןלעגען'א?ט וועלכע / ל׳עללען דיא פרן געמען
 נעהאט ליעי ניט זעדור ךעם אויםער האט ̂קעניג דיעל ,שלאפצימער איהל

 אונ אפתש, פאל נעהאלטען אידום האט מען אלגעמײן; ’פרױעןיאין
 .זינען אץ געלענען אלץ פאר וױיניגעל איהם איז װעלט פרױען ךיא
 נעהאט פייןט ניט גאל ,פאלקעהךט , האט וועלכע ,?לױ זײנע מיט

 צװעלף זייט שוין צולןליעגט געווען אפעןי ,על איז ,־מא^פעךזאן אשײנעם
 איז .עט שוועל וױא ,פאלשטעלען לײ?ט דארוט זיןו ’ יהןען מען , יאהל

 זײן מיט שיאמ שאסען זאל 'אז/ער ,י .קעניג לעם אי^צולײלק געווען
 פאל־ צו וועלץ מרוצה זאל' .?גר אז ׳ מעהר נאך אוג , כןללי אנגענומענע

 ךאם געײען נאטיךלץי אי־ז1 וואם ,עזט^דע אײן אפיא יאיהל מיט בלייגגען
.לישעאע פוקם אלגזען דעם פיל וױבטיגםטע
 געניאלען דעם פון ״ענעלניע אײזעלגע ליא אונ אינטלינעס קינ־צינע ךיא
• פײנעקימען אלץ אןעל האבען מיניםטעל

 אנעשײטען שקלאווע ״..קענעאכען זיץ געגעבען ,עלשטקס האט על י ’
 לעליױאגען אלע װאיס מיטעל/ אלע אעעווע;דעט האט װעלנעל גלח,

 װילקען צו אום ״בעזיץ אין.זײעל דזאבען קאטאלישע ליא איבעלהויפט אוג
 בײךע דיא ,ךלײצעטען ךעם לוױוינ פון געפיהל לעאגיעזען ךעם אויף

 אויקגעלאזען ניט נאטילליך האבען פא?םט דעם פרן ךיענעל װעלטהע
 .עם ךאס ,,קעניג יךעם אײ^צולײדען אום ,געלעגענהײט .קלענטטע ךיא
 ,וועלט יענעל אױף נשמה זײן' פיל נו־יטװעלךיג אונ איטען פיל גוט איז
 ״נרל וויא נאכהעל/ אונ קלױ,' זײן מיט אױ^איכען זיןי זאל ..ער אז

 « פעלליךט או-נ נאןי ביטלעכוױיז ניט על אז ,בעמעלקט האןען זײא
 אלײן טליהערי האט 'מיניםטעל ךעל וועלכעל ,פעלאכטאנ /ײן איהל

 זיןי זײא האבען זללינךע, פאליטישע אױם איהם אץ י אלויםנעלופען
 ;>ל לאננ זא אײזען 'ךעםי קלאפען צו ,אלבײט צול גענומען גלײןיי

.הײס נאןי איז
יעל )דא׳פ(
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с
 הןאינטער געוױםען א ןעזוכען אפט תלענט כןענינ ?רומער ד־ער

 װעלנע ,לאפאיעט פרײלץ ךא מיט שטונךע איין רײדען « אום ,פאריז אץ
 ךער_קאךיינאל וואם ׳ האר־ץ.קלעמענעס ךיא חךןי אמאנאשקע געײאױין איז

 פעלשפעטעט ךאלט זיןי האט ער’ווען ,אבענד אײןי .אננעמאכט איוזר האט
 איהט ימען האט שטולמינ,י אונ שלעכט זעהר נעווען איז וועטער דאס אונ

םт ,האט'אונטעךגעזאנט .קארףגאל ךער װיא ,אײנגערעט ע  ־“א איז .
 ־4...קעני ךער װאו ,יגראבוא פאלאץ ךעם אין .קעהךען « צזיליק ליןי;מענ

 פיהלען צו געבראכט דאתפ האט מען .אממילט דאן זיןי האט האף ליכער
 עהךביטיג איהם האט רישעליע װאו״ / לואװר פאלאץ ךעם אין ךעםכןענינ
 פון שלאפצימער אין אלײננעפיהלט גלײןי איהם האט אונ ?גטפפאנגען
 פאלאץ אלנעהייעל^םען איןיךעפ דאט אױסךעךע/ דיער מיט ךער״קעניגין

 ״קענען זאל ,קעניג יער װאי ׳ ציכוער אלטטענדיגער אגדער איזניטאפךן
נאפט ליא פאלברײננק

 נרונר אוייף אונ ,גאכנעבען געמױט וױלענמג ניט האט ךער,קעניג
 טעלעל״ ליא אונ גלחים ליא וועלכעי ׳ בעגעגנים א;געשטעלטע ריזע פון

 יך1א זייא האבען ,נאט פון וױלען .ךעם אלם .ערקלעלט’ האבק ל;;קער
א אז / וואונךער גאט׳ם עולם ךעס וױםען לאזען' צו פעל^פעטיגטי ניט  ך

 אפט צו האבען ,װא^ךעלפ׳ זאלבע ./עוואךען שװאננער איז’ .קעניגין
 אופן אזא זײנען״אויף װײניג גיט אינ פאמילעס רןענץליבע אץ, פאסילט
.פראגקרײןי לער'אמאליגעל אין פאבריציךט געװאלן

 העכםט נעווען איז רישעליע ,געװען שוץ איז זאןי ליא װיא נאל
 פלײנז־ ״ױנגע זײגע מיט ׳גאסטאף 'אוג ,װאונךער״ דעם מיט צופליעךען

.נעזער ליא אר-אפגעלאזען לטאלק האננען
 פון נײגעליגקײט ךיא אלפגערײצט מעהל האט״נאןי געשיכטע ךיאי

 פאלאויםזאגונגען אונ וואהרנונגען פאךשײךענע ףא דולך פאלק ךעם
 יײנען אםטיאלאנען׳יוועלכע אונ מכשפים װאדזלזאנערם הא^ד אלער פון
 געווען אוייך זיינק אונ פלאנקרײןי׳ 'עלןען אלע פון ‘צױאמעןנעק,>מען זי־ך

 שוואנגעלהײט ךיא דען ;.קעניג ךעם פו-ן ?רוים,עלנ?ןט מיט אויפנעהעלט
 װעלכע ׳ או;רענעלמעסי;קײטען געװיסע געהאט האט 'גקעניגין פוןידיא

.בואװאר הויף-ךאלןטאר ךעם זאלגען אונ אלבײט אסןי נעגעבען האבען
 .עם .אבעלגללפיש אונגלויבליןי ’ געווען מען איז צײט יענער אץ

 ,קארטענ־ .כשופ-מאכען 'גללבען״אין וואס נאךען גענרג יעצט נאןז גיבען
 געהאלטען דומהײטען ךזע פון האבען דאן אבער ,ז.'װ. א. װאלפען

 לייט גרויםע אונ הןעניגע ךא .רישעליע װיא מענשען קלוגע: אזוינע אפיל
 / שטעלענזעהער אדער אטטראלאנען אײגעגע זייערע־ נעהאט לאן האבען

.יאלןטאלפ1 אײנענע וײערע יעצט האבען זײא אזוייוױא
אנלעלע אונטער פעלצײלען שרײבער היסטאליע ,קענינלכע ךיא

זאכעןי )דא״=(



 געקיטען זיינען ק^ךבעט ._.קעניגיבם ךיא פאל טענ אייגיגע מיט דאס ,זאנען
 פאר גאמען אנװיסען .עןוואךבען זיןי האבען וועלנע׳ ,מאנאכען צוױיא
 צו־ דיא ראט מען ,;ביאות אונ פאראויקזאנועען װאונדעלליכע זײעלע

 / א^טעל־אלטונג אלאננע נאןי .מיגיקטעל יזיץ אונ .קעניג צט נעלאזען
 צימעריל אקלײן ״אץ זײא פעךשפאלען « נעהײםען ד־ער.קארדינאל דזאט

.לאזען צו ניט זײא צי .קײןמע;שען או־נ פאלאץ פון קעלערי ךעם אץ
 אין בעטען צו אונ זיןי .קניען » געװאלען מיד איז .קעניג ךער ווען

 איז וועלכע פלױ זײן צו ניט געגאעען אוועק נליײןי איז״על ,"קילכע זײן
 חרר פץםטעלען ךעם אין גאר ,שמעךצען גלויסע אץ געלענען אטאג שוין
 אלײן זעלטען פלעגט וועלכער רישיעליע, .נלךוים פעלשפאלטע ליא פון

 זײא אונ אליינגעגאגנען אהין צוזאמען איהם מיט איז ,קעניג זיין לאזען
 אויף צײבענען מיט בעשעפטיגט שטאלק אםטלאלאנען ריא נעפונעו האבען

 אונטעך־ ,ליניעם געללײטע זאנדעלבאלע אונ דלייענןען / צילקעלם װענט ךיא
 מאכען וועלכע צײפנונגען ךמע .אויםלעפנלנגען קאבאליםטישע’ שליבעזימיט

 שוואכען ךעם אױף שךעק אזא אלויפנעיא;ט האבען ,לאנען יעצט ’ אונז
 אונ ,אװאלט אויקױיךין נעיןענט ניט האט .על ךאם ,ךעם.קעניג י פון ■בזויח
 .עטװאם אןעל 'אשטלקנ^ מיט אױםגעחעען האט״דאן מיניםטעל ךעל

:שטימע י אונלװצגע
-  ד־יא בײא שוין האלט הןעניגין דיא ,אםטלאלאגען 'מײנע ,נוא י

אייעלע גיעגךי^ט שויץ איהל דואט ;שוואנגעל איהל״ פון מינוט לעצטע
? אויםרעכנמגק

 צײכי&מ אונזעלע :ניעטפעלט ךלײקט זײא האבען ,י_א,ימאנםעױעל -
 ,פעזו;לעל .יעדעלעל 'םײ’ צוזאמען י זײא מאפען "מי־ל םײ לעכנו?גען' אונ

• ?אןד זעלבע ךיא אוג אײנע צו פידזלען
 גע־ האט אונ וועלטעל ךיזע בײא געװאלען בלײןי איז .קענינ ךעל

 שױן האט וועלכעל ךעם.קאלךיגאל ״אלף פליק אךעלשלאלןענען וואלפען
: נעפלענט ווײניגעל'גנױיטקײט מיט

 אין או;ז האט איהל וויא ,זעלבע ךיא אלזא איז אנוױיז^ג ליזע -
V 'עלקלעלט א;פא^נ

א — ’  אונזעל פעללאזען צו נעצװאונגען אונז האבען װעלפע זעלבע ך
א^גליכןען. ?לויסע פו־ן ךעפ.יקעניג אונ פאפםט דעמ פעלהיטען צו אוט ,זואהגונג

 שלעק מיט האט אונ שטוהל א אז־יף אלאפגעלאזען זיןי האט כןעניג ךעל
 געזוכט װאהלט עלז אזוייוױא צײכעגם, דיא"אםטלאלאגישע או־יף געקליקט

.זיי'בעלײטען וואם אויטצלנעפיגען
 אהנע מינוט ,עטליכע געבליןען או־יןי איז אלײן פןאךךינאל ךעל

י : אויטגעשל^ן' ?גל האט גאכהעל ; וועלטער
נעמט >רא׳פ( ’



!#פלעל געפעהלליכע א איז щ - אכט אין נוט אײןי נעמט —
 .גלח"נ/עו;טפעלפ ?גלטערער ךעו־ האט דוענד־' אי;עךע' אץ זייגען מיר —

 ריכטיגנןייפ מק״^וץ״וױפעןידיא וועט )?ןנךיגען זיןי װעט טאג ךיזעל איידעל
.ךע?נ^נ אונזעךע” פון

 װעט ,קעניגין ךיא מייםפעט איהךע יאס < ןעהויפטעט’ אידך אלזא
? גישלעכט איין פון בײדיע ץוױל^גיאונ א געבאךען היץט

גע־ גװ* ניט וועט הןעגיגין ליא אז ,בעהויפטען מיר מאנםענמןר״ יא׳
.אינגלעןי זײן וועלען בײדע דיאס גרר ,קי^דער ץוױיא באלץ

 אױםנערעט האט אונ זײןגיזעם פון געטדואן אהײב זיןי האט כןעניג ךעל
 פאךקומען״ אים פלענט ךאס וױא װעלטער׳ אפגעהאלןטע / לאלבע ^טליבע

.אלפנערעגט שטאךק געװען איז ?ןר ווען
 ךער געמורבועלט צוטלאגענערוןײט האט ?ןרא^רץצעף צװײא

 א איז פראנקרײןי זײט פאלנעקומען ױט נאןל־ איז צופאל אזא ;גןארדינאל
̂לײןי • הןעני

 חאבק מיר װיא ,א^נליכןען גךעטטע דיא ארױטקומען הןענען לערפון ארנ ׳
 .פאךטגעזעצמ חהיג גלח ךער.עלטערער האט נעזאגט׳ ?ריהער שוין .עס

 ׳'רעליעעזנע טלחמות בײלגעלליבע אלנחהיען׳ גרויסע ענטשטעה^ןי וועלקי עסי
 מײםטעפ אימנר אויב / כןענילרייך ךאס פאלטהיילוננפץ ךיא דולןי א^רוהען

.ראטה *אומער אויקהעיען ניט וועט
 מימ אויםגערופען וויךער כןארדינאל ךער האט •••■ ■' ?ןרא^רעצען צוױי—

.אויפיעג^ג נרע?טער ךער
אױםגעשטאמעלפ. ?ןנלליןי כןעניג ךער האט ? טאהן יעצט מען זאל װאס —
̂נדע צו• פיז אבוואךטען לאמירנאןי — גיענפערם» ךערקאללינאל ךזאט , י

.לאטה^ צו ןעםעךם ױאס וױםעץךג ניט
 אנכא־ אונ ,הןעניג ךעם בעפליךיגט ניט דואט אנטוואךט ךיזער אבער
:וױדער'געפךעגט האט״ער הענז־ אזךי פאר גלח פענךיג״אײן
ז? טאהן יעצט מען זאל וואס

^קעגיג, אײן פראנקרײןי אין יא נ?ר איז װיא;ןם אזוי ,מײקטעט אײןןךע
 פןאלטבמטיג ױענטפערט ךיזער האט ,קךאנפרינץ איץ זײן אױןי דאןף אזוי

טא מי "?ליק שרענןליבען אונ .
 אױסנעשריק: דואט אונ מײנט׳ וואםךס פערשטאנען, האט ךער.קעגיג

אמ^ליינןליכעסייקינז*! ״•• !או^לילןליכער
 אױפין איהם האט אונ נלח צום צויגעגאגנען דערוױיליע איז רישעליע

־• געזאנט ^ווער
•••• מאןךען? «אלזאיראטדז

 ךזער האט ••־• פראנקרײך אין קךאנפךעץ אײן זיץ נאר ?נםימוז
.גיענפעלט ,טרוכןען

דיזד )דא״פ(

8



 ךןי אלצעפענדינ אונ ,אױ?געהײבען אי?ופעט מיט לןי האט ךער,קעניג
 :אױקגע^טאמעלט ציטערענךג ?ןר האט מיניסטער זיץ פץ הענד ךא אן

.מוךא האב איןי אװעק מיןי פיהלט קומט •••• לאזען ךא זײא לאמיר

.2

ײ ו ו ק צ צ נ י ר פ נ א ך ן ♦ כ

 לוךוױג האט •••• ? אזױזיץ טאקי щ ;אל ••־• !אוננליק איץ פאר וואם
 מיגיסטער זיץ נאןוי גײענךיג ,זיןי אונטער געבלרבעלט ךרײצעהנטער ךער
י א.קאלפ נאןי קוה א וױא

 לןענינין ךא פון זיימעלין ףא אין געפיהלט אװעק אים האט רישעליע
 פראקטישען אוינ שלומגן זײן אין .ווענ אויפין װאךט א אויסצורייךען אהנע
 ,יפאלל ךער אין טאן צו וואס פלאן׳ א אױסגעאלפײט שוין האט',ער לןאפ
 ארױסצייגען זיןי וועט שטערעמעהער דיא פיץ פאלאויקזאגלג ליא ווען
’ליבטיג. פיר

 צוועלף צוױשק ,ןמךליך .׳טמעל^ען גרויסע געליטען האט לןעניגץ ךיא
 אלע אויפגײ^פענט ברייט ךא״ךנער האןען נאלט׳ נניי אוהר אייןס אונ

הילען  צערעמאניע־ גרױםע ך׳יא « נעפיהלט *האבען וואם זאלען, ךיא פון ̂ג
 פאלשע אונ אמת׳ע הערק נעלאזט זיך האבען״ זײטען אלע פרן אונ זאלע

 עןען ךאס איןעךגעגעבען האט בואוואר דאלןטער לער .פלײדקס־געשליײען
 אךעליגע אלע האט לעצטער ךער אונ ,אץיהאנד כןעניג לעם קלד געבארענע

.שטחה גרויס יורשמיט װאונלעלפאךען זײן געצייג.ט צחעהער

 מיניסטער זײן אונ לרײצעהנטער לעל לוךוױנ האבען מיניט ךזעל אין
 אויםרע?נוננען ?ןשוגענע מיט'זײ?נלע לטערענזעהער דיא אן פאךגעסען נאל
 נעהאט האט וועלבע ,געבולט ךמע מיט צופליךען צײכגועען.״העלטט' אונ

 גע־ פערזיכעךט אייז דעלמיט דען ,מאנאלכ;ע ךיא פיר וױלטי^קײט לרױםע א
 פאך־ קראנפלי^ץ ךעס זײ האבען פןראךון־נאבפאלג^ג, ךירעלןטע דיא וואךען

 פע;סטער דיא אונטער פעך]אמעלט זיןי האט פאלק,יוועלכער דעם געשטעלט
 געשאסען האט מען ,לןלויטטערס ליא אין געלןל^גען האט מען .פאלאץ פון
 צױאמענ־ זיןי אמ מען אויטגעהא^גען'פלאנען״, האט פוען ,האלמאטען פון

 לעם’ או־יף שטײענךיג אליץ דואט ,כןעני־ג ךער אונ זײטען׳ אלע פלן געלאפען
 אינגעל נײ־געבאךענעם לעם עולם לעם געצײגט ,פאלאץ פון באלקאן
. פעלצעהנטער לער אךוויג נאמען לעם אונטער

 אום ,?גפטאפעטען פאנאנלערגעשיקט איבעלאל מען האט נאלהער
צואבעװימען 'זוכענױג ,אךעליגע ףא אונ ;נילעס ^רויםע ליא א^צוקי^דיגען

זײער ’ (פ׳א)י



ם ליבע אונ צרײהײט זיעער  גיכער אום צוגאנגען שנעל זיןי זײנען ,פןעניג »
• געזעדוען אמ געהעךט האבען זייא װאם ״ פעךצײלען צו

 ,געבליבען ניט .קײגער דארום איז םען־זשעךמען פץ פאלאץ רעם אין
א מיא אזייי אינ ;ךיענער אונ בעאטטע געוואנליכע ךיא אויםער  ילןעניגין ך

 אום טיש, דעם גיד־עקט מען האט ,לײךען'קמערצען צו אופנעהעךט האט
^הליך הןענען זאל כןענינ ךער .אבענד־שפײז זײן פעלצעהךען געמ

ם ארלזר זעןס אונגעפעלר נעווען איז עם קד  לךיי״ ךער לודוויג !אוו
 צײגען אים״צו אום ,טי־ש צום' מיניסטער זײן אײננעלאךען האט צעקגטער

 ווען ,זיןי אגיךעךזעצען ביי׳ן געהאלטין שוין האבען זײא .צופריךקהײט זײן
 זיך אהנע ,פעלםאמ׳טער א וויא אלײנגעלאפעןי איז בו-אוואר ראקטאר ךער

 ׳ איהםךערזעהען האןען זייא נור וױא אונ שפײזע־זאלע דיא אין ,מעלךען צו•
 ^טעלעןגר״ ד־ער זיןי'אױף האבען בײךע .געוואךן בלײןי ^לײןי זייא זײןןן

 האט פןענױ. ךער אונ ׳ שטערענזע־ער ךיא פון פאלאױםזאגװנ ךיא אן אינעלט
.פאר'שרעק צאלן א אן צאךון א װאלפען צו אנגעפאנגען

 שטעלען פלאגען אידום זאל מען אז געוואלט ניט האט דאלןטאר דער
 איהם זאל לינעל ךיא פון פןײנער ךאס ,שטיל זעלר אלקגערעט האט אונ

ל ט :העלן ענען(ני
■ קינד א נאןי געבען באלד או;ז וועט ^קעניגין ךיא ׳• מייםטעט איהרע —
 ,ךער.גקעגיג1 אױםגעתפען האט •••• געווען פעשעלט דאם איז אזוי —

ךג ק אז ל פ א ך פאךשאלטענער. א וױא אזוי ׳ לןאפ ךעם א
ןאקטאר. ךעם נא?געגא;גען איז אונ אויפגעהײבען זיןי ?ןר האט נאבדוער

 יגעווען ניט ךאן'קײנער איז’ לןעניגץ ךיא פון ^לאפ־צימער ךעם אץ
 וועמעם ,אךעלינען אײן אונ העבאבוע ךיא ,כןעניגין ליא פון גלח ךער יםער1א

 זיץלעבען מיט האטשפעטער וועלכער אונפערןאנטאונ געפליןען איז גאמען
א 'בײא אנװעזענלײט צופעליגע זײנע פאר בעצאדזלט  מיר וואם ׳ םצענע ך

.ןעשלײבען ךא גײען
 לאגע ײין אונ ׳ פעלליקטער א וויא אריטגעלרײט זלך האט לןעניג ״ךער

ײנעא^ענעהמע׳ גאר וואר  אונההען ךיא נןעט.ראכט;א אין נעהטענלינ ניטק
 פעללע עה^ריכע אין פאר 'קומען װעלכע לטלײטען ־ פאלטײא ריא אין

ײט לרױסע ליא צוליעב ^ה א פון ד  געבארענער עלשטער ךער .פעלקער ך
 / געװאךן אנגעװמעו איבעלאל אונ ?גללןלעלט איזלם פון געװען שױן איז

 איינער׳ נאך ױעלן געבאךען האטגײט אונ ,לראנפלינץ אײנציגער ךער אלם
אל פאלגליןי אוג ,עלטעםטק ךעם פאל ןלךנןלעלטי געזעץ ךאס וועלכע  פ

!לןלאניפלינץ ליכטיגען ךעם
א פין וועלטער שלעקליכע ךיא געדײלכןט נור האט .על •• שטערענזעהער יי

 איהם האט דאס ז איןיפראנקרײןד נקלאנפר^ץ אײן זיץ' נאר דיאךף יעפ—
?גר אז שטימע׳ הויכע א בויט אונ ,בעשלופ פעםטען א אנצונעהמען געמאכט

א' אל י ’ (2י)י ז
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 ‘געווענךעטצ זיןי האט״ער ,כןעניגץ ליא פון וועלן געהעלט כןענען זאל
:״ אנװעזענלע ךא

 ׳ עשאפאטי דעם אױף כןעפ אײעךע פעלליױען וועט איהר ׳ אלע איהר —
 געניוךט דעס פון וױסען «לאזען אךער פעתיפענטלינען וויעט איהר אויב

 ט;עפער א זײן זאל דאס אז , פערלא;נ איןז .קראנפלינץ צוױיטען ךעם פון
 ךען ;פאךאויס זעה איןי װעלכע ׳ אוננליכןען צופעלמײךען ,יאום םעקרעט

 אין כןעניגרײזי פו-ן ירושדן דיא איבער געועץ בעשטיטטע דןאבען.קי־י־נע מיר
.קראנפליגצען צוױשנג א פץ פאלל

 האטזיןי ,יס‘ וויא וועלטעל/ ךיזע אױםנערעט סןעגיג ךער האט קױם
 נײ־געבא־ א פון אנעוױץ נאבדיעל אונ קךעכץ שטאלקעל א העלען געלאזט

.ךעגעם.קינד
 איחר פץ אי^צינע ךיא ,געבולט ךיזע פארשריבען האט לישיעליע

ליפע דיאפראגצויזישע פון געשיכטע ךער אין אךט  אונדואט ,פאמיליע הןענ̂י
• אונטערשרײבען צו ״הןעניג ךעם איבעלגעגעבען פאפיר ךאס

 צײנען איבער האטןןטליכעמאלפרובילטצו כןעניגין פרןיךיא גלח ךער
 ניי־געבאךענען יךעם בעהאלטען צו 'אונךעכט איז >ןס אז ,"כןעניג ךעם

 אבעל ;>קלא?פלילץ ליכטיגעל ךער זײן אײגענטליןי דאךף וועלכער פרי;ץ/
 ךיא אז לע^פעךט, שאךף אוג קוךץ מאל יערעסי אידום האט לןעניג' ךער

 הא?ךלען, צו אזוי פאךעלן מאנאןכיע פוןיךיא אעעלענע^הייטען װי^טי^טע
 ,געבוןטם־אנןט ךעמ דוךכנעזעהען גוט לארום האט ער ניטאנךערס. אונ

 א אגשלײבק געהײסען 'האטיאויץ אונ האטפערפאקט, רישעליע װאס
 / א^טעךצײכנען געזאלט האט אלוועזענךע ךא פון יעךער וועלכע ׳ שבױ>ה

 נוט קינדיזײנען ךעט פון פרימעטעם אלע געבוךטם־אקט. דעם מיט צוזאמען
 יאס זא ,נעװארן פעלשליבען .הןלײניהןײטען א״לע כזיט אוג גיװען בעטלאכט

 ,גײטאן האטךאסאלעס לןענינ ךעל .האבען ניט.קענען גךץטעות מעןזאל
 שטאלבען׳ ױננעלהײט וועט *>לשטער ךער װען פאל אין < הןענען זאל מען אים

 אלע אלף האט רישעליע .?ןראנפלינץ אלס צווײטען ךעם אלויסשטעלען
 געטךאנען וועלכען.ערהאט ,יײעגעל שטאאט ךעס אתנןגעלײלט ךאשמקטען

 ,מיטנענומען זײא האט ךער.קעגיג אונ ,מיניסטער אלס.עלשטעל ’ זיןי מיט
אלט זיכערען א אין בעהאלטען » אום

.װאלט א צורײדען אדזנע טאן געלאזען אלעס דאס האט הןענינין דיא
 ז־יןי װעטי זיא רוען ,ןןלגעל״זײן וועט קינד דעט אז , נעהאט מורא האט זיא
.איהם פאל נעמען אן

 שטערענזעהעלס ךא פון בערועללשט געװען וױיט אזלי איז לןענינ ךער
 צויס מיטלײד אוג געפיהל שטיכןעל יעךע פעללאלן האט ?גל דאם ,וועךטעל

 ךאס איןעלגעןען ’ געדוײםען האט ערי ,לןױאלכפלינץ ?ווײטען או^שולךיגען
 בעישעפטיגען זיןד זאל זיא אום ,פעלאן העפאמע ךעל קי;ד או^ליכןלינע

טיטי )רא״פ׳(
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 ׳ אךעליגען אנוועזענלק ךעם פץ אויפזוכט ךער אונטעל ,ןנלצימנג זיץ מיט
אנפערטרויט.י אלעסי האטי ערי וועמען

 אמאל נאןי זיןי אום > אלויםגעגאנגק צײט איזיאין'דיזער קאךךיגאל ךער
 א נעפראפט האט.על זײ פרן אונ ;שטעלעױעהעלם ךיא פערא^העןימיט צו

 ליא צווישען אלײננעלײגט האט .ער װעלכע פאפלעל, קטלקעל געשליבענע
ע« לאקומענטעו א?ךעלע  אונ נןעניג ךעטי וױםען צו דאף־בעל נעבען אהנ

 ^טאךק נעווען ניט אלײן װאלטען לעצטע ליא װען א^װעזענלע. לעלע;אנ ךיא
 לישעליע אז בעמעךקט געװים זײא וואלטקי ,אױפגעךענט צשלאגעןאונ

.געװען צולוךעלט אונגעוױי;ליןי איזי
 איז ,פאלאץ יעט ארומ געוואףן שטיל אונ פץםטער גוט איז עם ווען

 ךעם מיט סען־זשעלמען פרן ארויםגעפאהרען םעכןלעטנעלמײט נןאלעמע א
״ אךעלינען פעלאן״אונ.ךעס פרוי ךיא - ?ךינץ נײ־געפאלעגען

 מען האט זא ,גלחים-שטעלענזעהעל צווײ ציידיא אנגנעלאנ^ט וואס
 פעל־ גאנצען אץ זייגען יזײא .ךייךען גיהערט גיט נאר זײא פון מעךןל שױן

 נעסײסיען .זיי דזאט לישעליע דאס ,לעכענט מען *אינ ,געוואלן שװאזנדעין
 זײגען זייא .טעקרעט זײעל פעלשטינןען צו־ אום אומפליי^נען, ^טילעךהײט
 נעשיכטע קליכעל;שלע לעל אין אפפעךם ?נלשטע געווען״ליא יערענפאלם

 וועלט ךיא אויפגעלעגט פ;על אזוי האט רעלנע מאסגןע אימעלנע ליא מיט
1 .בעשלייבען וועלען מיל װעלכע אין

12

ש אײנזאמער דער ♦ £לא

 פלו^באךסטע אונ בעטטע ךיא פון אײנע איז פולנאן פלאװינץ ךיא
 פלאװיגץ ךזעל פון פלעצל שעהנםטע יײפטטע לי צווישען אונ פלאנקיײך, אין
 מיל װאו , אלמא^פאן טײןי דעם פון פלעגען ליא לעפנען בוען״געוױם’ מוז

.אוניעל.עךצעהלונג איבעלטלאגען יעצט וועלן
 ךעל פון וױיט ניט ,טיץי ךמען פון בלענ לעם אויף איז 1665 אין;אהל

 אלעליגע אײנע פין שלאם פײנעל אונ שטאלצעל א געשםאנען ,ךץשאן שטאט
 הונלעלטע זײט אומנענענד א^לויסע בעהעךשיט האט’ וועלכע פאמיליע',
 האט װעלכעל ,פאלק לײכען אונ גלויםען ךעם פון щ אײן נעןען יאללען.

 געיױטע שטאלק אונ גלויסע א גע^זטאנען איז ,שלאם ךעס אתכ^גערלגעלט
 בענאחלענטע געוואהנטיא לאנג שוץ דואבען װאו.עס ןגכןאנאם/ דעם יפרן הויז
 נעהײסען האט מוטעל ךיא .טאבטעל ױנגע אונ שײנע איהלע מיט פלרי

.ז שאללאטע טאנטעל דיא אונ מאליאן
 אלט שטילען ךיזען אין אז געשײנט/ יעלעפ װאלט בליק ^עךשטען פון

זײנען י )יא״®(



 ןעאבא^טער אגושער אבער ;צױאמען אונ^ליק רי^טהום פעךאײני^ט זײגק
 זאמ־עף אונ "אלמשטעץד־ען אונגעווײנליכע פ;עלע ןעמערקט ̂לײןז וואלט

 ליא פון אוגטעו־שײדעט זיץ האט ^לאם ךזער װעלבע מיט , באךקײטען
. פראוױנץ זעלבער ךער אץ שלעשער אדעליגע ךײכע איבריגע

 אלע פון ארג גנױערן ךיא פון גאנץאפגעז^ךערט געווען איז ^לאש ךער
 זעלטען זעדד פלענען באךאן ךעם פון ךיענער וױינינע דיא אבהײלנעע. זײגע

 פון הןײנער אונ .פעךשאפען צו זאכען נױטל,ווענךגע אוש ׳ דאךף אין קוטען
 ?גכןאנאם ךער .שלאם אץ געהאט יצוטריט לןײן ניט חאט ךאךפשלײטע ךא

 געפןענט גור מען האט אליץ באראן אוגיד־עם מאכען׳ געשעפטץ אלע פלענט
א װערירקר קיךכע אין זעךוןי טובים. ױם גרעקוטע ך

, טרױעריג ,שטיל געווען אלעש איז )גארטען(’ פאךק אין אונ שלאש אין
 אונ הויז צו זיצען שטענךנ פלעגט באךאן ךער ׳י עולם בית א אויף יויא אזוי
 .אוטנענענד ךיא פון אד־על־לײטי דיא מיט געהאט פעךכןעלר קײן אפילו האט

 דאךפטלײטע ךי /אונאײ^יאט פךעטד אזױ [ערגעווק מאלאבעראיז גיטאלע
̂ער־ע"נריללאנפןעס אין מישען זיץי פלענטי ?יר װיא ,געךײנקט נאןי האבען  ׳ זי

 אונ מײךלאןז ױגנע ךיא האבען פײגט ניט פלעלט ,בעזוכען זײ ?לקט ^יא/ער
 אץ אז ,לעװאוםט אז־יןל־ האפען זײא .ךייךען פרײנךליןל־ אלעמען מיט פלעגט

 כןענ^ליכען צום רייזע א גאנצען״גלענךעןט\נאןי אץ״ זיך׳ ?ןר האט טאנ אײן
 איז.ער מאנאט, פאר א ״פאךפױ^נען יאלר יעךעס' ?לקט װאו/ןגר ,1האף

 צולעבען אננעפא^גען אונהאט פארביפען אונ פאךזאךגט ®*ויןףג, געקומען
. אבנעזונךעןט אונ אײ;זאם גאנץ

 פרײליכער פיעל נעווען ניט או־יץי איז מאריאן דאמע דיא פון הויז ךיא איןי
 צל ^טעלע איהר מלך געצװאונגען געווק איז פרױ דיא .לעבעךגער אונ

 זיכעךסטע ךא אןערינור ד־אךפםלײטע, ךיא מיט פעיקעהר אין שטײןי
 זיעעריאײ;־ געווען איז ךא .איהר ארײ^מעןיצל האבען״געכןענט די^נער

 .מענשען פךעטךע מיט רײיען צו ווײניגער וואס נעזוכט האט אונ געהאלטען
 נעװאונךעךט צײט זיץ״אלא^גע נאכבאךעןהאבען אלע אונ ךארפסלײטע ךיא

 פדוד מיט קרהןען צו א^געפאעען האננען אוג י^ךערוננ פלעצליכע ךיזע איבער
'ז . שלאש גאנצען ךעם אויף אבערגלויןען אונ

 טלױ^רינע אונ איי^אמע ךמע פון זאלע פײלער אונ ^רױםער ךער אץ
א מוטער דיא פלענען הויז  • אוןקיען ויא פאךברײ^ק טאכטער אונ'יי

 פעךזאן ךןיטע א קאטפאני'פוןז איןיךער עפטער אןער ,"אלײן נא;ץ מאנפמאל
 א"צופױעךענעט ארלפברײננעץ ארײנקומק זיין מיט מאל אלע פלע^ט וועלכע

 ארױמרופעןפרײליכע׳ ךאמוטעראונ פון געזיכט גוטק ךעם אויף שמײבעל
 וועלכע טאפטער ךא פץ אויגען בלױע שיינע ליא אץ פליקען לעבעדיגע

.העךצעגטפרײךע גרויםע איהךע בעהאלטען צו נעזוכט ניט נאר האט
 וועלנער / אךעלעער ױנגער׳ געוועןא איז בעזוכער אײנציגער ךיזער

י האט ’ ")וא״פ(
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 אויקגעצייכע^טר אײן געווען איז .ער .ערציהעג פאךטךעטליכע א בעקמןען דזאמ
 שאךלאטען אױסגעלעןנט אויןז האט ער .געזוננען פיץ אױןז־ האט אונ מוזיקאנט

 ,יוועלכע הןאגעעךטען פ׳יינע נעבען זײ פלעגען צױאמען ביװיע אוג ,שפ;עלק «
.פעלשאפען פאתענינק ךיא;רעקטע זײא פלעגען

 געקומען׳ גיט איז אונ.ער געוואךט איהם אויף האט מען ווען אבענד/ איץ ״
 האבען אוג פעךטלאטט זעךור אלבײט זײער *בײ געזעםען פרױען ביייךע זײנען

 אין פעךטיעטט ,'נישטע?ט האט שארלאטע .איבעךגעביטען וואךט א זערטען
 ניטאן, זי?ץ טיעפען א װילענדינ ניט זיא האט מאלי א מיט .געדאלכןען איהךע

 ״ זאכק זעלןע ךיא איבער געטלאכט אויןי האט וועלכע מיטעל, אוגיךיא
:געזאנט האט אונ גיטאו קוק א ליזןבע מיטי איךול אויף האט

? דיר כויט איז װאס !שארלאטע —
טלײםעל׳ א זיך געבענרינ ױענטפעלט טאכטער ךיא האט מוטער —

 אוגטערבךאכען'אץ פלוצלוגג ווערט מען וויען פאל׳ קומט ד־אם װיא
י • נערא^ען טלוימעױשע

? פערטראטט אזױ בי?טו וואס —
.בוויטער ליןע ניטי, גאר ? איןי —
 גע־ מוטעל ליא האט ? ניט אױןי דוענרי וועגעד אפילו ךײ^קט לוא —
 וױבטינען זעדזר א בעהאלטען האט וועלכער ,שמימנעל א מיט פרענט

•' הינטערגעךאנל,ען
 שײנע איהרע אראפגעלאזען האט אוג געװאלן רויט איז שארלאטע

טרערען. פאר א געננלישצעט האבען ?גס װאו ,אױגען
 אויםגעחפען זיא דואט ,בעהאיןטען ניט זאןי ״קיין דיר »ן כןען מען —

 ,בעמעןנןט ניט ךען האקטו - :געזא?ט ארום וױילע איץ אץ האט אונ
? צייט נעוױסע א זײט איהט אין שטײט{י>?ט וועלכע ,צ^ךערונג ךיא ,ליבעמוטער
 נעזונט האט זיא אבער ,געטהאן זיפץ א מוטער ךיא שוין האט יעצט

 אנגעפאנלען האט זיא װאס ׳ ךעמ מיט פערלעגקהײט איהר בעהאלטען צו
.שפץךעל איהר אויף צו״װעןען שטאןק
,ךיכטיג ניט עם איז ,פאךטגעזעצט שארלאטע האט מויטער, זאג״ —
 וויא אזוי ,שײגט Щ? זאהלאזילקײט אונ קרײליכקײט זײנע פערליןט אז;־ר

 אונ איהט פערפאלגט געדא^קען ״איין ךאס האךץ׳ ליא איהם דריקט עטװאס
האךצקלעמעגיס ^רויטע האט ער,יא .ררהען איהםיניט לאז״ט

 שטימע ציטעךענךע א ימיט אויטגיךעט זיא האט וועךטער לעצטע ךיא
מוטער. אײנדהקאויףידי רויסען:געמא?טאג האט וואם ,״ױײנע^ד האלי אונ

 ?ןר ,אויסגערופק ווילענךג ניט מאליאן האט !ד:קינ אךימע ךאם —
■ זײן ןעדאןפט האט וואם.ער ךאס׳ ניט איז דיאס פידולט

געפךעגט. האסטיג שארלאטע האט זאגעף ווילקטו וואס—י
״ — . ' . ' ׳ ג ײ ױ ש
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 אץ ארײן איז מאן שײנער ױנגער א אונ ,טעפענט זקי האט טיר ךיא
 אין זיןי בײ וויא גירעכעגט ךא זיןיי האט דיען.ער אנצוקלאפען, אהגע !אל

 ןרױגעם זײן צו געײלייט שײן האבען האאר לאננע שוואךצע !יינע צימער.
ט איץ געווען איז אויסזעהן גאנצער זײן .פנים .ארילטאלןראטישער ^

 אלעש אונ ,צײט יענער פון קלײךער עזענסטע דיא געטראגעו האט ער
 “אבע ;פי^קייט א־נ לוקסום צו לוסט גרויםע א האט ער אז ,געצײגט האט
 אויש גיט געװען איהם בײא איז דיאס אז ,מעךנןעז רעכןענט אויןי האט מען

 איע־ נאטיךליכע א אויס זאנדעלן ,בעךיהמעריי אונ י קאכןעטפטװאז פוקןטע
 זאךגלאל אז־נ ?לײליןי צײגען געװאלטיזיןי אב^לײןי;,ירהאט נײגולגי. גןאךענע

 אינגעךליכעז געוויםען א געזיטט זיץ או־יף לץןןנען גענןענט ךאןי מען האט
.פערדתס אונ טרױער

, פלעצער זײעךע פרן אלפגעהײבען ניט זיןי האבען קרױען בײד־ע ךיא
 זײא קום א ניגעבען האט ער נאטט׳ ^טעוןךיגער זיױןר געווען איז >נר ךען

 רויטהע ךיא או־יף ,לענגעלן פ;על א ׳ קוס אנאנדער אונ שטעלן אױפין מוטער
.אויםגעשטעלט פלײוױליג איהם האט טאכטער דיא װעלכע בערןעלע׳

 האט שארלאטע'י שוועסטער אבקד״ גוטען !מאמלןע ,ד:אבענ גוטען —
• בײדען זײ צווישען שטול א או־י־ף אניךעלגיזעצט זיןי האט אונ געזאגט ;נר

 מיט האטאיהסךיאמייךילגעזאגט מא^סעניער׳ שפעט׳ צו קייטט אייחר —
.פאךװאוךף ?ךײ;לליבען א

 פריהער׳ נעקומען ניט בין איןי וואס ,שולד מײנע ״געוויס.ניט איז 'עס —
 לאנגווײליגען א געהאט וײעךער האב איךי .געע;?פעלט טלויזגליג >ןר האט

 פון ירשה גייע א אויסגעהעלט האב אונ עךציהער מײן מיט געשןךעןי
 לעבעןזאונזינדיגען איײנזאמען׳ אײן פון ללילןזעלשנןײט ךי איבער גלח אונזער

 גענעץ איןי אה׳ •••• פראסטקײט אץ *עךגעבקהײט לןךי^ליכע איבער אונ
 ניט נאר דוערען זײ !••••ענװת אישיאשקײט,אישפאכקײט/ ! פון' ךער גאןי
י .מיר מיט לײךען צו ךעךיןער אויף

 פעםטע א מיט האט אונ מיט׳ן^אפ גיטאן שאלןעל א פעס מיט האט ער
;פאלטניזעצט שטימע
 ,געפלעגט הײנט האב איןי וועמען בײ מײן.עךציהער׳ י מאמגןע ליבע —
 ענטזאגט זיןי' האט זאכען/ זאלכע ורעגען אײביג מיר מיט לעךט ער וואתש

 איןי אונ < נאךען מעהר יקענען ני״ט מיר װעט מען אבער ;צו.ע^פעןן מיר
 דעתיץ װעל איןי ביז / ערקלערוננ אײנע זוכען אונ פאלעלין לאגג אזוי ײעל
.! אמת דעס

 אויס־ שלעק מיט מאמקע ךא האט ז מאנםענ;ער קי^ד, טהייעלע מײן —
דען זײטיאיהר ז פעללאנגען אוג געד־אנקען ליזע פעלטלײבט געתפען׳

? ̂ללקלי־ןי ניט
,שארלאטען אויף קוקקךיג איבעלגעזא^ט, דןאט.ער •••■ ?קליך:̂לי

ױעלכ״ ’ (6 ׳)דא
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к
 .עם וואלט איל ,.יא ׳ אה - אקאךש מיא געייאיץ לויט איז וועלכע
̂ט .זיין געכןע . . . !

 קעז עלטער אייעל פון אדעלמאן וועלכער ? דיען אײןי פעהלט וואם -
איהר? וויא צמןרייענער אונ געסער ילעבען

 מיט האט .י>ר ליפק. זײנע כערעיןט האט עזמײנעל אביטערער
 אוג אווייכע מיט אוג הענד/ ד־יא פאר ’כןרז־י דיא’ אנגענימען ליעבע

 אויף ווי־ױגקען а וױא געװאוםט האט עלז וועלכע מיט ,שטימע ריל״רעיע
׳ :געזאגט יאיהר צו ‘ןןך האט ,האךץ אײנעמי׳ס

 ליעבםט זץא ,פערךריען צו מיןלי אומךקט זוכסט דוא !מאמקעי -
 מול דײן וואס ,װעלטער אין גלױבען ’ а אליץ אום / פיעל а מיןי
 וואס ׳ ךעם ״אץ ניט בעשטײט נליק אז’ / גוט а ווײםט הא ,אויס ךעט
 .געברויןי איןי וואס קלײױקײטען אנךערע אונ קליייער שײנע האב איןי
 יאבעל ךאט לאז • אקיגד מיט יוױא מיר מיט לײד־ען а אויף דאןי הער
 מיט וויא מיר מיט ךײר דוא ;גלח ךעם פאר אונ .עלצ׳־הער מיץ פאר
 מיר פון וױיסט דוא וואם מיר ךערצײל מע;שען .עךװאקטענעם איץ

'אליץ ק'а ,זיכעל זײא .מיטעל אײ^צינעל ’ דעל איז ךאס ; ג הי לו ע  ן
 ״עלטעל ויעל איןי וואם מעהל אל״ץ מיןי גליזעט װעלכע האךץ, מײן

• אונ.עלפאהלענעל
 נעבלאבען האט אונ טאן а זואס געװאוםט ניט האט 'מאמקע ךיא

א מיט הקד'. ך
 .אױסנעלופק װײנענךיג שאללאטע דואט ,מ*טעל גוטע מוטעל,י -

■■■•' !או^לקליך איז על־ וױא זעדו וױיםט*; דואי װאס איהם ךעלצײל
? בײךע אלזא װילט איהל

!ךיןי בעשװעלען מיל !טלעלען מיט ליןי בעטען .דיןד בעטען מיל -
 אונ ,וועלטעל אפאל אין ךעךצײלען איך .נןען װײם/ איןי וואס דאס -
 ־״ לװייגען ײעל איןד ײען / טאן ןעםעל ורעל איןי אז ,״מיל שײגט ךאןי
̂א !אײןי'ךעלציי״לען וועל ״אונ טאן ליעב а אײןי וועל איןי / גוט נ

  —

4

פע1א;ר ♦ געדדימניס י

 אנגע־ מאליאן דואט ,פאךבײגעגאנגען שוין זיינק ;אהל צװא;צינ -
 האט1 מען זײט / לטימע אויפנערענטע אײנע כויט ךעךצײלען צוי פאנגען
 פעךהײלאטעט גיווק דיאן גנין איןי .גין_לא?ט אהעל מאנםעניעל, אײך,
 אוג מאן מיץ מיט געלעגןט הויז זעלבע ךיא אץ ל<אב אונ יאהל צוױי

וואלט וועלנע אונ נישטאךבען י^נעלךוײט איז װעלכע טאנטעל/ אקלײנע
ז ניװען ״ ’ ’ ;יא׳־(
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 מיןי דעלמאן איןד .שארלאטען מײן פץ שוועקטער .עלטקטע ריא גיווען
 ?לוץל^ג איז ,̂עךצידוער אייער ,דןעלר אונזער וױא ,’היינט וויא נאןיי

 האט וועלכע ,א?רױ מיט צחאמען האף ,קעניגליכען ךעם צוריקפץ גיקומען
 .^אןזי^טיקײט ̂ר־ויםע מיט אזאןי ,ע-פעם מאנטעל איהר אוגטער ןעטראגען

 אײער ניװען איז דאם •י מאנםעניער איהריוײקע^ט, איהר האט פרױ די־זע'
 אין כמעט גישטאלבען איז וועלכע ,פעראן ראמע ךיא ,גואווערנאנטקע

 יאדזר זע?ס אלט גיווען זײט איהר ווק ,מאן ליעבען מיץ מיט צײט איץ
 גיײען איז ,ניטראגען דואט פרוי ד־יזע וואם ךאס .יאהר צווײ שארלאטע אוג

 ךאס פאראשיין.קי;ד וואס ,‘אה !••••מאנסעניער ,"אלײן אהןיני,איהר
 ^לײןי גינלא?ט קינד דעם מיט פרױ ךא האט הערר אונזער ’ גיווען איז

’:מאן מיין צו אוני מיר а גיזא^ט האט אדועריאונ
 איהם א^עלטרוי איןי ,אזו^-קיך איהר האט פרײנד/יאטי״מײנע

а ,אײגען אײער ניװען וױאיןןסיוואלט אזױ ,איהם מיט בענייטיזיןי אײןי 
 האט ער״ אונ - דאמע ךזע לייןי. מאנען אײןי װעל איןלי אונ' .קינר,

.ךאם.קינד׳ פון ךיא.עלציהעףן זיץ וןיעט - פעראן אױף אנגעצײנט
 ךאס יךען פערשןראכען, העלצען פילען נאטיךליןי״מיטן האןען מיר

 האט דאן אוניצונעצײגען. פאלאינטערעסילט זעהר א^ז .קיגדהאט אלכוע
געןאגט: הערר אונזער

 מען דאלף געיולט זײן אב$ר ׳ יאמע אגרויםע פון אזץ איז ,דאס
 אייער אונ גאט בײא מיר שױעלט .םעכקךעט שטרעננסטען אץ דיאלטען
 װאם ךעם איןער אװאלט פערצײלען ניט .קײנעם וועט’ איהר אז ,גלויבען

 .ער ווער וױסען, ניט טאר ימענש זײטינער _קיץ .געזא^ט אײןל־ האב איך
••״ דואף איןל •'״ אצײט ביז •••• זיןי געפינט װאו.ער אונ איז

 פעף האלב אושגילעט הערר א^זער האט וועלטעי לעצטע ךיא
 וועל איןי וועלכען ,אויטךהק זא^יעלבאלען אזעדזל מיט אוג.עפעס טלאכט

י .לעבען גאנצען מיץ פעלגעסען ניט
 וױא אזוי אבער ,אידזר.עךצײלו;ג אין דךאבגישטעלט זיא "ד־א״האט

 האט ,ניזא^ט ניט' גאר האןען שארלאטע אוניגיט מאן װנגער ךער ניט
פאלטגיזעצט: זיא

 אלעמק א^ז פאר אונ דועלר אונזער פאר זי־ןל־ האט אן טאג ךיזעןי פון’-
 / אי^זאטקײט ךיא אוג ;"פליהער‘וויא ,לעבען אנךער יאגא^ץ א^געפאנגען
 האבען ,יעצט דא זעהט איהר וואס ׳ אונ'זאנךעלבארקײט טרלער.קײט

זצײט. גאנצע ךיא אױ^יהערט'ניט
̂רויםע מיט ניפרע^ט חענרי די«אט ,ױגענד עךשטער מײן אץ אונ -  ו

 האט וואס ,פאלגעקומען ניט זאןי רףן ךען איז ג,י:אויקרעגונ אעעןליכע
 גאר טאקע ךען איהר ווײםט שטאמ? איןי יװאנק פו-ן אגװײזעןי ניקע^ט

? מיעע.עלטעלין פון נישט
ליא 2. )רא׳פ(
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אמ / גיװק איז ,פאםילט ךאן האט וואס ,זאןז־ נײע אײנצעלנע ליא -  י
 אפרוי/ אצופאל דוךןי וױא אזוי נעבלאלט אדזער פעראןיהאט לאמע ךיא
אךיםטאקראטי^ע\ ’איינע זעהר ,שײנט .עם ווייא אונ

 יאלויען מיט ניזעהען האב איןי װעלכע זעלבע׳ דיא ניט .עם אמ -
 גידײנק איןי װעלכע ״אונ ,קינד אקליץ נאןי װאר איך ווען ,צוריק
גוט? זעהר אבער
 איהר האט מאל צוױיטע דאס אבער .מאנםעניער ,זעלגיע ךיא ,יא -
 - אלײן העלי אוינזער זאנדעלן ,פעראן לאמע ליא ניט גיבראכט אהער

 איז ,עם אױב זעהען גיקומען איז זיא אז ,גערעכענט שטע;ליג האב איןי
א פרן פלאץ דעם אויף פרוי יאגדערע אײנע נעהמען צו בויטיג״  ך

• פעיאן פעל^טאלןענע
 פון אויגק ליא אראפױלאזען ניט צײט נאנצע ליא האט שארלאטע ’
 וואם״עפ ׳גיצייגט מינוט יעדער האט געזיכט געליעבטען^וועמעם איהר
 האלץ ^רויםע געפיהלט האט .ער !הערצען אץ איהם בייא זיןי טוט

 גיװאלפ ךאך דזאט ,ער אגנער ,גירעט האט מאריאן װען ,שמעלצען
ז הערען ווייטער

 אוים־- .ער האט ,לאמע ליא וועגען וױיפט דוא וואס מיר ךערצייל -
 צײגעך צו• ױט אום ,הע;ד ךיא מיט נעזיכט' זיץ בעדואלטענך־ג ,גילעט
 װעגק קלײני_קײטען; מץלעסטע ךיא וויםען וויל איןי אויפױענינג.י זײנע

װיזיטען איהךע ווענען פעחאןיאוג איהרע
 איבעךנילעפט שוין האט זיא אבגלייןי ,פדױ שײנע אזעהר װאר זיא -

 האט־ אונ .קלײךער שווארצע גיטראנען האט זיא .ױגענד איהלע.ערשטע
 האפק פעראן לאמע ךא אונ העךר ארנזער .שטאלץ זעהר אױסניזעהען

 פלעגעןיאיהר ליא װען אונ ,עךשטע ליא גיויעט יניט מאהל א־הרייקיץ צו
 ניהארמאמקײט, אונ מץ.עךנידער^ג אזא מיט רײרעו זײא פלעגען ^נטפערן

 אױף פלעגט לא ווען .’גיזעהען ניט .קײנטאל זײא פו*ן עס; האי יאיןי וױא
̂ט מען האט בעטראקטען/ אײןו אונ קוקען אײן־  טוט זיא אז מערלןען גערןע

דאפ וױא יךאס.ערסטע . ״עטװאס פיהלט זיא אז אפךעמלע.י וויא ניט ךאס
האב איןי אונ ׳י גינעבען קום אלא;גען אײך זיא 'האט מאל צװײטע

 בעקוםק איןי מאליהאב ב״ךע .או־יגען איהךע אץ טרערן בעמערקט
• פלע־ע^טען טהײעלםטע ךיא

 מאן ױנגער יער אונ ,אןגי^טעלט לןי וױעלער האט מאריאן’
:זעלןסט זיןז־ צו ווי־א אזויי אויםגירעט האט
 נידײנק איך !יעצט נאןי איהם פיהל איןי ,קום לעצטען אידזר י_א -
ט נאך וואלט דאס װיא אזו־י ,בליק טרלעףגען אונ װאלמען איהר !געווען הי̂י
 מאריאן האט ,גױואמיעךט אלץ פאר מעהר מיןל־ האט 'וואס.עש אונ -

פליהער אײןי האט װעלכער ,העךר אומער דאפ ,געווען איז ,פאלטניזעצט
נערופען ז י )יא״פ(
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 רופק צו בעפאהלען אלעמען אונז ךזאט ,וזענלי אךעל ק מיי־ן :נעלופען
.אנד־עלס ניט אונ מאנםעניעל איי^

׳ געךאנקען זײגע אין פעלטיפט זיך האט וועלכער ,מאן י^נער ךער
’:אויסגעשליען אוניהאט וועלטעל לעציהע דיא געהעלט קוים האט
.מוטעל מײנע - . .  װיא זיץ יגיקענט ניט אנךעךע האט'״קיינע יאמ !

! מוטער מײנע נול
 האט אונ וועלטעל ךיזע בײא געװאלן אצוציטעלטע איז מאליאן

’ ׳ :גיזאגט שלעק נלױפ מיט
 ליעבע מײן אין $לױבט איהל אויב ,מאנםעניער ! קי/ד טהײעךע מײן -

ץ ךער מעדילעל וױפען צו גיט זופט ,אײןי צו מי ״.' ץ  זאגט הארץ פ
 אונ אונגליק״ אײגען אײעל זיין .עך^טענם װעט ךאפ יאז ,עפעםי מיל

אײןי... ליעבען וואם אלע פאר א^גליק איץ אױןי פילישט
 אויםגערופען מאן ױנגעל יער דןאט / ניט ךען פאךשטייקטו -יאבעל

 וועןט לעבען ליזעה אז ניט ךען פאלשטײפטו פעם/ אונ היץ מיט;רויס
 שױעק־ ךמע אױםהאלטען ניט מעהל איןי'קען אז ,אונערטךענליןי’ מיר

 זייןי ךערמאן איןי 'ווען ,י מיל אין קאכטז פלוט מײן אז איימאמקייט, ליכע
 אלײן וױיס איןי אונ ,געפא^שאפט אין דא מיןי דןאלט מען אזי ,נאל
 מיץ איז .ערציהער מיץ אז / געךעכענט גפ:א;פאנ האי אץי .וואמם ניט

 אמ מיר צו פערהעלטניס אז'זײן בעמעךק״יעצט, איןי אפעל , פאטעל
 איהם מאל פיעלע האפ איןי ,יא אקיװי. צו אפאטעל »ן חייא ניט

 מאל אלע האט מיר אונ פעטלאכט, שאלף אונ נאכגעפאו־^ט טיעף
 .ערזוויא אזוי ״ אקאמפף פאר גייט הארצען זיץ אין לאם ,געשײנט

 צו־ .עפעס איז צו'מיר לייעבע זײן פון״מיר. וועךן פטור וועלען וואלט
 טאנ־טענליך. איהם ־ךױיקט װאס / שלעק אנעוױסען מיט זאמקנעמישט

 .קען לאס י אז ׳ וױים .על אןעל1 / גליכןלץ זעהען וועלען מיןי וואלט ?נל
 אייגעגער זיין זיןי, לעבין פעלשפאלט האלטען מיןי מוז אז.על זײןיאונ ניט

 .בעךײטען .קען ךאם װאם ,יניט ווײס איןד אוג ,מיל אין קט;שטע או^ליק
 .צללײםען וועלץ זייא וואלט ״על .שוועלע.קײטען ײיא פאליאיהם בין איןזי

 ,געליעבט מעהל פיעל מיך װאלט י>ל .טאן ניט ךאס טאל ^ל אבעל
.ליעבען צו מיןי געצלאונגק געײען ניט וואלט ווען.»על

 אוג אטעם איץ מיט האלץ זיץ אויקנעלעט האט מאן ױנגעל ךעל
 טלויע־ זײנע אין פעלטיעפט / שאללאטען לעבין אױךעלגיזעצט זיןי האט
 פךײליכער געװען ניט אויןי ײינען פללען בײךע ליא נעלא^ען. ליגע
 אזוי איז שטונדע אהאלבע .אויקנעלעט וואךט האבען.קײן אונ .על װיא

 אויפ־ אמאלי מיט זיןי האט הענלי ווען שוױיגען/ אין אוועגקגענאנגען
 ךעל אנךעלע דיא אונ מוטעל ךעל האנד איץ נענעפען האט געהײבען,

שטימע ליבליכײ אונ אווײכע מיט אויםגעלעט האט אונ טאפטעל
ײן )דא׳פ( מ
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 צווישק ׳ דא זײנען ?;ליק מײן ,פאטערלאנר מײן ׳ פאמיליע מײן -
 פערבלײבען :ריקטיג זאגט אידזר מאריאן'. '#ארלאטע* •••• בײדען אײןי
.?ךײדע י אונ ;ליקזעלעקײט מײן ־ױץ וועט דאס - אימער אױף ,אײןי מיט

- - • ! רי ענ •הענרי טהייערער ה  מיט מײךיל ױעע ךא האט — !
.הא^ד זײן ךױקע^ז־ טר;ען!אויםגע ליעבע אונ נןו־ײךע הערץליכע

 / ליעבע הײסע זייער קלעלט:ערי געװיס זיןי וואלטען לייט װנגע ביידע
 טויער אץ >קלע© ^טארקע י ווען געפיהלט, לאנג שוין האבען זײא וועלכע

 געהאט האןען .קלעפי ךיא .ךעלשראקען אוג אןןעקילט ניט זייא וואלטען
 זײנען וועלכע ,לרײ אלע »ן העלצער ךיא אין קלאננ:טרױער זעלבען ךעם

 פון ךעךמא^ט שארלאטע זיןי האט קוימ .,,עננייפעךיולדען אזוי געווען
.טיר ךיא גײןי.עפענען צו צוטךאגענעט
זאלע׳ אין אריינגעגאנגק אויפנערענט הענקט אונ שנעל איז אמאן

 דאס ,צוטראנען אזוי לעווען .עריאיז אלײן. באראן דער נעווען איז ךאם
 זײא אױף האט ארי^קומען זײן װיא ,בעמערקט ניט גאר דואט ןןל

.עזרעק אפילכטערליכע געיא$ט ארױף
 זיל / אױסגיךעט ^טימע אצ^ראכענע מיט .ער יהאטי ,מאנטעניעל -

י ^זטעל אויף׳ן קו?ןט ,מיל מיט קומט ,מאנםעניער ;ױנגען״מאן צום װענלענדיג
 אזױלפ איז וואם / ,עןציהער טהיןעיער מיין ,מיר זאגט אבער -

 יסע1לר א־ינ .עךשײנ^נ ?לעצליכע אײעלע בעדײטעט ו\אם ? געישעלען
 ׳ ווערן.קאלט^ליטינ צו זיןי ןעמיהעלךיג גע?ךעגט׳ העגרי האט ? אויפרעגוננ

.קלא?ט:גע שטאלק אידזם האט האלץ יזיץ אבגלייןי
т אקארעטע פון אגעלויש נזאגסעגיער׳ ’געהעלט, ניט דען איהל האט , 

קלאס? אין אלײעעפארען ̂עבען איז װאם
 איז וועל ׳■ אועעוױעליכעש דא איהל וואםיגעפינט אבער ניץ, -

? .קארעטע ךער מיט געקומק ךען
 אונ איהל וועלכע אונ זעהען ̂לײןי אײןז־ וויל װעלכע ,אדיאמע -
.געהאלכען מױען איןי

 ךאס אז ,אעע^טױסען שן־ין זיןי האט וועלכער ,מאן ױננער ךער
ץ אלף/י  ,אי^טעךעםילט יטיעף אזוי איהם האט װעלכע / דאמע ךיא י
 / לעבען גאלצען זײן אין געהאט ניט ^ל1 בעזוכער'האט אנךערע ךען.קײנ.ע

 געטאן אוואךף אי^פעט מיט זיך־ האט פייעל״אונ וױא געװאלןילױט איז
.איגנעללאשוננ אין;רויםע נןלליען בײךע איבעללאזענךינ ,זײן.עלציהער נאןי
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א זיא איז טעף ךי ? מו

 ךא אויף זינען אהנע װעךטעל האלןע מיט נור ענטפעלענדע
 דורכ־ שנעל באלאן יער איז , שילעל אוקנירעגטען יזײן פון ’ פלאנען

 ךיא װאו צערמאגיע-זאלע ךא » ביז שלאס פץ הויף ךעם לעגאנגען
т גיוואןט.י זייא אויף דואט דאמע געהײמניספאלע

 הויף אין ןעמעיקען » גיהאט צײט קױם האט מאן ױפעל ךער
 ךיענעל .עטלינע .לאנטערנעט פץ בעלײקטעט .עטװאס > אלייזעװאגען

 בענאסען יגעווען זײנען װעלכע / פעלד ךיא מיט בעשעקטץט זיןי האבען
 פון זאכען אלע אונ איעשפאן יךער ,וואגען דער 1 שווײם אונ שױם פון

 וועלכען אירגענד אהנע אײנפאןי זײער געמאקט נױוען ־ײיגען ,.עקיפאזש
א מיידען אױס'צ,י אום ,’געךב אדער צײכען אךעלינק  אויפמערק־ ך
 נאכךעם אונ ,זעהען אלס ,וױםען אלם וױלען וואס מענשין פון זאמקײט
צוירײךען. װאם האבען

 אין אפאקעל מיט פאךלעךציפוער אין גישטאנען איז לאקײ אײן
 פון טילען נלױטע ךא ט:אויפגיעפענ ןלײט האט אלזעלעל לעל הא;ל,
 אונ שילעל זײן אליענעשטופט' האטטיג האט באלאן לעל אונ / םאלאן
 .ניט זאל יג1א אונניבעטענעל אז״קײן / טיל ךיא זיןי נאןי פעלשלאסען גלײןלי
• אינעװײניג’ טאן אןליק נןענען

 דובענע שטאלכןע איהלע מיט / זאלע פינקטעלע האלב ,וןלויסע ךיא
 ךיא - ליטעל שטלענגע אונ פעװאפענטע יפון בילדעל ^לױםע אונ מעבעל
 הענלים אויף אטלױעל’אלויפגע;אנט האבען - באלאן פון משפחה גאנצע

 װען ,קלאפען צו אנױפאנגען י שטאךהןעל נאך דואט װעלכעס ’,האךצען
 פלוי, ױקלײךעטע שװאלץ אלטע ךעךזעהעןיאײגע אוױנקעל אין עלידואט
 וואכסענע ילײ ניבךענט האבען וועלפען.עם אויף ,אטיש לעבען זיצע״נךג
 האטיךעל־ זיא וױא !לעהלען ךלײ מיט לײכטעל אזילןעתעם ליכטאץ

 האט ״אינ אױפגעךוײבען זיןז זיא האטי / שליט פון נעלויש ךעם ןלעךט
 געיליבען י\.יז אונ אײנױהאלטען זיןז האט זיא אבעל ,ע^טקענען גײן גיוואלט
.ןעטלאכטען » זיאיגוט מאן ךעם״ױפען .עךלױןט האט װאס שטיץי/

 מיט איהל צו געטאן פױנ אשטאלקען זיך האט װעלכעל ,באראן ךעל
 זײן אויף אנגעצײגט האט אקענינץי/ צו װיא אזוי ;יתעבע^הײט נלױם

 י ;װעלטער קוךצע לייזע מיט שילעל
' ’ ’.הענלי מאנטעניעל -

יעל )דא׳פ(



גער ד־ער ,קטאלץ זעהר אבעל ,גיטאן אנײג זיןי־ האט מאן י̂ו
:טענטפעלט האט לאמע ךא אונ

גרט/ גאנץ —
 אויס־ זיי האט זיא וועלכע מיט טאן, ךער אךער ,וועלטעל צװײ ךזע

 ױעען ךעש אױף גימאבט אײנדחק מעךנןוויךךגען א ?גפעם האבען גילעט״
• גליעךער זײנע מרןי״אלע דוךטגיגאננען איז ציטעלנים א אונ ,פואן

 באךאן ךער האט נײןי? אװעק זאל איןז־ 7א מאד־אם, פעךלא^גטיאיהה —
.נט;נעפרע נייג א מיט

 אוינ ,טענפעלט ^זנעל זיא האט ■' העךל .מיין ,דזמנל ןלײןט !נײן א —
 מוךא ןיאידזאט אז מערקען/ גיקענט גלײןי האט מען ךאם מינע״ אזא מיט

.הענלץ מיט אליץ ג^לײןען » געהאט
 ׳ פערזאן דריטע א זיזי לעבץ האיען געװאלט צווײפעל אהנע האט זיא

קן ב ע ע ת א ש ץנ לי א ד־ לזין א א׳ ד פ » Н־:" ’
 שאלות װײטעלע אוזנע זיא האט ? מאן ױ;נער איזלרמיל, גיךיי^ןט —

.הענרי׳ן אױגען״אױף בלו;ע פייצטע איהרע מיט קוכןענליג ,גיפרעגט
 פאלביי־ שוין זײנען מלױעליג'נעענפעלט;,עס .ער האט מאךאם, _יא—

 וױא לןלײךער שוואלצע אין אנגי־טאן ,פלוי א ווען אכצעהן/ א;אהר גיגאנגען
 איזאהער / אײעריקוק ^טימע׳ אײער אױמעהן/ אײער האבענליג איהר,

 טהוט איהל וויא אזוי זץי צו גילופען מיל האט אונ איהר וױא אזױ גיקופוען
 בעט־ איהל וויא ■••• בעטךאטט איהר וויא ■••• ןעטרא^ט מיך דואט יעצט;
# .אוועהןגעפאהךען איז אוג אומאלעטט מיןי יהאט ■ ••• יעצט מיןי ךאכט

 א מיט ׳ מעהךער י נאןי לאמע ליא אבעל , טליץי גײיען איז הענרי
:אלםגילופעןזזיא האט אױנען ךא אין טרערען אונ ךזאלץ ביטעךע

 צײט יעגער זײט צוגעפלנט:י- זיא דואט נאכהער •••• י•4יאך אכצעדון’ז
 איןי כןנײצק מיט פול איז שטעלן מײן געווארן״ ווײם דזאאר מיינע זייבען

 איהל ךערקענט וויאאזוי ••• שאטעןפרןזיןיזעלבקןט ביןמעהרגיטוױאךער
? ךען מיך

 א מימ א.>ג היץ מיט האט ?גר אבעל ,גי^טפעלט ניט גאר האט ;>ר
 האנד זיץ ארויפנעלי^ט וויאװעלטער, שארפער גיךעט בליק,/ועלכעל״האט

!האלץ ךיא אױף
,געפיסל אינעךליכען אײן האבען בעיאך?ט וױללןליןי טאקי האט מען

 האבען האךצקלעמעגיס אוג קלאנקהײטען:װען ,יעצט ךעלפןענען צו זיא אוט
. פעךעלטעלט אינ אומגמןנךעךט שטאלק אזוי איהל

.שוױיגק װײלע א נאןז גיפרע^ט זיא גליקליך?'האט איהר יזײט—
 מ׳־ין וועל ,נעוואוסט וואלט איןי ווען ,זײן נינןענט ןאם’ װאלט איןי —
איז מוטעל

אבל װעךטעה ךיזע בײ שײעק פון אויפגעשיןרוננען איז באראן ד־עו־
א )דא׳פ( די
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:גמננטפערט זיפץ א מי׳ט האט אונ ?רױעןיגערי גאןי געװארן איז ךאמע ךיא
 פערדאמט ניט, שלעכטס .קײן איהר אויף רעט !•••• מו-מער אימגר —

 האמ זיא אז ,זײן מענטיזיכער איהר ךען .מאן י^גער ,ניט מאל איהר.קײן
. זון איהר מיט שיייונג ךיא פון געהאט שטעךצען אונ ליידען גענוג

 ךעם אץ פארטניזעצט האט אונ דארוף געא?טעט ניט אבער האט ?נר
־-' שיקזאל גאנצער הײנגט/ײן פלאנע ךיזע אױף אז פיהלענךנ ,גײםט זעלבען
 אזוייאױפ־ גײוען גיט בין איןי ,מאךאם ׳ פערצײהזגן י מי־ןי מה ‘מען —

 וואפ ,לונןסוס ךער אפילו .קינךער אנךערע וויא ,עךצױגעןז אונ ניהאךעוועט
 דיא פון גיט װײם איןי ךעטעניס׳ א מיר פאר איז ׳ מיר ארום זעה איןי

 א פאךנעהמען געוױם מתט איהר װאו װעלט׳ ךא פון מאךעס א,ע ^;דונים
 אבגעזונךעףטען מיין ׳ צרות מײנע פאךטטײסן צו אום / ?ראד הוינען «

 פון״דאןפםלייטע, קינדיער אױמע ךיא £_קנא איןז־ בין מאל אפט .לעפען
 מיינע :חפען זיייא וועלכע ,פרוי א לעבין זיץל־ שפילען אוג פרײא זײנק .יײא

•••• מוטערי•
т אה — э т••••! אידזר בעדעהענךיג ךאמע דיא אויםגעשןיען דזאט 
א מיט געזיטט '••••גענוגי ,גענרג ;הענד ך

איהר. לעבען קניע ךי אויף אניעךעךנװואךפען דואקטיג זיןי האט הענלי י
 אײן נעפונען האןען מײנע'וועךטער •••• ■'ווײ;ט איהר מאדאם׳ —

 ביז גוטהעךציג ׳ אײץי בעט אץיי זײטלשע •••• ■' האךצען אײער אץ אפקלא^
? מוטער מײן ױקענט איהר האט • וואךט אײן מיר ?גנטפערט אונ סוף »ם

 מיט זיןי האט זיא’ .מקעכזפפט זיןי״שךעלןליך מיט האט ד־אמע ךיא
 .באךאן צוש געלאפען «איז איג אױפגעהײבען אימפעט

 איחם צו זיא האט שטארכןער גיךעבענט״פיר מיןי האב איןל־ —
'•״•*אייעק מיןז פיהךט העןר׳ מײן ,אװעק מיןי פיהךט געזא^ט׳ שטילעןךזײט

 נ;ע;טפעךט, האטערשנעל’ צײם: שוין איז *>ס •••’• מאדאםיקוטט יגוט—
• אױםרילען ניט טאקי זאל זיא אז ־פייכטענךג,
 שטײענךיכ ,מאנטעל איהר פאר אנגעחאפט זיןי האט הענרי אבער

 :האט״אױפנעשױען *ארנ ,כןגיע ךיא אױף אלץ
 װארט אײן •••• ווארט איץ •••• יאזוי ניט מיןי פעךלאזט מאדאם אה — ״
 געפאנג־ אין אײביג אויף ,אועליכןליכער אײן בלײבען ךק איןי /אל —ג«

טוטער? מיץ איז װער בץיאונ איןי ווער ׳ װיםען צו אהנע / שאפט
 ךער נ,>ר אז ,אויטניךעט זיא האט •••• ו האךץ מיץ מיר צורײטט ערז —
• ל׳עועץ איהר,קענק זאלי אלײן באראן
 פאר אוננליק גךעםעךער א נאןי זיץ וועט װארהײט ךיא איהם זאגען —
 בע־ גיכער זאל״זיך זיא ״אוט ,בעמערהט באראן האטדער !׳••••איהם

." У ״ • צוגײן אוועק שליםען
̂נליק צום ריה^יג« איז ךאם — .ריכטיג דאס איז אוי . . . !

טאדאם ’ 1 )רא״פ(



 מאן ךערי^גער האט ^ל׳יקי איץ נור אײןוואךט׳ נור מאדאם' —
.גיקלא^ט אלץ

 האט ןגר וויעלכע האנד, ציטעךקדע איהר ךעללאגגט איהס האט זייא
:גיזאגט שטימע וױינעװ־ע א בזיט איז־ןם צו האט אלנ ,קוםען מיט בעךעקט

 אײער אין שולךיג ניט איז זיא מוטערי■ אײער בענןלאגט ,’בערױעלט —
 געגען פעלטײךינען אײןי הןען אלײן זיא ךאס ,*וױםען אױך זייט אונ אי^ליק׳

פײנד. מעכטי־גע אייזןרע
 איהר פץ נןלײץ גאליענק .קליינעם א גענומען אראפ האט י זיא

.זיפץ טיעפען א מיט האלד זיין אויף ארויפגיהאנגען ןנם האט אונ ^תםט
 לינאנגק אוועק איז;לײןד אונ ניקטאמעלט אוים זיא דואט •••• אדיע*! —

 ׳ מאן ױ;נען ךעס אנ־יף מאן קוק א נאןי באךאן\פילפטקדי־ג יעם ימיט
.פערצװײפלו^ג גךעםטע ךא אין געבליבען איז וועלכער

:באךאן צום געזאגט יזיא הויף,יהאט אץ גיקומען אלײן איז זיא װען ”
 ךעמ פוין פאךטרעט ריפטינער יעל איז מעךקוױךףג,/ער איז .עס —

.שעגער ביסיל א נאןי איז ו5ן נור , ן ל ע ך ? א
 צו אז גיזאןט, אלײן ךאןי האט איהר גיענטפעלט, *>ר האט מאדאם, —י
פארגעסען. אים איוזר דאלפט ״טובה אײגענע זײן לינ

 קךעכץ א מיט ןיא האט !׳••••ריבטינ עם איז אונגליקי צום !אה —
.גיךעט אויס

 גי#טאנען שוץ איז וועלנער ,וואגען אין ארײנגיגאנגען איז זיא אײךער
 אײנהאלטען גילןענט ני־ט זיןי זיא האט , רייזע ווייטע א »פעךטינ אונ פילןס

 האט זיא װאוי ,זאלע ךיא פון פקסטער ד־יא אליף טאן « קוק א ניט אונ
 ןעמעךקט האט זיא ווען אעענומען, איהר האט ציטער א .העגרין גילאזען

ו װאגען אץ ארײנשפךיננעגדיג ש:על אונ ׳ פענסטער ךיא תרןל־ שאטען ?ײן  
י -. שמעךץ פון אױםגעשױען ווילענךיג־ ניט זיא האט

.... ז רגיכײ •••■ וועךן משונע דא וועל איך •'••• ! אוועק שנעל פארט
גנין איןי אובגליקליןי וויא ••״ 1 גיכער
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לןעני?־ ךעמ אין טרוי.עךיג זעהר אננעפאננען זיןי האט юеб יאהל ךער
 װעלבע כןענינץ־מוטער׳ ךא ,׳נפטך־ײןי אננאיפץ .פלא?כןלייך פון האף ליכען

 איבעלגע^ראגעןי איז קלאנק, נעפעהלליןי געלענען יאדזל א זײט אמשױן
 נאןי הען־זשעלמען פון ךאקטאלס/ ךיא פון בעפעסל ךעם אױף ,געײאלן

 איהר טאנ,עךװאךטעט יעךען האט מען אונ ;לואװר פאלאץ ךעט אין פאליז
סוןש .ניא״פ(



 נןעךפער פץ ךעזולטאט ךער זײן ן« געשײנט האט קראנקהײט איהלע .הוף
 אויףךער א^טאן זיךאלײןי ?לע^ט זיא ױעלבע שמיס, ל>טם ’פײניגונגען

 ״щ ?^ךליןי זיןי האט אידור בײ ױגענד. אץייעל ז?ר איהרע פאר’עלטער
 נאן־ האבעןדאן ךאלןטאךס ךיא װיא אזױ אוג ׳ בלוכוט אויפן לאק א וױקעלט

 ׳ קראנקהײט שלעגןליכע ךיזע הײלען צו וױא יעצט וױא געװאוסט װײניגער
 שטיכןעל ארנ פעךפוילט, געוואךן צײט קוךצע א אין כןעלפעל איהר איז זא

-אבפאלען איהל פלעגקפון פלײש  / טויט זײער נאןי נאר אנךעךעפױלען .
 לעב איןי ווען פוילען״ צו פעךאוךטהײלט בין איןי אבער ,זאגען זיא פלעגט
 אונ צופיגען זיפץ א מיט זיא ?לעגט בעשעךטי, אזױיאיז.עם אבעל נאןוי•

 בע־ זאל זיא אז < ןעטען אינךערע הײסען אונ בעטען פלײסיג אלײן פלעגט
.שמעלצען אוגערטרעגליכע איהלע פץ ווערן פלײט

 צײט- ךעל אץ דאס געווען, ךאבײא איז ''אלעס פאר זאנךעלבאלעל
 האבען ^מעךצען ךא ווען אונ גאז אויפ׳ן געלעגען איהר איז טױט ךער ווען

 זאךגעןוועגעי צו לוהעןאײןמינוט׳האטזיאגיטפעךנעסען ניטגעלאזט אידזל
 צו רייף אונ פיץ זץי געוואהנהייט אלטע דיא .טואלעט אונ קלייךער אידוךע

 ניט מאהל האט.קיץ פעךלאזעןמק ניטי טלט צמ ביז אידזל קלייךעןיהאט
 אינ מוטלינען ליינווא^ פײנע אונ ךנע גענונ איהר פאר געפינען געכןענט

 שמײכעל א מיט אפט איהר פלעגט מאזאךין מיניסטער שלומנל ךער אינ' .זײל
 זײן וועט זיא ווען <' זײן איהר פאל וועט שטלאף נלעםטע דיא ד־אס ,זאגען

לײ;וואנד. האלעץיער פון אויףילײליכער שלאפען אונ גיךונם, אץ
 פלײןט איהר דאם ,ערצטע/עױנןלעךט דיא האכען יאנוואר טען 19 ךעפ

 ךעם ארײננעתפען ךעריבער האט מק לעןען. צו יטעג צווײ העכסטענם נור
ץ ךעם פרוךער/ זײן אונ כןעגינ  אונ / צימער אין איהר «אללעאן׳ פון פל̂י

 מיט;רױם זאגען ױדוי פון צעךםאניעס ךעליױעזע ךיא אנגעפאװען האט מען
 געשטאנק זיינען נרעסטעיאךעל־לײט יךיא אונ מיניסטארץ ךיא פאראד.

 קלענעךע אוםךיא ניװאלען׳ גיעפענט בלײט זיינען טילען ךיא אוג ,אהם
.צוזעהען הןענען אלעם זאלק העפלינגע
 צוגעלופען זיןי צו זיא האט;ןןנךע, צו■ געווען איז צעלעמאגיע ךיא ווען

:אבטלעטען ^וואם ךן איהלע נעןעטען האט אונ גלח איהל
 זןךןקט ^לויס אןעלמיט שטילעךהײט איהפ צו זיא האט ,פאטעל מײן —

 שוועךםטע אוג לעצטע אײן אין דזעלפען צו מיל אײןי בעט אץי ,געזאגט
.טאן צו נאןי מיל בלײפט וואס תשובה
 מיל אז מיגע פלומע א מײט געפלענט גלח ךעל האט ,איהל וױלט —
?1ויתי וױךער״זאגען צלאמען זאלען

 ליפען ךיא קלי?ןט:פאך האט אונ נןאפ מיטן געטאן שאקעל א האט זיא
.שטי־יפעל ביטעלען א מיט

ממ איך וואם ,מײן.עב;לה פיל װייניג זיץ װעט דאם פאטעל׳ ניץי —
אײף ז ' )יא׳־(
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בעגאנגען. וױלעץרג ניט זיא האב איןי א^לייץ פעךצײלק׳ אײןי
 אז פיהלענךנ / ^ךעהןען צו שטאךק אעעפאעען זיןי האט גלח ךער

.פעיצײלעץ « געפעהרליכעם אונ א^נעוױץליכעס עטװאם איהם האט זיא
 פאר שווערען מיר וועט איהר ,ט:נעזאו איהם צו זיא האט י■ פאטער —
 אײער אין ניט מאל װעט.קײן איהר אז / ליפט צוױי ךײע צװישען צלם ךיזען

.איןערנעבען אײןי װעל איןי װאם סעקרעט/ ךעם ארױםגעבק לעבען
 ךאךעהאגד זײן אויטציהענךיג גױןנטפערט, האט.ער ! שווער איןי —

.צלם אעעצייגטען צום
 איהם האט אונ זיןי צו צוגערופען נעה^טער נאןי איהם זיא האט ך־אן

 אנפעך־ איהם האט זיא װאס .האלץ איהר אױםפעךצײלט נזינוטען יעטליכע
 ,בעמעךקט האט מען אבער ?גלפאהלען, געהןענט ניט מאל פוען.קײן האט ׳ טלױט

 טלײסעליגע־ א זיןי אונ״האט וואנד ךיא וױא געװארען בלײןי איז ךאס,ער
.שריעק פון געבען
 ציטעךענךג זיא האט ? פארגעבען מיר וועט גאט אז איהר ^לויפט —

’.געפלענט
 גע־ אויםווייכענד ער האט ״ או;ענךליך איז באךמהערציוןקײט זײן’ —

.געליטען פיל זא איהריהאט אונ זןנטפעךט׳
 שליםעל נאלךענעם ?ןלײנעס א אתיםנעהמען נעהײטען איהם האט זיא

 װאו'זיא ׳ ״קאסטען נרויםען ךעם אויפעפעגען ׳ קאפ־קיסעןז אידור א^טער
 א ארויסנעהמן אונ פאפיוק, אוג טלילא;טען ׳ ציללגען איהרע האלטען פלע^ט

.מאן פעךשטאלבענעם איהר צו ניהעלט האט וועלפע ,כןעטטיל גאלדיענע ב־ןלײן
 האט / בעט איהר לעבען הןעטטיל ךיא אװעלןנעלילט האט גלח יער ״ווען

נ איהם זיא או ^ א ד ע  וועלבע / זין איהלע צורופען 'געהײפען איהם האט ב
 ליבלינגעןאונ זײעלע פון אײניגע מיט נעבעמאלע א געשטאנען״אין זײנען
.גסוךעט זיןי צװישען דןד האבען װעלכע ,לואוואוא הויפטמיניטטער ךעם מיט

 אונ צימער איהר אין אריץ ̂לײןי זײגען ןרוךער זײן אונ הןענייג ךעלז
 געבליבען זײנען דועפליינגע דיא .צוגעמאבט פעטט טיר זײךא נאןי האט מען

 ניט געשטאנען איז וועלכערי ,זײ פון אײנעל ארנ ,נןעניג זײער אףיף וואלטען
 ךיא וױא ׳ געהעלט האט ערי ראם ,פעךצײלט נאכהער האט ,טהיר פון ווײט

•• אויפגעשױען האט כןעניגין
 וועל טױט פאך׳ן מינוט א .,אײןז זאג איןז וױא / טאן איהר זאלט אזוי —

■'■■■■ זאנען ניט פאלשרףט _קיינע אײןי איןי
ן שלעקליכע א זײן געמוזט האט ,פעלצײלט האט זיא װאס ,־זאןי ךיא  

 אונ ןרײןי ארוים איז כןעניג ךער קט,'אז:בעמעל .גאפהער1 האבען אלע ךען
 וועלכען ׳' נןלײן.הןעםטיל א הא;ד זײן אין טךאגע;ךיג ,צורוךעלט שטאלק

 צי אלײן אהנע האלץ׳ זיין צו צוגעטולעט פוללט מיט וויא אזוי האט ןןיר
טוט. ער״ וואס פיהלען

אלע ידא״®(1
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 ךעם,קעניג אריסצרךךיכןען אום ״ געוואךט האבען וועלפע , העפלץגע אלע
 געפיהלט, ניט לעוױס דואבען זײ װאמ ,טרױעל אונ פעדויער טיעפקטען זײער
 זײן ןעמעךןןט האןען ״זײא וױא ,זײט א אפגעשפרונגקיאן האקטיג זײנען

 אונ הויפטמיניםטער זײן « צוגענאנגען גלײ״ןז איז ?ליק'\ער פינסטעךען
 פון בקלייטעט ,"פרױואט־.קאבינעט זײן אין געפיהרט אוועק איהם האט'

.בהךער זיין
 געבליבען איז געלעגען איז כןעניגץ דייא װאו זאלע, דער פון טיר דיא’

 .אריעצוױץ אהץ בעשלאסק זיןי האט העפלינגע ךיא איעערפון אונ אפפען״
 צום צונעקומען זײנען זיי ווען אבער ,נאכנעפאללט איהם האבען אנד־ערע

 אנדעףן צום מױל איין פון איז באלר ״אונ ,געבליפען שטײן זײ זיינען בעט
.טויט יאיז עניגין(ר ךא אז נײעס ךיא איבעלגעגאננען

 ךײע איבער גיךעט האפען ארום יוען״אלע צײט, זעלבער ךער יאין
פלוךער. זײן אונ מיניסטער זיין מיט ראטה א געהאלטען לןעניג ךעל האט ,נײןיס

 דער.קעניג האט •••■’? טאן מען זאל וואס טאן » וואםבלײבט —
.אץדו־ע אונ שךעק פרן ווא^ןינינ וויא בטזיט ;אױםנערופען אײנעע״מאהל

ע — ר ה י ט א ע ט פ ע י א ט ,מ א ךליןי ה ט לןנ ך ע פ ט נ ע י ר ג ע ׳ ך ר ע ט ק י נ י ר מ ע כ ל ע ו  ו

ט א ך ה י ט ז ג נ ע ך ט ש י ג נ ן » א ע ב ײ ל ט ב ג י ה ו ר ע ב י . ג י ט י ל ב ט ל א ײןי ק ען מיו־ ,א ל ע  וו

ױן ן ש ע נ י פ ע ל א ג ע ט א כוי י ו יןי ו ק צוי אי ײ ל פ ע ן ב ע פו ײ ל:ך א ו ל קו נ ײ׳  א

ט כ ע ן ר פ י ן או ק א ר ז ט ר אי א ב ט ײ ל ט ש ע ב נ ו נ א ו א א י ע ך ך נ י ך ג ט ^ א א ט  ,ש

ע כ ל ע ו ן ו ע ג י ט ל ע ר ע א ב י ל ך ע ט י ר מ ע ײ א י ן ו פ ען ' ג לי ע ר ז ע ט א 'פ ען , ב י ו ל ך ע . 

ד־, ײ ען א ן וו ע ט מ ע ו ״ ?יס ו ן ע כ י ו ר ן ב ע מ ה ע ג צו ? ז א אן ע נ ר ע ג ק ר ט ק ש ל ט י •••• מ

ײן ר מ ע ך ו ל ט ,ב א ץי ה ײן ז ל ט א ש מי ע ר ג ע ן פריל״ן ך , פו ן א ע ל ך ־ א ל א פ

!מוטער אונזער פון לעצטעפעללאננ ךאט ביטע, לעצטע” ךיא גיט געסט
י גורינלעלטפעלט:י האט פיךצענטעל ךעל אךווינ אבעל

א — י ען ך צ ו ן נ ״! פו ט א א ט א ש ך ״ • • • ע • ך ^ לי ^ ט ט א א ט •ש • • ל ! ע ץ ד נ י ל  פ

ט א א ה ך ו ט מ א ה י ר נ ה ע ן מ ע ג ע נ א ן ך ע ך ; ע װ צו ץ נ ,"אי י ט א א ל ה א ל א נ ע ק א  ש

ן א ט ע טן ג פז מי א .ק

 אבצוהאקען אום ,אנגעפאנגק מיגיםטער ךער האט ,מאי^טטעט איהךע —
 דירןד ״גלײך זאלען מיר אז איהר/ וױלט בליךעל׳ ךא צווישען לײד וױיטערע

.לןעםטיל ךיזען זיןייאץ געפינען װאס פאפילק׳ דיא זעהען
ט י א ט ש נ ײן א ט א ך א ו ו ט / ט א א ר ה ע ם או״ל־פגעהייפען 'יקעגיג ך ע ל ך י ק ע  ך

נ ו ט א א ן ה ע מ ו נ ע ג ל י ו ר ץ יזװויי א ג ײ ר ב י פ א ט ,פ ל י ט א ען з ל ר ט ע ב מ ע ט פ ע  ם

ю с з ר ה א נ ^ ו ט א לן ע ד ע ט ב י א מ י ן ך ע ט פ י ל ש ל ע ט ^ ן א ע פו י ל ע ש נ רי ו  א

נ ױ דו ו ר ל ע ר ך ע ט נ ה ע צ ײ ל ג ך ו ט א י ם מ ע ל ד ע נ ע י ז ט א א ט .ש

ע ז ן ךי ע ט ק ט ו ק א ע ,ך כ ל ע ו ן ו ע ב א ט, ה ל י ט ע ט ש ע ל ב ז א א ױ ר ו י ץ מ ס ײ  וו

ױן א ,ש י ט ל ל ו ב ע ן ג ן ד־עם פו ע ענ ט ל א ז ד ע ׳ ב ר ע ך ה ן ב ע ב א ד ה אן ר נ ה ע ק מ ע ך  ש

ט אן. ע; פו. ױ ר ף א ױ ט א ע ן ל ע ע צ ײ ג ך ה נ’ ע י נ ע ל’ .ק ע ך ״ ר ע ב ר א ע ט ם י נ י ט מ א זיןי ה
נלײןד )דא״פ(
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 :אויטגירעט פעםט האט אונ זלי מיט סוף קולצק א מאכען צו בעשלאםען ןנלײך
 פעךניקטען צו /ײטיג איז , מאמיסטעט איהךע ,אלץ פאר ״פױער—

 /יךען ניט זינען יעצט_קיץ שוץ האבען זײא .ךאקומקטען גיפעהךליכע ךײע
• זין אײגעגע אויןי האט איהר אונ דאנהןען׳ צו גאמ ,לעפט איהר

 זײ ערז האט אנטװאךט׳ איץ אויף זאגאר צוװאךטען אהנע אונ
1 • פייער אין ארײעעוואךפען

 / גױוארן פעלבלענט זײנען דיפאפיךען ווען אוי?נער,יפען ערז האט יעצט —
 בעוױיזע שויןיקײנע גיבט ךען,עס נןאנקוךענטגיט׳ הןײן מעהר איהר דןאט

!מעהר ; V
 צו זיןי אזוי נעברמען האט וועלכער ׳ ארלעאן פץ ?ללץ ךער אבער
 ךאךטען האט .ער .גיטאן אגישרײ פלוצלץנ האט ׳ ךעםכןע?זטיל ןעטלאפטען

 קא?וועךטזאץא אײנגעשלאסען װעלכעראיזליווק פאפמנו־, ךךיטען א גיפוגען
 מאנפענייער פון ״צונישטעלט •. אנגעשליבען געווען איז וועלכען אזייף אונ

.“רישעליע .קאךףנאל
 ,כןעגיג דיעט איבעלױגעבק ̂לי־י־ך פאפלגל ךאס האט ?ךינץ ךעי

 האט ״ער אײךער אץ״האנד גיהאלטען מינוט אײניגע י>ם האט וועלכער
 דיא איבעתילעזען האט ער נרר וױאי אבער לעזען. צו בעשלאםען זיןי״
 ארוים איהםי האט , אויפנעשליןען װארק/דיאךט װאס וועךטעי/ פאר

 אין שיער פץשךעק אין ער אונ פנים אױפץ שווײס הןאלטער א גישלאגען
.גיפאלען אה;מאפט

 אבזיכטליןי האט נןאךךינאל שללער דער וועלכער ,צעטעלע דייזער
 שטערעג־ ךיא מייט איבערגירעט מאהל א נאןי האט ןןר נאכךעט ארייננילײ^ט

 האט ,קךאנפךיגץ צווייטען ךעם פון לעבען ךאס אום'צויפעךהיטען זעדוער׳
:וועךטער פאלגעװ־ע ענטהאלטען

 אין שטארןען בליךער בײלע אויןי וועלען טאנ/ אײן ,־גיבאךקיאץ
טאױ. אײן
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 .נןעניג פראנצײזישען שטאלצעםטען ךעם פון הױןטמיניטטער ךער
 אונ נײםטרײכער זעהר א איז/עװעןי ,לואװאוא / פיעלצענטען דעם לולוױג

 געווען איז זײן,עהףגײיץ .האלץ טחקענע א.קאלטעם מיט מאן שאלפזינינער
 פון'זיין האנמוטה 'אונ שטאלץ א;יױ>לטךעלליכער לער וױא נרעםעל נאןז

 אמ.קאלטע שטלעננע זײנע אױף ,איזײט פון איהם אויף קולקךג !^עגיג
.״שטײן שטיק אי איז.עפעש ךאס אז מײגען׳ ני^ענט מען האט ,מאניערען

" ׳ )יא׳פ( ײיי ק



 ר׳א* װען.עם האלטען, אפ ױקעגט ניט איהט האט װעלט רער אין זאןי .קײן
 ‘צ אםט אונכעשלקקטע זײן ,זיץ,עלןךגײץ בעפךידיגק צו געהאנדעלט יזיןי

 קלו-נער אלם לעגיהנג. ז־יא פץ רעךעל דיא פיהרען צ:־ אונ בעפעחלק
 זײעיע בעגיצען צ,י רויא נױואוקט ?ןל האט מענשען.קענעל, קליטיקעל^ונ

 ד־׳אט .ער .אלוי?געבען נימאלס זיןי פלעגט אונ מעלות שטארקע איג שיװאנע
 האבען װעלכע ,ד־ומהײטען אבעךנלױבישע אוג ךעליױעזע אלע פעלאכטעט

 זיןי אבער.עריהאט ,געשפיעלט ׳ראלע ^ךעקליכע אונ גרויסע אזא דאן
 מען װיא ,גױוא^ט נוט אויןי האט .ער .צוציעען אלױס ךאס געהיט שטאךק

 ךעם האלטען צו ו.עזוכט האט אונ האף א.קעגיגליפען אין בענײן זיןי דארף
• גיײען מעגליןי נויר איז ךאס װייט וויא דוענד זײנע אץ .קענינ

 דןאט קלא^לינץ; ןעהאלטענעם ךעם וועגין סעקר־עט וויכטיגער ךער
 ךעם אויף אײ^לום גלעסעלץ אונ מאבט גלעסעלע א גיגעבען נאןל־ איהפ

 זיןי מישין צו גא;צען.ענטזאנט אין זיןי האט ארלעאן יפון פרינץ ךערז.קענינ.
 פלן וועןן פטול נול וויל ךער^קעניג אז ,גיזעהען האט ווען.על זאןי/ ךער אץ
 צ־־ עכ?וט ניוןען נאטיךליןי איז לואװאוא אונ ,בלודעל אונןעקװעמען זיץ

 .געפאקט האט איהם וץיא ,הא;דלען גיקעגט ד,אט על״ ;ךעלמיט פליעךען
 מיניסטעל דער אונ ,אלױםטלעטין ױקענט גיט ךיךעכןט האט אלײן רןעניג ךער
 זאל אז.ער ׳ מאכען » אזוי זאןי גא;צע ךיא זץי איבעלגומעןיאויף האט
 ךער לוח־ױג לא?ג ;א > פלאץ זײן מיט זײן פאלזיכעלט שטענלינ אויף
XIV ׳ .'לעבין וועט

 לאננען א נאןי דעם,קענ^ם.קאבינעט פון ארויסגיגא^ען איז ערײ ולען
 וועלכער אדעליגען׳ אײן אויף גיפאלען בליק שארפער זײן נישפךעןי,״איז

 מיניסטער ךער .א^טעךטעױקײט גךעסטע ךא מיט בעגריסט איהם האט
 ^ךפרײט שטאןק האט װעלכער ,שמײבעל א מיט גיענטפעןט איהם האט
 ’:’געזאגט ווײכקײט א^גיווײנליכע אײנע מיט האט יאלג / אךעליגען ךעפ

 מיר מאכט ,עס / העךר'םען-מארס ,נעה;טער אגניםיל צו קוקט -
בענעעען צו ךא איץי פערנניגען פיעל

 גיקענט ניט פאל ״קײן אויף האט מאן ךעם פון אויקזעהען דאט
 .ניגעבען איהם האט מיױםטער דער וואם קא;זפלימע;טז ךעם זײן װערטה

 פנים, אויטנעדארטק א^לײכען מיט ,פןרוגקען ,דאר הויןי גױוען איז .ער'
ק בײגער דיא אז אן  גנבישע גרויע .קלײנע מיט ^ ארױסגיפטאךצעט ה

 אץ פאו־הךימט ,אויםגעדרײט אונ י ?דוים ’ גײוען איז זמױל זײן .אויגען
 פער־ קוים האבען ליפען ךנע אונ בלױע האלב זײגע .זײט פצו־ן צו אזײט
 געניפזען גאנצען אץ .צײנער שװאלצע פעךפוילטע האלב ^לויהע ךיא ךעכןט
 איןעלהױפט’ שלעק, אונ יעכןעלי יאן גע;א^ט אלויף אויסזעהען זיץ האט
 האט ̂על אךעל'אשמײכעל״נעבען. טאן קלים;א זיןד ?לענט .על ווען

אלויס גײט וואס אטויטען פאל ״זיך שטעלט מען וױא אױ?גיזעלען,עפעס
פװ )יא'£(
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 אלנ גלטדוערצעקייט ?רעלןעל אז.קיץ ,געפיחלט האט מען כןבל. פ,ץ
 אונ ׳ .קעלפער העטליכען ךיזען אין שטעקץ ױקע;ט ניט האט מיטלײר

 פלן שיפיגעל ךער יאיז אמענשען פון פנימ ד־ער אז ,זאצט מען וױא ,ווען
 אן־ ףכטינ אזוי־ ני־ט מאל הןיין פילייכט נאןי זץי האט ?א ,זעלע זײן

א געשפיגעלט  ,פערךאלבענהייט אונ ניעךעךטרעבטיגקייט מענשליכע ך
י יםען-מאלם׳ןי. אין ױיא

 אונז שיליעלן וועלכע צײט, יענער פון שרײבער נעשיכטען דיא
 אײנגעטראטץ ,עריאיז אײךער ךאס זאגען, ,פיגורע ,ענןעלהאפטע ךיןע
 ״האמ גוױאןױע לײב יאץ אפיצ;ער אײן אלם ךיקםט .קעניגליכען אין
 לואװאוא׳ס פץ שוועםטעל ךא ,"פרוי רײכע ,’איינעאלטע געהייראפעט .ער

 גלײןי איהם האט לואװאוא װארום 'אונז.עךנןלערן קעןז יאם .אנעליטטע
 וױאימיל פלענער, טײפלישע זיינע פלן אױקפיהךער אלם אױטגעלןליבען

 א^גליקליכען ךעם פו-ן געשיטיטע ^ךענןליכער ךזער אץ זעהען עס’ װעלין
 זיין זאל וועלכער / אמאן האבען ןעדאךפט’ האט מיניקטער ז־ער .פןי;ץ

 ךער צו אויןי זאל װעלכער אןעל מעגליןי נ.יר וױא .נ'?עלטלע?טיג
 געאייגנעטעךע אלנ בעםעךע אוג.קײן , איהם צו צוגעב^יען זײן צײט זעלבער
.זיןו־ פיר אויםנעפינען גיקענט ניט געוױם ״ער האט סק־מארם וױא פעלזאן

 ניט זאלט דאס״איהר בעשעפטײגונג אזא י״עצט'י דען איהר האט -
 "לואװאוא האט .קאפינעט? מײן אין מיר מיט ארי^קלמען ̂לײןי ,קענען

.לןאמפליטענטען מארסיעס םען האנןענךנ אפ קרךץ / גיטלקט
ב, מיריניט האלט זאןי .קײן -  ךענען צו זיןי האנךעלטי .עס״ ווען א
- .עטןסעלעטץ!י אלער
 .מיר מיט קומט אופן אזא אױף אנטװארט אגוטע איז יאם -

"אין.קאביגעט אלי^גיגאעען זײ;ען זײא ווען מיניםטער דואטיךער ,
 ךעם פערלילען ניט..קענען זאל אז,ער ̂ אוועקגילעצט אזוי אפיצי>ר ךעם

’.פיזיאנאטיע ^קעלהאפטע יענעטס »ן אויקדללק מ^ךעםטען
 יעל גלייןי״אנגעפאגנען, מיניסטעל ידער האט ,סען-מארס העךל -
.האבען אײןי דאלף ,קעניג
שמדוה. פון אױפש^ױנגענלינ אױסגעשריען הען-מארט האט •••• !’מיר -
י ’.’אבלײזען’ איהר וועט ארום אשטו^דע אץ -

.װיל י׳־קטעלענץ יאייער ווען ,אסעק^ךע אין -
שטאל, פון.רןעניגליכען פעלד־ אונ אװאגעןי געבין אײןי חיעט מען -

 אין ימענשען/ אייערע פון אײנעם מיטנעו־זמען נור װעט איהר אןער
.צלטרױען מעהר האט איהר וועמען
.מענשען אזא האי איןי מאנםעניער נוט גאנץ -

?רעגעףי א־יך V« הןען ,איז..ער װער «נ -
ךעלילןאטע• אונ איץ,עךענםטע זײן צי מיר שײגט זאןי ךיא וויא אזײ -

װעלכעי )יא׳־י(
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 מיץ.קאמעךךיעגעי/ זײן ניט װעט״עם זא ..ענערגיע, פאךעךן וועלכע..קען
 ראזארזש,'אמאיאר אגעװיסער איז ךאס ךענער, אןעסעןן איץיהאב

 לײב מיט איבעלגעגעבק מיר איז וועלכער ייענםט .הןעניגליפען אין
• אונ'״זעלע

 ױפרעגט׳ קוךץ מיניטטער דער האט זײטען? גוטע אונ שלעפטע זײגע -
• הבי זײן אוייף קוק אלאךפען געןענךיג

.טף^ןט ערי ■••• פעהלער איץ נויר האט .ער ,א
ר איז .עס װער -•••הוט הום, - ע ר,'י ט ש .אבאלבעטון איז א
 גיט איז שפריכוואלט ךער / ..עקםעלע;ץ אײער ,מיר עגטשולךגט -

 געוױסע אץ נור טרינקט מאן מײן מאל'. דיזעם 'וױיניגסטינט ךיכטיג,
 גראדע דןאט ,ער .אעזיטוטער וױא גךאךע ךיאן שלױיגט ״ערי אונ ,שט^ךען

 ,בעסטען״גיברויכען אמ איהם מען .קען ,שיור װען/עריאיז ךאם , מעלה ךיא
 .מענשען אנדערע װיא לײכטזי־ניג אונ שװאןי ניט איהם מאכט װײן דער

 מאבטאיהם אונ ,ענערגיע אגוואלױנע איהם גיט ווײן דער ,פארקע־לט
 ־וועלכער / יעניגען ךעם פון דוע;ד ליא אין אי^טרומענט אןליניען פאר
.נעינרױכען אונ פיוזךען » איהם’ וױא וױיס

 יער.מיניםטער האט / פיױןז אייןי װאס מאן דער זײט איהר , זיכער -
.ג;ע?טפעלט צופליעךען

 אונטער־ אונ פףייךע מיט פול ,גיטאן אנייג זיןל האט סען-מארם
 מיט אזעקיל ?ײןלןאםע פץ ארויקגעפמען האט מיניטטער ךער .ניגקײט

 אבליק מיט בליםצען אויגען אפיצלןלם ךעם נעטאכט האט וואס ,נאלד
• חיה פוןיאוױלד־ע

 לואװאוא דואט ,אױסנאבען אייערע.עושטע פיר אייך איהרז האט אט -
זיץ אין שפארען זאל מען אז ניט פעךלאננט יןעניג ךער נעזאנט;

.פיל זא מאל דוונךעלט אייץ ברײפט יגעלד געלרויכטע נוט דאט .ךיענםט
 ימײלער פאלשפאלען ,צינגער פאךקילצען' ןרויכען וועט מען אויב -

 איןי אז ,זיץ זיכער ,.עקםעלענץ אץעךע מענ געוױסענס/ בערודזיגען אונ
.שטײן פיעל ניט ןרײז ךעם אום וועל

 אױעלע אץ גלייק אייער האלט איהר טלײ; מיר ףעגט נוט, זעדזר -
.לענד אײגענע

 פערלאזעו/ גיט מיר זאל גליק מײן אז בעמיהען, מיך וועל איןי -
מיר. צו גיטפקײט אײער װיא

̂ם אויפגיהײבען, זייך האט מיניםטער רער ךער אז צײגען צו א
:געזאגט האט אונ ,.ע;דע צו איז גישפרען־

.רימע אנו-טע אײןי צלוױנשען ניטװיא מעהר מיר עט^לײבט
נײג אברײטען מיט אונ אויפגיהײבען או־יןי זיך האט םען-מארס -

:אויםנירעט .ער האט העפלי^נ אטל^׳ר אײן >ױא
איך ודא״״(
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 ?ועדור מיר בלײבט щ ,מאנםעניער ,פעךצײהו;ג אום ביטע איך -
.פאהךען ׳זאל איןי װאו ,וויםען צו וױא ניט

 ־אנ אלײן זיך זאל מק אז געהאט, ליעב זעהר האט לואװאוא
 חךל־ אונ טאן צו .;עטװאס געבען אײנעם ?לקט .ער ווען ,^זמייםען

 גיקענט ניט האט אז.ער צוגעבין געמוזט דאןי אןער.עריהאט / צופיהךען
 .ער וױא מעהר וויסען זאל .ער־ אז ,מעלשען אזײטינען פון פעךלאעק

.פלאץ ךעם אנצײגען געוואלט ניט דײטליןל ער האט ךע^וועגען יפו־ן .אליין
 ךיא אבער ןאלט איהר ריזשאן;י נאןז וועג יעם נעהמען װעט איהר -

 איימאטען איץ מיט איארף צו ״קומען וועט איהר ביז הץ־כפאהךק שטאט
 זא פעךבלײבען איהר זאלט ד־אןט .ארמאנםאן טײך ד־ער אויף שלאם
• העלק אונ זעהעןי װעט איהר וואס מיטהײלען מייר אונ מע^ליןי וױא ,־ןוךץ

 צופעך־ אום וױאאהונט, 'אשפיךקרא^ט גיהאט האט סען״מארם
 אזדיא ,געװאוםט גוט צר אויןי האט’ .ער .^עךכןלעתנגען וױיטערע לאננען

 .פרטהיילהאפסטע ךיא זיי־נען אינטריגען «גלןעלקוטע אוג פאך^לא^טעךלטע
 כוארם:םען’ .װאטער אצורוךערטען אץ נודיפאנגען טען ען(ר פישען' געוױפע

 מיט צימער ךעם פעללאזץ האט אונ גיטאןי אבויג וױךער זיןי האט
זיןי. מיטי צופןיעךק העכסט שמײכעל׳ אטײפלישען

* * *
 .צײט יענער אין רײזען פון שוויריגקייטען ליא אויף א^גיא^טעט

 גישעפט גא^צער ד־ער װעלכע מיט געדוײקוניטע,י דיא אז־יף’ אונגיאכטעט
 אויףידייא אונגיאכטעט פעןדונקעלט אונ אר^ערינגעלט גיווען איז

 איז ,פערברײנגען צו איהםי/ערלףבט האט לואװאוא וױאם צײט קוךצע
 אין געקומען 'צורייק איז סען-מארם וױא ,אוואןי גיגאלנען פאריבער קױפ

פוןימיניטטער. פףוואט-דואטעל
 צו־ פאריק זײן ,שטױב כויט געךעקט גיװען זײנען 'קלײךער זי־י־נע

גימאכט האט .ער אז גיצײגט האט אלעם .צוךרײט דזוט זי־י־ן / פלאכטען
מיניםטער. ןעם צײגען ניװאלט אויןי ער האט אזײא אונ רײזע, אלאנגע

 ךער ךען פיאנען׳ וועלנע אהנע״ אױפגענומען גלײך איהם ידואט מען
 מעהר נאןי אידזם האט וואס אבער .גיװאךט איהם יף1א האט מיניקטער
 איז ’אױגען, אץ/ײנ\\אײגעגע אונ דינער ךיא בײא גימאכט אנזעהען

:.קאמעךךענער זײן צו געזא^ט האט לואװאוא ךאם ,גיווען
 נאר זאל .עס ווער אונ סען-מארס, העררןי פאר אשטול ברײ;ג -
1..;עמפפאגנען ״קײנעם קעןי אונ ׳ בעשעפטינט בץ איןי אז יזאג קומען

 מעהר צייגענךיג שטול אױף׳ן אניךעךגעװאךפען זיןי האט סען-מארם
.געפיהלט’ אמתן אץ האט ערײ וױא / מיױקײט

אהגע מיגיסטער דער האט אויסצוהערען'/ אײןי בערײט בין איןי
.גיזאנט צערעמאױעפ װײטערע

------------------------ ;!־א׳יפ(
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 מיר האט איהר װאו ניקומען בוענליןי גור וױא שנעל זא בין איןי -
 ךער ניט אןער , ךעלצילען צו א^גיפאננען סען-מארס האט ,אגנעצילט

.שלאס ךער זאנךעין ,אינטערעסאנט איז ןאלף
 בעהאלטען צו געווען איז מיגיםטער ךער אקינצלער פאר װאם

 װאלט ,לןאלטגנליטיג פעלבלײבען צו אונ נעפיהלע אינעלליכע זײנע
 אױפניךע^ט. העכסט ניווען איז אז..עו־ ,בעמערקען גייןעט ךאןי יעדעלער

 ^טול, פון ל׳ע^טליןי ךיא נעלױקט פיעבערהאפט האינען פענער זײנע
 אלטיק אויף וואךפען מינוט יעךע .ער פלענט י בליקען אונרוהיגע זײנע אונ
 סען-מארם .טיש לעם או־יף זאן־ אנעוױסע בעיעקט האט וועלכע ,טויך

 האט אונ בעפעהלקגענער זיץ אױף 'קולןענלינ פעלװאלדעלט ןעהר זואר
 יעצט ׳טפיעלט יער ךאם ,טלײךע לרויםע זיץ בעהאלטען ױקע^ט קוים
.ןלענער מיניטטעלם דעם אין ראלע נרױםע אזא

 ווענינ זעהר איז ,פאלטנמעצט סען-מאלם האט ,שלאמ למער -
״לאכען. אלאגיהױז״•■'-יצומ ״שטײט אן״אזײט ןעזוכט

•••• י• אה •זאה - '
 אין װאלךט אונ זאכןען זײלענע טראיךט ?גכןאנאמקע ךיא ,י_א -

т 1 ’.הויז אהעלליבע
 איהם האט ,שלאם פון ווײםט אידור וואם בעסער מיר ךעלצילט - ’

.הלפטזאגען וױםעןיךא צו ני־יגיעל׳־ג זעהל אװטעלגנראכען/ לואװאוא
 אביסעלע מאן, א^זטקךנער אזעהר אמ שלאם פין״ וױלטה ךער -

 אפעסטוגג׳ אין וױא פעלשפאלט זיץ האט .ער אונ ,מענשענפײנךלץי
' צוי. גיט מענשען פרעמיען קיץ’ לאזט אונ

.אלי^געקומען דאן־'זײט'האפענטלי־ -״איהר . . . !
 מיט גענטפעלט סען-מארס האט ,לוױךעקײטען רויםעזו אהנע -

 ךאס ,װאונךערבאר זעהל אבער’ מיל שײנט щ'.שמײבעל אהעטליכען
מאן. אלונגען פון אלעהרער זיץ זאל אדעלמאן י;רױסער אזא

 הערען » אום ,אױערן ליא נײניער פויט א^.ישטעלט האט לואװאוא -
 ,אינטערעסיךט שטאלק אזוי אים האט /יוואם מאן י^נען לעם וועגען ^גטװאם
 געפאלען איז בליק זײן .געבליןען ״שטיל״ פלוצלונג איז םען-מאלם אןער
 גע־ איז וועלכער ךעם״פיעלצענטען,' פוןילודוױנ פאךטךעט אךויסע אויף

 אפלײסען גיקענט גיט יהאט אונ.ער ,איהס אגקןהענין װא?ד אויפין’ האנגען
,פאלטלעט ךערי ,געשפיעלט .קאלעךיע .קײן יא האט״ .ער .אליגען זײנע

דואט י 3. )דא׳פ(



 ,אויפגעהױבען זיך האט םק־מארם .זיץי צי געצױגען » װירקליך איהם האט
 האט אוג בעטראכט אױפמערקזאם איהם האט ,בילד צים צוױנאנגען איז

:אויםנעשךיען
■••• !װאונךעך־באר !װאונךעלבאר איז .עם —

 האט םען־מארסען׳ פון אויג זײן ניטאראבגילאזען דןאט מיניסטער ךער
 אױםנעװײטט האט אבער ןעװענונגען, זיינע בעטרא?ט אונרוהע גרויס מיט

 אונ גיזעצט צוריק ענךליןי האטיזיןי םען־מארם .?לאנען איהם ^טעלען צו
ך וואם מיניסטער ךעם אויףי געטאן בליק ננערײטענךען אונ שאלפען א האט  ן
.ניט,עללױבט מאל קײן פיזהער ךאס זיןי האט

 אז זינער ניװען ניט וואלט איץ 'ניזאגט״׳יווען ערזהאט !מאנםענמנר —
 וואלט פאנטעבלא, נעיעגיאץ או־יף ךיאיצײט יעצט פעךברײ^ט ךעי»ןעניג

 ״ךזאט איהר װאו שלאם, ךעם אין זי־ך ןעהאלט אזיןיר געשוואךען/ איןי
.נעשיקט מיר

 מיט האט אונ וועלטער ךי־זע בײ נעוואךען בלײןי איז לו־אװא־א
:י ױפרקט אויפרענ^ג

 ץהנליט.קײט װאלנךעלבארע ךיזע פון איהר צידןט קלום א פאר װאם —
? שלאס אין מאן ױנגען ךעם יאונ כןעביג ךעט צוױשען

 מיןי״ בעעדזןט איהר וועלכען מיט ,א;פעלטרױ$ ד־ער ,מא^םעניער —
 וועל פראגע אייער אױף ךײנק'\ איןי װאה אפק אײך זאגען צו מיר צוומנגט

 פאך־ מיןי האב איןי .הא;ךלו;ג מײן פון ^עךצעהלונג ךא מיט .ע;טפערען’איןי
 יעם אנצוק^דיגען אום פעךזאן״ געשיכןטע אײנע אלס / שלאם אץ גיקטעלט

’ .כןעניגין״מיטער ךיא פון טויפ
אוי?נערופען. זי־ןי «האלי מיניםטער ךער האט ,א^גיפאעען שלעפט ניט —
 וואלט דונער א וױא אזוי נימןם ךיא אעענומען האט באךאןי ךערי —
\ איי^ישלאגען איהם

? שילער ךער אונ —
.גלײכגילטיג —
— V איהר שליטט פץיךעם אונ —
 .׳טילער ךער װיא זאןי פון.ךער כועהר פי׳גל וױיס לעהרער ךער אז —

געוויסע א פאלבײגיגאעען איז אנטװאךט אונ פלאגע יעךץ צווישען
 זײערע איבעיללײגט פריהער גוט האבעןי פולןםען בײךע .שװײגען אין צײט

 סען־מארם אז אײנגיזעהן/ ^עךענפאלס האט מיניםטער דערי .י װעלטער
 זאןי דער פון פיעל אזוי < שפירקלאפט מעלקװירךיגע זײנע דורןי שױן, וױיס
.אליץ ער וויא

 דעם פון האלטוננ ךי נאןי שליטט איזלר װאם < אלעס ךק איז ךאם אונ —
.גיפךעגט שוױעען לאנגען נאןייא לואװאוא האט ? שילער דעם פון אונ לעהךער

בעהאלט ישילער ךער אז גע^ײגט האט מיר מאגםענייגי'י ,נײן א, —
ר י '5’ראץ ט־י אונ
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 א אץ ^ךעב^גען הויבע גלײכגילט^קײט אונ פיאלטקײט זײנע אונטער
 ,איז לעהרער ךער . וואךם א וויא איהם װ־י־זעט וועלכעי ^הרגײץ/ גרויםען

 .לנערני׳ג זײן פעךלארען גאגצען אין האט אונ ניעךעךשלאגק ,’פערקעהךט
 וועלכער מאן, יוננער ךער אז פירכטען, צו איז אומשטעגדען אונטערזאלבע

 ארוים וועט ,געהײטניס נרױםע א מיט בעךעקט איז געבוךט זײן אז שױן וױים
■•••" *ערקלעהיגנען גיפעהרליכע זעהר אלטעןי ךעם פון רײםין
 א מיט אושגעשךיען לואװאוא האיט !צולאזען ניט טארימען ד־אם —

 ,ער װאם ׳ רעזולטאטען ליא פון ךעו־שראלען גא;ץ אימפעט, אונגעוויינליכען
י • ארויפגיזעהען ךערפון האט

 נאגצען אין וויםען צו אום ,אנפעךמרױןגן גיפרע^ט»יץ האט.ער נאקהער
רײנגןט יענער וואס

 אײןי האט וואם ,נליכקײט:*>ה ךיזע פון איהר פיךפטעט װאם אונ —
? איבעראשט אזוי

 יא שפיעלט ערי אז ,פאךשטײן צו ניט קלוג צו גיווען איז םען־מארפ
 איהם ח־עט’ לואװאיא אךער אז איינגיןעדועו׳ האט^לײןי פײער׳ער מיט

 װעט אךער ,געהײמעיאעטךינע שךעלןליבע א אין חבר א פאר מאנען
 איןךער ווײםער פוןיאמיט וועין » פטור אום אוטפךײנגען',' גיכען אין אידום
 זאל מעיםטער ךער אז ,האלטען צו זיך אזוי ניזעהן דארום האט ער , זאןי

.ךיענפט זיין האבען שטקךנ דאךפען
 פ־ן וױיסען מעגשען ווײניגער װאם אז מײנ^ג'איז׳ מיץ ’מאנםענמ־ר —

א זײנען מעהר אלץ קרעט<:םע א  אין צױאמעננעי^ךען יע *וױיסען װאס ך
 גיפעלזר־ א איז באךאן ךער ,זאןי גײטךיא ןעםער אלץ אונ אי;טערעס אײן

 ךי פי־ן שטאאטט^רי^ךע נעגען גראדע איז אץטעךעם זיין ווײל ,מענש ליכער
 ארג / מאן ירנגען וואךטיךעם אײן זאנען נאר דאךף ער ,װיכטיגלףט גךעסטע

• קריעג־ביךגער א האבען פילייפט רועלין מיר
סען־מארס. חער שוואךץ צו' זאכען ךא יעהט איהר —

 ךען,ער ,אפיציעי חיטךען ךעם אבנעדואלטען ניט האט דאם אבער
.ער וויא זעלןע יאס הארצען אין ךעגקט מיניםטער דער אז נעפיהלט האט
 רײךע־ ניהיימע זאנךעןבאךע ךיא געוויסיפון װײםט איהר ,מאגםענילר —

 געבאךען איז פןענינ טהײלרער אומער װען , פאךגיקומען זײנען וועלכע רײען׳
 אבערךא •••• נעוויס אונזין,יגאנץ גרוישער א אלעס װאר ךאס גיווארן׳

 א לרשײנען זאל ,גיווער ארט יעךעי גיפרויכט מע;שען פרן שלעפט_קײט
 םןז־ האטא הונענאטען ךיא' פון' פאלטייא ךיא — אי;טריגא^ט פעהיגער
 פון'אויםגיטראפטע בענײםטערט ױנגערמאן, דיזער נור זאל - אזעלכע

 אומער יצוי װא^ךעךבארע'עהליכקײט זײנע דוךןי שטאךק אבער ,זאכען
•••■ אוגצלפךיךענע א,ײ ב^טאןושצלקעס ךיא צו קוטען נור ער־יאל רןעניג׳

אויסךחק פײלרדיגען דעם צולילי אבנישטעלט זיןז האט סען־מארפ
פון ’ ’
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 האגד־לק » בעשלאסק זיןי האט לואװאױא .געזיכט מיניםטערס ךעם פץ
ענעךגיש.

—מענש• קלוגער א זײט איהר אױםנירעט, האט.ער ״ סען־מארם הער —
1 ■•••!מא?םעניער —
 רײךען לאמיר אונטעךטעניג, אונ נאאיװ זא ךאלע אײער ניט ^פיעלט —
1 ? שנל װיא ןןנערױע פיעל אזױ אויך איהר בעזיצט ,אפען

. פרוביךט :^נטפערין צו וזאךט אײן נור האכ איןי —
 ציזלט , הויז נאןי גײט ,אח־ד 2 איז טאן\יעצט טאקי איןי *וועל ךאס —

 ,אוהר אום»עפס מיר אױף װארט אונ קלײךער׳ פײנע אונ נייע אין אן אײןי
.אײנעם »מיטפיהךען אײןי װע״ל איןי װען

 פון מויל אין אױםדדוק אזא געהאט דואט.עפעס ״אײנער׳ חיאךט ךער
.לײב חךכין א'ציטער דוךכו.ױ,אננען איז סעףמארםען בײא אז מעיקטער׳ ד־עם

 ר3? האט טויט׳' אונ לעבען אויף איײעךער בין איןי מאנסענמןר, —
1.שטאלץ אונ שמחה מיט גיגאנגעןימל אװעק איז גיזאנט\אונ

 פארךער אין גישטאנען סען־מארס איז ^טוןיע בעשטיטטע ךא צל
 ,זײ אױף גיװארט האט כןאךעטע א כךאבינעט׳ מיניסטערם ךעם פץ צימער

א ,ארו?טער'נינאנגען זײ זיינען מינוטען אײניגע אץ אונ  איז לןאךעטע ך
 ךעם כט_עט ,לו-אװר פאלאץ צומ’ ךיכטוג ךיא אין גיפאדזךען אװעק ^נעל

 האט ענךליןי איבערנעביטען, װארט .קיין זײא האבען וועג גאנצען
: אױכניו־עט לואװאוא

 צװועלכע פעןזאן׳ ייא ךעךנןענען זאלט איהר אז ,נײטינ ניט איז ,עס —
.פאןשטעלען אײן־ וועל איןד

. ,ענןםעלענץ אײער ,וױםע;ףג ניט פואכען זיןיי וועל איןי —
 ענט־ קוױץ 4איר זארט ,פךענען אײןי.עטוואם װעט פעךזאן ךיזע ווען —
.מאנםעניער רופען איהם זאלט אונ פעךץ

 פון הויפטאךײנגאנג ךעם צו צוױפאהךען ךעךװײלע איז עקיפאזש ךער
 ,טךעפ בעזוגךעךן א דורןי ,זאל א אין ארײנגיקומען נלײןי זײנען זײא ,פאלאץ

 צו אהנע שליסעל׳ געהײמען א גיהאט האט מיניםטער ךער װעלכען צו
 ךיא מיט בעפוצט געווען איז זאל ד־ער^רױםער ’יעמאנךעןי בעגעגענען

 האט פעןצעהגטער ךער לודװיג וױא ל^קםום־זאבען, טהײעךטטע אוג גךעטטע
щ איץי'אײנציגע בעלויכטען"פון קו־ים גיווען איז ערז אבער :ניהאט ליעב 

 מענש א לײכטער/ זילבערנעם ̂רו־יםען א אין גיפךע^ט האט וועלבע ליכט׳
 אםןי גילעגין זײגען וועלכץ.עם אויף ,"טיש א לעגץ איזןאןטיגיעןטאנען

 אויף נעווארט געוױם האט *>ר .ליכט צום פנים מיטן ,אמ.קאלטעס פאפיעךען
 ערי האט ארײננעקומענע דיא צ־א רורןען ;־עם צײגען זײן מיט אבער ,זײ

ניט (פ״א)י



 זאלען זײא נאר ךעךכןענען׳ ניט איהמ זאל מען אז ,מאכען צו נעמײנט ףט
 א מיט /עזיקט״ זיץ פון אונ אױנען זײנע פץ אויםךןיכןע דיא ב^מערקען ניט

 האט בע?ךיסונגען'אוג זייעךע גײ^טפעךטאויף ערי האט האנד פון מאןי
:מיניטטער צום גיזאגט
? סען־מאלט דאס איז ׳ גוט זעהר —
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 םען־ העו־ר ,אויגק אײגענע מײנע מיטי זעהען געוואלט אײןי האב איןי -
^, ךער געזא^ט געלאםען זעהר האט ,מארס ע  האט םען־מארס וועמען מ

 געלױבט זעהר האט העררילואװאוא :אלײן .קעניג ךעם פאר ךעךלןענט גלײןי;
 געגליכען װאלט איןי .הןעניג צוט אייןןו־.עךגעןקהײט אונ פעהץ.כןײט אײערע

.ךעןפון פךאבע א זעהען צו גלײןי
 קלענסטען אונ נמנךעךטטען יעם מאמןםטעט איסךע בעפעהרט וואס -

.נעפךעגט םעףמארס האט ? ז־מינער זײנע פרן
 אויפהאלטונגס־ אשעדזנער זעהר ד־אפאיז שטאט.עקזיל? ךי -לןע^טאיז־זר

 זײנען מנהנים ריא אןער איטאליענישער, איץ איז ?ןלימאט ךער נןלאץ׳
•'••• װאהנונג מיט"אהעךליכע שלאפ שטאךקער א גיבט ךאךט .פרא^צױזישע

 אלײן דיעןי איןי אבערװעל פאךען, « אהין בערייט בין איןי מא;םענ;ער, -
.חיה וױלךע א פון ^ליק א מיט גיפךע^ט סען־מארם האט ••••’? פאדוךען

 פעך- יער האט / איןערטױןען ניט יזאןד ךיא האט לואװאוא זיבער׳ -
 זעהר זײט איהר ׳ םען-מארם דועךר :געזאנט צופךיעדען ,קעניג שטעלטער

 איהר בעםער ניט דאו־ף מען וויא גישעפט איץ פאךשטעלוט אונ געשײט
 פאר געמאבט אײןי האט װאם קענינ ךער - נאןז,ענקזיל פאהרק ניט אלײן װעט

•• • • מיטךײזענךען א אייןי אייןי גיט ,דיזעפעטטונגם־שטאט נובעלנאטארפון א
 צו• קיךעווע א ווענ אױפן נאר איןי האב מא^םעניער׳ אז־פן, אזא או־יף -
 מײן נעהמען צו ךאךט אום < ךיזשאן פון וױיט ניט יאףף געוױסען א אין טאן

? װאהר ניט ,מיטרײזענךען
 בעשפרעכען אידזר וועט קלײניגקײטען:דיא ,זאגען ניט מען דאךף בעםער -
 ךער אז זאגען אײןי אונ זעהן אײןלי געוואלט נאר האב איןי .אאװאוא מיט

.ריענםט טרײ?נ אײער פאר בעלוינען צו• איץי וױא וויםען וועט הןעניג
 זובעךיג .עךדי, צוייער ביז כמעט געטאן נײג א זיןי האט םען״מארם

 זײן או־יף אבגעשפיגעלט זיןי האט װעלכע ,שמהה װילךע ךיא בעהאלטען צו
’ .געזיטט העטליכעןי

כוינוט אײניגע נאןי בעמעךנןט הןענינ ךער האט ,אלץ פאר פרלער -
שװײגען 1 ’ ’ פ(א,)י
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 זאלט אונ פע?וטוננ דיא פעחאךגען אונ ארומזעהען גוט אידזר זאלט ,שווײגען

 ■••• אלטטעלען’ װעט איהר וועלכע פעןזאנען ריא אויף אויפפאםען אױןיװט
 זאלט איהר ■••• געפאננענעם ךעם פיר אךץ ךךןי דןאבען זאלטיאיהר וױיטער

 ;מאנםענ;ער וױא ,רו?ען אנךעןש ניט איהם זא ;איהם מיט בעגײן דועפליןי זיןי
 מיט װעטךײדין אידור הוט,יווען ךעפ פאראיהם אראפנעהמען איהרזאלט

 ווען ,אנוועזע;דוײט זיץ אין אניד־ערזעצען ד־אן נור זיןי איהריזאלט אונ’ איהם
 האלטען מוז מען וועלפען מאן, ױנגער ךיזער .ערלױבען 1אײן עס װעט ער
 אידזם מוז מען ךאפ שטא;ד הױכען אזא פון שטאמט געפאגגשאפט/ אין

.געפענגנים אין יזאנאר אבגעבען כבוד
 םען־מארם האט ,בעפעהלט ךער,קעניג וואס *עךפילען אלעם װעל אץי' -

.גמןנטפערט
׳ איז עפ׳ גױטיג וױא װיבטיגםטע׳ ךאם איז ךאם אונ ,ווארט א נאןלי - ’
 איז אזוי ,שטאטט יוואנען.ער פרן װיםען ניט נאר זאל ױננעךמאן ךער אז

 ׳גי זאל ,שטאנד העכםטען ךעם פון פעןזאן אײנער טהײיער לעבען זײן ־אױןי
 געז^גי־ זײן פיר זאךגען גוט מען יאל $7עךלאלט ער וואס ,האבען אלעס
 / פאךקומען נאר זאל וואס.עם םען־מארס״ זזעךר װאךט, איין מיט •••• הײט
זקאפ.ז זיין פון אראפפאלען ניט האר״זאל אײגציגעפ כןײן

%* אויפ־ נעוױםע א מיט אױםגיךעט רןעגינ ךער האט װערטער לעצטע ךיא
 פון אב^ייני גענומען סאינר פון מאןי שטאלצען א מיט האט אונ״ ךעגוננ

.1ךיענער זײנע
 האט אונ זיןי а םען־מארםען מיטנענומן גאכהער האט מיניםטער ךער

 אי^טרוגן־ נײטיגע אלע עקזיל גוןעךנאטאר״פון״ נײען ךעם איבעןגענעןען
.פאפיךען אוג ציאגען

• נעזא^ט לואװאוא האט אוועקגײן׳ בײן געהאלטען שױן האט םען-מארם וועןт י
? כןעבלג ךעם פון לעצטעיוועלטער ךיא איהר געךײנקט -
 האר אי^צינעם .קײן ,פארקומען ניט זאל יעס .וואפ :מא;םענ;ער < יא -

.כןאפ״ געפאנגענעמם יעם פון אראפיפאלען ניט זאל
ט,;עץט ע בעדײנקט אונ נידי^קט -גו נ ײ  מאיןיםטעט זײנע :װערטער מ

 פעך־ צו זעדזען דאךפען מיר ’< גוטםלףט זיין פון אפפער שטע^ךג'אײן איז
י ’.אליין איהם גענען איהם טהײךיגעןי

״ אױסגיךעט לאנגזאם םען-מארם האט ,טיעף זײנען וועךטער אײןןרע -
• דאךף מען וױא זײא פעךשטײן צו ז־בען װעל איןד

 ךעם ארויפגעשטעלט װילענךג ניט װיא אזוי ?־ר האט ךאם זאגענדינ
" טאנטעל זײן' אונטער נעהאננען איז וועלכער פיטטאלעטי, .

 איז ךאם אבער ;אליםגעױופען מיניםטער ךער האט !אויפנעצײכענט -
מיר האבען געברויכען׳ ךיזען וועלען מיר אײךער .מיטעל לעצטער ךער שױן
. '9 גיפעהךליבע דיא ןעמעךנןען ניט זאל פוען אז ,געפינען צו אנךעךעימיטעל נאןי

עהנליכקײטי ״ ״ )יא׳פ(
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ט ײ ק כ י ל ן ^ ם פו ג ־ י ענ ק ם. ע ג ל ו ס א ע ען ך ג ^ פ י ׳ נ א ר מ ע ט כנ עזי .ג

ג ו נ א ך ק ג א עי ז ל ךיז ע ט ך ע ו ט ו א ר דו ן ע ע מ ו נ ע נ ? א ר ע א א פ י רו ק ? י ט  ק

י ן ט ,טו א ה ״ ס א ו ט ו ן ל ע ך ע ע א ן ס ױ עו ף ״זאןל ג י ו פ א ע ש ך ג ׳ טי ו ו א ל י פ ען׳י א  פ

פ ר א ט בז א ל א ה ע ט י ן צ א ט ע ען ,ג ט ?ןר וו א ן ה ע ה ע ךז ע ז ,ך ם א א ז ’ ך ע אי נ ײ  א

ע נ ך ע ז ײ ע א ן םנ א ר מ ה ע ג ז י צ ^ ט ק ל ע ט ^ ע ע ע ו פ א ז ו ן צ ז פו אן ל ן טיי ר ש ע / ל א ט  ס

ט א ץי ה ן ז ע פ ױ ט ש ע נ נ ם ,א א ו ם ו א ט ך ; ײ נ מ ו ט א א ק א נ.לר ה נ ו א ן װ א ט ע ט ג י  מ

י ן ך ע ג ױ ען и א ג י ז ד־עם צי א ל ע ט ו ? י ג י ט עלזמ ע ו ס ו א ען ך ם א װי י ו « ו ען, י כ לי ר ב ע  ג׳

ען ן ןו ע ט מ ע ו ן י>ם ו ע פ ך א .ך

 אלם מױל אויפץ פיפעל זיץ ארו^נעלי^ט ז־אן האט מיניכוטעלי לעל
 דואט ,םעיןלעט ^טלע^קטען אץ האלטען זאןי ליא דאלף מען אז ,צייכען

 אזא ^פיעלען יװעט וועלכע ,טאקיןע דיא פערעקט צוליק זאוש&עלטיג
 חבר זײן אבנעלאזען דואט אונ י ,געשי^טע אונזער אין יךאלע גרױםע;

.ווערטעל וויא מעהר גערעט האט ’ װעלכער , אבליק מיט
* #

*
ען ם וו ר א מ - ן ע ט ם א ט זיןי ה ל ע ט ש ע ת א ן פ ם אי ע ם ך א ל ף ש ױ ם א ע  ך

ן טײןלי א פ ג א מ ר ל ,א ע ד ט א י ה ר ע ט ל ן א א ך א ך ב ײ ל ן ג ע ^ א ט ט ף ע ז ,פ ײן א  ק

ם ט י ט ג ע ו ן ו ו פ ל ע ט 1ך י ן ג ע מ ו ק ם ױ ל ר א א ם פ דז ט .:על .אי א ױן דו ג ש נ א  ל

ט ל ה י פ ע ז ,ג ר א ע כ י ל ק ע ר ^ ם א ל טו ט ט ל ב ײ ל ף זיןי ק ױ ײן א פז ז א .ק

 וואר щ לטטונךע! זײן אויםגערןליבק האט אגע^ט י לואװאוא׳ס
е האבען װעלנע י ,שלאם »ן אײנוואהנעל ךיא ’ װען אבענד אוהר 

 .בעט צו געהן » געקליבען שױן זיןי דואןען ,רענילמעםינ זעהר געלעטט
 פאך־ _קיץ זארגלאזיגקײט 'ױגעגךליבער זיינער אץ האט װעלכער ,הענרי

 אױטצו^טײן, וועטיהאבען צרות'ער ^רעלןליכע פאר וואס נעדואט נעפיהל
.מוטער איהר מיט געליןטע זײין לעבין ךעם פעך^ראטט דזאט

ם ר א מ - ן ע ט ם א ט ה ל ע נ נ ױ ע נ ט ו ר ס א ע ס ך א ל ט ש מי ע ' ײג ת ז ך ? ו  ך

ע ך ^ א ב ם א א ו ן ו ע ו ו ע / ז י ג א י ה ע ם צו 'פ ע ל ר א ע ך ץ ט א ל ע ר ,װ א ^ נ צ טי י  נ

ם ע ט ו ץ .ג ם̂‘ א א א ל פ ר מ ע . ז י ר א ע ב ץ א רי ר א א ר נ ע ט ײ ל ג ע ן ב ײן פו  ז

ן ע ה ט ך ע ו ר ו ב ם ״ דו ע ר ך א י א ש מ ז ר א ז א .ר

ל - ל ע , ה ם ר א מ - ן ע ט ם א ר ה ע ן י א ל א / ב ט ג ע ך פ ע נ ג ך ע ן ג ו ט ק ו ר  א

י זיןי ט י ם מ י ו ל ק ג ע ר ל ,ש ה י א ט ״ ג נ ײ ל ל ב י ם’ מ ױ ו ע ט ג כ י ל כ א נ ן א ־  פ

ען פ ^לי עני ז ‘הן אן 'י ? ה

־ - י ט א ל א ו ען ו ו עו ל ג ה ע ן ז ע ך ע לי ? ן / צו י ל מי ל ע ט ,ה א פ ה ל א מ - ן ע  ם

ט ל א ן ט ג ך ע פ ^ ע י ען ג ט איןל־ וו ל א ם װ ע י . ײן ט א י ט נ פ ל א ל ע ען נ ל ײ דז ט ט 5 מי

י - ען ײנ ען ז א ר י ם ך ע י י י נ ו ז ג א י ך ע ױ ר י ? ט

 שטאלץ מיט םען-מאלם האט ; העלר מיץ ,טןענינ פון אבעפעלל -
. פאפיעל ’ אגןעניגליכען צײגענךיג / אויטגעלופען

נ י )דא׳פ( ו א
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 אונ שטיל ערי האט ? מאיעסטעט זײנע פערלאנגט װאם אונ -
געפרעגט. ניעדעלנישלאגען

.העךר מײן ׳ שוועךד אייעל -
 אקום איהם דואט שוועלד׳ זײן אראפגענומען דואט באראן ךער

 זיפץ אטיעפען מיט יאיהם האט אונ טהום:אהײלינ װי־א אזױ גענעבען
.פען-מארם׳ן אבנעגעבען

 מיר פון איהם נעסטט װעלכער ,ךעם צו שוועךד מיץ איןער גיט - ’
 אונ / געזאגט טאן אטרױעליגעןי מיט .ער האט ,םען-מארם העלל ,אװעק

 זײן געךיענט טאפפער האט שווערד ייזעי אז ,זאגען צו ניט פעלנעפט
̂עם װעט .ער ווען דיענען׳ אויך נאך איהם וועט אונ פאטער זעלינעןי . 

.מיר פון פעללאנגען
 צו אהנע / נעזאגט סען-מארם האט ,אלעם ניט אבער איז ךאפ -

.רײדי &5באךא ךעם אױף אפטען״
-  .קײן ;סען-מארם הערר ,זאגען צו האט איהל וואם ,אפען זאנט '
 אץי בץ צײט אלאנגע זײט שױן דען ,ניט יעצט מיןי װאונדעלט זאך

. .ענךנען בעדאלפט אזלי זיןי האט זאןי ךיא .אלעם צו> פארברײטעט'
ךיא גייחלדיג י אן נעהמט איהר אז / פעלנניגען כויט זעה איןי -

 זלף־ זאלט אײןי״איהר איןי בעט דארום , .קעגיג אונזער פו-ן בעפעהלע
—אלייןע• צ־ פארפרײטק

? פאהךען אוועק ךקי איןי דאךף -
םען-מארם האט ,מאיאר העררן ךעט פון נןאמפאגיע דער אץ -

 פיהרען איץי ̂עם וועט ראזארזש׳ן/ אױף אנציינע^ךיג גיענטפעלטי
.פלאץ בעשטימטען צום

 וױל כןעניג ךער פאריז? געוױם איז פלאץ פעשטיטטער ךזער אונ -
? מיר מיט רײדיען
 סען-מארס האט / זאגען גיט בעשטיכוט אײןי איןי • .קען ךאם -

.ניענטפעךט אױפװײנענרינ
 באראן דיער האט ? מיןי פיהלט אידור װאו ניט ידען' איהר וױיםט -

י ראזארזשק צו זץי געפלענט'אומהןעהךענךיג
גאגצער ךער אונ אױגען אעענאםענע פלוט 'מיט ,רויטע ךיא -

גאר.קײן דןאט םען-מארם אז ,געצײ;ט האט מאיאר ךעם פון אױםזעהן
.אנצו-שפוךן איהם אום ,געזאלעוועט נים שנאפפ

,פלאץ אויפן בלײעען אײןי וועל אץי ווען ,זעהן עםV וועט איהר
.ױענטפעןט נראב .ער האט
 מיט פאהרק צו האב איןי אז / אמח ווילפןליןי .עם איז אלזא/ -
 זיל א׳מקעהרענלינ געפף>גט װיךער ךעריבאראן האט ? מענשען ךעם

.םען-מארס׳ן צו
יא )דא׳־(



 צײגענךיג ,גיע^פעךט םען־מארם האט ,אױפזיכט )יץ אונטער ,י_א -
.זיעגעל ,קעניגליבען יעם מיט אבעפעהל

 אלטער ךער האט וועךץ, .עךפיללט זאל הןענינ דעפ פלן וױלען ךער -
• אקרענץ געןענךג אוג קאפז אראפלאזענךניךיא אויםגערעט

10

ר ע ♦ ך ט ס ע ר א

 מיט פען-מארם האט. ,העךר מיץ ,זאגען אײןל־ פמז איץ אבער -
 אװעגןפארוךק ״אײער אז באראן/ אלטען צום גץאגט שמײפעל אבײזען

.טאן צו• דזאי איןד וואס דעם פון אהעלפט נור דאנעןיאיז פון
 אונ אוינען ךא אץ אלטען ךעם 1גישטעלט זיןי דןאבק טרערען

:אױפנערופען שטיטע אצובראבענע מיט האט >גר
 זאנט אןער שילער•-•• מײן האבען דאןפט איהר װײס/ איןי אה, -
? ארעםטיךען אויןי איהם געקומען ךען אידזר זײט ׳ םען-מארפ הערר ,מיר

 םען-מארם האט בעא^וואךטען, ניט איץ.קעןי רועלפע אפראגע נאך -
.אבגע׳פניטעןז _קאלט
 נעזאגט אלטער ךער האט ,פען-מארם העו־ר / אוים מיך הערט -
 ,אלעם װײפט איהר אז זעה איןי ,ענעןניע אװגעװאנליכע אײנע מיט
 או^ליגןליבער אײן װײל / שולדיג בץ איןי אז , זאנען .קען אלײן איך

 .ךער שטאאטפ־פעקךעט אוױכטיגן אין ארײננעמישט מץי האט צופאל
 / ךאןי !•••• ?דויזאם איז ךאם •••■ 'ןעשטךאפען יעצט מיןי װיל .קעניג
 אונטער מיןי ניב איןל ,גוואלךען מאןיינךיגע איך אז איהר, זעהט
 העךר׳ מיץ ניט׳ זאןי נןײן דיאןל ווײם .ער מאן•••• ױנגער ךיזער אבער

 איןי וױא שץלדינ ניט איפילר איז .ער !איי־ןי שװער איןל־ / ניט זאןל־ _קיץ
 ךיא אין יאהךען זײנע אבגעלעבט ךא רןאט .ער .װעלען צו אהנע

 פץ ארויפנענאפען ניט מאל איז/אןי/כךן ,ער ;אי^זאנזקײט גרעםטע
 איהר וועט ,זאנט ׳■•• געפעהךליןי פאל .קיין אויף איז .ער שלאםי. ךזען
.גיפרע^ט ציטערע^ךנ אלטער ךער האט ? ארעםטירען אויןי ד־ען איהם
.אןגעהאקט איוזפ םען-מארס האט ■••• שװײגט -

щ שנעל איז הענרי א?נ ,פליט גיכע געהעױט זיןל־ האןען 
 קאפז שײנע זײן ^טאלץ אונ יהויןי געהאלטען האט ארײננעקומען.י.ער

 ארוי^לײגענךינ / או־יגען זײנע מיט בךענענךיג ,אבגישטעלט ־זיןי האט אוג
 מיט נעטךאגען שטע^ךיג האט וועלכען,ער זײן'שווערד אױף האנד זײן
 טרויער־ נעטךאנען האט .ער .צײט יעגער יאץ אדעלינע אלע ו,ױא ,זיןי

אלײן פןלײךער _ ךיא אבער ,.קעניגין געשטאךגענע דיא נאןי קלײךעי
־ייינעץ )דא׳£(



 נאך גױואנטען שענםטע אונ בעםטע ךיא פון גימאבט געװען זײנען
.מאדעם לעץטע דיא

ךעך־ איהט דואט .ער ווען ,ני־וואױען אצוציטעלטעל איז לאזאלזש
-אויעל ״אויף׳ן םען-מאלם׳ן געזאנט װילענךנ ניט האט ער אונ ׳ זעהק : 

•••■ !הןעניג ךעל
ינליק, אפײעלךעען מיט אננױשטעלט ̂לי־יץזי איהם האט סען-מארס

ק חאט ״קײנער אונ ער אין .געהערט גיט וואךט דיז  צײט 'זעלבער י
ם אטיפעןינײנ םען-מארס זיןז האט א אןי ט ע ."ימאן י^גען ג
 ־צוים רײךענייג ,גיפרענט ״הענרי האט ? אזוי;פ ד־א איז וואם -

 צווײא געפיגען יךא וועל איץ אז 'געיא^ט, מיר האט כוען .באראן
 בע־ איןי האב ת־יף דיעם דולפױמעדיג אבער ;.קעניג ךעם פון אפיצילען

• אױסזעהען שלעכטען זעהל פון מעלשען אבאנדע װעןט דיא לעבץ מעולקט
אר, דיער אויקגעתפען וױלענךיג גיט האט ■••• טענשין מײנע - אי  מ

בעלײךיגט.י געפו-נען זיןי האט וועלכער
 אילעל וועגען מאנען ניט קאמ£לימענטזו .קײן גאל אײןי הןען איך -

 ױקענט זײא האי איןי װײט זא גיעןטפעלט• הענרי האט ,אויםװאקל
 '.ענליןי מעהר אוים מיר זײא קטעל,יזעהען;פינ דעל אין בעטלאבטען

.םאלדאטען אלס'צ,י לױבעל אבאנךע »
 םען-מאלם אבער ,גיװאלט.ענטפעלץ ״עטוואמ איהם האט ראזארזש

.יפלי־ק אפילפטעךליכען מיט אןניהאלטען איהם האט
 האט / םען-מארם העלר ,געזאנט ניט נאל כויל יאם האט אילל -
./עמעלקט באלאן ךעל

 יעצט מיל האבען װאס אנויטפאל, פיל דא זײגען טע;שען' ךיזע -
 ,אונטעל זיןי גיבען מאנסעניעל’ אונ איהל וױא אזוי ? ךעליבעל לײךען צו

.דזילף זייעל ניט איןל דאךף
 הענלי דואט ? דןעלל מײן ,אײןי » אינ ? אונטעל מיןי גיי אץי -
.ניפלעגט איבעללאשו^ג אוינ כנים מיט

 םען־ האט ,״קעניג «ם ;א^לעלן ׳ מיל « גיט ,מאנםעניעל ,נײן -
.גל״נטפעלט מאלפ
? בעךײטען יאם זאל וזיאם י כןעניג’ צוט -

.אזיעגל מיט »ן,קענינ אפעפעהל גיציי^ט איהם האט פען-מאלם
.גיפלעגט פעלװאונדעלט הענלי דואט ,קעױג דעל מיל צו ךען האט וואם -
 עןוועלד אייעל י אבצוגעבען מיל אײל בעפעהלט מאיעםטעט זײנע -

 בעפעהל ךעם האב איןי װאו / פא״לאץ צט פים נאכפאלנען מיןיי אונ
.אוועלןצישיהלען אײך
•— ? גײואױן ךא איז וואס '•••••פאלנען אײן־ !••••ישוועלד מיץ -

אדואם? עס’ איז זינען? פין אלאפי איןז־ בין
מאנםעניעל (2)יא״
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 / שטימע זיסטע ךא מיט ניזאנט סען-כוארם האט ,מאנסעגיער -
.או>טער ליבערקט זיזי גיט ;אויפגעפינען גיקקט נאר האט וועלנע.ער

 בעמערקענךיג אױסנעשךיען/ הענרי האט !׳••••זעה איןי וואס ,אה ־1
 דיזער ' ■ םען־מארם פון הענד דיא אין לעהרער זײן פון ^װעלדי ךעם

? לעהךער מיץ / אײערער איז יאס ,שװעךי
 ;שטימע ביטענדע מיט אפנירופען זיןי באראן דיער האט ,מאגסעניער -
 .ייקעגיג יזיין פון נאמען אין שװערד זיין נאר ?נראגט אךעליגער מיץ
 שווערד דעם אךעליגער ךער ממ י ,,עס פערלאגנט כןעגינ ךער ווען

.געבען ציךיק
 האט ,ךא מען ךעט איהם פון נאר הןעגיג ךער !.קעביג ךער -

 בענײן «ז אום גאר ךאם אונ ;אױכןגעשךיען האךץ ארג צאךן מיט העגרי
ניטי נאר וױיס ךערקעניג וועלבע פוןי געמײנהײטען' אוג שאװ־טהאטען

 סען־מארם אונ באראן ךער ׳טךעק מיט האבען ■' טאגפענײער -
.אוי?זנע^ךי?גן

? גיזאגט שךעללינעם אזוינעס דא איןו־ האפ װאם ? איהר וױלט וואס -
נער ךער האט אונ נעס גיךעבטען פון ניווארן זיזו אויהער איז מאן י̂ו

 אליץ ראזארזש אפלו ךאם ,בײשטעהענךע דיא אויף ניוואךפען בליק אזא
.אױגען שיוךע אונפערשעמטע זײגע אראפנילאזען האט

,פרן,קענינ גאמען אין גיקומק זײט וואס איהר ׳ דיאןי מיר ?גרקלעךט
 ױאס ראןי מיר יעךקלערט ;אויםגערופען שטיטע ךאנערענדע מיט דזאט.ער

 שטײט אט ■' בעפעלען שךעקליכע אונ אונגיךעכטע ,ימע גיה דיזע בעדײטען
 גןיץ האט װעלכער אךעלמאן׳ אלטערי אײן' סען־מארם״ העךר אײך, פאר
 ;הןעניג ךעם וועגען גמאגט גיט וואךמ עןלעבטעס לעבען.קײן זײן אין מאל

 אינ עניג(ר גאט פיר גיטאן גוטעס נורי לעבען גאגצעןי ־ױין דזאט וועלכער
 לװעךר זײן אוועק איהם בײ נעהקוט אונ פלוצלינג קוטט איהר אונ - מענש

 אזוי האנךעלט מק ױארום זאנען ניט אפילו אונ,קענט / פרײהײט זײגע אוני
איהם מיט או^עךכארעמליןד

 אוןטהײלט מק ,אונטעךיךאכען םען־מארס איהם האט מאנםעניער, — י
.1פאלגק זיי מוז מען ;הןעניג פץ פעפעליען ךיא ניט

 פ־ן קינד א ניווען ניט איןריװאלט אויגי אה, !זעלפע דאס װיךער -
 וואלט איןי ווען ;וױפען ניט מיר פון וױלען וואס ,?גלטער־ן גישטעלטע הויןל־

 איןי דאפ ,נאט בײ שװער איןל־ ,טאג איץ אויף גור אפילו ׳ א'כןענינ גיוויען
 א־צױ־ אונ ניךערטךעכטינלןײטק אלע ךײע פון גימאבט פוף א גלײןי וואלט

■•■ !ךעבטיגקײטען
 מענשען טומקדעי װאס /“הןעניג א ניווען וואלט איןל־ ״ײען װעךטער ךי -

 ךיא אוייף גימאכט אײנךרוק אזא האבען ני^פךעןי זײער אץ פטкч‘ גיברויכען
א*ז דאס אז / געפיהלט האפען זײ גיװאךן. בלײןי זײנען זײ ךאם צײהעיער׳

ט )דא׳פ( גי
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.וץערן עלפילט מאל א אמת׳ן אין הןען עם נאר ,אויסךױרק אײן ןלױז ניט

 געמאכטע װײכעלןע א מיט אנױפאננען םען־מארס האט מא^םענײער
 אלטק אײעל אן ניט אונפאלגעםט געפאלען א אונז טוט ,שטיטע גוטע

 זײן פוןי אויספיהךער ךיא נןענינ׳י פון ךינער ארימע נאר זלינען מיל לעהלעל/
 לןעניגליפע פון דורכפיהרוננ ז־יא פון אפ חײ?גט לעבען אומעל .ווילען

י—• געוואלט ױברױכען דיאלפק וועט מען װען ,בעפעהלק
 ;אױםגעשױען פערצווײפלונג כויט הענלי האטי •••• ! געוואלט —

!נור ?רופיןט
 זײן אללםגעצלגען גלײך האט״על ,וועלטעל דיא אױטלײדיענךיג אוג
 מען אױב ,געטאן פךעג א טליק א מיט האט ראזארזש .^וועךד ?לא^־ען

 בעמעךקט אויןי האט באךאן אלטער ךער .הילפע צו מקשען זײנע רופען ךאךף
« אום אונ ,פליק ךעם  גיטאן וואלף א זיץ על האט גישלענ׳ א פעלמײךען י

.שילער אוקניבךאכטען זײן פץ פיס ךיא צו
 אכטעט אוג ליעיט אידזל אויב ,אױטגעשךיען האט?ןל !מאנפענל־ר —

.אייןי ןעט' איןי ,פץ.קעניג בעפעהל יעם פאלגט ,וױנציג פיעל מיר
 האט .על .פואן ױננען בעחהיגט.ךעם ביםעל א ?!לײןי האט ביטע ךיזע

 אויף איהם פאל שטײן זאל לעחךער גיןןהךטעל זיץ אז ,צהעהען גיכןענט ניט
א .קניע ך

 טלױעל אונ ביטע אײעל , גיזאגט ,על האט ,העלל מיץ ׳ אויף שטײט —
.אױפטאהן ױקענט וואלט געװאלט וויא מעהל מאכען

 שװעלד זיץ פון שפיץ ךעם אונטעןנילייגט על האט צײט גלײכעל צײ אונ
 מיט שטינןעל ךיא ל.אט ארנ איבעלגעטלאכען איהט האט פוס'״ זיץ אונטעל
 1.סען־מאלסן איבעלגיגעבען פעךאקט^ג אונ שטאלץ

.געזאגט ̂על האט שוועךד״ מײן נעהמען איהל כןענט יעצט —״ י
 איז שווערל ךעל ״אויב געלןימעךט, ווײניגי גא^ץ זיןי סען־מאלסיהאט

 צו אום אונ גיהאט, ניט איהם האט הענלי אבי ׳ צלטךאכען אךעל גאנץ
:אויםנעלו-פען על״ לואט ני^פלעך אין שטעלו;גען װײטעלע פעלמײךען

т.פאדזלען לוהיג מיל קענעןז ;עצט / קומט —'
 צ,ים גיזאנט הענלי האט ,אוטאךמען ?לידמנל זיןז״וױיני^טע^ם לאמיל

 אז ׳ גיזאגט מיל האט איהל ווען ׳' גיהאט לעכט האט איהל ■' אה באלאן״
אונזעללאנע״ צו פאפען זײ :ךאלףטלאנעןטלויעל?ןלייךעל איןי

כןעניגין־מוטעל, ךי טלטיפון ךעם נאןי א^גיטאן יןלײךעל ךזע אידדיהאט —
.גיפלעגט םען־מאלם האט ? וואךןל ניט

 הענלל האט ?לא^לײןי, פון אךעלינע אלע טאן ךאךפען אזוי אונ ,יא —
.טקטפעךפ זיפץ א מיט

 אלגען ך אין טלעלען מיט באלאן אלטעל יעל האט מיגיט איןיחעזעל
:אױעל אויפן אײנױשױטקעט אייהם דואט אונ שילעל זײן אלומגענומען

מײן ' י
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—• !גישטארבעו איז מוטער אייןןר ׳ קץד טײן —
 דואט ,מאן ירנגען ךעס צ־־מישט’ גאנצען אין האבען װערטער דיזע

 אראפגילאזק האט'זץי שפוךעריאוג א וויא שאקלען צו אנגיהײבען זיןי
 וועלט װעלכער אויף װיס?ןנדיג ניט שטודןל שטעהענדעען ךעתיײ א אויף

.איז ?;ר
 שלעפען צו אװעק נילעגענהײט ריא בענוצט גלײןי האט םען־מארם

אלטק. ךעס

11

ט ך ה א פ ך ע רי. געקיימניס♦ ךאס הענ

 איז ,ער אז ׳ ב-עמעךקט האט אונ זיןי צי געקומען איז הענױ ווען
 איינהאלטענךג קוים ׳ געזאגט האט,ער / אלײן סען־מארםען מיט געבליבען

ל אויפךעגו;ג אוג כעס פון זיןד
•••• !פעןטיג בין איןז־ םען־מארם, העךר קומט —
 ניט מאכם איהר וואס ׳ מאנסעניןגר ׳ בעדױעון ניט וועט איהר אונ —
 זאןל־ קיין .שטימע זיסע א מיט ױענטפעךטי יענער האט ,שטעתננען קײנע
 זיין אײןי זאל ױײזע ךיא אז , זאךגען װעל איןי אונ ,פעהלען ניט אײך וועט

.מענליןי גור וױא אנגענעלזט
 געהאט נאןי דוענרי האט ,רןוואלען נײע ,העךץשמעךצען נײע אבער

 האט זאל/ פון בײךארויםגײן גיהאלטען האט ווען.ער ךען .איפערצוטךאגען
 האו־צען אין גיגעבען שטאןי א איהם האט װעלכער ,געווײן א ךעך־העךט ?גר

 , שארלאטע געליבטע זײן געוױינט ךאםהאט מעסער׳ שאךפען א מיט וױא אזוי
 האט אונ נעפענצימער א אין געשטאנען גךע:שטו א זייט שוץ איז וועלכע
 פעםט איהם אוניהאט איהפ צו געטאן װאךף א זיך האט זי־א געהעףט• אלעם

קי ציטעךנךע איהךע מיט אתקוגעגופוען  צו ניט זעהרגעגליכק וואלט .ער .ה
 ?>־ר .העלפען געהןענט ניט זיך האט ?גר אבער ,מינוט ךיזער אין איהר זעהן'
 נאכלוער אונ האךץ זײן и געצײגק « אונ ארוטנענומען או־יץל־ איהר האט
 אײנציגען ךעם קרײץי, גאלךענעם א דואלז איהר אריף אנגעטאן ער האט

.מוטער זײן פון אגךענקען
 טרױעריגע ךיזע פרן געךיהרט געפונען ניט גאר זיןי האט םען־מארס '

 געפאנגענעם׳ זײן אוועקצושלעפען ניכער געזוכט,״וױא גיר האט אונ ?וצענע
 לײךענשאפט טהיףשע מיט פול בליגןען ניךערטלעבטיגע ךעןבײ וואךפעגדיג

 ,לעבעךיג ניט טויט ניט געװען איז װעלכע מײךעל׳ יונגע אונגליקליכע אויףדי
 איהר יעךשטען׳ איהרי נעװאלד מיט אוועק איהר פץ מען״נעהמט וואס

.נעליןטען אײנציגען
̂קענט ניט האט הענרי מײךעל ךי פץ לײךען שךעקליכע דיא זעדזען צו ני

נ י Г' )דא׳פ( או



 װאו , פיהלענךינ גיט ,סעףמארםן פון אוועקפיהרען נעלאזט זיןי האט אונ
 ארײ?־ איהם ל,אט מען אידום. אתם טהוט מק וואס איהם״אונ פיהךט מען

 דוצע;ד א מיט אתמגעלינגעלט גיווען איז װעלכע ,א.קארעטע אץ גיזעצט
 נאר זיי וועט 'מען וויאט אלעס טאן צו בערײט ,מענשען בעװאפענטע נוט

 דיא נאןז װעג ךעם אױף אװעקגעפאהךען שנעל איז מען אונ ,ןעפעהלען
 אוועלןגעפיהךט צייט ךעךזעלנער אץ כמןןט האט ראזארזש .עקזיל שטאט

 איז או^ליכןליכער יער װא־י פעטטועג אנאןךער אין באךאן אלטען ךעם
 זיץ ניט מען וויייס יעצט פיז גאןז יאוני ;טױט זײן ביז פעלשפאלט געבליבען

̂ד אונ צרות אויפגעגאעען»ן איז *>ר װאו פלאץ’ ךעם ניט אונ נאמען  - יעלע
 וועלבע געשיכטע׳ שךעקליכע גאגצע ךיא געהאלטען מען האט געהײפ אזױ
.ךא פעלצײלען מיר

* *
*

 האט הענרי ךען ,איבעליג גא:ץ גיווק זיינען מענשען בעװאפעטע ךיא
 אײנצעלנען אײן אויפרײךע;ךיג ניט אפיא עקזיל פיהרעןינאןי געלאזען זיןז

 טוהט מען װאס < פידזלט אונ פעןשטײט ?יר אז ,צײגען זאל וועלכער וואךט׳
 אז ׳ ניעךערשלאגען ארנ אזויאבנעשװאפט געווען י איז .איהם ךאימיט

שטאךבען. ניט זאל יער האבען » מורא א^געפאעען האט םעףמארס
 זיץ ןעסטען צום װאס גיעהאגדלען צו געזוכט האטיפען־מאלס רארום

 האט הענרי .היגזיקט יעךען אין קוה גאלךענע א געווען איז וועלכער אןפעל/
 בעפוצט אונ מעבליךט צימעלן׳ פיעלע עקזיל פרן פעקפו^ג דער אין ןעקומען
 האט ?נר וואס אלעס גישטעלט צו איהם האט מען אלט• שע^טען אױףדעם

 ךיא איהס געבען צו נעזארגט איבעלהויפט האט טען אונ פעללא^ט נור
 האט .ער װאם שװאנהײט א - װעש י אונ קלייךער בעסטע אונ שע^קטע

 .פון.עםטײיןי אנא 'נקעניגין געשטאךבענע ךיא זײןיכווטער״ פון עט׳נעי.לש
 ךעם נעפע^גיס,י» אץ נול״זײן щ קען מען וויא ק*רײ, אזוי געוןען ;גריאיז
.שפאצילען צום גאלטען געפלאנצטען פײן א גידואט אויןיי יער האט אלעמ

 *ער ךאס »א נאטוה פץ נעבױט אוינ'שטאךק ג:ױנ ניװען אבער איז ?ןר
 אנגעפאננעןצודינלןען האט זיןיאונ נעקומעןיצו ארופ צײט קולצע א אין איז

 « אלײן געזוכט האט .שינןזאל א^געווײנליכען / זעלטענעם זיין וועגען
 זײט איהפ״ארומגעליננעלט האט וואם ׳ גיהײמנים ^רויםע ךאם זיץי ?נךלןרעלען

 .געממשעט לאננ יאהרען שוין האטאיהם וואם אונ געווארען געבארען עראיז
 ער אבער / צופאלען אונ זאכען טױזענדעללײ פאךגישטעלט זיןי האט ער

̂ט  פלעגט אלג ניט גאר וויא גוט יא אזיערוױיס ךערצל מאליקומען אלע פלעו
איןיי?״ פין ״וועל ־• זעלבעפראגע די אױף שטעלען פעךץװײפל^ג מיט וױיער זיןי

 זײנען וועלכע ארעםט זיין פון אומשטענדק ליא איבער נאלדענלןענךינ
האמ ,געלאנכןען צופלאנטעלטע זײנע אין פאךנעקומען איהם ביטלעכװײז

איהם ' ״)רא׳®(
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 האטפל!ײן ווען,ער צײט, איןךער ךאם ,זאןי אײן אייבעךראשט איהם
 = געזאנט לעהרער אלטער זײן איהם דואט טויט*, קענינינס ריא װעגיך טרויער

- ז ק נ ו א ^ ע נ ^ ר ע ־ ו ס ר ^ ־ י . ־ ' • ־
׳ גי?ךקט אױפהער אהנע זיןי ?גר האט ?׳ בעדײטען דאס זאל ,װאם

 מוטער זיץ הןעניגץ'אונ ךי אז ׳ פארק^מען איהם״אלץ ?לענט מאל יעךעט אוג
 גענןקט ניט אלײן זיןי האט ער .פעמאן ריזעלפע אינ אײנע וויא אזוי איז

 נאכנעךײנקט, האט %ד װאםמעהר אבער ,קימט יאם אזױ וויא ןנרקלערען/
 לןיינע איז מו־טערי זיין אז 1 לעראיבערצײגונג צו געקומען ער איז אלץמעהר

פןעניגין געשטאךבענע ךיא וויא געװען א^ךערע
 שטענךיגע זייגע אין גישטאנעןפעךטײ׳־פט אזױ איז הענרי ווען , טאנ אײן
 גראךע דואט וועלנער ׳ סען-מארםץ פון .קאבינעט ךעס אין נעךאנקען

 / /עשעפטען זײנע ווענען שלאס פון אנךערען.עק ךעט אין אוועגןגיץ געמוזט
 איז וועלכע , קעסטעלע’ אויםגעשניצטען אשײן אויף גיפאלין ןליק זײן איז

 אז דןיידעדמאנט/ ער־ האט י ?לוצלו;ג5 .שרײבטיש אויףץ נעשטאנען
 ךא׳ אונ בעפעהלען ךיא '..קעםטעלע דעם אין ארײן שטעקט םען-מארס
 אזוי זיןז האןען אויגען זײנע פאריז. פון בעקומט .ער וואם קומענטען׳

 דיא ,יפייער וויא גיוואךין רױט זײנען באקען זיי־גע אנגעצ,י;ךען,י וױא
 האןען העגד זיינע אהאטער\אונ מיט וויא עקלאפט איהם הארץ״האט

.אמאגנעט חרןי וויא אזוי ,נןעטטעלע צום צוניצױנען זיןי'
,אויפגיבראכט אונ פערישעמט ,א^נישטעלט גלײןי זיןי האט .ער

 דאך אידום האט ךער'.קעטטעלע .זאןי י אזא יערלויבען זין־ ער.קען ךאס
'גיצױגען  איאפ־ גיכןענט גיט אויגען ךא איהר פץ האט .ער ניצויגען ,

 אגנע־ וױלענךיג ניט מאל אײנינע שוץ האבען דוענד זײנע אונ ,לאזען
 אזוי אבגעש?ר^גען באלד זײנען זײא אבער ,קעסטעלע״ דעם אן ךידזלט

• אײזעןז א;גי?רע;טען אײן פץ וויא
 פערבארנען געוױם ליענען דא אט / גיטךאכט זיןי ״ער האט ,דא ,אט

 צו־ י ;מײנע ךאןי זיינען םעקךעטען ךיזע .געבוןט מײן פון געהײטניטע ךיא
 זאל וואחם ■■••1גליק 'מײן ,פרײהײט מײן יאסי איןו זײאיפערליער ליעב
 זיןז אויןי פילײכט אונ אלעם וויטען יצץ געלענעגהײט ךיא ןענוצען ניט איך

י ןעפרײען ״קענען
 אונ אויגען ךיא אין נעבליםצעט אלץ איהט האט ,קעםטעלע ךאס

הענרי האט .ענךליך אצױבערנןראפט מיט זי־ןל צו גישלעפט איחט דואט
 ,־קעםטעלע גיטאן׳יךעם אציא אימפעט מיט האט אונ אויקגיהאלטעןי ניט

 .קעטטעלע ךער .אויגןצועפענען איהמ קרא?ט גאנצע דענךיג'זיין;אנווענ
 אויטניזעריען׳ אםת׳ן אץ האט .ער וויא שטארכןער פיעל' ניווען אבער איז

 אינעוועניג איז לער,קעםטעלע אז גישלאסען הענרי האט געװיכט ךעם נאןי
׳ ךעלגיין צו אויפנערײצט מעהר נאןי אבער איהט האט דאס .שטאל פון

ם י ’ )דא״פ( א ’ װ
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 איבער ,קעקטעלע דעם אױפהײבע;ךיג אוג ;ליענט ״קעקטעלע אין װאפ
 ניטאן אשליידער קלאפט: גאנצער זײן מי־ט איהם .ער דואט ,קאפז זיץ

 אפ־ איז ךעכןעל ךאם ,גיפלאצט קלאפ פון דואט ?פחנךנע ךא .ך׳רעלד
.’פאפירען אםןי ארלםגישאטען זיןי האבען ״קעסטעלע. פון אונ ,גישפחעען

 האט .ער אװילד־ער. וױא זײא צו גיטאן אװאלף זץי האט הענרי
ע אבער ,אמאל איןעךלעזקמיט אלע גיװאלט זײא ט ^ז ט א  ^טיקעל ך

 יגראדע ':איהם האט ,האני מיט׳ן אנניחאפט האט .ער וואם , פאפיר
̂ל .וויסען יצו גיגעהךט אזױ .ער״האט װאם אלעסזקלעךט:.

 מאן #לויען אוג .קלמק אזא פץ אלגפאךזיפטיגקייט מעללןוױךדינע
 האבען םען־מארם אונ י .על .גיװען איז לואוואוא מעיסטער ’ דער וױא
 מיניפטער ךער ךאם ,דוענרי פון אכןט אזא אויף גילעבע;ט וױיניג אזו־י זיןי

 ׳ נינויאינקײטען אלע מיט אינהטתקצלאנען אונ בעפעךולע זײנע גיגעןען האט
 זלי־זע האט םען-מארס אונ ,זאןי ךיא פאלקטעלען' צו זלבענךג גיט נאר
• פאפילען אנרערע זײנע מיט צױאמעןי גיהאלטען קרעטען:םע

 זיך האט ,ער א-נ ,איז .ער ררעל ,העגרי.עלפאוללען האט עלךלי־ןי
 לעזען צו גינומען גלײןי זיןי האט .ער אבער ארומגיקלקט, שטאלץ מיט
 פו-ן אפאר חךקגילײענט ןגר האט אבער קוים פאפירעןי אניערע ךיא
 געניגט איהם״ פליקיהאט איץ .אלײנגיקומען איז םען-מארס וויא ,זײא

 וױא שטײן געבליבען איז .ער .פאלגעקומק איז דא וואס וױקען צו
!׳״•• מאנםעניער :נור אויםתפענךינ ,אפעלשטײנעלטער
 פעלליךען וואס ,מענשען ריא פל-ן גײוען ניט אבער איז סען-מארס

 פרן טיר ליא פעלשלאםען גלייך האט ,ער .פעלע זעלכע״ אץ קאפז זײער
 או־ץף האט אונ ,אליץ מאן ילגגען זיעם איןעללאןע^ךנ / צימער ךעם

 ניהאלפעןז איהט האבען /"װעלכע םאלדאטען’ 'זיינע פון .עטליבע ניטאן
 פון .קאמעלילי אבניזונךעלטען איץ אין י אקפער זײן אװעקצושלעפען

.ניפעג^ם ךאסי
 מיניםטער צוט אלאפאלט אוועקנעשינןט נלײן־ סען-מארס האט נאנהער

 גיט בעפעהל שטלענגסטען’ רעם בעקלמעןי האטי װעלכער אקלױער׳ מיט
א;טוואלט אײן פלײננען װעט פיז.יער זנא;ט אלנ' טאג לוהען צל

 גיווען איז דאס .אנצוקובןען פעלשפעטיגט ניט האט אנטוואלט ךא
 סען־מארס גענעל. ארג אילזען’ מיט ’ אלופ-גי^לאנען שטאלק אקאםטען,

 ניט זאך אנךער .קיין האט .ער אבער ״ אפאפיר געזויפט’ דאלט י האט
т.ע ק ס א מ - ע נ ך ע р י א אײנע וױא ױפלנען״
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.באנדע סען-מארס׳ם געגען טקעבופפט פער^וױיפאנג מיט האט הענרי
 ,ציטעליל קלײן אפינסטעלץ אץ אװעקטשלע?ט' איהם האט מען אונ
 איבערפאל ןרוטאלער ךזערי .אוגמאלט אין נעןליבען שוץ איז ןןר ווען

 ניהײמניםע ךאם .ע^ךליןי.עױפאלרען האט *>ר ווען ,מינוט ךער אין גךאךע
 גישטעלט פאר זיןז־ האטי אוינען זײנע פאר ווען אונ געבולט /ײן פון

 אב־ אונ אר^טעךגישלאגען אזוי איהם האט ׳ צוקו^ט אנלענצענדערי
 שטריק ךיא .'אטויטער וויא ליעגען נע^ליבען איז י .ער אז ,גישװאבט

 איבעךפליסיג'\אוג גיװען זײנען גיבונךען איהם האט מען וועלכע מיט
 ?גר ךאס פיך^טענךג, / אפבינדען איהם גיהײסק ;לייןז האט סען-מארס

 מען האט נאןד לעןט ניפא^גענער לער אז .אווענןשטאךבען גאר יועט
 • א^לזמען קוים-העלבאךען שװאכען זיץ נא־ 'מערקען ניקענט נאר

 סען- האט י נאןי מיר י פאל^ט אונ אויף פאלזי?טינ איהם הײבט -
.בעפױלען מארס

אןעזונ־ אץ איפעלגיטראגען ניפא^נענעם האלב-טויטען ךעם האט מען
 פײניגער אויםער/ײנע אז.קײנער צימער/ םפעצ;על'א^גינױיטען ךערין
 .אמענש בע^ראןען לעבעךנ איז דאךט אזי ,וױסען _נקעגען ניט גאר זאלן־ן
 מױער ךיהןען ד־עם חךך אױ?גיהא.קט גיווען איז פע^קטער אײנצעלנע ךאם
 אײזעמע מאקוםע אגאנצע מי־ט טװעןיבעזאלגט איז אוג הויןי דער אץ נאר

 מיט ארוקנישלאגען ךעמבע/ שטאךקע פון גױוען איז טיר ךיא ■שטאנגען
 אבער ךערפאר .ךאיוועקטער פיר לעכעל אכןליץ נעדזאט האט אלנ א״ייזען

 גרויס מיט אונימעילירטי אױםנעפוצט גײוען צימער ךאם איז אינווײגינ
 אח^ערינגעלט גיווען איז ןעט געשניצטע פײן אונ רײכע ךאם .אקסוס

 טעפיןי אגרויסאלטינער ;שטאף זײךענע ןעהטע ךיא פון פארהאננען מיט
 שקאפען אוג י אוג.עלעגאנטע.קאטאדען טהימןךע ;פאל ךעם בעךעקט האט

 לײנק װעװ־ ךיא אויף ;צירועק אונ וועש גןלײךער׳ מיט פול ניווען זיינען
 ךיענער פיער .שפי^לען ווענעציאנער אונ בילדער קר;םט פײ;ע גיהאננק

 װאס אלעם בעזאךגען צו ןעךײט ׳ איהם פיר בעשטימט זײנען'גױוען
 ןריענען » בעפעחל ךעט בעקומען האבען זײא פעללאנןען ״ וועט .ער

 האט םען-מארטץ גיפעם. זילבעךנע אץ וױא א^דעלס שפײז'ניט איהם
 ליענען צו פאסען אריןי איהם װעט אז.עם ,וױסען גילאץט פאריז פוןי מען

 אלי^טראגק או־יןי אליץ טאקי פלקט .ער אוג / ניפא^ענעם ןײן אלײן
.נעףכטען טהײערע ךא

 גיקלײנכןפ מעהר גאןי האכען פאראד ךזער אוג ללקסום ךיזער 'אבער
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 דיא זעהען נעװאלט נול האט וועלבער אוננליקליכען ךעם ניעלגעלט אוג
 זיץ צו טאג איץ נור אלמ נינעבען .על װאלט וואם !אןי .וועלט 'פלייע

״••רײךען איהם מיט אונ ’,..קענע ךעם זעהן צו אץיפאױז  ד־יא אץ !
 בעלוהיגען׳ אפיםיל זיןי פלענט אונ זלןו־ צו קומען ?לעלט ווען.ער ,מינרטען
 ערי אוג מעםעלס מיט וױא שטעבען זאכען קסוס:לו אלע דיזע אידזם ?לענען

.אדץמאפט אץ אניעךעךפאלען רריעךער ?לע^ט
אלם מאםקע אײזערנע ליא בעקלמען האט סען-מאלם נור וויא

דובר וױלףגען זיץ מי^עטמק .על האט מיניטטעל׳ ךעם פון אנטוואךט
וואו , צימעל יעם אין פעלשפאךט זייץי האבען בײךע אוג , לאזאלזש

 פיהלענךנ גיט לעןעךיג, דואלב טויט,' האלב נילענען איז אפפעל זייעל
. איהם אלום זיןד טודזט ..עם וואם
 ארויט־ זײגען זײא ווען אונ ,שטו^דע אהאלבע נעפליבען ־ױינען זײא .

 האט מען אןערי ,ךעם.קאסטען ניטךאגעןי א־לץ לאזאלזש האט ,געאנגען
 צו־ גיווען סק־מארם״איז פיעללײכטער. איז ̂על אז / מערקען ניקענט
 גיגלענצט האט פנים חבל׳ס זיין אןער ,פעלפינפטעלט ארנ טךאנען

 אשךעקליכע זיכעל האבען באנדיטען פיידיע דיא שטחה טייפלישע מיט
.אױפטטאן זאןי

 געבען צל דייענעל פיעל ליא רופען גיהײסען גלילןי האט כק-מאלמ
 לאקייען. אלם שפיאנען מעהל ניווען ־ױינען זײא ןעפעללע. נייע זײא
 ןעךיננוננ, דיא נישטעלט זײא מען האט ׳ אויפגענומען זייא האט מען ווען
 זא גיוואלין/ זײנען זייא .פלאץ פעללאזען/י;על נימאלס זאלען זײא אז
 ניט האבען״אויןי זײא .ניפאנגענען דעם פץ י ניפאעענע דיא ״ זאגען צו

 ךיא מ־ט גיוואלין בעקא;ט זײנען זײא נור וויא יען ,א^לויפען צו געזלקט
 פון יעךער האט ,פען-מארם פלן פיהרלננען טילאנישע אוג שלעקליכע

.אלליסגײן ניט פעסטונג פלן .על וועט לעבעדיגעךהײט אז ,אײגגיזעהען ןייא
 פלן גאל אליץ, סען-מאלס פלן ניט גיװאךין .עטפאנגען זײנען זײא
 גלאבהײט נױואנליכע זיץ מיט בעגעגע?ט זײא האט װעלכעל ,לאזאלזש׳ן

:נימי^הײט אונ
 גאר טהוט איהל ׳ אנניפאנגען .על האט ! ננבים אוג פוילעךם איהל -

̂ק איז ניפאעענעל אײעל .ניט  מיטעל כףן נאך האט איהל אונ ׳ לןלא
 זאל ,װעלן געז־נד װעט ביז.על •••• זיןי צו איהם ?לײנגען צו געפינען ניט

 ״אונ איהם לעןען זיצען ׳ נאןי לײהע דעל נאןי ׳ שללקען ,אײןי פון אײנעל
 פעל־ איז אײןי .זאגען אוג לײלק װעט על; װאס ׳ פעלצײלען אלעם זאל

 •■"״ זאגען צו אײןי ניט.נייטינ איז וואם״על שטלאפע ךא אולטעל •••• באטען
 ^נטפעלין ניט איהם טאלט איהל .אידזם מיט אגישפלעןי אגצופאגנען

 צלם זיןי ווענדען צל הײםען איהם אלנ נײן אלנ י.א מיט וױא אנלעלפ
 .קלענסטע ד־יא צײנען נול וועט איוזל ווען ,.עטוואם נאןל גלבעלנאטאל.

איבעלאשוננ )יא׳פ(
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 טלעפען וועט אידול װעלכען אין ׳ צושטאנד ךעם איבעל איבעלאשו;ג
 וואלפט יעצט מיר•••• מיט טאן ש האיבען איחר וועט זא גיפאגגענען׳ ךעם
!שולקען דאנען/ פץ ארוים זיןי

 וועכטעל דיער .הינעלפלעט אין וויא יגלעגען אלץ גאןי איז הענױ
 .אײגגי־שלאפען יאוץל איז ער ביז איהם 'לעבען ניזעםען לאנג אזױ איז

 ביסלעכווײז אנגיפאונגק קראנקער לעל ז׳־ןי האט נאקט ד־על אץ שפעט
 צופלאנטערטע זײנע ארויפגיקומען איהם זײנען »ניםלענוױיז אונ / ריהךען צו

 זיןל־ ’ אוג יןען1אויפה אביסיל גיוואלט זיןד דואט .ער .^ןאפי אין נעדאמקק
קוהןען  אונ קאפןזײן. געךריקט האט לאםט אקוועךע1 .עפעס אבער , אר̂ו

 יעךעס אבער ,קאפז’ מיטץ שאקלען צו פראביךט דואט ,על .מאלןי זײן
 נידאנקען דיא .ךעלפון לעפיחלט שטעיצען מעהר נאןי ״ער האט מאל

ק  וױרקליך איז יאז.על גישײינט האט איוזם אונ גיךלײט איהם זץי האן
 חאט״קוים .ער אוג ניקלעמט איהם האט דזאלץ דאם .געוױארץ קשוגע
 אבער ,לופט מעהר אלײנצושלי־נגען געזופט האט' ?ןר ,אטחמען גיקע;ט

 מךןי ?ןפעם אי־ז אפט ףא אלנ שוועריטעפי^ט איהם זיןי האט מוייל ךער
 ניקלמען איז מעהל״על וואס .שפעלטעל יענגען אן הךןי וויא אזױ גינא^נען

 .גימוטשעט צושטאנל מעלקוױלדיגעל ריזער איהם האט מעהר אלץ / זיןי צו
 .עדרןאט בעט• פון אךאפגעגליצט מידזע ןלויס מיט זיןי האט.על ^יליןל־

 זיינע אלע אז ׳ ®אל פיסאויףידעם »ײנע מיט שטײט אז'על געפיךולט
 נעבוינען אלאפ זיןי האט קאפז זיץ אבער / געװאנליןי וויא זײנען גליעדער

 זיןי האט א,יג ארוטגיקוקט זיןי האט .ער .משא אשוועךע או?טער וױא
 טברענט האט .עם וועלכען אויף אטיש, «ז צוגישלעפט איז .עם װיא

.לײכטער זילבערנעם אץ ליפט אוואפםעגע
 נעבליבען איז אוג.ער / אשפיגעל אויף גיפאלען בליק זײן איז ךאךט ’
 ישוױיט 'אקאלטער .אלט צלס צוגעשמיט איהם וואלט מען װיא אזוי שטײן
 גינןענט ניט ..עס װאלט נאל.קיינער / נעזי?ט ןלײכעס זיין בעגאםען האט

 לײענען נינןענט האט מען װאו ,אױנען אויפנילאצטע זײנע .זעהען
 האט ״על שפיגעל פון אפלײסען גיקעגט גיט האןען'זיןי ,טויט־ללעק

 נלויסעל אשד. אגלגול, זעהט אז.על ,גישײנט האט אידזם אין קט,:גיקו
 ? טיףןלמט ניא בעט אין ניט ךען ליענט.על '?זײן אלײן ךאם זאל.על ! הימעל

 שטאלענע שלעקליכע העפליכע ךיא אט גינומען ״זיןז־ האט וואנען פון
 דולןי אונ קאפז זיץ פוןי פעװעגוננען אלע נאןד לןלימט וועלנע / מאםקע
 ,שױיען גיוואלט האט .על ? אוייכען אײגענע זײנע’ לײכטען .עם וועלכע
 .אקול אויפהײפק ניקענט גיט האט ̂על אןעל ,אליאלם מאנען / וױילען

 אין װיא ױקא?ט אידום אין האט באט געשטיגלןט״יךאס איהם דואט עם
 פעל־ אוניהאט ?ליעדעל אלע מיט געציטעלט האט .עױ ,הןעםעל אהײםען

.על .,עלשײעונג שלעקליכע ךיא זעהען צו גיט אום ,אויגען ךיא מא?ט
האט י ’ י )רא׳פ(



 צוגי^אעען נעחגטער נאןי איז אוג אײנהאלי^ען ױקע^ט ניט אןעל זיןי האט
 פאךגיקומק וױךעל איז גישטאלט העסליכע זעלבע ךיא .שפיגעל צוס
 .אידזם אויף פי^סטער קוקענדיג שטײן נעןליןען' איז ארנ אויגען זײנע פאל
 זעלבע ךאס האט י מאסקע דיא ,געטאן שאקעל אשטאלקען האט ̂על

ד מיט גיטאן אךןאפ זיןי ..ער האט שלעק פאר גיטאןי••• ענ ה א  צום ך
 נעפידולטיאז״על האט ,ער * בעגעגניס שויךעךהא$טעם א/ אונ׳ קאפ••••ז

 שװאןי וויא •••• שטאל קלעןי:ש'טי נאר ,הויט זיין גיט אמעלילולט האט
 גלגו־ל, דיעזער ? גיטאן\װאס שןהנג' אשטאלקען עלז האט גיײען/' איז .ער

 אלײן^ער ,על איזז -״ךאס בעשעפענים דועקליכע פי־גקטעיע״אוג* ךןע
•!טלוכה פלאנצײזישע ליא פון יידיש ךער •  ךמע ,שוועלקייט ךיזע •

 פעלפלוכנטע ךיזעי פון קומט ךאס - געפילולט האט .על וואס ,ךףקמג
 יאייז /ער קאפי!ז זײן ’» צוגעשמיט ’ איז וועלכע , מאםקע אײזעךנע

 אײזעתע אײן מיט בךיאה/ וױלדע אפ^סטעלעי איז ׳.על אמע^ש גיט שוין
■••• '!קאפ'ז מיט'אשטאלענע ׳ געזי?ט

 ניט אפילו האט .על .אױםהאלטען גיקענט ניט שױן ערי האט לאם י
 זיא אזוי וױאי ,נאבצוךענהןען אונ מאםקע ךיא זיןי פון י לייסען ?ראביךט

 צונעשמיט איהר איהם האט מען ווארום / איהם צו קומען עקעגט דואט
 פאךין וויא אזוי ניטאן אכןךענץ .ער״האט .קאפז או^ליקלייכע זײן צו

'געפיהל אךונע אגיךעלױפאלק ’ איז אונ טויט
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̂ק שטארק אזוי געװאךן איז הענרי קלשער:א־ננלי ךעל ךאם ,לןלא
אגא^צען לעבין. לא^נ ניט וועט אז.ער ,גילעמעט דאקטאריהאט ךער

געווען איז םען-פוארם אונ / טױט מיטן ניראנגעלט זיןל־ .ער יהאט מאנאט
אונ - אװענןשטאלבען אןפער זיי־ן וועט טאמערי שרענןענים אץיד׳ײלע

:דיעםימינייסטער מיט קרײ^לשאפט זיין צו אסוף צו-יזײן״עךולגײץ׳ אהוף ץ ' ך
׳א צו המות מלאןי צום אוועקשיקעןי נאןי איהם וועט״מען "פיליינט '

? סעלןרעט געפערליפען ינעגראינען'יךעם צו גא^צען אין יאום ’
העכסטען אין נישראנןען שטענליג איהס ר«אט געדאנקען ־טעלער יי'ין״ךי

אלע אגניװענלעטי האט אוג'.ער - טאקי אומזיסט ניט ־ינ ■у_ ןן ׳
ניט 'טאקי אבער ,שטאלבען ניט זאל הענלי אוםי יעל א יל ־ד

I: - ו • ־ : ךק ,מעהל נאנץ נאטירליזי ער דואט נעזונר גוטע אפפערם זײן ־ל ^

אמ זיזי ?ט • טריא̂■ !יג'יײ״ דעל ווען דאס ,איבעללײגט לי?טינ ג
מיניסטעל )רא׳פ( кש



 א^ליקליכען ךעם פץ ווערען צו פטול גא^צען אץ גע^לינען וואלט מיניקטעל
 / װעלען צי גלינךע אוננעקאגטע אליין הןעגיג יעל האט זא ,גיפאנגעגען

 צויןױךען יזעהען ,ער ממ דאלום אונ ,לעבען בלײבען זאל ?רודער זײן אז
.קעניג לעם איבעלהױפט ,בעפעהלםגעבער בײךע זיינע צועןטעלען

 איין נאןי גיהאט דעם נאןי צייט אקוךצע ’ אין האט סען-פואלם
 .לעןען פיץ בלײבען זאל איפפער״ זײן אז וולגשען צו״ וןל^ד אװ״על

 / ךגסטע זײנע פץ געבליןען צופײידען איז װעלכעי ,מיניטטער ךער
 פיױעראל פעםטוננ ליא »ן גוןעלנאטאר ךעם יפאל בע^טי?וט איהם האט
 ׳ געפאנכענען דעמ איפעלפיהרען אהץ זאל מען אז / בעךגגונג דעל מיט
 גאטילליןי דואט םען-מאלס’אונ שטעלע,זהױכע אןעהר געווען איז ךאם

 אוניךעל גיפאננענער לעל ווײל דאלום׳ גור קומט ךאס אז אײנניזעהן/
.הע^ד ליא אץ איהם בײא ליגען םעלןלעטי

 זאתען בעטטע ךיא מיט ארומגעלינגעלט מען האט יןלא^ןען לעם
 איהםזפון מען האט מאסקע אײזעלנע ליא .דוילפע מעךציגישע אונ

 .צוגעװאנען לעלצו געוואלט יאיהם האט מען יען ,אלאיןגענומק ניט ךאןל
 איהמ װעט .קלאנקער ךער װען יאס / פאךישטאנען דואט טען-מארם
 חאט ״על אונ פעתרעסעלין/ נאןל־ לןלא^הײט״זיןי דיא' וועט , ךעלזעהען

 לעל ביז גיפאננענעם ״ לעמ 'פון צימער אין ןעוױזען ניט זיןי ךאלום
 דער .נענרג.עךהאלט שוין איז נהןער;לןרא דיעל אז ,?גךלןלעךט האט ךאקטאל

 בעװייזען ניטאךט ניט אוץי זיך האט לאזאלזש אויםוואולף שלעקליכער
 גיפעהלליכען זיין אויטגילאזען האט £ר אונ אןפעל, זײן פון אױגען אױףךיא

 סען-מאלסהאט .קראנ.כןען ךעש פון״ היטער ליענעל״אינ אלע אויף כעם
 ,געליבטע מיניםטעלם ךעם פון שװעטטער ךא ,פלויא זייין צוגישטעלט

 נעמאכט אידום אויף האט ךאס אונ ,.קלאגקען ייעס פיר זאלגען צו
 האט .ער .אױגען זײנע אויפגעטאכט האט .ער ווען אײנךהק,” אנוטען

 צוהערלנךג ׳ אייפלהט איר׳ר או^טער צו.עלהאלען אגנעפאגגען גיןי זיןי
.וועלטעל טרױקטע^דע אונ װײכע איהלע

 נור וריא .רוהיג געלעגען אוגגליקליכער ךער איז לאנג ניט אןער
 שוין .כןען קראנקער: דעל т דיאקטאל פון .עלפאלרען האט םען-מארס

 נעוואלט אלײן זיןי' .ער ד.אט ,פיניעלאל נאןי לײזע י ליא ־איבעלטראנען
 אז אויטלעלע ךער אונטער1 גייעס ךיא ״איהמ אנזאנען אונ פאל׳טטעלען

 דאןי האט ,על .אלוטטלײזע מאכען צו געזונד פאר/ײן נײטיג איז ןסי
 לא;ג האט זיא .יאם אמאגען ?רויא זײן ‘שיקען צו פליהעי בעשלאםען

 רוהיג זאל ער־ אז ,נעפאינגענעט דעם פון כעם לעם שטילען צוי געזוכט
 פערלאלען האט װעלכער סען-טאלם אבער ,פײגיגעל זײן אױפנעהמען

י^נעל יעל .אלײעעקומען א^גיןעטען איז ,וואלטען צו געתלד ךאי
ן ' )דאפ( א מ
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 דאנק־ איז ״ער װעלבע פלוי, ךיא ןעלײףגען ניװאלט גיט האט מאן
 װאלט ״ער אונ / איהם יוועגען זאךגען אונ מיהע איהר פאל גיווען באר
 זײן זפץ פלעצליכע...עךשײנוגג ךיא אבער גאכניגעפען/ פילײכט איוזל

 זײנע אין אנגעטאן לעװען איז פײױגער,"וועלכער אונ שונא בלוטינען
 אונ גענײנט מינע א^בוע׳יאצנןע מיט זיןי האט אונ נןלײיעל טענםטע5

 פץ שטופע העבםטע ךיא י» ביז אױפגעפראלט איהם האט \ געטקט
 ,שופיט ךעם אויף ארויפגע^פרונגען אי־ז',עלי אוױלדער וױא .װאוטה

 ״ער האט ,בעךענהןען צו זיןי צײט געהאט האט יענער' אײיעל’ אונ
 מיט אוי^עשריען האט אונ שװעלר ךעם איהם פץ אלױםגעליםען
:פעלצוױיפלונג
 דוא !גיקומען צײט ךײן איז יעצט ז .קנעכט .עגנןער תליוןיז

 !•••■דײגינע ד־אם איןד וױל יעצט ,אולטענלי־ך לעןען מײן נעמאכט מיר האםט
 ׳ פייניגעל זײן פאלאוים שוועלל בלאנקע ךיא מיט אגענףנזנאפי אונ
 פאל אמישונענער וױא געשפרוננען לעבעלינ ניט טױט איז'ניט װעלכער

 סען-מארס׳ס װען ׳ איהם אבפטל׳ן בײ׳ן געהאלטען שוץ .על דןאט ,שלעק
 צוױשען געטאן אוואלף זיןי געשלײ אהעלצלײםעניען מיט האט פלויא

.חלשות אץ אנידעלניפאלען איז אונ זײא
 אום ,,קעלפער איהל איבעל איבעל^טיינען געמוזט ’ דןאט הענרי

 אב־ אמינוט אויף איהם האט ךאס אוג ,פײגיגעל ?יץ צו צוקומען צץ
 , םען־מאלס פון לעבען ךאס גילעטעט דואט מינוט ךיזע אןעל ;געהאלטען

 ,צימער לעם לעבץ נעשטאנען שטענךג זי־ינען װאם ךינעל׳ ךיא ךען
’ םען־מאלם׳ן בעשיצען אלײנגעלאפק זײנען

 קוים האט.על !שוועלל דעם צו איהם בײא נעהקט אונ איהם חאפיט
.שלעק פו-ן אויםגילעל

 גיט מיןי ליהלט ׳ געזאגט מאן ױנגעל ךעל האט ,נײטינ ניט איז לאס -
 אבעל ,פײניגעל מייןזמיט אפלעכענען זיןי געוואלט נאל האי איןי !אן

 אנױהלען, ניט איץי וועל \דיעגעל/ אייןי .געלעטעט איהם האט פלוי ליזע
 אװאלף געבענךיגי ,ױענךיגט .על האט !שוועלד דעם אײך גאט אט

זיןי.י ®ן שוועלד ךעם
 צײגען ניט מאל קיין םען-מאלס זיןל פלעו,ט אן צײט ריזע’ פון

 איהס האט/עליעבט .על אןעל מאן׳ יונגען ךעם פאל אשוועלל מיט
 האט אז',על ״הןעהל/ יעךען בײא אונ געלעגע^הײט יעלע בײא צײגען »

• ךאק זײן אונטעל 'פיפטאלעטען צוױיא
 םאלט יעניגע ךיא צו גיהעלט ״אויןי האט נפש .עלענלעל ךמעל

 גיפאהל, ריא נאןי אנגעבלאזען אונ ד׳אכמוטהיג וןעלץ וועלכע ׳ מענשען
'גיפאהל יךיא ןשעת פייג וואלען זײא י וויא  גיוואלט ’ גלייץ האט .על .

זיןי אונ מינע אזיםע אנעלמע^ךיג אוג ,אפפעל זיין פון לאכע נעהמען
נ )רא׳פ( ײ נ
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 דואפן / מאן ימגק ךעם ״עךגעוץ צו מעוזל נאןל אום ,געןע^ףג ניינ
:גיזאגט ;ער

 ^טלקנעל ?יל אײך מיט זיץ ןעגײן צו מיר צוױנגט איחל מאנםעניעל -
 מיר מיר. .עךאיבען.עס אײןי » םימפאטיע אוג געפידזלען מײנע וױא

 ־יײז.ע ןעקװעמען אונ אגלטען געןען צו אגשטאט .אפ מאלנען ר־ײזען
ל, טלאגען אײןי 'הײםען אץ־ וועלזװאנען, עטי  מיט ארומנישלאגען אץאן

• לײװענד }לאןע מי־ט בעךעקט אונ גראטעס אײזעלנע
 אויקן־ קליכעל:א^לי ךעל האט !גיפענגעניס אװאונדעלענךע -

 אנײנ ^מייבעל אזיסען מיט וױךער זיןי האט םען-מאלם נעשפלאנען/
:גיזאגט דןאט אונ גיטאן״

 בע־ קלע^טע: ךיא בייא לאס ,וױסען לאזען אױןי איץ־ מוז איץ -ז
 ךעט בייא אךעל בעפלײען צו זיןי מאכען וועט איהל װאם װענוננ

 שטײן וועלען װעלכע ׳ מקשען לאזאלזש אייןי וועלען ,גישלײ ?ןלענםטען
אויפץיאךט. ^יםען אגיךעל ,פעטעל אײעל 'אתם

 בליקען בימע אלוים,יוואךפע^ךנ שטאלץ מיט גלײןי איז םק-מאלם
 זץי האט ״וועלפע גןר־רי, ײין אוועקגי^לעןט אױןי האט ארנ ,זי־ןי אחם

 פרל אבליק מאן װעען דיעם אױף י װאלפען צו• אײנהאלטען ניקענט ניט
.םימפאטיע אונ מיטלייי פון

 אויטנעשױען קליכעל;אונגלי לעל דואט !מעליעל ’!••••אויםװאולף -
 אזאפע אויף אױךעךגיוואךפען זיןי דואט אונ װעג אויף׳ן טען-מאלם׳ן

 טאן ־זצ) וואס געװאופט ניט דואט .על .פערצווײפלוגג נלעסטעל ךעל אץ
ж האט אמ זיןד בײא אךאפגיפאלען גאל איז 'על !וואסיצו'ךעניקען 

 ?ןלזלעבען. צו לוסט .קלענפטע דיא אונ טוטדז לעצטען ךעט פעךלאלען
 בעסעל י זיןי וויא ,'«ךענקק נאןד .עך^ט אנניפא^גען ביפלעפװײ^ האט
 גיהאט ניט שוץ םען-מאלםיװאלט אונ / געךומען דאסלעבק גיכעל אונ

 וועלכעל ,אקליעיגקייט ווען אפפעל/ ־ױיין פײניגען צו פעלגעגיגען לאס
 ניהאט אןעל האט וועלכע אונ מינױט יענעל י אין פאסילט ^לאךע האט

קײט א^לויםע ט̂י  געדאגקען זײנע״ פאךטלאגען ניט וואלט г איהם פאל װ̂י
אנךעך^װאו. גאנץ

 אוינ אשטילע פון אפקלא^ג יעם דעךהעךט ?אצלוננ האט ןןף
 .ךעל »ן גיזועען האט שטייטע אןעלןא^טע וועלכע ליךעל1 טלויעלינע

 האט .;על .פעסטל^נ ךא אתמגעךיעעלט האט וואם ,^לוב זײט אנךעל
 וױםענדינ ניט אליין אויפגיהויבען זיץי האט ,צוהעלץ צו א^יפאנגען זיןז

 צוךער צוהאלבען צו זיןי פענםטעל צ,ים צוגיגאננק איז טולוט, וואס^ל
 בעניםענדיג ,קניע דיא אויף גיפאלען איז אונ ךלויםען פון שטימע זיסעל

לעלען מיט זיץל  'זײן אונטעל ימויל אין געללגען איהם זײנען וועלכע ̂נ
מאסקע ^ךענלןליכעל

ייזע )יא׳פ(



 אין גיזועען נאןי לא^ג ניט ךא אט אלײן יער האט ליעךעל ךײע
 אוג / גלע^יט רודזיג זיןי װאויעריהאט ,לעהךער יײן פון שלאם ךעם
 קװיפןעמ־ע אונבעשרײבליכע איעע ארײנגיגאםען האט װעלכע שטיטע דיזע

 שטימע זעלבע ניװען'ךיא איז ךאס הארץ*-י געךרלקטע זײןי אין זיט״קײט
 אווענד יעךען כ?ןעט העךען פעןגעניגען אזא מיט פלעגט .ער וואם

 פץ ^טימע דייא זיא/ איז ךאפ ,לא ■■״' מאמלןע זייץ יבײא - ךאךמען•
 אבער ,שארלאטע זײן וױא ניטזײן אניערע ךאפ.קען.קיץ ,געליבטע זײןי
 גי־ .ער האט ? ךוימעל פון .עננעל אײן וױא אזוי אהער ’זיא קומט וױא

 לידעל׳ טרױעףנע זעלבע דיא גיזוננען אלץ האט שטימע דיא טראכט
 פעלצוױיפלונג אונ צרות פאר האלץ זיין גילעכעלט איהם האט וןעלכער

 ■••• גיהאלכט ,נירארכט האט ער’אונ ,צוגלײןי.ענטציקט ״איהם האט אוני
щ האךכען צו ניווארין איבעךךריסיג ניט אייביג זיןי/ ךאכט איחם, װאלט.

 אוייף טאן ןליק איץ נור אפילו גיװאלט .ער וואלט גערין וויא !אןי
 .... !וױיטען פון מינוט אײן האטש איהר זעהעןזגעזיכט, ליעןעם איהי
 פעםט איז .טיר }רויפע ליא ,ליזענשטאלק איז פעםטוננ' ךא !נײן אבער

 פיעל אזױ מיט פארשלאנען איז פענםטער הויכע דיא אונ פאלליגעלט,
 אהער? זיא קומט אריץ'/וויא קױם קוכוט שײן ךיא אז אײזעךנעלראטעם

 איז ? טאן זיא וױל װאם ז־א? בץ איןי אז ,וױםען זיא אזױיכןען וויא
 שטימע, ךיא ■••• נײן אבער ?׳••• גיט איןי טרוים אהלום? ניט אלעפ ךאם
 מיט פיהל איןי ,דאןי זיא הער איןי ,שארלאטעם איז לטימע זיפע ךייזע
!׳ ניט ךאןל טרוים איןז ־״ זיא איז דאם אז’ האךץ מײן

 אלץ .ער האט / נלױבעךינ ניט אלײן זיןי אזינ ךינקענךנ אזײ אט
א אויף שטײענףג גידואןלט  לטימע ךיא ביז / פענטטער לעפען קניע ך
 גאנצעס זײן אונ ,אכטהאהןט ,דעישראקען וויא אזױ ,פלױצלונג האטיזיןי

 געפילזלט זיןי האט .ער !פערשװאװרען פל^לוננ איז זײןינחמה ,ןנליק
 הימעל-וועלט אלײנע פון נישילײךעיט אראפ איהם וואלט מען וױא אזוי
 פײכטע זײנע אױפניעפיגט ביייט האט ער .גרוב פי^טערע אטיפע אין

 איטהעם ךעם אייינהאלטענדינ ,ארומגיקוקט זיך דואט / פענלטער צום אויגען
 גיװען איז אבעריאלעם שטימע'; טױיםטענדע זץםע’ דיא בעםער העךען צי

 ,אניךעךגיפאלען ״איז .ער אוג '••••טרױעךיג! אונ ביטער אזוי ,שטיל
 :יטטימע וױיגע.נךע א^־טילע מיט תפענךיג 'אונ פאל ךעם קוםענדיג

.שארלאטע׳ ליבע •••• ,שארלאטע! . . . !
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14

ט עןאךלאטע ט איהם פערלאז ♦ מעהל ני

 פעך־ הענרי אוגגלי־קלמנען ךעם האט מען וױא ,אן צ״ט ד־על פון
 אנגעפאנגען אידזם האטימען פיניעראל, פון פעקטונג דיא אין שפאלט

 וױיל ךעם, דו-ןןי געקומען איז נאמען דעל )טהוךם(. לאטור רופען »
 דיא האט יעךענפאלם .אטהוךם אץ גידואלטען גיפאנגענען יעט האט מען

 וױפטי־נע ךיא נעמען 'אויסניטראכטע גיגעבען יצייט יענער צו ךעגירונג
.װיסען זײא פון .קענען ניט גאר זאלען פלײנךע ליעלע אום גיפאנגענע
 פון אוועלןגענומען האןען פלאנצײזען דיא וועןי צייט, ךער יזײט

 שטאלקע ךא איז (,1632 זיאהל )אץ פיניעלאל שטאט דיא איטאליענעל ךיא
 ניפעךל^קטע אונ ^לעקלשםטע דיא פון אײגע בעקא^טיאלס גיווען פעסט^נג

 *טטאלנןע אזעהל ױװען איז דאס .פעךברעכער וויכטיגע פייל גיפענ^ניםע
 אהין פעשלאסען מיניקטעל יעל האט דאלו-ם אונ ,פעםטונג זיכעךע אונ

̂- נאןי היאט סען-מאלס .גיפאננענען גיפעהךליכען ךעם איבעלצושיקען  א
 אפפ זײן ךאס זא ,ניפע^ניס ךאס פעלזיכעלען צו מיטלען אלע נענומען

 מעונליפקײט ךיא1 יוועגען געדאנקען ךעל אלײנקשען י ניט אפי״לו ;אל
.,ענטלויפען צו

פיניעלאל/ נאןי עקזיל פון אװעג אויםגעהןליבען ־וי־ך האט סען-מאלם’
 פלעגט מען .טלעפען נײגיעלינע אונ מעלטען וףינינ גאנץ זאל מען װאו
 .קלעטש'מעס:אייןזאמע זעדול אין אויןל־ ךאם אונ אפשטעלען זעלטק זייןי
 אפשטעלען פעלװא^דעל^נ מיט זיןי נןלעגען פאלבײגעהעל זעלטענע ךיא

 וואם מענ׳טען בעװאפענטע שטאלק בא;ךע ךיא אויף געבען אקוק
 זיןי פלעגען זײא אכעל ןעטיל, אמץ עפעס אלוטגעלינגעלט האבען
 אשלעק־ זיין עפעס״ מ>ז ךאס אז פיללקדיג ,ךעלשלאכןק אפקעהלען ןנלײן־

 אפגייציטעלט זיןי דואט באנךע ךיא וועןי .זאך גיפעהלליפע אונזליכעס
 ,פעטלעױנם צווײ צוגעשטאנען זײנען ,לאלף אגלױסען לעבען אפלוהען

 וראר / אלט צט נאהקט ’ צימל״יןי ביסלאכװײז"צונעקומען זײנען וועלכע
 װעלכע ?לױ/ שוואכע אלטע אײנע גיװען איז דאס .נלעגען איז הענלי
 באלד וױא טא?טעל איהל מײלעל אי^גע אן אנגישפאלט זיןלי האט
 האט ,פעטעל פעלטאפטע ךיא פון ווײט ניט״ נישטאנען שױןי זײנען זײא
 חאט אלטע ךיא אונ ליעדי אטלױעלינען אנגיפאננען מײיעל יונגע ךיא

 פון ״קיינעל .א^ךבה בעטע^ךג האנל ’ אויםגילאךטע איהל אױסגעצײגען
 האבק אלע אןעל ;,קעשענע ילעל צו גענומען ניט זיזי האט בא?ךע לעל
 האט וועלנע שטימע ךיא צו צודזעלען צו אנגיפאנגעו װילענךיג י ניט זיןז

 ניט גאל איז ןייא פון .קײנעם געזוננען י ךיהלעני אונ ײן4̂ אזוי
אײנגעפאלען 'י ידא׳פ(



 פעלזאן, אײן פיר געזוננען גאר האט שטיבוע ךזע ךאס ,אײמ״עפאלען
 :לאד הע^טען צום ביז גיװאלען אויפױךעגט ךעם חןןי איז וועלבע

.פעלצוױיפלוננ פרן
 אצוציטערטעל איז.ער ,נעז_א;נ ד־עם ךעלהעלט האט הענלי יוױ װיא
א אוינ שטימע זעלבע ךיא גיװען איז ךאס גיווארץ.  / ליעד זעלבע ך

 ךאס ׳. עקזיל פו-ן גיפענננים אין ניהערט לאננ ניט ךא האט .ער וואס
 זיא איז דאס י ליבע'שארלאטע דיא פץי שטימע זיםע ךיא / זיא וױךער איז

'טלײטטען איהם גיקומען  װעלט גאנצע דיא ווען ךאס ,זאנען איהם ,
 / וויסען ניט צרות יזײנע פון אונ ״איהם פון וױל אונ פעךלאזען איהם האט

 .אונגליק זײן בעװיינט אונ איהם ליעבט וואם ,מענש אײן נאןי בלײבט זא
 זיא ניםט ליעיעל טרױעלינע דיזע אין ■' איהם ליעבט שארלאטע י ,יא

 פעךפאל־ .קײגע ךאם , איחם זאגט אונ האףן צובראכענעם איהל אוים
 גיטז איהם » ליעןע איהר וועלען גיפע^ניםע פ/טטערע ״קײנע ,גונגען

 ניוואךין איז ^ר’ ,צרות זיעע אן פאךנעםען האט ’ .;ער .אוועיקרױבען
 פלוצלוננ איז .ער ״דאם ,גיחעט זיןל' יהאט איהם אונ ,איבען^ליקליןי

 זא - אגן־עד־ן אין בעטעל פינטטערע זײן פץ גיוואךין איבעתעטראגען
 ךיא מיט אנצופילען זעלעי אוננליקליפע אײנע 1מען דיאלף וױיניג

ז פרײלע העקקטע
 ךיא פון מוטער ךיא ווען גיװאלץ איז.ער אױפגיךעגט ״מעדזר נאןי י ’

 יעם שטימע אציטעךענדע בעגלײטע^מיט צו אנגיפאנגען דואט זלגערץ
 בע־ אוינ אויןי 'לעבט זיא אז ,־צילגען צו' אום דיאליעךעל, פץ צוזא^נ
 שטימע איהר נאןי געפילולט האט .ער .קזאל:שי פיטעלין זײן קלא^ט
 פעךגעסענךינ אונ ״ איהם צוליעב האט זיא שמעךצען פיעל וױא נאך/
 פאך־ ךעפ אבגיריקט ..ער האט ,לעבען זיין ימיט ךא שפיעלט .ער ךאס

̂ג  האבען נליק זיין קאפ.״צוז /ײן ארויסתלןען געוואלט נאך האט אונ דוא
 ניט ךאם זיפערינם,י ךיא אויף ניקוהןט האןען וועלכע היטער׳ ךיא

 גיהאלטען ישוין האט אוג.ער / ךעלזעהען'בײדע זײא האט .ער .פעמערקט
 אומ־ ךרייען אלעמען זײא וואלט וואס ,נעמען זײעךע ױ?שלייק’א ןײ/ב

 אגיךערניפאלען ניט מינוט ךיעזער יאין װאלט שארלאטע ווען / ניןלא?ט
.יאמעתישלײ אדועלצלייטענדען מיט ד׳רעלד אויף

 אן פאתעםען גאר אויפלעג^נ זיין אין האט אשגליקליכער ךער
 אונ , זײןלקאפ צו צוגישרויפט גיווען איז װעלכע מאסכןע, קליכער';שלע ךער
̂ליקען זײנע ווען  דעל־ זיא האט , שארלאטעס מיט בעגעגענט זיןז האבען 'ג

.חלשית אץ גיפאלען״ איז).לײך יאונ פיג/רע אימעךנע אשיעלןליכע זעהען
 װאי .קלעטשים פון םען־מאלסץ ארויהנילופען האט געשלײ איהר

א,ינ ,מענשען’ זײנע אונ הבית בי>ל דעם בעפעללע גיגעבען האט
הענרי )יא׳®(
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 ׳ נילעגער זײן אויף וואלפען צו צוליק זיןי צייט גיהאט קוים האט הענרי
• טרעיען מיט זיןי בעגיםענדיג

 ךא איז וואס ,אליםנעשױען סען-מארם האט !דאנעלװעטער -
? געוראךי־ן אזױ;ס

 האט ,ער אונ ,פרױען צוױי ךא אויף גיפאלען איז בליק זײן
:אויקנערופען

 געגענד פעלפלוכטע ךיעזע •••• אוועקי זײא יאנט •••• ןעטלער;ס! -
זײאו ימיפ פול איז

 דיא װען אונ מאףצילען, צ* געגעבען אבעפעהל ̂לײןי האט .ער
 נענאנגען באױ־ע ליא שױן איז ,טאכטער אפגעמיגטערטיךיא האט מוטער

 .?ריהער רוי־א ארךנ^נ זעלבער ךער אין װענינאןי'פיניעראל ד־עם אױף
 אךנ ך׳רעלד אױף אנייעתעזעצט זיןי האבען פרױען אוננלקליכע בײךע

 זײער ‘װא / ןעטעל ךא אויף געקלקט גאןי 1אלנען וױינענךע מיט האבען
 פעלקװאונדען איז באנךע נאנצע ךיאי געלעגען\ביז איז הענרי ליעןער
 ארױס ניט אלץ זייא איז מאסקע אײזעךנע ידיא .אויגען ךיא פון געװאלץ

̂קענט ניט גאר האןען זײא אונ ,געדאנקען פון/זײערע  , בעגרײפען גע
 א^רעכןליכען ,.עפעס נארגעפילולט האבען זייא .ןעיײטען זאל ךאס וואס

, ’ ” ז т מאסקע. ךיזע פאר שױךער
» *

*
 ,נעפא^עגען דעפ מען האט פיניעראל פון פעםטוננ דעם אין

ק אן יעצט פון וועלען מיר וועלכען פ  נאמען י געפע^גיס זיץ מיט ח
 נאןי כויט בע*ו-צט אונ מעבליךט ,צימעלין אײניגע אפגעגעבען ,לאטור
 גע־ ניט איהם מען האט זאכען לוקםום .עקזיל אין וויא לוקםום מעהר

 ביטער זעהר אפט ״איהם ?לעגט ךאט אוני ,צײט גא;צע ךא זשאלעװעט
 נאךק איהם מען וויל ךעלמיט אז ,געפיהלט האט .ךען.ער ,קרענקען

 ייא נעןליבען זײנען בעךי^טע ךא אקלײן/ק^ד. וויא אזוי שטילען’אונ
 מען .בעפעללםנעבער אלם ראזארזש’ מעלךערישען ךעם מיט זעלבע

 ;?זפאצירען צום גאךטען אןעזונדעךין אפילו געמאכט איהם פאר האט
 זאל .ער אז ,מנגאי דעש מיט ארױסלאזען איהםינאר פלעגט מען אפער

 .קײנעם צו זאל אונ ?לעצער בעשיטימטע אויף״דיא 'דאלט האלטק זיןי
 צו שװער *ניט גאר געווען איהם איזי’ ךאם אוג .אױםרײדען וואלט כןײן

 ארױסלאזען איהם פלענט מען װאם ׳ צײט דער יאץ יען / ערפילען
 / דיענעלם ליא אונ געפא^גענע אלע פארשפאךען מען פלעגט / שפאצילען

• בעמערקען ווייטקם פון נרר איהם'קענען יפלענען זײא ךאם זא
 פלענט יוץי יעךער אבער / ביבליאטלעק אגוטע געדואט האט .ערז

נאטילליןי ?לע^ט װעלכער ,סען-מארט »ן הע^ד דיא דוךנגײן^דולןי פריהער
שטרעננ ינדא״פ(
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 ,פעלרעפטיגעס ,עגןוואס ײןי געפשט דאלט אויב ,זעהען נאןי שטלעננ
 נור אנער ^רײבקי/ а ,עךלױיט אױןי איהט האט מען װ. ז. א. אצעטעלע

 םען־ וועלכע אונ נומעלילט געווען זיעען װעלכע פאפיל, שטיקלאןי אױף'
̂ט .ער ווען ציױקנעהמען ?לעגט מארם  אױף .א^דערע נעבען איהט פלעי

 זײן .וועלזען אין הארץ זיין אױ^גיםען פלעגט'.ער פאפיל' שטילןלאך ךיזע
 שט^ךע^לא^נ פלע^ט .על ;גדומדו ^רעסטעי ךא 'גװוען איהם איז גיטאךע

 מייפטענטהיילם פלענט אונ פענפטעל אתמנעשטיטען ד־עם לעבען זיצען
 זייין אין אױסגלעיענט האט וואס'ער ,יליעךער ךיאי זינגען אונ שפילק
 אבער געדא^ען, זיינע »ן אלויסגיין ניט איהפ פלע;ט שארלאטע ,ײנענדי

 םען־מארם אז / פאפיעל אויף׳ן אלויםגעבען ניט נאמען איהל פלענט ער
ט יעלפוץ זיך זאלי  שיײבען איהל а נאל פלענט .על .ערקוגדשען'; /י

יגעוןאט ליעגנ האט .על װעלנע באמען,י יפון נעמען ךיא אונטעל וועןזען
а ' גאלטען. זײן אין כןלײבען

ךאקטאל ךעם זעהן נול $לקט,על ךגעל, אוניליא סען־מארס אױסעל
פעסטוננ דיא פון נײםטליכען יעם אונ אײן.?*לקלענקוננ צײט״פוץ אין

 אי־דזט פעלגעבען а קומען גןלע^ט נלח לעל .ױם־טובים ^לויסע דיא פאל
 איהם פלעגט מען ווען ,האבען געכןענם ני־ט האט .על יװעלכע / זינד ךיא

 אבעז^יעלין אץ האלטען טעךאיהט фЬр ,סילפע אץ אייעפיהלין אמאל
 נעהאט נאך .על האט ךעם אויםעל אונ / אלעמען פ־ן אפנעטהיילט פלאץ

 זעהען זאלין*ניט זײא /אנװעזענךע ךא צו לוקען ךעם שטי^מיט «
 בעפרייען׳ נרל איהם פלענט װעלכען'מען פון 'שלעקליפע'״מאסקע, ןיא

 פלעגט’ ךאקטאל ךעל װען ‘אע ’/ קױאנק שטאלק וועףן פלענט ווען,על
'אלסגעפינען  .װעלין ש':טיקטזךעל אונגליקליכעל וועטידיעל אנדעיש אזי ,

 אלעם טאן פלע^ט וועלפעל י ,ולי־ייל אנעוױםעל איז״נעווען ־אלןטאל ךזעל
 נעטאלט ניט האטי וועלכעל אונ געהײםען איהס האט פעףמאלם װאם

.טױט פין שטלאפע ךעל אונטעל שטעלע זײן פעללאזען
 פעל־ טעגליכע אלע אטגענומען ״האטי םען־מאלם / געזא^ט וױא ״

 ניט ךוענד בלוטיגע זײגע פו-ן זיןי אפפעל/אל זײן אז ,זינעלו^פ-מיטעל
 אונעלפאהלען אזוי געווען נאןי ךעלצו איז לאטול אונ / אלויקלײםען פןעגען

 אומשטענךען געוױיליכע גאגץ א^טעל אפיא וואלט ,על לעבען/'דאפ אין
 האט ױגענדי יגאנצע זיץ .'אנטלױפען а אמיטעל געפינען געכןענט ניט זיןל־

 געװאוםט אוינידןאט זיין.עלצידועל »ן שלאפ אין אײמאם פאלבלאכט על־
 .געלעזען האט ,על װאס פיכעל ליא נוליאוים וועלט ךא'אױםעלע פון
 ,עי וואלט געפע^גיס\װאוהץ פון א^לאפען אפילו שוץ וואלט ̂על ווען

 ניט פלײנד .קיץ האט .על ? בעהאלטען זיןי .על װאלט וואו געגאנגען,
 ניט גאל ״על האט דאלום ,מוטעל איהלע אונ שיאללאטע יאויסעל געהאט

״עס וױא זובען שטענדינ פלעגט אב^לײןל.על ,א^טלױפען а פמבילט
איז • • • •
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 ךעם וױא אגדעךער .קײן איז ערז אז עולם, ךעם וויסען געבען ציי איז
.ברװ־ער ,קענ^׳ס

 ראכטעף1פאך? פקסטער לעבען געזעסען איז ײען?גר , אבענד אײן
 > ליעךער געליעבטע ’ זײנע גיטאךע דער אויף געשפיעלט דואט אונ הײט

 .איהם בעללייט ךרויסען פון אקול ראס ,דעלהעךט פאץל^ג ,ער האט
 איז פעפטולג ךיא ךען ווײט,׳ זעהר פון געדוילכט האט שטימע ךיא

 י>ר יאןער ;לרוב א?רײטע מיט אונ אוואנד מיט אחמגעליעעלט נע;וען
 !יץ . שארלאטע’וױערעריגעווען איז דאם .רערקענט‘ךאןי איהר ד׳אט

 דיעיע אלליק! פאר וואם .פרײליןי קלאפען אנגעפאנגקצו האט האךץ
 װיל זיא ; .עננעל זיין איז זיא :ניט איהם פערלאזט מײדעל היטלישע

 • אה .לײךען אונ צרות ײיבע אידזם מיט טהיילען אונ טרײקטען איהם
ער װאלט״ הײס וױא ,אומארמען איהר ער װאלטי הערצליזי יויא

י' ־ ' ־ : ־ !גע״קזכט אץזו
ארוקנעכןךאכען איז אױפגעדוײבען, אבליץ וויא שנעל זיןז האט ?נר

אשלײךער האט אוג ,פענשטער ךאס י עהענעןי צו 'אומ / אשטול אויף
 האט ״ער וועלכע , בלומען אבלקעט ^קךאפט גאנצע זיץ מיט 'געגעבען

.גאךטען זײן אין גןליהער אנגענקליבען

1 5

א בע ךי לי לן עלי ע או ט נו ♦ מי

׳ געליעבטען אידזר וױסען צו גיגעבען אליעךעל דוךןי האט שארלאטע
 אװאלף נעשײקט אזוי האט ;נר וואס ,בוקעט דעם בעקומען האט זיא ז־אס

 הימעלפאר זיעבעטען אויפ׳ן גיווען איז ערי פע^טער,"אונ גיטאןידוךכ׳ן
 האיצען צומ טולעט זיא וויא בעמעולקט ווײטען פון האט ווען״ער .פרײד

 האט *^דליןי צרות. זײנע אןיאלע פארנעסען .ער האט בוקעט/ ךעם
 האןען צו מקליבקײט דיא גיפללען צופאל אװאונךערליכען דורןי ]ער

 לאיען ״קענען ערי וועט ..ענךלי־ך !וועלט אויםערע 'ךיא מיט אפערקעהר
 ד־יזע .שונאיס בלוטיגע זײנע פון נגןטה נעהמען װעט אוג זיןי פון וױסק

י בלומען  קט:געשי איןער אלײן איהם פו־ן גיווק׳אנ^הײל איז ז־אם -
.געליבטע זייין צו

 זיןי האט ,בעפךײא^ג זײן אין איהם פאר זארגען שוין װעט זיא
 גיר'־;;ניט־ זיץ װאו ניקענט.עךק^דינען זיןי האט זיאי ווען ;געדונט איהם
 אום / הא^דלען צו• וױיטער וויא ,וויסען אויןי שוין זיא װעט איז, אךט
 אזוי .גךקצען אהנע גיווען איז שמחה לאטור׳ם ,בעפרײען צו איהם

זיןל־ ל>ר האט אזוי שטרוי, אשטיקעל אן״ אן זיןי חאפט אטױנקענדער וויא
אנגיחאפט )ד«״פ(
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 אין זי־י־ט,ער ,מאל עךשטע ךאם .געךאבקען זיםען דיזען אן אנױחאפט
 אויף האפנונג אקלײנע בעקומען ..ער האט ,נעפאנגע^שאפט אין גיווען

י .צוק^פט אפרײליכערע
 .עטוואם טאהן צו געפיללט אי־חם האט י.עךפאלג .עךשטער ךער

 לעבען גיפאננענעםי זיץ פלענט םק-מארם .אונ.,ענערגייטעס װילטינעלעם
 ׳ שוין וױיםען'עס מיל 'וויא בײנעלעך גומעױךטע אויף פאפיל שלייב

 פאפיער שטיקעל איץ בלויז ווען ד־אס געװאושט, נוט ד״אט לאטור א,ינ
 .שלײןען צום בעקומען גאריניט שױן״כזעהר ״ער װעט ,נײן פעלפאלען וועט

 זיץ וויסען צו געןען צו איז .עם וױא ניגעלךט שטאךק אןער דואט ער
 אונ / איהם מיט טהוט מען אשװאט אײגענקליןז איז ערז וויעל נעליפטע

 ,ליױוענד פײנע אשטיקעל אויףז שלייפען צו בעשלאשען .על האט דאחט
 וױינינעל ,פריהער יפון שוין .עס ווײסען מיל וױא ,אידט האט .עס וואם
./יפעהלט אלץ פאל

 שלײבען צום לײווענד שטימןעל בעםטע ךיא אױסנענןליןען האט ער
 נאןל האט על האלץ ביטערע גאנצע זיץ אױקניגאםען ךאךט האט או-נ

 ,מענשען .עהלליכע אלע צו אונ פאלק צום אויפלוף אהײםען צוניזעצט
 נױוארין פאלטיג 'איז ״ער ווען .'קליוץךע זיץ אננעלטען זיןי זאלען זײא אז

 צו• גיוואלט 'אוננעמלי נךעסטע מיטיליא ער האט אךבײט ךיא מיט
 איהר פון' אז זיבעל ניווען איז ,על .שאללאטע ליעןע זייין ךעךזעל׳ען

'מיטעל אונ אלע.קלעפטען אמוענךען זיא וועט זײט  זעהן צו איהם אום ,
 » צוקומען' צו גי־ררען שװעל זעהר 'איז '.עה אבער 7 העלפען צו אונ
 גישטאנען מעהר״א^געתלי אלץ מיט איז.ער טאג יעךק .פעםטלנ ךיא

 ...ער .פעלדיער 'דיא אױף גי־קרקט אונ גיקוקט ״האט אונ פע^טער לעבען
 ניט זאלען ךינער םען-מארס׳ם אז / היטען « שטאךק זיןי גיהאט האט

 אויםקלײבען ךעךצל פלעגט .ער אונ ׳ פענפטער לעבען אידזם ןעמערקען
 שארלאטע ווען אונ ישטיל זעהר גיווען איז את'ם װען ,שטליען ןעשטי?ןטע

 אויןי האט ,זײט איהר 'פון ןיא .קומען גיקע;ט ׳ ימײנלג זײן נאןי האט,
 שפעט ניקימען אוגטער מאל אײנינע איז זיא .ניהאנדעלט פארזינטיג

 ,לעפט זיא אז אלידעלע דולןי װיםען לאזען » אוםיאיהם ,נאכט איןילעל
 אלאעע אינער .ליעךעל א^ךער אײן מיט איהר.ע^פעךץ פלענט אונ'על

 האבען אזוי .וועכטער א״ שפיאנען ליא אפצונארען אום ,שפעטעל צײט
.אלניזעהעגעלהײט ליעיעלאןי דוךןי לןאלעספא^לילט זיןי זײא

 איהר .על האט .ענלליך .פאלבײגיגאננען אזוי זײנען װאכעןי ךלייא
 ניט אוג אךאלפטמייךעל קלײךעריפו-ן’ געווײנלינע אין אנניטאן יעלזעהען

 ךעף איהט ימעליען « ליעיעל אידזל אנפא^גען )אל וואלטענויג״יאז;יא
 ,אנגעשליפענע יאט גיחאפט עלי האט אלעם״ההיג, איז אחט אז מיט

שוועלע מיט אלוטגיבילדען״ גוט אונ גלייט״ ױהאלטען האט על־ וועלכעס
שטלילולעזי ’ )יא׳*(.



קלעך,  מיט פענ?טער דורכ׳ן גיגעפען אשלײדער ,עפ האט אוג ^רי
יןראנןט. לאנצע זיין

 יעלנאןי איהט דיאט אונפאןזינטיגקײט ךיזע !מינוטע קליבע;או^לי
 אומזיםט גיט האט שארלאטע \ געקאסט שטעלצץ אוג פילייצרות אזוי

 פעפטוננ ליא »ן נרוב לעם אלום וועג זײטען בײדעי פון :געשוױנען
 ווען מינוטע דער אין אונ ,מקשען זײטיגע געקרמען צהאמען זיןי זײנען
 געמוזט ײא דןאט ,'שארלאטען צו גענןײהןעלט זיןי האט פעהןעלע ךער

 ,אבוים או^טער בעהאלטען צו זיןי געהאט צײט קויפ האט אונ אנ^לויפען
 »ייט ירעכטע ךיא פון געגאנגען זײנען וואס מעגשען ליא אז זעדזענדינ
 נאןי וואלט זיא .וואבע ךער אויף סאלדאטען נעװען ־ױינען פעםטו^נ
 װאם אמאן, אבער ,פע״קעלע ךעם נעהמען גיץ צו ריזקיךט פילייכט

 דןאט אינ אײנגעבויגען זיןי״ האט ןייטי ליגקע דיא פון צוגעקועוען איז
щ צונענומען.

 צום גיגאנגען איז װעלכער אנלח, ני־ירען איז פארפײגעהער ךיןער
 אידום דואןען םאלדאטק ךיא .מאנאנען פון קלושטער ליגענדען נאהקט

 וואם מערקען צו געהאט צײט האט״נאןי .ער איידיער אונ יערזעהען/
 אװעק אונ אחיטגערשגעלט איהם זײא האבען ,אױ§געהײבען עריהאט

.פעםטונג אין געשלעפט
 .נןען מען אונ ,םען-מארם׳ן איבעלניגעבען מען האט פענןעל ךעם ’

 דץלןי דואט ווען.;ער ,שלעק טויט אונ צאלן זיץ פאלשטעלען ליינט זיןי
 געזולט ирпрж האט מאנאןי אלימער רער .נעשליבעגע דאם גילעזעןי

 זאןי װייםיפון״קיץ אונ שו-לדינ ניט גאר ךא איז אז/ער / בעװײזען צו
 .עם פלענט מען וויא ,מאטעלץ נעהײטען״איהם האט םען-מאלם ."ניט
 ךאם אלץ דואט אונגליקלילער דער א^לײןי אוג צייט, יענער אין טאן

 איהם האט א^שולךיקײט, זײן נעשװארען האט אונ געזאגט זעלבע
 מעהר שױןז גלח יעם האט מען יען 7אונ?געשלאקט דאןי ’סעףמארם

גיזעהען/ ניט
 רען ,ששלאפירען פיעל ניקקט ניט אלײן לאטול׳ן האט סען-מאלם

 האט .ער יפיעל וויא געךריקט סײ וויא סיי געפאננענעם ךעם האט ער
 מעהר שוץ זאלען זאלען אזעלכע' אן פעלזיכעלט, נאר האט ..ער געבוענט.

 / ךיענער ףא אויף פעם זיץ אלסגילאזין האט אונ פאלקומען .הןענען ניט
 לולקט־ ךעם בײא װעלען פעלשװאונךען אוג א^גיבלאנט פלעגען וועלכע

 גקלעגקןטע ךיא צײגען צו עראיבען זיןי פלעגט אךיענער ווען .פעלדאנט טען
 ^רע־ןליך םען-מארס איהם פלקט ,געפאנגענען ךעם צו מעגשליכקײט
 ?לע^ט’סען-מארס דוקד. מעללעלישע ראזארזש׳ם דולןי' ןעשטראפען

 ליא מיט לײךען צו אױסוױיכען אליץ זאל לאטור 'אום ,האנךלען אזוי״
העללט איז נעפאגגענען ךעם אז /געװאולט גרט האט ךען.ער”ךיענער.

פײנליד )יא׳פ(
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 אםגעבראכט מען האט איהפ צוליעב ךאם ,הערען צו געורען פײנליןי
 דיא'שטראפע ןעשרייבען נאןי פלעגט םען-מארם .מענשען אונשולךיגען אײן
.פאו־בען לוואךצעםטע ליא מיט

 אגדער־ע אין איבעתעפיהךט לאטור׳ן מען האט :אבדעם קוךץ
 פץ״״דיא הויף אויפין פע^טער דיא געדזאט האבען װעלכע צימערץ׳
 טרויסט. לעצטע זיץ פערלארען האט אועליקליכער ךער דאפ זא פעקטו^ג,

 פארשטעלען;',ער יעדער ז׳יץי .קען הארצען׳ אויפ׳ן גיווען איז איהם וויאי
 אוט ,שטאלץ אונ .קאלטבליטיג נעהאלטען אױםען פרן אבער זץי האט

’.םען-מארםץ ,עתעוץ צו
/ גאבריכט וױכטיגע ליא בעקומען סען-מארס האט צײט ךיזער צו

 לער 'קעניג/ דעם פון האנד ,.עישטע ליא אונ בעפעהלסגעבער זײן אז
 פעהטוננ ךא ןעזועען קומען אלײן י וױל / לואװאוא מיניסטער מעכטינער

 נאטיךליך צײט גאנצע ךיא האט סען-מארס .צו גײט אלעס װיא זעהען צ,י
 אלע’ מיגיסטער לעם מעלרען צו גענויער אוג מעדזרער וואם געזעהען

 פעהינקײטען זײגע צײגען צי אום ,נגענעם:געפא דעפ װעגען קליעי^קײטען:
 אבער געטרױט,י אוינ ױקענט גוט איהם האט לואװאוא .טלײחײט אונ
 אוג ,"געפאננעגען ךעם מיט רײלען אונ זעהען נעװאלט אליץ האט ער
 נלײןי אופ ,שרײןען לאטור׳ס װעגען גילעגענהײט דיא בענוץט דאט .ער
.מעלךען » ?ױהער״ זיןי אךוגע קומען צו

 אויפניךעגט הע?קט גיווען 'זעלןפטפעך^טע?דליןי איז םען-מארם
 א^נלשריבען ליגען געגונ האט יען'ער אװערװאךטעטעןװיזיט, ךיזען וועגען
 אײן יאלפ פאתישטעלט רעמליןי איהם האט .ער’אפפער. זײן וועגען

 לטענךיג נאר זופט װעלכער מע^טען׳ שלױען אמ שלעפפען ^הרנײציגען
 פעהיג נאר יאמ ,סען-מארם אז.ער׳ ןעוױיזען צו אום צויאנטלײפען׳'

 ,עןווארטעט ציטעןנים מיט האט ..ער .האלטען צו אךךנו;ג י אין אלעם
 אוג'האט״יזיןי ךאפארט לעצ־טען זײן אויף מיניפמער פון אנטווארט איין

 בעגריסונגען אונ געשאנק ״קײנע ניט בעקוטט .ער דאם ,נדערט:געװאו
 יער־ זיןי פאר .ער האט ?ליא־מאךגען אײן ײען / פהעטעקײט זײן פאר

 אץיךא געווען איז םען-מארס ךאס .י אליץ בעפעללםנעפער’ זײן זעדןען
 זיץ האט אבער/ער ;זאגען צו נײטיג גיט איז שךעכןענים גיעםטע

.פעךלאיק’ניט האפ
 געענטפערט גײג בעמערקבארען אקױם מיט האט מיניקטער ךער

 אונ םען-מארם פרן זיך טקעיי אוג בענרימגגען ^לאוױשע ליא אויף
 .געפא;גענען לעפ זעהען וויל יאם.ער 'וויםען׳ געלאזט ללײןי איהם האט

 אנצױאנען צײט האבען צו אום / פאךאויס גענא^ען שנעל איז םען-מארם
 אבצונעבען בעמען איהם אונ וויזיט ווילטיגען ךעם וועגען געפאטעגעןי ךעם

.פעךזאן ^רויםע אזא הבוד
>טהר ;רא׳ע(
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 ךעם.עךשטען זא^ט ,גע$?ופעךט .קאלט לאטור האט , שײן זעוזר -
ק־ ‘צ אױס אידזם בערײט איז ברוד־ער ךעם^קעניג׳ם אז , ־מינימטער העי

 ,פירכטע^דינ ,אױפגעשךיען שרעק מיט םען-מארט דואט ■' מאנםעניער 1-
 אשלענטען מאכען וועלען' געפאנגענען דעם פון שטעכוועלטער ךיא זיאם

 בעדײ^ןט !אײןי בעט איןי ,געלאטען זײט .מיניםטער לעט' אויף אײגלרוק
.הקר זײנע אין שילןזאל אייעױ יהאט לואװאוא העלר נװ־אז

 לאטור האט ,קאפז מײן אןהאכןען הײםען .קענען זאל ער ווען -
 איהם׳ פאר .עךניערריגען ניט ךאןי מיןי איןי לװעל געע^פערט שטאלץ

 מיר דואט .ער אז ,איהם זאו.ט ,לעבען מײן נעהמען קומט אויב'.ער
. לאקט נרעפטע ךא פאר ’ געמאכט לעבען מײן

 שלעכטע אזעלכע ניט האט מיניםטער ךער ,מאנםעניער נײן -
י לאגע■ אײערזצו,עללײננטערען ;ראךע' קומט ,ער ,געדאנקק

.^מײכעל אביטערין מיט אױםגעשריען לאטור האט ••'־• ! ןנרלײנטערין' -
• איײן גלײןי קו?זט מיניקטער ךער ,מאנםעניער -
גיטי. איהם ^טער איןי -
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♦ גיפעננניס אנייע אין
 צו זיןי האט אונ גיפאננענעם צום אלײן אלײן איז מיניםטער ךער

 גע־ זיינען קאטא;ךעז זיץ אונ סען-מארס ניגעבען. 'אטיעפקינײג איהפ
 ךעם העלען גיקעלט ניט גאר האןען זײא אמ / וױיטען פון קטײן בליבען

 זיך וואלט.;ער ניווען/י דעלבײא וואלט מענש אפרעמלער ווען גישפלעןיי.
 איז װעלכער ,מעיסטער ךער"שטאלצער וויא זעדזען/ צו גױואונךערט'

 ני^טאנעך איז ,ךעם.>קעניג פראנקױיןיינאןי אין פעךזאן }לעקטע ניװעןיליא
 אין גיזעסען פלײט זץי איז לאטור וועלךענד ,האנד אין הוט זײן מיט
 אונטער פון אידום אוייף ניקלקט פעלאלט^ג מיט’ האט אוג שטוהל זײן
כואהקע. אײזעלנע זײן

 פעהינקײטען אונ שלױהײט גאנצע זײן אנגיווע^דעט האט לואוואוא
 אוגטער אןזיכטען אונ גילאנקען זײנע ןעהאלטען צו״ אונ אינטלעירען צו

 האט לאטוי אויב זיןי .עױקונךינען ן« אום ,פאלמע אנניניעדומע י אײנע
קײט יער אין ̂עס וועלכע וױןלקל̂י  צו אזוי וױא / פלעג.ער גיפעללליכע איז .

טלינהןײט ליא אץ פליי^ען צו אךער ע^לױפען  אונ נאמען זײן .?יפפ̂י
 האט וויא.ער ,װײך לײדעןיאזלי צו פראבילט דואט יערמיגיםטער לאנג.

 לאטור דאס ןעדויעלין, זײן אונ״האט״אױסגעךליקט גיקענט, נור ?גסי
ניטניהאלפען גאר האט א^פעלךינטעללייט;יאפער פיל אזוי לײךעט

לאטור 5. )רא׳פ(



 א?ט דואט אוג םוף ביז׳ן .קאלט אונ שטאלץ געפליןען איז לאטור
• װערטעי אײנצעלנע י מיט ניענטפעלט

 ,פעלדיחם מיט אויפגיךעךט מיניסטער דואטךער מאנםעניער, #ךליך׳ -
 וועלכער ,״קעניג יעם זאגען איך זאל וואם אוועקצוגײן• זיןי יןלײבענדיג

 זעד׳ען געשינןט מיר האט .ער וואס ךעמ מיט ,גוטסקײט זײן אײןי צײ;ט
מא?ט?' איהר וואם

 האט אונ גיזעס זײן פון אויפגעהײןען לא^נזאם זיןי האט לאטור
:גיןאנט שטימע בײםענדע אוג אשאלפע מיט

 ^לװאךטע איןי ךאס זאגען, איהם וועט איהר ,מיניהטער העלר -
.צוגיגומען אלעס מיר בײ האט וואס ד־עס ניטיפון גאר

 זאלט.עטוואס איהר אז גלײכער איז ״עס ,מיר נלױפט מאנםעניער -
מןעניג. ךעם פײא ןעטען
 דיזע פין ארויטלאזען מיץ זאל אז״ער בעטען פילײכט בעטעף -

 אד|/ ;לאןי אפעלשטילןטען מיט ארלפגעשטױםען לאטור ®עטטונגלהאט
 ניעמאלם מיןז וועט מעןי אז גוט צו ווײם איןו ,מיניםטער העלר ניץי!

 אילנזאטלןײט אין שטארפען אזוי װעל איןי אז גיפענגניס, פון ארויםלאזען
 וואס י ,טענשען יפאל ניט.עלניעךליגען מיןי וריל איןז ;^עלענד אין אונ

.העלצערי שטײנעלנע האבען . . .
 מיניפטער ךער ד«אט ,בארעמהעלציג ארנ זלעלציג גוט איז ךער.קעניג -

.פעס אי^גיהאלטענעם מיט גיענטפעךט
 װאם דעט מיט געןליבען צופלידען ניט טאקע .ער איז דארוס אונ -

 האט .עי נאר ,גיפע^נים אין אײ;געשפאךט גרויזאם אזוי מיןי האט >ר‘
 ךיזע אויף קט;קו !געזיכט מײן צו גיפקגניס אשךעלןליכע *צוגיזעצט נאן־

• מיניסטער דועלר מאסקע
 יעם רײי אײעלע איבעלנעבען ניט געוױם וועל איןי ■' מאנסעניער -
 געבען נור וועל איןי ' האלץ זײן צוױיםען וועלען זײא ךען ,.יקעניג

 װײט וױא גיפאננשאפט, אייערע ,ערלײכטעלץ זאל מען אז ,אבעפעהל
מענליןי. איז ךאםי

 וויעד־ער זיך / ארויטגינאננען כויגיסטער ךעל איז וועלטער ךיןע מיט
 שטיץ איזיגעבליבען װעלכער געפא^גענעם/ ךעם צו אנײג געבענךנ

 שטאלץ מיט קוקעפךיג ׳ פרוטט זײן יף1א ארויפגילײנט דוענד דיא מיט
.שלנא זײן אױף

 לאטור האט ,װאלט זיץ גידואלטען דואט מיניםטער דער ווײט וויא
 ןשעת כעס זיין אײנהאלטען ױקע^ט קוים האט’וואוא4לוא :לעלפיהלט גיןל־
 ךעם פרן' א^וואלטען ש*טענע;ךע אונ שטאלצע ךיא בעקו-מען האט .ער

צוגעא^נען גלײןי ״ער איז ארוים, איז .ער נור װיא אונ געפאננענעם.
צו י )רא׳פ(
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 בעשלאםען זייןי דואט ,ער אז הײלט2מיטגע? איהם האט אינ סען-מארם׳ן צי
.סענט־מארגעריפע אינזעל ךעם אויף לאטורץ איבעלצופיחךען

 אין .עךחעכערוננ אײנע גערוען וויעיער דאס איז םען-מארם׳ן פיר
 זא גיווען ךאס איז אמגליקליכען ךעם פיר אבער ;געלד אין אונ ג;ךאנ
 םענט-מארנעריטע אינזעל דער ..קבר אלעבענךגער '/אטרונע וויא ט&

 אויף ,טולאן מיליטעל-שטאט ןערידזמטע ךיא פון ווײט ניט זיןי געפי^ט
 ךער איז וועלכער ,יצפוףזײט אין ?ןלײןי.' זעהל איז אונ ךעם'מיטעלמעער

 איז אפעקטו;ג,"וןעלכע אױגעעבויט איז אי^זעל/ פון טיהײל הע?קטער
א געווארען בעליהמט 'בעזאנךעןס ך ךןיי  ךיא פון געפאננענשאפט ה

 אונ געווען איז לאטור פון פעךזאן י ךיא 'וויכטיג וױא מאהקע אײזעךנע'
 ,אזוי איהם פאלבעהאלטען. צו געזולט האט .קעניג ךער’ שטאךק’ וויא

 פעלשװאלענע ךיא מיט סען-מארםי אױסער וועלט דער אין מעגש אז.קײן
 זעהען ארויס מען ...קען ,צוקומען ..קענען ניט איהם « זאל בעךיןטע

 ,געפענגניס ןעזלנךעךע אגאףן אױ?נעבלט איהם פיר האט מען אז / ךעךפון
.אטרונע אין וויא זײן ךאךט זאל אז/ער

 אגרויסער איז דאם .יעצט ביז נאןי .עקזשטילט געפע^נים ךזע
 אונ דיק זעהר זײנען װקט ליא .אךרײעק יפו־-ןי יפאלם ’ דיא אין צימער
 גיווען איז וױנקעל אײן אין ;םאפעם שטאלקע ליינען מיטען אין .פעסט

 געווען איז א^דערין ךעם אין ,נעפא^ענען דעם פון שלאפצימער רעי
 געװען איז ווינקעל’ ךליטער ךער אוג ,נאפטוועכגטער ךעם אפלאץ״פאר

 נאר איז געבײדע ךזע טהייעלין.קאמיןי. אונ אגרויפק מיט פאךנומען
 איז אונ י_ם פץ זײט צום איז וועלבער ,פעלפטער אײן פון בעלײכטעט
 .ךרויםען פ־ן אי ,איגווײניג פון אי שטאלגען ’ נעזונטע מיט פעךזאיגט

 האט לאטורץ, איבעלגעפילרט געפע^ניס ךזעי אין נאןי האט אײךער״מען
 מעבעלמיט שע;סטע אוג דיא״בעםטע ארײ^געפלאפט ךאלט שוין מען
 געזאלעװעט׳ מאל'ניט איהם״קײן האט מען וועלכע לוקםום-זאכען׳ אלע
.בעמעללןט שוין האןען.עם מיר וויא

א מיט פעלגלײןי אין  איז פעסטוגג ךיא פון גיפענגניםען אנדעלע ך
 אין זיצען צו נעװען איז שךעײליןיייעס וױא .אצויבעלפלאץ גיווען ךאם
 געפא^־ אײניגע פין וועלטער ךא אויס זעהען מען געפענגניסען.קען' ךיזע
 יעו־ען איגטער .פעךצ״פע^ט האןען שלײבער י אײנינע וועלכע ,גענע

 אפט־ײלונגען קלײנע;צעהן אלגגעפעהר מיט אניךעלי־גער.לןעלער איז טורעם
;ען אײזערנע פיעלע מיט אונ  וועלט וועלנע ,אלאןי איז אויבען פון ;ר̂י

 פלעגט מען וועלכע דוךך אונ טיהר אײזעלנע אײגע מיט פאךמאכט
 צונעשמיט װאךען וואס אלנללינקליכע ךיא פאר שפײזען ךיא אראןלאזען

י .םלופעם ךיא צו
דע-רעננעװיל׳ שרײבער אנעוויסער פעלצײלט ,געפענגעניפען ךיזע ״אין

האט י)רא׳פ(

57)



68

 ,על ,םען-מארס מעלךעלישער אונ גרויזאמער ךער געהעלשט יאס דןאט
 אײן פאר ?זטרוי אהגע וועךען פאלפױלט געפאננענע דיאי לאזען פלקט

 איז עןפײזע גא^צע זײער !צוקאפע^ס אשטיץ אהגע .א^טעללייגער
 ,גליןער קליכע;שרע ד־יזע פון אונ ׳ וואסער אינ ברױט פון בעשטאנק

 ,פאףשטיקק געשטאנק ךער ׳אונ פאךעסען זײא פלעגען פאראזיטען װאוי
 פלענען’צײנער יויאי .טױטעלהייט נעלמען ארוים זײאיגאר מען פלעגט

 אנגעשוואלען פלעגט נאז ךער ,םקךאיוט פון ארויםפאלען זייא בײא
 וואוגד, '^טינקענךע אוג' אאפעגע וויא אויםניזעהען האט מוילי ךער װערען,

 ןעיעלןט ביינער/ אונ הױט פון בע^טאנען 'זײנען .הןעלפעלס ךיא אונ
פלאטע מיט

• •
*

 אליבעל־ אהין לאטור׳ן בוען האט פעלטיג, נעווען איז אלעס וועהן
אי מיט פיניעראל פון געפיהלט■  לןײגעי אז / פאלזיכטיגקײטען גךעםטע ך

 ,א^זטױסען זיןי ..קענען ניט אפילו נאר ,בעמעלקען ניט נור ניט זאל
 לאטילט אבליף אין אונ יאלור -טען1686 גיװעןיאץ איז ךאם .פידזלט מען וואם
 זיץ »געשליןען האט סען-מארם וואם .יאדור -טען1687זא£ףל -טץ11 ז־עם

 אוייקגעפונען האט מען וואם אונ בעישיצער'לואװאוא אוג בעפעהלסגעבער
 רעוויא־ פראנצײזישע .עלשטע ך־יא פו-ן צײט ךער אין אלניװען 'ךא אץ

 זײגע פעלבלאפט ךאלט האט לאטור וױא גענוי .ער פעשלײבט ,לוציאן
• יאהלק י אונגליקליכע

 ןןר קױיפט פלײהײט זײנע עלנןלעלט־ טען-מארם וױא נאנדיעמ
:פאלגעניעם
 בעשטימט איןי האב געפאגנענען ךעם פון גאגנ שפאציר לעם ״פיר

 טורעטס או־יף וואכען טלייע צוױיא וועלכע אלעען צוױיא גאלטען אין
 וואכען ךזע ,לי־יפג גא^צע ליאי אויף זעהן אלם אונ.קענען בעטראכטען

 זאל גיפאננענער ךער אז נאכצוזעהען בעפעדול שטרעננען ילעם האןען
 щ וואם דיענער ךיא צו אצײכען י צײגען אדער אוואלט אױםלײדען 'גיט

 ווען ,א^גינומען האב איןלי וואס 'פארזיפטפ־מיטעל ךא איהם. גלײטען
 אוג זיבער גא^ץ או־יןי זײנען ,.קילכע גײטיאמאליאץ גיפאנגענער ’ מײן
 נא^צער פוןיךער אפגיפהײלט איזיאזוי שטעלט װאו.ער פלאץ לער .גוט

 לעבען :פעמערקען ניט.קענען דעס'געפאןגענעם זאל ךאס.קײנער גןילנע,
 ךלקדזײט דיא .זאלדאט אניװאפע^טער גאכט וױא טאנ וואכט זײן'צימער

 טהירען אלע פו-ן דעריקאפיטאן וועלכע צו ,טיהר לאפעלטער״ ךיא פון
 ךער וואס ר-ערען צי םאלדאט ניטיךעם .עללױיט ,אשליטעל גור״ האט

 נישטעלט צו איהם װערען שפײזעןי ריא .זיך צו לײךען ״קען ױפאנגענער
׳ א^ד׳עלץ ךעם דןיטען זאל אײנער’ אז ליענער טרײעםטע דיא פון צװײ פון

אונ ״ !ראי"־(



 ךיא מיט ,לאזאלזש׳ען פון הלפגיזעהן פליהער וועריען זאפען אלע אונ
 אונזעהעט ,פלוכטען ראםבלויט, צ^גײט על’ .פאלזיפטי^קײט ןנרעקטע

 ״ק״נע בעקומען זאכעןי$יט ךעזע תלןי״ זאלי יעריגעפאננענעי אז נאןד,
י .וועלט אױםערע יךיא פון נא?רי?טען שום

וי17
♦ ־שאךלאטע וויעדער

 גי'שמא?טעט לאטור אלנגליקליפעױ .ךער דואט יאהלען אונ יאךוךען
 איז .עסי ווען האגןנ^ג אלטראהלי אן געפע^נים 'אויפגעפויצטע זײן אץ
 קומען איהם פלענט אפט* זעהר , אפט .וועלט אויםערע דיא זעהען צו

מויטהלגיע אונ טרייע זי־ין געד־אנקען ךא אויף  אונ ,שארלאטע תעלך̂ע
 זינגענךיג שטימע זיסע אידזר דועלט ערי אז דוכטען איהם זיןי פלעגט .עם

 נאר יוגקדיאהרען'. }ללקליבע אוני אי^זאמע זײנעי פון ךאםיליעךעלע
 צו 1ווילק דץ פץ קלאפט’נאנצע דיא אנווענדען שטעגדינ פלע^ט
 / נקײעלען שמערצליןי אזוי פלעגעןיאיהם װעלפע גילאנקען/ דײע ?עריאנען

 .ער מעהל וואם אבעל .דוארץ געךליכןטעם זײן לעכעלין אוג פײגיגען
 "אועעפעטענעף זײא יפלענען אפטעל אלץ געיאגט׳ זץי פון זײא האטי
.אלױפקומען הייט

 אויף אליבעלגעפיהלט איהם האט מען ווען צ״טען דיא.עךשטע אין
 גיטלאפט געווײנליןי װיא אפטעל האט ׳ סענטי-מאלגאריטע אינזעל דעם

 טלײהייט זאיפיעל גיצײגט האט װעלפעזגעליעבטע, אונגליקליכע זײן ארום
 וועט.עךפאהךען זיא אז ניךעכיגט האט ..על’ .'אלפאפפעהננ ’ זעלפםט איג
 אז / .עךקיןךגק זיןז וועט זיא נװ־ וויא״ ’ , יעצט זיןי י געפינט י יער װאו

 אימעל ךעם פוןי .קאמאװיל אלם גיוואךען י .עלנע^ט איז םען-מאלם״
.םען-מאלגאליטא

 סען- אז גיןא^ט, ז׳יןר .ער האט ,אגשטויםען געווים זיןי וועט ,זיא
 איױעל אױף׳ן שוץ זיא איז פילייפט אוג -1מיטנעפוען, מיןי וועט מארם

?׳ צו־צוקומען מיל צו מיפעל זוכט אונ
 א^לײך צרות׳ זיעע אין גיפלײט אידום האט אלײן נידאגק ךיןער

 ניט,קענען זיך וועט מע^ש פלעמךעל _קײן אז ׳ געװאופט גוט האט ןןל
 .פען-מאלם פײנינער זײן פון .ערלויבגים אהנע אינזעל דעם אױף געפינען
 איהל צו־ ליעבע זײן . איהר וויענען .נעטרוי^ט1 נול עלי’ האט צײט אלאננע

̂ליק אײנציגעל זײן ׳ טרויםט אי^ציגער זײן גיווען איז  / וועלט ךער אויף ג
האט ,ער .אומנעביאפט לאננ'זין־ שױן 'װאלט'״ערי זיא ניט ווען’אונ

נור־ י )ד«׳פ(
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ץ אמאל נאןי זעהן לןענען » האפנ^נ זיסער דעל מיט גילענט נור  ז
.'שאללאטע טהייעלע

 פעל־ צו אום לעזען צום פעסט נעמען זיןי .ער פלעגט צייטענווייז
 צײט דיא אביםעל אונ געךאנקען פײנליכע אוג טרױעריגע זײנע טלײןען

 ווערען טשוגע נאר װעט אז?ןל געפיסלט דואט ךען.על 1 פעךברײנגען צו
 גלע געןען איהם ט;פלעג מען .שארלאטען אלום שטענדיג ?ראכטענךיג

 פלעגט .?גל װעלכע אלטע,י ךיא אונ / פעןלאנגען פלענט .על ורען ביכעל
 פלענען ביכער אלע .נעהמען צוליק מען יפלעגט בללבען ניט מעהר שױן

 / ראזארזש »ן נאנהעל אונ טען-מארס פץ דייאיהענד דורןי חךכגיץ פר׳ילער
 / אלוטקונןען אויפמעלגןזא^קייט נלעקטע ךיא מיט זײא פלעלען װעלבע
 ךיא פון אךער צו/ אצייכק אד־ער אצעמעלע ךאךפ ליענט טאמער

ז .וןעלט אױפערע
געפקגני?־ פון .קאפיטאן דעם געהײסען סען-מארס האט מאל איץ

 יאלע ’ פון ־ .לאטור׳ן צו אבוןי ארײנטךאגען לעקוױער נאמענם טירען
 ךיןער איז ,אחמגערינגעלט זיןי םען־מארם״האט וועלכע מיט ,בעאמטע
 ךעט צו ,נןיטלײד י גיהאט האט מששליכפטער/.ער יעל ניווען .קאפיטאן

אבע’געפא;נענען או^לקלכען  מע^ליןי וױיט ווי־א זעהען גיטוזט האט ,ער ר’/'
 וואלט זאנסט ךען ,פעלשטיקען צו אונ בעהאלטען « 'געפיהלען זײנע

 בוןי 'ד־ער זיץ'ילעבען ימיט צערעמאניעט נימאבט װײניג זעהר ראזארזש
 אןעל לעקוױר/ י פון הענד ידיא אין מינוט פינףי געבליפען הניל םןי איז
 אזױוױא אליינצושטענןען. ךאלט ״עטוואס געלונגען דאןי איהם האט י>ס

 ,צימער לאטור׳ס פרן אךיעגער מיט צוזאמען' נעגאעען איז לעקוױער
 אונ אײגנעפיהךט האט םען-מאלס װאס םיקטעמע שפיא^סקע ךיא נאך

גיזאגט:" בלויז לאטרל׳ן צו ״על דואט זא אלניהאלטען, ^טלקנ
 גירןי ךאכ בלײנגען צו עהלעי ךא אײןי איןל־״האיי מאנםעניעל/

פעךלאנגט. האט איהל וואם
א מיט אוױנק גיגעןען צײט גלײכעל צ.י האט לעקוױעל1 אןעל  ף

.לאטול׳ן איבעללא^ט האבען וועלכע הא;ד מיט׳ן אמאןי אוג אויגען
 שטעפןען מוז.צפעם ד־א אז / פעלשטאנן ללײןי האט או^ליקליכעל ךעל
 אי^צוהאלטען’?עלשטאנען אויןי ליאט אןעל'.על / געדזײמנים אװיפטיגע

 ךענעליאיז זיץ זאלאננ יוןז דאםז .עפענען צו ניט אוג געפיללען זײנע
 ׳ אלײן 'געבליבק איזי .על נול וױא אבעל דעלפאל .צימעל אץ גץוען

 פיבעלהאפטע מיט זײטען אלע פון יוך דאס אלוטקו.כןען גענומען האט.על
 האט'פליהעל ״על .אויפפועלקזאמקײט ?לעסטע ליא’ מיט אונ נײגילע_קײט

 װען'.על אונ ,בוןי יפץ לוקען דעם אונ טאװעלען דיא בעטלאכט גוט
 גענרמען האט ,געפונען ניט צײכען _קײן אונ זאןי זײטינע יאלט.קײן האט

• בעטעלקט צײכען לןײן אלץ האט .על אןעל ,בלעטעל יעךיע אלוטזעהען
ל ד׳פ( י ’ ע
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 שטעלןיך. וױכטיגעם מוז.עטװאס יוך ךעם אץ אז געפיהלט דאןי דזאט •זןל
 לאזט 'שארלאטע אז אפאל־נעפיהל/ וױא אזוי גיהאט האט/עפעס >ןל

 אוג/ער נעפענגניס׳ דאילעבעןיזײן וױעךער איז זיא אז ,וויסען איהמ
 שפאפ טלײןען זוכען'צו״ ניט וועט לעקװיער אז געװאוסט אויןי דואט
 דיאתם האט .על .אומשטאנךען גיפעהךליכע זאלכע א^טעל אידום מיט
 בוןי ךעם. אתמנעקוקט’ אונ אר^געךרײט מאל פיעל פעלצװײפל^נ מיט

 צווישעןי ארײנצוקיקען נידאנקען דעט אױף געפאלען איז ?נל ביז.ע^לליןי
 ךעפ קװעטשע^ךג אונ בויגעלךיג אוג ;בוןי פין בשל ךעם אונ תכןען ךעם

ןלומעל. אײן'אלסגעטרקקטען יאךטען פון אלויקנענומק האט.על ,רו>קען
 זיןענטען אױףץ פיהלען צו זיןי אום פעדאלפט ניט האט._על מעהר

 אגאנצע וויא גוט אזױ גיווען איהם פאל איז יאס .פלײךע פון ךוימעל
 ךער גיווען איז ךאם ךעלקענט. גלײך ערי האט ןלום ךיעזען .שגילה

 געליעג^טע זיץ » לײואױפען צוךי־ק יאלזלען מיט דואט וועלכען/ער ־זעלפעל,
 ךאסיאמ ,,יא .פיעניעלאל אץ געפע^נים זיין פון פע^טער ךעם דוךןי
 האט ךאס ,געזאגט זיןי .ענטציקונג מיט .על האט ,ןלוימעל זעלבער ךעל
 ,וױםען מיל צו•'נעבען יגעשיקט צוןיק שארלאטע ליעבע ךא יעצט מיר
 אינזעל. אויף׳ן דא שױן איז זיא אז ,מי־ך־ ליעבט ארנ נאןי לעבט זיא אז
 '1 טרײסטען מיןי קומט״ זיא ,ךזעל.ע^נעל / ניט מיןי פעללאזט זיא ,י_א

 קושען צו אנגיפאנגען האט אונ שטלה גנלויס מיט אושגעשריען האט.;על
• גי־גיען אלי־י־ן שאללאטע װאלט ךאס וױא יאזוי בלומעל אױםגעיאלטען ךעם

/ זעהען .קענען אמאל גאןז איהל װעט אז.על געפיסלט האט על
 אונגעתלל גלעסטע ךיא טיט .איבעךגליקליך נימאלט איהם דואט יאם אונ

 צוייוױסען מעהל געןען.עטװאס איהם זאל' לעקװיעל אז / ױװאךט האט.על
 ?גטליכע .זאןל שװעלע אזעהל גײוען איז דאם אבעל / שאללאטען זוענען
 װען.עלייפלענט אונ װײטענם פון .קאפיטאן ךעם ןעמעךלןט על;האט מאל

 • אףענעל ױווען שטענדניךאפיי איז זא ׳ נאהענטען »ן זעהען אידזם
 אנילעגענהײט נעזוכט אויןי נאטילליך ךאפײ האט אלײן .קאפיטאן ךעל

קײט ךיא בעפליעךינען ־צו  אויף האט.עם .על אבעל ;לאטולען פון נײגייך̂י
 אונ / ״װאכען אײניגע פון פעןלויןז אין דולכפיהלען גילענט ניט פאל .קײן
 /אוועקנישטעלט אזױ זיןל־ .עליהאט ;יאפלאן אױף געפאלען ^ךליןי איז .על
 אלײג־ ’ װעט יעל װען ,לאטולען לעבען פאלבײנלן .קענען זאל .על אז

 אױף׳ן אוועכטעל צו גיזאגט האט אונ גאךטץ, אין שפאצילען קומען
ז :דועלען נןעגען זאל לאטול אז ,קול

א וועט מיטאנ נאןי הײגט אז !אנטאן -  זעהל זיין י_ם פ־ן .עבבע: ך
 פ,ץ דועכסטע ויא זיין װעט,עם אולל פיעל אופ אז זא^ט מען ? שײן

 אמאןי ’ וױלענךג ניט וױא’אזוי .עפעס וויךעל על¥ ךעלבײיהאט יאהל.
,פעןשטאנען דעם אהנע רראלט וועלכעל לאטול׳ן, צו האנד מייט׳ן גיטאן

אז "®(איי

71



72

 צו געבען צו איהם גימײ?ט נאר לעקװיער האט וועךטער ךזע מיט אז
 פענסטער לעבען ^טיץ’ נאכמיטאג אוהר פיער אום זאל ״ער אז ׳ וױםען

 ארום אוואךט הערען זעלטעןי זעהר ^לעגט ךען.ער ,ים אויף׳ן״ קוקען אוג
 ארויפציהען געמוזט האט בעמעךק^נ ?לע?ליבע לעקװיער׳ם דאם זא ,זיןי

י . т .אױפמערקזאמקײט זײנע
 איז שטונךע ןעשטימטער ךער צו אז ,זאנען צו נייטינ ניט איז .עם

 אוננעתלי’ גךעםטע דיא מיט קוקקךג פענסטעל לעבען גישטאנען לאטור
 האבען י כוואליעס דיא ,וואו;ךעךשײן וױרקלץי וואר וועלכער יטי, אויף׳ן

 העכער אלץ גײואךען זיעען אוג אמ״ערע' ךיא נאןי אײנע גיװאךפען זיןי
 ניט אןער .רויש זאשטארקען מיט שוים אין זיך ’צוגײענךג העכער אוג
 איהם האבען ?וואלעס ךיא פוןי רױשערײ ךיא ניט אוג יםי פון עזפיעל דיער

 אשיפעל זעהן צו נעקוקט נמ־י האט ער - צוגעצױנען אונ אינטערעםיךט
 אגךערע אז.קיץ פאןשטאנען האט ערז .אינעװייגינ שארלאטען זײן אוב

 א.יג געליעןטע או^ליקלינע זײן אױסער דיען זײן, ניט ,עם גןען פעךזאן
 האט האךץ זײן .געװאוםט ניט איהם פון .ק׳יינער האט מוטער איהר
 .אטעם ךעם ציהען גיקענט קױט האט .ער אוג ,גיקלאפט שטאןק איהם

 איז וועלכע 'שיפעל׳ אנןליץ ךעחעהען וױיטען פון ..ער האט '.ענוליןי
 אונגעהײערע ךיא מיט גקעפןיןפענךי׳ג פענקטער זײן צו נעהע^טער א^געקומען

 זיינען בייךע .שיפעל ךאפ א^נעפיהךט האןען פעלזאנען צווײ .לוואלעם
 האבען װעלכע ,ס/פישעךז פון קלײדערי געווישליכע ךיא אין אננעטאן גיװען

 ךערקענט בליק פ^ערשטק האט לאטור אןער ;אינזעל אויפין גיװאהגט
 דיא פון אײנעל ;גיהאט ניט טעות .קײן האט אויג זײן .זײא פון אײנעם

.שארלאטע וױא אנדערע אוג.קײנע / אפרוי גיווען איז פישעךם
 איהר האט .ער נור וױא .^ךענצען אהגע נױוען איז פױײךע 'לאטור׳ס

 טאמער זיןי ארומק^קענךנ ניט נאר ,אימפעטי מיט .ער האט ׳, ךערזעהען
 ,טיכעל מיטיאװײטע מאכען צו א/געהױבען ,אךיענער נאןי אידוט שפירט

 ךיא פון אײנער ךאם זעהען צו פעךגענינען ד־אס האט״גיהאט אונ'ער
 האט אונ .קעשענע זיין פון אטיכעל ארויםגענומען אויןי האט פישערס

ט וואלט וואכע ךיא »ן .קײנער דאס גיענטפעלט, אזױ י איה״ם עס/י . 
י .בעמעיקק גיקעגט

— —״■
18

♦ ניט אלץ געלינ;ט .עפ
 אוינ א׳ן צומאכען גיקענט ניט לאטור האט נאכט גאנצע דיא

זײן מיט פעגעגנים װאונךעלבאךע זײן וועגען געטרוימט 'נור האט .ער
געליעבטע י )יא״פ(
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 נעךדיקטע זיין אין אונ ,אוינןגילעןט וויעיער האט ער .שארלאטע געליעבטע
 זיץ ’ , שאללאטע .האפנ^ג זיםע פון א/זטלאחל אריין זיוידיער איז האךץי
 זיא וואנךעךט פילײכט ,איגגזעל יאױף׳ן וױךקליןי איז ,שאללאטע ליעבע
 ףזעןיגעלאנקען בײא אױפגעישןהעען איז געפעבגניסי?.ער זײן אלום יעצט

 איהר ךערהעךען װעט.ער אפשר צוהארכען' צו אגנעפאנגען זיןלי האט אונ
 ךעם אױםער אגער ליעדעלע ליעבלי^ם אלטע זײן זינגטי זיא וױא שטימע,

 פון שפיעל אונאױפהעלליכען דעם אונ ים שטװ־עמךגען דעם פון ליויש
.גיהעלט ניט גאל האט'.ער קװאלעס ךיא

/ צוליצט אזוי ניט אונ עלפאדןלען מעהל גיװען װאלט לאטול װען
 אי־יפיג או־יף מלזען וועלין טלױמעןי זײנע אז גיזעהען געװים וואלט

 דיאט סען־מארם .געפע^ניס אין או־יסנײן וועט .ער טיז ,טרוימען בלייןען
 פערקעחל יעדעל אונ ,היןט קטאיע י א:אנצע וויא זיכעלעל געהיט אידזם
 אומנליקלילען ךעם פאר אבגיהאקט נװוען איז וועלט אױםעלע ךא מיט

̂ט .ער האט אהיילפע פאר וואס געפאנגענעט.  זײן פון ..עלוואלטץ גיהןע
 אונ ניטלײטט דאןי אבעל ־ויך האט ״על ? שארלאטע אונגליקליכע ארימע

 צו'.קשען 'גיגעבען .ער וואלט װאס אה! טענ. ןעםעלע 'אױף געהאפט
 איהם האט וועלכע ׳ פרױ דיא אומאלמען לעןען זי׳ין אין מאל אײן חאץ
 אוינ טלײהײט פיעל אזױ ןעוויזעןי איהם האט וועלכע , ליעי שטאלק אזױ

 איהל האט .על אז ,זאגען אידזר ניװאלט ערי װאלט גערץ גוטטקײט!יװיא
!דא^־ןבאל אזױ איהל איז עױ״’ אז ,ליעב אזוי אויןי

 .על־ אין אונ טלוימען אין פאךבראפט אזוי ערי האט טענ פיעלע
 פון טאנ יעדיען מיט אונ ,ים אױף׳ן נעליעבטע זײן זעהען״ צו וואלטוננ

 טלויעליגער אלץ וועלען פלע^ט.על האפנועען אונ אומזיסטע.עלװאלטוגגען
 שטאלק איז זיא אז לעךמיט געטלײטט זיןי ה״אט עלV.אראפגישלאגענער אונ

 זאל אז.ער איהם, צוקומעןיצו צוי וויא פלאן׳ רעם מיט 'בעשעפטיגט
 ארויט־ נאןי איהם פילי^ט - ? וױיס ווער - אוג איהר ימיט יריידען קענען
 ױקענט ניט פשוט האט זיא אבער הא^ד,־ אייזעךנע סען-מאלס פץ ו־ײטען

 ׳ גיווען איז פענטטער זײן װאו זײט דער אױף שיפעל דעם אויף פאהךען
 .איהל אויף אלושי װאךפען ניט ;אל מען אז ,גיהאט מורא דזאט זיא ךק

 ,אןלאן אויטגיאלבײט טאקי האט זיא דען ,יעפט דאך״גיהאט האט לאטול
 פלאן איהר האט זיא אזױ וויא אונ ,איהט מיט טלעפען צו זיןי אזױ וויא

• זעהען שפעטעל מיל וועלען אויםנעפיהרט
,א^טעלנײן בײן גיהאלטען שױן האט זוהן ךיא וויען נאכמיטאג איץ״

 ,שיפײז מיטאגס זײן סעלוױךט שוין איהם האןען וועלכע ,ויענעל ךיא אונ
 ידען־ גראךע ,ער האט \ מינױט .עטליכע אויף אליץ געלאןען איהם האןען
,טלאפטע?דינ ניטלא^נ אפישער. פון שיפעל אקלײן פעגסטעל הךןל׳ן זעהק

’ האט ’ י )רא׳פ(



 אויסגעקרי^ט איהט אױף האט טעציל אזילבעךגעם ניחא?ט .ער האט
;ווערטער פאלגקיע מעסער מיט׳ן

 ברוךער ךער בין איןי וױיל מיןי, פערפאלנט מען דיןי'. לי־עב ׳איןי
.פון,קעניג״
 צוגעק^קט גוט זיןי האט אוג טיש אויףץ ארויפױקראכען ער איז ראן

 גיט ניווען איז דאם זשיפעל. אין גיזעסען איז װאם מקשען ךעם צו
 מיט מאל ךאס/ערשטע ניװען איז וואס פישער ךער נור שארלאטע
 אז.ער רעכעװ־יג אונ ךעךנןע^ט/ איהם האט לאטור , צױאמען שארלאטען

 געמאכט איהם .ער האט ,שארלאטען פון אוגטעתעשיקט געוױם איז
 האט פישער ךער .טורעם צום נטער:נעדוע צוקומען זאל אז.;ר ,אצײכען
 ניטאן אװאךף דואנד אציטערענדע מיט ראן האט לאטור אונ ,גיפאלגט

 ןאז ,שיפעל פון וױיט ניט געפאלען איז װעלכער ’טעצעל זילןעתעם ךעם
.חאפען צו איהם גיהאט צײט קױם האט פישער נעשיקטער ךער ךאס

 אונ פעךזוכען אלע אז ,גיװען ןעשעךט אזוי שוין איז ,עם אבער
 ,מינוטע ךער אץ גראיע .אייגנעהען ניט זאלען לאטורען פון ןלענער

 ״ער האט האנד, אין ניהאלטק טעצעל ךעם שױןז האט פישער ד־ער ווען
 /יפיךעץ אונ איהם אוייף קוקעץ פעםט^ג פון ךיענער אײניגע אז ,בעמעך^ןט

 פראקטישער אונ אגישײטער גיװען גראךע איז פישער ךער טוהט. װאמ.עו־
 גאר א^לויפען מיט׳ן וועט .ער אז פארעזטאגק גלײןז; האט .ער ,הןערל

 שטאךק איהם װעט מען אונ חאפק וועטיאיהם ךעןימען ,מאכען ניט
 אז אינ זאןי .ערנםטע אצו איז ךאם אז נעפיהלט האט ,ער ,יןעשטראפען

 ךעפ גילײגט אהנטער .ער דואט ךארום ;לעבען זײן מיט ךא ריזיקיךט ער
 בךעג צו-ם צו-צושיפק אנגיפאנגען דואט אר-נ וועסטעל זײן אונטער טעצעל

 צו-לאזען איהם זאל מען אז פעללאננט ?לײןי האט ?גר .פעסט^ג ךיא פון
ט דןי דואט אונ 'פעפטו^ פון 'קאמא:ךירז צום נ א  אײן מיט רײךען а ^ז

 ניט גאר איז דאס וועמען ,אליץ ז ראזארזשען מיט אפילו אניעךען
.ניװארען ניפעלען

 ״ער אןער / ווארטען לאגנ געלאזט ניט זיןי אויף דואט סען-מארס
 בראווער אוב״ קלולער; אוױעיגער אז / אזוי פישער דעם אױפנענומען האט

.גיוואןין אצו־ציטערטער וואלט מענש
 םען-מארס דיאט ? ךײךען אלי־ין מיר מיט נאר ווילפט דױא אלזא -

̂ט .אויגען ךיא מיט ^לאצענליג ,צארען נרויס מיט גינןריע
 גרעםטע ךיא מיט האט אונ פעךלארען גיט לןאפ זײן האט פישער ךער

• גיזא^ט .פראסטרףט
 ניחאפט האי איןי וואס טאץ ךיזען איןי יױיגנ אט ,מאנסעניער -ז'

 איןז פעםטוננ. אײער פץ ארויםגעװאךפען האטי מען וואס אוג ים אין
מאל ״קײן איןי וועל ,ארעס בין איןי וויא אונ פישער, איץ.עסךליכער בין

נ״ט )דא׳פ(
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 עלז .טאץ זילןעלנעם אייער איהר האט אט .זאןי אפלעטךע צונעמען ניט
 ,געזעהן גיט גאגצען'לעבען מיץ אין נאןי״אזוי/ס דואב איןי / פײנער אזא איז

 דעם אויף שמײכעל אפויעלשען מיט קוקע^ךנ י ױעמ־ייגט פישעל ךעל האט
 נעבען איוזם,עטוואם מעןיזאל אז וואלטען, וואלט וויאיער אזוי ,לןאמאנדיר

.טלדוה זייץ פאר
,טאץ ךעם הענל זײנע פון אריױסגיחאפט פעס מיט האט סען-מארס

 ךיא.עטלינע איבעללעזען געפינעןיאונ צו גידױעלט לאנג1 ניט האט אונ.עם
 סען-’אויםגעכןליצט. האט געפאנגענעל אונגליקליכער ךעל װאם װעלטעל

 / איבעלנילעןען דואט ווען/על ’ווא^ד, דיא וױא בלײןי' געוואלען אױ מארס
 פײעלויגע אזוינע ' / פישעל ןעם אוין ויאלפען צי• אנגי־פאנגען האט איג,ער
 פאלגליװעלט וױא אזוי שמײכעל ךער איז .קעלל אלימען בײץ אז בליקען

י .שלעק פאל יאליןער איהם איז שוױים אקאלטעל אונ ׳ גיווארען
 ארוײןעלינע גיפױ&טימיט סען-מאלס,ענךליןי האט ? לייענען גןענסנ«

’ .אויגען דייא אין נלײןי פישעל ךעם קמןענדיג שטימע,
? לױענען צו.קענען איןי קום וױא מאנםעגיעל,’ ניץ, -

אוינ טאץ דעם אלומצוקוקען 'אנגיפאנגען וויעךעל האט סען-מאלס
 אויב.על זעהען צו פי־שעל ךעם יף1א בלי^ען בײזע וואלפען צו וויעדעל

ניט. ־ויץי' פעלשטעלט
א/ לז א  וױיטט דוא לעזען? צו■ ניט וױרקלץי פאקי פאלשטײםט ךוא -

• איבעלגיפרקט אידזם םען-מאלס דואט ? איז װאס״אב^שטאב ניט
 אפלאטטער בין איןי נײן, אז ׳מאנסעניעלזגאט, בײא שװער איןי -

.נלחים ךיא בײא נילערענט ניט מאל *קוין זיןי אונידואפ פישעל
ו נ  ^ליק ךייין איז _עס ,פלײען י ךעלמיט ..קענפטו״זיןי ,אזוי ווען ,-

לייענען. ניט ^קענסט דוא חיאס
 געזאנט האט אוג טיש אשלײב צו צוגעגאעען ״ דאן איז סען-מארס

פישעל': פון או־יגען ךיא אראפלאזענךיג ניט
 האקטו אט .לאזען פלײ ךןי מען וועט ,אזױ איז זאןי ’ דיא וועןי -

.הויף לעצטען ךעם אױף לאזארזש מאיאל צו אוועק איהם טלאנ ,אבעפעהל
 א^ךעל אײן א^געשליבען םען-מאלם ד,אט צײט זעלבער דעל אין
 לאזארזשעןימיט 'צו אוועלןגעשיגןט ̂לײןי אױןי יאיהם האט אונ צעטעלע
• וועג אקילצעלין מךןי אבעל ;אריענעל

 פישעל «ךיעזעל :א^געשליןען גיווען איז צעטעל ״עלשטען ךעם אױף
.שטעל׳ אלי־ף׳ץ גיךער אידזם שיםט .מענש אנעפעהרליכעל איז

 צום פליהער א;געקו-מען איז וועלבע ̂ צעפעל צוױיטען ןעם אין
.אפוואלטען ניהײסען סען-מאלה האט ,מאיאל

 אךעל גיקעט האט פישעל ךעל אויב זאגען צו שוועל ״איז עס
פינלןטליןי האט .ער יאס זיכעי/ איז אןעלידאם ,לײענען גיקענט ניט

ערפיהלט )דא״פ(
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 זייץ גיבלאכט אליץ האט אונ סען-מארמ פון ןעפעהל ךעם ^ךפיהלט’
 אזױ אויגען/ ךיא אין ^לײןי מא;אל ךעם יקמןעךג טאךלט-אולטהייל/

..עס מען מיי^ט איהם גיט וויא
 פישעל, ךעם ךעךשאםען פעלגעגיגען ^רויס מיט װאלט ראזאחש
 וועלבער ׳ םען-מאלם פץ צוױיטען'צעטעלע ךעם גיהאיט אןעל.עלהאט

פעישטײט פישער לעל אױב ,פלאבע אזי־כעלע י מאכען נװועלט גור האט
לעזען «

 אבער ,פישעל לעם אפלאזען ניהײטען גאכהעל האט םען-מארס
 מיט זזײן זיבעל וױל ײען.על יאס ,אנניזאגט צוגליץי איהם האט מען
ט .ער.הןײן זאל ,לעבען זיץ .פעםטונג ךיא לעבען נאדוענט פישען מאל/י

 אוגנלקליכען יעם פון פעלזוןי ני;ער ךעל טעגךיגט זיןי האט אזוי
 איז. וועי/על װעלט אונידעל געליעןטע וױםעןיזיץ לאזען » לאטור

 אויןי ךאם האט אונ._על ,שיפעל נקייין גמעהען ניט מעהל שוץ האט .על
 אטלױעױגען װאךפען צײט צו צײט פץ פלקט ווען..על ,געזו^ט ניט

 װעלין מענשען םען-מארם׳ס אז געװאוטט טט האט .ער .ים או־יף׳ן ןליק
 ךער אין זאל שיפעל פישעךם _קיץ אז ,זאתען1 יאונ װאבען נוט שױן

 אץ איבעלנעפיהלט נעוויס איהם װאלט םען-ימאלם .קומען ניט נאהקט
 / פעםטונג יעל אין אפאםעניע געפונען זיןי וואלט ווען.עס צימעל/ אנא^דער

.בױען צל ’ נײטיג פאל י ניהאלטען ניט .על האט אוניאגײע
 גע־ אלץ אי> פעךלאךען'אונ ניט מועה דעם ךאך האט ״לאטור אבעל

 ניט איהם וועט שארלאטע אז געד־אנקען״, יעם״זיםען ןײא בליבען
 אזוי וױא מיטעל גײע זובען צו אױפהעלען גייט געוויס וועט אונ פעךלאזען

 אז ,ניזאגט יאיהמ האט דוארץ ךיא וויא אזוי .זעהען צו איהם מיט זיןי׳
 פערצײלק איהר ,ךייךען איהר מיט אונ אומארפוען אמאל איהר ײעט ?נר

*לײךען.י אמ צרות זײנע
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 .אײןי ליעבט וואם אײנער דא איז ,עס ■ נעהלד האט -
איהס הינטער ווען ,שמדוה פאר אויפגעשפרוגנען וואלט לאטור

 זיןי .;ער וואלט וױא אבער ,ךיענער 'צװייא גאכױגא;גען ניט *ואלטען
 אוג יטרייע זיין ,ארלאטעזש זײן ךאם וויםען וואלט *ער ווען גיפרײט,

.איהם לעבען נאהע;ט אזוי איז נעליעפטע העלדענמוטהינע ,
 גיװארק אין"נעפענגגיס'אױפגענומען איז מאנאט זייטיאײגינע

 סען-כוארס .,גיזעהען ניט נאןיי דןאט לאטור וועלכען , ךיענער אנײער
 איהם האט .ער ווייל דאתם נור אננענומען יךענער נײעט ךעם האט

 אין אונ צימעיר, לאטורס אין ךענסט פאטעך״צום זײער פיר געפונען
 אין בענוצט איהם .ער האט , איהם װעגען זיכער זײן צו אום ,אגפאנג

הױז. אײגענע זיין
 לןרקלך אונ אקלײגער וויא אויםניזעהען האט ךיענער נײער ךער

 פאךבךע;ט גיווען יאיז װעלכער ,א^לאטץןלײבעןיפנים מיט ױננע, לינער
 אונ ,אאיךיאט’ פרן וויא אזוי ״גירוען איז רײךען אונ גיץ זײן זודון׳י פץ

 אהנע יובשטעפליןז ״ער פלעגט טאן הײםען איהם פלקט מען זואם
 ו׳עךיענט ״ער האט צײט אנעוױםע Г ?גױפילען שאלות װעלכע איךגע^ד

 דער אבער ,פיש פאננען דועלפען פלעגט י .ער וועמק ,אפישער בײא
 פלעוןט ,פעלט^נג לחורוחיאין זיינע צושטעלען פלקט װעלכער פישער,

 צו פויג.ניט אונ אאידיאט איז העלפער יזיין אז ,בעכןלאגען שטע^דינ זיןיי
 װננען ךעס העלפענךיג ,.ענטזאגט איהם האט.ער אוני^ךליןי / אךבײט זיץ

.בייא'םען-מארם׳ען איןךענקט אננעיזטען איהם זאל מען אז בעטץ/
, לאטורען פאר אךיענער האבען בעדאו־פט ו־״ראךע האט סען-מארס

 פון נעהארזאמקײט בליגיע ךיא אונ אויםזעסען איךיאטישער' ךער אונ
גיװאךעןי. גיפעלען עוטארק איהם איז פישעךט״פעהעלפער ךעם

 .גיפךעלט מען-מארס ’ איהם 'האט ? וױלםטו אגיהאלט פאר וואסי -
! א ה י־ נייהאלט כןײן װאם אה׳ מאנםעניער? געהאלטי/ מײן האז -

שמײכעל.ז שעןזאיךיאטי מיטיאײן.עכט גיענטפעיט יענעל האט
'לױן לייןי ,לא - ז י ? פאךשטײסטו ,

 בין איןי אבער ,מאנםעניער / איןל פאףשטײ 'נעוויס ! הא הא, -
.צאל/לען מיר זאל מעןי אז צונעווײנט ניט ו.אר

? לעבען דען אזוי.קע;םטל וױא אונ -
 .קלײךער אלטע זיעע מיר גיט הבית בעל מײן ? לעבען ? וואס -

 פרוי/ אלטע אףטע אײנע מוטער, מײן פאר אונ מיר פאר שפײזע אונ
פערדיענען ניט גאר שוין .נןען וועלכע

? פלאץ ייץ וױלסטי.עניערין ווארום ךיר פאר גענוג אה יאם ווען נו', -
 קלײךער זיעע זעלטין זעהר בײט הבית בעל ךער וױיל הא״ו !הא -

פאר וױיניג צו ארבייט איןי אז ,זאגט .ער .נאקעט גײן פױןזי לאזט אוינ
פ ' )דא׳פ( ה י א
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 הונגער איך אונ .עםען׳ ווײניפ או־יף־ מיר ״ער גיט רארום אונ / איהם
כווטערי. אךימע מײן מיט א?ט

 אין צונעהמען דיר וועל איןי אז ,זיץ וועט וואפ ארב / גוט נו -
ךיענסט? מײן

 אוג ,אונ,עסען קלײךער מיט זיבער זיץ דאן וועל אי־ך האי !הא -
וואהר? ניט ,מוטער מיץ פאךלאזען ניט געווים װעט איהר
עךנג דעםי וױיטטו אבער ׳ גיט -  מיר צו- ק^טיאריץ מען װען ן

? ליענסט אין
.צו.עסען האבען נאר זאל איןי אבי ׳ מיר דאם קימעלט וואם -
’ ארויסצלגײן ניט דאנעט פון מאל _קיץ :איז בעךנג ךער -

א! דן ,ארױסגײן דאגעט פון איןי זאל װאצו אצרד^ אויןי הא:' -
.לאןף איןי אלעס״וואם דא געפין איןי ווען

טלאפטענ־ ,פלײצעס ךיא מיט ניטאן אקוועטש נאר האט סען-מארם
 יפעך־ ךעם שעצען ניט גאר כןען בעשעפעניס זאךט אזא :זיןי בייא ךיג

 אונ אנגינומען גלײןי 'נאטיףליןז איהם דואט ער’ פרײהייט■ פון ^עניגען
.איהם מיט צלפלידען זעהר גיװען איז

 ,דיענער נײעם ךעם פון אונגעשיקטקייט ךיא אונ נאלישקײטען ךיא
 גי־ שטענךיגער ךער גיווען זײנען שארלא/ נערופען זיןי האט וועלבער
 שפאם נעטךיןען האט יעדיער אונ ךיענעי/ איבעליגע ליא פון שןךעןי

 אז ךיהטען/ ניקענט ניט זיןי האט ?ײא פון רףנער אןער .איהם מיט
 סען-מארס פרן ןעפעהלען ךיא ליכטיגער אונ .עלפיךולט"פי^טליכער ער
 , געפאעענע דיא פאר הו-לד אליפטיגער גיײען איז שארלא .ראזארזש אונ

 האבען מיר וואם גליבער ךיא ״ אין גיקוועלט זיןד דיאבען װעלכע
.געשףעפען שוין

 נא^צען אין זיןי ער..קעןזי אז ,איבעלצײגט זיןי ד«אט טען-מארס ולען
 האט או-נ צוגערופען איהם ער׳ דואט ליענער'/ נײעם ךעם אויף פעללאזען

 צו ,שטעלע אהעבערע מיט איהם בעלױנט ?לר אז ,אלגמא^ט איהם
 אגשטאט אבער ,צימעןין שײנע ךיא אין מאן נרויסען ךעט בײא ךענען

 אז ןעטען/ » אנניפאננען 'זיןי שארלא האט ךעלמיט, פלײען צו זיןי
 פרוייםען-מארם יךא פלאץ״יווײל אלטען אױף״דעט לאזען איהט זאל מען

 צו שארלא פון אונצופלידענהײט ךיא .נוט זעהר איהמ בעדזאליעלט
 ^טאןק האןען ךענער ’ אנךערע אלע וועלכע ,פןלאץ אזא ןעקלמען

 אונ.ער / םען-מארס׳ען ניווארען ניפעלין גראדע איז ,דואבען צל גיגעלט
ארט האט  אנפאלגען אבענד זעלןען דעם זאל שארלא אז בעפאוזלען י
צימער. אין״לאטור׳ס ךיענםט זיין

.ךיענער נייע זיןי ארו-ם זעהען צו נױואנט גײוען איז ניפאננעגער יער
נעפיטען זײא מען האט זאןי קלעלפטע ךיא ורענען אז > געװאיפט האט ער

אונ )דאיפ(
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 אז / נענוג גיווען איז אךיעגעל פון װאלט גוטעל מינלסטעל דעל אז אונ
 אמ שטאלץ אויס .אוטשלישגען ךיעזען*ךענ.על ךזייסען זאלי הען-מארם

 אילנעגד בעוױיזען צו■ ׳ אױקצומײדען געזופט י>ר האט ליעןע מענשען אוים
 זליא * נןלע^ט .ער ךיענעל. אמינייע אלטע ךא וועגען געפיהלע וועלכע

 ײען .אויםרײךען ניט װאךט .קײן זײא צו• פלענט בעגעגענען.קאלט'אונ
 ארײ;געװאךפען דןאטיאליענעל מען אז אנזאנען איהט ?לענט ראזארזש

̂ט ׳ דעלשאסען געפע^ניםיאד־על אין  יןױינגןען ^יעקליןל איהם דאם כןילע
• העלענךיג גיט מאכען זיןי פלענט עלV אבעל ,שמעלצין אונ

 ד־יענעל, נײעם ךעט אלײנגעפידזלט האטילאזאלזש געווײ/ליך יוױא
.גיקנןלעןי אגא^צען גיהאלטען איהם מיט .על האט ווענ אויףץ
 גיןי אזוי ךיןי האט מען ךאס ,שטאלצילען .קענםט לוא ,נאלעלע -

1שטעלע'. בעסטע ךיא געגעבען
א' ה י  דומען געווישליכען זיץ מיט ׳ גיענטפעלט שאללא האט הא׳ -
 אין זיצען״אליץ צי ■ האבען יגיװעלט גיט גאל לאם האי איןי שמײכעל׳

 .פלײלאןי ניט גאל איז ךאם 1 ווענד דיא אױף זקען;קו צו אונ אצימעל
ט מיץ אץ שלאפען צו גע^ליכען בעסעל װאלט י איןו־ ע  ווען ךאלום ./
 איןי וועל װײזען שוין איהם איןי וועל ׳ לוהיג האלטען ניט יזיןי וועט זיל
 ניט קוקט .שלאגען טט זיןי איןי .קען כעס אין י וועל איך ווען בין

• אזױ.קליין בץ איןי וואס
.אנטװאלט ךיזע בויט צופליעךען זעהל גיװען’ איז לאזאלזש

 בלײב .אמענש מאבען ךיל פון װעט מען אז קלײנעל גלויב איןי -
 נעפאנ־ ךעם מיט בענײן ניט זיץי טאל מען אןעל ,גיךאנקען■ ךיזע בײא

 איז ל3? !נעךומען איהט זאל טײפעל ךעל .אןלעלע מיט וױא גענעט
 צישלעפען יןאפ’ ךיא אידזם אמאל.דאלפין וועט מען וויען ,פעלזאן אוויפטיגע

 נאל.עפעס ווען.עסוועט דאס. טאן מו-זען אלײן נןאמאנליל דעל וועט זא
איןי .א^לע.לעל פון שנילעל ״ךעסי טאן אציא נאל 'זאלטטו ,פאלקומען

.אםעקלעט אייז לאס .ציהען דאלף טען אזוי וויא צײנען באלדי ליל װעל
יעם פוץ או־יגען דיא אלאפצולאזען ניט אונ זיצען צו נאל האסט לוא

װאס צוהאלכען גוט זיזי יאויןי אונ ,שלאפט .על’װען אפילו געפאננענען
.איבעלנעבען מיל ךאם אונ ,לעט .על

א! ה • פעללילען ניט װאךט .קײן’שױן וועל איןד האי" ~
 מיט צו,ענטפעלין נאל האטטו פלעגען .עטוואס ליל וועט ורען.על -

 ..קיינע געווים דיל װעט נאל'על ניט. וױים איןד זאג אדעל ,נײן אלעל לא
 איבעל־ זעחםטוי/ אפגיווײנט׳ דעלפיץ שוין איז ״על לען שטעלען/ פלאגען
 איהם קומט פילײכטי ״טוךוט׳' ״על וואם / נאכזעהען נאל זאלםטו דוויפט,

;עלמאךיען צו זין־1 געדאנקען’ ךעל אלײן
געלאנקעף אזױנע 'אפט ךען .על האט הא! הא! - י

פ )דא׳פ( צ

79



 זאל מען אום ,ניהאט אײנמאל זײא האט י>ר אז נענוג, איז ?ןם -
ג איהם ך ע; ט .היטען /
? וױםען וועלען איןי וואלט איהם צו .עם קומט װיא אזױ -
 גיןןנטפעלט ראזארזש האט ,נארעלע ,נײנעלינ צו ביסט דוא -

פראמטקײט. פץישאללא׳ם לאכקךינ
.ניפרע^ט גלאט זיןי דןאב איןי ׳. גײגערינ אזוי ניט גאל בץ ״איץז־ -
 פרענען ניט זאןי _קײן טאל מען ,מאל אלע פאר אײן״מאל וױים -

.מאסקע אײזעלנע ךיא מיט מענשען דעם ווענען
 וואס איהל ווייםט אבער .ךאס'נעדײנקען װעל אץי ,אזױ זײן זאל -
? זאגען אײןי וועל איןי

. בךומה וואס? -
 איהר ,קענט .בעט מײן אין שלאפען װעלין בעםער וואלט״ךאןי אץ־ -

? פלאץ מייץ אויף אפךעױין איץ שיקען ניט ךען
!איךיאט -
.געשמאק זײן האט .יעךער ? ךען איהר ווילט’ וואם -

 ראזארזש אונ ,צימעל »"לאטול׳ם' צונעקועוען אזוי זײגען זײא
 טאן, שטעגךנ ךאם פלעגט על וויא ,טהיר ךא ניעפינט פלוצלוננ האט

ז .אליץ לאטור׳ן אךעל ךעגעלי ךיא איבעךראשען צו

20

ק .ענךליןז מ קו ע מענג א ♦ צוז

 בלײטקײט מיט אלײננײ^ליג ױזאגט ראזארזש האט מאנסעניער׳
 בלי^ג איןי ,שמײכעל אבײזען מיט לאטול׳ן צו אנײנ געןע;דיג זיןד אונ

 דעם אויף נעשקט דואט לןאמאנךיר ךער וועלבען , ךיענעל אנײעם אײןי
װקסאן דוױכען דעם פון פלאץ

 ניטאכט זיןי האט אונ אומנינןעלט ניט אפילו זיןי האט לאטול
 אונ ,באנדיט דעם אויפניךענט האט אןער שוױינען זי־ין זדוערענליג. ניט
'צוגעזעצט האט .ער :

, ה א  .קעלל דעם זעהן גיט מעהל שוין וועט איהל ,מאגסעניעל -
 אנךעל אײן מיט פעךזאלגט שױן דזאטאיהם ^קאמאנדיל דעל װענסאן••״

 .יעצט .עם .ער .קען ’שמועסען צו לוטט נאןלי דואט ̂על אויב •••• פלאץ
געפענגנים. אץ .פןעלעלס ךיא פון מייז ךיא שטעמנגען״מיט אהן טאן

/ דעלמאנט װעלטער’ ךיזע בײא ־זיןי האט לאטול או-^לילןליכער ךעל
 זײטיגע’ יאגאגץ זײנע אויף ןעקומען צוליק טעג אפאל מיט האט .ער אז

האט םען-מאלס װעלכען ,טײװעל אלימען לעם פון אנטווארט אײו פלאגע
לערפאל ’ )יא׳*(
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 .פע?טו;נ ךיא פון גיפע;גנים ^רעקליפע דיא אין ארײ;ניוואךפען ןערפאר
 גאר.קײן ניט ״ער האט י ,לאטורען פאר גי־ווען איז ךאס קזמעל^ליןי >ױא

 / בעוױזען ניט אפילו האט נאר,ער ,לאזארזשען גיענטפעלט ני־ט וואלט
.זיןי אין פיךןלט ,ער .זואם

 מיט איז אינ רײדען צו אויפגיהערט דארום האט בא;ךט ךער
 ךעם אין שארלא ליענער ךעפינײעם איבעללאזעגלינ ארוים, שטאלץ

.גערויש גרויס מיט טהי־ר ליא פעלשליסענלינ אונ פאךעלצימעל
 שװאכע מיטיאציטערענדע האט.ער / אלײן געבליבען איז לאטור ווען

 קאפ:י זײן ארוטנעמענךנ או-נ , ט״ט אױףץ יבוןי זײן אוועלןנילײגט האנד
 .גידאנקען טרויעףיגע זיינע צו אפגיגעבען זיןד .ער יהאט העגז־*, ךיא מיט
 איהם דואט ראזארזש װאם דיענער אונגליקליכען דעם ווענען״ נײעס ךא

 מעליעי אשרעכןליבען פון ^רױזאמקײט ךא.קאלטבלוטיגע מיט אנגיזאגט
 'דאם / פעלצווײנןלמג אונ אומעט אזא אין אליינניבלאכט איהפ האט״

 גע־ זײן איהם.י’ אויף קוקע^ךנ גיווארען וױיןי װאלט האךץ ־אשטײנעלנע
 אונ ,קךע?צען; ^וועלע אונ לאעע ארויסנילאזען ?תקטיהאט דליקטע
 פון יאײזען פערזשאװעלטע ךיא פון ניפאלבט רויטלאןל ,טרעלען גרויםע

.טיש אויףץ י געקאפעט ’ האןען מאםקע זײן
 אשײנעם צו צלגעגאנגען איז אונ אוי?געהויבען זיןל פאצלוננ״האט״ער

 געקוגקט טרויעלינ אויןי האט װעלכער קריסטום נעקלײצטען ךעם פץ בילד
 מאכען צו בעשלאםען זיןי האט לאטור אז גישײנט האט щ .איהט אוי־ף
 אין אז פאלגעסע;ךנ אונ לעבען/ ניפײני?טען ביטעלץ זײן צו אסוף

 :נעשריען1אױ? קול אויף׳ן האט.ער , אףענעל־שפיאן זיצט צימער אנדעלץ
 לישע;אקינ אפײגהײט ניט ,עס איז ■' אזוי לײךען צו מענליןד איז.עס -

מיןל־ האלט יווער •••• אלט? אזא אויף לעבען גאןי וועלען « שוואכקײט
וועלט דער אױף .עלוואךטען צו- דען איןי האי וואס אײף ךען

 וויא..ער אזױ ,וןאךץ זײן אלף הא^ד זיץ ארויפנילײ^ט האט על
 איז ער אבער ;האלצלןלאפענעס שטארכןע ידיא אײנלואלטען וועלען וואלט

 אוג געטרײקטעט אוינ ןעתדו^ט שטײן געבליבען ימינוט זעלןער דער 'אין
 דעךפיהלט דואט .ער .לעױנות אנדעלע גאנץ אין פאךטיעפט זיןדי הא\ט

 האט .ער וועלכע מיט ליװועט ישטיקעל דאט פינגער זײנע אוגטער
 בעקימען האט וואס..ער בילומעלע אויםניטלינןענטען דעם ארומגעוױקעלט

 ןײן אויף גיטראגען דואט ..ער װאם אוג שארלאטע געליעבטע יזיץ .פון
• .קלײךער דיא אונטער האלצען

נאןי מוז איןי ,^טילעלהײט גיזאגט זיןי צו ’ 'ער האט ,יא ,אה -
איןי אז מיר, צו זיץ נוט אזוי אלזשיקז דער נאןי וועט פילײכט .,לעבען

.טויט מײן פאר מאל איץ דואטץ זעלוען ..קענען איהר זאל'
 אויט זיןי ערײ האט / האפנוננ ךיזע מיט בערוהיגט אוג ערפלישט

^׳ (е. (В ן * י ע ױנ צ ע ג
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 נאקט, גאנצע דייא געשלאפען רוהיג האט אונ בעט זיץ אויף געצױגען
.זעלטען זעהל טלעפען איהם מיט ?לענט 'עם וואס

 אוג ךיענער נײען זײן אוועצןגיין גילאזען ער״ האט מאתען אויף
 צו צוגעקומען ב״לייך איז שאללא .’געטאן ניט״אקוק איהם אויף אפילו דואט

 ׳ ךעךצײלט לײד נאלישע אוג לאעע מיט אױ־זם האט אונ לאזאלזשען
 ׳ גיוױ^ט ארנ גיךעט האט געפאעענעל אונגליכןליכער ךער אזוי דויא

 /. שילךעל־^נ דומע שארלא׳ס מיט צ^ױךעין העכםט ’ גיװעןי איז ראזארזש
 זײן אוג ,גיװיץ לאטור׳׳ס וועגען איבעלגיפלקט י מאל פיעלע אידזם האט

 /, .עךפאין־וךען האט .על ווען ךעך^ןוױקט’ גיוואלק איז גאטול מעלךעלישע
 גע־- פי^טעךע דיא אונ ליענעל או^אקליכען װענען װעלטעל זײינע’ אז

 /. לאטור׳ן בײא טלעלען אונ 'שמעלצען ארױסנערופען האבען פעעניס
 זיןי־ האט .ער ווייל ׳ דעךפאר נור י גיהאטט שרעקליך האט .ער וועלכען

.נעפאגגענע אנדערע מיט וױא גיקענט'פעגײן ניט איהם מיט
 כריםטופי פון פילד נענןרײצטען צום צמגענא^נען איז לאטור װען

 הײװ,ע;־ ךעױזעהען האט.ער ̂ כואךגען-געןעט געװי^ליכען זײן דןאלטען צו
 אפצלשןרץנען גיטאכט איהם האט וואם אזאןל/ בילד י דעם לעןען ךיג
 אױפ־- זײן פאךשטעלען קױם זיןי פךײךע-״מען.קען אונ פערװא^דעתננ פון

 קלײץ: גאלךענעם דיעם ךערקעט זאןי ךער אין האט .ער' ווען ,ךעגזינג
'געשאנקען איהם האט מוטער זיץ וואםי  גיזעהעך האטיאיהר .על װען ,
זמאל. לעצטען צום

 או־יגיך ךיא צײט אלאנגע האט .ער אוג שטיץ איז״געבלייבען /על
 אד גקלויןט ניט אלײן זץי האט .ער ;קרײץ ךעס פץ אראפגעלאזען ביט

 נעהענטער צוצינײן ניהאט האט״מוךא אונ געשאנק מוטעל׳ס1 זיץ איז ךאס
 וויא נךען:פעךשװי щ וועט טאטער ׳ ראנר אין .;עם נעקומען צו איי

 קרייץ ךעם גיטאן אחאפ אימפעט גלוים מיט .ער האט .ענדליך .אחלום
 װעלכע׳ דזחל־בות/ אונ מיטיהיץ קושען צו אנגיפאנגעו אידזם האט אונ

טשוג_עת. צו נאהענט ױווען זײנען״
ם - א ו ז ו י אי ר ע ? ד ר ע ט מ א ט .ער ה י ט זיןז מ ע ך י ר נ ע . ן ע ו ט ו א ך ה י  ז

ס‘ א טוו ט ׳י נ י ה ו ר ע ען .ב ץ ךיז י גןריי א י ה ן ן ד־אןי אי ע ק נ א ש ע ײן ג • מ ע ט א ל ח א  ש

נ ו א א ט י זי ע י װ אן ך ם י י ו עו ״ ג י ט אזו כ ײ ט ל י ן נ ע ב ע ג פ ץ א ען מי ט ^ ע ג ל ו  א

ן ע ג צי ײנ ק א נ א ש ע ! .ג ה א א ט זי ר ע דז ט ני י י נ א צו ע ך ג י נ י טז כ ײ ; ל ן ע י ו ר  פ

אי ט זי א ר ה י ג מ ו נ ע ען נ ױז עו י ב ר ה י ט א ײ ה י ױ ג ט ו ?; א ב ע ע .’לי ש ז ־ ן ע ו  אוני ו

א ױ ױ ו ט אז א ר ה ע מ ץ ד ײ ר ט ק ק ק י מען נ ^ ? ק ר ע ה ען א ע וו ט א ל ר א ך ש ײ ל  א

ט א ם ה ה י ט א י ט נ ב א ך ב ע א ,ג ט ז א ס דו א ם ך ױ עו אן ג ט י ײן ג «. א עי• ר ע ד  אן

ן ע מ ע ו א ז י ט ז א ה ה ע ל ט א י ו ר ט ר ע פ נ א ,א ז ל ײן א ך א ע ףיי ^ . . .

האט פלײנד ךיזעל אז ,אנצו^טױסען ייך 'גיװען שוועל ניט אמ עס
קייו י ' ״ 1)ד־א׳פ(
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 אױםער ךען ,ךענער נײער ךער וויא זײן גייקעקט ניט אנךערער קײן
.צימער אין’ גיווען גיט .קײנער איז ראזארזשען אונ איהם

 אײ;ציגען אפילו.קיץ ד־׳אט .ער / זיןי אויסער גיװאךען איז לאטור
 געןראנט איהם האט וועלכער ׳ מאן ױטען ךעט געשײ^קט גיט בליק
 געױין וױאי אה! שארלאטע. געליעבטע זײן פון בשיוךה טהײעךע אזא

 האט .ער אבער !ךײךען איהם מיט אונ זעהען איהם װעלין וואלט/ער
 ,מינךעסטע דאס צײגען ניט אונ טאנ נאנצען ךעם אײגהאלטען יגעמיזט זיןי

 פון װאךט איץציגער אײן ךען ׳ זיןז טוט האךצען אין איהם בייא וואם
 ךעם אויף שטךאפע שרענקליכסטע ךיא ארוי^געינראטט וואלט זייט זײן

 ךער אין דואט װעלכעי’ / אועליקליכען הןם אויף וויא ךיענער/ גײעם
 אונטער .קעלערס פי^טערע ךיא אץ גישמאכטעט צײט זעלבער

.טוךעטס ךיא
 ניט / נעדולדייג וואןטען צו בעשלאטען דארום זיך האט לאטור

 אויןי ינאר ,אנקומען 'זאל ךיענער נײעם ךעט פו-ן ךײדיע ךער ביז נאר
 בעקאנט זיןי צייט פאםענדע דיא אויטנןלײבען זאל אלײן יעגער אז
 דיא אונ שטטךען יךיא געצײגען זיןי האבען לאננ 1לא^ג, מאכען. צו

 איבעךגעטראנט ניט .ער האט וואס וואם, .ךיזע^עןװארט^נ אץ כוינוטען״
 ךיא וויא לא;נ געצױגען איהם פאר זיןי האט וועלכער טאג, ךזען אין

 אױץ־ ?>לע?ט מען ווען ׳ שט^נךע ייא א^נעקומען איז "ענךלין־ !.עוױגקײט
 וױא / פארשטעלען לײטט זיןי щ מען אינ נאכט-וועכטער., ךיא פיךולען

 ךיא ־ערהעךט האט ווען.ער ׳ נןלאפען צו אנגיפאננען האט הארץ זײן'
 נאנצע ךא אנניווענט האט .ער אבער ;ךענער נײעס ךעס פון טךיט

 אלײן מאל ךזעס האט װעלכער ,סען-מארפ אז ׳ וױלען זײן פון קיאפט
 .הןענען ניט אוקךעגו?ג אינעךליכע זײנע זאל שארלאץ, ארײגנעפיהרט

 גי־ זיןי אוניהאט אוטג;קעךט' .ניט אפילו זיןי דואט לאטור בעמעל^ק
 .ער װאס בוןי ךעם אין פעךטיעפט ניװען וואלט .ער וױא אזוי מאכטי,

אויגען. זײנע פאר אײנהאלטען גיקענט קוים האט
 אויף אןליק גיטאן אװאךף נאר װײןע גליקליכער םען-מארסיהאט

 • אוואךט זאגען צו א־נע ארויטגיגאטען ̂לײןי איז אונ צימער גאנצען ךעם
 האט פײניגער, זײן פון טריט ךיא גיהערט’ ניט שוין האט לאטור ווען
 ךענער׳ס דעם פון טיר דיא אױף אןליק װאךפען צו אומגיירײט זיך .ער

 .בוןי אין קוקען צו אנגיפאטען צוריק גלײןי האט ״ער אבער ;צימער
 אונ טךערין דוײסע• ניטען צו אנגיפאטען זיןי האבען ״אוינען זײנע פון

 ארומ טראטטקדיג / האךצען זײן « י קיײץ דעם געךריגןט האט ערי
שארלאטע." זײן

ט, זײן אויף רוךוינ זי׳צען געבליפען איז שארלא  וואנעט פון אן
נעצויגען איהם האט .עה .ניפאנגענען יעם אויף קוקען צו גיהאט האט ?נר

אונ )דא״£(



̂ער נאר ,לאטור׳ן צו צוגײן צו געךיםען אונ  אײעעהאלטען זיך האט .
 זיןי האט ,ער .שטיל וויערען זאל געפענגניס אין אז ,ניוואלט האט אונ

 געמאכט איהם האט לאטורען פרן .קךעכיץ אשטילער או-נ ,צוגעהאךנט
 צרגיגאנגען איז טיר, ךיא אויפגיעפענט פאלזיכטיג האט ערי .אוי^פרי^גען

 ,פאלטלאכט געזעסען איז לאטור װאו ,שטול צוס פינגער לזפיץ דיא אויף
שטימע: אצעלטליכע מיט גיזאגט אויער אויף׳ן האט אונ

י אײןי לעבען שטעה איןי״ ווען )וױינט אונ איהר טרױעךט וואלום אה -
אזוי זיןי האט אונ אפעךלילןטער וױאי אױפגעחאפט האטיזיןז לאטור

זאוישגעשךיען; 'קול האטיאױף׳ן ,ער ךאם ,נןעךגעםען ווײט
 איןי זאל ? מעגליןי’איז'.עם !ביזטו ךאם !שארלאטע ׳ שארלאטע -

אױגעף מײנע גלויבען
 איהר איט ,איהר צו 'דןענד ציטעחעךע זייגע או־יקגעצו־יגען האט עי

דערהעייט זײא יהאבען מינוט י זעלבער דער אין אבער ,ארומצוארמען
־ " ’ •••• ?ױר ־ '

 ---------------

21

ליעבע♦ פון עךן:גן אין

שארלאטע פון מעךלןוױרךינע^נעךגיע ףא האןען בעךאךפט האט מען
װאש ןעווײזען נוריצו* ניט צײטי גאנצע ךא איץהאלטק .קענען צו זיןי

 אנאנצע אןזיצען נאר ,האלץ געךךיקטעס איהר אץ געטאן זיןז האט
 װאלט אײנציגעס איין אױםצורײךק אוניגיט צימער לאטור׳ס אין נאנט

 יאלזרק לאננע לאעע זײט האט זיא װעמען / געליעבטק איהר י צ■
 ניפעהלליכע אונ גלויםע ליא .זעעלע אונ לײב מיט זעהען צו גיגעהךט

 / איבעלצמףמען גיהאט י האט זיא וועלכע ׳ שוױךינקײטען אונ שטערו)גען
 ‘צ אונ בעהעלשען צו אלײן זיןי טאנט א^רױםע ’ גיגעבען איוזר י ראפען
 נעשפיעלט האט זיא .נעדאגכןען אוג געפיסלען איהרע בעהאלטען טט הןעגען

 עטטער4? וויאייער אויפגעצײכקט,"אזױ אידיאט אהאלבען פון אךאלע
 נעהענטער אלץ זיא איז שטילערהײט בישלאכװײז/ אונ קינסטלען-אקט^אר/

 ‘צ אונ ךזײק־געליעבטק איהר זעהען צו :צװעק צץ״איהר צוגעקומען
.איהם מיט רײךען

 ייא האט סען-מארסען בײא ךע^סט אין אנגעקיטען איז זיא זײט
 ךעי אין פאלגעקומען טל איז עס וואס זאןי מינדעפטע ךא געװאוםט
 האט װעלכע ,מאק.כןע אײזעךנע ךיא ווענען איבעלהוינןט אונ גיפענ^ניס
 זיא .דיענער א;דערע אלע’ או־יןי מײ^םטען'אינטערעסילט אם נאטילליןי

אץ ,אנטװאךטען ליא פון אוג ,פראגען נארישע אפט שטעלען פלעלט
וועלכע1 ’ י ®(,)דאי
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 פלעןנט ,אפצולאנען מעהל וואס געזוכט אידזל פון האבען אלע וועלכע
 מאל אפאל .וויסען ניוואלט האט זיא וואם , זיןי*עלקונלינען זיאישוץ

 ןײן מיט אלײן /יפאצירט *לאטול וױא ,ווײטען 'פוץ גיזעהען זיא האט
 קויןק ‘צ אױקטײלען פלעגט זיא אבעל ;קאפז אױף׳ן מאהלןע אײזעלנע

 אויף קולןענױג האלץ לאה לעכערען איהר נןלקט .עם לען ,אױףיאיהם
 אפערךאלט ארויפגעבראכט •אויןי וראלט עס:או־נ. מאםקע/ שךעקליכע ךא

 שןיאגיךעץ יךענעל ריא אזוי וויא י ,געװאולט גוט האט זיא .איהל אױף
 נאכט בײא״ בלײבט וואם לעם איןעלהױןט אונ אגךעלין לעם אײנעל

 ניט מאל־ ךאם.\>לשטע זיןז זיא האט דארומ אוג ׳ צימער לאטור׳ס ’ אץ
 אמאל טאקי א־ז לאזאלזש .געליעןטען או^לקליכען איהל פאל בעוױזען

.טוט נייעל ךער וואם , זעהען ‘צ שטילעךהײט אונטעלגעקומען ךרײ
/ גיוױץ לאטור׳ם לעלהעלט האט ?יא װען ,נאכט אנלעלע ךיא אןער

 צמיגאנגען איז אונ ,מעדזל אײנהאלטען 'זיןי ניכןעגט ניט שוץ זיא האט
.ךערצײלט שוין דזאבען מיל וױא איהם «

עי ײען ׳ פרײלע פון הימעל זיןענטען לעט אויף גיװען זײנען זײא  י
 אלײף פלױצל^נ ־זיי האט טיל פאלךעל לעל אץ שליםלען ךיא פץ געלויש

 אפ־ זײא זיעען ,שלעק פאר .פערצווײפלונג אגיהנם'פון אין גיװארפען
 האט אונ געקיטען זיך «י גל־ײןי איז לאטור’ אבעל אזײט, אן געשפרונגען

 ״זײן פרן לעפען דאם פעלטהײליגען צוא פאלאוים אוועקנישטעלט 'זיןי
.לעבען אײגענעם זײן מיט געליעבטע

 ליא / ^לעק מיט אןגעקשען נאר ליא 'זײנען אןער מאל ךיזעס
 ראזארזש אלער םק-מארם ניט ארנזגמנפע^ט, לאנגזאם זעהר זץי דזאט טיל

 האט וועלכער ׳ לעקװיער בראווער.קאפיטאן לער נאר ,בעוויזען זיל האבען
: אויקנעשןיען 1שטילעלהײט זײא צו

.אונפאלזיכטיגע איהר אלט, אין' נוט זיך נעהמט -
 אוועק־ איז אונ טירען אלע פעסט פעלשלאסען גלײןי .ער יהאט דאן
 ןעהן, אונ וױםען זאלען אלע אז נערלש, מאכענףג'או.רויס גינאנגען,

.ליעןסט זײן ליבטיג אונ פיגקטליןי עלפילט ךאס
 ארוילגעשליען פעךליעינטע בײלע האןען גערעטעט! זײנען מיר -

• נעגאםןיטלערען זיןו האבען אױגען ליערע פון וױא פיהלעגדיג ניט קול אױפץ
 גיפע^ניס ליא וױא טלויעליג אזוי גיװאלען אןעל איז פלײדע זײעל

 שלענןען אלע ליא אן לעלמא;ט זײא האבען וועלטעל ליעקװיעל׳ס .גיפא
 זײא .לאזאלזש דלעלפעל זיין מיט אן'סען-מאלם׳ן ’,פעטטונג ליא פון

 .נליק אוננישטעלטען אױף' ,פלײהייט אויף האפען נילןענט ניט דואפען
 פאל 'שלעקי אײביגע אי־ן ארנ פעןשפאךט בלײגען נינןוזט האבען ^יא

 .פײניגעל מעללישעי זייעלע פץ שטלאפע יעל פאל אונ שפ;אגען ךא '
דוענלי/ וױא גילעלגעשלאנען אונ מעהל^לויעליג גיווען נא־ איז שאללאטע

ןיא ז' )יא׳־(
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 איהל איז נןלײן אמ קוךץ וױא ,פיהלען а אנגיפאננען האט.עלשט זיא
 זיא אונ / גישטלעבט לעבען *גא^צען אידור האט זיא וועלכען а *ליק'
 נענומען איהר האט לאטור .טלערין *ביטעלע מיט צװוײנט זיןי האט

 גיװאלט איהר האט אונ האלץ זײן а ציגעךךיקט האטיאיהר ,טלײטטען
ףא •'״. אבער טאן׳ קוס אהײסען  אײזערנע פעךנןלוטטע ךא ,מאםקע י
 יפון צוףהר יךער אז געפיהלט האט .ער .אפניהאלטען אידזם האט מאסקע
.וױינען נימאכט מעהו־ נאןל איהל װאלט ברענענךינעיטאקען איהר а אײזען
 ביזט היא ,זיך בערװזיג ׳ גיזאגט ערי האט ! שארלאטע טייעלע -
 גליקליכע ..עטליכע ףא פאךוױעען זאלסטו װארום מיר מיט יעצט ךאןי

’יעצט? האבען מיר װאס מינוטען׳
 שטימע אצוןראכענע מיט זיא האט ,וױינען ניט אץ־ אזוי.קען װיא -

.זײן קליןד;גלי ניט נןענםט זץא אז וױיס איץ ווען גיענטפעלט,
 ךיגעל או;טעףן זײן נור איןי.קען,עם וױא גליקליןי הײנט בין אגןל ,אה -

 איןי וואס נןרײדע דזיטלישע מיט פול ארנ נליקליןי &ין איןז I צימעל ךיזען אץ
 ארומנעהמק/ ךר אין־,קען װאם ׳ לײךק צויךיר איןי.קען וואם ךיןל־, זעוזע

 !שאללאטע ליעבע ׳ זײן ^טאלץ ״קענםט לוא •••• דןאלצען מיץ צו צוציהען
 האלטען .עס וויאלט ימענש יעךעל װאס ׳ אזאןי אויפגעטאן האםט ז־וא
.אונמעגליכקייט איינע פאר

 ■־■• זײנק נזיר אוננליקליןי וױא איןי.עלשט זעה איצטער יא,' ׳אה -
 רײטען אזױ ניט מיר חאטץ װאלט זיא װען ■' מאסקע שלעקליכע ליזע אה׳
!■•••אועזערע*אונ^ליקען אלע אן ךעךמאנען האלץיאונ מיץ

 זײנען מיר וואם ךעם מיט טלײםטען זי־ך לאמיל !שאללאטע טהייערע -
̂ךליןל  וועל איןי אז ניהאפט, איןי האב יאהרען פיעל וויא .צוזאמען .ע

 מיץ איז .יעצט דיר/ מיט לײךען אונ י זעהען ךיןי .קענען פילײלט גאןי
 איבעל־ טלײד מיט אלעם וועל איןי אונ / .עלפיהלט װאונש הײםעסטער

 •••■ נעטרויטט! האב איןי וױא מעהר האקט'אוינןגעטאן ד־ױא טראגען.
 ׳ לגיליןז !*אומאלמען ךר איןל־.קען דאם ׳ בין'יעצט איןי גליכןליך וױא אדז
 מיץ צו צוטולען ךיןי אונ.קען ,קניע מיינע אױף דיך איןי האלט לליןי:ענ

 אונ־ מיץ בעלויטטען האבען וואס שטראהלעןי אײנציגע דיא’ ■■■• האלץ
 פון ארויקגישלעפט מקי האקט דױא דיר״ געקומעןפון ןייינען לעבען גלינןליכען

 אונ ליעבע מיר טלײ^טט חא ;שטאלןען ניװעלט האי איןי ווען ,.יקבר
 .ענדיגען שלן װעל 'איןיי אז ׳ 'גירעכ^ט טױן5 האב אין־ ווען ׳ פרײךע
 מײן יא י• פעלצוױי?לונג אונ אײנזאמקײט אין יאדזרען פעטטערע מײנע

 פוןיפראנקױיןי/ טלאן ךעם בעשטײנען צו וױ;שען װאלטינול איןי ׳' טהײעלע
ר. מיט טהײלען צו איהם אום אלעכט דואב איןיי װעלכען אויף יי

האט אונ אױםרופען ג;קע;ט נור זיא האט י הענלי טהייעיער ׳ הענרי -
איהט )דא׳פ(
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 אקופי: אידים געבען « זוכענדיג ,דזעגד איהךע מיט אלוקוגענומען ־איהם
מא&נןע אײזערנע ךיא חךןי ליפען ךיא »ױף

 אױם , היץ מיט אױםגילעט האט .ער וועלכע וועלטעל ליעןע זײנע
 נול גיט איהר .על האט ,האיףן אויםנענןװעלטע זײן פון טיפעגעםען ךיא

 אין געטיאגען אריבעל וויא אזױ איהל האבען' זייא נאל > פעחהיגט
 זיץ אויף ’הייננען געפליבען' אי־ז זיא .שמחה אונ ״ליעבע פון ׳אגן-עדן'

 ,טרוימען יזיםע מיט אללטגעךיעעלט אונ אויפרענ^ג פון אטנעשװא?ט האלז
 פאר גײרען זײנען דאם וועלט. גאנצע דיא אן פאלגעשען האט אונ'
 זײער אץ מינושען זיםעטטע אוינ ^ליכןלי^טע ךיא געליעבטע בײדע ךיא

.לעןען צובלאכענעש
 ליעבע פץ אגן-עדן אץ ױלעבט זײא האבען אן נאכט דיזע 'פון ז'
 מלאני דיא פאר שלעק אונ זאלנען פון אניהנם אץ צײט גלײכעל « אוג

 -1דערװיסעןי• זיל רועט שען-מאלש ווען אה, .פעסטוגג ךיא פון דובלים
 אומעט ^רעקטען ךעם ארויפיאנען זײא או־יף פלע^ט אליץ ניךאנקען ךיזער

 ארוט־ צערטליכרןײט אונ ליעבע מעהל ימיט נאןי זיך פלענען זײא אונ
 פל^ל^ג אלשגעשפיךטיאונ װעלין צו• געפאהר ןעשטענךגע ךײא .ןערזמען

 אלנב^שךײטליכע איעע צוגעגעבען ל׳איט ראזארזשען פץ איבעללאשט
 אז / פערגעסען אזוי אפט זיןי פלעגען זײא .ליעבע זײעל צו ׳אנציהונג

 או־יף אױפפאפען גוט ניט פלעגען אונ קויל אויף׳ן לייךען פלעגען זייא
 קומען גיווײנליןי פלעגען ראזארזש אלעל םען-כוארס רוען ׳ צייטען דיא

 גליקליכער: אבער .אךךנ^ג אין איז אלעס אויב / טיר ארבטעךין שפירען
 אויפװעהןק .קענען זאל וואם געטלאפען ניט זאןל־ ״קײן האטינאןי ־זױיזע
.שפיאנען‘ ךיא פץ פעךלאטיט .קלענםטען .ךעם

 פון ךאלע איהר שפילען צו אויפניהעךט ניט האט 'שארלאטע
 אוג סק-מארםץ שילךערין מאל יאלעי פלעגט אונ איךאט״ ׳אהאלבען

ץ פלעגט זיא וױינט. אוג זיןי צו ךעט לאטור אזוי וױא ראזארזשען  ז
 у ךעךציילען ןאל זיא וױא אוג וואס ,לאטור׳ן מיט צמאמענריידיען פךיהער

 סען-מארס׳ן פון נעדא^קען ךא פאןנעלזמען אןט ךיזע אויף פלענט .אונ
 גאױ זיך ?לע^ט ראזארזש איהל. צו צוטרױען זיץ פערגרעסעױן א־ג

 לאטור׳פ פון שיליער^גען אויקגע^ראפטע איהר דועךען צו זיץ מחיה
..זאןי זעלבע דיא פלעגן איןער מאל פיעלע איהר פלעגט ער’ אונ ,לןורעלונגען
 פאן^טעלונגעך אונ יטילךערועען ךיזע שמערצען אינעריליכע פיעל וױא

 אלײן האךיץ לעךױקטע איהר נאר רזאט ךאס ,געכןאסט איהר לאבען
 אז דאריבעל, וױינען ביטעל שטילעלהײט זיא ״פלענט אפט געװאושט.

 ניט גאל װאלט לאזאלזש אןעל ;בעמעלקען גיט .עס יאל ’ יאפילו•'לאטול
 גיהאט וואלט עלV ווען ,פנים פאלשטעלטען אידזל אויף בעמעלקען גיקענט

.אויגען שאךפעלע אונ כיטלעלע פיעל 'נאןל־
אה )יא״פ(
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 איהךע זיא,עױואלטען פלעגט אוגנעדולד אײן פאל וואס מיט ׳אה
 פלקגט טענ אנדיעלע אץידיא !צימעל לאטור׳ס אץ היטען גיץ « דיייהע

 טהייעיען איהל וױסק געבען צו ק^סטשטיקלעןי פיעלע געברויכען יזיא
 אבעזונךערין נעבען זײא פלענט ךא :ליעבע’ טרייהײטאונ איהר פון הענרי
 אבלײ^טיפט מיט אצײכען פיוכטען;״ךאי- אונ ברויט ךיא אויף שגיט
 אילומעלע ארײגשטענןען ךא ; יפאפיער פון' אוױננןעל או־יף״ , אבוןי אויף

 אשליפט ,זײא צװישען אשפלאך ניװען שוין איז ךאס װעש. ךיא אין
 טילאן פעלךעקטיגער _קײן ארנ • פאלשטײן גיכןענט האבען אלײן זײא װאם

.םעקרעט זייעל אױםגעפינען גיהןענט ניט וואלט
 וואם - ךײהע אידזר פון נעכט ךיא קומען פלענען ״עם ווען אונ

 אונ1 פעךגעניגען פיעל וויא !גװןען איהר בײא איז אשטהה פאר
.ליעבע דזײםע

 ---------------

22

♦ ^טורם דעם פאר
 אין אייעקלוי^ט אזו־י גיווען זײנען ראזאלזש אפילו ארג פען-מאלס

 ׳ ליענער דואלב-איךיאטישק זייעל פון פי^קטליפקײט אונ טלײהײט דיא
 געליעפטע ךיאבײךע אוינ ;נא?געשפיןט חיאם איהםװײנינ האןען זײא ךאם

 דאס וױא , .נילעבט רוהינ אונ ליפטינ צײט אלאנגע אזוי זיך האבען
 איז װעלכער לאטור .גיפענגנים שךעקליכע יאזא אין מע^ליןי נור װאר
 האט אלנ’ ךיגעל אונטעו־ין לעבען גיװאיען״צו צוניװײנט יאהרען-לא^ג שױן

 ניהאט, ניט גיזעלשאפט או-נ פרײךזײט פון פליייךען ״קײנע אויף פון.קץלוױים
 קאכקךגעז אונ א^רויםע נאןי גיבט .עם ךאס ,’פעךגעסען וויא אזוי האט

 גא^צע ״זײן .איןערנליקליןי איז״ניװען אונ.ער זײןצימער, אויםער װעלט
 ,שארלאטע הייםנעליעןטע זיץ מיט צלזעהען זיןז גיווען נאר איז .שטרעב^ג

 וױא אוג ;גיקע^ט לעןען זײן אין האט .ער װאס מײדיל אײנצינע ךיא
 גיקמט 'איהר האט ארנ ,צמאמען איהר מיט נעפונען זיןי דואט .ער נור

 זײנע אן פעךגעםען 'גא?צען אין גאר .ער האט ,ליעבע זײן אויםיריקען
 פראנקרײך. פון קרז־ין ךיא אן פערפאלגוננעו ברוךער׳ס זײן אן יצרות׳ אלע
 זײן מיט לעןען רוהיג בלײבען י צו .עךלויןט גור אידוס וואלט מק ווען

 גיווען מותל זייא אונ פערצײהט שונאים זײנע אלע װאלט שארלאטע״
 ,א;:ימאכט איהט האבען זײא װאס מאטעלניםען אונ ^מעלצען גלויסע ךיא

 דען״עסװאלט ,עללויבען ניט/יהענט נאטירליןז־ זייא האבען דאם אבער
.’לש1י אגיפעךלשעל אלויטקומעןזױקע;ט נאןי

דיא )דא׳פ(
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 גע־ ביירע דיא האט צוזאמענטרעפען זימןר »ן זיכעךהײט ייא
ג פאםילט ךאם וויא ,אמפאלןיכטיג זעהר גימאנט ליעןטע ךי ק  מיט ^
 אונ אפט שױן כןלעלט שארלאטע .א^שטענדען א״עע א^טער מע^פען

 ךאס האט .ע;ךליןי אלני ,לאטור׳ן יצו צייבענם איהלע יטיקען אפען צו
 / ארײנגעקומען גראךע איז .ער בעכועךכןט. וױיזע פעליגעל а ראזארזש

 דיא פון אפאר נימאכט האט אונ אמעםעל גענוטען האט שארלאטע ווען
 פעןשטאנען, האבען געליןטעל איהר אונ זיא נור וועלכע / צײבקם

 צו אוועקטלאגען האבען'בעלאלפט ךיענעל׳ם דיא װאם אברױטעל אויף
 שוין איז י לאזאלזשען לעלזעהק■’ האט זיא ווען . נעפא^גענעם ךעם

.^פעט צו גיווען
ם -י ‘טיײועיל - א טו װ ם ק ו / ט א ץ ל ? מי ם כ ט דו א ט .ער ה ^ ע ל פ י ף ג ך א  ש

ג י ך ן ע ן מ ל או־יף ק ה י ע מייט א ײנ ע ז ז ײ נ ב ו ע א ש י ב׳ נ . ג י ען ג י או

 ױװאנליבען לעפ מיט אונ ארויסניגעבען ניט אבער זיןי האט זיא
 ריילץ’ פלעגט זיא בשעת אננעהטען פלענט זיא וואם אויקךלוק נארישען

גיענטפעןטי: זיא האט / אידזם מיט
 פולעךם ליא אז וואלט אונ שטײא איןי איןז'טהו•? וואס ■' הא הא, -
̂קען ׳עןפייז, דיא אוועלןפלאנץ זאלען .יעךװאךטץ ניט נאל זײא אויף זי־ך ‘מען.

 אװאךף דואט ארנ איהל צ־ נעהענטעל צמעגאעען איז ראזארזש
שפימ. ליא מיט טלט דעפ אױף אבליק גיטאן
אלאכענ׳ מיט אויםגירעט האטי.על / מײנער חכפ ׳ מי־ר זאג אבעל -

 געפאקט/ ךיל האב איןי אה מעפער? ךעם האלםטי וואפ צו קו״ל, ןען
 דואםטו דעם אלף ,נאשין אב״פעל וױלםט דלא אז זעה איך י גנב

!חע ׳ הע ,חע ׳ שבל
 געגען װעלטער נאךישע מיט פעלטךןיילינען צו געזוכט זיןי האט זיא

 :צופלידען העפםט «ינעךליץי גיװען איז זיאי וןעלכע מיט ןע^ליינונג ךיזע
 שטײט זיאי אז ׳ פעלדאפט דעפ אראפגעגומען איהל פון האט יאם ךען
 אװעקגעאנגען ?לײך איז לאזאלזש .נעפאנגענעם דעם מיט פעלביגי^נ אין

 ײעגען פעךגעסען ניך האט זיא א>נ ,ריענערס פוילע ךיא ’ שילטענךיג
 אין זײן צו לײהע איהר וועגען געטלאכט נול האט אונ שלעק אידול

.מאךגען אויף זײן גיזאלט האט וואס ׳ צימעל לאטול׳ם
 גאנצען אץ האט זיא וועלכען אן צופאל א^גאלןליכעל ךיזער

 איהליגע־ זעהען נײן גיזאלט האט ז־א װען צײט, ךער אין פעלגעםען
 גליק. אוג ליעבע זײעל 'צי םוף אק^ךצען גימאכט אןער האט ,ליעבטען

 וועלפער ׳ םען-מארם אונ אן נעפטען פון גיזעהען ניט לאזאלזשק״האט״זיא
 מיט י גילעט איהר צו האט ,הויף אין ניטלאפען מאל אפאל איהל האט

■בעההינק צו געפיהלט האט אלזא אלעפ .פױי;ךלינ_קײטז אונגיװא;ליפע
איהר )דא׳פ(



 ?זט^ךע ךיא אויף אועעדולד }לעקטע ךיא מיט וואךטץ צו נור אונ איהל
.גיפאנגענעט ךעס מיט צהאמענקומען איהר •«ן

 ניהאט האט זיא װאו פלאץ אויףץ געשטאנען איז זיא .װק גראךע
 איהל האט ,לאטולץ צו■ אוועקפילךק איהר זאל מען אז ,וואךטין צו

 וױאנעװאנליןי אתטנעגאנגען איז .ערי ,לעקוױער ךער.קאפיטאן געטךאפק
 אבער :אינםפענןטאל אונ אױ?#אםעל איץ פון ךיג?ןט זיץ יערפיהלענךיג

 זיןי םטאךעט’ /ער אז ׳ בעמעלקען ױקע;ט וןאלט בעאיאכטערי אגושעל
 .ער וױא אונ / שאללאטע׳ן געזוקט טאקי האט .על .איינעם נעפינען צו

 צו־ איהל צ־ אצופאל דוךןי ’ וױא אזלי ̂ער איז ךעחעהען איהל חאט
 ?לענען ךיענער אלע וויא / איהל פון קפאס אוגמאכענד־ינ ׳ גיגאנגען

 האט אלײן זיא אז ,שטיל גאנץ געזאגט איהר צו ער האט טאן, עס
''הערען ג;קענט נזר ;>ס ' י  .

• ?עךלאיען איל׳ל זײט ניט אז , פארזיכטיג זעהל זײט -
 ,גיפלעגט שטיל זיא האט ? געטלאפען אזױנם לען האט וואס -
• דעלשךאקען זעהר
 ברױט ךעם בעהאלטען האט מען נא־ אײןי ישפילט כוען -

נע^טערץ•■•'• פרן
 צו- אום ,וױםענךיג גיט גימאכט זיןי האט וועלכער ׳ לאזאלזש

 ,פרויט ךעט אויף צייכקפ שארלאטע׳ס בעךייטען וואם .קענען.עלפאהלק
 דוךןי שליט אונ טליט יעךען או־יף נאכצ^פילען איהר אנגיפאנגען האט

 ו אגאנדערין אויף אומנעביטען ״ער האט ברויט ךעם .ךענער אנדעלע'
 איהט האט אונ לאטור׳ן׳ צו ^פײז ךא אוועקניטראגען האט מען ווען

 זעדזר פאלגעקומען איז זאןל־ יךיא וועמען ,פען־מארם׳ק צו נעצ׳ץט
וױבטיג. אונ פאךךעכטיג

 אטיר ײיא / װעלטעל לעןטע זײנע אויפגילעט קוים האט לעקװיער
 געצײגט. זיך האט ראזארזש אוג ,גיעפיגט פלעצליןי' זיןי האט אזײט פון

 זײן א,ע *באקען תיטע אנניפלאזענע זײגע" ׳ אויגען בליםצעגךע :ײנע
 זיןי אץ משקה וױיניג ניט האט אז.ער ,גיצייגט גאננ'האגען גאנצער

הת פון צלשטאגד ךעם אץ גיװען איז ̂ער .ארײנגעאפען  .:ער ווען / שן
.אטיגער פץ ך.ציחה ידיא אונ אהונד פון שפירקלאפט דיא גיהאט האטי
 אצאלענדיגע מיטי אויטגעשױען ̂ער' 'האט ? /זיןי שמויעסט איהל -

.שמײכעל אטײפלישען מיט אונ שטימע
 האגי איןז־ .ניענטיפעלט נילאםען לעקוױעל ראט מאיאר הערל / נא -
 וואט נענט לע^נעךע ךיא וועגען לאס יוננעי, נילאזט'וױםען״ךעם״ ̂עבען
מען נזוז אן,' קומען

מיט אונטעלבלאכען לאזאלזש אידזם האט !שײן זעהל !'שײן זעהל ‘
י ־ ' ־ ' ) » ' אנ^ענטעי ' ־
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 איז ,עם ,אה .שאללאטען ציטעלין גימאכט האט וועלבעל ,אגילע?טעל
טאן• האט .על וואס ך״יער װײסט ךאס'יעיערער «ט» זייעל  מיין —צו

 געשיקטעל אונ טרייער אזעהל זײט איהר אז זערז איןי ^הייערער.קאפיטאן
 גא;ץ’ ••• שטעלע אהעכעךע בעקומען איהר וועט קולצען אין ,ךיענער
."העלפען שױן אײןי וועל איןי *>ם פאלליקט איהל נעווים

 לעקװיער׳ן ךאם ,וועלטער לעצטע ליא אויקנילעט אזוי אןער האט יער
.פעלשיןלעט)נען גוטע ךיא פון יהאלצען אויף׳ן גיװארען .קאלט איז

 מיט פאלגיזעצט ראזארזש האט ,ידוכם ;רויםער מיץ ךיר ררעגען אונ -
ג1 זיך קול י בײסענדיגען זעלבען ךעם די ^ ע  זײא • שארלאטעץ צו װ

 ךיען / װאךטען אויף צייט דיא פעלליעךען ניט אויןי װעסט חא ,רוהיג
.’בעקלידיגען אויןי דיןי וועט מען

 זיכקךיג שטימע, אציטערענךע מיט גיענטפעלט זיא האט הא, הא, -
 ■>' בעסעךם איןי לאלף וואם ;מינע נאףשע אנגענומענע איהל אײגצוהאלטען

ב\ איןי וואם דעם מיט צ^לידען בין איןי א ה
 ;גיע;טפעלט לאזאלזש האט ,לײךען צו אסןי ניטא איז ליל מיט ,נו -
 אבעל פארדיע;ט.עס איהל וױא בעלוינען בײדען שױן אײןי וועל איןי

 לעפעס שטעדזט איהל וואס ,פלײגד מײנע ,אײןי מיט מעשה דיא איז וואם
 פלעצליך האט'ער הא? 1זײאינעזעל, אלאפטלאזען אונ פעלטלאנען אזוי

 פעלשןרעכ^נען גיטע מײנע .שטימע אנד־עלע אנא^ן מיט אויסגערופען
 ל/יסטיג שוין אקיי װעל״ איןי אבער ’זעסע? איןי װיא ניט, אײןלי שמעכןק

 לןאטא;דיר ךער !•-״.קאפיטאן זעדוען גלײןי װעט איהר י_א, אה, מאכען•■••
 אדואלבע שוין איז מיר.עימ מיט קום .קלײנער דוא אונ .זעדזען אײןי װיל

.?לאץ ךיץ אויף זײן בעדאלג?ט האםט תא װיא פאליבער שט^רע
 זיא איז זאלנען/ אונ שלעק מיט פול האלץ אצובראכעגע מיט

 גיךעטנ״ער ניט גאר מעדזר האט׳ 'ראזאלזש ,צימעל לאטול׳ס אץ אליץ
̂ליק אבײזען לאטולץ אונ איהל אויף ניוואלפען נול האט  אלויס־ איז אונ ג

• געײײןלי־ןי ײיא טילען ליא פאלשליםענךג גיגאננען
 א^עלילןלינע בײךע האןען ליעבע אונ פלײךע פון אנאכט אנשטאט

 שאללאטע .האלצלןלעמעגעס אונ גןלויעל אין צײטי גאנצע פאלבלאכטדיא
 פאךןעלײטען שלעלןליכעם עטװאסי מוז לאזאלזש אז ,אנגעשטויםען האטיזייץל־

 האפען בײךע .לעקוױעל’.קאפיטאן בלאװען ךעם גענען אונ איהלי געגען
 מען т / פעלשװאלנךען שוין איז גלי־ק’ לוהינעל זייעל אז ,גיזעהען

 דאן אונ - ^נטיעכןען אלעם ניכען אין וועטי מען אונ זײא שפיאנילט
• לעבען אונ ליעןע זייעף צו .ע;ךע איז״איץ

)דא׳פ(
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ען וויל לאטור ב ך א ט ^ ♦

 זאל.גקענען וואס ,פאךגעקומען ניט נא?ט גאנצע ךיא איז זאןי .קיץ
 פערליעבטע או^ליקליכע ’ביילע ךיא איבעלשלעלןען אדיעל איבעללאשען

 געװאנליןי וױא ?ריהעל ״ע?£ײאס געקומען לאזאלזש איז מאלגק אויף נאל
 אונ '׳ טאנען צו א^גיפאנגען ,עךשט האט .עם .װעכטעל ךעם אפנעהמען

 גאגצע ךיא דואט שאללאטע .אי^געךןימעלט איז יעס וױא ד׳אט לאטול
 / גיװאלען אצוציטעלטע איז זיא אונ ,י צוגימאכט ניט אוױ. דיא נאכט

 פײניגעל לעט פון פנים פעלשיכעלטץ יבײזען ד־עם ךעלזעלעי האט זיא ווען
.פךייאי אזוי לאזאלזש*

 װאם אנטע;ךיג ניט קול אויףץ אויםגע^ויען ״על דזאט !מאנסעניעל -
 אייעל יפליא זעהל אײןי פץ אװעק הײלט נעם איןי .שלאפט לאטול

 פעלשאפען איהם וויל איןיי :טובה אײנענע זײן צוליעב יאבעל.עס ךיענעל;
 וואסךשײ^ליןי נאןי האט װאס.על ^העאטעל אשטײקע־לע פון פעלנעניגען ךעט
ניזעהען. גיט זײןילעפק' אין

שטאלץ מיט לאטול האט ? טאן צו מיל מיט לאמ האט וןיאס -
^טעלט ;לוא צו מי־ןי 'לא;ט אבעל צו איהם נעהנ^ט1.גיע^פעלט

.שלאף ניטימיץ■ וױיגיגסטעגם
 צוי,עלגערן אום ,ווא^ל צום פנים מיט׳ן אוקניקעלט זיןד האט לאטול י
.אויסנילעט ניט װאלט .קײן האטימעהל אונ באגױט, ךעם

 שאללאטק צו ױזאגט לאזאלזש האט ׳ הנם ?והײעלעל טיין קום \ נו -
 צײגען שײנעס ?יטוואם שוין ייל וױל איך טיל; צום איהל שטופענךינ

• ח־עוץ ניפעלען נעוױפ ךיל וועט וואם
ךיא לײבענךינ זיך גמןנטפעלט אונגלקליכע ךיא האט ,הא ,הא -

.בזא;אל העלל ,מיל » זעהל'גוט יזייט איהל ;־ויןי *קךימעװ־ינ ״אונ אױנען
 'פאלוױינטע איהלע אבעל טאן אשטײכעל גיוואלט האט שאללאטע

 אזױעלע אלױםנעךױקט האבען.עפעס ישלעקי אוג ציטעלן איהל ,אויגען
' אשמײכעל. אנשטאט .קױמענעס אונ מיגע

 פיעלע האט אוג איהל אנפלײבעגדיג ניגאעען' שנעל' איז לאזאלזש
 האט וועלכע / שטימע בײסענךע אונ ’ אלאכע^דיע מיט ניזאנט מאל

.אלײן טײװעל ךעם פון ךעליקול װיא אזוי אױעלין אידזלע אין גקלוננק
ט א '-  א/ זעהק•־•• ?ױיליכעס אונ שײנעס .עטוואם באלל 'װעפטו '

’!חא חא/ ,חא !נא
 גלויםען אין לעבענדיג ניט טויט ניט געקומען אלוןטעל איז זיא ווען

' :ניזאגט איהל צו .על האט פעםט^ני, ליא פון דוויף
בלײב )דא׳פ׳׳



 װעט מען - צו גוט זיך קוק אונ וױנקעל ךיזען אין שטײן טלײב -
פוײיגד. דײנע פון אײנעם ןריי^גען באלי

 אז ,טרעלץ דוײסע מיט גיוואךען’ אעעפיהלט זײנען אױגען' איהךע
 זץעלע מיט סאלדאטען צווײ״רייען ךיא זעהען גיקע^ט קו־ים האט זיא

 פאר קלאפין אנגיפאנגען'צו האט האלץ איהר יאוג ,פנימ׳ער פיגקטעךע
̂ך־עק  םאלראטען אלע אךט. אויףץ איינגעשטאנק קויים איז זיא אז ,י

 פרן ווײט ניטי גישטאנעןי זײנען פעםטונג שרעכןליכע ךא פון ךיענער א.ינ
 .אויסניךעט ניט װארט האבען.קײן אוג גיקוקט פיןטטער האבען אונ ווא;ט

 רא װעט ״עם יוואס אױםניזעהען/ האט ״עם וױא / געװאוקט האננען $ײא
.אפראגע זײא שטעלען צו גיהאט מוךא האט שארלאטע אןער ;פאלקומען

 זייער מיט גימאכט אנאמען זיןלי האבען װעלכע ׳ װע?טעל צוױיא
 אונטעלגיקומען באלד זײנען ,גיפא^גענע אלנגליקליכע ךיא צו }לױזאמקײט

ישטףק. לאגגע אשטיארקע אוינ אלײטער מיט
 איז וועלכער ,אסלופ » לײטער ןיעם צוגע^טעלט האבען זייא

 ךעט צו שטףק ךיא צוגעבעךען האןען אוג װאגד־,י צום צונע^מיט ניווען
 גיװעןךא איז ךאם צום'םלופ/ צוגלטלאנען ניוועןי איז וועלכער ךי?ג,

 געברױכען אמאל פלעגען לאזאלזש מק-מאלסיאונ װאם לנליה אײ;פאנע
 '.קלענפטע ךיא פאר’ פעםטוננ דיא פון ךיענער ךא ןע^טךאפען צו

.א^גיהאךבזאט_קײט
 װען פיס, איהרע אוייף האלטען גילןענט ניט זיןי וואלט שארלאטע

 װאו וױנקעל ךעם פון נד;'ווא ליא אויף 'אעישפאלט ױט זיןי וואלט זיא
 בלײןייװיאךער איזיגיווארען זיא איהראווע^עשטעלט. האט ראזאלזש

 האבען הויף אין נישטאנען זײנען וואם 'מענשען אלע דיא אונ טױט,
 וואסזךענעל, ךעם"טײוועל׳ם װיא ,חבלדז מלאכי װיא גישײנט איהר

.מענשען ףא פערניכטק צו א;גיניײט שטײען
 אונ / פלקען פון קלאפעױיען הערעןי גילאזט זיןי האןען פלעצליןי

ט זיןי האט אטיר  גװוען זיינען .עם װאו הױף פון׳ ’ ײיט ךער אן גיזגפ̂י
 געײען ײיבען וואם נעפאעענע ייא פון גןיבער שךעקליכע פי^פטעךע ךיא

 פון סאלדאטען גךעבםטע אונ *עלטםטע ךיא י .טױט 'צום פעלאוךטהײלט
 גישלעןט זיןי האט זײא נאןי ,פאףאוים גינא;גען זײנען באנךע ראזארזש

 לאזאלזש סאליאטען. א^דעלע יאיהם נאןל־ אונ אין.קײטען, נעשמיד אמאן
 מיט ווײטען פץ קלקענךיג לעצטעןי/ אם גאל גיגאנגען שטאלץ י איז אליץ

.שאללאטע טויטע’ האלי דיא אויף שמײכעל אטײװעלשען
 אויף ״קײטען מיט / נאקעט האלב גיווען איז מאן א^לייןליכעל ךער

 מאן אנראװעל וויא מוטהיג אונ פעסט גיץ גיוואלט .עליהאט פיס. ךא
 זײנע .גישטערט פיעל איהם האבען קלרצע.קײטען ^ווערע דיא אבעל
 גיוואךען זײנען אונ פלײצעס דיא הי^טעל צונעבו^ךען גיווען זיעען הענל

’אננישװאלען (פניא׳
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 אץ איינגעקװעטשט זיןי האבען װעלבע ,^טןיק ייא פין אננישװאלען
 אלנ פרײ גיהאלטען .ער האט ךעס/קאפ גרר י .כקעךפער ^טארקען זיץ

 ,ניטארױפנילאזען .קלאנע אי^ציגע האט.קיץ ,ער .אוינןגיהויבען שטאלץ
 • תליה שיעלןליכע ךיא אױף גיקקט אונעךשראהןען האןען אועען זיינע אונ

 יזיא וױא ךען בעמערקען גינןענט ניט אלעם דאם האט שארלאטע
 ־ איז ,לעקוױער פריינד איהר’ או^ליקליכען דעם אין ךערקענט נאר האט
 / שךיייען יניװאלט האט זיא .אויגען ךיא' אץ גיווארען פץקטערי אידור

 , האלז ’ אין 'גישטעלטт איהר זיןי דזאבען וועךטער דיא יאבער , ןעטען
 אגיךער־ איז אונ גאנצען,קעךפער מיט׳ן גיטאן ’ אטךײסעל *יןי האט זיא

אטױטע. וױא ?זרד דער אויף גיפאלען
 אין אויג פויקען צו א;גיפאננען םאלךאטען ךא האבען אמאל גאןד

 אין גיהאװען לעקװיער’ .קאפיטאן או^לקליכער דער איז ארום אמינוט
 ךען .טױט פאר׳ן זיןי מאטעךינדיג אוג זיןי צאפעלינךיגי שטארק לופטען

 פערקגיפלען צו גיגעבען ניט מיהע ךיא זיןי אפיא האבען מערךער ךיא
שטךיק. ךיא שטײף

 ראזארזש האט .עװ־ע צו גיווען אי־ז קצענע ךאישךעןןליכע ײען
 פײ?טע ךיא אץ שארלאטע 'אהנמענטעע ריא אוועקטךאגען גידוײסען
טוךעמפ״ אונטעריךיא לענער

א ימיטאנ, נאןי ך קי  איז שפאציעך־גאננ לאטור׳ם פון שטיט־ע וו
 • בענלײטען צל פאךנישלאגען איהם אלײן סען-מארס זיןי האט ,אנניקיטען

 האט לאטור ו\ען אונ ;״ווענ א;ךער איץ אוימ^קליעןק אןער י האט ?זר
 שפאציעך- גיװאנליבען זײן צו איהפיניט פיהךט מען װאהם ניפךקט, איהם
:גיע^טפעךט פךאםט קאמאנךירזי ךער האט ,פלאץ
.הױף נרויםען דעם חךך גארטץ אץ אריי?גײן' װעלין מיר -

אטי־ר. גיטאן יאשפאר האט..ער וועךטער/ ךיזע ארויסךײךע^דינ אונ
 זיך האט אױגען זיינע פאר :שרעק טױט אין אפגעשפרונגען איז לאטור

 א^ליקליכען.קאפיטאן ךעם פון ךער,קעךפער וןללידז יער אויף געשאקעלט
 װאס פעטטוןג קליכ'ער;שךע דער אץ מע^ש אײ^צינער רעי - לעקוױער

.איהם צי פרײנךליןי בעוױזען זיןי האט
 מיט גיזא^ט נמעגש:או .ער דואט ׳ מיר,"מאנםעניער פערצײהט -

 אום לאטור׳ן צ,י אניינ געבע;דע זיןי שטימע׳ וויייכע אינ אהעפלינע
 גװואלט זעהר וואלט איך קליינקען.:צו אונ צו/ערגעריןי מעהר איהםינאןי

 ;טצענע ךעכןלינע‘/ ךײע אוינען אייעךע מיט זעהען ניט זאלט איהר אז
 בעשטלאפט מען וױא' וויטען זאלט איהר אז טאן .עס מױ איןד אפער

.^קעניג צום פאלש ״זײנען וואם ד־יענער אייערע
אויטנעשױען. לאטור האט !פאךעמהעךציגער גיווען שוין װאלט אטינער -
איך .מאנםעניער / שטךקג זײנען ןעקו-ם איןי וואם ןעפעדזלעו ךיא -

»וז ’ ודא׳פ( ’
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 .יןלײצעם מײנע אױף האלטען קאפז מיין וויל איןלי װען ׳ פאלנען זײא מיז
באר?)־ ג״לץ־ זײנען ןעפעדולען דיזע אז ׳ וויםען אויןי מוזט איהר״ א־־נ  א̂י

 , גיע^פערפ נייג אנײעם מיט םען-מארם האט ז אלעמען פאר העןצינ
י • ן ע מ ע ל א :וואןט לעצטען ךעם ציהענלינ אױם
 קפע;אינניהא אונ אהײזעריגע מיט לאטור האט ? אלעמען ’ פאר -

.אויםגיךעט שטימע
ען פאר י_א - ט ע ל •••• א

 אךאפגלאזט גיט דןאט .ער , כןדחת אין וױא געציטעךט האט לאטור
 װאם ךעךגיין צו זונענךיג , נעזיכפ לועפליכע סען-מארס׳ס פץ אויגען ךיא
 כןאפ פארין גידוא?ט או^ליקליכערי דער זיןל האט אמאל מיט .טיי$ט %ר

 װילעגךינ ניט’ , אליץ האט אונ דןענט ציטערענלע בלײכע זיינע מיט
.שארלאטען 'װעגען סעקרעט נאנצען יךעם אױםגעיא^ט

 פעךצווײפל^ג מיט דזאט.ער איהרי?•••• מיט נײטאנט איהר האט װאס -
’ т • אויקנערופען

 האט.קאלטפליטיג אבער״ער ;גיע^טפעךט ניט גאר האט םען-מארם
 טיר, אייזעךנע גיךעףגע ליא אויף פץנער מיט׳ן אנניצײגט געלאסען אונ

 פײכטע ךיא אוג ניפע^ניםען יעלהא?טע1̂רי ליא צו נעפיהךט האט וועלכע
• ״קעלערין פינסטערע איני

 ליזע אויף געקלקט אויגען פײלטע מיט מינוט דואט״עטליכע לאטור
 זיןי צו געקונןען ̂לײןי איז יער אבער ;אפעךשטיינעלטער וויא* אזױ טיר
:גיזאגט שטימעזאונ'פעםטע אהױכע טיט האט אונ

ט גו  פון מאם ךיא איןעךטראפען האט איהר םען-מארם, הערר ,-'
 װעלכע / קױט לעצטע ליא קט;א?גיהא האט איהר .לײדען אונ צה־ת מײניע
 פעךלאזען » יעצט מיןי צװץגט איהר .לעבען צום צוגעבונדען מיןי האט
 אײער אויף ארויפפאלען טו־יט מיץ זאל .װעלט אונניךעכטע פינםטערע ךיזע

!'••••שטאלבען שטארבעןיאונ/ועל וויל איןי דען קאפ.'ז
,?עךשטאנען סען-מארס האט שטימע/ אונ האלטוגג לאטור׳ם נאןי

 ניוואךען איז .ער אונ ;מאס ייא איבעןגעטראפען וױרקליןי האט אז.ער״
 אפפער זיץ אז גיוואלט האט אז.ער / שוין וױיםען מיר .ךערשראקען -זעדזר
 אז ,נידואט מוךא ךעקט מיט האט .ער ךען ,לעןען לײננער וואס זאל

 ווען ׳ אומלרײנגען גלייןי איהם יקען רעגירונג ךיא.קאפריעע'..קענינליכע
 אונ ו-רו־יסען ךעם בעלראבען צו נצען:אי־ן'נא או־ם ,שטאו־בען וועטי לאטור

 אוס ,אלעס אנצו-װענךען געזובט יאהם דואט .ער .סעקרעט ניפעהרליכען
 ?ןר אז געפילזלט האט י .ער אןער ;.ערמארךען ניט אלײן זיך זאל לאטור

 נ;קענט לט האט ער ךען / פעלהיטען יקענען גיט פוף כל פו־ף לאם וועט
.כאראכןטער פעסטען אונ שטאלצען זײן מיט לאטור׳ן

אפצולײגען נײוען איז גיטאן', האט םען־מארם .ערשטעיוואס דאפ
אז 1 )דא״פ( י ד
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 צו בעשלאסען אנפאננם האט .ער וואס / שארלאטע׳ן פון ^רטאךמנג ךיא
 .ער .לעקװיער׳ם'טויט .קאפיטאן ךעם נאןי טאנ א;דעלין ךעם יאויף בעגיין
 ׳ פינםטעוץ,קעלער ךעם אץ שמאכטען נילאזען ךע^װעגען פון איהר האט

 מען’ וועט מאךגען דוײ$ט ניט אזי ?דוױאמקייט,' מיט’ אידזר אמאנע;דיג
.הײעען איהר

 װאךט האט.קײן לאטור .טעג אײניגע פאךאיבעלגיגא^ען אזויי'זײנען
 אידזם האט מען .אשאטן וויא שטיל ארוטגיגאנגען איז אינ אױקױךעט ניט

 ,קט;ןעמער האט סען-מארס אבער ;שףט אוינ פ?ליט יעדען אויף געהיט
 אונפעל־ האךצקלעמענעס פון אױלטין גיכעןי אין וועט אפפער זײן אז

.דזעלפען ױקענט גיט ךיענער־ שוין.קײנע איהם האבען ד־עךצןג אונ ־־ צוױיפלונג
 טאנ פון וואיס גױוארען איז לאטור װען / צײט ךעזער צו נראךע ’

 ךעם געבראכען זי־ןל־ ״ האט םען-מארס אונ / אפגיצעלטער אוג שוואנער
 א^ניקומען איז א?פער, זײן פון לעבען דעם א^צוהאלטען אזוי״ וויא קאפ,ז

 באלד וועט פעםטוננ ךיא אז ,לואװאוא מיניקטער דעם פו-ן אגאכליכט
 מיט רײךען וועלכעיוויל פעלזאן׳ וױ^טינע אזעהר פון בעזוכט'ווערען

.גיפאעענען ךעם

:24

ר ע טיג כ ♦ וױזיט אווי

 יעם ײעגען ד־עפעשע ךיא פאריז פון בעקזמען האט םען-מארם וױא
 רײניגען אלעס ניהײסען גלייץי ?גי האט פעלזאן וױקטיגע אזעהר פון וויזיט

 ניט האט ״קײנער .ךא'פעהטוננ אין אוג פע?ט^נ ךיא ארום פוצען אוג
 / א^גי^טױםען זיןד האט סען-מארם נאר פעלזאןיאיז; ךיא ווער געװאמט,

 פילײכט 'אז־ער פאמיליע .נןעניגליכע ךא פו-ן אפרינץ ־ױין מוז ד־אם אז
 שאךפע אונ ךיאיקולצע ינעדײנלןט האט י׳גר מעהר װאס . אלײן הןעניג ךער

 .ער איז' מעדזר אלץי לואװאוא מיניטטער מעפטינען ךעם פון גנעפעהלען
 וױא זײן ניט אנדיערער .קען.קײן בעזוכער ךער’ אז / שלום צום גיקרמען

 ,פעפטונג ליא אין גרויס זעהר װאר אויפרעגונג ליא ,נאטילליןי .ךער,קעניג
 איהט אוםי / לאטור׳ן אנניזאיגט ינײעס ךיא בעצײטענם האט סען-מארס אונ

 .פעלזאן וויכטיגע ךיא מיטז האלטק צו זיך אזוי וױא ׳ פאלצובערײטען
 שטאלצער זיץ אזי ,גישלאלען אלץ פאר מעהר זיןי האט פײניגער דער

 פעלצײלען הײסט ךאם צרה;1 אנרויפע א^מאכען ניט איהם זאל אפפער
 '״ פעםטוננ'.: דער אץ פאתעקונוען זײנען וואס מעריעללען זײנע אלע

 אונ שטימע אזיסע זעהר מיט אנגיפאננען ״ער האט ז מאנםעניער -
געקומען אײןיי בין" אין־ געװאנליןי וויא נײג אללעםעלין זיןי געבקריג

אנזאגען )יא׳פ(
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 וױרקוגנ גרעםטע ךא האבען וואם.קען זאןי, וויקטינע אהעקםט א«אגען
 היעגט דאס שלעבטץ.י צום אויןי אזױ גוטען צום וױא ,לעבק אײער אויף
.בעגיץ זיןי וועט איהר וױא , אליץ איץי אן אפ

 אונ ,געליענטע אונגליקליכע זיץ וועגען גיטלא?ט נאר האט לאטור
’.איהר וועגק ךעט םען-מארס אז גימיי^ט ךאריבער האט ?ןר

 מיט טרױעריג .ער האט / אמערךער וױא גיהא^ךעלט האט איהר -
 דעם.קא#אן גיהת׳עט האט איהר װען ,גיענטפעלט שטימע אגייבראכענע

 ניט אײןי האלט זאיןי ״קײן פערגנךעןי. אויטגעטלאכטץ זײן פאר לעקװיער
 װעט װעןיאיהר אױם אײןל עם מאצטי וואס אמאלי; בעגײן צו אפ

? וועלט ךער אויף האב איןי װאס י פרײנד־ אײנציגען ךעם אומפלײעק
ש^ען ישלעקט מיר דןאט איהר -  קאלטפלוטינ’ האטיסען-מארם ,פאל

 , פערזאן ךייא פץ שי.קזאל יערי 'ליפען דיא י פאללנייםקךנ ,גיןמהפעךט
 ךער'אפטען'./ער אין הײנגט שטאלק^ אזוי אײןי איגטערעםילט וועלנע
 קוטען אייןי וועט יװעלכע יפעלזאן דיא פון הענט ליא אץ יעצט ליעגט

 ךאךפט ד־אחם / איהם י פון א?היי;ניג איז לעבען אײגענער אייער ,בעזוכען
 • ןעלײדיגען גיט זיןי זאל אז'.ער איהם מיט לײךען צו אזױ זעהען איהר
 צז זעהט י אונ שטאלץ אײ^נעבאךענעם אײער אזײט אן אוועק לײגט
 ליא אױסצוציהען גיענףגט/ פײניגער לער האט , שארלאטע אייער ךעטין

.געפאננענען ךעם אויף מאכען צו וױלק^ג אגלעסערע אום וועלטעי/ לעצטע
 נעגען לאטורץ ®ן צארן לעם שטילען » נימיי^ט האט פען-מארס "
 וועלכע , שארלאטען װענען וועךטער יקגעטלא?טע1א זײנע מיט .קעני׳נ ךעם
 אןער גילענע^הײט ךער.עךשטער יבײא אוטצללרײ^ען נירעכי^ט האט £ר

:גיענטפעלט ביטער אייהם האט לאטור
 בעפעלס־ אייער אױ^נענומען האב איןל־ אזױ וױא דאןי ווײ?ט איהר -

לואװאוא. נעבער
 אײןי דואט וואס / האכמוטה אונ שטאלץ מיט !וױים איןי ,אל, -
 ד־אם בעדויער איןז־ .זאנען צו• אײןז דאס מיר יבט1עלל״ ,נעשאדעט פיעל
 צופריךענהײט אלער װעגען פיעל זעהר דײ?ק איןי ךען ,יעצט ביז נאןי
?ממליןו. מיר איז ךאס ״וױיט וויא ,’ההע אונ

 לעצטע דיא בײא גיטאן שמײכעל אפיטעלץ נאר״ האט לאטור
 האט אונ גיגעבען נג:א?נטו יארויף.קײן דואט סק־מארם אןער ;וועךטער

גיזא^ט וױיטער ,מען מײ^ט איהם ניט װיא .אזױי
 מאבט מעהר האט בעזוכען באלד אײןז וועט וואס פערזאן ךיא -

 איהר ניט .מיניקטער א^אנךער איער לואװאוא העלר יװיא אײנפלום אוג
 רופען איהם וועלין מיר יעלפ־ן.י וויסען מעהר דארפעןי יאיןי ניטי אונ

עט ..ערירײזט .מארלי י.ךאף  אפ זעלטען זעהר זיןי שטעלט אונ אליץ כ̂נ
נאמען אמתץ' זיץ וויםען ניט זאל מען אז י ניט וױלי .ער; .ווענ אויףץ
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.וויל ,ער וואם טאן צו אלעם מא?ט ךיא האט אןער״ער שטאך אונ
א׳ אלז  אסעגץ־ זיןי מאלט פעךזאן גיהײמניםפאלע אונ מעכטעע דימע -י

 דיא בעזוכען צו ציװעק ךעם מיט פראנקרײןיי נאגץ חךןי רײזע ךעטנע
גי?רע^ט. .קאלט לאטור האט סען-מארגאריטע? פון $עפענ?נים
א, י י .ךינקען אזוי זיןי מע^ט איהר -

? איהר װילט װאפ-שע ,גוט נוא -
 אויפגיךעגט שטאךק ,או־יקזגעררפען םען-מארם האט •••• !1מאנםעניער -

האלטונג. שטאלצע לאטור׳ס פרן
 אזױ זיןי איהר קימעךט וואם ? אזױ זיןי איהר׳ זאמט וואס אבער -

.פעו־אכט^נ מיט אונטעיןראכען לאטור איהם האט ? מיר דועגען
 אוטבױ^גען אךער ךעטץ פערזאןי״קען״אײןי ךיזע אז ,וויםען זײט -
װארט. איין מיט

.גיזאגט שױן מיר איהר האט ךאס ,אה -
.פערנעםין ניט זאלט.עפ אזיאיהר ׳ אמאל נאןי אײןי זאג״עם איןד אונ -
̂ק איןי -  ,פען-ימאר׳ם העךר ,מיר וו־עגען ״אײער'זאךנען פאר אײך ךיא
 .טאן שטעכעװ־ען א^גױואנליןי אײן מיט נױגנטפעךט לאטור א־הט האט
 אײער פאלגען אונ אױםהערען זאל איןי אז ,אנךעו־ם ניט װילט איהר
 שוין זאל איןי אז ׳ פילײלט ניט איהר ווילט ? 'אמת ניט / לאטה גוטק
 אייעךע ז/ מע;שליכקײט אונ נוטםקײט אײער לויננען גא^ג אײן פאר

,פידור^גען שײנע
.קאפז טיט׳ן גיטאן אשאקעל פעךצװײפל^ג מיט האט פק-מארם

,פעךשטײן » ניט , זאכען מענשליכע אץ געניט אונ קלונ:צו ניווען איז *>ר
.אויפטאן ניט גאר רײיךען זײן מיט וועט י>ר אז

 מיט ,ער האט / אײעריגע ’ ךאם טאן וועט איהר אז ,זעה איןי -
 קיײ;.קט:האףן מײן וויא , וױיטט אלײן גאט .נט:גיזא מינע אצמע׳יאצהןע

 פער־שטײט- איהר װיא טוט נאר .לײךען אונ צרות אײעךע צוזעהענךיג כויר
 װעגען ניט דעקטוועגען פ,ין פאתעקט .לײיען אליין וועט'ךעלפו־ן איהר

 איז אונ בליק״גיענדיגט בעדײטיגען מיטיאפיעל ער האט !שארלאטען
..................... אײיסגינאנגק לא־־זא־ זיןי

עי פלײצעס ךיא מיט גיטאן אכןוועטש נאר האט לאטור צ,י האט /,
.ער .וואךט אײן אפילו גלויבען אוםיאיהםצו םען-מארם׳ן׳ ױקענט גייט

 אפילו גיט.״עךװאךטען נגנאךע _קיץ נקען ערז אז / גיװאוםט נוט אויןי האט
 אין זיןל מאטערין צו ןעשעךט שױן איז’ איהם אז .אלײן רןענינ ךעם

 וועיטער לעצטע ךיא וועלט. גאגצע ךיא פון אבגע־שניטען געפענ/גיפ,
 אבער ,האךצען זײן אין’א?ניתפען אפילו זיןי האבען פען-מארפץ פץ

 הייס־ זײן רעטין .הןען .ער אךט וועלכען אויף ,גיזעהען ניט האט
שארלאטע. געליעןטע

דער »(,)יא
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 אפאר מייט אנגי־קרמען *לאך־ע איז מיניםטער ךעם פון בריעף ךער
 'ניט האט םען־מאױ• אןער י ;פעןזאן וויטטיגעי ךיא וױא ?ףהער טענ

 אומטענחןךט גאנצען אץ ערי צײט״האט גןוךצער ךיזער אין אונ ױךךעמעלט
 ד־ארפסלײטע ךיא אינזעל ךעם פון אונ פעסט^נ ךיא »ן אוימעהען ךעם

 ףא אונ דזײזער ךא אױלצופוצען בעפעהל א^טךענגען בעקומען האבען
 דיא .ױט־טוב׳ךנ אויםגיזעהען דואט אימעל גאנצער דעל אונ ,גאםען

 מען ךיץ. אונ פײן זעהר אױקגעקוקט' ךרו־יםען פון האט גופא פע?טו;ג
 פינסטעלע,קעלערין אוג פײכטע ליא אין אלילקומען בעלאלפט נאר האט

אבער .פיהרונג סען־מארס׳סי פון לציחות אונ שךע.כןען ליא זעהען צו אוט
אויףץ אפילו וועט פעלזאן וױכטינע ליא אז געװאןעט, גוט צו■ האט .ער

 ליא וואס זיןיי, טוט װאסדאלטען ,זעהען צויגיין קומען ניט געךאניקען
’.מאכען טילאנײ מענשליכע ךא פרן ת1קךבנז

 פעסטוגג דער צו צװעפאהיען פלױצלולג איז בעזוכעל מע?טיגער ךער
 יענער פון פליצים ךיא וויא / אגױואגליכע.קארעטע אץ פאלאד שום אהן
 ךעם איהם אין דעלקענטי ^לײך האט םען־מארם .פאלזרען פלעגען צײט

גיטאן אבײג זיןי יהאט אונ עלוואךטעט,י. או־י־ך האט,עם ערז וױא ,״קענינ
איהט האט פערצעהנטער ךער לודװיג .עניװת ג.רױס מיט ךלייען אין

:גיזאנט האט אונ פון,קאפ נײנ אליילטען מיט גי^טפעךט
- щ גיזעהען זיןי האבען מיר זײט פאליבער, צײט אלאנגע שוץ איז, 
.סען־מארס’ העלר
 ךיענער טלייען אײער האט איהר װען ,מאנסעגיער ׳ אן צייט ךער פון -

 מיניסטער, אייער פון אװועזענהייט ךער אין בעפעהלע אילעױע גיגעבען
לואװאוא. העךר
 ?גלפיךולט איהר אזוי װיא ,זעךזען צו יעצט קו-ם איןי / גוט גוט -
• בעפעללען מײנע
 .מאיעסטעט אייערע ,דיענער פי;קטליכער אונ טלייעל אייער בין איןי -

 ךיא פץ אבצוחהען ̂עטוואט זיןי מאיעקטעט' אײעיע ניט ךען וויניטט
? רײזע לאעע
 וועשענליג ,גיענטפעלט גיןז־ ךער.קעניג האט / שפעטער נײן,עטוואס -

 .ברודער נעפאנגענען בלל;קליפען;אר זײן זעהען יצו אלץ פאר פלילעל
.אײןי בעט איך / איהם צו גלײןי מיר פיהרט

25
гנעהמען נקמר ךויל לאטור

לאטור׳ם צו דעם,קעניג געפיהרט עניוות לרלים מיט האט סען־מארם
צימער י )יא״פ(
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 יער האט גאכהער ,שטיל נאנץ גיגאנגען אנפאננס זײנען זײא צימעל.
:גיצןױעגט כןענינ
וויזיט? מיץ פון גיפאעעגער ךער וױיס -
 וועט פעלזאן וױכטיגע אזײער אז ,מאגםעניער ,גיזאגט איהם האב איןי -

 איז. פערזאהן ךיא ווער גיט גאר וױים ..ער אבער פעסטוננ; ךיא בעזזשען
אר איןי .שטא^ד אייער ' , מאנסעגיער ,ךא'גיט ןזיים .קײנער  ךעם האבנ

.דע־מארלי ^לאף זיןל תפט’ פעלזאן ייזע אז ,מיטנעטהילט ניפאעענעם
 קוךץ ,קעניג יךער האט ,’בעפאלען ״עס איןי יהאב א״י ׳ נוט גאנץ -

.ױענטפעלט
.צימער לאטור׳ס צו צוגעקומק זייא זיינען ךעלוױל י
 > גיזאגט סק־מארס דזאט ,גיפאנגענעם ךעט פון טיל דיא איז אטי -
 מענשען מײנע זאל״שטעלען איןי אז מאגסעניער, ,פילײכט איהר וױלט

יעצט? יזייגען מיר וואו צימעל ד־עם איןי
 ..קײנער .בלײבען ךא וועט אלײן איהר ריען ׳ נענונ זי־ין וועט ״עם ׳ נײן -
 וואךט אײן אפי״לי העיען .קענען זאל י>ר אז ,נאהעגט אזױ זיץ ניט טאר
זגיפאננענעם. ךעם מיט האלטען וועל איןי ו\אם גישפלעןז יעם »ן

ניהאט, מולא זעדור האט .ער . ניטאן אנײג זיןז־ האט סען׳׳מארט
 שטאלץ גיװא^ללען זײן מיט״’ נאטט ךעם אױפנעדזמען רועט לאטור אז

 ;ווערטעל שאךפע אין פעראכטו;ג אונ צאןן זײן אויטךױקען איהם וועט אונ
 װען בעפעדולי. יקעגיג ךעם גיהאלכען ױמוזט האט פײגיגער לעל אבער

 דיעל־ שטאלק גײוען .על איז ציטעל/ לאטולי׳ס אין אלײן איז םען־מאלס
 קליעען;א?נע האט רועלכע..עס אץ אשןימע מיט אונ ןלײןי, אונ שלאקען

:אויסגעלופען ערי האט / נפש יעו.מת ?יין
.זעהען אײןי קו?ןט רע־מאללי -ימאנטעניעלז/לאף

 פאךבואכט דואט םען־מאלס אונ אױינגעקומק/ גלײןי איז .קעגיג ךעל
 אץ איז פעלצעס;טעל ךעל לודוױג שטאלצעל ילעל .טיל ידיא איהם נאןי

 .בלוךעל או^ליקליכער זײן וויא אויטנילע^טעל פיעל ניװען מינוט יענעל
 ױקאםט’ טייעל האטיאזױ וועלכעל ,'טאן .קלוגעל אונ פײהיגעל ךיזעל

 ךיא פון באט ביטעל לעצטע דאם יסגעצאפט1א 'האט אונ פלאנקלײןי
 פאלאךען טײעלע и / אקם־ס טישוגענעם צו ליעןעי זײן הירןי ,בױעױן

̂ט וואלט ,פאלאצען נײע אוג  ;מענש אנ׳עדזךליבעל אונ אגוטעל זײן ױקעי
 לעצטע ךאס פערדאלבען װעלכע ׳ אינטליגא^טען שמײכלעלטאונ ךיא אבעל

 אחכןנעליננעלט שטאלק אזוי איהס האבען ’,געפיהל 'מעגשליכע בימעלע
 פוןיזײנע א^פילכעל גײוען ^לו;ד אין איז על׳ז ךאס יאן, .קינךוױיז פרן

 געזאלנט גיט מעהל האט אונ כןלױען אויםגעלאםענע געליעבטע צאהלרייכע
 יבץ יאם - שטאאט ״ךעל צײגען י צו שאלפטטען שטאלץיאם וױא״זײןי

ך זײן פץ גולאנקעס אוג בעלעל אײבינע יךיא אץ .לאגען ._על פלענט ,אי
הויף )רא״פ(
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 דועלפער > ןתךער א^לייקליכען זיץ אן פעוךגעםען גאנצען אץ האט?גל הױף
 זײן צוי אנשטאט וןען אייהם פאל בעםעל ניט גיייען פילײבט וואלט

 טראן לײבען אױףידעם' גיזעסען .ער װאלט / גיפאנגעגעל אײביגעל אײן
.פראגקרײןי פון

 אײזערנע שךעקליבע ךיא דעךזעהען האט לולוױג ווען ךעקטװעגען, פון
 / או־יסקו-ק פינסטעלעל איהר .גיווארען אצו־ציטעלטעל ״על איז / מאמקע

 אונ פעלשטיץ יצו גיגעןען איהם האט ,אליין טײװעל דעם ®ן וױא אזױ
 אונ.על פאטעל זײן פעלבלעך }לויםען אונגיהייער פאר װאס פיךולען צו

 ׳ הארצען אויף׳ין .קאלט ניװאלען איהם איז עסי. .בעגאנגען האבען אליץ
אויםצורײדיען.י װאןט געפלנען_קיץ ניט דןאט אוג.על

 האט אונ גיזעפ זיי־ן פון אויפגיהױבען לא^זאט זיןי האט לאטור
 שוואלצעל ךער אונטער געאיכטען האןען וועלכע ,אויגען שטאלצע מיט

זיץיגאסט. אױף גיקיקט ,מאםכןע
 מיט אנױפא^ען לאטור .שךלץי האט / ?ראף דועךר ,אײןי נק;דא איך -

 .עט .שװײגט אונ שטײט בעזובער ךער אז זעהענדיג ׳ שטימע אבײסעניע
 נעוױס אײןי וועט דאס .נעפאנגענע בעזוכען צו יאןל־ פחמע אע אנוטע איז

. ,ווערטה״נאןו’ךעם נאןי הימעל אויף׳ן ווערען פאךרעכיגט
,אידום צו ךעט ״קבר פון אשטימע אז נעשי^ט האט ,.קענינ ךעם

 נעקוטען .ער איז .ענךליך .צו.;עלטפעלץ וואם געװאוקט ניט דואט אונ.על
 נעזויפט װאלט .ען וויא אזוי / הא;ד מיט׳ן גיטאן אמאןי חאט / זיןי צו

 געזאגט האט אוג ,נעדאנלןען ?יממריגע זי?ע Т• אפ^יא^יען
-  איהט האט1 לאטורזלײדיען. איץי מיט וױל איןי ;זעצען זיןי לאכויר '

גיזעצט״ אנייער דערבײ זיןלי האט אונ אאטול או־יף א^גיצײגט
 ךיזער אץ אונ מאםקע יךיזער א^טער לײךען שטאןק נווזט איהר -

г.מיטלײי פון אטאן מיט גי־פרענט ,קעניג ךעמ’ אידזס האט פעסטונג?
.אנטוואןט לאטור׳ם גיװען איז לאןי אביטערער

 יער האט פאךךערונגען שיענןליכע האט פאליטיקע ךיא אה, -
 וואלט .ער װיא אזוי ׳ קאפזמיט׳ן" אשאקעל נעבענךג ,אױטגיךעט’ .קעבינ
.בעדויעלט אמת׳ן אץ ךאס

 דואט חנמה זעלבע ךיא ׳••■ גיזאגט שוין כויל מען חאט דאם בא,' -
 ךעפ מיניפטעל'פון דעל'נעליעבטעל לואװאוא ךזעלל פעלצײלט שױן מיל

פילײנט? איהם אי־הל'קענט ■••• .קעניצ
 אונטעל־ ״קײניג ךעל איהם האט / אײןי פין בעםעל מיל ךעךצײלט -

 וואס לאגע אײעל ערלײכטעלין’ אץי .קען וואם מיט מיל זאלט ;בלאבען
איהל? פעללאנגט

 לאגע מײן אז טאקי געפינט איהל / אוילנעשליען לאטול האט ,אה -
איזי •••■ מיל צו מיטלײי אײעל יצײגען וױלט איהל !אטלו;עליגע איז

דאנס )דא׳י«(
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..שפעט צ,י אביםעל קומט איהר אנגלײןי ׳$לאף העךר אײןי, ד־אנק . . 
̂ןט מק װען ,לײךען מוז אמע;ש יאז אן ״קךליןד זיןי שטױ?ט איהר  נעלז
 יאמ ?לײהײט נאטילליכפטע יאונ געװאנליפפטע ליא אוועק איהםי בײא

 וױא שלאם א^טעלין״ אויף קינמױיז פון איהם האלט מען ווען .רעלטע
 פאר אונ;ליקליכער פךייער איז גזלןי ךער,ער^טער ! אה ? חיה אווילדע

 דיא אויף קלקט .געזילט זיץי פרײ װײניגםטענס טךא^ט ךען'.ער ,י מיר
 ,זאגט אונ ,יאהךען לא^גע מיןיזײט פיינלנט מאסקעלװעלכע ^ךעקליכע

 אוננליקליכער נרעםעךער איץ וועלט ‘דער יאין .עם גיבט / העלרי 'מײן
.?•••־אי־ןי וױא

 ,קעגיג ד־ער האט אביפעל•••• אײןי בערוהיגט אייך בעט איןי
т.אלפגערופען

 זאל איןי אז װילט איהר הײסט דאם ? בעתהינען מיןי זאל איןי -
 איהר !אויםהערען מיןי ניקזמען זײט איהר !מאנטעניער נײן ? שוויעען

 ייא אפגילאזען גיאךע הײ;ט האט מען •••• .זעהען מיץ נעקוטען זייט
!זעהען מיר װעט איהר גוט׳ / נוא ■••• מאפקע מײן פץ עזרױפען

 ךער האט !••••מעגשען רופען וועל איןי אדיער רוךזיג בלײבט -
..קעגינ"אויפגעתפען ךעלשראקענער

 אז , נאט בײא אײןי ^ווער איןי הפעןז .קײנעםיניט וועט איהר -
 לעןענליגער־ ארױםנעהן ניט אונז פון אײנער וועט חףי ?גך^טען אײער בײא
' .יצימער דיזען פון הײט

 אונ צארן פול אשטימע מיט וועלטער ךיזע אויםרײדענדיג אונ
 איז/עבליבען אוי-נ ליאיטיר צו גיטאן אװארף לאטור זיןי האט ,.ענעױגיע

 עניס(שרער טויט אץ גיזעפין איז ׳;װעלכער «ם.יקעגיג מאטקע זײן מיט שטײן
ל זײן אויף מ ׳ .ק

 מײן פאר מורא האט איהר ,גיזא^ט לאטור האט ווײס׳ אי־ןז־ ׳ אה -
 אײביגע א צי פעראורמהײלט דעלפאר איהם האט איהר אונ געץיהט
 ךאןי איהם אזאיהריוױלט ׳ אויןי פעףטטײ איןד אבער ;נענשאפט:ניפאנ
 אױגען אײגענע אייעלע מיט איבעךצײנען זיןי װילט 4איר 'אז ׳ זעהען

 ןאנםט ךען ׳ געזיכט .קעניגם ךעם מיט .עלנליכקײט א^נליכןליכע דיא פו-ן
 לען איז .שתיפען דיא נימאכט לויז ניט ךיענער טלײער אייער װאלט

 קומט איהר ׳׳: אהער קומען אילגר פו־ן צװעק ךעריריקטיגעי ניט ךאס
א ווען אןער ,מע^שליכקײט אוג מיטלײד־ אײער פון ריידיען מיר  ך

 דאתפ ניט', איהר מען אזוייפעלשפעטי^ט׳ינלויבט זיןי האט מע^שליבקײט
.מירי! איץי'פון צו מיטלײד אלןי.קײן ^ןװאךט . . .

 אויסגעשריען .קעני־נ יער האט ? טאן איהר ווילט וואם אבער -
פעןץווײפל^ג. מ־ט

ניט ודא׳פ( • ■׳ 'ז’ ׳־*'
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 י צומיל צו גוט זיןי קוקט אבײט-••• מאכען צו וויא כועהר ניט -
מיר! זיןלי״אץ ךערקקט אונ »אנםעניעל

 אראפגעױסען האגד זײן פון קלאפ:א^טארקען מיט לאטור האט ךא
 שטונלען מיטיאפאל האט סעףמארט װעלכע »ן מאסקע, די־א זיןי פון

 אױף גיוואלפען האט יאמ/ער *טרויפען, הױ?ט ךא ארא^גענומען צוריק
 האבען אױגען ״זײנע .פעלא?:טונג אונ האם מיט פול אןליק בעזוכער ץיץי

 א^ניפאננען האט נעזיקט’ נעתנצעלטע ןלײכע זײן פײעל, וויא גקלע^ט
אפגילעבט\ וױא אזוי האט *>ר אונ ,טלאמען «

 נע״ איז אונ אױגען ײי־נע פאלמאכט קרעק פאל האט ,כןעניג ךער
האט ,עחגלינקייט זעלטעןע אזא - אפעףטטײנעלטער װיא זיצען בליבען
 מען ווען ,’ךערקענט’ ניט זייא וואלט .קײגער - פאלנע^טעלט ניט זי־ןי
!אוטנעניטעןי זײא װאלט

26

♦ לאטור אונ כןעניג ךער
 מיט קוקע^ךינ ,אגגיפאננען לאטור האט ? יעצט איהר זא$ט ןאם נו

 וױא אזוי געזעסען ’ איז י וועלכעל , הןעביג .טייטןלײכען י ךעם אויף זזאס
 מיט צופריךען איהר זײט ? גיפעלען אײןי?נפעם איןי בין .פאףטטייגעלט

קייט■? װאונךעךליפע אומער .עמל̂י
 אױסגעשאםען האט אוג שטיל אמאל מיט נעןליפען לאטול איז ךא

א?ושונעגעל.ז װיא אזוי נילעכטעל אשך^קליכען מיט
 האט ? נעדאנקען ףא יעצט״אױף מיל קוטט .עם וואם איהל וױיטט -

 רעכט מײן פלויכען ;עצט וױל איןי ווען ,זיץ װעט וואס געזאגט. ?ןל
 שטארקערער־־ ךער איןי בץ מינוט דיזעל אין ךען - א^טארקעלין פץ
 זײט שוין מץי פײנ^ט װעלכע / מאםקע פעך?אכטע ךיזע נעמען װעל אוג

 הא? ׳■: קאפז אייעל צו צו-^לויפען איחל אוניוועל ,יאלגךען אונ יאהלען
 צ?א פעראורטהײלען אײןי װעל איןל־ ווען ”,זאגען איהל וועט זואה

 פאלגעהמען װעל'אליין אוג לאהרען אייעלע »ן צוט..ענךע ביז לא ^לײןק
 האט איהל ךאם \ען איהל ךענכןט .פאךחאןט איהל װאס ,פלאץ אייעל
 ארויסגײן יעצט 1אט..קען״איןי זעהט ? פלאנקלײןי פון טראןזלעם אויף ךעלט

 איבעללאזען ךא אײןי אוג פלאנקריץי פון בעפעךזלס־געבעל אלם ידאנען פון
ד אז יעלקענען״׳ וועט מען דאס לען איהל ללוי^ט ■•׳■ פלאץ מיץ אולף  מ

? געביטען לאלען אומערע .האןען
 פו*ן אויסנילעט קוים .קעניג ךעל האט !••••ווילען גאטעס 'אוט -

זטויט־שרעק.
לאטור )יא׳פ(

103



 זיץ פץ קװעלקךיג; מיגוט, אײניגע ןעטלאבט אידזם האט לאטול
 גיזא^ט: ^וייכעל אטרויעךךינען מיט האט.ער נאפהעל אונ שלעק,

- י  דאנען׳, פון יאיארויטגײן איהריוועט פעתהינען אייך מע;ט איהר '
ж אי־ז ״עם אז ,זאנען פווז איןי אבעל .פליהעל וױא בלײבען וועל איןי 

 ריען ,ויייצען מיןז קומען צו אנלויסעל'פערזעהען זײט אײער פון גיווען
 אונ ןעלצט איהל װאם אלעס אויףי רעכט האננ איןי אז וױיסט איהר

 גיךעךטךע^טיגע אונמע^שליכע ךיא פאר ךאכע נעהמען קןען איןד אז
- לעבק נא^צען מיץ פעלפיגסטעלט האט איהר וועלנע כויט פעלפאלגוננען

 ילוהיג אנגיפאעען האט אונ אןנילעבט וױא האטיאזוי כןעניג ךערז '
* .אטעמען צו

 אױקומייחמךג גי^ךע^ט ״על האט ? מיל פון איהל פעללאנגט וואם -
.לאטול׳ן אויף קרפךען צו

, ה א  שיטעלען יעצט אײןי הןען איןל אז ,אן ךןי שטײםט איהל -
? נמנגען:פעדי

ט אנ ווילט? איהל וואס -ז
 ײעך ,צוליק יאהל צװאנציג מיט .פעללאננען ניט צופיעל וועל איןי -
 נעפירזלט האב איןי ווען ,ױגענדליכע.ענעלגיע מיינע גיחאט נאןי האב איןי

 פעלנניגקפץ ארנ פלײדוײט געניםעןיךיא צו ,לעבען » אשטאלקע״לוםט
 ד־אן - לעכט מיץ בעקומען ז« נישטלעבט איןי'האב יווען;שטא^ד מיץ

 אבעל אךט, מייץ ליי?ט אזוי אפנעטלאטען ניט שוין אײןי װאלטיאץי
 ж מיץימוטה פעללאךען חאב איןי ,געבלאכען' שלן איןי בין דזײנט

 איץזאמקייפ, ךא פעלפאלנוננקאונ ךיא .גלײכעןישכל מײן אױןי פילייכט
 האןען ,יאהךען פי^קטעלע מייגע פעלפלאבט האב איך וועלכע א^טעל

 ניפ גאל בין'יעצט איןי אז פיהל איןי .א^טעךנעלאבען גאנצען אין מיל
א .לע?פ מיל ניט געיולט מײן וועלכען ’» פלאץ,י ךעם צו פעךוינ  ך

.בלײבען אזוי זאל - הענד אייעלע אין ליעגטי מלוכה ד־עלי פון' פיהלוננ
 אונשמעלץ בעיױערין מיט דענקענךינ גיוואלען אגשוויגען איז.על ילא

׳ מזל. פינםטערין יזײן' אוג לאגע זײן אלום
 איהר וואס זאנען אפען מיל אונ י^ךגען זאלט אידול אז וואלט איל -

.שװײנען מינוטע אײניגע נאןי יגעזאגט ךעל,קענינ האט פעללאננט,
 ד.אט חלום.'איהל פון וױא אזױ ניענטפעלט/ לאטול האט יזי.א אה׳

 איץ אבעל זאגק•••• » פעלנעםען’ אייןי איןיי דואב װאונש לעקט״טײן
אײן־/ פון אשב^עה פליהעל פעללאגנ

אשמעה? -וואסיפאל
 יעזזט נעקלײצטען ךעם פון פילד ךיזעם בײא ג״אט, פון נאמען אין -

 וועפ איהל וואם ךאס .עלפילען וועט איהל אז מיל/ שװעלט / קליסט
!פעלשןלעכען

אױב )יא׳פ(
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 לעקטע מײנע ,שטא^ד מיץ צו פאםענד איז פעךשפלעןלי דער אויב -
.איןי שװער ,פפליקטע אוינ

 איןי ? ^עהלנייצינ ניט בין איןי אז געןאגט ניט ךען אײןי איןי יחאב -
 אי^צעלגע אײן ניבט אבער.עם ;זעלבטט זיןי פאר ןעטען צו /־טאלץ צו בין

 יוועלכע אונ טהיױןר אונ ליעב מיר איזי וויעלכע ,וועלט ךער איןי פעחאהן׳
 וױל אונ פעטץ איןד ד־אךף איר פאר .מיר צו-ליעב פעךפאל^ט שרעקליןי װעלט

ט פעםטונג דייזער פון פײבטע,קעלעךין אונ פי;טטעךע דיא אין בעטען  פײג̂י
אונ■■- אמאגאט׳ זײט שױן איהר מען

 ךער,קעניג אידום האט בעפלײען, » איהר אײןי פעל^פלעןי איןי -
 ׳ צימער פון אלויהצונײן ניכער וואם וױנשקדינ ,א^טעלטלאכען שנעל

.לאנע ניפעךוךליכע אזא אץ גיפונען צו-ליק מינוט אפאר זיךמיט ד,אט וואו.על
 ״קענט איהר .גיענטפעלט לאטור האט ניט איןי פערלאנג מעדור -

 ;פעטטו^ג פעךשאלטענע דיזע פעללאזען אונ ארױםגיץ רוהיג איצטער
 אייערע אױף געפינען וױיער זיןי װעט איהל יווען מאנסעניעל, אבעל

 אמאל זיך לעלמאנט פאלאצען טהײערע אײײרע אין ןעלעל פרײליכע
ז געפע^ניטען ךיא אין אום קלכזען וואם א^נלץןל־יכע דיא ווענען

 .ער האט װילענךיג גיט ניענטפעךט, ניט גאל האט .קעביג ךער
 כואכט לייךען אוג צרות יפלעטיע זער׳ען ךאס ךק אדפץ/ ארױםגילאזען

 דעל לוױױג ךער״שטאלצער האט פי־לײנט .דואףן נרױזאמקטע וױיןייךיא
 שמעךצק ייא .עךלײפטעױן « מינוט זעלןע איןיךיא גיטראקט פיערצעך^טע

 צוא י גיאײלט זץימעדול האט .על אבער קךפגות/ז צאהלרײכע פוןיזײנע
ז. ןרוךער או^ליקליכען זײן מיט זיןי שײדען

 האט שטאלץ אײננעבאךע^ער זײן געשװיענען. אױןי האט לאטור
 בעשולךיגען 'צוא אפילו אינ ןע^לאגען צוא זיןי .ערלויפט ניט איהם

 אץיךער פאךגעקוטען י זײנען וואם מעךךעךייען פאריךיא סען-מארס׳ן
 ייא איז װאו,ער טיר ךער פון אפנערולןט שטיל זיןי האט .ער .פעסטוגנ

 גלײןי איז .קעניג ךער אלנ / גישטאנען גישפרעןד ךעם פון צײט גאנצע
 צו אפילו פעךגעםע^ךינ ,קאפז אךאפנילאןענע איץ כויט ניגאװען ארויס
• אוןעקנײן בײן ווארט אגוטען זאגען

 אונ טיר, ךא פערשליסען צו נעלאפק צו' ןלײןי איז םען-מארס
 פאךטיעפט אךט זײן ’ אויף ^טױן צײט אלאננע נעפליבען איז לאטור

י • טרויעליגע'נעדאנקען אין
 אונ ניעךעךגישלאגען ׳ בלײןי אזױ אױטניזעהען האט .קעגיג יךער
 אלץ מעהריפאר .גיװאךען אצוציטעןטער איז סען-מארם יאם צורװיערט,

 שךענ־ןליבע זײנע פון יעלצײלט לאטור האט טאמער ׳ ניהאט מוךא .ער דואט
•קעניג דער ווען ׳בעמ^ט'גיוואלען באלד איז .ער״ אןער ;1פעלברעכען
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 אװעקשגקען איהר אוג שארלאטע׳ן ןעפױיען צו בעפאהלען ק,יךץ אידזם האט
'וױנשען וועט זיא װאו !

 פעסטו^/ פיגםטערע ךיא פערלאזען ךער.קעגיג דואט גאלךעם באלד
 ^ךעגקלילען זײן פץ לייבטאבגעקומען אזױ ד־אם.ער״איז ׳ צופרךען העקקןט

 איהם זיינען וועלכע ,געראנקען טרױעױגע ךא פאוץאגענדיג אונ , געפאהר
' .ארויפניקומען אועעבעטענעלהײט

 ךיא לאטור׳ן אנצוזאנען פעךשפעטלט ניט אויןי דזאט סען-מאלם
 שוץ וואןט אז״אשיף פרײיאול איזי שאללאטע אז נא?לי?ט, פלײליכע

 זייא וואו טולאן שטאט ךיא נאןי מוטעל איהל בויט א?ציפיז־>ען איהר
.אפעגפיע בעקומען וועלין

.פלײךע גלעסטע ףא מיט נייעס ךיא אויסגיהעלט האט לאטור
 בלײבען » בעשלאטען זיןז־ האט ,ער אונ געװאילשען ניט ,על האט מעהל
 זץי האפ ..ער .לעבט ,שאללאטע דוייט־געליעבטע זײן זיא, ווײל ,לעבען
 געדולךינ האט אונ מאסנןע אײזעךנע שלעקליכע ךיא א$טאן גילאזען דאלום

.צלות יזײנע איבערגעטלאגען
פעל־ לואװאוא מיניפטעל ד־על האט .גקענינ ןעם פון וױזיט דעל זײט

 פיעךצעהנטע רעל לודװיג ךאם מעגליןי איז .עס .מאכט ?לויםע זײן לאלען
 ^רויזאט אזױ צײט גא;צע האט״דיא מען וואתם ,אפעלךתם נעטךאגען האט

 ידיעלפץ שולר דיא ד.אט אוג בהךעל/ א^גלייקליכען זײן בעהא;דעלט
 ״ךער.הןעגיג גרל גיווען, איז ךאט וויא אױףזײןימיניקטעל. אלויפניװאלפען

 לואװאוא אוג מיניםטעל; שטאלצען ךעם צו גיוואלען יןעלטעל אלץ איז
 אלום צײט אקולצע איןי איז ?יל דאם ניהאט צער פיעל אזוי’ ד־ערפלן האט

 אונ ;אהל; -םטען1691 ױלי -טק16 ךעמ גיװען אי־ז דאס .נעשטאלבען
 נוןעךנאטאר ךעם פאל גימאכט םען-מאלםען מען האט שפעטער ?גטוואם

 אויןי האט מען װאו באסטיליע פעטט^גט־גיפענגנים קליכע;שרע ךיא פ.ץ
.לאטול א^גליקליכען אומעל איבעךנעפיהךט
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♦ באסטיללע ךער אץ
 מיניטטעל שטאלצען האלט-העלציגק ךעם פון טױט דעם נאןי
̂רעסטען דעט האט לואװאוא  זײנע’ .קעניג ךעס אויף גיהאט אילפלום ז

 .מענטענאן מאלאם געשינטע דער אץ גנעקא^טע ךיא ,געליעבטע פלומע
 אפ־ איהם האט הענד, איהלע אין ארילגעװמען פעסט איהם האט זיא

 וועללע / בעלעל טהײערע 'אונ גלע?צע^דע פייהערע זיינע פון גיצײג;ץ
טויט, גניז׳ן פאלק אונגליגקל׳יכע ךאס גנלוטען אינ לװיצען נימאפט האבען
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 אהאלב פאל .עלטעל ךעױ אױף גימאבט איבעלהוייפט אידזם האט אע
 בעקאנט גיווען איז זיא אויב , נעװיס’ אויף ניט וױיס מען .מע;שק פתמען

 איז לעם ךען’ .מאםקע אימערנע ךער פון געשיפטע שרעךליכער ךער מיט
 ךעלצײלט האבען 'איהר זאל .כןענינ שכאלצער ךער אז / צו;לױבען שױער

 מען דואט צײט איהר אין אז / זיכעל איז ד־אס נאר ;אמח גאנצען ד־עם
 בעפרײען■ צ,י .פלידועל וויא ןעםער בעהאנךעלט לאטול או^ליקליכען ךעם

 האט מען נאר ;זײן גילןענט לעךע .קײנע גאר דואט נאןצען אין איהם
 ?ןם וועלכע ,אײזעונע ליא אנ^טאט מאםקע אזײךענע אוןגימאן איהם

 מעהר גיגעבען איהם האט מען טלאגען/ צו שווער צ׳■ גיווארען איהם איז
 מיניםטעל מעכטינער ךער וואם / ילעזען צץם אונ שךײבען צום פלײהייט
.ניט,עולויבט מאל ״קײן איהם וואלט לואװאוא

 האט מען ווען ,פלײךע פון זיןי אויסער גיוואךען איז סען-מאירם
 פרן גובעלנאטאל ד־עם פאר נימאכט איהט האט מען אז , א^גיזאגט איהם

 פלאנקלײןי. אין פעפט^ג־געפענ^גיס ךא/רעםטע פוין באפטיליע, ךיא
 ד־עלמיט איז לענען אין שטךעבק גא;צער זיין אונ גאנצער.עהרגײץ זײן

 איבעלשלײבען צו בעפעהל דעם ןעקומען האט על״ .גיװאךען ?ןלפיזללט
 .לואוױאוא פון זין ךיא פ,ץ אײנעם באךבעזיע מאךקיז מיט־ךעם זיןי

 אישפלום .קײן האט אונ מאן אוגפעהי־געל איץ גיווען 'איז מארקיז ךיזעו־
 ;טלוכה דיער פרןт פיוך״רוןנ ךיא אויף אונ .קעניג דעט אוי־ף גיהאט ניט

 מיט געשיכטע גאנצע דיא אנפעיטרויט דאןי איהם האט ד־ער.קעגיג אבער
 ךאס האט לואװאוא אז ,ניירעכינט האט װײל.ער / כואםקע אײזערגע ךיא

’זון זײן ךעךציילט אלײן װאךולשי^ליןי אלעס
 מען אז ןשורה ליא לאטויךץ אמאגען’ געקומען- איז םען-מארס ווען

 גיפאנגענער יער האט ,פלאץ אנאנדער אין פידזלען איבעל איהט וועט
й щ האט ךען..ער :אוקןפלײעען איהם וױל מען אז ,אפאלגעפיקל ניהאט 
 ךעס פאר איהם פון געהמען ^קטה וועט אז'ךעל/קעניג1גיךעכץט, אלץ

 ךעם פון צײט ךעל אץ א;נימאכט איהם האט עלז װאס שרעק
т.װיזיט ןעשריןעגען

• גיפרע^ט על האט ? לעבען מײן .קעני־ג ךעל ד־ען פעללאנגט -
 גאר אייך װעט .עס ;גיענטפעלט סען-מאלס האט ׳ מאנפעגיעל ,נײן -

• פיהלען 'לאזען נאל זיןי דאךפט איהל ,נעשעהען ניט
 / אויפנערופען לאטור'טלויעליג דןאט ’ זײן וועט .עס ױאס זײן זאל -

 אטאנ מיט טויט ךעל אױם מיל מאכט וואס האנד. אמאןי״מיט׳ן געבענךג
י .שפעטער אךער פליהער

 ניווארען איז ער־ פון״קבל. װײט ניט נץוען אמתץ אין שוץ איז' לאטול
 וויים נימאפט לאןנ שוין ראבען צרות זיינע אונ ,צײט ךער פאל אלט
געפע^ניס ךער אין האט,על״פעךפלאכט יאהר צוועלף צאנצע האל. זײנע
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 וואלט ,גילעבט ניט װאלט שארלאטע ווען אונ ;םענט-מארגאריט אינזעל פון
.וועלט א^גיךעכטע אונ פ^קטעלע דיזע מיט ניזענענד זיןי לא;ג שוץ .ער

 גיקענט ניט לעבען פעלחשך׳טען גאנצען זײן אין האט.ער זאך אײן
 ״קײנער אז ׳ מוךא אזוי האט וועלכער יער/קעניג,. װארומ :פארשטײן

 איהם האלט ברוךער, או^ליקליכען זיין מיט מיצשה ךיא ךערגיין ניט זאל
 מיט אומצובלײנגק איהם ניט זוקט אונ געפענעיסען אין ז־עקטוועגען פון

 ךעם 'פוין נעוואוםט ניט נאר האט לאטור אונ^ליקליכער לער ? קלאפ; אײן
 צײט, איץ אין שטאךבען וועלין ןךיךער נןענ^ליכע בײךע אז ,צעטעלע

 אין ארייןגילײגט אבזיכטליןז האט רישעליע .קאךךינאל קלוגעי ךער װאס
 בתךער. געפאעעגען’ ךעם פון לעןען ךעם פעלהיטען צו אום ’׳ .לןעקטעלע
 ,גבױאה ךזע פעלנעםען ניט מאל רףן .קעניג רער האט אבער ךעלפאר

 װאס גיװען׳ איז מיניםטעל ליעפלינגם זיין אויף כעס ג^צער זיץ אונ
.■לעבען ןלײבען לײעער זאל.קענען לאטור אז ,^עזאךגט װייניג האט מען

 איז ̂ער דען ,צעטעלע ךיזען פץ געלאכט זיןי בײא האט לואװאוא
 איז ךאס אז פעלשטאנען האט אונ גיװען גלויבינער _קײן איןעךהויןט

 איז זון זיין אבער ;.קאלךיגאל תל?געקליןענעם ךעם פון אשפיצעל ןאיזי
 גינלױבט ״עתםט האט אונ,ער מענש•, שוואכער אונ אךעליױעזער גיווען

 שטארק האט מאלקיז ךעל .קעניג’ ךעם מיט צוזאמען בואה:ג ךיא אין
 / שטעלענזעהער זיןי בײא גידואלטען דזאט אונ טויט זיץ פאר גיהאט מולא

 יארום ילעבען״. װעט ןר 'לאנג וויא ׳ נאלפיענען א?ט ?ןלקט ,ער וועלכע
 איץ וױא לאטור׳ן דויטען זאלי ער אז ,סעףמארםץ א^ניזאו.ט .ער האט
• קלאנק װעלין וועפ גיפאנגע^ער װעןדער טאן זאל וואס.ער אונ קאפזאין אויג

 נאך כויט באםטיליע אין אפפער זײן איבעלנעפיללט האט םען-מארם
 האט מען מאל, צווײא ,עך^טע וױא״ךא פאלזיק^-מיטעלי גרעםעךע
 אפןי מיט ארומגעלינגעלט בעטעל׳ אפעךמאכטע אין גי^ראגען לאטורץ

̂ט מען / מענשען פעלואפענטע  אײנזאמע אץיזעהר אןשטעלען זיך פילע
 ווײניגע ךיא אוג ;גוט'פי^טער װעלען י שוין פלעגט щ ווען ,פלעצעי
 אױףץ דובךה זיץ מיט י סען-מארםען 'נעטיאפען האבען וואם לייזענךע

 ךעפ״קעלפער מען טלאגט ראס אז ,אנדעלש ניט נימי^ט האבען ,"ווענ
 אויסניזעהען לרויםען פון האטי בעטעל ךיא .מאן וױ?טיגען אוג אלייכען פון

.טרונע ?יױסע אונ אלײכע 'װיא
 ..ער האט ,באסטליע אין ןשלום אגגעקימען איז הען-מארס מען

 ךעמ אויף פאזיניער טורעם אץיךעס לאטור׳ן איײמעצען ניהײםען גלײןי
 »ן ביכער ךיא אין אײ^עשליבען איהם האט מען אונ |גלשטען,עטאזש,::

ו נאמען ךעם פעםטונניא^טער ־־ךאי א ךי אי ם ע צימער ךײער אבער . ^
ר י Т י ודא׳:־( א װ
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 דארום אלג ניפא?נענע׳ אנךעיע ךיא פון אפנעזינדעלט געגונ גיט וואר
 בערטאמער טוךעם ךעם אין ארײ$גיזע?ט א^ליקלייכען ךעם מען האט
 א^טער אײנגעשױןען ךאךט איהם האט מען אוג / ךױטען.עטאלט ךעם אויף
טױט. זיץ ביז גיטראנען שױן האט װעלכען/ער ׳ י ל א י ש ל א מ נאמען ךעש

 אפיציעלעל אײן ךא איז באםטיליע דיא אין אנקומען לאטול׳ם איבער
 ?דױםער ךער איז דאם .אפשטלײטען ניט ,קען וועלכען.קײנער ׳ ךאקומענט

 פאריזער »ן אלנניװק ךיא אין ליקט וועלכער ,באםטיליע ךיא פץ בוןי
:לעזען פאלגעו־דעם מען ,קען טער'ןײטע20 ךעל אויף לאטושע.

 אוהל з אום 1698 יאהר אין םעפטעמנער -טען18 ךען «ךאנעלשטאג,
 זיץ נימאכט ׳ סען-מארם העלר ’ , גובעלנאטאר ךער האט י ,נאבמימאג

 ,^קאמאנךא-פלאץ זײן פון קומעךג ׳ פעםטלנצ ליא אץ אךיענאנג זןרשטק
 איין אבעטיל/ אין ;יןי מיט טרײננעגךיג אונ ,םק־מארגאריט דיאיאינזלען

 .פיניעראל אץ ניהאט זץי בייא נאןי האט װעלכען.ער ׳ נעפאנגענען אלטען
 מען טזזאו נאפוען זײן אונ פאלמאסקילט איז'שטענדיג ךזעריגעפאנגענער

 צימער’ .עלשטע ז־אה אין אױינגעפיהךט אידזם מען דואט אנפאנגם .ניט
 ךןעךרן ידעם בעפאהלען האט םען-מארם העלר אבער ;באזיניער טללעם פון

שוינקא,  איינער ו־אזארזש/.דועךלן אונ ,ךעם.הןעניג לײטענאנט״פץ ז
 / זיןי מיט געבלאכט האט גופעלנאטאר דועלר ד־ער וואם ד־יענער ךיא פון

 פון צימעל ךריטען ךעם אין געפאנגענען גענאנטען דיעם אריבעלצופיהרען
 אויטמעבלירען גיהײםען האט זשונקא לערר וועלכען בערטאדיעה טולעם ךעס
זאכען פיעלע מיט

 גענאנטען לעם פרן ןעדינט שטענדיג איז געפאננענער ,ךיזער
 גובער־ דזערר דעם פון אונ איהם פון ניזעהעןי נור וועךט אוג ,ראזארזש

 .אוג.?גהךע אנזעהען גרויס מיט געפאנגענען ךעם בעדזאנךעלט מען ,נאטאר
• .קילכע״ אין גײן צו רעבט דאם' אויןי האט 'געפא^גענער ךזער

 זיןי האט סען-מארם אז ,יעהען מען ..קען דאקומעגט ךיזען אוים
 ;ראזארזש מעלךערישען ךעם חבר, זיץיאלטען פו-ן אבגעטהײלט ניט

 г שריןטען איןעךגעבליבענע א^לערע פון בעלןא^ט או־יך איזי ’ עס’ אבער
 ׳ משךתים מעלךערישע אנדערע זײ:ע מיטגענומען האט סען-מארם ךאם
ל, דאקטאר ךעם עי א׳ גלח ךעם ר ר שי т .’רע .קאפיטאן ךעם ז

 שלעלןליכער ךער אין בעפעלולט־געבער אונ אלע.קאפיטאנען דיא פון
 געפיהלע מענשליכע גיהאט האט וואס אײגער גיווען נור איז פעטטונג

 וױיל'.ער םען-מארם, באלדיט ךעם פאר גיהאט מורא ניט האט װאם אוג
 איז ס4דא הויף. אין.קעני^ליכען פלײנד גרויםע ״אונ כועלטינע האט/יהאט

ךעט אץ ךעךמאנט איז נאמען וועמעס זשונקא/ לײטענאנט ךער גיוןען
אכיגעלт ’ י ו״־׳פז
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 צו.ערלײה־ געזונט האט..ער ױקענט האט ווייט.ער ן־ױא .יאקומעגט אביגען
 װיןקוננהאבען זײן דורןי געפאננענע. אלע פון לאגע שךעקלשע ייא ̂עך־ין

 יןעסעךע אונ ישפײזען בעסעלע בעקומען געפאגנענע ףא צייט אץיענער
 פלעץט ווער , בוך טאגע זיץי אץ פעלשרײבען אלײןי ?לעגט ;ער .קלײדער

 יגיװען גאפלער איז בוןז טאגע ידיזער באסטיליע. איןיךער פאיקומען
 אנ־ זיןי געפץט ךאךטען אונ ,נריפע יעזואיט ךעם »ן אןגעךתקט

 אץ'אלנעמיינעם װאס זעלןע יאם מאסקע אײזעלנע ךא וועגען געישליבען
פעקטוננ. פרן בוןי

א פרן ,געשיפטע שלעקליכע ייא אז אונז, איבעלצײגט דאט  ך
 פעל^הײךיגער אײניגע װיא ,’אױקגעטלאבטע מאסקע'איזיניט.קיין אײזעלנע

אײגלײדעןי. גיוואלט האבען ?זלוכה פלאנצױזישע אלטע ךיא פון
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♦ כןאפ א אהץ בע^ךאבק
 געבילךעטע פיעלע גיפלאגט זיןי האינען באסטיליע דער אין וױא אזױ

 בעפרײט מאל אײניגע אויןי פלעגען װעלכע ,געפאנגענע ווינטיגע אוג
 לאטור אז מיטעל, שטךענגסטע דיא א^גענומען םען-מארם האט וועלק,*

 .האבען ״קענען ניט פארקעהר קלענ?טען';רעם מעלטען זײטיגען _קיץ מיט זאל
 נאטילליןז האט באסטיליע ךיא אין מאסקע אײזײרנע ד־יא פו-ן א?גףמען ךער

 האט מען ארזנ וױא פאייז׳ גא$ץ אין געתדער אשטארקען אנגעמאכט
 שלעהן־ יעם וױפען צו גיגעהרט י דואט יעדערער .ךעלװאוםט ךעלפון זיןי

 געפונען זיך האבען אין״פארמ אונ ;טאםקע אימעלנע דיא פון םוד ליכען
 נענונ או־יןד אוג אוועכטער כןענעןי^נטעךקויפען а באנקי־לק רײכע גענונ

.רןעניג פון רעגיחנג ךיא אפיסעל אונטעלשטעלק וועלען צו אונצ^ליךענע
 צר געלאןען צו ניט דיענעלס נײע .קײנע סען־מארם האט דאלום

 פלעגט ׳ גנעדאלפען פלעגט אונגליקליכער דער װאס אלעס אונ לאטור׳ן
 .בעזאךגען אליין ראזארזש העלפער מעלךעלישער ײין אונ קאמא^ךירז ךער

 נאמעןז אפלעמךען או^טער אײנגעשליבען דארום מען האט לאטור׳ן
 .קיץ .קײנעם’« בעפאדזלעןי שטלשג איהם דואט מען א־נ מארשיאלי/

 אלי־ץ איהט נאר מען״נימ וועט זאגקט' ךען ,"אױקלײדק ניט וואלט
 .ער וועלכע מיט פעלזאן דיא אױןז י נ״אר ׳ טויט מיט׳ן בעשטראפען

.'רײוען װעט
 דאש / דעלצײלט לאגראנזש־שאגםעל שרײןער פלאנצײזישער דער

קאסירער’ ד־ער געווען איז וועלכער / יעבױאיסאן אגעוויסען גענןענט האט
פון י ו־׳־׳פ׳י



 איז וועלכער אונ בעלנאר שמואל בא^קיר אידישען בעליח?וטק ךעם פון
 .לאטור פוןי צימער ךעם אונטער גראךע באסטיליע דיער אין געזעסען

 אײזעלנע מיט פעךזאתט «ט ניוועןי איז וועלכער קוימען׳ ךעם דוךןי
 ריא מיט וועלטער. אייניגע אויסרײיען גײקעבט ךאןי מען האט / שטאנגען

 גענןענט דעבױאיסאן י האט ,אוגטען געזעםען זײנען װעלכע געפאנגענע
 װאס ךעם מיט רײךען צו פראביךט האט .ער ווען אבעל חךפרייךק; זיןי
 האלבע נור בעקלמען .ער צימער/ייהאט "אױבערשטען אין געזעסען איז

 חבךים/ זײנע אינ דעבויאיםאן האט מאל א^וואךט.יפיעלע אלם וועךטער
 אמין פאר װאס ,וויסען צו פאךאי^טערעםיךט ^טאלק גיײען זײנען וןעלנע
'אויןען זיצט מע;ש  לאטור נאר קוימען ךעם דוךןי נערופעןי אונ נע^זױען ,
 צץ .ער האט מאל איץ .צי..ענטפערץ זײא לענ^זאגט שטע;דיג זיך האט
:אויסנעשךלען זײא

ניט! ווארט _קײן מעהר ר־עט !שװײנט וױלען נאטעס אום שוױיגט! -
 דיעם קאסטעןז אלעמען אײך װעט מיר פץ וױםען וױלט יאיהר וואס ךאם

 .קײנעם ״טאר איןי אונ רײךען׳ ניט מיר צו ךאךף .קײנער לעבען/
.,ענטפערץ גיט . . . !

שפאציי־ענ־ זעהען ױקעגט ווײטען פון איהם האבען געפאנגענע אייניגע ׳
 ב;/קא;טער ד־ער גיװען איז זײא פון אײנער אונ ,מאםקע זײן מיט ךג

 גיהאטיךיא האט װעלכעי ,לאנגלע־דױפרענוא היסטאױקער פראנצײזישער
 פעך־ אין מאל אבט״ באסטליע ךער אין אײגנעשפארט וויעלץ צו ^הרע

 ךערצײלען ,עטוואסיצו נעפלענט אמאל איהם דואט אײנער צײטען. שידענע
• מאםקע אײזעלנע ךיא פון וױים י>ר וואס
 גןיין מיר פךע^ט ,היץ מיט געןןגטפעלט .ער האט אייןי׳ בעט איןי -
 איהר אויב ,געשיפטע י'שלעכןליכע ךיזע אי^איןעל ״עס װאס ניט מאל
 אוג / באסטיליע ךער אין אךײמעצען וויעךער מיןי זאל טען אז ווילט
.טויט מײן ביז שטקדיג אויף שוין מאל ךיזעס

איבעך־ אינ געשוױגען שטעט־ייג יאלךען לעצטע ךיא האט לאטור
̂עלטער װאם .געחלד ^ךעסטע ךיא מיט /־רות זײנע טךאגען  איז .ער .
 .\>ר .געוואךען אראפנעלאזענער אונ פרוכוער אלץ .ער איז ,גיווארען

 פון .עךלײזו;ג זײנע װעגען )וועלט יענע וועגען גיטראכט מײסטעגם’ האט
 .געשעהן גיכען אין װעט געפיהלט האט ער־ װאס וועלט/’ זץךיגע ךיזע
 .עלטער פיעל אויםגעזעדזען האט אונ געווען נעבראכען גאר שױן איזי ,ער

 .קבר’צום געשטאגען ‘איז נעהקטער/ער אונ/ואם . ’געװען איז ,ער וויא
 מאכט וואס .שארלאטע טרייע ארמיזײן נעטראכט ̂ער האט מעהר אלץ
 אין זיןי זיא ךרײט פילײפט ? נאןי זיא לעבמ ג זיין זיא וואו־,קען ? זיא

אנךעךע אונ ךײע פעםטוגג? שרעקליכע דיא ארום צרות אונ טרױער
אזױנעי ’ ')רא׳פ(
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 / דזערץ געפראכענעס זיץ ךליכןען אפט איהם פןלענען געראנקען אזויגע
 אױף האפװנג ’אמ״ךיא / לעליגיאן אײ אטרײטט געזונט נאל האט אונ.ער

 א^גליקליכער.חאפט יעיער וועלכע אן װעלט/ ניךעפטעלע אונ אשענערע
.טרוי̂‘ אןאשטיקעל זיןי חאפט זיןי טףינקט וואס ז־ער וױא אזוי זיןי

 פאלענךע אפפעך׳ם זײן דזאלטען ז־על צו געזוכט האט םען-מאלם
̂ד־  » 'פרײהייט מעהרי זץרןי הויפט איבער אונ’ שפײזען גוטע דולןי געזר
 .גיטיגעהאלפען אלעס האט דאס אבער ;שפאצירען אמי שרײבען לעזען׳
 איןייער אנגיטאן לאטור׳ן האט מען װאס מאכקע זײךענע ךא אפלו•

 איהםניטגע־ האט וועלכע ,אייזעלנע שוועךע דיאי אנשטאט באסטיליע
̂לײןי קאפז /ײן האלטען לאזען  נעשטאלקט. וףיניג נאנץ איהם האט ,'

 *־טען9 ד־עם אונ ,אליכט װיא אױםנעגאעען שטילציהײט זיןי איז ?ןר
 זײנע פון גיווארען פטור אייביג’ אויף ער איז поз באוועמןער

 װעלכער ׳ בארבעזיע מאךקיז ד־עם פון שולעק }יעקטען צום ליכעצרות,
.ױקענט דואטנאר לאנג.ער לא פון.כןענינ בעדואלטען צו נעזו?ט .עם האט

 פאל־ מיר לעזען זש^נקא לײטאנא^ט ךעם פון יוןי טאגע דעם אין
 שטענךעגע־ האט װעלכעי גיפאװענער׳ אונבעכןאנטער ״ךער ־. געגךעם
 זעהריקראנק/ נעוױארען נעםטערןי א־ז זײד שװאיצע פון אמאסקע טיאנען

 נאכט בייא אוהר י« אום אוג פון.קילבע׳ ארױסגעא^ען איז %ר ווען
 ,זשירא ה׳ .טויט זיץ פאר פיעל לײךקךיג יניט ,או־יקןגעגאנגען אידער
 .עבירות זיעע דעלצײלען אוימעדמגלט גענטעלןי איהט להאט גלח אוגזער

 זאגק ניקענט גיט ..על האט נעקומען איזי^נעל טויט זיין װיא אזוי,
 ״האט נאכמיטאנ אוהר 4 אום ךע^טיג ,נאװעמבער -טען20 ךעם .ווימי
 ״זײן .סען־פאול בית־עולם יעם אױף געבראפט לןבוךה צו איהם מען

.ליװר׳ о̂'געכןאםט האט בעעלךיג^נ
 אױןי איז לןעגיג פון ברודער א^נליכןליכען ךעם פון טויט־־שײן ךער

 נאװעמבער «^טען ,דעט אנגעשליבען אייז דארט אונ געװארען אױפגעזוכט
поз אלטער דעם אין באםטיליע דער אץ גישטאלבען' מארשיאלי איז יאלר 
 ןית־ אויף״ךעם גיװארען בע^ראןען איז זײן.קעלפער אוג ,יאהר « פץ

 ־אנ ךער אין בו. .,ר -טען20 ךעט לןװארטאל אוגזער פרן סען־פאול עולם
 העררן או-ג באםטיליע, ךיא פון מאיאל ראזארזש/ העללען פון וועלעןהײט

װ/’ ז. א. א^טעלשליןען האןען זײא .באםטיליע ידיא פון כילוךנ רעיל
 אײנ־ ךעם פו-ן לעבען געמאטעךטער ךער גיעלץט זיןי האט אזויא

 צוא גיווארען ןעשטראפט איז וועלכער וועלט, ךער אין מענשק צעלנעם
 פו-ן ,^^יאהר פו-ן אגיפאנגענשאפט נאןי ,לעבענפלאנג'אמאסקע טךאגען

זבאסטיליע. אין פאךבראפט יאהר 6לעצטעי ךא האט וועלכע.ער
0-Гг'х אין
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п а
 פאלש אזױא לאטור׳ן ®ן אלטעל ךער אבער איז טויט־שײן דעמ אץ

 ך אץ צונענעבין האט אלײן רעיל קטער:דא דד נאמען. זיין װיא א^גיגעבען
 זײן פאר נױוען איז״אלט לאטור אז ,נאקגעלאזען האט עלי. װאם שריפטען

 א;־ זײנען וואם צײטען ךיא מיט נוט גאנץ שטימט רראם ,во טויטיאיאהר
.ראמאן ךיזען פיר געדלענט האבען װעלכע ׳ ךאקומענטין ליא אין גיגעןק

 ךעם אנגינעבען פאלש ליןי2א|זי?? האט לעניחןג ךיא ,נאטילליןי
 אויקנעפינק כןענען ניטי זאל מען אזי לאטול׳ן’ פץ יאלורען ךיא אוני נאמען

 אין װארען וואם י זאכען אלע ’ פאךברקט נאןי האט מען .איז ווער.על
 אבגעליבען פאךלאנע ךיא אויפגעךיםען ’ אפלו האט מען ציטער"'; לאטור׳ם

 םור לעם אום״ אנגיווקדעט האט מען װאם דיזע״מיטעל אןעל .ווענט ךיא
 ^לעפטע ךיא ארױסגערופען נאטילליןי האבען ,בעגךאפען а אײבינ אױף

 אײזעךנעימאסקע דיא 'פון ניהעלט גאל האט װאם יעד־ען בײא נײגעױנקײט
.ךעליבעל צולײךען פיעל אונ נאלצוזוכען א^עפאננען האןען פיעלע אוינ

 םען־ ד־ען ,רעניתננ ליא פאל גיווען גענוג ניט אלץ נאןי איז ךאם נאל
 ןיא פעלניכטען צו אונ אראןצוהאקק אןעפעהל בעקומען מארסיהאט

לאטור״! אונגלילןליכען ךעם פון קאפז
 אויף שאללאטע נאמען ךעס מיט געשיטאלבען איז געפאגגענעל ךער

 פאל זאגען איהם זאל מען אז ,גיפעטען'רחמים זיןי ״עליהאט .ליפען זײנע
 נע־ אןער.ערװאלט1 ;לעבט זיא אויב אוג איז װאויזײן!עליןטע טויט זײן

 ךיא אןעל .ראזארזש׳ן אונ םען־מארפ׳ן וױא אשטײן ליךורען גיכער הןענט
 האט פלגעסען.״זיא ניט געלי־עבטען איהר אן שארלאטעיהאט אוננלינ־ןליכע

 / דיעלװאי?ןט זיןי האט זיא װיא / פאריז נאןי קומען а אמיטעל נעפונען שױן
 יזיא .יאסטיליע ךיא פון קאמא;דילז ךער גיוואךען איז סען־פויאלס אז

 פון אײנעם אין זיןי מאטעלט הענױןי איהר אז ׳ פעלשטאנען גאטילליך האט
 נעזןכט, שטע;דינ האט זיא אונ פעםטונג דיא.שרעקליבע פון טו-רעמם ךיא
 גאןי לעבט זיא אזי ,געליעןטען איהל וויםען а נעןען הןענען а אזויאי וויא
 מזל בײזער ךער אבער ;טױט איהל ביז פעלגעםען ניט איהם וועט אונ

 י>ל־ נ;קקט ניט ״פאל .קײן אויף האט זיא אוג פאלפאל^ט,י איהל י האט
לעבען. איהר אץ װא^ש איעציגען איהר פילען

 יעם אין אונ ,פעסטו^ג דיא אחמ בעטלק קומען אפט פלענט זיא
 װײט ניט גישטאנען ^ראךעי זיא איז ןעגראבען האטילאטורן מען ווען טאנ
 רײד ךיא פו-ן ךעלװאוקט דערפץ זיןז־ האט אונ הויןט־טויער ךעם פון
.איהר לעבען פאלפײנעגאעען זײנען זײ ווען ״ זיך צוױשען צלױי־וועפטר פו-ן

 יער האט ,לאטור׳ן פץ בעגרעבעניס ךיא נאןי נאכט ךער אין
צווײ צוגעפיללט / קויפען אונטער געלאזט זיןי האט װעלכער ,גרעבער

פרויען י8.ז :רא״פ(



 во איאהר אלט גײרען איז פרױא אײן גןבר. פרישק ךעם צוא פרויען
ж יאיאהר אנדערע דיא ״ ео. אוג שטיל זעדןער גיגאנגעןי זײנען זײא 

.אקבר אויפעפעגען געגאעען זיינען זײ ךען ,געציטערט ךרייא אלע האבען
 איהר אונ שארלאטע וויא גיווען אנדערע ״קײנע זוינען פרױען ךיא

 ж אנקיקען מאל לעצטען צום גיװאלט האבען .זייא .’פואריאן מוטער
 פאר גידזאלטען האט מוטער ךייא וועלכען ,אונגליקליפען ךעם טאן אקום
 ז״ײא צײטיװען ד־ער אץ מאן. פאריאיהר יטאכטער ךיא״ אונ זון אייהר
 האט ,גיווײ;ט ж גיבעטץ דןאבען אונ נןניע ךא או־י־ף געשטאנען זײנען
 נאפט דיא .אךבײט ניפעסיליכע ж ׳טײעוע זיץ אפג׳יטאן וןרעבער ךער
 פארזיכטיג האטיזעהר גרעבער יער ж אפינםטערע, גיוןעןי גיאד איז
.געשיקט'נעארבייט אונ

 װאס וןי : דיא אויפהײבען בײ׳ן ניהאלטען האט גךעבער וועןיןער
 ניטאן אוואךף כןרויען פײךע זיןי דואבען ,לןעךפער לאטור׳ם בעךע^ןט האט

 זיןי האט כןלא־־ אשױךערהאפטער אןער ;װאונש זײער ?גלפיהלען «
דיאמעריער דואפען קאפ דיא אגשטאט !שרעקלץל הערען גי־לאזט

*Щ т נ ח י ׳ «,'-:'• ' ־ ’ ־י ' ״
 אהעךצרײםענדען נזײט אויפנע^פר^גען זײגען מאוייאן אונ שארלאטע

 ךיא :זײא פאר לעצטער דעיר ניווען איז .קלאפ שרעקליכער ךיזער ,גישרײ
 האט טאקטער אינ'ךיא ,טאג י אנדעךן אוייף׳ן נעשטארפײן אמ מוטער

,)דול־הויז( הויייז אפשוגע׳אים אץ יאדילען אוננליקליכע אידךעי ױענייגט
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 לצמיתות לי שײך שלהם הזכות אשר מהם פה הרשומים המינים ואלה
* שלהם האופלאגעם מהמחברים קגיתי אשר ומהם

 עד חדשים דרושים עפ קרא אומר קול 1
 רקרא טעמא הוםפות ועם ,באגען 150

 עם חלקיפ בר׳ כולה התורה כל על
ת. לוח חמפתווו

ת 2 ח  לוח עפ אבוח פרקי על שבת מנ
.מוזדש לאור עתה זה יצאו ,המפתחות

 ארבעים כולל חרש ספר וטלקוש ױרה 3
 וגדורי גאוני על שונים הספרים וחמשה

 הנובע מעין והוא , צרקנױת נשים ועל ארץ
. וספדן מטיף לכל

 עם ובדיקה שחיטת על והכן טבח ספר 4
. הוספוח

 מאת קונקורראנציע החדש המלים ספר 5
. )שבי״ל(

. חלק־ם בה׳ התורדז על נשרים כנפי 6
 פראנט מפארה בכריכה יל״ג שירי כל 7

,רו״כ 10 מװרד
.פערילמאנן י״ל מאת ,יהודה מנחת סיתר 8
. האכער ־. מ. מאת ,הלמוד םדר 9

. ה״ח װײס צבי מאת ,ודורשױ דור דור 10
ת 11 . שנים ד׳ הנ״ל מאת ,תלמוד בי
. שנים ג׳ המגיד 12

. השנים מכל מליצים 13•
ל השחר 14 . השנים מנ
.ריב״ל םפרי כל 15
.יפה מנורך מענרעלזאהן נ״ך 16
. נקזדות עפ ופרש״י ביאור חומשים 17
ת על המערכת שלחן 18 .נשיט גיטי שמו
. העשיל יהושע ר׳ מהגאון ,יהושע מעיני 19
2  יהודה הר״כ מאת ,ישראל ארץ ילקוש 0

. ציזלינג ױריל
2 . אױב על פירוש אדם תורח 1
. לעװנער ב׳ מאת ,הילדים רוע 22

. אלעכסאנדראװ מאת , נגעים מס׳ 23-
 ראזענצװײג החכם מאת ,עמיריקא מס׳ 24

.פארטע עפ 25 מחירה
2 שי דאמרי הײנו 5 ( אינ
2 אג פףױען 6 .ײייסבעױג י׳ מאת | ״פו

 מחידו ,בוך טאשען עם ״המזכיר״ לוח 27
4 . אריה בן מאת , פארטא עם קאפ׳ 0

 אשכנז שפת בהעתקה פירשט חומש־פ 28
.יפה מכורך תמוגות עם גדול פארמאט

2 שכנז, שפוז בהעתקה קטן פארמאט חומשיפ 9  א
.יפת מכורך ה״ח

 מנװך ,אשכנז שפת בהעתקה 8° מחזורים 30
.װיען רפוס ח״ט יפה

.ה״וו הנ״ל 31
.ר׳יח הנ״ל 32
. השנה מכל ב״ח הנ״ל 33
.ולױ״נ לר״ה ב״ח הנ״ל 34
.ולױ״כ ילר״ה אדוד בחלק הנ״ל 35
. גייח 16° הנ״ל 36
.ב״ח 16° הנ״ל 37
 ,ולױ״ב לר״ה פראג דפופ ד״ח מחזורים 38

.שניט גאלד בד מכורך
. בד חצי הנ״ל 39
גאלדשניט. מכורךיבר ולױ״כ, לר״ה ב״ח הני׳ל 40
.גד חצי הנ״ל 41
 ,אשכנז שפת העתקה חלקים ה׳ מחזורים 42

.נײן מכורך
. ט״ח הג׳יל 43
.גאלרשטיץ מאת ,רוםיא מחזורים 44
 בר מכורך ,אשכגז שפת בהעתקת פדורים 45

.שניט גאלד
. שאגיאן מכורך , הנ׳׳ל 46
. גיפוצט בײן מכורך , הנ״ל 47
4 .נײן מכורך ,צרפת שפת הני׳ל 8
.קאפערפילד דוד ,בר״ח ,תד בן דוד 49
. צונזער אליקופ מאת ,ב״ח ױםף מכירת 50
 עם חדש ספור מעלטעלאך מיט אװעלט 51

. אריה בן מאת , צױרים
.שמ׳׳ר ,בד״ח גרעפין אונ ױד 52
 המשך ראמאן ,בה״ח גליקען, אמעריקאניסע 53

.גרעפץ אונ ױד להספור
.וױלנא דפוס ,.םפור , גנב מאלאטער 54
. שט״ר , ב״ח בעטלער רײכער 55
. סאשקע אײזערגע 56
.האלז אויפין שטריק דיא 57
 ,נױארק רפום קריפטע מאנטע גיאך■ 58

(ь׳съ исключен1ем.)
.הנ״ל דפום ,מעער אײי 59
. הנ״ל דפוס ,ו״ת בעטלער שטומער 60
 אלעקסאנרער מאת , לעהרער אײנגעלשער 61

. נױארק רפום הארקאוױ
.הג׳׳ל דפופ ,מעטהארע אײנגעלשע 62
.הנ״ל דפוס באנדיטען, װעלט 63
 געהײט אלם פרינץ ארער ירושה ריא 64

.הנ״ל רפוס ,פאלוציםט



הרי נזודעה ם לסו ספרי

 בװילנא׳ עתד. זה פתחתי אשר החדש הפפרים מסהר בבית
 השכלה פפרי רומיל׳ פפרי מיני כל נמצאיפ דײטשע״ ברהוב
 כפרי וגפ ,בארצנו אשר הדפוםים בתי טכל זשארגאן וםפרי
 לארצנו להביאם הצענזוריא מטעפ הורשו אשר חו״ל

 להמציא בעז״ה יבצר לא ומאתי שונות♦ מהודרות בכריכות
 ומזוזות תפלין ציצית׳ טליתים׳ יפ״ת,״ וכן פפריפ׳ מיני כל

 חזקה ותקותי ♦ לאחדים והן םפרים לפוחרי הן דורש לכל
ממפהרי♦ רצון ישבעו הקונים בי

קאצענעלענבאגעץ♦ מרדכי

ע ס ס ע ר ד א

М. КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНЪ. 
уголъ Немецкой и еврейской ул. Вильна.

.שלי ,־זפערלאג ספרי כר נקוביט מע״ל


