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.אל־ין גך;א הד

,ױנתן ר׳ נאמען זײן $יט , איד אײן נעװען איז ,איןפערמ;ק
 ,טעהעראן ,פערס;ען פון שטאט הױפט אין גיװאױנט האט ״עו אונ

 צי־א ךער אונ , מענש אפרומער אונ אכןלוגעו וואר ױגתן ר׳ ךיזער
 שטענדיג האט,ער ,םדרים ךי צוא פסח ,צדקה בעל אנרױסער אויןז

 איז ױנתן ר׳ .לומדים ארעמע הונדעךט טייש זײן בײא געהאלטען
 פיר שטעלין צ־א פלענט אוג יןש1ה אין.קײזערליכען געגאננע; אײן
: איז נײ?ןינ ואםזו אלעס הערען הױף אלע

 כאיעלען זיץ ?יר אונ ,פירען געשעפט ארקטליכען זײן פיר
 פכײנדליך אונ הויף, אין נעאיטעט זײער ?ןר װאר ,. האנדלק

.זעלפסט פעךם;ען( פון #אןר)דער.קײזער בענרםעןיפרן יאויף

 איז מעניש איין ווען דאס פערשטעגךלי־ זעלבסט איז עס
 זיןד אױף ציט^ער סאראקטער אץ שאפטען אײנען זײנע פיר גיאכטעט

 וועלכע מענשען פעךדאךבענע שלעכטע פון אויגען דיא ארױף
 איש מיטלען פאלשע פעךדארבענע זוכען אונ ,מכןנא אים זײנען
ײא .פערניפטען צ־א אונ ^ערפאלגק צוא  צוא אים ברײנגען ביזז

דיא גדיא( )הד



 ײא& איז גליק אײנציצער ךער נאר - .אונגל;קען ךיאנךעםטע
 טרע־ װאונרעךליכע דורןד אונ ,ציט ^לאפט פון;אט הישגדוח דיא

 אײך ׳ נעישיכטע איךעישע אלנעמײנער רער אין זעהען צו איז щ וויא אזוא #מת ךעם פאו שלך דעם השנחה ךיא א?טזפערי פונגען
 י׳ אונזער ?ןיט אינ < נפים אויןד ןןו טוט מע^ישען איינצעלע מיט

 לא ;ועלען ןזיר וויא נס אנר^ער נעטראפען אויך האט ױנתן
.ןיײלען דער

 אלע נןיר באל אגךויפען נ״עעאכט אי^מאל קאט ׳טאך דער
 פאל צום געשאפט אײן וזאט ױנתן ר׳ אוג ,הערען הויף זיינע
 דיזען אױף פריזענטעה אוייף טעדאל;אגען ןאלדענע זא;אר ,אלעס
 ךאס וואס ,ןיגעל נןײזעךליכער ךער ^עואךען פערלארק איז באל
 פערסיםק רעם מיט נלײןד שאך צום ביװשה געגאנגען איפעד איז

 דעם ?עקומק וועט עסיווער ראס ,נראר,נענלויבט ״עס אונ ,טראהן
̂ער זינעל, • לןע^יײר ליא געטען אי$ער אױף וועט ךי

 וועמען אױף ךאס ,שאך פרן או_קאז א״ן ארויס איז נלייך
 האפק ערזױעט - ךעם אין יך איץ האט ̂ער דאם ,גיין דער וועט מען

 געןויגען צו אםליאד װײזען ךער וועט וואס ךער אונ , מפלה המנ׳ס
• בעלאהנען ו־ײכליך עאך דער ^ים וועט זיגעל רעם

 פײנד א^לוט אײנער אײנגעפונען זיך האט ,הױף שאןד׳ס אין
ן זײן ,ױנת׳גען אוגזער ע  האט ערי וויא אונ .נדיא וואר ^

 אונ שאך צום נעקימען נלײך ערייז1$ ,אגקאז שאך׳ס דעם עלהעךט
. נעזאנט אים צו האט

 פון ערהעךט האב .איך וויא נליין־ 1 שאך ״אלטעכטיגער —
 דען ,ױנתן׳עןי אױה אדזשד ניפאלען אײן גלײך מיר ןןיז ,גנבה ךיא

 האט ,פרעןןךעלענרער אין גישעפאען האטישטענדע אזואיוױא
א־יעךנ׳ג?'! ראס וןעט אןג ,זיגער רעם נענו^ען צו נעוויס גאנץ ער

צוא גדיא( )הר
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 איהם איז יייד, גדיא׳ט גיהעךט אויס האט ׳טאך רער וויא
 אונ אךדקטליבען ךעם אויןן אוננלױבליך נא.נץ גיװען אנ$אנגס אין

 , נעפאנ׳ט האטזיך עריךאס באװײז גארידער ,ױנתן׳ען ׳שןןירען
 אונשולדעען ךעם אויף אח^ף ײאךפען צוא בעודען נענוג עוין אין
 ,ױנתךק אויף ניט.געלויניט עזאך דער האט דאך נור ,ױנתן׳ען ר׳

 ױנתן ךאס שאך צום געישטאנען צוא ^טאיק איז נדיא ווען נור
 פעךקלײךעט שאך דער זיןד האט .זינעל פין ײעפ דער געװיס איז

 גדיאן מיט נענאנמגן איז )אוג צײט אפענךס וואר ךאס )דען צווימע
 /«■־ ווען דאס , געזא^ט $אט $אך דער ךען װאויטננ ױנתן׳ס צוא

 $עיײ' !”1 אויף ׳ הויז ױנתן׳ם אין עגךעתנג זעהק וועט זעלבהט
י ארעכ^ירק ,גלייך איס ערי וועט ,אפליטה צוא טוננ

 האבען ױנתן׳טהױז צוא נעקוםען נאהעגט זיינען זײא וויא
 פעלייבטעט איז ךי^טופ ךאס פענסטער דעם דוךך עךזעהען זײא
 פכח ױךען בײא וויא ,אפראכט נאר בעפוצט אונ ליבט פילע מיט
 טיש לאגנען אונארוםאיאנץ ,אן יגען1א זיןיט ױגתן ר׳ סךר, צוס

 יעס ,ווײסע.קיטלען אין אלע מענשין חוגןערט ביז אוגגיפ/נר .יצען
 אונ ^אקלען/זיך זאטען צו אלע אונ , עזלינה ךיא זײא אויף רוט

 .ניט דאס האט' ^אך דער וואס ,ןןפעס נאז אונטערען זאנען
 חד’ יס1א ל1ק אײן מיט אלע זייא ^יײען ^דליך ,פעך׳טטאנען

גדיא גדיא( )חד



 ,נאז אונטעיען וױא וױיטער זײא זאנען נאםהער ״ ף גד;א חר !גך;א
• גךיא!׳ חר !נךיא ״חד :^עשלוס אײן מיט אויס ןייא ענדלץו.שךײןגן
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:פעפט האט אונ ,געװאיען איבעיא^ט זייןנו איז ישאך ךער
: נערופק אױס האט אונ ,האנד פאךען גדיאן גענומען אן

 יף1א געטראפט יס1א האפט דוא דאס איןז זעה ״יעצט —
 בעזארגט ךיר פאר פךיער ישױן האט ער דען ,אפלבול ױנתן׳ען

 זאמען צוא האט ערז אונ ,זי;על פון גנב ךעם זו^עז צוא יף1א
 / טייש זיין ארום ;עצט זיצען וןעלכע ,נגײאים הונדערט גערו^ען

 ךעם ;עשטאלען)ניגאןבעט( האט >נס ררעך זײא יײא פרעגט אונ
 האסט דוא ךאס דיר אויף קול א״ן אין זאגען אלע אוג ,זינעלי

 : קול איין אין שרײען זײא וויא העו אט , ױשטאהלען אים
. .♦ "1 גדיא ! ״גדיא г -* » -ז
1 * י * • ״ .. ״. ’.. ׳**׳ ' . \ י י . ;־

 ;יר ,ציטעךט האנד נד;א׳ס וויא שאך דער שפירט ■רײדעגדינ
 וויא בלאס איז ?גר דאס זעט /ןר , נעזיכט גדיא׳ס אױף אקוק גיט

 האט אוג , עךד״ ךער א־ויף געלאזען אראפ זיןד האט אונ ,אטוך
 !*ר׳טע דער בץ אין־ אונ צדיק רער איז ״ױנתן גישעפצעט שטיל

 צו־גיהפין גלייןו האט שאף דער ,געפאלען או;מאכט אין איז אונ
 א”1 ־אונ ,נענאנגען נאך הינטען פון זײנען ויאם ךינער צװײא
• די׳ויף געפיךטאין אוועק הענד ךיא אונטןן־ גדיא׳ן האןען

 ז־ך צוא כולטאן דער האט , — איןזי פעך׳טטײא »;ע-צט —
 בײא וואס ״פאר — אלײןינעגליבען איז אלס געזאנט זעלבסט

ױגתן׳ען גדיא( )חר



 היילי- דואט ער״ ךען נומען צו הויזיאט ריא נײוען איז ׳וגתן׳ען
 איז שאןז רעןךער .,ךאנביאיש ליב צוא עזטיב דיא ;עטאכט

א רײן מאמגן ױדק ךיא יאש ג־עװען «ונפע.קאנט  כ׳ײזער ך
ן$ח״. ערב אונימע^על

 וואס גע׳טיכטע פון.קײן גױואוקוט ניט נאר חאט ױנתן אונ
 ניט בנםו( מכיר הנס בעל )אין געטאן אפ זיך רזאט איהם ליפ צוא
 גיט אונ ,געשטאגען איז װעלכע;יר םבנח זיין פון גיװאושט האט ער

 ,מארנען פלי־צלונג נעטראפען דא זיןד האט איהש אנס פאר װאס
 פרויא זײן איש מעלןעט ,שול פון קומענךינ פםח טאג ןמי^טען דעש
 אוג ,קיחש געמאכם גוד האט ערז ,׳שאך פון איז.גילאךען עריךאס
 געקענט ניט זיןד דואט ערי :יף1ה אין ^אןז צי־ם אװעק גלײך איז
̂נ וועלכע $יר ׳ װאװדערין אפ  ליא איהם נעטען טוביס מעשיש ניי

 איהם האט מען אונ ,הע^ליכ״קײט אז_א מיט אױף הערען הויף
 , א.ין.קאבינעט $אןד צום אפטונג נרויס ?ויט ;עפיךט אכײן ענדליך

עפין אפ אים האט ױנתן וויא גאכהער  ךיא וויא צעסט זײן ג̂י
:נעזאנט #אןי ךער האטאיהם איז צערעמאניע

!, ךנער טייי^וי $יץ ,ױנתן נעהענטער אהער קוס ״שא —
 אװאיןק געעפק חאט £אך ךער אוג - .“?יר לעפען זיך זעץ אונ
 האט ךיזער אונ , טיר לעבען געשטאנע־ איז וועלנעי ךינער ציש

געלענען איז אײנער אױף. , זל־װײא געטראגען ארײן נלײך
.ךעגללאןר סוטע אניױסע אנדערען ךעש אױף אונ ,לןאפ נדיא׳ש

 צי .ניר,;פען אויס שאך ךער האט — לאהן!׳ רײן איז ״ךאס —
אליגען זײנע האט אונ על־סטױנט געישטאנען איז וועלכער יונתן׳ען

ו.? גדיא( )חד
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 נדיא זיןז ו£אט ריר דורך וואש לאהן ריץ איז ,דאש — נע^לויןט ניט
 גאןו האט ערי איג גע^אהלען זיגעל האטדעם ;נר אז געויען מוךה

• פארפיךעך אונגליק אץ געװאלט ךיר

 גו־יא׳ן מיט /נר וויא ,ערציילט אים האט ^אך רער אונ
 , נעזאנט נביאות אלע חא$ען נביאים ז״ייגע וויא ,נעהערט האןען

 זיך האט ךיזער אונ ׳ זיגעל דעם ני׳טטוילען האט נדיא נור ךאס
ה1מ זעלבסט נלײןר  האט — “ז״ײער $ױ פרײט ןןש ״אונ .נעװען י
 אונ ״ נא^גען רער זיך איז אטת דער ״ךאס — שאך.גיענדיגט ךער
 געווארין בע^טךאפט איז , גדיא פעךדאךבענער אונ פאלשער ךער
רײן יזיו ווערק יעלאד.גט1 נאך וועסט דוא אוג ,טהאטען זיינע נאך

—,גוטעף אלעש מיט אךךעגטליכקײט
> . \ _- י ■ .. ל י' ••• ׳־. ' • •־'•״ •

ענדע

—— ---

גדיא( )חר
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ר הונךעךט פון א^ךעכןענעס

1 •

 האט , הונדערט אכצעהענטען;אר פרן העלפט ערסטע ךיא אין
 .אפײם ,הויזירער)נןאראפעלניק( ארעמער אײן געװאויגט פראג אץ
 .פאמיל;ע זיץ ערנעךין צו §עךךינט קויס ?זר האט נעשעפט זײן פון

 אױס אונ ,^זטאט פון ךיאיחײפען אין אומניץ ̂ער פלענט טאנ ;עדען
 נלײכיןנ!' דאס אוג ,ז_אכק אלטע פעךקויפען צו חאט ?נס ,ווער :רופען

 צי אפ ״ הייזער פילע אי[ ניין אײן ?גר $לענט אךרעןטליככןײט ױין פיר
ע »י;ערע ?ץי1ק ^ עני .זאכען הײזלי;ע נ

 וואס גראןש איןהױףפון אויןו אכײן ךיןעראפרים איז אײנטאל
 ]ײנען כאלקאן אויפען אמ ,פראג גיהעךט דאמאלס חאט איהט צוא

 ךאס האט אפרים .פין׳טטען אונ נדאפען ,נעסט פ;לע ,?ידעקען
 :ניװאונליך װיא נערופק אוים האט אונ אכט־, אין ניני^ען ףט נאר

 ,שטיװעל ,היט ,כןלײדער אלטע פערקויפען צוא ךא איז .־תילײכם
 האבין אונ ,געלאפין צוא ניײןז *ןים צוא זײנען ךינער ךי !״ נ. л א,

אים גריא( )חד



נראף רעו .וואךפק יסצו1§איען_קאךק,ץ\םאר געגומען אן אים
 ,ךינער ךיא צו גױואונקק צוא האט אונ ,זעךזען דער ךאס האט
 געסט ךיא גיװאלט האט ״ער דען .לאזק אפ איפ זאלען זייא דאס
. איר׳ל דעם איב/יר מאכען ?רײלץד ןיך זאלין

 ז.ײן צוא גערופען אב זיןל גראף דער האט - ! לואיזע —
 מיד אונ , איך׳ל ךעם אהעו־ פיךען ארױף וועלען מיר — פו־־ױא
— !אים טיט מאכען לוסטיג אביסעל זיך װעלין

— נירופען אפ לואיזע זיןד האט — מאן ליבער מיין , ניץ —
 ךיזעי / לײרען יענעמ׳ם איבער טאכען לוסטיג זיןדיניט ךאךף מען
.אמענ/גז אויף־ איזט ױדע

 איןר ייעל ךא1 נאי — נעזאגט גיאף דער האט — ו דומהייט
 איז ךעם ציליב ךען , פעךקיױפק צוא עפעס־ רופען ארױף איהם

- .געקומען ךאך ער
 עפעפ אים גיב — גיאנטװארטעט לואיזע האט - גיט זײעו —

 אונגליקליכין א״ן געבען בעםער דאלף מען ךען , פעךדיגען צוא
• אגדופה צעהען ־שנארער דעם אלס , אךפײט זײן פיר פעגיג צװייא

̂ױאף ךער  אהער ביײננען זאל ערי אדינער פעפעהלין האט ג
 אדויןש האט אונ ,ארױם גלײןד איז דינעף דער .הענדלער ךעם

 אלפ ,איבעודאשט גיװארין איז ךיזער , אפױמץ אונזער נעפירט
 זאלק פעךפוצטע .אונ.ךיא רײכטהופ ךיא זעהען דער האט /גר

 גראף ךער נור ,גיזעהען ניט לעבען זײן אויף ךאם האט .ער װאס'
 :רײד גוטע מיט מיההיגט איהם האט

* '
 אפרימ׳ן צוא גילאנט גראף ךער האט — װד נור הער —

 ,גיפרעגט דאך האפט הא - בערוהיגט אביסיל זיך האט ערי אלם
. פעךקױפק צוא ощ דא איז פילײכט . . —

1נײ גריא( )חד
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 איבעי אפױם איהם האט - נראף העי מיין ,גײן —
 וױיל גירופען יס1א ךאס האב איך — רײד דיא אין גע^לאגען

 זוכען מײן אין פעןטיפט אונ ,פעךטכאכט גיווען ?ין אי־
 פלא|ץאיז, דער דאס געטראקט ניט גאר האב איך אונ פךנסה,

- ךטעפטען מײנע פיר ^יכט

 האםט דו — געזאנט נראף דער האט — ניט זיך $ועק —
 קויפען אהער גיקומען ביםט דוא רואס דאמיט געטאן גוט זי/ער
 פערצײהעט פיל זײער מיר בייא זיך יזייא.גיפינען דען ,ז״אכען אלטע

 זײנע צוא גיווענדעט גראף ךער זי־ןי האט — הערען מײגע מיר
 איף יען ׳ אײעק ייײלע קרךצע אײן יף1א גײא איך וואס - געסט

״ - טאהן מטעס עטויאס אײן ,ױדען איעמען ליז״ען וויל

 דיזער אונ / אפרימ׳ן ציא געטאן אויואונק האט גראןז ךער
. — איהם מיט זאמק צוא הערוים איז

%
 זיך מיט האט אונ , חױזע צוא געקומען איז אפרים

 איין ,פארפען פעךשײךעגע פון קלײדעי־ פיל זי;ער גע^ראגק
• ארעם אונטערען כןעםטיל אײן אונ ׳ פעק אין גיבונדק

 איהם האט - ? גישעפטען גוטע גימאבט דוא האסט —
— . גיפרענט ווײב זײן

יא גדיא( )חד
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זיך האט מציאה אנרויםע אונ ניישעפט אגיטע; ,י.א ,א י — ~
 אדאנק — געתפען אפ פךײליך זיך אפרים האט - געטואפען מיר
 גךאה׳ס דעש יייא פאר !א־נז מיט טוט װאם,ער הסד זײן פיר גאט
 , הױף אין אךײן פין איף אונ ,ױגאגנען ןאךפײא איך פין הויף
 נראןז ךער נאר ,טכײבען ארויס געװאלט היר האפק דינער ךא

 האג איןו ,אןני^יאטען זייא האבען ,גיװאונ,קען צו ײיא האט
 א.קאמעי ביגאגגען צוא }ןיר צוא איז ,גײן אוועק ניװאלט שוין

ער  מיר מיט וויל נראף ךער אז ,גע;א?ט מיר האט אונ ,ך̂י
 האט , ױגאננען נאך איהם גאך איך $ין שרעק מיט ;רײדען

 פתיטע פאר ,ציקערען אונ זאלען נרויםע תךןד נעפיהךט מיר
 שלמה אז ,צװײפעל כןיין מיר גיײא איז עסז ,זילפער אונ נאלד מיט

ט פאלאטץ המל?'ש  יף1אר ?יר האט .ער פיז ,שענער ;יװען איז;י
 גיזעסין זײגען איהם ארוש אוג ,נראף ציש פאײןאן אויפען געפיךט

 .אפלאט וױא נעציטעךט האפ איך אוג ,$ירשטען פראגער אלעי
 מיט ניךעט האט אוג ,אנטקענען נינאנגען מיר איז גרא,ה דער
 נאךלערא^ק אין געפיהרט אױין ?יר האט אונ ,?כיץךליך מיר

 ;דא זעד&ט חא וואס כןל״ךער ךיא גיגעפין מיר האט אונ ,צימער
 • ארעש-פעגרער אונ האלז־פענדער דיא מיט ̂קעקוטיל דעש אױןד

 ךריהיג — ? פעצאחלט פאר ךער איף האפ ג׳זרע^נאר״וױפיל
 אלס א*ג ,^רײז ךעש געשאצט אפ האט אלײן גיאף דער ] ^ילךען

 וויא וועךקה מעחר פיל זײנען זײא אז ,נעזאגט איהש חאפ איןז
/ האט ער ן ע ^ י  אפ ?ןען /יר ךאס < };ענטפעךט מיר ̂ער האט נ

 גחעהען חאפ איף ;ו.ויל ̂ער וויפיל אין זאבען זײנע שאטצען
 ווי$יל ^עצאהלט נלײך איף האפ ,נישיש נאטעס איז ד־אס אז
 טײן יף1א .;יפרעןט זיך האט ^־אף דער ,נייעטען חאט ער

 אלע קיקען ^יהײסען םיר ערי האט אוועקגײן פאףן אוג ^אןןיליע,
 ,נעפיו^ט ארו^ מיר האט וואס דיגער זעלפער ןער אונ ,ךיגכטאנ

 ױלאזק דוךך ?יר האט אונ < צוריק געפיהרט אוועק חאפ׳מיר
תרכען גדיא( )חד



 פיר אמאל נאך גאט ךאנפןען ̂אמיו־ ,יעצט אוג :טױער דייהין
 האט טאג דיזער רען ,נעןזאן אונז טיט האט ?נר וואס גוטעס זייגע
 פיש ,פלײש ^קין тр וךעלין שפת לבםד אונ ,ט(גענליפ מיר
— • י;זען6^ }י'שמא,קע ^אך אוג
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Щ
 פלעגט ךינסטאנ יעךען ,פאךאיבעו מאנאטען!ייגען אײניצע

 ,ער פיענט מאל יעדעם אונ ,הויף אין גראף צום קי$עז אפרים
ש ,אן באן פון גיהאט האט אוג ,צישעפטען צוטע מאבען  ,^יי

—.זאךג אהן $בת אױף וןײן איג ,פייש

 פסח פאר גאהענט ,ניסן מא;אט ךער אנצעקומעז איז ןנס
 ,מצה באנןין צוא אום ,געלט נײטיג דאםאלסט איז ױדעז יעדען
 ,טוב ױם לפבוד נןלײדער שײנע אננרײטען אונ , כלים עאײע קױפען

 , הארעװעט אונ פאטער פאמיל״יען יעךער זאךגט ,פאךהער נאך
 אונ ,איז נײטיג וואפ אלעס האבען טוב יים יף1א זאל /גר ךאש

 העלפע־ איהם וועט ,ער דאס ,}אט צוא האפט ארעמער יעךער
- .טאנצעל ןײן פון״

 אוג ,כרעפטץ אלע נ?יט ציןאךעוועט האט אפרים אױך
 פילײבט ,הויף אין נךאף צצט אװעק ער איז פסח פאי טענ ן^טליכע

 אום,עי ,פערךינען צוא נעבען אונ ,העלפען אויס איהם ער יועט
.טזב ױפ אױף האבען ניט טא^צעל ןאל_קיץ

 ךער $אט אמ ,פענן£$זער פײם גישטאנען איז נראף ןער
זעהען גדיא( «)חד



 אלאנמן »שאן . הויף צום נ^יף גײט אפרים ואס וױיטען פון זעהעך
 איך וויא — זעלבסט זיך צוא גיזאגט .גראף דעוי האט — צײט

 איהט פךענ איןז ווען איטעו אוג ׳ארעטק.ױדען דיזען שטיץ
 איז פרויא ריין ווען גיטאן רוא האםט וויא ? דוא מאקסט װאם

 ? געלט ךירה בעצאהלק גידארפט האשט רוא אינ ,גיוואךען לןראנק
 אבװאהל ,ף ניהאלפען מיר האט גאט ,אימער מיר ער״ אנקוואךטעט

 אונ ^רייא זי;ער פוליא מײן אונ מיר איז ער״ ךאט וױיס איך
 ז־ער ,איהם מיט פוח איך וואס גוטעס אלע פאר ךאך ,דאננןבאר

 ער״ וואס ערי ךאנכןט גאט ניט מער ,ניט טאל .קײן מיר ,ער מאנט
 װאס פון זעהען פװבין יעצט וועל איך ,נעהאלפען איהם האט
 איז ב(1ט טאגע)ױם פי;ער זײערע צו רען ,חעלפין גאט איהם װעט
.דרלןז״ צו זיין נאר.ניט איהם װעל איןד אוג נאהעןט/ זי;ער

- ..V V ־:V ■ .־_ י *'־•' ־*;? ’ Г׳ י’ - ״” י ׳ ' ־'

 דארױף באלד אונ ;בעשלאםען גראף דער זיך האט אזוי
 האט נראןז דער ,צימער אץ איר,ם צוא גיקומק אױין אפרים איז

 נאר ,אי$ער ןויא פריינךלי^קײט זעל$ע ךיא מיט עמ^אננען איהם
:געזאגט איהם האט ער

- 'ין 4*•'־. чЧ \ V."' ־ י ' • '־'־■■• '
V?-* л ** ן**<״••/• -**׳ך ■ •«»*»»*» •*?* * У?

.פעךקויפען צו וואפ ניט גאר ךיר איף האב הײנט —

 !יך האט — נואןן הער מײן ׳ ׳שלעכט זי;ער איז עס —
 צוא ד־ען ,פעררינען עפעס היינט דאךף איף ,גיװפען אפ אפרים

.אוג - ,נאהענט ז״עד שרין איז טוב ײם אונזער . .

* ' ־ ׳ י: у*<у־■• ־ י י• ’ י \ <-י \

 איבער גראף ךער איהם האט — ,וױיס איןז ׳ וױ׳יס איך —
א געשלאגען זײנען טוכ( )לם טאגע עריפײ אײעךע דאס ךײד ך

.ינאהענט גדיא^ )חר

— 14 —



 איהר האט צײט זעלבע דער אין אוג טענ ;ענע אין נאהענט.
 אבער ו געל׳ד זײערע צאר עױפטיא^ער)טצױם( ךיא צילײדיצט אויס
 איבער איהר האט ךאךטען ,גיביטען זיך האבען צײטען דיא
 איהר האט ,אומזאנסט ציאופײטעט זײא ?יר יאהר הוצךעךט פיר

 האב אןער איך , ;עהמען צוא װאס זײא בײא ציהאט גאכהער
 שױט לעצטער ךער ךען , ניםט ןאר ;אהר ךעם ציטער מײנע פון
א פון  האכק װאם ךיא אוג אײנציצעבין ניט זיך האט פעלדער ך

 צו ךער ,אײנציצאלט צ.יט נאןז טיר האבען גיטער מיעע געחנגען
— ארעמט. פאר ;או שטליט ךער נאך מיר האט

 ביז בארצען עפעס הער מיץ טױ איהר פןענט פילײכט —
.ציפךעצט פויזע אקוךצע נאך אפרים האט - טו־ג יוים נאך

 דעי- זיך האט — ,אפרים ליבער מײן ,}יט נןען איך —
. ׳. אפער לײד זייןגי ?ןיױ טוט ,עס ,?ירופק אפ נע־אז .

 צו אנאנדער דוךןד העלפען גאט מיר װעט ,אזוי ווען —
* $עזאןט שטיל זיןז צו אפרים האט — פאל

г'״׳ ел׳ .?׳: ׳■г ״<״ *ва и^ г>*2 זןץ • 2чЛ״ , лиа ;0: ׳
.ציפיעצט נראף ׳*ער איהט האט — ? אצסטוזז וואס —

**>'ыл?/•(**<(?,•>* 1рмл агггш-*‘** '»׳,'. *X*** • %*?*
 סונ־ה מיט האטאפרים — !סעלפק טיר וועט צאט —

.נעזאצט( )איבער
-  ציענטפערט גי־אף דער האט — העלפען ךיר וועט צאט ,נא ׳

7טאגע פײער דיא צאך מיר צו קום אוג ,אפרים ,נעזונד זייא

. ארױס איז אונ פעךנײצט זיך האט אפיים
עס ' גדיא( )חד



-־י־ טאדזן צוא זאך ריא ישװער;יווען זי;ער ‘מיו איז עס —
 - ארױס איז אפױם אלעס נאכךעם זיןל• צוא גיזאנט נךאף ךער האט
 ׳ לא;ע ךיא אין ניזעהען איהם װאלט פרויא מיץ לואיזע דוען

ךט .ןײער גיווים איהם זיא )ואלט  מיט איהם וואלט אונ ,בעז־ױ̂י
 ,יץיגע5 ךאס ײא3 זיןי סאלט אבער איך ,ניהאלפען אױס עפעס

 איהש איןד זאל וואצו ׳ ארעמען רעם העלנןען וויל נאט ווען ז*ען
 רײבע נינוג דא ישטאט םײן אין איז ךעם אויןער אוג , ? ^עלגןען

ען ^ עג  ז$יהס דיאכ איך ,העלפען אגןיקעל איהם זייא זאלען ,מ
. ?יהאל-ען אפולע ^אן

4♦

 צוא אומ;;קעחרט אפרים זיף האט בעזארןט אונ אוטעדינ
 אלע איהש ?יט זיך האבען הױף גראפס פון העךאייפגײענד יז1ה

 ש$אל אין אדינער ,קרישטאף נור ,אימער רויא כעגריםט ךנעו־
 ךער אפױמ׳ן האט אז״ער פערכןךימט ןיך האט ,פעךד גךאןס פון

 , ױךען אײן געהאט ?ײגד ־שךעפיליך האט דינער ךזער .ז״עהען
 ^ואס אורזאבע ךיא .גיפרעגט אמאהל איהם האט אײגער ווק אונ
 האט םו^ער ״מײן ,גיאנטװארטעט ער האט ,אידען ךיא האסט ןנר
ען זײנען ױךען אלע דאש ,;עןא;ט ?ןיר ^ ענ . ״ ?רעקעי מ

 פךאגער אלע אומנענאנגען ,ער איז ,צראןז פון גייענדינ אפרים
ק אן  *א>יער ׳ טוב יום יף1א ןערךינען ציא נעזוכטי האט אוג ג

אומזאנסט גריא( )חד
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 אבענים אוטױקעיט זיף• האט;ער האפפענוננ אהגע ;אוטזאנסט
 בעסאלטין צוא גי^טאךקט ןיך האט אונ ,װאהנונג זיין צוא צײט
 ניט צער כןײן איהר האט ;ןר ךען ,פרויא זײן פון קומער זײן

♦ פעראוךזאכק גיוואלט

 אונ פרײךע מיט .,ענטקענען גיגאנגען איהם איז רויזעל.
.פראגען״ ?ןיט פעךשאטען איהם האט

 האט וואס ? גיךעדט ךיר מיט ?ראף דער האט וואס -
 ניענטישען זאל גאט , ? געאגטװאךטעט פיטע דײן אױף ךיר ער

—י ! אלעס טיר צייל ךער ,גיכער !מענטישען גיגעךיגען ךיזען

 אפ זיך אפױם האט - !פךױא ליבע מיץ זיך פערוהיג -
 ,אפרוהק א?יסיל פאךהער זיך מיר לאז אונ - רויזען צ גירופען

. /נךמיךעט זי;ער פין יאיך ךען

 פון האט אפרים אונ ,עזטוב אין אריין פייךע זײנען זײא
 גיזעצט אװעק ,זיך דואט אונ ,זאכען פאק זײן גיװאךפען אראפ זיף
 גיזאנט האט אונ שווײס ךיא גיוױשט אפ זיך האט ער ,רוהען אפ

 אנטװאךט״מיט ײן1 אויף גיװארט האט װעלכע רויןלק, צוא
; געתלו־ אוג

 אונ !גע^אכט ניט גאר נראף דעם מיט היינט האפ איך —
 אפעו ,איהם פייא בעקומען ניט איןד האפ עפעס לײען צו אפילו
- !ליעלפען צי ניטא אפהאלט נךן איז גאט פײא

פילע האט גאט — נירופען אפ רױױל האט.זיך - געוויס -
װענען י 2. גדיא( )חד



 ,ער וועט ,אליץ זיןו העלף ״פריהער אגיער .העלפען צוא ווע^ען
 ,ריפטיג איז»ײעל דאס אמ ,וועלט ךיא זאגט הילף״ צי זיין אױך ךיל
 איךען ךיא װאךפען אראפ פלעגט $אט וואס מן ךעם פון ןיײט ריא

 שאן;יט’ רענענט עס ,פעלפײא לאנג ^זאן איז — ?צכים פין גײענד
 ניט פליהען טוי$ק גיביאטענע כףן אונ ,הימעל פון נירויט יט2?

 עלױז טאטע מיין אז ןערײנק ^יך ,אלײן זיך פון יל1מ אין אליין
 $אל גיט זיך טאר .אמענטש :זאגען $אל אלע פלעגט סיעןלום

 אר5 נאנצען אין זיןד האסט דוא אונ , מענטישעף _קיץ אױף >$אזין
 קמןען צו געפױלט גאר זיך האקט חא אונ גראף דעם אױף לאזען
 דארף אנןלונער ,פעךלאזען איהם האסט אונ ,נישעפט דײן «יןש

— !זיין וועט שפעטער וואס פעלשטײן איטער
Г!Д| , г^г Ъ'4 а г  и<^а ! —

,בעטױגיט זייער אידט האפען ,נןרױא זײן וועלטעלפוין דיזע
 געדאװענט דןאט אונ ,צימער זיין אין ארײן ש^ילערה״ט איז ער

 ״אשולח־ גענר^ען ?נל ד«אט נאכדעם ןלײןד , מנה גרויס קיט מעךיב
.פפח פון ךינימ ריא לערנען צו אננעהײבען האט אונ ערוף׳

а г,у,а щ׳щ иаг , טזעעי щ ״]-иг ז ןז־ז״ט ״ ^ ז ^׳ ן
пиа \ר״*№ '[У Г ,Л&з■ У

тиса׳а ж пив- с״и йгг׳г ¥>{'־'№ *Г У־׳Фша т < ןןזחךו ?;р
**т М , пиа £гига юр п  т щ а ^ ' я

♦5

т ?״ טלא- ?עז־י '' ‘ Шт т* ״

 עזיע?(לי?ע מענטשען א׳טלעכטען אין זיך־ עױוועכןט פיייט ךי אין
 נירא^קען( )יערער״ זינד פעךשײךעןע צו רײדען צו צו אים געראן,קען

װאנד ךעס עךעןזי1ב צוא דוךך ,;ער1אב .האנד אין מב ךעם נמט
£ון י י גדיא( )חד
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 דעםמוםךם גיפט אין אײן טונכןט ,ער ,ננבענען צוא אום אהױז פון
 , גןאםטען אייזעךנעם רײכענס ךעם אױף זיך זעצט ערי ,®עדער

 , רחמױת פון געפיל ךעם דאךטק פון טרײפען צוא העיאוייס אום
 אונשו-לדעע פעיגיסען צוא אום מעףדער פון הענד ליא שטארכןט אונ

 — עגחג אם אונ / הרע ,;צר ךער יך1א איזט טייפעל ריזער ,בלוט
♦המות מלאך דער אויןד .! .

 ארײננינעבץ צײט דער אין האט גייפט טײפעלשער ךיזער
 צוא אום ,חאךצען קריסטאפ׳ס ךינער ךעם אין נידאנהןען שלעכטע

.אפרים׳ן גישלאנענעם ניךער ,ארעמען ךעם או^גל;קען פאר

 פערטיפט ,צימער אין »יןז בײא גייעסען נאך איז אפרים
 ,אגעיויש העךט ךער ער האט פלוצלונג ,געדאנ.קען טרויערינע אין
 פענםטעד זיךיפי־ן שױבען׳האבען אלע ךען ,א^ורעפןליכען,קלאפ אונ

 אײן ניפאלין איאפ איז פיס אפרים׳ס צוא אונ ,ניץךאכען אויס
; ,קעךפער איענישטיצטער אײן אונ אבשײליכער

ЛГи л р ■шГ'Цм | * £ ;& ז&׳ .& ו ־ ’ОС'’,'УС^
* 1Р"־Г

 קול אמענשליבען מיט גיט אצעשיײא ציצעיין האט אפרימ
.'שיעק »ן

? С; ~4' *
 אפריפ האט — אשד וויא »אןי אנךער רףן ניט איז ךאם —

♦ עיעזיעלןען ציא גיקומען מיר איז וואס״עו — ,גיטראיט זיך ПИ Г1Л 'ЛИ ! «Иг ■ ИаГчЗЩ דײ-4 ^
 אנגעסײבען חאט אונ צע׳טטאיקט אפיסעל זיך האט אפוים

 אום ,תהלים אוג,קאפיטלעןו ״שטע.ישראל״ שטיל ךער אין זאגען צ*
.גימײנט האט %ר װיא ,ךעם פון ב־^יטצען צוא זיך

אפרים גדיא( )תד
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— הל־ —
 האט אונ ,שךעק זיין פון אפגיצוכעט אןפיםעל זיך חאט אפרים

 אביסעל גענאננען צוא איז אונ האנד אין ליכט דיא גענומען
 פעךװאונדערונג זיין צו זעהען האטךער אונ ,לןעךפער צום נעחענטעו

 נװ ,געװיז;; אױש ;י־ האט עש וויא שד בןיין ניט איז דאש אז
• )בחאנע( אפפע אטױטען איינעם פון - אקעךפער

 צוא ךיא פון כןלאפ ךעם העךט ךער אט1ד זיא אלש רױזעל
 איײן גיך אויף זיא איז , געשרײא אפרימ׳ס אונ ,שױבען בראכענע
.איז ךאךטק וואש זעהען צױא אום ,צימער אין איהם צו גילאפען

 אויס ער האט ,רויזלען ,עךזעהען האט צנל אלס אפרים
• גירופען

 גײן ריר דאש וױל איך , и גיקימ בישט דוא וואם טט —
 אךײננ-װארפען ײעצט מען האט קעךפערי ךעם , נאר זעה ,רופען
 זײער ךך 'שרעק איך אונ ציםער. אין מיר צו פענםטער דוךה׳ן

. פאר ךער

 בעטךאכט רואט אונ גיבױגען צוא ןיןל האט רויזעל
. כןעךפער ךעש

 גיזאצט זיא האט — אפפען אײן פון אנ׳עךפער איז ךאם -
. 1?' ןיך דוא שךענןשט אפפק אטױטען פאר !חא חא חא

-׳ ־שיעק מ׳־ט גירופק אפ אפרים זיך האט — ,ניין —
 װאש ךאס פאר נאר ,ניט גאר זיך איץד \שיעק כןעלפעי ךעש פאר

דער גדיא( )חד



 דאןי וױ׳עט װא ךך איןז שרעק פעואווזאכען щ עךפעו(ל דעו
 / איז נאראד( פעגייל)פךאםטער ךער נלויביש אבער אונ דום וויא
 8דא ,מענטש אפאושאלטענער איז אפפע אײן אז ,גלויבען זײא
 אן ערי וועט מאךגען אונ ,אשוגא מייצער ארײנציוואךפען דואט

 ךיא ניטײטעט האגען טיו־ ךאס ,ארנז אויף פעביל ךעם רײצען
 צוא בלוט מעגט׳שק איהוע מיט בענוטצק צץ זיך אי־ם אפפע

 אױף גינוג גאגץ איז בלגול אויפגעטרא^ער דיזער אונ מצות ךיא
 אונז פעךףכטען צױא ,פעכיל גאנ^ען דעם אדנז איויף רײצען צוא
 יך1ר מיטין — אךעמלףט ביסעל אונזער מיט קינךער אעזעךע אונ
 אוײןז זײא װעלין פראג פון איךען איבעךינע דיא אונ ־שוועךד אונ

 מאל ןנךפטער דער גיט איז ךאם דען ,פעךישוינען ניט געוױס
 ב̂>לענק£ט?ג דאם פיר ױדען ךיא אױף בעפאלט פעניל דער װאם
 אונ ,זיןז שןעק איןו וואס פאר עזלין פעוישטײםטו יעצט ,זאך

— .אוטזאגםט ניט איז שרעק טיין ,זאגען ליגען איך זאל הלואי

 ווייזיל ןיןד האט — , 'שר־עגקין ^יט נאר ןיך ואךפםט דוא
 טרעפט ,עם וואס ^אל ,עוםטער ךער ניט איז ראם ךען אפגיהפען

 האט זײדע עײן װאס נאןז־ גידײנק איןד אונ ,פאלל ציא א_זא זיך
 , אלןינד ניװען נאןו }נין איך ווען ,פאלל צוא אזא בײא נע^אהן

 אונז בײא גיװאךפען ארײן פםה נאכט ^ךישטע דיא אין טען חאט
 לןלײדער נןינד־ער אין פערללײךעט אבחאגע אטויטע אין.קעלער

 פון רךיין םךר צום ברײנגען גינאננען איז ךינםט דיא אלם אונ
 אינ אצושראקענע שטוב אין אומ^קעךט זיך זיא האט . עלער(ר

 ; שרעק איהר פרן אורזאך ךיא גיפרע^ט איהר האט מען אלם
 לןענפט .כןינד אטויטער ליגט לןעלער אין אז . צײלט ךער זיא האט

 ךען גיװארען/ אלע זייגען טיר שראקען צו נויא פארשטעלען זיף
 האט מען וואם ליב צוא פארשטאנען גוט גאנץ האבען מיר

 זאל , זײךע ךער גור , .קינד ךעם גײואךפען ארײן אונז פײא
 — אונז §אר בעטער אנוטער זײן אונ רוה זיין אין תהען ער

האט גדיא( )הד
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 אץ*כןעלער איאפ איז אוג.ער , פעךלאךק ניט טוטה זיין האט
 ךעם אזאק אין ןיעורעפט ארויף האפען זײא אונ ,דיוןסט ךיא סיט

גיהײםען גלײןד האט זײךע ךער איוזאגע׳ ךיא פון ^קעךפער טיױטק
 עךפער(כ דעס וײװאךפען ארײן האט אונ ,יבק1א ךעם אײנהײצען

 אזױ ,סדר צמן ןמעצט אלע ןיך מיר האפען נאןד דער ,פייעוי אין
 הגךה ךיא געזאנט ד^אבען אונ ,ניטראםען גיט גאו וואלט щ וױא

 ?יל זײער אוגז צוא גיקומען די^ען מארןען אויף פוײליך» גאגץ
א גאך פעביל אעאסע טיט / בעאםטע)^י;אוו$יגןעס(  וועלכע ,ך

 אוג הויז אונזער םיט אוגז פערניכטען צוא גיװען גךייט עזוץ זײנען
 ^י?י}ען ןועט מק ווען )^דועטא( כןװאךטעל ױךק .גאנצעןי ךעם
א ?יאןען צײט אלאנ^ע ,מןט מען װאס  ליקט יט9 וױא געזוכט ך
 האבק אונ ,קעלערי אין אונ הויןנ אױפק אויןד אוםעטום ׳טטוג אין
 פאנ״אנדער פאר/צעמםערהײט איז §עביל רער ,געפינען נ.יט נאר

 פאל׳ט אוגז האט מען אז ןיווען רה1מ האבען אונ , .גיגאמען
 ,קינד־ ךעם מיט גיטאן האט זיידע ךעד װיא אזוי אונ ,פע^ולךיגט

 אײנהייצק וועלין מיר ,אפפע ךיא מיט טאן יעצט טיר וועלין אזױ
 מיר װעלץ נוײלע ךער נאר ,ברענען פאר איהר אונ אויבען ךעם
 האלטק *מיר װאו ,קעטעךיל אין ׳טלעפין אוועק נןעךפער ועם
« цт ׳•— .?אלץ ךיא Г с׳с|- ־ г* : 

$V•״•'׳ *♦״־ *יש ш ‘47 !׳£ Щ т ׳זל־"^ י
*I » ‘ •! у» —4/ *• ** ־׳** « {I* **[•'* -•••• * I / . , , , . .

 אן האט ̂ער אונ ,עצה ךיא גץואךען ^פעלין איז אפרימ׳ן
 ,עלעפין צוא ארוים איהר אום אפוס §אר אפ^ע דיא גענומען

 װאונךער — זיך האט ,אטרײטיל ןינעבין איהר האט ער״ וויא נור
ס ,דיא פון — !װאונךער איפער ^ע  ןןגקײקעלט או־ױפ רזאןלךז א
* 1!רענדליך ^אלדענע ךכײא ..
^״ז спкгщ , ןצ־ז ■Г" 4’К'1::М% 1™ » ,׳:•• ז<"• 0Г ן

ПИ י •׳••* •'י V ̂ • • • ׳-}' ׳ С1 י Г: :: "1 י *'־' /
 ןאר וויא אזויא ׳טטיין ניבליבען .זײנען רויזיל ארג אפרים

שטײנערט גדיא( )הד
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י ״г 23 ̂־
г?и еу£ва г־׳ яигчяеик'от я»* Лайг* Лег-»■ ״,,,.. האט אפרים }אי ,פעיװאונדערוננ אוג פון,עךשטוינק ,שטײנערט

>’“!' :גירופען אױס ענדליך ״ т* * • ןןן з|̂׳׳(־)п

 האשטו וואס , גאט ,טהאטען דײנע זײנען װאונךעךליך —
Т;. !* ? שלעקטעש אךער נוטעש ,פאשעךט לןיינט אונז

'I т * • - 1 « י V ־, ; 
о к ,  г а  сиа г,иа с г  с׳пи^ уг.,

/ יש.גירופין1א פעךװאונךערט רױזיל האט — ! ? 'שלעכטעם —
 אוניער פון אינז העלפען צוא געלט ^עשיבןט צוא אונז האט גאט

 גאר זאנםט דוא אוג .צוןאל װאונד;זילי;ען אזא תרך , ארעמרךט
— !שלעכטעס אונז מיט טוט ער אז

ггиа'^г, ןןרז у,/•׳ן^״ז г.пг\״. —
 האט אונ ,פיפ דיא פאר אגןפע ךיא אנניגוטען האט רויזיל

 זיןד האט האלךז איהר פון אונ נעטאן טךײשיל אשטאן/קק איהר
י — !ךענדלי־ גאלךענע צעהען ארױס/געכךקילט ווײטער

"сг י ״ ׳ ל ?.л V ;״
 װאונךער ?ןיט אפדים האט — נעוויש מיר בײא ^יז דאס —

 אפפען ךיא פון אײגע זיץ מוז אפפע ךיא אז — גערופען אוים
 י אפריזענט גיגע^ין ע״ה המלך שלמה האט שבא טלפה ךיא וואש

 ׳ יעגדליד נאך נעפינק נידערים דיא אין איהר פײא זיןד פוז עש
• איבעיציץען אלד3 דאס זיןד וועל *יך

V ;/ < 2чГС•_’. 4 • י Г .* ׳ ־ *י'־
а П ׳ ־־ а>?׳1 ׳ГГЧГ

 דיא גע^ניטען יף1א האט אונ אמעשסער גינומען האט אפרים
 נעפונען פךײד אמ װאוןדער זיין צוא האט אונ ,פויך אפפעס

 טיט זאטמען צוא אונ 1 רענדליך גאלדענע אבטצינ אונ זיפען נאך
״ ״ ז רעגןליו הוגדערט - ןריערדיגע

גדיא( )חד
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 זייעו , לעזעו לי^ער מיין פאךשטעלען זיך ר,ענםט חא
 ישטאנד איהם ניט איז פעדער מיין רען . ן־ךײדע אונ עךישטוינען

. געבין צו הערוייס עס

 נירו§ען איױס ענךליןז־ אפרים האט - !רײןי יעצט ז״ייגק ?ןױ
 ױש אױף הילף גיאפס ךעם דאךפען ניט יעצט שאן עעל איך

 זײן גינוג װעט >גס אוג ,גיהאלפען מיר האט גאט ךען ,ב1ט
 אין רענדליך עטליבע שײנע בלייבען נאך וועט עסיאונ אלץ׳ אויןש

 אװעק ש־אן;עצט וועל איך אונ ,יף1א טוב יז׳ם נאןד אויף ^אמאד
 פון לעבען פריךליןז וועלען מיר אונ ,אךכײט שווערע סיץ לײגען

 מיט אפ שוױינק אונ ,געלד דיא ,רויזיל ,גיכער נעם ,געלד ךיא
- .אוגריין ז״נען זײא ךק ,ױאסער

 אפ פעךװא^ךערוננ מיט רױזיל זיך האט — ! ? אוניײן -
 ״געלד אלץזאנען פלענט ,לברכה זכרונו ,פאטער מיין — גירופען
איז געלד אז נאר זאנסט דוא אונ . “אונרײנע יײן מאבט т י ~  г ז ז у *  т •

—!אונריץ

,אךבײט דײן גיכער ,ענדיג אונ ,גיט שיהו־ת ניףן מאןי נוא —
 פעךטיג ווײלע ךער וועל איף ארב נירי־פען אפ זיך אפרים האט
- .אפפק ךעש ?ןיט ווערין

 ח־יזלען מיט אפרים אונ ,טען)ןערברענט קאט אפפע ךיא
 גיהאלפען זײ האט £נר װאס גי^אךע זיין ?יר געדאננןט נאט האגנען

פון גדיא( )חר
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 נאכהער ,צופאל װאונרעךליכען אזא דווןד ,אךםוטה זײער פון

 דאש ,אנױרעךט האבען אונ ,שלאפק ןיליעט זיך זייא האכען
צופאל/ דעם פון עטוואס איין דאכטען, ניט זײא זאלען קײנעמ

א שט־גלען אףין גלעזער דער געקומק איז מארנק אױף  ף
 ,בראבען צוא אווענד פון נעכטין זיך האט עש״ װאס שױפען

 האט ווער ,ניפרענט אפרים׳ן האבען שכנ־ם ארימעע ךיא אלש אונ
 ׳,ערגעזאגט האט ,נעבראבען אויס שויבען ךיא איהש י"א דאס
ק ױגגען גאסען דאש אן  אין עזטײגעו גיװאךפען שטיפענדיג ה
. ענפ^>ר3 ךיא

 דיא איחם האכען — !אוננליכןליכער אײן איז אט —
— !גיפעלט נאך איהם ד.אט ךאם - בעדױעךט שיכניש

א פון איינער האט - בעװאוםט ןאך איז דאס —  שכנים ך
— !ארמוטה ךיא נאןד ג״ט אךעמאן דעש נאןד אז — געזאנט

• *
*

 אלעס אנגעךײיז שטיל ךער אין וױיל רער האט רויזיל אוג
צי־ן ,אוט רײבשטען יפען1א ,טיוב ם1י אויןש איז נייטיג ייאש אנ ם; ע  ״ד

 אבי-ר ,:וױט ענע(טרופ מיר ,עשין — גיטראכט רױזיל האט - יאהר

יים גדיא( )חר



 ויינען מיר ךען ,האבען פעךבענינען אביןעל מיר וועלין טויב יו־ם
.“מעמד אין נישקאםע דא^קען צוא גאט יעצט

 פואנער אױף אומגענאננען נעװײנליך וויא איז אפרים אונ
 זײער ,טיכער ,קלײךער אלטע ״קויפט :נערופען אויס אונ גאסק

 טוב ױס לפבוד אנגיגךײט שטיל דער אין זיך האט אונ ,ביליג!״
 כןליילער דיא פון ,קיגךער זי-נע פאר אינ זי־ך פאר קלײדער שייגע
 חעלפט פאר ,ױינע פון פעךקויפק איהם פלענט גראף דער וואם

 אננינרײט ,ער האט , רויזלען , וױיג זיץ פאר אויך ,געלט
 בוךצעט ״זיא ,בעפוטצונג שײנע זי;ער מיט .הןלײד זײדענע אטײערע

 י- גיטראבט אפרימ זיך האט — מיר יף1א אונטער אמאהל אפילו
 זײעי איהר האב איןז אוג ,טרײא מיר זיא איז וועגען ךעםט פון

האבען. פעךגעגינען אביםעל אויך זיא זאל ל.יכ,
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 כ־ןאךאבעלגיקם ךעם אפרים איז ,פסח נאכט צנלשטע ייא
 / ארט רײכשטען אױפען פעלויבטען אונ געפוצט אויס ןיווען הױז
 אלײכטער אונ ,ליכט אפולע גי׳שטעקט האפין לײכטער ךיא אין

 דעם פון אנדיינק צוס ,נעישטאנען פעזונדער איז ליכט זיפען מיט
 זײנען װאנט אויפען ־. זײא מיט געטאן האט גאט װאס נס

 צימאלט: אױם איזגיװען זייא פון איינעם אויף ,בילךער שײנע ײהאננען
 ;אידען ךיא פאר זיך שפאלט ים־סוף ךער וױא אונ ,מצרים ;ציאת

 גייען ז־יא אדױטאנטק זײנע ם־ט פרעוז איז זײט דער פון אונ
 אוג ,מיליטעד ?ילע מיט גיווער אונ כןלײךער ׳שטרייט אין גיטאן אן

 געטאלט א־ױס איז אפיםיל וױיטער ,גם אין אידען ךיא גאך יאנען
 אונ , אויס פאר מישה אונ .מאכט מיט .גײען איד־ק ךיא וױא

 פךעה׳ס פון ניךעטעט זײא האט ,ער װאס גאט לױפק אונ זינגען
— ♦ בילדער שײנע אזעלכע נאך אונ ;הענט

 וױיםער אשיעער פעךשפךײט ניווען איז טיש דעם אױף
 אונ ,טאץ אזילפעךנער געשטאגען איז אים איויף אונ ,טיישטאך

 פשח׳דינע איפעךינע די אונ ,מחד , פרפס ךיא גילעגען איז אים אױף
 יף1א אונ ,אזאפע נעשטאנען איז טייש לעפק .צערעםאױאלזאכען

 קיםעגם טיט פעט אהשיפה נעױבט צוא .גיווק איז זא§ע ךיא
 טיש אפק א־ם לעפען אונ / וןירט דעפ פאר ׳ז.ײד מיט פעצױגען

 ״אליהו אײנעף אונ אפרימ׳ן פיר איינער ,וויין מיט צווײאטיסוית
 אזילפערנער געישײאנען איז וױךטין דיא פאר אז־יף פוים׳ הנןיא׳ס

 #יינע געשטאנען אויך איז .קינדער ךיא פאר איג ,וױין־ ?יט פויס
—.טיס« נלעזערנע

ק סדר צ־ם גיזעצט זיך האבק ךיא וױא אי  העךט ךער זײא ןז
 אונ נעהענטער אימער פאויט, זיא וויא אקארעטע פון אגערוי׳ט

נעהענטער גדיא^ )הד



 טיר זײער בײא נישטעלט אפ ךך האט זײא גייז , נעהענטער
.טיר אכןלאפאין דערהעךט האפקזײא נאכהער

— גיטאן אניישרייא עךישךאקין רױזעל האט — 1 אה,נאט —
 וואס אפפע ךיא ווענען געקומען געוויס א\ז מען 1 רעטע ,רעטע

 דאפאן וואס װײס גאט ! געװאךפען ארײן אונז צוא האט מק
щ לאזען יס1א זיך ! -

 — .געשטילט א״ין אפרים איהר האט — !זיך בערוהיג —
— . !ישיצען אינז װעט אל״ן גאט אונ ,הײליג איז נאכט היינטיגע

ער איז ערשטוינט װיא אבער ,טיר דיא גיעפינט האט אפרים
V • т • ו • • т * י V ן : * • •%

 אין אריץ איז — װאלטהעטער זיין גראף דער אלס ,גיװארען
— . פראגץ ,אךױטאנט זיין אים נאך אונ . .שטופ

 גראף ךער האט — פרײנד מײן , ךיר נאבענד ג־ט —
 אפעפט-טאנ דאך איז הײנט — העראײנרןאמענד נעזאגט פרײנדליך

 א״ן פרײנגען צוא ךיר גיהיילט זיך איןי האפ דארום ,אײןד פייא
 גילאזין אוועק ךיר איןד האפ מאל לעצטק דעם דען ,־שטיצע עטװאט

.נעקומען איצט איך ?ין דארום אןלײװ;נ, גאר ^יר פין

. גוטע אײעךע פאר זייעו אײןד דאנק איך
 ךיא אין געישלאגען איפער אפרים אים האט — ,הער מײן

 וועט ״ער ךאס ,אימער וױא ,גאט צו גיהאפט האפ איך , - וייד
 ד,אט״מיר ш ,פעךלאזען ניט מיר האט ער ,העלפעז געווים מיר

— .נו־יט .מײן א\ן געדואלפעז א־וים

 ךיר גאטהאט דאם ,הױז פעךפוצטע רײן אין זעה איך —
 זאג אבער - ;עזאנט גראף דעו האט — ,געהאלפק וױונןליןז

 ? נעהאלפק ךיר ״ער האט אזויא וויא ,אפױם ליפער מײן ,?ויר
— . ! וויסען צוא נײגעריג זײער פין איןי ךען

— גערופען אפריםאפ זיןד האט — נראף העו מײןליפער
איך גדיא( )הד
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 פון נור ,זאגען צו אױס ניט _קײנעם בלשלאהען אפילו זיך האכ איך

— .פעךגאמען ניט איןד וועל ,וואלטהעטער מיין ,אײך

 צופאלפון גאגצען גךאףדעם דעם עךציילט״האט אפרים אונ
.א?פע ךיא

 אלפ אונ ,;נךצײלונג גאנצע ךיא גיהעךט אױס האט גראף דער
 צרא גיווענדעט זיןד #ו האט ,״עךצײלוננ זײן האט.ױענדיגט אפרים

:געזאנט אים צוא האט אונ ,אךױטאנט זיק

 ױעטזעלהאפטין ךעט פון עךכ־לערונג ך וױיסט דוא !פראנץ —
 גײא געישטאךבין איז וןאם אפפע ךיא געװים איז דאס ? צופאל

. ? געלד ךיא איר צ־א ק־מט וױא אכער !אונז

 עךקלערען די איך וועל ,מיר.ערלױבען וועט הער טיין ווען -
 זיך אדױטאנט דער האט - .רעטזעהל)רעטענעס( גאנצען דעם

.געזאגט פערנײגענך
. געזאגט נךאף תיר האט ! רײד -
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 אפפע דיא אלם :עךכןלעתנג ויכטיגע דיא איז דאס אט —
 איהר קױסטאף ךינער דעם ניהײסען איך האב ניישטאךבען איז

 ,גיזאגט מיר מען האט נאיכהער אבער ,נארטין הינטעוין בענךאבען
 האטיזיף ,ער נור ,בעניא־נען ניט כןעךפער ךעם האט קריסטאף ךאס
 ארײן אים האט אונ ,שלאס דעם דוךןי געשטוילען חךןד איהם מיט

 ,גאס אץ הערױס קימט וואס פענסטער אין יװ־ען ךיזען נעוואךפען
 א■ לאנג פון ישיין קויםטאןז האט בעמעךכןט האב איך װיא ,ךען

— .טאן אפ איישעת י־ךען ךיזען גיױעלט
ער גדיא( )הד



 צארין ?!יט נראף ךער האט - !געטאן אונךעכט האט ערי—
 גוי — !וועךין פעשטךאפט דאפיר װעט אוג — נעשךיען אויס

 ערפ־;ר?(ר אפפס #יןיועם רענד^יןד דיא זיןדנענוטען האפץ װאנען פון
— .?יט איך פעךשטײא דאט

 אפ אךװטאנט ךער זיך האט — געלד ךיא ווענען —
 אפפען ליא אז ךאך ווייס הער מײן :א1אז אץל רעכען — גערופען

 נענעכען מאהל אײן מיר האט איר אונ , מענשען ךעם טוען/אך
 ףכטיגע זײנען עס״ וועל^ע פהבען צוא אי־ם ,ךענךלאך צאל אגרויםע

 אום פײםען אײן גיפהבט יעד־ק האפ איןד .פאלשע װעלכע אונ
 נאלד ריכטיגע ךען ,גאלד ריינע ריבטיגע איז ךאס צוא וויסען צוא
 פייםט גאלד פאלשע אפער ,כײטען ניט ךןז לאזט אונ האךט איז
 ארפײטם מײן אין ךאן איז וועלבע א?פע ךיא אונ .לײפט זײער ןיך

 , ךן^דלאך דיא ?נס ךאסאיך גידאיט איר זיןד געזעסעןהאט ןיימער
 די ניוןארין פעךלאךען איז ךארום אוג ,נאכ^עטאן מיר האט אונ

 דעם יף1א גילײגט אוועק האט הער ךער װאס רענדלאך הונדערט
 נעק־מען אהץ איז ךאם װאו געװאוהט ,ניט האט פןיינער אונ ,טייש
ק  או־יך זיא איז פאןזדא אונ ,פערשלונגק זייא האט אפפע דיא ד

 עסען שייעיע *צוא גיווען איהר פאר איז ךען,עם ,געשטאךפען
— .פעךכײען צום

 ךעם ;ניהעיענד אפרים האט — !ןראף הער ליפעל מײן —
 גאר דאף ניהערט , אזוא יוען — געזאנט עךיןלערוגג אךױטאנטס

 ,געפין צו אפ אייך זײא פעךטיג פין ^יך אונ !אײך צו נעלד ךיא
 ,ױ״ט אויף .נינעפען אױס דאפאן האפ איך וואט פיםעל ריא אונ

.דאנק מ־עסטין ךעס מיט געפען אװעק ױ׳ט נאך אײך איך וועל !—
1נײ



 נירופין אפ נראף ךער ךך האט — ,פױי;ד טיין ,נײן —
 !ארמוטה דיין פון נעהאלפען ךיר דיאט ^אט ,ניין — אפרימ׳ן צוא
 ן שאלין נ־ןײן ניט דאס איזט מיר אונ ,נערד ךיא ניהערען ריר צוא זאל
 פראכןטילןע דיא פאר רענדלאך הונךערט ליא ווערט מיר אױ עםי דעז
 , נידײנפןסט חא . פעקומק ד־אפאן האפ איך וואפ ער§אהנני אונ

 מאל לעצטעין דעם נעקימען מיר צוא ביסט דוא אלפ דאש ,אפרים
 צוא }יט גאר האפ איןד ךאס ,געזאגט ריר איך דאפ ,פסח §אר

 ?יר וועט גאט ,אז זאנען אימער פלענסט דוא ױייל ,פעוקויפען
 האפאיךזיךנעטיאבט ף מירגיהאלפען גאטהאט העלפען!׳׳.אוג

 איך ײען ׳ העלפין נאט ךיר וועט װאס מיט זעהען אייןז וועל ״;עצט
 איז עם ךאס ניוױזק גאט מיר דואט נון ,“שטיצען ניט דיר וועל

 לען,עי ׳ דיילפע יט4 ?ןענשיצם אהנע העלפען צוא מענליך איהס
 איז דאן , חעלפק אמענשען וױל לגר ײען איג ׳שלוחיס אפולע האט
 • כײכען דעם פון פעסער > אפ^ע אטויטע — איהם

- . !מענשען לעבעדיגען

* מגנדע( $לוס

 ךאס גיזעהען האט גיאף ךער אלס ,יואר דא^אן ךאפ,עגךע
 ״ער האט מעגשען ךמק אריף אפענפאו זא איזט השנהה }א^עם

 ,נישעפטען פ;לע זיינע איפער אפאךװאלטער פאר ןע$אן:ט אים
אונ גדיא( ]חד
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 אהײליגק וויא גיהעוט איהס האפען הוױ, גראף׳ס אין אלע אונ
 האט אפרים ר׳ אוג . נם אזא נעטראפען האט איהם װײל ,מאן

• גרןייען^עלטער אין פיז לעפען זײן ^עךפיאכט ילי?(??
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 זיך ךארף מענש ךעו דאס ,זעהען צוא איזט פון ךער
 מיא ׳ מענ־שען נןיין אזיף ניט אונ גאט אױף פערלאז״ען אימעו־

 אדם בפן ,כנדיכים תבטהו ״אל :געזאגט האט ,ע״ה המלך דוד
 ,רעםוואלטחעטער ניטאויף ״?ערלאזטזיןז לותשועח״ד׳ח: שאין
 ; הילף״ ריאי איז אים פײא ניט מאס ,זאהן מענשין- דעס אין אונ

 א$ט קומט ,ארעת טאן וויל אשונא װען ךאס ,מיר זעהען אױך
א ארױס דאןאן . טובה גרעןטע ף
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