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סצענע
 שלאף־ זוסעם אין טיר איין ארן קיך אין טיר איין לעקם דרויסן׳ טיר א הינטערגרונד אין אנ׳אריינפאר:

נומערען• רץכטם צימער׳

 עס האטעל. אמין פאר דאס איז וואס טשעמאדאן( א מיט )אריינגייענדיק : ק א ר ב ה׳
 דאס צושלעפ כאטש זאגן. צו אורנד אגוטן וועמען ניטא גאר איז

 זיך מוז מען מאכן. ניט געשעפטען קיין מען קען דא הויז. גאנצע
גיין( וויי און טשעמאדאן דעם )נעמט ארט אנ׳אידער אין אריבערפעקלען

 דאס, זיך איר קלייבט וואו אייך. הבא ברוך קיד( פין )אריעגייענדיק :ע ס ו ז
אוועקצוגיין? אורח,

 אנ׳אנ- זוך איך קויפמאן, א בין איך אורח, היין ניט בין איך בראק: ה׳
אריינצופארן. וואו האטעל, שטענדיקען

 פעטער? איז, דא ווי האטעל, אנ׳אנשטענדיקערען איר דארפט וואס זוסע:
 אין זיך בא ווי באקוועם, אייך מאכט ארן פעקלעך אייערע אפ לייגט
טשעמאדאן( דעם אים בא אפנעמקן )ודיל היים, דעו*

 וואט אשווייצער, אפילו ניטא האטעל, א פאר דאס איז וואט בראק: ה׳
זאכען. די צונעמען זאל וואט עמפאנגן, זאל

 פיגורען, אנשטעלען, אלץ איז דאס צערעמאניעס. די איר דארפט וואט סע: ו ז
 ניט, שווייצארעס קיין מען דארף פעטער אונז בא רייסן. צו געלט

 לייגט היים, דער אין זיך בא ווי זיך פילט אונז, צו קומט וואט יעדער,
 גע- אים וואט פלאץ, א פארנעמט און וויל, ער וואו פעקלעך, די אוועק
טשעמאדאן( דעם אים פון צו )נעמט פעלט

 בא שטוב. אין וואט אלץ, פונאנדערטראגן דאך מען קען דא בראק: ה׳
זאכען. ווערטיקע איז טשעמאדאן אין מיר

 מענטשען, אייגענע בא ווי זיכער, זיין קענט איר ניט, זארג קיין האט :ע ס ו ז
 ניט קיינער אויך אייך וועט זילבער, און גאלד אפילו האבן מעגט איר

 עט און ,40 יאר א פון אנ׳ערך האטעל מיין שוין האלט איך אטאקירן,
געפעלט. ניט מאל קיין חלילה נאך קיינעם האט

 איר, פארשטייט ,האבן דארף איך ? מענטשען טרעפן דא מען קען :ק א ר ב ה׳
זיין. זאלן מענטשען וואו אנ׳ארט

חלילה. חיות, צווישן ניט דאך זייט איר ? מענטשען הייסט וואט זוסע;
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 בין איך איר, פארשטייט איך, דארף סוחרים, האבן דארף איך בראק: ה׳
 דער מיט פארבינדונגען זרכן דארף קאמערציאנט א און קאמערציאנט, א

וועלט.
 האבן סוחרים וואס געלט, דאס האבן וואלט איך אז פעטער, אך, זוסע:

 איידער נאך סוהר. א געווען אליין איך וואלט מיר, בא פארדינט
 שוין האבן ,אנטשולריגן מיך איר זאלט געווארן, געבוירן זייט איר

געשעפטען. גרעסטע די געמאכט מיר בא סוהרים
 די קעגן אגארנישט געווען זיינען סוחרים אמאליקע אייערע בראק: ה׳

 אין איינקערן זיך פלעגט סוחר אנ׳אמאליקער וואו סוחרים. איצטיקע
 אנ׳אמאליקער טאג. א אין איינקערן איצטיגער א זיך דארף יאר, א

 ערשט זי מוז איצטיקער א און ליגט, סחורה די וואו געוואוסט האט סוחר
 איצטער. קונץ גאנצער דער ליגט דערין אין ,אויסשמעקן זי מוז געפינען,

 :מענטשען מער וואס מענטשען, האבן איך דארף איר, פארשטייט דערוס,
דערשמעקט. מען און — צווייטן א בא איינעם, בא שמעק א גיט מען

 ניט... זארגט ווילט. איר פיל ווי שמעקן קענען איר וועט מיר יבא זוסע:
 פעטער? אנומער, איר ווילט גענוג... מענטשען איב>ר זיך קערן דא

אויס. אייך זיך קלייבט
 וועלכע האט. איר וואס נומער, בעסטען דעם מיר גיט דען? ווי בראק: ה׳

איר? האט נומערען
 צוויי מיט גומערען האב איך בעט, איין מיט נומערען האב איך :ע ס ו ז

 בעט דריטע א אריין־טראגן מען קען וויל, מעץ אז און בעטען,
מסתמא? בעט איין מיט דאך דארפט איר אויכעט...

בעטען. צוויי מיט מיר גיט ניין, בראק: ה׳
? פעטער זיך, בא וועמען נאך האט איר : ע ס ו ז

 בעטען, צו-ויי נעמען צו כלל א מאל אלע מיר בא שוין איז עס בראק: ה׳
אויך. צווייטע א זיין זאל קאמפאניע, א זיך מאכט טאמער

איצטיקע. די פון קעגטיק בעטען; צוויי מיט מענטש איין זיד( )פאר זוסע;
באקומן? אייך בא מען קען עסן דעליקאטען א און בראק: ה׳

 סביבה• דער פון סוחרים אלע בא נאך זיך פרעגט עסן מיין וועגן זוסע:
 געמאנירטע שטיקל א אריינכאפן מיר צו עקסטרע קומן פלעגט מען

 מיט דער ממש זיך פלעגט מען און ראסל טעלער א צימעס, א פיש,
.לאבן

 בעסערע עס גיט איצט מאל, א געריכטען געווען אלץ איז דאם בראק: ה׳
געריכטען.

 ווייס איך מאל, א וואס אלץ, ארונטער פעטער, איר, מאכט עפעס זוסע:
 צרות ווי מער וועלט, דער אין איצט גיט עם גוטעס פאר וואס ניט,
ניט. לעבן איצטיקן פון מען האט
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 וראם איר. פארשטייט ווייטער, וואס זיך אנטוויקלט לעבן דאס ק: א בר ה׳
 אנ׳אלטמאדישער זייט איר ניט. איצטער טויג גוט געווען איז אמאל

 אלט- עסן אייער אנ׳אלטמאדישער, איז האטעל אייער איד, ר׳ מענש,
 שוין איך וועל אריינגעפאלן, דא שוין בין איך מער, נישט מאדיש...

? איד ר׳ צר, דינען וואס קריסטענס, אייך ביי דא איז ...איבערנעכטיגן
 אזא שטרב. אין יאר 30 איבער שוין איז וואס אזא, מיר ביי פאראן זוסע:

 ז־יט אוועקלייגן, גאלד איר פאר קענט איר — אייך איך זאג ערליכע,
זיכער. איר

 אייך בא זייען גויעש די אפילו ?... איר זאגט יאר 30 איבער :ק א ר ב ה׳
טשעמאדאן. מיין אריין שוין טראגט נו אלטמאדישע...

 טשעמא־ דעם אריין )טראנט .שמעקן צו האלט האט ער אז קענטיק זיר( )פאר : ע ס ו ז

 וועט קיינער אז יונגערמאן, רוהיק, גאנץ זיין קענט איר ארויסגייענדיק( דאן•
 אידישע גרעסטע די אריינפארן אמאל פלעגן מיר בא .נעמן ניט אייך

 נאמען מיין מאכן. דא מען פלעגט געשעפטען גרעסטע די סוחרים,
 אלע- ארוס, ווייט מיילען באקאנט זיין פלעגט — איך, הייס זוסע — זוסע
 גע־ דא זיך האט יעדער און איבערקערן דא זיך פלעגן מענשען רליי

 מקום, אין גאסט צו ווער קומן פלעגט עס אז אנ׳אייגענער. ווי פילט,
 ניט ווער, קומען פלעגט עס אז זוסען; בא איינשטיין מען פלעגט

 חתן- א זוסען. צו אריינפארן מען פלעגט דאקטער, צום געדאכט, אייך פאר
 בא - ? ארט דער זיין פלעגט וואו צוזאמענטרעפן. דארפן זיך פלעגט כלה

 און צוזאמענגעבונדן, יעדעץ מיט געווען איז מען הייסט? וואס זוסען.
 מען קנינים וויפיל באזונדער. איינצעלנעם יעדען גקענט האט מען

 וועלט אנ׳אנדער גאר ס׳איז אווא, - תנאיס׳ס וויפיל געמאכט, דא האט
 דאך האט איר וויילע. א שמועסן לאמיר יונגערמאן, זיך זעצט . . געררען

? צייט
 איצטיקע איך. האלט ריידן פון ערע. בעסטע די מיט ? רייז־ן :ק א ר ב הי

 שוין איז עס ריידן. מער וואס — ריידן, צו נויטיק זייער איז יארען
 איך דארף וועמען, מיט צוזאמען זיך טרעף איך אז אפלל: מיינער

 הונדערטן דעם פון און אבוידעם זיינען ווערטער 99 אשמועס. פארביידן
ארויס. וואס קומט

 גאנצע אויסריידן. קענען אויך זיך מען פלעגט סוחרים אמאליקע מיט זוסע:
אוועקריידן. מען פלעגט אוונדען

 האבן סוחר א פלעגט אמאל אמאל? מיט איר פארגלייכט וואס כראק: ה׳
 וויסן. גארנישט ער פלעגט מער ארטיקל, איינציקען איין מיט נאר טאן צו

 געכאפט איך האב היינט וועלט. דער אף סחורות אלע וויסן ער מוז איצט
 סאכארין, אפעקל איבערמארגן מיטקאל, שטיקל א מארגן פעל, א
 קעל- און לופעטעס איז אניט רינגען, גילדערנע פאר א מאל פירטען א
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 סחורה. א איצט איז אלץ ווארט, איין מיט גוט. אויך מעגעלעך בערנע
שטעקט. עס רואוי לאך, די וויסן נאר דארפט איר מען. צוקערט צו אלץ

 ויין און פרייזער די וויסן דאך דארף מען כלעבען, זאך אשווערע זוסע:
ארטיקל. אין געניט

 ווייזט איד, ר' זייט, איר געניט? פאר וואס פרייזער, פאר וואס בראק: ה׳
 פרעגט איצט געשעפטען. איצטיקע הלכות אין באהוהנט ניט גאר אויס,
 וויפיל איך באצאל פעקל, דעם געכאפט איך האב פרייזער. קייץ ניט מען
 דריטער דער בעט; איך וויפיל מיר, באצאלט צווייטער דער בעט. מען

 פון פעקל דאס אריבער גייט אזוי אט בעט. ער וויפיל אים, באצאלט
 אמאל איר? פארשטייט פארדינט. יעדער און אנדערן צום איינעם
 פון און אריין קרעמער צום גלייך פאבריק פון קומען סחורה די פלעגט

 זיך האט מסחר דער און — אריין שטוב אין קונה צום גלייך קרעמער
 רעכטען א סחורה שטיקל דאס מאכט אבער איצט דערמיט. געענדיקט

 אין געברויכער צום אריין פאלט עס ביז מענטשען, צענדליקער פון וועג
 פאר- פארדינען. צו יעדן גיט סחורה שטיקל זעלבע דאס הענט. די

 סחורה שטיקל דאס אז מעשה, א זיך טרעפט אניט און איר? שטייט
 הענט די אין סוחר ערשטען צום צוריק אריין פאלט און קרייז א מאכט

 זעל- דער ווידער אן זיך הויבט דאנען פון און פרייז, דרייאיקען א פאר
 זאכען. די אף געלערנט שוין בין איך איר? פארשטייט טאנץ. בער

הענט. מיינע דורך דורך גייען סחורות הונרערטער די
איר? האט ארטיקלען אסך אזוי? זוסע:

 פאר- בוימוו^ל, פארב, זייף, מאנופאקטור, נאר. ורילט איר וואס בראק; ה׳
זיסע. ריכטיקע די און זיסע קעפלעך טאבאקס, שידענע

געשעפט. אוניווערסאל א אמאל רופן מען פלעגט דאס זוסע:
 יעדעץ אזוי? ניט איצט דאס האנדלט סוחר וועלכער ס׳הייסט? בראק: ה׳

סוחר. אוניווערסאלען א אגרופן איצט מען קען סוהר
געשעפט? אוניווערסאל אייער יונגערמאן, דאס, שטייט וואו ע: ם זו
 צוזאמען ארום פארט געשעפט מיין ניט, שטייט געשעפט מיין בראק: ה׳

מיר. מיט
אפגעשטעלט? דאס איר האט וואו אייך? מיט צוזאמען זוסע:

 פאליצע, א׳פן סחורה די מיך איר פארשטייט ניט לייג איך :ק א ר ב ,ה
 עם אוועק. גלייך עס גיב און פראצענט מיין אפ כאפ אפ, קויף איך
 מיר בא זיך דרייט עס אז האלט, האב איך אזוי. טבע מיין שוין איז

ארום.
 אנ׳אנדער ניט זיך מאכט עס אז יונגערמאן, איר, טוט וואס און זוסע:

דרייען? צום פעקל
פאפירלעך. די מיט איך דריי דאן בראק: ה׳
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פאפירלעך? די מיט איר דרייט דאן ע: זוס
פאפירלעך. די מיט איך דריי דאן יא, פראק: ה׳

 פאפירלעך? פון איר דרייט וואס יונגערמאן. ניט, אייך פארשטיי איך זוסע:
 אייך בא אריץ ניט גאר פארן אויס ווייזט עס ווי כא, כא, כא, בראק: ה׳

 בילעטען די ? שוין איר פארשטייט טויש, איך סוחרים. איצטיקע קיין
 איינשטיץ ניט מיר בא טארן זיי זיך. פאר געשעפט א מיר ביי זיינען

אנ׳ארט. אף
איז. געשעפט איצטיקעס א דדייעניש א פאר וואס אווא, :ע ס ו ז

 געשעפטן, אלע פירט סוחר איצטיקער א אייך. דאך איך זאג דאס :ק א ר ב ה׳
 ביינק. און אנגראגעשעפטן גרעסטע די פירן פלעגן מאל א יואס

 טוט עס וואס וויסן, ניט קרעמל זיין אויסער פלעגט סוחר אנ׳אמאליקער
 צו צייטונגען אלע לייענען איך מוז איצט וועלט. דער אין ארום, זיך
פאליטיק. וועלט די פארשטיין צו און נייעס אלע וויסן צו

 געהאט... ניט צייטען אונזערע אין מען האט קאפדרייענישען אזעלכע זוסע:
 איין מיט פאל א גיט געלט די פון קורס דער אז מען, טוט וואס און

דאסיק? זאגט מען ווי שטיין, בלייבט מען און מאל,
 איר דארפט דא אט קונץ. גאנצער דער איז איר זעט דא אט בראק: ה׳

 נעם א באלשעוויקעס די האבן היינט אז למשל, אזוי, פאליטיק. וויסן
 טויג דאן פלטה, געמאכט זיי האבן גוט. געלט רוסיש איז דאן געטאן,

 פוילן די קלאפן ;געהויבן איז דאן פוילן די זיי קלאפן כפרות. אף עס
 נאטע, א דזארזשען לויד טשיטשערין גיט מהודרדיק. ניט איז דאן זיי,
 א טשיטשערינען דזארש לויד דערלאנגט ניט; פונטן די טויגן דאן

 אף איינס מען בייט אזוי אט דר׳ערד. אין רוסלאנד ליגט דאן נאטע,
אנדערע. דאס

 זיך הויבט און ערד דער אין בלייבט איינער אז מען טוט וואס און זוסע:
אוף? ניט מער

 געבליבן איך בין אט טרעפט. עס ווי טרעפן, ניט אזוי עס זאל בראק: ה׳
 ניט היום עד נאך מיך קען איך יודעניטשעס. פאק א מיט שטעקן

טרונק. דעם פון אפכאפן
 רוהיקער. געווען אמאל דאך איז עס ? זאגן אייך איך זאל וואס :ע ס ו ז

 א לאזןגעבן זיך מיר, צו אריינפארן פלעגן סוחרים, אידן, פיינע
 דערלאנגן לאזן זיך דערנאך אפדאוונען, רוהיק זיך תפילין, און טלית

 דערציילן זאכן, וועלט מכח אויסשמועסן גוט זיך בארשץ, פעטן א
 זיך פלעגן זיי ווארט. אידעשען א אריינמישן און מעשיות הסידישע

 אין פארטיקע אריינטראגן זיי מען פלעגט פעקלעך די איילן. ניט
געווען. לעבן בעסערעס א דאך ס׳איז אריץ. האטעל

 אפגעלעבטע איז דאס מעשיות. חסידעשע פון איר רעדט וואס א, בראק: ה׳
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 ק^פיקע א ווילש איר אויב זוסע. ,ר צו, בעסער זיך הערש זאכען.
 קומען וועט עם אויב געשעפט. ששיקל א דערשמעקט פארדינען,

 איר ..מסחר. מיר מיש מאכן קען ער אז זאגן אים איר קענש סוהר, א
 אין גייץ וועל איך .. ניש צייש קיין האב איך פארדינען... אויך וועש
 מען צוצודינען... מיר שיקשעלקע א איר האש אפשר נומער... מיין
עסן. צו גושעס עפעס דערלאנגן מיר קען

 מיר א אירב קענש עסן גוש א אבער ניש, איך האב שיקשעלקע קיין :ע ם ו ז
 מען וועט סביבה, גאנצער דער אין נאכפרעגן קענש איר באקומען.

פיש... אזעלכע אז זאגן, אייך
אפ< )גייט זק שוין וועל איך גוש. נו גוש, נו :ק א ר ב ה׳

 פאראנדקעס, נייע מיש מענטשען נייע געווארן. וועלש נייע א יע יע, :ע ס ו ז
 מען פלעגש אמאל ניט. איצטער טויג גוט, געווען איז אמאל וואס

 שיק־ א מען פארלאנגט איצט און בארשץ טעלער הייסן א פארלאנגן
 אים זאל זי מאטרענען זאגן גיין וועל א־ך באדינען... צום שעלקע

 אברהם(* שלמה אריין קומט עם און טיר די זיך עפנט עם קיף אין גיין )ודיל וואס מאכן

זוסע. אייך, אוונט גוט׳ן א אברהם: שלמה
 אייך נאט !אברהם שלמה ר׳ — נאמנות מיינע אף !איך זע וועמען :ע ס זו

אברהם. תשלמה עליכם, שלום ברייטן א
 גיט, יצר. אשר זאגן נאך דארף איך מוחל, זייט ווארט אברהם: שלמה

וואסער. ביסל א גוש אזוי
 — געקומען איז גאסש גרויסער א מאשרענע, שרייט( ארן קיך-טיר די >עפנט :ע ס ו ז

 אריבער >גייט יצר. אשר אף וואסער ביסל א האסשיק גיב !אברהם ר׳שלמה
 געקומען איז אברהם ר׳שלמה איטע איטע, זיר( הערט עם שלאף־צימער• אין

 שלמה ר׳ :קרעכצענענדיק שטים איטעם זיך הערט )עם אברהמן ר׳שלמה געדיינקסש

 זעטען, די מיר ברעכן עם מיר׳ איז וויי אוי האבן• מיר גאסט א פאר וואם גאט׳ אף ? אברהם
ארונטערקריכן•( ניט קען איך

 מאמעלע, אך, פראוודע, באזשע אך אנ׳עמע.ח און וואסער שטאף א )מיט :ע נ ע ר ט א מ
 אייך וואלט אליין גאט ווי זשילא. טאק יא צשטאב אברהם ר׳שלמה

שעפס. פעטן א מיט בארשץ א היינט האב איך אריינגעשיקט.
 איך וויל דערווייל מאטרענע. וואויל, זייער וואויל, זייער אברהם: שלמה

אפ•( גייט מאטרענע יצר• אשר זאגט זיף )וואשט ניט נאך

 האב היינט נאך גאסט. א פאר וואס גאסט, א פאר וואס )ארויסגייעני־יק( :ע ס ו ז
אויסגערעעט. זיך שעה גוטער א אין בנאמנות דערמאגט, אייך איך

זוסע. אייך עליכם שלום א אברהם: שלמה
 מיר איר. זאלט לעבן לאנג אברהם, שלמה ,ר אייך שלום עליכם זוסע:

 אינגאנצן אונז שוין האט איר אז אברהם, שלמה ר׳ געמיינט האבן
בארשץ אונזער האטעלען. אנדערע אין אריין פארט איר פארגעסן.
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דערעסן. אייך האט
 איר ,אריין ניט ערגעץ פאר איך זוסע. איר רעדט וואס אברהם; שלמה

 זיך טאר מען אז טרף, אזוי אומעטום איז עס אפגילטן. מיך מעגט
 היום עד נאך עס גיט בארשץ מאטרענעס איבער עסן. א אן אנרירן ניט
? זרסע איטע, אייער מאכט וואס ניט.

 פאר ניט קראנקע, א — מער ניט איטע קיין שוין איז איטע מיין ;ע ס ו ז
 ס׳איר זען. אייד ארויסגיין וויל זי בעט. צו ליגט געדאכט. אייך

 אברהם, שלמה ר׳ דערציילט אברהם, שלמה ר׳ זיך זעצט נעבעך. שווער
צייט? לעצטע די גארניט אייך מען זעט וואס פאר

 דער אין מען זיצט פארן, צו וראם צוליב ניטא איז עם אברהם; שלמה
 געווארן הפוך אנ׳עולם השם. ברוך אנדערע פארן איצט היים.

למטה. והעליונים למעלה התחתונים
 געוועזן דאך זייט איר דערלעבט. האבן מיר צייטן א פאר וואס אך ;ע ס ו ז

 קלייניקייט, א געגנד. אונזער אין סוחר ערשטער דער אברהם, שלמה ר׳
 האט וואס כלה, — התן א געווען ניט מאנופאקטור. אברהס׳ס שלמה ר׳

 ווארט, א אברהס׳ס שלמה ר׳ מאטעריע. אייערע מיט באקליידט ניט זיך
 א נעמען אברהמ׳ס שלמה ,ר גלייכוועיטל, וויץ, א אברהמ׳ס שלמה ר׳

אברהם. שלמה ר׳ געהערט; נאר האט מען הכלל בראנפן. גלעזל
 פלעג איך אז דאן וועלט. אנ׳אנדער געווען איז דאן אברהם; שלמה

 מיר זאל מעץ אז גענוג, געוועזן איז קארטל, א לארז אין אוועקשרייבן
 מען אז געוואוסט האט מען פארלאנגט. נאר האב איך וואט ארויסשיקן,

 ;הייליק ניט זאך קיין איז איצט צושרעקן. וואס ניט מיר פאר זיך האט
 — האנד דער אף בילעטן בארע נאר וועקסל, קיין ניט ווארט, קיין ניט
 שלאפן לייגן זיך קענט איר זיכער. גיט אייך דערמיט איר זייט דען
ליידיקער. א אופשטיין אוך טזיזענדער, מיט

געלד. איצטיקע מיט כישוף אנ׳אמתער כישוף; א זוסע;
 — כישוף קיין ניט צימעי( איבער׳ן שפרייזנדיק און )אויפשטייענדיק אברהם; שלמה

 א האט אמאל הזהב. אנ׳עגל אייך, איך זאג עס, איז זירה אנ׳עבודה
 געלד איז איצט פארקויפט, סהורה, געקויפט געטאן; וואס עפעס סוהר

 דאה אויף איינס פאפירלעך בייט מען אנ׳ארטיקל. זיך פאר געווארן
 על אסור, איז עס .קאפיטאלען אץ דערמיט זיך לעבט מעץ און אגדערע

 אמשחק ווי גלייך, איז עם געשעפטען אזעלכע מאכן צו אסור איז דין פי
בקוביא.

 ? געשעפטען אגדערע קייץ ארויסגעפינען אברהם, שלמה ר׳ ניט, איר קענט ;ע ס ו ז
הכמה. דארטן תורה וואו מען, זאגט ווי קאפ. טיפער א דאך זייט איר

 איז עם איד. ליבער ניט חכמות קיין העלפט איצט אברהם; שלמה
 החבילה נתפרדה איז ?עס אלץ. פאר וועלט די געווארן פארשלאסן
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 זיך האט יערער שטיקלעך. אויף צוטיילט זיך האט רועלט די .גע,-וארן
 ארי־ ניט ערגעץ קענט איר און וואנד, אנ׳אייזערנער מיט ארומגעצוימט

 וועלט אנ׳עק פון סחורות ארויספאדערן איר פלעגט אמאל קומען. בער
 טראנס־ צו אנשטאט שטייג. א אין ווי איינגעשפארט, איר זייט איצט און

 ך׳אי קען פעקלעך• מיט ארום זיך מען טראגט וואגאנעס, פארטיו־ן
 פריקאז־ א מיינעד וואס ארבייט, אזעלכער צו נעמעץ זיך אברהם, שלמה

טאן? דאס פלעגט ציק
געווארן. צייטן משיח׳ס באמת ע: ס זו
 וואלט אברהם, שלמה ר׳ זייט( יד פאר זיך האלטנדיק ארן קרעכצענדיק אדיין )גייט :ע ט י א

אברהם. שלמה ר׳ אייך, געזונט גוט א זיין. געזונט אזוי איך
 ראם אווא, איך? זע וואס יאר. גוט א אווענד, גוטן א אברהם: שלמה

אייך. אויף קוקנדיק ניט, עס גלויב איך איטע? איר, זייט
 שאטן א נאר אברהם, שלמה ר׳ מער, איטע אמאליקע די ניטא איטע:

 דעם אויף ניט מען שטעלט פארוואס זוסע, מיר, איז וויי אוי געבליבן...
וועג. פון דורשטיק אודאי דאך איז אברהם שלמה ר׳ סאמאוואר.

 אנשטעלן, געמוזט שוין האט באזארגן, געמוזט שויץ האט מאטרענע זוסע:
 אריין לויף איך ..טיי. גלאז א האלט האט אברהם שלמה ר׳ אז ווייס, זי

אפ< )גייט זאגן איר

 איז עס וועלט א פאר וואס ירחם, השם ...ניט שאדט עס :ם ה ר אב ה מ ל ש
 געגענד. דער אין בריה ערשטע די איטע, געווען, דאך זייט איר געווארן.

אורחים. אויעזד גאנצן א אופגעהאלטן אליין
 אייגענע מיינע איך קען איצט און אויעזד, גאנצען א אופגעהאלטן טע: י א

 זייט מיין וויי אוי געדאכט... אייך פאר ניט דערשלעפן, ניט ביינער
אברהם. שלמה ,ר זעלבער, דער ניט אויך זייט איר )היסט(

 איינגע־ שוין האט זי באזארגט. אלץ שוין האט מאטרענע )קומטצוריק( זוסע:
 א האקט און אברהס׳ן שלמה ר׳ פאר עסיק אין ציבעליס גרינע ו-וייקט

לעבער.
 מאכן קען מאטרענע. אייער זי האט נשמה אידעשע א אברהם: שלמה

מאכלים. אידישע ריכטיקע די
 זיך איטן מיין בא שטוב. מיין אין געווען יאר 30 קלייניקייט, א סע: ו ז

 צו אייך גרייט פוטשא, בעסטע די אייך מאכט זי אויסגעלערנט. אלעס
 אף בלינצעס און מאבלים שבתדיקע אלע מאכט מאראנאט. אמת׳ן דעם

הביתטע. בעל אידעשע בעסטע די פאר ערגער ניט סעודות, שלש
 נס גרויסער א נאך איז דאס דינים. אלע ווייס גויע. כשרע א און איטע:

מיר. פאר
אייך. בא ווי אכסניא׳ס אזעלכענע איצט דא ווייניק אברהם: שלמה
אלץ מזל. קיין ניטא איז עס אז אברהם, שלמה ר׳ עס העלפט וואס זוסע:
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 בלינצעם קיק ניט, פיטשא קיק דארף מעץ געווארץ. איבערגעקערט איז
 שיקשעלקעם. יונגע פאדערט מעץ און—ניט, סעודוס שלש קיק אוץ ניט

א אונז האט איר ?... מאכט איר וואס אברהם, שלמה ר׳ דערציילט, טע: י א
 אורחים אלטע אונזערע קומען. אייער מיט אריינגעזעצט נשמה נייע

 וואס ..ניט. קיינעם זיי זעט מעץ געווארן. פארשוואונדץ אלע זיינעץ
 פוץ ארימעלייט אלע צנועה. אשה אזא ? לעבן זאל גיטל, אייער מאכט
 פלעגט זי ווען אויסטיילץ געלט אוועלט בענטשץ. דאך איר פלעגץ שטאט
 ..צדקניות. אשה א אלם בארימט געוועץ געגנד גאנצער דער אק קומעץ.

 איר קינדער פוץ צירוגגעץ פאר וואס זיק, מקנא אייך דאך פלעגץ אלע
 געשיינט דאך האבץ זיי רויזעל, אייער בלומעלע, אייער מאכט וואס האט.

 נשמות ערליכע אזעלכע טויבען, בליענדע אזעלכע שטערען. ליכטיקע די ווי
איז נאמעץ דער נאר פארביי. אלץ אמאל, געוועץ אלץ אברהם: שלמה

 פרוי, מייץ פון נאמעץ דער געשעפט, מיק פון נאמען דער געבליבן:
 איז געשעפט מיין נאמען. דער נאר קינדער. מייגע פון נאמען דער
 נאמען באם אויך — קינדער די קראנק, און אלט איז פדוי מיין ניטא, שוק

געבל׳־בן.
 יחוס! אזא טויבען, שיינע אזעלכע אומפארהייראט? נאך זיינען זיי איטע:

 ..פרויען. פאר האבן זיי זאל מען גליקלעך, געשעצט דאך זיך וואלט מען
זייט. מיק זייט, מיין אוי

 דער ניט גילט עם יחוס, אמאליקע א־טע, ניט, גילט איצט אברהם: שלמה
יע. — מיידעל ערליכע די נ־ט גילט עס סוחר, ערליכער

 פאר וואס וועלט, דער אין געווארן איז חשך א פאר וואס וויי איי איטע:
אונז. אויף געווארן חרבן אזא אנ׳איבערקערעניש.

 זייט איר אז צייט, די צוגעדריקט אזוי אייך האט וואס אברהם: שלמה
איטע? ארונטער, אזוי

 זיינען בלומען בליענדע ביידע מייגע מיר, איז וויי אוי געוייין( ;מיטא איטע:
אפגעשטארבן. מיר בא דאך

 אמת. דין ברוך ! ? ארועק זיינען טעכטער צוויי אייערע אברהם: שלמה
זיין. ומציל שומר זאל גאט

 מיינען־אוועק־ טאקע דאך קען אברהם שלמה ר׳ איטע? רעדסטו, וואס ע: ס זו
געשטארבן.

?אוועקגעשטארבן ניט זיינען זיי וואס, אברהם שלמה
 ?אוועקגעשטארבן ניט דאס איז מיר. איז ווינד אוי מיר, איז וויי אוי איטע:

 צלם א אנגעלייגט שלייער. א מיט פארבונדן זיך האט איינע מיין וועץ
 פויערים, צווישן שוועסטער בארמהערציקע א אוועק און הארצן אויפ׳ן

שרייבערק. א — שטאב מיטק אורעק איז אנדערע די און
זיי לעבן... דאס אזוי זיך נעמסט אוץ קלאגסטו אוץ יאמערסטו וואס זוסע:
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 בנאמנות איטע, פריעת וואס מיידלעך זעלבע די זיין און לעבן נאך קענען
 אין אפיצערען מיט פארט מען אז זיין, מען קען מיידלעך פאר וואס :ע ט י א

 הוסטנדיק[ זיך ]פארקייכט קלאגן ניט איך זאל ווי מית איז וויי אוי וואגאן. איין

 די מיט אליין לעבן דאס זיך נעמט זי אברהם, שלמה ר׳ הערט, איר ע: ס זו
 איבערמאבן אליין איטע, דען, קענסטו איר: זאג איך הענט. אייגענע

 מייד־ די זיינען געווארן, איבערגעקערט איז וועלט גאנצע די וועלט. די
מאגסבילען. געווארען אויך לעך

 פירט אפרוען. בעסער זיך גייט איטע, אייך, בארוהיגט אברהם: שלמה
 אנייע יע, יע, יע, צופיל. ריידן ניט טאר זי בעט. אין זוסע אפ איר

וועלט. אנייע וועלט,
 פאר־ אפשר אנגעמאכט אייך האב איך אברהם, שלמה ר׳ ענטשולדיקט, טע: אי

 אין אתם גייט אברהם שלמה ר׳ אפ• ]גייט פארביטערט. איז הארץ דאס דרוס.
פויזע•[ קררצע א צוריק• קומט זרם? צימער•

 שאדן. א שאדן א אוועקגעגאנגץ. צייט גוטע א אברהם, שלמה ר׳ יע, ע: זוס
 געדיינקט, איר וועג... פון אייך בארוהיגט אברהם. שלמה ר׳ זיך, זעצט

 אלע אמאל. שטוב אין מיר בא קאכץ פלעגט עס ווי אברהם, שלמה ר׳
לעבן. א געווען איז עס — אריינפארן פלעגן סוחרים ארומיקע

צייטען. גוטע געווען, צייטען גוטע אברהם: שלמה
 פלעגט קיך אין און טיש, אויפן קאבן פלעגט סאמאוואר גרויסער דער וסע: ז

מענטשען. צענדליקע פאר וועטשערע א גרייטן זיך
 פון שם גרעסערן א געהאט האט זוסע, בארשץ, אייער אברהם: שלמה

זיידענס. מיינע
 אמאליקע די ניט שעפסען, אמאליקע די אברהם, שלמה ר׳ ניטא, שוין :ע ס ו ז

 מיר בא איז איצט וואסער. מיט׳ן ווי אוועקגעשוואומען, אלץ גענזלעך.
 ווי ווארט, אידעשן א בנאמנות, הערן, צו ניט ס׳איז פוסט. אומעטיק,

 חסידישע אייערע געהערט ניט צייט לאנגע א שוין סוחרים. אמאליקע פון
אברהם? שלמה ר׳ נאך, זיי איר געדיינקט מעשיות,

 די זוסע. געווארן, פארשוואונדען אויך זיינען חסידים די אברהם. שלמה
 בעהנטער[ זיך חעצט געווארן. ניט זיינען נייע די געשטארבן, זיייען אלטע

 א טרעפט עס זאגן: פלעגט השלום עליו ליאדיער דער געריינק, איך
 האנט, דער אין שליטה גאנצע די נעמט שטן דער וועלכער אין צייט,

 וועלט. די וויילע א אף באהערשט ליצלן. רחמנא, אחרא, סטרא די
 וחלילה. הס ניס, הייסט דאס — ווערן פארשוואונדץ צדיקים אלע מוזן דאן
 ניט צדיקים ל״ו אן קען וועלט די דען - ווערן פארשוואונדן גאנצן אין

 צייט, באשטימטע א אף פארבארגן בלייבן זיי נאר — האבן קיום קיין
 מחבל דעם איין זיך גיט עס ביז שטיל, דער אין עולמות מרעיש זיינען

פארטרייבן. צו ווידער
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איצטער? רביים קיין מער עס גיט ע: ס זו
 לעצ־ דער זיי. פון ניט מען הערט מקומות אנדערע אין אברהם: שלמה

 נסתלק שוין איז ער זאגט, מען ליבאוויטשער. דער געווען איז טער
ערגעץ. פארבארגן ער איז אפשר ווייס, ווער געווארן.

ליבאוויטשער? דער געווען מענטש גרויסער א זוסע:
 נאך איז ער עולמות. יענע אין צוטריט גרויסן א געהאט אברהם: שלמה

 העכסטער רער ביז דערגרייכט ניט נאך האט און יונגערמאן, א געווען
 איו ער אים. אויף רוט שכינה די אז זען, פלעגט מען נאר מדרגה.
 באקאגט געווען ער איז איבערהויפט פניו. אור קרן כי בבחינת געווען

 מען פלעגט אדביקות, זאגן פלעגט ער אז נגינה. פוז סוד דעם מיט
זיך. עפנען הימלען די אז פילן, ממש מען

 באדארפט ? סוחר נייער דער דאס איז וואו משיר( אין טאץ א >מיט ע: נ ע ר ט א מ
אונזערער. גאסט אנ׳אלטער :אפקארמען אברהם שלמה ר׳ פריער מען האט

 וויל איך מאטרענע, מעריב, געדאוונט ניט נאך האב איך אברהם. שלמה
עסן. ניט נאך

 זיי גייט עס מאלענען. ניט זיך דארפן וועטרוכעס איצטיקע די מאטרנע:
אייך. אזוי ארונטער

 טיח אין פיס דעם מיט אן קלאפט )מאטרענע טיף. דער צו טראג שטילער. שא :ע ס ו ז

אנ׳אלטער? סוחר, א פאר דאם איז וואס אברהם: שלמה
 שיינט דרייקאפ גרויסער א קאפ. גאונישער א נאר־ יונגערמאן, א ניין :ע ם ו ז

זיין: צו ער
 ביפשטעקס כאטשו. נע עטא טעלער אין שמץק א גיט טיר׳ די ]עפ?נט :ק א ר ב ה׳

נעטו?
 מורא קיין האט אויך, אידעש ריידן מיר מיט מעגט איר מאטרענע:

 א געזען האסט טיי[ די צו האקט בראק ]ה׳ ? ניט אייך ס׳געפעלט ניט.
 זייטן. די מיט קרימען שויץ אים זאל זיך, פארקרימט ? שמארקאטש

 בלאזט ער און בארשץ, מיין מיט לאקאמען זיך פלעגן קופטשעס אלטע
עולם. של רבונו טרעסנול, אן טשטאב זיך.

ווערן. כעס אין נאך וועט ער ניט. שרייט שא, זוסע:
 גע־ א׳ץ האב יאר דרייסיק מיינעטוועגץ. פון פלאטשן ער זאל :ע נ ע ר ט א מ

אפן ]גייט ניט עסן מיין טויג איצט און קאכט,

 פרי־ וואס שטעלן. צו צופרידן מענטשלעך נייע די ווי ווייסט, גייט, זוסע:
 יונגע א נעמעץ מוזן וועל איך ניט. איצטער טויג גוט, געווען איז ער

 מוזן אלטע מיר זייערע. מאכלים די קאכן קענען זאל וואס שיקשעלקע,
פאראנדקעס. נייע די צו צופאסן זיך אויס, ווייזט עס ווי

 האנדלען אוץ פעקלעך מיט ארומצושלעפץ זיך אנפאנגן און אברהם: שלמה
עלטער דער אף תכלית רעכטער א יע, יע, פאפירלעך. מיט
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 געווארן וועלט נייע א איז עס אברהם. שלמה ר׳ מעץ, מאכט וואט ע: ס ר ז
 צו פארלייגן אייך וואלט איך — איצטיקע. די צו צופאסן זיך מוז מען

 האס צימער. אין מיר ביי איז וואט יונגענמאן, דעם מיט זיך באקענען
 און — ער, האט וועלט דער אין סחורות אלע סוחר. גרויסער א איז

פאליטיק. איצטיקע גאנצע די ווייס
 שווינדלע־ איצטיקע די אין זיך אריינצולאזן מורא האב איך :ם ה ר ב א ה מ ל ש

 נאר און ווארט, אפ׳ן נאמנות, אף האנדלען צו איינגעוואוינט בין רייעץ.
ניט. עס גייט היינט און — זאכען ראעלע מיט

 נייען באבץ נאר עס פירט ער זיין. צו מענטש ראעלער א שיינט ער :ע ס ו ז
 מיט מענטש א זייט איר זיין. נוצלעך אייך קען ער בנאמנות, שניט.

 באווייזט עם טיר די זיך עפנט ]עם האבן אסך דארפט איר פאמיליע, גרויסער א

 צי ]טר^ט מאכן באקאנט עם פרובירן וועל איך ער. קומט אט ה׳בי־אק! זיך
 סוחרים גרעסטע די פון איינעם מיט באקענען זיך איר קענט אט ראק[3 ה׳ צר

 ארופגע־ ווי יודע מי אייך האב איך <אים צר שטיל דער )אץ סביבה דער פון
הויבען.

חסיריק. פיל צו אויס מיר ער ווייזט עפעס זיד( )פאר ;ק א ד ב ה׳
דרייערס. איצטיקע די פוץ קענטיק )פארזיד( אברהם: שלמה

באקענען. אים מיט זיך מען דארף איד א זיצט עם אז בראק: ה׳
עליכם. שלום אברהם: שלמה

 מענטשעץ. ווייניק ארום זיך מישן עס דא. האטעל אלאנגווייליקער בראק: ה׳
 זיך האלט האב איך זיצן. ניט אדיין קען איך אז טבע, אזא האב איך

 ארויסקומען וואס קען ריידן יעדער פון מענטשען. מיט פונאגדערצוריירן
 גמרא אין ווי פגע, באינש אינש פגע, לא בתירא תורא אברהם: שלמה

שטייט.
 דער פיל ווי איד, ר' ניט, איר ווייסט שטייט... גמרא אין ווי יע, בראק:

מיטאג? נאך היינט געהאלטן האט קורס
ניט. ווייס איך זאגן, ניט אייך קען איך אברהם: שלמה
 קורס דער פיל ווי און ער, ווייס שטייט, גמרא אין וואס זירז ]פאר בראק:

 טאג א מאל דריי דארף סוהר איצטיקער א ילריט( ניט ער ווייס האלט,
 מאל א דארפן פלעגט מען ווי בירזש, אפ׳ן לויפן און צייטונגן לייענען

 א גיט רויילע אלע זיך, בייט וויילע אלע דאוונען. טאג א מאל דריי
ווינטל. נייער א בלאז

ווינט. איצט איז אלץ יע, יע, אברהם: שלמה
 פון :בלאזט ווינט דער וואנען פון וויסן, נאר דארפט איר ? אמת ניט :ק א ר ב

 מסתמא דאך פארשטייט איר מערב. פון אדער מזרח פון דרום פון צפון,
 ווינטל, ריכטיקען דעם געכאפט האט איר אז און דערפון. פשט דעם
אוועקגעפארן. איר זייט דאן
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 מענטשען. לייכטע בלאזט, וריגט דער וראו מען לויפט איצט יע, :ם ה ר אב ה מ ל ש
 דערטאפן פלינק, זיין דארפט איר ווערטער. מיינע דאך איז דאס בראק:

 .מאמענט.. דעם עיקר דער אים. אויסנרצן און מאמענט ריכטיקן דעם
קראסינען? וועגן געהערט איר האט

געהערט. ניט האב איך ניין, אברהם: שלמה
 זיי־ א אין אויסגעלייענט האב איך איד, ר׳ איין, אייך עס טרוי איך :ק א ר ב

 גע־ ארויסגעפארערט וועג פון צוריק איז קראסין אז טעלעגראמע, טיקער
 מיינע איינוועקסלען גלייך איך לויף פרי מארגן איינגלאנד. נאך ווארן

טשארען.
 משגעת א איין פאלט דזארזשן לויד אז איר טוט וראם און אברהם: שלמה

? אוועקצוטראנספארטירן צוריק שיף זעלבן דעם מיט קראסינען
טשארען. מיינע ארויס ווידער איך פטר דאן : ק א ר ב ה׳

 ווייס מען אז מאכן, איצט מען קען געשעפטען פאר רואם אברהם. שלמה
זיין? וועט מאר^ן וואס היינט, ניט

 נאר מען לעבט יארען איצטיקע וויסן, ניט גאר עם דארף מען בראק: ה׳
היינט. מיט׳ן

 אמאליקע געלעבט. ניט אזוי מען האט יארען אמאליקע אברהם: שלמה
 אויסשרייבן פלעגט מען אז טוט. מען רואם וויסן מען פלעגט יארען

 פלעגט מען אז און באקומען, וועט מען אז וויסן מען פלעגט סהורה,
 איצט געלט. איז עס אז וויסן מעץ פלעגט קעשענע, אין געלט האלטץ

לופט. ריינע געווארען, לופט אלץ איז
 געווען לעבן דאס איז אמאל בעסער. עס איז לופט, איז עס ווייל : ק א ר ב ה׳

 ניט פריקאשציקל, אנ׳ארימער געווען איך בין יארענלאנג זומם. א ווי
 אלעמען מיט רערל א איך דריי איצט ארויסקריכן. דערפון געקענט
 האבץ לעכער די שוואכער ביסל א געווארץ איז צייט לעצטע די צוגלייך

 אנט־ ניטא... איז לעכער נייע קיין און אויסגעפילט ביסלעכווייז זיך
פאמיליע? אייער איז ווי איד, ר׳ שולדיגט,

ראזענצווייג. אברהם שלמה איז, נאמעץ מייץ אברהם: שלמה
 פאמיליע. געהערטע א עפעס ראזענצווייג. אברהם שלמה ווארט, בראק: ה׳

אדום. און ארום סוחרים גרעסטע די פון איינער זוסע:
 ? געשעפט אייער איז רואם וויסץ. ניט עס זאך איך אז אוואונדער :ק א ר ב ה׳

זייד. און מאנופאקטור הויפטארטיקלען זוסע:
 איינע היינט. ארטיקלען, גאלרערנע די פוץ דאך איז דאס זייד? בראק: ה׳

 מען אז איז, צייטן איצטיגע אין ארטיקלען פון מעלות גרעסטע די פון
 איר ווערט סחורה שטיק גרויסען א מיט אריבערפירן. לייבט עם קען

 אסורים. און דינים הונדערטער די זיך אף האט איר ארייסגעריסן. איצט
האט פעקל קליינעם א מיט ניט. איר טארט דאס און איר מעגט דאס

סז׳^י! ססס&סס
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 א מיט רינג, גילדערנעם א מיט למשל, זייד, מיט ניט. דאס א־ר
 וועט רויטער א אפילו דורכקומען. איבעראל איר קענט סאכארק ביסל
 וואס רעכט, זייער רעכט, זייער ...ארויסגעפינען ניט אייך בא דאס
 געשעפט אייער דאס איז וואו צוזאמענגעטראפץ. אייך מיט מיך האב איך

ראזענצווייג? ה׳
 אוועקגעפארן. שוין יע, אוועקגעפארן, שוק איז געשעפט מיין אברהם: שלמה

? ארום עם פירט איר איר, מיינט ווי :ק א ר ב ה'
אוועק. ווינט מיט׳ן אברהם: שלמה

 מיט בלאזט... ווינט דער וואו אויס, ווייזט אויך, פארשטייט איר בראק; ה׳
מערבדיקען? מיט׳ן אדער מזרחדיקען מיטק ווינט, וועלכעץ

 וואו. א ניט אליין ווייס איך ווינטען. אלע מיט אוועק איז עס :ם ה ר ב א ה מ של
? וואו ניט אליין ווייסט איר :ק א ר ב ה׳

 טייטשעץ, די טייל א צוגענומען, רייטע די האבץ טייל א אברהם: שלמה
וואליוטעם. די דורך געווארען צונישט איז טייל א

 ..האב. איך אוץ ? נאכגעבליבן נישט גאר אייך ביי עם הייסט איז :ק א ר ב ה׳
נאמען. דער ניט מער אברהם: שלמה

 צו אייך מיט געמיינט שוין האב איך אוץ שאדץ. א שאדן, א בראק: ה׳
געשעפט. מאכן

 שלמה ר׳ נאמען א פאר וואס יונגערמאן, וויסץ, וואלט איר אז זוסע:
מאנופאקטוריסט. ערשטער דער סביבה; דער אין האט אברהם

ניטא. איו מאנופאקטור די אז עס, העלפט וואס :ק א ר ב ה׳
 חסיד. ערשטער דער למדן, ערשטער דער צדקה, בעל ערשטער דער :ע ס ו ז

 פריינט. ליבער ניט, געלר קיין איצט מען מאכט אלץ דאס פון :ק א ר ב ה׳
דערפאר. ניט געלד קיין גיט מען אמת, אברהם: שלמה

 מיט געלד, פאר טייערער איז נאמען א יונגערמאן, אייך, זאג איך ע ס זו
 ווארט, זיין מיט נאר מאכן. ניט נאמען קיין נאך מעץ קעץ אלייץ געלד

נאמעץ. אזא מאכץ געקענט אברהם ר׳שלמה זיך האט ערליכקייט זיק מיט
 קענט איר עס, העלפט וואס מארגן, נאמעץ א היינט, נאמען א בראק: ה׳

 שווייגן] ]א בייטץ. ניט דערפאר איר קענט אסט קיין עסץ. ניט דאך עס

 מיט מאכן געוואלט באמת וואלט איך ראזענצווייג, ה׳ שאדן, א שאדץ, א
 א מיט מעץ מאכט וואס נאר פארדינעץ, צו וואס געגעבץ געשעפט, אייך

וואלף( ישראל אריין קומט )עם שאדץ א שאדן, א 1אייף זיו־ ]הויבט אלייץ, נאמעץ

אידץ. אייך, אווענט אגוט׳ן וואלף: ישראל ר׳
אייך. עליכם שלום א שדכן. ישראל ר׳ גאסט, א אך זוסע:

ר׳ א, אלייץ. אים זעט איר ווי שדכן, ישראל טאקע וואלף: ישראל ,ר
 לאמיך זיך. געטראפן ניט אצייט דא. אויך דא איז אברהם שלמה

)נעמטארונטער( פאלטא מיין אראפנעמען
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געווען. ניט געסט אזעלכע צייט א שוק וסע: ז
 דא קען מען ווארט ער?.,. איז שדכן א ער? איז וואס זיסן( )צר בראק: ה׳

 מאכן דא קען מען ראזענצווייג, ה׳ אברהס׳ן( שלמה ר׳ )צו געשעפט א מאכן
 דעם געכאפט האב איך נאמעץ. אייער גילטן קען דא אט געשעפט. א

 שדכנות קאפיקע. א מאכן דא קענען מיר מיט. נאר העלפט מאמענט.
איצטער. געשעפטן בעסטע די פון איינע געווארן א׳־ז

 ר׳ עליכם, שלום ברייטן א אברהפץ( שלמה ר׳ צו )צרגייענדיק אלף: וו ישראל ,ר
 פאר־ גאר זייט איר געזען. ניט אייך צייט א שוין אברהם. שלמה

וועלטען. אונזערע פון געווארץ שוואונדן
 זיצט מען זיך. ארומצודרייען שווער איז יארען איצטיקע אברהם: שלמה

היים. דער אין
 די און זיך, בייט וועלט די בא. ודור הולך דור וואלף: ישראל ר'

יונגערמאן? דער איז ווער נויטיג... תמיד איז קאפיקע
אויגן( יענע )מאכט שדובים פון פארמיטלער א איך, בין שדכן א :ק א ר ב ה׳

 זייטאיר? שדכן א אזוי עליכם... שלום א אייך נאט וואלף: ישראל ר'
קאנקורענט. א דאך מיר איר זייט

 דאך קענען מיר ? קאנקורענטען זיין דארפן מיר אז עס, זאגט ווער : ק א ר ב ה׳
 יעדער אין איינעם. מיט מאכן ניט זיך קען געשעפט קיין שותפים. זיין
 מיידלעך די איך און אינגלעך, די האבן קענט איר שותף. א גוט איז זאך

פארקערט. אדער
 קומט ווי גלויבן ניט גאר עס וואלט איך וואונדערלעך. :ף ל א וו ישראל ר׳

עסק? אזא צו איר
 צונג א האבן מען דארף שדכנות צו זיך? איר וואונדערט וואס בראק: ה׳

איך. האב דאס און
 שדכנות גאנג. איר זיך האט זאך יעדע אזוי ניט איז עס וואלף: ישראל ר׳

 מענטש, אנ׳עלטערער זיין׳ דארף שדכן א גאנג. איר אויך זיך האט
 אריינזאגן קענען דארף שדכן א ווארט. תורה א מיט אנ׳אסאבע, מיט

פאסט. עס וואו פסוק, פיינעם א
אסט. פעקל א איצט איז פסוק בעסטער דער בראק: ה׳
 מיט פארגלייכן ניט מען קען שדכנות ניט. עס זאגט א, וואלף: ישראל ר׳

 בא־ א איז שדוך א זאך. גאט א איז שדכנות געשעפט. אנ׳אנדער
 מען ווי טאקע איז שדכן א אוץ איר. פארשטייט הימל, פון זאך שערטע

 כקריעת זוג א צונויטצופירן שוועד איז עס גאט. פון שליח א זאגט,
סוף. ים

 זאגט אלטע. די פאר ריידן איר קענט דאס זאבעבאנעס. אלטע בראק: ה׳
 אז זאך, באשערטע א פאר חתונה. עס איז וואס אייך, בעט איך מיר,
 חתונה דעד נאך מאל 20 און חתונה דער פאר מאל 20 חתנונה האט מען
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 און עס ווערט קלינגעדיקע די טאקע האט מיידל דאס אז יארן, איצטיקע
 דאך זי וועט ווילט, איר פיל ווי באשערט זיין קען ניט, עס האט זי אז

זיצן. בלייבן
 איר מעשה. גאנצע די ארונטער יונגערמאן, מאכט, איר וואלף: ישראל ר׳

 שדכן א פאר אבער ארט, אייער נאך זיך גייט און איצטיקע די פון זייט
 צונויפפירן שדוך א אז מאל, צווייטן א אייך זאג איך ניט. איר טויגט

 לעבע־ מיט טאן צו דא האט איר פארקויפן. סחורה פעקל קיין ניט איז
 אט ניט; ער וויל זי רויל אט ניט; זי וויל ער וויל אט נפשות. דיקע
 און מעשה א אמאל מיט זיך טרעפט ביידע, זיך, דאכט שוין, זיי ווילן

קו קיין ניט מיידלעך די זיינען איר, פארשטייט דען אפ. פלאצט עס
 ניט זיי קענט איר און משוגע, ווערן בהורים די איצט. ארטיקל טנער רא

 גאנצע דאס אויסריידן דארפט איר ווארט, איין מיט שטעלן. צופרידן
 אומ= אנ׳אנדער געווארן איז היינט מאכן. וואס קענט איר ביז הארץ,

 האט איר פלאץ. ברייטער א געווען איז אמאל גרענצען. די — גליק
 לאזט איצט ערטער. פארשידענע פון פארטי א צוזאמענפירן געקענט

 לייכטער זיך לאזט ערטער ווייטערע פון פארטי א אריבערפירן. ניט מען
 הויפט היינט ספעציאליטעט. איר אויך זיך האט שדכנות צוזאמענפירן.

 דוקא דער אסט, מיט נדן וויל דער וואליוטע. די מיט צרה א אן זיך
געוואוסט? אמאל דאס מען האט וואו טשארן. טיט

 זאג איך אויך. געשעפטן אנדערע אין מיר האבן צרות אלטע די בראק: ה׳
 אנ׳אנ־ פון לייכטער איז צונויפפירן שדוך א אז וואלף, ישראל ר׳ אייך,
 דער איז געשעפטן אנדערע פון אומגליק גאנצער דער געשעפט. דער

 איז די, ניט איז גענוג: דא איז מיידלעך און ארטיקלען, אין מאנגל
 ריידן. צו פיל אייך מיט איך האב וואס איבעריגסטנס, ...אנ׳אנדערע

 וועל איך זיו( )פאר מיידלעך. פארטיי גאנצע א בוזעם אין איך האב אט
באקאנטע. מיינע פון פאטאגראפיעס די ארויסנעמען

סחורה? אויך האט איר אזוי וואלף: ישראל ר׳
 אברהס׳ן מלמה ר׳ מיט מיר מאכן אניט, גוט, איז איר, ווילט :ק א ר ב ה׳

געשעפט.
1 ? אברהס׳ן שלמה ר׳ מיט :ף ל א וו ל א ר ש י ר׳
 א דערביי שטייט עס דעם. וועגן גערעדט שוין האבן מיר יע, בראק: ה׳

 אף איז חשבון דער פארדינען. צו קערבלעך טויזנטער הונדערט פאר
 צען מיידל יעדעס פאר — פיל ניט האבן זאלן מיר האנט. דער

געלט. דאס מיר האבן — טויזענט
איך? הער וראם אברהם, שלמה ר׳ וואלף: ישראל ר׳
 אויך אונז וועט זוסע און שותף א מיר איז אברהם שלמה ר׳ בראק: ה׳

עסק. אין העלפן
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פארקראכן. ווייט צו עפעס זייט איר יונגערמאן, וסע: ז
 שלמה ר׳ איבערקערעניש. וועלט א עפעס איז עס וואלף: ישראל ר׳

געווארן? שדכן א זייט איר אברהם,
 א דא? איר שפילט וואס יונגערמאן, אייך, פרעג איך אברהם: שלמה

וואס? אדער איר, שפילט קאמעדיע
 געוואלט האב איך אייך. פון אפ היינגט עס ווילט. איר ווי בראק: ה׳

 מסחר דער איז ניט, איר ווילט — געשעפט אנ׳ערלעך אייך מיט מאכן
געענדיגט.

 קאטאוועס. דא טרייבט יונגערמאן דער וואלף, ישראל ,ר אברהם: שלמה
 איך שדכן. א פאר מיר מאכט און מיר אן אנגעצעפעט זיך האט עך

זאגן. צו וואס פון ניט ווייס
 אזוי. קורץ איז מעשה די וואלף, ישראל ר׳ ווארט, איין מיט בראק: ,ה

 געוועזענער א אברהס׳ן... שלמה ר׳ מיט שמועס א דא פארפיר איך
 האב טאן. צו וואס ניט האט מענטש... אנ׳ערליכער סוחר... אלטער

 געלעגן, איז עס ...געשעפט זארט מין אזא אים מיט מאכן געוואלט איך
 איר מיידלעך, די האב איך פארדינען. צו גאלד מטמון א אייך איך זאג

 אונז קען נאמעץ אברהם׳ס שלמה ר׳ אונז, העלפט זוסע אינגלעך די האט
 אונטער־ גרעסטע די מאכן געקענט האבן מיר ווארט איין מיט גילטץ.

 הענט... אונזערע דורך דורכגעגאנגען וואלטן חתן־כלה׳ס אלע נעמונג.
געמאכט. ניט ניט... וויל ער נאר

 ביסל א ריידן אונז לאזט יונגערמאן, ביסל, א ווארט וואלף: ישראל ר׳
 אברהם, שלמה ר׳ קלאר. ניט ענין גאנצער דער מיר איז עס רוהיקער.

עסק? דעם י פון אפזאגן עם, הייסט זיך, ווילט איר
 אין מיר בא אריינקריכן אנגעפאנגען האט יונגערמאן דער אברהם: שלמה

 איך אז דערהערט, האט ער אז און מסחרים. זוכן און לעבער, און לונג
געשעפט. א דערפון מאכן ער וויל נאמען, פיינעם א האב

 איך געשעפטן. אנדערע האב איך אן. ניט פיל עס גייט מיר :ק א ר ב ה׳
 איך אים... מיט רעדט בנאמנות... צודינען, אייך געוואלט האב
אוועק. גיי

 יונגערמאן דער דינען. אייך לאזט אייך. בארוהיגט וואלף: ישראל ר׳
 עט איד. נויטיגער א אויס, ווייזט זייט איר וועג. פון גארניט רעדט

אפזאגן? זיך איר זאלט למי פרנסה. אנ׳ערליכע דערביי שטייט
 גאנצער מיין פון און געארבייט, איך האב לעבן גאנצן מיין אברהם: שלמה

 אוועקגעבן אייך עס איך זאל — נאמעץ מיין נאר געבליבן מיר איז ארבייט
עלטער? דער אף

 אלע וועלט. אנ׳איבערעעקערטע ליצלן רחמנא איז עס :ף ל א וו ל א ר ש י ר׳
 א איינער, ניט זייט איר אונטער-געגאנגען, זיינען מסחרים אלטע
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 אנ׳ערליכע־ איר דארפט וואס או־יטקרמען. ניט עסק א אן קען מענטש
 ווייסט — למדן א איד א דאך זייט איר שדכנות? פוץ געשעפט רעס
שותף. א גאטם איז שדכן א אז איר,

 ניט וואלט פרנסות איצטיקע די צו אברהם, שלמה ר׳ בנאמנות, זוסע:
זייט. דער פין צוצעפעניס א עטעס שארץ

 אז זעט, איר סחורות. אייערע ארויס ווארפט הכלל וואלף: ישראל ר׳
צוניץ. יע קומט פסוק א

 ווארפט אברהם... שלמה ר׳ זיין דאנקבאר נאך מיר וועט איר בראק: ה׳
 צר ררקן אנאנדער׳ נעבן זיך )זעצן האט איר וואס יונגעלייט, אייערע אתים איר

 לאמפ דער פאר באקויקן זייט׳ אנדער דער אן אברהם שלמה ר׳ רוקן. זייער הינטער זוסע לאמפ• ד*
פאטאגראפיעס( די

 אביסל באקאנט מיר מאכט סהורה. פיינע סחורה, פיינע וואלף: ישראל ,ר
מיידלעך? ערליכע זיי זיינען יחוס. זייער תוך, זייער מיט

 יחוס? פאר וואס מעשיות. אלטע די אט אץ אייך גייט וואס בראק: ה׳
 דער איז דאס אפיטיקא. דער וועגן בעסער פרעגט ערלעך? פאר וואס

בחורים? אייערע פארלאנגן וואס עיקר.
 אסט טויזנד 50 האבץ דארף איר, זעט בחור, דער אט וואלף: ישראל ר׳

 דאס אויך, אמיידל האבץ דארף ער אבער טשארעץ. טויזענד 100 ארער
 שפילץ אביסל קענעץ אוץ קלאסן דורכגעמאכט שייץ, זייץ זאל זי הייסט

אויכעט. קלאוויר
 שווערלעך; איז זאמעץ צו אלעס אייערער. בחור טייערער צו א : ק ברא ה׳

 אייער בויגץ לאזץ זיך וועט ער קלאוריר. אי געבילדעט, אי געלד, אי
בחור.

 ריז. א ווי בחור, שטיק א פאר וואס אייץ זיך קוקט :ף ל א וו ישראל ר׳
 איר קענט וואו ליכט. מיט ווי זוכץ, איר דארפט בחורים אזעלכע
 דער פוץ צובראכענע זיי זיינעץ אלע בחור? גאנצען א איצט געפינעץ
צרות, אלע פוץ אוץ מלחמה

 גאנצע, דא ווייביקער אצטער איז מיידלעך אז אייך, זאג איך בראק: ה׳
 מיידל. דאס קעץ איך ריידן. פיל מיר זאלן וואס מילא, בחורים. ווי

 גע־ זיין וועט געשעפט דאס און איך, קאוויר טשארעץ טויזענד 50 פאר
 בחור דער איז וואס צוזאמענלייגן. פאר דאס דערווייל לאמיר מאכט.

נפש? א פאר
 הויפט־ מיידל. אנ׳ערלאך דוקא זוכט דער איר, זעט אט ר׳ישראלוואלף:

אן. ניט אים גייט געלט מיידל, אנ׳ערלעך זעכלעך
 פעלט עס מיר? זאגט בחור, א פאר דאס איז וואס ניט? גאר בראק: ה׳

עפעס? אים בא
ער איז אזוי אנ׳אידעאליסט. אופגעקלערטע, די פון וואלף: ישראל ר׳
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שכל. פרלעץ אין
 און אגט ציוניזם וועגן רעדט פאסן. דאס קען אים פאר ווארט, :ק א ר ב ה׳

אויגן. קריינלעכע אביסל מיידל... אנ׳ארימע נאכט.
 אנגיין. וועט דאס אויב ניט ווייס איך איך. זע דאס וואלף: ישראל ר׳

ער. וויל מיידל פיין א און ערלעך אן מיידל. פיין א וויל ער
 בא־ ניט ער וועט זאכן צוויי אזעלכע אן בחור, אייער אים זאגט :ק א ר ב ה׳

 וועלט איצטיקע די ווייס איך פיינע. א און אידעאליסטקע א קומען,
 הבא. עולם פון ווי הזה, עולם פון מער האלט מיידל פיינע א גוט. גאנץ
 סהורה א נאך עפעט איר האט דערוויילע... צוזאמען זיי לייגט הכלל
געלר? אן מיידל א פאר

 פון אג׳אלמן האב איך ווארט, געלד? אן מיידל א פאר וואלף: ישראל ר׳
 איד.■ פעסטער א אבער טויבלעך, אביסל זעכציק... און פינף יאר א

פעק( מיט באלאדן טרויב פרל׳ אריין קומט )עם
 הבית? בעל נומער א באקומען ניט איך קעץ אווענד. גוט׳ן טרויב ל׳ ר פ

 מיט אדער בעט איין מיט פרייליין. כבוד, בעסטן מיט׳ן נומער? א זוסע:
? צוויי

 שעה. האלב א אף גאנצן אין ניט. בעטען קיין דארף איך טרויב: ל׳ ר פ
באקומען? מעץ קען טיי גלאז א פארן. ווייטער דארף איך

 צוריק( קומט אפ• איר פירט )זוסע פרייליין. פארטיק, סאמאוואר דער איז גלייך :ע ס ו ז

זארט? א פאר דאס איז וואס בראק: ה׳
 קאפיטאל. א געמאכט אליין זיך האט מיידל. רייך א זייער איז דאס זוסע:

 טרייבט זי פארקויפט. און סחורה קויפט גרענעץ, די אף אליין פארט
סחורה. אלערליי האט מאנסביל. אנ׳אנדער פון בעסער עס

זי? האט ארטיקל לעבעדיקן דעם און ק: א בר ה׳
ארטיקל? לעבעדיקען א פאר וואס זוסע:

איך. מיין מאן דעם בראק: ה׳
 דערבייאיקן א אין קראם א געעפנט האט ניט. זי האט דאס ניין, זוםע:

 סא־ דעם אריינבריינגן לויף איך אליין... גאנץ עס פירט און שטעטל
אפ( )גייט מאוואר

 גאנגבא־ א איז דאס אנ׳עסק. איר מיט אפמאכן לאמיר אידן, בר\ק: ה׳
 הענט. די פון ארויסלאזן ניט זי זאלן מיר אייך, זאג איך ארטיקל. רער

 אן מאנסביל א איר האט וואלף ישראל ר׳ טויזענדער. מיט שמעקט דא
זייט? דער

 א זיך געפינט רשימה אין מיר בא בנאמנות, ווארט, וואלף: ישראל ר׳
 זיך רייבט דאנעץ. פון גאס צווייטער דער אף וואוינט וואס יונגערמאן,

 וואליוטע, דער מיט דרייען אין קענער גרויסער א בירזש. דער אף ארום
ניט. געלד קיין אבער האט
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 שיקט געשעפט. א צוזאמען דא פ־רן מיר איד, א בין איך ווי בראק: ה׳
מיידל. די באארבעטן דערווייל וועלן מיר און בחור, דעם רופן

 און ווערטער פאר א יונגענמאן דעם אן שרייב איך לף: א וו ל רא יש ר׳
 גלעזער שטעלט סאמאוואר׳ דזלם אריין טראגט זוסע )שרייבט• זוסען, מיט אפ עס שיק

 א אייך פאר צוגעשיקט מיר האט גאט שעדליץ, ה׳ לייענט( טאשען• מיט
 פיל מיט קראם א האט מעלות: אלע מיט מיידל א זאך. באשערטע

 קומט מאן. א האבן דארף און סחירה, אלערליי מיט האנדלט געלד,
 דעם אט זוסע מזל. מיט זיין עם זאל און באזוסען, אכסניא אין גלייך
קומען. גלייך זאל ער און אדרעס, דער נאך אפ גלייך טראגט בריוו

? ווער :ע ס ו ז
חתן? דער וואלף: ישראל ר׳

? חתן וועלכער :ע ז ו ז
מיידל. דער פון אט :ק א ר ב ה׳

? צוזאמעגגערעדט איר מיט שוין זיך האט איר זוסע:
 מיר סחורה. די קומען זאל ריידן. איר מיט מיר דארפן וואס בראק: ה׳

■ וועדן. פארטיק איר מיט שוין וועלן
ניט? מיידל די וויל טאמער און זוסע:

 וואס מענטש, א ס׳געהערט וועלן? ניט זי זאל וואס פאר אך, בראק: ה׳
 די מאכן קען ער גליק-שדוך. אזא בירזש. דער אף ארום זיך דרייט

 וועט איר זוסע, שוין, גייט געלד...נו, האט ער ווען געשעפטן, גרעסטע
פראצענט. אייער באקומען שוין

 גע־ אייך האב איך קאפ. גאונישער א זייט איר נאמנות מיינע אף ע: ס זו
 פארדינען. מען קען יונגענמאן דעם מיט אז אברהם, שלמה ר׳ זאגט,
)גייטאפ( לליף איך .,.0קע דריי איצכיקע אווא,

 זיך פאסט אלץ אידען. אווענר, גליקליכען א היינט האבען מיר בראק: ה׳
 גאר אין בין געקומען צופאל. א אלץ סצענע. דער אף ווי היינט, צו

 זאג דאס שדוכים. אף ארופגעפאלן און חזיר-עקלעך פארטיי א באפן
 אויסנוצן און מאמענט דעם כאפן מוז מען, אברהם, שלמה ר׳ איין, איך
 אמאליקע אייערע פוץ ווי געשעפט, בעסערען א מאכן היינט וועט איר

 פירט מען וועלט. דער אין זיך טוט עס וואס ניט ווייסט איר זיידענס.
 שעפט מען און אהער, זיי בריינגט מען און ליטא, דער פון מיידלעך
 ארבעט איר, פארשטייט ליטא, דער אין טויזענדער. שווערע די דערפאר

 האבן ניט חרטה קיין וועט איר דערוף. זיך שלאגן בהורים אסט. דער
 ]ארויסגייענדיק מיף. מיט באקענט דך האט איר וואס אברהם, שלמה ר׳
מבולבלקייט[ זיין פון

 הוא לטוב השם שעושה מה כל :שטייט גמרא אין ווי אברהם: ה מ ל ש ר׳
 מסתמא שדכן. א ווערן און אייך מיט באקענען מיך איך דארף עושה.
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 האבן פיל זייער דארפן קינדער און ווייב מיין זיין... אזיי דאך דארף
טרויב( פרל׳ אדיין׳ גייט )עם

טיי? גלאז א באקומען ניט איך קען טרויב: פרל׳
 זיך זעצט אנ׳עסק. וועגען .ארויסגעגאנגען איז הבית בעל דער בראק; ה׳

 ער־ טיי. גלאז א אונז מיט טרינקן קענט איר פרייליין. טיש, צום צו
בראק. - זיך באקענען צו לויבט

 אייך איך וועל פילייכט זייער. אייך דאנק איך טרויב. פרל׳ :ב י ו ר ט ל׳ ר פ
? שטערן

 אנ׳אנדערען. מיט ווי ריידן אייך מיט קענען מיר באהיט. גאט בראק: ה׳
מענטשען. מיט טאן צו האט מיידל. וועלטלעכע א דאך זייט איר

מיך? דען קענט איר טרויב: פרל׳
 טראנספארטירט געשעפט. א האט איר אייך. פוץ געהערט :ק א ר ב ה׳

וועלט. יענער פון סחורה
 איך וועלט. יענער פון הייסט וואס פארשטיי, איך )לאכט( ב: וי ר ט ל׳ ר פ

 מיך איר קענט וואנען פון אינטערעסאנט געשעפטען. גוטע גאנץ מאך
קענען?

 מענטשען. קענען דארפן מיר אז אזא, שוין איז געשעפט אונזער בראק: ה'
עס. שיינט סחורה, וועלט יענער פוץ אויך פירט איר יב: רו ט ל׳ ר פ

 פירן. ניט דאס דארף מען אריבער. אליין קריכט סחורה מיין בראק: ה׳
קאמפאניע. איין אין אלע זיינען מיר אלע. מיר הייסט דאס

זאך. גאט א איז געשעפט אונזער וואלף: ישראל ,ר
 אפילו בין איך ארטיקל. אייער זאגן מיר איר קענט אפשר טרויב: רל׳ פ

געשעפט. מאכן אויך קען אבער מיידל, א
אייך. פאר גראדע אנ׳ארטיקל האבן מיר בראק: ה'
צוגעשיקט. אייך האט אליין גאט וואס ארטיקל אן וואלף: ישראל ר׳
 איר, פארשטייט בין, איך שלעפן? צו שווער ניט עס איז ב: וי ר ט ל' ר פ

 ארומצו־ פעק שווערע מיט אונבאקוועם איז מיר אוץ פרויענצימער, א
זיך. שלעפן

שלעפץ. שויץ אייך וועט פאק דער בראק: ה׳
שלעפץ? מיך ב: וי ר ט ל׳ ר פ

העלפן. אייך שויץ וועט בראק: ה׳
שדכנים. אודאי זייט איר !לאכט[ טרויב: ל׳ ר פ

 איר מיידל. קלוגע א טאקע זייט איר אמת. דעם געטראפן בראק: ה׳
 גע־ האבן מיר טרויב. פרל׳ אזוי איז מעשה די פשט. א פארשטייט

 זאגט ווי אלייץ... מענטש א געשעפט... ארייך האט איר אז הערט,
מען?

געגליכן איז מאנספערזאן דער :שטייט מדרש אין ווי :ף ל א וו ל א ר ש י ר׳
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פליגל. צום פרויענצימער די אוץ קאפ, צום
פארשדכנען. טאקע מיר איר ווילט שיינט, עס ווי טרויב: ל׳ ר פ

 יונגעג־ א אייך פאר האט איד דער אט טרויב, פרל׳ רייד, קורצע :ק א ר ב ה׳
האבן. ניט חרטה קיין אים אף וועט איר וואס מאן,

 פע־ א מיט קאפ, א מיט מענטש א ווארט, איין מיט ר׳ישראלוואלף:
זאך. באשערטע א באמת יחוס, פיינע פוץ שטאמט האגד. דער איץ דער

לייכט. אזוי זאך אזא וועגץ ריידץ ניט זיך לאזט עס :ב י ו ר ט ל׳ ר פ
 יעדע אריינכאפן מען מוז יארען איצטיקע פרייליין, ניט עס זאגט בראק: ה׳

גיך. דער אין זאך
 ווי טרויב, פרל׳ אפלייגן, ניט מעץ דארף זאך באשרטע א ר׳ישרלוואלף:

שטייט. גמרא אין
 היינט נאך דארף איך ? אונערווארטעט אזיי דאס מען קעץ ווי :ב י ו ר ט ל׳ ר פ

סחורה. עמפפאנגען פארן
 דעם אפ מיר מאכן דא, בלייבט איר וואס שעה, האלב די אין ק: א בר ה׳

 בנאמנות, לעבן, גאנצן אפן פארזארגטע א זייט איר און געשעפט,
ארויסגעפארץ בין איך קאמיש. אזוי עפעס מיר קלינגט עס טרויב: פרל׳

 אוץ ריגע, פוץ הויזעץ־קנעפ פארטיי א אמפפאנגען צו שטעטל אונזער פוץ
כלה. א אמאל מיט קומען וועל

 שרוכים צונויף איצט פירט מעץ אזוי. איבעראל זיך טוט עס בראק: ה׳
 ווייסט איר בערז, דער אף צוזאמען זיך רערט מעץ טעלעגראמען, דורך

 מיידלעך שרוכים, אף געווארץ איצט איז עס בהלה א פאר וואס ניט
ווייבלעך. אוף שטייען און מיידלעך, אפן1ש. זיך לייגן

 שבע ואחזו שטייט: ישעהו אין ווי געווארען איז עס וואלף: ישראל ר׳
צייטן. משיח׳ס ממש מאנסביל. איין אף ווייבער זיבען אחד, באיש נשים

 אנט־ וואס יונגערמאן דער האט גוט, אזוי זייט מיר, זאגט ב: וי ר ט ל׳ ר פ
 איך געשעפט, פיין רעכט א דאנקן צו גאט האב איך געבן? צו קעגן

אומבאהאלפענע. קיין ניט דאנקן צו גאט בין
 טעג גאנצענע אפ ליגט וואס מענטש א געבן? אנטקעגן ס׳הייסט ק: א בר ה׳

 ..פארגרעסערן צווייען אין געשעפט אייער וועט ער בירזשע. דער אף
טרויב. פרל׳ אפגעמאבט, איז געשעפט דאס הכלל,

 אפ־ טעג אייניקע מעגלעך אויב אייך, בא בעטן וואלט איך טרויב: פרל׳
ערקונדיגן. מיך נאכפרעגן, עטוואס וועל איך צוווארטן.

 צענדליקער די אונז בא ליגן עס אז ניט. מיר קענען דאס ניין, בראק: ה׳
 איר אויב הענט. די פון ממש רייסט יעדע און האנט, דער אף מיידלעך

אנ׳אנדערע. מארגן צו אים נעמט א*ם, מיט אפ ניט היינט מאכט
 אונז. אף פארלאזן גאנץ טרויב, פרל׳ זיך, קענט איר וואלף: ישראל ,ר

שדכן. אנ׳אלטער שוין בין איך
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 דעם האט ענין. דעם אין אויך אברהם שלמה ר׳ איז אט און בראק: ה׳
 דער צדקה, בעל גרעסטער הער סביבה, גאנצער דער אין נאמען גרעסטען
חסיד. גרעסטער דער למדן, גרעסטער

? ראזענצווייג. אברהם שלמה טרויב: ל׳ ר ט
אים? פון געהערט האט איר ראזענצווייג. ה׳ יע בראק: ה׳
זיידנהענדלער. א אים: ווייס מען ב: י טרו ל׳ ר פ

 טאן צו האט איר זעט איר שדכן, א איצט און געוועזענער, א בראק: ה׳
מענטשען. באקאנטע מיט

ניט, איך פארשטיי מאכן, דאס איר ווילט ווי :ב י ו ר ט ל׳ ר פ
ענין. דעם וועגן טאקע מיד צו אהער גלייך קומט ער וואלף: ישראל ,ר
? דעם פון שוין ווייס ער :ב י ו ר ט ל׳ ר פ

אויסגעלייגט. ענין גאנצן דעם שוין אים האב איך ף: ל א וו ישראל ר׳
 ניט בין איך מאכן... ניט שנעל אזוי אידעץ, זיך, קען עס טרויב; פרל׳

 אסך דערביי איז עס צוג... דעם פארזאמעץ קען איך ...אנגעקליידעט
טויזענדער.

 אברהם שלמה ר׳ מינוט. א פון אנ׳ארבעט איז דאס אייך זאג איך בראק: ה׳
 אמפפאנגען פארן געזונטער-הייט זיך, קענט איר און קנין, אפ מאכט

שעדליץ( ה׳ מיט זוסע אריין קומט )עם הויזענקנעפ. אייערע

זיך. באקענט שעדליץ, ה׳ אווענד, גוט׳ן א ר׳ישראלוואלף:
טרויב. פרל׳ טרויב( פרל׳ אף )ווייזענדיק : ק א ר ב ה׳
 א מיינע הער, ליבער [ זייט דער אין רואלף ישראל ]צו שעדליץ. :ץ י ל ד ע ש ה׳

 ניט. צייט קיין האב איך רוסלאנד, פון גלייך קומען דארף שוועסטער
מאל? צווייטן א אף אפלייגן ניט האס קעמען

 איר אויב טאן. ניט עם טארט איר שעדליץ. ה׳ ניין, ף: אל וו ישראל ר׳
זאך. פארפאלענע א עס איז האנד דער פון ארויס דאס לאזט

 וואס גלייך... קומט צוג דער שנעלער... דאס מאכט טא ץ: לי עד ש ה׳
מיידל? א פאר דאס איז

 קלאר עם אייך איך מאך ווערטער דריי אין קומט, וואלף: ישראל ר׳
קיך[ אין זוסע בראק• ה׳ מיט אפ ]גייען

 איך ראזענצווייג, ה׳ אונז. בא באקאנט איז נאמען אייער טרויב: רל׳ פ
 זייט איר ווי לאנג שוין שדכן. א זייט איר אז געוווסט, ניט גאר האב

שדכן? א
אן. היינט פון אברהם: שלמה
 גע־ די בייטן אפט.צו אויס קומט איצט ערשט? היינט פון טרויב: פרל׳

 צוזא־ איז עם ווי זאנדערבאר, אזוי עפעס מיר שיינט עם שעפטען...
שדוך. דער אונערווארטעט אזיי מענגעפאלן

וועלט. אנ׳אנדער דאך איז עם אבער עם, איז מאדנע אברהם: שלמם
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 אררמקרקן. זיך טעג, אייניקע אף אפלייגן מק האט גערארפט ב: וי ר ט ל׳ ר פ
אזוי. זיין דאס האט באדארפט אברהם: שלמה

 מיידל א איז מק זאגנדיק אמת דעם מק. מאכט וראם נאר טרויב: ל׳ ר ט
אליין איינע

תכלית. קיק ניט איז זיק בלייבן מיידל א אברהם: שלמה
 פארנארן לאזן וועלן ניט זיך וואלט זייט אנדער דער פרן ב: י רו ט ל׳ ר ט

ניט. אויך
 חשבון דעם מאכט ניט, זיך לאזט פארנארן ניין, אברהם: שלמה

ריכטיק.
 בעל ארמבאהאלפענע קיין ניט מיר, איר פארשטייט בין, איך ב: וי ר ט ל׳ ר פ

מיידל. הביתישע
 פאר ניט. איר זייט מיידל הביתישע בעל קיין ניין, אברהם: שלמה

בחור. בעסטען דעם איינשאפן זיך איר קענט געלד אייערע
 איך ראזענצווייג. ה׳ האבן, צר חרטה נאך עס לוינט אפשר טרויב: ל׳ ר פ

 אין הבית בעל באקאנטער א זייט איר אייך. אף נאר מיך פארלאז
מיר? איר ראט ווי געגענד. דער

 איבערבייטן אייך קק ער מענטש. געראטענער א אברהם: שלמה
 וואלף ישראל ר׳ בראק׳ ה׳ ארויס גייט )עם נאף. האט ער תאם פאפירלעך, אלערליי

שעדליץ[ ה׳ און
טאן. שמרעס א אויך איר מיט קענט איר שעיליץ׳( )צי ר׳ישראלוואלף:

נעהנטער. זיך באקענט פרייליק. דער צר זיך זעצט בראק: ׳ה
 שוין מיר קענק איצט אנגענעם. זייער אנגענעם, זייער שעדליץ: ה׳

מענטשען. באקאנטע ווי טרויב, פרל' ריידן
 אנטשרלדיקט אייך. מיט באקאנט גרט אזוי שוין בין איך ב: וי ר ט ל׳ ר פ

 פארגעשטעלט, ניט גאר מיך האב איך איגעקליידט. אזוי בין איך וואס
■ מאכן. צר באקאנטשאפט אזא אויסקרמען וועט עס אז

 פאר־ ,מענטש אזא ניט בין איך טרויב. פרייליין ניט שאדט ץ: י דל ע ש ה׳
דער.מענטש עיקר דער קליידער, די אף קרקט וראם איר, שטייט

 אחי איצט איז עם מענטשן. א נאר אריך פארלאיג איך טרויב: רל׳ פ
מענטשן. רעבטן א געפינעץ צר שווער

 ארנז בא טרריב, פרל׳ גלויבן, מיר וועט איר ווייגיק. זייער :ץ י ל ד ע ש ה׳
 דאס מיר האט יעצט ביז נאר מיידלעך, פיל זייער דא איז שטאט אין

.גענויגט.. ניט קיינמאל הארץ
 נאכדעם נאר פארזיכטיק. זייער זיין מען מרז פארטיי א אין ב: י טרו ל׳ ר פ

אייך... מיט געורארן באקאנט נאהענט אזוי בין איך ווי
 זעט, מען זיך געפעלן מענטשן די ריידן. צר רואם ניטא וואלף: ישראל ר׳

 און טיש צרם וואט דערלאנגען מען זאל זאך. באשערטע א איז עם אז
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 עס טיש. צום גוטעס וואס עפעס דערלאנגט זדסע קנין. מאכן מען זאל
שמחה. א דאך איז

עם מזל. מיט מזל, מיט זיין זאל ? דא שוין איז שמחה די קיד( ]פין :ע ס ר ז
זאל מעץ נאר ווארט איך כבוד. אוץ משקה גרייט מיר בא שוין איז

עס. איר האט מינוט דער איץ אויסרופן.
ניט גאר האב איך באשערט. אין אייך שוין איך גלויב איצט בראק: ה'

שדוך א ווערט אמאל מיט בראנפץ. גלעזל א נעמען צו היינט געטראכט
זאך. באשערטע א טאקע משקה. ווערט אוץ

 גע־ איך קנין, א אף שוין ווארט דאס טייגלעך( ארן בראנסען )אריינטראגענדיק :ע ס ו ז
 באמת, שוון, האב איך אויסגעשטאנעץ. דאך לאנג. ווי ניט דיינק

 ממש שויץ איז נשמה די בראנפן. גלעזל פרייליכן א נאך געבייינקט
 שמחה, קיין געווען ניט מיר בא שויץ איז עס געווארן. אויסגעדארט

 א רואך יעדע מיר בא זיין פלעגט מאל א צייט. די ניט געדיינק איך
געווען. איז עם לעבן א ס׳אר אווא, תנאים. א אדער חתונה

 אברהם. שלמה ר׳ אייך, געהערט לחיים ערשטער דער וואלף: ישראל ר׳
לחיים. א אברהס׳ס שלמה ר׳ פארגעסץ ניט נאך האט מעץ זוסע:

 דאט בענטשען צו אייך פאר פאסט אברהם, שלמה ר׳ אודאי, בראק: ,ה
נאמען. פיינעם א מיט הסיד, א איד א זייט איר פאר. יונגע

 אריינגעקראכן איז עס אז באלד, ווי להכא, דאתא כוץ אברהם: שלמה ר׳
אפ. ניט מיך איך זאג לחיים, א מאכן באם האלט עס אוץ ווייט אזוי -

 בא שמחות מערן זיך זאל עס אז געבן, זאל גאט אידץ. אייך, לחיים א
לחיים•( )מאכן אידן,

 ר׳ כבוד, אייער איז דאס אויך. קניץ אפ שויץ מאכט וואלף: ישראל ,ר
 זאגט מ?ן קבין, מאכט מען איך חשובער א אונז ביי זייט איר אברהם, שלמה

גלעזלעך•[ די אן גיסט זוסע טוב׳ מזל
 א בראנפן. גלעזל א בא אברהם׳ן שלמה ר׳ געזען ניט צייט א שוין זוסע:

 שמחה. א בא בראנפץ גלעזל א נעמען אברהס׳ס שלמה ר׳ קלייניקייט
 לחיים[ מאכט )מען אשם סט׳געהאט חתונה א אף טענצל א אברהס׳ס שלמה ר׳

 איינע זאך. גרויסע א גאר איז כלה הכנסת פוץ ענין דער אברהם: שלמה
 אף טאנצץ אויך פלעגן תנאים די הבא, לעולם קימת שהקרן זאכן די פון

 ניט זיך פלעגט ער אז טוב, שם בעל אפ׳ן דערציילט מען חתונות.
 א אף עולם גאנצעץ א מיטן איץ קאזאטשקע א מיט ארויסצוגייץ שעמען

חתונה. פרעמדע
 חסרוץ. א איז דאס ארונטער, גאר עס מען מאכט איצט וואלף: ישראל ר׳

חתונות. אמאליקע די ווייניק זעט מען
 א נעמץ צו מצוה א איז עס אז זאגט, אברהם שלמה ר׳ אז :ק א ר ב ה׳

פאר לחיים א מאכן לאמיר גלעזל. א נאך איך נעם בראנפץ. גלעזל
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פאר. יונגע דאה
 וואלט אברהם, שלמה ר׳ הארצן, אפק פריילעכער יא שוק איז עם אז :ע ס ו ז

 שלמה ר׳ אוף, זינגט אייכעט. ניגון אהסידישען הערץ וועלץ שרק זיך
געהערט. ניט אצייט שוק בנאמנות. אברהם,

 אניגון. אייערן הערץ אויך וואלט אבער פראסטאק, א אפילו בק איך : ק א ר ב ה׳
 א נאך שוק זשע גיט טא ניגק, א בא האלט עם אז אברהם: שלמה

 האלט האט עס אז ניגון, א פון טבע די שוק איז דאס בראנפן. גלעזל
 אויך פלעגט השלום עליו ליבאוויטשער אלטער דער בראנטן. גלעזל א

 מאכן און אן )גיסן ניגון. א פאר בראנפן גלעזל א נעמען צו האבן האלט

ניגון•( א אן הויבט און הכנה א מאכט אברהם שלמה לחיים•
 פארזאמען וועל איך אפגיק. דארף צוג מיין אנטשולריגט, טרויב: ל׳ ר פ

סחורה. מייגע
 מוז איך אנגעקומען. זיין אריך שוק דארף שוועסטער מיק שעדליץ: ה׳

היילן. אויך מיך
געדיינקט, שעיליץ( )צו אפגעמאכט איז אלץ געענדיגט. איז דאן ק: א ר ב ,ה

זיף געזעגענען אוף• שטייען )אלע רעלג דאס אריינגעטראגן ווערן דארף מארגן
אם( שעדליץ ה׳ צימער• איר אין טרויב פרל׳

נגון, חסידישן א בא גאר שוק געהאלטן שמחה. גאנצע די צושטערט :ע ם ו ז
 וואלט זי אז און הויזען־קנעפ. אירע נאך פארן זי דארף אמאל מיט

 אויסגעפעלט אודאי וואלט קנין, צוליב׳ן מאל איין הויזען־קנעפ אן בלייבן
וועלט. דער אין קנעפ

 ערשטע די אף חשבון. דעם מאכן און אידען זעצן זיך לאמיר בראק: ה׳
 אונז ער טראגט מארגן במזומנים. טויזענד פופציק מיר מאכן האנט
 מיי־ די פאר איך גלייך: אונז צרוישץ עס טיילן מיר געלד. דאס אריק
 נא־-׳ פאר׳ן אברהם שלמה ר׳ און בחור פארק וואלף, ישראל איר, דעל,
הלק. זיין אי״ך באקומט זוסע אק מען,

 זייט• איר מענטש אנ׳ארענטלעכער פאר וואס אייך,׳ אף געזונר אזא :ע ס ו ז
ניט. אייך צו האבן מיר וואלף: ישראל ר׳

 א ווי פרנסות, אנדערע קיין ניטא איז עס אז באלד ווי אברהם: שלמה
צופרידן. אריך איך בין נאמען,

 א פירן צו האלט האב איך דרייער, א בין איך אז ניט מיינט בראק: ה׳
 וואס אידן, הערט, צימעח איבער׳ן אדום ]שפרייזט ערלעך ראעל, געשעפט

 צונויפפירן לייכט אזוי זיך לאזט עס אז באלד ווי איינגעפאלן. איז מיר
כפרות. אף געשעפטען אלע מען דארף שדובים,

 אונזער דאך איז דאס שדכנים, דאך זיינען מיר :ף ל א וו ישראל ר׳
געשעפט.

 אנטווילף צו ברייט זאך יעדע האלט האב איך גארנישט איז דאס בראק: ה׳
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 אוועקשטעלן דארפן מיר שדובים. פון ביורא א עפענען וויל איך לען.
 בא־ ברייטע פארפירן דארפן מיר אמעריקאנסקאמו. פא ברייט, זאך די

עסק. נייעם אונזער פון ארט צענטראל א גרינדן דארפן און ציאונגען
 מיר קלערער. אביסל יונגערמאן, איים׳! זיך רעדט וואלף: ישראל ר׳

 נאך פירן צו נאר דאס פארשטייען און אידעץ אלטמאדעשע פשדטע זיינען
שניט. אלטן אונזער

 אט גרויס. און קליין איר פארשטייט פירן, מען קען זאך יעדער בראק: ה׳
 דער אין און שדובים, צוזאמען פארט שדכן, א למשל איר, זייט

 אנדערן, דעם איינער זוכן מיידלעך, און בחורים ארום גייען צייט זעלבער
 צענ= אזא מאכן דארפן מיר הענט. די אין אנדערע צו אריין פאלן און

 אופגע־ אונז בא זיין זאלן מיירלעך און בחורים אלע וואו ביורא, טראל
 אגענטן, אונזערע האבן פראווינץ, דער אין פיליאלען עפענען מיר נומען.
טרעסט. מין א בילדן און שדכנים באהנטע אלטע צו ציען

ביורא? די הייסן וועט ווי וואלף: ישראל ר׳
 שלמה דירעקטאר הויפט שדוכים. פאר ביורא אינפארמאציאנס בראק: ה׳

פויזע( >א ראזענצווייג. אברהם

קאפ. גאונישער א אוף. ארבייט קאפ ער ד וואט אווא, ע: זוס
דורכפירן? דאס איר ווילט ווי ווייטער? און נו, וואלף: ישראל ר׳
 מיידלעך. שיקן דארטן פון און ליטע דער אין פארן וועל איך בראק: ה׳

 טראנספארטירן זיי וועט און גרענעץ דער אף אמפפאנגן זיי וועט זוסע
וואלף. ישראל דא, ארבעטן וועט איר דארף. מען וואו ווייטער,

טאן? צו וואס איך האב וואס און אברהם: שלמה
נאמען. אייער פון לעבן וועט איר בראק: ה׳

האטעל? מיין מיט טאן איך זאל וואס און זוסע:
 שעה האלב איין אין אז האטעלען, איר דארפט כפרות פאר וואס אף :ק רא ב ה׳

 קען איך אז מיך, בארעכן איך אז טויזנד. פופציק פארדינט מיר האבן
דערצו. מיך נעם און געשעפטען, אלע איך ווארף פארדינען, לייכט אזוי

 אנטשולדיגן אייך בעט איך אידן, ליבע פארשאפעט( אריין )לויפט שעדליץ: ה׳
 צופארן קומט שוועסטער מיין אזוי. איז מעשה די מאל... טויזענדער

 געשליפענע צענדליק א געבראכט מיר האט און רוסלאנד. פון אקארשט
 א בין איך ווארט איין מיט רינגען. צענדליג פאר א און בריליאנטען

פלאץ. אפ׳ן מענטש
? דערפון צרה די איז וואס אה בו :ף ל א וו ל א ר ש י ר׳
 איך דארף קאפיטאל אזא מיט אליין, דאך פארשטייט איר שעדליץ: ,ה

שדוך? זא א טאן דען
סוחר. מעשה ניט איז חרטה גוט, אזיי זייט ניין, ק: א בר ה׳
געמאכט. ניט אזוי ווערט אידן בא מוחל, זייט ניין וואלף: ישראל ,ר
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 אף משגענער קיק אז אייך, שווער איך ווילס... איר ווי שעדליץ: ה׳
 בריליאנ־ פיל אזוי זיך, בארעכענט געטאן. ניט דאס וואלט ארט מיין
 אפ־ ווי שטיין בלייבן אלע ארוים• )לויפט אנטשולריגט ... אפ לאז איך ...טען

סעקובדעף( אייניגע פאזע• פערגליווערטער א אין יעדער גענומענע׳

אוונד? גאנצען א אפגעדרייט מיך איך האב וואס צו וואלף: ישראל ר׳
? טייגלעך די פאר און משקה די פאר באצאלן מיר וועט ווער און :ע ס ו ז

 פאר איך כפרות. אף אויך טויג געשעפט דאס אז זע, איך בראק: ה׳
פעקל. מיין כאפן בעסער

 האט וואס גזלנים. צוגענומען, מיר איר האט נאמען מיין אברהם: שלמה
נאמען! מיין מיט געטאן איר

? געשען דא איז וואס פעק׳( יי מיט זיך )צייגט טרויב: פרל׳

שנעל. פאלט פארהאנג
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מחבר. פון פארלאגן די צו ווענדונג א
 פארשידע־ אין ארומגעווארפן גורל דער מיך האט יאר צען פוץ משך איץ

 ביטערען פוץ טרינקען געלאזן מיר צייט, דער פון שלעק די צווישץ ערטער נע
 האב אן מלחמה אנפאנג פוץ סוף. ביז׳ץ אויסטרינקעץ אוץ מלחמה דער פון כוס
 מאמענטן. איבערלעבטע פוץ בילרער מאנכע איילענדיק, אפווארפץ, געפרואווט איך
 א נאך מיט פארבייטראגץ אנגעפאנגעץ בילדער זיך האבץ מלחמה דער נאך

 יאר, פיר לעצטע די אלטע. די ארויסגעשטויסן און אימפעט שנעלערץ
 מעגלעכקייט די געגעבץ מיר האט אטמאספערע, רוהיגער א איץ דורכגעלעבטע

 אוץ ארדנונג. נויטיגער איץ בריינגעץ אוץ איברצוקלייבן מאטעריאל גאנצע דאס
 דרוקץ צום פארטיגע מיינע איצט ערשיינעץ ארבעט דער פון רעזולטאט אלס

 דראמע א מלחמה": דער אין אידן "די —מאנוסקריפטן: פאלגענדע
 פעווראל דער נאך ביז מלחמה דער אנפאנג פוץ איבערלעבונגען אקטן. 5 אין

 אידעשן פון "זכרונות — אידעש. און רוסיש אין געשריבן רעוואלוציע.
 פון תקופה דרייסיקיעריקער א פון כראניק א ישוב": לאטגאלישן

 דור "א — מלחמה. דער פון צייט דער צו חורבן זיין ביז ישיב לאטגאלישן
 "די — וואנדל. שפראכן דעם איבער איינאקטער, שארזש א הפאגה״:

 איינאקטער. קעפלעך": די איינגעטשאדעט האבן קינדערלעך
סצענען. ביבלישע


