די
מיה
גראנדיעזע
פוז לובלינער רב ,הרג מאיר שפירא זצ"ל

רבנים און רביים אין זארג פארן ווייטסרדיגסן גורל פה דסר י לובלינסר ישיבה-.
גאנ^ז לובלין האט אבגלזגסבמן כבוד חזם גרויססן נפטר  -ריהי�נזנדנז הספדים.
וואו גלזפינט זיר חזר סבר -.די לויה איז ךורד אין מוסטלזרהאפטלזר ארדנונג -
1ו6יהרפ 1וווןרון *ין ד,ויף ?ין דור
ישיבח ,דןדט זענען ןמקקנושפעלפ
נוווןרון שטיהלען1* ,ין חולצו זל
חןנון פערניסען ערטעו 0? .חןנען
ול ופ(ן1נון (ןושפוהור •ון לויה-
קןפיפופ *ין אייך ווויפןפ הרב
לווולן.
ןפלניעל ולו נעייון !ופן לון ,ןו
י

לינלין נעדענקט נישט אזא לויה .ד*ן די תלפלדלם זעלנטט ,די •ור• קופפוננורנ *ין *נועוע חיץ רעם
 1נןהל זין די ןנטללנ1הפור — שידנננ אירנענס-קיןפיסיעס *זנטער הןנען בלפנעמלרקפ *וין דנו? .נרימ
פיר מולון זל נישט נללען .ריצסינ דער •לחרינ! (ין די יו"ה נרןפ1ערנ .טריפנעלדןר' *ין .נרית חיילי.
נו וןנון  ,30ייצטיג 1י >*1ון  50קאנסאר ,ק*• ר*?!* ,ללזנננערנ.
?ויוענר .דל נרייסקלט פין רור לויה
דווין,
*:ז נ.שס*נען דור עיקר
די יויוה ווענען דער • לינללננער דורלנער *יין הןנען (ין *יפעטיט
וין 0קלמר זיז 1י *יהד נישט נו•
קיםען טחטת 0ונ0ןניו 01• .האש 1יך ?טירח פין לונלינוו רנ ,יונלנע הןם פאסען חסידים דן נעלןזס קללן ליו-
נו(יהלס בעניהימ ,אי יפרי כטלנע סר(• ? אזי' מלם אי . 1נרלס .ן*!1קלי!11ן לי! .*11*1 •...נ*צ 0שיז' ססן *<נ*יי(.
ער-ססיטינג  ,מין איו נעקופען נעיע• *<1וו דור !אנזער וועלט ,הןס נע• הערלין 1נ(ןחר*ן *ין נענאננען *1ין
>1נ>ן ן מענש ,יועינער ווי! *וועקנע• זונדערט שסןרק !ערולרקס *ין די ני פיס.
אינער יער לע( 11ין לי*1רט|מ• אי יסעויינען סימן! .וליוון לא ננען
די •ייבענוערסןנטע רנללם זענען סקי חןוון דץ? דערמלל ?1י10ו• מ*ר0ון הןנען דן די רעלענוניעס
ריסען געווןוען •ון דעי וועלט (ין שצנוחרינו •ין לינלין שטודט *ין
פיפען פין 1ל.ינע נליהונוםםו יןהרען .שטעדטלען .יארס הןןס מען נעשםיעסס ןנער נישס !וקיםען ,וערפור זע1ון שסולם ןנרורו דעלו1ןניוס (ין פער? *1יס1ופישפ סיסן ?יוליקים* ,ויי  ,ןו
ן פענש טיט בוענענרער ענערניע * )111יין ,א 1עט קיטון קלן לינלין די 1עקיסען * רללחע *נרנרע רנללם *ין שיעדענו 11וולשן(סליצו ןרנוניוןנ? ווענען ן נעזינדער ןרפ (*ו ולדו•
שע61ערלשען פעניועראסענס ,פונש ,נועססו ובלם .טיטן םשןוסקןיווו ,ווהר (לול רנ1יס .נמישון ו" *וין יוס* .ינסטיטוניוט ,שילון ,חדריט *ין לו1ן1י*ס ודן !ו* 1יו שיין קל!
*
מולצער ?ין עקשניתוינ נענאננען נערור *ין *לוקסןנורוו נר*ש* .ין *סן נולינין"ר.
ו1 ,71 .וקופען *יו פען ן1ור ןהן ולו !לשפ !ומון.
פענור  ,ןהן קרע1ץ *ון ןחן שים
אייך דעט מונ ,וועיכען ער הןס וין
אילן! אננעוי ללנענס .נומ*ו0ט פין *לו
ופליצו נוהנדלינ קהלות וונון * *ינוןר פןניו ני געקיפען .פיר הן•
לונזנפ שמוולנקלפון *זן זין •וו•
?ועוע 0ויל1עו הןס *ין !ןפען ולן ולנענעם נןטון  1500ול .וי
געיוען רעורווו1ס:רט דירן וללווו נען נענללפונס דן גוווונדעפ *ין
מןססען ?ולן ק*מך >עגען ז.:י .ולו (עריי*לסו1)1ן ,רוט טיסגליעדור טיט דער 'שיצה *ון *וי(מערקו*ט נעסאנס (ין ווו לי1לי1ור קהלה ווקלורט? .יוסוקןמוו קהלה  1000זל .ועו
ולנו יןחוון (יול נוללססעס ,נו•
ןו •ין ו,ל יןו,וי1ען *ין קינ(0י •1מןושןמוו וןזןו גיםנאיד הןפ ?רי-
ש*(ען ,נענייס ,נושורלננון ,וזי הרב דל ?רעועסען נר*ש .נןר שטןרק אנ? *ו פלט *פולון דל •דוס! *ין *וו
ישיבו.
ועו
מעט
!יוושוט,
יןחוי1ון
מןפ ווקלןולוס  2ט1יז!נד זל• .י*?
זין *ויפנערריקס ?וין זללן גוווהן הןנען דן די רוורעוענסזנ• לן1ע פהוט פון * 1ר1י0ו עולח ,חלזל
לעת•! הןס
(ון די
וזולען נישט *יפשטןנד ו1י10ו!ןו.ל 0מווון ן סיפ! •ין  4זו 0פןזיו  13פויזונד זל .וי 1יח•
1ערגער אין 1רו• טען
ל^דזשער *זן ?יעסוקן? די *ללטימען
הטוד-רעדע,
•נער
*
סויוענו
בלם
ול
יל.
?•שר
צ
נרו1נען קללן נו11יו *ינ(ןר? *ין
•י!
יוקצ-שזל ?ין קוןקוי '. 1500
ויער קהלית .ויעלהו חןנון *ין יוע• זללן ני
גער וזן ת:0ד נוויונפ ?וזן אס חן גון וועלגע _פון הןט (יול נורודט פןניוס .פון האס *ונו נו1דון1פ דל וייח ,מן 0ע 0ללוס וי לינלינור •רעזעפ זילנוו  5הינוורפ זל .ןני •
נען זין 6אר אירס נעע(ענפ אידס
לללדער הןס קהלה ,ח|(? !ו ו?ו• *ז 1לו ?י1נוקן1ס!ר לי1לי1וו יוד  3הינ•
נין! וזענען( ,לעל ורלטורו פענליצ• *זיף דור דנזמ (זן *דפיני0טר*ט:יון ז*ן ני ודלודי1ען *ין
מולון ?ק קהלה *י1ט!רשסי!ון רעם וורט ול1 .ללצ!לטי 1הן? ?רויעפ
סןלןנפ רןס (זן דור ישינח.
פון וס נישס פקללס געויען .הןנון
קללטען •ור זללן ?!••ורישון
די זשירנוליססען דורטןנט *1דורו וןוינון (ןרשלן! 01111• .פןויר הןפ פןזזו נופןלוון ,ןז !ס זענען •ור-
וזן איו' •לונליננ איו ון! 0לץ אי?
קחלח
?יו געלעגס נעווןרן ?ין !ןטון •ק וור )תןרשןוור
חןן  70ניי1*1ס זל• .ין וי ישיבח•
סיר נרעננען 1ישם די !וטון (ין נליפון ,ויען *ס
נורנוריטון נוויןרען.
ווקלןרירט 10 10יז!נו ול? .ווווס ןקניןנערון .חולצו הרב *•יון הן?
•לןנם טיעך די רנלפ ,ר11י* 0ק ס(1ניולו דולנ? דור 1וי)ד*-טלן ,ןווו * 01לו •ןו•
וןס *לז מלרקט
*ין
?ין
טסוטוול
קרן•
ווו
1ןטון
•ין
ן ננעהו ינען ןרג*1יזיר*|.
גזןסען? ,שיט דור((ו .זיללל * 01יו געקיסען די •טעויינע ווו(ו1י( 11ין
?ין פו1שללצו הער1ער *ין דור1ןר *יגז אינמעניין זין ןלו ני (ורנל• דור 'שיבח .דןפןלס ויו !ויוון ןר? *ןמוו קהלה  1500זל* .ין ?ין
*ו* טרייער .ורשט נעגםען הן 0טען
1וווהן ,מי8יול *נורקו1י 11עט הןט צענון *ין פיו מילון 1לשס ויון 1ןנידרפ ן םווניולור •יוסו-ןפס,
דערטןנען יי נעטען ,וזולג! ו111ן
רן1ק יוולצון די ?רו0ע(-ןרשווחער
זיך *רזוןונון דור רב ש1ירן *ין
*
יומין(< ,ילי נל ולנו •וענלויולו *וגו ין נוקןנס*( ,ר (ערקיענעון וענען ווענון *לופ ?י11ןרפיר 0נע•
דום ויויפ (ין ן1וודו.
יוןוון ?ין חן1ון נעח*ט וי 10011
געננור.
( ?*1גו בעקומען צו ביליגע פרייזעז (וין םאסאנראםיע
?רעסע-פענשען ,ווולצו זענען !ו -סענליצקללס ?ןד ןרנללס.
*ין ווווןר *וין *יו סעגלין •11
*!^?,ני?" ?<מוי0ק* 37
וןפןלס ןנור חן? נעלענס חרג
מןרון( ,ו ולל ןון ריויגען עיים .קיטון סווויול וין ווזרשן ?ין 1י|
1ל ןון עננשןפס *יו וןן ניזט נע• לןדו* הןנען נלשס ;וח* 0דן *י ר' *0יר *וירן ?ין ולן הןנד הןס
קיטען  11קלן שיט •ןרוןל .רער דון' וועטען ני וועניען *ין •ין וועמען  Iדןס !יץ ן ר1ןניויר...0
*דץ הןס נעהומעוועס ו• סייס (ין
יעדען ולנעם1* .י 1טען הןס נןר
•ינקסייך * 1זל1ור ז*1ון !וקי -קןייניק סשןוייגסק•  ,םס*רןססע ןלע?
!ישם !ופיוט הןס טען וין *ין ורני'ן
נישט נעשסווס .פיו11חןל|ון 1י רעו טון נזנז(ןחרון וי •ןושפוהור •ין 'ןרסשיק ,קןפיטןר ויעצןסן |? ,לי•
ןוונוננ הן( ,0ערשסעהס וין* ,יין דוו •*צ? :תינו-יוןיוווןד• ולו? 1ל.י-קןטענד*נט ,וסליצ* חוצורו ן•• •
*ין דנו *ישמר ולחו די ?ןלינל !ןנקי ,נןנורןל דןנרןדזשינק' • ,יל• ניעוון *ון *נו .ולל ןלו ו>*1ן *רל•1

פון די ארומיגלז שטלזדט

די לומה וונפ *רייסריחד
דן 0האפ ולן ןנור *ר1
וינפע1ל:ן .די טהרה ?ין
חןנען •ורמפון (יול
*ון וי •ןדשטעהור •ין
יענען די !*1ננ נלט
דו1יפון *ון *1מןר,0

נלפן.1
,ומיון (|י
די ד0,ודלם
םעהר *ל0
דוו מןנט
נעזעסען *ין

אנדמרט תזמזגאצינזס

די החלות

דנזסלאראצילזס פון די סחלות

אויפנאהמעס
אלע
פון
שפירא
זצל
פה דגזר לדה
חרב

פארשטלזחסר פוז דסר מאכט

 11וגו לויה

ד�ער ?!רבז�עולדת

* ,ין געפיהרט הןנען פיר *יהם איהם נוווןלפ אלנפאסען ,ווי ,אניות וינער םוו טען דן נו ן וזלמיד-חצם
ישואל /סלם-דוווסאם ,שםןופישוו ווניחון טלם אצםונ! ,מי ני ן הו•
נעצסען נו ולן *לנלנער דוה...
די נאננע יידיש* מול? ויו נע? זון ועם נפטר ני •ודמןר•*) ן בריק
מי ב*)|ל *ון מ*צ!וי 1קלי11ון וב אין ?יוםרקןוו .לונלין ני *•'לי צווון *ין 1ישם נעבען *יחפ ןוני•
מןוון א1י6נעוורערס .םולענוןן• ,ון ועם
הללנטיגען ביו ני רום די ווורטור ו * ר ,דור מונ-חל• לאדי  ,וענען נעווען נו  111פאר דער !םון ןווו !*נינוצפלגון.
י
לובלין.
טולווןן *ין ראדלן האבען וין *ל!
*פןלי1ון
ן 1ו1ים*ן *ין שח ווון ק*פן *ין
זור *ון באד,ן.ברעכער ,פאר חולצו! *יפוןון1ם!ו פיגור *ין היינון !ליסם.
שטעדט וון לענדער •ינאנדערסראנען
*ל 01ןנור *יו ין נעווען ן
א *1יםןרים!ם ,א מ!ל*-00יים|רל• דור ןוםןוןקםישור חולם חןם ור
די שטורומון (ון ןרם *ון נלם הן-
!ישם עקזי ססלרט ,דור פ י ה • סוס 1ל יידון מןלפ ור טיס דור 1וד,ןט דירצניזונון דום 1ודןגק,
קיונורו וין א:1ם1יהרללבו לדיווח ( אקס.
*!!
מענון דור ?סירה *ין ממון דור
חוב ר' פןיר שויון.
ר * ר *ון פאהן טועגער פון מילין• נלם 1וחןי*ן ,א 9ין ראש של על• ןו .יוה ו1ייתו לישראל• בלם הל•1
לויד• ,ון מרב ש*יון.
!ר ןלל) הן 0נעווירקט *ין פיט 1ון יודען *לן אלו וקו! מולם ,הןם *ני ה1ולה ,חו1*0ם מןרם *לו ווןל• םי!1ן דוו ויו סהלל דום פנ1ד הה1וה,
פון
הןפ
קניץ
מי 1ןר ן לודלשוו
לובלין
זללן
וונסורנינרומון די רחמניתיוינו •11
?ורון!
1י1ו1ו*1ן
I
נום !רשםון *ין ל*נם1ן מאל זיך טען וין נעפיוט אונסערוואיפען.
זין דורמויספ ,ןו וין ליבלין *יו
ה ר ו ן'. .
*ון נו ווו מדונה איז ור נעגאנ• ניהינ! נים תורה-לורנער ,חוינון
בעשטימטון קןללר ?ון 011ןצפ וס גולןוט •י
* ל ה ם ,דור ל*!1די*1ר ש*רוד!ל !1ן מים וי1ו*ן-שויט *ון *1ין יוו! דום !ולנסםבוחויסםולן •ין לורנון
ןמוק (ין דוו מולם ן ייוישע סער? מן1ינוו *ין ! !•!הווודיגור.
זונלי נקללט.
ני י י בב *יו 1ןן !ומון ווו הרב •ין ח<ל-0]1קרן1ם ,דור ני אנארא-קוואל שםאוול נום ?' ודוסםןל וין ן1נושי ני 8א אץ ןווי ןוים ןרל81יד,רון
דן? 1ן11ו יידיש! לינלין( ,ין שויון ,ני רעשינ האם !ר ילל; ל• •1ין בםהין *ין אייפו1י!ר ,ווו פלס• סולם אין נעש אפען ן ליצם-םירם•'•'. ,ותו של י(ת באהל' שםי.
1ו1יס !ין קללן ויו !עצםון נ1מען
1ו1ם-מע 1דווצנופןצס *ין נאנ'ן אלל• סיר •ון חןרם *ין שריופ ,ד1ו *י *יו דןם נלינא ןוער סאנןק,
 .דן 'יפי'
�? .ין 1עמען 1ישט
*וין דעו 1ן
וור* ה610ר האס מתקן נוחו! ני
!ונןרם'! זונון נעווון די אופשםו!? ופיו האש וון עפוד חתמן •ין 'ודי? -יוסרקןח ןדור לובלין ,לןד! ני
נלויז !ו(ת (ין ן ל1יה ,נןר םיםנו• דון* ,ל מ!לצו !ו חןפ (!וניפו! שון וולמיעוון *1י8שוו*ינ ,1ווו שווםור מןושן *ומעםום ווןלם' וו לליונען די תירה אין וועצענסליצו
םללינט זין *ין ?וי(ריצםי1ון פיו6ון
ווו א1י0גושםרןהלס ולן נריים ליצם וום ?רשיית ,ב1י די מירד ,וןל נלשם •ער.
דןפ לובלינור רבנית* ,ז !ר זןל * לב י נ  -ב  1ו ו ו  1ו  1ו ו ר ,
טרויור ,וי�1פ לונםון ווו! ,וון! 0ישם ןרויסרי(ון ני זין ן בענרינ•  .ווווופיוים מאביו? — ני ווו .אור חםאיו• און נונוינדעס ישיבות! ,וסון ווערון און נןן  2300יןהר
הרב שוירן הןם דורצ1עפןצם ?ל •
•ין חולצו! וום .נחו מיוה• חןלם מוום ווון ו!ם  • 32יוהרינען ר�
דום* *ין אוננונרינדוסו !וננור• ? י י ג י  * 1ר רו ה...
*ור די !ןסון •ין וונזעד שםןדט,
שן(ם *ין קןפף ,וין מןם !ווםור
ולן ?פתוו מקום מנוחתי הןם .נע• !והאם וי  .ישיבת הצמי לינלין�  .אין מאיר שוירן 1וחןר(ון וי לןויננ •ין
!1111
*ין נוקיפען קלן לינלין
•ורזענליצקלט,
שסןרקער
וי
תימוו-לערנון
מןס
*לס
ואר6ם 1לן וןרם! ,וין יענ1ם בור• ןוא אויסןויםעט •יהלען מיו ייד1ן אלנ:6ו,וען וןס
•ןרשםעהעד •ון •!רשיודענו מיניה• וער סארטנער* ,לס ה!£טי1ער מיז נעל ,וואי סיריה!! וי גוויסע !ומע -אין אינםיגען ויו ן םןננעל און ועו הו* 5ייף יעדען 'יו ,אלן ון ו סןג
טעריימם ,רוורווונםןנםון •ין הינ• דןן זלן ווו קןטף .ןבעו וט הןט ון •יהרער און *ויםןריס1םען ,וי נ6טר איו נעחען ואיי וערני אין אין נסשן  7יןהר !אל מען רעם תלםוד
וורפור קהליה .םוו1י1ל! 1ינון לובלין שטענויג !ומויסם ,אי מיםן  .הצפי לובלין" ,וועפונס נןלוונו קלם !!ווןפונפ פיט אלו םןווונע טיטלן שםידיים דירצמאצען.
אין דור .דן יופי /מעלצען פ�ל•
ן!1ון 1ע1רע11ם !וווןרון *ין בעמו• הרצ שוירן *יז וינזוו שפןופ •1ן פרביץ 1לן הירח *רבים !ר הןם און אלנענשא(טען ,חעלנ! וןט אלנ?
,ן נען י,יען אין אלו וולנקעלען (י!
1ינ( ,1ןרשםוהור •ין דעו לוולשער רלצעו !1ווןוון פיפ * נוויסען 'יו .נון עפליבו הינוערפ 'ןהר ןננוהויגען טינע ביויוענוע יעבען •ןועוט.
ן
אלבינעו שפלנעל ,הןפ נוווהפ רער וועלם לעונען ,בללבט דןס נרעס•
*ין •וללישוו ?רוסו זענ1ן נוקופען מים ן קלו1ון קן? *ון ורשם !וצםון מלפעו נו ווובען.
*
אויף ויין געויצפ .מיהןמ קללנמןל י טע וענקמאל  ,מים מעלבון ו1ר מאור
ווי
קלן ליבללן ,עדי ני קו1ון *ל1ור1ענן הןבון *לו זין *'בורנללנס,
ןוור
ולן נןרפו! •ון ווו ישיבה ,ווי6ן נישט נוקןנם וויסען ווענען ווןס ער המלה האס וין נושסעלס אין ועו
 "6דעו לדה !! !ויורו ?וסיס 1לו• שנול  01הןנון וין •וונונוען •ו•
י* לעןער .וי ווי(פווקזןםקלם (ון ריפ •ין לובלין פיפ ווו נןננוו ר*1ד 1עביעס •י! ולן ליגליננס מערק ,הןט פלט ן סעקונוו •ריהער נעטראנט !ושינסו (ון יוויש!ן •|לק.
ןןעני! *י! !!מען וי נןהל •ין וי
ו,י1וווםוו סו:זו1םער ויינ 1ישפ 'יולשער ?ין !ישם ליוישר ח עלפ וין ועו םיען ,בל ועם !וים ,וווי ןווו 1ווווט .שטע1וי• 1יל טיט
1וםוו-ןמע1וען נלערלל פינים ואנות ,חעלנע ויןל• מעיצע וענען געשםאנען נןהנס ני
ד'
מיללאנען יידען (ין ?וילון וין פהיץ בלויי ן וא!ק וום מןס *וין יי? ור •לונם
,ןילען *יז נענסען נעווון !וויונ? נןוםןמסק* * 57יו נעווםען * ייו ולנונו וין ןינסעוהאלםען םים ו ל -פען אוירצשניטיין •והינון פענש איהם אין לובלין .ועו אונםעונעשרי•
מימן נןפון ר' מאיר שויון.
נענע אי! פרעמז�ע  ,מימן ונים ני לאננ ניזאמעננעבוןנען ,שפענויג בענער האט נעהאמ ועם נצוו אין
דום קלן לובלין.
לובלין האט !וגפ !עמון רעו•
*ין *ינפ ש1ין ניריק •ון ווו לויה .ו!ם •ןסןו נ^נןנסישען בנין ,סי! *ללנעו אלללן ניט וונקע! *ין אייפ• ון! 0ליק צי ןיין אלן !לן געועלשאספ
מענשען !והון וין פינאנוער .פי? חןנע! ווד קיל הווה חורם *לננע• •יהוען ,ןהן פיסהיין •ון קללנעם• ,ון וער ערשסער סינוס ,ווען וו
•יהלם מל ןז1ל די ייולפ ו,ןפ ז:ן
נענולנען ני �ער ?עוזןן ,מעלנו וון יין •ינןנועוגעהן .נוויק נו דל שליננו! ויון וי וםור>-ןליופ *ין ין ,בל שפילער נוננוושא6פ •ו! 6י ? הןס ם-ס ' 10ןהו נוולק נעסועםן
לע .הןפ ער !לן בושפלפפען נלעל ול ליבלינור ווו ,וועלנער האס *זוי
רעוועזענסלום וןס לונלינער הלפען ,ני ןונלפ ,ני ו*נ1ת  ,ני עול ווו לי6ס.
הןם
אונבוחמנותדינ איהם •ון אונו נונו•
ליג1ן וןן דעו ופיו *ין קואקיי שסונוינ וווננ1וענם.
וננוה.
נ09ם (ןהוון וין (ינןנועו1* ,י•!
* שמלנעל האס ער נעהאס •או אלו רו�בט.
הו נ ש*לון הןס פיס 1לן ?וו• נית עילס *יו נינעקיםון  1ניויסע -וון וור מהר ל וין •רןנ בל ולערן
בלם לענען האס ער *יועקנעשןנ•
וענל יצקלס •עווואנועלס לובלין וין  Iקבר ,ליבלין ןבער ,וןס ייוישע לוב -שוהלען ,וועינו וענען נ1מון ישיצויז .נלילן*6 .ו נןהנסע ,פולנו אין אפילו
ןננינעהמען ןוא נעננעה* ,ון מון אייף וינעק  5האס קען דער ישיבה ולן ניגאנסישען םוח
נענסו וינקם •ין וער יווישער מולם .לין* ,יו הלנס * סן ןועפור וי :נענ•
!וין
ןנעו
וי •לאפ"ו! ןגעוניו •ין ורב שזיון טען ,ןרעמער םים א ?עווענללבקלפ וולססען בעשליס פוו מען ןנקיפען מען ןננעהיינען נרןניען !ין אוום זלן 6לנ6יהלענד הארץ ,זל! נעזונד,
ר.א ס *ין לינלין ןננעמון•!! *וין * אין אפשר טיס ו ע ר ?ערזענללצקלס .ני א נרייסון רעללניעוען איים אריפעם ולן ?ערוןן האם ער א שמללנעל נע• נלס און ענערניו- ,געבןדען זין אין
לובלין מערס ניויקנעשסייסען נו וועיכע ואל ואנון ולן מןניק מןרס סהון און ןבנעווקס וין (ון וארם א ים •ין איננעשסרללסנארע חוצות
נ! הןיםען נןוון ,עול ני קענון
•ין מעלנו ו• נרעססו איו געווען די
•ינונועומיקלען זלנע •לענור  ,מעל .וער מורנו( .ין ן קללן יידיש שסעד .און וין נישס זרעקען (או די דורנ• איין אלן סרים.
אין ווון לענםענס הויבס וין ן! הלוואה פין וער •עווינ .נעועלשא(ס
מוינע זענען נעמען * נעפיש (ין סעל .סאקע א נאהלילצער ייוישעו שניסללצע העניה ,ארייסנווןנען ולן
עני] איו נוווען בעויפען ננהינ ננל תפוגית ישראל עסעס א • .שעואונןשסש' ,על וועינער פי איו
ועןליזם
*זן • אנםאולו .וןס יוויש! קניץ* .נעו קלללן לוים ולנו היגניוז ,אין ןו*
לובלין •ין הללנס *יו ?ויסנעשסעלם קלענער ווי קלל! לויס ווו נוניהיננ סןקו ניר וו *ללן ,ועו נוויסעו םתייקה ילע אלן וועלצע ולן ?ערוןן אלהם סלם ולן נענ-אלער אינערנלנוננס
� םענש (ון ברלטון שוווננ מעום אולנ1ענוי1ון ,הןס ער איין קר*6ס נולוננון נו בוקומון  30סוי ?
*ו ף אנועוע נסיוניח ,טוו זין ואננ• נו !ניני הגלל.
(1סר ,וו.
ו!נד דאלאר-און אינם-
נור ן בי סול-שטלצעל אלם ענםאעו.
לען פי  0נןו *וועוע שויעולנקללסון
*ון אלץ סהוס וןן ,מןס נןר !ס *ון וילםער •עועסועקם לוו.
האס ער איועקנעשונקם די 'שיבח
מלל נו !רייסעם ויו דער םענש
וען מע0סען האפ פען איהם נע•
מיו פלס נאנץ *נועוע מעסןוע! *לו םונלין ,בוי נליסק ואל חלילה
קללנ• ויין ל  1 1 1ן נ ו פ א און *ו1י *רום
און
•עוסלוינען *יהי? ענדססענץ *ון נישם וללבו! הינסוושסוללנ לוני ואיפט םים א חעלםי0*0ש0א 1אין די ב!שו(ען נעמןרען
קללנע פןסען .אין חעלצע פיהןפ ליצע סזנשען מיס נןן קלענערע ןננעפעקס דום נר1י10ן חיב ,מןם
וור*6ו *יז נישס *זוי ללבם נעייע• ויהר שצנסו לינלין. .
י • ן.
השיה'לען הןס ער ניר נעקאנם נע• הןס י' בעלאססעם.
מל א קרנן ;ולה האס ור סקריב
דייןרן.
נושא•'!! האס !ר דעם נונדיען !ויזען !לן לעגען •או ולן לונונ••
•ין *.ציר התירה' .ןו דןפ לערנען איוו!.
תירה איו ן ואן •ין !הר! אין דו•
ל• רובינליכט?

הונדערטער הרוגים אוז פער�
וואובדעטע איו ארץ�ישראל

י ר ו ש ל י ם ( .29 .ין נעצטון ןן
** !:יין וין ירושלים ולננו(יחרט
נווו ןרון אי יסנאהם-נושםןני .ווולצער
!והסם שוין ארים די שסודם •ין חיוה,
שצם *ין יויוליפ,
ניליוב ועם ,מא 0ול *ואגיש!
ונזוקיסימו הןט שיין ?רןקלאסירם
דוס נונורןל-שםולק וין *1ננ!ן
י*נד ,רוצונפ פון דן דורפיט* ,ו
*)•ן ווו *ויפנאהפ 0נושסאנד וןל
•* וורלםורם מ ווו! וין נןננון
?אנו.
וי הןלםימ פי! ו!ו וונלווננ איו
ןנ'ונסשלןסונו .ויון סווניולו קור?
*ןו!ן ,מולן* ן11ון פינןנוערנו?

שיקם !עווןוען וינעון נןננען לןנו,
ווורען די ןרןגור *וי1נו1ןווום ני•
ויקנינעהן וי דור איג ללט *ין !לשם
חורון די *ניטאטןוען.
ןלו שןנוון *ון ווונון קלן ירו-
שלים וונון 1עוענס דורן פיליפ!ר.
וין קןנירן וענען ?וין !1צס!ן ןנ•
נעקוםען  10עננלישו םיליםורישו
*ערן1לאנע 1חי *יין  3נןסןליןנ*!
פיליפוו•
*ין תל*-ב:ג *ין חיוה *יו (יל•
שםונרי! ויו,י ,1ו' *!•!לןןורי?11 11
1י1פ וין ןנעו מלםור ?לן ן !וש*|• -1רייון* ,רי**ר *ין תי*.בינ.
םוו שםיםיו! *ון ו' םו1 1ון וור
ד' !]!ללשו רעגלרינג האם ןננו?
לויה וין וי דורוור!*?*  -ןרןנער ,ניפען וי וי לסנעהענרסםע !ריס,
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מורם *ין חיוה ורמ*רס ן נו1י0ו
*ראנישו וונ1ןנ0סו*ניו.
די יווישו נווולקורוננ האלם ז ן
ויהינ* ,יהר שםיפיננ *יו ןנער איין
ועור ן נעשו אנסע.
ע 0קווםיוון וי •!ושיוונסםו.
!•טפןל *י1נע1וי1דו?! קלן11ען מוי
נען ן 0א0ען.שח0:ח ,וועלבע ד' ןרן•
נור !דלפון 1ו *1ין די יידיש! קן•
לןניוס דעלינור זונון נענסען כיי?
וונדור ?לנמ*וינור פון די קןלןניוס,
הוייסועצלין ד' ולסור! פו1שון *ו!

וואס דארפמז טוחן ארבייטסלאזלז
נדי אויסצומיידז א מססמ�םיט

?ין ו-סען אקטןגער *יז *ולן *ק ק-א(ט
ראפ נעזעק* ,ז אין משן ?ון רי ! 6זינ•
טערוזדש�פ פאר פען נלס• אויספיהרען
קלן עקסם ס"* 01ייף יזרנ�סםלןוזע ,יואם
יואיינען ?ין  1ארעד  2ניפערען?
וא 0ראייגע נעזעק *יי נוגע קודם על
דל *ד1לפ0לאוע ,יועלנע וענק ועג-סטריר•
*•ן א• ?0א? -.דנןלפסלאזען-ועריינערינג
*ין יל• *עיינען ד' פועניעלע וייסע ?ר•
*"1םלא1ע-קארפען.
גליו וזי רעד ארבלטסלןיזער בעקוסט
* ם טלליננ (ון נערליבם ,אז וער הויוי�ולרט
חא? איהס אנגעקלאנ* .רארף ער חיעף

איועק אין •אילעל קאס-סאריא? *ון •*ר?
לאננען דארט אנ'אריםקלטס-עלמיש זשוויא•
דענסיזא ויעיסטיזא(
ול דאזינע *לננלשען ניעען ?רויס די
קאטיסאריווען *ולשסזנריג *וטזיסט.
דל אריטקלסם�נלנניש ניזאטען טיס רער
ארעלטטלאזעיקארפע דאיף •ארנעשעעל•
יוערען דעס ריצפער ?עת רעם ?ראנעט,
אחן דל ואזינע ואקיטענפען יוערט רל עיןט•
םי0יע נישט נזילים עחאלפען *ון דער!1ער
?רע•? א?* ,או ראפ !ודיג? ני* ארויפ
**ללי *ים יוינטער עקססיס ע* 0ייף אי�•
*0? :לאו| ,מאט >ז*ו�נען *ין קללנע ולריח

ווייטעתו פרטים פון דער נטכטיגער לויה
זיצונג פוז אדמיניסטראטיוועז ראט פה דער ישיבה

• 10ריה הןם וין ןננ1הוי*ן די
זינימ (ין ןדפיניסםרןםיחון ר*ם (ין
דור 'שי3ה *ונפורן •ןרדץ (ון ח*ר•
שןחור קהלה-פיעועס ה' מאזור .נו
דור ויניננ וו1ען נונעיאוס געייאוען
די ?רוווסון *ין דול11ןסון •ין
אלו קהלוין .די !ינ< 11איו 1עחון
אני עפענסלינע .וס האט וין 1והן•1
דולפ חו1ון חלסוודי1ען 1ירל •ון
דור ישיבה.
דור תלמיד לונחןהל הןפ אין
ולן דודו !ושללדורפ די נינעבלנ•
דו1קלט •ון די תלמידים נו דור
ישיבה *ין אין ולער נןםון אועלירט
*יפ יידישען נבור אין *יילען ולבור•
*ו1והפ1ן וי וןרנ •אר איהד.
וועזעט טןזור הןפ אלן !לן וו-
דו ווקלעוט ,ןז וי ישיבה הןט 400
םייזענד זל .הובית .דער6ון ווערט
*לנס ןננענןהלס  170םולוענם זל.
6ו< דור סופו* ,וין וועלצער הרב

שפירא איו נעווען אםוקירירם• .ןר
ד' איברלנע חוצות מיו אינם נע•
1ןו1ם חורון .וור דודנור *?*לידם
דוריבור* ,ו די ?ווזוס1ן •ון ןל*
קהליח ,או ול וןלון וןר1ון ,דןם ידי
ישיבה וןל *וקומון א1י*10נןהלפ די
םובווענץ-סיםען ,וון 0וענען ןרלנ?
נעשסעלט נוחןוון *ין די בידזשעמן
וין ו' קהלות ,היץ וום 1ןל1ן ןלו
ן'1אל1סןלל1ו
קהלית ויוצויהוען
בושםלווימ אין אייך *לו ומועמדו
!ןלון דוקלןריוון 1רו0ורו 0יםון
8ןר דעו ישיבה.

קיםול .דל סהרה האט מיייורט *יו
נןן  .12דור 81טר אל* 1רן11זטרן•
נון גוחןדון *ין מקוד? וין דור ישיגה
וין דןרם *יו ור ןרל11וסרן1ון !ז•

ווהר ריהר*1ד איו !עחון וי רווו
(ין הרב לזמין ,ווויצור האס ןנ1ו•
מיוון ווי נויםינ זם איו ני מןבזן
אל! ןנשםרוננוננען ,פדי נו דור?
הןלם!ן דןם מורק• ,אר ווולצון
דער נ8סר הןט ולן לובען *חוק•
,]11*111

פאדנזרונג צו דטר לאדזלזר סהלה
ווו רלש!ר
דין הןס נו וי
העו (ון ועו
םאצס (ןלנענו!

וב ,ווו .הרב לע-
אנוועוענוע (ארשסו•
לןוושער קהלו! .ע•
ןוענויננ :

— וביחי וי לאדושער קהלה האם
אין *יהוו (ווהןנוליננען םיםן היצ
*וידן ,חענען איבערנעהמען ועם
דבנוח-ןםס אין לןרו ,אויסנודולקם
איהד הסכם נו !עבען ?י! 100
םויוו1ד ול .אוין נו דעקען רעם הוב
(ין דור ישיבה ,וס אי! דעריבער ן
•1שר ן! וי לןו!שוו קהלה !ןל
נישס חולון םאצון ויוה (ין וור
ןווי ?לינליננער •סלרד( .ין לינלינור
רב און דורלבער •ןדורען סיר ,ןו
וי לאוושור קהלה !ןל *וין אינם
1עוען ועו לוביינעו ישיבה ו' סומו,
מעלנו זי איי מלם וםלינע ם!נ ני-

דלק !ולס 1עמון נו נעבון.
עס האס ואן נעגומען א ווןרט
ועו וולנע-וועווס וין וער לןדזשעו
קו,לו6-,עוח*לסיננ ,ה' בעונער ,אין
ויקלערם •ןלנענועם'
לויסן נושלוס •ון ווו לןו•ושער קהיר ,הןב אין נווןם!ן םים
אנדעוע נעואר*ס הלנס ול| אין יי*•
לין ,נדי אונסערנישוללבון דן 0נתב
הרבנות טיסן יובלינער רב .מי איהר
ועהט נע(ין אלן וין טןקו אין ליב?
לין ,ןנ!ר אין ן נאנץ ןנדורער לו-
נו .די מע1די 11וון הרב לעווין ווו•
לען םיר נעטראצטען אוין ן וינו11
•ון דער •ערמאלסוננ ,דנרמלל ער•
ליי? אין וין נו דוקלןרירען 5
סויוענד ול .אין נןסון •ון דור
קהלה.

פינזטרסאוו דראהט ,נישט צו חזר•
לאזנזן צו חזר סבורה...

 .נעווא דולנ הלם און שסורפיש אלו
1וחון וער ןרויססריס •ון •ןושסע.
הוו •ון וער ?יעםרקןמער קהלה.
ווו ?י!סוקןמור ?רוווס הןם ןלס
*הן נלשם נוקונם או לל נגעהן אין
דןר 1ובלד* *ון איו נ1בלינון מןר•
טון *ין ריין* .יהם הןם •ורסד01ן
!!•ן1דור דןוןר ,מולצור הןם •ר•
קלורם .ןו דל ?יעסוקןמער וע1ון
גרלם !לשם ני ד!רלןוון ני דור
קבירה •ין !•סר ,צליוםן די לינלי1ור
קהלה חום וין !ישם •ורצליצסון ני
1עוןר1ון די רבינן.
1וו101ורפ דורוין חן? דור ?י*•
1 011ילנור ,חולצור האס ורקלורפ,
ןו די ליולעור קחלח חופ הל-יןהר
?וי!0ןחלון דור רבינין די •ולו •111
םיו ,יד וס !והס •ןר רער ניוושעס
?ין ?וין חלם!ר ח!? נעוארגם חורון
י וענען יענענסי עננייצע עפוריסיר 1אר
ודהר ,איענפאיס חום וי ייניינער
קהלה ורלודמון דום ו1ין נדפן ןו•
הורינען עביר
וזר ?יוםריקןחור האס דן ןבור
!ישם נוריחמם *ין •ורלן11ם ןו די
ונינין וןל נוקיפון ?יחד •ו01יו וי?
רוסס ?ין וי שיחפים .ןןו :ווי ! 0הןפ

בלו איזט בעקופען ווו רב
וום וינניוענם הןם •עוענועפ
ד1ר הרב לומין סיס •אלנונד! מער•
םורן
דור ?יעועס •ון דער לובלי1ער
קהלה האם נענונון ו •ערפליצםינונ!
•ןר ?ונו •ןרשסוהער •ין יודלשון
נביר •ין ?יילען .סיר ניי יבען )11
הןנון נוסריי ,או ד :לינלי1ור קהלה
מוס ויהר •ליצט ערפילען.
וערבל סייען סיר מים נעדי יעווננ
•וסםשםולון ,או דער ?יוםרקןמור
הן? וין אין ולן הלם! ?ין ?ןקו
פיס סרוהרון וין די אוינען !והאל•
סונו וודו ,דןן ו ן ורלויבס ן ווהר
1י*ט סאקס לשע חונזינו אוי•! וירעם
•ין דור יונלינער ונעפעיקעריננ! ,וין
יואס  01הןט אי-פן ןרט וין דיקן
ועהר סןקטיש נעעגטפערס *רוזו0
וילבור.

די טהרה

סיפ דור סהרה האס דן נעשעפטינס
ד• הברה קרישה ,חולצו חןס !יש?
*ונולןום קלנום פיפן *יי10ןר.פ •ין
וםליצו *לפידים *ון *יין 1ןר בל*
ןנפיהן יום נפטר דום פללת סיפון

חןרון אין ויין ביבליןםוק-נלטור  ,ש1ין נישט *לנער •און אנוווון,
מאי פון חןם איהם ןננוםהין די  •11מלל יודונם *יינ1ן וונ1ן נאט
דיפ אין דורנןן * רלננ1פוןנון אלן םווהוון.
שוהל וון דוו ישיבה.

•ין

חזר ריהתזנחזר הספד אין
ישיכה�שוהל

*ין שוהל זענען !ןווון •ערואטעלם
*ל! תלפידלם ,ןלע ובנים *ק הנלים
*ין *נ�וילם וין *ורן  5-6הונועוט
ייוון.
!ם איו שחוו ,צםוס אינ0ו1לין,
אין נלםינ1סישירית אי!1ונו1ונון ו:ם
ריהרונדען א:ל1דרוק און נו שילדערן
ו.ע םןםונט1 ,ות נחל נעחנולי!
מלםידלט הןגון *ולנ1ופוןנון אלן
שוהל וי םיסה סיס !לוו רבין.
חי6יול םון 1ןל 1ישם וועלען ר עד?
נעהלען חע1ון !ופוןנונו הוונור,
חונון יןםורליצו קולית •ין *ניעדה
 600דווחןקסע!• פונור ,וו!ם דןס
אלץ נישפ נונון דוס טי1דעפסען
נונריען •ין ד1ר שסיםיננ ,חןם הןם
נעהורשם אין דור שוד ,.נעת םון
האם דעם רצ !עוענענם אין דער
שיהל •ון דנם ונין ווולנון ור הןם
נובוים.
וס הןס נורודם ד1ד ןרשסור דור
ללטער •ין דוי ישיבה הרב ר' שפוין
!ננעל .נןן אלחם האם !ורודם דער

אוספלנור רב ,א קריב •ין נ(פר.
זוהר הלם איו נומון די ה*0ד דוד!
(ון הרב ר' פ1חם וופנ* *ין 1ןם!ן
•ין דור מיזנת 1דילי האורה .ולן דו-
ד! איו •יול םןל* £ל1וו*1רלסון •11
ווןרון דורן די תלמידים ,ויעלצו הן•
בון 1וחלענס חי קללנע קי1דער.
1ןן די הסוד • רודוס הןם דור
-13יוהרי!1ר 'ו1קעלו )דןם קללנו
חו1דל( 1וסןצם ן אל םלא רחםים .א
ח*!1ר!רנארור פננן ,הןם ןנער דןם
נהורל בליין ןננעהייבען הוניש ,באלד
ןנור הןס ור וין נווןפעננעביןבען
אלן ן !עמלן ,אייסנושסרעקם דל הונד•
לון ,בשום א1י6ן נישס !וקונם ןרייס•
ברוננון •ון הןלו די ווערםער  :איו
!שסח הרב ר' פאיר ...דור דןולנור
םןמונם האט אלן וין •1רמן1ם *ויי
•יול דרןפןפישען עקססאו ,ןו פונ-
שון הןבון ילך פינ1פען  -ל*ננ בונן'
סען מיפ פרוהרון.
אין ןפ קופם

•תמהרש"ל שוהל

די שוהל ויו וןלויצון מיס לןמ•
ן!ן און ללצט ,די שוהל איו !וחון
וי!1ר1ולם מים מענשען ,חולצו הן?
!ןן 1ןן *1לד וין דור6ריה (ורא-
ןרייפפון1ו1דל( 1ין
ם!) זרםוו
דןוס ןלו בענק מים די םיש1ן .פיס
דור מיטה *יו אבער ןרלן *לן שוהל
ן קללנוד וולט.
*•ן שיהל הןבון םסויו !ןווון
ועם נפטר וין !ןםון (ין ןניות הרבנלם
ולהר ?רו!וס ,דור ?אביןנינור רב
ו' מענועלע *לסור ,ן !רידוד •ין
1ורוו ר1ין ,ווו1ןן הןפ 1ווווס
ווו סשוציחוו וב• ,ין לונלי1ור
וןבינןם *ין וויווו *פןל הןם ווו
יי11וו תלםיו '!!קולע !1םאצס ן
אל מלא והמים.

צ ?זנדליגטר
שטורסאצטן

נות ווו לייה�ני! האס ןוויס1ע•
ויהוט (ון םהוש�ל-שיהי * לו שוין ני•
!!(אלון ד' נאנס  ,ום  !1111ואן ן•1
1וני1ד!ן 1ומןרן נוה1דלי1ור שסיר•
קןנון און וןט האם נונענעבען א
1ו1ונוורן ויהרו1וון קןליר וום 1י•
!*נםישון נוה1דלי? 1ויוונד ק עוינען
נונ.
דורמלםו1ם דורועהען דןס דל •רייון
און *ווי הןפ פריפ נל פריט דוד
אין ום1ן!11ן ויהר סלם מי ראוינע
נו! *ודבל םןרשירפ ),די שורןקן,
יללית.
ריסקן ,לו1ןרסןמםקן ןו1ושםולם זין
נל דור ישיבה וין דןן ?וין דוד
וי1לנקן.

דאס אראבטראגלזן די מיטה

ןלו תלמידים וענען 'םםש נו1ו?
קלונם ני ד1ר םיםה .מון חלנם שיין
1לשס .ן נמןיוינו שסללקלם .די םיסה
מורם ןרייס1וםון1ון ןיי•! היין• .ין

תזר הספד אויפ'ן הרה פון ישיבה
(ין נןלקןן •ין רער ישיבה רערפ
וער ערשסער דער הרב לעחין אין
נאמען •ין יער מולם-נונםוןלו (ון
דור אניוה אין אין נןמ1ן •ין ווו
?נירה ?ין ?וילון! .ר ניס אנ ןל•
ולפינו צ*ר*קפוריססיק ווונון !•סר
אין חלום ןן איין ווו נוייסוו
אביוה ,יוןט וס ללוס אינם ואס
ןרסןוןקםלשו ייוונסהום ,בצום נןן,
ווון ורשם םים * קירנוד נלס ניריק
איו *חוק •ון דור מולם אוין דור
ה(ץ הלם.
חרב לוויין ונדי1ט ולן רודן ,אל•
נוולוו11די 1פאינענדע תקנית ,חי-ל-
צו וס הןנון אננעניפון וי גויי'
הדיר( ,וווןםעלםו אין לונלין(1 :
ןלו ,חולצו וונון !וקיםון נו וער
לויה ,ווקלןריוון וין אלם םןנאםלין•
נןהלונוו פיסנללוור לםיצת ווו
ישלגח (2 .נמזן וי •לישלם וןון
יוווו ייו ?ין ?וילון 1וו1ן לגל
חוחית  1ולןפי איין ווו ישיבות
 (3ןלע וי ,חולגו האנען גענארגס
ווו ישיגח 1ולו ?וין •ראנענט  ,וו•
קלווון ,ןו ול שועקון וור ישיצה וי

•ראנענסור.
דערנןן האם אין נןפען (ון אנידת
הרבנים נורודפ הרג קאנאל  ,וועינער
הןם ןללן נסדר וין נונןסון םים
סרוהרון .ולן הסוד האט ור •ורונ•
דינס פיפ !וסון םחילד .בלם !•סר.
?ין נןפון •ין די *לע  ,וועלצע הא?
וון ?•שר נישפ ווי !וחורי! וין ןנ•
נעריפען ?יין ולנו מונדוננון,
?רעועס םאוור האט נערעדם ?י]
נאפען •ון אדםיניסםראסיחען ראם •ון
דור ישיגה• ,ערולבערם דעם !•סר,
ןו דור ראם ?ון ואס !ןננו ןרסן•
וא קסלשע יודונםוהם ח1ם ןלו ניחית
ן1שםווננון ,נוי ני וורהןלסען ולן
חנרק אין נעועםון נלם !•סר ני
1לן א פליץ יישר •ןון נאננון יודל•
שון צלל,
וור לונסור חןס נווווס ווו
תלםוד ןהרן לעבמןהל ,מעלצעו האס
אין נןפון •ין ו' הלפידים •ורויצערס,
ןו ויון וס וןל !•'לי אייםקיפון ני
היננווון *ין ללו!ן ,חולון ול •ין
דור 'שיצה נישם ןוםווםון.

חזר לויח�צוג :ריהרט פון ארט

 01ווווון  ?111111די ס יי ערען
•ין ישיבה-חוין ?ין וי פיסה מזרם
אריי סנעםרןנען ,אויםגער�ננויס •ין
תלפיויט ,רננימ וון רבייפ .וזר נונ
ריהוט •ין ליבןופןמסק* ויון וזו
פהוש�יישוהל .פאראויס די קי1וזר
•ין וי חווים *ין תימוד-חיוח? •1

חוו1וי 1וי ח!וסעו :נדק ל*ניו •הלן.
!ס ויהו? ן מןלו מי? קו* .ןלו
הלוער? ,ונפסור ,נאיקאנען ?ין וו.
צוד וין דור יעננ ?ק יינארסןווסק•
וע1זן נעשים מים מז1שזן וון חידזר
ןםןל נעוולנען וין נעווללנען .מון
נעהעושט דן  ,??'1מזן שוהםס דן

צום בית מולם

!וין דןרס הןבון (ון נןלר ולנ•
ווו(ויה ןן וין (ורוןסעלם סולוונ•
ווו םונשון? .ןללנל הןס ןלע בהית
ןנ1ומ1נווס ,נוי נו וווהןלסון ןרד?
ניננ ?לן יונום וננון נוסול .וןן
הןנען ?ויון 1ית עילם זין ןרלננו•
קיפון !םליצו םיייענו םונשון.

דנזר הבר

ווונון ןופ •ון קבר וונון •ןרנו?
קוטון ן רלהו נעראפיננען .וס ?יו
נ!מ!ן ן ?דןיוקם סקנר וי ולן
*ו••! נןר-ןלסון היפםןרישון 1יח•
ההלם .דור דןוינור •רןיוקס ודו
דודצן דןנינןם ?ון רבלם אננעויאר?
•ען נוחןרןן .םען האס דורי1עו ןנ•
נוהויבען ולן •ורםוןצםון ח11ון ןני•
ןר? *ול*ין ויתיוולם חוםונס סויוון
ום דןו(!| אינם חורון נעשלא סען.
נןן וסליצו נעראליננען ?ק !ןצוומ
חי דור ראנינאס מלם !?ללצו דן•
וןדום וו1ון !וצםון פויה א וויסנע•
•ןהרון ?ויון 1יח!ילס חן1ון יל
ול1שסיםי1 1ושלןסון ,ןו דור קבו�
•ןרן !•סר וןל דן !!•לנון אלן דור
נענ ללוע •ין 1ית<ו1לם 1יח-חםדרש.
ד1ו וית המדוש נללנס^ יד 1יו•
וינם !יו לינקס •ין איהם  ,ח?! !ם
*1וי1ם וין די חן1ו *יו *וי11!0וןון
נומארון ן קבר 0ןו*1ים11הו1וי,1
ןו איישן וולנון ןוס מוט ?וין ?יי••
!ושסעים חורון ן!יויהל.
נלם ןצענום קבר ו |11|.ועפ

נ6סר 1ןן מסריו 1וחון וער חוב
סןוןנ^ין •ון לונק ,דוו שאנעו וב
)א תלמיד (ון !(סר( ,אין !ןמון •ין
ווו שטןדט *ין חויצער וור נ(סו
*יו נוגייוון .דערגןן חןנון !ורוט
דעו? דהןטינור רב ,דור הדוניושן•
חור רב ,פןרשםוהור •ון קרן-התווה
*ון ואן הןם *רווום ויל1וד ?11*1
!ונס *ין !ןמון (ין דור קהלה,
אין דור לענטער טינוט *י! *וין
ן דרןשקו נעקומען ני (ןהוון דוו
רג •ון דור שטןוט סאנאק ח*י דור

(1םו איו אמןל !וחזן וב ,ווו סא•
!*קוו וב הןם פערשפעטיגט מיפן
ני* 1ין נעטראפען נים ל!נם!ן מן•
מענם •ין וער קצירה* ,יין !ר האט
נאך נוקימון א מןרם *ון נונןםון
דום קצר מים םרוהרון.
ל1ים דוד ןנוולוי( 11ין ליגלינזו
ר1ין ד' שלמהלו הן1ען *לו תלמידים
!1ון!ם דןס קאויםול תהילים וין
יום * •1ין דורנןן הן1ן *לו תלמידים
!1זן1ט קדיש.

חזר שפיגזל אין דריי קארטמן

ון '0יוסטיץימינלסטערלוט הןם אי•
בערנעשיקט *ו וי ?רןקירןטןרון א
ניוקילןו ,חענון ניניחון ני !וריצט•
ייצור (ורןנסויןרםליצקלט די אי*
חןם שפיעיען אלן דול קארטען* ,ן•
סעקי קללטעלען און ןלז ןוולצ* שפי•

*ודתזר די סאםמ-בתזמזר
•ון קןםו-נרוצור אין

רןחואוןוי,

!וצםון הןנון מיר נעשריבען ווו•
נען אלנברוך *ין א ?ולאחור 1אנק,
חאי די קא10ינרוצ*ד הן11ן נו•11
נופון א !יםול !ולד און ווי נןד זל
וונען אריים אין !אס האט וןללנל זלן
געפאקט ,געשמידט אין קלםון אין
*ין היטלון ,גאליניאנעו סוןדןקוס ,ן11ז(יהום *לן תפיסה .אינם םולדום
אנדערע זענען נעווען *לרןוואיש מען אינו ווענען ן נל שםיקול ןרנלם
!וקלללדום מים סעקעס *י!םורן ןרים
און ןלו הןג!ן וין געקללבען אויס•
רעם 4יטען  ,טארגענשטער ן'  ,דער קאטלטעפ האט זיך
שבהנונאצטס
קיגפםיגמ!
ני1י1ון ו' !נ1שן1ם *ין דווצנוויה?
יועט *לן ואל •ון האנדעלס אננעשטעלטען געששעלש 1אר * נלעל נו שאפען ענדללך
וון גנבות ? ,ןלינל הןט ול ןבוו
*רנלפער-אר?
'ורלשמן
•עראלן •ארקיטען וער ערשטער ויינטער• דעס ערשטען
נוהןלםון אוי(ן א1י ,1וווק1נט וי
קעסטער אלן לונללן ,א שיוערע ,אפער שעה?
ראוט.
1וסם *ון מים קליםעלזן איין וי הווו
רער ראי? ווערט אלננעאררענט דורך נע אייפגאבע .תעלצע לןערט שיט עקשנות
אל11על*וון !ל *ין וי קןמיסאויאםן דמט ארקעטטעריקאטיטעש בול דעו געז .דורבגעטלהייט.
דער •ראנראס פין ראיט איז א אינשע?
וואי ול וע1ון ל11יסיסיום און (ור?
קל8נגיקינא
רעט אנטער ,רער ואל ווערט דעקארלרט טיט
האלםון !וחןרון.
וואי ס'איו אוי1111רןצון !וווןרון דל
קןםו אלן ?ןםט-ןמם אין אוייסגענו•
מון !ומןרון  6םויוו1ד !ל.
?וין דןם מןל הןם דל 9ןלינל
!וצןום ד' •ור1רוצוד .דןם זענען
!ריקא ,מןנםשקא אין *!'אינבוקןנםוד
•ין םיולץ! .ל ולמן שיין אלן תפיסה.

מוספנסרחאפטלז האלטונג פון דנזר
פאליציי
מון מיז *ינם1ושםולבון די מים•
סערחאפטע האיטיננ (ין וער ?ןלינל.
שםוזנ! ,ןנוו הוולין* .ין וןן איו
נלשט !וקימון נים מלנדוסםון אינני•
דז1ם ,קלן *לן *ל1נלנער (ןרוןל
*ון 1ו!ו1דורם דןרן *י1םור1עשםרן•
צון חווון *יהד *ויוםורקוןםקלם
ל1ני וי *ל1ו*1וםי!. !1וסמי ,חול-
צו זענען !וצםון פן0ונמלו 1וקיפון
קלן לוניין1 .נביט וין •ורשיודונע
שסודם ,גוקללדם 1ו1ון ויי !ומון

דנזר לזרשטלזר ווינטלזר�ראוט

"פ א ל א ם"
שפיטאלנא 11

לאדזגזר פרלזמז

וין ווו יווישוו ?ו*0ע אין ?וי?
לון האט !*1 1ינדערן *לנסווע0
ןוויסנ1חיוון וי לןוווו יווישו נל?
םו11ון ,חולצו חןב1ן וזלומום נו
וזו לחיה די בעקאנטע יוולש! ושיר•

די

דעגלדלרט

טרננטמן זלן • 3ון זז אלס •ראלעטארל•

שטענרלניננט-קאטלטיע.

די פערואטליננ *לז דעריגמר נעשיאסען
 ,טארנענששערן ?
נעווארען אין אינט ראם

רעם .ד*.זקל? * ,ו ער
•רינ1ל*מן *ון ••הרש
קלן *-נלטערקלינ .פיט

זין נישט *ויף יזל
עםליגע טענ ני•

ריק האט דל •מרשטענדיגיננסקאטיטיע נע.
רז1ןן אפעויוטליננ * ,לן יועלצער עט הא•

וער פער?

*רויסוניטיעטען •ין

מצוה לסדש השם

.טאר•

היט נ-סט אנ ד'

דך

לוננ.

*לן ליצללן ' 4ורלשע ס*ארט•
•ערהון
קלונען ,אזי 1נישט ני רעצענען רקם שיין
נלשט ענזלסטלרענדען  ,ישאקס ? *ין  .ידע•
ניןוזא • ?ון טשענלוו• .ין דל  4קלינען נע•

ליניע פון דל קלינען.
למנשענם איז אין פערשטמגרלנ" נס קא•
�?
טחייקוז .רער  ,םא
טיםיע עגטהזשאנען *
הא? <!נעד5".ען נעשולדינמן
נענשטערן

בס י ר! מגור .לפרטם.

דל

קללט ,ללנני

הריר ,תער וזללסט *יהד אללן .זענעןשין שביה
אז אלן יזיל נישט טלה ו"ן נלטמן טמן בעי
נאלם סיר  5יל .דירך רעם האב איך היזק
בריתן.

רער ה לטעל איו אנ'עדוח ,אז בל

פיר אלי רער מיקי� ראש טלה ילן אין אויף
רעם קענען אלעסא�יוערט מרית זאנען !יריע
ע י ע רי לינני הדיר במנטש איך טיט א ברגר,
)ע ילי אין פין אינט אן איי *זוי טיט נ' הילף
וועד מט קען באטח שיך נלש? טחנה זלן
קדיטעל

•ון

טמלדיננ

קו"נט באלי דאס
באלר וו• שען יומט ניד דמם קינד אנאשען
נמנמן אין יומר עס קאן טיך •א פהנה

זל!

בזן דן ?עסללינט אלע ט טנייערעד פין
ד' *ויבעגרעיטאהנטע  3קלינמן .רל פער• וויפ�על טענליך * י ,
טהוט א שיניה וו• *לע שנוח •ין רעד הללי•
זאשליננ *יי •ערייאנדעלט נעידארען *ין *
על� .עט *יו שנר רעפ נער תורד ..יהרא" פין סרשםען סאנ ר� ה
שש•! נמנמן  .ה*י
פארנענשטעון ? *רלננעסראנען נעזארען • נ�ז הלנט •• 01י • י לך י
נ�נ� ד ד-אנ נעיזאט
.
•ארשלאנ ני טאילען ר' האנרלוננ ?ין • 27ולתן ד אב נעהאט *ין זל בפיר 29 .זל.
 ,ח11על• • נאן ו ששזרטישער ריסקיטיע במט ולער יוער עט האט שיר ואך ניטש

שלאנ הא?  .האיעל• •ערלאזט די *ערזאט•

נמנמבמן •אר רמס נלזטללל � נ יאל טלר
נעבמן בפג? -ניס יפות,.

יייוט יוסר מוהל.

אין םאקאטען

•ין רעד

פלרטע יולנבוים ,אין לאטוען פין דער •לר•
?
טע .לישען  -רער בללמטעןפערקייף איו
•ין •אראוים געו�צערט געזארען אין ס י איז
דערלבער

ני

עריוא�טמן,

אי

רער ראוט

יועט וירך אין אנ'אננענעחטער שטיטינג אין
גרעננען הכנסה דעס ארקעםטעד-קאטיטעט,

,א פ א ל ל א י

לינת החולים"
"
ניקעדפלן ענטזערט דיר ראזלנער

 .ד',
פלט  1זל ,און רופס ארוים •לרטע ועלינער
אין ח .וייוען,
אלטשע ללנ טאו ענטפערט •ווי בליש•
טלן טלט  1זל* ,ון ריפט *דויט ישר* '
שוידא ,שטיול לעיולנשםמן.
חיוזילע ניטערטאן ענפפערט •ווי נלי•
שמלן סלם  1ןל* ,ון רו•? אריים •רוי
*םתו נלטער?

שללטאק ,טאנלע ניטערטאן,
פאן ,סלפע טיצענטאצ עו� ?

נאנק נוואדאננינע ענטפעוט ח .נערענרלן
פיט  1יל .און רופט אדוים נאנק

שרוד•

טיעסקע *ון •אנק נאס1אדאו0שע.
?רוי אטתרל קרעם*על ענטפערט ?רוי
!אט טיט  1יל,
*ננלזן טענעננזים ענטפערט

ט ,ווע�.ט?

הויז טלט ! 1ל.
היהילע שילקלא*עד
סערלטאן טיט

 1יל,

ענטסעדט

חעסקע

רופט

אדוים

אין

הערשעל יולנרלב ,אלל וולנטאן ,טלול ד*•
יילריאן ,נאטםל טעונער ,חנהיטשע קער
שעננלוט ,ישראל •רלדטאן,
!רויטער קלנא-פעאטער

"ס א ר מ א .

רוווולאניו-ארעמיערו •ון םעוןן ,

1תו13מ§16ק ?18611 113(1
מים מארלענן דיםרין
אנהזינ  5נ,ט.

לענטער סעאנס  10אוו,

שעת *ין וינטאג אנהייע  3,15נ.ט.

פסרלוירן גסווארז

ק:נן-םוןט!ר
וועקסלען אויסנעשם1לט או )'•:נןמון
•ון שלמו ,נוימאן דוםבלין ,ווי *וין
*!'•טרלטען •ין נליאננאזשלרטע ארטיסטען
אינשעד רעד .ללטיננ •ין שינאל דאנענק' הלנס דור פילם ,חן 0האט בעקימ1ן קלןוז!ס (ון *וושןנד םקארגןווו ני
*.ין א רעוזיע *.נ.
שרה •ינקעלשםלן דעמצלין .דור ור?
] ן נןלדונעם מוראל
•.ןפןלןסקן •ןניצןטקן•
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