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בילדצעם. ח
שאליט. מ. «ן

 ץן3לץ דאם זלך האט יאהרץן ״ץר80 די פון 3אנהוי צום
 זלך ץן3הא דיטץן אלץ פון פץרץו*גץרט, שרץקליך יודץן ד: פון

 אנטלסץ־ רץ- גזירות, רחפות יורץן יף1א שלטץן ץן$3נגץהוי
 פרללט ולך האט וואקסץן, צו שנץל ץץ3אנגץהוי האט טיסתם

 נץגץנז־ץן. נללץ און נללץ פץרחאפט אלץ האם און פץרשפרליט
 ץנץגץנט3 יודץן ד? זלך האבץן לץנרץר, אלץ אלן אוטץטום,

 אנ׳אפץנץר מלט פללנישאפם, שטארקץר א טלט פנים אד פנים
ארום. און ארום זלך צו שנאה

 אנטל• דל ושץווץם3נץ האט ץסטרללך און דללטשלאנר אלן
 אג־ ץם1 נאך אלינם זץנץן רוטץנלץן אלן אנלטאצלץ; יסץםלטלשץ

 גץהאט ץן3הא ווץלכץ נץזץצץן, גץווארץן ץן3אחיםגץנץ דץרץן
 אנ׳אונמץנליכץ". פאר יודץן די פון לאגץ דל טאכץן ,צו ציץל דאם

 און רץויאלוצלץ גרויסץר דץר פון לאנר רץם אלן פרללנקרללך, און אפללו
 רלדץר-3 און גלאכהללט ,פיללהללט, פרינציפץן פללץרללכץ דל פון

 ץקוטץן3 אוטץרום וול פרלהץר ץן3הא יודץן דל וואו ליכקללט",
 פון אנ׳ץפלדץטלץ פונאנדץרגץשפרללט זלך האט רץכט, בירנץרללכץ

 ודל אונץרטרץגללכער, אומץטום, פון ץרגער נור אנטלסעטלטלזם.
 צללם יץנץי" אלן געווארץן איז לץנז־ץר, איבץרלגץ אלץ דל אלן

 אריכץר גלללך מען אלז דא רוסלאנד. אין ץן3לץ יודישץ דאם
 גץווארץן אלז ווץלט גאנצץ די ,איכללט"; דץר צו ווץרטער פון

 ץם סצץנץן: אכזריות׳דלגץ פאטץ ווללרץ, שאטץ דל פון ערות אללן
 אוןגלללך יודץן... אויף פאגראטץן נלוטלגץ דל $נגץהויבץן זלך ץן3הא

 דץם לז3 אנ׳אונץרהץרםץ ץן$3נגץהוי זלך האט פאגראטעץ די טלט
 טויזץנר צץהנדללגץ מאסץן״״ץמיגראציץס: אנאוננץהויץרץ -טאטץנט,

 אלטץ אללנגץזץסץנץ זייץרץ גץווארפץן ץן3הא פאטיליץס יודלשץ
 אויגץ דל וואוהלן וואנדץיץן נץלאזץן זלך ץן3הא און ־הל׳יטץן
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 רעם פו; ענטלויפץן און דך ארויםיי_יםען גןכץר ,וו$ם טראגץן...
 און טר־ויץרןגץר איינצןגץר ץר1 גץווען אןז דאס אט גיהגם!"-

 אין דך ביי געטראגען האט יוד יץדער וואט וואונש, הייסץסטץר
 לאזען, צו אגגעהייכען דך די האכץן טייזענדץיודיז און הארצען.

 אירן דך פאי ודןטען דעם אןן אפילו, דך ארומקוקץנדןג ניט
 קכן אטערןקך קןןן׳< געלאפען אה, מך ווץג.,. אונפץוואוסטך

 ודן® עט פראד, שטאדט גאלןציאגישער דער אלן איץ־ישראל.
 כויזענד צוואנציג פיז צונויפגעקלןכען דך האפען גרענץץ, פון

 געהאפט רא האפען ויץלכץ פאמיליעס יודןשץ צוראבןרטץ הוננץרןגע,
 גןאמןטץטך—וואהלטץטןגקי_יט פערשןעדענע פי_י חילף פעקימען צו

ים... ועיטץן איפער׳ן ייהען זיך לאזען און
 געטוזט האפך געשעהנןשך שוירץרלןבע אלץ דאדגץ דן

 גאגצץן א מאכץן גץמוזט -האפץן ..טרדת, דן טחון טרןיסץל א
פןהלען. און רןיגקען ארט רעם אין ערקץהרץנןש3אי

 גץץ- האט צי_יט, יץגץ פכלל און פאגיאטען, ץרשכע די
 טןט זאלען די פאלק פון מאסען נרויסץ דן .פי_י אויגען דן פץנט
 ווץלכץן אןפער גרונד,3$ טןץ₽ץן רעם איטה טיט דערזץהן אמאל

 העלפען אז פץ׳רשטץהץן, אטאל מןט זאלען און שטץהץן, זין
 איי־ דן אןן ארלננץסץן מוזען זןי אז אל?ץן, נור זיך זין קאגען
צוקונפט... דיץר גורל, זןןער הענד גענץ

 אייפצו- גץתןרקט, האט ספה או.יםץרלןכץ אןןי אויך און
 אין יורע.;: ןי3 זץלר.סט״הןלף גאצןאנאלץר פון אןד-ץץ דן ווץקען
 די אויסג?ףןאקסץן מץכטןג אייראפא גאנץ אין אןו צי_י® יץנץד

 אוגטץר־« קלי_ינץרץ דן י_י3 פעקוטט וועלי; ׳אןדץץ נאציאנאלץ
 פץפרןןאונגם־־יעווץגונג: א פון חאראקטץר דעם פץלקץר דרןקטץ

 ץן3לץ צו אום און רעכט זןיערץ ץשןצען3 צו אום אויף, שטץהץן זין
 י$ך דעם ארונטץר וואיפץן זיי זןן.3פאלקס־לץ גאנצץס גץזונדץס, א

 מלאכות." א״יגץנע זיך פאר ןלדץן3 און אונטערדרןקץר דן פון
 יאהר«הונרץרט נןןנצץד<נטץן פון אןדץע גרץפטץ דן שיינסטץ, די

 ץץ1אן דן געווארען אןז זן ווייל ׳אןדץע נאציאנאלץ די גץווץן איז
וו^רט! פון זין פץסטען רעם אין פאלקס־פרןןהי_יט, פרןןהןןם,פון פון י

 פאלק יורןשץן אןן אריך ארין פרעננט אןדעץ דאזןגע דן
 א גץהאט ראן האט ווץלכץ לןטעראטור, הץפרעאישץ דן און

 אלכסנדר פאלק. פאר׳ן ווץג א ווי_יזץן אן רדיפט ווירקונג, ג-רייסץ
 ץרשטץ רן ווערען םטאלץנסקין. פריץ און גארראן דוד צץדץרפוים,

 פון ץפרןןאונג3 דן כץ.ייץגוננ נאצןאנאלער נןןער דך־ פון פןהרץר
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 'וועלכע כאלקאיער־א״גזעל, רעם אי׳יף פעלקער אונטערררןקטע דן

 פאגדאי די מןט אנאיינעם אויגען, די אין זין פ׳אר פארגעקומען אןז
 ןכעל3 דעם פון מחפר רעם פןנסקערץ, אייף געודרקט ^פע; מען

 איבער- גאגצע א געמאכט האט וואט אצןאך,6ס#עמאנצן3"זעל
 "יואס לומען,3לןלןענ ל. מ. אויף און מחיות,- ד? אין קעהר>ניש

 ד: פערשפרייטען צו אבגעגעבען הארצען נאנצען כןמ׳ן זין האט
 האם און ארץ־ישראל אין אויפלעבונג אידןשער דער פון אוןדעע

 אגיטירם ענערגןע גרעסטער רער טן® אןדעע דאזיגער זיןר פאר
רוטןש... און יודןש העכרעאןש, אויף גלי_יכצי_יטינ

 און אגודות דך גרןנרען ומערום ? ד׳רלןג. יוערט אידעע >י-ני •ד
 א ז?ך שטעלט זאך גאנצער רער פון כראש ציין". ,חובבי חברות

 איהד אפפערןטיט צו גרייט אה יוגענד,וועלכע רער פון טןןל נרויסער
 אלע אןהרע מלט לעבען, גאגצען אןהר מןט צוקוגפט, גאנצער
 היילןגען אין גרויסען דעם פאר קרעפטען גי_יםטןגע און פיזןשע

 לאגד. אייגענעם זןןן אין אייגענע"פאלק ראם אויפלעכען פון ־צןעל
 און רעדען שעהן גור נןט קאן זי אז בעודזען, האט יוגעגי־ דן

 קרבן א פאר דך כריינגען באמת קאן זן אז גור, פןהלען, שעהן
 רן ארןכערצוטויאנען ביכולת אמת׳ן דער אןז זן אז אןדץע, ןר7ד

 אט א:דץץ, רץר פון פערויירקלןכוגג דן פאר לי_יר^ן גרעסטע
 פןא• אןדץאלץ ערשטע דן ארויס זענזןן יוגץגד דאדגזןר רער פון

 דןנען ארץ־ישרא;.דאם אןן או־פלץבונג אןדןש/ןר רעד פון נערק
 טיט האבזןן ווז$לכזן ,פאלקם״הץלח$ן נרויסזן ערשטזן די געווען

 פ$לק יודישע דאס אז ג^ווץן, מבשר אלעמק קיל הריבון א
 —זענץןנעדץ'ן דאס אויפלץבען: וועט און לעבען ודל נאך, לעפט

י בןלדצעס דן

 גע־ חארקאוו א:ן דך האט יאחר ן-טי^ן V 882® יאגואר א?ן
 דזןם מיט סטודץנטען־אגורה פאל^סטןגןשזן זןרשטע דן נריגדץט

 פער« צו ציזןל דץם מןט ונלכה. לכו יעקב בית ביל״ר:—פאראל
 זןר3אן פוגאגדזןרגץש:קט אגודה דן אןרעקהאט אןהרע שפרןיטזןן

 זןןאומעטום3הא דץלעגאטץן רן דץלעגאטץן. צוואנצןג רוסלאגד נאנק
 פיעל אין אגגעהויבען דך האפען נןכען אן; און אג׳ערפאלג געהאט
 זענען ויעלכע אגודות, אןנמעלןגענטע יוננע, גרןנדען צו שטעדט

 שטר^כען דעם מןט פעראלניגט דך צווישען שטארק אלע עןווג?
 געהאט זאמעןהאבען צ אגורות ציעל.אלע זעלבען רעם א־ן איין צו

זיי חברים. 525 ע׳נטודקלינג זייער פון עעט להצטער ץרד אק
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 ווץלכץ אגורה, חארקאווץר רץר סי» ץן3שרלל דורך זלך פלץגץן אלץ
 פאלץסטלנלש^ דץטאלטלגץ ד? טלט פץרהאנדלונגץן געפיהרם האט

 רץר טיט גץטאכט עקץגט3 אלגץטילן אין זוך האט בלל״טהוץר,
 אויף ץרגץנוםץן3אי איץ״ישראל,האט קאלאנלזלרץ; צו קללט3םץגלל

 צץג- אנגץרופץן זיך האט און אגודות אלץ טלט אנפלהרונג די זיך

 ראם אלז יאהר ך-טץן 8821דץם פון יולל אין יורא.3םראל״
 האט. און אדץם קבן חארקאוו פון גץווארץן ץרגץטראגען3ארל .3 צ.

 צ.כ, ראם קאנסטאנטלנאפאל. אלן טבלוגג3הויפם״א אלהר גץץפץנט
 אויסץרץ אלע טלם אנצופלהרץן חיב דץם דך אויף גץהאם האט

 מאטץנט, רעם לז3 גור ץר3א פארטיי, דץר פון אנגץלץגץנר<ללטעץ
 ראט יפו. אין אנקומץן עט וץט1 פארטב גאנצץ די וואיץן לז3

 אבגץגזך דורך -- ץן1גץו אלז פארטל׳ל רץר פון צלץל נאהץנסטץ
 צוזץק- ר? דיף טוסטץר״קאלאניץ א גרינדץן דורך און עמלגראצלץ

 ץטיגרא" אלגץטלינץר רער פון 3אנ׳אגהוי צוטאכץן יסודות, טץסלגץ
 פאר דן רץם אלן ץן3דיץ צו און אר״ן־ישראל קילן יודץן דל פון צלץ

 גץהאט, נלט רלגרופע האט גץלד יורץ;.קללן אלץ לל3 אפללשפלץל
 אנארט, אייף זללן נור ווץט אזוולפאלרזי זלכער, גץווץן איז גורזל
 ץצייגץן3 זלך מץן האט אוטץטום וזללל שטיצץן, זי מץן וועט
 פאר אידעע. נאציאנאלער נייער דער צו טיטגעפיהל אהייסען טיט

 אגירות אלץ און—אדץס גץווארען ץשטימט3אלז זאטץל״פוגקט א
 ,3 צ. פון דערץרשטץרפארץרונג גאך גרי׳יט זללן נץרארפט ץן3הא

 רץר זללן גץדארפט האט אפרלל ״םץר27 רזד ארויסצופאהרץן. אהין
 איז אורזאכץן פץרשיץדענץ צוללעב ארץ־ישראל, קלל; פאהר-טאג3א

 אוג- אללן ףארי פאהי־3א דץם צולץגץן3א גץנויט גץווץן .3 צ. ראם
 קאנסטאנטינאפאלץר דל האט דערווללל טץרמין. ץשטלמטץן3

 ץר"3 י. טלט ז־ץלץגאטץן 4 פו; ץשטאנען3 איז ווץלכץ אבטלללונג,
 ץוואוםםץן3 רץ□ מלט םץרה,אנרלונגץן גץפלהרט ראש,3 ליאווטקין
 טיט און אללפאנט לוירץנם דיפלאטאט און פילאנטראם ץגנללשען

 זיך האט אללפאנט תץלכץן טלט גץזאנדטץן, אמערלקאנישץן רץ□
 ץנדץ אם אז ארויסנעזאנם, זלך האט ץר3ווץל און גץטאכט, ץקאנט3

 ץרצושיקץן3ארל פאדטלל גאנצץ דל מץגללך זללן שוין ווץט יולל
 לאגץ יל ךזי רום$ ג?ם עץטללכ אלן גור ארק״ישראל. קללן

 דך ה#בץן אוטשטץנרץן פאללטלשץ פעוואוסטץ 3צוללץ לטץן.3אוםגץ
 און ץנגלאנד, און טץרקלל צווישץן ץציהונגץן3 דל פץרשאפם ראן
 גץקאנט גלט גאר שוין האט אג׳ץנגלץנדער, אלם אליפאנט, סץר רץר

 ץשלאסץן3 ר?ר 1ים ',טלטגללץדץ דל האיץן דאן אויפטהון.



 נוח זי_יפ $לןפאנט׳ם פון הילף יץו־ץר אהן עמןגרןרען, צו אלדן
 ,הא- קאפיטאקןן אדגץנץ זדץרץ פין םןטל?ן ד? אויף אויסשליסליך

 רץר פון ץליםןטגץפ ראם אויף און ןןט3אר זייער אויף פץנדןג
 ראם שוין הא» לאמן אזא נין יוגעגר, אןנטץליגץנמער יודןשץר

 די ארויסצורופץן מאל אדן טיט טץגלןך פאר געפןנץן נלט .3 צ.
 גרופץ קלדנץ א ארויסגץפאהרץן איז צוץרשט און—פארטד גאנצץ

 רןץרשטץ פרויץגציםער.האט 1 און מאנסבןלען 13טץנשץן, 14 פון
 אין ץן,,ץלקןנד3 .3 צ. פון פארשטעהץר דץם טיט ןלו׳צץם,3 גרופץ

 אץ יאהד. ־טץן1822 פין יוני( 24) תטוז 19 דעם יפו קי_ין גץקומען
 הא- און חברים ץרןגע3אי די אויף ווארטץנדןג ארים, וואכץן צייד

 ויער צו זןך צוגץיוץהנץן אז су וויפןץל חאטש זיגץן אלן ץגדןג3
 קאלאניץ דער אץ ןןטען3אר אגגעהויבץן זד ץן3הא ןןט,3אר ד1ץ

 גץוואדען ץט1נץגרןג 1870 יאהר אין אץ ווץלכץ מקוה״ןשראל,
 פראנצויזישעד דץר פון סעקרץטאר דץם גץטץר, קארל דורך

 קאג- אין ב. צ. פון דץלץגאטץן די י_י3 איי דזןרוידל ,אליאנס".
 טערקישץר דץר צו זיך ווץנדץן צו רירץקט ץ.;3לי3נע סטאגטינאפאל

 ערר פוןדץרפארטד רשות רץ□ אין ץן3נע זאל זן אז רץגןרונג,
 געוועג־ פרןהער זיך זד האבץן ציזןל דץר טיט טץגשען. 300 פאר
 צו טערקד, אץ פארשטץהץר ערשטע די פון אדנעם צו דעט

 איז ץר עת3חארקאוו, אלן ט3מןלזן האט וועלכעי אסטאן־פאשא,
 1у רופלאנד. מי» טעיקד פון מלחטה ר?ר אין געפאנגץן גץיחןן

 סטודענטזןן חארקאווץר דן טיט פאראץ»ערי.סירט ז?הר זיך האט
 מ?־נץ זןרשטען מם צו ר;יקאמץנדאצןץ א נעגיבען זד האט און

 דירזןקטזן אין ארלין ביורא איזראס אופן אזא אויף טץרקי_י. אלן םט?ר
 פאלןטישזן רן נור רעגןרונג. טערקןשץר דער טיט ןנרונמןן3פץר

 רץגןרונג די פ^רשארפט מעה" נאך ראן זיך האבזןן אוטשטזןנדען
פזןרצויגען.. זיך האנזןן דיפץראנדלוננק און זיךנןטמןהי_ילט האט

 ן:’3גזןבלי אגורות אןבעריגץ אלע זענען צי_יט גאנצער אןןדער
 א טיט םז$נשץן זעקס פון גרופע קלדנע אדן גור זןרטץר, דן אויף

 ארוים־ .3 צ. ראם האט רובל 500 וון ם?הר ץטראם פון קאפיטאל
 ראזיגץ די איז פייה דער אין •ולן ״טען21 רעם יפו. קדן גץרופען

 ב. צ. דאס נעפונען האט זן קאנםטאנפןנאפאל. קי_ין ג^קומעי אגודה
 אוים־ אןהם אפט אץ ץס לאגע. טאט^רץ$לץר שלעכטץר א זזןהר אץ

 פארזז$צט געווען זזןגען זאכען אלץ הוגגץרען. צו פשוט גץקומז$ן
 וזץן4ערגץל3אי האט אגורה די פץרגרץסץרט. זיך ץן3הא חיבות דן

 און קאגסטאנטןנאפאל פון גץפאהרץן3א אץ רובל, 150 .3 צ. דץס
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 ישי אץ יפו. קןןן געקוטען זן איז פארטאנ, זןןגער א 5 אויגוסט,9 דעם

 רואי הייף, צום אוו^ק וועג ירושליס׳ער נרויסען רעם טןט זין זענען
 בעטערקט זין האם וולטען פון נאף בילו׳צעס. דן געוואהנט האבען עם

 עפען קאבען", שטוב אלן בללבען שטענרןג שללגט וואם מלדעל, דאס
 ך בילו׳צעס. דן פון בעלי־בתי׳שקלט נאנצע די פיהרען בכלל און
 עם שטוב. אין אריעגעפןהרם זיי האט און אקעגען ארויס זין אח

 שוין אן? ;ס וואונשען". און פראגעז שןטען אנגעהויבען זיך האבען
 דערהערט דערווייטענם פון זיך האט אמאל טןט—$ווענר נעווארען

 נעהעג־ אלץ אנגעקומען אח וואס געזאנג, שט^לצער מונטערער, א
 רער פון ג^קומזןן בילו׳צעס די זענען דאם נעהעגטער: און טער

 פרייר זיןער צו איז—חברים אנגעקומענע דן רערזעהענדיג ארבלט.
 די זיף. אלגארדנע־ן גענומען גללך האט טע געויען. מט סוף קלן
 ערשטען אין אז אזוי, צופללט טען האט ודאהמנג פון צןמערען צוול

 בעשטא־ איז גרופע געקומענע נלע )דן געשלאפעןבלדעמלדלעך זענען
 צויל־ דעם אין און פרויענציטער( איין און מאנסבןלען פןנף פין נען
 פעראלניניט זיך האבען נלע־געקוטענע די מאנסבןלען.. 19 אלע טען
 אץ געארבלט צחאמען אלץ האבען און חברים. אלטע דן מןם

ישראל. מקו«"
 פון יעדערען האט הירש מקוד־ישראל פון דןרעקטאר דער

 די ארבלט. שעה אכט דל טאג א פראנק איין צו גץצאהלט זין
 גאנצץ די אנ׳ץרמןדץנדע. און שייערע א זןיער געווץהן אח ארדי_יט

 צו בעדארף ץם ווי ארבי_יטץן, זין צו נאכקוקען, מץן פלץנט צלט
 זןך בץוויחען אמאל טיט זי_יט זי_ין פון הירש פלעגט ז־ץם חוץ זי_ין.
 הןרש אויפץר. א *זהץ אדבי_יטץן זאלען זין אז היטען, שטרענג און

 ער יודץן, רוסןשץ דן וועגען מיןנונג שלעכטץ א זץהר גץהאט האט
 לחלוטין טויגץן וואס טענשען׳ פאר גץהאלטץן אלץמץן זין האט
 נעקאנט גארניט זן!" האט איהם און—ארבי_יט שווערע א פאר ניט

 זאלץץ אןנטעלןנענמען, נאך דערצו און יודען, רוסןשע אז גלויבען,
 בלטען געטוזט ער האט גיך זעהר נוד ארבלטען פללסיג און ערנסט

 פןעל נאך מט, זיןער געא־בלט האבען בןלו׳צעם די מיןנונג; זןןן
 א אןן הןרש זין האט איןנמאל אראיער. געדולדיגע דן פון בעסער
 דן רעטיראדען; דן אויפריינינען זאלען זןן אז געטהון, זאג א שפאס

 זעלטענער א טיט און—אבגעזאגש מט דא אויך זיך האבען בןלו׳צעס

 עקעל־ רער מןט פערממען געווען טאג נאנצען א זין זענען געדולר
 אח גרופע דער פון אבער לאנע טאטעריעלע די ארבלט. האפטער
זןך דערנעהרען צו אויסקוטען פלענט זיי ערגער. אלץ געודארען
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 דער אין געלוען,-אס אח אלץ פון ערגער ביויט. טרוקענעם מלט

 עסי האט געשטאמט מחלוקת׳ן, אגנעהויבעל זלך האכען גופא גרופע
 הא־ קאנפטאגטלנאפאל אין דעלעגאטען די וואס דעם, פון טלללווללז

 1אל אויפן אזא אויף אין רעגירונג, דער בלל געפייעלט נ^רגלט בען
 דעם, פון טלללווללז און געפאלען, שטארק’ב, צ. פון פרעסטלזש דער

 ויאם ארן שלעכט זעה- געיוארען אלז לאגע מאטעריעלע דל וואס
 נאנצע די ארללנחאפען געוואלט האבען ב. צ. פון מלטגללערער אללניגע

 גללער א ארויסגעשוואומען אלז דערווללל הענד. זללערע אלן ממשלה
 נילעד דער בלל ■יען קו צו וייכטלג זעהי־ געויעהן וואלט עט פלאן:

 אללג" צו אנגעהו-בעץ דאן זיך האט וואס לציון", ,ראשון קאלאנלע
 דאן ערר, דעסיאטינעס פופצלג חאטש יפו, פון 1וולל גלט ארדנען

 ווללליןרד רוסלאני פון אייףהילף האפען צי מעגליך גע־וען וואלט
 אינוועג־ נויטיגער רץר גור געפעהלט וואלט עם און געיוען וואלט
 אירושי״־ס׳ער אללנער, רובל. 3600 אבער־קאסטען י*א-ף ערד דל טאר,

 נע־ אלז עס ארן—ואבל 2000 אנטלילען צר צוגעזאגט האט באגקיר
 בעקר• וועטקאגען, ריפלעלמען ערד, פיעל אזוי ק-י»ען בללבען'צו

 האטדערבאנקלר אומגללק צום גור געלד, דאזלגען דעם פאר מען
 בללוצ׳עס די פון האפנונג דל אוץ—ווארט זללן פון אבגעזאנט זיך

 בילוצ׳עם דל זעגען טאג ליען אגד דעם אויף נערוארען! צושלאגען
 געויען איז צושטאגר גללסטלגער זייער :ארבללט דער צו אוועק קוים

 האט האפנוגג נללע א געפאלען,נור אלז מיטה זליער טרויעריגער, א
 פאהרען צו נעקוטען אלז אויגוסט טען=30 םי? געטהיל שללן א זלל

 גאי■ זיך האט ער געטער, קארל אלהרגרינדער, מקיה־יש^אל קללן
 פון און בילו׳צעם די פון ארבללט דעי־ פון אבוואוגדערען נלטג־־קאנט

 צו זלל האט ער אידעע, נאציאגאלער צורער איבערגעבעגהללט זללער
 זילער בעטראכטען צו ערגהט צונעזאגט האט און מוטה נעגעבען

 דערווללל אלז בילו׳צעם לאגעאוםזלצופערבעסערען,דללאגעפוןדל
 ארבללט שווערער פוןדער זענען זלל פין פיעל געוזאדען. ערגער נאך
 מעהר ניט האבען געארבליט געזיארען. עסעןקראנק שלעכט און
 חברים, גללע דרלל גאך צוגעקומען זענען צללט דער )אלן ןמאן5ופו

 די שוין אלז אופן אזא אויף פרויענצלמער, אללן און מאנסבילען צוולל
 די ררללמלידלעך(. זלל צוולשען חברים, 24 בעשטאנעןפיין גרופע:

 סעפטעמבער ׳«טען!3 רעם טעהראויסגעיואקסען. גאך זענען חובות
 לאגע, דל בעטראכטען צו אום פערזאמדוגג, א צונליפנערופען אלז
 רליכערע צו ניט און טעה קללן מעהר טרלנקען צו נלם געבללבען אין עם

 זלל אליף שוון האט דא און געלדי אללנצושפארען כדי—טאבאק קללן



 גץיואי- קראנק אטאל מוט אלז נץטץו־ אוטגליק: נלל א נץווארט
 גץ" ץר אין סץפטץטכר, ״טץן22 ו־ץם אבענד אלן טאיפאג, און רען

 האפנונגץן זליערץ אלץ פללו׳צץס, דל פון פלץנץר ץן.א^ץ3שטאר
יסור... בידן נץיואי־ץן צושלאנץן אמאל טיט זץנץן נץטערץן אייף

 קללןרום" נץפאהרץן3א צורלק זץקם זץנץן לללדץן אזוינץ נאך
 15 גור גץנלינען זץנץן אלנגאנצץן ירושלים. קללן דרי_י און לאנר

 ץנוצץן3 גץיואלט זלך ץן3הא לאגץ טרויץריגץר זללץר טיט ללו׳צץס,3
 ץקזלס־ האט יועלכץ מיםלאנץרץן_נץזעלשאפט, ץננללשץ גרייסץ א

 רל פאו־גץלץגפ האט גץזץלשאפט דאזלנץ דל ירושלים. אלן טירט
 טלט זלך דץרוולסץגדלג פילוצעם, דל נור שטלצץ. רללכץ א ילו׳צץס3

 ץן3ארויםגץטרי האפען הללף, פאר זלל לץגט טץן צלעל א פאר וואט
 גץ" זלל צו אין ויעלכער נץזץלשאפם דער פון פארשטץהץר ד־ץם

 מלטעלנלט קללן ץר3א איז זלך ץן9הץל צו ווי געלד, טיט קוטץן
 ץטראכטץן3 צו אום פץלזאמלוגנ א צונויפגץרופען האט מץן גץווץן,

 פונאנדץר" ווץגץן גץמהון רץד א האט “אללנע טהון. צו רואם זלך,
 עצה קלללנמומינע אזא האש נלללך ער3א אהלים. צוריק זיך פאהרץן
 האט פערזאמלוע ץר3זץל ו־ץר או״ף ענטפער, ווירדיגץן א גץפוגען

 גרליכץ ראם רץרטאהנט שאיף און קלאר ילוצץם3 דל פון אללנץר
 ווץל" אלרץץ, הללליגץ דל נץשטץלט, זיך ץן3הא זלל ויעלכץם ציץל,

 ץן3הא אהץר, קוטץן פאר׳ן פריער, אייך אז און דיץנץן, זלל כץר
 ץנ"3שטץ טיט זללן פול ו־ץט וועג זליץר אז געויאוסט, אלץ שיין זלי

 כץשלא- דץם אויף אלץ דאך זיך האכץן זלל און—דץרנץר דלגץ
 ן;3הא ווץרטץר וולררלגץ און ץהרללכץ עטליכץ דאזיגץ דל סץן,

 האפען אילנלגץ כחית, פרלשץ ארללנגעהויבט אי*ץמץן אלן וויעדץר
 אלכסנדריא, קללן ארפללט שווץרץ אויף אכפאהרען נעוואלט גלללך

 זלאלזצור• וול׳נאךרעם אבגץכויט וולעדער ראן זיך האט ווץלכע
 גץצאהלט טץיהאט רואו ץנגלץנדץר,און דל דורך גץ־יארץן שטץרט

 קלללן זץהי געווץן אלז גרופץ די אזוי״וול נור טאג, א פראנק ך
 צו ץן3י;3גץ ץסאלז און נץיוארץן אעץנוטץן ניט פלאן דץר אלז

 ץקוםען3 זלך ויץט עס 3אוי פרעסץ, דל דורך הללף נאך דך דץנדץן
 די אויסצאלץן אלץ פון פרלהץר מען זאל סומע, נעהץרלגץ א

 וולץם ץן3אנהוי זלך מץן זאל געלר אליץרלגען דעם פאר און חיכית
לציון/ ראשון קאלאניץ רעי אין אללנצוארדנץן אלז

 אלנגאנצץן קלענץר, נאך געייארען דץרווללל איז פארטלי דל
 הלרש זלי האט ארום טץג ץטליכץ אלן טץנשץן. נללן ען3לל3גץ שוין

גץהאט האט ראם און ראשון״לציוך אלן ללטץן3א* צו פארגץלץנט
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 זללנץקאגט האכץן צללם דץר מים וואם פארצוג, וויכטלגק ז־ץם

 1882 ®י! ץר3נאווץם ״םץן7 דץם קאלאנלסטץן ווץי־ץי צו האפץן
 ראשון״לציון. קללן ץן3ץרגץקלל3ארל פללוצץם די זיך ען3הא יאהר

 ץן3הא זין קאלאניץ. גאנצץ ר? ט3אויפגץלץ ץן3הא ילוצץס3 ד?
 דץר אליף אווץקגץהן זין פלץגץן געזאנג טלט גץאיבילט. פלללסיג

 אווץג• דל אין אוטקץרען. זלך זין פלץגען גץזאנג טלט און ללט3אר
 פון גץשיכטץ דל ץר3אל פארלץזונגץן אללנאררנץן זלל פלץגץן דץן

 דל ץן3לץר אויך פלץגץן זין אגראנאטלץ. איבץר פאלק, יודישען
 פון טלטץל-םונקט דץר געווארען זץנץן זין שפראך, רץאלשץ3הץ

 וועלפעם גץצץלט, זליץר אלן יוגזןנד. ראשוףלציון׳ץר גאנצער דזןר
 פלעגען גאסטפרללנרללבעס, און פרץהללכץם א גץווץן מאל אלץ אלז
 פלץנען און פץרטרויץרפע און לללדץנדץ אלץ ץן3צונויפק/לל זלך

 ילוצץם3 דל מלטנללץסמו®. פערוהיגטץ, זיך אוטקץהרץן שפץנדלג
 צושטרלל. יוגץגראום ראשין־לציון׳ץר גאנצץ די ארגאנלזלרט ץן3הא

 פאשץן צו פץרוואלט זיך האם ץם יוץלכץ אראפץר, דל טיט פץץ
 קורצץר א אלן פעלרער. פץרזץד»ץגץ יורישץ דל כהטותאויף זלןץרץ

 אללנגץהאלטץן אינגאנצץן יונץנד ארגאניזלרטע דאזלגץ דל האט צללט
 זין אז וילרץדשטאנד, שטארקען אזא זין ץנדלג3גץ /ץר3ארא דל

 ,שללטץף נאמץ? רעם אללנוואהנער ללדיארוטלגץ3 ץקוטץן3 ץן3הא
 —גוטץ שטללץאון ג>ווארץן אלגגאנצץן ץן3זץ ץר3ארא דל )שדים(.

 יל פרללנרליך, גאד ראשון״לציון׳ץר דל טיט גץווארען זץנץן און
 פערכץסערט אויך זיך האט ילוצץם3 דל פון לאגע טאטץריץלץ

 גרופץ דל נץהאט. ניט אלץ נאך ץן3הא ץרד אליגץנץ ץרקללן3א
 גע• זיאיז רואם צללט, דל זיךפאר ווץלפעהאט ללוצץם,3 דל פון

 אלז חברים. נללץ פלץל טלט פץרנרץסץרט ראשון־לציון, אין ררץן
לאנע. ץשטיטמץר3אונ זץהר א אלן ץן3לי3נץ

 לוראזץנץן3קאנסטאנטלנאםאלץר דץם פון טלטגללץדץר די
 זץנץן ללוצץס3 דל וואם רץרמלט צופרלדען נלט זעהר גץיוץן

 צו נאךאלץגץהאפט ץן3הא זין ווללל ראשוףלציון. אין ארלפער
 אווץק־ אפילו האבץן זלל און—םוםט;ר*קאלאניץ אנ׳אללגץנץ גרלנדץן
 דל ציוישץן זין ו*ץם אין אגלטלרץן צו רעלעגאטץן צויין ג;שיקט

 אויך זץלכסט ללוצץס3 די זץנען צללט ער3זץל דץר אלן ללוצץס.3
 גע" ץפץס ראך זץנץן זלל לאגץ: זללעי טיט צופרלדץן גץווץן נלט

 פלעל א אלן נור ללטץר,3ץרד״אר גומץ ווץרץן צו נור נלם אהץר קיטען
 טי_יץרץר זעהר ץשטלמ»ץר,3 א פון טרץגץר אלם מאס, גו־ץםץרץר

 פראפאנאנרירען צו ץנט3גץרץ האבץן זלל ווץלכץ אלרץע זלל פאר
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 האבען זל אמת, וולרקליכקלט! דער אין. דזרכפלהי־ען ללן8 איין

 ישראל: אי־ץ אין דערקאלאניזאצלע נעבראכ» נוצען ווענלג נלט שוין
 זלערזעלבפט־« פלאנערע!׳ אלרעעלע ערשטע איתרע נעווען זענען זל

 ערדאר־ אלנפאבע אלם לעכען, ארבלטספעהלגע ראם און אפפערונג
 ו־ענלג נלט בלשפלן$ל וולררלגען א פאר געדלענט האכען בלטער,

 אשלעכטעאגן זעתר נעווען אלז אלצטיגעלאגע זלער גור טענשען.
 קלן נלט ערד, קלן מט נעהאט מט האבען זל אנ׳אונבעשטלמטע:

 כעסערם אויף האפנונגען גלטקלן—און חרות קרן מט ווערקצלג,
 לאגע אונבעשטלטטע דאזל-גע דל אלז עגדללך צלט, שפעטעי־דיגע אץ

 בללו׳לם דער פון העלפט א וו^ס רעם, טיט געווארען פערענטפערט
 פון אוועק זענען אונצופרלערען, זעגען וועלכע ד?, אלע גרופע,

 האפענ־ אלץ מקוה־ישדאל,נאך אין ארבלטען ומערער ראשיףלציון
 זעגען מאם אבער, רי, קאלאנלע. אנ׳אלגענע גריגדעי צו דיג

 ראשין־ אלן אלנארדנען זלך אלנגאגצען בעשלאסען האבען פערבללעבען
 צוזא־ זלער ארויסווייזען ניט זאך קליין מלט שוין טעהר און לציון,

בללו. מלט מענבאנד
 אלן אוועק,אלז זענען וואם בללו׳צעם, דל פון האפנונג דל

 האטט.פינעם יאהר טען 1884 אנהויב אלן געווארעי, טקו־ם גלכען
 פין ערד שטלק א יפו, פין וויארסט 30 קאטר, דארף בלם געקויפט

 אום חדקים 25 אייף צוטללט פלנעס האט ערד דעםיאסין.רל 250
 איים־ ערד דל אלז גיכען אין בעזונרער. חלק יערען■ פערקייפען צו

 לעצפע די חברות. און פערזאנען פיייוואטע צו געווארען געפערקויפט
 בל־ דל חלקים זלערע אפצוגעבען פינעש׳ען בעפאלמעכטלגע האבען
 יאחר דעם פון חנוכה טאג ערשטען דעם הלץן.4אויםצוצ< אריף לוצעס

 זלער אויף ארלבער בללו׳צעם 9 זענעי (1884 )נאויעסבעי תרט״ה
 א וועלכעזלהאבען קאלאנלע, נלע א נעגרלנרעט ערדאוןהאבען

 דער אין זלך האט ארט רעם אויף וולל גדרה, געגעבען גאמען
 נאמען, זעלבען דעם מיט שטעדטיל א נעפינען צלט ביבללשעד

 האט הוין, א אייסצובויען אמף געהאט גלט געלר קלן האט פלנעס
 ב*ע־ טלט שפלכלער הללצערנעם א איועקנעשטעלט דעריבער ער

 אדלנגעקלל" אהלן זלך האבע; בללו׳צעם דל און—וועגד דל א־־ום טער
 דער און דאך, פון לעכער דל דויך נלסען פלעגט רעגען דער בען.
 בללו׳צעס דל שפלכלער. פ־ין ולטען אלע דורך בלןןזען פלענט ווינט

 ה^־ זל אבער ללדען, גרעסבע די איבערצטוראגען אייסגעקומען אלז
 גערען זעגע: זל פעדקעהרט, מרל, זלער אויף געקלאגט ניט זיך בען

 דאך דך זל האט סלף כל סיף מאס אלבערגללקללך, און שטאלר
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 דל ארום ציעל. זללער דורכצופיהרען ווענלגער פלעל אללנגענעבען

 ברע" פון געצעלטען געמאכט זלל האבען שפללכלער ווענרפקדעם
 נעמאבט זלל האבץ! פוןשטללנער לאגערען. דל אלן וול אזעלכע, מער,
 וועלכען אלן אייווען, אללן געווען׳אויף עהנליך איז וראם אזוינם, ;יפים

 בילדעל צרנויפגעשטעלטא האבעיןזלל לוללטער ברויט, געבאקט האבען זלל
 אללנציגען זללער און נעצללג זללער נעהאלטען האבען זלל וועלבען אין

 דער- געהאט. ניט זאך קילן זלל האבען אללזעל_מעהר געמיינזאמען
 האב־עץ זלל דערארבללט: צו גענוטען בילוצעס די זיך האבען נאך
 האבען און ערד שטי א אבגערללנלגט מלה גרעסטעיר דער מיט

 נלט האבעץ זלל וול ,,אזי רוללנצארטען געמללנזאמען א פעיפלאנצט
 פראסטער א מלט נעדארפט זלל האבען בהמות', שום קללן נעהאט

 •ררע דאזיגער דער פון שטללנערנעםגרונט דעם אויסהאקען לאפאטע
 אוים־ זלל פלענט וואסע* שלעכט, און קאיג זעהר זלל פלעגען עםען

 וואו טללכעל, שטעהענדלגען בלאטיגען, א פין טרלנקען צו קומען
 נאכט אוןבלל —רעגען־וואסערען דל צוזאמענקלייבען פלענעןזיך עס

 אויסקימען נאך זלל פלעגט ארבללטס־-טאג, שווערען גרויסען' א נאך
 זללער דאנק נורא ,נוטס".., זללער היטען צו און שדאפען צו נלט

 בללו׳צעס דל פון קללנער אלז קלימאט נעזונדע; רץם און נעדולרלגקללט
 לעבץן אזא צו זיך צוקוקענדיג או-ףפלבער. נץייאיץן קיאנק ניט
 לץרנץן רא אט# משורר! פון יוערטער די זאגען נלט ניט, מען קאן
לללרע;".,. און גלויבען זיך פיר

 אויף אלז דלבללו׳צץם פון שטיעבונג לללדענשאפטללכע די
 געגרינ" האבען זלל נעווארען: פערווירקללכט סיף כל סוף אופן אזא

 פארם! מלזץרנץ א פאר ויאס אלן אבץי קאלאניע. אללגענע אללן דעם
 —דאס און גדרה.״ אין אנגץקומץן 9 נור זענען מענשען 525 פון

 אד• גיהנס׳שץר אנ׳אונאויפערליכער, פון יאהרען נאנצץ צוולל נאך
 דל אלבץר אלץרלללוואנדערונגען און לללרץן אונמץגללכע פון בללט,

 דער מלט און האגד אלן שטעקץן זעלבץן דעם קאלאניעס-מלט
 ־זע זלי ויץן צוריק, יאהר צרדלל וול פלללצץס, דל אויף טארבץ זעלבץר

 אבער ארק״ישראל־ץרד; אויף ארויפגעטרעטען מאל ערשטען צום נען
 דער טיט הארצען, אין נלויבען גרויסץן זעלבען דעם טיט—אויך

 לללדענשאפט" זעלבען דעם מלט בענללסטערונג, הללללגער זעלביגער
 אויפלץ" דל פאר לללדען גרעסטץ דל ארלבערצומראגען ווללען ליכען

 דא אט ערד!... אללגענער זללן אויף פאלק יורלשען דעם פון ונג3
לללדען"!... און צו,גלויבען—וולרקליך זלך טלר לערנען
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 קא" דער אין ראל זילעד און בללו׳צעס ד? פון נעשלכטין דל

 הילללגע א אונז פאר בלללבען תמיד ודעט ארץ״ישראל פון לאנלזאצלע
 צום כחלת גללע וועקען וועט וועלכע אנ׳עראלנעיוע, עראלנערוגג,

 געשלכטע דאזינע דל אליפלעבונג. נאציאנאלע אונזער פאר שטרללט
 וולכטלגער פלעל זענעץ מעשים, רעאלע מעשים, אז דערצעהלט,

 אלו פאלק אונזער פון אויפלעבונג דל אז רעד, שענספע די פון
 פון אגשטרענגוע גרעסטע דל פאדערט תאם אירעאל, אזא נעמללך

 שטארקען גרויסען, א פאדערט תאם פאלקס״כחות; אלע אונזערע
 צום האט בללו׳צעם הללפעל קלילנע דאם פאלקס״רצון, קאנצענטרלרטען

 —רצון, אזא פון אנשטרעעונג, אזא פון בללשפלעל א בעוולזען ערשטען
 ערמונטע- אזלי אונז קללנגם ב״ל״ל״ו נאטען דער וואס פאר אט

 אונזערע זענען בללוצעם די וואם פאר אט—שמאלץ, אזל» רענד,
מעשים... נרליסע און נשטה נרליסער א טיט פאלקס״העלדען אמת׳ע

 ארלים" אונז פאר זיך וקט פאקט כאראקטערלסטישער א קהו־
 פון ענטשטעהונג דל בעטראכטען טלעפער וועלען טלר ווען ווללזען,

 טלינט טען אויב טעית, גרליסער א איז עם נעדאנק. בללו׳עשען דעם
 אלם ארץ״ישראל, קללן ענטלאפען זענען בללו׳צעם ערשטע דל אז

 יודישע שרעקללכע דל וועלכע טענשען, בכלל,אלם עמינראנטען
 וועי*" און רוסלאנד, פון ארליסגעטריבען האט צללט קנער פוץ לאגע

 ארץ" קללן פערטראגען גראר האט עטיגראצלאנס״שטראם דער כע
 צופעללג נלט איז ארץ־ישראל אנדערש: גאר אלז זאך דל ישראל.

 זקר אויף נור בללו׳אישער״א־בללט. זקר פון אוקנע די געוואקן
 היי" די וועיקן נעטהון געקאנט האט אבית דל פון ערד הייללגער

 די פארגעשטעלט זלך זיל האבען אזיי אט—בללו פון ארבללם ללגע
אויפלעבונג. יודלשע

 וועל" ,יוגענד״גרופען עקזיסטלרם אויך האבען צללט יענער אין
 ארץ" נלט ארבללט זילער פאר ארט דעם אויסגעקללבען האבען כע

 פון ווילסט ווער זאך: אטערקוולררלגע און—אמערלקא נור ישראל,
 עולם/ "עם נאטען דעם אפללו אלצט געדענקט ווער ארבללט, זליער

 שפור א פאר וואם געטראנען, האבען גרופען דאזיגע דל וועלכען
 הילסע, פאלקס-זברון? שעפפערישען דעם אלבערגעלאזט זיל האבעץ
 זאל לאנד וועלכעם נעווארען: געפלהרט ואן זענען ויכוחים לאננע

 ארץ״ישראל פאר געווען זענען בללוצעם דל און אויסקלללבען. מען
 שטאנדפונקט, נאציאנאלען רעם פון אלץ פון פרלהער און מעהר

 עטאנד" פראקפישען פוןדעם אמעריקא פאר אבער עם־עולס׳צעס די
 נור קאן אנ׳אלדעאל אז נעשיכטע, דל אונז לערענט אט און פונקם,



15
 .ור עם נאצ-אנאלץם טלץף א אין ?ם ויען קיים, א האגץן דאל

 גץשיבטץ דל אונו פאר ץר3דץרל אין ץראינ^רונג הייללגע א
 בי_ישפל" הלפטארישץם ארך אונז פאר אלז ע בילוצעם, ח פון

 דארף אזוי אט ווללןק: און לץרנץן שטץנדלג ווץט ויאם ןל,7
 פאלקס״זאך... א פאר לללרץן טץן דארף אזלי אט גלוינען, &ץן

 פלזןל אליף אוטשטץנרץן די זץנץן אלצם אן זיך, פץרשטעהט
 אזוימן ללוצץס,3 ץרשטץ די פון צללט ד?ר אין ויי אנרזץרש,

 אלן ערפאהרוגג יאהרלגזן 52 א »?ך פאר שיין ץן3הא וו^למן
 זד^רע ויאי לאני׳ ד?ם אלן ללט3אר פראקטלשץ יאהרלגע 25 א

 ראזלגזן דל זןן3אעץהוי ערשטען צום האבזןן חברים ז$רשטץ
 ןנץן7ז אלצט יא, ארבללט. פראקטלש? דאזיגץ רי און ?רפאהרונג

 ווץלכץ אויף ויץגץן די ?ן,טאויםג^טרא טץהר שוין וו^גץן די
 ארץ" אין קאלאניזאצלץ יורישע עי״שסע די גץגאננץן אין ץס

 דערג^ר שט?כץדלגע טלט בץדעקט פול גץווץן זז$נק ישראל,
 דאך זלך האט אוץ אבג^שטןןלט נלט ראך זלך האט זל אגזןר

 צלוניסמל" גאנצזןר דזןר פון בללוצ^ס, נללץ דל פון ענטוולקזןלם,
 בילו׳אישץ אלטץ דל נלט שוין אלצט זלך 1פאדזןר יומןנד, ש?ר

 פאדץרט אלהר פון פארם, אורשפרונגללכץר זייער און קרבגות
 טיילזןן אלבץרלגץ די טיט צוזאטען ארנללט רזץאלץרץ טזןהר זיך
 טאטזןרל^לזןר אנ׳אונאויפץרללכז$ר פון זלן ד^ם אלן פאלק פון
 יומןנד דאזימן דל ארץ״ישראל. פון אויפלץבונג גללסטלגץר און

 דץר אלז זל ווללל ראלע, ?רשטץ דל שפלץלק קאן און דארף
 זל ווללל פאלק, פון ץלץטץנם םונטערןןר און םרלשז$ר סאטץ

 אלהר, פאר בלללבם איינס ץר3א פאלק.,, פון צוקונפט די אלן
 זיי־ נלויבזןן, זיער בילוצץם, דל פון התלהבות דל פרלהץרן ויל
 ץרשטץ דל פון בירושה ץרעןהטזןן3אל ןיי טוזען דאס—רצלן ?ר

 בללוצץס, נללץ און אלטץ דל לנדץן3פץר אויך דאם און חברים.
 ארבללט טזןהר וואם ץן:3גץכלל זזןלבזן דאם אלן ציעל דאם ווללל
 יודל• פון אליפלץכונג נאצלאנאלץר פאלשטץנדלגץר דץר פאר
פאלק! שץן
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