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פינאנסען. און מלהטות

 די ה. ד. ,מלוכה־פינאנסען דיי און מלחמה רועגען פראגע די
 יענע אדער די אב קאסט פאלק דעם וויפיעל ,דעם וועגען פראגע

 פון צניט דעד אין אסוד־זאך. בלניבען שטענדיג פלעגט—מלחמה
 אנדערע א־ויף גאר אויפמערקזאמקייט די מען ווענדעט מלחמה א

 די אויף פיינד, די פון צהאמענשטויסונג^ן איינצעלנע אויף פרצים.
 פאנצער" די פון נעמען די אויף ,פערוואונדעטע און טויטע צאהל

 די פון ,מיליטער־אבטהנילונגען די ]פוץ נעמען די אויף שיפען,
 תירט־־ די ;איינצעלהניטען אויסערליכע אנדערע נאך און פיהרער

 דער אין שטענדיג כמעט בלניבט מלחמה דער פון זניט שאפטליכע
 גע־ הערט מען ווען זעלטען .הינטער־גרונד אויפ׳ן דונקעלהייט,

 פער־ מען האט מלחמה דעד צוליעב אז דעם, וועגען שפרעכען
 רייך זענען מלחמה דעד בעת אז אדער ,אבצאהלונגען די גרעסערט
פערזאנען... יענע אדער די געווארען

 רוסישע דן וועגען פראגע די מיד בעטראכטען ווייטער
 היסטא־ אזא .אן צייטען עלטעסטע די פון פינאנסען און מלחמות

 דעם אופן בעסטען אויפ׳ן ערקלערען אונז וועט איבערבליק רישער
 ארבייטער־ די שטענדיג פערלירען מלחמה א בני אז ,גרוגד־געדאנק

 אדעה זיעגרניך דורכגעפןהרט איז מלחמה די צו אלץ־איינם ,מאפען
 די צו איינם אלץ ,פערשפיעלט שענדליך און כבוד אהן איז זי

 ן־*צוז האט מען וואם ,געלד דאם אויף געפיהרט זיך האט מלחמה
 פון אדער ,הלואה א פון אדער ,שטניערען פון מענגעקליעבען

 די וואם ,פאפיער־געלד די פון ארער מטבעות, געפעלשטע
.ארוים לאזט רעגירונג

 האט ץ א ט ם ד א ל נ טהוער פאליטישער ענגלישער דעד
 אויף מלחמות פיהרען צו פארלאמענט ענגלישען דעם רעקאמענדירט

 פאר און .שטניערען פון צוזאמעגגעקליעבען ווערט וואס ,געלד דאס
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 פון קלאם ר דע נאר צאהלט מלחמיות צו■ שטרעבונגעץ אלע די
 צו פערלאנגט ער צו■ נאך ניט זיך פרעגט מען׳ וועלכען ביי פאלק,
 נאר איבער ט לאן מען וועמען און מלחמה יענע אדער די פיהרען

 ♦ קעשענעם דעע אויסלעדיגען און בלוט זיין פערגיסען צו רעכט דאם

 געפעהר־ איז שטייערן־געלד מיט נאר מלחמה א פיהרען אבער
 בוישפיעל צום וואס .געלר סומען גריויסע פאדערט מלחמה א ליך.

 אנגעהויבען דך ס׳האט איידער וואלט מען ווען פארגעקומען, וואלט
 אייג־ רוסלענדער יערער פון געפאדערט ,יאפאן מיט מלחמה די

 דער־ א בי: קינד א פון אונטערשי״יר קיין מאכענדע ניט — וואהנער
 נגיד א פין ,פרויענצימער א ביז מאנסביל א פון וואקסענעם,

 רובל 30 צו מאל א מרט ארנינטראגען זאל ער — אבעטלער ביז
 פאמיליע די געפיהלט דערביי דך וואלט ווי ? מלחמה־הוצאות אויף

 פון נפשיות? 5 פון בעשטעהט וואס למשל, ,אנ׳ארבי״יטער פון
 רובל... 150 מאל א טיט נעהמען צו איויסגעקומען וואלט געזינד אזא
 שפעטער לעזערוועט ווידער זאגאר, ,אונמעגליך איז שטייער אזא

 געשיכטע דער אין בעוואוסט אריך זענען פאקטען אזעלכע זעהען,
 רעם אויסצומיידען זעהען רעגירונגען די אמת, רוסלאנד. פון

 זגי ;געפעהרליך אופנים אלע אין אי: וועלכער ,מיטעל דאזיגען
 פרא־ די צאהלט פאלק דאם און הלואיות, מאכען זייט זי״יער פון

 סיפטעם אזא גופא. חיוב דעם אריך ביםלעכווי_יז דעקט און צענטען
 קלי״ינע די פון אבער הענד. די רעגירונג דער פאנאנדער בינדט

 איצטיגען דעם אין און גרויסע צוזאמענגעשטעלט ווערען אבצאהלונגען
 הוילע רובל מיליאן 315 יעהדליך רוסלאנד איוים צאהלט מאמענט

 ירושה די זענען דאם—,חובות גרויסע אונגעהויער די י פראצענטען
 זאל עם אויב .די צו פארבעתיטונגען די פון און מלחמות די פון

 איויסקומען פאלק דעם וועט איצט, ביז ווי געהן, אדי אויך ווייטער
 שטניערן, פומע אזא טראגען צו צגיטען פריעדליכע די אין אפילו

 רובל 30 פון סומע די אריבערשטניגען סך א אויף וועט וועלכע
 האבען מיר ווי ,נפש לעבעריגען יערער פון מלחמה־הוצאות אויף
.פריהער אנגענומען דאם

 פינאנסץ די און מלחמה וועגען פראגע די וואם פאר אט
 ארבליטער־ רי פאר אייך און אלעמען פאר אינטערעסאנט אדי איז

 גיך, אדי ניט ווערען פערשוואוגדען וועלען מלחמות די מאסען.



 האבען לאנג נאך וועט פינאנסען די און מלחמה וועגען פראגע די
.אינטערעס בעזונדערען א

I.
 געוואהנט רוסלאנד אין האבעץ צייטען אלטע גאנץ די אין

 ענינים אלע איבער פערוואלטונג די .שבטים סלאווןשע גרויסע
 )ראטהען(, "וועטשעם" דן ,פאלקס־פערזאמלונגען דן געפןהרט האיען

 אויסגעוועהלטען דעם פון מאבט די .אנגערופען זןך האבק זי״י וון
 ♦ פאלקס־ראטה ם דע דורך בעגרקצט שטארק געווען איז פירסט

 נןט ווערען בעשלאסען פלעגען פאלקס־לעבען דעם פון פראגק די
 דא .פאלקם־ראטה דעם אייף נור פאלאץ פירםטליכען דעם אין

 און מלחמה וועגען פראגען די ווערען בעשלאסען אויך פלעגען
 יענע אדער דן פעילאננען פלעגט פאלק דאם אויב .פריעדען
 דער אבער אויב ;פירסט זיין מןט געהן ער 1פלעג׳ ,מלחמה

 אייג- ניט אורזאכען איז ניט וואסערע צוליעב פלעגט פאלקם־ראטה
 דעם ערקלערען אפען דאם מען פלעגט מלחמה, די אוייף ווןליגען
 פון איינוואהנער דן האבען יאהרהונרערט ־טען12 אין .פירסט

 ווער ,געהן אלע וועלען אונז ביי״ : פירסט זי״יער געזאגט וו ע ן ק
 נןט ס׳וועט ווער און .האנד אין שטעקען א האלטען נאר קען עם

 טיט שוין זיך וועלען מיר אוץ—ע.י אויף אן אונז נאר ווייזט געהן,
 זעלבע דן האבען פאלקם־ראטה זעלבען דעם אויף אברעכענען". זי״י

 ,רלד אנרערע גאר פירסט ז:.יער מיט גערעדט איינוואהנער קיעווער
 "מאך :מלחמה אנ׳אנרער וועגען געהאנדעלט זןך האט עם ווען

געהן". ניט וועלען מיר !פירסט שלום,
 יערער ;געווען ניט צי_יט יעגער צו איז היל שטענדיגער קיין
 פאלקס־ דער אזעלנער. גערוען איז מענש געזונדטער אוג שטארקער

 די צוזאמענשטעלען דאמאלסט פלענען פירסט דער ניט און ראטה
 נאווגארא^ די האבען יאהרהונדערט טען42 אין .קאמפפס־גרופען

 מיר פירסט: זן.יער געזאנט אמלחמה, צו זיך גרץטענדיג דער,
 וויל וואס דער סיי בעאמטעד( )א , דיאק א סיי ,געהן אלע וועלען

 אלץ— /5קירכ? דער פון דןענסט המליגען דעם אבגעבען זןך
 ארייג־ פאלקם־ראטה דער האט דא " !געהן אויך מוז ער : אמנם
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 ט שלוי מאג אלע קאמפפש־מיטגליעדער די פון צאהל אין גערעכענט
 אין שטעקען א האלטען נאר קעגען וראם אלע" ,שבט עיער פון

 וועלכע , עיסטלןכע די ,)בעאטטע( דיאקעם די אפילו ,האגד"
 צו געהן געטוזט וגי האבען אלע — ,שטעלעם אהן געווען זענען
.פאלקש-פערזאטלוגג פון בעשטימוגג דעו־ לויט מלחמה, דעד

 אויף נעהן פלעגט פאלק דאש וועלבער מיט ,גרייטקייט די
 פיהרען פלעגט פאלק דאם וואש דערמיט זיך ערקלערט , טלהטה א

 זיין לויט ,וואונש אייגענעם זיין לויט מלחמות דאמאלסדיגע די
 פאלק דאש .ביליג קאשטען פלעגען מלחמות די .בעשלום אייגעגעם

 ערד־ מיט דך בעשעפטיגען צו אנגעהויבען וואש נאד ערשט האט
 . יאגד : געווען זענען עקדשטענץ־מיטלען—הייפט די . ארבי״יט

 .־צובט פיה און בינען ווילדע פון האניג זאמלען פישפאגגען,
 געהען פיה־צוכט און יאגד טיט זיך פערגעהמען וואש שבטים,

 שטענדיג זענען זיי ;אנדערען דעם אויף ארט איין פון איבער לייכט
 דיענען פלעגט וועלכעד , געוועהר זעלבע דאש ווייל , בעוואפענט

 און פולרוער קיין . מלחמה א בעת אייך דןענען פלעגט ,יאגד בעת
 בעוואפ־ גאגצע די ;געווען ניט דאמאלסט נאך זעגען ביקשען קי״ין
 פיילען, און בויגעגש געמאבמע אייגעגע פון בעשמאנען דאן איז מנג
 יוגעגד פון זיך פלעגט מאגשביל יעדער פיקעש. או; פלעקער פק
 יאגעגדיג ,געוועהר דאזיגע די מיט בעגעהן צו זיך ווי לערגען אן
 פיה־ ־און גד יא די האבען מלחמה א בעת חיות. ווילדע נאך זיך

 דאש און האגד אונמער׳ן עשענווארג זניער געהאט צוכט־שבטיס
 דאזיגע די פאר איז צותיטען דעם אויף ארט איין פון איבערגעהן

 געבעי זי״י פלעגט וואונדערען אזא .גוצליך זעהר נעווען פעלקער
 איבער זיעג דש־ .פיה־צי-בט און יאגד פאר עי־טער נייע' אלץ

 ווניל ,רויב רגיכען א זיעגער די ברמגגען פלעגט שמעדט שכג׳ישע
 דאמאלשט־ די צוראבירען. שטעגדיג טען פלעגט שטאדט בעזינטע די

 שטרעבוגג די דורך אדער ווערען ארוישגערופען פלעגען מלחמות דיגע
 אדער געווערב, זי״יער פאר ערטער ני_יע אריינצוכאפען שבט פון
.שטעדט רייכע די פין רויב דעם טיט דך בעגוטצען צו

 פירשט־ אויך פארקומען פלעגען רושלאנד אמאליגער דעו־ אין
 זיין לויט פיהרען ט פירש רער פלעגט מלחמית דיזע .מלחמית ליבע

 געהאט האט ער .חשבן אייגעגעש זיין אויף און ווילען אייגענעם
 פירשטליכען דעם געבילרעט האבען וועלכע ,זעלנער פרכיוויליגע
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 דאן נאר פלעגט פאלק דאם . גווארריע פירסטליכע די אדער שוטץ
 פלעגט ער ווען ,מלהטות פירסטליכע די אין אג'אנטהגיל ■־געהמען

 פירסטען רוסישע די .איהם פאר לוינט דאם אז ,איינגעפינען
 די האבען איבזנרהויפט ;שכנים זגיערע ראבירען גערען פלעגען

 .גריעכענלאנד רייכע און אלטע דאם ראבירק צו געהאט ׳ליעב
 אלטע די אין בעוואוסט דעריבער נאר ז^נען אלעג און ר א ג י א

 מיט אויסגעצגיכענט זיף האבק זי״י ווניל ,כתבים היסטארישע
 ,זיעגער אלם האט, אלעג גריעכענלאנד. אויף אנפאלק ־זגיערע

 גריעכישער דער פון טויערען די אויף פאנצער־שילר זיין צוגעשלאגעץ
 האבק מלחמות דאזיגע די נאר קאנסטאנטינאפאל. —הויפטשטאדט

 פלעגע! צניטענווניז :פירסטען די בוטצגגן געבראכט מאל אלע ניט
 זניער^ פערלירען דורכדעם פלעגען און מפלות שטאדקע האבען ץ.;י

 פירסטען רוסןשע די זענען יאהרהונרערט ־טען11 אין . טראהנק
 גריעכישער דער אין רעכנונג זניער אויף אויסצוהאלטען געווען מחויב

 רוסישע ענד1טוי 6 פון חיל קארפי-ם אייגענעם אנ' ארמעע
• זעלנער

 אעטע־ די בעריהרען ניט פלעגט פאליטיק יגעידאז די וו־;ן
 אריינמישען ניט זיך פאלקם־ראטה דער פלעגט פאלק, פון רעסען

 זי״יער לויט פלעגען פןירסטען די ; פירסטען די פון ענינים די אין
 צוזאמענ־ ,פערבאנדען מאבען מלחמות, פיהרען ווילען אייגענ-^ם

 גע־ האט פאלק ראם וו. ז. און צויאמענפאהירען אויף זיף קלניבען
 דער געווען איז פאלקם־ראטה דער פאליטיק, אייגענע זנין פיהרט
 פרא־ דאמאלםטדיגע ך ווי אזוי פאליטיק. דאדגער דער פון ארגאן

 דער צו פאלק דאם צוגעבונהנן ניט האבען דוקציאנס־פארמען
 וויסמן צו און געוועהר האבק צו גענויטיגט יעדערען האבען און ?רד
 צו־ פאלקם־ראטה אויפ-׳ן פלעגט ,ב?ג?הן צו איהם מיט זיף ווי

 אי! וו?לכ? ,בעפעלקערונג ד?רוואקס?נע גאנצ? די זאמענגעקומען
 ד?ם ב?ה?רשען פלעגט זי דאס ,שטארק פיעל אזוי אויף געווען
 האבען נאווגאראדער די . פאלק דעם פירסט ר1ד ניט און פירפט

 בעשעפטינען צו אנגעהויבען שבטים איבעריגע אלע פון שפעטער
 חרף ערנעהרט זיף צייט לאנגע א האבק די ,ערד־ארבגיט מיט זיף

 אומעטום ווי לעננער ז:.י ביי האט דעריבער און מסחר און יאגד
 פער־ אפט גאנץ פלעגט וועלכער ,פאלקם־ראטה דער ■עקזיסטירט
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 נייט: איו ניט וואם צוליעב זי״י פלעגען וואם ,פירסטען די טרייבען
.ווערען געפעלען

 ביסלעכוומז־ פירחצוכט און יאגד די איז שבטים אנדערע ביי
 אן זיף הויבט בעפעלקערונג די ;בעשעפטיגונג זייטיגע א געווארען

 טאקץ אץ דעם טיט צוזאמען .ערד-ארבמט מיט פערנעהמען צו
 בעדינ־־ פאליטישע די אומגעענדערט אוייך זיף האבען דעם עצוליב
 צוגעבונדען האט ערד-ארבי״יט די פאלקם־לעבעץ. פון טנגען
 זיף פלעגען ערד־ארבמטער די ; ערד דער צו מענשען חום פעסט

 פלעגען , ט בעארבמ אלמן האבען זיי וואם ,ערד די א־ויף בעזעצען
 פייל א און בויגען א אנשטאט זיף פערשאפען ,המועד אויסבויען

 צוליעב ערד דער פון זיף אברייסען .בראנע א און אנ׳אקעראייזען
 מעהר שיין האט מלחמות צוליעב מעהר, נאף און ,ענינים קהל׳שע

 גאנצען זמער פערלארען האבען גופא מלחמות די און ,געילינט ניט
 געדארפט ניט זיף האט ערד־ארבמטער פריעדליכער דער רמץ.

 האט ער וועלכע ■ ,וועלדער און פעלדער נייע נאף יאגען מעדר
 ער וואט , ערד די ערנעהרט האט איהם ;זיף ארום בענוג געהאט

 צוזאמענקלמבען זיף פלעגט פאלקפ׳ראטה דער .בעארבמט האט
 איבערהויפט פעלדער, די פון זיף אברייסען ;שטעדט די אין נאר
 פאלקס- דעם אין א־ן געלוינט ניט האט צייט“ארבמטס דער אין

 ער און ווענינערמענשען אלץ אנטהמל נעהמען פלעגען ראטה
 פאליטישע! זיין פערלארען מעהרער אלץ וןייטער, וואם האט

. איינפלוס
 פון און ,ענטוואפענען צו אנגעהויבען זיף האט פאלק ראם

 איינוואהנ;;ר. פריעדליכע נעווארען זענען זעלנער פריהערדיגע די
 גע־ זענען—גערונגענע אדער ,פרממיל-גע—זעלנער און געוועהר
 יע־ זיף האבען וואט ,פויערים די .פירטט דעם ביי נאר בליבען

 פיינדליכע די פאר האבענדיג מרא ערד־ארבמט, מיט שעפטיגט
 פאראיג־ געווען זענען ,פעלרער פריערליכע זמערע אויף אנפאלען

 ,מעכטיגער וואט זמן זאל פירסט זמער אז רעם, אין טערעטירט
 געגען וועהרען צו זיף כדי , חל מעהר וואם האבען ואל ער אז

 מיט צ־זאמען האט ,חיל זמן פערנרעםערענתג ,פירסט דער . שונא
 האבען פירסטען די .פאלק איבער׳ן מאכט זמן פערגרעטערט דעם

 ף פאלקט־פערזאמלונגען דן מיט בעראטהען צו זיף אייפגעהערט
 זמער•^ ,ראטהען אמגענע זמערע געיילדעט זיף האיען זמ ביי
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 רייכזך די פון ,זעלנער השובע און רניכע פין ׳7,המעש איינענע
 דעם געהאלפען האבען וועלכע ,לעט( )פארנעהמער באיארעם

 פןרסטען ארעמע די . פאלק רעכטלאזען הנם איבער רעגירען פירפט
 פירסטען מעכטעע און רניכע די צו דיענסט אין אנקומען פלעגען

 בערי״יטינג פאליטישע דן פערשכארקען נא־ ז;י פלעגען דערמןט אין
נ א זיין פערלארען האט וועלכער , פאלק דאם .לעצטע די פון

 צו־ האט ,ענינים פאליטישע און געזעלשאפטליכע די אויף פלים
 די אין דעה א זאגען צו רעכט זיין פערלארען אייך רעם מיט זאמען

 וויכטיגע אלע די פלענען איצט . שלום אן מלחמה ווענען פראגען
 און פירסט פון ווילען אייגענעם רעם לויט ווערען בעשלאסען פראנען

 פאר־ אנגעהויבען האבען מלחמות די .עצה׳ם בעלי נאהענטע זיינע
 צוזאמען .טייערער אלץ געקאסט האבען און אפטער אלץ צוקומען

 דעד אין ערד־ארבן.יט־געצי.יג, די אין פערבעסערונגען די מיט
 בעוואפנונגס־ די פערבעסערט אייך זיך האט ערר־ארבי״יט־טעכנןק

 און קאמפליצירטער אלץ געווארען איז בעוואפונג די .טעכניק
 ארט דעם געפיהרט האט פאלק דאם ווען .טייערער דעריבער

 מען האט ,בעוואפענט געווען זענען אלע און יעגער א פין לעבען
 בעו:אפ־ אספעצןעלע וועגען קלערען גערארפט ניט מלחמה א בעת
.שונא ן אויפ ראם מיט חיה א אויף וואס מיט :נונג

 האבען ,ערד אויף בעזעצט אבער זיך האט פאלק דאס ווען
 מולו־עחישע אויף געטויגט ניט נאר שוין ערד־ארבווט־געצויג דן

 . בעוואפנען איהם און חיל א איינפיהרען געמיזט האט מ ; צוועקען
 בעווא־ גוט און שטארק זעהר זיין פלעגט שונא דער ווען פהיהער,

 אבעוואפענטען אויכמיידען געקענט שטענדיג מען האט , פענט
 פער־ זיך האט וואם שבט, דעם ווניל , איהם מיט צוזאמענשטוים

 אריבערצו^ לייבט זעהר געווען איז ;פיה־צוכט אין יאגד ט*מ נומען
 האט אבער, ,איצט .אצ-יוגיטען אויף ארט איין פין ווא;דעיען

 שטענ- דעם אוועקווארפען ;ארט צים צוגעשמיעדט ערר־ארבי״יט די
 ערטער בעזעסענע די און ,ווערען רואינןרט ה;יםט ארט דיגען

 ,. שכנים ענערגישע מעהר די זיך צו צונעצוינען שטענרןג האבען
 האב פרעמדען צים אנ׳אפעטיט געהאט שטענדיג האבען וועלכע

.גוטם און
 נעווארען איז היל דאס אז דערצו, געבראכט האט אלץ דאם

 און מל־כה־מאבט דעד פץ טהי״יל שטענדןנער און נ־ויטווענדיגער א
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 דערפירסט, ,הוצאות מעהרער אלץ ווייטער רואם ארייפגערופען האט
 עין געוואופט האט חיל, עין איבער פערוואלטעט אל״ן האט רואם
 פערטהי״ידן־ . פאלק אונבעוואפענטען דעם איבער מאכט :ןשע פאק

 ד? פון קלייבען אנגעהויבען ער האט ,שונא געגען איהם ■גענדיג
 אויפצוהאלטען אויף געלד-פרארוקטען בעפעלקערונג פרןעדליכע

 פירפט אין אריינקומען פלעגען געלד־פומען גע דאז די חיל. זי_ין
 געלד פערזענליכע דן טיט צוזאמענמישען זיך פלעגען עי רואו ,אוצר

 די אויף אן אויפגעבען מען פלעגט אוצר עם דה פון .פירפט פין
 אזוי אט .קהל׳שע אויף אי פירפט פון בעדערפנןפען פערזענליכע

 שטגיערען די ענטוויקלען צו אנגעהויבען בןםלעכווי_יז זיך האבען
 האט אזוי ; פאלק אויפ׳ן געלעגען זענען וועלכער , התחיבות אין
.מלוכה־ווירטשאפט זאגענאנטע די געכילדעט בןפלעכווייז זיך

 פריעדליבע דן אין חיל דעם אויפהאלטען דאס און מלחמית די
 הויפט־ די פון איינע געווען אומעטום אין מאל אלע זענען צייטען

 מלוכה־ווןרטשאפט, דער אין ענטווןקלונג שגעלער דער פון אוזראכען
 וועלבע התחיבות׳ען, און שטייערען דן אין וואוקס שגעלען רעם פין
 רופלאנד טען אל דעם אין טראגען. מוזען פעלקער פריעדליכסטע דן

 צוליעב נאך פערגרעפערט גיכען אין שטכיער־לאסט די עך האט
 בעזונדערע אפך אויף )צוטהי״ילטע "אודיעלנע" דאש וואם ,דעם

 פון יאך דעם אונטער אונטערגעפאלען אי; רופלאנד פירפטענטהומש(
 קלוינע די אויף ארויפגעלעגט האבען טאטארען די .טאטארען זץ

 גילרערנער דער פון "כאן דער .אבצאהלונגען גרויסע מלוכות
 פירפטעג- רופישע דן רופלאנד"; פון "צאר גערופען זיף האט אררא"
 כאן דער אולוסען. ,נחלאות זי.ינע אלם גערעכענט ער האט מחומם
 מלחמית, פיהרען פערוועלען ז.יך וועם אונז "ווען זאגען: פלעגט
 אונז צו אולופען אונזערע אין חיל זאמלען צו בעפעהלען מיר וועלען

 אצווגיאיגע געטראגען האט פאלק רוסישע דאם דיענסט". אויף
 די צינז אין פירסטען זטנע שייער ש געצאהלט האט ער לאסט:
 פיהרען פלעגען פירסטען די וועלכען ,שטרייט דער .רען טאטא

 מלחמית צאהל גרויפע א ארויפגערופען האט ,טאטארען דן מיט
 טאטארן- פון געווארען לויז אין מען ווען הוצאת. בעדייטענדע און

 , דאם :געווארען קלענער נןט אבצאהלונגען דן זענען ,יאך שען
 האבען טאטארען, דן פאלק פון נעהמען פלעגען פריהער רואם

 *איבער האבען וועלכע פירפטען, דן נעהמען צו אנגעהויבען איצט
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 פץ.פאלקס■ פארמען אכזרירת׳דיגע אלע טאטערען די ביי גענומען
 טאטארן• דעם פון כעפרייט זיך האט מען ווי ד^ם נא" שינדעריי,

 ; וראך אויפ׳ן זיין שטענדיג געמוזט פירפטען די האבען ,יאך שען
 טאטארען די יוטל ,ארמעע אגרויפע האלטען געמהט מ׳האט
 רופישע דאם אויף אנפאלען רויעדער מאמענט יערען געקענט האבען
 געווארע־ רעריבער זענען התחיבות אין אבצאהלונגען די לאנד.

.אונערטרעגליכער אץ שווערער אלץ
 אריפצוהאלטען אריפגעקומען אין אלמן דרום־גרענעץ דעם אויף

 זיך מען האט אויסערדעם אין טריזענר, 60 פון אנ׳ארמעע יעהרליך
.זייט מזרח און מעריב פץ אויך בעשיצען געדארפט נאך

 די ;מיליטער־פפליכט נעטראגען פאלק ראם האט קידס־כל
 געגענד יעדען פון ארריסצושטעלען נעווען מחויב זענען איינוואהנער

 ,פופגעהער און רייטער ,מענשען בעוואפענטע צאהל געווןסע א
 .צייט געוויסע א אויף פראוויאנט מיט פולווער, מיט געוועהר, טיט
 בעשטימטע רן אויסגעפעהלט האט ארט איז ניט וואפער א אין אריב

 האבען , האנד אין ביקם א האלטען קענען וואם ,’מענשען צאהל
 ד״יער אויף געמוזט פויערים די אין איינוואהנער שטאדטיגע די

 און בעוואפענען די ,זעלנער פרייוויליגע דינגען חשבון אייגענעם
 פערפפליכטען אויך פלעגט רעגירונג די פראוויאנט. מיט אויפהאלטען

 שטעלען ,גראבענס דורכצופיהרען ,פעפטונגען בריען צו פריערים די
 אדער ,פולווער מאכען צו געווען מחויב אריך זענען די .צרימען
 געלר זאמלען אריך מען פלעגט ז:י פון געלד; דעם אויף געבען

 צו אויף ביקסען, קויפען צו איויף נעפאנגענע, די אויפצוקויפען אריף
 מען האט ציוט אלאנגע חיל. געדונגענעם רעם געהאלט צאהלען

 ווערען געגעבען זאל היל פאר׳ן פראוויאנט דער אז ,געפאדערט
 אזעלכע ביי .פיה און ברויט זאמלען מיפלעגט :פראדוקטען מיט

 • ווילקיר און געוואלדטהאטען פיעל פארקומען פלעגען זאמלונגען
 ארטןגע די פון בעקומען לאנר,פלעגט דורכ׳ן געהענדיג חיל, דאם

 אנזאמלען זי״י פלענען רערבי_י נאר פלייש, און ברויט איינוואהנעד
 פלעגען בהמות געשעכטע די פון טה:יל גרריפען א אז ,פיעל אזוי

• ה:.ים א זיך צו אבשיקען מז
 ווערט כתבים היפטארישע אלטע אמאליגע די פון איינעם אין

 גרוים־ פון זעלנער די האבען יאהר ־טען1438 אין אז ,דערצעהלט
 פויער-׳ פראוואפלאוועץ אייגענעם דעם ביי צוראבירט אלץ" פירפט
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 ארויסצו־ עלעס איהם ביי כדי פאלק, דאם געפייניגט האבען טהום.
 געשעכטע די אבגעשיקט אין פיה דאם געשעכט האבען ,קדיגען
ה:ןם". א זיך צי בהמית

 צייט־ א אויף נאד רופען מ׳פלעגט וואם ,זעלנער די אויסער
 שטענדיגער א אויך געווען צייט יענער צו איז ,ריענסט ווייליגען

 ,דיענסט־פערפפליכטעטע די פון בעשטאנען אין יואם ,חיל
 די אט .זעלקנר געדונגעגע און' פרייוויליגע פירסטליכע געוועזענע

 דיענםט זגיער פאר פלעגאן דיענסט-פערפפליכטעטע פירסטלןכע
 פלענט דיענסט זכיער .מאיאנטקעם ,גיטער געשענק אלם בעקומען

 פלעגט וואם ,• אינגעל יונגער דעד .ייאהר 15 צו אנהויבען זי־
 גוטם־ א ווערען און ערד בעקומען פלעגט ,דיענסט אויף אנקומען
 אטערמין. אהן אנ׳אייביגע, נעווען איז דיענסט זיין .בעזיצער

 און בעוואפנען זיך חשבון אייגענעם יזיין אויף געדארפט האט ער
 דיענסט־ אזא האט פירסט פון רוף ערשטען דעם אויף ,יערנעהרען

 זיך פלעגט ער אויב .מלחמה אויף געהן געמוזט פערפפליכטעטער
 אבנעהמען און קנוט מיט׳ן שלאגען איהם מען פלעגט אבזאגען,

. מאיאנטעק דעם איהם ביי
 חענסט־פערפפליכטעטע די אט פון זיך האט שפעטער

 דעד יאקאטערינא אין אדעל. אונזער פון קלאם רער געבילדעט
 פערפפליכטונג דער פון געווארען בעפרדט זין זענען צייטען ־טערס11
זך... בכי געבליבען אבער זענען מאיאנטקעם די ;דיענען צו

П.
 דך "צונויפגעזאמעלט" האט פירסט מאסקווער דעד ווען
 זיין איז ,מלוכה מאסקווער איין אין פירסטענטהומם איינצעלנע

 און קלכינע פערשיעדענע די .נרוים אונגעהויער געוואחגן מאכט
 ־טען 1679 אין זענען מלחמה־הוצאות אויף אבצאהלוננען צופעליגע

 שטייערען. רעגעלמעסיגע שטענדיגע אויף געווארען פערבןטען יאהר
 כמעט איבערגעבליבען ניט צכיטען יענע פון אונז זענען לכידער

 אויסרעכענען קענען זאלען מיד וועלכע לויט ,דאקומענטען קכינע
.מלחמות די אבקאסטע; פלעגען עס ■וויפיעל

 אנחיטונגען אויספיהרליכע ניט אץ קנאפע נור דא ס׳זענען
 האבען אונארדנונגען און מלחמית דאמאלסטדיגע די אז ,עם ד אויף

 ,האבען אבצאהלוננען רענעלמעכיגע די .פאלק ראם י־ואינירט
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 מיטלקן אויסגקפינעץ בנים און ,געפטניעט עט זיך, פקרשטקהט
 ארויפווארפקן און אבשטקלקן ניט זאך קיין פאר זיך מק פלקנט
 מיט גקלר נקהמען אבצאהלונגקן, אונקרטרקגלןכק פאלק אויפ׳ן

.שווינדלקרני אלקרלני מיט און סטראשונקקם מיט , געוואלד
 גקלד דאם אפטק; גקווקן צניט יענקר צו זקנקן מלחמיות די

 —ווניל, גריויס, גקווקן איז חיל דקר ;שנקל ווקרקן אויפגקגעבקן פלעגט
 —אויסנקדריקט, זיף■ צניטקןהאט יקנק פון אנ׳אויסלקנדקר איינקר ■ווי

 איידקר צאהל, די איויף מקהר האפט קניזקר מאסקווקר "דקר
 גוטק די איויף ארעד ,זקלנקר זיינע פון הקלדקנמוטה דעם איויף

 האט ,חיל דקם אויסהאלטקנדיג .קרקפטקן" זנינק פון ארגאניזאציק
 דקרפון זאלקן הכנסות איהרק אז ,דקרצו גקשטרקבט רקגירונג די

 ,קאפטקן זאל קם דאס ,אזיוי מאבקן אלץ מ׳זאל אז ,לנירקן ניט
 גקקאסט טהניקר זקהר האט ביליגקניט דאזיגק די .בץליגקר וואס

 —שרניבקד אמאלינק די פון איינקר .פאלק דקם און זקלנקר די
 אנדקרק בקקומקן זאגט, מען ווי" געזאגט: האט פאסאשקאוו

 אין חודש. א נקהאלט עלדקן צעהן ווי ווקניגקר, נאף־ ■זקלנקר
 תם, נאך גקבליבקן אנאוואבראנקץ איינקם איז ווישנקוואלאטשק

 ,גריוונקם 2 — גקהאלט ?נין פוץ אלץ אראבגערקכענט מ׳האט ווי
 או־וים־ האט ער און ,חודש גאנצען א פאר קאפיקעם 20 ה. ד.

 פ?נרשטיעהט עם .בויך עם ד אויפגעשניטק זיך און מ?נסער א גענומען
 סאלדאט א אויב .נחמה אויס ניט געטהאן ?נם האט קר אז ,זיך

 וואנען פון טא ,חודש גילדען צעהן קנין אפילו אויס ניט ■קומט
 נויטינק אנדערק און פקלץ א נקהמקן קר זאל וואו ,לקבקן קר זאל

 אין זניענדיג און ? קויפען קפקנווארג קר זאל וואם מיט און ,זאכקן
 פון קר זאל וואס פאר און גנב׳נקן ניט קר זאל ווי נויט, ■אזא

 דקרעך און מונדיר א סאלדאט דקם גקבקן ? אנטלויפקן ניט דיענפט
 דאם — גקהאלט פון אראברקכקנקן מונדיר זקלבקן דקם פאר
.אנ׳עולה״ איז

 פפליכט דקם פון גקווארקן פארמאטקרט איז פאלק דאם
 דעם פון .פאלדאטען די הניזקר זניקרק אין זיף־ בני אויפצוהאלטקן

 .מיוחסים די און רניכק די נאר גקווקן פריי זקנקן פפלןכט דאזיגקן
 הניזקר די נקבקן "און :גקשריבקן האט וו א ק ש א ם א פ זקלבקר דקר

 טהוען און רוהיג ניט אזוי דראנונקר און סאלדאטקן די שטקהקן
 ן איבקרצונקבקן דאס מקגליך עט איז קם אז ,עולות אזקלכק אב
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 ןנרגעריע נאך פאר קומען שטעהען אפיציר/נן די וואו דארטען און
 פפליכט די אז ,פערשטאנען האט גופא רעערונג די .מעשים"

 דאם רואינירט סאלדאטען די הניזער די אין זיך ביי אויפצוהאלטען
 נעזאגט: ווערט יאהר 1727 פון רעגירונגם־בעפעהל אין .פאלק

 די פון נור ניט רואינירט ווערען פויערים רוסלענדער ארעמע "די
 אבצאהלונגען, די פון נאר ניט און פעלדער די אויף אונגערעטענעסען

 אפיצירען די צווישען מחלוקות די פון רואינירט מעהר נאך ווערען זני
פויערים". די מיט פאלדאטען די פון אץ פערוואלטער זעמסקע די און

 די און וועניג, געווען זענען ערן שטני געוועהנליכע די
 .מיטלען יםערגעוועהנלןכ^1א פאר כאפען זין־ פלעגט רעגירונג
 ־טען2 רעם .געלד" "פינפטע זאגענאנט^ דאם זאמלען מ׳פלעגט

 פערארדנוננ א אריוים איז רעגירונג ראטאנאוו׳ס מיכאאיל פון יארד
 מ׳האט וועמען פון צונויפקלניבען געדארפט מ׳האט וועלכער לויט

 אויס־ א־ויף רובל צו ארעמע די פון און רובל 100 צו געקענט
 500 אייגענם נעהאט האט איינער ווען .מיליטער דאם צוהאלטען

 רובל. 100—טניל פינפטען א נענומען איהם פון מען האט רובל,
 !־•ער אין .זעלבע ראם פארנעקומען איז יאהר קומענדינען רעם

 ן כהורה מיט קראם א נעהאט סוחר א אייגער האט מעזעץ שטאדט
 דאזיגען דעם פון רובל, 523 אין אבגעשאטצט מען האט אידד

 .רובל 123 אבצאהלוננען געבען צו אויסגעקומען איז איינענם
 ווייב זיין מיט אנטלאפען סוחר דער איז רובל, 40 בעצאהלענתנ

 מען פלענט אבצאהלוננען די פופטא־אזערא... קיין קינדער און
 קייזערליכע אכזריות.די אונערהערטער שרעקליכער א מיט קלניבען

 די און מיליטער־פיהרער די בעפעהלען פלעגען פערארדנוננען
 קניזער פאר׳ן הכנסות די אויפצומאנען אומעט־ם" )דיאקעס( בעאמטע

 קאכען צו נעווען פערוועהרט איז פאלק דעם .פליים״ גרוים מרט
 פר-וואט נעווען איבערגעגעבען איז קוואס־קאכען דאם ווניל ,קוואם

 געווארען אבגענעבען אויך איז פאכט אויף .פאכט אויף מענשען
 לניענען נראמאטע איין אין .נעווערבען קלנינע אלע און בראהע די

 קנינעם נעווערבען אזעלכע זענען צייטען פריהערתגע די אין" :מיר
 פון זענען איצט און פאכט"" אויף נעווארען איבערנעגעבען ניט קנינמאל

נעווארען". פערארעמט איינוואהנער אנדערע אלע און דארפישע די זני
 די .טען לאם אלע די אונטער נעקרעבצעט האט פאלק דאם

 איינמאל .קיסר פאר׳ן קלאגען ז.יך געפרובט מען האט צניט ערסטע
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 איינ־ פסקאווער ד0 אנ׳אנקלאגע מיש קיסר צום גערןמען זענען
 דיי אויסהערענדיג איוואן, קיסר יאהריגער 17 דער וואהנער.
 מים געשמאליעט וויין, הניסע מיט אבגעגאסען זני האט אנקלאנער

 אויף נאקעטערה״יד זיי געווארפען האר, און בערד זייערע פייער
 מאמענט רעם אין נאר ,דער׳הרג׳עט ניט שיר זני האט און דר׳ערד

 אבנעווענדעט האט ראם אין גלאק, א טהירם פון אראבגעפאלען איז
 האט און קיסר ערצארענטען רעם פון אויפמערקזאמקייט די

 פלעגט פאלק ראם אנקלאגער... אומגליקליכע די געראטעוו^ט
 די אז ערד, דער פון פערשוואונדען איז אמת דער אז ,זאגען

 ׳ עולות אן זני טהוען ,פויערים די קוועלען שבייער־זאמלער
 גרויסע די אז ,הונדערט זיך פאר ,צעהן זני נעהמען קיסר פאר׳ן
 די בלוט. און טרעהרען פויערשע די פון רייך ווערען לניט

 פלעגען אויגען די או וו ,געלאפען שרעק מיט איז בעפעלקערינג
 אנגעהויבען זיך ס׳האט ;פוסטעווען פלעגען דערפער די ;מראנען זני

 שטניערן, געבליבען שולדיג זעגען וואם די .הונגער אשטענדיגער
 געלאפען, איז פאלק ראם .ענוים אלערלני אנטהאן מען פלעגט

 ,סיביר קיין ,בעל־הביתישקייט און פאמיליעם די איבערלאזענדיג
 פאלק-דאם פון געשיכטע די .וואלנא דער הינטער ,דאן אויפ׳ן

• • • בי-ין ביטערען פון ,טרעהרען פון ,ענוים פון געשיכטע די איז
 ארויסצופרעסען מיטלען אלע די אויף קוקענדיג ניט נאר

 דער דאך האט בעפעלקערונג, דער פון גראשען לעצטען דעם
 שטענדיגע די פי'רען צו אויף נעלד קנין געסטאיעט ניט רעגירונג
 די .געלד־קוואלען נייע אויסקלעהרען נעמיזט מ׳האט .מלהטות
 מ׳קען וועלכען מ:טעל, אזא פאר אנגעכאפט זיך האט רעגירונג

 האט וואם שווינדלעריי, פערברעכערישע אנרופען רעבט מיט
 די פעלשען אנגעתיבען האט רעגירונג די ,פאלק דאס רואינירט

 מאכען זי פלעגט למשל, קאפיקענעם, 5 אנ׳אמת׳ן פון מטבעות.
 האט אנגעהויבען .פערקעהר אין לאזען זני און קאפיקענע 5 צווני

 די ?יך האט צניט דער מיט נאר ,מאס קלנינער א אין דאם זיך
.ווארצלען טיעפע געלאזען און פערברניטערט מטבע־פעלשונג

 הויבט מטבעות מיט פערברעכען אזעלכע פון געשיכטע די
 איז רוכלאנד אין ווי מאמענט, ערסטען דעם פון כמעט אן זיך

 האט יאהרהונדערט ־טען17 אין .מעטאל־געלד דאם ערשיענען
 —מטבעות די פעלשען אז מנינונג, דער זיך געהאלטען רעקירונג די
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 דאזינען דעם פאר .זאך געזעצליכע גאנץ א איז פאלקס־געלד דאם
 שוועת; אלע אין כאפען זיך מען פלעגט מיטעל געפעהרליכען

 מןכאאיל אין .מלחמה א פין צניט דער אין איבערהויפט צייטען,
 צוראבירט איז רעגירונגם־אוצר דער ווען ,יטען צ ראמאנאוו׳ם

 געלד", מאכען צו געווארען לייכטער ווילענדיג "ניט אי; געווען,
 די דך פערענטפערט —,ניט נניעס קירן גאר איז דאס ״און

 פלעגט מלוכות פיעלע אין :סוחרים ענגלישע די פאר רעגירונג
 האט קנינער און מלחמה א פון צייט א אין טהאן אויך דאס מען

,גערעדט" נישט גאר רעם געגען
 אין פערשטאנען ניט בעפעלקערונג די האט צייט לאננע א

 ,מטבע־פעלשונג יגער דאז דער פן געפאהר דער בעשטעהט וואט
 דך האבען וואם ,שרייבער אזעלכע אפילו געווען ס׳זענען

 "מיר געלד. פאלשע זניערע מיט אויסלענדער די פאר בעריהמט
 קיפער רעם פון ווערטה דעם ניט אויסלענדער קיין ניט •זענען

 מאכען קיסר אעזער "פון נאמען רעם נאר אויס", מיר רעבענען
 זיון פון ווארט ראם האט אונז "בני .זאגען זני פלענען—גרויס" מיר

 דניסען וואלט ער ווען אז ,מאכט אזא מאיעסטעט אלערליבטיגער
 אונז בני זי וואלט ,רובל א אנצניכענען ברעטעל קופערנער א איויף
 האט אונז "בני .רובל" א פאר אוועקגעהן אייביג א־ויף מסחר אין

 קיסר׳ס רעם נאר ,מטבע דער פון וואג די ניט ווערטה א
 צניטען מיכאאילאוויטש׳עס אלעקסני קיסר דעם אין ווילען"...

 זני בעפאהלען מ׳האט און רובלם קיפערנע אר!יםגע^אזען מען האט
 האבען קיפער שטיקלעך די אט .זילבערנע פאר אנצונעהמען

 פערלירען צו אנגעהויבען ,ערשיענען זענען זני ווי !נאבדעם גלניך
 רובלס קופערנע 15 פאר מען פלעגט אנפאנג אין ,ווערטה זניער

 . זילבערנעם 1—קיפערנע 50 פאר דערנאך זילבערנעם, איין געבען
 נויקויפען צו געמוזט האט רעגירונג די דאם ,געווען איז סוף דער

אשטיק... קאפיקע צו קופער שטןקלעך די
 די יבען אויפגעה שרעקליך האבען מטבעות שלעכטע די

 ,מלוכד^הבנסות די אונטערגענראבען האבען , אלץ ף או מקהים
 גאנצען אין איז וועלכע ,פאלקם־ווירטשאפט די רואינירט האבען

 עם .מלחמה יעהריגער 13 דער צוליעב געגאנגען גרונד צום
 האבען וואם ,פערזאנען די געלד. ״פאלשע" בעוחזען זיך האט

 און קופער יפען:א"יפק פלעגען ווערען, צו רייך גיך גענארט
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 פאלשע־מטבעות־ די אט גענען .גי^לד קופעדנע איהם ■פון מאבען י
 מען האט ,רעגןרונג דער מיט קאנקורירט האבען וואם מאכער,

 די אבהאקען עי מ׳פלענט :מיטלען שטרענגע זעהר אנגענומען
 אבגעשניטענע די מעטאל, מיט האלז די פארניסען תענד,

 פון ערטער די אויף צעמען דן צו צישלאגען מען פלענט הענד
 די נאד אומעטום, ווי בעסער זעהען עי זאל מען רואו ,שטאדט

 .נעווארען גרעפער אלץ איז מטבעות פאלשע פון פאבריקאציע
 פלענען ,קיפד דעם פון מקורבים דן איבערה־ויפט ,באיארעם דן

.מטבעות־מאבער פאלשע גרעסטע די פארדעקען כאבאר פאר
 גע־ ענדליך האט פאלק רואינירטען דעם פון געדולר דן

 אונציפרי־ די זיך האט יאהר ־טען1662 פריהלעג אין .פלאצט
 .אויפשטאנד אנ׳אפענעם אין אויסגעדריקט פאלק פון דענהכיט

 דעם ביי פאלאץ הינטערשטאדטינען זיין אין געווען איז קיפד הער
 איו המון אויפגערעגטער דער ווען ,גאטעם־דיענסט פפה׳ריגען

 אלעקסיי אז געפאדערט, האט און קלויסטער צום צוגעגאננען
 ד? .אנ׳ערקלערונג אויף איהם צו ארויפגעהן זאל מיכאאילאוויטש

 א•! בעהאלטען שרעק פאר זיך האבען טאכטער די און קגיזערןן
 דעם לויט ,בעהאלטען אויך זיך ס׳האבען וואו ,פאלאץ־טהורם

 המון דער וועלבע ,באיארעם־כאבארניקעם אלע די עצה קיסר׳ם
 האט קיסר דער .ארויפגעבען עי איהם מ׳זאל געפאדערט האט

 גאטעס־ דעם ענדיגען לאזען איהם זאל ער ,פאלק דאס געבעטען
 האט אן ווארטען געוואלט ניט האט פאלק ראם נאר ,דיענפט

 דורכצו־ זיך איהם ט מ גלניך ארויסגעהן קיסר זיין נעפאדערט ■
 איך" :געזאגט האט אין פאלק צום ארוים איז קיסר דער .רעדען

 אח שולדיגע די בעשטראפען און אונטערזוכען .קיסר דער בין
 ;הייזער אייערע אין צוריק אייך זיך געהט איהר און ,זאך מיין
 אייך איך בין דערפאר און לאזען ניט אזוי זאך די וועל איך

 זיך האט פאלק ראם אבער קינדער". און ווייב מיין מיט ערוב
 ניט אונז לאז" :קיסר צום געשריען האט און בערוהןגט ניט

 ,באיארעס די ארויסנעבען ניט וועפט דו אויב .אומעפט אומקומען
 אלם ...שטגיגער" אונזער אויף נעהמען אליין עי מיר וועלען

 ארויפגעלאזען קיסר ער ד האט , רעדעס דא!ןנע די אויף אנ׳ענטפער
 האבען מאן טויזענד 7 .ביקסען מיט זעלנער די המון גענען

 נאך און . טייך אין דערטרונקען הונדערט א ,אויפגעקוילעט ■עי
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 — גע׳משפט, און געפארשט אלץ מען האט נאכדעם אלאננעצייט
 הענד ,צינגער געשניטען אלץ מען האט צי_יט לאננע א נאך

 די אבער .געווארען איינגעשטילט איז מאסקווע . קעפ געהאקט
 ניט קלענער איו מטבע־פעלשונג דער מיט אונצופרידענהייט

 .ניט האט רעגירונג די וואנען בין צייט, גאנצע די געווארען
...געבריויכען צו• זי אויפנעהערט

 פעטער ארויסגעלאזען איבערהויפט האט מטבעיות פאלשע די פיעל
 רעטירונגם־ דער האט שפעטער .מלחמיות זי.ינע צוליעב טער--1 דער

 דעם פעטער פון מהעטמקייט דיזע געגען אריסגעזאנט זיך ראטה
 שרעקליכע "די :געזאגט מען האט רעגירונגם־ראטה אין .־טען1

 געבראכט האט שוועדען מיט מלחמה די וועלכער צו , אר^־מקייט
 נעהמען צו זיך מאנארך גריויסען דעם געצוואונגען האט , מלוכה דן

 ווערען אנגעווענדעט ניט דארף וועלכער ,מיטעל אזא פאר
 פאר איידער מטבעות, קופערנע מעהר אם־ פערדארבען מ׳האט

 פארגעקומען. זענען דעם צוליעב צייטען". פריהערדינע אלע
 און האנדעלם־פערהעהר" אין שוויריגקניטען "אויסערגעוועהנליכע

 קארן אנ׳אכטעל .געזינדען" פיעלע פון רואינירונג פאלקאמע "די
 נעקאסט יאהר ־טען 1661 סעפטעמבער אין וואלאנדע אין האט
 ־טען 1662 מאי אין און קאפיקעס 20 רובל 1 נעלר קופער איויף

 פלעגט צייטען ־טערם11 דער יעקאטערינא ביז רובל. 25—יאהר
 אבצאה־ די פערהעכערען אלץ נאך מלחמיות צולןעב רעגירונג די

 הוצאות מיליטער די .מטבעות קופערנע די פעלשען און לונגען
 גריויסענם. דעם פעטער אין איבערהויפט פערנרעסערט זיך האבען

 איינגעפיהרט חיל, פוסנעהענדען דעם רעפארמירט האט ער צייטען,
 די אי . שיפ־בוי־קאמפאניעם בעזונדערע געגרינדעט , פלאט א

 אין נעפונען זיך האבען קאמפאניעם דאזינע די אי פערוואלטונג,
 אין אייגער ודעלכע פון מלוכה־גנבים, בעוואוסטע פון הענר די

 ארייננעפיהרט האט פעטער...קומער" און בזיון מיט נעשטארבען
 די פלעגען פרייהער שטניערן־. אומ׳ברחמניות׳דיגע גרויסע שרעקליך

 פלעגע! לעצטע די און , הויפען די פון ווערען נעצאהלט צינזען
 איינגעפיהרט. האט פעטער מענשען. מיט 1נעפאק׳ זיין דעם צוליעב

 די .פאם א האבען צו יערערן פערפפליכטעט און קאפ־שטייער
.ארמעע די אויסצוהאלטען אויף געגאננען איז קאפ־שעייער

 איהת איו טראהן, אויפ׳ן ארויף איז יעקאטערינא ווען
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 אין דאס נאר .מטבעות די פערדארבען געווען ארבייט ערסטע
 פער־ געקעגט מ׳האט וואם אלץ : מאל לעצטע דאס געווען שוין

 אנגעהויבען האט רעגירונג די .פעררארבען געווען שויץ אין ■דארבען
 וואם ,דעם צוליעב איבערהויפט , פאפיר־געלר וועגען טראבטען

 אין ענטוויקעלט טעהר אלץ ווניטער וואס זיך האט האנדעל דער
 זיין זאל עם וועלכע מיט ,געלד־צניכענם אזעלכע געפאדערט

 בןפעל א רעגירונג די האט אנפאנג אין .זיך בעניצען צו בעקוועם
 יעליזאוועטעם אין האט סענאט דער פלאן. דעם פאר געהאט מורא

 אנשטאט ווען ,פערדעבטיג זעהר זנין עט וו דאס׳/ :געזאגט צייטען
 עם אין דערצו און . פאפירלעך אומגעהן אנהויבען וועלען נעלד
 רעד שלעכטע זעהר ארויסרופען קען דאם דען געפעהרליך, אויך

 האבען פינפקאפיקענע קופערנע די בעפעלקערונג. דער צווישען
 די ; רובל 8 קאפט קופער פור א :ווערטה אינערליבען זניער

 נאך .ניט״ ווערטה אינערליכען שום קוון האבען אבער פאפירלעך
 פעטער קיבר דעו־ .יאהר 20 פערלאפען זענען רעד דאזיגע די

 מלוכה־ דער וואם רעם, אויף קוקענדיג ניט האט, ־טער111 דער
 “זי נעה:.יםען ,פערארעמט פאלק דאם און פוסט געווען איז אוצר

 דענעמארק בני אבצונעהמען געוואלט מיט כדי מלחמה, צו גר״יטען
 קיין . מאיעסטעט זוון בירושה געהערט האבען וואם ,נחלאות די

 ארויסצולאזען בעשלאסען מ׳האט און געווען, ניט אבער אין געלד
 ־טען1762 פין פערארדנונג קץזערליכער דער אין פאפיר־געלר.

 וועלכען צוליעב ציעל, אמת׳ען דעם וועגען מען פערשווייגט
 מען אין דארטען .נעלד פאפירענע די ארויסגעלאזען ס׳ווערען

 וויכטיגע דא;יגע די געבען זיך פון אלוין ווילען מיר" :מודיע
 סוחרים די איבערהויפט און ,אימפעריע גאנצער דער גנא־ע

...קאמערסאנטען" און
 געווארען, דורכגעפיהרט ניט איז פערארדנונג *דאזןיגי די נאר

 אין מאן איחר טראהן פון אראבגעווארפען האט יעקאטערינא ווניל
 יעקאטערינא האט רעגירונג איהר . קניזערען געווארען אלנין איז

 רואינירט, איז מלוכה״אוצר דער" :מאניפעסט אזא מיט אננשהויבען
 זיך פערמעהרען רעם צוליעב און הוצאות איבערינע פיעל צו פ׳איז

 לאנע טרויעריגער בעזאנדערם א אין .מעשים״ מיאוסע לאנד אין
Iе“״ * ״' ־ Т ■ • • • .

 מיט האט קניזערין די . מלוכה־פינאנסען די געפונען זיך האבען
 ארויפטרעטענדיג(/ :געשריעבען האט אין דעם אייף געקוקט שרעק
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 פרייטישען אויפ׳ן ארמעע די דאם ,געפונען איך האב טראהן אויפ׳ן
 דער אין אז און געהאלט דריטעל צוויי שולדיג נאך מען איז גרענעץ

 ארוים־ וועגען פערארדנונגען קגיזערליכע די זענען מלוכה־קאנטאר
 אלע כמעט .געווארען דורכגעפיהרט ניט — מיליאן 17 געבען

 פרי־ צו מאנאפאל אלם איבערגעגעבען זענען האנדעלם־צווייגען
 פערדונגען זענען )טאמאזשנעם( צאלהייזער אלע .מענשעץ וואטע

 זענען וואט מטבעיות, מילואן 60 . מיליאן צודיי פאר פאכט אין
 ניט וואג". פערשיעדעגע 12 האבען אימפעריע דער אין געבליבען

 צענטראל" די :פינאנץ־פערוואלטונג די געווען אריך אי! בעסער
 צוזאמען קלייבט מלוכה די וויפיעל געוואוטט, ניט האם רעגירונג

 בע־ האט סענאט דער ,אינט^רטהאנען איהרע פון אבצאהלונגען
 , רעכנונגען די קאנטראלירט מ׳האט אז נאר מיליאן, 16 רעכעגט

 אין אונטערשיעד גריויסער אזא .מיליאן 28 ארויטגעתיזען זיך האט
 געלד- די פון ווילקיר דעט מיט נאד זיך ערקלערט רעכנונגען, די

.בעאמטע דורטטיגע
 שריט ערשטע איהרע ביי גלי_יך געמוזט האט יעקאטערינא

 .מלוכה־אוצר אויטגעלעדיגטען דעם געגען קעמפפען צו אנהויבען
 .שטייערן די העכערען צו אנגעהויבען מען האט אלץ פאר פריהער

 פאר־ ארויסגעשטעלט יוערטער אויף זיך האט וועלכע יעקאטערינא,
 פילאזאף פראנציויזישען רעם געשריבען גדלות מיט האט ,ליבעראל
 איהר אז ,לייכטע זעלכע א זעגען שטייערן ״אונזערע :וואלטער

 האבען ניט זאל וואט ,פויער קיין נעפינען ניט רוטלאנד אין וועט
 דעד אין און ,פערגלוסטען דאם איהט זיך זאל עם ווען ,הוהן קיין

 ; איויך הוהן א מיט בראקירען צו אנגעה־ויבען ער האט צייט לעצטער
 האט צייט זעלבער דער אין . אינדעצקע״ א בעטער געפעלט ם איה
 יאהר טען-1789 אין אז , אויטנערעכענט מלוכה־ראטה אין מען

 10 ביז 8 פץ געצאהלט יונג, סי.י אלט, מיי ,פויער ״יערער האט
.שטייערן״ רובל

 רע־ די האט פוילען, פון צוטהמלונג דער צו זיך נרלטענדיג
 גרי״יטענ־ .מטבעות פוילישע פאלשע אנצושמעלצען געקלערט גירונג

 דער־ רעכענענדיג און מלחמה טערקישער ערסטער דער צו דך דיג
 פרא־ אייגצוקויפען אויף ,געלד קיין קלעקען ניט ס׳וועט אז ,ביי

 פון שטגיגער רעם א־ויף בעשלאטען, רעגירונג די האט ,.וראגט
 טרייבען צו קלמג־רוסלאנד אין פערוועהרען יאהר, טען,-1737
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 פראווןאנם, צוצושטעלען איינוואהנער אלע פערפפלןכטעץ ,בראנפען
 פראותאנטען, געפאדערטע די צושטעלען תעט וואם יעדערן, און

 יעקא־־ האט וואלטער זעלבען דעם .בראנפען טרייבען צו ערלויבען
 רופלאגד אבער ,מלחמה א איז אונז בני ,״אמת :געשריעבען טערןנא

 נאך און מלאכה, דאזיגער דער מןט לאנג שוין ז.יך בעשעפטיגט
 דאזיגע די אבער .זיעגערין" א ארוים זן נעהט מלחמה יערער

 האט רעגןרונג יעקאטערינא׳ם טהייער. זעהר געקאפט האט "מלאכה"
 ערשטע די אין געלר. מען קריגט וואו :דאגה איין געהאט שטענדיג

 פראיעקט דעם פארווארפען יעקאטידינא האט רעגןרונגפיאהרען
 מלחמות, אונאויפהערליכע פיהרעגדיג נאר פאפןר־געלד, ארויכצולאזען

 צוועק דער .פאפירלעך אר־ויפצולאזען בעשלאפען זיך לסוף ץ האט
 גע־ רעגירונג דן האט ך ן ז פאר קלאר. איז פאפיר־געלד די פון

 די פיהרען צו אויף פאפיר־געלד "אריויפלאזען : אזוי שריעבען
 אבער ק אל פ ׳ן פאר ; קאמפאגיע" ערשטער דער פון הוצאות

 טיט טרעטען "מיר : מאניפעסט פניערליכען א אין ערקלערט זן האט
 איט־ אונזער אין טויש־באנק פון גרינדונג דער צו צו פערגעגיגען

 אונזערעטרניע אלע מיד גיבען דערמיט א! ,האפען מיר און פעריע
.השגחה״ מוטערליכער אוגזער פון בעוונה א אוגט:רטאנען

 צווני — מלחמות גרויסע זעהר געפיהרט האט יעקאטעריגא
 מילי₽ חי .שוועדען מיט אייגע און פוילען מיט אייגע ,טערקני מיט

 פאלק דאם .יאהר צו יאהר פון געיואקסען .זענען טער־הוצאות
 פאפיר־־ .אבצאהלוגגען די פון לאסט דעם אונטער געשמאכט האט
 עהרגייציגער דער פאר אויכוועג איינציגער דער געווען איז געלד

 פער־ גוט זעהר האבען דאם רעגירונג. קךיעגם״דורםטןגער אין
 קאנסול ענגלישער דער . צניט יעגער פון אויפלענדער די שטאנען

 שטייער נייער א אז האבעגדיג "מורא :רעגירוגג זנין בעריכטעט האט
 נוצען קנין וועלען וואם ,פלענער עהרזוכטיגע די דורכצופןהרען אויף
 מוחות די 'אויף שעדליך וררקען ניט זאל ,מלוכה דער ברנינגען ניט
 צו ווענדען זיך יעקאטערינא ניט תיל ,אונטערטהאנען איהרע פון

 לניכט אזוי ניט מען לניגט אויראפא גאגץ אין חאטש מיטעל, אזא
 איז עם אז אבער תנים זן רוסלאנד. אין דא וון שטניערן, איויף

 קנין ניטא ס׳איז וואו ,מלוכה א אין געלד קריגען צו אונמעגליך
 זיך פ׳איז ווי כדי און געלד־מענשען בעדניטעגע קנין באנקןרען,

אן: מען וועלכער צו לאגע, שווערער דער פון אחיפצוררעהען
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 צו ווענדען צו זיך יעקאטערינא קלערט זארגלאז, געוו?ון פריהער
 ואלען וואט ,מטבעות אחיטלאזען :מ-טלען שעדלןכטטע צווי״י

 ,געד׳ן עי וועלכען פאר ,חור וון ,ווערטה קלעמורען א האב?ן
 דן ארויסלאזענדיג .פאפיר־געלד" פון פומע די פערגעסערען און

 אויפצו־־ ז:י פ?ורשפראכ?ון יעקאטעחנא האט אפיגנאציעם ?ורפטזג
 א אלם פאפיר־געלד ארויסגעלאזענע די אנערקענענדיג ,ברמען

 פי_יערליך זן האט ווארט קויזערליבען איהר מיט און , מלוכה־הוי
 ארויפגעלאזען ניט וועט פאפיר־נעלד ניי?ו קי_ין אז ,געווען מבטיה
 יעקאטערינא האט ,מלחמות שט?ונדןג?ו פןהרענדיג נאר .וו?וחון
 ארוים־ זי האט צוערשט האלטען. געקענט ניט פערשפרעכען איהרע

 מיליאן, 100 נאך נאכהער , מיליאן 20 אויף אפיגנאציעס געלאזען
 ארויפגעלאזזין ניט וועט נ?ולר נחו קכין אז ,צוזאג א וויעחור אין

 פון ?ונחו צו . פאפירלעך ני_יע וויעדער און וויערער אץ ווערען
אויף פאפירלעך ארויפגעלאזען געווען איז חוגןחון איהר

 אומגעגאנגען זענען פאפירלעך די ווי אזוי רובל. 157,703,640
 געדארפט מען האט הוצאות מלחמה די אויף און גופא לאנד אין נאר

 פאלקם־ די פערשווזננדעט רעערונג די האט ,געלד אמת׳?ו האבען
 במנק. און קאס?ום איןאל?ורלמ ג?ול?וג?ון זענען וואט אבשפארונגען,

 אויף געוואחון פערביטען געלר נוטע ח ז?ונען אופן אזא אויף
 זעלב? דאט .מקה זגיער אין פאלק כסדר פלעגען וואט של?נבטע,

 פל?וגט פאפיר־געלר . נאכפאלגער קאט?ורינ?וס1י? געטהאן האבען
 חור פאוועל ; קריזוגט־הוצאות אויף ארויטלאזען איבערהויפט מען

 האט והולכע , מלחמה א פראנקריי־ מיט פארפיהרט האט :;רסטער
 ?ר ,רוטלאנד פון אינטערןוסען די געבראכט ניט נוטצען קי_ינ?ו
 ער קעניג, ילישזון1פ פון חובות די זיך אויף איבזורגענומען האט
 זי_י?ור פ?ורלאר?ון האב?ון וו^לכ?ו ,קיסרים דן אויטנעהאלטען האט

 ארוים־ צי_יט קורצ?ו א פאר יטען האט חוגירונג ז?ין בעת טראהן.
רובל. 54. 085,695 אויף פאפיריגעלד געלאזען

 שום א אהןג אויטגעבען מען פלעגט סומען אוננעהויערע די
 שוטאררנונג קיין געווען ט׳אידניט .קאנטראל שוט א אהן רעכנונג,

 געשריבען האט ט?ור1 חור אלעקטאנחור .מלוכה־פיהרונג דער אין
 מלובה־ענינים "די :צניטען פאטערם זיין אין ארדנונגען דן וועגען

 יעקאטערינע׳ס פון יאה־ען לעצטע די אין ..אבנעלאזען. זענעןגעווען
 מנינער פאטער דער ווען נאד ,אררנונג וופניג געווען איז רעגןרונג
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 צד ציעל א פאר געשטעלט זיף ער האט ,טראהן אויפ׳ן ארויף איז
 ביסעל דיי .איצט •בה עקזיסטירט האט וואט , אלץ פערניכטען
 אנדערע קייז און פערניכטעט ער האט געווען אה וואט אררנונג,

 ,בעאמטע די בעטראכטענדיג .איינגעפיהרט" ניט ארט זיין אויף
 :געשריבען אלעקטאנדר האט ,איהם ארוס געווען זענען ־וואם

 מענשען. אנ׳ערליכען טרעפען ניט כמעט מ׳קען ראבעווען, "אלע
 אויפגע־ זיך האט צייטען יעקאטערינעם אין " ! שרעקליף אה דאם

 וויאטקער איין אין אין בעאמנע־גנבים די וועגען אפראצעס הויבען
 גרויסע די אזעלכע. 3900 צוזאמענגענומען מען האט גובערניע

 קי״יזע־ דער .נעווארען נעלם —שוין זיף ס׳ניהרט זענען־-ווי גנבים
 דר־וסארמעע די אנגעפיהרט האט פאטיאמקען ,ליבלינג רינס

 לעבען זי_ין בני . געלר סומעס נגעהויער־גרויםע1אזבעקומען פלעגט און
 נאף נאר ,רעכנונג איהם בני אבנעהטען געוואגט ניט קנינער ■האט
 גע־ ארויסגעגעבען איז איהם אז ארויסגעווהען זיף האט טויט זיין

 חשבונות, די לויט .מלוכה דער פון רובל מיליאן 51 בה געווארען
 מעהר ניט אויסגעבען געדארפט ער האט ,געפונען האט מען וואם

 מליאן, 3ן/2 איהם בני געפונען מען האט מזומנים . מיליאן 45 י1ד
 אהינגע־ איז וואו■ און דאקומענטעץ, געפעהלט האט מיליאן 1 אויף

 נאר ניט. היום עד מען וועם רובל, 1.391.444 דעד קומען
 האט הערשער אלמעכטיגער דער אז ,דערוואוסט נאר זיף מ׳האט

 מלוכה־ די אזן געלד אייגענע זיינע ,חשבונות קיין געפיהרט ניט
 אויסגע־ ז:.י פלעגט אוץ בייטעל איין אין געהאלטען ער האט עלר1

. אויסגעקומען ם'אי! ווי ,.בען
 פאפירענער דער האט צניטעץ ־טענם1 אלעקסאנדרדעם אין

 ־געק פרןהער זיף האט פאלק ראם קאפ. 33 געקאסט שוין ?רוב׳ל
 אויף נאר ,לייבאייגענטהום פון יאף רעם אונטער נאר ניט ■וועלט

 טהע־ און לעבען גאנצע ראם .שטניערן די פון לאסט דעם אונטער
 בעש־ אה בעפעלקערונגם־קלאסען, נידעריגערע די ן פ: טיגקניט

 פפליכטען זניערע ערפילען צו ארבייט,כדי קאטארזשנע פון טאנען
 נויט־ ס׳איז מלוכה. דער געגען התחיבות די און פתצים די געגען

 אנשטאט און רעפארמעץ גרונדליכע ^רנינצופיהרען געווען דוענרןג
 נאפא־ מיט מלחמה א אין אריינגעצויגען זיף רעגירונג דן האט ■דעם
 גע־ ווניל ,אשווערע זעהר געווען אה מלחמה דאזיגע די .לעאן

 לאנד אין נאר ,לאנד פון -גרענעץ אויפ׳ן ניט זןף זי האט ;פיהרט



 אייך געבליבען אין ,קריענם־הוצא־ות וי דעקען צו כדי ,גופא
 בי״ינק די פון אריויפנעהמען און פאפןר־געלד ארויפלאזען : מיטעל

 אג־ זיך מלחמה'האט די .גטלענען דארט זענען וואם פומען, די
 יאהר. 1815 און געענדעט זן" אין יאהר ־טען1812 אין געפאנגען

 רובל מיליאן 243 א־ויף ארויפגעלאזען מען האט צייט דער פאר
 הענד• די איבער אומגענאנגען זענען פך־הכל און אפיננאציעם

 געהאט האט רובל פאפירענער דער .פאפיר־נעלד מיליאן 836
 מען• האט מלחמה די יף1א .זילבער קאפ. 30 פוץ ווערטה רעם

 ערציהוננם־ די שטעדט, דן נעהערט וואם , נעלר דאם אויפגענבען
 1צווןשע מלחמה די ווי אזוי .ציוויל־־איינריכטונגען די און ,הייזער

 געווען• איז ־ט:ן1 רעם נאפאלעאן מיט ־טען1 דעם אלעקפאנדר
 ־טעך1 רעם אלעקפאנדר געשטיצט זי האט ענגלאנד, פאר נוצלי"

. נעל־ טיט
 נעווען רופלאנד איז געענדיגט, זיך האט מלחמה די ווען

 ווענען גע פרא די ארויסגעטראטען וויעדער פ׳איז רואיגירט. פאלקאם
 מ׳האט ,רעפארמען ברגיטע אריינצופיהרען נויטווענדיגקייט די

 לייבאייגעגשאפט, דער פון הארעוואניע פויערשע די בעפרייען געמוזט
 מ׳האט —,שטייערן די פון לאסט די פערגרינגערען געמוזט מ׳האט

 איין גור אויפגעטהאן מ׳האט אבער ,אויפטהאן פיעלעם געדארפט
 ט׳האט וועלכע רובל׳ם, פאפןרענע די אבגעשאפט מ׳האט :זאך
 דלבערנע. איינגעפיהרט ז:י אנשטאט מ׳האט און בייטען געקענט ניט

 האבען אלע ־טער.1 דער ניקאלאי רעגירט האט רופלאנד איבער
 רוס־אגד .״ניקאלאי־צייטען" שטרענגע די וועגען געהערט געווים

 אבגעשטארבען; וון רעזשןם פאליצ״יאישען פון יאך רעם אונטער איז
 ראם .קערן אין גא־ געשטיקט מען האט געדאגק פרייען יערען
 לעהר־ קיין מט ,פרייהייט קיין ניט בעקומען ניט האט פאלק

 געשלעפט ער האט געזעלשאפט גאגצער דער מיט צוזאמען שוהלען.
 נחמה אין געלעבט . עקזיסטענץ טרויעריגער זי_ין פון לאסט דעם

 האבען ווע־׳כע בעאמטע, די אויך און פריצים די נאר האבען
 דעם פערשפרייט ווייט זעהר פינסטערכיש פאליטישער דער ביי

 וועלכע שטילקייט, טויטע א געהערשט האט אדום .כאבאר פון נעץ
 דעה פון ברומען ווילדען דעם דורך נאר ווערען געשטערט פלעגט

 לאנע. אזא ביי .אררנונג אנגערופען זיך האט דאם אט .פאליצגי
— • • י• ” Т גענ$ .מלחמה קרימער בעוואופטע די בעגענענט רופלאנד האט
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 דעם אונטער דערשטיקט געווען אין אלץ וועלכער אין דופלאנד,
 אר־ויפגעטראטען נען5זי־ ווילקיר, און שקלאפערני פון לאפט שווערען

 אשענדליכזו נעהאט האט רופלאנד און מלונות, אויראפעאישע די
 האט ד 5רועלכ? רובל, מיליאן 540 דערבני אויפגעב^נדיג ,מפלה

 פאפיר־ או־ויפלאזען דורכ׳ן מיטל^ן: אלטע די דורך ן*ערווארבי
 אריינגעלעגט געווען זי^נען וואם ,סומ$ די פערשווענדען און מנלד

.בי״ינק די אין
 געהאלטק זיך רעגןרונג די האט מפלה דאזיגער דער בה

 מלוכה־ די פון העלפט א אויפנעב$ פלענט זי :אונבעזיעגבאר פאר
 ם?ון קאן נעוועהר מיט אז ,געמגינט האט און חיל אויף הכנסות

 דך .טעות ביטערער א נעווען אבער אין דאם .אויפפיהרען אלץ
 דאמאלפטדיג^ די וועלכע יף;א ,לייב־אייגענע די פון ארבגיט

 געגען ביישטעהן געקענט ניט האט ,גזנשטיצט זי־ האט חנגירונג
 מלוכה־ די .אויראפא אין רשט*געהי האט וואס ,ארב:יט פרייע די

 פערהעלטניסננן עקאנאמישע די אויף שטיצט*נ זיך האט וואט ,מאכט
 ל^בען דאס .אונטערגעגראבען נעווען איז ,לייבאייגענשאפט דער פון

 דער פון בעפרניאונג די געפאדזנרט מעכטיג צו שטארק, צו האט
 רורב־ זענען פאדערונג דאזיגע די אויף ענטפ^ר אלם ,און ארבגיט

.יאהרען ־ער60 די פון רעפארמען די געווארען געפיהרט
 ב^וויהון, דייטליך צו האט מלחמה קרימער אומנליקליכע די

 דאזיגען דעם .רעפארמען דורך ווערען בענייט מוז רוכלאנד אז
 די פון צושטאנד קל^גליכער דער דיקטירט אויך האט געדאנק

 צד געגעבען האט רופלאנד לניבאייגענע ראם .מלוכה־פינאנסען
 אין געהאלטען האט וואם ווירטשאפט, דער הכנפות קנאפע

 די אין איינגעפיהרט מ׳האט וואם רעפארמען, די זיך. ענטוויקלען
 נינסטיג^ גראד אנעוויטען איי בעשאפען האבען יאהרען, ר^60

 .־־פ^רהעלטניםען פינאנם די פון ענטוויקלונג די פאר בעדינגונגען
 ארבייפן די אז , בעתיזען שוין האט מלחמה ט־^רקישע לעצטע די
 ארבי״יט די איידער פראדוקטיווער און בעפער איז מענשען פרייע פון
 אינהאלט זייזור שעפען וועלכע פינאנפען, די אז ,לכיבאייגענע פון
 אריבער^ פריי אריך קענען קרעפטען, עקאנאמישע בעפרייטע די פון

.אנשטרעננינגען נרויפע טראגען
 1877 פון מלחמה טערקישער דער פון אנפאנג דעם פאר

 *די ;אויפלאנד אין ;לד*ג לייהען געפרובט רענירוננ די האט יאהר
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 ,בעדינמננען שלעכטע אזעלכע א־ויף געווארען געמאכט איז הלואה
 גר־ויפער דער פון ווערדע די פאר בעל?ןדיגונג א געווען זענען רואם

 !געהאט ניט ערפאלג ק::ן האט הלואה אינערלןכע די .אימפעריע
 פערשפראבען האבען סוחרים די אין אדעל מאסקווער דער האטש

 נעגען געווען איז פינאנס־מיניסטר דער .שטיצע ז:יער קיסר עם ד
 ראטה דער דעמןפיע. אין אנגעגעבען זיך האט און מלחמה הער
 צוזאמענגערופען, האט קיסר דער וואס מענשען, קאמפעטענטע פון
 ארים־ אריך האט ער ווייל ,מלחמה דער געגען געווען אריך איז

 .פיהרען צו איהר וואם מיט געלד קי״ין ניטא ס׳איז אז ,גערעכענט
 מ־ורא אבער מ׳האט ;פאפיר־געלר ארריכלאזען געקענט ■מ׳האט

 ניט .פאלגען טרריעריגע זעהר בריינגען וועט דאם אז געהאט,
 ־טער11 דער אלעקסאנדר האט אפאידציע, אזא א־ויף קוקענדיג

 מע ס גרריסע א ארריסנעלאזען מ׳האט .קריעג א ערקלערט פארט
 געווען מלחמה דער פון צי.יט דער אין איז סף־־הכל :פאפיר-־געלד

 פון ק־רם דער פאפיר־געלר. רובל מיליאן 200 מיליארד 1
 קירס אין פאלען דעם צוליעב געפאלען. איז רובל פאפירענעם

 בין פערלארען מלחמה דער פון צייט דער אין רעערונג די האט
 פינאנסעץ רופישע די פון געשיכטע דער א־וים .רובל מיליאן 340

 מאסע א אהיסלאזען מפלעגט ווען פריהער אז מיר, ־ווגיסען
 קאפ. 20 בה פאלען רובל פון קורם דער פלענט פאפיר־געלד

 טערקישער דער פון ט1צי דער אין איז זיך פרעגט רואם פאר
 געשטאנען הבל פאפירענעם פין קורם דער פערהעלטניסמעסיג ׳.מלחמה

 פינאנסען די וראם דערמיט, דך ערקלערט דאס שטייף? גאנץ
 עקאנאמישע נייע ביי ענטוויקלען צו אנגעהויבען זיך האבען

 אין געהאלטען האט לייבאיינענטהומם־ווירטשאפט דן :בעדינגונגען
 האט ווירטשאפט נאטורעלער דעו־ פון חורבית די א־ויף ;פאלען

 מיט לאנד דאם .געלר־ווירטשאפט א אויסצואוואקסען אננעהויבען
 אין פארווענדט האט אומשטענדען עקאנאמישע אויפגעלעבטע :די

 דעם נטערגעהאלטען א דערמיט אין געלד מאסע א פערקעהר איהר
.רובל פאפירענעם רעם פון קורם

 אין רואם לעצטע, די געווען איז מלחמה טערקישע די
. פאפיר־געלד פון הילף רער מיט געווארען כעפיהרט
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Щ.
 דעם איריף איבערהויפט מען פיהרט מלהטות היינטיגע די

 געלד סומען גרויסע לייהט מלוכה די .מלוכה־קרעדיט פון רעכנינג
 ארגאניזירט קאפיטאל געליהענעם דעם אויף און קאפיטאליסטען בני
 אייגענע דאם אויף מלחמה א מ׳פיהרט ווען מלחמות. גראנדיעזע די זי

 פאפיר־ פון אין מטבעות פאלשע פון איינטראג' דעם אויף ,געלד
 פאלקס־ דער אויף אב גלניך זיך רופען ארוים, מ׳לאזט וואס געלד,

 אין נאד .מלחמה דער פון רעזולטאטען טרויעריגע די ווירטשאפט
 פיהלען רעזולטאטען די זיך לאזען געלר געליהענע אויף מלחמות די

 די צייט. לענגערער א פון משך א אין נאד מאל, א מיט ניט
 די צוליעב יאחר צו יאחר פון ערער שוו ווערט אבצאהלונגם־לאסט

 צאהלען; ז:י פאר מ׳ראיף וואם ,פראצענטען צוליעבדי הלואות, נייע
 דעם לויט .דורות פיעל אוים צאהלען מלחמה איין פון הוצאות די

 אין געמאכט מ׳האט וואם ,הלואה די דארף ביודזשעט־רלסטער
 טערקני, מיט מלחמה ערשטער דער צוליעב יאהר־הונרערט ־טען18

 פארשטעלען, מ׳קעןדך .יאהר ־טען1919 אין ווערען אויסגעצאהלט
 געמאכט מ׳האט וואם דיחובות, צאהלען דארפען וועט מען לאנג ווי

!...יאפאן מיט מלחמה דער צוליעב
 פערשטאנען, אן לאנג פון שוין האט רעגירונג רוכישע די

 מעגליכקניט די .געלד געליהענע אויף פיהרען צו לוינט מלחמות אז
 דער פאנאנדער בינדט פאלק פון חשבון אויפ׳ן הלואות מאכען ־צו

 איחר גיט און אונטערנעהמונגען איהרע אין הענר די רעגירונג
 ליוהענדיג .פאלק דאס פערשקלאפען צו מאכט שרעקליבע אנייע
 בריינגט און חיל די און פלאט דעם רעגיחנג די פערשטארקט ,נעלר

 געקענט ניט ק״ינמאל ז:.י וואלט ד וועלכער צו מדרגה, אזא צו זני
 דירעקט צוזאמענגעקליבען ווערט וואם ,געלד דאם פאר ברגינגען

 בעטלערישע דאם וואלט געלר, סומען גרויסע אזעלכע .פאלק פון
געבען... געקענט ניט פאלק

 די בני געלד לייהען געפרובט אויך האט אלעקסגי קיסר דער
 דאמאלסט־ דאם וונדל געגעבען, איהסניט מ׳האט נאר ,אויסלענדעד

 דער פון בליהונגם־צייט די איבערגעלעבט האט רוסלאנד דיגע
 צו געווען איז לאנד אין ווען ,ווירטשאפט נאטורעלער עכטער
 די זיך האט תבואות אונזערע אין .געלד און סחורות וועניג

 איהרע געהאט האט זי גענויטיגט; ניט נאך אויואפא דאמאלסטדיגע
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 בני זןך האט פתורות אנדערע מיט האנדעל דער ;תבואות אייגענע
 נעקענט ניט האט יעלןזאוועטא א־ויך .אננעפאנגען ערשט נאך אונן

 דער יעקאטערןנא אין נאר און געלד קיין אויכלאנד אין בעקומען
 חור צו .הלואה ערסטע דן געמאכט טען האט צניטען ־טערם11

 אויפצוטונטערען; אנגעהויבען זיך לעבען עקאנאמישע ראם האט צייט
 אז מטבעיות, איוים ס׳פעלט אז ,בעקלאנט זןך האבען סוחרים די
 די געבעטען האבען זני ;שווערע צו זענען מטבעות קופערנע דן

 אויך נאר .קרעדיט־בילעטען און ביינק נרןנדען זאל זי רעגירונג
 מלוכה־קחודיט קיין געהאט ניט נאך רופלאנד האט צייט דער צו

 די ביי בעקומען האט יעקאטערינא .ווארט פון נין ענגען אין
 אונטער געלד סומעם גרויפע קיין ניט באנקירען האלענדישע

 אהן געלד מלוכה א מען ניט געוועהנלןך .נאראנטיע ספעציעלער א
 אינער־ קנין נעהאט ניט אויך האט רענירונג די גאראנטיע. יעדע

 קאפןטאלןם־ קיין אקלאנד געווען ניט נאך פ׳איז ק־עויט; ליכען
 4 סחורות אנדערע מיט וון ,נעלד טיט האנדלען וועלבע טען,

 ער־־ קלנינע נעהאט האבען וואם פערזאנען, פיעל געווען ס׳ןענען
 מלוכה־בי״ינק, די אין ריינל״יגען א פלענען ז:י וועלכע ,שפארונגען

 פערשווענ־ און ארויסנעהמען אל:ין די פלענט רעגירונג די וואנען פון
 אלעק־־ האט ,נאפאלעאן טיט מלחמה דער פון צי_יט דער אין .דען

 г געלר קיין לייהען צו ק־ינען געקענט ניט ־טער1 דער סאנדר
 ניט ז*ם'א :מלחמות געפיהרט אויראפא גאנץ האט דאמאלס ווייל

 פוילען ,פערסיעץ מיט מלחמות די .לייהען צו וועמען בני געווען
 ,געלד די פון חשבון דעט אויף געפיהרט מען האט קאווקאז און

 צווני די מיט און ,בי״ינק די אין אריינגעלניגט געווען איז וואם
 אויך זענען הלואות בנידע דן .יאהר 1829 און 1828 פון הלואות

 ־טען1848 אין .נאראנטן?ו ספעציעלער א אונטער געוואתן געמאכט
 רעווא־ דן אויפנעפלאקערט האט אויראפא מערב אין ווען ,יאהר

 פון זעלבסטהערשאפט דן פערנןבטעט דארט האט וועלכע לוציע,
 מלחמה, א צו גרניטען צו זיך רוסלאנדאנגעהויבען האט קיסרים, די

 ניט רענירונג די האט מלחמה דאזינע די אויף געלד לניחען אבער
 דורב־ כדי געלר, לייהט דאפזן ,געווען טודןע האט זי .נעוואנט

 מלחמה קרןמער פון צייט דער אין .עייזענבאהףוועגען צופיהרען
 מ׳האט :הלואות קנין מאכען געקענט ניט שוין רוסלאנד האט
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 די נעפירט זי האט צוויןטןנם און ,געטרויט ניט ,ערשטענם הר*א
.אויראפא פון מלוכות רייבסטע דן מיט מלחמה

 דן האט יאה" טען*187 7 פון מלחמת טערקישער דער נאך
 די .רעפארמען אין ניט וועלכע פון אבגעואגט זיך רעגירונג רופןשע

 דעם פאר ,דערוואקפען ניט פאר גערעכענט ווערט געזעלשאפט
 פ׳איז וועלכע ,קרה מעלקערןנער א פון ראלע די בלייבט פאלק

 טיעף־־ א אן דך פ׳פאננט דגי. מיט פיטערען צו איבעריג נאד
 זיעלבפט^ צארישע די .לעבען חפישען אין פעריאד רעאקציאנערער

 !!!־■טען דעם אלעקפאנדר פין הענד דן אין ווערט הערשונג
 דעם אויף זיך שטןצט וועלכער ,יאך פאלןצ?.יאישער שטארקער א

 פראטעזשירט רעגירונג די .פלאט און חיל נרויפען אונגעהגיער
 הלואות׳ גרויפע נעמאכט פ׳ווערען .פאבריקאנטען די און דעסאדעל

 אין אינדופטרןעלע צוליעב אייזענבאהן־ווענען דורכצופןהרען ברי
 צו געהאלט א־ויף נערן געהאט אינדופטרןע דן .קריעגם־צוועקען

 רעד פון ארמעע שווארצע די דך ענטוויקעלט ם׳ ; מלוכה דער
 :קלאסען צוויי איויף שטןצען זיך פרובט רענןרונג דן .ביוראקראטיע

 נר־ויפע די אין פויערים דן מקריב איז מען וועלכען ,אדעל אויף׳ן
 אינדופטריעלען דעם א־ויף און אדעל־באנק, דעם פון נעלה־םומען

 געה:ימע און אפענע דורך אונטערשטיצט ווערט וועלכער ,קלאפ
 דך יי_י איינפיהרענדיג נדבות. און פריוחלעגיעם ,גמילות־חסדים

 רעגירונג די האט אויראפא", "קאפיטאליפטישע דן דגים דער אין
 בעפרןדיגען צו די ;קאפןטאליפטען די פון אפעטיטען דן צורגיצט
 מלובה־ די .מאכט רעגןרונג די וואם הלואות, דן קוים סט?יען

 וואק־ שנעל נעלד. פומעם אוננעהגיערע איין שלןננען בעשטעלונגען
 שנעלער נאך און זאוואדען און פאבריקען די רופלאנד אין סען
 אויפערליכע דן אויף .פאלקם־שיכטען נידעריגע די אין ארעמקייט די

 אוננעהי< איהר צוליעב א'ינפלופ נרויפען א רוסלאנד האט פאליטיק
 זעלבפטהער־ דן האט גופא לאנד אין .פלאט און ארמעע ערער
 בע־ יעדע ,נעדאנקען יעדען דערשטיקט פאלקאם זיך דאבט שונג

 רופט דאם—לאנד אין העישט יואם ,שטןלקייט טויטע דן -וועגונג
 מערב־אוי־ פון קאפןטאליפטען דן ארדנונג. פאלקאמע א אן מען

 שטייערן דן געלד. גענעבען און רעגירונג דער געטרויט האבען ראפא
 ־1891 פון היננער דער .שווערער יאהר פון וואם געווארען זענען
 גןכער אה אימפערןע דעו־ פון נלאנץ דער אז בעווןזען האט יאהר
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 די אויף נאר . האלץ פוילען א פון פעקלען דעם צו עהנליך אלץ פון
 מורא . געמאבט ניט איינדרוק קייץ הונגער דער האט רעגירונג

 מאכען ניט זאלען פאלק פון הונגערצייטען אפטע די אז ,האבענדיג
 ניט וואס ,אויראפא פון שטימונג די א־ויף איינדרוק שלעבטען קיין
 פערדעקען צו אופנים אלערלי״י אויף רעגירונג די זוכט געלר, דאם

 די אויף .בילרער שרעקליכע דאזיגע די עפעי:טליכק?יט דער פון
 איינפלוסרייכע די ; צוים שטארקערער א ארויפגעלעגט ווערט פרעסע

 דעם מיט אונטערגעקויפט ווערען מערב־אויראפא פון צניטונגען
 , יעדערער בעשטראפט כלייך ווערט גופא לאגד אין ;גאלד רופישען

 :זעהט ער וואם ,דעם וועגען ,מ:ןנט ער וואס ,ראם רעדט וואם
...לעבען דאם אויך אמאל און פרייהייט זי_ין איהם רויבט מען

 ..אלעס. און אלעמען געשטיקט האט ווילקיר פון יאך דער
 פריווילעגיעס און בעשטעלונגעץ ,גמילות־חסדים מיט העלפענדיג

 רעגירונג די האט זאוואדע^ און פאבריקען די פוץ ענטוויקלונג דער
 יגער דאז דער פון וועג אויפ׳ץ אויסגעבויט צייט זעלבער דער צו

 פון געשטאלט דעם אין וואנד אונ׳איבערווינדליבע אג' ענטוויקלונג
 איז גרונר־בעפעלקערונג די .מארק אינערליכען פערארעמטען דעם
 פאבריק־פראדוקטען די ,ארעמער יאלץ געווארען יאהר פון וואם

 האט מארק א אהן . גופא לאנד אין ק־ויפער קיין געפונען ניט האבען
 סחורות די פיהרען עקזיסטירען. געקענט ניט אינדוסטריע די אבער

 מערק ת זענען דארטען :געקענט מט מען האט אויראפא מערב אין
 בעסער־ און בןליגעחג סחורות, אייגענע מיט געווען בעלעגערט

 מזרח. צום ווענדען געמוזט זי" מען האט נאטירליך .אויסגעארבי״ייטע
 דיצענט^ געווארען זענען מיטעל״אזיען פערסיען, בוכארא, כיווא,

 פער־ ענג אזוי זיך האט וואס ,רעגירונג אונזער וועלכע אויף ,רען
 געוועג־י האט ,קאפיטאליסטען דן פון אינטערעסען די מיט בונדען

 צי• געזוכט האט זי וועלכע אויף און אויפמערקזאמקייט איהר דעט
 האיען ראיאנען דאזיגע די אין אבער . איינפלום איהר פערשפחיטען

 איז ענגלאנד .ענגלאנד אויף אנגעשטויסען מעטים א זי־ רוסישע די
 אויסקומען געמוזט מען האט איהר מיט ; קאנקורענט געפעהרליכער א

 פאנאנדערצובלאזען שטארק געזעהען מ׳האט חאטש מלחמה, א אהן
.ענגלאנד צו• פנינדשאפט פון פלאם דעם

 אזיען, טה:יל דעם אין פלאטץ אברי״יטען אויף האפענדיג ניט
 אויסוועגען און וועגען דורכצוברעכען אנגעהויבען רעגירונג די האט



 ר *כיב .סיביר דורך ג?נלץגץן אח וועג הגר .אקעאן ים?גן1גר צום
 , ווייטןיר ג׳גגאגגען איז מען .אייזץנבאהך־וו׳גג אל בעקומען האט
 עי אויסברענגיץנדיג געלד, יאהר יץדען לייה^נדיג מאנדזשורהגן. קי_ין

 געהמט ארץכנו-נג, אהן ׳קאגטראל א אהן אופן פש־בהגכריששטץן אויפ׳ן
 די בויזגן אפריוואט־קאמפאגיע, פון מאסקע הגר אוגטש־ רעגירונג דן זיך

 וולאדף־ ארטור, בעוואפגען דאלגי, שטאדט גאנצץ א רועג, טאנדזשוהגר
 אוישער אלץ, רעדען מלוכה־געלד די פץ גנבות די וועגען . וואסטאק

 רועלכש ,יאפאן מיט רעגירוגג די זיך טהגפט מזרח אין רץגירונג דער
 שנץלער אונגעהויזגר הגר פין ללדץרנץצי_יטען די איבער איצט לץבט

 פץרפל:יצץן פתורות יאפאנער די .אינרושטריץ איחר אין •ץגטוויקלונג
 אקיץ־ פון ברעגעש די אויף רושען די פין בץפץסטיגץן אוןדאס גאנץשיביר

 גץ־ האט ווץלכץ אינדוסטריע יאפאגישע די פאר גץפץהרליך ווץרט א;
 לבל־ אדץר מארק, דץם פץרלירען גאנצץן אין אהץר דץרבי_י קענט

 געגץנזץצליכע די .ווץרען גץדריקט און בץגהגנצט שטארק הפחות
 נאד האט ס צוזאמעגגץשטויסען, לאגג שזין דך האבען אינטץרץסען

מלחמה. א פון פארם דער אין עקספלאזיאן די גץפץהלט
 הגר ווץגען גשואוסט גוט זץהד האט רעגירונג השישע די
 נטץרץםץן;יא יאפאגער און רושישץ די פון צוזאטץנשטויסוגג דאזיגער

 האט און אויפרייסוגג אג' צו קומץן ס׳קץן אז ,געוואוסט האט זי
 האט זי אויב .מלחמה דץר צו גד״יטען אנגעהויבען לאנג שוין זיך

 צ, "צוגעגרגיט" גיט איז ארמעע רושישץ די אז ,גץזאגט שפעטער
 אפיציץלער געוועהנליכץר א גיץווץן נ^ר ראם איז ,מלחמה ר5ה

 פון משך דץם אין זיך מיר טרץפץן לןגץנם אזץלכע מיט ליעגען.
רעגירונג. רוסישער דש־ פון געשיכטץ גאגצץר דער

 דער וועגען געשןבטע הגר צו ווץנרען זיך וועלען מיר וועץ
 קריץגש־בעדץרפגיםען אויף פומץש יערץ איגגץה די פון פץרשוועגדוגג

 דעם פאר פאלגץגדץם: זץהען מיר’!1וועל: יאהר, 15־10 לץצטץ די פאר
 קריעגש- דץם פון צאות ה די זעגען (1893-18^8) יאהר 5 פון משך

 פריהערהגען דעם מיט פערגלייך אין ,אוישגץוואקשץ; מןגישטעריום
 אויף איז צייט זיץלבע די פאר רובל. 1.08\5.613.000 א־ויף יאהר,

 און מיליאן 30 אמאל געווארץןמיט ישגעמגבען או קריץגס־בעדץרפגישען
 פון משך רץם פאר מילן־טער־פש־וואלטוגג די האר! אלזא מןליאן. 80
 אין מןליאןרובל. 200 און מיליארד 1 אוישגץגץבץן יאהר 5 דאזיגץ די
 צאהל דיזעלבע גאנצען אין איבער זיך חזר׳ט יאהר 5 ווייטערדיגע די
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 ,שפעטער רובל; 54.499.000. פון צוגאב אקליינזנם טיט נאך
 מלחמה", דער צו קאמפפפ^פערטיגקייט די "פערשטארקען צו ברי

 דער אז הייסט ראם רוב. 182 .786.000 פון אצוגאב וויעדער
 קרקנגם־פערוואל־־ דער געקאפט האט פעריאד יאהריגער 5 צווגיטער

 יאהריגען 5 דריטען דעם אין .מיליארד אנדערהאלבען ■שרין בצנג
 קדיעגט־פער־ דעך אין איבער זיך חזר׳ט (1903-1899) פעריאד
 פומע דער צו און מיליארד אנדערהאלבען פון ציפער דער וואלטונג

 פערטת=־*קאמפפם די פערשטארקען "צו כדי צומוגעבען נאך ווערט
 5 דיזער שוין קאסט אופן אזא אויף רוב. מיליאן 223 נאך קייט"

 זעלביגע די רובל. מן־ליאן 700 מיליארד 1 פעחיאד יאהדינער
.פלאט־פערוואלטונג ער ד אין יבער א זיך חזר׳ט בעשיכטע

קאפ. Г7 אנ׳עיך ז א פראנק א *(

 דעמ₽ פאר געווארען אויפגעגעבען איז פערוואלטונג דיזער אין
 גרויפע יעהרליכע געוועהנליכע די אויפער צייט משך זעלבען
 רובל, מיליארד 1 נאך כמעט מיליאן( 100 וון )מעהר הוצאות

."קאמפפם־פערטיגקייט" דער פון שילד דעם אונטער אויך
 דעם רופלאנד פערנ^המט כארבערייטונגס־הוצאות דן לויט

 די .וועלט דער פון מלוכות רייכפטע די צוקישען ארט ערשטען
 קאלאסאל־־ דאזיגע די פאר דערשראקען אלמן ויך האט רעגיהנג
 ,ווערען צו פטור עי פון ווי תיפענדיג ניט ,און אויפנאבען בדויסע

 פריעדענס־ האאגער בעריהמטע די צוזאמענגערופען זי האט
 קאנפערענץ דאזיגער רעד פון צוזאמענרופונג דער פאר .קאנפערענץ

 פאלגעג־ פערעפעגטליכט וויעסטניק" "פראוויטעלסטוועני דער האט
 אין בעטרעפען ארמעע די אויפצוהאלטען אויף הוצאות "די העם:

 מיליאן 675 דייטשלאנד (,אין*פראנק 772.500.000 — דופלאנד
 432 עסטרייך אין פראנק, מיליאן 650 פראנקדייך אין פראנק,
 ענגלאנד אין ,פר. מיליאן 267 — איטאליען אין ,פר. סילןאן

 דאם איז סאלדאט רוכישען אויכהאלטעןיפין דאם פר. מיל. 450
 — דייטשען דעם ; יאהר א פראנק 772 קאפט ראם , בילייגכטע

 פי־אנצויזישען דעם פר., £35.1 — איטאליענישען רעם ,פר. 1.162
 פון איינוואהנער יעדער פר,• 2.045 ענגלישען דעם פר., 1633

 מיליטער־ אויף פראנק 6 פון הוצאה די זןך אויף טראגט דופלאנד
וו. ז. א. פר. 9 איטאילימן אין פר. 13 דכיטשלאנד אין קאסטען,
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 אן וואקפען הוצאות דאזיגע די אז רעגירונג, די זאגט ווייטער
 פראדוקטיוו". זיין ניט ,זיך "פערשטעהט קענען ז:י און אג׳אויפהער

 נאציאן,'זיי דער פון איינטראגם־קוואלען די אוים שעפען ז:י;/
 פערהעלטען זיי ,שטייערען די פון פערגרעפערונג די טיט בתינגען

.וואהלשטאנד" אלגעמגינעם דעם פון ענטוויקלונג די
 געווען זענען מלחמה רופיש־יאפאנישער דער פון שרעקען די

 האט פאלק רופןשע דאס .רעד דאזיגע די אויף אנ׳ענטפער
 פער־ האט מלחמה די בלוט־שטייער, שווערען דעם אבגעצאהלט

 רעד געטראכט האט דאם ווי פראנק, מיליארד 6 ניט שלונגען
 צום נאהר יאהר, 1898 אין *וויעפטניק "פראוויטעלפטוועני

... מעהרער מאל 3 וועניגסטען
 צו אויף געלד נענומען רענירונג רופישע די האט זשע וואו

 זי" האט מלחמה די מלחמה? קאלאפאלע דאזיגע די פיהרען
 ווענעפטען אם אבגעקאפט האט חודש יערער און חדשים 18 געצוינען

 די אטאג. רובל מיליאן 6 אלם מעהר ה. ד. רובל, מיליאן 200
 האט :אופנים פערשיעדענע אויף נעלד ערווארבען האט רענירונג

 פ׳איז וואם דאם, העכערען זאגאר שטייערן, אייניגע געהעכערט
 האט זי ;שוועד זעהר געווען איז —,הויך גענוג אויך אז־וי שוין

 ,רובל מיליאן 15 אויף מלוכה-הוצאות געוועהנליכע די פערקירצט
 150 אנ׳ערך ; מלחמה די אויף פערווענדט זי האט געלר דאם און

 האט זי מלוכה־אוצר; פון געווארען ארויסנענומען איז מיליאן
 אין דערמיט שטעלענדיג , פאפיער־נעלד ארויסגעלאזען ביפלעכווייז

 געוועי זענען הויפט־קוואל די נאד ;רובלם מלדערנע די געפאהר
 16 ערשטע ת פאר אינערליכע. און אויפערליכע - הלואות די

 רעגירונג די האט מלחמה עכט־אקטיווער דער פון מאנאטען
 און )אינערליכע( גופא לאנד אין דריי זיי פון ,הלואות 6 געמאכט

 מיליאן 1504-100+200+300+250+200 אויפערליכע: 3
 די איז דאם אט .מיליאן 200 און מיליארד 1 הכל פך רובל,
 גאנצע די נאד ,עולם דעם בעוואופט זענען וואם ,הוצאות פומע
 זאל מען אויב פעפטשטעלען. ניט גענוי נאך מען קען הוצאות מאפע

 יע שוין זענען וואם הוצאות, דאזינע די אט פאנאנדערלעגען
 אוים קומט ,מלחמה דער פון מאנאט 16 די אויף ,בעוואופט

 מלחמה דאזיגער דער ביז יעדעןמאנאט. אויף רובל מיליאן 100
צו מלוכה־חובות די פאר געצאהלט פאלק רופישע דאם האט

3.
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 דער איז מלחמה דהער נאך יעהרליך; רובל 264.495.449
 1906 אויףדעם ביודזשעט דעם לויט הויך. זעהר געשט־ויגען לאסט
 רובל, 334.729.871 פון אפומע געווארען בעשטימט איז יאיהר
 די הויל, א־ויםצאהלען ראם אז ה. ד. חובות, די דעקען צו איויף

 צייט דער אין געווארען געמאכט זענען וואם ,מילןטער־הלואות
 מילןאן 70 העכער יעהרליך קאסטען וועט ,מלחמה לעצטער דער פון

 גר־וים, בין . קליין פון רוסלאנד, פון איינוואהנער חודען !רובל
 פראצענטען צאהלען אויסרןמען וועט פרויענצימער, און מאנסלייט

 און מאן פון אפאמיליע !קאפ. 60 צו מיליטער־הלוא־ות די א.־יף
 אריינטראגעץ יעהרליך מוזען וועלען ,למשל ,קינדער 5 און פרוי
 קומט דעם אויסער קאפ. 20 רובל 4 מלחמה יאפאנישע די אויף
 מענשען דערוואקסענעם א מיי אקינד סוי - איינוואהנער יעדען אוים

 אלטע די פאר יעהרליך קאפיקעם 15 רובל 2 צו צאהלען צו
 וואם ,רובל 20 די אן פארנעסען ניט מיר דארפען דערביי .הלואות
 מלוכה־ אנדערע אויף צאהלען יעהרלןך דארף איינוואהנער יערער

 ווערטה־זאכען, פראדוצןרט אבער איינוואהנער יערער ניט הוצאות.
 אמאסע זקנים, די קינדער, קלי״ינע די איינטראג. בעקומט אדער

 בעאמטע די מאנאכען, די גייסטליכע, די חיל, דעו־ פרויען,
 פרארוצירענדע די פון חשבון דעט אויף דאך לעבען וו. ז. א.

 און בכלל מלוכה־הוצאות די דעריבער מ׳זאל אויב און קלאסען,
 ווערטה־ אמת׳ע די אויף פאנאנדערלענען בפרט ־חובות מלוכה די

 הארעוואניע, עיער פון לעבעץ וואס פערזאנען, די אויף פראדוצענטען,
.... בילד נרויליכען און אשרעקליכען בעקומען דאן מיר וועלען

 רוסלאנד האט מלחמה די פיהרען צו אויף הוצאות דן אויסער
 די ,שיפען דערטרונקענע די :סומעם אונגעהויערע פערלארען

 ,שונא פון הענד די אין איבערנעגעבען זיך האבען וואם י ,שיפען
 פראיויאנט/ די אבגענומען, האט פיינד דער וואם געוועהר, דאס

 דאזיגע די פון גרוים די וו. ז. א. איתענבאהנען די ,פעסטונגען די
 ניט נאך ווייסען מיר און אונבעשטימט היום עד נאך איז הוצאות

 די פון "טאפפערקייט" די אבנעקאסט האט רוסלאנד פיעל ווי
 "העלדען אנדערע און אלעקסגיעוום ,קוראפאטקינם ,סטעסעלם

!1מלחמה׳ לעצטער דער פון
 די פון רשימה קללינע איין נור געבען דא וועלען מיר
 ביי אריינגעכאפט האבען יאפאנער די עראבערונגעץ: יאפאנישע
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 ענד< און טיוחונטשק פון אנהויבענדיג געפעכטק, 12 אין רוסען די
 אנלאדונגם- שום־און 368.091 קאנאנען, 796 מוקדען, גענדינמיט

 אין פאטראנעם. 31.202.748 ,ביקסק 111.446 אפאראטען,
 קאפריז סטעפעלם צוליעב האבען פאלדאטען די וואו פארט־ארטור,

 אריינגעכאפט אויפש־דעם יאפאנער די האבען ,הונגער גזוליטען
 רופישע די וו.יז. א. רייז פלייש, פוכאחום, ,מעהל אמאסע

 פאנצער־ 14 פערלאחון מלחמה דערצייטפון אין האבק אדמיראלען
 ,פאנצערד׳וק-קרגיצערם 6 , קרייצ^רם ג^פאנצערטע 5 ,שיפען

 ?וטליכ?ג ,־טרקזוד קאנטרמינק 20 ,טראנפפארטק וועניג ניט
 טאטאל״ווערטה דעו־ וו. ז. א. מינןונטרקקור ,קאנאנען־שיפלעך

 מיליאן 250 אין אבגעשאצט ווק״ט ט פלא פערלארענעם רעם פון
 איז שיפען מאסע די וואם ,דאס איז אלץ פון שחוקליחור רעל.

 שונה פון הענד די אין . שונה פון הקד די אין אריינגעפאלען
 פאר ,געפאנגענע טויזקד 160 אלם ׳ר“מק אריינגץפאלק זענק

 אלם מעהר איינצאהלען אויסקויף בי_י׳ן מוזען וועט רופלאנד וו?ולכ?ו
 פעסטונג, די ,אץזענבאהן־ווק שטיק גרויסע א רעל. מיליאן 100
 בעפטקי חור ,כינא ביי ״ארענדא״ אין געהאלטען האט מען יואם

 מילי־ די ווקען דייטליך רעדט אלץ דאם — סאכאלין פין טהייל
!... רופלאנד פון אררען־היזקות

 די ה. ד. מלחמה, חור פץ ליקווידיחץ זאנץנאנטץ ראם׳
 מיט איויפרעבנוננק די ליפעראנטען, די מיט אברעכנונג פאלקאמץ

 — צושטאנד פריעדליכען אין ארמעע די בריינגען דאם יאפאן,
 .רעל מיליארד א ווי ,ווענעער ניט פאדעחון אויך וועט אלץ דאם
 אויפצוגעבען דירעגירונג רעכענט יאהר (1906) היינטיגען חום אין

 און רובל מיליאן 400 ווי העכער ליקווידאצקו דאזיגע די אויף
 אין .אויפלאנד אין געב^ן, מ׳והגט אויב ,געלר חורויף לייהען

 פערלארען אינגאנצען כמעט רופלאנר האט מאמענט איצטיג^ן חום
 פאר נעמאכט האט חוגירונג די וואם ,הליאות די ;קרעדיט איהר
 מודה זיך מק מוז ,געקאפט האבק ,מלחמה חור פץ צייט חור
 גרויסק אונגעהויער דעס פון רעגןרונג די .טהייער זעהר זיין,

 קיין וועלכע פראצענטק, אזעלכע אויף איינגקויליגט האט רופלאנד
 טערקיי שלים־מזל׳דחקו די אפילו ניט. צאהלט לאנד אויראפעאישע

 רעגירונג רופישע די .פראצענט קלענערען א פאר געלד בעקומט
 בעדינגונגעף שענדלייכע אויף געלד לייהק צו ג?וווק מוצוואונגען &יז
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 האט רוסלאנד ווען ,פאל רעם איין נאד געבק מען פלעגט נעלו־
 די ביי וואנאנק צודאטק׳, ,שום־אפאראטק גקועהר, בעשטעלט

 פריה, אהויכק פאר ליפעראנטק און פאבריקאנטק אויסלענדישע
 לויט .גופא א״ויסלאנד אין בלייבק פלעגט געלד געליהענע ראם
 מק פלענט אלמן פינאנס־מיניסטעריום רעם פון בעשטעטיגונג דק־
 12°Д—18% מים, צאהלק בעשטעלונגק אויסלענדישע די אויף

 זקק ב^שטעלונגען פיעלע פרייזק. נארמאלע די געגק טהי.יערער
 אבגע= געווען ויי פאר ס׳איז זאגאר ,דערגאנגק ניט רוסלאנד צו

 מילי" מיט טראנספארטק פיעל זיך דערמאהנט :מזומנים צאהלט
!... ארייננעכאפט האבק יאפאנער טער־משאידי

 מעגליכקייט קייץ ניטא נאך איז מאמענט איצטינק דעם אין
 די אויף הוצאות די פון שורה אונטערסטע די אונטערצופיהרק

 נאך וועט יאחר היינטיגער גאנצער דער ;יא־פאן מיט מלחמה
 מלחמה שענדליבע דאזיגע די וואם ,אויסגאבק די מיט זיין פול

 ווקלק הזיקות רוסישע די אז מ׳זאגט .ארויסגק־ופק האט
 מיליארד 6 נאהענט פון—סומע אנ׳אונגלויבליכער ביז דערגרי״יכען

 .ריכטיג איז מגינונג אזא אז ,ווייזט רעכענונג פשוט׳ער א !רובל
 איינגעשלונגק האט מלחמה די אז דאם, הי״יםט אזוי, אויב און
 די .ציים יאחר איין פאר נאד ניט פאלק גאנצק פון הכנסה די

 פאלקם־ דעם פון פערשווענדונג קאלאסאלער אזא פון פאלגק
 מלוכה־אוצר דק־ :ארויסצואווייזען אן ן שוי זיך הויבק רייכטהום

 אומעטום ,פערלארק איז אייסלאנד אין קרעדיט דער ,פוסט איז
 זענק שווק־ער נאך און .מלוכה־באנקראט א ווקען מק רעדט

 פוי קלאסען ארבי״יטענדע די פאר מלחמה דער פון פאלגק די
 פון הויפט־משא די זיך אויף טראגק וועלכע בעפעלקערונג, דער
.מלוכה־ביודזשעט דעם

 ברענגט מלחמות רוסישע די פון איבערזיכט קורצער דק־
 סיי דעגרייכע, סיי מלחמות, די אז ׳שלום דעם צו אונז

 דעמזעלבק אלץ ארבייטק־־קלאם דעם פאר האבק פערשפיעלטע,
 __ שטייערן, די פון לאסט שווק־ע די פערגרעסק־ק עי—רעזולטאט

 און רוקעץ שטארקסטק דעם איינבי״יגק קק וועלכע לאסט, די
 בריינגט מלחמה א אויב .מוסקעלק גקונדסטע די אויפצעהרק

 אן גקועהנליך דאם קומט ריוח, און נוצען איז עם ווק יע
 .לאסט גאנצק איחר זיך אויף טראגט וואם ,מאסע דק• .ניט
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 וועלכע ,די פלייצעס .זניערע אויף אוים טראגען חמה1 מ עדע
 צוצוגרייטען אויף ען מיליארד די צייטען פריעדליכע די א־ן גיבען

 שרעקליכסטען דעם—קריענם־צייט דער אין און איהר, צו• זיך
.בלוט־שטניער דעם ,שטייער

 ביורזשעט דעם אין בעטראכטענדיג ,פינאנם־מינישטער דער
 ,פאלקם־ותרטשאפט מלוכה־און צוחאינירטע די^ יאהר 1906 פון

 צורודערונג עקאנאמישע ,די; :קיסר רעם. געמעלרעט אזוי האט
 און טאלאנטפאלע טהעטיגע, מעהר די פון ענערגיע די אויף וועקט

 רופען און עלעמענטען געזעלשאפטליכע אונטערנעהמונגס־פעהיגע
 ארבייטענדע די ביי ארבייט העפטיגע 'און הארטנעקיגע די ארוים

 פער־ דער צו זניט אנדער דער פוץ פיהרט דאם און ,מאשען
.מלוכה־ווירטשאפט" און פאלקש רעד אין בעשערונג
 צוליעב ווערטער מיניסטערם דעם ציטירט דא האבען־ מיד

 זיף• האלט וועלכע ,מייגונג די א־וים זיף• דריקט זני אין ווניל ,דעם
 געזאגט האט מינישטער דער .געזעלשאפט דער אין געוועהנליף•

 רעם דערווניזען צו כדי ,דעם צוליעב ניט מעהר אבער אנ׳אמת,
 פאר אפט קומט צורודערונג שטארקער א נאך אז ,אמת .ליגען

 מיד דארפען דערבני נאר אויפלעבונג, אנ׳עקאנאמישע לאנד אין
 געבראכט האבען אויפרודערענגען אזעלכע אז פערגעשען, ניט

 * רואינירונג און אונטערגאנג פאלקאמען א צו פעלקער גרויסע אפילו
 צו געבראכט האט צורודערונג די אז אננעהמען/ לאמיר נאר

 וואם .קרעפטען פראדוקטיווע די פון איויפבליהונג פרעכטינער א
 ! נישט נאר — ?״ מאשען ״ארבייטענדע די פאל דעם אין געווינען

 רנישט מען און ,וואקשען 'שטניערן די מוזען מלחמה יערער נאך־
 פאר ארבייטם־לו־ין זניער פון טהניל גרעסטען דעם אב דעריבער

 איהרע אויף געצאהלט רובלאנד האט מלחמה דער ביז .מלוכה די
 זי וועט מלחמה דער נאך איאהר, רובל מיליאן 265 חובות

 מען וועלכע , שטניערן די רובל. ^מיליאן 335 צאהלען
 ניט געוועהנליך ווערען ,מלחמה א פון צניט דער אין העכערט

 בנישפיעל צום אזוי .פריעדען פון צניט דער אין אויך אבגעשאפט
 וואם שטייערן, די פערקלענערט ניט איצט ביז נאך מען האט

מלחמה... רוסיש־כינעזישער דער בעת פערנרעשערט מ׳האט
 דאם-קריענם־לוםטיגםטע . ביישפןעל גוטען א זעהר האבען מיר

 פאריגען אין האט וועלכע ,ענגלאנד אה אויראפא אין לאנד
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 עננלישע די מלחמות. צאהל גרעסטע די געפיהרט יאהרהונדערט
 האבק עי :ענגלאנד פאר נוציג גקוען שטענדיג זקק מלחמות

 ניט .וועלט גאנצי׳גר דער פון א״געלד־קאפע" פאר געמאכט איחר
 האט און בורק די מיט מלחמה די געקדיגט ענגלאנד האט לאנג

 פון מלוכה רייכפטע די הענד איהרע אין אריינגענומק דערביי
 זיך בהוכען ביינק די וואו ,ענגלאנד אין ? זשע וואם און .אפריקע

 וואנע! פון צוזאמקגעקליבק, דארט איז וואט גאלר, מאפק די פון
 איז ,וועלט גאנצער דער איבער פאנאנדער זיף פליכט גאלד ראם
 עי פון צאהל די און ארעמעלייט אמאפע גקוען מאל אלע דאף

 האבק ביישפיעל צום לאנג ניט .גרעסער און גרעפער אלץ ווערט
 דא און ,דעמאנפטראציע אבקעיטקחו געמאכט ארבייטפלאזע די

 לויט ,גקעץ א דורכגעגאנגק קגלאנד אין אין לאנג ניט גאר
 אן יאהר 1906* יאנואר ־טען11 פון פארוועהרט פ׳ווק־ט וועלכען

 פאהרען וואס ,פעחאנק אלע די קגלאנד אין אריינצופאהרען
 ווענעער, קעשקע אין זיף בני האבק וואם און קלאם דריטק מיט׳ן

 דעם, צוליעב ארויםגקעבען מק האט גקקן דיזק רובל. 50 ווי
 פיעל צו דא אין מיליארדק, פון לאנד רעם אין ,ענגלאנד אין ווניל

 די וועגק ערקלערינג איהר אין האט רעגירונג די .לניט ארעמע
 39 יעדע יף1א אז ,אננקויזען געזעץ אזא פון ניויטווענדיגקניט

 טויזענד 370 הונגערענדער! איין ענגלאנד אין זיך געפינט מענשק
 ,צדקה־אנשטאלטק •די פון שטיצע עננלאנד אין בעקומק מאן
 אזעלכע פון צאהל די ! בעטלער אמת׳ע שוין זענען דאס און

 זיף פארנרעסערט ארבניטפלאזע, ,גקאגט אנדערם ,בעטלער׳4
 פאר נעפעהרליף איז פערגרעפערונג דאזיגע די או; ,יאהר יק־עס

 ענגלישע די לויט וואם ,הינזיכט דער אין פראלעטאריאט דעם
 קהל׳שע מיט זיף בענוצט וואם ,יעדערער פערלירט געזעצק
 איינריכטונגען ארטיגע די אין וועהלעד אלם רעכט עין שטיצע
ראלע... וויכטיגע און אנרויפע ענגלאנד אין שפיעלק וועלכע

 דעם אין ענגלאנד, אין זאף די האלט אזוי' אויב און
 ש־וין מק קק וואט טא וועלט, נאנצער דער פון לאנד רניכפטען

רופלאנד? ווקק זאגק
 ועיכע די פון דיענפט טרייע די ביוראקראטיע רופישע די
 אונער־ אין לאנד דאם דערטרינקק צו גקעהען האט קלאפק,

 פזנראנטווארטליף ניט איז וואם ,רעגירונג די .שטייערן טרענליב^
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 געקענט יאהר־־הונדערט ,איין פו׳ משך דעם אין האט לאנד, פאר׳ן
 ! רובל מיליארד 6 העכער פון איחוב פאלק אויפ׳ן אתיפווארפען

 די א־ויף אויסגעגעבען מען האט מיליארדען די פון וויעפיעל
 ענטפערען זאל רעם אויף פאלק, ארבמטענדען פון בעדערפניסען

 די וואם ,הזיקות אלע !רוסלאנד בערויבטע אין הונגערענרע דאם
 אבשאצען ניט גאר מען קען ,געבראכט האט מלחמה יאפאנער

 שטיינט ,אבשאצען יע קען מען* וואם , דאם אויך נאר .געלד טיט
 קע| פארשטעלונגם־קראפט לעבעדיגסטע די וואם ,אלץ אריבער

 די פון רייהען גאנצע , קינדס-׳קינדער אונזערע .אויסמאלען ]יך
 פאנאנדערצאהלען זיך מוזען וועלען דורות צוקינפטיגע ווייטסטע

 הסכם דעם אהן געווארען געמאכט זענען וואם ,חובות די פאר
.ווילען זיין אהן ,פאלק פון

 העבלןכעדענקמאלען־פיראמידען. גרויסע דא זענען מצרים אין
 בעפעהל רעם לויט געווארען געבויט זענען פיראמידען דאזעע די
 צייטען אמאלעע די אין געוועלטיגט האבען וואם טןראנען, די פון

 יאהר־ לאנגע אריבער ס׳זענען .מצרים פון פאלק דעם איבער
 דערצעהלען און נאך שטעהען דענקמאלען די און הונדערטען

 הונדערטע ווי דעם, וועגען געשןכטע בלוטיגע שרעקליכע די
 זענען אוץ געקוועלט עך האבען מענשען פערשקלאפטע טויזענדער

 דיערע פון פלענער עהגייציגע די דורכצופיהרענדיג אומנעקומען,
 פיראמידען די אז ,דערצעהלען אייך וועט ביבעל די דעספאטען.

 דעם מיט בעגאסען זענען און ביינער מענשליכע אויף שטעהען
 פיראמידעץ, דאזיגע די ווי פונקט מצרים... די פון בלוט הי״יסען
 חובות, נרויסע אוננעהויער יענע אט פעלקער היינטיגע די דריקען
 פעלקער און לעגדער פערשיעדענע פון■ רעגירונגען די וועלכע
 פירא־ די פון דרוק דעם .קריעגם־צוועקען ז?.יערע צוליעב מאבען

 .פאלק רוסישע געדולדיגע דאס אויך זיך אויף פיהלט מידעףחובות
 דערצעהלען ^פיראמידען, מצרים יענע ווי וועלען, חובות רוסישע די

 געשיכטעס שרעקליכע די דורות י צוקינפטיגע ותיטסטע די פאר
 אונבענרענצטער דער פון פאלק איבערן הערשאפט דער ווענען

 גערע־ ניט קלינמאל זיך האט וואם מאכט, אונפעראנטווארטלןבער
...פאלק פון אינטערעסען די מיט כענט

 טיראנען די ליגען מצרים־פיראמידען די פון משא דעו־ אונטער
 פיראמלדען־ היינטיגע _די פון משא דער אונטער .דעספאטען און
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 די אט יעגראב^ן א־ויגק אומערע פאר ווערט חומת די^שר^קליכןג
 א־ויסגעמאטערט ,רואינירט האט *וועלכי ,זעלבסטהערשאפט דאזיג?ג

 פאר אויפצוהוייען דך מעכטיג געטריבען איהם אוץ פאלק ראם
...טענשען־רעכטע צוטראטענע זיינע

 הונדערטער א־ויסגעהאלטען האט וואם פאלק! פון גזודולד די
 מודה מ׳דארף—און געפלאצט, ש־וין איצט האט ,לאנג יאהרען

 לאסטזון אונערטרעגליכע די יאפאן, מיט מלחמה די—זיין
 טראפען, לעצטער דער געווען זענק מלחמה דאזיגער דער פון

 ,ב^כער דעם —,געדולר פון בעכער דעם אייערפיהלט האט וואט
ק...*די ייז׳ן אויסגעטרונקק האט רופלאנד וואס

עפאוו באנאלי


