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I.

 קלאפ־אטוידט בעקומען האט 1861 פעברואר ־טען19 דעם
 *רום זעלבע דאם טען.־1 דעם נןקאלאי פון רוסלאגד אלטע דאס

 קי נס י בעל פובליצןסט רוסישער דער וועלכער וועגען לאנה
 פון בילד שרעקליכסטע דאס איז "דאס געשריבען: אווי האט

 האבענדיג ניט מענשען, טיט האנדלען מענשען רואו לאנה א
 אמעריקאנער די פון אויסרייד כלומרשט׳דינען דעם אפילו דערויף

 קרן ניט איז נעגער דער אז טענה׳ן, וועלכע פלאנטאטארס,
 גערופען אלדן זיך האבען מעגשען וואו לאנה א פון מענש;

 סטיאפי וואסקא, וואנקא, :צונעמען מיט נאד נעמען מיט ניט
 פערזענליבקייט, די נאד ניט וואו לאנה א פון ;פאלאשקא קא,

 וואו נאד געזיכערט, געווען ניט איז אייגענטהום און עהרע
 ארדנונג, פאליצןןאישע קרן עקזיסטירט נישט אפילו ס׳האט

 פערשיעדענ^ פון הברה גרויסע א נעהערשט נאד האט עס ’וואו
פלינדערער". געוויס^נלאזע פון ,בעאמטע

 פעברואר טער־19 דעו־ איז יאהר 1881 ביז 1861 פון אויב
 דעריבעה נאד דאס איז ,טוב יום אנ׳אפיציעלער געוועז^ן דאך
 דער אויסנעקומען אויך איז טאג אייגענעם דעם אין וורל

 אויף ארויף איז צוירטער דעי אלעקסאנדער ווען ,טאבעל־טאג
 די אין איז וועלכער , 1881 מערץ =טער1 דער .טהראן דעם

 גע־ קאטקאוו און מעשטשערסקי ווי > לרט אזוינע פץ אוינען
 דך גענעבען האט פעברואה טק־נ9 פון פועל־יוצא דער ווען

 אבצושווא• צוערשט געלענענד׳רט נעווינשטע דן רעאקציאנערען
 דער און טאג דעם פון כאראקטער יום־טובדינען דעם כען
 געקומ^ן ענדליך ס׳איז זרן. צו מבטל גאנצען אין איהם נאך
 מען האלט פעברואר טען*19 פון פרערען דאם ווען _,2צ אזא
 און בעאמטע הברה יענ?ן" און ,פערברעכען פאלןטישען .5 פאר

איויפנעצויגזןן איצט האב^ן וועלג^ פלינד^ר^ר" ג^וויסענלאזע
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 אויף קוקען אנגעהלבען האבען מאסקע, אשענערע ויך אויף
בעללדיגונג. פערזעגליבע א אויף ווי דעם׳

 זענען ווןנלכע לעגענדעם, פיעלע די אויף קוקענדיג ניט
 §ון געשיכטע דער אדום אויסגעוואקסען צלט אקורצער אין

 44 אפילו טאג דיזער באמת האט !פויערען־בעפרלאוגג דער
 באראק־ יום־טוב׳דיגק קלן געטראנען ניט אויך צודיק יאהר
 פאקט: אינטערעסאנטען איין דערמאנען נאר וועלען מיר טער.

 בע־ דעם וועגען מאניפעסט פון פראיעקט ערשטען דעם אין
 איו וועלבער ,טאג דעם ״אין :גלטטאנען איו טאג פרלאונגם

 טרלע אוגזערע אלע פאר און אונז פאר שמחה פון אטאג
 האט עס וועלכען אבער, פראיעקט רעם אין אוגטערטהענער".

 דיזע שוין מען האט פילארעט, מיטראפאליט דער פא־געללגט
 ערקלערדנגב־ בעזונדערען איין אין .ארויסגעווארפען ווערטער

 דערמאגט ניט האב "איך י:1אז ראם ער מאטיווירט בריעף
 קלזערס אין ולן געזאגט נישט ואל עב כרי ,שמחה די וועגען
 אונטערטהאנער, טרלע פיעלע וועלבען מיט ווארט, אזא גאמען
 העם אין רוסלאנד איו באמת און מיטפיהלען". ניט וועלע:

 האט פרלהלט ערקלעהרטע די שמחה. פון וולט געווען טאג
 אזא פאר געפאסט וואלט עם וון ,אייגדרוק דעם נעמאכט ניט

 פער־ מאמענט. היסטארישען פלערליכען און גרויפארטינען
 אונבע־ "דונקעל געווען איז איינדרוק ערשטער דער קעהרט,
פרעהלך". נ:ט גאר און שטימט

 אומשטעג־ די טיט דאב זיך ערקלערט גראד געוויסען א אין
 די • געוואיען פראקלאמירט איז פרלהלט די וועלכע בל ,דען

 *בעפרל זלער אין געגלויבט ניט אללן ווי האבען "בעפרלער"
 .בעפרלטע די פאר געהאט מורא האבען און אונגס־שליחות

 בעאמטע ניט און בעאמטע אלערלל פון "הברה אוננעהוירע די
 מיטלען בעשטימטע אנגענומען האט פלינדערער" געוויסענלאזע

 גע• ניט איינענטהימער,־קנעבט די געגען בעשיצען־גיט צו זיך
 "הברה" אונזער האט שונאים דיזע פאר פריצים־נלן! די נען

 בעשיצען צו נעזובט זיך האט זי .געהאט מורא וועניג זעהר
 נאר נעדארפט אייגענטליך האבען וועלבע פויערים, די געגען

 האט מען איידער פריהער, צלט א נאך .זיך פרעהען און דאנקען
 דער ראסטאווצעוו, ו או ק יא האט דןפרלהלט׳ ערקלערט
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 ארויסגעגע• אמת צום ליעבע אויס האט וועלכער "ענטודאסט׳/
 פראיעקט א אויסגעארבניט ,דעקאבריסטען הברים דיגע בען

 5גע האבק וואם ,געגעראל־גובערנאטארען צווטווווליגע ווענען
 פעישטיקען בי_ים פאלמאבט עווץנלוכע אויסער־ג האבק זאלט

 דעם געגען ארויסגעטראטען איז י א ק ם נ א ל ווען .אונרוהען די
 שטעלען ניט דך וועט פאלק דאב אז ,דערוווווענךיג ,פראיעקט
 דער פון אבדכטען נוטע אלע מוט פיהלט ער ווניל ,ענטנעגען
 אונ׳ האט וועלכער בעפו־ניער, דעה קיסר, דער האט רעגויונג,

 אלץ איז "ראם געעגטפערט: אלק,5 דין געליעבט בעגרענצט
 ערב אבער קען ווער ווארטען: אין האלט פאלק דאס זמן כל

 לעבען אץ’ או־נינפיהרען נעזעץ נניע ראם וועט מען ווען אז דון,
 די ה. ד. ,האפענוננען דינע אז ,זעהען וועט פאלק דאב און

 ווער געווארען, מקוים מט איז פערשטעהט, ער ווי פרלהווט
 בי• א אין ’ארנין ניט דאמז^להט וועט ער אז ,דין ערב קען

 שי• צו שפעט דין שדין דאמאלסטוועט ? פערצווץפלונג טערער
 דארף מען בערוהיגען« צו מענשען בעזונדעי־ע דאנען פון קען
.ערטער די אויף ז:ין אצונד שוין זאלען זיי

 רעדאקציאנם־ק^מיסיעש די פון מיטגליעדער פיעלע פאר
 אין פארנעקומען ס׳איז וואס אלץ, סודות בסוד נעבליבען איז

 מערץ טען-5 דעם ביז 1860 אקטאבער טען־10 פון צלט דעו־
 פאנאנדערנעלאזען האט מען ווען טאג, דעם פון ה. ד. נ 861
 פער• האט מען ווען ,טאג דעם ביז רעדאקצואנס־קאמיסיעס די

פעברואר. טען־19 פון מאגיפעסט דעם עפענמליבט
 גענעראלען, צוגעשיקט מען האט נובע־גיעס אלע אין

 גזבער• די בי_י בעאמטע כפעציעלע אלס ,לעעל־אדיוטאנטען5
 דער ביו פאלקס־אונרוהען ארקומען* ס׳קענען ווו אדי .נאטאדען

 פאלנענדע מוליטער דעם געווארען אבגעגעבען זענען ,בעפרלאונג
 אדער מולוטער-בעאמטע דו צו פערארדגונג א ו( :בעפעהלען

 אויף געווארען בעשטימט זענען וועלבע ,מילוטער-קאמאנדעס
 און ש־טעדטלעך שטעדט, די אין עקדקוציאנס־טהעטיגקווט דו

 דו צו פערארדנונג איין (2 .מערב־גובערנועס די פון ע־5דעל
 דארפען דעט מען אז , פאל דעם אויף אנפיהרער־םוליטער

 פ^לקכ-אויפרעגונב דו איינצושטולען מילוטער-מאבט געברויבען
 מערב־נובערניןןס די פון הויפט-פערוואלטער די (3 .אונרוהען און
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 מענשען׳ יענע קריעגם־געריבט צום אבצוגעבק רעכט דאב האבק
 מקים תיכף אץ אונרוהק, די אין בעשולדיגט ’ זקק וועלכע

 •דער צו בעפעהל צלט־ודיליגער א (4 אורטהייל. דעם זק
 אויפערגעווךנליכע אין ערלויבט וועלכע פאליצץ, אויעזדנער

 אייג־ און דערשטיקק צו■ מיליטער-׳מאבט בענוצען צגפאלק
.אונארדנונגען שטילען

 פאט" ארומגענאנג^ן טאג גאנצק א זענען מאפקווע אין
 דא ביקפק. אנגעלאד^גע מיט ו־כטער און פעכאטע פון חלק
 ווי ,פארזיבטפ״מלטלען שטחינוערע נא־ אנגקומק מק האט
 צונעגידט אויך זיך טען האט דארטק און פעטערבורג אין

 אשרעקלי־ ון5 אנ׳איבערפאל ערווארטק וואלט מק ווי גלכרך
 ו ו ע י ט א נ ג י א גובערנאטאר־גענעראל מיליטער דער שונא. כק

 פאלקען די אין פאנאנדערגעשיקט מערץ טען־4 רעם האט
 וועלבע בעשטימט נענוי האט ער וועלכע אין ,אינפטרוקציעם

 יעגע אדער די אין ווערק פאנאנדערגעשיקט זאלען פאלקען
 כע" מען האט פאלקען די שטאדט. פון •אליציי״^בטהיילמג

 שטע־ מערץ ׳׳טען5 פון טאג גאנצען דעם זאלען זץ פאהלען,
 זכנק נאדאד^ווין די ערטער. זייערע אויף צונעגרילט הען

ק.ר?לוו^ו?ר יט-מ בעוואפענט געווק
 די גוט אזוי ניט באראקטעריזירט ואך שום קןןן נאד

 און בעאמטע חבי־ה "נרויפער נעעהרטעי דער פון שטימונג
 אין אז פאקט. דעו־ ווי רוצהים", אזן גנבים בעאמטע ניט

 די אין האט י מען ווען ט*צ אייגענער דער אין ,מערץ ־טען5
 פויערעף דער וועגען בשורה פרעהליבע די געלעזען קירכען

 ־בע "קערפערליך אכזריות גרוים מיט מען האט בעפרלאונג,
 מיט האבען די וואב אר,5דער הויז־וועבטער אייניגע שטראפט"

 שקינפ דער ווקען נק־ק־ט ארזיכטינ5אונ פריהער טעג אייניגע
....בעפרניאונגם־ערקלעהרונג טיגער

 אויס ודיזט עם ווי איז פאלאץ ווינטער פון שטימונג די
 האבק וועלכע פערזאנען, די אגעשפאנטע. זעהר געווען אויך
 קימר, דעם אבווארטעץ פאלאץ ווינטער אין פערזאמעלט דך

 *אדים וואלט עמיצער ווי אקנאק דערהערט פלוצלונג האבק
 זק נעשיהט באלו־ האט נענעראל״גובערנאטאר דער נעשאפק,

 מ׳האט אז איהם, דערצעהלט מען איז. דארט וואם הען
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 ארום וולללע א אין .דאך פין ^זנעה קופע א אראבגעווארפען
 וויי• לויפט פעלד־יעגער דער קללנגען. עפעס מען דערהערט

 דערי ער איז. דאס וואס ווערען געוואר אאטהעם אהן טעו־
.לויה גלה׳ס א אויף קלרפע אין' מ$ קלינגט דאס אז צעהלט

 *דאב און אדרעם" א אהן "בריעף ל׳ס ק ם ו ו ע לש נ ר ע ש ט
 האבען וועלכע דל, אפילו אז בעווללזען, ארטיקלען דם ו א ב ו י ל א ר

 פון ערגעהענטערונג די פאר געקעמפפט אלעמען פון מעהר
 בעגעגענט אויך איהם האבען בעפרללאונגס״טאג, דאזלגען דעם
 רעם גענעבען אנאמען האט ו ו ע ר א ג א נ. בעגללסטערונג. אהן

 לללב־אייגענשאפט-גע" "אנללער פעברואר טען־19 פון מאנלפעפט
 זללן ארויפגעלאזען דאמאלס האט ו ו א ל י א כ י מ ל. ם. און ,זעץ

 נע• רד ארגאנלזירט זלך האט עם דור". יונגען «צום אויפרוף
 )זעמי פרליהילט און «ערד געזעלשאפט רעוואלוציאנעת? הללמע

אוואליא(. ליא
 מאנלפעסט דעם אנע־קענט ניט אויך האט פאלק דאס

 טיט בעגעגענט איהם האט רופלאגד גאנץ .פעברואר יטען19 פון
 אווי האט וועלכער נ$לק, דאם אויפרעגונג. און אונרוה^ן

 פון זיך האט פרילהלט, די אויף גןןווארט ליידענשאפטליץ
 אלם מאניפעסט. אנ׳אנדער נעפאדערט און אבנעזאגט איהר

 קוילען, בעקומען ער האט פאדערונגען נע*ז אויף אנ׳ענטפער
 טהעטלגקרט דער וועגען בעריכט דער ריט^ר. און שטיקעם

 מעגליך וומט ווי ה^ט וועלכ^ר אינערען׳ פון מיניפטער &ון
 משןו $ין אז . אויך אונז בעוו״זט פאקטען, די פארדונקעלט

 איז ׳טען1863 ביז 1861 פעברואר ויטען 9 פון יאהר צוויי די פון
 פויערים־אויפשטאנדען 1100 פארגעקוטען גובערניןס 29 אין
 דער מיט נאד געווארען ד^ישטיקט זענ^ן סך א וועלפע פון

 בזןז- אין מאיאנט^ק אפראקסיג׳ם גיאף אלן .נעוועהר פון מאכט
 פויערים 5000 אויפגעשטאגען זענען .נובערנלע קאזאנער ,■דנא

 *ז פרללהללט. גללע דל אנערקענען נעוואלט נלט האבען וועלכע
 דערבלל און מיללט^ר. ארויסנעשלקט מען האט איינצושטלל^ן

 פ?ןרוואונד^ט. 77 און געווארען נע׳הרנ׳עט פויערים 55 זעגען
 איז ער אז געווען, הושד האט מען וועלכען פעטראוו, אנטאן

 געוואר^ן איבערגעגעפען איז ,פויערים דל פון אנפלהרער ־דער
 דורך טויט צום נעוואר^ן משפט פער׳ און ^רלענס־גןןרלכט צו
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 זענען טשערגאגאי דארף אץ גובערנוע, פענזער אין ןיפען.7
 קאנדעעווקע דארף אין < פערוואזגדעט 18 <געווארען גע׳הרג׳עט 3
 שמרפק צו פער׳משפט 26 פעיוואונדעט, 27 גע׳הרג׳עט. 8

 קאטארגע; אויף פערשוקען נאבהער זץ אזן "שפיצרזטען" מיט
 אין פערזעצט מען האט איבריגע די ,פיביר אין פערשיקט 78
 פטאג• אין וו. אז. אזן ריטער טיט בעשטראפט טורמעס, די

 פריקים 40 זעגען גוב. וואראנעזשק־ מאיאנטעק קעוווטשעם
געווארען. דער׳הרג׳עט
 *פריי "געשענקטק די בעגענענט פאלק דאם האט אזוי

געקאפט. איהם זי האט טדירק• אזץ און הייט

II.

 פירהרט/ "נרע די פערזינדיגט אזוי האט שזע רואם טיט
 איהר פון אבצוזאגען זיך פאלק דאם געצוואזננען האט זי אז

עקשנות. אזא טיט
 אז ׳ זאגט ן( י ר ד ע ש ט )ש פאטיו־וק גרויסער אונזער ווען

 אגגעווענדעט געווען איו רעד" "בעם־ די פון מיה גאנצע די
 דאנרך מעהר וואם פיהלען זאל פויער דער "אז דערויף אויף

 מרגען, מען קען היזק" וועניגער וואם פריץ דער אזן בארקרט
 דא זענען אבער באמת פערגרעכערט. אביפעל איז דאס אז

 בר רעגעלען׳ די לשון אג׳אגדער אויף איבערגע׳חזרט נאר
 פערארד" דער לויט זיך, האט הויפט־קאמיטעט דער וועלכע

.האלטען געדארפט גונג
 *פערעפעגטלי דער בר אויך און בעטראכטונג דעו־ "בר

 נוגע זעגען וועלכע ,אקטען געזעצנעבענדע אלע די פון כונג
 בעדיב" דיר די אבהיטען דזרכאוים מען זאל ענין, דיזעם צז

:גוגגען
 דעו־" פויער דער זאל מאניפעפט, דעם נאך גלרך (1
פערבעפערט; זיך האט לאנע זרן אז פיהלען,
 אי" ףייא בערוה.יגען נלרך זוך זאל פריץ דער (2

בעשןצט; זענען אינטערעפען זרנע אז בןןרצרגונג,
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 ניפו מינוט א אויף ואל אדמיגיסט־אציע א־טיגע די (3
.ענטשלאבענדריט״ איהך פערלירען

 פ־אגראם רמאות׳דיגער אץ קונציג-אויסגעשפיצטעד דיזער
 גאגץ דאב זעהען מיר נעווארען. דורבגעפןהרט גלענצעגד איו

 האט צי ,פראנע די מכה ובוהים לאנגע די פון אוי" קלאר
 גאך פערבעבערט פויערים די פון לאגע מאטעריעל^ די זיך

ניט« אדער ג^ווארען אבגעשאפט איו לץב־אייגענטהום דאב ווי ד?ןם,
 מיינונג א געהאלטען אונז בי_י זיך האט צייט לאנגע א

 וועלבער לויט ,אויך יעצט נאך זי עקזיסטירט טהץלווי_י:
 רובלאגד אה לרב-אייג^׳נשאפט דער פון פויעדען־בעפ״י_יאו:ג די

 4 מערב־אויראפא אין ווי יסודות, אגדערע אויף פארנעקומען איז
 שקלאף געוועז^גער אונזער האט פרי_יהי_יט פערזענליבע אחוץ דען

. אויך ערד בעקומען כלומרשט
 וועלבע ,מץנונגען פאלשע יענע פון אייגע אי: דאב נאד

 "ספע• פון פערטהיידיגער די בי_י אפט זעהר בעגעגענען מיד
 וואבער אויב אז פע־געבען יענע ,אייגענשאפטען" רוסישע ציעל

 "אייגעגארטיג" זיך ענטוויקעלט פראצעב היבטא־ישער איו עם
 ספע• בעזיצט פאלק יעגער אדער דער אז ,ניט נאך דאב הייסט
 ,"אייגעגארטיגקי_יט׳ די ,פערקעהיט «אייגענשאפטען״. ציעלע

 דער פון טענדענצען און גרוגד־פא־מען די אז ,אן וומזט גופא
.אלנעמלינע זענען עגטוויקלוגג געזעלשאפטליבער

 מערב אין פויער פון בעפר"אונג פערזענליבער דער בץ
 אומעדום ניט און מאל אלע ניט אויך מען האט אויראפא

 עקספראפריאציאגב־פרא^ דער ערד. די איהם פון אבגעגומען
 בע׳' דער איידער וועגיגער ניט געדויערט אפטמאל האט צעם

 ₽יאונגם2בעפר דער האט ענגלאנד אץ למשל פ־אצעב.5יאונגס2פר
̂ в-ХУИ פון העלפט צווץטער דער צו בי: נעדויעיט פראצעם

 זיך האט פ־אצעב־ם*עקםפראפריאציא דער און יאהרהונדעיט
 פראנק" אין יאהרהונדע־־ט. •»^Х1Х אץ נעענדיגט ערשט

 זיך האט וועלכער ,בעפרמאוגיב־פ"אצעם דער האט דרך
 אין ערשט געענדיגט יאהרהוגדעדט, р?и-Х1У אין אגנעהויבען

 אריס" פויערים די אויף ארויפצולץגען פראבע די . 1789 יאהר
 *איבער זץ האט מען וואם ערד, ת פאד קויפם־אבצאהלוננען

 אין האנווענט פון דעקרעט דער געלונגען. נןט אי: נעלאזען׳
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 חיובים אל?? פדן ערד פויערשע די בעפרייט האט 1793 יולי 17
 די געלענען. אויף.זך אהער ביז זענען וועלכע נאלאגען, און

 רעווא־ פראנצויזישער דער אין געפינט ס ק ר א מ וואט ,מעלות
 דעד *כ א־ויסנעוויזען אויך זיך האכען ,ליוציאנס״מעטאדע

פויערעז«בעפרכיאונג.
 האט פראצעט־כעפתיאוננט דער וואו ,דלטשלאנד אין

 אויך זיך ער האט ,1811 יאהר אין אנגעהויבען אפיציעל זיך
 מעריך די האטש און יאהר צענדליג עטליכע אויה פער&יגען

 פארווערטס, שטויט שטארקען א גענעכען איהם האט רעוואלוציאן
 פויע־ דלטשע די פון היטטאריקעד כעוואוטמער דעד דאך ’האט
 בעש• מ!־ט נעקענט ניט נאך 1890 יאהר אין אפילו פ נא ק דים

 נוטס• און פויערים די צודשען בעציהונגען די צו ,זאנען טימטהרט
 נענצ" שוין זענען פידטען פון טהךלען אייניגע אין בעזיצער

 דאט שוין איו צי דאם; סט*ה גערעדט פשוט רענולירט, ליך
 ערד, דעד פון אבגעשאפט. פאלשטענדיג אייגענטהום־רעכט

 איז רשות, זיין אין געהאט האט פויער ירטשער דער וועלכע
 ער האט דערפאר אויך און’אהעלפט קוים נעבליבען איהם

 דער .’מארק מיליאן הונדערם איין ניט אייהצאהלען געדארפט
 אזעלטע א״נצינער. דעד ניט איזגעווען מיליארד" "סלעזישער
 טהיללען אנדערע אין געאןנק נעקענט מען האט מיליארדען

 נעהאלטען פעטט זיך האבען' יונקערס פר?פןשע די פ־לטען.
.ערד פו־־ערשע דן פאר

 פאר־ ניט אויך איז פויער רוסישען פון בעפריואונג די
 נאד שוין דאך איז דעם פון מילא טאנ. איין אין נעקומען

 האט ם״רעגטזלמב'־איינענטהו דאס אז ריידען, צו וואט דא נישט
 פון משך דעם אין עקזיטטירט נאך קיאפט גאנצער זלן טיט
 נרא" די אויסגעארבירט האט מען’ווען פעריאד, גאנצען דעם

 רעטטען. די בעשטןמען וועלכע אבמאטעך, דן ה. ד. .מאטעס
 ש ריעלען זיי לאכטען,וו^פ די און ערד די אויף פויער פון

ט.*צ אנעוויטע טראגען צו מהויב
 אויף אויך בעפידאונג די אונו ב? איז פארגעקומען און

 אין ווי פונקט .מערב-אויראפא אין ווי בעדינגוננען זעלבע די
 אויס- געקענט זיך פויערים די אעז *ב אויך האבען פר״סען,

 פון הסכמה דער לויט ^-עד פאדערוננעז די לויט נאד קויפען
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 נע" מסמם זיך פק־שטעהט האבק, וועלכע עח־־בעזיצק־, די
 די זמן בל .געלוינט זיי האט דאב ווק ,דאמאלסט נאד וועזען

 געבלעכען זל זקק ,אויסנעקויפט ניט זיך האבק פויערים
 פאר• איז עם פערפפליכטעטע" "צלטוולליג פון לאנע דער אין

 "בעפרלער" די ביז יאהר צוואנציג פון ווקעער ניט איכער
 בקוע• רקואלוציאנערק־ דער פון דרוק דעם אונטער האבק,

 "צלט" די ון5 סוף א געמאבט יאהרק׳ דבעציגפטע די פון נונג
 איז זיך אויסקויפק דאב וואס דק־מיט, פק־פפליכטונגק" וולליגע

 סך א אין נאך איז הלנט אפילו אץ מוז. א פפליכט, א געווארק
 נאנצק אין ניט פאטערלאנד ברלטק אונזער פון ווינקלק

 משונה׳דיג ללב^אייגקטהום־רעבט דאב נעווארק פערניכטעט
 געלעהרטק גרויסק אזא פון הערק צו• דעם אלעס נאך אה
דבורים: פאלגקדע וקאוו, י יל מ פ. ווי

 מיטעל^אל• ד$ם פון פעסטונג דן צערשטעיק צו■ "כדי
 בע• מק האט מעדב-אויראפא( )אין ללב־איעקטהום טערליכק

 איז אונז בל וועהרקד יאהרק, הונדערטער נאנצע דארפט
 צערשטערק זאל מק פעדק־ דק־ טיט מאך איין גקוק גענוג

הק־שונג". פריצלשק־ דק־ פון ג^בלדע פק־פוילטע נאגצע די
 מיר ווק ווערטק־, אזעלבץ קליננק משוגה׳דיגער נאך
 רעשט??ן פיעל נאך קקיסטירק יעצט אפילו אז !זיך דק־מאנק

 אבצז^הלען אויבקויפ׳ם די ,אייגקטהום־קןצץהוננק־ללב די פון
 נע• די אויף נקוארק ארויפנעללגט איז וועלכז? "שטלער, די

 מיט פערגיטיגק וועלבז? אבצאהלוננק קטורקלונג ז^לשאפטליבע
 עטלוכע ווץלכע דורך און הכנסות פריהץרדיגע אל?$ פראצקט
 גקואר־ק פק־ביטק זקק פיאווקעם טויזקדק־ צעהנדליג

 ל?יצ• דעם אויס זלגט וואם ,וואמפיר אונגק־״ויק־ק איין אויף
 ק־אומגליקטןן5 און פק־^וקזטז? די פון כלוט טראפ:;ן טען

.פויק־ים
 4 ניט היום עד נאך פק״שטעהק היסטאריקער אונזערע

 טען*19 פון מאניפעסט דק־ אז פערשטעהן, ניט ווילק $דער
 פוי• די פון אנ׳עקבפראפ־יאציאנס־אקט גקוקק אה פעברואר

 נאר ,נעגעבען ניט מען האט פויערים די .פערמקקם ק־שע
 ערד די אייערע, זעגען "מיד ^בגקומען. זל פון האט מען

 י*ז פאו־מולירט פויערים די האבק אזוי אונזק־ק׳. איז ^בער
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 טהע• פויערשע די איז דאם פריצים. די צו בעציהדנגען ערע
 אנאנץ .ערד-בעזיץ פריצן־שען און לכב׳־אייגענטהום וועגען אריע

 דיזע .אדעל דער ארויסגעשטעלט האט "טהעאריע" אנדער
 < רעדע טעגס-1 דעס ניקאלאי אין פאי־מולירט’ איו טהעאריע

 געווענדעט זיך האט אדעליגער" "ערשטער דיזער וועלבער מיט
 רעדען אייך מיט איך וועל "יעצט אדעליגע: הברים דינע צו

 אימפעריע. פון אדעלינער ערשטער אלם נא־ אקץזער׳ ווי ניט
 עדוואר־ זך האבען מיר ל*וו רעכטליך, אונו געהעיט ערד די

 פערנאפען ען3$ה מיר וועלבע ,בלוט אונזער מיט בען
 ווי פערשטעהן, ניט איך קען דאם אבער מלובה, די פאר
 דאס אי דן׳מ איך אגענענשטאנד. נעווארען איו אמענש אזוי
 דיט איין פון בעטרוג און רמאות דורך נאר פארנעקומען איו
 לשון פראבט אויף זי_יט". אנדער דער פון אונוויפענהלט און

 אוג• נ.יט זענען פויערים די אונזערע, אז ערד די דאב: ר\יםט
 מעהרער ליגט "טהעאריע" דיזער אין אז זיך פערשטעהט זערע.
 דו און אוגזעדע איז ערד די :זא;ט וועלכע יענער אין ווי יושר,
 גאנצער דער ליענט יושר דעם אין אט אוגזערער. אויך ביזט

 התפעלות אגרויכע אין ארכן ברענגט וועלבער "פראגרעס",
ררבטאריקער. בורזשואזע די

 די אין אויספארשונגען היסטארישע וויבעגשאפטלן־בע די
 "טהעא־יע" פויערשע די אז בעוויזען, האבען יאהרען לעצטע

 איז ערד די איידער פריצןשע. די ווי ריבטינער אסך איז
 פרלע צו נעהעדט פריהער ד האט אדעלן־גע, די צו אריבער
 דך וועלבע ,ראליע די געווארען ס׳איז נרעבער וואם .פויערים

 נעזעל• רעם אין שפיעלען צו אגגעהךבען האט לאנדודרטשאפט
 ־ענ זיך האט מעהר אלץ ,פראדוקציאנב־פ־אצעס שדפטליבען

 אלם און צערטהכלוגנ־ארבכטס געזעלשאפטליבע דך טודקעלט
 דך פון פונקציעס די דיפערעגצירט זיך האבען שארפער

 פרכער דער "שומרים". די בעשץטצער, די און פראדוצענטען
 נאטור מיט צי פראדוקטען זכגע פון אטהךל אב עט פויער

 "בעשןיטצער". דיזע אויפצוהאלטען אויף ,ארבץט מלט צי
 .ערד אייגענע זךער אויף פויעי־ים די האבען געארבץט אבער

 ווע• צכט דער מיט .נעמץנדע דער צו געהערט האט וועלבע
 —״איבעראל״ נעזע״ן א אין פארמזלירט פפליבטען חעזע רען
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 ווען זעלטען פריצים די פאר ארבלט דך "איז מארקס: זאגט
 מעהרס• פערקעהרט, נאר, ,ללבאיינענטהום פון אפראדוקט
 דער פץ ענטווךקעלט ללבאייגענטהום ראם דך האט טענטהללס

פריצים". דך פאר ארבלט
 דער נא~ אעזערע". איז אבער ערר דך אייע־ע. זענען "מיר

 אגדערס. עפעם נאד בעצךהונגען דיזע פערשטעהט צד אגדערער
 געלד-ווךרטשאפט, ’דך דך ענטווךקעלט עם ווך דעם מךט צוזאמען
 א בעקומען צו אן הויבט ערד דך ווך דעם מךט צוזאמען
 האבען וועלבע ,בעלי־בתים פרךהערדךו.ע דך ווערען ווערטה,

 .גוטסבעדצער ,ערד דך הענד זלערע אין ארלנגעבאפט שוין
 פערזענ• דך נאר געהערט דין" פי "על זל האט פרךהער אויב
 דך איצט זיך דךגען פויערךש, פרלע דך פון ’בעדךנוננען לךכע

 א:יך געהערט ערד די אז ,בעוולז א פאר ים־אבצאהלונגען*פויע
 פויערךם דך וואלטען וואם פאר נךט-טא אויב ווארום ,זל צו

 "דך אבצאהלונגען? פערשךעדענע טראגען צו דך געווען מחויב
 ערד, אייגענע זלערע אלף ערד-בעדצער פרלע דך פון ארבלט
 ,געמלנדע־׳אייגענטהום נעוועזען דך בל דאמאלסט איז וועלכע
 מענשען, דך אט פאר ללב-־איינענטהום־ארבלט מךן א איצט ווערט

 געמלנשאפטלךכען זלער אבגענומען דך בל האבען וועלכע
 פערדרעהטע פון הךלף דער מיט .מארקס( .)ק אייגענטהום״.

 וועלכע געמלנדע־ערד, גאנצע דך ווערט פשט׳לעך און פרושים
 *געמלנדע אלע פץ איינענטהום אונאבטללבארער א געוועזען איז

 וו. אז. אץ וואסערען, וועלדער׳ לאנקעס, ווך מיטגלךעדער
 ראם, און .פעאדאל דעם ,גוטסבעדצער דעם פון אנ׳אייגענטהום

 ,זאבען אלע דך מיט אומדסט זךך בענוצט פויער דעו־ וואם
 דער וואס "חסדים", גרויסע דך פון בעוולז א פאר נאר דךגט
.פויערים זלנע מךט טהוט פריץ

 בעציהוגבען דך אין פארנעקומען איז פראצעס מךן אזא
 פריצים דך גוטסבעדצער. דך און פויערךם רוסךשע דך צווישען
 ללבאייגענ• דאס וואם פעריאד, גאנצען פון משך אין האבען
 נאר ערד, קלן פויערים דך געגעבען נךט עקדסטירט, האט טהום,

 אלץ מען האט וולטער וואס די. בל אבגענומען פערקעהרט.
 בענוצען צו פויערים דך פון רעבט דאס בעגרענעצט מעהרער

 פער־ אפטער אלץ מען האט וועלדער׳’ "פריצךשע" דך מיט זיף
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 אב♦ חשב׳ן פדיערם דעם אויף פעלדער פריצישע די נרעפערט
 קזקענךיג ג.יט .שטיקלעכווווז ערד זוון א־הם פון געהמעגדינ

 אלץ ערד זייער איז פויערים די פדן פראטעפטען די אויף
 דער אץ פריצים די ץ5 הענד די אין איב^רגעגאנגען מעהרער

 אוג• נאר זיך האט פעברואר ו־מען 9 פון מאניפעסט דער .מלוכה
 " ערד די אויף רעכטען פריצישע די אונטער טערגע׳התמ׳עט

 מאניפעכט דער געהערט. מט זץ צו מאהל קוון האט וועלבע
 צו זיך רעכט דאם פויערים די ביי צוגענומען נעזעצלוך האט

 ,זאבען געמץנדע אלע טיט אץ וועלדער די מיט בענוצען
 דעם אין אבצוגעהמען דערקאזעט ניט האבען פריצים די וועלכע

 נעמט מאמפעסט דער אז .לוובאייגענטהום־פעריאד פון משך
 מודה. נעמוזט האבען ראם ערד, שטיפער פויערים די פון אב
 די פאר בעשטימענדיג .רעדאקציאנפ-קאמיפיע די אפילו זיין

 ,^רקלערט פאלש זך האבען ,ערד הלקים קלענערע פויערים
 *אב זעלטען מען האט גובערניעס "נרויפרופלענדושע די אין אז

 *אויפנאהמם נאר געוועץ זענען דאב ערד; הינע פויער בוו׳ם גענומעז
 זאגען זיי פותר: אלץן זיך זץ זענען גלכרך דא נאר פאהלען"׳
 פער־ גאנצען אין ניט מען האט מעהרפפענטהיילם אז וולטער,
 אבגעשניטען נאר זץ ב;י האט מען ,הלקים פויערשע די ניכטעט

 אין עלדער.5 האבען זאלען פריצים די בדי ערד, שטיקלעך
 ׳טען19 דעם פון מאניפעסט דער אז זאגען מען קען זין דעם

 אפעראציע, כירורגישע גרויפע די פערענדיגט האט פעברואר
 איין מוט לאגג יאהרען הוגדערטער געדויערט האט וועלכע
 פערשיעדענע מאפסע נאנצער דער צו אץ "שניט", נרויפען

 ,.’יאהר 1861 ביז אבנענומען האט מען וואס ערד, ״שטיקלעך״
 דעם בוו איצט מען האט ,פויעו־ום־בעפרוואונג די ביז ה. ד.

 "אטריעזקו" בעריהמטע די צונעלווגט פעברו^ר טען-19 פון אקט
ערד(. )שטיקלעך

 נ$• די נאר "לוובאיינענטהימער" די פיוצום־נוט אונזערע
 אום כהות’ אלע זץערע אנגעווענדעט לובעראלען-האבען בולדעטע

 די דאב אנערקענען זאל נעזעץ דער אז דערשלאנען, צו זיך
 נעהערט ,פויערים די זיך בענוצען עם וועלכע מוט ,ערד גאנצע

 *ז ויוען בעל-רחמים׳פ, נרעפטע דו פשוט זעגען זוו דאם די, צו
 אז$ן פאר $רד אייגענע זווער פץ שטיקלעך פויערים די שענקען
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 "פריצישער־ זאגעגאנטער דער .אויסקויפכ־אבצאהלונג רויבערישק
 אינ• די פאי פויערים די פון קרבן א געווק נאר איז אפפער"

 פא• פון מזבח דעם אויף אדעליגע. אלרוסישע די פון טערעסק
 געוועזק מקריב מאל! אלע ווי איצט, זיי האבק טערלאגד,

.פערמעגען שטיקעל פויערם דעם
 בעש• וועלבער ,ע ו ו ו ר ט כ פ. וון פארשער אזא נאד און
 גרויפע אונזעי־ע פון פערטהךדינער די טיט צוזאמען טעטיגט,

 געזעפען ניט קךנמאל זענען פויערים די "אז ערדבעזיצער
 דיראלע אידעאליזירק קען ער נאר ערד׳/ אייגעגע זךער אויף

.בעפרךאונג־פויעךים דער פון עפאבע דער אין אדעל דעם פון
 105 "פערמעגט" פריצים ד!־ האבק בעפרךיאונג דער פאר

 ערד, דיזער פון טהךל א אבטרעטענדיג ערד. דעסיאטין מילואן
 זיי צו וואס דאב, אבגעגעבען גרויסמוטהיג פריצים די האבען

 די ביז רעאקציאנערען ערגפטע די פון נעהערט. ניט האט
 כהות אלע אנגעווענדעט אדעל דער האט ליבעראלען רוימע

 פעל•־אקער פריהערדיגע די נאר ניט בלךבען איהם זאהל עם
 געזאגט-אבצושנךדק פריהער האב איך אויך־ווי דער\נאר

 האבען פויערים דן וועלבע אויף יענע, פון ערד מעהר וואס
 ובוהים אלע .לי_יב=אייגענטהום פון צווט דער אין נעווירטשאפט

 גובערנסקי-קאמיטעטען די צווישען פארנעקומען זענען וועלכע
 אין בעשטאנען נאר זענען ,רעדאקציאנס־קאמיסיעפ די און

 ערד, פויערשער דער פון אבשנוודען קען מען וויפיעל דעס,
 אנ׳אלגע• ארויפצורופען ריזיקירען ניט דערבי_י זאל מען אום

 פערשיעדענק וועלבע מלחמה, די .פאלקס-אויפשטאנד מךנעם
 לווב־איי• צתישען מלחמה א אלם פאר שטעלען היסט^ריקער
 צווי• מלחמה א נאר באמת איז .ליבעראלען און נענטהימער

 רמאות•־ און מעפינערע די מיט וועלף בלדטגיערוגע די שען
פוקפען. דיגע

 דעם פויערים די בעראבעוועט האט מען וויפיעל אויף
 בעדינגונגען, די אבצושאצען. שווער איז פעברואר טען-19

 זענען פויערים־בעפו־וואוגג די פארגעקומען איז עם וועלכע אויף
 געווען, נ.יט זענען זך פערשיעדק ווי נאר ;פערשיעדען געווען
 פוי־ דעם בעראבעווען ;ציעל איין פעדפאלגט אלע זך האבק

אופן. יענעם אדער דעם אויף ער



16 —

קאד לי י מ בל ןגען5גע מיד וועלבע ,פאקטען דל פדן
 געוואלט האבען קאמןטעטען פרןצןשע די אז מיה זעהען ן ע ו ן

 נאר ערד" פויערשע פרןהערדןגער דער פון העלפט אבשגלדען
 א טיט הבל □ך אין בענוגענע: צו זיך אויסגעקומען איז דן

 טיר אויב טעות" קלן זלן עט אויך וועט עם פי:פט=חלק.
 אבגע־ האט מען מעהר וואס כלל: דעם ארויכזאגען וועלען

 בעפרלאונג, דעד בעפאר ערד פויערשער דער פון שניטען
.גופא בעפרלאוגג דעד בל אבגענומען מען האט וועניגער .אלם

 עט געיועזען, איז פעברואר ־טען19 פון מאעפעסט דער
 "עפאבע דער פון בעל-דרשנ׳ם, ליבעראלע דן אויף קוק^נדיג

 וועל• עקםפראפרןאצןאנם־אקט, גרויסער א יעפארמען׳/ גרויכע פון
 די פאר ערד פויערשע די צוגענומען מאל א מיט האט בער

 ,גזלות אלע פדן אקט לעצטער דער געתעזען איז ער .פרןצים
 איצט פדן לאנג. יאהרען הונדערטער געדויערט האכען וועלכע
.עקספראפריאציע ״פריעדליכע״ פון אגיעפאכע אן דך הויבט

 "גרויסע" די האט פארט אדגפערשעמטע העכסט איהר
 "בעט• ארעד "געשענקטע" די אין ארויסגעוויזען עקספראפריאציע

 געווארען מריצה זענען ודעלבע ,ויערים פ די .הלקים לערשע״
 מיט זענען חלקים, בעשטימטע דן פדן אפיערטעל נעמען צו

 געגען חיובןם פערשיעדענע פדן ל פ־ געווארען שוין אללן דעם
 )אנ׳ערך פויערים טויזעגד הדגדערט איין עט און פרןצןם. דן
 מאכען צו מיטעל דעם אן אנגעכאפט זןך האבען מןלןאן( א פון

 די צו בעצןהונגען זלערע ון5 מאל אלע פאר מאל איין אסוף
.פריצןם .״גוטהערצןגע״

 זענען "הויפישע" זאגענאנטע דן ,פויערןם מןלןאנען
 און שטעהען זל וון "פרל" דער אויף געווארען -^בגעלאזען

 טיט בעגאגגען אויך דך מען איז אוגפערשעמט אזוי ’געהען
 ערד קלן נאר מען האט זל בעי״ג־ארבלטער, פויערשע דן

געגעבען. עט
 דעם אין בעקומק פויערןם רוסןשע דן האבען דאם אט

יאהר. ו־טען861 פעברואר ־טען19 דעם טאג גרויסאיטןגען
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III.

 ,ע ו ו ו ר ט ס פ. מיט צוזאמען אפילו וואלטען מיר אויב נאד
 ,קלמן-רוסלאנד פון פויע־ים דן סמ אז דערמיט נעווען מסכים

 געיועזק ניט אלמן זענען גרויס-רוסלאנד, פדן פויערים די סי_י
 פרעמדע בעארבימט נאר האבען די אז ערדאייגענטהימעה קיין
 פאל דעם אין אפילו איז גרויספירסטליכע אדער פריצישע ערד

 זאל מעץ אום צכזז׳ק, קלמנער קמן ניט זמן איויך מען דא-ף
 פרי• די פון קרבנות מאטעריעלע די וועגען ריידען קעניען נאך
 *פער מען ווען ,״קרבן״ א אנרופען דען מען קען ’ צו .צים

 צוויףדריי איז וואם ,פרייז א פאר אייגענטהום דאס קויפט
ווערטה! אמה׳ער דער ווי גרעסער מאל

 אוים• בעריהמטע די געווארען איז "קרבן" מין אזא און
 אויס• געקענט דאמאלסט נאר האט פויער דער קויפס־אפעראציע.

 פערקעהרט, געוועזען׳ מסכים האט פריץ דער ווען ■קויפען׳
 ווען דאז, אפילו אנ׳אויסקויף פאדערען געקענט האט פריץ דער
 האט עם ווען דאן היןסט דאס געוואלט, ניט האט פויער דער
 דאס געבען מיר וועלען ■ יעצט .פייצים די פאר געלויגט נאר

 ער וואס דעם׳ אויף קוקענדיג ניט מיליוקאווען. פ. ווארט'
 פערניכ• למבאייגעגטהום דאס איז אונז במ אז ,איבערצמגט איז

 רוסי. די אז פעדער", דער מיט מאך "איין מיט געווארען טעט
 רעזולטאט א לענדער אנדערע ווי געוועזען ניט איז מלוכה שע
 אז פערקעהרט, נאר !)צוטהץלונג( קלאסעףדיפערענצירזנג פון
 דעם אויך ער פיהלט דאך ,קלאסען די בעשאפען האט אליין זי

.אויסקויפ׳ס־אפעראציע דער פון קלאסען־כאראקטער גאגצען
 פער" ון5 אידעע די געווארען בעדיטיגט ס׳איז נ^ר "ווי
 צד לוינען זעהר געקענט פריצים די פאר שוין האט פפליכטונג
 פון געווענדעט נאר זיך ס״האט ערד. פוי^רים די פערקויפען

 לוינען געקענט האט פריץ דעם .פערקויפם־בעדינגונגען די
 האט וועלכע עיה שטיקעל • קלמן אזא פויער דעם אבטרעטען

 זמן אויף י פערדיענען צו מענליבקמט די גענעבען ניט איהם
 די וואו צפון־רוסלאנה אין שטמערן. אויף און לעבענס׳מיטעל

 גרוגגער נאך פריץ דעם איז פרובטבאר^, קמן ניט איז ^רד
 גובערניעס דיזע אין $רד. די טיט שמדען צו זיך עוועז1$
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 מ!יט בעשעפטיגט ניט זיך רוב דאס אויך פריהער זץ האבען
 דערפק־, דן אין געוואהנט ניט אפילו• האבק זץ ווירטשאפט.

 געוויסע פויערים «פערפפליבטעטע" די פון בעקומען פלעגען און
 בעצי• די פאנאנדעיפלאנטערען במט געלד. טיט אבצאהלונגען

 בעגענענט זיך האבען ,פויערים אזן פריצים די צווישען הוננען
 בעדארפט ניט טאקע האט פריץ דעי־ .שווירינקמטען אנדערע

 קליי• א זעהר בעקומען איהר פון האט טען וומל ערר׳ די
 נעבטמעט ניט אויך האט פויערים די פאר אבער נעםריוח!

 פאדאט• פערשיעדענע בעצאהלען צו אויף ערד דעו־ פון הכנסה די
 זמ• דור־ פערדיענען נעטוזט דאס האבען זיי פריצים. די קעס
 לאנב ון5 שוין נענענו־ דיזען אין האט וועלכע ארבמט, טיגע

 אויב אופן אזא אויף אשטיצע. פאר פייער דעם געדינט אן
 פ־מז ווירקליכען דעט פאר עיר די אבנענעבען וואלט פריץ דעי

 האטגעהאט ער וואט הביסה, די פעי־לארען דאבמ ער וואלט
 דעריבער זין־ האט פריץ דער אבצאהלוננען. פויערשע די פון

 ניט בעצאהלען איהם ואל טען דערשלאגען איז עס ווי געטוזט
 בע־ צו זיך רעבט דאב פאר אריך גאר ,גופא ערד די £אר נאר

 פאל דעם אין .פויער פון פערדינסטען זמטיגע די טיט מצען
 פאר אויסקויפבנעלר בעקומק נעיואלט פשוט פריץ דעו־ האט

פויער". פון בעפרמאונג פערזעהנליבע די
 נע• דורבנעפיהרט נלענצענד איו אייפנאבע לעצטע די
 זיך חברה" "רענירענדע די האט יאהר טען-1859 ביז ווארען.

 צוצדנעה• געדאנקען, דעס פון אבזאנען געוואלט ניט אלץ נאך
 ־*איינע־"למב די כדי נאי ערד. נאנצע די פויער דעם ביי מען

 נויטווענדינען דעט ברץנגען צו ווערק מרוצה זאלען טהימעד׳
 די י דורבפיהרען בעדארפט טען האט "קרבן", מאטעריעלען

 בעצאהלען זאל זי אז אופן, אזא אויף אויסקויפס־אפעראציע
 אלמן פויער דעס פאר אי ריוח טיט נאך אייגענטהיטער דעם

 *אייגענטהי דער ,ער וועלבען ערד, הלק פויערס דעם פאר אי
 האט אויסקויפס־סוט^ די אין געשאנקען. איהם האט מער,

 ערד, דער פון ווע־טה דער נאר ניט אר־מנגעהן נעדארפט
 *ארבמטס קאפיטאליסטישער דעו־ פון ווערטה הער אויך נאר

 פערגרעסערט איז ערד דער פון פרמו אטת׳ער דער קו־אפט.
 בעדאר^ט באר מען האט איצט מאל. צווע-דרמ אויף נעוואדען
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 פויערים די צתיגגען זאל וועלכער מיטעל, אזא אויפט־אבטען
 אזא אויף ורערען מרוצה ווילען גוטען מיט׳ן זאלען ויי אז

 בעלי-טובות! ליבעי־אלע די זיף האבען לאנג מסחר. שלעבטען
 גע" ,אויסקויפפ׳אידעע דעו־ פון פערטהיידןגער הןטציגע אלע

 הא" זין אג׳עצה. געפונען האבען זיי ביו מוחות, די בראבען
 אץ זאט שן זאל תאלף דעו־’אז פלאן, א :.ויבגעטראבט ’בען

נאנץ. פארט שעפעלע דאס
 איז עם ווי פלאן? אמין פאר געווען דאס איז וואס
 גארמען צוויי בעשטעטיגט מאגיפעבט דער האט בעוואוסט

 געוועזען איז אייגע קאפף: יערער אויף ערד־חלקים די פון
 נידעריגע די אצונידעריגע: אנדערע די גארמע, הויכע אצו
 אבער דארט הויכער. דער פון אדריטעל אנגעטראפען האט
 הלקים! גרעפערע פריהער פון געהאט האבען פויערים די וואו
 גרויסע די אין פערקלענערט. איצט הלקים דיזע מען האט

 איינפלופרלכע די פון מאיאגטקעם די אין ה. ד. ,מאיאגטקעס
 לניב" טהייל גרעפטען דעם געהאט האבען וועלכע פריצים,
 לויט כמעט חלקים בעקומען פויערים די’האבען אייגענע,

נארמע. גידעךיגער דער
 בעשטימטא מען האט ערד חלק געגעבענעם דעם פאר

 כעשטימט איז הלקים גרויסע די פאר אבצאהלוגג. פאסעגדע
 אדארף, אין למשל, אזוי קאפף־^טדער. גרויסער א נעווארען
 צוואנציג און פיגף וון וריטער ניט געפונען זיך והאט וועלכער
 פאר רובל, 12 בעשטימט געווארען איז פעטערבמ־נ, פון ווערפט

 גובערניעס אנדערע און יאראפלאווער מאכקווער, ווי איבריגע די
 לויט שטייער דעם אויטגערעכענט מען האט ווי גאר רובל. 10

 חלקים די ווען .פאל יעגעם אין דעסיאטין צאהל דעם
 גרויסער דעו־ מיט פערגל״ך אין קלענער געוועזען זעגען

 ז ערד הלק דעם טיט פראפארציאנעל $פשר ? ג^רמע
 רעכנונגהאט די פשוט. צו געוועזען שוין וואלט דאם ניין,
 די’ וואו ,פאל ערשטען דעם אין :אגדערם נאגץ נעמאבט מען
 ערפטערדע• דער פאר זיף האט שווארצע, קכן ניט איז ערד

 -12 אגגעטראפען האט שטייער דער אויב ,גערעכענט סיאטיגע
 שטייער. גאנצען פון אהעלפט ה. ד. רובל, 6 גאגצע רובל!
 ח. ד. רובל, 3 גערעכענט מען האט דעכיאטינע צווץטע די פאר
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 נעווא׳ צוטהללט איז שטלער פיערטעל לעצטע די .פיערטעל א
 אז סט, הל דאב ערד. דעפיאט.ינעפ איברעע די אלף רען

 גאנצען פון </» געפאלען איז דעפיאטיגעס 2 ערשטע די אויף
 געווען איז השבון דיעזער אז , זיך פערשטעהט ג?ןלד,5אויסקויפפ

 דעם פון פויערום די כדי דעם, צוליב נאד אלפבעטראכט
 זיי וראו ,פרוכטבארע קלן ניט איז ערד די וואו ,נענענד
 ־אנ פון נאר ,ערד דער פון ניט נעצויגען שטלער די האבען
 , ערד דע־ פון אבזאגען ניט זיך זאלען ,בעשעפטיגוננען דערע

 דאף איהם האט דעסיאטין איין גענומען נאר האט ער אויב דען
 אין שוועד :רעשט דער פון אבצוזאגען זיף נעלויגט ניט שוין
 אויף איז רעבנונב אזא דע-יאטינע. ערשטע די געוועזען נאד

 די וואו גענענד, דעם פון פריצלט די פאר נעוועזען גוט נאנין
 טיט טאקע זיף האבען זל און פרוכטבארע א איזוגעוועזען ערד

 בע־ אופן, אזא אויף האבען, זל איהם. פאר אנגעכאפט פרלד
 געגעבען פויערים די ה^בען זל וואם ,דערפאר פרעמיע א קומען
ערד. הלקים קללנע

 אזא דאסגעגעבען האט הכם איבערגעשפיצטער וועלכער
 ארויפגעשטעלט "ללבאיינענטהיטער" די האבען אפשר עצה?

 ליבעראליען, טווערער רויטע די נלן. נאון? מין אזא זיף פון
 איבערהויפט זלנען זל בעל־עצה״ס. די געוועזען דאב זענען זל

 און אויפקויפפ-אידעע. דער פון פערטהלדיגער הלפע געוועזען
 בערוהיגען צו ווי מיטעל א געפונען זל האבען זעהען מיר ווי
 זענען זל וולט וו בעוויזען, בפירוש האבען און ללבאייגענטהיטער די

פריצים. דו הלילה "בעראבעווען" צו נעדאנק דעם פון אפילו נעוועזען
 )או• אנ׳אנפוהרער זלערער זאגט וואב העדען, נאר לאמור

 געווארען דערצעהלט דזשאנשיעוו ’ווי איז, וועלבער קאוופקו(
 העלדישקלט ערלוכקלט, זלן מיט רופלאנד נאנץ אין בעוואוכט

פאלק. דעם לטובת טהעטיגקלט עיעלע און
 וואם אלף ,פראגע די לעזען בעדארפט האט מען ״בשעת

 אבצאהלונ• די פון סומע די בעשטימען זאל מען אנ׳אופן פאר
 /ענען ,אויפקויף בלם קאפיטאליזורען איהר אויף ממילא און
 ללבאייגענ• די .פערלענענהלט נרוים אין געבליעבען אלע מור

 £ון ארלפטער מאבען זאל מען געפאדערט, האבען טהימער
 אויף פערצויגען דאפ זיף וואלט דערכל ווירטשאפט, דער
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 ניט פאר איינגעפונען דאם האבען אבער מיר לאנג. יאהרען
 יהרט5ארויכגע אונז האט ט*פערלעגענה די^זער פון נויטווענדיג,

 פיפטעם, אזא פאי־נעלעגט האט ער .ו ו א י ב א ר א ו ו ט פ ע ד א מ
 אפילו נאר ,אונז דורך נאר ניט געווארען אנגעגומען איז וועלכע

 נאר האבען קאמיפיעפ־רעדאקצראנפ די רעגירונג. די דורך
 די פערגרעסערענדיג ,חשבון דעם איבערגעארבניט עטוואפ

 פערקלע:ערענךינ און דעסיאטינעפ ערשטע די פון אבצאהלונג
 געדאגק דעם פיערטער. און דריטער דער פון דיאבצאהלונג

 בדי וואראביאוה פערשטארבענער קך־ געגעבען אונז האט
 גאך האבען מיד !מין״ דעם טיט ענדיגען ניעכער קענען זאל מען

 אט• ו או ל גא א. ליבעראל" "טווערער בע־יהמטען א פון עדות א
 בעשטימען צו פארגעלענט באמת האט ו ו א י ב א ר א ו "ו שארו:

 ארויפ־ ,רובל 9 אין רעפיאטין פיער פון הלק א’ פאר חיוביםт די
 און דעפיאטין ערשטער דער אויף סומע גרעפטע דן לעגענדיג

 צי פיערטע". און דריטע ,צווי:טע די אויף פערקלענערענדיג
 מערהלט די האבען דעם נאך אז חדוש׳ען, נאך זיך מען ק$•
 ליבערא׳ רויטע די קאמלצעט, טווערער פון מינדערהי_יט און
 פעראיינןגט זיך הארציג אזוי "ל^ב׳אייגענטהימער" די מיט לען
!שטייערן פויערשע די פון בעשטימונג דער *ב

 בעריהמטער דער פון אדלער׳ן "די ליבעראלען טווערער די
 רופישע די דארפען זץ זיי, רופט קאוועלין ווי עפאפע׳/
 *וועל אויסקויפס־אבצאהלונגען, די פאר דאנקבאר ן*ז פויערים

 דאס ערד. דער פון הבנפה דער צו צוגעפאפט ניט זענען כע
 אזוי .בעווןזען גענוי ן א ם נ א י פערשטארבענער דער נאך האט

 אויפקויפם־אבצאה• די האט גובערניע נאווגאראד^ר אין למשל
 פראצענט 210-180 הלקים גרויסע די פון אננעטראפען לונג
 מאפקווער אין ;365-275 קלילנע די פון און הכנפה דער פון

 טווערער הויך־ליבעראלער דער אין פראצענט, 205 גובערניע
 220 גובערניע פמאלענפקער אין ,פראצענט 252 נובערניע

 213 פפקאווער אין פראצענט, 210 קאסטראמער אין פראצענט,
 וויאטקער אין פראצענט 276 וולאדימירער אין פראצענט,

הכנפה. דער לנכי פראצענט 210
 וואליא" "נאראדנאיא פון שטעקען דעם אונטער גאר און

 בעפעהל דעם ארויפצולאזען בעשלאבען זיך רעגירונג די האט



 דן פערקלענערט האט ייעלבער ,1881 דעצעמבער טען>28 פץ
 א פאר אויסקויף דעם געמאכט ענדליך אץ משא אונגעהוי^רע

 פארמאלק דעם פון געמאפט אסוף האט ער ה. ד. פפליפט,
 דעם אין עקזיפטירט האט וועלבער ,ללב־א־יגענשאפטם־רעפט

 אץ דרום־מערב די אין חיובים". ,,צילטווכיליגע פו געשטאלט
 נאך געוועזען געצוואונגק רקירמג די איז טערב^גובערגיעם

 אויפשטאנד, פוילישק פון דרוק דעם אונטער ,1863 יאהר אין
 דעם מאבק אץ אויפקויפפ־אבצאהלונגק די פערקלענערען צו

פפליכט. אנ׳אונבעדינגטע פאר אויפקויף
 ערד, די פאר פריצים די בעקומק זשע האבק פיעל ווי

 א פון אנ׳ערך געהערט? ניט זיי צו קיינמאל האט וועלכע
 דעם אין •וואס ,דערפון זעהק מען קען דאס .רובל מיליארד

 די האבק 1894 יאגואר טען-1 דעם ביז 1862 יאהר פון משך
 895,879,473 קעשענע אין ארדנגעלעגט פריצים «נוטהערצךגע"

 ר״נעם דעם געזאגט האט בעפרי_יער"־"קץזער דער און רובל.
 -טען28 פון סאוועט גאסודארסטוועני פון זיטצונג דער אין אמת

 טדאן נעקענט נאר האט מק וואם "אלץ אז <1861 יאנואר
 גע־׳ מען האט פריצים, די &ון אינטערעפען די בעשיצק צו

 הינזיפט דעם אין אז בקויזק איהם האט מק < אמת טהאן״.
 האט פאוועט נאפודארסטוועני דער :טהאן מעהר נאך מען ’קק
 אייננע• אץ הלקים די פערקלענערט נאך ערטער אפך אין

ערד. הלקים "בעטלערשע" די פן־הרט
 די פאר אבצאהלוננק פערמאפקירטע די בעטראכטענדיג

 ארעד ";עשענקטע" די פויעת רעם פון בעפרלאונג פערזענליפע
 גרויפע די אבצאלונגק, אוגגע־ויערע די הלקים, בעטלערשע

 ערד, יענע פץ אבנעשניטען האט מען וואס ערד, שטיקער
 דעם אין נעווירטשאפט האבק פויערים די וועלפע אויף

 נעדוארען, אבגעשאפט איז לדב-אייגעגטהום ראם ווען ,מאמענט
 יאהר 2 גאנצע אויף לי_י:אייגענשאפט פון פערלענגערוגג ד:

 "צלט• די ,פטאטוטען די געווארק אויפנעארבילט ס׳זענק ביז
 אנ׳אונבע• אדיף געלאזען האט מען וועלפע פפליפטען" וודליגע

 אבנעהמק דאם ,באיינעגשאפט*ל ד: אנשטאט צי_יט שטימטע
 וועלדער׳-בע• פעלדער, לאנקעם, אלע כמעט פויערים די פון

 אורזא• יך פערשטעהען צו לגיפט איז אלץ, דאס טראפטענדיג



 גערעדט פראבט אדער "טןספערשטענדגיסען" די פון כען
 פערווירקלי׳ בלש פארנעקומען זענען וועלכע במטען! די פון
פעברואר. ־טען19 פון מאניפעבט דעם כען

 זיך אונטעדשןידעט בעפו־ניאונג רובישע די אויב און
 אפשר ז*א מערב׳־אויאפעאישער, דעד פון איז עם וואב טיט
 פארגעקומק דא איז עקספראפריאציע די וואב .דערמיט גאו־
 *אונפערשעט פון אקט דעם וואס מאבשטאב, אגרעכעדען אין

 שווינדלערישגן טיט פערפוצט מען האט רויבעו־ני טעסטער
.ליבעראליזם וואסעדדיגען פון דאזען3

 הילס• עקאנאמיש און בעפו־ניטע כלומרשט פאפיר אויפ׳ן
 צו געווארען איבערגעגעבען נאנצען אין זענען פוי^רים לאזע

 אבצאה־ די האט אדום, יאהר צעהן אין שוין פריצים. די
 *פאל זענען פויערים די אז דין, מודה געמוזט לונגס־קאמןםיע

 ר טע ע פ אונז גיט אדום יאהר 15 אין און רואינירט קאם
 לא• פויערשער דעד פון בילד פאלגענדע דאב ו ו ע יי ם ק ע ל א

 צו• אויף קוק א גיבען מיד ווען ,אן אונז באפט יאוש ״א :גע
 זיך ארלן, מיר פאלען פערצווץפלונג אגרעבערע נאך אין ריק.

 רוב• פאר טאג אונפערגעסליבען גרויסען דעב אן דערמאנענדיג
 שמחה מיט פול פאלק, דאב וועלכען אין טאג, לאנה-דעם

 טיט געשטאנען איז לאגע, זי_ין פערבעסער^ן צו האפגונג און
 רע• די און קייזער דעם געדאנקט און הענד אויבגעשמרעקטע

 זשע? וואב און .1x61 פעברואר טען49 פון טאג גירונג-דעם
 און האפנוגג אפאלשע געווען נ^ר אונז פאר איז אלעב דאב

 ־"גע דן פעברואר טען־19 פון פויעריט^רעפארס די ...י חלוב א
 אפילו בעפרידינט רעפארם, נויטווענדינע א האטש שענקטע"

 זע־ מןר :עדערפגןבען. נויטווענדיגפטע פויערס דעם ניט
 אוננוצבארע בי_י ברויט, אה. פריהער ווי פונקט געבליבען גען

קאפןטאליסט. פון אבהענגן; געיוא״ען און ערד שלעבטע
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IV*.

 אלעקסעיעוו !נויטווענדיגע א חאטש , "געשענקטע" די
 פעברואו־ טען-19 פון רעפארטע די :נערעכט דורפאויס געווען איז
 אין "מוזגה" דיזע .נויטווענדןגקצט היפטארישע א געוועזען איז

 שוין האבק קלאפק הערשענדע די ווייל נעווארען, נעגעבען
געהאט. ניט ברירה אנדק־ קצן

 אין יאפאן אין ווי פונקט .מערב-אויראפא אין וון פונקט
 ־ענ גרונדליבע די צוליעב נעפאלען לצב־אייגענטהומסירעכט דאב

 סאציאל-עקאנא• די אין פארגעקומען זענען וועלכע דערונגען׳
 וואס האט ווירטשאפט "נאטורעלע" די .בעציהונגעץ מישע

 געלד־ווירט• דעו־ ארט איהר אבגעטראטען מעהרער אלם ויצטער
 מעהר אלץ ווערט פחורה־פערקעהר איי&אכער דער ,שאפט

 דער און סהורה-פערקעהר קאפיטאליפטישען א אין פערוואנדעלט
 מעהר-ווערטה. פון פארם די מעהר אלץ בעקוטט איבער־פראדוקט

 לצב-אייגעג• די געזאגט ריבטיגער אדער "פאלקסווירטשאפט" די
לייב־אייגעג־ כאראקטעריסטישע איתרע טיט טהוטם־סיסטעם - - V • • V | ־ ־

 סאציאתעקא• אזא אויף פערביטען זיך האט שאפטפ-בעציהונגען
 קאפיטאליזם דעם זיך מיט ביצנגט וועלכע , פיפטעם נאטישע

 ־פוג אויפ׳ן איבצטער: "פיצען" פון עקפפלואטציע דער מיט
 דעה שנעל זיך עגטוויקעלט לצב-אייגענטהום פון דאמענט

.קאפןטאלהם
 האנדעל אויפערליבען אץ רופלאנד פון אנטה׳צלנעמען דאם

 איוים ווארפט זי וואם פהורה די כאראקטעי. אנ׳אנדער בעקומט
 פראדו• אלם מעהרער אלץ ערשצנט וועלט־מארק דעם אויף

 "איבערגעבליבענע" אלטע די ניט שוין זענען דאם סחורה. צירטע
 צו• הצל .פהורה פון פארם די בעקומען וועלכע ,פרארוקטען

 שוץ פערקויפט. געווארען צופעליג זעגען זץ וואס דעם, ליעב
 צום "פראדוצירט שטעמפעל דעם זצ בעקומק אן אנהצב פון

 ־צווצ דער אין וואס דעם, צוליעב פאר קומט דאם פערקויף".
 נאנצער דער האט יאהרהונדערט !уа-ХУШ פון העלפט טעו־

 דער .באראקטער זצן אומגעביטען גאנצען אין וועלט-מארק
 אויפגעוואקסען איז ויעלכער סחורה־פערקעהר, קאפןטאליפטןשער

 בעזונדער, לאגד יערער אין סהורה-פערקעהר אייגפאפען העם פון
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 אויך. וועלט־מארק דעם אויף הערשען צו אנגעהויבען האט
 נאר ניט פערענדעדט גרינדליך זיך האט וועלט־מארק דעה
 איץ ווערט ער .אינהאלט זמן אין אויך’ נאר ,גרויס זמן אין

 סחורות, "אדעלע" די וועלט־מארק. קאפיטאליסטישער א מעהרער
 דעם אין געהערשט אוטבעג־ענצט אהער ביז האבען וועלבע

 אין פערלארען מעהר אלץ זיך האבען ,האנקול אלוועלטליכען
 פערפלמצען וועלבע , סחורות "פראסטע" די פון ים גרויסען דעם

 פארוים נענאנגען איו וועלבע ענגלאנד, וועלט־מארק. דעס איצט
 " פאבריק א נעווארען מעהר אלץ איז עגטוויקלונג, דיזער אין
 וועלכע רוסלאנד, טאטעריאלען. רויהע בער*א איבמט מען וואו

 וואקם, און האניג פוטערווארג, אדויספיהרען נאד אטאל פלענט
 יאהרהונדערט ?!в־ХУШ פון העיפט צוומטען אין פלעגט וועלבע

 אין אן הךבט הלב און האלץ לערער, פענקע, נאד צושטעלען
 וומץ צוצושטעלען יאהרהונדערט ־טען19 פון העלפט ערשטען

 רוסלאנד פון האנדעלב־אינטערעסען די האבער. דערנאך און
 און מאטעריאלען ,רויהע ארוים פיהרט וועלבע לאנד א אלם

 אבצוזאגען זיך געצוואונגען זי האבען עננלאנד, קמן הויפטזעבלץ־
 האט, דאב קאנטינענטאל־סיסטעם דעו־ פון יאהר ׳טען1810 אין

 מלהמה רוסיש־פראנצויזישער דער פון הויפט־סבה אלם געדינט
 נע" שוין האט פאליטיקא־עקאנאם אנ׳עננלישער א ד ר א ק י ר און

 אנוימזען "אגראריער" ענגלישע די מיט פאלעמיק זמן אין קענט
 שוין רוסלאנד פאר איו תבואה־ארויספיהרונג די אז דעם, אויף

 טע-40 און טע-30 די אין גויטווענדיגקמט. עקאנאמישע א געווארען
 דמטשלאנד ארויסצושטויסען אננעהויבען רוסלאנד האט יאהרען

 קאגקוי אייגציגער דעי געווארען איז זי מארק, ענגלישען פון
 פון ’קריטיק דעד "צו בראשיורע דער אין אוננארען. פון רענט
 פערגרע- די אז ס, רק א מ זאגט עקאנאמיע" פאליטישער דער

 די אין עננלאנד קמן רוסלאנד פון תבואה-ארויספיהרונג סערטע
 פער• גוטסבעזיצער רוסישע די אז בעוומזט, יאהרען 1824—1838

 איז וומץ .נעלי אזוינס דאס איז וואס גוט, זעהר שוין שטעהען
:געווארען איויסנעפיהרט

פור. 5.453.000 1800 יאהר אין
א 5.847.000 1810—1801 ״ ״
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1820—1811 יאהר אין

" " 1830-1821

מ מ 1840 — 1831 ״

" " 1841—1850

" , 60-1851^1

אינערליבער דער
 די פון פערקעהר דער
 אין איז אירביטער און

 אווי, .אויסגעוואקבען
מען: האט מארק

געבראכט

1840 יאהר אין

1850 בה 1841 " פון

1860 ״ 1851 " ״

§ערקויפכ

1840 יאחר אין

1850 ב?ז 1841 ״ פו;

1860 ״ 1851 ״ ״

פור. 11.088.000
10.994.000 "

מ 15.832.000

28.312.000 "

34.971.000 "

געוואקבען. שנעל ארך
 ניזשנענאווגאראדער

 שרעקליך הרהונדערט
•• т т ־ג ״ ״ ניזשנענאווגאראדער

:סחורה

רובל 47.265.000 פאר
" 52.762.000 ״

" 77.511.000 ״

:בהורה

רובל. 38.829.000 פאר
" 44.504.000 "

,, 69.783.000 "

אה מבחר •
 הויפט־מערק צורן
 יא טען-19 טען מן

דעם אויף למשל,

 און פערשיעדעגע זעהר געווען זענען פרןהען די האטש
 אויס מעהרער זיך זיי גללבען דאך ערטער, פערשיעדענע אין

יאהרהונדערט. рма’ХУШ אין אפילו איידער
 עג• אין אינדוסטריע די ענטוויקעלט אויך ז.יך האט עה

 גע• נאגצען אין איו 1765 יאהר אין אויב רארט. פון זין נען
 יאהר אין און ארבץטער 37.862 מיט פאבריקען 262 וועזען

 *ארבץ 202.000 מיט פאבריקען 5.261 שוין מיד האבען 1862
 מערפ 459.637 מיט פאבריקען 9.944-1854 יאהר אין און טער

 8פלאקב־ארויב ון5 וואוקס דעם טיט צוזאמען לוין־ארבץטער.
 יף2ל ח ענטורקלען צו אננעהויבען אויך דך האט פיהרונג

 ו8ו0 בה 1801 פון יאהר צעהנדליג דעם אין אווי איגדוסטריע.
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 בוים• פוד 23.900 יעהרליך נפיהרק*אר דורביטניט מק פלקט
 1850-1841 פון ,פוד 85.300 נאך יאהר 1830-1821 אין וואהל
 ארגינגע• מען האט 1860-1851 יאהר פון און 821.500 שוין

פור. 2.143.500 דורבשניט יעהרליך בראבט
 אלרופלענ• ערשטע יו פאינעקומען איז 1829 יאהר אין

 האט 1851 יאהר אץ און מאנופאקטור-אויפשטעלונג דק־
 אלוועלטליכער ערשטק־ דער אין אנ׳אנטהץל גקומען דובלאנד

 רום" איז 1857 יאהר אין ענדליך .לאנדאן אין אויםשטעלונג
 קאפן־טאלים• נאמק דעם טיט געווארק "געקרוינט" שוין לאנה

 וועעג זי האט יאהרק ״גער40 די פון קריזים דער טישע:
 ־גער50 די פון קריזים דער אבער דעריבער ,בע־יהדט זואם

 רום• אויף איינפלום גרויכק אגאנץ נעהאט שוין האט יאהרען
 עקאנאמישק־סאצץאל אין ענדערונגען טיפע דיזע אויך. לאנד

 ארויסגערופק אוץ־ זי_יט זייער ון5 האבק לאנד פון לעבק
 קלאסעףפטרוקטור דער אין קדערוגגק קלענער? קי_ין ניט
געזעלשאפט. גאנצער דער פון

 אינדופטריעל־אונ- קלאם נייער א אויפגקואקבען איז עם
 געווען איז לי_יבאייגעגטהומפ«רעםט דאס וועלכע פאר טערגעהמער,

 נעקענט ניט האבען פאבריקען פריצישע די לאסט. שווערער א
 און לוין-ארבניט פרי_יער דער פון קאנקורענץ די אויפהאלטען

 זיך זיי האבען יאהרהונדערט טען־19 פון יאהרק טע־40 די אין
 גע- בעפערע קק ניט פערמאכען. צו ביפלעכוויוז אנגעהויבען

 פאפעפיאן-פאבריקען זאגענאנטע די געמאכט האבען ^יעפטעז
 פערשיעדעניע פץ נעץ דעם אין פערפלאנטערט זאוואדען. און

 זיך מעגליבקניט די האבענדיג ניט ,רעגירוגנפ-רעגלאמענטאציעם
 פאבריקען דיזע פאלען , ארב^טם־קראפט מיט שאפען צו «פר־כי״

 פאבריקען. די אבער דערפאר ווערטה. דיער אין בעדכיטענד
 האבעןזיך לויףארבמטער, ע*פר מיט געארבי_יט האבק וועלבע

 די פערגרעפערט ממילא און ענטוחקעלט שטארקער מאל אלע
 אויך האט רעגירונג די .לוין־אי־בי_יטער פרי_יע די פון צאהל

 דעם מיט אינטערעסירק צו זיך אנגעהויבען מאבק אייניגער
 רעדע. דער אין אינדוסטריע. און האנדעל דעם פון צושבאגד

 אויך האטניקאלאי , געבראבט פריהער האבק מיר וועלבע
 וואם פאר סכה די איז לי_יב-אייגענטהומפ-רעבט דאם ,אז נעזאנט
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 די אין אינדופטריק. און האנדעל קלן ניטא אונז בל איז עם
 ד?ם שטקדיג מיר ג^פינק "פלאוויאנאפ:לק" די פון שריפטק

 פער- "אינלציאטיוו:;׳/ די ללבאייגקטהום־רעבט, דאס :מאטיוו
.וו. ז. אץ וו. ז. און קאפיטאל־וואנדעל קיט האלט

 אנגקוי• די ארויפגערופק האט קדערונגק טיפערע נאך
 , קלאס ה??רשקדק דעם אין ;נטוויקלונג ;קאנאטישע זק;

 טויש- פון קאטעגאריע די ט;הר וואם אד;ל. דעם אין ה. ד.
 ללבאייג;גטהוטס« אל; די אץ ארלנגק־יפען זיך האט וועדטה

 האט ללבאיינענטהומם־ווירטשאפט די גיכ;ר וואפ ב;ציהוננען,
 ווירטשאפט קאפ.יטאליפטיש;י־ ד;ר ארט איד,ר אבגעטראטען

 האט גיבער אלץ ללבאייגקשאפט, פון פונדאמקט ד;ם אויף
 הלנטוו;לטןג;ן א אין פ;רוואנד;לט פ;אדאל אלט;ר ד;ר זיך

 .ג;לד אין ג;נויטינט זיך ק־ האט מ;הר אלץ לאנדווירט,
 ד;םטא• פערמשפוג';! איז יאהרהונד;רט ״טען19פץ אנהויב אין אויב

 אין איז שריט ךיז.יקאליש;ר און שוו;רער א ז;הר נ;וו;ן יאנטעק
 פריצים די זיך כאפ;ן יאהרהונדק־ט ו־טען9 ד;ם פון פי;רט;ל' צוולטק

 שוין איז 1843 יאהר אין נאד .אפעראציע דיעזע אן מאכץנוולז
 אגדער^ און באנק־ללה־מלוכה דער אין פערמשבונט געוחוזען

 נאנצע 1852 יאהר אין מאנפללט. ללבאייג^:^ 5.575.515 בענק
 ללבאיינענע געוו^זען זנןנען הפל פך ווי אזוי און .5.843.765.
 ללבאיי• פראצענט 54 פון אנ׳ערך אז ראפ. הלפט 10.708.858.

 ־'טען]856 יאנואר ערשטק דעם פערמשכונט. ג^וועזען ה?גק נעב^
 ביז דערגרלכט ללבאייג^נע פערמשבונטע פון צאהל די האט

 האט פריץ "מיוהפ׳דיגען" ד?ט אז זיך, פ^רשטעהט ,6.028.794
 דיזע פאר פראצענט־׳צאהלוגג די פון בץפרלץן געוואלט זעהר זיך

 איז ר5לק5וו קאפיטאל, א ב^קומען ד^רצו נאך אץ חובות
 צו און ווירטשאפט פריצישע די דערהאלטען צו נויטיג אזוי

 האבען מיד הענד. ג^דוגגענע טיט ארבלט די איהר אין פיהקון
 ליבערארען טוו?ר?ר די פון אגפיהר^ר דער ווי ג^זעהן, שוין
 ס׳איז ווי ג^זעהן שוין האבזון מיד .ציעל זלן דעתרלכט האט

 יושר דער "אז אידע? ’ זלן פ^רווירקליכען צו נעלונגק
 ב^פרןדיגען פוי^רןפ-בעפרלאונג דער בל זאל ן5מ פאדערט אללן

 אב, זל בל נעמט מק וואפ ;;רד, די פאר נאר ניט פריצים די
 .פוי^רים די פץ ב^פרלאונג פערזקליב:; די פאר אויך נאד
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 ארויפצו" איינגעגעבען איהם דך פ׳האט ווי שוין, ורךךסען מיו־
 ערד" "שוואי־צע דך פון פריצים דך ביי אפילו■ הסבם א קריגען

הלקךם.־5ערד בעפדךךאו:ג דעו־ ביך פויעיךם דךערע געבען צו
 ווירטשאפט נאטורעלער דעד פון איבע־גאגג רעם צוליעב

 געווארען פריצים דך פאר זענען געלד־ווךרטשאפט דער צו
 לניבאייגענע. זייערע צו היובים פערשךעדענע דך "אונערטרעגלךך"

 אינערען פון מךנךפטער דער ווך רעאקציאנער, מין אזא אפילו
 יאהר 1845 פון בעי־ךכט דין אין אויך שתיבט פעראווסקך,

 פערשטעהען, צו אן שוץ הויבען אלךךן גוטפבעזךצער "דך דאס
 זעהר וואלט עם און לאסט א זיך פאר זענען פויערךם דך אז

 וועלבע ,בעצךהונגען דיזע אומענדערען זאל מען געורעזען גזט
 דערמיט, דך ערקלערט דאס צדדים. בךךד־ע פאי נךט טך:גען

 !געשטךגען בךפלעכוריז האט ערד דעד פון ווערטה דעד זואס
 זע:ען היובךם פויערשע דך וואס ווענךג׳ דא איז עדר וואס
 פערשיעדע. פאר אפט קומען דעריבער און אהבעשטךמט זעהר

 שווערע דך און אונגערעטענךשען אפטע דך .מהלוקות נע
 אייגענעם אויפן צייט אזא אין דיפויערךם אויפצוהאלטען פפליבט
 ־קו צו געוואהנט איז וועלבער פריעה פון זארגלאזךגקךךט דך השבון,

אלדן". דך פאר נךט דאגה׳ט און אפךקון איין אויף ורך ן*פיך אויפ׳ן קען
 בעזוג• א געהאט האט ערד אויף ווערטה דעם פון וואוקס דעד

 פון טהךךלען דרומ׳דיגע און מיטעלע די אין בעדלטונג דערע
 ,מאסען־תבואה־פראדוקציאן דך .ערד שווארצע מיט ד געגע: דעם

 בראני דך פון געברויך דעם פאר אויך אזוי ארויספיהה צום ווך
 גע־ האבען וועלבע ,בורךקעס-פלאנטאציעם דך פעףבר־ויעריךען,

 פון טד.ךךל רעבטען דעם אין בעדי_יטונג גרויפע א זעהר האט,
 בעדערפנךם דך ארויסגערופען האט אלין דאס קלךךן-רוםלאנד,

 ווךפיעל אויף בעווךזען בעשי_ינפערלךך האט און לוין־ארבי_יט אין
 דורך ערד דך בעאדבי_יטען צו פראבען "דך נוצלךך. איז דאב

 פעראווסקך אויבענדערמאנטער דער ווךךטער זאגט לןין־ארבךךטער׳/
 גו• וואראנעזשער און פענזער טאמבאווער, סאראטאווער, "אין

 ין2ק נךט פעלט עם וואו דארט, אז בעתיזען האבען בערניעס
 פךרט ווע־בער אייגענטהךמער, דעד האט אהבךךטס-הענד, געדונגענע

,פערדינסט גרעפערען א לוין־ארבי_יטער, מךט ווךרטשאפט דין
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 אננעהויבען זיך האט מען ווען צלט אייגענער דעו־ אין
 אדעל דער זיך האט בעדינגוננען, נלע די צו• צוצזפאפען

 אלע פאר גריגגער .’דיפערענצירען צו אנגעהויבען אויך גופא
 ־נוטס נרויפע די בעדינגונגען נלע די צו צונעפאפט זיך האבען

 שווער• אנגעקומען דאב איז גוטםבעזיצער קללנע די בעזיצער;
 אזוי געוועזען ניט ערנעץ אץ איז לאנע פויערשע די לרך.

 דן אז טאקע, אמת פריצים. קללנע די בל ווי שלעבט,
 דער פון גרויס. !־ט נ געוועזען איז פויערים אזעלבע פון צאהל

 קלן גאר 17.000 האבען ,פריצים קללנע 106.000 צאל גאנצער
 פון נאר בעשטאנען איז פערמעגען זלער און געהאט ניט ערד

 הל־ צו בלויז צוגעשריעבען זענעןיגעווען וועלבע «מענשען",
 און מענשען 77 צו געהאט דורכשניט האבען 58.000 זעי

 מיד וועלבען בל ,אוו ק שי לט ואפן ו פירפט .49 צו 31.000
 אאינטערע־ זעהר מאבט ציפער, די אט ארויפנענומען האבען
בעמערקונג: סאנטע

 יאהרען -ער40 -ער׳30 די אין ה. ד. צלט, לעצטע די "אץ
 פאר•’ גרויסע געבאבט נוטפבעזיצער קללנע קלאב דער האט

 .פ־לצים גרויסע די פאר מעהר נאך אפשר .בילדונג אין שריט
 קאנצעג־ וועלכע ,בילדונגס־מיטלען די מיט זיך בענוצענדיג

 גרויבע און הויפט־שטאדט דעו־ אין מעהרסטען אם זיך טרירען
 פערשיעדענע דורבנעמאבט מענשען יונגע די האבען שטעדט,

 געלעהרטע, די ארויפגעקומען זענען זל פון און האך־שולען
 מלדבה-בעאמטע. און ארמעע-אפיצירען קינסטלער, ליטעראטען,

 ’אדעל פאמיליע" און ’ געבורטה זלער נאך זענען אלע די אט
 הויפט• די געוועזען זל זענען אנשאוננען זלערע נאך נאר ,קינדער
 אריסטאקראטישער אזן ללב-אייגענטהומס-רעכט פון געגנער

 קרלז דיעזען פון אט ערד־איינענטהום". גרויסען פון הערשאפט
 טע־40 די פון כלל־טהוער ראדיקאלפטע די ארויסגעוואקסען זענען

 *קאנטע גרעסטען דעם געגעבען האבען זל יאהרען. ׳טע60 און
 מעבינע די פריצים". בעל־תשובה׳דיגע קינפטינע די פון גענט

 אויסגעוואק" זעגען "עמאנפיפאטארען" אונזערע פון עלעמענטען
מיטעל־אדעל. פון סען

 בלשטעהן געקענט ניט אויך האבען גלסטליבע די
 ₽נעזעצ אלטע די פץ צערשטערונגפ׳־פראצעפ אלגעמלנעם דעם
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 דערפון האבען אלעמען פדן מעהרער .בעציהונגען טליכע5שא
 גלהים. דארפישע די ה. ד. גלפטליכע, קלץנע דן געליטען

 ה^בען ,ווירטשאפט נאטורעלע די געהערשט האט עם זמן כל
 אויכהאלטען געדארפט האבען וואם דארף־ולחים, יעגע אפילו

 האט עם ווי נאר דורכנעלעבט. איז עם ווי קינדער, פאק גאנצען «
 איבערגע- אלם זיך האט קראפט" "פגגדליכע די כעוויזען זיך

 אהינצוטהאן וואו געוועזען ניט איז עם אז פריהער □יטען.
 גאט אבגעגעבען זך מען האט "געברויכ-ווערטה" איבריגע די
 אלץ פון האט מען אז אבער׳ איצט משרשים, שנע און

 גע• נאר גלהים5דארף די פא־ איז ,מזומנים מאפען געקענט
 פראלע• נגיע אויסנעוואקפען זעגען זך פון שרים. די כליבען

 אקאדעמיעם בורסעף, די אנגעפיעלט האבען וועלכע טאריער,
 די טיט צוזאמען ,זך האבען "יחזם" אהן מענשען אלם און

 הויפט־עלעמעג־ די פארגעשטעלט פריצים, "בעלי־תשובה׳דינע"
 פוי־ די אין שוין .פראלעטאריאט" "דענקענדען פון טען

 א אין יך1א אזוי גובערניע, וואלאגדער אין בעווענונגען־עךים
 יאהי־הונדערט ־טען19 און ׳טען18 אין בעוועגונגען אנדערע סך

 לט^בת אנטהייל גרויפען א גענומען נלהים דארפישע די האבען
 ,פויערים אייגענע דן נעווען אויך זענען דאם .פויערים די

שרגיבען. און לדענען געקענט נאר האבען וועלכע
 רעפאים" נרויסע "די פא־ באדען דעי אז ,זעהען מיר

 נויטוועג- ווי נאר פאינעברליט. גאנצען אין געוועזען שוין איז
 נאר זץ מען ’"ניט" זגין, ניט זאלען רעפארמען די דיג

 "פאדערט" מען ווען און ש "פאדערט" מען ווען דאמאלם,
 ערשטע די פון איינער ו, ו ע ש ט ש י ד א ר נא־ .שטארק זעהר

 "דאם נעזאגט: האט פאלק, רופישען רעם פאר מארטירער
 און וועלען" וועט ער "אויב פרגיהגיט בעקומען וועט פאלק

 *סאציאל אייגענער דער אז זעהען׳ באלד טאקע וועלען מיר
 אי• און איבעדגעענדערט ה^ט וועלכער פראצעם, פאליטישער

 געזעלשאפטליכע די און שטאנד־בעציהונגען די בערגעטאשט
 גע- וועניגער ניט אויך האט ,לילבאייגעגשאפט פון ^רדנוגג
 איהם אין אייגגעפלאנצט האט ער פאלק, דעם אויף ווירקט

ל^באייגענטהום־רעכט. דעם פון ווערען צו פטור ווילען דעם
 ווענ.יג אזוי איז פויער רוםישען פון פערשקלאפונג די
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 פעדער", דע־ מוט מאך אבלו־זען "פין ארעזולטאט בעיועזען
 טא• איז פערשקלאפונג די האטש פעפרוואונג. דון ווי פונקט

 פאצואל• דעו־ אין עגדערונגען די צו• צוגעפאסט געוועזען קע
 איז דעפטוועגען פץ פטרוקטוה געזעלשאפטליפער עקאנאמושער

 רועדלו•6" א אויף נאנצען אין פארגעקומען ניט פראצעס דעד
 וד בעווווזט, ראזון פטענקא פץ פונט דער אופן.' כען"

 צו פוי:;־ רופישען דעם צזצובינדען ג^וועהץ איז עם שווער
 ליובאיינענטהום• פון יסוד דער זמן כל נא־ .ערד דעד

 דעד זמן כל ווורטשאפט. נאטורעל^ דו נעחעזען איו רעכט
 נעווע׳ נאד איז וץרטשאפט פרוצושער דעד פון ה־יפט־מאטיוו

 הויז• זיון און פריץ דעם פון בעדערפנופען דו בעפרידיגען זען
 פויעתם די אץ פריץ צתישען בעציהונגען דו האפען געדנד,

 דו אץ פריץ דעו־ .כאי־אקטער פאטו־וארכאלישען א געטי־אנען
 זענען זך מאמע", און "טאטע אייגענע געוועזען זענען פריצ׳טע

 קונדער, דו געוועזען זענען פויערום די !״בעלי-טובות״ געווען
 אבער "געמוסרט", צווט צו צווט פון אמת האט מען וועלכע

 ווורטשאפטליפער דער ווי ,אבער באלד .״מאס" א מיט אלץ
 שגעענ אלץ דך האט ,מעהר־ווערטה געווארען איז פונדאמענט

 פ־א• די וועלפע בוו ,פ ק ר א מ זאגט פעלקעה דו ווען .דערט
 שקלאפעףאר• §ון פארם נודעךיגפטע די נאך טראגט דוקציאן

 אונטער• איז וואפ וועלט־טארק, אויפ׳ן ארוים טרעטען ,בץט
 פרא• קאפוטאלופטישע־ דעי פץ נעזעצען דו צו געוואיפען
 ענט• אויסלאנד קוון פראדוקטעףפערקויף זיוער ווען דוקציאן,
 הויפט־אינטע■ דיער וועיט ער אז ,שטארק אזוי זוך דווקעלט

 ווילדהווטען בארבארישע דו צו צו נאך קומען דאמאלפט ,רעפ
 גרוי־ צוווולוזורטע דו לוובאיינענשאפט און שקלאפערוו פון

ארבווט". איפערמעם.יגע פון שטאמט וועלפע זאמקווט,
 ערש• דער געוועזען איז ו ו א ש ט א ג ו פ פון בעווענונג די

 על ו או פ אויפרענונ;פ׳'פראצעפ. ני_יען דעם פון כיגנאל טער
 גועריגער דעו־ צו גרענעץ א שטעלען געמוזט האט ערשטער, דעו־

 מעהר וואפ פויער פון ארויפצודריקען פרוצץם דו פון שטרעכונג
 פרי׳ די אויף ארפלט די פעגרענצט האט ער .אובער-ארבווט

 טאג. ד־וו מיט פאפוו־(-באר דעם אויף נאר טאקע )אמת צים
 דעה קאטארגע. אנ׳אמתע געוועזען איז פריץ פאר׳ן ארבי_יט דו
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 ארבללט די פון כאראקטער ר פאטריארכאללשע רלהערדלגער5
 גע" רוב דאם האט פאטער געטרללער דער ווען פריץ. פארץ
 ;פערשוואונדען ווערט לללבאייגענעם, דין "כבוד" שללנע נעבען
 זמן כל קארגקללט. פוחרלשע דל אן קומט ארט ן*ז אויף

 לללבאייגענע די בעשאפען האבען עם וועלכע ,פראדוהטען די
 א אלס שייער אין פריץ רעם בלל געלעגען זענען פויערלם/
 נעקענט ניט זלל האט מען זמן כל שפעטער, אויף פארראט

 אונבעריהרט. געשטאנען לללב-אייגענהום־רעכט ראם איז פערקויפען,
 צללט זעלבער דער אין איז וועלכער ,פארראט פריצלשער דער
 האט נעמללנדע, אלטער דעו־ פץ פארראט דער געווען אויך

 אין פויערים דל פאר פערזלכערונגפ-איינרלכטונג אלם געדיגט
 נענע• אויך האבען פארראטען די ;אנ׳אונגערעטעניש פון פאל
 ארעמע ,עלענדע שפללזען צו מעגליכקללט די פריץ דעם בען

 קיר• די טיט צוזאמען ,זלל האבען אופן אזא אויף און קראנקע
 איצט .קראנקע און ארעמע פאר צדקה״הללזער אלם געדינט כען.
 נאלד" צו "הוננער דעם ,דורך פאטער״ ״טרילער דער איז

 צו ט5לילדענשא פון ברעגט וועלכ^ר .לאנדווירט א געווארען
 פויערים אייגזגנע זללנע רחמנות אהן ארויס ווארפט און גאלד

נאם. אויפ׳ן
 צארן שרעקללכען דעם פערשטעהן זאל מען כדי נאר,

 דער אין אז דערמאנען, אויך זלך מען דארף ;פויערלם דל פון
 עקספלוא" דל פערנרעסערט זיך האט עס ווען ,צללט אייגענער

 פאר" אויך איז ארבללט פערזענליכער פויערשער דער פון טאציע
 פויער" קנר פון עקכפראפרלאצע אונפערשעמטעסטע דל געקומען

 זלך האט לללבאייגעגשאפט פון פערגרעסערונג דל ערד. שער
 עקספלו• די אויסגעוואקסען ס׳איז וואס דעם, אין אויפגעדרלקט

 פעי• זלך ס׳האבען וואס ארבללט, פויערשער דער פון אמאציע
 פוי" די פון חשבן דעם אויף פעלדער פרלצלשע דל גרעסערט

"חדשיס׳נלקעם". אין פערוואנדעלט זיך האבען פויערלם די וואם $רשע,
 קאפלטאללסטישער דער פון וואוקם דעם מלט צוזאמען און

 האט ,לללבאייג^נשאפט פון פונדאמענט דעש אויף וולרטשאפט
 דער צווישען "ווידערשפרוך" דער פערשארפט מעהר אלם זלך.

 לללבאייגעג• און 'לללב«אייגענטהומ פון סיפטעם ווירטשאפטליכער
פער• זיך האט ווידערשפרוך דלע־ער ווללט וול טהום־פלסטעם.
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 די און פריצים די צווישען קאמפף דעם פון מיר זעהען שארפט
 פערשיעדענע אין אויפגעגאפען זיך האט קאטפף דעו־ פויערים.
 פער• אויף רעאנירט האבען עלעטענטען פערשיעדענע די פארטען.

 געוועזען איו פראטעסט-פארם נאטירליכסטע די אופנים. שיעדענע
 ־טען19 אין פערשטארקט דאס זיך האט הויפטועכליך אנטלויפען. דאם

 פערגרעסערטער דער טיט אויך ווי ,דערמיט נאר און יאהרהונדערט
 ערקלערען סיר קעגען ייגענע. לייבא די צווישען שטערבליכקייט

 בעווהען האבען ד$ם ווי לכיבאיינענע, די פון צאהל די וואס פאר
 געוואר?]♦ קלענער אזויפיעל יף1א איו רעוויויעס׳ לעצטע די

 צאהל די דאם פאקט, דעו־ אויך איו בעטערקענסווערט זעהר
 צווי• פערגרעסערט שטארק ויך האט זעלבפטמארדען די פון

 געש־ זענען וואם ,לילבאייגענע די האטש ,לבבאיינענע די שען
 די אין פיגורירען שטענדיג פלעגען זעלבפטמארד, פון טארבען

 דערי- פ׳איז און פלוצלונגיגעשטארבעגע אלם לןסטען אפיציעלע
 איו דאס ג$ר צאהל. וייער בעשטיטען צו גענוי שווער בער

 געוועהני א געוועזען זןןנ$ ז^לכסטטארד^ן »זדי זיכ^ר, »פנים
(* ^רשץנונג. ליב^

 אן מיר, נעפינען אויעזד״געריכט סקווירלר פדן פאפירען די אין *(
 —1860) לייבאייגעטהומם־רעכט ©דן יאהר פינף לעצטע די פון טשך דעם אין

 פלוצלונג־געשטארבענע ,זעלבסטמארדען אויעזד דעם אין געוועזען איז (1855
 בעש• דער נאך יאהר פינף ערשטע די אין ,יאהר א אין 73,33 צו ה. ד. ,443

יאהר, א 46,56 צו ה. ד. צופאלען, 272 נאר (1661—1666) רייאוגג

 האט והנלמןר /,ג^וויס^ן «כ$ליידיגט$ן פץ געפיהל ז-ןןר
 אויעקצוגעהן גיכ?ןר וואס שטרעבוע ד^י אין אויפג^דריקט זיך
 לצבאייגןןגטהומם״בעציהונ• די הערשנון עם וואו וועלט. אזא פון

 פון ^אויפשטאנד אמאקטיוו^ן דורך פערשטארקט ווערט נען,
 די לויט זןןנ^ן 1837 ביז 1816 פון עהרע״. ״בעליידיגטער דער

 ביו 1837 פון פריצים! 9 געווארען גע׳הרג׳עט ציפער אפיצועלע
 פריצים אויף אטענטאטען .150 נןןוואר$ ג^׳הרג^ט איו 1855
 .27 געווארק גע׳הרג׳עט זןןנ$ פ^רוואלט^ר .80 אג׳^רך געוו^וען איז

 זענ^ן ציפערען אלע די אז פערגעס^ן ניט מ$ דארף *דערב
 אונטערצינדוג" די פון צאהל די אמת. ריפטיגער דעו־ עט נאך
 שווער אויך איו עם .אויפצורעכענען מעגליך נישט גאר איז גען
 פויערים די וואם .פריצים די פון צאהל די בעשטימען צו



— 35 —

.יאהר 1854-1848 אין מדרגה העכסט? די ןןרר־דכט בק
אוגרוהען. 41 פארגעקומען אה 1830 ניז יאהר 1826 פון

Я ^6 я " 1834 ״ ״ 1830 ״

" 59 " я 1839 ״ 1835

п Ю1 1840 д 1844 ״ מ "

" 1ד2 1845 я מ מ מ , 1849 ״ ״ ъ

Я 137 ,, 1854 מ , 1850 ״

אין פ^רשיקט מק האט פריצים די פאלנען ניט פאר
827) מאן 1030 (1846-1826) יאהר 20 פון משך א אין סיביר

 פאקטען די אט חאט# גמשמיסק. און נקטלאגק האבק
 פןנריאד לזןצטק אין איבקינקחזרט מעהרסטענס אם זיך האבק

 גאנץ דז וחןגק מען האט לדב״אייגעגטהומם־רעכט ד?ןם פון
 אזעלבן בסוד האלטק פלעגק פריצים די ווייל גקזאוסט, וו^ניג

.פאקטק «בדוגות׳דיגק
 מדרגה אהויכע זקזר אין אויסנקואקסק אויך איז עס

 ר^גירוגגם־צדט דןר אין .פויק־ים״במטק די פון צאהל די
 בוג" 556 פון אג׳ערך םארגזגקומק איז טען'-1 דעם ניק^לאי פוץ
 די פון צאהל די יאהר. א בונטען 19 צו דורסטניט ה. ד. ,טק

ה$• זד אץ יאהרק ׳ער40 סוף כיו גקואקסק האט אונרוהק

.פרויענצימער( 203 און מאנספןרזאן
 איז צדט־רקירמגס טענם-1 דעם ביקאלאי פון קד$ צום

 פריצים די פון ווערען" צו "פטור שטרעבונג פויערשע די
 מלט קט5ג??שמ? האט לופט ד??ר אין אז ,שטארק אזוי גקוקק

 ארויס" זיך האט’קלאר זזגהר .פוגאטשאוו־אויפשטאנד גד^ם א
 אמרו• די אין פויערים די פון שטרעבונג דאזיגע די געוויזק

 1854 פון מאניפעסט דעם נאך פארג^קומען זענען וואס ה$,
 מיליטמר• אויף בעפןןלקערונג די נערופק האט וועלכער יאהר,

 קלאגג א פערשפידם דך האט לדבאיינעמן די צוויש^ן .דיגסט
 קןקרוטען, אין פ^רשרדב^ן זיך ווןןט וועלכער יןןדןןרמר, אז

 גן. גישט האט זןס ערד. בזןקומ^ן און ב^פרדט וו^־ען וד?ט
 ז־ןןר אויף גאר איז געזעץ אזא אז !פערזיבערונג קדנע האלפען

.בערוהיגט ניט דך האבען פוי^רים די :גיטא וועלט
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 פוץ אנזאנער גרויזאמע די ,אויפרעגונגען אלע די אט
 *אננע ווי בעוויזען, געגוג 4?וביאד שטורם! קומענדען דעם

 בע' נאהענטע די אויף נ^ווארט האט פאלק דאם שטרעננט
 עך־אויפפלא' א פאר וואס און באייגעגשאפט*ל פון פיראונג
 פויער־שטאנד. דער געווען דאמאלב ס׳איז מאטעריאל מענדער

 אלעק" וואס ווערטעח די אן דערמאנען נאך מען דארף צי
 "עס אדעל: מאסקווער דעם געזאגט האט טער«2 דער כאנדער

 אוי' פון לנלבאיינענטהומס־רעבט דאב אבצושאפען גלמבער איז
 אבגעשאפט אגהויבען וועט ער ביז ווארטען׳ איידעו־ בען,

אוגטען". פון ווערען
 נערעכט. געוועזען איז ו ו ע ש ט ש י ד א ר אז זעהען מיו־

 "געוואלט". האט ער ווניל ,פרניהלט בעקומען האט פאלק דאב
 "*פר’ "געשענקטע" די ווי נעזעהען, אויך ין1ש האבען מיו־

 עס שטארק ווי .זלטען אלע פון "פערקירצט" מען האט ט*ה
 זענען פויערים, די פון אויפרעגונג די זיין ניט אפטמאל זאל
 צו ,לעבענס־בעדינגוגנען ערע*ז לויט פעהיג׳ ניט פארט *ז

 אזא פאר שטעלען ד: טהעטינקדט. פאליטישע אנ׳אלגעמךגע
 זעי אינטערעפען כע*גל די וועלכער *ב .בעפעלקערונגם־שיכט

 צו" אלע ארויס טרעטען *ז נעט^מאמע. מאל אלע ניט נען
 אג" נעטראפען האט אלעמען זיי ווען דאמאלס, גאו־ זאמען

 ארטיגע די אוגגליק. אסטיבעער למשל ווי צרה, אלגעמןינע
 און פלאץ ערשטען רעם פויער ם*ב פארנעמען איגטערעבען

 איז ווידערשטאנד, א צו זיין ניט זאל ער ט*גר ווי דערןבעה
 אנדבה. פאר ס׳איז וואס מיט אבצוקויפען איהם גרינג זעהר

 זעהר מט איז פויערים די פון אקטיוויטעט פאלן־טישע די
 וועניג נאך איז פויערענשאפט די ווען דאן, אפילו’גרויס

 געלד־ווירטשאפט די ווען דאמז^לס, נ^ך בפרט ,דיפערענצירט
ווירקונג. אפדעפערע *ז אויף געהאט שדין האט

 ,איינארטינ געוועזען וועניג אזוי זענען למבאייגענע די
 דא• שוין זענען זיי רעפארמען. די פאר אדעל דער ווי פונקט
 גרופען טעריטארי^לע ®ערשיעדענע אויף צופאלען געווען מאלס
 נובער• די אין אינטערעסען. איינארמיגע האטש בעזונדערע, מיט
 נרעסטעד דער האט , פרובטבאר עט איז ערד דר וואו ,ניעס

 למבאיינענטה.יםער דעם ארלגטראגען נעדארפט פויערים ל*טה
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 -;1 פון הויפט״הכנסות п )"אבראק"(. אבצאהלוגנק נקוןסע
 וועלב?} הכנסות, דן אין בעשטאנק נאד איז ללבאיינקטהןמער

 אנ• פון נאר ק־ד־ארבלט, פון ניט געהאט האבק פויערןם דן.
 פןעלע האבק גובערביעס אזןולקו אין בעשעפטןגונגק. דערע

 »לק־ פון בעפרילק דך איבק־הויפט געשטרעבט פויערים
 גרויסע קלן זל בל האט ערד דן .אבהענגינקלט פערזענלןב^ר

 זןך פ^רקערט, ,האבק גוטבבעדצער דן גק־״אט. נןט ווערדע
 בלשפןיל, א נעזעהק אויבק שוין האבק• מיד וון נעבטארעט,
 -מאבק?} דעו־ אוגטער בלאטעב; און זאמד פויערים דן אנווארפק

 אויף זל האבק ,ערד אוננוצןגע דן פאר אויבקויפב-געלד פון
 בעפי פערזענלןכע דן פאר אויבקויפבעעלד בעקומען אופן אזא

 גקוק איז ערד דן וואו גובערניעס, דן אין פויער. פון רלאונג
 פויערןם טהלל גרעבטער דעו־ האט פרובטבארע און שווארצע
 זל און )"בארשטשןנא"( ערד פריצישע דן בעארבלטק נעדארפט

 פרן• דן פון שטרעבונג דער טיט קעמפפען צו אויסנעקומען איז
 פערבאנד דעם אויב און ערד. דער פון אראבצוטרלבק זל צןט
 פון פריצןם דן טיט ערד שווא־צע דן פון פרןצים דן פון

 דעם פון פלןגעל דעם אונטער נעלונגען איז ערד אונפרובטבארע
 איז צןעלק׳ זלערע עררלבען צו אדעל, טווערער געבןרדעטען

 פק געוועזען נאר וענק פויערן□ דן וולל דערןבער, נ^ר דאב
.בונטען ״כטיבינע״ אבגעזונדערטע איזאלירטע, אויה היג

 מעין" נא־ נןט צוטהללט געווקק א-ז פדיע־נשאפט דן
 איז ללבאייגענטהומם־רעבט דאב ווק צלט, דער צו טא־יעל.

 אכגעטהללט פויערןם דן פון דך האט געוואיען. פערנןבטעט
 א אין געשטאגען איז וועלכער ,עלעמענט פקמעגליבער א

 דן אין פויערןם. מאבע איבערןגער דער צו געגענזאץ שארפען
 זענק שווארצק קלן נעווקק נןט איז ערד דן וואו ,גענעגדק

 פון אורעלטערען דן בעלי־בתים", "פויערןם דן געוועזק דאב
 געוועהנלןך פלענט מק וועלכע פון קולאקעב, הלנטןגע דן

 *דאר אי דא אי, זענען דעם אחוץ בורגמןסטערב. דן בעשטןמק
 *האנדעלב פון פארשטעהער און פיאצענטנןקעס נעוייקען טע,

 א ארלנגעטראגען אוי־ האבק עלעמענטען דן אט קאפיטאל.
 אלטע דן פעריגרןננערט און פויערגשאפט דן אין טונג“צושפאי
געוועלטע« און קלאבען-,צערטהלל דערשענדע דן פון פל־יטןק
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 איזנק פוימרים די פון פאסיוויטמט פאליטישע די אט
 דק פון «פארשטמהק־ די וואם ,דק־פון אורזאבע די ווקמן

 גק־ נישט ממהר האט ראדיקאלמר־אינטמליגמנץ דאטאלסדיגק•
 סט$(ק זץק־זן גיקמלשאפט. די’ זיך פון "אבשקוקק" ווי קקט

 די אן קלאסען המרשקדע די ז־מרמאנט האבק פאדק־ונגק
 האפו טשקעישקוסקי און פוגאטשאוו. פון צדטק שרמקליקן

 אלק מי וומלב? , פראימקטק די פק־טהיידיגט התלהבות טיט
 הדנטינ^ בד דורכצופיהרק "אונמקליך פאר ׳גק־״אלטק האט

 די אז נוט גאנץ גקואוסט האט ער וודל פמרהמלטניסק",
 הדג• בד "פק־ווירקליכט וומרק יא קענען וחולכע פראימקטק,

 אהן פמרטהיידיגמר גקוג האבק וומלק פמרהמלטניסק" טיג?ן
 זדגע ב^פרידיגט ניט האבק רקולטאטק די אויב און איהם.

 די אבגמטהאן חברים זדגע טיט פארט ק־ האט פק־לאנגק,
 און ארויסנמשטמלט האבק זיי :זאך רקואלוציאנמימ איינציגע

 ביי מקלייך דאן גקוקק איז דאם וויפיעל אויף פק־טהיידיגט
 וומל" פאדק־ועק, מאקסימום דעם בק־ינגונגק דאמאלסדיגע די
 הויפט- די ארויסשטזןלק. געקענט נאר דאמאלסט האט טען כע

 במפריי• יורידישע די .געווארען אבגעטהאן’ פארט איז ארבדט
 אלם דינ^ן בק־ארפט האט מאסק ארבדטקדע די פון אונג

 סאציאלןר שפעטק־ און פאליטישק■ זייער צו שריט ק״שטק־
 ארויסגקאגט נעקראסאוו האט נלויבק דיזק אט בעפו־באונג.

ווק־טק־: פאלגקדע די אין
 לדבאייגקטהזמס• די פון ארט ד?ןם אויף אז ס*וו "איך

 צו זך נאד ,אנד^קן אויסגעטראבט מקשק די האבק קץטק
 איך בקרים דק־יבק־ און גרינגער אסך זדן וועט צערשטערק

פרדהדט" די האפנונג טיט
 "זעלבסטשטעב" די זענען וואו ? רקירונג די איז וואו נאי

 ארויסטרעטק געצוואונגק זי האבק וועלכע איגטק־עסק, דיגק׳
 א ווארפק צו גקוג' איז ?ס "ב^פריו^ר". פון ראלזן דעד אין

 צדט ד?ןר אין לדב״אייגקטהום פון ג$שיכט$ די אויף בליק
 פאר" ווי זק-.ק זאל טמן הערשאפט, טענם4 דמם גיקאלאי פון

 איהר ווק גקוקק׳ איז רקירוגג ז^לבסטה^רשקד^ די דכטיג
 נאד אינטקמסען. פריציש? די בעריהרמן צו אויפנמקוטמן איז

 באציאל-מקאנאטישק־ אויבמנאנגקויזק^ר דק־ ווען דאמאלסט,
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 זיך האט עגדערונגען, פערשיעדענע ארויפגערופען האט פראצעם
 נרופזן געוו.יםע א פון הילף די אויף האפענדיג .רענירונג די

 ענטשלאס^נה״ט אנרופען קען מען אויב—ענטשלאפען פריצים,
 אוועק" און—יאהרען ער-50 די פון פראבען אונעגטשלאפענע יענע

 די פון לאגע די "אויכבעפערען וו^גען פראגז? די געשטעלט
 דער־ צו שוועד ניט נעוועזען וואלט עם פויערים". פריצישע

 שריט שוואנקענדע ,אונזיכערזן אלע די אין וויפיעל אויף ווכיזען
 ברעגענדער דער אבגעשפיגעלט זיך האט רעגירונג דער פון

 אדע• די צווישען געפיהרט זיך האט וואס אינטערעפען-קאמפף,
 אנ׳אט־ אין *פארגעקומען איז וועלכער קאמפף, גופא-דער ליגע

 יעדערנע זיך האבען וואם פאלקם־אויפרעגונגען, פון מאפפערע
 ,שטראם רעוואליוציאגערען מעכטיגען א אין אויסניפען -נעקענט

 וראם ,טהעטיגק״ט "אונטעראירדישע" פון אנ׳אטמאפפערע אין
 5פאלקם ד^ר פון עלעמענטען עקפטע די געפיהרט ס׳האבען

.אינטעליגענץ פו־נינדליכער
 פון לאנע שווערע די ניט ,דעפיציטען כרא:.ישע די ניט

 אוגפערשעמטע די ניט בכלל, מלופה־ווירטשאפט גאנצער דער
 אל£־ פאר פארנ^קומ^ן זענען וועלכג? ,בעאמטע די פון גנובות

 זעהר האט ר^גירונג די ותןלכע פון און אוינען די אין מען
 לידבאיי• דאס אז ב^וואופטזק דער אפילו ניט נעוואוסט, נוט

 און האנדעל פון ענטוויקלונג תגר שטערט נענטהומס^רעבט
 דעם ניקאלאי צווינגען נעקענט האט אלץ ניפודאם :אינדופטריע,

 אויב און פריצים. די נעגען ארויסצוטרעטען רענירונג ׳ו-טענם
 אויפנעדעקט בעשכנפערליך האט וועלכער קרים־קריענ, ד^ר
 עקזיפטירט עם זמן כל אז בעוויזען, און פאקטען אלע די אט
 ארנאנף די ה. ד. ,מלוכה די איז לבבאייגענטהום''ארדנונג די

 בעשיצען צו שטאגד אים ניט קלאפען־הערשאפט, פון זאציע
 שונא, "אויסערליכען" דעם געגען זיכערהכיט אייגענע די .אפילו
 פון רעפארם דער צו נ^טריבען י^ האט קריעג דיזער אויב

 נאך האט ער וויול דעריב^ר/ נאר דאם איז פ^ברואר, טען-19
 פויער פון שטרעבונג אונאויפהאלטבארע די בנגוויזען קלאקןר

.פריצים די פון ווערען״ צו »פטור
 אויפגעהויבען זיך חאט רופלאנד" פון "הארץ עכטען אין

 עט איז שונא דער אז טאקע אמת שונא". «אינערליכער ־דער
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 געוועזען איז בעוואוסטזדן פאליטישער דין ,ארגאניזירט נעוועהון
 דער צו האם ן*ז דורך •טטארק געוועזק אבער איו ער :שוואך

 נעפעהרליך געוועזען אויך איז ער .ארדנונג עקזיסטירענדער
 וועל" טיט שונא א געווען איז ראם :צאהל אונגעהויערע זלן דורך
 וועלכע רעגירוגג, די רעכענען. נעמוזט זיך האט מען כען

 !פלנד אויבערליכען געגע! בדשטעהן געקעגט ניט האט
 אינערליבען דעם פון ווערען צו בעזיעגט ריזיקירט אויך האט
.שונא

 גע• מען האט קלאסען־הערשאפט די פערהיטען צו כדי,
 יאהר 1855 פעברואר טען־20 דעם פארם. איהר ענדערען מוזט
 גרעסטע אלע צוזאמענגערופען ־טער2 דער אלעקסאנדר האט

 בעראט^ן ווינטער־פאלאץ אין קאבינעט אין זיך י2ב בעאמטע
 מלחמה, די פיהרען וולטער זאל מען צי פראגע, דער וועגען זיך

 אויסגענומען טאקע האט דאמאלסט און פריעדען שליעסען $דער
 די טאקע "אמת געזאנט האבען וועלכע ,יענע פון מץנו:ג די

 דורכגעדרונגען טיעף איז פאלק רופישען פון מעהרה״ט גרעסטע
 אבער זענען עם נאר פפליכט, זייער פון בעוואוסטזלן דעם מיט
 וואקלען אנהויבען זיך קענען וועלכע עלעמענטען, אזעלכע דא
 5געפעהר אזא אויף שטעלען מט זיך מען דארף ד^ריבער און

 אסך צו ברךנגען אונפערמכידליך וועט וועלכער וועג, ליכען
 נעפעהרליכע די נ.יט ווען און איצט". ווי צושטאנד טווערערען5

 דענירונג די נעצוואהנען האט וועלכע פויערלם, די פון שטימונג
 נע• די דורך פעברואר טען-19 פון מאגיפעסט דעם דורכצויאגען
 אלץ נאך רעגירונג די וואלט י אינסטאגציעם זעצגעבעגדע

 *נרד פערשיעדענע פון הענד די אין שפיעלצלנ א נעבליעבען
 ז.יךב?ו• ה^ט זי ווי נאד יך2גל אבער׳ דערפאר אדעלעע. פען

 "אייזערנער א טיט נענומען ז.יך זי האט שרעק דעם פון רוהיגט
 פאנאנדער• האט וועלכע "קראמאלע", די דערשטיקען ענערמע"
ד^פנונגען". פויערשע דן פון "פונקען די געבלאזען

 *צוו העבער געדויערט האט וועלכער קרים־קריעג, דער
 "נרוי• פון עפאכ?ו דער צו ׳הקדמה אג אלם געדינט האט יאהר,

 רעוואלוציאנ?• די וואם אומשטאנד, דער אט רעפארמען". ע’ס
 "כונטא• דער פון’ אבנעזונדערט געוועזק איז אינטעליגענץ רע

 ניט אלדן איז וועלבע פויערענשאפט, ריש״־נעשטימטער
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 ארגאנל• ^רללטע און שטארקע איז ניט אוועלכע צו פעהלג
 *ארוים זלך מעגליכקללט די ר^גירונג דעד נעגעבען האט זאציע,

 די לטובת אברללסען און לאגע שווערער דעד פון צופלאנטערען
 האט מען תעלכע פרללהללט, יענער פון «לללבאייגענטהימער"

 דאב אין לללכטער נאך ערקעמפפט. טיהע פיעל אזוי טיט
 רע• די חוץ א רעפארמען. איבריגע די מלט אנגעקומען איהר

 נעווארען ארויסגערופען זענען וועלכע גערלכט, וועגען פארטען
 לעבען בירנערליכען פון בעדערפניסען אויסגעוואקסענע די דורך

 מערב-אוי• דער אויף געוו^רען צוגעשניטען זענען ויעלני און
 פוסטע א נאר געורעזען איבערלגע אלע זענען מאדע, ראפעאישער

 ליבעראלע די נאד פערבלענדען קען וועלבע ,פודיט־שפילעריי
 בע• די למשל אזוי .ערשללנונגען״ "פרעהליכע פון ליבהאבער

 עם וועלבע נאך יאחר, 1864 פון רעפארמעס זעמסקע ריהמטע
 באמת איז ליבעראלען", "טווערער אונזערע אזוי ^מאבטען

 פערלארענע דיער פאר פריצים די אבעלוינונג געויועזען נאד
.ממשלה

 געעפענט בר^ט האט פעברואר ־טען19 פון מאניפעסט דער
 אויף קאפיטאליזם. אמת-רילנעט עבטען" דעם פאר טירען די

 אלץ ענטוויקלונג עקאנאמלטע די האט פויער פון ארט דעם
 דעם ,פראלעטאריער פשוטען דעם ארויבגעשטעלט מעהר

 רוסלענדער דעד פון געשטאלט ד^י אין שטאדט־ארבללטער.
 רעוואלוצי־ רוסישע די זיך פעראייניגט סאציאל־דעמאקראטיע

 רללהען איהרע אין פאלק"; "דעם מיט אינטעליגענץ אנערע
 גע• דעד ארבללטער-אינטעליגענץ. די אריין מעהר אלץ טרעט

 און פערהעלטנלסען סאציאל־עקאנאמישע די צווישען גענזאץ
 און שטארקער אלץ ווערט ’,ארגאניזאציע פאללטישע זללער

 פון פארטען נללע די אץ דללטליבער אלץ אוים דך דריקט
.קלאבעףקאמפף

 יאהר, ־טען186ו פון פאריבער זענען וועלבע יאהרען׳ די
 ניט פערבלל זענען ענטוויקלונג, אונאויפהאלטבארער פון יאהרען

 י^הרען ער«50 און ער*40 די פון בונטען סטלבלנע די .אוטזלפט
 פאסירונגען ראבטאווער דל לגבי קלגדער-שפלעל א נאר זענען

 דרום• נאנץ אין’שטרללק^ן אלגעמללגע דל און 1902 יאהר פון
.1903 יאהר אין רוסלאנד



— 42 —

 ן י ט ו י ל י ם ג. האט יאהר 1861 פעברואר -טען13 דען
 א נ ע ל ע פרינצעסין דער פון בריעף פאלגענדען דעם בעקומען

 דן־ן, צו מודיע אייך נויטיג פאר האלט /איך :א נ לאוו ו או פ
 טען*ו9 העט וועט עם אויב אז זאגען, מענשען מלנע האם

 לא• זיך המון דעה וועט אנעזעץ׳ עפעם ארוים ניט פעברואר
 דארף מען ענטפער. אנ׳ענטשיעדענען פאדערען פאלאץ צום זען
 קלאגג: דיזען צו אויפמערקזאמקמט מעהר מיט בעציהען זיך

געפעהרליך". זעהר זלן מאל א קען דעמאנסטראציע אזא
 פעברואר -טען19 העם צונעאיילט. זיך האט רעגירונג די

 דער ווענען געזעץ האס אונטערנעשריבען נעוועזען שוין איז
 עקספלוא• דעה פון פארם די .ללבאייגענע די פון בעפחץאונג

 *עקספלואטא די בעדיטיגען געענדערט, נאד זיך האט טאציע
 ארבץטער• די נעקלערט. ניט קץנער גאה האט גופא ציע

. רייהייט6 פאלשע א בעקומען האבען מאפען
 *יאנו טען-9 ד^ם און יאהר, 44 גאנצע פארבי״י איז עם

 פעטערבורגער טויזענדער צעהנדלינער זיך האבען 1905 אד
 מען אבקשה, מיט ווינטער־פאלאץ צום געלאזען ארבץטער

 רוסלאנד גאנץ אויך און ארביןטער־מאסען די שענקען זאל
 ערש• דער איז פרלהלט פאליטישע די פי^הבט. פ^ליטישע

 אין ענדערזננען די ;בעפר״אונג פאציאלער דער צו טריט טער
 קלאפען־הערשאפט דעה פון ארגאניזאציע פאליטישער דער

 ארבץטער־קלאם פון קאמפף צום וועג דעם אבראמען דארף
 מענשען פון עקפפלואטאציע דער פון פערניכטונג די פאר
 ה^ט רעגירונג די פארמען. איהי־ע אלע אין מענשען דורך

 נעוועזען. מנצח האט זי קוילען. און פבער מיט געענטפערט
לאנג. אויף ניט גאר

 *אר פעטערבורנער די פון פראטעפטעעשריי דעם אויף
 שטער• און פערוואונדעטע די פון קרעפצען די אויף בץטער׳
 טויזענדעד הונדערטער אבגערופען אצונד זיך האבען בענדע

 אבנערופען זיך האבען עם רופלאנד. נאנץ איבער ארבץטער
 מאם• ווילנא, יאדז, ווארשא, ,העלפיננפארפ פון ארבךטער די

 אהן באקו. טיפליס, קועוו׳ ,יעקאטערינאפלאוו באטום״ ,קווע
 צוזאמענגעגאפען זיך זץ האבען אונטערשיעד נאציאנאלען שום
 געפא• האט ארבץטער«קלאם דער מאפפע: מעכטיגע איין אין
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 מאבק זאל וו^לכן ןןרזאמלונג,5 קאנסטיטואירענדזן א דןרט
 ארבייט^ר• די פון ^רשקלאפונג פאליטישזןר קןר צו «סוף

.מאססען
 גןוואר ווזגלק פוטרים אונגליקליכזן אוגזןך$ יומן אזן

 פריץ• פאליטישזן פון פאד^־ונג דער טיט צוזאמ^ן אז וו$ר?ןן
 פלייש און בלוט ארבךט^ר-דאס פעט^רבורג^ר די האבען הייט׳

 ביסל^כוויים זאל מ$ אז געפאדזןרט, פוינןררם-אויך די פון
 ותן• דאמאלס פאלק, פון הןןגד די אין $רד די איבערגןןב?ןן

 י%2 גנןצעהלטע. זנין ארדנוגג אלטער ז־ןןר פון טזןג די ל^ן

 ווןף־ט זי ווןןן שטעדט, די אין רזןוואלוציע די קעמפפען
 אין .1דןןרפןן די אין תןוואלוצקן די דורך אונטערג^שטיצט

אונמ^גלרך•


