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 רעגירונג די פערברוקט וואם אויף
? פאלק פדן געלד /־אס

 דאס ט 5 כרוי ר .ע 5 וו^רט ס א וו ף וי א 1.
 ע ר דע נ א אין און ז נ או בל פאלקם־געלד

?לענדער

*1906 חגם אויף מלוצה*הוצאות ה פון רלםטער דעם לויט <1

מלט צווה העצער יאהר חזען אויסצוגעבען פאר שטעדט יאהר טען
זענען וועלכע רובל, 2,510,972,775 :גענויער - כדליארד, האלב ז א

אופן: פאלגענדען דעם אויף איינגעטעלט
334,729,871 מלוצה״הובות דעקען צו אויף .1

5,545,656 מלוכה־איינחכטונגעץ העכערע ח אויף .2
29,126,155 ם:נאד דחאגען פון פערוואלטונג ח אויף .3
16,359,595 הויף*מןעסטערןום קץזערלעע דאם אויף .4
5,905,279 אויסערן פון מןנןסטערןום דאם אויף .5

374,855,969 קחעגם־־מעןסטעחום דאם אויף .6
104,079,406 פלאט*מעןסטעחום דאס אויף .7
342,614,374 פעאנץ-מ:עםטעריום דאם אויף .8
37,642,177 אינדופטחע און האנדעל פון מעןסטעחום ■אס ד אויף .9

131,228,849 אינערץ פון מעןסטעחום דאם אויף .10
ערד־׳עניעם פוץ הויפט*פערוואלטוע ח אויף .11

36,025,054 אקערנוי און
44,121,888 בולדועם־־מועסטעחום דאס א־ויף .12

477,717,020 פערקעהרס*מ:נ:םטעחום דאס אויף .13
52,060,870 יוסט:ץ*מועסטעחום דאם אויף .14

9,224,910 ה*קאנטראל5מלו דעם אויף .15
1,839,477 פערד״צוצט מלוצה ון5 הויפט״פערוו. דן אויף .16

2,003,076,550 הוצאות חגעוועהנאכע אויף אויס קומט סך״הבל

5,000,000

 דער העבערען עך פ׳וועט אז פאל, דעם אויף
פראוראנט און וראדט5 אויף פרכז

.17
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 ריץפטער אין זענען וואם עקסטרא*הוצאות, אויף .18
פאראויפנעזעהען נץט

 דעד מץט פערבונדען זענען וואם הוצאות, אויף .19
מלהמה רוסץ^*יאפאע^ער

אייזענבאהן נלע דורכפץהרען אויף .20
 געלץ* האט וואם בעפעלקערונג, הער הץלף אויף .21

אונגערעטעע^ז פון טען
נאפט*פראדוקצץאן ח פאר שטץצע אויף .22
 אייזענב.*נעזעל. תפרץוואטע פאר יטטץצע אויף .23

הוצאות אויסערגעוועהנלץכע םך*הכל
צוזאמעץ אויסערגעוועהנלץצע און געוועהנליכע

10,000,000

405,375,775
42,365,250

30,000,000
15,000,000

155,200

507,896,225

2,510,972,775

 און מץעפטערץומס ד לויט הוצאות ח פון איינטץץלונג הזע (2
 יודז^עט*רץץפ-3 אונזער אין אננענומען אין וועלצע פערוואלטונגען,

 -3רץ קלן עט עט מלוכה*קאנטראל, פון טען5ערץ3 ח אין און טער
 אוועק פ׳געהען בעדערפעםען וואסערע אויף רעם, פון בץלד טץגען

 פוץ רץץפטערם רץ אין וולל מלוכה־קאסע, הער פון געלד־־מיטלען רץ
 אייג* זץך געפץעגן מץעפטערץומם און איינרץצטונגען פערשץעדענע

 רץ דעקען צו אויף צאהלונגען רץ ל^זפץעל3 צום הוצאות. ארטינע
 אויסער רוברץקעס אנלערע אין אויך ארלנגעטראגען זענען הלואות

 פאלקם־׳ אויף הוצאות רץ זץך נעפץנען אויך אזוי ;רוברץק טען*1 רעם
 הוצאות רץ אין וולטער, הוצאות־אבטץץלוננען. אלע אין כמעט בץלדונג

 הוצאות, פער^זץעדענע ארלן געהעץ קרץענס־־מץנץםטערץום ראם אויף
 רץ אויסהאלטען רעם מץט עט צוזאמענהאנג ^זום קיץן האכען וואס

 הוצאות־אב* אייעגע אין מיר געפץנען צלט זעלבער דער צו ארמעע;
 מץלץטע־־ רץץן אויף הוצאות דץ צץווץל־־איינרץכטונגען רץ פון טץילונגען

 אדער מעהר א בעקומען קענען זאל מען כדי בעדערפנץםעץ. רץשע
 מלוכה* דץ פון איינטץץלונג דער וועגען פארשטעלונג רץכטיגע וועעגער
 פארנעהמען מען דארף כעדערפנץסען, ווץכטץגפטע רץ לויט הוצאות

אויספארשונג. פערפלאנטערטע און קאמפלץצץרטע א זעהר
 פץנאנצץ* "דער אויספאר^זונג זלן אין האט וו יא ר א א ק

 ארבלט, אזא פארגענומען יאהר" צעהן לעצטע די פון םך*הכל עלער
 1901 ץזי3 1892 פון פערץאד דעם צו בנוגע געניגענד גאר ניט זאגאר

 יא^ד 1901 פון זץך האבען הוצאות געוועהנלץכע דץ ווץ אזוי יאהרען.
 צץפער אויפגעגעכענע די האלטען מען קען אומנעענדערט, וועניג זעהר

 לויטדץ צי_יט. איצטץגע דץ פאר גץלטיג אויך יאהר דאזץנען דעם פון
 פער- ארמעע דער אויף איז וו יא ר א ^וק א ק פון אויסרעכענוננען
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 הוצאות, געוועהגללצע סומע גאנצער דער פון 35% געווארען וו^נדט
 אויף ,5 פלגאנץ*פערוואלטונג-% ד אויף ,6 % - פאלקס*בללדונג אויף

 פענסלעס. אויף ,4%םאללצלל- יף1א אוץ פערוואלטונג אלגעמללגע ך
 טעלע* און טעלעגראפען פאסט, אויף ,4%ארענדעם- און יטטלצע
 - יופטלץ אויף ,3 % - פערקעהרס־מלטלען איויף ,3 % - פאנען

 פון הוצאות אויף ,11/2%בעדערפגלםען- רעללגלעזע אויף ,3 %
 דל און טורמעס אויף פאלקס־געזונדהללט, אויף הויף, קללזערללכען

 אי* פערוואלטונג דל אויף מלוכה־קאנטראל, דעם אויף ארעסט*הללזער,
 אויפטראגען- אויפווערטלגע אויף און מלוכה־־אינדוסטרלע דל בער

.1/2 % צו
 גע* דא האבען מלר וואס אייגטלללוגג, קאשקאריאוו׳ם (3
 דער וועגען רעפנוגג זללן אין פעהלערען: איהרע אויך האט בראפט,

 הוצאות דל ארללן נלט געהען הוצאות געוועהנללפע דל פון אייגטלללוגג
 בראנפען* דל אויף און מלופה*אייזעגבאהנען אויף ות,5מלופה*הו אויף

 הוצאות דל צוטלללען וועלען מלר ווען זעץ, וועט רלכטלגער מאנאפאל.
 בעפרלעדלגט. זלל דורך ווערען וועלפע בעדערפנלפען, ארט דער לויט

 פאל* אויפ׳ן צוטלללען מלר קענען 1897 יאהר פין מלוכה-הוצאות דל
אופן. גענדען

 ר* ע פ ט ר ע וו (48 >% ט ע ז^ז ד יו ב פון ט פ ל ע ה א רך נ׳ע א
 ות, 5 ו ה*ה 5 ו ל מ דל און ט א ל פ ם ע ד ,ל י ה ס א ד ף וי א ט ד נ ע וו
פ* ר ה ע ק ר ע פ דל ף וי א (23׳4 >% ל לל ט ל ע ט ר ע ל פ א ך ר ג׳ע א

. י£' ־£ ס

?3^-^ ת
5

 ש ס £ 5
מ פ י? י

% ,!28 

19,9% 

% 5,4 

12,2% 
% 20,3

£ ?
•

• ־¥
£ ״“•

365,236 לאגד פון בעשלצונג דל .1

258,558 הובות אויף צאהלוגגען .2
70,016 פערוואלטוגג אינערללצע דל .3
158,554 קאנטראל הער און פלנאנץ׳־פערוו. דל .4

264,198 טעל. און פאפט פערקעהרס־מלטלען, דל .5

3,1 %
3,6 %

1,1 %
3,1 %
3,1 %

 מלוכה־פערמעגעגס, דל איבער פערוו. ח .6
40,888 איגדוסטרלע און לאנד־וולרט. דער ^!שלצע

45,546 פאלקס־בללדונג דל .7

15,171 פערוואלטונג רעללגלעזע .8

41,343 טורמעם דל און גערלכט דער .9

40,123 ארענדעס און שטלצע פענסלעס, .10
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 ל" א וו ר ע פ ף וי א (20 )% ל ע ט פ נ ו פ א וו: ר ה ע מ ,ן ע ל ט ו מ
 אני* נאר און ארענדעס, און ^וטוצע פענפועס, טונג,
 רעלוגי׳ "יוסטוץ", אויף געהט דרווצעהנטעל א ערך
פאלקס-בולדונג. און בעדערפניסען עזע

 רעם פון הוצאות געוועהנלוצע ד איינטוולען ואל מען אויב (4
 אופן, אננעדוזענעם אויבעץ העם אויף זץ גרופורענדוג יאהר, טען-1906
טאבעלע: פאלגענדע ח בעקומען זיך וועט

478׳8 פלאט העם און ארמעע אויף
334,7 הובות דן אויף צאהלוננען אויף

158,9 מלוכה-פערוואלטונג אויף
351,8 קאנטהאל העם און פעאנץ־פערוו. אויף
477,7 פערקעהרפ-מוטלען אויף

52,0 יוסטוץ אויף
44!, פאלקס־בולדונג אויף
 לאנד־ אינדוסטחע, האנדעל, דעם תוטיצע אויף

75,4 פערד-צוצט און ווורטיטאפט
29׳1 פערוואלטונג רעלועעזע ח

23,9 ״׳״

% 16,7

% 7,8

% 17,4
% 23,7

2,6%

2,2%

3,7 %

1,4 %

 א במעט ט ד נ ע רוו ע פ ווערט יאהר 1906 העם אין אויך
 ע, דמע א ד: ף וי א (48,4%) ביודזשעט ם דע פון פט תעל

 ל־ א וו ד ע ה־פ ב ו ל מ ד: און ת ו ב ו ה-ה 5 ו ל מ דן ,ט א ל פ ם ע ד
 אויף אוועק געהט (41)%!, ביודו^ועט פון צעהנטעל פוער טונג.

 ה*קאנ*5טלו רעם און פערקעהרס*מ:טלען אויף פיגאנץ־פערוואלטונג,
 "בלל־־ "יוסטוץ; אויף געהט (10,9%) צעהנטעל איין נור און טראל
 האנדעל, רעם שט:צע פאלק, פוץ בעדערפעסען" "רעעלועזע און דונג"

וו. או. און אינדוסטרוע
 אויסגערעצענט ם־זענעץ וועלבער אין טאבעלע, פאלגענדע ד (5

 1900-1899 יאהר אין בעזונדער נעגענתזטאנד יעדען אויף הוצאות דן
 הוצאות-ביודזשעט גאנצען רעם צו פראצענט־פערהעלטמס העם לויט
 פון הוצאות-בוודזשעט העם פערגלעכען צו מעגלוצקלט ך אונז עט

לענדער. קולטורעלע אגרערע פון ביודז׳שעטען דן מוט רוסלאנד
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אלגעמללנע דל !.
6,72 8,82 7,78 מלוכה־פערוואלטונג

26,62 18- 11-, מלוכה־־הוכות .2

10,21 20,98 31,46 פלנאנץ-מלניסטערלום דאם .3
פון בעשלצונג ה .4

15,78 12,31 12,40 • מלוכה דער

7,8< ׳ז13 9,85 זלכערהלט תאינערללצע .5
4,11 5,96 10,14 וולפענ^אפט און בללדונג .6
8,62 3,81 ׳א02 פערקעהרס־־מלטלען .7

0,68 3,44 1׳75 אונטערנעהמונגען איגדום. .8
רע־ און צלעלען פערשיעדענע .0

19,37 !9,55 !0,42 בעדערפנלפען ללגלעזע

 7׳24

23,74

7׳15

17,50 

5׳30

9,63

9,10

1׳26

3,16

16,94

7,17

19,27
15,19

5,95

4,92

1׳03

10,56 
29,54

5,65

25,44 

6,86 

3,80

2,07

1׳90

14,18 26,37 21,98

 אוןאויף מלוכה־פערוואלטונג מלוכה־הובות, מלללטארלזם, אויף
 נעדערפנלסען ד אויף הללסט ראם ^זטלערן, דל אויפמאנען דאם
 סך א נד פלא רו אין ק ע וו א ט ה גע ג נ רו גל רע ר דע פון

 אויף פערקעהרט, מלוכות; אנדערע אין וול געלד מעהר
 פאלקם־בעדערפניסעץ אגדערע און פערקעהרס־מלטלען אויף בללדונג,

 ל וו ד, ל יגע ווענלגער סך א נד פלא רו אין ק ע וו א ד,ט נע
מלוכות. אנדערע אין

פלאט און ארמעע דל ף וי א הוצאות דל 11.
ת. ו כ לו מ רע דע נ א אין און נד לא ם רו אין

 אין פלאט און ארמעע דל א־ויף הוצאות דל פון וואוקס דעם (1
 פאלגענדע דל פאר אונו שטעלט צללט לעצטע דל פאר רופלאנד

טאבעלע:
51,967,000 בעטראפען מלללטער אויפ׳ן הוצאות דל האיען 1837 אין

1847 ..... 74,277,000
1857 . . . . 101,848,000
1867 ..... 127,250,000
877! ..... 190,087,000
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1887
1897

1906

211,842,000 .

293,790,000 .

374,805,969 .

 ת ו א צ ו ה ע כ ן ל נ ה ע וו ע ג דן דך האבען אלזא, יאהר, 70 פאר
 אי" מאל, 7/!2 אין כמעט פערגרעסערט ארמעע ד: ף ויי א

 רעכע" עט שוין געלד, סומע אנ׳אונגעהויערע יאהר יעדען נעהמענדןג
 אבגערןסען ווערען מענשען טויזענדער הונדערטער וואס דאס, נענדןג

ארבי״יט. טעגלןכער דןער £ון
 אויף הוצאות געוועהנלןכע דן םערגלי_יכען זאלען מןר אויב (2

 בעקומעץ מןר וועלען .מלונות, אנדערע אין און רוסלאנד אין ארמעע דן
 צןפער דן געווארען אנגעגעבען זענען עם וואו טאבעלע, פאלגענדע דן

יאהר: 1897 דעם פאר
 בעטראפען ארמעע דן אויף הוצאות דן האבק 1897 אין

 290,790,000 רוסלאנד אין ...
 290,955,000 די_יטשלאנד אין ...

 236,515,000 םראנקרי_יך אין ...

229,515,000 ענגלאנד אין ...

169,469,000 עסטרןןך״אונגארן אין .
91,181,000 איטאלןען אין . . .

 ט מ ה ע נ ר ע ם ע ע מ ר א די ף וי א הוצאות ע ר ה י א ט וי ל
 וי־־ ר ג ע ל א ן ע יט י וו צ ט ד א ן ע ט תז ר ע ם ע ד ד נ א ל ס ו ר

מלונות. סע
 רוסלאנד אין פלאט דעם אויף הוצאות דן פון וואוקס דעם (3
טאבעלע: פאלגענדע ת פאר אונו יטטעלט

דעם אויף הוצאות געוועהנלןכע דן האבען 1837 אין
10,869,000 בעטראפען פלאט

1847 ..... 14,689,000

1857 ..... 20,427,000

1867 ..... 18,183,000

1877 ..... 28,102,000

1887 ..... 39,959,000
1897 ♦ • • ♦ . 85,274,000
1906 . 104,079,406

 ךי ךזי ה^בען אלזא, ר ה יא 70 לעצטע דן פאר
 ^ערגרעסערט לאט פ ם דע ף וי א הוצאות געוועהנלןכע

מאל. 10 אין במעט
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 אויף הוצאות געוועהגללבע ד: פערגלללכען זאלען מלר אויב (4
 מלר וועלען מלוכות, אנדערע אין און רוסלאנד אין פלאט דעם

 גענו- זענען צלפערן ך וועלכער אין טאבעלע, פאלגעגדע ד קומען
:1897 יאהר דעם פאר מען
דעם אויף הוצאות געוועהגללכע ד האבען 1897 אין

85,274,000 רוסלאגד אין בעטראפען פלאט

206,370,000 ענגלאנד אין

99,329,000 פראנקרללך אין
77,702,000 שטאאטען פעראיינלגטע
38,817,000 דללטשלאנד אין

36,173,000 איטאליען אין

13,201,000 עסטרללך־אונגארן אין
 ט וי ל נד א סל רו האט מלוכות סע וי גר אלע פון

 ל* ר ד העם ן גומע ער פ לאט פ רעם ף וי א הוצאות רע ה אי
 וועלכע ענגלאנד, רעכענען עט זאל מען אויב און ,ט ר א טען

 ארומגערלנגעלט איז זל ווללל אניאויסנאהמם־לאגע, אין זלך געפינט
ארט. צווללטען רעם פערנעהמען רוסלאנד וועט וואסערען, מלט

 און ארמעע דל א־ויף הוצאות געוועהנללצע דל אויסער (5
 ג|אנ־־ דעם פון 30% ביז 25 פון יעהרללך אב נעהמען וועלכע פלאט,

 זעהר נאך פערווענדט מלללטארלזם דעם אויף ווערט ביודזשעט, צען
רא סט ק ע רובל מלליאן 4,717 פון הוצאות. א ר סט ק ע פלעל

1897 בלז 1862 פון אויסגעגעבען האט רעגלרונג די וועלכע ת, או צ הו

 קרלעגס-בעדערפנלסען אויף דלרעקט געווארעץ פערברויכט איז יאהר,
 אויסערגעוועהנללצע אלע פון 23,5% הללסט דאס רובל, מלללאן 1,107

 אוים־־ זעגען וואס רובל, מלליאן 1,880 דל פון דעם אויסער הוצאות.
 האפענס. בויען און אייוענבאהנען דורבצופלהרען אויף געווארען געגעבען

 ווללל מלללטארלזם, פון השבון דעם אויף טילל גרויסער א אויך פאלט
 געבויט זלך האבען האפענס און אייזענבאהנעץ טללל גרעסטער דער

 זאגען, דיענדלג מגזם גלט דערלבער קען מען קרלעגס־צוועקען. צוללעב
 פון ט פ ל ע ה א ן ע מ ו נ ע ג ב א האט ם ז ל ר א ט ל ל ל מ ר ע ד דאם

הוצאות. אויסערארדענטללכע ע ל א

 אין מלוכה-הובות ף וי א הוצאות דל 111.
מלוכות. אגדערע אין און נד א רוסל

 פראצענטען צאהלען צו אויף הוצאות דל פון וואוקס דעם <1
 מלר קענען יאהר 70 לעצטע דל פאר מלוכה־־הובות דל דעקען צו און



— 10 —

טאבעלע: פאלגענדער דער יץ1פ זעהען

 מלוכה■ ח דעקען צו הוצאות ך האבען 1837 אין
בעטראםען חובות

1847

1857

1867
1877

1887

1897
1906

23,483,661

33,553,156 .

62,915,857 .

99,485,769 .
158,683,258 .

269,887,883 .

258,558,316 .

334,729,871 .

 פון וואוקס דגגם צוללעב זלך, האבען יאהר 70 לעצטע ד: פאר
 גע* זלל פאר ווערען וואס פראצענטען, ך אויך און מלוכה־־הובות דל

 פערגרע* מלוכה-חובות ד: ף ויי א ן נגע לו ה צא ד: ־צאהלט,
מאל. 14ג/3 אין סערט

 נע־ מלוכה רוסלשע דל האט הר א י 1850 אין <2
 אויף אוץ 5,34% הלואות אינערללצע דל אויף דורכ^ונלטללך הלט ־צא

 גע־־ מלוכה רוסלשע דל האט הר א י 1887 אין .6,75 אויסערללצע דל
 אין .4,70% דורשנלטללך ת או הלו הרע י א ף ויי א הלט צא

 גע־ פראצענט דורצ^גונלטללצען דעם פון גרריס דל אין ר ה יא 1897
 ה^ט ן הרע יא טער-90 ד: פון ן ע מלט אין .3,8% בלז פאלען

 ק־■ נ א ר פ ,21/2 % ט ל ה א צ ע ג ת ו א ו ל ה ע ר ה י א ף ויי א ד נ א ל ג נ ע
 רעם, נאך גלללך יאחר, 1904 אין .3,0% דללטוצלאנד ,3׳1% ך דלל

 הלואר, ער^זטע דל איז מלחמה, דל געווארען ערקלעהרט איז עם זול
 יאהר 1904 פון הלואה צוועטע דל ;5 ג/3 אוייף געווארען געמאכט

 וואס ,הלואר, לעצטע דל און ,6% אויף ^ז־רין געשלאשען געווען איז
 צו- דעם פאר ליאנג נלט יאהר 1906אין יצרן געווארען געמאצט איז

. 7 % וול העכער רוסלאנד געקאפט שוין האט דומע, דל זאמענרופען

 ען האלט ארם דאס ף ויי א הוצאות דל 17.
 רוסלאנד אין ף וי ה קללזערללכען דעם

מלוכות. אנדערע אין און

 הויף קללזערליכען פק מלנלסטערלום דעם פון הוצאות דל (1
 :אופן פאלגענדען דעם אויף אוים זלך דרלקען יאהר 70 לעצטע דל פאר
 ז דעם אויסהאלטען אויף הוצאות דל האבען 1837 אין

6,782,900 בעטראפען הויף קילזערללכען
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1847
1857

1867
1877
1887

1897

1906

9,321,200 .

11,653,600 .
10,933,500 .

9,479,000 .
10,560,000 .

12,967,800 .

16,359,595 .

 ף וי א הוצאות דל זלך האבען יאהר 70 לעצטע דל פאר
 ןיאויסהאלטעןדעםקללזערללכעןהויףפערגרעסערטא

 אויסער וואס דעם, אויף קוקענדלג נלט מאל, ב האל א מלט צוולל
 געווארען פערווענדעט צוועקען זעלבע דל א׳ריף איז מלוכה״נעלד דל

קווע^גן. אנדערע שן אויך שמען גרויסע זעהר נאך
 אויסהאלטען אויף הוצאות דל פערגלללכען זאל מען אויב <2

 אויש־ אויף הוצאות דל מלט רוסלאנד אין הויף קללזערללצען דעם
 פרער דל און מלוכות אנדערע דל אין הויפען קללזערללכע דל האלטען

 דל בעקומען זלך וועט )צלוולל־ללסטען(, רעשבללקען דל שן זלדענטען
 דעס פאר צלפער דל געגימען ווערען עם וואו טאבעלע, פאלגענדע

יאהר: טען<905
פאר הויף קללזערללכען דעם אויסהאלטעץ אויף הוצאות דל

 רוסלאנד אין בעטראפען האט יאהר ־־טען1905
 עסטרללך־אונגארן אין

 פרללסען אין
 איטאללען אין

 ענגלאנד אין
פראנקרללך אין פרעזלדענט דעם

 ^זטאאטען פעראיינלגטע צפוףאמערלקאנלשע דל אין
אין דאס צוגעבען, נאך מען דארף דערצו

 מארק 32,500,000
 מארק 15,810,000
 מארק 15,716,000
 מארק 12,190,000
 מארק 11,865,000
 מא״ק 1,800,000

 מארק 800,000
האבען עננלאנד

 דלהצנסות, שן אבגעזאגט זלך צלוולל-ללסטע דער צוללעב קענלנען ד?
 גע" הכנסות דאזלנע דל און גלטער, קללזערללכע ד איין טראנען וואס
 עסטרללך" אין אויך איז זעלבע דאם מלוכה-קאסע. אין ארללן הען

 אלם נלט נאר בעקומט קללזער דללטשער דער פרללסען. און אונגארן
 ער וואס הכנסות, מלט זלך בענוגענט ער ;דללטשלאנד שן קיסר
 ף וי א הוצאות ס וי ר נ דל ט וי ל פרללסען. שן קענלג אלס האט

 פערנעהמט הויף קללזערללכען העם אויסהאלטען
 נ* ע ל ם וי א דל צוול^זען ארט ערשטען דעם רוסלאנד

מלוכות. דלשע
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ד דע פון פעדמעגענם אזן גןטער ד: .־ג
.ד נ א ל ס ו ד אין ע ן ל י מ א פ ר ע כ ן ל ר ע ז ץ ק

 מלוכה* דער פון אסןגנןרט ווערען וואס סומעץ, ה אויסער (1
 פאמןלןע: קןןז.ערלןכער דער פון מןטגלןעדער דן נאך האבען קאסע,

 נןטער׳ אודיעלנע דן פון איינטראג (2 און מןטלען פןגרדענלןכע (1
 פאמןלןע. ער5קןןזערלן גאנצער דער געהערען וואס דן, פון ה. ד.

 נע* וואם פערמעגענס, און איינטראגען דא נאך זענעץ אויסערדעם
 איינטדאנ^ן און פערמענענם דן גופא: קיסר פון פערזאן דער הערען

מאיעסטעט. ער5קןןזערלן דין פון קאבינעט דעם פון
 קןןזערלן:ער דין פון קאבןנעט דעם פון לאנד*גןטער דן (2

 פון סומע א אויף ןר2סן אין הויפטזעכלןך דך געפןנען מאיעסטעט
 נערטשןנער און אלטאיער אדום נעהמען און דעסיאטןן 42,500,000

 צום נאך געהערען דעם אויסער גאלד־גרובען. רי_יכע דן מןט גענעגד
 אוץ קרןם אין לןוואחע )וון מאיאנטקעם גרויסע איינןגע קאבןנעט
אנהגרע(.

 ירשנ׳ען געבורט זןן.ער לויט ק^נ^ן רועלכנג פערזאנען, "דן (3
 איברןנע דן ;מלוכה*פומען דן פון נעהאלט מגקומען טראהן״, דעם

 פוץ נעהאלט בעקומען פאמןלן^ קןןזערלןכעד דער פוץ מןטנלןעדער
 ארויס זןך גןט דערבןן קאפןטאלען. און איינטראג^ן אודיעלמג דן

 און סומען ספעצןעלע געהאלט, יעהרלןכער א פימ^ץ דאזןגע דן פון
 וועדט קעחגר קןןזערם דעם פאר עישפיעל, צום נעשענקען. בעזונדערע

 אן נעבארענס*טאנ דןער פון אנהויבענדןג יעהרלןך, ארויסגענעבען
 מןנדןג ווער^ן דן ותגן און רובל 33,000 צו מןנדןג, ווערען דן בןז

רובל. מןלןאן 1 צו וואהנונג א איינארדנען אויף זוהן יעדער ב^קומט
 אין טער*1 דער פאוועל אייננעפןהרט האט אודיעלען דן (4

 קןןזעדלןכער דער פון אויסהאלטוע דן יף1א איז דאן יאהר; 1795
 476,000 מןט פערמעמגנם אונבעווענלןכע געווארען בעשטןמט פאמןלןע

 קאפןטאל דאזןגען ד?$ם צי קאפןטאלען. ספעצןעלע און לי_יבאייגענע
 פוץ ב^פרצאוגג דן פאר רובל 48,659,000 געווארען צונעגעבען נאך איז
 איינטרא* דן האב^ץ יאהר 1796 אין פויערןס. לןןבאיגענע אודיעלנע דן

 טן>ן*1896 אין אק 2,238,070 בעטראפען גןטער אודיעלנע דן פין נען
רובל. 20,000,000 ןז3 דערגדןןכט איינטראגען דן האבען יאהר

 בעשטאנען איז הויז ע5קןןזערלן דאס ווען יאהר, 1810 אין <5
 די סון' געהאלט זןןער בעקומען האבען וואס מןטנלןעדער, 5 פון

1רדע הוצאות דן פון צןפער אלגעמןןנער דער האט סומען, אודיעלנע
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ר. 385,000 בלז גרללכט
ר. 1,413,000 •.;•יף ו קללזערל. רעם ^רן מיטגללעדער 16 בלל 1840 אין
ר. 3,324,000 • 23 . 1860

ד. 4,887,000 • . . . 35 . 1880

ר. 5,161,000 * 46 . 1896

 אודיעלנעם דעם פון אין (1897־1797) יאהר 100 פון משך דעם פ.אר
 מלטגללעדער דל אויסהאלטען אויף געווארען ארויפגעגעבען פערמעגען

 דלזער אין ;תבל מלללאץ 236 העכער פאמלללע קילזערללכער דער פון
 138,637,000 מלטג. איינציגע פאר געהאלט יעהרללכע :ארללן געהען סומע

 55,000,000 וו. ז. א. צופוצעץ איינארדנען, זלל פאלאצען, בויען אויף
 242,000,000 אונטערשטלצונגען פפעצלעלע און נעשענקען אויף

7,764,000 פעלד־צוגען און רללזען אויף הוצאות
!0,646,000 פאלאצען אודיעלנע דל אויף

 ר. 87,070,000 נאד זענען רובל 236,800,000 פומע גאנצער דער פון
 דער וועגען "געזעצען דל פון גרונד הגם אויף געווארען ארויפנעגעבען

 ארויסגע־ זענען 149,000,000 וול מעדר און פאמלללע" קללזערללכער
בעפעהלען. אלערהעכסטע בעזונדערע ל־ויט געווארען געבען

 7,900,000 פערנומען ערד אודיעלנע דל האבען 1896 יאהר אין (6

 געווען דיעסיאטלן 5,720,000 זענען שטה דעם פון און דיעפיאטלן
 הע־ 2,000,000 וול העכעד זלך האט יאהר זעלבען דעם אין וואלד.
 זלך האט ערד איברלגע דל אויף און ארענדע אין געפונען סיאטלן

 זענען טלללווללז וולרטשאפט, זעלבסטשטענדלגע א טלללווללז געפלהרט
 פער־ דל פון רשלמה דער אין צלנז. אויף געווארען אבגעגעבען זלל

 געפלנען צלנזען, געבראכט 1896 יאהר אין האבען וועלכע מעגענס,
 און לאנד־־גלטער 10,000 פלש־פאננערללעץ, 1000 מלהלען, 1500 מיד:

 פאברלקען 100 האפענם, 100 האנדעלם־געשעפטען, 850 גערטנער,
 יאהר זעלבען דעם אין וו. ז. און בערג־־גרובען 100 זאוואדען, און

 5,178,000 בעטראפען וואלד־־וולרטשאפט דער פון איינטראגען דל האבען
 איי־ נאך געפונען אודיעלען דל אין זלך האבען דעם אויסער רובל.

 א שלללף־פאברלק, א זעג־־מיהלען, אינדופטרלע־אונטערנעהמונגען, נלגע
ווללנגערטנער. ^ין טהלל־פלאנטאצלעם צוקער־פאבריק.

 יאהר 1896 דעם פאר האט ווללנפערקויף דעם פון אומזאץ דער
 1,500,000 פון פומע א אויף ווללן פלאשען 2,000,000 בלז דעתרליכט

 קאפלטאל דעם אויף 5% ריוה רללנער דער בעטרעפט דערבלל רובל.
ארללנגעלעגט. דערללן איז וואס רובל, מלללאן 7 פון
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 אין ג נ דו ל פ*בן לק א ם ף ויי א הוצאות דן ¥1.
מלוצות. אנדערע אין און רופלאנד

 פאר פאלקם־בילדוגג פאר מןנןפטערןום דעם פון הוצאות דן (1
אופן: פאלגענדען דעם אויף אוים זןך דרןקען יאהר 70 לעצטע דן

פאלקס* פאר מןנןפטערןום דעם פוץ הוצאות דן האכען יאהר 1837 אין
ר. 2,304,720 בעטראפען בןלדונג

ר. 2,829,724 . 1847

ר. 2,946,890 . • * 1857

ר. 7,036,952 . * • 1867

ר. 15,660,762 . • 1877

ר. 20,744,848 . • 1887

ר. 26,475,867 . • ♦ 1897

ר. 44,121,888 . * * 1^06

 פון הוצאות דן ך זן בעץ הא יאהר 70 לעצטע דן פאר
 פערגרע* פאלקס*בןלדוגג פאר מןגןפטערןום דעם

 גרע* פער גע ן דאז דן נאר מאל, 22 אין כמעט פערט
 ר* ע וו ן ג או ף וי א הויפטזעצלןך ן גע נ גא גע ז אי סערוגג

 לעהר-אגשטאלטען מןטעלע און העכערע זןטעטעץ,
פאלקפ-שולען. אמת׳ע עלעמענטארע דן אויף נןט און

 מןגןפטערןום פון הוצאות דן פון רשןמה אויספןהרלןצע דן . (2
אופן: פאלגענדען רעם אויף אויס דך דרןקט פאלקם*בןלדוע פאר

 פער* און אדמןנןפטר.אצןע צענטראלע דן .1
ר. 1,292,962 עצןרקען3לעהר* דן איבער וואלטונג

ר. 4,898,479 אוגןווערזןטעטען דן .2
ר. 11,577,166 וו. ז. א. רעאל^ט. פראג., גןמנאדעם, .3
 און עלעמעגטארע דארפןשע, 'שטאדטישע, .4

ר. 13,519,323 פאלקם*שוהלען
ר. 1,661,732 פעמןנארןעס לעהרער־אינסטןטוטען, .5
ר. 2,212,670 לעהר*אגשטאלטען פפעצןעלע .6
• דעם פון געהאלט דאם פערנרעפערען אויף .7

ר. 2,200,000 לעהר*אגשטאלטען ח אין פערסאגאל
ר. 1,423,306 אגשטאלטען טלןכע5ווןסענ^א .8
און געלעהרטע דן אוגטערשטןצונג אויף .9

2,9 % 

11,0% 
■26,0 %

•30,6 %
3,8%

5,0%

<9%
-3,2%
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 פראפעסארען פון פערפערטלגונג דל אויף
אנדערע און געבללדעס אויף הוצאות .10

סך־יהכל

ר. 1,951,499
ר. 3,384,751

ר. 44,121,888

4,4 %

8,2 %
100%

 יןדרלטעלפוןאלעהוצאותפוץדעםמלנלסט^ינארא
 ס- לק א פ אמתיע ף וי א געהט פאלקס״נללדונג פאר ם ו ר:
 בלל- העכערע און מלטעלע דל אויף געהט איברלגע ראם ,ן ע ל ה ו ט

צוקומען. ניט קען פאלק ארעמע דאס וועלכע צו דונג,
 פאלקס- אלע אויף פערווענדט מען האט יאהר 1899 אין (3
 פאלקס״בללדונג* העם פון רשות אונטער׳ץ זלך געפלנען וואס תזוהלען,

 הער פון ;רובל 25,041,340 - סלנאד, הללללגען !רעם און מינלפטערלום
 דלז^ פון 82% אדער מלללאן 20 ודל העכער זענען פומע דאזלגער
 איינ" נעזעלשאפטללכע אונזערע פון נעווארען ארללנגעטראנען הוצאות

 מיעשטשאנסקע פויערשע, דל שטעדט, דל זעמסטוועם, >דל רלכטוננען
 ך ר ניע א מלוכה, דל גלט 14% ך ר ניע א קהללות<׳ אידליטע און
.קלרכען־־אללנרלכטוננעץ און קלרכע דל 2%

 אויף מלוכה דעד■ פון הוצאות דל בללדען ענגלאנד אין (4
 פראנק" אין ביודזשעט; גאנצען רעם פון 10% כמעט פאלקס״בללדונג

 אין ;2,8 0ס/ עסטרללך אין ; 6 % אנ׳ערך פרללסען אין ;6,4 % - רללך
 נ" א נ רעם פון 2% נאר רוסלאנד אין און ,2,6 איטאללען%

.מלוכה־־ביודז^עט צען
 דללט" נאך זלך שטעלט רוסלאנד פון אבנעשטאנענקללט דל (5

 דעס פון הוצאה פון גרויס דל פערגלללכען מלר וועץ ארויס, ללכער
 דעד פון פערזאן יעדע אויף דורכשניטללך פאלקם־־בללדונג־מלנלםטערלום

 י. 1897 אין מעריב״אויראפא אין און רוסלאנד אין בעפעלקערונג
פאלקפ״בללדונג פון מלנלסטערלום דאס אויף אוים קומט איןענגלאנד

פערזאן יעדע אוי.ף ק. 84 ר. 2 צו
......................................ק 11 ר. 2 פראנקרללך
......................................ק 89 ר. 1 פרללסען
......................................ק 64 ר. 0 עסטרללך
......................................ק 55 ר. 0 אוננארן
......................................ק 21 ר. 0 רוסלאנד

 און ן נע נ הלו צא ב א אידל^זע דל ¥11.
.שטללערץ

 וועלצעל ^וטללערן, און אבצאהלוננען אלגעמללנע דל אויסער (1
 לעגט אונטערטהאנעץ, רוסלשע איברלנע אלע וול צאהלען אידען דל
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 בעזונדערע נאך שטענדןג אידען אויף ארויף רענןדונג רוסןשע ד:
 דאס נעווארען, בעשטןמט אין יאהר 1794 אין שטלערן. איבערןגע

 פערנעהמען צו רעכט דאם פאר צאהלען צו מחויב זענען אידען ד:
 דא־ די אט קרןסטען. דן וון מעהר, צווןיען אין נעוועדבען מלט דך

 געמוזטצאה* ס׳האבען וועלכע נג, הלו צא ב א דאפעלטע דגע
 און יאחר 20 העכער עקדסטירט האט פרויענצןמער, דן אויך •לען
יאחר. 1817 אין געווארען אבגעשאפט איז

 ע* רוק ד אידןשע דן פון ן נגע הלו צא ב א דן (2
 גע־־ בןבער אידןשע פון דרוקען דאס איו יאהר 1845 אין מען. ■ר

 בןל־־ דאס וועלכע דרוקערי_יען, אידןשע 2 אין נאד קאנצענטרןרט זועץ
 האט פאצט־־געלד דאם פאכט. אין אבגעבען פלעגט דונגפ־מןנןסטערןום

 לעהר־־אנשטאלטען. אידןשע דן אויף ווערען פערברויסט געדארפט
 נעווארען ביכער אידןש^ זענען פאכט דעם צולןעב וון אבער אזוי

 עפענען צו אידען ערלויבט יאהר 1862 אין מען האט טי_יער, זעהר
 כדי און בןכער, אידןשע דרוקען צו אויף דרוקערמען מנןעות אהן

 אי׳־ דן פון בעקומען פרןהער דך ס׳האט וואס הכנסה, דן דעקען צו
 רובל 20 אנ׳אבצאהלונג געווארען בעשטןמט איז דרוקערמען, דןשע

 שנעל־ קלןןנע פון רובל 120 האנד־־מאשןן, יעדער פון יאהר א
מאשןנען. נרויסע פון יאהר א רובל 240 דרוק־־מאשןנען,

 לןכט־אבצאהלונג, דן בעשטןמט נעווען אין יאהר 1844 אין (3
 פרויען אידןשע דן וואס לןכט, דן פון אבצאהלונג דן הןיסט דאס

 אבצאהלונג דאדגע דן ימי־טובןם, ערב און שבת ערב אן :צןנדען
 לעהר־ אידישע גרןנדען און אויסצוהאלטען אויף בעשטןמט נעווען איז

 אבגענעבען אויך אבצאהלונג דאזןנע דן פלעגט אנפאנג אין שוהלען.
 נדויסע פארקומען דערבןן פלעגט עס וון אזוי נאד פאצט, אין .ווערען

 פומע געמןןנזאמע דן בעש!טןמט יעהרלןך איצט ווערט ־שווןנדלער?ןען,
 און געבען צו מהויב זענען אידען דן וואס לןכט-אבצאהלונגען, פון
 בע־־ און פאנאנדער אלןןן דערנאך שוין טןןלען קהלות אידןשע דן

 צאהלען. דארף קהןלה דער פון מןטגלןעד יערער ווןפןעל שטןמען
 יעהרלך אן, יאהר 1851 פון בעטראפען האט סומע דאןןנע דן

 משך דעם פאר איז בערןכטען אפןצןעלע דן לויט און רובל 230,000•
 לןכט־אב־ געווארען ארי_ינגעטראגען יאהר 1878 בןז 1863 פון צי_יט

 נעווים שוין סומע דן איז איצט קאפ. 54 רובל 4,188,721 צאהלונגען
רובל. מןלןאן 10 וון העכער

 די בעשטעטינט געזעצלןך רעגןרונג דן האט יאהר 1839 אין <4
 1 אידעי כיי עקדסטןרט אן לאנג פון שוין האט וואם אבצאהלונג,

 דערען אכצאהלונגען דאדגע דן קאראבקע-אבצאהלונג. .דן
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 פון ה::סט >דאס כשר אויף בהמות ד שלאכטען פאר (1 גענומען:
 עוף< יעדען >פון כשר אויף עופות שלאכטען פאר (2 בהמה(, יערער

פונט(. יעדען >םון פל::ש כשר׳ע די פערקויפען פאר (3 און
 קאראבקע־־ ד: פון סומע גאנצע ד: איז גרוים וו: העם, וועגען (5

 ס׳זענען ;ידיעות גענויע קצן נ:טא איז אידען אלע פון אבצאהלונגעץ
 אין קאראבקע־אבצאהלונגען פון סומען ד: וועגען יחעות נאד דא

שטעדט: בעזונדערע

ר. 54,000 בעטראפען ורלנא אין קאראבקע־אבצ. ד: האט 1876 אין
ר. 127,187 ..... 1889
ר. 147,908 ..... 1906

ר. 161,137 . אדעס . . . 1883
ר. 175,320 ..... 1886
ר. 212,485 ..... 1898

ר. 292,786 . . . . . 1904

ה מלוב ר דע ענטשטאנען איז וי ז א וו: ^111.
 ער איו וי ז א וו: און ד נ לא ס רו פון חוב

ד: פון ף וי ל ר ע פ אין ן ע ס ק א וו ע ג ס וי א
יאהרען? 100 לעצטע

 פ:נאנץ־ ר: איז יאהרען משך לאנגען א פון פערלויף אין (1
 כמעט דאס שלעכט, אזויפ:על אויף געווען רוסלאנד פון ס:סטעם

 אר>* הוצאות ע כ נל: ה ע וו גע ד: האבען ר ה יא ן דע ע י
 ר דע און הכנסות געוועהנל:כע ד: ן גע שט: רגע ע ב
 ן ע ר ע וו ן ע ס א ל ש ע ג ך :ל ר ה ע י כמעט ט ג ע ל פ ט ע ש ז ד יו ב

דעפ:צ:ט. א מ:ט
 X^^^¥ אין מלחמה-אוץ א פ:הרען פלעגט מלוכה ד: ווען און

 האס פלענט יאהרד״ונדערט צ1\ רעם פון העלפט ערשטע ד: אין און
 איז נ:ט וועלבע פארנעהמען פלעגט ז: ווען אפט-אדער פארקומען

 ׳ץ5אוי און אויףדעריבשה פעסטונגען גבויען אונטערנעהמוננען גרויסע
 גענויט:נט ז:ך דערויף מען האט אייזענבאהנען( קויפען און בויען ים,

 ר דע און הוצאות אויסערנעוועהנל:כע גרעםערע אין נאך
 דע- צו כדי מעהר. אלץ געוואקסען ז אי דעפ:צ:ט

 נ* ע וו ז:ך נ נ רו ג: רע ד: פלעגט דעפ:צ:ט דעם קען
 קרעד:ט< >אינערל:כער גופא רוסלאנד אין וו: ת או ו הל צו ן דע

2
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 אזא אויף און קרערלט! )אויסערללכער אויפלאנד אין אליך אזוי
 איז וועלכער ,מלוכה־הוב דער ן נע א שט ט נ ע ז אי ן פ יו א

געוואקסען. מעהר אדן מעהר אלץ ווללטער וראם
 לעצטע דל פאר ענטוולקעלט דך האט מלרכה־־הוב דעד וול (2
טאבעלע: פאלגענדע די אונז ווללזט יאהר, הונדערט

ר. 514,061,689 - בעטראפען מלוכה-הוב דער האט 1817
ר. 1,345,000,000 . * • • • 1823
ד. 2,049,500,000 . . . . . 1843
ר. 2,254,359,967 . • • • . 1867
ר. 2,366,047,709 . . • . . 1876
ר. 4,698,500,000 . ♦ . • • 1881
ר. 5,250,000,000 . • • • ♦ 1886
ד. 5,589,000,000 . ♦ • • • 1895
ר. 6,497,300,000 . • • • . 1902
!־.6,600,000,000 . ♦ • * 1904

 פערנרעפערט זלך האט וולפלעל ף וי א 1.צ
 ב ע צולל רוסלאנד פון מלוכה־־ה־וב הער
1905-1904 אין אן פ יא מלט ה מלהט הער

? ן ע ר ה א י

 האט מלחמה, דל געווארען ערקלעהרט ס׳איז וול דעם נאך נלללך
 דל פון ריטלמה דל איבערזעהען צום נענומען זלך פינאנץ־מלנלפטערלום דאס

 צו זלל מענללך וול צוועק דעם מיט יאהר 1904 דעם אויף הוצאות
 בא- אונפערברויכטעם איבערנעבללבענע דל מלט צוזאמען פערקירצען.

 פון פומע א נעבללדעט פערקלדצוננען דאזלגע דל האבען נעלד רעם
 אויף ווענלג זעהר נעווען נאך איז פומע אזא נאד רובל. מלללאן 300

 פלנאנץ־מלנלסטערלום דאם זלך האט דעריבער און מלחמה דל פלהרען צו
 אין געווארען נעמאכט איז הלואר, ערשטע דל הלואות. פאר גענומען

 נע- איז דערנאך פראנק. מלללאן 800 פון סומע א אויף פראנקרללך
 אין רובל מלללאן 150 אויף הלואה אינערללכע א געווארען מאכט
 פך- פראנק. מלללאן 500 אויף הלואר, אניאינערללכע נאך יאהר ענדע
 ת או הלו נעווארען געמאכט הר א י 1904 אין איז הכל

 מען האט יאהר קומענדלגען דעם רובל. ן ללא ל מ 670 ף וי א
 פערלוייף אין און נרעפערע נאך און הלואות געמאכט וולעדער

 1,006,800,000 א ז בל ן ע ה ל נטל ע מען האט הר יא 1905 פון
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 דא־־ ח אויף וואם דעם אויפער יאפאן, מוט מלחמה די אויף רובל
 מעץ וואס סומען, אלע פערווענדען צו אויסגעקומען איז מלחמה דגע
 אויגופט אין מלוכה־הוצאות. פערשועדענע פון איינגעשפארט האט
 ביודזשעט דעם אין נאר פערענדוגט, מלחמה ח זוך האט יאהר 1905
 רובל מולואן 405 פון פומע א דך געפונט יאחר ־־טען1906 אויף
 דער מןוט פערבונדען זענען וואס אויפגאבען, ח דעקען צו אויף

 דוזען פון אפרול אנפאנג אין רעגירונג ך האט נאך דערצו מלחמה.
 נאפו* דו צוזאמענרופען רעם פאר צי_יט קורצע א מיט ^יוין יאהר,

 און רובל 843,750,000 אויף הלואר. א געמאכט דומע, דארסטווענע
 מלחמה ד: אויף הוצאות דו לוקווודורען צו כדי הויפטזעכלוך אויך
 ר דע בולדעט ר ה יא 1906 מאי ־־טען1 צום יאפאן. מוט

 א מוט אכט פון ע מ פו א נד לא ם רו פון מלוכה-הוב
 צולועב אז הווסט דאס (8,520,000,000) רובל רד א לץ ו מ ב האל

 אויף פערגרעפערט מלוכה־־הוב דער זוך האט יאפאן מוט מלחמה דער
 האט רובל ארד מולו וו וו צ העכער רובל. 1,920,000,000 א

 רעכענענדוג ניט שוין פאן, א י מוט מלחמה ו ד געקאסט
 אומגעקומע־־ דער אבגעקאסט ס׳האט וואס מולואנען, הונדערטער דו

 אין נעהמענדוג עט און פעסטונגען צורואינורטע דו אוץ פלאט נער
 אונ- דוזער פון קרבנות מענשלוכע טויזענדער הונדערטער דו אכט

מלחמה. גלוקלוכער

 פוץ און רוסלאנד פון מלוכה־־הוב ר דע
מלוכות. אנדערע

 האט מלוכה-הוב הר י א פון ס וי ר נ ם דע ט וי ל (1
 צוווו־ ם דע פערנומען הר א י ־־טען1897 אין ד נ פלא רו

 מלוכות, סע וי גר ברוגע י א אלע צווו^עץ ארט טען
 סיזענען וואו טאבעלע, פאלגענדער דער פין זעהען דאס קען מען ווו

 פונטען אין אויסגעדרוקט מלוכות, איינצעלנע פון חובות דו פארגעבראכט
 רובל(: 10 אנ׳ערך איז פטערלונג פונט )א פטערלונג

בעטראפען האט 1897 אין מלוכה-הוב דער
פראנקרווך פון

רופלאנד
ענגלאנד

דווט^לאנד
 עפטרווך־אונגארן

איטאליען

פט. ם. 1,224,046,280
פט. ם. 670,389,100
פט. פ. 644,909,847
פט. ם. 609,823,000
פט. ם. 606,400,000
פט. פ. 209,296,000
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סט. פ. 283,045,771 יטפאנלען
סט. פ. 198,585,916 שטאאטען פעראיינלגטע צפלףאמערלקאנלשע

 אאלסטלץ, סטאטלסטלקער אמערלקאנער דעם פלן ידלעלת דל לליט
 דל האבען צללט, שפעטערדיגער א פון צלפערן דל ברענגט וועלכער

בללד: אזא פארגעשטעלט מללבלת גרעסטע דל פלן הלבות

בעטראפען האט יאהר 1901 אין מללכה־הלב דער
דאלאד 5,800,691,814 פראנקרללך פון

דאלאד 3,167,320,000 רלסלאנד
דאלאד 3,000,926,304 ענגלאנד

דאלאד 2,583,983,780 איטאללען
דאלאד 1,727,994,620 שפאניען

דאלאד 1,159,791,000 עסטרללך־־אלנגארן
דאלאד 1,107,711,257 שטאאטען פעראיינלנטע צפלףאמערלקאנלשע

דאלאד 557,626,622 דללטשלאנד

 אליבען־־אליסנערע־ אלע דל פלן הובלת דל זענען אן צללט יענער פוץ
 מללכות אנדערע אין ;ווענלג זעהר אליםגעוואקסען מללבלת כענטע
 רלם־ פןן מללבה-הלב דער אבער געווארען. קלענער זאגאר זלל זענעץ
 איינגענעבן^־ נלט דער צלללעב צללט, זעלבע דל £אר זלך האט לאנד

 דערלבער אלן פערנרעסערט, שטארק זעהר יאפאן, מלט מלהמה נער
 ארטלויט ערשטען רעם פערנעהמען קענען גלכען אין רלסלאנד וועט
 מללל* 4 ארעד רלבל 8,520,000,000) הובלת איהרע פלן גרליס דעם
דאלאר(. מלללאן 255 ארד

 קלרם דער אלמנעבלטען זלך האט לול צ1.
מללכה^רענטע? רלסלשע דל ף לי א

 אי פלנאנסאוו "וועסטנלק אפלצלעלען דעם פלן ידלעלת דל לליט
 בלל מללבה-רענטע 4% דער פלן קלרם דער האט פראמלשלענאסטל״

 דעצעמבער אין געהאלטען רלבל 100 פלן ווערטה נאמינאלען איהר
 )נאך יאהר ־טען1904 יאנלאר ענדע רלבל, 100,50 יאהר טען*1905
ר. 96,00 מלהמד.( דל געווארען ערקלערט ס׳איז לול דעם

ר. 93,25 געיוען קלרם דער איז מאנאט .איןמערץ
ר. 91,50 ״פעטראפאוולאווסק״( פלן אלנטערנאנג רעם )נאך אפרלל

ר. 89,50 געפאלען< איז פארט־ארטלר ללל דעם מאך דעצעמבער
ר. 88,00 $זווגע קלרם דער איז 1905 יאנלאר

ר. 83,50 (אמיסלצ ל3 געפעבט דעס )נאך ■מאי
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 1906 יאגואר
פעברואד

ן "עגעקורסדעראיז

 מערץ
אפריל

דומע גאסודארסטווענע דל ווען ( מאי
פונקצלאנלרט האט ( יונל
 דומע< ד: פאנאנדערלאזען דעם >נאך יולל

אליגוסט

ר♦ 81,00
ר. 80,00
ר. 78,00
ר. 74,25
ר. 75,00
ר. 75,75
ר. 71,50
ר. 69,75

 אויף קורס אין פאלען אזא פון בעדללטוגג דל אבצושאצען כדי
 ר דע בעת דאם אכט, אין נעהמען מען דארף רענטע מלוכה דל

 נ־ ייגע א דל ן ע האב רובל, איין ף לי א אלט פ קורס
 היזק, רובל מלללאן 80 רענ-טע דער פון טהימער

 רעגטעהאט דער אליף היזק דער אז אליס, קומט אופן אזא אליף און
 אין אליסגעדרלקט זלך יאהר הללנטלנען פון העלפט ערשטער דער פאר
רובל. מלליאן 800 פון סומע דער

 דל פאר אומגעעגדערט זלך האט ווי \11.
 גאלד, בארעם סומע דל יאהרען לעצטע

 פון מלוכה־באנק אין זלך געפלנט ס א וו
? ד ג א ל ס ו ר

 גאראנטלרט אונז בלל ווערט פאפלער־געלד פון אליפטליש דער
 און מלוכה־באנק, אין זלך געפלנט וואס גאלד, בארעם סומע דל דורך

 פאפלער־געלד דאס וולפלעל אליף וולסען ווללען מלר אליב דערלבער,
 סומע דל אין עם גדלים וול זעהען צו וולכטלג איז גאראנטלרט, אין
מלוכה־־באגק. אין זלך געפלנט וואס גאלד, בארעם פון

 דל לויט זלך האט יאהר ־־טען!900 פון יאגואר ־טען1 צום
 173% אליף גאלד איינגעפונען מלוכד^באנק פון בערלכטען אפלצלעלע

 100 דע ע י ף לי א אז הללסט דאס פאפיער־געלד, סומע דער פון

 ען וו גע ק באג פון אסע ק אין איז פאפלער־געלד רובל
 טען-1903 דעצעמבער טען^1 צום נאלד. אין רובל 173

 רובל 581,000,000 פון פומע דל אליף פאפיער־געלד נעווען איז ר ה א י
 ר. 100 דע ע י ף לי א הללסט דאם ,852,742,000 גאלד-אליף און

 ״טען1 צום ד. גאל רובל 145 ן ע וו ע ג ז אי פאפלער־־געלד
 פאפלער־געלד וול גאלד, מעהרער געווען איז יאהר ־־טען1904 יאגואר

 ־־1904 דעצעמבער ־טען1 צום רובל. מלללאן 323 פון םומע א אליף
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 ר., 822,700,000 סומע ד: אויף פאפלער־נעלד געוועץ איז יאהר טען
 ת הללסט ראם רובל, 1,022,186,000 פון סומע א אויף נאלד און

 מעהר שוין פאפלער־נעלד סומע ך איבערגעשטיגען האט גאלה סומע
 רובל 100 יעדע אויף און רובל מילאן האלב א מלט 139 אויף נלט

 צום גאלד. רובל 123 וול געווען נלט מעהר שוין איז פאפלערעעלד
 נאר גאלד מעהר געווען שוין איז יאהר ־טען1905 יאנואר טען*1

 ־־1906נואר יא ־טען1 צום און רובל מלללאן 170 סומע דל אויף
 פאפלער־געלד, נאד גאלד, ניט שוין מעהרער נעווען איז הר יא טען

 נאלד, פומע רל ארלבערנעשטלנען פאפלער־געלד סומע הל האט דערבלל
 מלללאן 290 אויף פאפלער־־געלד, פון אויסטויש העם פערזלכערט וואס
 קומט פאפלער־־געלד רובל 100 רע ע י ף וי א און רובל

גאלה. רובל 95 ך ר ניע א ל וו נלט הר ע מ ם וי א ן וי ש

פער־ פאר לעגען מלטלען ע כ ל ע וו \111.
נ- ל ר נ ר ע ם צו בדי ,ן ע לל ט ר א פ ע נ ע ד ע ל ש

? ט ם א ן־־ל ר ע לל ט ש דל ן ע ר ע נ

 "דל פראנראם: איהר אין שרללבט פערזאמלונג" רוסלשע "דל (1
 מלללטער־קרעפטעץ דל פון קאמפפס־פערטלנקללט

 פוץ נג צו ל בעש דל ים, פין וי א און מזה ב י דעד ף וי א
 קרלעג^פערקעהרס־מלם־ דל און מלוכה־גרענעצען דל

 ע פ ו ט ש ע מ א ק ל א פ א ז א דערנרללכען מוזען לען
 דערבלל און רוסלאנד, פון גרויפקללט דעד ענטשפרעכען זאל וועלכע
 געשאפען מלוכה־בעשלצונג, דער פאר נויטלג איז וואם אלץ, דארף
 פוץ ארבללט און מלטלען אייגענע איהרע מלט גופא לאנד אין ווערען
 מלללטער-קרעם- דל אויסהאלטען דעם פון לאסט די און פאלק, איהר

 דער פון בעפעלקערונג דל אויף מאם גלללכען אין ללנען דארף טען
 פא" עקאנאמלשע און פלנאנצלעלע דל מלוכה. נאנצער
 רוס< בעפרללען צו ף וי א ט ע ט כ ל נער זללן דארף ללטלק
ס וי א דל ף וי א אגע ל אבהענגלגער דער פון לאגד

 פראטע- צו ף וי א און מערק און ן זע בער שע דל נ לע
 אינדוסט- רוסלשע פון ענטשטעהונג דעד זשלרען

 פראדוקטלווער דער מלטוולרקען און ן ע ג נ ו מ ה ע נ ר ע ט נ ו א ע ל ע ל ר
ארבללט".
 זיין אין ערקלערט אקטאבער" טען-17 פון "פעראיין דעד (2

 וועלכע הוצאות, גרויסע הל אנבעטראכט אין "נעהמענדלג פראגראם:
 בדי מלוצה״קאסע, דער יאהרען נאהענטסטע דל אין פאר שטעהען
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 אויפגאבען, קולטורעלע ווןכטןגע אונפערמלדלןכע, ך פערווןרקלןכען צו
 וועל* מלוכה־שוץ, ם דע פערשטארקען צו כדי אויך און

 מן־ רע זע נ או פון נג או בוי בער י א דן רט דע א פ כעד
יפ פץ וי א און יבשה ר דע ף וי א ן ע פט רע ר־ק ע ט לן
 דן פרן ג נ צו ר ן רק ע ם דן ף וי א האפען נןט מען ן קע

 דן ף וי א און ביודזשעט־־רשימה ר דע אין הוצאות
 שוין נאד .שטלערףלאסט ר דע פון פערגרןנגערונג

 מעהר א פערווןרקלןכען צו זלן מעגלןף וועט צלטען נאהענטסטע דן אין
 דן ארןבערטראגען און שטלערן־סןסטעם גערעכטןגע און ראצןאנאלע

 שטאר־ מעהר דן אויף אקסלען שוואכע מעהר דן פון שטלערן־לאפט
 דער ענטשפרעכעץ זאל אבצאהלונגען דן פון פערטללונג דן כדי קע.

 נט" ע צו פאר מיר לעגעץ צאהלער, דן פון צאהלונגס־פעהןגקלט
 פרא־ פון גרונד דעם אויף לערן שט ע קט רע דן דן ן ע קל ן וו

 פערקלע־ ז ל וו כ ע ל ם ן ב און איינטראגם־בעשטלערונג גרעסןווער
 דולף פרא דן ף וי א לערן שט אונדןרעקטע דן ן רע נע

נויטווענדןנקלט". ערשטער ר דע פון טען
 קאנסטןטוצןאנעל־־ אדער פאלקס־־פרלהלט", פון "פארטל דן (3

 "איבערקוקען :מןטלעץ פאלגענדע פאר לענט פארטל דעמאקראטןשע
 ע" י ן ע ט כ רנן ע ם צו כדי מלוכה־הוצאות, דן פון ביודזשעט דעם
 בעשטןמונג לער ז ט וי ל ן, נע זע וועלכע הוצאות, נע

 ענט* פערגרעסערען און פראדוקטיוו נןט ,ס וי ר נ ר ע ןן ז ט וי ל און
 פאלקם־בעדערם־ ווירקליכע דן אויף מלוכה־אויפגאבען דן שפרעכענד

 ענטווןלף דן אויפקויפס־אבצאהלונגען. דן פון אבשאפונג דן נןסען.
 ;אונדןרעקטע דן פון השנון דעם אויף שוטלערן דןרעקטע דן פון לונג

 שטלערן אונדןרעקטע דן פון נ נ רו נע ע ל רק ע ם אלגעמןןנע דן
 אויף שטלערן אונדןרעקטע דן פון אבשאפונג זע ל וו ט ן ר ש דן אוץ
 די פון רעפארם דן ;פאלקם־מאסען דן פון געברויכס־פראדוקטען דן

 איינטראנס־' פראנרעסןווער פון גרונד רעם אויף שטלערן דןרעקטע
 שטל־־ פראנרעסןווע פון איינפןהרוננ דן ;פערמענענם־־בעשטלערונג אוף
 פאלקפ- פוץ פראדוקטען דן בןלןגער מאכען צו כדי ירושות. אויף ערן

 דער פון ענטווןקלונג טעכנןשער דער מיטצוווןרקען כדי און געברויך
 גרע" דן פערקלענערען מען דארף אינדופטרןע, און לאנדווירטשאפט

 ענטשפרעכען ט ע וו דאס ל ע פן וון אויף גע>ףאבצאהלונגען,
אינדוסטרןע־־צוולגעץ. איינצעלנע דן פון צושטאנד העם

 סאציאל־דעמאקראטןשע רופלענדער דן (4
 דן ם א ר ג א ר פ איתר אין פאר לעגט ןן ט ר א ר־פ ע ט ל ב ר א
 ר־־ ע ם ם ה י א און היל ן גע ן ד נ ע ט ש ם ע ד פון נ נ ו פ א ש ב א
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 די פאלקס־בעוואפגו^נג, אג׳אלגעמללנע דורך בללטען
 •ד און שטללערן ע קט רע דל נ או ע אל פון ג נ בשאפו א
 ף ו• א ;יער ט ש פראגרעסלווען א פון ג מוג ל שט ע ב

ירושות. און הכנסות
 קאנפערווא־־ דל פאר לענען אופן אזא ף וי א (5

 מל* רעם אויף הוצאות ח פערגרעסערען מ׳זאל פארטללען ע וו ל ט
 גרענעץ* נללע ארללנפלהרען אויך און אלטע ח בלל בלללבען ללטארלזם,

 ל־־ וו זלל אז הללסט דאס שטללערן, אונדלרעקטע און אבצאהלונגען
 שטללערף ד: האר א ף וי א פערגרלנגערען :ט נ לען

 גרע׳־ פרא בורזשואזע ד: לק. פא מען ארע פון סט א ל
 אין בעשרענקונג קלללנע גאנץ א פאר לעגעץ פארטללעץ ע וו ל ס

 פערקלע" אנ׳אונבעדללטענדע מלוכד^הוצאות, ד: פון ביודזשעט העם
 אוץ גרענעץ־אבצאהלונגעץ דל און שטללערץ אונחרעקטע די פון נערונג

 ד. איינטראגס־שטללער, פראנרעשלווער פון איינ^רהרונג שרלטווללזע א
 פערגרלנגערונג נע לץ ק נץ א נ א פאר לעגען ץ ז ה.

 נ" רע ע שוו בע :ט נ ק, אל פ פון טץל ארעמען ם דע פאר
 נור בעפעלקערונג. דער פוץ קלאסען רלכע ד: דלג

 פאל* דל פאר לעגט פארטלל סאצלאל־־דעמאקראטלשע דל
 דל פון אבשאפונג פאלקאמע דל מיללטארלזם, פון אבשאפונג קאמע

 שטלל* פראגרעסלווען א פון ארללנפלהרונג דל און שטליערן אונדירעקטע
 דל פאר קעמפפט אלללן זל נאר ה. ד. ירושות, און הכנסות אויף ער

 דערצו, שטרעבט און ארבללטער^פאלק פונ׳ם אינטערעסען ווירקללכע
 וואם יענע, אויף ווערען ארלבעתעטראגען זאל שטללערן־־לאסט דל אז

טראבעץ. צו זל אימשטאנד זענען


