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 קלאפ־אטוידט בעקומען האט 1861 פעברואר טען־19 דעם
 רום׳ זעלבע דאם טען.51 העט ניקאלאי פץ רובלאנד אלטע דאס

 י ק ם נ י ל ע ב פובליציסט* רוסישער דער וועלבער וועגען לאנה
 פון בילד שרעקליכסטע דאס איז "דאס געשריבק: אזוי האט

 האבענדיג ניט מענשען, טיט האנדלען מענשען וואו לאנה א
 אמעריקאנער די פון אויסרץד כלומרשט׳דיגען דעם אפילו דערויף

 קיין ניט איז נענעו־ דער אז טענהץ, וועלכע פלאנטאטארס,
 גערופען אלדן דך האבען מענשען וואו לאנה א פץ מענש;

 סטיאפ" וואסקא, וואגקא, :צונעמען מיט נאר נעמען מיט ניט
 פערזענליכקמט, די נאד ניט וואו לאנה א פון ;פאלאשקא קא,

 וואד נאר ,געזיכערט נעווען ניט איז איינענטהום אץ עהרע
 ארדנונג, פאליצץאישע קמן עקזיפטירט גישט אפילו פ׳האט

 פערשיעדענע פון הברה נרויפע א נעהערשט נאד האט עס וואו
פלינדערער". נעוויפ^נלאזע פון בעאמט^

 פעברואר טער־19 דער איז יאהר 1831 בה 1861 פון אויב
 דעריבעה נאד דאס איז טוב, יום אנ׳אפיציעלער געוועזען דאך
 דער אויסנ^קומען אויך איז טאג אייגענ^ם דעם אין ווייל

 אויף ארויף איז צווץטער רעד אלעקפאגדער ווען ,טאבעל־ט^ג
 די אין איז וועלכער , 1881 מערץ טער־1 דער .טהראן דעם

 גע־ קאטקאוו און טעשטשערפקי ווי ,למט אזויגע פץ אוינען
 די ג$געב?ון האט פ^ברואה טען־19 פון פועל־יוצא דער ווען

 אבצושווא* צוערשט ג^ל^גענהלט געוחגשטע די רעאקציאנערען
 ד^ר און טאג דגנם פון כאראקטער יום־טובדיגען דעם כען
 געקומען ענדליך פ׳איז זמן. צו מבטל גאנצק אין איהם נאך
 מען האלט פעברואר טען519 פון פמערען דאם ווען ,צמט אזא
 און בעאמטע הברה "יענע און ,פערברעבען פאליטישען א פאר

אדויפנעצויגען איצט האבען וועלכע פלייגדערזנר" געוויפעגלאזע
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 אויף קוקען אננעהמבען האבען ,מאסקע שענערע א זיך אויף
כעלמדיגונג. אפערזעגליבע אויף ווי דעם׳

 וענק וועלבע לעג^נדעם, פיעל^ די אויף קוקענדיג ניט
 פון געשיכטע דער ארוס אויסג^וואקסען צייט אקורצער אין

 44 אפילו טאג דיזער באמת האט !פויערעףבעפרמאוגג דער
 כאראכך יום־טוב׳דיגען קמן געטראגען ניט אויך צועק יאתר
 פאקט: איגטערעסאנטען איין דערמאנען נאר וועלען מיד טער.

 בע־־ העם וועגען מאניפעסט *פון פראיעקט ערשטען רעם אין
 איז וועלבער ,טאג דעם ״אין :םטאנען;גע איז טאג פימאונגס

 טרמע אוגזערע אלע* פאר און אונו פאר שמתה פון אטאג

 האט עם וועלכען אבער, פראיעקט רעם אין אונטערטהענער".
 דיזע שוין מען האט פילארעט, מיטראפאלןט דער פא־געלץגט

 ערקלערדנבס־ בעזונדערען איין אין .ארויסנעווארפען ווערטער
 דערמאגט ניט האב "איך אזוי: ראם ער מאטיווירט בריעף
 קמזעדס אין זמן געזאגט נישט ואל עם כדי ,שמחה די זועגען
 אונטערטהאנעח טדמע פיעלע וועלבען מיט ווארט, אזא גאמען
 דעם אין רוסלאנד איו באמת און מיטפיהלען". ניט זועלעז

 האט פרמהמט ערקלעהרטע די שמחה. פון וימט געווען טאג
 אזא פאר געפאסט וואלט עם ווי ,איינדרוק דעם נעמאכט ניט

 פער־ מאמענט. היסטארישען פמערליכען און גרויסארטיגען
 אונבע־ "דונקעל נעווען איז איינדרוק ערשטער דער קעהרט!
פ־עהליך. עט גאר און שטימט

 אומשטענ־ די טיט דאס זיך ערקלערט גראד געוויסען א אין
 ידי .נעווארען פראקלאמירט איז פרמהמט די וועלכע ב* ,דען

 בעפימי זץער* אין נענלויבט ניט אלמן ווי האבען "בעפרמער"
 בעפרמטע. די פאר נעהאט מורא האבען און אוגנס־שליחות

 בעאמטע ניט און בעאמטע למראל? פין "הברה אונגעתוירע די
 מיטלען בעשטימטע אננענומען האט פלינדערער" נעוויסענילאזע

 נע• ניט קנעכט־איינעגטהימעה די נעגען בעשיצען־ניט צו זיך
 "חברה" אונזער האט שונאים דיזע פאר פריצים-נמן! די גען

 בעשיצען צו געזוכט דך האט זי .געהאט מורא וועעג זעהר
 נאיר געדארפט איינענטליך האבען וועלבע פויערים, די נעגען

 האט מען איידער פריהער, צמט א נאך .זיך פרעהען און דאנקען
דער ,ו ו ע צ ו ו א ט ם א ר ו ו א ק א י האט ׳ דיפרמהמט ערקלערט
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 ארויפנענע. אמת צום ליעבע אוים האט וועלכער "ענטזדאפט׳/
 פראיעקט א אויסגעארבניט ,דעקאבריסטען חברים דיג?? בען

 גע־ האבען וואם ,גענעראל־גובערנאטארען צניטווניליגע וועגען
 פערשטיקען בי_ים פאלמאבט עוחיגליכע אויסער־ג האכען זאלט

 רעם געגען ארויסגעטראטען איז י א ק ס נ א ל ווען .אונרוה^ן די
 שטעלען ניט דך וועט פאלק ראפ אז ,דערווניןענדיג פראיעקט,
 דער פון אבדכטען נוטע אלע טיט פיהלט ער ווניל ,ענטגענען
 אזג• האט וועלכער בעפרני^ר, דער קיסר, ד^ר האט רעגירונג,

 אלין איז "ראם נ??ענטפערט: אלק,5 דין געליעבט בעגרענצט
 ערב אבער קען ווער ווארט^ן: אין האלט פאלק ראפ זמן כל
 לעבען יאק ארנינפיהרען נעזעץ נניע דאס וועט מען ווען אז (זלן
 די ה. ד. (האפענונגען זלנע אז ,זעהען וועט פאלק דאס און

 וו^ר געווארען׳ מקוים ניט איז פערשטעהט, ער ווי פרכהניט
 בי• א אין אתין ניט דאמאלסט וועט ער אז ,דין ערב קען

 שי• צו שפעט דין שוין וועט דאמאלסט ? פערצווילפלונג טערער
 דארף מען בערוהיגען. צו מענשען בעזזגדערע דאגען פון קען
.ערטער די אויף דין אצונד שוין זאלען זיי

 רעדאקציאנפ־קאמיכיעם די פון מיטגליעדער פיעלע פאר
 אין פארנעקומען פ׳איז וואס אלץ, סודות בסוד געבליבען איז

 מערץ ־טען5 דעם ביז 1860 אקטאכער טען־10 פון צניט דער
 פאנאנדערגעלאזען האט מען ווען טאג, דעם פון ה. ד. 1861

 האטפער- מען ווען טאג, דעם ביז רעדאקצןאנפ-־קאמיפיעס די
פעברואר. טען־19 פון מאנ.יפעסט דעם עפענטליפט

 גענעראלען, צוגעשיקט נזען האט גוכע־ניעס אלע אין
 נובער׳ די בני בעאמטע כפעציעלע אלם ,פלעעל־אדיוטאנטען

 דער ביי ^אלקסיאונרוהען פארקומען ס׳קענען ווי אדי .נאטארען
 פאלגענדע מיליטער דעם געווארען אכגענעבען זענען ,בעפרניאונג
 אדער מיליטעתכעאמטע די צו פערארדנונג א ו( ן בעפעהלען

 אויף געווארען בנןשטימט זענען וועלבע ,מיליטער-קאמאנדעס
 אזן שטעדטלעך שטעדט, די אין טהעטעקניט־עקדקןציא:פ די

 די צו פערארדנונג איין (2 .מערב-גובערניעס די * פון ער5דער
 דארפען וועט מען אז , פאל דעם אויף מיליטער־אגפיהרער

 פאלקפ-אויפרעגונג די איינצושטילען מיליטער-מאבט געברויבען^
 גובערנ.יןןם־מערב די פון הויפט-פערוואלטער די (3 .אונרוה^ן און
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 מענשע/ יענע קריעגס-נעריכט צום אבצונעבען רעכט דאב האבען
 מקים תיכף און אונרוהען, די אין בעשולדעט זענען וועלכע

 דער צו בעפעהל צךט־ווךלעער א (4 אורטהךל. דעם זךן
 אויבערגעווךגליבע אין ערלויבט וועלכע פאליצך, אדעזדנער

 איע־ און דערשטיקען צו מיליטער-מאבט בענוצען ציפאלען
.אונארדנובגען שטילען

 פאט* ארומגעגאנג^ן טאג גאנצען א זענען מאסקווע אין
 דא ביקסען. אנגעלאדעגע מ:ט רלטער און פעכאטע פון רולען
 רוך ,פארזיכטם־מיטלען שטרךניערע נא־ אננענומען מען האט
 צונענרךט אויך זיך מען האט דארטען און פעטערבורג אין

 אשר^קלי* פון אנ״איבערפאל ערווארטען וואלט מען ווי נלךך
 ו ו ע י ט א נ ג י א גענעראלעובערנאטאר מיליטער דער שונא. כען

 פאלקען די אין פאנאנדערגעשיקט מערץ טען־4 דעם האט
 וועלבע בעשטימט נענוי האט ער וועלכע אין ,אינסטרוקציעס

 יענע אדער די אין ווערען פאגאנדערגעשעקט זאלען פאלקען
 בע* מען האט פאלקען ד? שטאדט. פון פאליצך־אבטהעלונג

 שטע־ מערץ טען־5 פון טאו נאנצען דעם זאלען זץ פאהלען,
 זרנען גאראדאווי? די ערטעד. זץערע אויף צונעגרץט הען

.רעוואלווערען טיט בעוואפענט נעווען
 די נוט אזוי מט כאראקטע־יזירט זאך שום קדן נאר

 און בעאמטע חביה "נרויסער געעהרטע־ דער פון שטימונג
 אין אז פאקט. דער ווי רוצהים", און גנבים בעאמטע ניט

 די אין האט מען ווען צלט אייגענער דעה אין מעיץ< ־טען5
 פויערען* דער ווענען בשורה פרעהלןבע די געלעזען קירבען

 בע־ "קערפערליך אכזריות נרויס מיט מען האט בעפרלאונג,
 מ:ט האבען זך וואם דע־פאר, הויז־וועבטער איינינע שטראפט"

 קעפ* דער ווענען מןרעדט אונפאדדבטע פריהער טעג איימגע
....בעפרךאונגם־ערקלעהרונג טיגער

 אויס ווךזט עם ווי איז פאלאץ וחנטער פון שטימונג דן
 האבען וועלכע ,פערזאנע; די אנעשפאנטע. זעהר געווען אויך

 קיבר, דעם אבווארטען פאלאין ווינטער אין פערזאמעלט ז.יך
 אויב* וואלט עמיצער ווי אקנאק דערהערט פלוצלוגג האבען

 זע־ געשיסט באלו־ דאט נענעראל־גובערנאטאר דער געשאכען,
 מ׳האט אז איהם. דערצעהלט מען איז. דארט וואס ד^ן
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 ארום וורלע א אין .דאך פון שנעה קופע א אראבנעווארפען
 ווי*" לויפט פעלד־יעגער דער .קליננען עפעס מען דערהערט

 דער* ער איז. דאס וואס ווערען געוואר אאטהעם אהן טער
לויה. אגלהש אויף קירבע אין מען קלינגט האס אז צעהלט

 דאב־ אץ אדרעב״ א אהן "בריעף י׳ס ק ם ו ו ע יש נ ר ע ש ט
 האבען וועלבע די, אפילו אז בעווכזען! ארטיקלען ו׳ס ו א ב ז י ל א ר

 פץ ערנעהענטערונג די פאר געקעמפפט אלעמע! פון מעהר
 בעגענעגט אריך איהם האבען בעפרראונגס״טאג, דאזיגען דעם
 רעם געגעבען אנאמען האט ו ו ע ר א ג א נ. בעגרסטערונג. אהן

 ־אייגענשאפט-גע־לרב "אנרער פעברואר טען־19 פון מאנןפעסט
 זיין ארויסגעלאזען דאמאלס האט ו ו א ל' י א ב י מ ל. מ. אץ ,זעץ

 גע" די ארגאניזירט זי- האט עס .דור״ יונגען ״צום אויפרוף
 )זעמי פר*ה*ט אץ "ערר געזערשאפט רעוואלוציאנערע היימע

.וואליא( א ליא
 מאנןפעסט דעם אנע־קענט ניט אויך האט פאלק דאם

 מ:ט בעגענענט איהם האט רופלאגד גאנץ .ואר פעבר טען-19 פון
 אזוי האט וועלכער פאלק, דאס אויפרעגונג. און אונרוהען

 פון זיך האט פרנידריט, די אויף געווארט ליידענשאפטליך
 אלם מאעפעסט. אנ׳אנדער געפאדערט און אבנעזאגט איהר

 קוילען, בעקומען ער האט פאדערונגען זכינע אויף אנ׳ענטפער
 טהעטיגקלט דער ווענען בעריכט דער רןטער. אץ שטיקעם

 מעגליך ווניט וון האט וועלכער אינערען, פון מיניפטער פץ
 משך אין אז אויך, אונז בעוולזט פאקטעך די פארדוגקעלט

 איז ־טען1863 ביז 1861 פעברואר ו־טען9 פון יאהר צוו* די פון
 אויפשטאנדען־יעךים1פ 1100 פאינעקוטען גובערניעס 29 אין
 דער מיט נאר נעווארען דעישטיקט זענען סך א וועלסע פון

 בעז- אין מאיאנטעק אפראקסינ׳ס ניאף אין .געוועהר פון מאבט
 פויערים 5060 אויפגעשטאנען זענען ,נובערנןע קאזאנער ,דנא

 ז* פר*ה*ט. נרע די אנערקענען געוואלט ניט האבען וועלבע
 דערבר און מיליטער. ארויסנעשיקט מען האט איינצושטילען

 פערוואונדעט. 77 אץ נעווארען גע׳הרנ׳עט פויערים 55 זענען
 איו ער אז געווען, הושד האט מע; וועלבען פעטראוו, אנטאן
 געווארען איבערגעגעבען איו ,פויערים די פץ אנפיהרער דער*

 דורך טויט צום נעווארען משפט פער׳ און קריעגס־נעריכט צו



8

 זענען טשערנאגאי דארף אין גובערנוע, פעגזער אין שיסק.
 קאנדעעווקע דארף אין ,פערוואוגדעט 18 , מגווארק גע׳הרנ׳עט 3
 שממפען צו פער׳משפט 26 פערוואונדעט, 27 גע׳הרג׳עט, 8

 קאטארגע; אויף ערשיקען5 נאבהער זץ און "שפיצרוטען" מ:ט
 אין פערזעצט מען האט איבריגע די ,סיביר אין פערשיקט 78
 פטאג• אין וו. אז. און ריטער מיט בעשטראפט טורמעם, די

 פוי^רים 40 זענען נוב. וואראנעזשער מאיאנטעק קעוחטש^ס
נעווארען. דזגר׳הרנ׳עט
 פריי• "געשענקטע* די בעגעגענט פאלק דאס האט אזוי

געקאפט. איה□ זי האט טר׳מ^ר אזץ און המט

11.

 מהמט/רפ "נמע די ערזינךיגט5 אזוי האט שזע וואס מיט
 איהר פון אבצוזאגען זיך פאלק ראם געצוואונג^ן האט זי אז

עקשנות. אזא טיט
 אז < זאגט ן( י ר ד ע ש ט )ש פאטיריק גרויסער אונזער ווען

 אנגעווענדעט געודען איז "בעפימער" די פון מיה גאנצע די
 דאנק־ מעהר וואס פיהלען זאל פויער דער "אז דערויף אויף

 4ן5מץג מען קען היזק" וו^ניגער וואס פריץ דער און בארקמט
 דא זענען אבער באמת פערגרעבערט. אביפעל איז דאם אז

 ב!* רעגעלען׳ די* לשון אנ׳אנדער אויף איבערגע׳חזרט נאר
 פערארד* דער לויט זיך, האט הויפט־קאמיטעט דער וועלכע

.האלט^ן געדארפט גונג
 נטלי*ערעפעפ דער ביי אויך און בעטראכטונג דער "ביי

 נוגע זענען וועלכע אקטען, געזעצגעבענדע אלע די פון כובג
 בעד:נ" דרכי די אבהיטען דורכאוים מען זאל ענין, דיזעם צו

:נונגען
 ד^ר• פוי^ר דער זאל מאניפעכט/ דעם נאך גלמך (1
פערבעפערט; זיך האט לאנע זמן אז פיהלען,
 אי* רד^ אויף בערוהיגען נלמך דך זאל פריץ דער (2

בזגשיצט; זענען אינטער^פזגן זמנע אז ב^רצמנונג,
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 ניטי טינוט א אויף זאל אדמיניסטראציה ארטוגע די (3
.ענטשלאסענהווט״ איהר £?ורלירען

 פראגראם רמאות׳דיגער און קונצוג-אויסגעשפוצטהר תזער
 גאנץ דאס זעהען מיר געווארען. דורבנעפיהרט גלענצענד איו

 האט צי פראנע, י-ד מבח ובוהים לאגגע די פון אויך קלא־
 נאך פערבעסערט פויערום די פון לאגע מאטערועל^ די זיך

עט? אדער געווארען אבגעשאפט איז לווב-אייגענטהוס דאב ווי דעם,
 מענוגג נעהאלטען אונז בוו זוך האט צווט לאנגע א

 וועלבער לויט ,אויך יעצט נאך זי עקזוסטירט טהוולווווז
 רוסלאנד אין לווב-אייגענשאפט דער פון פויערעףבעפרוואונג די

 * מערב־אויראפא אין ווי יסודות, אנדערע אויף פארגעקומען איז
 שקלאף געוועזענער אונזער האט פרווהווט פערזענלובע אחוץ דען

. אויך ערד בעקומען כלומרשט
 וועלקן ,מוונונגען פאלשע יענע פון אייגע איז דאס נאד

 "ספע• פון פערטהיידיגער די ביו אפט זעהר בעגעגענען מיר
 וואסער אויב אז פעי־געסען יענע ,אייגענשאפטען" רוסישע ציעל

 "אייגענארטיג" זוך ענטוויקעלט פראצעס היסטא/ישער איז עס
 ספע♦ בעזיצט פאלק יענער אדער דער אז ,ניט נאך דאס היןסט
 "אייגענארטיגקי_יט" די ,פערקעהרט ״אייגענשאפטען״. ציעלע

 דער פון טענדעגצען און ־מען גרונד־פא דו אז ,אן וויוזט גופן^
.אלגעמץנע זענען ענטוווקלונג געז^לשאפטלובער

 מערב. אין פויער פון בעפרוואונג פעדזענליבער דער ביו
 אומעדום עט און מאל אלע ניט אריך מען האט אויראפא

 עקספראפרואצואגב־פרא' דער ערד. דו איהם פון אבגעגומען
 5בע דעה איידער וועעגער ניט געדויערט אפטמאל האט צעם

 בעפרוואוגגם" דער האט ענגלאנד אין למשל פ~אצעפ.־פ*וואונגס
טען•X^^¥ פון העלפט צווווטער דער צו בוז געדויערט פראצעם

 ז.יך האט עקספראפרואצואנס־פראצעס דער און יאהרהונדעיט
 פראנק• אין יאהרהונדעיט. טען•X^X אץ נעענדיגט ערשט

 דך האט וועלכער ,בעפרוואוגיס־פ״אצעס דער האט רווך
 אין ערשט געענדינט יאהרהונדערט, ־טען^1¥ אין אנגעהויבען

 אויס• פויעלום די אויף ארויפצלועען פראבע דו . 1789 יאהר
 איבער• זיו האט מען וואס ערד, דו פאר קויפס-אבצאהלוננען

 אין סאנווענט פון דעקרעט דער געלוננען. עט איז געלאזען׳
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 היובים אל? פון ?רד פויערש? ־י שם פ ב? האט 1793 יולי 17
 ת ג?־צ:?ן. ש אויף אה?ר ביז ז?נ?ן וו?לכ? נאלאג?ן, און

 ר?ווא- פראנצויזיש?ר ד?ר אין ג?פינט כ ק ר א מ וואט ,מעלות
 יער בל א״ויםג?וויז?ן אויך זיך האב?ן ,ליוציאנס״מ?טאד?

פוי?ר?ז-ב?פרלאוננ.
 ראם פראצ?ם־ב?פשאונגפ ד?ר וואו ,דווטשלאנד • אין

 אייך זוך ?ר האט ,1811 יאהר אין אנג?הויב?ן אפיצי?ל זוך
 ־מ?רץ די האטש און יאהר צ?נדליג ?טליב? אויז פ?רצוינ?ן

 פארוו?רטס, שטויס שטארק?ן א ג?נ?ב?ן איהם האט ר?וואלוציאן
 פוי?־ שטים? יו פון היפטאריק?ר ב?וחו;ט?ר ד?ר דא־ האט
 םוטב?ש• ג?ק?נט מט אך/1890 יאהר אין אפילו קנ^אפ ריש

 נוטש• און פוי?ריש די צוךש?ן ב?ציהונג?ן דו צו ,זאג?ן טימטהלט
 ג?נצ" שוין ז?נ?ן פרל:?ן פוץ טהוול?ן אייניג? אין ב?זיצ?ר

 דאב שוין איז צי דאס; שסט ג?ר?דט פשוט ר?גזלירט, ליך
 ,?רד ד?ר פון .אבנ?שאםט פאלשט?נדיג איינ?נטהום־י?בט

 איז רשות, שן אין ג?האט האט פוי?ר יטש?ר2ד ד?ר וו?לכ?
 ?ר האט ד?רפאר אויך אה?ל£ט*און קוים ג?בליב?ן איהם

 ד?ר מארק. מיליאן הונד?רם איין ניט אויפצאהל?ן נעדארפט
 אז?לב? .אולנצונ?ר ד?ר ניט נ?וו?ן איז מיליארד" ״םל?זיש?ר
 טהךל?ן אנד?ר? אין ינ?ן5ג? ג?ק?נט מ?ן האט מיליארד?ן

 נ?האלט?ן פ?םט זוך האב?ן יונק?רם פרוופיש? די פשפ?ן.
.?רד פר?רש? די פאר

 ־פא״ נוט אויך איו פוי?ר רופוש?ן פון בעפשאונג די
 גאר שוין דאך איז ד?ש פון מילא טאג. איין אין ג?קומ?ן

 האט אייג?נטהופ־ר?כט־לווב דאב אז רץי?ן, צו וואס דא נישט
 £ון משך ד?ם אין ?קדפטןרט נאך רךאפט גאנצ?ר שן מוט
 נרא־ די אוישג?ארבווט האט מ^ן ׳ וו?ן (פ?ריאד גאנצ?ן ד?ש

 ר?פט?ן די ב?שטימ?ן וו?לב? ,אבמאט?! די ה. ד. .מאט?פ
 ש וקולמן ש לאפט?ן,וואס די און ?רד די אויף פוי?ר פון

צשט. אגעווום:? טראג?ן צו מחויב
 אויף אויך ב?פרוואונג דו אונז ך ב איז פארג?קומ?ן און

 אין ווי פוגקט .מערב־אויראפא אין ווי ב?דינגוננ?ן ז?לב? די
 אוים־ ג?קענט זוך פויערים יו אעז בוו אויך האב?ן ,פשפ?ן
 פון הפבמה ד?ר' לויט אד?ד פאד?רו:ג?ז דו לויט נאר קויפען
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 נק מסבים זיך פערשטעהט האבק׳ וועלכע ערד־בעזיצער, די
 די זמן בל .געלוינט זך האט דאס ווק ,דאמאלסט נאד וועזען

 נעבליעבען זך זקק ,אויסנעקויפט ניט האבק/יך פויעדים

 פאר• איז עם פק־פפליכטעטע" "צךטווךלע פון לאגע דק־ אין
 "בעפרךער" די בין יאהר צוואנציג פון ווקעער ניט איבער

 בקוע• *רעוואלוציאנערער דק־ פון דרוק דעם אונטער האבק׳

 צךט"" די פו; סוף א נעמאכט י יאהרק זיבעציגסטע די פון גונג
 איז זיך אויסקויפק דאב וואס דק־מיט, פערפפליכטונגק" ווךלעע

 סך א אין נאך איז הךנט אפילו (או מוז. א אפפליבט, נקוארק
 גאנצק אין ניט פאטערלאנד ברךטק אונזער פון זוינקלק

 משונה׳דע אייגענטהום־רעבט־לךב דאב נעווארען פערניכטעט
 נעלעהרטק גרויסק אזא פון הערק צו דעם אלעס נאך את
דבורים: פאלגענדע מיליוקאוו, פ. נוי

 מיטעל־אל• דעם פון פעסטוגג די צק־שטקק צו "כדי
 בע• מק האט מערב׳אויראפא( )אין אי־גקטהום5לךב טערליכק

 איז אונו בך וועהרקד יאהרק׳ הוגרק־טק־ גאנצע דארפט
 צערשטערק זאל מען פעדער דק־ מיט מאך איין גקוק גענוג

הערשונג". פריצישק־ דק־ פון געבךדע פערפוילטע גאנצע די
 מיד ווען ווערטער׳ אזעלבע קלינגק משונה׳דיגק־ נאך
 רעשטען פיעל נאך עקזיסטירק יעצט אפילו אז ,זיך דק־מאנק

 אבצ^הלען אויסקויפ׳ס די ׳ בעציהוננק־אייגענטהום־לךב דן פון
 נע• די אויף גקוארק א־ויפנעלךנט א*ז וועלכע "שטךער׳ די

 מוט פערמטעען וועלבע אבצאהלונגק, ^נטוווקלונג זעלשאפטליכע
 עטלובע וועלבע דור־ און הכנסות פריהערדעע אלע פראצענט
 גקוארען פק־בןטק זקק פיאווקעס טויזקדק־ צעהנדליג

 לעצ• דעם אוים זךנט וואס ,וואמפיר אונגעהויק־ק איין אויה
 פק־אומגליקטק און פעראועמטע די פון בלוט טראפק טען

.מייעדים
 ניט, היום עד נאך פערשטעהק היסטאריקער אונזערע

 טען־19 פון מאניפעסט דער אז פערשט^הן, ניט ווילק ^דער
 פוי• די פון אג׳עקבפראפריאציאנס־אקט געוועזען את פעברואר

 נאד נקעבק׳ ניט מען האט פויערים די פערמקקם. ק־שע
 ערד די אייערע׳ זקק "מיד אבגקומען. זך פון האט מען

 זך• פארמולירט פויערים די האבען אזוי אוגז^רע". איז ^בער



12 —

 טהע• פויערשע די איז דאס פריצים. די צו בעציהונגען ערע
 אנאנץ .ערתב^דץ פריצישען און אייגענטהום־לןןב וועגען אריע

 דיזע .אדעל דער ארויסנעשטעלט האט "טהעא־יע" אנדער
 רעדע. טענס-1 רעם ניקאלאי אין פא-מולןרט איו טהעאדיע

 געווענדעט זיך האט אדעלעער" "ערשטער דיזער וועלכער טיט
 רןןדען אייך טיט איך וועל "יעצט אדעלןגע: הברים דעע זיו

 אימפעריע. פון אדעלןנער ערשטע־ אלם נא- קןןזער׳ א ווי נןט
 5ערוואר זי האבען מיר וו*ל רעבטליך, אעז געהעיט ערד דן

 פערנאבען האבען טיר וועלבע ,בלוט אעזער טיט בק
 וון פערשטעהן, נןט איך קען דאב אבער טלובה, דן פאר
 דאס אז מיין, איך אגענענשטאנד. נעווארען איז אטענש אזוי
 זלט איין פון בעטרוג און רמאות דודך נאר פארגעקוטען איז
 לשון פראבט אויף דןט". אנדער דעו־ פוץ וןבענהןןט1אונ און

 אוג* נןט זענען פויערים דן אונזע־ע, איז ערד דן :דאב הןןבט
 טעה-ער לן;ט "טהעאריע" דחער אין אז זןך פערשטעהט זערע.
 דו און אונזערע אי* ערד דן :זאנט וועלבע יענער אין וון יושת
 גאנצעד דעו־ ליעגט יושר דעם אין אט אונזערער. אויך בחט

 התפעלות אגרויבע אין ארמן ברענגט וועלבער /,"פיאנרעם
• היבטאריקער בורזשואזע דן

 די אין אויספארשוננען היבטא-ישע ווןבענשאפטלןבע דן
 "טהעא־יע" פויערשע דן אז בעווןזען, האבען יאהרען לעצטע

 איז ערד דן איידער פריצישע. דן וון ריבטןגער אסך איז
 פד:ןע צו געהעדט פיןהער זן האט אדעליג^ דן צו אריבער
 דן וועלבע (ראליע דן געוואיען ס׳איז גרעפער וואב .פויערים

 נעזעל* דעם אין שפןעלען צו אנגעהןןבען האט לאנדוון־טשאפט
 עג* זןך האט טעהר אלץ ,פ־אצעב־פראדוקצןאנב שאפטלןבען

 אלם. און צערטהןןלוננ־ארבןןטב געזעלשאפטלןכע דן טווןקעלט
 דן פון פוגקציעס דן דןפערענצירט זיך האבען שארפער

 פרןןער דער "שוטרים". דן בעשיטצער, דן אזן פ־אדוצענטען
 נאטור טיט צי פראדוקטען דןגע פון אטהייל אב נןט פויער

 "בעשיטצע־". דיזע אויכצוהאלטען אויף ,ארבןןט טיט צן
 אייגענעערד^ זןןער אויף פויעי־ןם דן האבען געארבןןט אבער

 ווע• צןןט דער טיט .געטןןנדע דעו־ צו געהערט האט וועלבע
 —״איבעראל״ געזעץ א אין פאדטולירט פפליבטען דןעזע רען
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 ווען זעלטען פריצים די פאר ארבךךט דך "א״ז מארקם: זאגט
 מעהרס* פערקעהרט, נאר, ,ללבאייגענטהום פץ אפראדוקט
 דער פון ענטווךקעלט לךךבאייגענטהום דאס דך האט ט^נטהיילס

פריצים". דך פאר ארבךךט
 דער נא־ אונזער*^". איז אבער ערד דך אייעי־ע, זענען "טיר

 אנדערס. עפעס נאר בעציהוננען דיזע פערשטעהט צר אנדערער
 געלד-ווירטשאפט, די* דך ענטוויקעלט עס ווי דעם טיט צוזאמען

 א בעקומען צו אן הויבט ערד די ווך דעם טיט צוזאמען
 האבען וועלבע ,בעלי־בתים פרךהערדךגע דך ווערען ווערטה,

 .גוטסבעזךצער !ערד דך הענד דךערע אין ארי_יגגעבאפט שוין
 פערזעני דך נאר געהערט דין" פי "על זיך האט פרךהער אויב
 דך איצט זךי דךנען פויערךם, פו־ךךע דך פון בעדךנונגען' לךכע

 אייך געהערט ערד דך אז ,בעוחיז א פאר פויערךם־אבצאהלונגען
 פויערים דך וואליטען וואס פאר נךט-טא אויב ^וארום זיי, צו

 "דך אבצאהלונגען? פערשךעדענע טראגען צו זךך געווען טהויב
 ערד, אייגענע דיערע אויף ערד*בעזךצער פרלע דך פון ארכךךט
 ,געטךךנדע־'אייגענטהום געוועזען זך בך דאמאלסט איז וועלבע
 מענשען, דך אט פאר לךךב־אייגענטהום־ארבךךט מךן א איצט ווערט

 געמךךנשאפטלךכען זךךער אבנענומען דך בי_י האבען זועלכע
 פערדרעהטע פון הךלף דער טיט .מארקס( )ק. אייגענטהום״.

 וועלבע געטךךנדע־ערד, גאנצע דך ווערט פשט׳לעך און פרושים
 געטךךנדע־* אלע פון אייגענטהום אונאבטךךלבארער א געוועזען איז

 וו. אז. און ,וואסערען וועלדער, לאנקעס׳ ווך טיטגלךעדער
 דאס, און . פעאדאל דעם ,גוטסבעזךצער דעם פון אנ׳אייגענטהום

 זאבען, אלע דך מךט אומזיסט זךך בענוצט פויער דער וואס
 דער וואס "הסדים׳/ נרויסע דך פון בעווךךז א פאר נאר דךגט
.פויערךם זלנע טיט טהוט פריץ

 בעצךהוגגען דך אין פארנעקומען איז פראצעס מךן אזא
 פרךצים דך גוטסבעזיצער. דך און פויערךם רוסךשע דך עווישען
 ליךבאייג^נ• דאס וואם פעריאד, גאנצען פון משך אין האבען
 נאר ערד, קי_ין פויערךם דך געגעבען נךט עקזךסטךרט, האט טהום,

 אלץ מען האט וולטער וואס זך. בךך אבנענומען פערקעהרט
 בענוצען צו פויערךס דך פון רעבט דאם בעגרענעצט טעהרער

 פער- אפטער אלץ מען האט וועלדער׳ "פרךצךשע" דך מךט ידך
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 אב• חשב׳ן פויערס דעם אויה פעלדער פרןצןשע דן נרעפערט
 קוקקדןג מט .שטיקלעכוולז ערד זק א־הם פון נעהמעגדןג

 אלץ ערד זייער איז פויערים דן פון פראטעסטען די אויה
 דער און פריצים די §ון הענד די אין איבערגעגאננען מעהרער
 אוב• נאר זיך האט פעברואר פוןעו־טען מאמפעפט דער מלוכה.

 " ?יד ד? אויף רעבטען פרןצישע די אונטער טערגע׳התמ׳עט
 מאמפעפט הער .נעהערט מט זןן צו מאהל קק האט וועלכע

 צו זןך רעכט דאם פויערןם דן בןן צוגענומען נקעצלןך האט
 .זאבק געמןןנדע אלע מןט און וועלדער דן מיט בענוצען
 דעם אין אבצוגעהמק דערקאזעט מט האבק פריצים דן וועלכע

 געמט מאמפעסט דע־ אז .לןןבאיינענטהום-פעריאד פון משך
 מודה געמוזט האבק דאס ערד, שטן־ער פויערןם דן פון אב
 די פאר בעשטןמענדע .רעדאקציאנפ*קאמןבןע דן אפילו זק

 , ערקלערט פאלש זןן האבק ,ערד הלקןם קלענערע פויערים
 ־אב זעלטען מען האט גובערמעפ "׳נרויפרופלקדייטע דן אין אז

 אויפנאהמם־ נאר נעווען זקק דאב ערד; דןנע פויער בי_י׳ם נקומק
 זאגען זןן סותר: אלק זיך זןן זקק גלןןך דא נאר פאהלק"׳
 פער' גאנצען אין מט מען ה$ט מער,רפבעגטהןןלפ אז וולטע^
 אבגעשנןטען גאר זןן בןן האט מק ,הלקים פויערשע דן ניבטעט

 אין פעלדער. האבק זאלק פ־ןצןם דן כדי ערד, שטןקלעך
 ־טען19 דעם פון מאמפעפט דער אז זאגען מען קק זןן דעם

 אפעראציק כןרורמשע גרויסע דן פערקדןגט האט פעכרואר
 אןןן מיט לאנג יאהרק הוגדערטער געדויערט האט וועלכע
 פערשןעדעגע מאפסע גאנצער דער צו און "שמט", גרויפק

 ,יאהר 1861 בןז אבנעממק האט מען וואס ערד, ״שטןקלעך״
 דעם בכן איצט סק האט ,בעפרןןאוננ־פויערןם דן ביז ה. ד.

 "אטרןעזקן" בערןהמטע דן צוגעלןןנט פעברואר ־טען19 פון אקט
ערד(. )שטןקלעך

 נע• די גאו־ "לןןבאיינקטהןמעו־" דן פ־יצןס-מט אונזערע
 אום כהות אלע זןןעדע אנגקוקדעט לןבעראלען~האבק בןלדעטע

 דן דאב אנערקענען זאל געזעץ דער אז דעישלאגען, צו זןך
 געהע־ט ,פויערים דן זןך בענוצען עם וועלכע מיט ,ערד נאנצע

 זיי ווען בעל-רהמים׳פ, נרעפטע דן פשוט זענען זןן דאם זןן, צו
 אזא פאר ערד אייגקע זןןער פון שטןקלעך פויערים דן שענקען
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 "פרןצןשק־ זאגקאנטער דער .אויפקויפכ-אבצאהלוגג רויבערישק
 איג• דן פאר פויק־ןם דן פון קרבן א גקוק נאר אין ^פפער"

 פא• פון מזבח דעם אויף .אדעלןגע אלרופןשע דן פון טערעפען
 גקוקק מקריב מאל! אלע ווי ,איצט דן האבק טערלאגד,

.פערמקק שטןקעל פויערם דעם
 בעש• וועלכער ,ע ו ו ו ר ט כ פ. וון פארשער אזא נאד און
 נרויפע אונזק־ע פון פק־טהןןדיגער די מןט צוזאמק טעב־יגט,

 געזעפק נןט קקמאל זקק פויערים דן "אז ערדבעדצער
 דןראלע אידעאלידרק קק ער נאד ערד", אייגקע זייער אויף

בעפרןןאוננ.־פויערןם דק־ פון עפאבע דער אין אדעל דעם פון
 105 "פערמקט" פרןצןם דן האבק בעפרןןאוגג דק־ פאר

 ערד. דןזער פון טהןןל א אבטרעטענדןג ערד. דעפיאטןן מןלןאן
 דן צו וואם דאב. אבגעגעבען גרויפמוטהןג פרןצןם דן האבק

 דן ביז רעאקציאנק־ק ק־גפטע דן פון געהערט. נןט האט
 פחות אלע אננעווענדעט אדעל דער האט ליבק־אלק רויטע

 אקער־פעל• פרןהערדןנע דן נאד נןט בלןןבק איהם זאהל עם
 געזאגט-אבצושנןןדען פריהער האב איך אויך־וון דער\נאר

 האבק פותרים ־י וועלבע <ויף יענע. פון ערד מעהר וואב
 ובוהים אלע . אייגענטהום־לןןב פון צןןט דער אין געוחרטשאפט

 גובערנפקן־קאמןטעטען דן צוחשק פארגעקוטק זעכען וועלכע
 אין בעשטאנען נאד זענען ,קאמןםיעפ־רעדאקציאנפ די אזן

 ערד, פויערשער דער פון אבשנלדען קק מק ווןפןעל ,דעש
 אג׳אלגע• ארויפצורופק ו־ןזןקןרק נןט דערבןן זאל מען אום

 פערשןעדקע וועלבע מלחמה, דן .פאלקפ-אויפשטאנד מןןגעם
 לןןכ־איי• צוחשק מלחמה א אלם פאר שטעלען היפטארןקער
 צוון• מלחמה א נאר באמת איז ,לןבעראלק און גענטהןמער

 רמאות־ און מעבתערע דן מןט וועלף בלוטגןערןגע דן שען
פוקבק. דיגע

 דעם פויערןם דן בעראבקועט האט מק ווןפןעל אויה
 בעדןנגונגען, דן אבצושאצען. שווק־ איז פעברוא- טען-19

 זענען בעפרןןאונג־פויערןב דן פארגעקומק איז עם וועלבע אויף
 געווען, נןט זקק דן פערשןק־ק וון נאר ;פערשןעדק געווען
 פוי־ דעש בעראבעווען :ציעל איין פערפאלגט אלע די הק:ק

אופן. יקעם אדער רעב אויף ער
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 מלליוקא* בלל געפלגע־ מלר וועלגע פאקטען, די פון
 געוואלט האגען קאמיטעטען פ-־לצישע די אז מיה זעהען ן ע ו ו

 נא" ערד, פויערשע פריהערדלגער דער פון העלפט אבשנילדען
 א טיט הגל סך אין בענוגענעז צו זיך אויסגעקומען איז זלל

 מלר אויב טעות׳ קילן דין גלט אויך וועט עם פהפט־הלק.
 ־אבגע האט מען מעהר וואס גלל: ידעם ארויכזאגען וועלען

 געפרללאונג, דער בעפאר ערד פויערשער דער פון שנלטען
.גופא געפרלאוגג דער ביי אבגענומען מען האט ווענלגער אלם

 נלט ,געוועזען איז פעברואר ־טען19 פון מאנלפעסט דער
 "עפאגע דע־ פון בעל״דרשנ׳ס, ליבעראלע דל אויף קוקןנדיג

 וועלי עקפפראפרלאצלאנס־אקט, גרויסער א רעפארמען׳/ גרויפע פון
 די פא־ ערד פויערשע די צוגענומען מאל א מלט האט בער

 ! גזלות אלע פון אקט לעצטער דער געוועזען איז ער .פרלצלם
 איצט פון לאגג. יאהרען הוגדערטער געדויערט האגען וועלגע
.עקספראפרלאציע ״פריעדללגע״ פון אגיעפאגע זלך^אן הויבט

 "נרויסע" דל האט פארם אוגפערשעמטע העגסט איהר
 "געט• אדע־ "געשענקטע" דל אץ ארויסגעוולזען עקפפראפרלאציע

 געווארען מרוצה זענען וועלגע ,פויערלם דל .הלקלם לערשע״
 מלט זעגען הלקים, געשטלמטע דל פון אפיערטעל נעמען צו

 געגען חיוגלם פערשיעדענע פון פ־לל געווארען שוין אלללן דעס
 )אג׳ערך פויערלם טויזענד הוגדע־ט איין נלט און פ־לצלס. דל
 מאגען צו מלטעל דעם אן אנגעגאפט זלך האגען מיללאן( א פון

 די צו בעצלהונגען זללערע פון אל^מאל פאר מאל* איין אפוף

.פרלצלם ״גוטהעדצלגע״
 זענען "הויפלשע" זאגענאנטע די ,פויערלם מלללאנען

 און שטעהען זלל ווי "פריי" דע־ אויף *געווארען ,^בנעלאזען
 מלט בעגאגגען אויך זלך מען איז אונפערשעמט אזוי נעהען*

 ^רד קבלן גאר מען האט זלל בעיג־ארבללטער; פויערשע די
געגעבען. ניט

 ד^ם אין בעקומען פויערלם רופלשע דל האגען דאם אט
יאהר. טען-186ן פעגרואר טען-19 דעם טאג גרריסארטלגען



— 17 —

111.

 ,ע ו ו ו ר ט ם פ. טיט צוזאמען אפילו וואלטען מיר אויב נאר
 , קליין-רוסלאנד פון פויעעם די סיי אז דערמיט געורען מסכים

 געיועז^ן ניט אל*ן זענעז גרויס-רוסלאנד, פון פייערים די סיי
 פרעמדע בעארבכט נאר האב^ן זיי אז ערדאייגענטהימיעה קירן
 פאל דעם אין אפילו איז גרויספירסטליכע אדער פריצישע ערד

 זאל מען אום ׳דק, צבו קלץגער ק*ן ניט זמן אויך מען דא-ף
 פדי• די פון קדבגות מאטעריעלע די ווענען ריידען קענען נאך

 פער* מען ווען "קרבן", א אנדופען דען מען קען צו צים.
 צוויי-דרגי איז וואס ,פרי.יז א פאר אייגענטהום ראם קויפט

ווערטה! אמה׳ער ד^ר ווי נרעסער מאל
 אוים• בעריהמטע די געווארען איז "קרבן" מין אזא אזן

 אויס• געקענט דאמאלסט נאד האט פויער דער קויפב־אפעראציע.
 פערקעהרט, געוועזען, מסכים האט פריץ דער ווען קויפען׳

 ווען דאז, אפילו אנ׳אויסקויף פאדערען געקענט האט פריץ דער
 האט עם ווען דאן הייסט דאס געוואלט, ניט האט פויער דער
 דאס געבען מיד וועלען יעצט .פייצים די פאר געלוינט נאד

 ער וואם דעם, אויף קוקענדיג ניט .ן ע ו ו א ק ו י ל י מ פ. ווארט
 פערניכ• ללבאייגענטהום דאס איז אונז בל אז ,איבערצניגט איז

 ־רוסי די אז פעדעד", דער מיט מאך "איין מיט געווארען טעט
 רעזולטאט א לענדער אנדערע ווי געוועזען ניט איז מלוכה שע
 אז פערקעהרט, נאר )צוטהדלוגג(, קלאס^-דיפערענצירונג פון
 דעם אוי־ ער פיהלט דאך ,קלאסען די בעשאפען האט אליין זי

.אויסקויפ׳ס־אפעראציע דער פון קלאסען-כאראקטער גאנצען
 פער* פון אידעע די נעווארען בעזלטיגט ס׳איז נאר "ווי
 לוינעןיצו זעהר געקענט פריצים די פאר שוין האט פפליכטונג
 פון געווענדעט גאר זיך ס״האט ערד. פויערים די פערקויפען

 לויגען געקענט האט פריץ דעם .פערקויפם־בעדונגונגק די
 האט וועלכע ׳ערד שטיקעל קליין אזא פויער דעם אבטרעטען

 ז*ן אויף פערדיענען צו מעגליכקמט די נעגעבען ניט איהם
 די וואו צפון-רוסלאנד, אין שטמערן. אויף און לעבענס-מיטעל

 גריגגער נאך פריץ דעם איז פרובטבארע, קירן ניט איז £רד
 גובערניעס דיז^ אין ^רד. די טיט שיידען צו זיך ג^וו^ז^ן
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 מךבו בעשעפטוגט ניט זיך רוב ד^ס אויך פרוהער זע האבק
 דערפער. די אין געוואהנט ניט אפילו האבק זיי ווירטשאפט.

 געוויסע פויערום "פערפפליכטעטע" די פון בעקומען פלעגען און
 כעצי• די פאנאנדעיפל^נטערען ביום געלד. טיט אבצאהלונגען

 כענעגענט זיך האב•!־ ,פויעדים און פריצים די צותשען הונגען
 כעדאדפט ניט טאקע האט פריץ דער .שווירינקלטען אנדערע

 קל*• א זעהר בעקומק איהר פון האט מען וו*ל ערד, די
 נעכטוועט ניט אויך האט פויערים די שאר אבער נעסריוה,

 פאדאט• פערשיעדענע בעצאהלען צו אויף ערד דער פון הכנפה די
 ז*• דורך פעדדיענען נעטוזט דא־ האכען ז* פריצים. די קעס
 לאנג ון5 שוין געגענד דיזען אין האט וועלבע ארב*ט, טיגע

 אויב■ אופן אזא אויה אשטיצע. פאר פויער דעם געדיגט אן
 פ־לז ווירקלובען דעם פאר ע־ד די אבנענעכען וואלט פריץ דע־

 נעהאט האט ער וואט הכנסה, די פעי־לארען דאב* ער וואלט
 דעריבער זיך האט פריץ דער אבצאהלונגען. פויערשע די פון

 ניט בעצאהלען איהם זאל מען דערשלאגען איז עם ווי געמוזט
 כע־ צו זיך רעכט דאב פאר אויך ג^ר ,גופא ערד די פאר נאר

 פאל .דעם אין .פויער פון פערדינסטען ז*טיגע די טיט מצען
 פאר אויסקויפפגעלד כעקוטען געיואלט פשוט פרוץ דער האט

פויער". פון כעפתואונג פע-זעהנלוכע די
 נע• דורכגעפיהרט גלענצענד איז אויפנאכע לעצטע די
 דך חכרה" "רענירענדע די האט יאהר טען-1859 ביז ווארען.

 צוצונעה• געדאנקען, דעם פון אבזאנען געוואלט מט אלץ נאך
 "לדב׳איינע:- די כדי נאי ערד. גאנצע דו פויער דעם ב* מען

 נויטווענדונק דעם בר*ננען צו ווערען מרוצה זאלען טהוטער"
 די דורכפוהרען בעדארפט טען האט "קרבן". מאטערועלען

 בעצאהלק זאל זי אז אופן, אזא אויה אפעראציע־אויסקויפס
 אל*ן פויער דעם פאר אי ריוח טיט נאך אייגענטהומער דעם

 אייגענטהו" דער (ער וועלכען ע־ד, ^הלק פויערם דעם פאר אי

 האט אויסקויפס־סוטע דו אין געשאנקען. איהם האט מער
 ערד. דער פון ווע־טה דעי־ נאר ניט אר*נגעהן נעדארפט

 ארבווטס* קאפיטאליסטישער דע־ פון ווערטה דער אויך גאר
 פערגרעכערט איז ערד דעי־ פון פר*ז אטת׳ער דער קיאפט.
 ט6כעדאר נאר טען האט איצט מאל. צוויי-דר* אויף נעווארק
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 פלערים די צוחעען זאל וועלכער מיטעל, אזא אויכט־אסטען
 אזא אלף ווערען מרוצה ווילען נוטען מיט׳ן זאלען זיי אז

 בות,1בעלי-ט ליבעראלע די זיך האבען לאנג מסחר. שלעכטען
 גע" ,אויסקויפס־אידעע דער פון פערטהבדיגער היטצינע אלע

 הא" זב אג׳עצה. געפונען האכען זיי ביו מוחות, די בראכען
 און זאט זבן זאל תאלף א\דער פלאן" א ויויסגעטראכט בע}

גאנץ. פארט שעפעלע דאס
 איז עם ווי פלאן? אמין פאר געווען דאם איז וואס
 נארמען בוצי סעשטעטן־גט מאניפעכט דער האט בעוואוסט

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

 איינפלוסרבכע די פון מאיאגטקעס די אין ה. ד. ,מאיאגטקעס
 לבב" מהבל גרעסטען דעם געהאט האבען וועלכע פריצים"
 לויט כמעט חלקים ב^קומ^ן פוי^רים האבען^די איינענע,

גארמע. :ידערןגער דער
 8 בעשטימט מען האט ערד חלק נעגעסענעם דעם פאר

 בעשטימט איז הלקים גרויסע די פאר אבצאהלונג. פאסענדע
 אד^רף, אין למשל, אזוי קאפף־שטבער. גרויסער א געווארען
 צוואנציג און פיגף ווי וובטער ניט געפונען זיף והאט וועלבער
 פאר רובל, 12 בעשטימט געווארען איז פעטערבורג, פון ווערכט

 גוכערניעס אנדערע און יאראסלאווער מאסקווער, ווי איבריגע די
 לויט שמבער דעם אויסנערעכעגט טען האט ווי נאר רוכל. 10

 חלקים די ווע! פאל" יענעם אין דעסיאטין צאהל דעס
 גרויסער דער מיט פערגלבך אין קלענער געוועזען זענען

 ז ערד חלק דעם מיט פראפארצןאנעל אפשר ? נארמע
 רעכנונגהאט די פשוט. צו געוועזען שוין וואלט דאס ביין,
 ךי וואו ,פאלי ערשטען דעם אין :אנדערם נאנץ געמאכט מען
 ערסטערדע• דער פאר זיף האט שווארצע, קבן ניט איז ערד

 -12 אנגעטראפען האט שטבער דער אויב ״ גערעכענט סיאטינע
 .שטבעו־ גאנצען פון אהעלפט ה. ד. רובל, 6 גאנצע רובל,

 ה. ד. רובל, 3 גערעכענט מען האט דעכיאטינע צוובטע די פאר
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 נעווא- צוטהדלט איז שטדער פ:ערטעל לעצטע די .פיערטעל א
 אז פט, "ד דאב ערד. דעפיאטינעפ איבריגע די אויף רען

 גאגצען פון ./* געפאלען איז דעפיאמןנעפ 2 ערשטע די אויף
 ג^ווען איז חשבון דיעזער אז , דך פערשטעהט אויפקויפפע^לד,

 דעב פון פויערים די פדי ,דעט צוליב נאר אויכגעטראפט
 דז וואו ,פרוכטיארע קדן עט איז ערד די וואו ,נענענד
 ־אג פון נאר ,ערד די^ר פון עט נעצויגען שטדער די האפ^ן
 ׳ ך־ דע־ פון אפזאעןן עט דך זאלען ,בעשעפטעוגנען דערע

 דא־ איהם ־אט ד^פיאטון איין געגוטען נאה האט ער אויב דען
 איז שוו^ר :ר^שט דער פון אפצוזאגען דך נעלוינט עט שוין
 אריך איז רעבנוע אזא דעפיאטינע. ערשטע די געוועזען נאי

 די וואו נענענד, דעם פון פעציט די פאי־ געוד^זען גוט נאנין
 טיט טאקע זיך ה$בען זץ און פרוכטבארע א איזעעוועזען ^רד

 5פע אופן, אזא אויף האפי;;׳ זך איהם. פאר אנגעפאפט פרייד
 ג^ב^ן פוטרים די ר^פ^ן זץ וו^פ ,ד^רפאר פרעטי? א קומק

*;רד. חלקים קל^נע
 אזא דאפג^געפען האט הבס איפ;רנ;שפיצטער וו^לכער

 ארויפנעשט^לט "ל״באייג^גט־יטער" די האכען אפשר עצה?
 ליפזיראל^ן, טוועד^ר רויטע די ניין. גאון? טין אזא זיך פון
 איפ;רהויפט זכנען זד פעל׳עצה״ס. די ג^וו;ז?ןן דאפ ד;נ$ן זד

 און אויפקויפפ-אידעע. דער פון פערטהדדינער יידע; ג?וי?זק
 פ;רוה:נ;ן צו ווי מיטעל א נעפונ^ן זד האבען ך;ה;ן מיר ווי
 זענען זד יידט ע פעוויזעך פפירוש האפען און לדפאי*גענטהימער די

פריצים. ד: הלילה "פע־אפ;וו;ן" צו ע;דא:ק דעם פון אפילו נ^וו^זען
 )או• אנ׳אנפיהרע־ דע;ר;ר זאנט וואפ ה^רען! נאר לאמיר

 געחא־ען די^רצ^הלט דזשאנשן-עו ווי איז, וו;לפ^ר קאוופקי(
 ה*;לדךםקדט •;רעבקדט, זדן טיט רופלאגד נאנץ א*ן כ^וואופט

פאלק. ד?ם לטופת טה;טעקדט עדעלע און
 רואם אויף " פראג? די ל;ז;ן כ^דארפט האט מ;ן "פשעה

 אפצאהלוג• די פון פוטע די פ^שטיטען זאל מען אנ׳אופן פאי־
 /ענען ,אויפקדף כדם קאפיטאלידרק איהר אוי־ ממילא און
 לדפאיעעג• די .פעילענענהדט נרוים אין געפליעפען אלע מיר

 פון ידסט^ר א טאבען ז^ל טען ,ג^פאדערם האפען טהימער
 אויף פערצויג^ן' ד$פ דך וו^לט דערכד ווירטשאפט, דער
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 ניט פאר איינגעפונען דאם האבען אבער מיר לאגג. יאהרען
 ארויפגעפוהרט אובז האט פערלענענהדט דיעזער פון נ^יטווענדינ,

 אזאסיסטעם, האטפארגעלעגט ער וואראביאוו. ט עם אד מ
 אפילו נאר אונז, דורך נאד ניט* געווארען אנגענומען איז וועלבע

 נאד האבען רעדאקציאנפ*קאמיסיעס די רעגירונג. די דורך

 די פערגרעפערענדיג ,חשבון דעם איבערגעארבנלט עטוואם
 פערקלע:ערענדיג און ד^פיאטינעם ערשטע די פון אבצאהלונג

 געדאנק דעם פיערטער. און דריטער ד^ר פון דיאבצאהלונג
 פדי ו, או בי א אד וו פערשטארבענער דער נעגעבען אוגז האט
 נאך האבען מיד !מגיף דעם טיט ^נדיגען גיעכער קענען זאל טען

 אט" אוו ל נא א. ליבעראל" "טווערער בע־יהמטען א פון עדות א
 בעשטימען צו געלענט פא באמת האט ו ו א י ב א ר א ו "ו :ו ו א ש
 ־ארויפ ,רובל 9 אין דעפיאטין פיער פון הלק א פאר היובים די

 און דעפיאטין ערשטער דער אויף סומע גרעפטע די לעגענדיג
 צי פיערטע". און דריטע ,צוויןטע די אויף פערקלענערענדיג

 מערהי_יט די האבען דעם נאך אז חדוש׳ען, נאך זיך מען קען
 ליבערא׳ רויטע די קאמיטעט, טווערער פון מיגרערדדיט און
 פעראייעגט זיך הארציג אזוי "לכב-אייגענטהימער" די מיט לען
!שטייערן פויערשע די פון בעשטימונג דער ב*

 בעריהמטער דער פון אדלער׳ן "דו ליבעראלען טווערער די
 רובישע די דארפען זיי זיי^, רופט קאוועלין ווי עפאכע׳/

 וועל־ אויסקויפס־אבצאהלוננען, די פאר דאגקבאר זיין פויערים
 דאם ערד. דער פון הבנכה דער צו צוגעפאסט ניט זענען כע

 אזוי .בעוויזען גענוי ן א ס נ א י פערשטארבענער דער נאך האט
 אויסקויפס־אבצאה• די האט גובערניע נאווגאראדער אין למשל

 פראצענט 210-180 הלקים נרויסע די פון אנגעטראפען לונג
 מאפקווער אין ;365-275 קלילנע די פון און הכנסה דער פון

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

 213 פפקאווער אין ,פראצענט 240 קאפטראמער אין פראצענט,
 וראטקער אין (או פראצענט 276 וולאדימירער אין פראצעגט,

הכנפה. דער לגבי פראצענט 210
 וואליא" "גאראדנאיא פון שטעקען דעם אונטער נאר און

בעפעהל דעס ארויפצולאזען בעשלאבען זיך רעגירונג. די האט
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 ד* פ^־קלענערט האט ייעלבער ,1881 דעצעמבער טען*28 פץ
 א פאר אויפקויף דעה געמאכט ענדליך אץ משא אוננעהוי^רע

 פארמאלען דעם פץ געמאכט אסוף האט ער ה. ד. פפליכט,
 דעם אין עקזיפטןרט האט וועלכער א*י:ענשאפטפ־דעבט׳־לןןב

 אץ דרום־טערב די אין היובים". צןןטווןןליגע" פו. ג^שטאלט
 גאך נעוועזק געצוואונגען רעגןרונב די איז מערבעובערניעס

 אויפשטאנד, פוילןשען פון דרוק דעם אונטער ,1863 יאהר אין
 דעם מאכען אץ יפפ־אבצאהלוננען1אויפק די פערקלענערען צו

פפליפט. אנ׳אונבעדןגגטע פאי אויכקויף
 ערד, די פאר פריצים די בעקומען זשע האבען פיעל וון

 א פון אנ׳ערץ געהערט? ניט זך צו קיינמאל האט וועלבע
 דעם אין וואם דערפון׳ זעהען מען קען דאם .רובל מיליארד

 דן האבען 1894 יאנואר ט?ן-1 דעם בה 1862 יאהר פון משך
 895,879*473 קעשענע אין ארןןנגעלעגט פריצים "גוטהערציגע"

 רךנעם דעם נעזאנט האט "קןןזער־בעפרןןער" דעו־ און רובל.
 טען-28 פון סאוועט גאסודארסטוועני פון זיטצונג דער אין אמת

 טהאן געקענט נאר האט מען וואט "אלץ אז ׳1861 יאנואר
 נע־׳ מען האט פריצים׳ די ון6 אינטערעפען די בעשיצען צו

 העזיכט דעם אין אז בעוהזען איהם האט מען אמת׳ טהאן".
 פאוועטהאט גאפודארסטוועעי דער טהאן: מעהר קען"מען'נאך

 איינגע• אץ הלקים די פערקלעגערט נאך ערטער אפך אין
ערד. הלקים "בעטלערשע" די פיהרט

 דן פאי- אבצאהלונגען פערמאפקירטע די בעטראבטענדיב
 אדע־ ":עשענקטע" די פויעת רעם פון בעפרלאונג פערזענליפע
 גרויפע די אבצאלונגען, אונגעהויערע די הלקים, בעטלערשע

 ערד, יענע פון אבגעשניטען האט מען וואם ערד, שטיקער
 דעם אין נעווירטשאפט האבען פויערים די וועלבע אויף

 נעווארען, אבנעשאפט איז ל*ב-איינענטהום דאס ווען ׳ מאמענט
 יאהר 2 נאנצע אויף ללבאיתענשאפט פון פערלענגערונג דן*

 "ציןט־ דן ,פטאטוטען דן נעווארען אויפנעארבןןט פ׳זענען ביז
 אנ׳אוגבע• אויף געלאזען האט מען* וועלבע פפלןבטען" ווי_ילןגע

 אבנעהמען דאם ׳ לדבא־יגענשאפט די אנשטאט צ;יט שטןמטע
 וועלדעח-בע• פעלדער, לאנקעם׳ אלע כמעט פויערים דן פון

 אורזא• דן פערשטעהען צו לןןכט איז אלץ, דאס טראבטענדיג



 נערעדט פראפט ארעי "מופפערשטענדניפען" די פון כען
 פערווירקלו• בכים פארגעקומ^ן זענען וועלפע בונטען, די פץ

פעב־ואר. ־טען19 פץ מאמפעפט דעם כען
 זיך אונטעדשיודעט בעפרוואוגג רופושע די אויב און

 אפשר איז מערב־אויאפעאישער, דער פץ איז עם וואם טיט
 פארגעקומק דא איז עקפפראפריאציע די וואם דערמיט, נאר
 אוגפערשעם" פון אקט דעם וואם מאפשטאב, ןעפערעגר א אין

 שווינדל^רישן מיט פערפוצט מען האט רויבערוו טעפטער
.ליבעראלי־ם וואסערדיגען פון פראזען

 הילפ• עקאנאמיש און בעפרי״יטע בלומרשט פאפיר אויפ׳ן
 צו געווארען איבערגעגעבען גאנצען אין זענען פדיערים לאזע

 אבצאה" די האט ארום, יאהר צעהן אין שדין פריציב. די
 פאל* זענען פויערים די אז דק, מודה געמוזט לונגפ-קאמיפיע

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

 צו• אויף קוק א מבען מיר ווען ,אן אונז פאפט יאוש ״א :גע
 זיך ארלן, מיר פאלען פערצווייפלונג אגרעפערע נאך אין ריק.

 רום• פאר מאג אונפערגעפליפען גרויסען דעש אן דערמאנעגדיג
 שמחה מוט פול פאלק, דאם וועלכען אין טאג, לאנה-דעם

 מיט געשטאנען איז לאגע, דין פערבעפערען צו האפנוגג און
 דע. די און קייזער דעם געדאנקט און הענד אויפגעשמרעקטע

 זשע? וואם אץ .1א61 פעברואר טען־19 פון טאג גירונג-דעם
 אץ האפגוג: פאלשע א געווען נ^ר אונז פאר איו אלעם דאם

 ־"גע יו פעברואר טען־19 פון פויעריס׳רעפארם דו ...י הלום א
 אפילו בעפיידיגט ,רעפארם נויטווענדונע א האטש שענקטע״

 זע־ מור :עדערפנופען. גויטווענדוגפטע פויערם דעם גוט
 אוגגוצבארע בי_י ברויט, (אה פרוהער ווו פונקט געבליבען גען

קאפיטאלוסט. פון אבהענגע געווא־ען און ערד שלעפטע
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 ר ו 5 י ע ס ק ? ל א !נויטווענדיגע א חאטש ,"געש?ןנקט??" די
 פ^ברואר טען49 פון חופארמנו די :ג^רעפט דורכאויס געווען איז
 אין "מתנה" דיזע ,נויטווענדןגקלט היפטארישזי א געוועז^ן איז

 שוין האב^ן קלאפ^ן הערשענד^ די ווייל געווארען, נ^געב^ן
ג^האט. ניט ברירה אגדער קלן

 איז יאפאן אין וון פונקט ,מערביאויראפא אין וון פונקט
 נרונדלןב? דן צוליעב געפאלען ללב־אייגענטהומפירעכט דאב

 סאצןאלי^קאנא• דן אין פארגעקומק זענען וו?לכ?ו # דעחונגען
 וואס האט ווןרטשאפט "נאטור^לע" דן .בעציהונגען מןשע

 ג$לד״ווןרט• דער ארט איהר אבקוטראטעי מעהרער אלם וולטער
 ט$הר אלץ ווערט פהורה־פערק^הר אכער5איינ דער ט,5שא

 ד^ר און סהורה-פערקעהר קאפןטאלןפטןשן?ן א אין פערוואנד^לט
 מעהר־וו^רטה. פון פארם דן טעהר אלץ בעקומט איבער־פראדוקט

 ללב-איינעג* דן גזוזאגט רןכטיגער אד^ר "פאלקסווןרטשאפט" דן
 ללב־איינ^ג־ כאראקט^ריפטןש^ איהרע טיט טהוטס-סיסט^ם

 םאצןאל־?קא• אזא אויף פ?ורבןט$ן זןך האט שאפטפ-בעצןהונגע!
 קאפןטאלחם ד^ם זקן טיט ברןןנגט וו^לכע , פןפטעם גאטישע

 פונ* אויפ׳ן א־בניט^ר: "פ~ןןען" פון עקפפלואטציע דער מיט
 ד?ןר שנ^ל זןך עגטווןקעלט לןןב-אייגענטהום פון דאמעגט

.קאפיטאלןזם
 האנדעל אויפערליפען אץ רופלאגד פון אנטהןןלנעמען דאפ

 ארוים ווארפט זן וואס כהורה דן כאראקט^י. אנ׳אנדער בעקוטט
 פ־אדו• אלפ מ^הרער אלץ ערשלנט וועלט־מארק דעם אויף

 "איבערג^בלןבענע" אלטע דן נןט שוין זענען דאפ סחורה. צןרט^
 צו* הלל .פהורה פון פארם דן בעקומק וועלכע ,פיאדוקטען

 שוין פערקויפט. ג^ווארען צופעלןג זענען זל וואס חום, לן;ןב
 צום "פראדזצןרט שטעמפעל ד^ם זל בעקומען אן אנהלב פון

 צוול^ ד^ר אין וואם חום, צולןעב פאר קומט דאס פערקויף".
 נאנצער דער האט יאהרהונדערט טען•X\/[ש* פון חולפט ט^ר

 דער .כאראקטער זלן אומגעבןטק גאנצען אין וועלט-מארק
 אויפנ^וואקפען איז ויעלכער סחורה-פ^רק^הר, קאפיטאלןפטןשער

 בעזונדע/ לאנד יעדער אין סהורהיפערקעתר איינפאכען דעם פון



 • ארך וועלט־מארק רעם אויף הערשען צו• אנגעהויבען האט
 נאר ניט פערענדעיט גריגדליך זיך האט וועלט-מארק דער
 אלץ ווערט ער .איגהאלט זיין אין *ארך נאד ,גרויש זק אין

 שהורות, "אדעלע" די ורעלט־מארק. קאפיטאלישטישער א מעהרער
 רעם אין געהערשט אומבעגיעוצט אהער בה האבען וועלבע

 אין פערלארען מעהר אלץ זיך האבען ,האנדעל אלוועלטליכען'
 פערפלץצען וועלשע ,שהורות "פראשטע" די פון ים גרוישען י רעם

 פארוים געואנגען איו וועלשע ענגלאגד, וועלט־מארק. דעם איצט
 " פאבריק א געווארען מעהר אלץ אה ^גטוויקלונג, דיזער אין
 וועלבע רושלאנד, מאטעריאלען. רויהע איבער איבניט מען וואו

 וואקס, און האגיג פוטערווארג, ארוישפיהרען נאד אשאל פלעגט
 יאהרהונדערט ־טעןX^^^■¥ פון הערפט צורןטעז אין פלעגט וועלשע

 אין אן הךבט הלב און האלץ לערער, פענקע, נאד צושטעלען
 ורלץ צוצושטעלען יאהרהונדערט טען-19 פון העלפט ערשטען

 רזשלאנד פון האנדעלב־איגטערעפען די האבער. דערנאך און
 און מאטעריאלען ,רויהע אתיש פיהרט וועלשע לאנד א אלם

 אבצוזאגען זיך געצוואוגגען זי האבען ענגלאנד, קי_ין הויפטזעשליך
 האט, דאש קאנטינענטאל־שישטעים דער פון יאהר טען*1810 אין

 מלהטת רושיש־פראגצוהישער דער פון הויפט׳שבה אלם נעדינט
 גע* שרן האט פאליטיקא־עקאנאם אנ׳ענגלישער א ד ר א ק י ר און

 אגוולזען "אגראריער" ענגלישע די מיט פאלעמלק זי_ין אץ קענט
 שרן רושלאנד פאר איו תבואה־אררםפןהרוננ די אז רעם, אויף

 ׳טע40 און טע-30 די אין נויטווענדיגקי_יט. עקאנאמישע א געווארען
 דמטשלאנד אררשצושטרשען אנגעהויבען רושלאנד האט יאהרען

 קאנקו♦ איינציגער דער געווארען אה זי מארק, ענגלישען פון
 פון קריטיק* דער "צו בראשיורע דער אין אונגארען. פון רענט

 פערגרע• די אז מארקש, זאגט עקאגאמיע" פאליטרש^ר רעד
 די אין ענגלאנד קרן רושלאנד פון תבואה-אררשפיהרונג סערטע

 פער• גוטשבעזיצער רושישע די אז בעוורזט, יאהרען 1824—1838
 אה ור:ץ .געלד אזרגש ראם אה וואם גוט, זעהר שרן שטעהען

:געווארען אהישנעפיהרט

פור. 5.453.000 1800 יאהר אין

מ 5.847.000 1810—1801 ״ י
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פרד. 182011.088.000—1811 י^הר אין

" 10.994.000 1830—1821 * 0

" 15.832.000 1840—1831 מ מ

. 28.312.000 1850—1841 מ 0

" 34.971.000 1860—1851־ מ 0

 • געוואקבק שמיל אוי־ איז מכהר אינערליבער דער
 ניזשנענאוונאראדער הויפט־מערק צווי: די פון פערקעהר דעו־
 שרעקליך יאהרהומ-ערט עןט-19 מןטען אין איז אירביטער און

 ניזשנענאווגאראדעד רעם אויף למשל, אזוי, .אויסגעוואקבען
מען: האט מארק

:פהורה געבראכט

רובל. 47.265.000 פאר 1840 יאהר אין

" 52.762.000 ״ 1850 מז 1841 ״ פון

" 77.511.000 " 1860 ״ 1851 ״ ״

:ה—כ פערקויפט

־ובל. 38.829.000 פא־ 1840 יאתר אק

" 44.504.000 " 1850 בה 1841 ״ פון

" 69.783.000 ״ 1860 ״ 1851 ״ "

 און פערשיעדעגע זעהר געווען זענען פרעזען די חאטש
 אויס מעהרןר זיך זץ גלכבען דא־ ערטער, פערשץעדענע .אין

יאהרהונדערט. טען^¥111 אין אפילו איידער
 ענ• אין אינדוסטריע די ענטוויקעלט אוי־ זיך האט עס

 גע• גאגצען אין איו 1765 יאהר אין אויב חארט. פון זין גען
 יאהר אין און ארבץטער 37.862 מיט פאבריקען 262 וועזען

 5ארבץ 202.000 מיט פאבריקען 5.261 שוין מיר האבען 1862
 פ־לע 459.637 מיט פאבריקען 9.944-1854 יאהר אין און טער

 פלאקסארויס" ון5 וואוקס דעם טיט צוזאמען לוין־ארבץטער.
 ־לד; די ענטודקלען צו אנגעהויבען אויך ז.יך האט פיהרונג

 ו8ו0 ביז 1801 פון יאהר צעהנרליג דעם אין אווי -איגדוסטריע.
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 בייש׳ פוד 23.900 יעהרליך אר*נפיהרען דורפשניט מען פלעגט
 1850-1841 פון ,פוד 85.300 נאך יאהר 1830-1821 אין וואהל

 ארבגנע• מען האט 1860-1851 יאחר פון און 821.500 מוין1
פוד. 2.143.500 דורכשניט יעהרליך .בראבט

 אלרופלענ׳ ערשטע די פאתעקוטען איז 1829 יאהר אין
 האט 1851 יאהר אין און מאנופאקטור-אויפשטעלונג דע־

 אלוועלטליבער ערשטער דער אין אנ״אנטהייל גענומען רושלאנד
 תש" איו 1857 יאהר אין ענדליך לאנדאן. אין אויששטעלונג

 קאפ:טאליפ• דעס/אמען טיט געווארען "געקרויגט" שוץ לאנה

 וועעג זי האט יאהרען גער־40 די פון קריזיס דער טישע:
 ׳גער50 די פון קריזיס דזגר אבער דעריבער ,בעייהרט וואש

 רום• אויף איינפלוס נרויכען אנאנץ נעהאט מוין; האט יאהרען
 פאציאהעקאנאמישען אין ענדערונגען טיפע דיזע אויך. לאנד

 ארוישגעדופען אוי־ זי_יט ץער1 ון5 האבען לאנד פון לעבען
 קלאשעףשטרוקטור דער אין ענדערוננען קלענערע קיין .ניט
געזעלשאפט. גאנצער דער פון

 אינדופטריעל־אונ- קלאש גלעד א אויפגעוואקשען איו עש
 געווען איז לכבאייגענטהומפ׳רעכט דאס וועלכע פאר טערגעהמעח

 נעקענט ניט האבען פאבריקען פריצישע די לאסט. שווערער א
 און לוין׳ארבמט פרניער דער פון ק^נקורענץ די אויפהאלטען

 זיך זץ האבען יאהרהונדערט טען־19 פון יאהרען טע־40 די .אין
 גע־ בעשערע קברן ניט פערמאכען. צו ביסלעכוו*ז אנגעהויבען

 פאשעכיאן־פאבריקען זאגענאנטע די געמאכט האבען שעפטען
 פערשיעדענע פון נעץ דעם אין פערפלאנטערט זאוואדען. .און

 זיך מענליבקמט די האבענדיג עט ,רעגירונגש׳רעגלאמענטאציעס
 פאבריקען הזע פאלען , ארבבטס״קראפט טיט שאפען צו ״פרין"

 פאבריקען. די אבער דערפאר ווערטה. דיער אין בעד^טענד
 האבעןזיך לוין־ארבלטער, פתיע טיט געארברט האבען וועלכע

 די פערגרעפערט ממילא און ענטותקעלט שטארקער מאל אלע
 אויך האט רעגירונג די .לוין־ארבניטער פר;יע די פון צאהל

 דעש טיט אינטערעפירען צו זיך אנגעהויבען מאבען אייעגער
 רעד?" דעו־ אין אינדופטריע. און האנדעל דעם פון צושגאנד

 אויך האטניקאלאי ,געבראבט ריהער5 האבען מיר וועלבע
 וואס פאר פפה די איז למב׳איינענטהוטפ-רעבט דאס אז" .נעז^גט
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 די אין אינדוסטריע". אדן האנדעל קכץ טיטא אדבז בל איז עס
 דעם שטענדיג מיר געפינען "סלאוויאנאפרלען" די פץ שריפטען

 פער* "אינרציאטיווע׳/ די לנרבאייגעגטהום־רעכט, דאס :מאטיוו
וו. ז. אץ וו. ז. און וואנדעל־קאפיטאל דעם האלט

 אנגעווי• די ארויפגערופען האט ^נדערונגען טרפערע נאך
 . קלאם הערשענדען דעם אין ענטוויקלונג על^נאמיש? זענע

 טויש* פון קאטעגאריע די מעהר וואם אדעל. דעם אין ה. ד.
 לכיבאיעענטהומס* אלע די אין אתינגעריסען זיך האט ווערטה

 האט לררבאייגעבטהומס*ווירטשאפט די גיכער וואס בעציהונגען,
 ווירטשאפט קאפרטאליסטרשעי־ דער ארט איהר אבגעטראטען

 האט טיכער אלץ לררבאייגענשאפט, פון פוגיאמענט דעם אויף
 הררנטוועלטרגען א אין פערוואנדעלט פעאדאל אלטער דער זיך

 .נעלד אין גענויטיגט זיך ער האט מעהר אלץ לאנדווירט,
 דעסטא׳ פעדמשסוטען אה יאהרהוגדערט ״טען19פץ אנהויב אין אויב

 אין איז שריט ריזיקאלישער און שווערער א זעהר נעווען יאנטעק
 פרןצים די דך כאפען יאהרהונדערט טען-19 דעם פץ פיערטעל צווץטען

 שוין איז 1843 יאהר אין נא־ .אפעראציע דיעזע אן מאבענוו^ז
 אגדער? און לץה״באנק־טלובה דער אין פערמשכונט געוועחן

 נאגצע 1852 יאהר אין מאנפלרט. לכבאיינענע 5.575.515 בענק
 ל״באיעענע געוועזען זענען הכל סך ווי אזוי און .5.843.765.
 לכסאיי* פראצענט 54 פץ אטערך אז ראם, הץסט 10.708.858.

 נ־׳צען856 יאנזאר ערשטען דעם פערמשכונט. געוועחן זענען נענע
 כיז דערנרץבט ללבאייגענע פערטשכונטע פון צאהל די האט

 האט פריץ "מיוהפ׳דעען" דעם אז דך, פערשטעהט ,6.028.794
 דיזע פאר פראצענט־׳צאהלונג ח פון בעפרלען נעוואלט זעהר דך

 אה וועלכע־ קאפיטאל, א כעקומען דערצו באך אץ חובות
 צו אץ ווירטשאפט פריצישע די דערהאלטען צו נויטיג אזוי

 האבען מיר הענד. געדוננענע טיט ארב^ט די איהר אין פיהרען
 ליבעראלען טווערער די פון אנפיהרער דער ווי געזעהן, שוין
 ס׳איז ווי געזעהן שוין האבען מ:ר ,ציעל זכרן דערגרץכט האט

 יושר דער "אז אידעע * זכן פערווירקלןכען צו געלובנען

 בעפר:דיגען פויערים-בעפר;ץאוננ דער ביר זאל מען פאדערט אלררן
 אב, דר ביר נעמט מען וואס ערד, די פאר נאר ניט פריצים די

.פויערים די פץ בעפחראונג פערזענליבע די פאר אויך גאר
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 ארויבצו" איינגעגעבען איהם זיך ס׳האט ווי שוין, ווללס^ן טיר
 ערד" "שווארצע די פון פריצים די בל אפילו■ הסבם א קריגען

ערד־הלקים. בעפתיאונג ד>ר בגי פויעיים זייערע געבען צו
 ווירטשאפט נאטורעלער דער פון איבע־גאנג רעם צוליעב י

 געווארען פריצים די פאר זענען געלד־ווירטשאפט דער צו
 לגיבאייגענע. זייערע צו חיובים פערשיעדענע די "אוגערטרעגליך"

 אינערען פון מיגיסטער דער ווי רעאקציאנער, מין אזא אפילו•
 יאחר 1845 פון בעייכט דין אין אויך עזרגיבט פעראווסקי,

 , פ^רשטעהען צו אן שוין הויבען אלילן גוטבבעזיצער "די דאב
 זעהר וואלט עם און לאסט א זיי פאר זענען פויערים די אז

 וועלבע ,בעציהוננען דיזע אומענדערען זאל מען געוועזען גום
 דערמיט, זיך ערקלערט דאב צדדים. בץדע פאר ניט טץגען

 ,געשטיגען ביכלעכווגיז האט ערד דער פון 'ווערטה דער דואב
 זענען חיובים פויערשע די וואב ווענע, דא איז ערד וואס
 פערשיעדע• פאר אפט קומען דעריבער און אונבעשטימט זעהר

 שווערע די און אונגערעטענישען אפטע די מחלוקות. גע
 אייגענעם אויפן צגיט אזא אין פויערלם די אויבצוהאלטען פפליכט
 קו׳ צו נעוואהגט איז וועלבער פרעת פון זארגלאדגכךט די חשבון,

אלדן". דך פאר ניט דאגה׳ט און אפיקון איין אויף ווי פ־יץ אויפ׳ן קען
 בעזוג׳ א געהאט האט ערד אויף ווערטה דעם פון וואוקב דער

 פון טהץלען דרומ׳דיגע און מיטעלע די אין בעדלטונג דערע
 ,פראדוקציאן־תבואה־מאבען די .ערד שווארצע מיט געגענד דעם
 בראנ• די פון נעברויך דעם פאר אויך אזוי איויספיהה צום ווי

 נע־ האבען וועלבע ,בוריקעב־פלאנטאציעב די פען־ביויערי_יען,
 פון טהייל רעבטען■ דעם אץ בעדלטונג גרויסע א זעהר האט,

 בעדערפניס די ארויסגערופען האט אלין דאב קליין־רוסלאנד,
 וויפיעל אויף בעוויזען בעשנלנפערליך האט און לוין-ארבדט אין

 דורך ערד די בעארבכיטען צו פראבען "די נוצליך. איז דאב
 פעראוובקי אויבענדערמאנטער דער וו^טער זאגט לוין־ארבבטער׳/

 גו• וואראנעזשער און פענזער טאמבאווער, סאראטאווער, "אין
 ין2ק עט, פעלט עם וואו דארט, אז בעוחזען האבען בעהניעם

 פירט ווע־בער אייגענטהימער, דער האט ארבדטפ-הענד, געדוגגענע
 ,פערדינבט גרעבערען א לויףארבלטער, טיט ווירטשאפט זי_ין

לכיב־אייגענטהימער". די איידער
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 אנגעהויבען זיך האט מען ווען יט2צ אייגענער דער אץ
 אר?ל דער זוך האט בעדעגונגען, יע2נ דן צו צוצופאפען

 אל? פאר גרינגער .דיפערענצירען צו אנגעהויבען אויך גופא
 ־נוטס גרויפע דן בעדןנגונגען גןןע די צו צוגעפאפט זיך האבען

 שווערי אננעקום?! דאפ איז נוטסבעזןצער קלןןג? די בעזיצער;
 אזוי געוועזען ניט ערגעץ אץ איז לאגע פויערש? די ליך.

 דן אן טאקע, אמת פריצים. קלןןגע די בנן וון שלעכט,
 דער פון גרוים. נןט געוועזען איז פויערים אזעלבע פון צאהל

 קרן נאד 17.000 האבען פרןצןם, קלןןנע 106.000 צאל גאנצער
 פון נאד בעשטאנען איז פערמעגען זייער און געהאט נןט ערד

 5הר צו בלויז צוגעשרןעבען געווען זענען וועלבע *מענשען",
 און מ?נש?ן 77 צו געהאט דורכשנןט האבען 58.000 זעה

 מןר וועלבען בי_י ה ו א ק ן ש ט ל ן כ א ו ו פירפט . 49 צו 3־1.000
 5אאינטערע זעהר מאבט ציפעה דן $ט ארויסגעגומען האבען
בעמערקונג: סאנטע

 יאהרען ׳ער40 ער.-30 דן אין ה. ד. צלט, לעצטע דן "אין
 פאי• גרויסע געמאבט גוטבבעזיצער קלןןנע קלאס דער האט

 פ־ןצןם. גרויסע דן פאר מעהר נאך אפשר בילדונג, אץ שרןט
 ־קאנצענ וועלכע ,בילדונגם־םיטלען דן מיט דך בענוצענדןג

 גרויסע און הויפט־שטאדט דער אין מעהרסטען אם זןך טרירען
 פערשןעדענע■ דורבגעמאבט ט?נש?ן יונגע דן האבע! שטעדט,

 נעלעהרטע. דן ארויסגעקומען זעגען זןן פון און האך־שולען
 מלדכה-בעאמטע. און ארמעע-אפןצןרען ,קןנסטלער ;ליטעראטען

 אדעל־ פאמילי? און געבורטה זןיער נאך זענען אלע דן אט
 הויפט• דן געוועזען זןן זענ?ן אנשאוננען דןערע נאך נאר ,קןנדער
 ארןסטאקראטישער און לןןב-אייגענטהומפ-רעכט פון נעגנער

 קירז דיעזען פון אט ערד־איינענטהום". גרויסען פון הערשאפט
 5^40 דן פון בלל־טהוער ראדיקאלסטע דן ארויסגעוואקסען זענען

 קאנטיב" גרעפטק דעם גענעבען האבען זין יאהרען. טע-60 און
 מעפןנע דן .פרןצןם״ בעל־תשובה׳דיגע קינפטיגע דן פון נענט

 אויפגעוואק" זעגען "עמאגסיפאטארען" אונזערע פון עלעמענטען
מיטעל־אדעל. פון סען

 בןןשטעהן געקענם נןט אדך האב^ן גןןפטליכע דן
 ”נעזעצ אלטע דן פו, פראצעפ־צערשטערוננפ אלגעמןןנעם דעם
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 דערפון־ האבען אלעמען פדן מעהרער בעצןהוגנען. טלןכע5שא
 נלחים, דארפישע דן ה. ד. (נןןםטלןכע קלןןנע די געליטען

 האבען ,ווןרטשאפט נאטורעלע די געהערשט האט עם זמן כל
 אויכהאלטען־ נעדארפט האבען וואם דארף־ולהים, יענע אפילו

 האט עם וון נאד דורכגעלעבט. איז עם ווי קןגדער, פאק אגאנצען
 איבערגע־ אלם זיך האט קראפט" פןןנדלןכע" די בעווהען זיך

 אהינצוטהאן וואו נעוועזען נןט איז עם אז פריהער ביטען.
 גאט אבנעגעבען דן מען האט "געבררכיווערטה" איבריגע דן
 אלץ פון הארז מען אז אבער, איצט משרשים, דןנע און

 גע• נאד דאדף־נלהים דן פאי איז מזומנים, מאבען געקענט
 פראלע• יע2נ אויפגעוואקםען זעגען דן פון שרים. דן בלןבען

 אקאדעמיעס בורסעף, די אנגעפןעלט האבען וועלכע טאליער,
 דן מיט צוזאמען ,דן האבען "יחזם" אה, מע־שען אלם און

 הויפט-עלעמעג־ דן פארגעשטעלט ,פלןצים "בעלי־תשובה׳דיגע"
 פוי־ דן אין שוין .פראלעטאריאט״ "דענקענדען פון טען

 א אין אויך אווי גובערניע, וואלאנדער אין ערןם־בעוועגוגגען
 יאהרהונדערט 1־טע19 און ־טען18 אין בעוועגונגען אנדערע סך

 לטובת אנטהןןל גרויסען א גענומען גלהים דארפישע דן האבען
 ,פויןירן□ אייגענע דן געווען אויך זענען דאס .פויערןם דן

שרןןבען. און לןןענען געקענט נאר האבען וועלכע
 רעפארם" גרויסע "דן פא־ באדען דער אז זעהען׳ מיר

 נויטווענ- וון נאר פארגעברןןט. גאנצען אין געוועזען שוין איז
 גאל דן מען "נןט" זי_ין, נןט זאלען רעפאלמען די דיג

 "פאדערט" מען ווען און דן "פאדעלט" מען ווען דאמאלם,
 עלשטע דן פון אייגער ו, ו ע ש ט ש ן ד א ר גאך .שטארק זעד\

 "דאם נעזאגט: האט פאלק, רוסישען דעם פאר טארטןרער
 און דעלען" וועט ^ר "אויב פרןןד<ןןט בעקומען וועט פאלק

 □אצןאל* אייגענער דער אז זעהען׳ באלד טאקע וועליען מיר
 אי• און איבעלגעענדערט האט וועלכער פראצעס, פאלןטןשער

 נעזעלשאפטלןכע דן און בעצןהונגען־שטאנד דן בערגעטאשט
 גע־ ווענןנער נןט אריך האט " לןןבאייגענשאפט פון ^רדגונג
 איהם אין איינגעפלאגצט האט ער פאלק, דעם אויף ווןרקט

.ליןבאייגענטהום־רעכט דעם פון ווערען צו פטור ווילון דעם
 ווענןג אזוי איו פויער רושישען פון פעלשקלאפונג דן
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 פעדער/ דער מיט מאך אסלרזען "פון ארעזולטאט גע־ועזען
 טא• איז פערשקלאפונג די האטש בעפרמאונג. זמן ווי פונקט

 כאצץאל• דער אין ענדערונגען די צו צונעפאסט געוועזען קע
 איז דעסטווענען פון פטרקטור, נעזעלשאפטליסער עקאנאמןשער

 ^ריעדלי• א אויף נאנצען אין פארנעקומע, ניט פראצעס דער
 ווי בעוימזט, אזין ר פטענקא פון בוגט דער אופן. כען"

 צו פויע־ רופישען דעם צוצובןנדען נעוועזען איז עם שווער
 למבאיינענטהום־ פון יסוד דער זמן כל נא־ .ערד דער

 דער זמן כל ווירטשאפט, נאטורעלע די געוועזען איז רעכט
 נעווע• גא־ איז ווירטשאפט פריצישער דער פון הויפט-מאטיוו

 הדיז־ זמן און פריץ דעם פון בעדערפניפען די בעפרידיגען זען
 פ-יער-ם די און פריץ צווישען בעציהוננען די האבען געזינד,

 די אץ פריץ דער .כאיאקטער פאטריארכאלישען *א געט־אגען

 זענען מז מאמע"׳ און "טאטע איינענע געוועזען זענען פריצ׳טע
 קיגדער, די געוועזען זענען פויערים די " "סעלי-טובות" געווען

 אבער "געמוסרט", צמט צו צמט פון אמת האט מען וועלכע
 ווירטשאפטלבער דער ווי ,אבער באלד .״מאס״ א מיט אלץ

 6נעענ אלץ זיך האט מעהדהוע־טה, נעווארען איז פונדאמענט
 פ־א• ד: וועלכע בל ,ס ק ר א מ זאנט פעלקער, די ווען .דערט

 שקלאפעףאר* ון5 פארם נידע־עסטע די נאך טראגט דוקציאן
 אונטער• איז וואט וועלט־מארק, אויפ׳ן ארויס טרעטען במט,

 פרא• קאפייטאלפטישע־ דער פון געזעצען די צו געווארפען
 ענט• אויפלאנד קמן פראדוקטעףפערלויף זמער ווען דוקציאן!
 הויפט־אינטע• זמער וועיט ער אז ,שטארק אזוי דך ודקעלט

 ודידהמטען בארבארישע די צו צו נאך קומען דאמאלפט ,רעס
 גרדי" ציווילידרטע די למבאיינענשאפט און שקלאפעימ פון

ארבמט". איסערמעפיגע פון שטאמט וועלסע ,זאמקמט
 ע־ש• דע־ געוועזען איז ו או ש ט ונא .פ פון בעווענונג די

 ל ע ו ו א פ פראצעס.־אויפרענוננס נמען דעם פון סיגנאל טער
 ניערינער דעו־ צו נרענעץ א שטעלען נעמוזט האט ערשטער, דער

 מעהר וואס פויער פון אר-יסצודךיקען פריצןם די פון שטרעבונג
 פ־., .ד טיייבא דר בענרענצט האט ע־ . איבער-ארבמט

 א:..ג ״״ טרמ פאפןירו-נאר דעם אויף נאר טאקע )אמת צים
 ־ע־ קאטא־נע. אנ׳אמהע נעוועזען איז פריץ פאר׳ן ארבמט די
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 ארכךךט דך פון כאראקטער ר פאטרךארכאלישע פרךהערדךנער
 גע" רוב דאס האט פאטער געטרךךער דער ווען ,פריץ פאר׳ן
 ן פערשוואונדען ווערט לךךבאייגענעם, דךן ״כבוד״ שךךנע געבען
 זטן כל קארגקךךט. סוחרישע דך אן קומט ארט דין אויף

 לךךבאיינענע דך בעשאפען האבען עם וועלכע פראדוהטען, דך
 א אלס שיךער אין פריץ דעם בךך געלעגען זענען פדערךם/
 געקענט נךט די האט מען זמן כל שפעטער, אויף פארראט

 אונבערךהרט. געשטאנען לךךב-אייגענהום־רעכט ראם איז פערקויפען,
 צךךט זעלבער דער אין איז וועלכער ,פארראט פריצךשער דער
 האט ,געמךךנדע אלטער דער פין פארראט דער געווען אויך

 אין פויערים דך פאר פערדכערונגס־איינריכטונג אלם געדינט
 געגע• אויך האבען פארראטען דך ;אנ׳אונגערעטעעש פון פאל
 ארעמע ,עלענדע שפניזען צו מעגלךכקיךט דך פרךץ דעם בען

 קךר• דך מיט צוזאמען ,דך האבען אופן אזא אויף און קראנקע
 איצט .קראנקע און ארעמע פאר צדקה*הךךזער אלם געדינט כען׳
 גאלד" צו "הונגער דעם ,דורך פאטער" ״טריךער דער איז

 צו ט5ליךדענשא פון ברענט וועלכער ,לאנדווךרט א געווארען
 פויערךם אייגעגע זךךנע רחמנות אהן ארוים ווארפט און גאלד

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

 דער אין אז דערמאנען, אויך זךך מען דארף ,פויערךם דך פון
 עקכפלוא־ דך פערנרעסערט דך האט עם ווען ,צי_יט אייגענער

 פאר־ אויך איז ארבלט פערזענליכער פויערשער דער פון טאציע
 פויער־ דער פון עקכפראפריאצע אזנפערשעמטעפטע דך געקומען

 דך האט לךךבאייגע:שאפט פון פערגרעכערונג דך ערד. שע־
 עקספלו• דך אויסנעוואקסען ס׳איז וואם דעם, אין אויסנעדריקט

 פע-" דך ס׳האבען וואס ארבךךט, פויערשער דער פון אטאציע
 פוי' דך פון חשבן דעם אויף פעלדער פריצךשע דך גרעסערט

"חדשים׳נךקעכ". אין פערוואנדעלט זךך האבען פויערךם דך וואס ערשע,
 קאפיטאליסטךשער דער פון וואוקס דעם מיט צוזאמען און

 האט ,לרבאייגענשאפט פון פונדאמענט רעש אויף ווךרטשאפט
 דער צווךשען "ווידערשפרוך" דער פערשארפט מעהר אלם דך,

 לךךבאייגעג* און לךךב־איינענטהום פון סיסטעם ווךרטשאפטליכער
פער" דך האט ווךדערשפרוך דיעוער וולט ווך טהום־כיסטעם.
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 דן און פריצים די צוחשען קאמפף דעם פון מיר זעהען שארפט
 פערשיעדענע אין אויפגעגאפען זיך האט קאמפף דער פויערים.
 פער" אויף רעאנירט האבען עלעמענטען פערשיעדענע די פארמען.

 נעוו^ז^ן איז פראט^פטיפארם נאטירליבכטע די אופנים. שיעדעגע
 ־מ>ן19 אין פערשטארקט דאם זיך ד^ט הויפטז^כליך אנטלויפען. דאם

 פ^רגרעסערטעד דער טיט אויך ווי נ^רדערמיט, און יאהרהונדערט
 ערקלערען מיד קענען .ייגענו לכבא די צווישען שטערבליפק״ט

 בעוויזק ה^בען דאם ווי לכבאיינענע, די פון צאהל די וואס פאר
 נעוואד^ן. קלענער אזויפיעל אויף איז רעוויזי^ם׳ לעצטע די

 צאהל די דאס פאקט, דער אויך איז בעמערקענפווערט זעהר
 צווי. פערגרעפעדט שטארק זיך האט זעלבפטמ^רדען די פון

 ־נעש ז^נען וואס ,ל^באייגעגע די האטש ,ללבאייגענע די שען
 די אץ פינורירען שטענדיג פל^גען זעלבפטמ^רד. פון טארבען

 דך• כ׳איז און פלוצלוננ-געשטארקןמן אלם ליפטען ^פיציעלע
 איו דאם נ^ר .צאהל זייזןר בעשטימ^ן צו נעגוי שווער ב^ר

 נעוועהג• א נעוועז^ן זענען ז^לכסטמאררען די אז זיכער, פגים א
♦( ערש^נונג. ליכע

 האט וועלבער געוויפ^ן׳/ "בעליידיגטען פון נעפיהל דער
 אויעקצוגעהן ניכער וואס שטיעבוגג דע- אין אויפגעדריקט זיך
 לטבאייגענטהומפ״בעציהוג• די ה^רשען עפ וואו וועלט. אזא פון

 פון ^אויפשטאגד אניאקטיווען דורך פערשטארקט ווערט גען,
 די לויט זענען 1837 ביז 1816 פון עהרע״. ״בעל^ידיגטער דער

 ביז 1837 פון פריצים״' 9 נעווארען גע׳הינ׳עט ציפער אפןציערע
 פריצןם אויף אטעגטאטען ׳150 געווארען גע׳הרנ׳עט איז 1855
 .27 געווארען גע׳הרג׳עט ז^נען פערוואלט^ר .80 אג׳ערך געוועזען איז

 זעגען ציפערען אלע די אז פערגעפען ניט מען דארף דערבד
 אונטערצינדונ" די פון צאהל די אמת. ריכטיגער דער ניט גאך
 שווער אויך איז עם .אויפצורעפענען מעגליך נישט גאר איז נען
פויערים די וואש ,פריצים די פון צאהל די בעשטימען צו

 אז סיר, געפינען אויעזד־געריבט סקדירער פון פאפירען די אין ♦(
 —1860) לייבאיינעטהומש-רעבט פון יאהר פינף לעגטע די פון משך דעם אין

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

יאהר, א 46.56 צי ה. ד. צופאלען, 272 נאר (1661—1666) רייאוגג



 פאקטען די אט חאט^ז געשמיסק. און נעשלאגק האבק
 פעריאד אי^לעצט^ן איבערגע׳חזרט מעהרסטקם אם זין האבק

 גאנץ ז* וועגען מען האט לכיביאייגענטהומם־רעכט העם פון
 אזעלבע בסוד האלטק פלענק פריצים די ווייל געוואוסט, ווקיג

.פאקטק "בזיונות׳דיגע"
 מדרגה אהויבע זעהר אין אויסגעוואקסען אויך איז עס

 צ*ט־רעגירונגם דער אין .פויעריסיבונטק די פון צאהל די
 ־בונ 556 פון אג׳ערך פארגעקומק איז טען-1 דעם ניקאלאי פון

 די פון צאהל די איאהר. בונטק 19 צו דורבשניט ד\ה. טען,

 הא• זך און יאהרק ער-40 סוף כיז געוואקסק האט אונרוהק
.יאהר 1854-1848 אין מדרגה העכסטע די עררייכט בען

אונרוהען. 41 פארגעקומק א?ז 1830 ביז יאהר 1826 פון

מ 46 מ מ 1834 מ ע 1830 *

מ 59 מ מ 1839 מ מ 1835

1) 101 מ מ 1844 מ מ 1840 *

מ 172 מ 1849 מ מ 1845 מ

מ 137 מ זז 1854 זז מ 1850 **

 אין פערשיקט מען האט פריצים די פאלגען ניט פאר
 827) מאן 1030 (1846-1826) יאהר 20 פון משך א אץ סיביר

פרויענצימער(. 203 און מאנספערזאן
 אין רקירונגס־צמט טענם-1 דעם ניקאלאי פון צוס^ענדע

 פריצים די פון ווערק" צו "פטור שטרעבונג פויערשע די
 מיט געשמעקט האט לופט דער אין אז ,שטארק אזוי געוועזק

 ארויס* זיך קלאר*האט זעהר .פוגאטשאוו־אויפשטאנד נדעם א

 אונרו* די אין פויערים די פון שטרעבונג דאזיגע די נעוויזען
 1854 פון מאניפעסט דעם נאך פארנעקומען זענען וואס הק,

 מיליטער• אויף בעפעלקערונג די גערופען האט וועלבער יאהר,
 קלאגג א פערשפרץט דך האט לבבאייגעגע די צווישק .דיגסט

 רעקרוטען, אין ערשרכבען5 זיך וועט וועלכער יק־ערער, אז
 גע• נישט האט עם ערד. בעקומען און בעפררט ווק־ק וועט

 דק־ יף1א גאר איז געזעץ אזא אז ,פערדכערונג ק*נע האלפען
.בערוהיגט ניט זיך האבק פויערים די :נ.יטא וועלט
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 פץ אנזאנער גרויזאמע די ,אויפרעגונגען אלפ די אט
 אנ:ע׳ ווי ,בעוחזען נעגוג האבען שטורם, קוטענדען דעם

 ־בע נאהענטע די אויף געווארט האט פאלק דאס שטרעננט
 5גיך־אויפפלא א פאר וואס און לדבאייגענשאפט פון פידאוגג
 פויער־שטאנד. דער געווען דאמאלם ס׳איז מאטעריאל מענדער

 5אלעק וואם ווערטער, די *אן דערמאנען נאך מען דארף צי

 "עש אדעל: מאשקווער דעם נעזאגט האט טער-2 דער כאנדער
 א־י׳ פון לדבאייגענטהומם־רעבט דאש אבצושאפען גלדבער איז

 אבגעשאפט אנהויבען וועט ער ביז ווארטען׳ איידער בען,
אונטען". פון ווערען

 גערעבט. געוועזען איז ו ו ע ש ט ש י ד א ר אז זעהען מיר
 "געוואלט". האט ער ווניל ,פרלהלט בעקוטען האט פאלק האם
 5.*פיר "געשענקטע" די ווי נעזעהען׳ אויך ן4ש האבען מיד

 עש שטארק ווי .זדטען אלע פון "פערקירצט" מען האט המט
 זענען פויערים, די פון אויפרענונג די זלן ניט אפטמאל זאל
 צו ,לעבענס־בעדינגונגען זץערע לויט פעהיג, ניט פארט ז*

 אזא פאר שטעלען זי: טהעטעקדט. פאליטישע אנ׳אלגעמ^גע
 זעי אינטערעסען נלרכע די וועלכער ב* ,בעפעלקערונגס־שיכט

 8צו אלע אתים טרעטען זד געמדנזאמע. מאל אלע נ:ט נען
 אג׳ נעטראפען האט אלעמען דז וו?; דאמאלס׳ נאד זאמען

 ארטיגע די אונגליק. אפטיבינער למשל ווי צרה, אלגעמיינע
 און פלאץ ערשטען דעם פויער בדם פארנעמען אינטערעפען

 איז ווידערשטאנד, א צו זלן ניט זאל ער גר^ט ווי דעריבעה
 אנדבה. פאר ס׳איז וואס מיט אבצוקויפען איהם גרינג זעהר

 זעהר ניט איז פויערים די פון אקטיוויטעט פאלטץשע די
 וועניג נאך איז פויערענשאפט די ווען דאן, *אפילו גרויס

 געלד־ווירטשאפט די ווען דאמ^לס, נאך בפרט ,דיפערענצירט
וחרקונג. אט^פערע זך אויף נעראט שוין האט

 ,איינארטךג געוועזען ווענע אזוי זענען לדבאייגענע די
 דא• וין ש זענען ד: רעפארמען. די פאר אדעל דער ווי פונקט
 גרופען טעריטאריעלע פערשיעדענע אויף צופאלען געווען מאלם
 נובער• די אין אינטערעסען. איינארטינע האטש בעזוגדערע, טיט
 נרעסטער דער האט ,פרופטבאר מט איז ערד די וואו ,גיעס

 לניבאייגענטהן־מער דעם ארדגטראגען געדארפט פויערים טהץל
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 ־:1 פרן הדיפט״המסדת ח .)״אבראק״( אבצאהלונגק נעוווסע
 וועלב^ הכנסות, די אין בעשטאנק נאר איז לךבאייגקטהומער

 אג• פון נאר ערד־ארבךט! פון ניט נעהאט האבק פויערים די
 פועלע האבק גובערניעס אזעלבע אין בעשעפטוגונגען. דערע

 זךער פון בעפרךק זוך איבערהויפט געשטרעבט פויער.ים
 גרויסע קוון זך יעו האט ?ירד דו .אבהענענקרט פערזענליכער

 זוך פערקק־ט, ,האבען גוטסבעזוצק־ דו געהאט. ניט ווערדע
 יל, בוושפו א נעזעהק אויבק שוין האבק מיד ווו נעבטארעט,
 ■מאבקע דק־ אוגטער בלאטעב; און זאמד פויערים די אנווארפק

 אויף זך האבק ,ערד אוננוצוגע די פאר אויבקויפב־נעלד פון
 בעפ• פערזענלוכע די פאר אויבקויפבעעלד בעקומק אופן אזא

 געווען איז ערד דו וואו נובערניעב, דו אין פויער. פון רךאונג
 פויערום טהךל נרעסטער דער האט פרובטבא־ע און שווארצע
 זך און )"בארשטשינא"( ערד פריצושע דו בעארבךטק נעדארפט

 פרי• די פון שטרעבונג דער מוט קעמפפק צו אויסנעקומק איז
 פערבאנד דע□ אויב און ערד. דק־ פון אראבצוטרךבק זך צוס
 וץ5 פריצים דו מוט ערד שווא־צע דו פון פרוצים די פון

 דעם פון פליגעל דעם אונטק־ נעלונגק איז ערד אונ^רובטבאיע
 איז ציעלק, זךערע ק־רךבק צו אדעל, טווע-ער נעבולדעטען

 פק געוועזען נאר זענק פויערום די וויול דעיובער, נאד דאב
.בוגטען ״בטובינק׳ אבגעזונדערטע איזאלורטע, אויף היג

 טעיף נא־ נ.יט צוטהךלט גקועוען א-ז פויע־נשאפט דו
 איז לךבאייגענטהומב־רע:"! דאס ווק צךט, דער צו טא־יעל.

 אבגעטהךלט פויערום די פון זוך האט 4אי?וןגע פערנובטעט
 א אין נעשטאנען איז וועלבער ,עלעמעגט פע־מעגלובער א

 דו אין פויערום. מאבע איבק־וגער דק־ צו געגענזאין שארפק
 זענק שווארצק קךן גקועזען נוט איז ערד די וואו ,נעגענדק

 פון אורעלטערען די בעלי׳בתיס", "פויערים דו געוועזק דאב
 גקועהנליך פלענט מען וועלכע ון5 קולאקעס, דךנטעע דו

 ־דאר אי דא אי, זענען דעם אהוץ בורגמוסטערס. דו בעשטומק
 האגדעלס־ פון פארשטעהער און פיאצענטנוקעס נקוקע; טק

 א ארךנגעטראגען אויר האבען עלעמענטען דו אט קאפוטאל.
 אלטע זדי פערגריננערט און פויק־נשאפט דו אין צושפאיטונג

,געוועלטינ׳ און ,צערטהךל קלאבק- הערשענדע דו פון פעלומוק
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 איזנע• פויערים די פון פאפווויטעט פאליטישע די אט
 דער פון "פארשטעהער די וואם ,דערפון אורזאפע די ווקק

 גע- נישט האטמעהר ראדיקאלער^אינטעליגענץ דאמאלפדיגער
 עקסט^ זץ^רע געזעלשאפט. די זיך פון "אבשרעקק" ווי קענט

 די אן קלאפק הערשענדע די דערמאנט האבק פאדערוגגק
 האט טשערנישקוסקי און פוגאטשאוו. פון צדטק שרעקליכע

 אלדן ער וו^לכע ,פראיעקטען די פערטהיידינט התלהבות טיט
 הדגטיגע בי_י דורבצופיהרק "אונמעגליך פאר געהאלטק האט

 די אז גוט גאנץ געוואופט האט ער וחיל י פערהעלטנופק",
 דרי:• בד "פערווירקליכט ווערען יא קענק וועלבע פראיעקטק,

 אהן פערטהץדיגער בענוג האבק וועלק פערהעלטניסק" טינע
 זווגע בעפרידיגט ניט האבק רקולטאטק די אויב און איהם.

 די אבגעטהאן חברים זוונע טיט פארט ער האט פערלאנגק,
 אוך ארויפגעשטעלט האבק זיו :זאך רעוואלוציאנערע איינציגע

 ב!ץ מעגליך דאן געווקק איז דאם וויפיעל אויף פערטהוויוגט
 וועל* פאדערונגעך מאקפימום דעם בעדינגוננק דאמאלסדיגע דו

 הויפט- די ארויפשטעלען. געקענט נאר דאמאלפט האט מען כע
 בעפי־ד" יורידי^ע די .געווארק אבגעטהאן פארט איז ארבדט

 אלם דינק בעדארפט האט מאפען ארבדטענדע די פון אוגג
 פז^ציאלער שפעטער און פאליטישער זווער צו שרוט ערשטער

 ארויפגקאגט נעקראסאוו האט גלויבען דיזען אט .בעפרוואונג
ווערטער: פאלגענדע די אין

 לדבאייגענטהומם* די פון ארט דעס אויף אז ווך□ "איך
 צר זד נאד ,אנדער^ אויכגעטראפט מענשען די האבק קדטעך

 איך בעגרים דערובער און גרינגער אפך זדן וועט צערשטערק
פרדהדט" די האפנונג טיט

 "זעלבסטשטעג" דו זענק וואו ? רעג.ירונג די איז וואו נאי
 ארויפטרעטק נעצוואונגק זי האבק וועלכע אינטערעסק, דיגע"

 א ווארפק צו גקוג איז עם "בעפרווער". פון ראלע דער אין
 צדט הער אין לדב^אייגענטהום פון געשיפטע די אויף בליק

 פארי וו.י זעהען זאל טען הערשאפט, טעגם4 דעם נוקאלאי פון
 איהר ווק גקועזק׳ איז רקירונג זעלבפטהערשענדע די זובטוג

 נאה אינטערעפק. פריצישע די בעריהרק צו אויפנעקומען איז
 סאציאל^קאגאטישער אויבענאננעוויזענ^ר דער ווק דאטאלפט,
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 דך האט ענדערונגען, פערשיעדענע ארויסגערופען האט פראצעס
 גרופע געודכע א פון הילף די אויף האפענדיג ,רעגירד-נג די

 ענטשלאס^נהבט אנרופען קען מען אויב—ענטשלאסען פריצים,
 6אוועק און—יאהרען ער-50 די פון פראבען אונענטשלאכענע יענע

 די פון לאנע די "אויכבעכערען* וועגען פראגע די געשטעלט
 דער־ צו שווער ניט געוועזען וואלט עם פויערים". פריצישע

 שריט שוואנקענדע ,אונזיכער^ אלע די אין וויפיעל אויף ודיזע!
 בר^נענדער ד^ר אבגעשפיג^לט דך האט רעגירונג דער פון

 אדע• די צווישען געפיהרט דך האט וואס אעטערעסען־קאמפף,
 אנ׳אט־ אין פארגעקומען איו וועלכער קאמפף, גופא-דער ליגע

 יעדערנע דך האבען וואם פאלקס-אויפרעגונגען, פון מאפפערע
 ,שטראם רעוואליוציאנערען מעכטיגען א אין אויסגיסען געקענט

 וואס ,טהעטיגקבט "אונטעראירדישע" פון אנ׳אטמאספערע אין
 פאלקס־ דער פון עלעמענטען עקכטע די געפיהרט ס׳האבען

.אינטעליגענץ פרנינדליכער
 פון לאגע שווערע די ניט ,דעפיציט^ן כראדשע די ניט

 אוגפערשעמטע די ניט בבלל, מלופה־ווירטשאפט גאנצער דער
 אל?'׳ פאר פארנעקזמען זענען וו^לב^ ,בעאמט? די פון גנובות

 זעהר האט רעגירונג די וו^לכע פון און אויגען די אין מען
 לייבאיי. דאס אז בעוואופטז^ן דער אפילו ניט געוואוסט, גוט

 און האנדעל פון ענטוויקלונג קיר שטערט געגטהומפ״רעבט
 דעם ניקאלאי צווינגען נעקענט האט אלץ ניטודאס איגדוסטריע,

 אויב און פריצים. די געגען ארויסצוטרעטען רעגירונג ז-טענם
 אויפנעדעקט בעש^נפערליך האט וועלכער קריפ-קריעג, •ד^ר
 עקדסטירט עם זמן כל אז בעוויזען, און פאקטען אלע די אט
 ארגאני־ די ה. ד. מלוכה, די איז ל^באייגענטהום־ארדנונג די

 בעשיצען צו שטאנד אים ניט הערשאפט,רקלאכע פון זאציע
 שונא, "אויסערליכע!" רעם נעג•^* דכערהכיט אייגענע די אפילו
 פון רעפארם דער צו געטריבען יזן האט קריעג דיזער אויב

 נאך האט ער דבל / דעריב^ר גאר דאס איז פ^ברואר, טען*19
 פויער פון שטרעבונג אונאויפהאלטבאר^ די בעוויזען קלאר^ר

.פריצים די פון ווערען״ צו ״פטור
 אויפגעהויבען זיך האט רוכלאנד" פון "הארץ עבטען אין

 ניט איז שונא דער אז טאקע אמת שונא". "אינ^רליכער ־ד^ר
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 נעוועזק איז בעוואושטדלן פא^טישעי דק ,ארגאנידרט געוועזען
 דער צו האש ז*ן דורך שטארק געוועזען אבער איז ער :שוואך

 נעפעהרל:ך נעוועזען אויך איז ער ארדנונג. עקזיסטירענדער
 וועל* טיט שונא א געווען איז דאס :צאהל אוגגעהויערע זמן דורך
 וועלכע רעגירונג, די רעכעגען. נעמוזט דך האט מען כען

 ,פלנד אויבערליכען געגען בדשטעהן געקענט ניט האט
 אינערליכען רעם פון ווערען צו בעזיעגט ריזיקירט אויך האט
.שונא

 נע• טען האט קלאסען־הערשאפט די פערהיטען צו בדי
 יאהר 1855 פעברואר ־טען20 דעם פארם. איהר ענדערען טוזט
 נ־עשטע אלע צוזאמעננערופען ר7ם-2 דער אלעקשאנדר האט

 בעראטען ווינטער־פאלאץ אין קאבינעט אין דך בי_י בעאמטע
 טלהטה, די פיהרען וולטער זאל מען צי פראגע, דער וועגען דך

 אוישגענומען טאקע האט דאמאלסט און פריעדען שליעסען אדער
 די טאקע "אמת געזאנט האבען וועלכע יענע, פון מ״נונג די

 דורבנעדרוננען טיעף איז פאלק רוסישען פון מעהרה*ט גרעסטע
 אבער זענען עם נאר פפליכט, זייער פון בעוואוסטזדן דעם מיט
 זיךיאגהויבעןיוואקלען קענען וועלכע עלעמענטען, אזעלכע דא
 ־נעפעהר אזא אויף שטעלען מט דך מען דארף דעריבער און

 אשך צו בר^נגען אונפערממדליך וועט וועלכער ,וועג ליכען
 געפע־־לישע די ניט ווען און איצט". ווי צושטאנד שווערערען

 רעערונג די געצוואונגען האט וועלבע פויערןם. די פון שטימונג
 נע• די דורך פעברואר ־טען19 פון מאמפעשט דעם דורכצויאגען
 אלץ נאך רעגירונג די וואלט - אינשטאנציעש זעצגעבענדע

 ברו־ פערשיעדענע פון הענד די אין שפיעלצמג א געבריעבען
 ז.יךבע• האט זי ווי נאר גל״ך אבער׳ דערפאר אדעלעע. פען

 "אייזערנער א מיט נענומען דך זי האט שרעק דעם פון רוהיגט
 פאנאנדער" האט וועלכע "קראמאלע", דן דערשטיקען ענערגיע"
.האפנונגען״ פויערשע די פון ״פונקען די געבלאזען

 צוו* העבער געדויערט האט וועלבער קרים־קתענ, דער
 "נרוי• פון עפאבע דער צו * ׳הקדמה אג אלש נעדינט האט יאהר,

 רעוואלוציאנע• די וואש אומשטאנד, דער אט רעפארמען". סע
 "כונטא• דע־ פון אבגעזונדערט געוועזען איז אינטעלינענץ רע

 ניט אלדן איז וועלכע פויערענשאפט, דיש״עעשטימטער
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 ארגאני• ^רללטע אזן שטארקע איז ניט אוועלבע צו• פעהלג
 ארויס"דזרך מעגליכקללט די רעגירונג דער געגעבען האט זאצי^

 די לטובת אברליסק אזן לאנע שווערער דער פון צופלאנטערען
 האט מען תעלכע פרללהללט, יענער פון לי_יבאייגענטהימער""

 דאב אין לללכטער נאך ערקעמפפט. מיהע פיעל אזוי מיט
 רע• די חוץ א רעפ^רמען. איבריגע די טיט אנגעקזמען איהר

 געווארען ארויפגערופען זענען וועלכע גערלכט, וועגען פארמען
 לעבען בירגערליכען פון בעדערפניפען אויפגעוואקפענע די דורך

 מע־ב־אוי־ דער אויף געווארען צזגעשניט^ן זענען וועלכע און
 פופטע א נאד געוועזען איבעריגע אלע זענען מאדע, ראפעאישער

 ליבעראלע די נאד פערבלענדען קען וועלבע ,פורים־שפילערלי
 בע• די למשל אזוי .ערשללנונגען" "פרעהליכע פון ליבהאבער

 עם וועלבע נאך יאהר, 1864 פון רעפארמעס זעמפקע ריהמטע
 באמת איז ליבעראלען", "טווערער אמזערע אזוי *טמאכטק

 פערלארענע זץער פאר פריצים די אבעלוינונג נעוועזען נאר
.ממשלה

 געעפענט בר*ט האט פעברואר ו-טען9 פון מאניפעסט דער
 אויף קאפיטאליזם. אמת-רילנעש עבטען, דעם פאר טירען ידי

 אלץ ענטוויקלונג עקאנאמייעזע די האט פויער פון אדט דעם
 דעם ,פראלעטאריער פשוטען דעם ארויסגעשטעלט מעהר

 רוסלענדער דער פון געשטאלט דעי אין שטאדט־אדבייטער.
 רעוואלוצף רוסישע די זיך פעראייניגט סאציאל־דעמאקראטיע

 רץהען איהרע אין פאלק"; "דעם מיט אינטעליגענץ אנערע
 נעי דער ארבללטער-אינטעליגענץ. די אריין מעהר אלץ טרעט

 און פערהעלטנלסען סאציאל־עקאנאמלשע די צווישען גענזאץ
 אזן שטארקער אלץ ווערט ארגאניזאציע, פאללטישע זללער

 פון פארמען נייע די אין דללטליבער אלין אויס דך דריקט
.קלאסעףקאמפף

 יאהר, ו-טען86ו פון פאריבער זענען וועלכע יאהרען׳ די
 ניט פערבל זענען ענטוויקלונג, אונאויפהאלטבארער פון יאהרען

 י^הרען ער-50 אדן ער-40 די פון בונטען □טיבינע די .אומזיסט
 פאסירונגען ראבטאווער דל לגבי קלנדער-שפלעל א נאר זענען

 דרום׳ גאנץ שטרללק^אין אלגעמללגע דל און 1902 יאהר פון
. 1903 יאהר אין רופלאנד
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 טין טיליו ג. האט יאהר 1861 פעברואר ־טען13 דק
 ז?לענא פרונצעסין דעו־ פון בריעף פאלגענדען דעם בעקומען

 זלן, צו מודיע אייך נויטיג פאר האלט :/איך נא אוו וול א פ
 ו־םען9 דעם וועט עם אויב אז זאגען, מענשען ממנע דאב

 לא• זיך המון דער וועט אגעזעץ, עפעס ארוים ניט פעברואר
 דארף מען ענטפער. אנ׳ענטשיעדענען פאדערען פאלאץ צום זק
 קלאנג: דיזען צו אויפמערקזאמקמט מעהר מוט בעצןהק זיך

נעפעהרלוך". זעהר זמן מאל א קען דעמאנסטראציע אזא
 פעברואר טען*19 דעם צוגעאיילט. זיך האט רעגירוגג די

 דער וועגען געזעץ דאס אונמערגעשריבען געוועזק שוין איז
 עקפפלוא• דער פון פארם די .למבאייגענע "י פון בעפרמאונג

 עקפפלואטא* די בעזמטיגען געעגדערט, נאר דך האט טאציע
 ארבמטער- די געקלערט. ניט קמנער גאר האט גופא ציע

. פרמי׳מט פאלשע א בעקומק האבען מאפען
 5יאנו טען-9 דעם און יאהר, 44 גאנצע פארבמ איז עם

 פעטערבורגער טויזענדער צעהנדליגער דך האבק 1905 אר
 מען אבקשה, מיט ווינטער־פאלאץ צום געלאזען ארבמטער

 רופלאנד נאנץ אויך און ארבמטער־מאפען די שענקק זאל
 עיש* דער איז פרמהמט פאליטושע די פימהמט. פ^לוטישע

 אין ענדערוננען דו ;בעפרמאונג פאציאלער דער צו טריט טער
 קלאפק-הערשאפט דער פון ארגאנוזאציע פ^ליטישער דער

 ארבמטער־קלאם פון קאמפף צום וועג דעם אבראמען דארף
 מענשען פון עקפפלואטאצי^ דער פון פערנובטונג די פאר
 האט רענורוגג די פארמק. איהיע אלע אין טענשען דורך

 נעוועזק׳ מנצח האט ד קוילק. און פמער מוט נעענטפערט
לאנג. אויף ניט נאר

 אר• פעטערבורנער דו פון מרנעש5פראטעסט דעם אויף
 שטער• און פערוואונדעטע דו פון קרעבצען די אויף במטער׳
 טויזענדער הונדערטער אבגערופק אצונד דך האבק בענדע

 אבנערופען דך האבען עם רופלאנד, נאנץ איבער ארבמטער
 מאם• ,ווולנא ,לאדז ,ווארשא ,העלפוננפארס פון ארבמטער די

 אהן באקו. טופלוס, קועוו׳ יעקאטעךיגאפלאוו" באטום, קרוע,
 צוזאמעננענאפען זוך זמ האבען אונטערשיעד נאציאגאלק שום
 געפא- האט ארכמטער-קלאם דער מאססע: מעכטוגע איין אין
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 מאכק זאל ומןלכ$ רזאמלובנ"^6 קאנסטיטואירענדע א ד^רט
 ארבמטער" די פון ^רשקלאפוגג פאליטיש^ר ר^ר צו אסוף

.מאסס^ן
 ג^וואר וועלען פויערים אונגליקליב^ אונז^ר^ ווען און

 פר*" פאליטיש? פון פאד^רונג דער טיט צמאמ^ן אז וו^ר^ן
 פל*ש און בלוט ארבייטןר-דאם פ^ט^רבורגער די האבען > ה*ט

 ביסלעכחרס זאל ן5מנ אז גמפאדערט, פוי^ריס-אויןד די פון
 וו^• דאמאלס פאלק, פון ה^נד די אין ^רד די איב^רג^ב^ן

 בע• געצעהלטע. זמן ארדנוגג אלטער ד^ר פון ט^ג די לען
 ווערט זי וו^ן שטעדט, די אין רנגוואלוציע די ק^מפפען

 איז ד$רפןןר, די אין ר^וואלוציזן די דורן אונטערג^שטיצט

אוגט^גלין.


