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?אלרעדע•

א מיט ,איװ־ בין איןז וױא אאומגליק, פארךעךעס! ך
ם’£לל טיט געענךיגט דאננןען צוא גאט ישױן זיןי ךא;ט  ך;
 נאהר ? הא ,צענזאר צום טראגין שוין כןאן;־ם מען אונ ,ביכעל

 פעהלט ךעכטער.עינןר דער פאךטיג, נישט נאף איז .עם נײן!
א :אןז ךי  שלא אטכה איז דאם ,א־יף איןדזאג !!זארךעךע -

I בתורה יתובה ; т - Т

 אויב אס־ר אז פאךךעךע? אין מען שךײבט איוואם
♦וףיים ליף . : ,’

 דעך האבען, ניט זאהל?ירז גוטס .קיץ !איהר האךט
 זאהל ביכלעף זשאתאנישע מ אז ,אײנגעפיהךט האט אס
 זאהל פאךךעדעט פאר אז ,פאךךעךעס שךײבק אויןז ען
ק, ןער ח־ערען, ־־ שמוני !דער קיבענק דער ^חי .

דער י ׳ ,



א אױף אנגעישיכןט האט װאש.ער פאר ער1  פעופאןטעופ ף
א וױא אנשיכןענעש לײבליכע אזא איז'* פאךר־עךע ך

 מאםםען אײניגער װעט בי־כעל ךער אז ,ךעכין איף
 אץ זעטצען צוא איבער ךאס ״, קינךער פאר נוטצען

 ליעב אלגעמיין אין האבען קינךער ךעןי ,העבךאאיש
 דאס וןעט ךאן ארנ ,זאנדעךבארע'גע־שיכטען אזעלכע

טאהןדעם הנאה

ך9 .9ע ר ע ^ א
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באךד! ךא;װאלדיגע
 װאס I אמאנש פאךאן איז )אמעױקא( טשיקאנא אץ

 ךער וועלט,• גאנצער ךער אין באךד ךיאילײעםטע דזאט
 אךאם הײסט , באךד גװאלךיגע דיא האט וועלכער מאנש

זעכציגלאהר, אונ .׳עטליכע אלט יעצט איז אונ ,קיךפער
 געיריזען איהם בײא זיך האט ,;אהר .עלף בײא שאך.ן .

,גאלען צו זיןז געווען גענײטיגט איז .ער ךאם זא ,אבאךדיל
 אוג ,גאלענךיג זיןד געװאהרען מיאוס איהם איז .עם נאך״ר
 איז ביז.ער ,װאנןםען געלאזט באךד ךיא ךארום האט

 ךיא אז אײנגעזעחן, האט אונ אםאלדאט, געװאהךען
 אין פיעל זײער איהם שטערען האאר לאנגע אונגעהײערע

 ;גאלען צוא אגגעהײבען וױיטער אלזא האט אונ ,ךענםט
 .ער האט ךענסט פאהן או־ױס זאי? .ער אז ,נאכהער

 ךעטאלט זײט .גאלעןדןז צוא געהארט יף1א אבעךמאלס
 אונ א^געשאהךען, מאהל 5 האאר זײנע שאהן ער׳האט
 דעםט פאלין ,נענומען געלד פיעל זעהר זײא פאר׳ האט

אונ װײטער אלם באףי ךיא אירזם בײא װאקםט וועגען
וױיטער



 אךשין( з פוט)האכעי 2 $ לאנג ךא איז .\עצט ;ווײטער
 זיןל .ער גאךטעלט גאשש, אין ארויש גײט כןיךפער אז

 אפ איהר לאזט הויז צוא אונ ,בארד מיטען אתש
 זײנע אײן .ער וױכןעלט כןאלט, איהם .עשאיז װען פלייא;

 װעט זאהן זיי־ן ,.ערװאךמען צוא זץ־ אוש ,באךד אין פיש
 האט כןיךפער דען י’.יתישה, אנוטע איהש פאהן האבען

 זאהל טויךט, זי־ין’ נאף יאז אנגעזאגט׳ בעצײטעש עוין
 פאהרען אחש איהר מיט אונ ,שנײדיען אפ בארד זיין כען

 אלש , בילעטץ יף1א וױיזען ךאש ארנ ,וועלט ךער אויף
♦ זאף װאינךעךבאךע

%

♦ כועשיה א האךט
 צוךיקגעבראכט יאהר אײניגע מיט איז ״המגיד״ אין

 אץ ?ךהיינו: געשיכטע, װאווןדעךליכע א זעהר ^עוואהךען
 אױף פ*ש געקױפטי אײנער האט פאךמ־ךש שטאךט ךער
 אץ ןלגצלמג האט ,פיש ךיא ^נילען צוא בש£ת ;שפת
 יבאלד משתמא איז מען ישבײעןך א צ אנגעחויןען פיש

 שטאדט פון ’ רב צום ,פענדוש כ׳ענדום ,געלאפען אוועק
 ךער פיש? מיטען יעצט ךא מען טוהט װאש ?ךאגען׳

 ךעטאלט איץגעשטאנען גךאד איז רימ־יק-וואש פא-ן צךיק
̂ט §אר ’ האט - ^טופ אין רב בייין האךניען מי־טץ זאג

ווארט

- 0 -



 פיש דעס טאהן אן ױ?סטץ צום וואם זאהל מען ,װאךט
 איז אחשורש אז פנים א , אטיפוש העךט >אי־ר תכךיכים,

, !הונד א איהם כןעגען א געװען  טכןפר אי־ם אונ !( .
 טאכןע ? תכשיט נאכען _קךיש זאגען װעט װער יארנ זײן

 טאכזע האט אוניע;.ער" ♦.♦.(? אליץ צדיק ךינךיכןײר ךער
 ךאס שטאפט פאר פיש ךעם האט אונ געטאהן, אזױא
 ? .ערד ישךאל אךץ טיט נאןז )אפשר .עךד מיט מויל

 פאר זיןי װעט ףנדיכןער ךעס אז !מעשיה א אױף _קשיא א
 כךי.ער , ♦ געווען/ מקבר איהם א־נ пשלעכט איז וו־עלען
♦ װערען מנולגל ניט מאךול א נאןז שױן זאדזל
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♦ הוך ךײךקךגער א
 מיט אײנער געקומען ארײן איז ךעסטאראן א אץ

 נעבען אמ ,טיש צום געזעצט זיןי האט .ער ,הו?ד א
 איץ געזעםעןי איז איהם אנטכןעגען , הוןד ךער אי־ם

 געהײסק זיןי האט ,עךשטער דער ,רײזענךער ?גגגלישער
: הונד זאןטךער פלוצים ביפ^טיןןס, געבען

!ביפשטיכןם אויף וױלל איןז -
 ךער ?רא:ט - ? ךײךען .כןאןי הו;ד ’ אייער -

 איהס וױל’ אץז - איבעךךאשט הע?פט .ענגלאװ־ער
? איהפ פאר איהר לאנגט פאר פמ־ל וויא ,קױןען

איך



אץי  פאר מיר זאדזל מען אז ניט אניער וױלל -,
.הונד ךער זאגט —קויפען!״

 געיראתךען כןא^ט צוא אזויא איז ?גגגלאנךער ךער
 פו;ט юо ._.קע'שעניע פאדזן .געחאפט ארױם י האט .ער אז

ל- юоо - שטעךליע ע ב  געליי^ט אניךער האט אונ רו
דאבײא: זאגענךיג אױפעןטיש,

שטעךלינג! פונט юо ד;הונ דעם פאר אײך אץזוײ?$ב -
? מײנער %ר איז אלזא

א פאר -_יא!  ךעם איץז איןי קױף פאר פךײז אז
 I נעמעװייג צױא - נעזא^ט .עלשטער ךער האט - ׳ הו^ד
I געלד ךאם

א ך -איף שווער -י  וױיטעל הו^ד דער האט !
 יאין אץי װעל ,וױיטער אוג ,אן יעצט פאהן אז - געזאגט

 ניקט מויל פאלן װאךטי איץ נןײן לעבען,' גאנצען מײן
לאזען ארוים

 אײןז װא^ךערט .עס ,לעזער ליןע טײנע א;א.י
? זער׳ער

 ךער ,קונצען פראםטאן גאהר אבער איז ךיאזאןי
ז ךעםי פאהן בליל־הבית אי ך • רעלנערי איבלןי הו

 פעהיג זײנען וואם מאלשען פאראנען זי־ינען .עם
 , רײדען .כקאנען צוא ,אײן זיף געװאהנען אונ ךאצוא,

 נאהר ליפפען, ךיא מיט ד־אבײא ריהרען צוא ניט אונ
,'ששרעף־בלים ךיא זײא בעװעגען אלײן אטהעם מיטען

ץ״ "ז א
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קולות,
 ׳ אלײן

מאנשע
אלטע׳
אגךעל;

ч אץ
 גענארנ
 פאךען

יעי אז
.г ח אין'

 ליניע א
געהטי



 פעףשיעדענע מאכען נאןי .כןאנען זײא כןעהל,־ ךער אין
 איינער ,זיף ךאבט ,בויף־ךעךנער ךעם זעהט מען ,קולות
 פעך^יעדענע פאהן געשפךעך א טען האךט ךאך אונ ,אלײן

 ױנגע, ,פרױענצימער ,’ש,'מאנספעחאנען ב♦ צ. מאנשען,
 ךער אין ךעךט, $ען זיןי ךאכט щ ג. л א. ,אלטע

 ,שטאק צווײטען אויפען ,נאס אויפען ,עטוננ אנךעךער
 אפ אלזא האט בױןז־ךעתער ךער - ,כןעלער אץ

 גערעךט זעלבכט האט .ער ,?ננגלאנךער ךעם גענאךט
 ,געזאגט ךיכטיג זעהר .ער האט ךאךיבער ,הונד פאךעין

 לאזען אח־ים ניט זילבע אײן _קײן4מעך שאהן װעט ער אז
♦ לעבען גאנצען’ יזײן אין ,

♦4
♦ וואסער אונטערין באן א

 זיןי געפינט אטעו;קא אץ הוךזאני, טײןז אונטערץ
 װאס - געדזט אײזינבאהן דער װעלכע אױף - ליניע א

♦ אונטעו־ץ:ם געהט

- ♦5
у ךהק אזעלטענער ♦

 האט ,פהילאךעלפיא אץ פײםטער, הענרי ה׳ ךער
ארנ ךחכןק, זאהל 'щ וואם דרוק/ םאךט אזא ^לפונךען

צוא



 זאהל אונ ךרוכןען, בישטית בלאטער, ךיא שנייךען צוא
♦זאמען צוא אי^בינךען ,וועג אײן אין שוץ זײא

♦6

♦ ךימא^ט א;רױםער

 אין געפינען טען האט - אפךיכןא זיד - נד:_קאפלא אין
 , דימאנט גרויםען א זעהר גרום )ישטיינקױהלען מינע א

р איז וואם д ער ברײט,' דיא צאלל 1% אונ ,לאנג צאלל. 
 װאם ,ךימאנט גראסטער ךער איז ךאם ,כןאראט £20 װאגט

 * ך־ער אץ אונ ,אפײקא אין געפ־נען יעצט ביז האט קען
א אויסערי - וועלט גאנצער  :ךמאנטען בעריהטטע 2 ך
 אוטגעשליפענערהײט זיינען װעלכע ״מאטטאם״, ארנ ״פיטט״

 אכט ױמאנטאיז געפ^ענער נײא ךער - גע.וען גךאסער
 ךער גןאהן װאסער ךי^םטען ךעם פא־ן איז אונ ,נןא?טיג

 .עטליכע מיט ,האבעןי קאפ-ךמענטין ךיא װאס ,פאךב
 װיפמנל ניט.געררען שיעור _קײץ גאהר װאהלט צוךיק יאהר
 װאס יעצט, נאהר געװען, װעךטה װאהלט דימאנט ךער

ק׳ צוא פ;על זעהר ךא זײנען בריללאנטען ױפ ק  פערי
 ,רובעל о, ооо איסם פאר נעבען געוואקלט ךאף מען האט
 ,געפרנען איהם האט װאם מאנש י ;ליקליכעי רער נאהר
י ♦ פרײז דעם פאר קױפען פאר געױאהלט ניט האט

דער
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♦7
♦ מא/צינע נײע א

 האט ,מאקםים הוךאם אינזשעלער נױארכןער ךער
 אלײן זאהל וואםי מאשיענע, עלעכןטרישע אײנע ;נךפרנד־ען

 א־נ ,פאזאר א שטאדט אץ זיף מא?ט .עס ווען זאנען אן
 אײנלעשעו, אלײן גלייןז טאקע זאדך״ל אליין מאשינע ךיא
 ,גךאד בעװארפטין א צוא קוטען וועט היטץ איהר אלם ךען

 אין וױרכןען ,כןראפט .עלעכןטךישער דיער ״ךאן וועט
 וואסער- ךיא ,אלײןי.עפנען ךף װעט ךאס.עס זא איהר,
 װעט עס ארנ ,איהר אין' זיף געפינען עם װעלכע ,חךעס
♦ אײנלעישען זעלןסט שאהן

 געהט - אמעךיכןא - אנטךיא־זעע דעם יף1א
 אונ ,לאנג דיא פוט ׳25 ;פאפ;ער פאהן פאראהאד א
 —פאסםאזשיךען ю אױף נעמט אונ ברײט, ךיא פוט 5

 צוא שטאךק אזויא מאשין אזא מיט ווערט פאפיער ךאס
 שטאךק ווערט פאפיער ךער ךאס זא ,געפךעםט זאמען

 ,שרױפען 2מיטי געבױעט איז שיפעל דיא — אײזען וױא
אונ ,בעוועגט ךאמפף־מאשינךעל א ט־ט װעךען וואם

דאס



 ךאם ,בויגען פאהן פײל שאהן פליהט שיפעל ךאס
 ריי־ן לײכט זעהר איז щ אונ ,לאקיךט איז פאךךעק

♦ מאכען צוא

♦9
♦ ים אין ארט ט;ע?םטער ךער

 זוכען אונ ,בעשמענךיג מאשטען געלעהרטע ךיא
 טיעפפטע ךאם איז װאו ארנ ,איזט מעער ךאם טי.עף װיא
 ׳’*־־ אךט טמ$פשטער ךער אז גאנגען ךער איז מען .אךט

 װאי ,מעער נארד־אטלאנטיישען ךעם אין איז ,יש אין
 ^טעלע א געפרבען האט דאמפפשיף אטעךײאנישע ךאש
 טיעפע צווײטע אײן אךשץ. ב1,481־̂ טיעף איז וואש

 אונ ׳ אקעאן אטלאנמישען אץ מעךיב צוא לי;ט ,שטעלע
♦ ארשין 10,619 טמיף ךיא האלט

1 0

♦ באךג אהויכער

 איז ,װעלט גאנצער ךער אין באךג הא?שטער ךער
 ׳ אזיע אין זיןז גע^ינט וואם ,’״הוךיזאננןאר״’ באךג ךער
,שאזשען т מיט וױערשט § איז הויןז זײן

דיא
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11♦

♦ מא^צען ®אהץ האאר ךיא
 צוא אײעעפאהל.?* איז געלעהרטען אפראנצאזישען

 פערש^דענע פאךין , קאפףז אץ’ האאר ךיא’ ^אהלען
אנען קאהן אויןי , פרױ^צימער  האט ?ר ,טא^עךז
ד :קלאםסען 4 אין הא^ר ךיא אײ^עטהײלט אנ ל ? ל־ ע  ׳ה

̂כןעל  דאט ער ;ריןשע אוג ^ואךץ ," ?לאנד ’- טר
 האבען האאח רויטע )מיט כאגשען יךיז^ע אז געפ^ען
эо, ооо ין האאר  בײא ; ооо ,109- ?רוינע נײא ;נ־ןאפ ̂'
 14о׳ ооо- ןלאנדע ייא3אוגי ;юз,оо_! חנודיגע שוואךץ
 בלא^ךינכןעס אז״ אויס קומט ױעכננו;ג ךעם נאןי האאר,
.אגדערע וױא האאר זימןךע יטט ^אלן צוא טעהר האבען

♦12
♦ מיןדעל #לאןעט־־יגע ךאס

I' צײטונגען אלע האןען צוךיק יאלר אײניגע מיט 
 לער אין ךאם :גיןןם װאונךעךבאךען דעם םיט געכןלונגען

 ל;עגט , הײזעל בױעריש א אין ךאךף, א אין ^וױיץ,'
 ,1883 י^י םען 1 ךען יאהר. ц שוץ שלאפט אונ מײךעל א

 ,אן דעמאלט פאחן אונ ,געװאהיען אנשלאפען זיא איז
שט מען כןא] א/י איזיבלאם׳ געזיכט איהר ;װעכןען דער זי

אוג



 האט צײט גאנצער ךעך אץ נאהר ,טאגער זעהר איז אונ
 ,דינען.קאלט האנד איהיע אנךערט, פאר נישט זיף ךא

 ,געשראםען צוא או־יגען ךיא ;אגעשטאךבענעם בײא וױא
 ,אויף אטאי־׳ל - אוי^ען ךיא - זײא רײםט מוטער ךיא אז או-נ

 ײער־ען באנןען בלאםע איהךע אונ ,מ־טנע אויס זײא זעהען
 ,אלצופריעךען זעהר זיא איז שײנט, .עס װיא ;רױטלעף

 שלײפען אי־רע בײא שלאף פא־ן איהר שטעךט מען וואם
 בעמעךכןט ’ אטהעם _קײן נאר וואךעם, .עטוואס מען פיהלט

 האבען אנפאנג אין ;ניש־ט גאהר כטעט איהר בייא מען
 ליעגען יעצט נאהר געציטעךט, פיס ךיא איהל בייא נאןז
 . ь מיט נאהר ’ זיא האדעוועט טען ;טויךט וויא אױף זײא

 ׳ פערדלען צױא העל$ט װאס ,מאגען פונעם וזאפט §עפםין
,ווײן( מיט געמישט וועךט ךאס .עסען, ךאס

 טרעפען ח״ו װאלט אז.עם ,ינבון .עםיחכם או?ז, בײא
 מײךעל ךאס לא;ג' שאהן טען װאלט , געשיכטע אןא

.̂ אונזערעז סבטים ליא יײען ,ןעגראבען אלע^ענרי^י . 
 אז ׳ פעדער בעךיהטטע זייער מיט געפרופט נאהר וואהלטען

ניישט, אטהעטט זיא

♦13
א מ ט נ*ם:א כןאפ♦ צווײא מי

 נעקלונגען דיטוננען אלע הא־ץ 1888 ;אהל אינעם
—שלעױען אבער - שטאךט.עלם ךיא אין אז ,נייןןם דעם מיט

’ איז



 צװיי מיט אטייךעל ,אײנע בײא גערואתךען נעבא־ךען איז
 אוג ,געזונד איז ארג לעבט, מײךעל ךאם אונ כןאפף,

.בליסט טיטעךם דער פאהן זײגט ; ״ : I זד г V I : т ן ••

♦14
ען חברוז כ א ♦ ריעגען מ

 געװאחרק געגךינדעט הץטיגען;אהר איז .עננלאנד אץ
 אנעוויםען פאר אן זיך נעטט וואם ,)ךזבךה( פעראיין א

א ,’פרײן  ךאךפען נא־ר װעט מען װא■’ רעגען, מאכען «
 אגע;טץ א־ה־ע האבען ’ שאהן װעט זיא אדב ,ךעגען ךעם ׳ ־

♦ אומעתם

♦15
שין ף מאג ♦ וועלט דער אוי

 ךף געפינען סטאטיסטיכןא לעצטע ךיא נאןי איט
1־боо,ооо,487 װעלט אױףךער מאנישען

♦16
♦ צאדז1ב£ל־ה אךע?גטער

העךאלד״ ״נעװילאךק בלאטט אמעױקאנישען ךעם אין
אין םולטאן ךער פי^ל וויא גערעכץט אוים געװען איז

קאגסטאגטינאפאל
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 * ךהײנו יאהרליך, אבעל־ר״צאה איז > ^אנמטאנטינאפאל
 טיליאןיפראנק’15׳ - פוצונגען אנךעךע א׳ונ מעכעל אויף

 אנךעךע יף1א ;מיליאן 50 האךעם זײן אױף יאהךליף;
 אונ קלײדער/ אייגענע זײנע אױף ;מיליאן во - הוצאו־ת

א  אויף ;טיליאן ю- זאכען גויטװעהנךיגע איבריגע ף
 - טיש־געשיר אויף ;טיליאן 20 - געשאנכןע אונ מתנות

 2,8оо,ооо - קאךעטען אונ פעךד אויף ; ט♦ 12,600,000
 טךעפט אץיאיינעם מיליאן; 25-.עסענװאךג אויף ; מ♦

פראנק! 194,000,000 אן ךאס
! ? ,קאפיקע אשײנע ? א;א

♦17
♦ געלעבט לא;ג

 אץ ,פלאנצער א האט ,צוריק אהרזי אייניגע מיט
 טײןז פונעם ,אנעטץ מיט געצויגען ארױס ,פלאךיךא

 געווען איז רוכןען זײן אױף וואס ,אשילר-קךעט ,סאינט-ךזשאן
 אינעם געװאהךען ״נעפאעען :פאלגענךע געןןריצט אוים
ן’ 'פערנאנךא דוךןז ,1700 יאהר אי ״ ץ/ ע מ א  טײןז ב

 אז ,ד־ײטליף , ארויס מען זעהט זא אונ ,סעבאםפדאן״
 יאהר. 2оо װינציגסטען אם ^עלעבט האט שילד-כןךעט ךער

 זײן אויף געכןריצט אויס האט פלאנצער ךער װיא נאכהער
איהם האט .ער וואם יאהר,ז ךעם אונ טאג ךעם ררכןען

געפאנגען
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ארײנ״ װאסעו־ אין צוריק איךזם ער האט ,געפאנגען

♦18
.עטאן^♦ 28 אין אמױער

 אףיף מען האט - אמעריכןא - מץסאפאליפ אץ
 דיא אויף אײנע , .עטאזיש ' 28 אױף אמױער געבױעט
 צוױיא געוואהרען געמא?ט איז דאצוא אוינ , אװ־ערע

 יפאהן אײװואהנער ךיא װעלען װאס ,ךאמפפמאשי.ענען
 ״װען ,לאזען אראפ״ אונ ציהען ארויף מומיר ױעזען

 געמאכט אויןז־ איז ךעם אויםער ;װעלין נאהר װעלען זײא
 ,געהן צואי אראפ אויף , טךעפף צווייא געוואהחנן

י װערק״♦ .קאליע ירעלען מאשיענען ךיא װען פאל אים

♦19
+ פיש אזעלטענער

 געחאפט לאנג ניט דא מען האט ,פאךטא-נע אין
 ךיא מעטער ц :ךהײנו ,^רוים משונה זעהר ,אפייש
 שנײךענדיג אױף ; כןילא^ראם 1400 װאגט אמ ,לאנג
שטיװעל פאארי א געפונען איגעווײניג מען האט ,איהם

מיט



 טאנשעםע פאהן ̂ליד־ער אײניגע אויןז , כןאלאשק מיט
♦ פים

♦20
ע א ב א ♦ ;אך»ר 25 פרן ב

 .געשריעבען בלאטער ךיא האבען ,יאהל 1888 אין
 "?ךעיפט וועלכע ^עךאײנגניס ’װאונדעלליכע א ויעגען
 אין , ךעלאוואלא שטאךט ךער אין : זעלטען זעהר

 ׳ ךזאכןסאן כןלאףיםסא , אנעגעלין וואדןט ,אמעךלקא
 א שאהן האט אוג ,יאהר 25 אלט זיא איז גאנצען אין

 ;געהאט חתןה זיא האט יאהר עלף צוא זלען ,אײני־על
 אלף אונ מײדעלע, א געהאט זיא האט יאהל 12 צױא
 , יאהר .עלף צוא געהאט לתןה האט טאלטעל ךיא
אױעעל,י געהאט זיא האט מאןהייט צעהענטין צום אמ

♦21
!גײעם א גאךןר

Ь ,װל געוויםער א щ עךפונךען האט ,בעךלינער. 
 ״גרא^פהאן׳/ אן: ךאס רופט .ער’וועלבע מאשי.ענע, אנײע
 מען װאס ’װאךטער, ךיא’ ךף וועלען ,איהר דוךך וואס
װאךטעל ךיא אט י זיןי וועלין .אידזר אין רייךען ארײן וועט

פעל
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 פערענךערונג, ׳שום א אן גאףר ,טאפעל א אויף ציץגנען פער ,
 פאסט, תךןז ^;כןען נןאנען מעןיךאס װעט נאננהער אונ

ק׳ אויןז מען װעט ךאךטען אונ ,רךעגען אנךערטי ר א ה
 זיינע געבען איבער װעט י.עס ה. л ,ךעךט יענער וויא
 אריץ דאךטיען האט ער¥ יוויא זא , ^טים זיץי מיט ,ךײד

,ריכטיג אלעס , גערעךט

♦22
♦ ךעכנווןג שײנער א

 אגעװיסער אײנער האט ,צוריק ;אד.ר אפאאר מיט
 זײנען щ , מאגשען פיעל װי ,געךעכענט אוים חכם

 זינט ,װעלט גאנצער ךער אויף געװאהרען געבאהךען
 זײןרעכנונגקומט נאף געװאהרען; ןעשאפען איז וועלט ךיא

.46.627,843,257,075,845 מאנשען’געװען זײנען אז;:ם אױס,
, , , ? ךיכטיג איז .עם ? איסר זאגט װאם האן

♦23
♦ ליניע פאפיער

א מאנען צוא ער-פונדען מען האט אמעױקא אץ  ך
 פא־ן - געהט באהן י דער וועלכע אויף - שי^נען

זײיא1 אז ערוױזען האט פראלןטיק ךיא אונ , פאפלער
זײנען י
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פאהן ,רעלםען אײזערנע ךיא פאהן ארגער ניט די־נען
: תפען ניט מעוזר ךאס 'שױן מען וועיט אן יעצט

לינױנ״ ״פאפיער :נו־לר ליניע״ ״אייזען

♦24
♦ מא;'שען ךיכןע פאר א.עצה

,.עךטעל ,דאנןטאךען ןעװאוסטע ךיא פאהן אײנער
 ךאס ’ מאנשען ךיכןע פאר ךאטה, זײן געזאגט האט
 פארען ניט , װאססער כךין טריננןען ני־ט זאל׳לען זײא

..עיםען מיטען אין ניט אויף , נאכען.עסען ניט ,עםען

♦25
♦ פאפיעד פאהן אויװען א

 אזא .ערפונךען האט מען וויא ,לא;ג שאלן
 אונ ,בויגענס ,בױף צוא שטאךק פךעפט װאם מאשיען

 זא ךאס האךטעװעט אונ י ,אײגעס אין , שטיכןלעןז
 אלער מאכען דאפאהן כןאן מען ךאם זא ,אײן שטארק
 ,בעטץ טישעןי,’ ,שטולען ש, ב♦ צ♦ מעןעל, הױז האנד,

נ^רעסלויא נעבען מען דאט ,לאנג גיט ךא אונ ,ג, л א.
אויװענס מא?ט וואם ,פאבריק אזא געפטרױ^ט אױס

דאפאהן מען כןאן ,קױמענם אױןי , פאפי.ער פאך״ן
מאכען י



 דיא אךשין( 22̂ געפעלר )אום מעטער 16 אױף מאכען,
 צױימיל פאפיער יךיא פאהן אויף מאכט כוען ;הויף־
 פאפי.ערענער אזא אז זאגט מען מױערען, צום אויף

 איסם װעט פילער נךץ או־נ שטאלק, זעדזר איז אויװען
,ברענען’ פאר .כןאנען נימאלם

 פוטער פאהן אויווען א מאכען באליל שאהן וועט מען
I מעשה א אויף א_קשיא !אויןד

♦2 0

אן א נט;הו א ♦ פאץטעלי

 אין , _קאל;קא שטאךט דעל פאהן געגענד ךעם אין
 ארום מײלען פ;עלע’ או־יף זיןז געפינען ,כןאלי^אןױען

 פאל׳ן אויס גךאןט מען װאם ,ארטער , ארום אונ
 וועלכע בלשף דיא ,מעטאללען הא?ד אלער דאך^ען

 ,דאלטען טהוען וואם אךבײטער ליא צוא שיןןט מען
 אונ״זאיוױא’ .קאליכןא; אין אן כףמעןי ,גליבער ךיא אץ
 אים ,אמענשען אהץ שיכןען צוא מאגליף־ אום איז .עס

 ,אךבײטער ךיאי פאל בל;עף דיא טראגען צוא אװעק
 , ישטײנער אונ ,בעלג שפיציגע הו־יכע דיא איןעל
 יף1א דארטען זיןד געפינען וואם ,לאבער אונ ,גליןער

 כןאלי״קאר ' דער האט ךרום ;טליט אונ שליט יעזלען
ם הונך זײן געלערע;ט אויס ,?אסט־טייםטער דאש אי

ער
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א אהין טראנען אװעק זאהל ער  טאג אלע ,גןריעף ך
 איךם הײנגט מען אונ ,פאםט אין הונד דער קומט
 ;יר אונ גנךײעף פעכןיל א ’ האלדז ךעם אױף , אױף

 צוא .ארבײטער ךיא צוא ךאךטען שױן ברײנגט
 דאךטיגער ךער נוהר כןאן איהם פאהן ־י.עף5 ל־יא נעמען

 'ער לאזט מאנשין נןךעטךץ _קײן װײלי ,פאםט־מײסטער
* , ןעביןיאיהם ,צוא ניט פאל _קיץ פאר

♦27
♦ זײגער װאוװ־עךליכער א

 געטאיט טײםטער אזײגער האט ךײטשלאנד אין
 אײנגעפאלען ניט איז מאניש װאסי.קיין זײגער זא א

 געגען הויןד איז זײגער ךערי .מאכען צוא ’ אזעלכעם
ט ,ארשין 434 ױי  אלשין׳ % טיעף אונ אךשיין з 8д ןעגען ן
 :וױיזט ז־יגער דער .גאטהיש גאנצען אין אױם זעהט אונ

 ,טאג ,שטונדען ,פיךטיל־שטונדען ,מינוטען ,םעקונךען
א ,מאנאטען ,וואכען  ה, )ד. יאהר איןי צײטען ׳4 ף

 , יאהךען '־ ,וױ;טער( ,העךבםט , זוממער ,פךיהלי־נג
 נאכען ,הײסט ךאס - יאהרען עיבור אונ ,פךאםטע

 ךעף איז אנאנד, נאך ייאהר3 אז ,דעכנרנג כ־ןךיסטליכען
 ־טער4 דער אונ ,טאג 28 נוהר פעברואר מאנהייט

דער פאהן אן זיןז הייבט גאנג זי־ץ - טאג 29 יאהר
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 בעשאפען איז וועלט ךיא ךנט ,םעקונךע ^ךישטער
 קעקונךע לעצטער י ךער צוא ביז געהט אונ געוואדדען,

 דער נוײזט , ךעם אויסער 99, 999 יאהר ךעם פאהן
 ךעם פאדזן העלפטען בייךע אױף גענויא, גאנץ זײגער

 אויף זײט, לינכןער אונ רעפטער ךער לױט ערךבאלען,
א  אנהײב פאהן ,לבנה דער פאהן אנךערונגען פער ך
 פי.ערטעל י ,מינוט .יעךע בײא מאנהייט;י .ענךע צום ביז

 אײםער ♦ זייגער ךער שלא^ט שטו;ךע אונ ^טוןךע,
 געישניצטע פיץ זעהר פיעלע אירויס,י קומען ,אלעם ךעם

 גערײסע פאהר שטעלען װעלכע ,'.זײגער פאהן פיגוךען,
 שיצט װאס מלאןז ךעם ש. ב. צ, ,זאנכען געשיכטליכע

 זעהען זײא רייא ,מלאןז־המות ךעם אונ ,סאנשען ךיא
 געשטאלט ךיא ;פאךשטעל^ג מא;שליכען דער לויט ים1א

 ימאהל 4׳ זיף יאנדעיט פער זיא וויאי מאנשעןי ךעם פאר,ן
 ךיא ;פאסטאלען א 12 ךיא מיט קךיסטוס ;לעבען ״ אין

 - פאלקער הײדענישע צײטינע פער ךיא פאהן ,געצין ז
 ךיא ךײטשען בײא אן זיף חפען ^עצין ךיא נאך וואס

 דיא יאוים זעהן .עס וױא ,• - ױאך ךער פאהן טאג ך
 ךעם יף1א ,)?לאנעטעןי( טזלות 12 ױא ;ציייטען נאהךעם 4

 נאכט דער ארויס קומטי , טראמייט א פאדזן שאהל
 טיאג געגען , שעה אלע טראטײטעךט אונ ’,וועכטער

 ,וועכטער דער דאן שאהן שװיינךעט פער ,האן א כןרײעט
אקוראט ק״ ר ק ר ״ק דער זיןז װײזט אונזוממער פךיהלינג׳

צוא
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 ;פױגעל דער רוךוט ווינטער דאגעגען ;צײט ךער צוא
 אונ קױעט: יװאם ,מאן אלטעןי א פאהן גע׳שטאלט דיא

 דיא װיא אויןי, וױיןט זייגער יךער ;גאטט בייא בעט
 י װאך דער פאהן טאג .יעךען ,געזעהן ״אויס ד״אט וועלט

 “גא אונ געױאהרען, בעישאפען איז זיא איןיוועלקער
 מאהל אללע אויןי שפיעלט זײגער דער ;בילךער אזעלכע
ק גאנצע  אויף פלײטען, פאהן אךגאן איץ װיא ,^טי

 וועגען, אפטהײל зз זיןי געפינען בלאטט ציפער ךעם
,אנדערם זיןז.^עפעס יעדעןיװײזט יף1א וואס

♦28

א ע ךי ט ס א ד ♦ וועלט ךער אין גביךים ן

 פאהן ארעכנונג געמאכט איינער האט אין.ענגלאנד
 וועניגער ניכט מאנין װאספער גביךים- גךאסטע ךיא

 ♦ וועלט גא^צעו־ ךער אין רובעל- ю, ооо, ооо פאחן
 ; 2оо — מאנשק ךייכע אזעלכע זיןז געפינען $גלא?ד אין
 אין ; юо — ךיטשלא^ד אין ; юо — אמעך;קא אין

-:חסלאנ אין ; 75 - גןךאנלןרײך  ; 50 _ אינךיק אץ •50ד
 אײנעם אין ;125 — לענךער איבעריגע ךיא אין אונ
— 7оо מא;שען ♦

װיא



- 25 ג־-

♦29
♦ איז יה־י א טרןייער וויא — у — : •

 געלאזען ארױם האבען נױאךק אין מיםיאנערין ךיא
 פאהן .אמעריכךא אין וייךקרינג זײער ווענען װעךכןיל א

 װעלכען ,אפף־כןאנער יעדער’ אז ארויס, מען זעךוט ךעם
 כ־ןאשט , כןךיםטענטהום ךער אין אריץ ברײ^ען זײא
 אינןעען אםט אץי 'בוךיםט י יעדער ,*ךאללאר й ױיא

-Л во; חינעזער ;ד* 8ס1:אפאניער -л  Ю0 ; אונ 
,2 — װד א 8оо דאללאר ♦

:זײנט אייהר טר.*ער וויא ױדעלעף זעהט

♦80
. . * פעךעךס עטאזןל

 געגײבען אר־ױס האט ,בארע הענרי ,.עעלאנךער א
א װעגען ,ייעךקיל כןלײנע א  פאך־ין ,שטאהל-פעךעךין ך

 שטאהל-פעדערין דיא אז ארו־יס מען זעהט ביכעל ךעם
 ХШ אץ נאןז דען ,נעװאהךען .ערפונךען’ יעצט ניט זײנען

 מיט ישאהן זיןז מען האט ,נאהר״הונךערט XIV אין אונ
 מען האט צוךיק יאהר 200 מיט ןענוצט פעךערין ךיא
א  שטאךט דער אין ’ געמאפט פעךערס - שטאהל ך

נאןז זײנען פעךערם ךיא ווײל ’ נוהר ; ביךמי^האם
געמאכט



 װאר דארום ,מא^שק־האנד דורף געוואהךען געמאכט
щ אונ טהיױיר, זעהרי נאןז щ דיא מיט דןז האבען 

ךא ינולר ,בענוצט  ךיא אדער ,געלעחךטע י גרויסע י
. גרויםע'?בירים

 מאשי.ען א .עןפונךען מען האט 1824 יאדיר אינעם
 ,אן דאן פאהן איונ פעךעך׳ס, ךיא מאכען צ־א װיא
 יעדער אס'ד א1 געװאדירען׳ וואלוועל זיעהר דאס איז

♦ קויפען 'צוא אים-שטאגד שוץ щ איז מאנש

♦31
ף א אג אײן אין לאכןאמאטי ♦ ט

, אמעף״קא אין מאכער לאנןאמאטיפען ^עוױטעד א
 ,ךאללאר юо,ооо אץ אײנעם נאןד מיט געװעט זיןל האט

 לאכןאמאטיף אגאנצען ,טאג איץ אין מאבען זאד,ל אז.ער
 שוין.כןאנען זיאדל״ל מען ךאס זא ,דאצוא כלים אלע מיט

 האט 'מאכער’ לאקאמאטיפען דער ♦ איךום אױף פאהרען
ט ,געוואונען , אץ דעןיני ג א ט  שי>ה 16 אין נוהר א

 געמאבט פאךטיג געהאט שאהן האט.ער מינוט 55מיט
.ךאצוא אתךיעם אלע מיט לאקאמאטיף גאנצין ךעם

 מאשיניסט ךער האט ךאללאר טויזינד פופציג
 ךיא געטאהן האבען װאם ארבײטערי, ךיא בעצאהלט

,געבליבען אירט איז דאללאר 50,000 אונ ,אךבײט
ידער
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♦32 
♦ װעלט דער אין זײגער ;ראטטער ךער

ר שטער דע ^ער גךא ר אין זי ע צער ך אנ עלט ג ׳ וו
 אינעם ,לאנךאן אין זיןי געפי?ט װאם ,ךער איז

א ;פאול כןלױםטער  פאמפעדיטעל דעם פאהן לענג ך
 ביץ װאם רעךיל _קײלע?ךיגער ךער ; פוט и אץ

ךיא ;פוד з פאהן ?ןעױר װאגט ,פאטפעדיטעל בךעג
א־נ פוט, в — איז ווייזער מינוטנעם ךעם פאלון לענג

א ;פו?ט 75 - וואגט  אויפען ציפער פאהן,יעךער לא^ג ך
א ;פוט 2— האכער איז .פלאטט  גלאק פאהן ביײט ך

אונ פ־־ט/ ю -איז שעה ;עדער צוא ט:כןלינג ’י''־'װאם
פא־ן שטיממע ךיא ; פוד 270 - פאהן מעהר וואנט

 שטךעכןע א אין מען האךט ,שלא^ט .ער בש;>ת ,גלאק
* אחם אונ יאחםי גאנג שטוגדען 8 פאהן

♦33 
!מאךק נד:יזי1ט צעדזן

ט בעךלין אץ א אהר אין ה ײבען 1890 ; ה ע  אננ
עהן צוא ט ג ט א ל ב ר א ע ט ען ךעם אונ ט ט א ס׳'1 נ , ״פאלי
ע ךיא צי א־ ד ע ט ך א טען זיף ה װ ע א אנג עדען געבען צו  י

ק םצי ю פאךפי , ооо ק ך א ב ; מ ױ ט .עס א פ ע ר זי־ןד ט
אידם



 % וואס צײט ךער א^טער - פאךפיסציק ךעם - איהם
ט- ךעם האילט ט א ל  װאס ךער אױף . אומגליק א ב
 אויף רעךאקץיע ךיא נעמט ינומטער, אײן נוך״ר קו־יפט

 איהפ> זיף טרע$ט אויניי.עם ןעצאהלען צוא אילזם ,’זיף
» 1טאג ךעם אץ אוטגליק א

♦34
♦ מאהל אײן אױף לןיױ־ער ס(זער

*( סינדיקוס .ךעם האט שוױיץ אין ,אין.קאסטאױאן
 ,מאהל י אײן א־ריף כךנךער в געהאט ,ריציניקו ;װײב

 איז קץד־בעטארען ךיא ,מײךלעך ׳2 אונ װגגלעןז 4
 ךןנךער 6 אלע ךיא נוהר ; зз איאהרי געווען אלט ךאן

./עלעבט ניט לאנג האבען

♦35 
♦ כןאנען גנבים וואס

 ליםטאק״ ״קוךםקי דיער האט , 1888 יאהר אין
דאךף פונעם בױערען' ’ 2 : מעשה אשאנע עךצעדזלט

טראםטיאגעץ  

 דער אץ אונז ײא3 וויא אזיױא ,הײםט ״סינריקיפ״ *(
פ. л .״סטאךאסטא״ : ליטא



 מען ייען אז ,זאגקדייג געהארט האבען ^ראםטיאנעץ
 מען װעט ,חלב מאנשעםע פאהן לי?ט טאכען ^אהל

 אונ וױל, ימען װיפױגלי’גנב׳נעןי 'שיין זימ־ר פאל כ־אנען
 אונז בײא - ךןאלען ניט אונ זעהן׳ ניט װעט כןײ;.ער

 צווײא ךיא - נלאה״' ואינו ״רואה .עס הײםט ױךען
 אןבעװאוםטע פאהןילאננ שאהן זײנען װעלכע ,בױערען
 אסטךאג אץי מאהל איץ ניט שוין זײנען אונ גנבים׳

 מיט’ בעסעלין פער געױאלט יעצט ךאס האבען געזעםין,
 בעהאלטען אלזא ךף האבען זײא .זייער.געשא?ט ךעם
 בײא בער .עלזעהן האבען דיא אלס א־נ ,אוואלד אין

 אויף זײא זײנען מייךעל אליגןע ,וואלד דורכען געהקךיג
 אונ ,.עלשלאגען אילר דאבען אונ אננעפאלען איהר
 ״גנבישע ’געטאכט זיף זײא האבען הלב איהרע פאלן

 ךער מען איז צופאלל קליכען;אגלי חרןז נרדזר , ליכט״
 באקומען האכען מארדעו־ דיא אונ ,געשיכטע דיא גאעען
’ נאןז■ װעךדע נאןזיזײער ,לוין זײער
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ם ךיא ק ק ^ ו ♦ ו

א א פאלן הויף־ ך  ךער פאהן װאלכןענם, ך
$т, א זיינען װינטער •יגלײך איממער ניט איז ך

װאלקענס



 1200 - ביז 9оо פאהן .עךד דער פאהן הױף וואלכןענס
זיפוש, шо - ביז זומטער אונ פום,'

♦37
♦ הי?זץ אשךעלןליכער

 מיט טען האט ״פאלל-מאלל׳' צײטונג דער אץ
ען צוךיק יאהר אײניגע  אינױאנאספאל־ פאלין ;ע^ײען

 אזויא ’ געווען ךארטען איז היטץ ך־א אז - אמעײקא
 זיינען וועלכע ,אײער כןאךב’ ךיא פאהן אז ,גךוים

 ךיא יזיןז האבען קויפען, פער צום אױף געשטאנען
 פאהן זײנען ’ .עס ארנ ,געמאכט אויף זעלןסט אימןר

!!היהנךעלאןיי! לעןענךיגע געכןךאנען ארוים זײא

♦38
♦ טו־ב ם1י כךװ־עךעזער א

 איז װעלכער ״באט״ טאךקיז ^עלישער אנעױיסער
 < קינךער ’ כןלײנע פאהן לי^ב-האיער גרויסער א נעווען
 געהאט האט .ער וועלכען אין טאג ךעם אין האט

 אויפען .כןינךער פאר באלל נרויםען א געמאכנט ,זאהן א
 .ער וועלכע ’,’.קינךער קל״נע: го, ооо געװק זײנען באלל
לענג דיא ; זעמעל אונ טהעע מיט נעטךאכןטירט האט

פאהן
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 זײנען כןינדער ךיא װעלכע ארום ,טישען ךיא פאהן
 וױא זא אונ ,מײלען .ענגליישע 5 פעדנומען האט געזעסין

, יף1א ,מאנשען נאןז געווען זײנען כךנדערי ךיא צוא
50, ооо ט ,.עךװאקםענע א ױף מען ה ל א אל ב םיי ע ף ד  אוי

ד воо געגעסקי אך פו טעל ע  י ו ז
ן א י ש א פ הי , .Iפאקייל? א  ,

39,
♦ האלךז איבעךין ^אנ^פאױער

אנקרײןי- - ליאן אין 3 אגעװיסער געװען איז פי
♦ טשין הויכען אגאנץ געהאט האט וואם ,פעלט;ע באךאן ׳ יר

 פאהן ל;עב-האיער אגרױםער געווען איז באךאן דער
 שטאט ,שאמפאניער טךינכןק פלעגט אונ שאקפאניער,

 דעם 'וואשען זיןי .ער ?לעגט אפטי גאהר אונ ,וואסםער
 גראסטע’ אלע יפאהן ; שאטפאניער אין גאנצעןבןאךןעך
 ידיעות ’ שיכןען צוא איר׳ש מען פלעגט ,וױיגהאגךלונגען

א שטאנד ךען וועגען ך הן א  מען װעלכע פאהן ,?זרױבען פ
א מאכט ,יאהר 1887 י אלןט, (3) 15 ךען ,שאמפאניער ך

לי־פראנט זײן ,זײן פלעגט װאס ,כןאנטאר אגרױםער האט ן
к הײנטיגס אז ,בענאכריכטעט איײם שאטפאניער, פאקן
ױשט גאהר טח־יבען שאמפאניער ךיא זײנען יאהר ^

כנעס אין שטאךק באראן ךעם האט דאם ; נעראטהען
ארײן



 צוא בעישלאםען זץי האט ער אז אזױא געכראכט, אריץ
 טראגען או־ױף לאקײא זײן גע־ײםען האט .ער * שטאךבען

 האט אוג שאטפאניער, פלאשען юо גןעלער זײן פאהן
 זיןי האט אוג.ער װאעע, זיי־ן ךעם מיט גיסען אן געהייםק
 אונ ,שאמפאײער װאננע דיא אין געזעצט אריין נאכהער

 איז נשמה ?זהייערע ךיא ביז קאפףז ךיא איץנעבויגען האט
 ךאלטאךען ךיא ,טשקה הײליגער ךער אין ,ארױם איהם

 זעלין, צוא אום פאלמעסץ, ועװאהלט אפילו איהם האבען
 .עךטרינכןט װאם ךעם בייא ,אינעװעךױג אוים זעהט וױא
 ךאס האבען פאמיליע ךיא נוהו־ ׳ שאמפאױער איןי זיןי
לאזען ךער ניט

♦40
* Л: • . . 'י - . .

♦ כןעעעױע אין מאשין ־ נײ א

 ,מאשין - נײ א .עךפונךען איינער האט פאךיז, אין
 ,מאגליף איז עם ךאם זא , גקליין אזויא איז װעלכע

 אין טראגען כןאנען אייהר זאדל״ל מאלש יעךער י י אז
 4оо גאנצען אץ וואגט מאשינכןע קלײנע דיא .כןעישעעע

 איז איהרע־ פרײז דער אונ פרנט( \ געפעהר )אום ע־אמם
' פראנק 18  ךעס או־יף אנגעתפען װעךט טאשינקע’ ךיא .

 פאךיזער דיא וױא זא ,מאלךאקא פאהן.עךפינךער, נאממען
אךגער ניט מאשינכןע ךיא איז געזא;ט האבען צײטונגען

’ פאהן



 צוא לאסק
 טךאגען ױף

 האט אוני
 זיףי האט ר
 ארג ,יער:ןי

 איז ינשמה
 ךאכןטאךען

 ,זײד׳ן צוא
 .ערטךינכןט

ךאם אבען

,מאשין - ;ײ
г ׳ מאגליןז 

 אץ ןאגעןי
 4оо גאנצען

 איז אירדע־
 דעם אױף ן

 פאךיזער ־יא
א־גער ניט

 .ליעכען ניאס מא׳שיענען׳ גרױסע א?דערע אללע פאדון
♦ אמעןינןא זאץ פאפךיכןעס גראסטע ’ דיא אין געמאשט

ף ע נ ע ^ ♦ א ט # ך פי

א האט , 1887 איגעם;אהר  “Ъа1юге багеие” צײטוננ ך
איזאויף ,כאן - רחמן - עבד .עמיר אזידעם געשריבען

זײן ;האלדז ״אויפען י אגעשוויר ,געװאהךען געוראכןםען
 אויף אמאםץ אךדענט פער איהםי האט לײב־ךאכןטאר

 געפלאיצטהאט האט’ געישװיר ךער איידער .שמיךען צום
Щ האט $ןר ךאס זא ,געטאהן וױיא זעהר עטיר ךעם 

 ךער אי־ז דרום ,שלאפען איין גענןאנט ניט נאכט אגאנצע
 ךאכןטאר, זײן א־ויף כעס שטאךקיאין געװאהךען .עמיד

 קאפףז ךיא איהם זאהל $ען י געהײסען האט אונ
.נעמעןי♦ אךאפ

1 אדאטיש הײסט יךאס אט

♦42
♦ אקגצךאג אץ א^פין

 װעלכער ,שפין א געפװען מען האט לאנג $יט
איז י בית
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 וױיץט щ װיא ,אישטײן אין מאכט פער געווען איז
 אונ יאהר, טױזינד 4 אלט שטײן ךער שױן איז’ אוייס

 געײען שפין ךער נאןז איז האלב,י ךעסט פאהן
 אמויל אן איז ״ער חאטיש ,כןרא^טיג יאונ לעןענדיג,

'%אויגען אן אונ

»43
♦ ירךען פיר נײעם א

 האט נאראד דער וױא יאלר, .עטליכע ^אהן
זז אזויאז ׳ געברוי?ען צוא פוטער מעהר אנגעהײבען  א

 דיא װעלכע ךיאימילף ,גע^לעגט ניט ’ שױן האט עם
 גענוג ךאפאהן י מאכען יכןאנק זאהלי מען ױבען, קיה

 יךער געשטיגען איז רארום אונ ;’נאךאד פארען פוטער
 כעמיכןער ידיא האבען דאס ♦ פוטער פאלן פרײז

 אללע נענומען נויף צוא גענױא האבען אונ בעמעךגןט
 אין זיןז געפינען װאם ,עםודות( .עלעמענטע פערשילךענע

 פאייךיצירען צוא געלובגען אויןי דיאי איזי ?ים ;פוטער - קוה
ב. אדער אכןסענעם, פאהן פוטער ל ח - װז  דער מיט ק

מען צײט  יעצט אז , געבראכט אזלא״יוױיט’.עס’האט'
 איז ’ .עס אז ,פײן אזױא פוטער יאקטעגע מען מאפט

 ניט איז דאם אױב .עךכןאנען צוא ’ מאגליך ניטי
זעדד ךאס איז אבער יױדעןי פאר ;קוה-פוטער

׳ שוועהר
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 ךען ,פיטער יעצט .^עברױכען צוא געװאהךק׳ שװעהר
 חלב? פאהן גאהר פוטער ךיא איז אפשר וױים ווער

 זארט אנייעם גאדזר .עךפונךען מען האט .יעצט נאהר
 מוךה מװען וועמ מסטיר ןךאםטער ךער וואס פוטער

 װערט פוטער נײ.ע ידיא דען בשר, איז ךא אז , זײן
 פאהן נאהר ,בעשעפענעם לעבענךיג א פאהן געמאכט ניט

א . נים כןאקום  ׳ כעמיכןערי אונ דאכןטאךען געלעהךטע ך
 , בעשטאטיגט האןען אונ , געפרופט פוטער ךיא האבען

 בעסער נאןי ,זאטי^ט זיא געצײכענט, אױם איז זיא אז
 זעהר אויןד זיא איז טעם אין ; פוטער ־ קוה פאהן

 איז ’ זיא וואס , איז בעםטע ךאס אוני ,’אנגענעןזם
.פוטערען אללע פאהן װאלװעלער

 מאונען יעצט שאךון װעט אילר ױךעלאןי!י' הוליעט ״
 .קײנער אונ פוטער אין היהנךעלע אגעפרענעלטע .עסען
,וואךט אכןררם זאנען שטײען ניט ’ אייף וועט , , !

♦4 4 

ט מײלער א א מי ס ךי ♦ פי

 וועלכער - אמאל;ער זץז געפינט אנ^וועךפען אין
ס האנד אן געװאהךען נעבאלךען איז א ו ו  מאהלטימיט -
 מיט ילר טוהט ארבעט אללעי אזױא’ יניט אונ”יפיס; ךיא
א א מיט אויןז זץי .ערי גאקלט גאהלען נוהר פיס, ך ך

פיס
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 אײן מיט האלט וױא.ער ,זעהן צוא איז װאונךערבאר ,פיש
 מיט אונ מאדזלט, יער װעלכען אויף טאיועל, דעםי פוס
 זיעע פא־ן פ־עער ךיא .ע־ מאהלט פום צווײטע ךיא
 ,געטאהן אײן אדנ ,.ענט־ױקעלט אזויא שאהן זיינען פיס
 אלצעט שװארסטע ליא ,שטאנך אום איז .ער דאס זא

♦ טאר׳ן צוא פיס מיט״דיא »; т •

45♦
עלט או־יןד עםען מײז ? ג

 האט װעלכער - אבױער האט רומעניע אין
 אין גילךען טױזינד ю געכןליבק נויף א צ ביםלעכװײש

 בײא ךאם זאהל מען געהאיט מוךא האט או: ,געלד פאפיער
 געלד דאם דאחם/ &ר האט - נען גנבה צױא ניט אי־הם
 זײא האט אונ ,^עפעס לעהמענע אין געלײלט אריין

 .ער איז ארום אצײט אין ..עךד דער אין בעגךאבען
 וויא אונ געלד, זײנע צוא וועלין געוואהר גענאנגען

א אנישטאט דאש ’,געװאהרען ?$ר איז עלשלאנןען  ך
 שט;כןלעף לי־סענע צוא געפרנען נוהר האט,.ער אםיגנאציעש

 - גליזעט צוא מייז - פעלד ךיא האבען ךאש - פאפיער
? טאהן בומך דער זאהל.יע־>ט וואש ’

 צוא ךיא מיט שעלבליך ךיא גענימען האט .ער
געבלאכט דאש האט אונ ,אשיגנאציעש שטיקלעןי לישענע

אין
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ט1 - רומעױען פאהן ישטאךט הױ$ט ךיא - בלקאךעסט אץ אײן מי
וױינענךיג האט אוג , באנק גאםסוךאךקטווענעם אין מיט אונ

; גע'ש*?טע ךיא .עךצעהלט , טךעהךען’ בלוטיגע מיט וא־ן_זײנע
,גענןראגען רהמנו־ת’ דאךטען א־הם י יאויף האט מען ,געטארזן

,זעדזן וויעט מען אז געזאגט צוא איהם האט מען אונ אהגעט ’ע
 אםי^אציעם ךיםענע צוא רויךכןליך טאכןי איז יךאס אויב
 מיט . _קאסםע פאהן אץצאהלען איהם מען וועט
 נויף צוא קױם מען האט מאטעךנעס אונ מיהע פ:על

 אםוממא אוייף געשטעלט נוייף צוא אונ ,געקליבען
פאהר לײפט ךןי מען/כןאן ,גילךען טױזינד 7׳ פאהן

בױערי♦ פאהן פרײךע ךיא שטעלען האט ד
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♦4 6

♦ הו־יז ^רו;ענע א
 מען האט , אמעייכךא אין ,פילאךעלפ;א אין

 אויף , שטרויא גאל> פאהן הויז א געבױעט אױס
 ךיא ; מוזעאום אץ לאנךאן איןי שיכןען ציא אװעק

 אונ ,שטײגער אמײךיכןאנישען או־יפען גענױעט איז הוייז
 זיא איז לא;ג ;האלבם א מיט שטאק 2 אױף הױןז איז
зо ,א ,הױז גאלצע ךיא פוט  ,באלקענם ךיא / װאךט ך

שניצונגען, אללעאנדערע אונ דאןז דער ,פאדלאצעס ךיא
װעלכע



 געװאןזךען געסאכט אלס זײנען ,הױז ךיא גאפוצען װעלפע
♦ עטחייא אויס

♦4 7
אף פאדזן .עךפינךער ךער ך ♦ טעלעג

 - אויסלאך נאןי - ױלי 25 ךען , 1887 יאהר אין
 ־ נאטור י ^נגלישער ךער זינט ,יאהר 50 געוואהךען איז

 האט ,אואײטסטאן טשארל פךאפעםאר פארישער
א ,פועלעגלאף ךעם .עךפונךען  האט פראבע ״עךישטע ך

 געצױגען אטזה ער’ װאס דעם טיט געמאפט .עךפינךער ךער
 קוכן׳ס וױללנאם פרץד .זיין ביז הוייז, זיץ’פאד־,ן דךאטה א

 ,א?יערע ךיא פאהן אײנע װייט געװען זײנען וואס הױז/
 /ער איז ע?ציכןט״ ״וויא אונ ,ימיילען .^גלישע г נוהר

 .עךהאלטען האט פיײנד, זײן אז ,זעהקךיג געוואהךק
 אידזם האט ער וועלכע װארטער ךיא ,געלעזען אונ

 בייא זימןנדיג ,י נאדעל - מאננעט י דער מיט געישױעבען
♦ הויז אין זיףי

,ױבילאאום יאהריגען 50 דעם פאהן אנךענכןען צום
 ;באלל אןדױסען זעהרי ,געמאבט לאנךאן אין מען האט
 גךאסטער י ךער געווען איז באללי פאהן ןראזידענט ךער

 אין’ ךאעןס״; , לאנךאן גא;ץ פאהן פאצט-מײקטער
פאר .עךצעהלט״װאס פךאזידע^ט ךער האט ?זםען

אנוטצען ’



עװאהךען

 - £לא?ד
 - נאטור

האט
Т

 האט נע
 געצויגען

 קוכן׳ס ם
 *נךערע׳

.ער איז
 האלטען

I אידזם 
בייא ייג

 ,לאאום
 ;יבאלל

'אסטער
אין י

פאר :
I

 ךער אלף געבראנט האט .עךפינדו;ג ךיא אנוטצען
 איז טעלעגראז ךער .ענטוויכןעלט וױיט וױאי אונ ,וויעלט

 טעלענראפנעם אין'גלאװנעם יאהרי 50 דיא אץ געװאהר־ען
 דךאטהען אזעלכע פאראנען זײנען לאנךאן, אין ,כןאנטאר

 אײן ’ אױף ךעפעשץ 'в שינןען זײא אױף מען.כןאן וואם״
 הויפט ךיא דובלץ פאהן .צװ־־יק אונ אהץ ,מאהל

 טעלענראף אױפען מען ש;קט ,איךלא^ד פאהן שטאךט
ш מינוט אײן אין װאךטער.

 מעהר נאןי טעלעגלאף דער איז шо יאהר אינעם
 םען האט ךאן, װאס ךעם מיט ,געװאהךען ענטוױקעלט

נצעךין געלאזען או־ײן ךךאטה עךשטען דעס  ;װאששער א̂ו
 װעלכע ,ךךאטהען טעלעגראפ^ע ךיא װאלטען ’ ’ יעצט
ץ’װאםסער, אונטערען ליגען  ארום כןאנעןי װעלטי, ךער א

 אונ אתם מאהל 5 ,קונעל ?ןדד גאנצע ךיא נעמען
 אװעק דעם אויף איז ,עש װאש געלד ךיא אונ ארום,

.רובעל збо, ооо, ооо געפעלד אום בעטרעפט

♦48

♦ זאך אמעךקוויךךיגע

האט גאשלאר, שטאט ךער אץ האנאוועױ, אץ
יאײנער

- 39 ~



 לעי פאהן פיאטע אין איועהטאכן געפידזלט.עפעס אײנער
 ךיא מיט שטיװעל דעס טאלנליג אויס ; פוס ליננןער

 אחייס איהם שזטעכןט .עס אז .עךזעהןי ער״ האט ,זאק
 געװאהלט האט ’ .ער נאהר וויא ’ אונ ,פוס פאהן אנאךעל

 אבעךמאלם זיןי זיא האט נעמען ארויס נאךעל ךיא
אןי נאלר ׳;בעהאלטען פוס אין  םאטעדנעס גען:אלאנ /

 נאךעל ךיא .’געצויגען ארויש ךאןל י איהר מען האט
נזשווארץ געווען איז  האט מאנש דער ,אכןאפיל אן או
ט ניט פאל .קײן פאר זיןז  וו־יא ,מאנען ךער געכן̂א

 נאכהער נאהר איהם,’ צוא קוקט נאךעל ךיא אזױ
 פאהן כך;ד א זי;ענדיג אז מאנט, דער’ זיןד .ער האט

 אונ ,נאךעל א מיט’ נעשפיעלט זיןז י.ער האט ,;אליר 4
 איהם דאש האט טוטער זײן - אײעעשלונגען אילר האט

 אונ אלט, יאהר зо שאהן .ער יאיז יעצט ?ירצעהלט-אונ
א זיף ’ איז זא  אין איהם $ײא געגאננען אריום נאדעל’ ך

♦ יאלך 26 פאוך״ן פעךלױף' א נןאךפער
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♦49

♦ ןלײא-פעךערם

פעלעךס ־ בלייא װערט געשינטע וועלט ךעל אין
דער״



 17оо יאהר אץ אונ ,אן 1565 ;אהר פאך״ן ?ואלנט ךער
 מאבען צוא אנגעהײבען דײטשלאנד אץ מען האט
 מען מאכט יעצט ביז נאך אונ פעךערס, בלײא ךיא

 דער אין װי־א מעהר פעךעלס - בלײא ךיא ךארטען
 בלײא־פעךעךס פאהן פאבךכןעם 2в וועלט, גאנצער
 זיןז געפינען אךבײטער ; ךײטשלאנד אץ זיף גע^ינען

5 _ זייא אין  אין װערט ;אהר אללע . מאן 500,
 , פעדעךם - בלײא ооо, ооо ,250 _ געמאבט דײטשלאנד

 ооо, ооо ,9 - ןעטךעפט ךאפאל׳ן געלד דיא אונ
טאג א אין מאבט ארבײטער געװעדזנליןעל א .מאךק

1во פעדעו־ס - בלײא ♦
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♦50

♦ §עןד פאלזן ליכם

 האט טעקניכןער, וואךשאװאר ךיא פאהן אײגער
 דער וױא .פעןז פאהן ליקט מאנען צוא ?$ךפוינדק

א װעט , שרײבט קוױער״ .״ווארש §עךע־ס נוטצען ליכט ך
ג, л א, אין.קיכען אונ פאבױכןען ךיא אין ! ’’ $ר

פורכט
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♦51

♦ פרױען פאר פוךכט

 גערןען צוךיק ;אהר אײניגע מיט איז ארענבולג אין
 האט װעלבער י ,צװאנציג איאלר פאהן מאן אױנגער

עהאט\ מורא שלעקליף  אזױא ; פרויענצימער פאר י;
 זיןז האט מאנשען, אלעי וויא אמא?ש געווען ערי' איז

 ,שרײבען ,לעזען פלעגט ,אךבייט זיץ י געטאהן
 זעהן ךער נאהר האט ’ ,ןךי וויא י נאהר ,שפ;עלען

 װעד׳יען אומעךיג שטאלק .ער ?לקט אפרױענצימער,י
 ימאלכע אונ טךעל.רען\ בלוטיגע מיט וױינען’ אונ

 אזא בײא זינען, פאהן אראפ אױןי .ער פלעגט מאהל
 דאס געהאט פיינד װײטי אזו־יא האט .ער ♦ צואפאלל

 אלטע זיץ האט ̂ער ךאם זא ,געשלעכט פרױען
.אנקוכןען געכןאנט ניכט יטאנטע ^הרעװויךדיגע

 אנגענומען זיןלי האט ךאלטאר אבעליהקטער איינער
 האט .ער אז נאננהער אונ ;קוךירען צוא אױם איהם
 האט , מאנהײט י גאגצען א רעצעפטין געגעבען איל׳ם

 זאהל .ער יאז אײננערעךט איהם ד־יאקטאר( ';דער .ער
 ,עס װאו , '.עס^צימער אין איהם מיט געהן ארײן
, פליינך זיינע , ^אדכעם ילנע 2 געזעסען זײנען

םיט
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 פער אידום האט אונ , טאגטע אלטע זיץ מיט

כןיץ פאר מעהר שאלן זיןז ’ וועטי £'ר אז זיכעךט
 ,מאן יױנגער דער י ;.עךשךאכןען״ ניכט פרױענצימער

פעםטע מיט ציממער צום געטךאטען צוא האט
איז'ארויף .ער יװיא נאהר ׳ פוךכט יאן גאהר שךיט,

פרױענצימע־ ךיא .ערזעד׳ן האט אונ ,שװעל אויפען
יארנ היטץ 'שךעןןליכע א אעעכאפט איהם האט

 אשטראם י ,װאנען ביז , געלאזען אפ ניט איהם האט
 ידיא פא־ןי .ארוים איהם זיינען טרעהרען’ ביטערע

האט זא אונ געװײנט; שרעןןליף האט אונ ,אויגען
.העלפען געכןא?ט ניט ךאגןטאר _קײן איו־ם

איועק מאן ױעען ךעם נאכהער האט מען
— פעטער זײן צוא , מאםנןווא נאף געפיהרט

 פראגען צוא דארטען אום - גײ?!טליכער רוםםישער א
א ך אי ײ  זייא װעלעןי פיללײכט דאקטארען, וגרויסע ב

קראנכןהײט/: דיא צוא ,’אמיטעל געפינען

י גאט ,טהאטען דײנע זײנען װא^ךעךבאר

♦52
♦ קלאפו;ג: האךץ

,עךכןלאהרט״ האט ךיכאךךםון, פךאפעלסאר דער
וועגען־ ‘



א װעגען  קלאפ יײפלעל אוג האךצען, פאהן געבויא ך
 אץ בעישעפעניםען אנד־ערע אללע בײא - גיט .עם

- אונ ,האךצען ז  ;האךצען אץי יטאישעןי’בײן אוין
אפעךד, ײאי  יהאךץ40 נוהר גיט י שפיעל בײא צום ב

 ,אטאנשען בייא אבער ךאגעגען ,מינוט אײן אין כקלאפ
 ךיא נאןז ,קלאפרנג - האךץ ךיא אנךעךט פער װעךט

 דעם פאהן י?.קײט1ה ךיא נאןי ארנ , נאןז צייט
 ,מא;שען 1אנעװנךען בײא ,ױם( מעער ןעם געגען אךט

 פאהן’ אפעךלויף אץ ,האךץ ךיא דורןי ,דוךף געהט
 מעת א אין אונ ,בלוט פונט п, еэз ־שטונדע אײנער

 האךץ ךיא אױב אזאלז ,בלוט פונט 28о, ооо - לןןת
 ןלוט דיא געמט $ער ,אמינוט אין קלאפ сэ גיט

 - אשטונדע אין ;פוס 621 _ אמינוט אץ איי־ןלױפונג
 —איאדד אץ ; װערסט 252 שטונךען- 24 אץ’;װערםט

91 ,’э8о ידעס פאהן צײט גא^צע ךיא אין ; װעךםט 
 אײן לויכ־ט יאוזר*( 4*“אץ ד״ л ליעבען׳’ מאנשענס

 אוינ ווערשט, 7,726, 320- ^אהן ךא״^לוט'אשטרעכןע
♦ מאך״ל 2,869,778 - קלאפוינג האךץ ךיא

.וואךט אויפען איחש גלויבט געהט הײנט . . ! 
אין  

 לעבען מאנשינס געוועהנלכער דער זיןי ךעכינט *(י.עצט
.פ л יאהוז ?יעךציג אונ אכט וויא מעהר נישט
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 פרויא טיךלינ׳ס לאךד ךעס האט באםטאן אין
 יהאט ,גאלט איבעףגעי אלע צװישען ,אבאלל געמאכט

 таи1ог מיליאנער .ענגלישער דער געפונען ךארטען זיף
 , ביפשטעקש דער ^מאג־ןט פער זעהר דאט לאךד ךעם
,לאנגט ךער איהם האט מען וואם

ו
 צוא געזאגט לאךד דער האט - ן מאךאם -

 אט געײאכט אײןד בײא האט װער - טיךלין לאדי
? ביפ׳שטעכןש ךמיזען

ײן מ - כןעכין - א נ נ  לאךי ױא איהם האט א
 ,מאךכען גוטטוטהיגעש א אונ שאנע א זעהר - .געענטפערט

ט ’ אונ י ♦ יאהר з מיר’ $ייא י שוץ דענ

געקומען таи1ог לאךד ךער איז מאךגען אויף
אױפען געפוצט אוים ,הויז אין טיךלין לאךד צוש

לאךד בײן געבעטען האט אונ ,ארט האכפטען
אנ;א'ן כןאנץ זײן רײדען איהם זאהל ער¥ אז ,טיךלץ



ק ,?רױא א פאל  כךין ניהט נאף איז ;>ר ך
. געהײךאטהעטער

 טירלץ לארד דער האט װאונךעתנג פער פאלל
 זעהר אריץ איז אננא כןיאכין ךיא אונ י ,אנגעלןלונגען

.כןאפף אױפען הו־יב אװײסע מיט געקלײדעט, זױגיעו־

 מײן אירר, צוא געזאגט טיךלין האט - ן אננא -
 פונט 1,500,000 טאגט פער таиЬг לארד פךײנד

 ,אילם ,אן זיף נעמסט דוא אױב אלזא V שטעךלינג
 ,ביפקטעכןין .גוטע אזעלכע מאכען צוא מאלל אללע

 ךיר נעטט דאן ,געמאכט נעכנטי־ן האסט דוא з וויא
! פרלא א פארז לארד דער

 לאנג האט אננא אז שטאנדליןז פער זעללסט
♦אײגגעוױליגט ךעם אויף האט אונ ,געכןלעלךט ףשט

 דער האט ,יאהר 1886 ,דעצעמבער ™ ךעם
 אין’ ,אפרויא פאר נןאכץ, דיא נןנאםט פער לאךד
.באסטאן אין ,ללױלטער אנגלנקאנישען ךעם

,נישט מעהר טאנןע פאםט ט׳שוגעת אזא
י !לאךד .ענגלישען א פאר ׳וויא

אין   
פ. ד. ,רובעל רשסי׳טע ю איז שטעךלינג פונט 1 *(
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54♦

♦ מ^כון אין צאהנער

אךעסטאךאן אין זײנען מײן אם ®־אנכןפוךט אץ
מיט זאמאן , ברויט - אבענד .עסען ’גאשט г געקומען

מאנש ךער איז עךשךאקען וויא נוהר ,א?רױא
,קעשעױע׳ צום געכא?ט זיף’ האט .ער אלם ,געװאהרען

 אונ ,.עםען פאךען ווירט ךעם בעצאהלען צוא אום
 האט ךען,ער ,'געפונען נישט פאךטמאנע ךעם האט ,

פאהן וויךט ךער , הױז א צ געשען פער איהם
אנגעלערענט געװען שוין איז װעלכער ,רעםטאראן

 פער .ער אז ,געזא^ט האט ,געשיכטעש אזעלכע פאהן
 װעט דאפיר אונ ,קונצען אזעלכע גוט גא^ץ ^טערזט

 ז.ײא װאנען ביז לאזען, ארויס ניט יעצט זײא .ער
 האט וועלכע - ?רויא ךיאי ;בעצאהלען איהםי וועלין

ארײן האט - , פריילעף ניט איז .עם אז ’ אײנגעזעהן
אונ ציממער, אבעזאנד־עךען אין וױךטה דעם געתפען

,צאהנער ךיא מױל איהר פאהן געךיםין אח־ים האט
 יהאט אונ ׳ אריינגעזעצטע איהו־ בײא װאךעןי רועלכע

 האט ער אלש דער, י משכון, ’ איץ געגעבען ’ איוזם ךאשי
,מאגשען אךענטליכע זײנען זײא אז ’^ךצײגט ךף

האט
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 אזא אילר פאהן נעמען צ־א .געשאמט זיןל־ .ער האט
 ;ער׳ן נעלאזען אונ גע^רױעט זײא האט ארנ ,מ^כץ
 וױרכןליןד אילם זײא האבען ?ואךגעןי אױף אונ ,אהיים

,בעצאהלט

 האט פרויא זיץ װאס מא^ט ךער איז ;ליכןליןז
♦. מונד ןיאהןיאין אײגענע כךן ניבטי.

♦55 

♦ מאנומענט אמעךיכןאנייםער ךער

 אמעמקא אין ?ען האט צוךק ;אהר אײניגע מיט
 ׳ אנדענכןען .יאהליגען юо צום אמאנומענט געשטעלט

 ״בעפכײט איז אטעײקא זינט צײט ךער פאהן
איז העךישאפט, אײראפעאישע פאהן געװאהךען  אוני
 דאם . רעפובליק זעלפסטשיטאנךנע א ;עװאהרען
 ,״פרײהײט״ געגעבען: אנאלמען אױף מען האט פאנומענט

 ךאס זא ,ים בךעג בײן' נױארק1 אין ישטעהט אונ
 אמע-ײקא אין אן קומעןי וועלכע §אסאזשיךען אללע
 פראבטפאללע ךאס ,װייטי גאגץ ?אלין שוץ זעהן

,דערילאנד' פאהן קץגנאל ךער אונ , מאנומענט
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א ,גלײןי .יעךען פךײהײט גיט װעלכע נאקליכע ך  
מיט ’ בעלויכטק נאכט ’ בייא ררעךט לטאטוע  

^לעכןטךישען דער אין אױף נאהר - ןןלעפןטױציטאט .  
גענען צײכנען אויס אמערלקא דןזי מוז ,ןעלײכטינג  

ןעלײקטעט װיךד םאכןעל ד־ער - וועלט גאנצער ךער  
зо פאזך״ן רןראנןט א מיט פװכןען .עלע^ןטךישע 5מיט  

דיא אץ שטעוזן ךעם  х אױם ;ליכט םטעארין   
.עלע?ןטךישע 4 פ^ךאטענט ךעם פאהן ’ .עכןען פ;ער  

פאהן אפט’קך: ךיא האט לאמפ יעדער וואם ,לאמפען  
פאהר לײ>נט זיף מאן מען ,ליכנט סטעארין  б,ооо 

ער3הא פאהן איז .עס העלל װיא ’ שטעלשן 24  
$ער ליננטלכןײט ךיא ; ליכט ’ םטעארץ טױזיוןד  

פאהן מעהר , וױיט רער אין זיןי בךײטעט 120
. װעךסט

56♦ 

איקופעליע ל^סי^ע ♦

?אנשען לעפװען זיף האבען 1885 יאלר אינעם  
גובערױעם אײךאפאאיישע ־ רוסםייש י 50 דיא . אין  —

פינלאנד אין י  - ; »со, 304 - פױלעו אין ; 81  , т , 185



י 284,547 - כןאװקאז אץ סיביר אץ ; ,  ; з, ив, 421 
אראטישע ךיא פאהן כןאנטען ךיא אין ; 4 , зш, бво -  
.  גובעךױעם — оэв ,םיה ; юв, 787,235 — 327 ,5 מאנשען

- אין זיף געפינען שטאךט ד נ א ל ק 'פינלאגד אויםער ח  
_ ооо ,׳ 13760  - שטאךט ךיא אין איינוו־אהנער ; 1,247  

אײנװאהנער ; 523,901’ - פאסאןײעם אונ דאךפער ;מאנשען  
ער ךיא אץי א־פ ר אין ,77,595,271 - ך ע צ אנ ערי/ ך  

ט זיף געפינען מךינה רוםסישער האבען װאם ^צטאך  
2о'о, ооо - פאלן מעהר אײנװאהנער זיןל־ אץ   

אךעססא װארישא, מא^ןווא, ,פעטערבוךג _ מאנשען  
ש געפינען ,מא^שען — 200 , ооо ביז юо, ооо הן א פ -  
פאהן ; ש^אדט 9 - אזעלכע זיף ооо ,ביז 50 1  

- ооо ,ביז 35 פאהן ; ־שטאךט 23   — юо, ооо —
פאהן ; שטאךט ооо 50 — 28 ,ביז 20 , ооо -
פאך,ן ; שטאדט Ю, ооо — 35 — 65 ביז , ооо 
о ,ביז 5 о о - פאדון ; שטאךט 164 — 20  , ооо -
^ , ооо — 293 ,ביז 2 פאחן ; טאךט  -  ю, ооо —

. - збб שטאךט  5, ооо —

57♦
א ♦ ע:;לי די כ ט קלי ד א ט ש

. קטאדט אזא וועלט דער אין פאראן איז עם ,
װאו



 פ־ױענציטער שום גךין ךאךטען זיןז געפי;ט עם װאר
 או־יף י אזיען אץ למגנט #טאךט ךיא איץ ניט

: הייסט זיא 0)קיטא דוינא אץ באךג הויכען א
זיך געפינען .עס - שטאלט םו־חר - ,,מאלמאטשיך

 דוךןי , מאלשען з, ооо - וױא מעהר ךארטען
 פרױען אפיילו האבען זייא פאהן אםןי ,מאנםבילען

 יזייא, יפאהן וויײט וןאהנען זײא נאהר כן״נךער אונ'
ט- אנךערע אין ד א ט  זעחר לי.ע;ט ״מאימאטשץ״ ש

 ליא ;גךענעץ חעאזעשין - רוםםיש פאדזן נאהענט
ךיא אז מורא אבער האט ,רעױעתנג חינעזעשע

כךין זיף צוא שלעפען איבער נישט זאהלען חינעזען
 כןאליע ניעזט ושלום הס זאלילען אונ ,פלױען רולסישע

אזא - פעךשױנען - מאנס ךאךטיגע ךיא טאבען
ק נא־ו־ כןאן נארעשקײט מ  אזעלכע ארײן פןאפף אין קו

 - ״ !היגעזען הײנטיגע ךיא וױא מאלשען פינקטערע
 געגעבען ארויס רעױערו^ג דיא האיט ךאליבער

 ךןד זאהלען פרױען ’ אז , אונןאז שטרענגען א
ר’ ךאלטען מען ־ אײננעפונען ני?ט פאלל כןיין פא

איז װעלכער , .עעלאנדער א אז צעהלט ךערי
אונ (1 אכןםא?טיפפא מיט געוואהךען געבעץטשט

האט

געףהמטען רעם געהײםען האט ״נןםאנטיפפא״ «<
גריכישען
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 האט האלטען, אױס געכןאנט ניט איהר פאלן האט
ב־ גאלר זיןי ש  אנטלאפען״אץ איז אזינ * געײען מנ

 נאןז אױןז אהץי אפילו איהם איז זיאי ; מאיסאטשין
 אילר מען האט חינא פאהן ;ךענעץ אויפען נאלר געלאפען

 געלאזט נישטי אופן״’ _קײן פארי אונ האלטען פער
ט , שטאךט אץ געךזן אךײן $  י.עפעס וױא פו

♦ זאף אוטריינע א אדער ,םחורה - טךפה א

♦58

♦ נךאנלןהייט - זעע צוא אךפואה

 אז ,בעמעךקט האט דאכןטאל .ענגלישער אײן
 איױפען פאהרען זײא בש?ןת ניישטי לײדען טױןשטומע

אז’ .ער׳ ראטה דאךיבער י , -קראננןדוײט זעע ךיא ׳י_ם
דיא

איז זיא , פרױא םאקראטעסעס פהילאזאף גריכישען
 געדײנקט נא?םען איהר אז ארורה טין אזא געווען

г — זײט נאך מען , гоо ק אז אונ ,יאהר אפ וױלל מ
•פרויא שלעכטע א זעהר שילךעךק איז ״ןיא :מען זאגט ,

.א״3אקסאגטי? גאהר



פאר ךןז זאהלען ,,קראנכןהײט ךיא לייךען וןאס ױא
וואט^ע. מיטי אױהעךץ ךיא שטאפען

♦59

ט ר א ה ד ך ? אי ען ך ױ

רוקםישע 2 :ערצאהלט׳ ״םוועט״ דער וואס
,אדיאךףי אין נאכט ’ י בײא געקומען זײנען רײזקדער

 אײן’ בײא לעגער - נאקט געהאלטען יהאבען אונ
 געװאהלט זץי האבען זײא אלס אוני בױעךין ארעמע
 איהר זײא האבען ,איהר צוא ח^ה׳נען או^טער
 ירושלים אין יעצט דאס פאהרען זײא י אז :געזאגט
קברי. .עללײזערם אויפען

ךיא ןיף האט ,ױאךטער אזעלכע .ערהאךקליג
א 7 געבעטען י זייא בײאי’אלטע״ לי /  זאהלען אז

 לןכײץ׳ פונעם ,האלץ שט;קעל א ןרײנגען איהר
 אױף י .ערלײזער ךעם האט מעןי װעלכען אױף

' * געלאנגען '

 ךיא האט - !טיר איז ווײא אונ אך י אז -
.עפעם מיר האט מען - געכןלאגט זייא פאר אלטע

’ אזױא'
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 װאס אונ זיןל־ אץיכןער װאו ךען ,שאלטען פאר וױא אזויא
 יר9 געהט , טאהן צוא אן נאהר־ הײב איף

.מזל שלים

,שפךאכען פער אילר חאבען ךײזענךער ךיא
 ,צוריקי פאהךענךיג אוג ילאנג, פער איהר .עןפי־סלען צוא

-’ אשטיקעל עפעס’ גענומען זײא האבעןי ץי ל א  װעלכע ה
 אונ - שטיבעל’’ יאיחר נעבען טאקי געפונען האבען זיי־א

 פערזיכערענדיג י אי־הר ,גענעבען אוועק איהר ךאס האבען
״ןןרײץ״/ פאד׳ן איז דאס אז

א , #פאן ךעם גענומען האט אלטע ך
 פאהן בילדי יאויפען ,געלילט אװעק איהם האט אונ

 װיננןעל א אין ’ נגען;.געהא את וועלכער ,הײליגען
♦ שטוב פאךין

 דיא פאהן אײנער איז ארום ;אהר אײניגע אין
 ידוךכען געפאהרען דוךןז אמאלל נאןז רײזענךער

 ,געװאהךען ' .ער איזי .עךשטלנט ױיא ארנ , דאלף
 אץ שטיבעלע ךיאי צוא’ געגאעען צוא איז ._.ער אלם

 האט אונ , נעוואהנט האט אלטינכןע ךיא וועלנע
 ,שטיבעלע אייעעפאלענע אלטע נןלײנע ךיא אנשטאט

.הויז נײע אגח־יםעי געפונען

אלטינקע ךיא אילם איז שטוב אין ארײנגעהענךג
ענטגעגען
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 צוא געפאלען איהם איז אונ געלאפען׳ ענטגענען
אי ם,י ך  , געךאנקט שטאךק אילם האט אינ פי
 הײליגען דעם געײראנט איהר האט .ער זיןט ךאס

 בעגלײטען }ליק דער גענומען אילד האט ,שפאן
 איז זיא ךאם זא ,טריט אונ שריט יעדער אויף
 אנײע געטטרויעט אוים האט אונ געװאהךען ךײף
ױף״דער ,הויז  פאוזן .געקומען איז איהךער זאהן 'א

 געזוגד פאלכןאם איז שנור אילר אונ פעטעךבוךג,
 *אומנאטיךליף’ גאהר זײנען פעלךער אילךע ;געװאהךען

 זיא ’ יהאט לעלט זיא זינט ךאם ,געריען געךאטען
,געהאט ניט יאהרען גוטעי אזעלכע

! נאר זעלזט ׳. ױדעלעף ארום גוט זיף קוקט
 אויף ״מופתים״ ךבימ׳ם אייערע ’ זײנען’ אפישר

. ? בױעױן אלטע ךיא אויף פאחאזשע . .
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♦00
♦ נאךלען מעױלןיויךךיגע

 לאנדאן אין איז יאד׳ר, 1884 , מאנהײט ױלי אין
נאךלען . וױיזען צוא געײען שטעלונג - אוים אױפען

פאהן



 אנדערע אמטער פאבךי״קען׳ נאךעל וועלט גאנצער דער פאהן
 איז אײנע נאדלען׳ געצײכקטע אוים г געררען זיי־נען

 איז .ער ; ווילהעלם .קײזער ױיטשען ךעם פאזך״ן געווען
 אץ פא;ריק נאדעל אץ געװען יצוךיק יאהר א מיט

 מאנשליכע מיט מאשיגען װאס זעהן צוא , ןקרײצענאף
 איהם האט מען ,מאכען צוא שטאנד אום זײנען האנד

; זעתר גיעװיזען  שטיק טױזענד וואם נאךלען דינע פײנע לזפ
 אויף זיך האט ךער.כךזער - אונץ האלבע א קוים וראנען

 אין ךאס מען .קאן וױא , געװאונךערט זעהר רעם
 האט ,אלאכעלע בױעךען ״דרךף נאךעלע כןלײנע אזא

ל׳ ?גר אז ’ געבעטען בױערער ךער י איהם ל א  'ז איהם ז
 האיט ״קײזער ךעו־ ,קאפףז ז״ן פאהן ’ האאר א געבען
 ךער האט אוי^ענןליק אײןי אין אונ ,געגעבען איהם

 גרױער: דער״ אין ,אלאכעל געבויהךט דרר־ןי בױערער
 נאבהער האט אונ ,האאר נךזעךליבער זילבעךנוײסער

 איבער דאם אונ אפאדעס׳ געצױגען ארײן האאר אין
ע г ךיא _ ךעםכןײזער געגעבען ט  ^עהאןט האט נאדעל -

 געטאכט איז זיא ,וױקטאףא גןאניגץ .ענגלי^ער ךער צוא
 אין פאבריק נאךעל .געריהמטען דעם אין געװארדען
א אויף ;ןננלאנד,  םצענען י געקךיצט אױם זײנען־ גאךיל ך

 .עסינאהר *כןען מען וואם לעבען כןאניגיוןס דער פאהן
 ״.קאן ךעם אויםער ' ,לאז גךאםער אפער י חךןי ,זעהן
זיף געפינען אינעװהניג אוג אפענען ,נאדעל ךיאי מען
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 אי־ז נע
איז ־

איו
 שליכע
 אילם
 שטיק

אויף: *

אין
האט
איהם
האט
ךער
ימער
הער
ןער
*ךט
&כט
אץ
?.ען
והו־
ץאן

חי
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 יןי1א איז ,זייא אױף װאש ,נאךלען פי.על זעהי נאף
.לעבק כןאױגינס דער פאהן םצענען געכןךיצט אויס

♦6 1

♦ וועלט ךער אין גאזעטין

 $נ?ישען אין ארױס איז צוךיק ;אהר אײניגע ?ןיט
 זיןז געפינען וואס צײטונגען ךיא איבער אךעעםטער

 ארױס 'געהן װעלט גאנצער ךער אין .וועלט ךער אױףי 1
 אץ דעם ’ פאד,ן ’; ооо ,35 - זשוךנאלען י מיט בלאטער *

ער ,בלאטער ооо ,20 - אללייןי אײראפא  גךאסטער ן
 דאךטען ,'דײטשלאנד אין ארויס געלן בלאטער צאהל
5- אח־ים געהן אלײן ,5оо 8 דעם פאך,ן אוג ,צייטונגעןоо 

 ооо ,4 - ארויס געהן .ענגלאנד אין ;ןלאטער טאגליכע'
 אץ ; טאגליכע י т - ךעםי פאהן ארנ ’ ,בלאטער

 טאגליכע, з, во - ךעם פאהן אינ \ ш - פךאנקרײןז
 איטאל״ע, לאנךער: ך־יא שטעהןי ךיא פאהן ניךעריגער
 ^וףיץ, ,;ריכעגלאנד ,תםםלאנד ,שפאניע ,אױםטרײף

 3,000 - ארױס‘ געך,ן אױען אץי ♦ האללאגד בעלגיען,
;ז00- אויםטראליען אין ;״ ш - אפךיכןא י אין ;בלאטער

 אין . בלאטער и, ооо - פאהן מעהר אמעױקא אין
,1 - טאג אללע קויפט $ער ווערט לאנדאן 017, ооо, ооо

בלאטער



 ; ооо, ооо, ооо ,1 פאריז אץ ;זשורנאלען מיט בלאטער
ш- נױארק אין ’ооо, טאג אללע בלאטער ♦

♦62
♦ קוגעל עךד ארום רײזע א

 )חברה( פעךאײן אגעוױסע האט אמעױקא אין
א געלאזען װאלװעל . קוגעל - ,עךד ארום רײזע ך

א צו ״  3 געלאזען ארױס זיא האט צװעק ידעםי אונ
 בעשטעהן וועט ךייייזע זײער וועלכע ,שיפפען

ע אלנקד הן’ ארויס : פ ע פאהן’ זייא יװעלען ג
 ,’פאךט-םעיד נעאפאל מאךםײל, נאף ,ליוועךפאאל

,סינגאפאךע ," באטבײ  , "ווא^קובער , .יאכןאהאמא '
 נאף־ נאהן אײזען מיטען דארטען פאדזן אוני

 נאף שיף פויטען נױאךק פאהן אונ ,נױארק
 גאנצער ךער פא־ן §רײז ךער צוריק.י לץועךפאאל

 יוױא נישט מעהר כןאםטאט .עםען מיטען רײזעי
.געלד תםסיישען אינעם רובעל’ פופציג הונךעךט

♦6 3 
♦ אויווען אגעהקדיגער

גאהר .עךפונד־ען האט גאדעפראא לאכןטאר
אשפאגעל ’
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קפאג א
 ? רליא4

ך אוי־ף
ציממער

פי ארײן
װארעמ;

 זײפ
 פאפ;ער
 ׳ §אפ;ער
 געמאכט

л ♦ה 
 לויטער

 אנגענע; א
 ^ךפינדמג

 < ’ אויף
 ך; בײא
 זאמ צוא

א וױיס,
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 זיין זאהל .עס אז אזו־יא ,אױװען נײעמ שפאגעל א
 שטעהט אויווען דער נולר ,קוימק אשום אן גאהר
 ךעם ’ אן שוין ווארעמט щ אז אונ ,ךעךלעןז אויף

ק כןיאן געברלןי .עס 'וויפיעל ציממעל  אוײיען דעם מ
 אנצוא אויןי אילם ציטמעל טען - 2 א אץ פיהרען אךיײן

,ווארעמעןי

♦6 4

♦ פאפױןר פאר״ן פי״אנא א

מיט זיןז מען בעדיענט יאהר עטליכע זײט
 פאהן 'מעבעל מאכט מען ,זאכען אלע’ צוא פאפמגר
 פאךיז אין מען האט ;עצט ג. л א, ,פאפי.ער

 ,פאפי.ער נעפרעםטע פאהן קלאוױער:א געמאכט
л  л ט .קאםטען גאנצער ’ ךער ה ע ט על  איױס "ב

 , פי_אנא ךעם אבער גיט ךאס , פאפיער לויטער
 ךיא האטי אמעלה נאף ,ג:כןלאנ אנגעגעלמערען א

װאהליף ןןרפינד^ג: שפי.עלען בײן מען הארט נע
'טאן .יעךען א^ןלאוױערי אויףי נאהר ’,ןעזונדער ,

טאנעל ךיא שמעלצין פ:אנא, פאפליר ךעם נײא
פיאנא ךאם איז וועניגי אלס פאהן זאטען♦ צ־וא

ד אונ ,;ױים 2 זײנען״ יעצט ביז פאליךט, לאןצענ
’ יפאפיער
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 אײנס האט , געװאהיען פאךטיג פיאנאס פאפי.ער
,דעװאנ^דרר פאהן העךצאג ךער געקויפט

♦65
♦ געעןלאפען ניט טאג א?ט

אללעס אויף זיןי מען האט אויפלאנד אין
 עלישט פתפען׳ צוא אויס אונ װעטין צוא ליעי
 געיויסער ךער זץי האט ;אהר .עטליכע פאר

 ,טאג ад £םען צוא ניט געװעט י ,טאננער ךאכןטאר
געװעט ,אמעריכןא אין אײנער י זיף האט נאכהער

אונ ,מייזעל לעבענךיגע א ןןסען אױף וועט .ע־ אז
האבען ^פען צוא ’ אנגעהױבען щ האט’ .ער וועןי

,געכןוױטשעט האט מײזעל ךיא וױא י ,געהארט אללעי

- אנןאלנער זץי האט שפאטער ר ע נ ע ד א
 װעט ער אז ,געוועט ,הױז - גאקט וױענער א פאהן

 מיטען האט טער - 2 דער ;טאג 8 גאנצע’ ניטישלאפען
אױס וועט אויב אז , געמאכט אפ ’ נןאלנע־

איהם ער זאהל שלאפען נ׳יט טאג 8 ךיא אונ האלטץ
 בעצאהלען אונ - פלארעןי 25 .געבען כןאלגער( )ךעם
- 8 ךיא אץ זיין.עםען פאר ג א אג־- 4 .עךשטע ךיא ט ט

גייא



א אץ געפונען זיך האט.ער - נאננט בײא אונ טאג בײא  ך
 װאו ,ארטער פךעוזליכע אנדערע אץ אונ ׳ טראנןטיךען

 מאנשען 4 פךעהלץזי גאנץ צײט ךיא צוא ננרײנגט מען
 .ער דאס ,היטען איהם זאד׳לען זײא ןעישטעלט מען האט
 טען - & אױפען - מאכען צוא ניט אויג מיט״קײן זאהל
 חאטש.ער - נעװאדדען געשװאכט אפ זעהר איז.ער טאג

 אונ געזונטער א זעהר .געװען נאטור ךערי פאדין א־ז
 פים ךיא אױף קוים זיןז האט אונ - מאלש אכןראפפדגער

 אקאלטע אין געבאךען זיף־ האט.ער פארנא^ט ,געהאלטען
 בראכט פער נאכט גא;צע ךיא ער האט נאף ךער ,װאנע

- טען - в ךען - ^ךיא ךער אין ׳ מאםכןעראד אין . אנ  איז ט
 ךיא אונ ,מיטאג נאף פאל.ן ;גא?ט אין געגאנגען ארום .ער

 געטחנכןען מיגוט אללע האט , נא?ט גאנצע
 ךיא אץ .ער האט אלגעמײן’ אין - נןאפפע שוואךצע

 , װאםסער אונ ,כןאפפע נאהר געטתננןען טאג ז
 ךיא בעקויזען שוין .ער האט טאג טען - ̂ אויפען

ןען אילזם האט צוױיטער ךער ךען - פלאךען 25  געישא̂נ
 באלד זיןז האט כןאלנער ךער - צייט איבעךיגע ךיא

 האט ,ער ,שלאפען בעט אויפען געטאהן װאךף א
 האט .ער - מאבען צוא געכןאנט ניט אױג’ כןיץ מיט אבער

♦טיפום א בעקימען
אין
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♦66
♦ שפאױע אין ?זשוגעים -

 מיט איז ,שפאניען אץ ,מאלאגא שטאךט דער אין
 וןאס ,אחברה געװאהרען ^עע־ינךעט פףהער יא־רז אײניגײ
 געהן צוא ארום (1 : זאנען з אטענומען זיף ״אױף האבען

 ױיא אײדער חוה׳ן מיט אדם װיא ,נאכןעט מוטער גאכןם אין
 אינצוא ,פלײש ךיא ךייסען צוא זיף ('2 ; געזינךגט האבען
 זא־לען זײא אום ,לייב אוייפען װאינדיען זעלבקט זיף מאכען

א’ זעהן אויס  צוא (3 ; ןןר־ײציגע הײליגע ךיא ווי
 . רעננונג זײזיר נאןז וױיל רײכטהום זיױך ברענען פאר
 צוא זײא כןאן גאט דען איבעריג, אלעס ךאס איז

א ,טוינכןק צוא אונ ,לםען צוא ’ וואם שײקען  ך
 אי^צוהאלטען געסטאךעמ אבער י זיןי האט רעגיערו^ג

א ה דער פאהן אנפיסךער ךיא אונ ,מישוגעים 'ך ער  ,ו
, געךיכט צום געגעבען איבער מען ’ האט

♦67
♦ וואססער אונטערין שיף א

 אין מען האט צוףיק יאלר אײניגע מיט
ל“זא װעלכע שיפעל אכןלײנע געבױעט אויף צירין־

ז קאנען י

1



г מיט 
 װאם
 געהן

 זייא ־
 נצויא
*הלען

צוא ו

 с • נ?נונ?
צוא’

דיא
ולטען
׳ т:ברה,

איו
זאהל

 אונ נואססער, אונטעךען 'שטונךען 12 געהן נןאנען
 גראסטע ךיא שוין זיןד נןאן , שיפעל א1א געגען

.יצײט אמלחמה אין ,שטעלען אונטער ניט שיף ^ױעגס

♦68
♦ ציינער װאונךערליכע

 אנטאנעללי גראף רײזענךער איטאליענישער ךער
 ,.עלפאנטען פאהן צײנער 7 ךאם כךין געשיכןט האט

 'מענעלעק׳ נןאניג פונעם .עך־אלטען האט .ער װעל?ע
 י איטאללען פאהן .כןאניג דעס אמתגה זייא קט:שי װעלפער

א ארשין ц האלט צײן ךיא פאהן אײנער  ך
 ; ארום אומפאננ אים ,וועךשאק 15 אונ ,לא?ג
 ױעלןק( אדען אין ארט אויפען כןא?ןט צאהן ךער
2оо פראנק 2׳ ♦

♦69
♦ זאכןען פא^לערענע

 פראפןטישע ךיא װיא ,יאלר אײניגע זײט
 ,זאכןען האנדעל אין אײנ^עפיהךט האבען אמעךנקאנער

 כןאםטען זאכןען אזעלכע פאפיר, פאלין געטאכט וועךץ וואס
נישט איז זאכןען, פאאר יעךער אז אזוי ,ביליג זעהר

טהײערער
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 פאללן צאהלען מיל װאס געלד ־ װאש פונעס £הי?ערער
 װאלענעזאכןען, אךער ,בוימװאלענע אונזערע װאשען אויס
 שטארק זעהו־ זאקען פאפלעךענע דיא ]ײנען בײאי ךער
 גע״ײינ טאג, .עטליכע היפשע טךאגען זיןז לאזען אונ

 פאפיער געוועמליכע פאדון געמאכט ניט יזײא וועךען
ךש נאהר וואס םאךט, אבעזאנדערען פאהן נאהר

 דאמקכןראגק .דאפאלן כור ךעם װײסען גןאןױקאנטען
לא| עוץ ווערין מאנער פאר אױןי ,מאנשעטטען

< זייא בעקומט מען אונ ,פאפ;ער פאהן’געמא?ט
א פאהן מאנאזינעס ךיא מאכנןװן :'שטאךט גרויסע ך

1Г ’ אךעקסאי פעטעךבורג

— 64 -






