
58) אלכסנדראוופק(הנ1קין עוליט לםיליוניט), 59) 'ויאווקא,
UU) יקאטערינאטלאוו (70 הרוניס 160 פצועים, הרבה
כהים והנויוה שודדו ונשרפו), 1G) לאואוואיא ,
02) ליפעאנםון, G3) מאיאק', 64) טא-יופאל (קרבנו,־,
אדם, אלפי טשפרוית נשארו בלי טעון וטחטה) 05) ניקאפאל,
06) פאוול»ווקא , 07) כפר קאמינםקאיע. פלד
פ א ה י ל ו ב ן 68) ארשא (כעשרים יהודיט נהרנו והרבה
:פצעו, שוד והטם). ט ל ך מ י נ ם ק: 9 6) דאראנונאווא,
70) לאיעוו,71) רעציצא(נדרנו ונפצעו כהמשים יהודים).
פלךליפלאנד: 72) רינא (היו נסיונות לפונדום ,
שנעצרו תכף, «ננל לא כלי קרבנוה). פלךםאראטאוו.
73) םאראטאוו(נשרפו הרכה בתים 'הודיט, עשרות הרונים).
פלך פ מ א ל ע נ ס ק! 74 וויאומא(בל התושבים היהודים
נשדדו), 75) םמאלענםק , פלך פאדאליהו
76) באלטא(נטרפו ונשדדו ששיט בתים), 77)ווינניצא,
78)ו'«ערינכן», 78) מוהילעוו-־םאראלםק, 80) נעםוראוו,
pM^:> (81־pcAs™B . .פלך פ א ל ט א ו ו א :
8i) נאריאטש, 83) נרינאראווקא, 84) יאלאטאנאשא,
התנים , H6) כפר ט8רעיחא, 80) קריטינצונ (20 .
30 פצועיט, טוו וחבט), 87) קריוקאוו, 88) ראפנ'
(26 הרוגים ומנועים). פלך פטקאוו: 89)וועליקי-
לוקי; ס י ב י ר: 90) טשעליאבינםק. פ ל ך ק א ו א ן:
קא1אן, 0לך קודפק: 92)קורפק (פונרופנודא. (!)1
בחלק אחר טתעיר, שרוב יושביו יה1דים, לא נשאר אבן
על אבן). פ ל ך p י ו ב ; 93) אבוחאוו, 94) אומאן ,
5ע> נאפטאטעל, 96) כפר נוראוושצינא, 97) טריפאלי,
9b) לודווינאווקא, 99) פישעלעווקא , 100) נאור-
פעטראוויצי, 101) בפד םאלאמענקא העליונה, 102) בפר
פטאווא, 103) פאםאיו, 104) קיוב (פונרוט שלשת יםים.
.־ציחות איוטוה ואכוריות. כמאה דרוניט, יותר מארבע
מאות פצועים, נעדרו בתי העשירים והעניים נם יתר ,
שונרוט־פ רבים ככפרים הםטוביש ובפרורי העיר.
105) נןאפילאיוקא, 100) כפר רובעועווקא, 107) שדה-
לכן. פלך ר י tt ו א ן נ 108) ריאואן, חבל ה ד א 11
109̂ראטטאוו(נטרפו ונשדדו חנויות ובתים, הטקין עולים
עד שבעה פיליובים , יש קרבנות אדם) . מלבר יאה
היו עור התחלה של טונרומים ו 110) בקערטש,
111) בשיטפער8פאל, סלבד ככמה עירות וכפרים בפלכי
בפדביד,, טבחו., חעדטאן וק־וב, שלא נרשטו, לפי שלא
נהיןכלו עור,ידיעות על ארותם. כן לא ניןצבו עור בכדור

טבוטי אברות האדם ותרבוש .

'ווילנה, IB ננויבר.
רק שלמוים יוס עברו טאו התפ־סטח הקנפטי-
טוציה הארוטוז, היוס הנורא נדב־י יט' היהודים
יטאו ועד עתי! מיו גדולה חטתיטד, בכל בית ישראל.במםיה, יום הנצרזון הראשון עול נתית "האופוויציה",—
אלפי ̂ללים( יודטיפ ואלטנות, שדודים ועניים לדוב,
הגיגים', והיהיויט מרגישים עתר, את אשר לא הרגישוכן, אחרי חחןוםם חקנםטיטוציר, שבו לתחיה "יפי

והופ! דג.
לא גנחו אמנפ, בי העם ההולך בחישך תתנקט
כאופן אמרי נם באחיו הרופים בטוטפק וטוויו וכוי,
אנל בנל ואת שוגה הסצב הרגה. שם גפלו
חנאווים חלל טחגות יד החשוכים, ומאת
תאכל חרג הרבולוציה גבל פקום, אולם אצלגי נפלו
חלל אגשיפ,.m!w ידעו כשנול טח יעל פת חפ פוכים,

דק בשביל שוונו יחוו יפ.
םלנד ואת חדויח העפ הרופי, גל כך הונה גפ
ט[ הקגפטיטוציה שעל גני הנייר, עד שבודאי לא
יקבע ליום אבל ווקא את היום שנהפופטה בו
חקנטטיטוציה; יודע ר,יא, מ להשינ הופש נשכיל
עם של• יותר טטאח טיליוגים נפש, אי אפשר גלי
קינניח גדולים ן חם מוצאים גם נוהם גחקוננוח
הנוראים " של הטלווטה בטורח הרחוק, אתרי אשר

.J..bbwi קרב את
..אכל אמזנוהננו קיובעים את חיום חות ליום

מחיר הירחון "הזמן" עם המשלוח.
ברוסיה! בחו"ל:

לשנה . . 4 רובל. לשנה . . 5 וובל,
להווי שנח 2 , לחג• שנה 2,60 ,
לובע שנה 1 , לרבע שנח 1.25 ,

(12 חוברות חושיות לשניה).עם הטו ם "יביי 'פ' יעראל" 'nsa !יןח־שפ'ו) 4 תלקיט
ברוטיה: בחו"לו

לשנת . . , 5 רובל. לשנה . . 7 דונל.
לחצי שנד, 2,50 " לר"נ• שנד, 3.50 ,
לרבע שנה 0-.1 " לרבע שנה 1.75 ,

החתימות על הירחון "הו8ן' במקבלת דר, פחותט• ,הזמן" היופי.

מחיו המודעות:
.tup 12 (כל שורה פטיט או םקוםה) אתי' הפנים
, " ן , 50 , a קורמ הסנים 
! 15 # « « ? u טכ̂יולוגים

אדום לטלנרפות:
Banns, "rA3MAfflb" —Wilna, "

HASMAN".

 מהירותו(. היומי ה"זמן'עם המשלוח. •י
? .. '..

־ ? כרוסיה: בחו"ל; •י ?
—7 ווגל. במשלוח •וטי! לשנה 11 רונל. . לשנה ...
לחצי שנה H.50 " זבערו זה להור שנה ולרבע,שנה.
s לרבע שנו! 1.75, ב' פעטים לשבוע ו לשנה 9 וי
להדש י GO—קאנו. ובערך זה לחצי שנר, ולרבע שנתי

?4*0—
̂ץ־שפ"ר) 4 חלקים(12 חונרווז מהיר הספר »רגרי ים• ישראלי(מאה נ-

וור'ווות לטגה) לחיתט• ה.וטן" ומטי:
ביוםיווונחו"ל ןלשנה3וובל; להצ• שנה1.50 ק'; לובעשנה75ק',

-י?0־־

םחיד גליו! נורו בוילנה 3 קאפ' ובערים »-nr 4 קאפ',

בעד הלוף אדריםה 25 קאפ',
—«** —

.K 2 טל«ח 198 אבית מעונת, ה"ופן" בוילנה! והוב דוחובםקי
PenaKuia â A3MAH1>',, Shji>hb. :אד ר ם h
Reaction .HASMAN", WLlna.

I .5יום השלשי 
- 
ום האבל  י

|

פלך אריאל! 1)«ריאל, 2)בריאנ0ק. פלך
ב ט ר ב י ה : 3) אוגנעני, 4) איזםאיל, 5) אקקערמא! ,
6)כירוולא (בתים הרבה נשרפו ונשדח). 7) בייראמטש',
8) נאנציעשנוי, 9)כ«ר נאואוישץ, 10) כפר פטראשען,
!!)קאלאראש (הציתות, בעפוויט הרוגים, הרבהפצועים,
שוד ושריפות), 12)קישיניב (25 הרוניט, 50 טצועיט,
גזגןין נדוליפ). 13) ראנ)ינ0 . פלך גראדנא:
14) האראואק. ?ו ל ך ווארולי!! 15)ר»וונא. פלך
וואלאנרא;! 16)וואל«וא, פלך.ו ואך א נע ש ו!
(נהרגו עשרה יהודים והיבד, ננוצןו). פלךוולאדיטירו17)ווארא:עשו. «לך ייוינועבטק! 18) פאלאצק
19) איוואנ»ווא-ווא1נעםענ10ן . שלך חערפאן ו
20) ארעטא (פלהפה נורא» בידודים בטשך ארבעה ימיט.
רציחות איומות ושוד ומ־ם. התטש םאות הרוגים והרבה
אלפים פצועים. אל«י ב»ופיזית נשארו. ערופים ביום
הולדם), 21)אלווי11»(ל, 22)אנא;יעוו, 28)באהאפאל,
(כל העירה שודדה, אל«י םשפהות נשארו היל• לחם
ומזון), 24) כאכפוט(גןרכנית »וט,. החנוטה היותי גדולות
שוררו, 25) האלםא (נשרוה יגל העירת), 26) חןרםאן
(כחמש טאות טשפחות נשרלו, 27) יעליפאוועטניאר
(החלק הנדול טוותושבים חיהודיט נשדדו, כעשרה היונים
כשלשים פצועיט), 28)'8»רר>וראווקא, 29) ניקאלאיעוו
(אלפי משפחות נשדדו), 30) גיקאשאל, 31)פעסטעראוו,
32)קריוואראנ, 33) התהווז ראזדעלניא (העירה נשדדה,
נהרנוינוסעיפ יהוריט י"כ נט&פר ונפצעו 32). פלך
טאטפק! 34)טאטםק. פ?*ף טכריחו 36)נ»נעטשי
(נשדדו הרבה חנויות) , &3) נעניטשעסק (כנ"א,
37) כראוואדי, 88) םעוואםמאפאל, 39) פיאודוםיר,.
פ ל ך ט ש ד ג י ג ו כ: 40) בערעונא(כל הקהלת שורדה/
41) באבראורטש,י 42) כפר'נ«אליעוו, 43) כפך הארנך,
?,'. •4) י פ»רנינאוו, 46) טאיאבםק', , .M) סשינוזחז'
M) נאוואנאדאד̂סעוו̂פק (שזו. ותטפ), 48) נאוואויבקאוו
(שודדו כל בתי נ היהודים והנייותיהם), 49) נאסאווקא ,
50) נעויי; (קרכנות.-אוט, שוד. והרם), 51) סוראשו
(37 הדוניט, 244 פצועים., ישוד oam) , 62) טטארארוב,
53)';טעט;אנאווי,א' (קדבניה'_!1חךי0),. .54) קאועלע'ן,
55)קלינצ', 56)קדדלעורשז. r ל ך יאר א טל אב ל!
• פלך י עקאטערינאטלאו!! ל5) יאראסלאבל .

רטיטת טסומוח הפוגרומים,

.j
עוטדת הקוטםה ואגודות טצלגלות בחוני):

ט:ק«!ם גובות בשביל עפ ישראל.
היודעת תהפטודיה עובדה מאת ז הקרה

טעילט נ' עם בן ששח טילליוגיפ יבקש גדבוח 1
עוטר הוא עם ישראל יושב רוםיא יפנק*
נדנורו טאחיו העשירים טםגו, השלוים ושקפים טמנו,
סי שלבו טוב עליו משלד איות מטבע והולך
לו, מי שלבו טוב יותר טשליך איוה םטנע, נאנח
והולך לו! טי שלג רגש לו הושב לחוב קדוש לו גפ
ל טחו ח. הולך לו לאיוה ,טיטיגג", שומע איזה

נאום ווו גואש כעצפו ונפטר לניחו בשלום .
יטיף סיף אני שואל הם: עם וה של עשו,
טיליוגים שאיפת הםות טוח6ח על כלו טוז

יהא. עליו ו
מספד רג חופת, פפפו עוד יותר רב היה
לט«םה, הנשארים חייהם חלייים להפ טנגד. —

ואווה 'יוצאים 'בגדבוח וגנאוםים!
*ווטע אגי אחכם מדברים על החופש ועל
הענדיח, .על הטטשלה ;מחרשה ועל הטטעלדו

הרגע.

הישנה, על זכיית אלה ואלה. פוו%6א אנכי על
םנוחתכם הפלוםופית. עוםד אנכי ותוהה: איך
אפשר לובו גלהחונח על כל אלין בשעה שכאן
שאלת י החייט והטות בטובן היוחו 6שיפ והיותר

אלמנטרי ?
אינני טתפלא ביותר על יהודי רופיה עןוטם
שהם טדנרים על כל אלח ועוסקיפ ננל אלה: כך
דרכם של אובדי עצות. כל טה עוזטכנת גדולה

יוהד האדם טנולנל מתר, ננוך ותועה יותר.
כשעה שתפול דליקה נניתו של ארם והלהבה
אותות ננל פנית הבית יש אשד ישנת האדם את

עולליו וםטהר להץןל איוה. פנים קטניט .'"
טוחו של האדם חושב אז על איוו! •וברים של^?אונדייפ.שנרנעיהםננה היותראיומים.י»אשו

טה בכך.
. על אחינו . שבטעדנ ואולם טתפלא אנני
ושבאטריקה, שנם הם םרכריפ על זכיותיהם של יהודי
רוסיה, על נל , הנוגע לוה ועל נל ווםפתעף םוה:
ושוכחים שצריך לפתור בראשונה את השאלה היותר
חטודה: אץ אפשר לר,*!ל את פיליוני היהודים םן

הפות הנשקן) להט ף
כיגי נא הגיגי: אינני איטר שכל אלה הדברים
עייר וכיות ועל דבר אפשיות השגתן המ שצו עצטם
קלי הערך ופתיתי הטררגה, אינני אומר «אין כל צורך
נהם לעם ישראל ואין להודרו כדבר ריטנתן, אלא
א־טר אני שנראשינה צריך לפתיר את היעאלר. היותו
עקרית, אה שאלת התייס עצםם, את «אלת ההצלה

והפדות.
בשעה שהאום טובע טטהוים להצילו טםוח,
אחרי כן הישנים על התבראותי, התופאיתי,
המשכת חייו, אריכות חייו, רחנוה חייו, שטא
נעטוד ונחשונ באותם הרנעים, שצריך להציל את

הטובע, על מזונותיו ופרנםחו של חטונע ?
הטכוננים והםיםרים את כל הוניחות ביחידים
אינם נדונים. םרנרים על אטניטטיר, לרוצחים
ולשודדים עצטט, יטה יעשו הנגים היק־ים האלה של

אדץ רוםיח עלא יוסיפו לונוח עוד יהורם ו
חאינטלגנציה הרוסית עוטרת םריויק, וו היא
עובדה שכל הסיפיוט־ס שבעולם ל» יכחישוה,
:דם היהודים" הילכת ונפשכח על 'וי תלמידיוטרחוק. הפוליטיקה של פלוה "להטביע אח דויבולוציח"היסודות חרינולוציונייס" של הדוסים נם חס עופרים
וחבריו כיתר שאת וביתר כש־ון, נטיזנת היא
הפוליטיקה של דמים ו פ צ ל ח ת. אם איננה ינולד,
להטביע את הרינולוציח, הנה עושה היא טה שהיא
ינולח: שיפנח היא את דם חיהודים כטיס. ומה
יעשה ההמון היחורי הנרדף טבל צד וענר ואין חש

לעזרתו ואין שופע את צעקתו ?
להמיתם ילנלותפ .רופיה מועדות רק ל"השקיט* את היוזידיש כלוטודופה, שכל הכדוריפ וכל ה"ננייקות" על אוץ
דופה, שכל עיקר הפוליטיקה של ה"פניניפ"
טלהטה עם החםון היהודי האטל.', הוול« והנדבה,וה"פשטרים" ניטםפום רב מאד פאח איגד, אלא
פחוםר סנן וסחטה. וופה שכל אלת הננוריס הרוסים
אשר אפרו להראות גדולות בטלחטה עפ יפיניח ולא
הןאו, פראים עתה גוולוח בחפיהס אנשיפ נקיים
וגשפכס דפי אלפי פאות אנשים שדבר אין להפ לבל

פוליטיקה שבעולם,
עורכים "ק ו נ ט ריר י ב ו ל ו צ י,ה" ופטיתים אלפי
אנשים שאינט יודעים. אפילו טהואח

ואענור̂עליך !אראך םםמםפת
̂חיי.  בדמיך

בדפיך, ואוםד לך
לא עם הם*־ לבד וד» י«ראל, כ' אט שד יותר
טור. הוא עם הקינות. אין עפ בארץ אשר לו קינות רבות
כקבוצת הקיצית שצקבצה טפריהנו מכתבי הקדש עד
נליון האבל הוה. p נט טפיו' נלות מצרים ודוד הטדכר
קינות דש בעיקר תכנם. ופח רוב דברי ימי השופטיפ
והמלבים ותוכחות וגכיאיס en 16 קיווח קצרות ופרות ?
ושתי תתוכתווו̂עם דברי ירםיהו ראש המקוננים טח הס,
אט לא תפוגית דברי התקופה יזאוובה תפשכת גודורו של

ירפיר! ער היום היה?
בכל דור ודוד עו0וי0 עלינו לכלוחנו, בבל דור.

מעפג;צריי

ר י ב ו ל ו צ י ה, שאינם יודעים על םה הם טונים
וכשביל טה הס טוכים . י

הקווקים וםנהליהפ הישנים, כנראה את
החללים והיונקים של היהוויש לויבולוציוגיים היותו
מםונגים, שעל כן הם 0«לינים אותם ארצה מן
העליה הרניעיח, על כן ו,ם טדטשים אותם, על כ|

הם פוחטיט אח פיהם בטיט כשהם נונים ".
הנשנ ונתנה עד «יעוכו עוד טיני "קוגפר־
ויכיליוציוח' כאלה שכויבילוציר, עצטד, אין ה0
פונעים טאיטוו ולא עוד »ל« שטוםיפים הם לה כח

ועין ורק פשכיעיפ הס את .הקיוק־ס החיות י בדם .
. . . . . . היהוויפ 1 

הנשנ ונחנך, עד שוופוא השעה חיוהד איופה ,
כדופחוויה הישראלית ואולי נם בקירות האנושות ?

בלה 1
הנשטע פעולם, נ' או0ה שלמד, חשב יתהנד,
ט"ום ליום לבוא מחנות םהנות של .צטאיפ לרם
וטעשי הזבח שלהפ טאדןויה, וםקויפיפ טטעם חיות
אכזריות שנטוהט, הנושאות םעווה גבוהות בטטשלה 1
חאס לא תתפרץ מלב חאוםת בשעח נוראה
בוו הצעקה הט־ה והגוולוז אשי תחריד ותנחיל אח
כל השלוים והשקטיט שבקולם, אשר תאלצם ותכריחט
לשום לב לעיל כוה,אשו נםוהו לא היה ולצךת זאת
שכמיה לא גקרה, אשר 'ותיח את דטם, יעורר את
התםרםרותם והתננדיהט זעם־צה , 'קיטפ אותם נגד
כל מיני החיות נצוות ארם האיטית לדכא באדם
כל רגש יושר, כל חיש אישי, כל 'םחשבה הפשית,

בל חפץ וכל שאיפה ז
האם לא הצא טלנ האיטר. הקריאה הגדולה
לכל יושני תנל, אשד תניע ברנדים פשוטים
ונדודים אח כל םעשי האכזריות ביהת־ים , שרק
חיה" ונאטת רעים וקשים ה? לאין ערך םנל טעשיםאש־ אין סלה יותר חוק־ אנו קוראים להם "טעשי

חיה טורפת שנעילםן
; *a,הנהפנו כל באי עולם לקיוקיפ פוךפים
'שפעי בטגותה את כל כיני הטעשית 7»לר, שגם .י

הרפיון חיוח־ ט£חיו וטבהיל לא יבול לג"וים?
פה בארץ שאני חיינו בה, תהת אלה חשט־ם.
העטיקיס, חחת וו חשט« היפה והע'לחח, יעני
גיהנס ntpn אלפי רבנות פעםים טן חניו,זנם
שמציירים ם1יי הוחות וושוגומ וגירוגיס בו בגי
אום גקיים שלא ע«ו לאיע כל וע וכל חטאם הוא

רק שתפציס חם לחיות וליתניח טקוי האור...
האטגש ישטעו בגי אדט את בל אלח ולא

'אחוסו ועד ז
חאשנם לא יעוררו הוניחית האיומות תטפוסרות
נ ח ו י ת ן את החקיםטוהו! וחתגגדוחת חג«דצח

של האנושות כלח ז
עם0י^

אנל, לא מפני שהננו חושבים, ני העם העבוי יכול
וויה להשיג אח כל הוביות בלי נל קרבנות טצוו —
לא ! קרנגוח העם הענרי היו הרבה יוהד נערך
לפספר היהודים ברוסיה, ואנחנו היינו הרא.«ונים,
עוהטטשלה של פליוה' החלה לנקום מטנו עוד
ניטי קישינוב,• הויטינסטרנטים היהודים היו הרא'»ונים,
'!והאוםיניפטוציה של פליוה לא נושה להכותם נ'וויטים
כאופן פראי, והיהודי (ליקרט) היה הראשון
נווםיה, שגדון למיתה בשביל התנקשות
נלנד נגפש האיש שתלל את נכוו עם

י« ראל,
עתה ש־גד, המצב לגטוי, כי..לא נפלו חללינו אלהאנחגו היינו המיר הראשונים ל"נפדה", אנל
נשרה הטלחטד, עם.."ד,טטשל5;י,י«1נד," שהעיקה אותנו
ונצצה את רםינו ם א ו ת נ ש ג ים . לא על הננוריפ
שנפלו חלל בדיםונםטרציות ובריקוות הננו קוואים
הפעם לאבל: זנר נבורים כאלה נוע וק

לנגד, ואל בכיואלפפפדו
לא בן החללים נשניל היהדות, אלד,
־ואומללים שחיתי יעו נרםוה אנשים התנפלו ע$יוט
:עודה הפוליציה והצבא ויקרעו אח בשדם לגורים,
אלת התללים טונידים לגי את אפוגגו הלאוםי,
»ת יפי פםעי הצלב, יפי ת"ח יה"ט. מכתי את
אלת החללים לא גובל לשמוע בקר רוח א-ו ההצטדקות

דוועה! "קונטר־דיבולוציד,"...
חידש יםים כנר עבר סיום, שהעם העברי שלש
־ונח טאד כעד פםת־חנייו, שנקואה נשם "קננטי-
;!'ציה' ועוד טרם נובל לעשיח השנון ננפשנו, נ'
הועמס עוד דוושים לחם, העווםים — ננו,
הטמיט — מרפא; — האם לעת מאת אפשו לוון

נועה צלולה ?
לא ברגעי האבלות לעשית חשבון הנפש, נוגעים
חאלה נוכל רק להביע את טחאחנו הגדולה, העוה
'הנטויה ננד האנוויוח הנעשות לעם ישראל לא רק
ניני טפעי הצלב, נימי הטאוח השחורות, ני נם
כנאה העשרים, ביטים שטובוים על דנר חיפש,
:ניבול, — מחאה גדולה הננו טוחאים גנד בל הנע'גוה
טאו ועד היום להאוטה הטעינה, לאוטח שאין קץ

לגווחיה!

I ות הודי w ה לאיבהן עדיין שור זכי לי

י מאת המערכת.

אנחנו יעצנו לקבוע יום אבל כללי ביום
בי לשבוע הגא, נדי שים£יקו להכין לזה
בכל קהלות ישראל, אך פד? בעירנו ם£ני סבוח
סקוטיות החלט לעשותו היום, ואין אנו מוצאים

לנבון לפרוש טן הצבור המרץמי.
י מפני יום האבל יצא ?הזמן" מדד(ביום

וי) אך בחצי גליון.

.... בךאדם, םג1ר בעךןז השער,
̂פלה̂פןן־כןע תןב/ט עיניףן. ווןפנרתפה ב
והתנחד̂ עם הצער

י
ונצבת כהיעד !נועי

ומלאת ב1 את לבבןז ?לבל י,מי ה;:ף,
ובי1ם תרישע נפעןז!!נאבד כל. הילה - !
לד לפליטה ולמענן תרעלה,

"
והיה הוא

ורבץ בף במאיה ויבןתף כ־יוח רעה
ןתעיק עליך כד.עק הל1ם זוזעה,

י
ולפתף

יבחיכןף ת̂אנו אל5!רבעתו*ת השמי.ם
ובלןעת ול» ותמצא ל1 ניב ע1פת:ס ".
;ניאל-ק, טשא םנירונ)



ווור פשלחים בנו כלבים שוטים וותוטיס צפעוגים, ובכל
וור ודור אנחנו טתעודרים לאטד קינות חושות על
וורבנות חרשים. אבל נם נבודד, נ5לאה הראינו אנחנו
ואבותינו פרי פעט כפעם, נבירה מיוחדת ומשונה בדרכיר,
אכל נבודד, היא, 3ח חיים לאופיים נואין בטור.•, והבח
ז!וד! מהחוק מדי פעם בפעם רינןא כעת צרה . אחת
מתמונותיו של הביו הוד, היא ד,הת:חפות. כשם שאין עם
טקוצן כטונו, כך אין עם יודע לתחנחם, ופטילא נם
להתחזק, כפינו, קראו נא את נןינותיוו הרבות יהפשיניח
הערוכות בדורות שוציט, וכולן כאחת מפ"טות כדברים

וחוטים.
ארוכת היא ההיסטוריה !.•לצו ועשירה היא עד
פאר בה«1נות דברים. ככר נודע, כי הפחנם השנור כפ•
רכיש שאין ההיסטוריה נשנית איננו נבון, ההיםטודיד,
דרכה להשנית, אלא שככל פעש יראי נם איזו חרושים
קטנים או נדולים, וחדישים כאלה עליגו לבקש נש בהשנית
ההיסטוריה שלנו, ואולי הה' ואח נוזטוונו, ער כמה שאפשר
להתצחש בשעה שהצרה עודנה חוטר, כל כך, והתועכוח
הנוראות שנעשו לנו עיק פרניזילו אוו הלב במרה נדולה כוו.
התועה ביעד, בהתאמצו לצאה מתוכו בל? פורה
דרך ובלי איתות נאטניט דרס לעשות שכובים שלא.
ננדעתו! הוא פונה ימינה או שמאלה על ם? איוי סברא
נאטנה בעיניו, והוא הולך וקרב על פ• סברתו !את אל
המטרד, הרצויה לו, ופחאם ישווזמש למראה עיניו, כי
אל הטקופ אשד •צא משפ היא בא, אל המקום אשר
נדטה לו כי ד.יא הולך ועחרחק ממנו. יש חוקרים נבונים
לראות בוה עקבות הקיפ נובעים עמוקים, שאין לנו עסק
בהם, אך בדרך ;פיון כדוד הובר, כי סוף תועד. מה
להתכונן היטב בטפלות שהוא הולך כהן ולהנצל מן
חשניאד. שהוא שונה כה , םוףו סוף! אין יערי עד, יערים
שאין תוצאות מהש כלל, מצויים טקוטותינו ביטים האלה.
סוף סוף אין הדורות בכללם הולגינם ורעיט לעני! שנאת

לאומים ויהד המרוח הרעות.
ומקופה האחרונה מצוינת בעני דברים נכבדים
טאו: שונאי ישראל שבה םפורכמינס הס לרעה בבל
דבר. שנאת ישראל היא כמין פרונרפד. קצרה אכל
כרודה למדי ככל פרטיה דרעיט. לפנים היתד, •ר המאמינים
התפי&ים שבעם ראשונה בנו להכותנו, וכל העש היה
נוטה אחריתם, עתה פחקומטיש עלינו עריצי הנדים, עוכרי
עטם, אנשי בליעל 'רועים, אנשים שאין אמת ואי!
ואין צדק ואין כל רנש יושר נקרכם, המד. המסיתים
בנו, הטה השוכרים עלינו שוווים וטדצחיט וכהכנים
רעים, שכל שודד ומרצה שה חמים תא לעוטהם במרות

—הדבר תה שנוי לטובה הוא בלי כל םסק,
אבל נכבד דרכה בערכו םהשנוי ההיצוני הוה
הוא יזשנוי הפנימי, הוא הדבר הנטנ' שתקופהנו מצוינת
113 אנתנו ןורלנו לשאת כטנותר. יתרה את המכות אשר
'בוצו,' אנחנו חדלנו לצאת •די חונוחינו בקינות ובתעניות,
וגט מדרכי השתדלצות אין דעתני מרונךרח עוו כטלפניט,
גובים אנחנו, טקוצנים אנחנו למראה אחינו הנשחטים
לעינעו, »3ל איננו .םהבבים עוד את הצדיה' בצוםווא
'שנד, איננו רוצים לצאת. 'יי הוכרזנו בתט־ת לב אחר
העריצים לטובה על ירי £תן נמהר או תחבולה אחרת
נעימה" מאת, אנחנו םבקשים תחהולות נמרצות, החבולות
שעל• כל •ניט הן כבוד למכקשיתן. נש הציונות משני
המינים, נם *נורת תביעת שווי !כרוח, נש מחשבות
הטובים שבכצי החברות הקיצוניות ביותר, אשר
אחינו צספחים אליק, הצד השוה שבכל אלה הוא התשוקה
הנטרצה לשית קץ לצרות ד,נ לית :כורך בבור ולא בורך
שפלות, אלוי ודא דררך הישרה לצאת לפדהב פן היעד
הנורא אשר אנחנו םובביס בו וו, אלפי שנים בלי םצוא
תוצאות, אם אהד מן הדרכים הווכריפ למעלה, או כולם
יתר, או אמה דדך אחו—אחד הוא לנו כרנע ור, עוד
נספיק לדק ולהיכח, אק ההיפמוריה נעשה בחפזון, אך
יבולים אנתנו להעיר על השנוי ד.וה ולהוכירו לטובה

בגללו בלי שוש פקפוק.
רבו טחיצו כימים האלה, עצ0ו חללינו מאד, לב
בל אחר מאתנו צם הוא הלל נקרכו טיצון לוכד כל
הפיחות המשונות שנדונו בחן נוי ציון היקרים בימינו
לעיני השמש, אך לא במיתות משונות ולא בבל נבלה
שכעולפ יצליחו עריצי ארץ להמירג או נש להחליש את
בנטת ישראל, כי והדרגה פוא'ט יפות עולם! כשער,
יותר מבכל עת.שהיא ,מתבוססת בדמיה-, עוד 'ת!ק כת הה " ש בקרבה

י. א. טריווש,

הר&תדרית הצייגית בייילנד, קבלה בישיבתה 3י1ם
14 בנויבר את ההתלטות האלה :

? 1) היום התטישי נ' כסלו (17/30 בנויבר),
הוא היום השלשים לראשיה יטי הטבח והשוד,
שעינו ליהירים באוריסה,. נקיוב, ביליםבטגרר ועוד

כיותר מפאת ערים,—יהי יום אבל.
2) להציע להתנהגות של בל בתי ההנסיות
והמדרשות לערוך ביים הרוטישי בנקר טטפד יהיכרר,
לנשפוח קדושינו, שנטבחו ושהוטתו ביריד, ונשאר סיני

פיתות פירי הטרצחים באשו הס יהודים .
3) לחטיל על חברי הוטתדרות, שיפגו אל כל
'הורי ויילנח כבקשה שלא ל&חוח ביום האבל הוה עד
ה'טעח 12 בצהרים את תנויייתיהט ואת בל בתי הטלאכה

והפסחד השונים שלהם ואת נת' הספר ותיירים,
? 4) כחמשת בתי מנטיית הרשוטים לטפה

'טיפי האנשים האלה.י
בביהב"נ-הרכ הדוקטור קנטור, בטהרת
הקדש־ הרב הדוקטור ש. ליווין, בביהכ"ג שע"ש
םר פריגקיל.טר ר ו ב י נ ש ט י י ן, בביהנינ "זבחי צדק(של הקצבים)"וגורל— פר קליינשטיון, בביהב"ג של גורדון
5) ביום הוזשישי נערב יהי םיטינג של אבל
בבית אגודת של פםה"ב*),על אחת הפינרוטים נגד

היהודים וערכם בת" העם",
דגואפיפ יהיו: היי' «• ליייוין, ש. דובנוכ
נ. גולדבערג, א. ניייעיל, אליהו ליווין
ש. צ' יד גובי.'!, ם. דיני נש ט י ן, ים' ג ו די לי ק
 במערכות: "הזמן" ה"נא'

בילטיפ אפשר להשינ
וואיא ואו־יא". .

*) Xepconcitaji, f, IIp030p0Ba.

ביויונה, (פי צ'ירניגוכ).
כעווו הודעהי על אדות הפינרום בעירנו «וארך
ממו־־ק 22 עו יופ כ' בבקר . אולש אהרי שלהי או)
מכתבי ההל עור הפעמ ונמשך עד יוט די, בייש ב' בווי
טטשרנינוב שי'1ים היליש ואמרנו? נצלנו, והנה את ההילימ
לקחו אליה!! נעלי האהוווח, מפני שנפוצו שמועות נ'
ישרדו נם 8רג בעלי האחוזות, ובאמת נדמו הפרעות ה1יי!ו
לתנועה איוריו! כמעט כבל הכפרים שבסכיכותינו. !ותהי:
נתין אננליד, אחר מארטאנמ, מיליו:'.־, שדרו ושרפו עד
היסוד, ארמונו עש בלי ביתו בלכר עלו עד חצי נוליון.
כשדחחילו והפרעות ברח בעל האחוזה במרכבה, היא
ורעיתו, יעוד לביר. הנוברנסור, ובדבריפ כוטיש הניט לטויו
תשכון נוקיו ויטע תיכף לתו־ל, והאברים בראותנו ה'
החיילים ל8 לעורחנו באו, לקהו קדדומוחיהש נידיהט
ועור הפןמ דורם ואבדון, בליל אור ליום ני,קרה מקרון,
אשר בולוו היו צפויט אלי מוח, •.ורוטט היום ההוא לא.
יעבור מננו עינינו עד יומנו האחרון, ו1ה הדבר ו באגור
הוכו הם, ו, ע־י הפוליציה בעורה התושבים נכו ותעו

-עבר, טוש ששה (;וצרים) התצנבו ויבאו הרש בלילה' לכל
לבית הנמר הרחק מעירנו בטבע ווירסט, למק הנגל י
טירידורפיתמ, כאשר? האיד הבקר הודיעו להאיגומן, כ•
דיםזקרסים דתפרצי בלילה לבית חמנור וישלח תיכף
p העירה להגיד לדתושבים כ' הס, ד, באו להרוס »ת
כית הטנור וכנהונ נם לשהוט אח כל הנוירים, ,כונע
החלו לצלצל בכל פעמוני בית התפלה לאספת עפ, ורצים

יצאו דהופיס.טב>ת לבית לה»"ז בהאכרים, בי נל »חר י
'קח קרוום, בשיל, עין יאק כידי וימהרו לרוץ להונ-ל•
את? את המנוי מידי היהודים, אשר יאמרו לננןוש
נקמתו נו חלף הפונרים. כרנע .נאספו. בשלשת אלפ־ם
איש עמ נבל בלי הטשהיה בידיהם ובקול פר« ,מות
ליהודים' מורו לדרך העולה להמנזד וטדי' לכזב! ד־טו
את יתר נהי'היהודים ער תדמה, כן היסו אח חצר המוח,
הסירו את דננ, הרסו ושברו את המצבות ואחינו פצעו
פצעי מוח אה שוטר הקברות וביב בקרדומות. בלי

היהודים, »ער התחבאו בבתי הנוצרים,' נורטו מהמיטיראת ו
פן ינקמו נט בחם, ומהם טבעם, הועקה הקיפה אח בל

ממקומות הפרעות. י

נדחפים וגועשים עו הןפוו חגגו עוטרים עתה
כולנו טול חפועווז האיוטות אשר עברו על ראשנו.
אין פלח ואפו בפינו, מן דם לבנו שיחת ויורד .
ועל מוחנו הולך ומשתפך נבל איברי נופגו וכולנו
אנחה וטריווח , לפתע פחאוט, גשעה שובים קוו

חשו אחים והצילו!

לאור ולחפש, והנה חשבד, יטעין־ צרח. m אשו
וק אבותינו !ופרו לנו םאיוטי האינקויויציהונלהותיה,
אוחפ עין בעין ואיני כהיום הוה.. ועיי הפעם עופו
העס העברי טובה, טירדף ונענה, עוטד הוא על 'ו
אלפי הקברים החרשים, עשרות אלפי הפצועיט
והחולים ופאיוו האלפים השוודים והרעבים, עופו
נרעש ונפחד מפחד היטים הבאים ושאלות פריה
ואיופוח פציקית אה לבנו וטככיוות על רוחו,
הפרעות האנוויוה האחרונות פקחי אח עיגי דביט
טטנו לדאות את נל התחום חשחור הפרוש לרגלינו,
הנה גלו את הליט הנסוך על פני פצננו הנורא,
הערו אה פקיר הרעה, שנדו הובר, אלילי נוי
אדם, הכויבו הונה תקיות גני אנוש ושאלות דנוה
יםרות םהחליח לנקר את טה כילני, שאלת
האטיגריציה nbmm יום טהר ההעיררנה בכל ע!
ועל העם לטצא להן אח הפתרון האטתי, פתוין
שלא יניא עוד הפעם לידי פרעות ננל צורותיהן
יתטיגיתיהן, פתחן שנכד נאסר ונשנה הרנה פעפע
בבית 'שואל. םהפכה תנא עתה בעולטנו העברי,
מהפכה שהניא אילי אח הצלתני יווחתנו, וטי יודע,
אולי פעםק ענוד !ה שאנו עוטרים בו עחה תפתת

לנו בע"ה פחה חקור, לישועתנו!
&ז£ אך לא עתר, השעה להשתעות נכל אלי.
אחת'היא אפנה או נד, תהייגה תוצאיתיהן «ל
הפרעית. עתה עליגו לדעת רק אחת, ני אלפי
אלטגית ויתיטים גשאוי באין תוטך ומכלכל, רבניה
פצועים וחולים טתנוללים על ערש דוי ואין טתויק
בהם וטאוח אלפים שדידיפ ועניים פתנוללים תהה
כפת השפיט ופריטה אין כיום לפלא נפשט הועכה ו
ועל אחינו נני ישראל לטקציהם לחיש לעוות
האוטללים הללי. אטגם קשה לנגות טחרש אח גל
הנהרסות ולקיטש את השוודים. אנל כל ni לא
יפטרנו םלעעור, עד כפה שידגו פגעת. ההונה על
כל איש ואיש מישראל לטהר ולהניא אח תרוטהו
כנל אשר ו,«ינ ידו והצלנו אח אשר אפשר להציל.
לא ג ד נ ד, »ני טנקשים מאח אהינו — ני אט
א ת ח ו נ חס הפגיעה טהם. כי לא על עוונותיהם
ה ט ד, גהדגו והוכו ושורדי אחיגו אלד,, כי אם את
ח ם א ת עטם סילו, נ י ד, י ו י ם היו לקדנן -
ועל נ ל תיו, ווי ם לנא לעוותם. נטרם יניא
איש םאתנו אכל אל פיו חנו גא, כי הוכה, הרבה
טאחיני ועביט ייטם ילילה , יכטום יכטה איש טאוונו
את בשרי נננדי יוכו נא, כי רנוא נני אדם, אהיו
בגי עפו, טתנוללימ ערופים חחח השטים וכפות אין
לחם לנפות מעוטי טפם. ונשנה איש טאתנו נחיג
נני משפחתי יזכו נא אח היתוטים הדנים, האטוה
השכולות הונוח הטתמוגגים חחח ננד צרחם, יונוו
נא אחינו את אלת — וינאו למצער להקל אה ענים
 "לחם לועב

של כל אלה ולהצילם טחרפת ועב,
וכפוח לערוט' — את אלה אנו דורשים ובל טי אער
לב ישראלי וופק בקרבו ימהר למלא ההובה הקרו«ה
המוטלת עליו. אםור להתושל בכך, אפור להשהות
אף ונע. העירה גחוצה חיכף. בגי אדם מתים

םדעכ וקור...
ואח אחי הציוגים, הערים חמיו לנל ונר
גפל נישואל, הגגי קודא להיות הואשונים בענוות
הקדש הלזו, העורה צוינה לבא נכל הקדום ביותר
והיא צריכה ליויוח טסודרח וערוכה. העבודה צוינת
להיות !ויוה והמצה וםחוקנה וחפה, ועל הציוניט,
שנכד נתפתו בכשרונם לעכודה ולסור, עליהם
וובצת החובר! הקדושה להיות רוח החיה באופני
עבודת הלוט הואת, הגני קורא איפוא לאחי הציונים
ולרגשוחיהם והגגי מבקש טהם בשם אומתנו
ויחרוחגו — לצאת חיכף אל הענווה כמוץ ועז
ולהניא תינף את העורה הנחוצה. נל וגע — קוו'צ
הוא לנו עהת יחלילה להחםיץ אח הדבר הקרוש הוה

אף לשעה קלה.
קול וטי אחינו קוראים עתה אלינו , ומי
אחינו ההרונינם והפצועים, אהיגו הרעבים והעטופים
נצרה, אתינו שנתנו לטשםר, והרג, וטי הוא וה
איפוא האיש אשריאטם אונו לקול הקירא הוי:?!
כל אשר רנש יהודי יפעפהו, כל אשר רם ענרי
גו!ל בעורקיו יכא אל הטערכח ויחדו נצילה אח

אחינו האופללים שנאוםללים!
וראך, ה' בעניגו ותפיו מנית יעקנ כל נגע יצרה

וינחטנו מיגיגני וינחנו לציון כונה בטהרה נימינו,
נייד הניתב בנפש טרה ובלנ קרוע וטורתה,
יצהק יעקב דיינים אבד"ק,

המאורעות האיוטיש אשו איועו את אחיני
בוופיה ביטים האלה, השטר הניוא עהיה בנמר,
עשרות קהלות ישראליות ב נ ת א ה ת — נטרופה
לי, כי עדיין לא חיחח ווגטתם נתילווה ההשפדוח

של עטנו בכל יטי גלוחנו.
ני קטו נפעם בפעם חטונים, 0הוחי חעם
חשיאפים לדטיס, לחכות ביחידים ולהיו אח וכושט,
אם מחוך הרגש הבהטי שכהפ, או כי הםיחום
אחויפ, נכל אופן לא איוע עוד, ני היתה יו
הממשלה" באמצע. 'הטושליט בדיווח הראשונים
לפעפים היו םהוםוי נח —ונפרטיניטיט ההם טרפ
נסדרה פטשלה קנועה באוץ— לזןטוד נפרץ
ולהציל אח היהודים מידי פניהם, ולאטים נם לא
אכו להגן עליהם. אנל עוד vh שטענו כי פיי ע ו

לאותו ההמון הפרוע בפועל.
נם ניטי החשמדוח בשגיח חיית ות"ט, כאשר
קמו אבוהיהם של אלו החוליגנים בימיגו להרוג
ילתשטיד את היהודים באותה האכזרית שראו עינינו
ניום, גם או היתד, שעת חיתם: נוןיילס. הקיוקים

חכו נפולגים ויהודים.. כאהד.,
ורק עתה חרישה ..הניוקוט־ד,.\הריסיו1 הלבה,
כי לא דק חתירה את דם היהודיס, נאשר עשתה
כשנח הוס"ג בקישיגוב , אלא בהיות , כי היהודים
.ההלו למדיין ולעמוד על נפשם במנה עצטיח, לכן
העפיוה את שוטריה !קוקיה לכייע בפועל
על נפשם.לפורעי הפרעות ולהנן על אלו נגד היהודים העוםוים
השם האטה' לטעשים . כאלת הוא טי ר ו ר
אוטוים על היהודים , ;ני הם בעיווי הרינולוציה,

: *) רואים אנחנו לתוכה - לתת מי\פ לדברי
טיפדנו הנכבד, המביט מרחוק על ה!מעשיפ הנעשים
כרוסיה, אף כי'בהרבה זיגייםיואין אנו משכיעיפ עטו,
יעוד נשוב לדבר אוות השאלות' המנמיעפות' טוה .
הנוע וגת.

r השבי דרככם.

העיר וטי;ווע אחדיתינו.לולא היפיעו פתאים ש-עת הסיד
בלוית שוטרים ות"לים טןויניס והושיבום בכלא, .ik התחילו
לצעוק עוד הפעם ! איש הרימוקרטיס היהודימ ? ופצעו
עוד כשבעה אנשים, וימהרו לנפ'ן ולהרוס עור את יתר
הבתים, אשר הנוצרים הישרים הצילוט בההויניט, ולעת
ערב שכה הדממה, לש-ב יוכר פקיר האקציו ראיעווםקי.
אך הוא האחד ככל אנטלננטי העיר, .שירע לווו? הפורעים
על ברכיו שירפו והתחנן מלפניהם לחדול ממעשיהם,
וכאשר לא הועיל טהר לםשרנ־נוב יהודיע שט אסוננו
ייאסף! 80 רובל כין פקידי האקציו ומעש בנדיט ויטהר
להביאם ולחלקם. יאחד, חווה לנריבי נושיניויכ, שפדרו
לשלוח לחם ומיס מלוחים תכף, לא כיושבי העיירות
הקרובות אליצו םנאווסק וטענא שבעת צרה כוומ טבחונו,
אמנם ואת האחרונה, ההעיררד. אחדי שביעים וטלהד, לנו
שלשה פור להם (ממש), אן אומדים שבוה am הפירוד
הנוול שבין הנאור־ם והחרדים. בן נוול הפזרוו נם בין

מ. מ. נאוויצקה,הצעירים למפלנוחיהם, יי
פישנה טוקילשטי (פ, בםרניר,) 12 !ויבו.

יום חרפה היה לנו 'יש ב' העכד, והוא ייש 7
םפטמבד . בשעה החמשיר, כצהריש נכנם איע יהודי אחד
אל תא ההלנרף, אשר פה כתחנת משלת הנוול, ולפחדו
הגדול התבונן על השלת! כץ יתר ההלנדמיוו תלנרמה
אהת על שם פקיר ההתנה דפה ובה כדכויט האלה ו

,ארבע־ם חוליננים נוטעים למרקולשטי. היו נורויפ',
עד מהרת נודע תכן התלנרמה הואת לגל יושבי
המקוש ואימה נדולה נפלה על כל , צעקוה ו8נהית טלאי
אח האויר. בחשכת הלילה וברפש העמוק ותלו נשים
וילדיש וינוסו מנוםת חרב מבלי אשד ירעו נעגמט אנה,
ורנברים, אף כי יםדו לפני שני שבועות הנכה עצמית,
ככל יאה בראותם, כי הצרה קרובה, נפוצו מפחד וידיהם
רפו ולא ירעו מה לעשות. כשתי שעות אינה הטהיטד.
עד שבא הנה פקיר הוטםטויה ויסד אל תא התילנרף לתקד
עיר התלגרמה ואו נודע לו, כי היא נהחגרד! ע־י אחד
ההלניפיטנויס המקומיים לצהק בנו ?•? כעונווע הרבר שבו

היהודים האומללים טעפ למנוחתם.
אומרים, ב' מחבר ההלנרטה יענש על מעשהו !ה.
ט"חן ויאמן הדבר ולא 'ושיניו עוד כני בליעללהחעוללבנו.
לטובח אחינו השוורים נאסף לעיע עזתי מאות
וחמשיכ רו־כ, מלבר בצרים וחפציש שונים , נקוה, כי
אלה שלא נחצו עור, לא יקשיחו לבס כעת צדד, כזאת
ולא יקפצו ידיהם מתת נדבת-היכה לאלפי אודםמתצולליס

ערומים, 'חפיש ורעבים,
1 ש. ה,

וווניםינפק (ם. תרםון).
נש עירנו לא נקתה ממנפת הפרעות , ביים בי 24
אקטיבר פשטו מלק הטון נ־ראיש ופרעו פרןור! בישראל
באין כל מניפםטציד, או תהלוכה, שדרו ענודות חנויות
לעיני הקווקיס ופוליציה המקומית, אשר לא ננןפו, באצבעה
U להצילנו, ובמשך שעות אזורות—משעה 1ער טעה
;ערב — עשו את מעשיהם באין מוחה גירפ; לאור
הבוקר כבר הניעה השמועה, כ' 'ש שבד נכ«ירנו, ולכן
נהרו המונים הפונים מבל הסביבה לשלות ירט כטיוח,
אולם בשער, !ו כבר היתה רות אהדת אה .טוטו טרד'
העירי ולא נתנו להם לבוא העירה. ביום ר' שב הננרל
העירה ות־לף' הבהילו דז!ש'' עירנו אליו לנקטו על נפשם
ויתר הפליטה מרכישם,־ אחרי כי הקול יצא שחהםון
הפורעים לא יאמר! די יעוד ירט נטויה. הננרל דבטיחש
בהבטחה'•צאמצד, כ' לא תקום פעמים צרה, ראינויר! נדבקו
עפיי פקודתי מודעות כראש כל תוצוח, ניכלנמיון־קל
של פרעות ירכא בכה הנשק; וברכוהו, כי למוות אוהרהו
הנטרצה, נאספו המון אברים ברחוב פטיגורנםקי לשוב
— לא ההמ־ץ אר. השעה והו3יע בעצמו, אל..העבודה'
בלוית קווקיש ואניצ ארטילריה, ובקול פקיר ומצוה הניר
להם כדברים האלה ! ;אל תעלה מהשבה על לבבכם, כ'
עור הוטיפו לשפוך דם !קיים וחנקו. ליו.־לא! נטבע
אני לכם בכל הקרוש לי, כי לו לא נפקו מבוקוטי כעיר,
:י או לא היה יום ב' העבר יום שור ורציו Z הנני טוהיר
אתכם, כי רעה ננד פניכם! הנני מצוה תינף להתפזר
יל:!-??;11 ארוט אד. בשרכם לחתיכות חוויברת!!!, ותוך
כדי דבוד נתן צו להקיווקים לפוד אח ההמון; ובמשך

רגעים אחדים לא נשאר אף וכד מהם,
נם הכהן לפטיגפקי י ראוי לחהלה, תווי נתן מקום
בביתו בעת הפרעות לעטרות משבחות עם נעז־הם וטפיהם,
ובאכ רחמן שקד בשקידה נמרצה לכלכל »ונ כלם בלחש,

ח:'•; יםוכר ואף נם חלב לילדיש.
שלטת בהרב טעפליצקי.

כי םשתהפיפ הם בתניעח העטפיוו בווםיד, לטובת
החפש וםטשלח העם. לנצח את התנועה הואח אי
א£שר, לנן השתטשה הביורוקרטיה באטצעי
השידור, ני שלהר, אח ,עיש' רצונה" לפשוט על
בתי היהודים, להרוג את אלו שלא חשחתפו
כתנועה העממית, שאין להם שים 'תופ לרינולוציה,
!קגיפ יפחוטריינח, גשים וילדים ; להרוס את בתי
היהודיפ ולנו! את רנישם, ולקרוע לגזרים אח

ילדיהם ,
עשו והצליהו, לא לוין תודהנקרא את הניורקרטיד,
הוופית, אבל את הפאווע צףך לציין בשםו הראוי
לו. הניווקוטיה הרוסית ע'8תה םעשח־טיוור,
ונמהו עדיין לא עשו האנרניטטים היותר הויפים

והיותר מזיקים נעולם .
והיה כאשר ינוא יים , ושומרי הןדר וההנהגה
המדינית יועדו לעצור בעד טשונת האנרניפטים
טקום שליהה של הביווקרטיה !זווכוית, על כל אגשי"פכלי העולם", ובודאי לא יפקד נאספה כזאת גם
יישו להטעיפ ולתווו ולהטעים, ני כפין טיווו,
שבו השתמשה הניווקטיה הווםית , ,עוו לא היה

נעולפ.
לא נועדו עיד לעצור כעו ט*ובת האנרכיסטים
ה אלה, יען כי בעולם הטעעוו, לא הםיפר והיוצר
העיקר, אלא היכולת. אין טתכויט בטי שהשעה

טשחקת לו.
את םטשלת תורכיה הט אומרים לאנוט על
הרחנת זכיות הםוקדונים. על הרוירנים התפרטרו
נתמה אחרי המעשים הנוראים שאירעו בשטטכול
נחוש אקטיבר '1896. או נאשר עטרו האדםינים
ופחחו החלד, טצום באטצעי־טיוור (ני השלינו
נמנות ננפה פגות העיר), »תזה גפ המטשלר,
נאפצעי פירור והתירה את דטט של נל הארטיגיס,
טבלי להבחין נין ארפיני ט'»זהף נהנועה זו
ובין ארטיני הולך לחטו, ונכל־ואח גס או
לא שלחו ירט לא נגשים וילדים ולא ברכוש

האוםיגים,
פקוס הגיחו לביורקרטיה הוופיח לההגדר

נטיוור חריף ומיוחד בפיגו,

» האם להעיר קינה על ה«טע הנורא הוה כאחי
טה נקל הוא עבשו להטפ אח לט העם ולרפות כל
ידים ! אכל אהנתנו לעמנו האנמי לדבר אל עפנו
האטח הנרורה. עלינו ללמוד גם פן המאורע האיום

הזה.
ויטה עופו וצוח, כי יויו לא היו נטעל זה,
ונקי הוא מרטי חיהודים, אשר בשפכו בכפה עשרוח
י ערים כטיט. טריפוב עופר ומעיר על עצטו, כי
וראשי הפוליציח מכחישיפ את השתתפותם נטנחהוא לא נצח על "עושי הטלאנה". הגונרנטורים
הזה. אבל איך שיהיה, אח חפצם השליטו
בעלי הביוקרטיה הרוסית. שכ-ן־רם זה כנה את
ההערה נרוטיה, החנועד, העממית לחפש ולאור
נפסקה באמצע. כנהרות וטי היהודים

הטבילו אח הריכולוזיה.
דטי היהווים נשפנו כאוויםד, ונקיוב וכקיעינוכ
ונסיטפרופול ונו' ונוי, לםען ל«חרר אח הדוסים ו
בכל ארצות אירופה חיו מהפכות, אשר חכיאו
חיים חרשים לעפים וסייעו להחפחחות בחית חדשים.
אין ספק, ני הועלה הטאורעות האלה היחה גרולח
ועצוטה. אנל לרונ אנו רואים, ני העלו לגדולה
אשר עיר טרם ונו לשתווו פוינ', כנר שתררו אתאת "המעטר השלישי", אה נה הנע"נ, העשירים,
עצטפ בחיים הכלכליים , נאהת ! כת של נגי אדם ,
אשר לפי עשים ראוייט היי כבו להשחהף כהנהגח
המרינה ולהגות טן הפריוויליגיית של "הפיוחרים
נעם", אבל הנחות המישלית פרבו לפנות גם להם

טקים .
וכני אדם הללי לא נכת יום ואנרופם גלחמו
על זנויוהיהם, אף גם לא חופז אד, נפשם ואח נפש
כניהם לטית — אלא הפוולטריאט גלחם אח
טלחטחם. ובאשו גצחו אפרו לגעלי בריתם : שונו
איש לאהלו וההעגו תהת הענדית האיקיגוטית.
כאלו האיצות, שהיה ה סיפ ק נידם, היו הם

הארוגים היותר קשים להפתלטדיאט .
מפני שפקחים הם יותר טנעלי הניוקרטיה
הרומית. יודעים הם, כי אין מן הצורך להשהטש

ננניקיח, כרי לרוות כעס,
. אנל באיזו טויניח ונד, העם בוכיות מדיניות
תשובות: !כיח בהירה הכללית ,חפש הדבור והדפוס
ינאלה . נגוגע לזנוח הבחירה הכללית, חגה כל
המכיר נדנוים הללו לא וק טפי השפיעה, אלא
מחיך ראיה והתכוננות, ירע, ני הרבה והרנה הם
טגויטיפ ומפליגים בתיעלתו ונרמיבוחו. אבל כנל
אופן לא נוכל כחש, בי היא כלי זיין עצום בידי
העם, אלא כמה וכוים אטוויםן בארצות נאורות
אשד בהן .כבר גתנגד וועס בהכרתו המדינית.
עתה גסי והגו ?!כוח הבחירה לכל התוליגניפ כרוסיה.
ואף גם לרוב האברים שאינם יודעים נין יטינם
לשםאלם, זולת את אשו י«תו לשכרה. זכות
נחיוה כללית נרוםיה ההיו, ב5י פפק סיוע עצופ
לעבדות'ניראה של העם.'הטיוע המוני ההויוטיס
.יש פחו בי תטשול אז חביווןטיד, בעצמה, ומםשלהה
חהיח אולי יותר תקיפה מאשר חיחה ניטי

הוגייהוח.?? .
על טה פרבר, הניוקוטיה עד .הנר, לנווירח
כללית? אין הקרלדיהה, אני רואים.-. כי ?לא רק
נרשעוחד, חיא פצויינת, אלא,נם נפכלוחך, ונחסר־
כש"ון, המעשים נטלחפח הטורח חוחוק יוכיחו.
אבל •עלינו־ לואג דאגת טתו, ני יקיטי להנייקוטיה
'רשעיפ פקחים, אז תדע אה אשר לפניה.
חיחורים מתביישים ?חסיד לחנוע את זכיותיהם
הם איחוים נטםקנא, ילברר אח חניעותיהם . .אלא
המתפלל כז1ר חכריי, גס חוא נעגה פחית אי חרבה,
|ד,נםיון חיביח, כי אין הדנד נן."המתפלל'כעד
חנוו, היא איננו נענה ?כלל, 'בחיים הפדיניים שיורי!
אפוטוניות, זהו םישג' חפויניית? נעיקיה'.' אין אני
'משיא את אהינו עצה. מרתיק ;י אנל; זה אני ויאה ,
'כי בשהפם, אה נהפןלהמין-ןרפים ושאיפות כלליות,
את עצפם הם קיבעיט,. עוין לא ואיגו, בי גמלו
 ני נם "הכריחם" העמידו אח.

'להם חפר נםפעילם,י
לנריחם על היושר חטפש:!, על'החנחח חעיוניח,י
יעל ? -'הפרינציפים .,rהגע'נעצפך, אלו :ד,יו חורגים
בווםים כאשר הרגו ניהודיט, האם היחח הפגיחח
̂םר־ו לקרא לשביתה נלליח,.נאה-חיכף: ופיר י..יצארקיל, כי ירינו' אח הםוודים נקרונשטדט י לפ!תמ, וכבר, 
הרסו אלפים מישראל בלי דין קורט — ווונל על

. ן ־ • ? • ? פקיםו בא בעלופ ! • ?

 ואיה' אפילי, בי הליברלים "הישויפ
עוו לא

נאדפ" הבריזו לנל,הפחות על הנדבות לטובת אלו,
אשר בשבילם, נשביל הליברלים הישרים גלקו בנופש
ובםטוגם . הנעת רגש החמלה, מחאה על הגייר, קול
רטסה דקר, וחיורים לפדר היום . עורכא פרח! אינו
אלפים יהודים גהרגו, איזו עשרות אלפים נפצעו,
כפה םאות געתה יחידיות נאנםו', נטה
•לדיפ יהודים נקרעו לגורים , כשד, מאוח
אלפים יהידיפ שווו / דחפנוה , בו־א' וחטנית ,
ירחפו,אין כאן לא יוער ולא נימיט , אבל — פן השטים

ובור, יצאו יוי היכחם ,
• #

נםצנ נורא נזה שביפינו אלה קשה םאו
להעמיד טםקנח גתוה. רבים שואלים: וני אלמלא
שתפו חיוווויפ אח עצמם כטלחטת החפש לא היו
גהרגים ו ובי על ד«ת עצמם עשו פה שעשו ף חלא
כבר אי אפשר הית לסגול את עולה של הביורוקרטיה
הדוסית, אשר לישעוחה וליוון לבת לא היה קצב
וגכולי םעשים נאלח אשר עשו אחינו ברוסיה בשנה
האחרוגה געשיט מאליהם, כתוקף הרגש האגושי,
וחפארח. הם לעטנו בלי שום פפק. מאד נשטח
 אחינו פישטים אח "האדם הגלותי'

'וגתגאה לראוה אה
?ולובשים ;אדם' תטעי", אוחז־ם בבלי—זיין לנצח או
לטוח. אנל עצה וגבורה לטלחטהו לדוח עוז
וגנורח אשר ל0» איתט צריכים לציף גס רות עצה

וחנטח,
על אחיני להטעים תחלה אח חניעיתיהט חם,
ולפיכך עליהם לההאחו בכל טפלגותיהם. על חיהורי
הנע"ב לדעת, כ' היהודי הפועל, הגט שטחלוקת
כיניהם בעניגיט אקונוטיים , קרוב לו באחוח לאומית
ינן על היהודי הפועל לרעת, בי בשעת שלום וחשקט
יוכל לחלחם את בעליו ניחני לחמו היהירים םלחפת
הכלכלה , אנל כעת את טלהטת ע ם ו היא גלחם,
פרור הדעות בקרב עם טיחר רק בשעה שלום, אנל

לא בשעת מלווטה,
כאותו אופן צפו הכרוו: ,פרוליטויאטיט פנל
" 1 עלינו להנרי!;: "כל היהודים ברוסיה

הארצות התאחוו
התאחדו! להל הפתוח אל ישפנו אתיגו אח וטט

נער אחרים, נ' אם נער עצמם.
החיים הפרינייט איגם עיםדיס על הפרינציפים
אלא על המע«ים, אי אפשר להעפירס על טסקגוח
ועל הנחות טוהכטות. הטעשיפ טשזנים ננל יופ ,
ועל פיהם צריך לשגות גס אח החבםים. ההגחות
הכלליות שהעטירו הליברלים ושהעטירו הסוציאליםטיפ
טונים ויפים הפ — בזטנם ובטקוטם. את אשד
יהיה בגרמניה או בפדגציה, לטשל, לתשועה, אפשו

שיהיה ברופיח לאפון גורא.
ונם זה עלינו לרעת , . בי כזניוח טריגיוח
העיקר הנח ותעלה . התניעה הראשונה והעיקוית
של אחינו צריכה להיות : להתאחר ולהחרמ באופן
נטוטי, כי ינדדו אח עניני הקהלות ויכלחן, כ'
יחאחרו הקהלוח הישראליות לגיף אחר — למק
יהיה כח ליגלי לכנםית ישראל ברוטיה, לטען יהיו

לה באי כח ליגלים, אשר יוכרו בשמה.
ובהםחוווח היהודים ברוסיה כחור גוף שלט
אפשר להגהיג אח כל יפודוח הויםוקרטיה . אגי איגי
פחניף לעטגו,אכלעפכל המגרעות הגטצאות ?לפעמים
כהטינננו וגם בכתיח העשיריות והפלוטרות) , הנה
אין לנו חיליגנים ואין לנו אנדים נהטייפ שותיט

לשכרה.
זכיית אזותיות וםדיגיוח בשעו< בלחי שלט
טובות לגו, אם יהיה לגו טיכו לאומי והסחורה
יחידיות, ם"וכיות אורתיור. ופדיגיות שלפות ופשיכללות
כלי טרכו טה. לא הזביוח הן העיקר, אלא השפר!

כין והיכולה להנן עליהן.
שיטו, אתינו, לבבכם על דרכיכם, פקחו
עינינט וראו בצוצינו, אל ההיו ערד עדר לנדו.

החאחדו, ההוכזו, הם/דרו והיו נעצה אחת 1
הלחמי לא רק נחיר אגשים ולא גש הן
בחור יהודים, אלא בתוו כני העפ היהודי,

דייר ש. כ ר נ פ ל ד.

הדימונפטויציה י חור. הריפונםפוציוח •?והפחאוה
?י ?.גד טווינןמ .. הגיע • הכל. טקחילןם טיטיגגיט
.י ,. , ועורכיפ םחאוח של י פוטכי;: הנל ]י
י לאתויי ? תעוקות יול כיח? ובן ופטשלות איוופת
j החקיפוח , עשה חפטשלוח האדירות י שבאירופו•
 טיטיגג על

,
j עוישוח יי' די«סטרציו1, טיטיגג של פומבי,

גגד ה"אופ
1אליוח־הפלתטה שלהן, כדיי לערוך טהאה '

, חצה עדיין לפית . י. כלי הטפשליח ;החילח/יעאינו
< האוייווח שלחו את אניותיהן לפיפי טווקיה — ו?

פפשלח א»< לכור, יוצאה כרכור בעלמא: היא.
אינה שוליות אה הצי שלה אלא את הציד שליו,
היא חושבת כי גפ ה"טיטינג" מה די בנאופיפ לנה

.. '':"? •והציר שלח יהיה גסי; הויוייאחוייהנואפים',

..-  -. עניני המדינות .
י :

— עתו(' לונדון טוריעים, כי בפט־בורג מתכוננת
שביתה כללית חדשה ליוט 13 נויבר.

— הטופר של ה,דיילי מייל? מודיע, בי
בפטדהורג נתנלה טרידה כקרב הצבא.

— ה.פעט. צאו.' מודיע, כי היום תתברר בסי!נו
חלונה הפרוקורור הטיגסק' על הניכרנפוו
ק ו דלו ב בעד טעש? הרצת שנעשו במיצט',

שהפרוקורור מאשים בית את קורלאוו.
י— ד"בוייטם' מודיע,י כי השוטרים הוורעאימ
הניטו הורעה לפקידיהם, שבה' הם מודיעים, כ'
י אינם רוציפ לרדוף את הפוליטיים. אם לא ישחררו:!

מחובתם 1ו—יכריוו שבית*.
.—כפולין הונהנה, בפקודת ראש הפוספוז
והטלנרף, צינוורה של הטלנרטיות. הטלנרמית
הנשלהור! על שם ויטה בדרישת אוטונומיה לפולין
—:עגרווז ויאינ( נשלחות—לתעודה], 'ש לשער, כי
י י בשבילי והתושב ויטה שפולין' שכה לטצוהתה אתו

שתי ההוועוו! האופיציאליות.
-ל יני ב י ץיצוה לפקידי המחצוח במצדווריה
לשלות t»b את 160 האציטטורים, שבאו טרופית

? האירופירו לעיררלמרר את אצשי הצבא,
— וער הציצוורה י'יבטל, כפי הנראה, הנף

אחרי שיתפרסמו הוזוקיטיכדבר הדפוס,
——  ? -<8̂י

חדשות היום,
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זהו טחוח־שעשועים, שעווכיו:יבולים" להייח
גטוחיפ שימלא את חעווחו עצהיו"ט : הוא יביא
לידי גיחוך . הקוטיויאנטיט הראשים בהווזה הוה הם
זירי פפשליח אירופה, חובן הקופיויה כך הוא
בקיצור! אירופח נוכחת, כי חשילטן הוא קשה-עדף
פאין כפוהו, בשופ אופן אין חוא םסניט לתקוגיס
«יעצו לו הפטשלוח לחנהינ בטקדוניה, פשוט פפני
ןןהחקוגיט הללו היו טכוונים תטיו למעט אח דמות
טטשלחו גפוינה הזאת. עתה הםציאו המששלוח
סגולה הרשה להשכין א* הטווים ואו, השלום
נטוינת הזאח הטחגעשת בלי־הוף . הםנולה הואח
!קראח בשפ הויםלוטטי ,קונטוולה על הפיננםים",
ופירוש המלים כלשון בגי אדם הוא: שטטשלות
אירופה חפקדנה אפיטרופטים וםשגיחיט על הפסים
והארגוניות שנננים במקדוניה, ואח הבהף יוציאו לפי
ואוח־עינס הן ולא לפי וצונו של השולטן. ואח
אופרת : הממשלות אוםוות לקח* פן דושולטן אח
השריד האחרון של שדרחו במקדוניה , כמוכן אין
ולפיכך הוא טסרכ לשהות את שקיי הםיפא הוההשולטן רוצה לקיים נו נעצםי סנה( "האריקירי",
«הטפשלור, םחאפצות להנפיאהו, ונכן ההליטו
הטטשלור, לשלוח למימי טורקיה אח K71' הטאיחו
שלהן, נדי לעשות דמונסטרציה, נלוטו נדי להטיל

, איפה על הזקן המפ־ה עבדיל־חםיד
האניוח כנד הפליגו בפיפי טורקיה— אך
בינתיים נבהלו הטטשלות נעצטן פ5ני עלילת־גנורחם
וו , הן באו לידי הכרה, כי הנף בצעו הראשון
נבר נופצה — לא הפלומה שלהן, אבל האחרות
שביגיהן. הן שואלות אח עצמן: פת חתי אחריה
הדיםוגסטרציה אם למרות ,המירא הגדול" לא יאנח

השולטן בכ"ו לתת מחנק לגפשו.
בנלל הוברר עתה הדבר, כי צירי אירופה
בחצר השולטן הוליכו שולל אח נ»לוחיהן, ננל
העח, כנוגע לכח ההחנגרוח של מש«ל'ח טורקיה.
בל הקורא אח הידיעוח שהפיצו הדיפלונטים האירופים
נבל העילם ע"ד הטבםיך המקדוגי, '«חימם לראות
נאיוו קלוח"רעח נגשו המטשליח אל ערינח
הויטווסטרציר, , דיטוגפטיציה שחעלה לאירופה
כסנומים עצומים ושאין לה שום הבליח מעשית.
כטובן שרויים עתה הצירים כטטסנול נטבינת גדולה
הם רואים, כי בפחזותם עשו את אירופה לצחוק
ולקלפה. ע"כ הם משתדלים כבל מאמןי־נתם לפתות
אח השולטן כ' יוחד, או לכהפ"ה לפחית את הנריות
שהשולטן נכון לווחר, ההודעות הרשטיוח שהצירים
שולחים עתה מפטטנול, ע"י הטלניף הםנלן,
נוטפות מליצות ונופת צופים. הגה לפשל הטלגרטד,
ם להצעת הקונטרולהשל הפיננסים"האחת אוסרת: "כיום נ' היחה מפשלת טורקיה נוטה להסכי
אבל בתנאי שהקונטתלה תהיה רק למשך שחי שנים
ובי בהצעה יעשו איזו תקוגים , וכוי, אגל כיום נ'
היתהירוח אחרת בחצר השולטן. אחדים מדני המלונה
קלקלו אחהגטיה דו טונה ונוי, ואולם יש
רגלים לובר, ני האופוזיציה הגיון! כנר למוום
קצה, ועתה מודגשת כברליאוחפטיזוולוגית
ויש לקיוח, כי בקייב יוחד השולטן, מצבו של
הוויויר הגדול, שהיה גוטה חסיד ליוחווים, ההטיטט
אמנם בעת האחרונת, אכל כאשד וק יתקבלו
חצעותיו ישוב מצנו לאיתנ!, !שום וות לא יזבל עוד

להזיזו ממקומו".
כך טלנרפו הציויפ ביום ף שעבר וביום
השבח הוטב המצב עוד יותר, כי ע"נ הוויע הטלגרף
הושטי לאטד: "בגדאד, רוצו, ד,פורטה

פריז, 18 בנביטבר.
טתנגר•־ וזפיציאליום ומבקריו וגילים לאפור,
שפטרה שהויםוקרטית הטחגכרח באיוו בווינה , כה
בטדהיורדבההםיציאלהםאחירנית, ופן ההגחת הואח
היציאו אח הםשבט, ני הפוציאליזט מתנגד לטבעו
של האדם ועיטר גםחירח פנימית לההחקדטת הפליטיח
של החברה. כראיח על אטחיוחה של ההנחה השטחיח
מאח טביאים אח התמרון של תנועת טיציאליםטית
כנידה כארצות הבריח השווייציות ואמריקה ־,
הדמוקרטיות היותר חפשיוח שבעילם, גם בשווייצויה
רפה כח היא התנועה הםוציאליפטית יאינצה טתקדטח
במדה סרובה.-̂להפך , באשכנז הןיםוית יהלא-
דמוקרטית מפלגת הפיעלים היא פפלנת פיציאליפטיח,
שעומדת ננגוד לההנהה הנורננית. ונו1ניה|הטיציאליזם
היא הכח הטקיף ,אח כל כחוח החנוה וזטהקדטוח,
ונם תנועת החירות •האזרחית עוטות שם בבחינת
ההנועה הםוציאליםטית, כהעיכדה הואת תומכים
אח יסודותיהם רביפ פן הפיציאילנים י הבורגנים,
פטיפים לחרות איקונוטית בשביל העלים החברתי,
שרואים הט אוחו בהאםפקלריר, החיםטורית שלחם.

והנה אם כי אטתיח היא נטקצחד, העובדה,
כשהיא לעצטד,, שבהריטוקרטיות חהפשייה של ד,:זע
חאנגלי־סקפוני, כפו באנגליה ואפריקה, הםיציאליופ,
נתור שאיפה חושד, יוצרת וכוואח , לא ימצא לו עו
הנה טםליח בלנית הפרוליטדיין, הנהפוושח של
העובדה הזאת:.וההנחה., שטגיחיט נגללה, לא'דק

םחוסוים הם הכרתיות הניוגית והיסטירית,' אלא שהם,
;'הטיציאליןס עיפדים גט בגנוו ליחר החזיונות במקצוע
בהדטקרטיות של העפיפ הלטיגיט, ננלניה, איטליה('"
צרפת וגט בהולנדד, החפשית החפחתוח הדמוקרטיה
הילכת שלובת זרוע עם התפחחיח הטתויאלתם, 'שפ
אין הוימיקרטיה .טפלאה' את פקיפח של הפיציאליוס,
בי אם היא. האמצעי של הפוציאליזם,.ד,יא האטטספוה,
אשר בה הסוציאליזם טחרחנ וטתקופ; כהע'ןיהועגן;
? י. אשר רק חחח קוני,השמש המחיה ניעאפרי!. .
בהריפולליקח י הצרפתית בפופ הגנו רואיפ,
עובטה הפוציאליזם תלוי גהרטוצןרטמז ונהחפתחומה,

הטציאליזש בצרפת,

לוותר בבל הגחינוח ־- טלבד בפרטים אחויט
שעדיין צריכים ביויר; ההטבמח המפורשת מצר
השולםן עיר לא גת&וסםת , אנל בבל רגע מחנים
לה. בעד הפלגת חצי הטאוהו אי אפשר, בטיב!,
לעצור עוד, אבל י<י1 לשער כי כטיטיליגח יקבל

הצי פקידה לשוב על עקביו.
ובכן לכאורה וגל געשה יפה, אפס כי שני
יטים אחייב תו"ופו נל !זווקיית והבשורית הטיבוח,
והטלגרף הרשמי חדל לובו נפגנין מליצי יפוויע
בסגנון מעשי יבש את הפרוגרמה של הוימונפטוציד,:
בשעה וו יגיע הצי לתוף זה , בשעה וו — לחיף
והן היל האניות יתפוש באן את ביה הטבפ — ישם
אה לשבח הטלגרף ונוי. ובדי לעשית ושם יחי
חוק באירופה, מוויעיב! טפטטניל', בי שר החיצין
חטורק' םתנן אל ד,ציוי6 לעשות איוו שנוייפ בהצעת
,הקינטרולח", אך הציויס אוטמים אזניחםמשטוע.

נקיציר, איטה יפהו ו
כנראה, חקעת טטשלח רופיח את עצטה
כיתד התטרטוות נענין וה. ממשלח ווםיד, ההקצפה
טאד על החוצפה וקשיוח־ערפח של טורקיה, אל
נכין נווקי טפי העילמן ושריו דברים לא מנומסים
כלפי נוטשלח רוטור,, רמזים על הפמדוטיט ושאו
השעווויות שגעשו נטפייבה "האיוופיר," הואת.
והציר הדופי נוראי נעלנ מאד לשפע הרטוים האלה,
וע"נ, כרי להבעית את טורקיה, דרשת עתה
טטטלוו רופיה בי יושב לה כרגע ההוב הישן שהיא
גושה בטורקיה טיט' ומלחמת הרוסית הטורקית.
ואולם טורקיה אינה פר,«עלת מתביעות באלה: נל

כי האי ריתחא ...!
וטח ההי אחרית הדיטינפטרציה 1 אין לכחד,
כי טעולם לא צדקת הורקיה בהתנגדותה הקשה,
כבפעם הואת. ואיך וח יעלה על לבה לוותר? והאמנם
חכיא הדיטונסטדצית באסה לירי מלחמה ? כואת
קשה להאמין. בהל אופן חהיח הטלחטה פםובנה
לאירופה הרבה יותר מאשר לטורקיה, שהרי לה אין
עוד טה לאבד . ואש תנצח אירופה את טורקיה
בטלחטה, והדברים יגיעו עד לידי חלוקת טורקיה,
חלא חטוופנה טטשלוה אירופה זו אח זו בחלוקת

חשלל.
אנ!, טובה נוולר, חיה עושה השולטן, לא
לטורקיה, אלא לאיוופ־ , לו התעשת לוותר נרגע
האחרון. אנל היאבו, לעשית אח החסד הוה לאויניו

נגפש 1?

= בטועצת המיניסטרים עלווה עבשו על
הפרק השאלה ע"ד הבגעח הגינירל־נוגרנטורים וק
לפגי טועצח הטיניפטרים, ושלא יוכלו להרצות דבוימ
לפגי הקיפו בלתי אם על ידי םיגיסטו הפניט

ומועצת הפיניפטרים .
= מועצת הויפוטטיס של הפועלים הוציאה
פועלים העלני חחוצח בפטרבורג ובעדים אחרות,את הקיל קורא הוה: "אורחים ! ייתר טטאה אלף
העטשלה רוצה להשחטש בזת, שפועלי העויט
האחיות לא החחבוו עוד אל פועלי פטדבוונ,
ולפזר אוהנו, המועצה מודיעה, כי החיפש הוא
נםכנה. אבל הפועלים לא ילכוו בושת וו «ל
הפוונקציה של הטטשלוז. אנחנו צריכים להשחול
לאחד אח נל טלחטת הפרלטריון הדופי, האנריט,
הטהנה ורצי, שננו התהילו להתקיפם ולהלתפ
נעד החופ"1. ולכן החליפה הטועצה : 1) שיפתחו
חנף נל בתי החרשת הפגירים ולהחזיר את הפועלים
שנפטוו ,וכל בגי העם טחנקשים להטיך בדוייציתו
t»v זו. 2) אנו פוגים אל כל הפרולטריון הווסי ן
לא הטלא כקשחנו יתחברו אל השביתה הפוליטית
הכללית — ויתכונגו ליהר אםצעי הפלחפה. 3) הוי
לעשיח אר, ההכגוח הורושיח מיסית הטועצה את
הדבר ליעד מיוחד, שיכנס נדנריפ על 'וי
טכתביפ, טלגרמות ושלוחי דליגטים לערים אחווו,,

עם כל הפיעלים .
t ביום חשנח הושמו במאסר ארבעה אנשיט =
בגלל שהופיבו את ,הודעות טועצת הריפיטטיט",
וביים הואעון הוצאו לחפש' ודק נהנעו לדין על 'פיר

הפעיף 1)12.
־־ביום וי! נויבד נועדת אספת הטערתים
והפועלים «ל חטפלוח: הבלטית והפטקאוו-ריגאית.
לראשית האסטה בא הפריםטב והודיע , כי האפפה
נאמרת על ירי שר העיר. הטון רב עטר ליד חניה
ומלאו את כל הרחומה הטטוביר,. שר העיר התיר
אח האםפוז, אך כתנאי שחתיה במעמד פקידי
הפוליציה, כעבור שעות אתרות באה דיפוטציה טאת
ועד הפועלים כ5טרבורג. אחר םהם עלה על הבטה
ואטד, כי הוא חושנ לפניו לחרפת לדבר במעמר
פקידי הפיליציה. גשפעו פהוך הנאםפים צעקור,:
,הלאה הפוליציה"! ונפה אחד החלט להציע לפנ
פקידהרבו! לעיוב אההאולם, אך !ה האחרון הודיע,
ני לא יוכל לצאת מפה . או טנדו הנאספים את
האספה וילבי להם, טבלי חפצם לדון על שאלותיהם

נטעהו פקידי הפוליציה,
= מספר האנשים המשתתפים באגיווח,
וניוד! היהודים — 0!!75 חברים! באנודה לח/גגההנמנית על "אגודת האבירות": נ"אגודת להשגת שווי
שווי!ניות הנשיפ — 5000; באנודה הטיפרים —
—1044; נא1ירר, 320; כאגודה האקדמית
הפוויפ של נתי הספר חנפוכיפ — 7500; נאגידח
הפרטצבטים —"2300 ; באנודה הרופאים — 1500 \
נאגיות תפורים של בתי הספר ההיבונים — 3000 ;
באגווור, האינויגרים—4-500; נאגורוח האדבוקטים —
2500; גדיל פאד הוא רק מספר הנוי אניות
ואברים ואגודת' משרתי המשלוח, הטפפר הננין של

חברי שהי אלה טרם נווע.
= האגורה הנפוניח הישנה מההילה
לההעודד ולשוב לההיה. היא היציאה קול קורא אל
נל ההיויט, שנה הם טתכקשיפ לזכור אח צואה
הנהן גאפאן ולהשחיל שיחזירו להם אח ונו ש
החברה. אגו צריניפ להאמין בגא פאן, כיום-הומים
שטענו טפיו; "החלטתי לטות, ויהי גא דמי קרבן

= בעיר נפוצה שמיעה, בי םיניטטר הפגים
דודנו בה עוזב אתט0מרתו. מפקיר נאמן טודיעים
המיגיםטריט ע"ד התפטרות הטיניסטויט, ובכל ואחלח"ווס" כי לעח עתה לא וגרו עיר בקבינט של
לא פסקו השמועות. מבארים את הדבר בזה, בי
השפעת דור נובר, על מהלך המיגיםטריום מתחילר,
לבצבץ 'ותו ויוחו, ואם אמנם נהלה האיפיזיציה
לגגדו נקרב חבריו, כבל ואת הוא מעמיד על דעתו
התקיפה וניטה לויפריטיות. ואשר על נן לא יונל
להאריך ימים, אס רק תחפוץ המטשלח ללנח על

דרך התקינים.
= יצאה עםיעו,, כי בקנינט הטיניפטוים
יבוא שנוי. הגרף ויטה ככר עשה צער לההקרב
אל מפלגת הומצים, ביחיד הוא מוצא לנחוץ לתר,

לאחד ה!טצים את פשרת מיניסטר הפנים.

——  ̂
,

גרושיה.
נעיר ר«לוכה,

= עפ"י היריעות הפרטייח, שנתקבלו ממורח
הרחוק, גדלה ם עדת הר וווי ו! ונראתה
אנעי הצבא חתחלה של התקוממות נקרג
שבמחנה טנדווריה. מאורעות ולדיווטציק
השפיעו על נל המחנה . ב ח ו נ י ן הדנימו נמאס־
אופיצויס אחדים וא:שי צנא . המאורעות גולדיווםפוק
היו רציגיים יוחד נפי שנארה ההודעה האיפיצילית ,
=־ ביוש H גויבר התחילו לבוא למיפקוי
לאםפח כלליה מבל קצווי רוםיח חבוי האגודה של
משרתי הפוסטה והטלגרף . באותו יום הושטו
במאםר אגשים אחדים מפםורי תאמר, . להגיף
ויטה נשלחה טלגרמה בדרישה: לשחיר את הנאסרים
ומר, הודיעו, בי אם לא יצאו לחפשי עד יום 15
נוינד נשעה השעית בערב, יערכי שניתח נלליר,
של טשרחי הפוסטה והטלגרך• . ולטי '!!דרישתם לא
נמלאה — הודיעה האפפה, בי הוכחה שביתה

כלליה של המשרתים .
טלגרמה טל הגגרל-גובונטור הוואר«אי אל הנינירל-= ה"רוס" טפרטס תעודה םענינח, והיא
גוברגטוריפ הוטניפ נקליש, קילץ, לודו, לוםזה,
לובלין, פלוצק, ראוום, םוגלק וםידלי'ן: בדי לדכא
את טעשי המרד של חושבי חבל דיוייכםל אגי
מציע לפניך לקיים בלי אחור אח הפקודות הללו :
א) על הטוני מניפםטנטים, פורעים, שודדים ובכלל
אםפית עליך להביט בעל הבורות טורדים
ולירות בהם עד אשד יאנוו.נ) לבלי
הרשית עריבת אספות וטיטיגגים באיזת מקום שהוא .
אם המצא אפפה כוו — עליך לפורר, 7!ל ידי נשק ,
בכלל אני מבקש לוכור, כי םעשים ת̂!ים יטחלטים
.!והי. לא רק חובתך, אלא נט הדרך היתידי לדכא
אחהטררהשורר בפולין, כפי שמוכח
טתוךההורעה האופיציאלית שנתפרמה
היום, ועל החהיפ ו המרל־אףיוטנט םקלון,

&!כיר הלשכה איבניב ,

כרוניקה כללית •

— מיקטריניפלר בוחיע לה,,נ. ויזן",
ני העיר פוערח טהשטועוח עייר ההתבוננות לםיואים
וזרשים. הפערה התחוללה ננלל הריב ני; האופיצדיט
אדותי בגלל שהעתון האשים אתהאופיצרים, שתשתתפוובין טערנת העחון "וועםטניק יוגא" , שהודענו על

כרוניקה עברית.

נרצח ושור, האופיצרים קראו לטלחטת־שגים אח
העורך . האיגטילינגטים עמדו על צד.העורך, ונפי
השמועה אוטוים תאיפיצויפ להגקם נאינטיליגגטיט,
הודיעו, כי אט יתין יהודי אחו, אפילו פחבוי
ההגגה, לירות באופיצר , או יצאי למלחמה גלויה עם
האיגטיליגנעיה. המחוגים הםקיםיים פוברחימ לעביר
בשחיקה על נל העני!, למרוח רצונם, ולבלי הנין

את התושבים לפקריט המחנים להם,
— טלורו ניחנ אחר חסידים הריסים: בעיר
נפוצו שטיעית, נ• טחוץ לעיר גערבות אספות של
יחונררמים , בניר, חנתיבות ראח הנוחנ, בי אחד"חפאה השחורח", *'בראשן עופרים פקידי הפוליציח
את האיש ה!ה, אך במקום !ת אפר אוחי. ונעתוהמודים. "נקשתי את האופיצר של הונוומים לאסורעופר ומציע בנלוי "להכוח אח הוידים, הסטודנטים
הואת הטטיך האניטטור אח עבודתו. אחר היהודים
ורש שיושיביה' בטאסד. או הכהו האניטטור נסכין
פיני ומפר את עצטו נרשית ה!נדדם. האחרון הושיבחו
נפרנבה ושלחוץ לביתו, באםדו כי "הוא שכור"
ואין לשיפ לב לדבריו. וכשהונאתי אל שר הטחיו
התחיל להוניח, ני אין נל צורך בחופש לרוסיה,
שהסכינה ,פעולס לויםציפליגה של כוזל וני את
הוירים שונא כל העולם. וכזה מדבר נא־כת חשלטיןו
היפלא איפא אם נהיצאית התיחפות בזו טצד הפקידים

:אים פוגחיטים נוראים 1"
— טקארט ט־ריעים לח"נ. וייזן", בי
בקרב אנשי הצכאהנםצאיפ שם חחחילה
תנועה להתקוממות. אנטי הצבא חשליבו
החוצה את קלחה הםאכליס ודרשו להיטיב את
מאבלם ולהלבישה נננריס הרשים. דרישותיהם נטלאו.
בשריקית ,בשבא הקפיטן 'יווב ̂ונרבם — פגשוהו הה"לים
— טטוו' האיחייח בםםקיוח , הודיעי, ני
אבל הס טתסרטויט על טהלכו יעל השקפתי, שהיאהט םונרחים לעגיל ב"טטק,יויר' טפג' םצנסחתטרי,
תשקפת ,.,המאה העתירה", והם פנקשים את בל
חנריהם להכריז נויקוט על עתונו של גרינגםוט

פ ו ר ו ו ו ב שנ«לחלטינםק לבקר אח ובר הטאורעוח— נפי עםוריע מ"פ. ו. קראי" נא הפקירועל העתוניפ ,ווםק. ליםטאק" י"דען".
לירי החלטה וו: ל הגוברנט וד היה צרי ך
וטוכרחלהשרזםשבצבאבעת הטיטינג
ולכן הצדיקלגטרי אח טעשי קורלוב.
מאין נא הארון הזה לכלל החלטה זו ו טרם ידוע.
הוא לא דשם כלל את דברי העדים שחקרם וםטך
על עדות אגשים החשודים בדבר . חושבים , ני
ההחלטח חואת באה מפני שנסע חטיר טורוזוכ עם
הפולקובגיק של הזגררטיט ווילריטן קלפםין. אולם
כיהד עם !ד, הביע םורוזוב אח ועתו להחליף את
קוולאוו ולהוציאו טמינםק, לפי שחתושביס טחיחטיט.

אליו באי אפון.
— ביום 13 נויבר העפדו במינסק פטווליפ
ליו הבתים, שבהט מתגוררים בתיני הוץ לארץ .

— על פ' המספרים הסטטיטטיים המובאים ב.ווילי
וועשטציק? יוצא, :י מטפי הליטאים כערי פלך ווילנא
הוא: בעיר ווילוא 2 פרוצ. מאנטי המקום וכיתר הערים

פהות מוה, רק נבןיד םווענציאני הוא מניע ל־4 פרוצ, י
,?חצי. ומשפר היהודים הוא: בווילנא כ־̂/י' ממספר
הנוצרים, וביתר הערים—חוץ מווילייקא וםראק'—הוא

צדול ממספר הנוצרים.
— ביוש 11 וביום 12 צויבר היו בוה אספות
פועלים ממינ• האומצות השונים ליסוד אצורות פדופיםיוצליוח.

כרוניקה מקומית.

מימי הרבלוציה הנדולו! בשנה 1789 עד מלחטות
הפרלמנט שבימינו עתה, היה אצור נההקדטות
הדיטוקרטיה גרעין של םוציאליום; את הדיטוקרטיה
האיר תמיד הבונכ המוהיר של הפיציאליום,
והםוציאליוס בקש הפיר להשתמש נהריטוקרטיה,
נדי לקרב את הגצתון ההיסטורי של הפרוליטריון
והםוציאליום. בצדפח נאמרו הדברים , כי תסוציאליום
חוא נצחון הדיםיקוטיה בהאיקינופיה של העש , ובי
בהרימוקרטיה גלי פיציאליום פינחת סתירה פנימית,
שהפליטיקח של האוץ טוגתת בידי בל העם , בעת
אשר כלכלת העם תלויה גטטשלת יחידים בעלי
וכיוח מיוחדות. הסיציאליזם בצרפת טצטין נהתיחםותו
החיונית אל הדיפובליו)ה יהדימוקרטיה , טנלי אשר
יאבד בשביל וה את חבניחו המפלגתית והרינולו־
ציונוית ואם קוה לפעטים , .שהשלום עם הריפובליק
והדיטוקרטיה נבר בל־כך , עד ני התנגדותו של
הסוציאליזם ליחו הטפלגוח ושליליוחו של החברה
גחבאו החח מעטה הנןגיגים הכללים והטאוחדים של
הופובליקה, הנה לא היה הקשר הזח קשר של קייטא.
השאיפוה הריבילייציונית של הפרלטריון הצרפתי
חחעורוו חטיד נעז ובגבורה, והם הצילי אה
הפוציאליזם הצופחי םהתנוללותו וטמיעחו

בהדיטוקרטיה,
ד,שחתפיתו,פרלשייין גהדיטיקיטיד, ור,*תעבווח
הופקרטיה אל ההיציאליזפ פהצד חאחו, והתויטפית
הפוציאליזט ננו הויטוקרטית נשניל שאיפיחיו
— זר, ̂,צד השני, המפלגתיות והויבוליוציוניות 
היא החותם'המיוהד «ל הסוציאליזם בצופה . ווה
הוא גם בן הטפחה להבין על יוו את המעשים
והטאוועוה .על.שוח הסוציאליוש כהעה האחרונה.
אהרי אשר צרפת הישגה, צרפתהטוגרתית יהראקציונית'
אזרח נימי הקויזיפשל ררייפוטאת נחותיה האחוונים
כוי להחרוםם על הרפובליקה ולשעבדה לנחות העבר
מטי הקריזים האלה השלים הסיציאליזש עם הוי-
מוקוטיה, בוי להנץ על הרפובליקה מפני משונאיה
ופנדיה." הפיציאליטט ט י ל י י ו ן קבל את משוח
?הםיניסטר __ של. הטטחר , והסוציאליזם השתתף
בהטטשלה, הפוציאליום נתיר, מיניפטויאלי ומםשלחי,
כפו שתתחילו לטוח אוחו ביטים האלה. העובדה

הזאה, כלופר בניפר, סיציאליםט בחטיניטטויוס
והשתתפות הפדלטריאט בהםמשלה, גחגה מקום
לשאלה נכבות ופרינציפיאלית נהעולפ הםוציאליםטי,
אשר מצאת את הד קילה בנל הכתות הפציאליפטיור,
של נל הארציות, איך צויכד, להיית התיתםות המצי?
אליום אל התבדה והממשלה, בעת אשר הוא יכול
לפעיל נאיוו מדח על הממשלה?— בהשאלה הואת
הפךהםיציאליום האינטרנציונלי, יחיא היחד, נומא

לפחוים ולפלמת בקרב הפוולטריאט בעצמו .
אנל פפני, שלא התיאוריה מנהלת אה הטעעים,
ני אפ להפך חטעשים מיליוים אח חחיאורית, ולכן
היה הי המיציאליום המיניסטריאלי בצרפח , נל !טן,
to שהטעשיפ הפוליטים דרשו ואת. אחרי הקריויט
דר"פים התחילה נצרפה חקיפת של ההתכנסות
וההתחזקית של הריפובליקה. הדימוקרטיה נעזרהו של
הסוציאליזם היחה להבתו, המושלת בהאוץ, יהחתילת
להוציא לפועל אח התקינים הייהד נבגדים בההםטידיה
הצרפתית. פרוד הדת מן הטםלנד, חעטד על ההדר,
צרפת התחילה להשתחרר פן רה הקתוליות והנטדיט
תשתוריס, לתקינים פיציאלייפ נשקפה חקור, טונה,
גם אתרי יציאתו של ם יל יידן פן הםיניםטויום
כרתי ההוציאליסטיפ, או לבל הפחות רוב פ ההר,
הנהצח !'ריפ, אח הברית הידועח עם חריטיקרטיר.,
נוי, להטוך.נהטיגיםטריום של ק ו ט ב. קוטב התחיל
או! מלחמתו נגד הבטרים והשפעת הקתוליות על
הטטלבה. קוטב היה לדימוקוט אמתי, והםיציא־
לים5ים חטבו גו עד השעה האחרונה . לשוא קבל
הקימוט הפוציאליפט' באמשטרדם את החהלטת
הידועה , כי. הםיציאליזס חיא בחח מפלגתית,
העוטרת הטיד כנגיד ליחו החברה. כל !טן שבפועל
היחה יכילה לצאת איזו חייעלח להפיוגרם של העב
ולהעחחורוחו מן הקשר בין הפוציאליזם והוטקופיה ו
לא הופו הקשרה!ח, גפ אחדי נפילחו של קוטב
לא התנגדו הםוציאליפטים להטנטטויום, •אף על פיוהחטגוחו של הטיגיסטריום חייתד "יטיגי" של ו וביה
כי לא נפנפו בקשו הרבוי, כל !פן שהטנפטויוט
. של החוש היד, חטים דעה עפ הםנפטריום הישן
קו ט ב במה שנוגע להחקוניפ הדתייפ והםוציאלים.
םן השעה שפסק הצוון בהקשר.בין הדיפוקיטיו,

י הפוציאליוט נחפררח נאםח החבילה ביניהם, אחרי
אשר ההקין הרהי היוד פעל הטור חפרלמגטי,
הפיר !וריס אה הנדית עם הדיטוקוטיה, ישי,'
הכתות של הסיציאליזם הצרפתי, ?'שתי ו צורתה,
אשה את רעותה, הכהה של גייר יהנתד, שד
זורים השליטו ביניהן וחתאחוגה לכתת סוציאליסטית

צופהיח אהח, טפלגחיח וריבליוציוניח ,
הםוציאליום הטיניםטריוני ננל צורותיו חול
לחיוח והוסי טעל הסדר, ונטקטי התארגן
וזםוציאליום הריבוליציוגי, המקיף עתה רוב טנין

ודוב בנין של הפוולטריט הצרפתי.
התקרבות הםוציאליום אל הויטוקוטיד,
והשתתפותו בהטמשלה עיובות אתריהן, כטוב[,
צללים עחוויט על שדה הסוציאליוט. הבל יודעים
אח סופי של טיליירן. ר&יגיפטר ההוציאליסטי חוח
עו: לאט לאט את הםוציאליום ויפפת אל כהת
הרידקלים הטשםאילים. בעורת הסוציאליזם החדוםס
לפדרגו! פוליטית נהאוץ, ועהה הוא מחכה לשעת
הבושר, באשר יציעו לפניו ספסל «ל םיניטטו. גט
השלום האחרון בין הפיציאליזם והויטוקוטיה הפיל
חללים אחרים במחנה הסוציאליים, אוגייגיר, ראש
בית הםועצוח בליאון, שהיה עד בה אתר מן החברים
של ויורים, גסונ אחור לימין ויקבל פעיוח של שררה
בטדגפקר , נדיאנד, טי שהית אהד מן הםחזיקים
בהשביחה הכללית, היה עתה לטוציאליטט טתוני
וטיטיני, אחרי אשר טצא חן ופפולריות כהפולטנט
והארץ בשביל עכודחו נשאלח פרור הדת טהטטשלה .
0̂ לפני "קעית  תקוח טונה נשקפה לקחת 0

 לו
גפ

החמאה', — נמו שהצרפתים אוטריט עם יעשה
פפיעח אחר, קדימה ושחי פפיעות אחווניח . נאשר
גתפגח הפיגיםטריים האחרין של רוביו, בנר הראו
ישגמ עוד דפוטטים אחדים גי[ הםוציאלים, שגשארועל בריאנד בעל אחד פן "הראויים", מלבד אלה
מחוץ להנחה.החושה הטוציאליח, ש!טפחה על העבר

היטיגי של ויורים וגייר.
אחרי אשר שתי הפלוגות של הבו,ח הסוציאלית
:שעטוו עד כד, חחח הגהגחם של עני חטהנגוים!
.של ויורים ושל גייר, התחיל רוח צת וםנריא לנשב
בקדב הבתה• הסוציאלית נצרפה נבלל , השועיאלי/ם

הרבלוציוני םתוש כנשר נעוריו, והעם הצרפתי עומד
לפני התעוררות גדולת עפיקה של הפרולטריון,
אשר כגללה אולי חחהיל חקיפח חדשת בהפוציאליום
הצרפתי נבלל, הםוציאליוש טחחיל לחחקינ אל
הםיגריקליום, ו"ל: אל אלת אגודות הפיעלים,
שמבקשות להשפיע על הממשלה לא בדרך
הפרלמנט, אלא גריבוליוציה. אגורות הפועלים
בצרפת, הםינויקטים, החליטו, כי מהיום הראשון
בטאיי שנת 190G לא יעכדו הפועלים יותר פשטנח
שעות נבתי־התושת והעבודה. יוכל היות כי
הםנםוך בין הפועלים ובעלי־בחיס יגרום נצרפה
שביחד, נלליתאיקינומית, שעדיין אי אפשר לרעת אח
השפעחה ואהויהה. חםיציאליום בצרפת טירה
עתה, כערוחט עול ואשיו ומנהיגיו, כי הםוציאליום,
כלומר העבוח חרמש ואמצעי חעבווה ליוי החנרח
והעבידה. ד,ם,!»ה8ח, יוכל לצאת לאוו' רק על ידו
הסינויקטים י8ע1להם הרגליציינוית, בעת אשר
הפרלמנט יובלוק לחקליאחהבלי־הלידה של החברה
העתידית. הסוציאליזם הצרפחי מתחיל להגביל אח
חוגי הפעולה «ל כל מפני מלחמת הפרלטריון, של
הםיגדיקליזם והפולטנטדיזם, וטתיחם נם כן כחיוב
לההפתדוות האיקיגימיח של הפרולימריון כההנרית
השותפיוח לטטתו יחרשת המעשה. עוד מעט
וחחולגה בצרפת הטוינוה !הקטטות נקוב הפוציאליזם
על אדות הווך, המובילה אל הטטרה, יען כי
יותר ויוחד, טתפשטת ההכהה שנפה ובפה דוכיס
פוגיליפ אל תינל הפוציאליזש. הרצין הפו5יאלי
נצרפח שואף עתה אהוי הפווטולה הבלליח. של
הפוציאליום, אהרי הטלה ד,חד*ה, אחרי סוד

הרנלוציוז.
והיה ו»'»ו ירים ו,חונגול הגללייאת כנפיו
וישמו את שיותר,—חוה קול טוקס עתיווח...

וו. ם,

על טזנוו חופשתכם", נחאחו נא עור הטעם פביבו
ונלך על דרך הקולטורה, ההשכלח ועוות הדריח.
,עורו והחעורוו, אחים פיעלים, וגשו להתאחדות
ולענודה םשוחפח. רמי אחינו קרננו יותר לעבידחנו"•
י = התיאטרון של פות קיםיםוזינםקיד, התכונן
לציניורה הדרמית. אך יפקיר ההנהגה הראשיתלהצגת הררםה של יושקגיץ "רענ", תנהג יד נםםר
לעגיגי דפוס בילגרו והצינוור פצאו, נ' אין הרדמה
של הויפטטן "האורגים". והצינוור החכם אטדיבזלה להדפס, לפי "שהיא מפומה 'והו פהררטה
בד,תגלור,-לב למוציא לאור! היודע עתה, אילולא
גערנה הדופה בלי השרון היח אפשי עוו לחרשוחח
לופומ, אך והו חבור שנערך נבשוי[ גדול טאד" .י
הדרמה חיא — פואיטה של הועב והדלות היהודיה.
ובנר עלהה על הבטה נגרטניח, צו6ה, אנגליה
ואמריקה, אך האדונים הצנוודים מוצאים, ני

ריסיה אינה טיבשרח עוד לקבל דנר טוב .



האספות צקראו מטעם הקומיטט של ד"בוצד־ וכבו נופו!
אצורות! 1) למשרתי בתי המסהד ופועלים המ"והדים
לעניצי מפחד, 2) לפועלי הדפום, (י) לחדש' עציס, 4)

לרצעצים, 5) ולחייט־ם.
ועוד אצורות כאלה פתיסוורו.

!הםיםטח, על דבר אשר צאטרו אצשיט ממסדרי.אספה— בייט 10 צויבר בערב החלה שביתת הטלגרף
פקידי הפוסט והטלנרף, בפוסק", משוס כך לא נ־וקנצלו

נמזרכת הטלנרמוח של הסוכניות מיום 10.

פטר נו ו נ, 15 נויבו. לפי הנשמע היצהנ
נכהי העבודה שתחת יד שלטין הים יום עבודה של

תשע שעות ,
ההק ההוש שלעניני הדפים יצא ביום הרביעי
16 נוינר . נחק החדש נכנסו םלואים אחדים.
וורנאווא טנהל הטיניםטריום לעניני פנים, הבנים כי

תונת צנזורה לאילוטטוציור,,
עתה ההלט שכל ההצעות הנכבדות בערכן
חוץ םחטשח טיני, החופש הדהינה ותובאנה יפני
מטת הטםלנה, יהיא העשת חקוגים נם נפיעצת
הטפלבה. הפינט ישאו בתיו מופד בית דין גבוה.
לבטלו לא עלה בםהשנח. ופרטפנטים אחרים בו

הוחלט לבטל.
וער האוניורםיטט הפטונווני שנועד לשניה
אח היקי חאוניורפיטט החליט, ני עניני ההשגחה
על חאוניירטיטט ננלליפ נחונית הפיגיטטר להשנלה
או סננו, חנונעות נכל חאוניווםיטטים בפרה אחח,
והאוטוניםיה של האיניודםיטט תתקיים על ידי אספת
הפוופיפוויס הנללית ועל ידי המועצה. במועצת
ישתתפו הריקטור, והפרוריקטר והריקנים ושני דיפיטט• ם
טבל פקולטט. הריקטיר !הפווויקטור והדיקניט יחיו
נבחרים, ועל ידם תהיה הנהנת חאונייווםיט, על

החיצאוח והננםיח יהי קופיטט מייחד, ור.)
א ר ע ל, 15 נייבר, פרעיח אנדים הוחלי
נטחוו ארעל. קזקים ורגליס נשלחו. מבקשים
ושיין לויק אח השוטרים «ל הפוליציה נדונים .

(ר.)
~" טיטוי, 15 נויבר. הנ"ג הודיע, ני לפי
ש&שחםשים נוואלאפטים נוכוח האפפוח להרע
ונועציפ שפ לעשוח פעשים שהם לא רק נגד החק,
כי אם גפ גגו חשכל חפשוט, הוא אופר פער,-, נל

אספות בכפרים. יד.)

טלגרמות.

פנה יהוו' לכל פרטיו ידקיוקיו בבל קציח הטיה
הנלטיוח עוד יוהד םאשר כדרום רופיה .

פתנורים יםחלבנים ע"י ועדים שיגים שנוסדו למטרהעפ"י העונדות יהטעשיט חהולנ;ם ומתגלים,
ועוינתם נעשה נאנוגי־ עצוטחונאםצעים שינים ,!י, רואיט אני ננר נרוו לטדי, ני טויו פיגווטיט
נהרנה עוים, לטשל, הנויחה הפוליציה הואשיח אה
שיצוום לטובת הארץ ולהנודת הטרידה גנד הקיפו ,שוט־יה להשנע שנועד, אמונים, ני !שטעו לנל פד
אה אלה שלא חפצולהשבע, מפני שהביט עפ"י רטויט
גלויים יותר טרי, כי כיצר, פקידיהם היא ־. להכריחם
לערוך פיניים, ובכלל אח כל אלה שחשדום ברוחניורו
יחרה, פטרו ממשרותיהם ויקחו אנשים השונים

אחרים התחס,
ולא רק הפוליציה בלנדר, עפלח וטרחח נפצוה
הזאח, ני כל החברה חאשננויח, חנםצאת ננפוה
האלה, לקתה בחעטולר, הזווח חלק נדול ונננד פאר .
אגיטטורים, אשר ההפכרו בכל לנפ לדנר הוה ,ה"נרונים" העשירים והנננדיס נתגי כטף וי«נרו
כפף רב טאו נהלק בין ההיליגנים הרבים, הנטצאיט
נזה, ונין אלה שהביאום הגה לטטרה הזאת , כל
נישא' הפשרה הנבוהים החעםקי בזה במרץ נתלא

ובהחטרה בלתי פוםקח .
בעיובי, לפשל, הווה אחו לפני הקיסיםיד
עובדות נאלח נתנרדו עתה לאלפים ."הני אח היחיוים" ונניהו ועיי החקטוגיף שלו נדפסו ,ני הוא עוד נחרפםת קילית־קריאה אהדים cm !לברור עני[ "קלינה", אשד אספר על אודוהו לפטה,
ווצוי לתם ויחחשב בין האשכנזים , בניבול.,קלינה" !ד, חיה טהאשכנויפ הגכבדים ויהי אהובאח הווחיה שנשנו נחיגים האשננוים הגניהים .ויה היא העונות עם "קלונה" לחראוח לנו
הוא התהנר אל חתוליננים ויחוועע אחס הטיד .
ויעניקם נבםף והכל מה שאותה נפשט . ונין נוםנפשך שני שבועית השקט ער לשכרה כדי יום ביומו
לכוס היה מלמד אותם פרק. ,בהלביה־פונרום" וטעיוום
לעשות נקם כיהודים עס חרפו של הק־םר והעם
הרוסי, עד אשר נפל פעם אחת נירי פועלים
את מנתו וםתשנתו, ונשקם על השלחן ויחל להטיףל ט י ם, אשר שתו נש כן לשברה םנפפו מאי דעתם
כיח־החועת לחתנח נחל, אשד פועליו הם טזיוהואת "היוחו", שפו שק על ראשו ייניאיהו לחצר
םאירננים, ושם שפטיהו ויגמוו אח דינו לפיתה,

והינף קיטו אה פסק הוי[ ע"י איוו יריות .
בעצפה הלק נהכגר, קרקע לפוגמםים ובחנוך חוליגניםנקצור, אין םקום, אשר שש לקחה "התגרה"
שם האש:נזים 'הנם קינם־וטירים גיראים, ופלנרטוכשייפ למייא רצון בעליהם כנגפוח הבלטיות, אשר
שנאתם החסידית ליהודים שונאים הש אוהם עתה
שנעהיפ נעו עבודהט הייבוליציונית וביחור נער
לנהש עלוני;ווע עם הריכילוציינרים הלטים, העוטדיש
עתה נצו לאשנמים ילנל אינטרםיהם, היופי?
ומשתחווים לנמרה מההד, עולם ואפוטריפםותט ,וטשדויםאח האחיווח העשירות של הביונים האשננוימ
ואם אחדי נל אלה ענדו חיטים הניואים
ולכל הועדים הריבולוציוניי ם השוניםאגו חיוו, ל ו, פ י ע ל י ם ה ל ט י ם ה ט א י ר ג צ י םמבלי שנפגע אך? ביה יהירי אהד, באפיו, ה"נים
ש ל ה ם, אשר השתמשי ננל כחם הניפגי והשפעתם
הריחנית להגן על חיחורים ולשמור אותם פנל
לא עש היהודים, כי אפ עם האורנניוציד, הסוציאלית'לולא ידעי מניני הטבח הזה, כי בזר, יש להם עסקפונדום יטבהי־דטיט, אש־ יכלו להחהולל ננל ונע,

הלטית, אשר הם יראים מפניה יראת מוח .
מנהיגי הסוציאלים הלטיט הדנו לרנד נמיטינ-
נים על אודות שפלות איהם האנשים האיט־יש לפיוע
פ־עיר, ניהווים, טטרהם הפנינה והאכזרי ה והנונה
הריאקציינית הצפינו! נזה , הם השביעו אה הניי־ם
אויב היהודים, הוא נם אויב:; היותר רע ונירא ,לדגן על היהודים ולבלי חת לנגוע נהם לרעה, בי
הם העמידו אנשי •משטר משלהם, טווינים בכל
מבשיוי טלחטו,, אשר עמדו הכן לצאר. לקראת כל
אויב וטהנקש. נוראים הם הלטים ככעפם ובקנאתט .
דש אינט אוהבים לההפייפף ולהסתפק בהקיייה
אתם נאיוו חחגגשות או יעמוד להם על דרךיפיפולי הכל, אניצי מעשה המה, ואוי לו לזה שיביא

השתהרריתם ומלהטהם בעד החפש .
נויגת, לפשל, כבר החלו החוליגנים אח
טלאכהס, ותיגף כאו הלטים, אשד לא עטוו פאהורי
יבחרף נפש לחמו עם החוליגנים ואנשי־הצכא עגאוהיהודים, כטנהגם אה "חכריגי" בפקימית אחוים,

לעורחם ויהרגו מהם הרבה ע ש ר י ח.
עו כטת טלאי הלטים אח מלאכתם — םלאכח
הקידש נראה מןה, ש ם ה ל ט י ם נ ה ר נ ו פ י
"הדוננ־־העצמית־הענריר,", אור, הוא

שנים טאיגד מ
על פפיוותה הנאמנה והטהורה .

ליו! עשו היהווים, למשל, מה שעשו הלטיפ
פשוט את כל הערה העבריה ומקעקעים אוהה עונער היהודים ל"קלוגה,, האשננוי, ני א! היו מהפכים
היםיד, יעתזז, להפך, נבהלו האשכנזיט ויחלו להתנצל
ולבקש טליתו, וחסו ועזוה מאה היהודים

שימליצו עליהם אצל הלטים.
עערות טשפחוח אשנגזיוח נדחו מהעיר כיום
הרעת ,קלונה" ליי אניוח להו"ל, הובר, אשננויט
מהעופדיט בראש פירמות גדולות'ובתי מסחר להיצאר,

סחורה לחו"ל השליכו אח כל עסקיהם יינרהו.
על העחון הרוסי ,ליבו. וסט.", אשר חעיו
לאמו, ני היהודים בעצמם אשמים הרבח נפוגווטיס,
לפניו איתו, קורעיפ ורופסים עליו בכל אשר ימצאום.קראו "נייקוט" ואיגם גיחגים לםוכרי־עחוגים נחוץ
$־jg נכת עושים אגשים מפוחחים, חלוחטיפ בלב
חמים נער חהפש חכללי וםביוים את חובחם ליהודים,
החולבים יד ביד ואולי גם בראש חפלחםד, הנלליר..
ובראותנו ער נמה עלהה בידי הפועלים הלטים
המאורגנים לעציו את הפוגרומים אשר התחוללו לתיוה,
לטוות כל התאמצות הפוליציה, האדטיגיםטרציה, וגט
נל" החבוה האשנבזית, הגדולה גואה,
םחשנוח נוגות ועצובות מתעוררות בקיבגו או על
אווח התיחםית הפועלים המאורנגים במקומות אחריש
נוחבי ויפיח לפיגרוטיט העברים . ני.הלא ריאיפ אנו
סחפועליפ הלטיט, ני אפ אך יש רצון נניו יחזק.
להגן ננח על היהודים ולשמור אותם פפיגרוטיפ, או
ינוליפ הם לעשית זאח בגקל בלי נל קונגוו! הונזז',
האם באמת לא היה הוצון הבניה הזה'לפועלים *̂5
המאורגנים ביתר המקומות ז או אולי הלטים ;הנס
יותר חוקים יביחוד רכים בםםפד חבריהם י ועצוםיט
בבת הןופעחפ י 5$§

מןחוטזז הרוםית;
העתין "נאטשאלא" טיוליט שהפיליטיקה של

וויטטע היא פוליטיקה 'של הכירוה,'
,ורטטע התנפל מאהוד על שלטון היתיר, !והי
עובדה. העשה כך בפקודת הביווח האירופאית, או בלי
פקידה ישרה בוו, אך •אין שום םפק כדבר, שמאוחו
הרנע, שעמר בנליי בראש האושוויציד, יחיריע, שלחקים
את הסדר ברוסיה אפשר רק כ.-.:»י, שיח• ועד-טיניםטרים
עומד בישות עצםו ושיעשו ר,קו:ים ליב־ל"ם,—עשה א־,
הלוא?! הממשלה לאי-אפ«וי.ת בל ומן שלא נמלאו

הדרישות הללו.
,וויכטע נסמך על הכירוה האירופאית, נס השתמש
בהריכולוציה של העם וחטף לעצמו אח השלטון מירי
ממשלת־היהיר; אולם הוא אינו יוישב כלל למסור שלטין
וד. לרשותם של הטוני העט. לה!ך, הוא חושב לעשות
את זח לבלתי תלוי לא מהשפעות החצר ולא מהשפעות

העם.
,וויטטע הוא שליהו של הקפיהליום הטהור. הוא
הבי!, שהקפיטל העולמי הכללי עלים לא רק ב־פבריקות
והחנויות, אלא גפ כמדינות, ומכ1זפ 1ה ההדק בו ברצון

עצמו•.
,הפוליטיקה הפנימית על וויטטע — כותב אותו
— נס בימי שלםון-היח־ר הציבה לד, למטרה העחון לחלן
לארצן אח הקפיטל לכח איקונומ', ופוליטי, המכונן אח
כל המריצה. במוח האיש הוה :וצדה אוטופיה מפליאה !
לקשר אח טלטון-היחיו עם הקפיטליוט וליצור על יסוד
כהו הא־קוצומ• הכביר של וזקם־טל אכוולוטיום הדש,
קפיטליסטי, בשעח שהעם משולל וביות לנםרי, ואת
!!ומרח, לשעבר אה העם להקפיכליום נס באופן איקונומ',
נס באופן פולים־, וליצור על יםורור. התעשיה שבזמננו

עבדותו הצמודה של העם העוכר.
.חריבולוציה הרסה 8ת •צולטון-היחיר, אך וויטטע
הממשלה ועשר. אותו לכלתי-וזלוי מהשפעות החצר.שנה רק את צורח תכצ־י־"?. הוא לקח בידו את שלטון
בתוך החצר אין נותנים אמין בו, אך אמון וה אינו
נצרך לו, מפני שהוא בא בכה הכירוה האירופאית. עתה
הוא שואף לעשות את שלטונו לבלהי-ונלוי נם מרצון העם',

בספרות העתית.

ו,
ראיתי את החיים והנם וועשים, אח הרוחוה
והנם םועוור., את הטיהור, והנם נלהבים, אח
הדפ והנחו רותח, את העצביש והנם נרנשים, אח
הפנים והנם מפיקים אמץ ועז, את העינים והנס
מפיצים לפידי נקטה, אה הלבנות והנם נטחצים,
יואיתי המון עשי.־' עיונו, נאיריה ונעלי נהיה
והנם פגרים מתים שאיגם ייועימ ואיגס מרגישים, ואיתי
את הרננים, .,הרועים" של הקהלה היותר גדולה ננל
קהלות היהודים והנס נהוגים כנרםן ביר הראשים של
ראשי הקהלה ; ראיהי צעירים והגה אין להם בעולמם

בלום, אלא ,זביות" של בית טפר לטםחר...
לפגי היום ההיסטורי, 17 אקמיבר, היה

הדבר.
מפלות הנרזל שנהו ונם נעירגו החלו השביתות

וגם — ההריגות כנהוג,.
נוצצות גשפך דם אום, עוללים הורגו נזרועית
אמותיהם יאטות — בשאהן את עולליהן בזרועותיהן,
ובאולם הגדול של שלטין העדה גאספו נמאתים
השם.יהודים, כלם "נאורים" ינ!-,ובם נש רבים מאנשי
הנוי בית הכנסת לנאורים הם, אשד נאספו
לבחו לחם גנאים חדשים אתרים , חתר, אלת, אשר
יצאי בשנה הזאת — לא טכלל ישראל, כאשר קרר,
פעמים רבות, אך — מן הגבאות, שכלתה זמנה,

והשאון וההמולה מה טאד גדלו ביגיהם!
רבים רצו הנה והלום, להשו מלים ושפור,
אחדים באזני טביריהם, קרצו בעיניהם, נענעו בידיהם,
רקעי ברגליהם, הפגים התלהט, השפתים שחקו, או

נחעקמו בנעם.
יליד שלהניח קטנים ישבו אנשים ,נננדיפ",
דוקטורים, אונוקטים, ננקירים, ויחלקו נירוח
ופתקאור, לכל הפוניפ אליהם , ויושפו אח שםוחיחם.
— בל זאח בשביל טה! — שאלתי את אהד

הטשנילים טחעםקנים שנעיר,
— בשביל מה ? - ענני בשאלה - בשביל

הגבאים!... ..',
בדברו הושיט לי *י בוטיפיס : האחד, כהילה

והאחח צהובה.
— הבתה האחח — באד לו — רוצה באלה
הרשוםים נזה, והבתר, העניה רוצה באלה וגם הכתות
הואשיות טחחלקוח לכמה וכטה נחות קטגות, עכל

אחה רוצה דוקא בקגדידנו שויו,.
— וטח בין פלוגי לנילוגי 1 — שאלתי בקראי
את שפיח הקגויוטיפ ובראותי, כי האחו דוםד,
לשני נענין כיח הכנסה בפירט יהיחדית ננלל ,
והצו השיה שבהם, שכלט הפ מגדילי העשירים.,.
— פלוגי הוא שולחני, וכל הבתפונטים מן
השלחנות משחולים לשיט אותו לגכאי, כוי שיוע
שהם םשחדלים בעבורו; אלמוני הוא קכלן וכל
המחפרנםים מן הקנלנוח משתדלים בעבורו וכן
הלאח; בל בעלי עסק יועסק'םשחולים שהעשיו

שבהם יבחר...
-והשאון וההמולה של בעלי העסקים השונים
וההחלהגוח של הגוהדיט'נולד. כל כך, עד שנם
אהרי הפתר האספה אי י אפשר היה להשתיק אח
הנאספים ולדון גבובו ואש, כראוי, על ,הענינים
הננבדים' כעבר השטשים והמקהלה ושבירת המקומות
וכאלה, . עד שהיו"ו היה -אנום. לבטל את האספה

מחיי בני ורשה.

הועידנו, דגים מהם טוואטצים, בגדאזו, להרעים!
ולהכעיס אח נאטאנואהן ואח נל היהודים.יופולנים

עם הפולניפ העקויים יחוו .
הפולנים םתאטצים זה כשנה להפיך אה נהי
הםפו שנםוינחם לבחי טפ," פולנייפ, שהלטיוו יהיר,

בהם נשפת פולין .
היינל איש להתרעם על חובו הזה ו

בל טי שנפשו לא נשחחח יודע וטנין, ני לא
רק הצרקה, אבל גט החונה. על נל עט היושב
באיזו, אף על פי שורים כבשוה בחרבם, להתאמץ
לבל יבלעוהו אחרים ולבל הכרח שפתר טפי.ורעו .
ביהוו, ני הלמוד בשפר, זרה י הוא לעול כנו על
החלטידים ואיגגו מסיגל בלל לחבב עליהם אח

הלמיוים .
בפקצח הצליח חח6ץ ביו הפולנים ינבתיפ
פרטיים הונהגה שפח פולין בחיו שפח הלמוו. או
מהלו רוב התלמידים הפולבים על זביותיהם בבחה"ט

̂לח, ויכגפו אל נתה"פ הפרטיים, של הטט
ואילם אהד' בן הינהגח שפת פולין נם בבית
הספ־ לטסתו של תנות הפוחוים, ונטיבן, אבד

אח וניוחיו .
הםפו הזה, ויכנסו אל בית הםפו לםטהר הפוטיאו עזבי הוגה מן היהודים "הרוסים' *ה ביח
של אוביש, שהלטוו היה כו עוו על ?פי העטה
הישנה, ונופפו שם על התלםיויס היהווים אשו לטוו

שם טעת הבינן ביה"ט .
ואולם נם בעל בית הספר הזר? השיב »ח־י כן
אל לבו;. אפ אפשר להתגהנ ביושר, פרוע ז ה "יה
פה עוורר, של הטמשלה להפיץ פה את חיוחו, ואת
מופרה ? הלך גם י הוא וימחול על !ניותיו נ«ניל

הלטוו גשפת פולין ,
I הםטורגטים הרופים האטת"ם, »»ר בקרוטה עש־ אחינו "הוופים" ז

נאונינרזיטה ובטוליטנניקח בעיונו החליטו זה כגר,
לגתה"פ הגנוהיט שנוופיא, לנלי היוחט פד! לשטןכנודע לקווא' "הזמן" לעזוב את העיו. ולחבנפ
לפולניה החפצים בלפוו בשפת פולין, ודוהיוים
עוורה «ל הממשלה, ובאשר לא הצליח חפצם בידם,"הרוטים" התאמצו לאנוף את אוביש לבל יהול מהיות

חנעו מטנו כדין ומי נ!ק וצער ושבח .
אחר הפקחים ההם חבע מטנו סך if ל ש ח

אלפים רובל, לא פחות ולא ייחד .,.
שלנו העושים כואח, בשעה שאחיהם הרוסים האפתייםואס רעח חהיר, נפש הפולנים על "דווטים"
שפכי אח וסי ובבית אחיהם היחידים ייוחרימוס
כצאן לטבח אז נחאונן על חאנטישסיות, אשו

גבוה בפילי!. ?
פענה ,

(םנולד, לוכות בפטפם). עד כמה נשרשה
עור האמונה בםנולית ט̂לות כלכנ האשכנוים הנאורים,
,פרנקפ. ציים,': ,!ה לא ככר ישבתי כאולם ביר. הנתיכוחאבחנו רואים טר"יך המאורע הוה, המסוגר בעתו[
של המחלקה השנית בחהנר, ב ד י ם ל ו י, ואשתקע
בקיחה עס אשה צעירה ומשכילה, שהיחה כפי הנראה
מ=:ית המפלנות העליונו,-!. פתאם בקשה ממני האשה,
ממש בקול תחנונים, לחח לד. מעש מן הצ־רה לדרך אשר
הוצא־1י מה־ק-המםע שלי. .רק פר. אחה קכונר,, ארוני',
התחננת אלי, כאשר חפצתי לחלק את כל הצירה שלי.
השתוממה' על הבקשה המשונה הואח, ועוד יותר נדל
תמהוני, בראותי כ' האשת ממנה כחפזון א•; הפת הקטנה
כתוך כים-כםפה. ובטרם הספקתי לשאלה אר. ביאור
המעשה הוד הוח, הניע ופן המסע שלי, ואני הוכרחתי
להנורר ממנה. ואולם לאחרי !פן מד, נודמנתי עם האשד,
הפלאית חואת בבית חנחיכות בברלין, ואז בקשתי ממני
לפאר לי את המעשח המשונה, ,דע נא אדוניי, ענוזד,
ד-זגשה המשכלח בקצת מבוכה, ,כ• כעת ההיא היה לי
משנוט מפוכמך בבית־דין, ואני שמעה•, ב• כשמקבלים
ובך כוה (כלומר פת קטנה), ברוך, מירי אדון יהודי
הביא המחנה הו!1ת הצלחה"... — .צר ל' מאד, נברתי,
אבל אצי א י צ צ י ב ל ל י ה ו ד יי גליתי לר. אח נועי. ,אי
אפשר הובר', ענתה האשה כחטר .שהרי באמי, זנותי

נמןופט על הצד הייתר טוב !י

טפני שביתת פקידי הפוסטה והטלנוף לא
נתקבלו היום הטלגרםות של הםונניות הטלנופיות ,

V ו « , י

כרוניקה קטנה.

פר אביגיביצקי(טבלא מקים הרב באוריפה) שלא אבר,נ"הזטן" נליון 232 באה הכחשתו של הציוג
,אדריסד," בקיץ הענר לגייטניד בשביל איזה חסדהודיעו, ני היא היה נין הויפוטטים שהלני להגיש

מדומה שעשר, להם השר.
לואת הנני להודיע גלו, ני ניתב הטורים האלה
̂בין הדיפוטטים, והרב ואת בעצטו אה הרב אבינוביצקי
אבינוביצקי בשעה שואה אותי ונהאדטו פניו ננש אלי
ויאבד כדברים האלה! ,עתה לא יהיה עוד נאודיסה
פונוים, נ' שר העיר נייטנרד לא 'הפיץ בזה, והנשי,
,ארריסד,', תועיל הרבה ב1ה שלא יהיה פוגרום, ני הנל

תלוי בירי הפיליציד,., ."
אם יבא עיד הפעם הרג הציוני דייר אביניביצק'
םפורש,להכהיש את העובדה הואת - הנני לת־וס א־, שט,

;? ד - ר א י ד,.

יעתב אל המערכת.

(טבתכי סופרינו).
י. ליבוי, 13 בניינו.;

אם בכל העדים, העידית והכפוים, אשו ננפיח
הנלטיות, לא נהרפי, נתוגו ונשוםו כתי היהודים,
0עוגיהיהס וגתי־מםהרם ; אפ כנל;!הנפית הבלטיות
לא נחוג ולא נשחט אף יהיו' אהד ולא נגקעה אף
בטן אחת של אשה הרה ולא נקוע לנוויפ אף יינק
אחר — בער בל זה אי א6«ו להאשים, הלילה, את
ד&וליצית והאדטיגיםטרציות דטקיטיות ולנול את
העוןיהזח על ראשן, נחשבנו אותן לעצלות וטתדשלות
בטדור̂פוגרוםים̂נגד̂חיתורים̂ולטחוםרי̂רצון לתטניע

אח הויבולוציה בםרחצי=דםיט יהודים ?
?הפך, הפיליציה והאופיניםטוציה םצון"עשו
̂טאשו ביבלחן̂להנין ̂שביכלחן ואולי ייחו ?כל פח

י? מערי המדיגה:

אולי חשכלתם וםצנ התפתיווהם חם שחניאו
אותם לירי מדרגה. גבוהה נואח בטיםויוהם ונחבוח

חובתפ האנושיח?
א—נ—י,

,פפ!י שחנאפפים לא התגהגי כהוגן",., י
געיוגו .נעה אער בואה , עד אשר גנוה הסחיטהענינים באלת חעפיקי אח הפיחות של "הנאוריפ"
!כעלי החרבות •והכיורים נןוו על ימין ועל שפאל,

יאז נחבאו, בבחיהפ וישהקי בקלפים,..
ונשחחלי גבאי חצוקת לחיות טחוירים חדיר
על תםתחים וינגסו גם הור בחוו לדרוש לחם
לרעבים, קמו רבים ויברח',.. ובהחפצט: לבווח
,שבחו" אגב לשלם את , שבו מורי ילדיהם וגם לחגיד
להם, בי הם יוצאים אח העיר, וגם לםלק אח
חיבותיהם לרוכלים !!מספיקים לחם טוון, ואשר כל

ואולם הרבנים שליט"א שבעירנו ,הנהנאיפהונס הוא רק "הפדיון" של יום ביומו...
תמיו אל הכלים", לא רק שלא בדתו בשעת צרה
ולא עובו אוהנו ,כצאן גלי וועך,", אלא שכנו
תיו נכונים לצאת בותובית נואש תהלוכה של טיליו!
אנשים עם ואשי כהג' הות הקתולית והאונגלית

יחדו.
הנבט טשתיטטים ז

לא טשטה אני,
ביום 13 אקטינר עונו ה&טויוטים הפולנים
תהלוכה גדולה ומפוארה עפ דגלים לאופיים והנשר
הלבן (םמל פולין), ולמען תרז לחחליבח אופי של
נל התושבים, בלי הבדל, פנו אל הקהלה חאוצגליח
ונם אל הקהלה היהודית, ויבקשו, ני נהגיהס ילבו
בראש התהלונה עם רא* כהני הקהלה הקחיליח

יהרו.
והרהנים בנר היו מוגנים ...

האם פטריוטים פולגים נם המ ?
חלילה . נאטאנזאהן פקד, ואיננה זו. לא

'שטעו לו ר
וככל ואח לא הלנו.

האט נשאו ונחנו ברב־ יאח־י העיון חתליטו
לנל' ללכח ?

הלילה לתם טואת. טצםאנואחן חור טועתו,
וישלח להגיד להם לנל ילבו, ויבבדו וישבו בנתיהם
והגם גחבאים שם גם עחת, ולאוגיהמ אינגו מגיע
בלל קול דמי רבטח אחינו הקורא אלינו לקום
לעז ־ת יחיםיהם ואלמניתיהם, לבל יחמי לגוע ברעב

ונקוו ...
אפיו להם :

— רבנים, קיאו לנונור. !
אך הס אינם נזקקים ללשון של פחם כני ארם.
— יכתנו, ואם לא "שר נעיניו טה שיבחני חם, יצוה לאתר לנתונאם יאמר להם נאטאנואהן: "נהנו"!
והם יחהטו, אך נלי פקודת נאטאנואהן 1 נקל הוא
לעשות מה שייא צוחה התווה, אך לעשיח ונר—

ינאטאגןאהן לא ציה — חם ושלום !

I:י 
כרמלי י יי י ' 

^|

: I : Tרפואה בטוחה
לצי שמעתין בשנתו.

ח1לים רניש נשיה ונתי־שאז טהו־וי. —
הדורש תיופח' יקדים tvhvh ̂יטרק*
בת שבע ואודיעהו הכל בפרצות*—

המתיר רק 5 רויכ.
M. BOjTOBOft
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הגונה ן רנסה נקיה ו פ
I .ביתד למוכרי-ספיים וגליוגי עתונים לאחדיס

לאחוים של העתונימ:איני ושותפי מר מ. קויאדוניצקי לקהני יחכיוח את הטבירח
̂,!IIoi!octh» ,*Pyccivaji-raiKiTaj' ,"IIoJiaji-JKn.'Jn» . כנל ערי
"II011M 3apil» ,oBlipineB.̂ iaojlocTIlo :אוצנו, ועור עמוניט נטיckcs והוא הד קולו! •טל המשלגה היותר פריגיפיבית וםחירו רקהקויאוז כעהונים לצורך הכרחי אצל כל איעו ר\ורע ק־וא , ובסרט העתוןכנאד לדעח נבל יוש את הנעז!ת בהעולם הגוול בכלל ובהכירה בנ!דם, היתתנננליל ידוע. נהעת הןאח, '.!ישר נל גווינ' רוסכיה פכל המרוות .יהסמלגוח? «Pyc. Ta^,»,1"1&11 אחך̂. הואינםכי• משיש! לאלםיש ולרבבות ככל עיר ועיי (נקיוכS.(8000-1 בכל 'וטOC0O לםזול
הקודם יוכה להיות הכוכ! היחידי בעירו,לי פחות או יוור, או אדה שיגיעו לי םרוטקעיה מהנוכריש—נאטנימ בל, ערוכה.טנתבים בעבודהנו בםרבז הכספים(בתור מוכית של הר"ר םנדלשטם) ועידועישrcmim , יושכי-ראש !גוברים של אגדות ציוגיות, rr» לו עשנו הליכתצריך יהיה להשאיר בידינו עיך 100—50 רו"ב בתור ערובה. בתו מסחרבמכתב ואעלח לו אח כל הידיעות וההנאיס הנחוצים לו לדעת, וכשנגעו בינינובהוד םובגים בכל עיר ועיר, נשכר הנון, החפץ להיות סוכנמ יטנר. אלילואיז cum לנו אנשית ישרים, חווצים וםוטחים לטכיות עתונים
KIEDt, M. *iTOMiipoiiiui 15, M. UblBYJlbHHKy. :1025-3-1 __ י ?תנתבה
קא; ויך יערער אינערצ"גען אין אפטישען םקלארבעםטע בעהאנרלוננ איןבילינז םוייועןפיר אננראאינ דעטייל פערקייף
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$&דאיךזוךאנ?נטן!ך3ז8
̂ע שטעדט אובל עטעט̂יך אץ'א
̂ק וועליכע צו שעדקויפק. שפייז.א"טיק
tj'iH זי!נען נעטחיג אץ יעדען היו

J נוטע בעוימוננ: אדרעסייעז
B. T. EmnTE(tHy-JrH6auai

a0-H5-720 __'__ : - • -י .י

די.חליפות מכתבים ו
̂םעשה, אח הטטןלמריד ; הכפולה הטכהלטו הנודע נוומא! ?ינימד, הלכח 
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I ?̂ נור םיט עטליכע רו
קק יערער מענ* גיי ויך *ויפין אדי
חדו א ברין* n 1 מאגומע פרנםה איינפיהרען, אדי ווי אי! ̂ערען לב 1ו עו־ק

לבל דול«« ארדעשפע*
H. Unfl;p1n'1" BapTiaBa. ,
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Ma B̂p& creapnQOBuxi ccWoS
M. «t. UyRepmaHy Oflecca,Eiaiopnn., Xi 86.

337-10-1

M דאקטאר טעדיצין
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9 איו א־ביגרצעצאנען
| אויף קרולעוו־םקע 29,
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