
הודי, ייל שלש פעמים בשבוע מכתב עתי להרשות, לספרות ולמדע, ולכל דבר הרצוי לאיש י

מאת

ישראל רוב פרומקין

יירות אחג"י שמחוץ לחומת עיר עיר קטנה נתוםפה על ע

קדשינו.

 הגביר המפירסם חסיד שבכהונה הנדיב כמיהר"ר ד ו ב ע ר
י

ה א ר י נ ש ט י י ן נ"י מעיר ראדיםישול אשר ברוסיא הואיל להרים

מכספו תרומה הגונה לתכלית בנין בתי מעון לעניים משלומי

 שבכולל ו ו א ה ל י ן הי"ו בעיה"ק ירושלם ת/ ולע"ע
אמוני ישר*1

ה ויתחנכו בדייירים איה"ש בי ו ם ̂מרו ארבעה עשר מבתי מעין ̂ה נ

ג' נ"נ טבת דנא. הבתים האלה כשם שהנדיב הרים את

תרומתו בעין יפה כן נבנו בעין יפה ומצוינים הם במינם וכל

הרואה אומר ברקאי כן מפאת מקימן יכן במרת בנינם ויפים

ושכלולם פנימה וחוצח. ובכן יקירי ירישת"ו ותישני' מאחב"י

היודעים להוקיר את טובי• עמנו ונדיבי' מתבקשים לבוא לחנוכה וי

ביום המיועד בשעה ך טורקית לתת כביד ויקר להנדיב שיהי' על

עצם תרומתו ועל עינו היפה, ולברכו כי הבונה ירישלם יפקדהו

בדבר ישועה ורחמים, ולתת לו יד ושם טיב מבנים ומבנות להפקר

בזרעא חייא וקיימא במהרה דידן, באריכות ימים ושנים טובים

בעושר וכביר וגדולה עד כי יבוא שילה בב"א.

מורשי הנדיב שלימ"א.

ברוך מציל גבול אלמנה,

מחיר מודעות:

לפעם הראשונה בעמוד האחרון כל שורה גרוש וחצי
כעמוד הראשון כל שורה שלשת גרוש,
כתוך הפנים כל שורה חמשה גרוש.

לפעמים הכאות הנחה.
לחותמימ הנחה £ 10 מחמחירים הקצובים.

מאמרים שאינם מתקבלים, לא ישובו לבעליהם.
ים לא יקובלו.

מכתבים כלתי חפשי

שליט'יא אב"ד יפו והמושבות ת"ו.
אנחנו הח"מ אברי עלךון, מהשובתים בחריש
ובקציר בשנת השמיטה, הננו פונים בזה לכ"נ שיחי' בדברים

אלה, ע"ד אשר אברי מושבתנו טוענים עלינו א) כי המה

יסבלו היזק מהשכנים הערבים משביתתנו בשמיטה הזאת.

הנה אחרי שקרקעותנו הגן בתוך וסביבותיהן הקרקע של

הערבים זרוע, אין כל מקום פתוח לפניהם לבוא לתוך

הלקת אדמתנו לרעות בהמתם, בכ"ז למען להרגיע את

רוחם של אברי מושבתנו, הננו נכונים לשבור את השיך

של הכפר שהוא יעמיד שומר רוכב על סוס לשמור את

שדותנו הבורות בשנה זו: ע"פ בטוחות נאמנות מצד

תתנו השיך, ב) ומה שהם טוענים כי המה יסבלו משבי

מהבהמות שילכו לרעות בין השדות, הגה בשנה העברה

התאספנו יחד וערכנו פ"כ, שאין לשום אחד מאברי

המושבה לתת לבהמותיו לרעות בין התבואות. כדי למנוע

הזיקות, כאשר תקנו דבר זה ביתר המושבות. ג) ומה

שהם אומרים במסדה אס יבאו הערבים לרעות בהמתם,

וא''כ־יבאו הם לגרשם, יוכל הדבר לבא לידי הכאות
וסכנות נפשות, הנה אין להם ולא לגו לעשות דבר כזה,
השומר שיעמיד השיך הוא יגרש אותם, ומה שיהי' איזה

היזק נשלם אנחנו, ד) ובדבר העשור, אם הממשלה תשליך

המם על הקרקע, הנה כל מה שיפםוק רבנו הגאון שליט"א

עפיי ד "ת נשלם במלואו.
ותנים ש"ח וועכסיל עם בטוחות ועל כל זה הגנו נ

ע"ם שיצוה עלינו רבינו הגאב"ד . שליט"א.

ומה שטופלים, עלינו, כי כל מעשנו בעני ני השביתה

בשמיטה הננו עושים מנפשנו ודעתנו, הננו להזכיר לפני

מדנו לפניו ושאלנוהו א, כי בחדש השון ן
הגאב"ד שליט"

דברים אחדים בענין היתר השמיטה, ובין הדברים הניד

לנו מפורש: כי כל איש ישראל שבידו לקיים את השמיטה

בדוהק, ובשנה הבאה יוכל לעבוד את אדמתו, ולא
לנטש אותה ולנסוע להו"ל, עליו ההובה לשמור את

» מחיר ועליון הזה «3

̂ןז מכ'טרת עיון הרימי T ־ :־- T י : ־VV • י T•על ך)ר-ו.בה עליי־־
̂ם הרימי אדי־ י " י : ־ T •TI : VV • • -בכה קולך מבשרת ירו-ש
חיךאי וגו' (ישעיה מ' ט')

שתי עשתות

מחיר החתימה :

>>iv לשנד לחצי שנר. לרבע

כירושלם 10 פראנק 5,50 פר —.3 פר'

בארצנו 3 ג • —.7 , —.4 .

" 4.50 
בחו"ל 15 , —.8 ,

ברוםיא 6 מ' כ 25 ,3 רו"כ 75 .1 רו"כ

כסף החתימה ומחיר מודעות לשלם במוקדם

תכן הענינים

ברוך מציב גבול אלמנה.

בדבר שומרי שביעית.

טעלעגראמי דייטער

יפו 'איש יפו .

בישראל.

קהל רפאים דל עגרי

מודעות.

מבתב גלו/

ב"ה ט' ו טבת עת"ר.

לכבוד רבנו הגאון ובו' מרה אברהם יצחק הכהן קוק

בדבר שומרי שביעית.



גרויי לכלל האומה !  זכות ?
7
מיטה כהלכה, וזה יחי הש

 שדבר .בחום נפש הסכמנו
?
ובשמענו את דבריו דק/

בנפשנו להיות בשובתי השמיטה. ושאלנו את מרן הגאי "ד

אם פקידי המושבות יצערנו ע"ז ע"ז השיב הגאב"ד:

ע"י פראנק פםק עטו
""
"כי בעת שעשה את המכירה

בפירוש, אם ימצאו אברים שישבתו בשמיטה אל נא
יפגע בהם 1 והוספנו לשאול! אם יש ביכולת האברים

האחרים לעכב בנו, ויענה לנו: כי אין להם כל צדקה

להפריע בעדנו ממצור, גדולה כזאת, שאין לשער

ליצות נפשו הטהורה והקדושה רוממותה, ומרוב שמחתו וע
הביע לנוי ברכה בכתב, וכי יעזרנו השי"ת בכל אשר

נפנה, ונזכה לקיים את כל המצות התלויות בארץ, , אך
למען השלום שלא תפרע הננו נותנים את כל חבטוחות

הנ"ל שלא יסבול שום אהד ע'יי שנקיים את מצות השמיטה
כמצוה עלינו, ונקוה להשי"ת כי בשמיטה הבאה יהי'־ כל

 הפקעה'
"
ישראל בשובתי שמיטה בייי שום

שלמה ווייםבערג' ?

שראל חיים ארקין י

ישראל ארקץ.

י ר ו ש ל ם. לא יכולנו להאמין לקול השמועה אשר

עם ד' מעבירים על אחב"י בהמושבה.... ת"ו כי התאספו

בתים בשביעית לקראו לאםפתם את אלה השו

כדת ־;יל התורה הקדושה, זהפדדדום וגיזמו עליהם

דני הפחדות וגיזוכדם (אשר אין בכמה י

בהם ממש) אס ישבתו בשנה זו של שביעית. היאומן כי

סופר שיעשה זאת בישראל המוהזקים אצלנו בחזקת י

כשרים ויראים ? שיחיו חייו מחטיאים לאתרים ולבוף את

רצונם לשמור דיני שביעית ראים וחרדים לדבר ד' וב הי

כדת וכהלכה, איך תחיה בזאת בישראל שיקנאו בשומרי

תורה ומקיימי מצות שביעית ההמורה, ויפחידו וינזימו

עליהם למנוע אותם ממצוה רבה גדולה וקדושה כזו,

יאיך אפשר דליבא בהו איזו דנמירי וידעי הלכתא, שאחד
מכ"ד דברים שב"ר מנדין עליהם הוא המונע רבים

והוא ברמב'ים ה, ת"ת פיו הי"ד צוד, ( מלעשות מ
אות י"ה) ואיך אפשר שלא ידעו שת"ל כי ייא אלמן

חכמי תורה ובתי דינים שראל מרבנים ו י

הכריח מדו נגדם ברבר נבלד/כזה ל אשר יע

לכו דוסא בדרכם' לאחרים יראי ד שי

ולכן לא נוכל להאמין כזאת בשום אופן, ונקוה שבטה

ימהרו לברר לפנינו אמתת הדבר כי שקי שמועתנו.

צדס ולככוד תוה"ס ולמען האמת וה

ושומרי מצותיה.

ושלס תו"ב דישא יר באעה"ה בד"צ דפה קרתא ק
יום א' ער"ח טבת שנת עתר לפ"ק.

משה נחום וואלענשטיין ן ליפמאן דוד במהר"י ז"ל
ארי' ליכ בהרא"ד ז"ל - יוסף יהודה בר"ד הלוי ז"ל

צבי פסח £ראנק j אברהם בלא"א(מו"ה דוב הכהן ז"ל.

(טקום החותם בידה"צ) .

גם אנכי נבהלתי ונחרדתי ושמעתי ותחתי

שמועה הנוראה הזאת לכיף הר רגז ל א

כגיגית על יראי די וחרדים על דברו, ולהכריחם ללכת

בדרכי אחרים אשר מסלם יגיד להם לסמוך

דועים, והרי כל המחטיא את תרים הי על ההי
הכירו וכ ש"כ את הרבים הרוצים לעשות מצות הרי חטא

וטחים בה, הרבים תלוי בג והרי כל איש בדרכו ילך, והב

בטוחים אנחנו בי חסדו יתברך שמד יסובבם וכל רעה

בררו לנו אמיתת הדברים אליהם לא תאונה. ומהראוי שי

וירגיעו. בזה את רוחנו הפוער, ויהי' נועם

ה' עליכם כברכת המדבר בברכה לכל יראי ה' באמת

כם ר"ח טבת דבר אלי ביום כ' לסדר כי פי המ

עתר לפ"ג. שנת ה
חיים ברלין בהגאון אדםו"ר הנצי"ב זצ"ל.

(מקום התיתם)

ל י ס א ב א ן 27 דעצעמכער.-- המש אניות קמור ושתי'

אניות תורן נטבעו בסערת, בחוף $פ!*רט$, ועוד שבע אניות קטור
ושלש אניות תורן נזוקו. רוב האניות דן אנגליות ואשכנזיות, מי
נהר דורא גדלו ?ארבעים דגל. שטף -המיס בספרד ופארכוגאל גדול

מאד, כפי־ים שלמים שוטפו ויהיו לאל.

הבאנקיי הגדול ערנסט מענדעל־־ ברלין יום הנ"ל.~~ מת

זאהן בערטהאלדי.

ג ו א י א ר ק יום הג"ל.— ברקים דרעטים שלא היו כמוהם
חרונות, היו בימים האלה במחוזי מזרח אמעריקא/ בעשרים שנה הא
חמשה עשר אנשים נהרגו פת. שלשה אנשים נהרגו,, ואלף וחמש
מאות נשארו בלי מעון וסחסה לרגלי הסערת שהיתת בטשילד.
כפהילידאלפהיא ירד שלג ויכם את הארץ בגובה כ"ב אינטשים.

המסעות מעבטות אורחותן.

ל י ס א ב א ן יום הג"ל.— המלך .עמנואל יבא לאפארטא

. . לבקר את החורבן שהסבת הסערה ושטף המים.
י ג' י ד א 28 דעצעמבער.—־ הכיריבי נסע מפת באנית

הקטור איל̂ מחרוסא, לאיל ו אדג/
ק א נ ס ט א נ ט י ג א פ י ל ינם הג"ל— הגראן וויזיר התפטר
ממשמרתו. הנסיבת בלתי ממארה, אך לפי הנראה מקירה
בההתקוממות נגרו שנראתה בעליל. באסיפת הפארלאמענט בשלשה

עשר לירח הזיז, שעמלו להורידו מפקודתו. בגלל הי שיום הניתן
לחברת לינטש להעכיר אניות קטייר בנהרי פית וחדקל̂, אשר

אמנם לא עלה בידם.

קאנסטאנטינאפיל 2y דעצעמבער. — השולטאן היה

ניטה להפקיר את סאיד פאשא (ראש הםענאט) לגראן ורזיו/. אך
שים

 י
hy כת האחדות והתקדמות דרשה כי הנהן המשרה הזאת

חאקי כיי ציר ממשלתנו ברומא, וררישתם נעשתה. חאקי ביי
הופקר ייסר מיניםטעריום חדש. לאחד מסופרי רייטער הגיד הויזיר

שעבר חילמי פאשא כי הוא התפטר ממשמרתו מפני מצב בריאותו,

תמורה במצב עניני
' 
והחליפות' בהמיניסטעריום לא תביא כל

הפאליטיק הכללים.

ע נסע
שומכורג ליפפי ברלין יום הנ"ל.-־' הנסיך םאריץ מ

לאוגאגדא בלוית. התיר הגורע גראף פ£ייל.

30 דעצעמבער.— יחיא איפענדי קאנסטאנטיגאפיל

לפגים ראש כהני} הדת כמצרים, יפקד לפ"ר מכ"ע אחדים לשיך

איל איסלאם בהמיניםטעריום ההדש בתוגימה.

לעגראמי דייטער.  טע
"

עוד מעט וזכינו למעל בין שני עברים, ורק יכני משפהת

האחד בטלו הדבר.

ומעשה שהיה כך היה:

אחרי החנכה או כמו שיקראו לו היהודונים חג המכבים
התבוננו חברי הפועל הצעיר ודבנותייהו כי בעיה"ר עבר החג בלא
פיקניק" ולצרף אליו איזו

" 
מעשה, ולכן נמנו וגמרו לעשות במו"ש

מחזה, והעקר לקיים אחרי כן מצות רקידה בהני קקי חורא.
וימכרו כילעטים ויקנו גם הערביים ויקנו גס אלה מהפמסים

פו. י



רוסיא

שתדלות מיניסטר ההשכלה נתקבל פטרבורג. — עפ"י ה

הרשיון מאת הרוממות להניח אל הכהינה הממלכית לפני הקאמיםיא
ורידית של האוגיבירסתה הפטרכורגית את שתי היהודיות, שגמרו הי
חק למודן בפאריז, מרת סליאוזמרג ומרת פליישיץ, אחותה של

הפרקליטית חמפורסםת.
— הםינאט בירר כי היהודים שאינם באים למלא את
חובתם כצבא והנענשים כשביל כך לשלם כסף ענושים בסכום
 בדיני

 י
שלש מאות רוכל, נתבעים עם זה לבית דין כעוברי עברה

נפשות.
— הדיפוטט ל. נ. גיסולוביץ מוסיף לקבל הרבה השתדליות
בדבר עיכוב גירוש היהודים ממקומות שונים. כמעט בכל מקום
רושים כגגד החוק ומפריעים הפרעה גלויה את הצירקולאר נעשים הגי

המפורסם של פ. א. סטיליפץ.
מווארוזיז נשלחו .כמשך שבוע אהד עשר משפחות &ל
יהודים היושבים שם מככר, והשתדליותיהם הרבות בדבר עכוב

הגירוש לא הביאו לי*־ום הוצאות.
־פ. הירציל, שהתישב מפטרבורג גורש העוזר בבית המסהר
בפטרבורג עוד לפני פרסום הצירקולאר, אבל גשאר בלי משמרת
עבודה מסבת מהלהו, לפי ברורי אדמיגיסטראציא, .אבדה לו עם

משרתו גם זכות הישיבה בפטרבורג.
.כל היהודים שישבו בהקילוניא מהפלך הטאכרי מגרשים את
פדישיב, במחוז מיליטופול, אף כי עפ"י פקודת הרוממות• מיום 10
אוגוסט שנת- 1903, הוכנסה המושבה פרישיכ בין יתר מקומות אל
בירר" כי פקודת הרוממות

" 
תהום המושכ, אבל דפריםטאב המקומי

מסה"ב הנקראת גם היא ולוניא כי אם על תחנת חלה לא על הק
בשם הזה, הנמצאת במרחק .י"ח ווירסטאות מן המושבה.

ע"ד עובדות בדומה להן מודיעים עוד מהרבה ערים אחרות.
—־הוד הקיסר הואייר1 לתת חנינה לעשרים וארבעה אכרים
במחוז רוסלאוול בפלך סמולינםק, שנדונו ע"י בי"ד הגליל המוהיליבי
בגלל השתהפות באספה המונית שפרצו בכחות מאוחדים ע"י
משכנותיהם ונומית אלה יהודים, ל התעיררות הבאה משנאה גזעית ואיק
וחנויותיהם של היהודים והרסו ושדדו את רכושם וסתורותיהם,—

לישיבה כבית האסורים לזמנים שונים.
— פורישקיביטש שלה צירקולר לכל האגדות העומדות תתת
השפעתו כי תשתדלנה אצל נשיא השרים שלא תבוטלנה ההגבלות
הקימות כעד היהודים, לאסור עליהם לשבת בערי החוף, וגם לא

לתת להם משרות צבוריות.
— המצאה הדשה המציאו גיברנאטורים אחדים לגרש

שראל. בי

רוקחים יהודים מן דכפרים, הם מטילים ספק באסתת התעודות

ומגרשים אותם, ואחרי כן כשהתעודות מתאשרות מתירים להם

מותיהם, אבל בין כה וכבר יושב רוקת נוצרי במקום לשוב למקו

הזה.

אודיסא. — הד"ר אבינוביצקי הגיש בקשת פט ־דין. על מקומו

נתמנה הרב ר' שמואל פולינקובםק,.
— מועצת הפרופיםורים של האיניבידסיטה הנובותסית

באודיסה העמידה לפני ביה"ר תדיסציפלינארי את הסטודנט של

וניבירסיטה סטאגיגרוש, הנאשם במעשה נסיון לשחד אותה הא

בכסף את ראש הפקידים לענינים מיוחדים אצל הגראדונאצאלניק,

בינוביצקי, שהוסר סקורידין, הפקיד הזה עשה בקרת למעשי הרב א
מפקודתו, הסטונדינט הנזכר הציע לפני אשתו של סקורידין שחד
כסף בסכום של שגי אלפים רובל אם ישיב בעיגי הגראדונאצלינק

טולמאצוב את אבינוביצקי לכבודו הראשון. סקורידין מםר להגרא־

דונאצלניק טולמאצוב הרצאה בדבר מעשה הסטודנט, שעשה את

הדבר בשם אביגוביצקי, והנרארונאצלניק מסר את הדבר לשלטון

האוניבירסיתה.

מולידיטשנא. — בעידגו קרו שני מקיים של המרת הדת,

לפני תורש ימים המירה דתה כת אופה והלכה אחיי מאהבה,

משרת בבית הנתיבות, ,עכשיו המירה דתה בת איש עשיר וחשוב

בעיר, שהתאהבה בפקיד הטלגרף אשר בדיווינשוק פלך ווילנא,

אביה הפריש לה אלף וחמש מאות רובלים לנרוניא וגם מלבושים

ותכשיטים, אך הבת משכה את ידה סכל ־הרכוש ונסעה לווילנא

וקנתה שם סחורח בחנות מאנופאקטורית ושלחה את הסהירה

לביתח ובעצמה ברחה אהרי מאהבה, בהניע השמועה' להוריה

התעלפו ואחות המוסרית שתתה כוס רעל, וברוב עמל הצילה

הרופא והשיב את רוחה אליה.

יאלטא. — בעת חאחרונה הרבי לגרש את הירודים מיאלטה,

עתה נתקבלה הפקודה מאת המיניסטר לעניני הפניס הנותן את

יפוי הכח להפוליציא לתת ליהודים תעודות של זכית הישיבה

עם.?-. יש להגוברנאטוד הרשות לגרש מיאלטה
^
בגבולות יאלטה

בכל רגע שירצה את היהודים, אם ימצא את מעשיהם ועסקיהם

למזיקים;

־ קרמניץ. — נקיאו לצבא שני אנשים : נוצרי — פיגיל,

ויהודי — קיגיל, מספר תגורל של פיגיל היה קטן מנורלו של

קיגיל, ובהקרא פיגיל לבקורת נכגס בשגיאח קיגיל תחתיו, חברי

הערכאה חשבוהו לנוצרי ויכירהו לבלתי מוכשר כלל לעבודת הצבא

ויתנו לו תעודד. לבנה. קיגיל יצא אח"ז מבית הפקידות ויסע לביתו,

כהגיע אחרי כן הורו של קיגיל ולא נכנם, נענש לשלם קנם של

שלש מאות רובל, ליום המחרת בא פיגיל ויתלונן ע?־1 אשר לא

קיאהו ער כה לבקורת, בעור שחבריו בעלי גורלות יותר גדולים

 בעיני הערכאה ויעינו בהזורנאל
'
כבר נק־אי, הדבר היה תמוה

וימצא כתוב, כי ככר בקרו י ו וכי הוכר לבלתי מוכשר — *ולם

אחיי אשר פיגיל עמד. על דעתו, כי עור לא ביקי, בקרוהו שוב

 העירונים, שקיגיל שייך
 י
ויקבלהו לצבא. עפ"י מקרה נודע לזקן

להבלו, כי על קיגיל הושם קנס של ג' מאות' רוכלים ויבוא לעירנו
וילך אל הערכאה ובדוב עמל עלה בירו לפטרו מהקנס ואת קיגיל

הכריחו 4בוא אל עירנו לבקורת שגיה, וסוף דכר היה, כי לקיגיל

בתור יהודי נהגי תעודה ירוקה, י ובשנה הבאה עליו לעמוד שוב

לבקרת.
מוםקוא.— להקומיסיא שניסדה פה לבירור זכות הישיבה
של היהודים במוםקוא גשלח מפטרבורג פקיד מיוחד מאת המינים"

טריום לעניני הפנים להשתתף בעבודותיה. בקץ השנה שעברה

היה היחס בחוגי השלטון ניחר. לטובת היהודים והרבה מהביי
הקבינט תמיניסטרי נטו לפתור את השאלה בדבר זכית ישיבת
הירודים במוסקוא בה־וב, אבל בעת תאהרונה מורגש שנוי בזה

1 
לרעת היהודים.

ווילנא. — נערה עבריה אמרה להמיר את דתה ויהי בלכתה
בבקר לבית הכנסת הכי עלית 2 יהודים מבתוץ, ואל בית
תכניסה נכנסו <i נוציים שכורים בכסף וירוטפוה בקיל כי נתעלפה
וישאוה ההיצה, אולם עד מהרה נודע . לקחל חמאורע ויקומו על

האנשים ויצילוח מידם. שני חידודים וחפושה הנוצרים נאסרו.

אוםטריא.

ו ו י ן. — בישיבת הפרלמנט שהנשיא מר פאטטאי ישב
ראש התנ£ל הנואם מיסלאוויץ, ביתמי קליריקלי, באופן גם על
היהודים, והיושב ראש שעליו להיות בלתי נוטה לאיזה צד, האיר

הפרוטיסטאנטיס שאינם נותנים ליהודי לדרוך על אדמתם ויחד ומ

כלם באו לדאות במחזה ולקיים מצות דקירה כבנות ישראל הללו

ן חפצו גם הן בזאת.
י
שבכל לב

ויהי ביגיע זמן דריקוד וכל אחד הזםיןבאת המחוללת

שטובה בעיניו, ומשום מעשה שיפה לו השתיקה פגע א' הבחורים

בכבוד רעהו,. והלז תזמינו למלחמת השנים.,

לככר לדזטגו העדים ור'סנדקיס,. וככר קנו למו איש כלי מות,

ויועדו גם את המקום, אך עפ'"י סכה גורע הדבר למשפתת האחד

וירעישו העולם, והדבר נתבטל בעוה"ר.
הנה כי כן הגענו עד פה! ואין מתעורר ואין עימד בפרץ,

אכן העומד בפרץ עליו להסתכן בעצמו,. . ומי יחפוץ בזאת, ואחר
כילי האי ואולי."

" 
כל אלה

תמול ירדו ב"ה, גשמים מרובים וידיו את האדמה אך

בהמושבית הדרומיות כמעט שהעביר המועד, את הפול לא יזרעו
עוד, והשעורת תזרע מספק אם תצלח או לא.

הידיעות מליבורפול אינן משטהות את לב בעלי הפרדסים,
שומרי תורה" מפרי הפרדס

" 
את המקת היותר גבוה קכיריה חברת

שכפתה חקור, והוא, ערך 3 פראנק לתיבה ארנג'ים, ויש שלא
פרנק.

' 
הגיע להם רק 2

כמובן המקח הזה הוא נקי אתרי נכוי כל ההוצאות.

הים סוער ורועש מתמול ועד עתה, והאניות שעמדו להחוף

נסו על נפשן.

 איש יפו.
- ־ י



:פנים להנואם, ויראה לו לו בגלוי את הסכמתו, ויקומו הנבחרים
היהודים שטרויכר, שטנד וקארנדא ויקראו על זה הגר, ושטרויכר
אמר כי אין היו"ר ראוי להיות ממלא מקום הנשיא, אה̂ר

שבהנהגתו ממיט קלון וחרפה על הנשיאות.
לאבור. — בעירנו הקטנה יסדו חאנטיסמיטיס חנות משתפת
במטרה להסיר את לב הקונים הנוצרים מאת־י תנותו של הסותר
מרדכי הדפן, ובראות העודרים כי העם נוהה אחדי הסוהר היהודי
הכריז הגרף טשעכעני כי האיש שיקנה את צרכיו אצל היהודי

לא ימכרו לו בימי החורף עצים להסקה, ביערותיו של הגרף
qהקרובים אל .העיר, אופן קונקידנציא זה הכעיס את היהודי ויפרס
את הדבר בעתין האיפיציאלי .של המחוז, ולא יכלו המתחרים
נשוא את החרפה ויתנפלו על היהודי כעתינם ויטפלו עליו אשמה
בי ידו בהבערות ההכופות שהיו בעיר, על האשמה הזאת תבע
היהודי את מוציא הרבה לדין ונענש לשלם 200 כתרים קנם,
־לסבול הוצאות המשפט, ולפרסם את הפסק בעהון של האגודה

האנטיםימיטית שבו נתפרסמה הדבה.
סמבור. — מסדר אותיות נוצרי ירה באקדת את חחייט
היהודי שנשר, נו כסף מלאכה, וקבל ממנו, בעד סירובו לשלם
מכת לחי, הידורי נפל ארצה מת, והרוצה נתפש ועמד לרין בבית
דין של שופטים משבעים, כלם נוצרים, ויצא זכאי וצדיק, הנה

כל הורג ירורי בגליציא לא יאשם.

אשבנז
' הקינגיס לשפה ולקולטורה

ברלין. — התחילי ישיבות
העבריה, ששנים איש בערך מארצות שונות באו לקהת הלק, ביום
א' (19 לחו"ז) נשא מד סוקולוכ נאום ע''ד ערכה של שפת עבר
ויסיים את נאומו כריפורט משמח כי הנסיונות שנעשו בבל מקום
להחיות את שפת עבר עשו פרי וגם הצליחו. הנאום היה מצלה

 י
מאד ועשה רשם גדול על הנאספים הרבים, כדי 800 איש בערך.
'לפנות ערב ה-,יה הישיבה הראשונה, והיא התעסק
בשאלת: בקשת דרכים לחחיוח את הדבור העברי בין היהודים
שבנולה כמו שהיא חי בץ אחינו בארץ ישראל, וביותר במושבות

שבארץ ישראל.
האטי. — הוער הפיננסי החליט בקול אחד לדחות את
סיר את השחיטה היהודית בבית הטפיחה הצעת שלטין העיר ̂ל

העירוני.
ב דיר םלוגדי נתמנה לרב

י
דירקהיים. — .על מקומו של הר

ד"ר שטקלמאבער. היהודים ההררים מצטערים כי על מקום רבם
האורתודוכסי בא רב ריפורםי במקצעת.

המבורג. — באשכנז יש הק כי באספות מותי־ לדבר רק

אשכנזית, אולם כיוצא מן הכלל התיר שלטין העיר לדבר בקונגרס

הציוני בכל לשון שרוצים ונס בעברית.
— ראשי הקהלה הוזמנו להשתתף לסתת חלק בפתיחת
הקיננרם הציוני, ולא קבלו את ההזמנה, באמרם כי לא במחשבות

הציונים כפתרון שאלת היהירים מחשבותיהם הם.
קארלםרוהע. — בשנת 1903 היה מספר היהודים בנסיכות
כדן 26008 נפש ובשנת 1907 ירד מספרם על 35819, בשנה

הזאת היו 212 נשואים כשרים, 18 נשיאי תערובות.
,ניישטאדט. — יועץ המסחר א4כרט פרנקל שמת לא ככר

הניח 200000 סרק לצדקה.

יטניא בר

לונרן. — המנזה מד אלים א. פרנקלן שמת לא כבר הגיח
צדק־־' שינים, יהודים ובלתי יהודים, את :כ' אלפים לי"ש לם־סרי
המנה היותר יפת, סך 3000 לי"ש לקחה הכוארד איו גוארדיאנס
העברית. היא כמעט היהודי האנגלי האחד שזכר בצואתו גם את
.בתי הת"ת, את זו שברהוב גרייט גדרן בסך 200 לי"ש ואת אלה

שבקומרשל רויד ובבטגל גדין במאח לי"ש כל אחר, ויש רק

להצטער כי שכח המוריש את שני בתי ת"ת, את חבריק לייגי
היותר נצרך מכל בתי הת"ת האחרים ואת י הרידמינם דוידית

החשוכה ביותר בשטת הלמוד שלה.
בין העזבונות יש

 י
— נתפרסמה צ-יאת הגברת איטירברג,

עזבין בסך 50 לי"ש בעד מ ם ד י צ ד ק ה כ ע י ר ט ב ר י א לפי
•ראות עיני הרכ ד"ר אדלר, וסך 250 לי"ש שהדכ ד ־ר אדלר

יקים מטה בכית החולים החרש אשר בירושלם.

— נתפרסמה צואתו של סיר בנימין ל, כהן שמת לא ככר,
לצדקדעסך 5125 'לי"ש בזה וחניח הון בסך 285282 לי"ש, מזה

הרב ר'''ר א־.v מ™ לי.'« וגש א̂ת שעונו ייחזהכ..

— לרגלי התגפלות מצר הליברלים על הלורד רותשילד#
וועםט מיגסטער גאזעט"

"
בדבר שאלת הבודזעט, כוהב מר זגגוייל ב

בשבחו של רותשילד כפילנטרופ וכאוהב עניים, ואומר כי לזנגביל

הרשות לקכל מבית ,הבנק של רותשילד לצרכיי האמגדציא סך

של עשרת אלפים לי"ש, והוא אהד ממאה שרותשילד נותן ידיו

סכומים גדולים כאלה לצדקה.

— כשנה העברה היו בארצנו 1756 גשואיס עברים
(בלונרן. 1247 (מזה 1019 באיסטענד) 177 במנשםתר, 117
בליעת, 22 במדינת ולס, ויש לראות בצער כי מספר הנשואים
שהיו הולכים וגדולים מדי שנה התחילו להיות מתמעטים ופוחתים

בשנת J 906 היה המספר 3'8 לכל אלף ובשגת 1907 ירד ער

2י7 ובשנת. 1908 ירד עיד עד 3,6
־ ־ בין אלה שזכי לקבל את התואר .B. A באוגיבירסיתה
בעירנו יש גס הצעיר יצחק אירק חירציגימליעדז (כנו של הרב
הירצוג) אין התואר .B. A עושה עלינו רשם גדול, כי לא .נצרך
לזה כשרונות טובים מבינוניס, אלא .B. A צעיר עם זה גדול
בתורה, בקי ומחדש חרושים בפלפולא דאוריתא, רנה ההדוש

שראוי לשמיה בו ולברך עליו. ראיתיו בראשונד. בהיותו עדיין
עלם קטן ונער ואז כבר הראה כשרונות בלתי רגילים, ואז כבר
אמרתי לאביו: לאט לנער הזה כי עתיד הוא להיות לגפן אדרת,
ואני כטוה כי היהודים באנגליא חחרדים על דת יש מהו בצעיר הזה
שהולך וגדל על פלגי ההורה והתכונה וכל עלויו רק מעצמי, נקוה

אנגלית. כי הצמח הזד. יעשה קמח, ויהיה ברכה להיהדות ה

— בית החולים המיוחד למחלת הסרטן פיסם קול קירא
לנדבות. הוא מבאר כי ההוצאות לרפאות את. המהלה הנוראה
האכזרית הזאת רבות מאד וגדולות, מ^בד זה רבה לפעמים וגדולת
מחיר הכלכלי. של הולה מן ,המין הזה, בבית התולים מניס עתה
אנפים הרשים למינים שונים של המהלת תהת הנהגתם של

מימחים ובקיאים כהלקי המחלה השונים.

ל א נ ד א ן — ביום א' היתה האספה השנתית חכי'ר של
שלטר" (הכנסת אורחים) בראש ישב מר הרמן לנדוי

"
בית ה

נשיא המסד ומיסדו ואחרי שהזכיר את החברים שמתו :
מר אליס פרנקלין, ס. א.לכסנדר. וי. מ. שוואב דבר על פעולת
הבית לטובת הגרים הבאים, ויספר מקרים אחדים שעל ידי
השלטר נצולו מהרס משפחות שלמות. הנה דוגמא אחת, לגרימםכי
באה אשד. וילדיה, ובידה היתה אדריסה של אהיה בלונדן, אלא
שהיתר. כתובה יהידית ולא יכלו פקידי האמגיציה לעמד עליה

ויאמרו להשיבה לארצה, וישתדלו בעדה ראשי ההכנסת אורחים ?
שם שתתי נעצרת ימים אחדים, וישלחו את האדריסה אל בית
השלט־* והוא בעמל רב הצליח למצא את האח המבוקש שבידו
כבר היה מונח בעד האשה וילדיה כרטיס מסע לאפריקה
-אדריםתו אבדה, והאשה וילדיה ששלח לה בעלה משם, ושאת

לולא הש"טר היתד. מושבת לרוסיה !אובדת בעניה.

לנתי דבר על חוקי הכניסה •ברגש ויאמר כי מר .
שיבת גר אהד לארצי עולה לממשלה כסך שעולה למסיתים
המרת איש יהודי אחר, ומשיבים דוקא 'גרים רצוים צעירים.

ההוקים הם בלתי אנגלים והיי אלפי אנשים מן הגרים מסורים .
בידי איש אהד שאפשר 'כי הוא איש ישר אבל איננו מלומד כראוי.
הוא איגגו מאשים בזה• את שר הפגים מר הדברת גלדסטון/
כאשר חושב אחד הגואמים, לא, האשם העקרי הוא המלוך. ברבית
̂ר איבנם גורדן, שברצותו לקכל את התואר של עשרים פרוצנט מאי

סיר" הלך והסית את העם בגרים.
בראשונה היה צער גדול לראות איך נוהגים את הגרים"

לגדא הלך להיות נוכח בבדיקות הראשונות ולא הניהוהו
י
הוא מר

 דבר זה יעשה בםתר וילך. ללשכת שר הפנים
 י
להכנס, באמרם כי

מחאה ואז גחן הרשיון , בלוית שני נבחרים מבית הפי־למנת ויקרא

וגאים להיות נכח. לעת
הנואם מתאונן על מעוט ההכנסה מצר הקהל, בשנים
הראשונות היתה כלכלת הבית תלויה כמעט על אדם אחד על
רותשילד שתמיד היה נותן כמה שדרש הגואם ממנו, בהוספת
חבטחה לאמר אס תצטרך עוד כסף בוא בשבוע הבא ותשיג,
אבל, אמרתי אין מן היושר להשליך את כל הוצאות הכית על
אדם אהד לו גם רותשילד יהי, ומשגת. 1905 עד היום לא קבלתי

ממגו כל תמיכה.
את בית השלטר הזה מכרו בסך הנין ועתידים לכנות בית

 י
אחר, במקום אשר ימצאו גבין לפגיהם.



?(המשך מגליון 24)

ר' קרוב ושלום עליכם הם בחירי הסופרים המזומנים

(הזמניים) והיפקירות איננה מצויה במאמריהם כמו בשאר

 חושבים להם כדבר נאה
'
הםיפרים האלה, ובב"ז לפעמים גם הם

ונחוץ — לבלי לשנות מהמנהג ושלא לפרוש מצבורו של השילוח —

לבחר לחם לשון ערומים (קי־י עירומים מהורה ומצוות) כשוחד

לחני כלבי דחציפין, בחינת: לכלב תשליכון אוהו. ממין נאומים

באלח אנו מוצאים במאמרו של ר קרוב בחוברת רנ"ל (ב/ כיך

 "מחשבות ומעשים". לתנות צדקו של איש ואיש, נוכל
כ"א) כשם

להקדים, שבכל־1 רובי מאמרי ר' קרוב — הוץ מהסינים המעטים

חנ"ל — גם המאמר המדובר הוא יפה ומועיל כשהוא לעצמו,

תוכנו הוא, לחוכיח בנעימה את קהל ישראל בכלל וסופריו בפרט

על מדת התגלות הלב ופשיקת שפתים ותוסר השתקנית והסתר

דבר הגהוגה בתוכם יותר מבכל אומה ? ולשון, והיא היא שחבלה

חבלים נמרצים בכל הולדתנו בכלל ובקורות הציונות בפרט.

ויצטיר הרעיון הזה בדמיון,הסופר מהיר, כאילו כל קעולם בכלל

ובני האדם והאומות .בפרט גיצרו ועותדו להיות כל אחד חבוא

וספון בנרתיקו, ורק אז ישכיל ויצלית, אבל מי שמתהלך וזורה

בעולם ערום בלי נרתיק, לא יכון בעולם העמל והקרב הזה, ומפה

יפסע בפסיעה. אחת לתוכחתו לעמו וסופייו על גוהם מנרתיקם

יותר מדי. .ובלוית הן המליצה שפיה לפניו להתל את המאמר

 האוירוה, שהיתה חמד. ובוערת' באלול ההוא, ותמוגנ
בתיאור מצבי

ארץ ויושביה, כאילו הוציא הקכ"ה המה מ נ דת י ק ה, זוהי הגקורה

העקרית שאליה קולע כל המאמר : ה ג ד ת י ק הית דרוש כתוכן

והזות הכל. אבל פה גגיף בשטף השילוח (שאיננו הולך לאט,

ב"א בסופה וסערה) ומדבר דברים הנראים כהירופים וגדופים

מהעוללות שבהם לאמור: ותמיר הם כך> האלקים האדירים: או

שתם מסתתרים בהביון עזם, סכים 'להם בענן לנצה, והארץ

עוזבים בירי אנשי רצח ומפקירים את העולם לכל מקרת ופנע, או

משפיעים רוב טובה עד כרי יאוש !... אנשים שאינם שמיס קודש

 "תמים" לקלסה, כ"א הקא הולכים בדרך
לצהוק ואת התואר

תמים, היו זועפים מאד על המתלהלת בדברים כמתלהמים כאלה

וקוראים בגערה :. הברותא וליצנותא כלפי שמיא מי איכא ? ! כלך

במהתלותיך אצל הבלי הגוים וברק הריק של המודרגים, אבל

ו? עליך את הכתוב: לץ
י
בקודש לא תגע ירך הליצגית, פן ייךא

הכה ו&תי יערים, גבינו ללצים שבטים וגו'! אבד אגחגו היודעים

סהל רפאים.

את ר' קרוב ואת שיהו, לא נכא בריב עמו כמזיד, כ"א נריגחו
בשוגג הנמשך בשטף סננון הקלות ראש בבלי דעת, ובלי קטטות

 "אולת ארם תסלף דרכו
גשיב רק על־1 עיקר הרעיון הזה וגאמר:

נחנו פשענו ומרינו, אתה ה' לא םלהת'/
" 
ועל ח' יזעף לבו",

במדד. שאנו מודדים פה עליי אדמות, בה מודדין לנו מן חשמים,

ועקב שכל מעשינו שרועים וקלוטים, מלאי חסר ויתיר, פעם נרבה

להתקדם במהומת מות עד ש כהנו את תרת בעבור הדעת, ופעם

נעזוב כל דעת ותבונת ונסוג אחור עד ימי תרח ולמך, על כן

גם השוכן שחקים מתגהג עמגו לפעמים במגהג הראוי למעשינו,

פעם יוציא לנו חמת מנרתיקח ופעם יושיבגו במחשבים כמתי

עולם, על כן תקנו לנו אנשי הקודש בסליחות את התפלחמ

הצילגו ממהומת מות — שלא גתקדםעד שכירת עורף— וגם— יאהור

בל גסוגה— עד לשנעון דתי המכונה בפי הרופאים הנפשיים

פםיכולוגישע ארצטע) בשם: רעליגיעזע מאניע, כי אם גהלך )

בדרך הישר ונשמור דת ורעת יחדו, כמצות חז"ל: טוב הורד. עם

ד"א, אז גם ח' יה ן הטוב וינחלנו על מי מנוחות ויחשכנו מכל

טרחות ושוחות ואנהות! ומי יתן והתבוננו בינה, הלא נס מבשרנו

־.לאומי המוכה ומלוקח מכל צד, מצדנו אנו, שחגלות חארוכח

ימרה הולידה בקרבנו את הגטיה להתראות בבל דבר גלוי לכל

העמים ולהתיפות ולהצטדק באין קץ לפניהם, כמשל שהוא ר' קרוב

ממשלנו בזת לאותו המלמד, שכאשר נשא דלי מלא מים ופתאום

פנש נדור קזקים באים העירה, שפך את דלי המים ארצה, לבלי

יהי זה כסמן טוב להם, וכאשר הוכיחתהו. פלוגיתתו לאמר: למה

תכניס ראשך • בריב עם אדירים אלה ? ענה ברגש ואמר: ידעו

אפוא! ומצד הדקדוקים שכל העמים מדקדקים עמנו כחוט השערה

ופוקדים זדונות ושגגות איזה עזב והרטינג על כל העם כלו: ומזה

מרגיש הוא איזו מועקה
" 
שהיהודי מגלה סודו לעולם כלו, כי

בנפשו להודיע ואין לו מנוחח מפגי סודו, ידבר וירוח לו!" הלא

אפילו מהננעים הפנימיים והחיצונים האלה יבינו, אם יתכוננו, כי

לא ככל העמים הוא ישראל, כי רדיפיתיו מהעמים מבהוץ ומהיצה"ר
מבפנים הנן יותר הרבה משל כל עם אהד, ומדוע זה ? יען כי

תעודתנו גבוהה ורמת מגל האחרים וכעם אימן נוצרנו לכלם, על

כן יגדל גם שכרנו כשנמלא חובתנו, גם ענשנו על בל חטא וסלף,

נם דנםיונות המסתערים עלינו.

הצי תרופת" של ש' קרדימון, בו הוא
" 
בחוברת ג/ מאמר

לויזני, המביא עוברות, שהצעירים אשר משיג על מאמרו של ד"ר ק

גמרו את בתי הספר והורגלו מעודם לשיחה העברית ולהטפות

מוריחם חגלחבות לחבר. ציון והספרות העברית, וככ"ז קלים הם
לעזוב את א" י ולהחליפה! בשווייציא וכל ארץ אחרת, גם יעזבו את

השיחה העברית וימירו ספרותה כנכריות, ומזה החליט ד"ר קלויזגר,

שנתוץ להפית יותר אל תוך ההינוך את דוה השירה הדתית

והאצילות אשר באמונה במקום הרוה הרציונלי, אז ישארו החניכים

נאמנים לרוח הישראלי כבחורי הישיבות, ועל זה משיב לו בעל

ראשית, חינוך רציונלי ואמונה
" 
המאמר הג"ל בלהג הרבה כזאת:

הם שני הפכים ואין האחד נבנה אלא מחורבנו של חברו ואחרי

שאי אפשר עתר. לחנך את הילדים בלי ידיעות מושפלות, אי

אפשר שיתחנכו בהינוך דתי, וברפואה לכל המכות הוא מיעץ,

שירבו לבאר את הספרות והםיפרים בבתי הספר וזח לפי דבריו*

יעיר ויעורר בלב היניכים את האהבה ללאומיות העבריות, וכל

דבריו הם בלי טעם ודעת ואינם סותרים את החלטת ד"ר קלויזנר
אף כרוחב אצבע.

נראה נא: הוא הושב' שלמוד מדעי העולם ואמונה חם שני
הפכים ואין האחד מתבנה אלא מחורבנו של משנרו, כן היא

מחשבת אלה שאינם יודעים ברוב לא בדת והאמונה, ואף לא

בתמצית ותכלית המדעים. אכל האמת היא, שהשכל הישר גם הוא

מקיים ומאשר את מציאות והשגחת הבוכ"ה ואיך יצר את הכל

בחכמה נפלאה ומנהיג הכל לטובה וחיים, ומגלח את חקי החיים

לאדם בשליכותם מתוך ההורה ובדרך עוזר —ע"י השכל

והמדעים: והשכל והמדעים עם הנפש האנישית וכל העולם יכונו

במצב טוב וילכו ויוטבו רק אז, אם ישמרו ישראל את דרכי התורה

אז יאיר שבלם ויחזק רוחם ותגדל חצלחתם וגבורתם ותרבה

־ גם על כל הגויים ותרבה שפע הברכה בבל השפעתם לטובה

הטבע והעולם והוטב וגתקן הכל כעדן, כי הכליה והוראת התורה

היא, לסור מכל רע ומשהת שברוה ונוף והומר (הון) וכנגד זה

להמשיך אליהם כל טוב רוהגי וגופני והומרי ע"י הדביקות במקיר

̂כל אופני ותכונות החיים. אבל אס יםירו מדרכי התורה, ההייס 

ימשיכי עליכם אה המארה זה הרוח המשחית, ויחבל בכל חייהם

ההלט לשלות שני באי כה להשתתף באספה האינטרנציונלית

של ההברה להגן על הנשים במטרה להלחם עם הסוהרים

פשות.
בגי

נבחרו כל הגבתרים הקודמים: הרמן לנדוי — גשיא.

ב. בירגכוים — סגגו. לורד סויטלינג וי. שווארצשילד — גזברים

יועץ העיר ה. ה. גורדן—מזכיר נכבד. ה. גודמאן, י. הירש, א, קופצקי

ס. לורוס, ס. ל. לזרום ע, מאיגץ. קלייד ג. מוגטפיורי, מ. רוזגבר.

ליאופולד די רותשילד. קלמנת י. סלומן. אוטי שיף. מ. א. שפילמן

שמואל שפיצל, קרל שטםויער. ט. טרנר. א. מ. ווארטסקי. ה. מ.

ה:ר החדש ארהור יעקב פדנקלין — לחברים
ווינער, בהוספת הי

בועד.

קאירא.— תגלית פפירוםית חדשד. מוכיחה כי לפני 2700

שנה היתה .מושבה עברית שגמלטו למצרים בימי גבוכדגצר, וישבו

בת בימי כבוש הארץ על .ידי קמביטום מלך פרס, היהודים בנו

למו היכל שהיה נם מבצר, 856 שנה לפני לדת הנוצרי, אלכסגדרוס

מוקדון עשה קץ לקולוניא זו.

הברה כל ישראל הברים"
" 
— באביב שגת 1910 תהג פאריז.

את חג יובלה החמשים, נוסדה ביום 10 מאי 1860, מן מיםדיה

הראשונים חיים עדנה, דגשיא גרםיס לוין ואחיו.

תוניס יושבי המקום מתמרמרים על ההחלטה לתת ליהודים

הזכות להיות נדונים בבית דין של צרפתים, וכבר ערכו אספת

 ויחליטו ריזולוציא של
 י
מחאה שבה תשתתפו 15000 איש בעיך

מחאה.

פעץ.— הרב וידאל הצרפתי ביחד עם ראשי הקהלת עוררו

השתדלות רבה בדבר היהודי שנרצח בדרך קרוב לעירנו. ודת

יצאה כי הקאיד של הסביבה ישלם כסף ענושים 2000 פיסטום

למשפחת הנרצח.



הרוחניים הגופניים והחומריים. והחבול הזה בא מרוח חשקר והחמס

המחבל בנפש האדם ובכל העולם כלו, באופן שרק שומרו ההורה

רגישו ברגש הזך וטהור את עצמם וכל סכיבותם ויביני הכל

בהבנה הצרופה האמתית הנוטה ומטה הכל להסד והיים, אכל

רוה מפירי התורה מהובל, כי התחבר אליו תה העועים היצה"ר, ועי"ז

כל רגשיחם מעורבים בחמס ושקר ותאוות רעות, וכל מישגיהס

מאופלים ומשובשים וגוטים לחמס יותר מלהסד ולשקר יותר

מלאמת, וההורה איננה אוסרת ללמוד מדעי הטבע, כהפך,

מהיבהנו להבין מדות הבוב"ה וברואיו, והנביא כהיכיתו את

החוטאים על בלי דעתם את ה'. כן הוא מוכיתס ג"כ על בלי

הקרם והתבוננם בברואיו, כאמור י ואת פועל ה י לא יביט

ומעשי ידיו לא יראו: אפס שהתוה"ק דורשת מבני האדם

שלא יעריצו את הברואים כ"א יכירו את ננירת הבוב"ה מתוך כל

ברואיו ומעשיו, וכי יחזו את כל דבר במראהו האמת הטיב ומועיל

ולא במראה דמיון כוזב וחומס ותאותני. זה הוא גם. תכלית

התלמוד: לתקור ולדרוש ביל הברואים ולראות אצבע *1קי בכל

אחד מהם.ולהבין תכונתם והכנעם כלם לרצון קונם השלם הטוב
הנצחי, ולהשתמש בכל הנאה וקנין ומקרה רק לטוב וחיים, לעבודת
המתאים אדון החיים, כפי כל תקי ומשפטי התורה והשכל הישר •

עמה. נמצא אפוא שהאמונה הק' לא רק איננה מתגגדת למדע

והינוך מועיל, כ"א דוקא מקימתו ומישרתו ומדריכתו בנתיב

ההשתלמות הזמנית והיי עולם ואיננה מניהה לרוח העועיס

להשקיעהו ]י ביון מצולת? ההבלים והתאוות הרעות, וכל השכל

והרוח הטוב שבאדם עם כל גבורתו והצלחתו ומשושו ותקיתו.

הבל בא מקיום ההורה והמצוות שלו ושל אבותיו, כי מכל מעשה

חיים, מכל מצוד. מתרבה כה החיים ברוהו וגופו וכל .מקריו

למעשיו, וחילופו בעבירה: דוה ־ הרומס ומחבל ומכזב נוסף לאדם
וכל סביבו מכל עבירת וסלף, מזה יובן מדוע בחורי הישיבה

ניני הלאומיות אשר לישראל, הארץ. השדה, נשארים נאמנים נם לע

הספרות (חוץ מהספרים החיצונים מאמונה ומוסר), אם אמנם
אינם עושים זאת כעיקר — בחניכי בתי הםפר, כ"א העיקר אצלם

היא התורה, והלאומיות טפלה לה, ובכ"ז גם רנשי הלאומיות
?שמורים ונצורים אצלם יותר הרבה מבהניכי כיה"ס, כי אלה חוגפו

וגודלו ללא תורה וללא אמונה ורוהם לא גגבר ורגשיהם לא נצרפו

ושכלם לא ההישר ולא התהדר ע"י התודה והמצוות כמי כבחירי

הישיבה, שהם היו כעצים שתולים על פלגי מים, יחניכי ביה"ס

גודלו בננה אשר מים אין לה.
-והתרופה שבעל המאמר מציעו והיא : שירבו
המורים לבאר את הספרות העברית וסופייח לחניכים

ועי"ז ירפה רוח הלאומיות בלבות החניכים, — רפואת אליל היא,
דמיונה למי שיאמר להחיות מת ע"י הפיהו בנופו את זרם התלהבה

(עלעקטרי), שעד ארגיעה יזדעזע ויתעוות הפגר, ותיכף ישוב
שנית לשכב למעצבה כאבן תמס, בי מקיר החיים מופיע כשמש

דרך האמונה בכל זוהי־ הופעתו, ובעניני הלאומיות יזרה רק
כשביבי נוגה הירח כאור חוזר הנאצל משמש האמינה. והלאומיות,

שהאמונה נעדרת ממנה, לא תחמם ולא תאיר את הלב ופעמים

דבית עוד תשחיתנו. ואם גם תעיר ספרות ההול את הרגש

בחניכי הינוך התל (שלא היחטו בתחלח בחום האמונה לכה"פ

כמודיהם) גם אז תהי התעורר. י ההיא לא קודש לישראל, וקדשיו,
כ"א הול ככל לאומיות אחרת, . הנתונה, ככל דבר טבעי, תחת
ולשונות וארצות

^
חוש נצהון הכביר את החלש, ואחרי שספרותות

הנכריות אוצרות בתוכן כח נשמי הזק ואמיץ יותר הרבה מאלה
אשר לישראל, השדודים ורצוצים בגשמיות, על בן בדרך הטבע

מחויב הצעיר שלא הונך באמונה להבכש מהן ולהמשך אחריהן

מי. שאין כן בבהורי הישיבה, שכתם בלאומיותם, כמו באמונתם,
איננו חומרי ב"א רוחני, לא טבעי כ" א פלאו, הקשור לגבורה האין
סופית! ס.יף דבר, נחוץ לתנך את בנינו בתינוך דחי שלם הנעזר
ונתמך נם מהמדעים הטבעיים והליכות העולם. אז יהיו מושלמים
בכל המעלות לפי כל הדעות. על הלומדים מדע בלי אמונה מתקיים
הכתוב : למה מחיר ביר כסיל, לקנות הכמה — ולב אין! כי הלב
הטהור והכשרונות הטובים צומהים . רק מאדמת מטעי . הדת
והמצוות, ועל הלו:?דים מדע וספרות כעזר לאמונה מתקיים
הכתוב תשני: תן לתכם ויהכם עיד, אני כינה לי גבורת. אורך

ימים בימינה ונו'.
(המשך יבא אי"ה).

 י
דל עברי.

הפייס השלישי

משטרי צאן ברזל

היה ביום ד ג' טבת

בישיבת תורת חיים הכללית הי"ו

ברוב עם ובפומבי גדול לעיני הרבנים הגאונים הכד"צ

למקהלות הספרדים, האשכנזים, פרושים, וחסידים, ובפני

דשנו, סוחרים ושועים, גדולים ונכבדים ראשי ואלופי עיר ק

גבירים ואדירים, ה' עליהם יחיו.

(סעדיה 22) 4! * זכה זכיה הגדולה

אלף 000! פראנס

m 45 זכה מאתים 200 פראנס סעדיה 10,

סעדיה 4 73 6נ זכה מאה 100 פראנק

10 63 " . " מאה 100 "

11 37 "' " מאה 100 "

11 60 " " מאה 100 \

17 95 " " מאה 100 "
 18 '14 " " מאה 100 "

 י
"

18 30 " " מאה 100 "

" ־ 21 81 " י מאה 100 "

35 59 " " מאה 100

36 38 " " מאה 100

הסעייעס והנומערץ האלו זכו כל אחד ואחד

fr. 20 עשדים פראנק

to 94, .88, (2 'סעדי) to 92, 90, 41, 16, 13 (1 'סעדי)
J& 72, 44 (4 'סעדי) to 98, 88, 87,.7

'
(סעדי' 3) 35 ,46 , 53 ,3

M 99' 78, 16, 9, 7 (6 'סעדי) AS 100, 94, 92, 63, 46 (5'סערי)
(סערי'7) to 7?, 66, 61, 56, 52/ 30 (סעדי' 8) 82 ,100 &ג
(םעיי'9) to 100, 58, 42, 20, 14,10, 8 (םערי'10) 6 ,8 29 ,37
M 92, 75, '69, 47, 17, 11 (11 'םערי) X2 92, 73, 39,
(סערי' 12) M 99, 69, 45, 42, 32, 18 (םערי, 13) 19 ,28
to 55, 37, 11 (14̂ (סעדי' 15)  (סערי

to 
92, 90' 89, 39

, to 51/ 25, 16 (16 (סעדי' 17) 14
J& 47, 32, 5 (סעדי

,to 99, 88, 17 (םערי' 18) 31 ,37 ,49 ,54 ,57 .67 ,79 ,85
N 62, 55, 13/(20'פערי) (סערי' 19) 3, 30..31 ,63 &ג Jfi 91
M 75, 69 61, 58 (22 'םערי) M 86, 75, 69 (21 'םערי)
J& 93, 82, 75, 48 (24 'םערי) to 67, 55 (23 'םערי)
(סעדי' 25) 4 16 ,33 ,41 ,93 2\, (סערי' 26) ,19 ,29 ,56
to 10, (28 'םערי) N2 79, 77, 53, (27 <סערי) to 84, 71 63,
(םערי' 29) ,N 91, 87, 83, 72, 67, 45, 12 (סעדי 30) ,28
,37 ,49 &ג (סערי' 31) M 97 (סעדי 32) 4 224 ,63 ,64
M 81 (סעדי' 33) 27 ,29 ,52 &\נ (סעדי' 34) 4 ,16 ,39 60
64 ,68 ,86 &{ (סערי' 35) M 91, 65, 21, 19, 16 (סעדי'
3S 67, 63, 43, 10, 5, 3, (36 (סעדי' 37) ,5 ,15 ,22 ,47
,94 (to סערי 38) to 91, 57, 41, 20, 10 (סעדי' 39) 9
J8.99, 94, 89, 81, 78, 18 ,24 ,34 ,36 ,41 ,46 ,57־'

to 99, 49, 48 30, 10 (40 'םערי)

̂קיך, שתיהן תהיינה בידיך.. אם "תמים" תהיה עם ה'.

DTI אקקערמאן. כ"ח השון *) ה' סתר"י לפי'גי

.nm האגרת זיןגיעה בשבוע (*

פתרון להידה בגליון 7,



וד יפו ת"ו. ער צי בדלי "ש תולים ה בית ה

Moskauer Abteilun g des Berliner ,שים במאסקווא בעזרתה של אגדת הנ

Frauenvereins fiir lmlturelle Arbeit in Palastina פתהנו בבית החולים מהלקה

: שהניע עתן ללדת, ובאו לבית החולים
- וחדה בשתי מטות ־ לע"ע - בעד נשות פועלים -דוקא מי

שבו בו עדי תוכלנה לעזוב מקומן. וילדו, וי

כות הזה, אם היא באהת המושבות תקה תעודה מהדד של המושבה ותשלחנה הרוצה לזכות בז

לדד הוםין רופא ביה"ה, ואם תהיה מטה פנויה ויודיע לה כי תוכל לבא, ובמושבה שאין ?בה דד

תקה תעודה מהועד של המושבה, ואם בעירנו מושבת ופנתה אל הגברת "ברלין" או אל הגברת

 גבאי בית החולים.
.ק ז*ל חנה*

 כשי
 ננאלמיז

כשי

חמאות הצמחים . המובחר שב

עשו מאגוזי הקאקום' נקי מכל תערובת, טבעי טוב ומבריא.

לאפי; בשול, לטגון ו והו לטוב ל אין כמ

אפשר להשתמש בי למאכלי בשר ולמאכלי חלב.

•עומד תחת השגחתו המעולה של הרה"ג מו"ה פנחס הכה

. אבדק אנסבאד המעיד על כשרותו.

המכירה הראשית לירושלם נמסרה למר קי פייג

בתוך העיר אצל שער יפו מול גראן כיו האטעל.

Gh. Feig, Jerusalem .

העתקת ההכשר:

בס"ד. — הריני להודיע שהךזמאה מאגיזי ק$קאס. שנעשית
בבית המלאכה של הגבירים ה' שלינק וחבריו בק"ק מאננהיים

אשר נקרא שמה בלע"ז פאלמין נגמרת ונעשית תחת השגחתי על

ד איש תם וחרר על דבר ה/ וככל ציור וצרור הן בכלי מתכת

פלאמבע) אשר בו נחתס גם שמי גם סימן בשר הן מוסגר בנייר, רושם (

באותה החמאה המיחדת לימי דג פסח נכתב בהדיא כשר על פסח.

וכל בני. ישראל יכולין לאבל מן החמאה הג"ל הן למאכל

בשר הן לתבשיל של חלב בלי שום חשש בעולם.

כ"ר הכותב לכבוד שלומי אמוני ה'

הק' פינהס בלאאמ"מ מרדכי מיכאל הכהן ז"ל
אב"ד ק"ק אנשכאך ואגפיה יעיא,

?
. מודעה:

, "התחדשות החבר".
מראשית ספטמבר ייצא ה"ח ב ר " בי־־יגא, פעם בשבוע

-בתבנית השבועונים הגדולים, עס צ יו ר ים יפים. וברדיד מציון,

ח ב ר" נתרחבה ונשתכללה עוד יותר, והוא/
"
הפרוגרמה של ה

עתה איצר נחמד לבני הנעורים ולכל בית בישראל.

חבר" בארצות שמחיץ לרוסיא: 5,60 רובל לשנה;
"
מחיר ה

2,80 לחצי שנה 1,40 רובל לרבע שנה.

מספטמבר עד 1 יאנואר 1910 מחירו 1,85 רובל.

Redaction 
"
Hechower

" 
Riga האדריסה ן

—המי"ל י,ח ,טביוב ואליהו לעיוין העירך י. ח. ט כ י ו ב.

'(בעל בית דפים)
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J: א' דראש חרש אלול יעלח ויבא, חצי הלל, מיסף.
TI בו באי בשנת הירנ'"כ אניות מלאות.גולי עמנו מםערר לנעאפאל

באיטליא וימצאו שם מנוח.
בו נפטר בש' ה' של"ג הגאון ר' יהודא ליב אייבשיץ זיל ר''מ
J]] ואב"ד בלבוב, ובש' החקכ'יו הרה"ג ר' שאיל ז"ל מלובלין

m חותנו של הגאון בעל מאיר נתיבים. דן
כ

פיון שנתמנה אדם שופט צריך להשכיל היאך לדקדק הדי

.. לא יחטא ויחטיא העולס וכוי. (י"ש משלי)

September 1910 Aery era

z_H= S o n n t ag  55 <SS

Dimanche Sunday Bocicpeceme

למחמדם 30 שאאבאן 1328 שנד

. |T| ד0ום מרומקין ־¥- אין העלים האלז נזרקים אלא נגנזים l̂? ירושל ת

El l̂ =̂r־» m l̂^sES!

מחירו כירושלם 5 גרוש, ועם קארטאן 1/2 5 גרוש בחו"ל.

: 
ח] עע המשלוח 30 1 פראגק להגיגו בירושלם מאת המו"ל.

J. B. Frumkin Jerusalem, ; האדרעסע
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כאל. א מי

I הספור הגדול והמהולל, מאת החכם

ש' כחן מחירו שבעה גרוש עם המשלוח

פראנק וחן! י.

ב. גבריאל

מאת החכם ש' כהן מחירו פראגק אחד

עם המשלוח פראנק ורבע.

ג. ערזא

ספור יפה, מחירו 20 .4 גרוש.

עם המשלוח פראנק ועשרה צענטים.

ה הגבורים:

מאת הח' ש' כחן, מחירו פראנק אחד

עם המשלוח פר' ורבע.

ה. הנסך מטרגא, המומר,

התמורה, וההלואה
ד/ספורים יפים בכרך אחד, מחירם כנ"ל

ו. הסנדקאות ובנימין

שניהם בכרך אחד, מחירם כנ"ל

־ ג האםופי ונהמה

שניחם בכרך אחד, המחיר כנ"ל

ראס ת. רבינו יום טוב, ועסקוי

שניהם בכרך אחד, המחיר כנ"ל.

דוכין שנתבטלו ט. שי

ותלמיד הכתב סופר

שניחם בכרך אחד, המחיר כנ"ל

היינריך בעער

I מחירו כנ"ל

מפות
גדולות ויפות מאד

עם קדוש לשבת וירט כ'

צמ—גפן א שני גרוש האחת,

שנים עשר בעשרים ואי גרוש

והמאה כשלשים פראנק.

אמלאם] שבע גרוש האחת, משי [

• שנים עשר בשמנים גרוש

Directeur J. B. Frumkin Imprimerie de Frumkin

<g~̂ נחה ו ̂* ה fl
n מגוהצים, כלי־שלחנו וביתו־טהורים ך* הרוצה שיהיו לבניו ובגדיו נקיים ו

T ־ ומבריקים, גופו, עורו, פניו וידיו -־ יפים ובריאים, — ישתמש=*

 ̂
§ בבודית וסודה שירי "עתיד"!

fj י הרוצה שתעשה הכביסה שמירה ללבניו ובגדיו ושהכביסה תעלה לו בזל

a !!"ישתמש בבורית וסודה שדי "עתיד— j
n 

.וסודה של u הרוצה בבורית וסודה כשדית וטהורות, ־- ישתמש בבורית

£ 1 1 1 *נ» "עתיד" 

שטיפה, והן של טואלט £  "עתיד" חן לכביסח, רחיצה ו
 כל מיני מרית

 י^
I 1 הנעשים בבתי־החרשת אשר לנו בארץ־ישראל, אינם אלא שמנים

V של̂ 
'
7̂ טהורים של גדולי־קרקע (שמן זיר.) ונקיים מכל הערבות זרח

 הבגדים 3̂
 את

f̂ שמני בעלי חיים וחומרים קשים אחרים, המכלים

י | ומגרים אח העור. ]

המכירה הראשית של הבורית והסודר. שלנו נמסרה :

p צגדנסקי, ירושלם ̂ רושלם(ומושבותיה) חברון ויריחו לחאדון ישר  בי
.

-7
§ ביפו ועזה (ומושבותיה!) להאמגים בלומנפלד ורביניביץ, יפ £
o י u

 ̂
^ במרוב נוציא למכירה שמן־זית טהור לאכילה

J  ̂ מנדיטית  דברה קי
^

e "עתיד'

! למעשה שמן ובורית בא"י.

/?/ 
^̂^̂ m *

Aihid"—Haifa או Jaffa :האדריםה אלינו ̂̂ן
 ̂ ^̂ H

ĤBBHMnHMHaĤ BlMaH1aHBHHBH1vHaMnaMB ĤH*HnHa ĤBHaanRannaHKŜ ^

בית מלון אורחים האטעל סאמיניץ.

האטעל קאמיניץ בירושתם ויפי, הוא הראשון אשר חוקם על בשיא חוסן

תפארתו על הר ציון, לפתוח שער לאחינו שרי ורוזני ארץ הבאים לבקר את ארצנו

הק', ומוצאים בו שולחנם ותענוגם ערוך, לא פחות מאשר בבתי מלון אורחים ,היותר
מרווחים אשר בערים הנאורות באייראפא. . '

ועתד. אודיע לאחינו ככל תפוצות ישראל, כי בית חאורחים שלי הזח בירושלם

חעברתיו לתוך ח י כ ל ג ד ו ל ומרווח על יד שער העיר, במרום תעיר הנשקף

על פני כל הככר עד תחנות מסילת. חברזל עם חיכליס ואולמים רחבי ידים שפתוחים

חלונותיהם לטבור העיר, במקום המרכז לכל בתי הפקידות בתי הדואר ובתי מסחר

חכסף, עד שימצא חאורח מוכן על ידו בנקל כל אשר ידרוש לזמן בקורו בארצנו הק

וגם מרכבות לטיול ונסיעה. והנני מבקש בזה מאחינו הדורשים לציון שידרשו לבית

אורחים .שלי לתת לו משפט הבכורה, בהיותי אני הראשון אשר אזרתי כגבר

מתני להקים בית אייראפי כזה בעד האורחים הבאים אל הארץ, ובבר העידו כל גדולי

ורבי עמנו שרים ורוזנים ונסיכי ארץ את רצונם,אשר הפיקו למו בהדר כבוד הבית

'הזה בשירות וכלכלה, ומוצאיו ימצאו עוגג.

•דרשוה לחבית זה האטעל קאמיגץ ירושלם.
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