
! לך כי תשלם בעד החנוט בשלמך כעד
[ נפשך. ויקן ברוגש־כיי תעודת הדרך בעד
פרעת ויםע עמו בעגלת מםרי"ב במהלקה
הראשונה . ויהי בבואו לקאהירא ושם ליד
שער העיר תצר המסים וכל איש מביא
העירה טשלח־יד או סחורת או מכולת
ושלם מכס כאשר יושת עליו וחפשו
באמתחות האנשים הבאים ובילקוטיהם,
ויהי בראותם את ברוגש־ביי נושא את
צקלוגו הגדול ויסבוהו כדבורים וידרשו
ן מאתו לאמר להם מה צפין בצקלון ולשלם
מכס. ויאמר להם ברוגש הנני נושא את
נוית פרעח חחנוט וכל מכס לא אתן לכם
, ופקידי המכס לא נתנוהו לעבור ויתפשו
| בספרים ויבקשו כתשבונות לדעת את
| קצב חמכס אשר ישולם בעד גויות חנוטות
1 המובאית העירה, וברשימות ההן לא
| נאמר כמת תכן המכס חמטל על חנוטים
י ויהי עליהם ללמוד סתום מן המפרש
ויאמרו: טכס החנוטים הוא כמכס הבשר
̂ן, ולא הועילו תלונות בתגש־ביי הםע
ותבותיו ויקחו את 'הפגר מידו וישקלוהו
במאזנים ויעריכוהו, ורק אחרי כן נתנו
הרשיום לכתגש־ביי להביא לעיר בירת
מצרים את עצמות פרעה, ,יהמוזיאום של
גיןה רגזת לו לקראת בואו עירר לו רפאים
בל עתות ארץ הקים לו מכסאותם כל
מלכי גויס כלם ענו ויאמרו לו גם אתה
חלית כמנו אלינו נמשלת, כי לא אחד
הוא בב־ית המשכית, גס אבותיו גם אבית
אבותיו גס ניניו ונכדיו נקבצו הלום ראש
וזגכ בפח ואגמון, וחרטומים אין עתה
בארץ מצרים, וכל דבר אשר חכמים
יתקרוהו לא ישיתו כליל צלם בתוך צהרים
ולא יטמגו איש בחדר משביחו אך שום
ישיטו אותו לעיגי כל העם, ואשרי
המלכים אשר שלח להם מושיע ורב
בתגש־ביי והצילם והובילם בדרך קצרה
לקאה"רא וטפח ורבה אותם בעגלה
ממחלקה הראשוגה ושלם את ערכם כאשר
ידרוש פקיד המכס, ואוי לפרעה ממושך
ומורט לצרפת ולאנגליא וגם לאמריקא
מן הוא והלאה פרעה קי קו ומכוסה אשר
יטענוהו ויפרקוהו, יתתלוהו ושבו והלצו
את תתוליו עשר פעמים מגבול לגבול
ומארץ לארץ למען השכיבו שם למעצבה
הרחק מגדות תיאור על גדות התמזה או
המיסיסיפי לשימו שם לראוה לעיגי הגשים
השאננות ולעיגי הגעתם בבואם ביום
הראשון לראות את הקופים אשר בכלובים
ואת הנמר ואת הברדלס ואת התנוטים

המצרים .
גתנה ראש ונשובה מצרימה
הקדמוניה. המלך החדש אשר לא ידע
את יוסף, המעוז לעמו ומגן לדת אבותיו,
התבוגן מסביב וירא כי עם בגי ישראל
רב ועצום הוא מאד, כי כן יראה הצורר
תמיד את ?עום־נפשו גדול מאד. לרגש
הזדון הזה יקרא העברי בשמ "עין צרה",
ואין גיבקצר ורב־טעם ועמוק ברעיוגו
כגיכ הזה, המורה, כי בעיגי השיגא השגוא
הוא כת גדול ורם עד כי לא יוכל שאתו
במלוא עיגיו, כי גם אם באמת ישח ישפל
השגוא, גם אס יקטן מספר אנשי ביתו
וגם אם ירל הינו, בעיני מצמיתו ומנדהו
. גדול הוא מאד, והיתה ראשית דבר
השנאה , והתואנות והעלולות תמצאיגה
למדי, עלילת זאת אי עלילת אוזרת,
תנואה זאת או אחרת, בן היד, בשכבר
הימים וכן יהיה עד. אחרון על עפר יקום.
והסלך החדש גם הוא לא נלאה מאד
לחפש הטאימ, כי מצא את אשר אותה
נפשו ודבריו באו כשמן בעצמות עמו
באמת להם 5 הנה עם בני ישראל רב
ועצום מטנו הבה נתהכמה לו פן ירבה
והיד, כי תקראנה מלחמה וגוסף גם הוא
על שונאינו ונלחם כנו ועלה מן הארץ,
לולא נגה אור המחקר על קורות מצרים

(טגליון 74)
גוית פרעה "המלך חחדש" גמצאה
על ירי בתגש"ביי המפענח תעלומות
מצרים, והוא מצא זה מקרוב עוד גויה
חנוטח אחת, ועל אתנה היה אות המלכות
להעיד כי הגויה גוית פרעח, וישש
התייר כמוצא שלל רב ויקת את החנוט
ויחתלהו כהתולים ויגלמהו ויעטפהו למען
הובילו. לקאהירא , ויהי בבואו לחצר
טםלת הברזל, בחפצו לקתת אתו את
משאו אל העגלה ולא גתגוהו הפקידים
ויצווהו למסור את המשא לעגלת המשאות
ויקצוף כרוגש־בייא על הפקידימ ויתקוטט
עםהמ ויתעקש לקחת את משאו עמו אל
העגלה, ויאמרו לו הפקידים בזאת נאות

גשן ויציאת מצרים.

:=: בימים האלה היתד, בפט"ב אספת
באייבח החברות לאחריות ברוםיא. האספה
חחליטח : א) מיום 1 אפריל יעלו בשיעור
20% את תשלומי האחריות שישלטו בתי
התרשת והמבטיחים סחורה ; ב) תתבטל
ההנחה של אתריות להמש שנים, היא
ההנחה שבכחר, פטור המבטיח משלם
תשלומי חאחריות בשנה החמישית; ג) כל
החברות קיסו וקבלו על עצמן לבלתי קבל
במשך שנה תמימה אחריות חדשה שהיתה
ככר אצל חברה אחרת. ההתחייבות הזאת
חלה אך על אתריות על סכום לא יותר
מן 50,000 רובל , כי יותר מהסכום הזד,
מותר לחברח אחת לקבל אהריות שהיתר,

אצל חברד, אחרת ,
— האופים הקטנים עס הנתלים
חייבים במס העסקים (ע"פ באור הרפרט"־
מנט למסחר ומלאכה) על פי הסימנים
החיצונים שנקבעו לעסקים כאלה, וע"כ
אם מכירת הלחם היא באותו הבית עצמו
ששם נמצא התנור אין חייבים לשלם בעד
המכירה הזאת מס מיוחד. (ביר. וויעד.)
— ביום 17 מארט בבקר היה עוד
הפעם רער הארץ בטיפלים . הרעד היה
רפה הפעם ,י ואף כי נשנה פעמים לא

הסכ כל נזק .

ברהבי הממלכה .

חחתימה \ מחיר
? בווארשא ובארצנו בחוץ לארץ

| לשנה 8 רויב כמשלוח יום יום 12 ד'
$ לחצי שנח 4 , פעמים בשבוע 10 ,
? לרבע שנה י " או במחיר השוח לזה

| גליון אחד 5 קאפ', בשטרי חויל ,
ל (בווארשא בלי חמשלוח 6 רויכ לשנה) .

מ ח י ר מ ו ד ע ו ת
I בל שורה פעטיט או מקומה 10 קאפ' ,
• (יתר על ג' פעמים יוזל לפי הערך) .
נ י ק ר ו ל ו ג י ם כל שורה 15 קאפ' ,
> בעד חליפת אדריםה 25 קאפ' .

ן מאמרים שלא נתקבלו לדפוס אינם מושבים.

|אדריםא: רידקציא הצפירה, ווארשא, מאריאנםקא 2
| אדריםא לתלגרמות: הצפירה, ווארשא.
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מאמר ראשי ; גשן ויציאת מצרים. מאת המויל
וחיי :י באפריקא הדרומית . מאח המויל.

נרחבי הממלכה.
ממקומות הרעבים . טאת ד"ר פ. לאנדעד .

דעות הרבנים לטובת הציוניות . מאת שמואל
יעקב ראבינאוויץ ,

חרםת ? מאת מ. מ. ליטעווםקי .
תלגרמות .

מערי המדינה.
פוליטון: הד גאלי גיא . מאת מאיד חארטינר ,

מודעות.

תכן העגיגים ג

כיומ 1 אפריל הבא (למספר חאזרחים
הנהוג ברוסיא) יתם הרבע הראשון
ויחל הרבע השני, והיו נא החתומים
הנכבדים זריזים מקדימימ לשלוח אלינו

דמי החתימה לימים הבאים.
מלבד התקינים שעשינו בהצפירה
בהגדילנו תבניתה ותכן עניגיה, עור
יקבלו קוראינו בגליונות מיוחדים אשרנםפח
ל"הצפירה" חנם אין כסף את חםפר חנדול
והיקר "רבנו אליהו מווילנא".

חחוהטים החרשים שישלחו מחיר
הצפירה עד כלות השנה יקבלו את
הגליונות הראשונים מן הס' הגר"א שיצא
לאור עד כת. כן ישיגו את הספר הגדול
הנודע לתהלה ידיעות הטבע מאת
א. בערנשטיין (העתקת ד. פרישמאן)
תחת מחירו הקצוב 4 רו"כ במחיר רו"כ
אהד (עם פארטא 1,50 ת"כ, מכורך
הדר 2 רו"כ, מכורך הדר בשני כרכים

2,20 ת"כ)..
את האלבום הנהדר המכיל
שנים עשר ציורים מתמונות אבותינו
ונביאינו הקדושים מעשי ידי הציר הנודע
מ. מימון ישיגו חותמי הצפירה תחת
מחירו הקצוב 10 רו"כ במחיר 3 רו"כ.

(עם המשלוח 3.50 ת"כ) .
*ספר השנה" תר"ס תחת 1.50
רו"כ—לחותמי הצפירה ררכ אהד עם
המשלוח. (מכורך הדר 1.50 ת"כ עם

המשלוח).
הס' ידיעות הטבע כבר
נשלה לרוב החותמים בערים
הגדולות, ואלה אשר לא קבלוהו
עד כה, גם החותמים התרשים
יקבלו את הם' באמצע ירה אפריל

הבא .

הודעת המו"ל.

מודעה
מפגי הג הקתולים ביום ו' ערב

פסה הבא יהיו בל בתי מסחר היין.
בווארשא ובכל ערי פלכי פולין
סגורים על מסגר, ואהב"י יואילו
להכין להם את היין הדרוש להם

לארבע כוסות עד יום ו' הבא.

העתיקה כי עתה לא ידענו את פשר כל
הדברים האלה, אך ער,ר. הלא נדע , כי
המלכים התרשים אשר החזיקו במעוז
העם נלחמו במלכי הרועים בני הנכר
ואחרי התנברם על מלכי הרועים עלו
מלכי הרועים מן ח א ר ץ , ועל כן נטפלח
העלילה הזאת גם על בני ישראל, כי גם
הס עם זר ועיניהם לארץ כגק ואין לבטוח
בחס לעת מלחמה. הלא על כן חובה על
חמצרים לקדם את פני הרעח, ומד, יעשו י
היערכו מלחמה על בני ישראל ? והאנשים
בניס וישרים, רועי צאן, יושבים בשלוה
ואין מחרידים איש ממניהתו. אמנם
יודעים הם, כי נשבע אלתים לאבותיהם
לתת להם את ארץ כנען, אך אין להקדיש
עליהם מלחמה בנלל הךבר הזה, ואילם
לעזבם לנפשם לא יתכן פן ירבו, ועל כן
שמו עליהם שרי מסים למען ענותם ויבנו
ערי מסכנות לפרעה את פתס ואת רעמםס,
וכאשר יענו אותם כן ירבו וכן יפרצו
ויקוצו המצרים מפני בני ישראל. הוא
הדבר אשר אותו יחוש כל צורר בהפכו
ידיו בשנוא־נפשו ובטפלו בו יבגלגלו עמו
ימים רבים ובכלותו את כל בני אשפתו
ולא יוכל לו ותיו כל ג־עשיו מאפע. א?
לא ידע עוד מה לעשות, אפם כי יקוץ
מפני השנוא , ועזבהו עת־מה לנפשו,
ואתרי כן ישוב יהפוך ידו בו, אולי ימצא
̂רעת למרר את את ההחבלה. אז יצי/
חיי העברים בעבודה קשה' בתמר ובלבנים
וככל עבודה בשדה. חייהם מריס, והם
פתס ורבים ; עברים יהירים יפלו איש
תהת משא צרותיו ונמקו ברעה, אך גזע
העברים כאלון אמיץ יצמח יגאה ינוב
ויוגקתו לא תחדל. אז יחל פרעה להגיש
לחרצכות חקיו את המילתת ואז יצור,
להשליך כל הבן הילוד היאורה. מחוקק
נדול וחכם הרשים היה רעמסס השני,
ימי מלכיהו היו איוכיס וכבית העליליה .
הוא לא כז לקטנות — יאמרו סופרי
קירות מצרים — ונס לא במת בציריו
ובפקיתו וישם בהם תחלה ויחקור את
מעשיהם ויתבונן . הוא היה המלך
המתחכם וגם היה אומר אל עמו,
כי זה היה דרכו לפנות אל עמו ולשית
בתלקית לעבדיו. היא <£ם את הזדון
בחוקים, הוא קשר חרצבות רשע ומשטר
שם בארץ. כל תכונת נפש רעמסס השני
וכל מעשיו אמר עשה הם מתאימים עם
דברי התורה ואשר עשה לבני ישראל. אז
;חלו בגי ישראל להגן ולעמוד על נפשם
מפגי החוקים הרעים, אז ;חלו לצפון את
הבנים הילודים, ואהד הצפונים האלה
ילקה ביד בת פרעה והיה לה לבן ונקרא
שמו משח וחונך בתוך ההוד והתפארת
אשר בחצר פרעח וראה מסביב אושר
ועדן, שלוה והענוגות ונטעו המיתם על
תלמי לבו הרך את כל למורי המצרים
ואת כל הכמת החרטומים והשרים והעבדים
יסובבוהו יבוננוהו, פי־ח תפרת ותגל ארץ
מסביב לו, ארץ מלאה מחמדים, 8רץ
בני פרעה, אך גזעו בו כאל כביר לא
ישגה וכנגד, נצחים לא יעומס, ופרעה
וביתו וחרטומיו אינם יודעים כי כמסכם
יגדל הגכור־הגואל, ג כור העברים ומחוקק
העברים. ההשמיעו לו הצפרים את זמירת
ארץ הקדם, הננבו אליו אגתות עפות על
כנפי רוח ממחנות העובדים בפתם
ורעמסם ותניענח את מיתרי נפשו
כתת הצפוגית את כגור דור, הלחשו לו
מלאכי מרום סוד־שיה מי הוא ומת תעודתו
בתבל, חבאו אליו צירים מתחפשים—
כאשר באו אלפי שגיים אחדי כן אל בן־
הגשר בשאנברון, וללא הועיל — לגלות
את אזגו לדעת מי הואי. מה גרחכ הכר
הזח ליוצרי חזון לשאת עליו משא ולהתהלך
בחקר־תחום י אך ;צא,יצא יוסף אל אחיו
וירא בסכלותם ויהי בפועל את

ן אשר היה מכבר בסתר נפשו בכת.
המגע עם אחיו ועם מחזות־חחיים היה
ניצוץ החשמל אשר האיר את כל בתי

נפשו וכן החלה הנאולה .
ורעמסם השני מת ועל כסאו עלה
מ?.?תה וישב בחצר הסלמה בצען. גם
כדבר הזר- מקבילים דברי כתבי, הקדש
י V V :־ 1 1*1עם דברי החוקרים . גגד אכלתם עשה
פלא בארץ מצרים שדה צען. צען

היתה כמקים ששם עתה בגוי הכפר סאן־
אליהגר במרחק עשרים 8רסא מפאת צפון
לתל־אל־כביר. במקום הזה ישבו מלכי
הרועים לפנים עד אשר גרשם אמוזיס
ויהרוס את העיר, וםנגתה בנח את חרבותיה/
אהרי אשר רעםסס השני כבר שם עליה
את עיניו לטובה ונם אוד, לשבר, בה .

(עוד יבוא)
̂#מ*-ע'*̂י̂ג• ־־־־ י ־־־ —'?'ג*מ6**ימ

באפריקא הדרומית.

אהרי ימי השבתון התפרצה המלחמה
עוד הפעם ככל עוז כאשר נקל היה
לראית מראש . במשך ימים אחדים נתלו
חכורים שני נצחונית רבי חערך, וישובו
עתה להקדיש על האנגלים מייחמת תנופח.
הכד, נשים עין על מצב הענינים לפי
השמועות השעות הבאות נם ממקור
האנגלים נם ממקור הבורים. הננו רושמים
במקום הזה ע''י קוים פשוטים ועקומים

I . את מקומות המחנות הראשיים
* פריטוריא !
*יוהאניסבורג מא5קינג !*
I

קראאנשטאדט* '''־-..._ !

ווארינטון !*

בלומפונטין* קימברלי |*

ו

יו
̂ראניא ין* ביטאניא * תתנות הנהר 

על הרשימה הקטנה הזאת הקי
הישר מצד שמאל הוא הנבול אשר בין
אחוזות האנגלים ובין הרפובליקאות של
הבורים. מעבר המזרתי משתרעות אתוזות
הרפובליקאות ומעבר המערבי אתוזות
האנגלים . והקו העקום הוא הגבול
המבדיל בין טראנסוואאל ובין אראניא :
טראנםוואאל היא בצפון, ?ים פריטוריא
̂ראניא בדרום, עם קראאנ" ויוהגיםבורג, ו

שטאדט ובלומ5ינטין וביטאניא .
בעת בוא הגיינ' ראברטס היו
המקומות האנגלים אשר על הקו השמאלי
הישר : קימברלי וםא£קינג נצורות על ידי
חבורים , וראכרטס, אשר בסים־־מחנותיו
היה בדרום, אסף חיל רב בין תחנות
נהר אראניא ובין קימברלי, וע"י מסע

חפזין גאל את קימברלי מן ־המצור ,
ואז בלי התמהמה הרבה נסע
מזרחה בגבול איאניא ויתקע יתדו
בבלומ5ונטין , היא בירת הרפובליק

האראנית ,
ואחרי בצעו את מעשהו זה, בטרם
התליט לעלות צפונה על פריטוריא אמר
לחזק את מצבו ביתר עז באי־אניא ולשלוט
בכל הדרום ולגרש משם את הכורים.

דברי הימים.

ועד כה ועד כה עזב ראברטם
בקימברלי אנשי צבא רבים תהת פקודת
הלורד םיטואין, ועוד הוא עושת כה וכה
לחזק ולבצר את מעמת באראניא ויתן
צו למיטיאין לנםיע עם מחנהו למא&קינג
̂על העצור שם כמו להתיש עזר לבאדןי־פ
בכלוב מראשית המלחמה , ולמיטואין
ארבעה עשר אלף איש, ויםע למסעותיו,
ויגיע עד ווארינמון, ולא יכיל ללכת הלאה,

כי ירט הדרך לגגדו,
ואז לא םמגו גם פקידי הכורים
את ידיהם בחיקם . בעת אשר רוב
̂נשטארט , צבאותיהם נקבצו יחד בקי־א
נדודים עצומים מהם נודרים הנה והנה
־את עקב צבאות האנגלים. בעת לשוף
אשר האננלים הרשו מזמות להתיש עזר
למאפקיננ , באו נדודי בורים עד לפני
שערי קימכרלי ויתפשו שם פקידי צבא
אננלים אשר יצאו מחוץ לעיר לתור את
המקום מסביב ; מעבר האחר קרבו אל
צנורות י המים אשר בקרבת בלומפונטין
וילכדון ויתפשו גם . כלי תותח וגדודי
אנגלים, ובאחרונה הצליחו גם בקרבת
כיטאניא להכות את האנגלים , ונאטאקר
גבר לא־יצלח, אחר נם הפעם לבוא כשעה
וחצי אחר נצחון חבורים, ולא מצא דבר

זולתי חללים ופצועים .
הנה כן סביב שתו על הלורד
ראברטם צריו וגם בנגב חניתו, תחת
אשר חוא בטח , כי מדרום לבלומ̂'צעין
לא ימצא אף איש מלחמה אחד מן
חכורים . מצב הלורד ראברטש בבלומ־
£ינטין הוא עתה קשה מאד, ועליו להחליף
בת להדוף את הבורים בפגיו. ג"ס .

.̂<:̂ 0£̂וב̂< 9̂>̂=? 

(םוף)
בדרך מסעי פגשתי ארחות אתיגו
יחפים ולבושים בלויי־סחבות. על שאלתי
אותם אנה המה הולכים, ענוגי כלם:
"עולימ אנחנו אל ימי השוק לארציז,
טארוטינא, ראמאנאווקא ולמושבות אחרות
אולי ירחם אלתים על טפינו ושלת אלינו
עזרתו, כי נרויח מת. כבר אפס כחנו
משכת בית בידים שלובות ולראות את
דמעות נשינו ועוללינו". האמללים האלה
הולכים אל אשר ילכו באין מטרת לגגד
עיניתם; יחפים ולבושי קרעים בלים

̂־'**־-*־זי •̂ ^̂ *"*—*י
ממקומות הרעבים.



יספר, כי בפעטראווקא מת ילר אצל
משפחה אחת והדבר היה כלילה, ומחסר
נר להדליק למראשותי המת כמנהג
הוציאוהו החוצה ויניחוהו לאור הירח .
וככה ירעב לא רק מחוז אקערמאן בלברו,
רעב ירעכי כל פלך • בסרביא וכל פלך
האקערמאני חערםין. בשני המחוזות ?
ותבענרערי בלברם נרשמו ברשימות
הרעכים כאלפים משפחות. ובמחוזות
איזמאיל, ביעלצי, סאראקי, ארהיוב ,
אדעסא ועוד מה רבו הנפשות הרעבות ?
עתה כבר נרשמו שם שלשת אלפי משפהות
אשר מספר נפשותיהן שלשים אלף! ומר,
ידאב הלב ומה ינדל הכאב לדעת, כי
המצוקה הנוראה הזאת תמשך עיד חמשה
ירחים תמימים ! וגוסף על זה מה גורא
הרזון אשר ישלח בבשרם ומה נוראו
המחלות אשר תדבקנה במו מסבת הרעב,
ולמלאות את הסאה אפסההתקוה לעתידות
טובות מאלה, התקור, אשר אך ד\א
בלבדר, עמדה לרם להאמללים לשאת
ולסבול עד כה את גורלם הרע והמר ...
ובימים הקשים והמרים הארה עזיבים
אחיגו לנפשם, כי ימינם בלברר, הושע
להס. הזעמםטווא איננה יכולה לבוא
לעזרתם. ההשתדלות ברבר נתינת םכימים
משיירי מכס הבשר של הקהלות לא
הצליחה עד כה לעשות פרי. והעזרה
מחוץ הנה לע"ע באיפת רזון זעומה . אך
העיר אקערמאן בלבדר, השינה הלואת
סך ארבעת אלפי רו"כ בערבות העדה
כלה תחת עשרת אלפי הרו"כ אשר בקשר,
להשיג בתור תמיכה שלא ע"מ להחזיר .

אחים יקרים! זכרו נא ושימו לבבם
לדעת, כי באותה השער, שכל משפחה
עבריה מוציאה הוצאות מרובית לדכין
לה צרכי החג הבא לקראתגי, באותה
השעה שכל איש י'מראל מגדיל הוצאות
ביתו בגלל החג הבא לצרכים שאינם
נחוצים מאד, בא-יתד, השעה נמצאים
מרחוק מכם בפלכי בסרביא וחערסין
מאות אלפי אחיכם הנאנחים והנאנקים
מחנית יר הרעב באין פת להם יבש, נשיהם
וטפם מתעלפים לעיניהם מאפס מזון
להחיות נפש, כי גדלה המצוקה למעלה
ראש ומצב האנשים האלה גורא ואיום .
רגליהם יחפות, נום מכוסה קרעים ובלויי
סחבות, והמר, לא ידאגו עתה להלביש
מערומיהם ולהתהדר בלבוש לימ־ החג ולא
על אתת צרכים לא נחוצים ואך לנפשות
טפיהם נפוחי בפן דמי, תאנים לשכיר
רעבונם. חוסי נא וחמלו אחים, שמעי נא
שועת האטללים האלה ותנו איש כנדבת
לבו, אל תחשובי! צדקה גדולה מאד
תעשו בנדבותיכם אלה, ואלפי נפשית
יתפללו בערכם ולא ישכחו כל הימים
את חסדכם אשר מלטתם איתם ממות
ברעב. חושו אחים חושי לענית על
שיעה האשללים, מרת נא את מעשה
צדקתכס ואל תאחרו 1 ד''ר 5. לאנדער.

הקדמה.
כאשר קמו לפני שנים אחדות איזה
:רמים מעמנו אשר לקחו להם עטרה
לעצמם להקרא בשם "מחזיקי הדת" או
"מצדיקי הרבים" להוציא רבות על יא''י,—
ולהכותו חרם ע"י הפסקיוילים הרביםאו כאשר קורא לו אז "חבת ציון" —
שהפיצו בכל תפוצות ישראל, התעוררו
הרבנים אשר לבמ לציון לצאת במכתביהם
־מאמריהם להגן על הישוב ודבריהם ראו
אור בספר "שיבת ציוך (שי"ל בשגת
תרנ"ב וזח מקרוב גרפם מחדש בשלש
מהדורות). גם בימים ההם תלו הנרננים
את עצמם באילגות גדולים , בשנים שלשה
מגדולי הדור שלא הסכימו על הישוב
מפגי טעמים שוגים: מפני שראו בזה
(1 מעין דחיקת הקץ, מפני השמיטה
שהגאונים נוחי ערן ריא"ס , ר' שמיאל
מוהליכר ור' מרדכי עליאשבערג זכרם
לברכה, התירוה אז והם אסרוה, ומפני
שלא רצו להשתתף עם המשכילים ההפשים,
לבנות עמהמ יחד את ביר. ישראל וכדומה,
טעמים שמצא לו כ"א עפ"י השקפתו
ורוחו. אך הגאוגים הגדולים הגז' ויתר
נאוני קשישאי שבדור ההוא כמו הגאון
הנצי"ב ז"ל והגאון ר' ישראל יהושע
מקיטנא ז"ל ועמם עיד רבנים נתלים החיים
אתנו כיום, רבו עליהם ויתירו את.הישוב ,

י) הרב הגאון המפורסם ר' צבי הירש
ליסמאן נ"י אב־ק'יק איממען מודיע לי במכתבי
ע"ד שיחה אחת שהיתה לו עם הגאון הגדול ר'
יוסף בער זצ"ל מבריסק שכפי שידוע התנגד גם
הוא ליא"י, חייל: זה כעשר שנים שהייתי במקום
הגאון הצדיק הנ"ל בד"ת והרבה נתוכחתי עמו ע"ד
החוב המועל על הרבניס להחזיק בישוב, ואמר
לי אז הגאון הצדיק ני הוא ממתנגדי הישוב
באה"ק, מפני שלדעתו גס בזה"ז נוהג דין שביעית ,
ובזה הזמן יצא מהדפוס הקינסרס של הגאון הנ"ל
בעגין שביעית ונשלח לו מויארשא והרבה סלפלנו
בזה הענין וזאת עיקר התנגדותו, ולוא ידע כי
הישוב יהיה בעבר הירדן אז לא יביס על חולשתו
הקנתו וינוע לעיירות הגדולות לעשות בכל כחו
לנזובת העגין. כ"ז אמר לי כבוד הגאון הצדיק
זצ"ל במעמד עוד אהד מהרבנים, ולוא ימצא אחד
מהרבנ־ס שיתנדב זמנו והוצאותיו להתוכח עם
הגאונים הנ"ל (כונתו לשלשת הגאונים שמסרו
מכתבי התנגדות להנרגניס) ולברר את הדבר
כשמלה ולהראותס כי שקר ספלו.הנרגנים על
התנועה הזאת וכאשר הגאיניס הליל הס יראו
ה' באמת ואין להם שיס גסי' חייו — גס הס יתנו
ידם להתנועה הזאת ויתאמצו שגם הרבנים יקהו
הלק בה והרבנים יעמדו על המשמר שלא יעשה
איזה דבר מ"ז שהוא נגד'-גדת והתורה" עכ"ל.
שונה מדעת הגאון ז"ל הנו' היא דעת זקן גאוני
דורנו ר' יוסף זכרי' שסער! שליס"א הגאב"ד
משאוויל, גס הגאון הזה איננו מהכיס לההיתר
שנתנו הגאונים הנז' ז"ל על השמיסה, ובכל זאת
הוא ציוני נלהב לא רק במחשבה כי אם גס בפועל
ובמעשה, ולפי דעתו כאשר יתכונן הישוב על
בסיס נכין יהי' נקל לנו לשמור את השמיטה

עס"י תנאים ידועים כמו בזמן אבותינו .

דעות הרבנים לטובת הציוניות.
(א)

ואדרבא כל מה שיוסיפו רבני ישראל
וחרדיו לקחת חלק בהציונות ולתמיך בה,
תהיה השפעתם יותר נדולח על מחלך
הציונות, אחרי שהם הרוב . ואין לך
עלבון נתל מזה להתורה ולנושאי דגלת,
אם נשמע לטענות הנרגנים או ח ם ח ר י ד י ם
(לא החרדים) כי אחד מהחפשים בכתו
להכריע בדעתו רבבה מהחרדים וכי כל
הרבנים המה כקליפת השום נגד לבלר
קטן שבהחפשים, אם באמת באנו חלילה
לידי מדמה נמוכה כזאת לתעות כבהמת
בבקעה ואין לגו נם היבלת להגן על
דעיתיגו, אז אין לגו לא להסכים לציונות
ולא להתנגד אליה, רק גשככר, בבשתגו
ותכסה בלמד, את פנינו ונאנח בשברון
מתנים על כבוד התורה אשר הולל
בגללנו, בעוננו ובאשמתנו, כי עזבנו
דרכי רבותינו נותי נפש מעולם ונלך
חשכים ולא אור ואין בנו כח לעמוד בפני
כל רוה מצויה ושאינה מצויה בעולם .
אכל האמת תורה דרכה, הנרננזם
המשטינים אך הבל יפצה פיהם והות
נפשם ידברו ; נפשם לא תדאג מאומד,
על כבוד הדת כמו שלבם לא יכאב על
שבר עמם ואדיר הפצם הוא רק להביא
ממכות ולהרבות מתלוקת ולצוד דגים
במים עכורים, כי באלה שמן חלקם .
אין פה המקום כלל לטלהמת האמונות
והדעות ואין זאת מטרת הציונות .
הציונות שואפת להיטיב את מצב העם
ולהרים את כבודו וכל מי שבשם ישראל
ימנה, יהיה מאיזה מפלגה שיהיה, יש
לו הרשות לבא ולהשתתף בעבודה הזאת
ואם יהיו הדברים מנעים לאמונות ודעות
אז, ככה הרבנים אז כן כחם עתה,
לדבר את אויביהם או אוהביהם בשער
ולהגן על דעותיהם במלחמה או בשלום.
נקוה כי גם שלשת הרבנים הגאוגים אשר
ככידם יקי בעינינו, אחרי ראותם את
כל דברי הרבנים המסכימים לתציונות
ישיבו מדעתם ותחת למהות ולהשמיע
קיל גערה, יקחו גם המה הלק בהפצת
הרעיון ויביאו טובה הרבה כן לעיקר
הרעיון וכן להשפעת הרבגים במהלך

הרעיון.
כאשר אמרתי מכתבי הרבגים
לטובת הציוגות טרם פשקי ובדעתי היד,
לתת להדפיסם בספר מיוחד . אולם בכדי
לעצור מהשפעת הגרמים שחם משפיעים
לרעה ע"י דפסקבילים וספרי פלסתר,
אמרתי להדפיסם ראשוגה בהעתוגים ואח"ז
יבאו בספר בפ"ע, ואחרי שבעצמי לא
אוכל לקחת את הטורה בסדור המכתבים
גם להעתיקם ע"י אחרים לא תספיק
השעה, ע"כ הנגי שולח בזת רק את
רשימת ־) הרבנים המסכימים, יחד עם

3) ברשימת הרבנים המסכימים על
הציונות מניתי גס את הגאון ר' מאיר שמחה
הכהן שליס"א מדייינסק והנני מוצא לנחוץ להעיר

המי־,, שמים לדרך פעמיהם אילי ירויחו
אנירות אחרות לקנות ככר להם בעד
עולליהם הרעבים . ואילם הן יודעים הם
מראש, כי טרחם אך לריק יהיה ומאימה

לא ישאו בעמלם.
בקרתי במעונות האנשים הרעבים
אשר לפני ירח ימים בטרם יוסרו ועדי
ההמיכה ראיתי אותם עצובי רוח. והנר,
בביאי אל משכנותיהם עתה תראינה עיני
איזה שנויים: בהדר פנימה שורר מעט
חום; פני הילדים אינם חמרמרים
כבראשונה, ואבות חמשפחית מביעים
ברגש את בריתם לאחיהם הרחוקים
והקרובים אשר שמעו את צעקתם ושועתם
עלתח לפניהם ומרחוק ישלהו עזרה ותמיכה

לפי יכלתם .
ואולם מה מעטה היא התמיכה !
הן אמנם הציל יצילו את האמללים מנוע
ברעב ואולם לא יחזק' את כחיתיהם
ואת מעמים דד־תם , אנריני נותנים להם
רק לחש כלבד במשקל 28 ליטראות
להרש לבי' גפש, ואילם היובל איש לחיות
ירהים שלמים על הלחם בלבת? אל
אלהיס י אתה יודע אם לא העלה לנו
ביוקר האיקונומיא הזאת אשר אנו
מחזיקים בד, לרגלי חסר אמצעים . הכלכלה
העניה הזאת שאין בה אף כף מזון חם
תוכל לגרום להליים רעימ ונאמנים אשר
לא על נקלה תהיה העבודה להלחם
כננדס, ונם התמיכה העניה הזאת שאנו
מתגים להם בקמח וצרכי הסקה גם היא
לא תנתן לבל הרעבים. עוד יש משפחות
רבות אשר לא פנו עד כה לבקש עזרה
מאת הועדים, כי רבים הם המעלימים
את מהםירם ורישם, ורבים אינם פונים
אל הועדים מדעתם מראש, בי אין יד
הועד £שגת לתת למו קמה וצרכי הסקה
מהםר אמצעים. אנכי לקחתי חבל בישיבות
האחרונות של הוער האדעםאי; אל הועד
תבואנה יום יום שמועות מעציבות
חדשות לבקי־ים ממק־מית הרבה בפלכי
בםרביא וחערסון, אשר עד כה לא נחשבו
בין המקימות ננועי הבערת . עתה נודע,
כי מצב המחוזות ביעלצי, ארהיעוו והלק
גדול ממחוז סאראקי לא טוב הוא ממצב
מחוזות אקערמאן, בענדער או איזמאיל ;
מספר הרעבים במחוזות האלה, אשר
נחשבו ער כד, לאי־נגועי בצרת, עולה
לאלפי משפחות. בישיבת חועד מיום 21
פעברואר הציע ה' שפירא דין וחשבון
על אתת מצב מחוז אדעסא אשר בקר
במסעיו. שיעת הרעבים עולה באזניו
מכל מקים אשר בא שמה . ומה גילה
המצוקה נוכל• לראות מן רמעשת הזה .י
בימי השבתות פירציס המונים מאהינו
 בתי ההפלה ובקיל קריאתם: "־?בו

אל
לנו לחם לאכול ואם אין מתים אנהנו
ברעב!" רמה מעכביפ בעד קריאת
ההורה. ה' דיזענהאף בדיין וחשבון אשר
הציע לפני הועדמבקוריו במחוז בענדער

עברו שנים אחדות והבת ציון הגבירה
חיליס ותתפשט בכל העולם תחת השם :
"ציונות". הנאינים חזקנים ראשי חתומכים
בחכת ציון חלבו למנוחות וצוררי ציון
הגביהו שנית ראש ביתר שאת ויתר עז
ויתלו את עצמם עוד הפעם באילגות
גדולים : בשלשה רבנים מגאוגי הזמן ,
האתד גודע בהתנגדותו לחישוב גם אז,
והשני קבל את ההתנגדות בירושה מאביו
הגאון ז"ל, אף כי לא מטעמי, והשלישי
היה לפנים הובב ציון ועתה לעת זקנותו
נעשה לשונא הציונות , הורות לחריצותם
של מנאצי ־ הישוב , שידעו להטותו
להפצם. בראותנו את כל אלה, אני
ורעי הרבנים דמשתדלים בהפצת הרעיון
הציוני, הוסכם אצלנו לפנות אל הרבנים
ב"קול קורא" ולבקשם, להודיע כ"א את
דעתו נלוי לטיבת הציונית . והנה לשמתת
לבבנו ענו לקול הקורא הזה קרוב למאי,
רבנים ובתוכם נאונים טפירסמים נודעים
לשם. המכתבים טרם פסקו ובכל יום
ויום הנני משינ מכחכים חדשים, ואם
נוסיף להודיע את הדברים האלה: א) כי
אנחנו לא שלחנו צירים לפתות את
הרבנים לול"ת היתרים ולקחת מהם
במרמה הסכמות, כאשר יעשו צוררי
הציונות , גם לא פנינו במכתבים פרטיים,
כי אם במכתב הוזר כללי. ב) כי
הרבנים לא ידעו איש מרעהו וכל אחד
דמה כי יחיד הוא בדעה זו. נ) כי כמה
מהרבנים המסכימים להציונות השיגו
פםקבילימ מצוררי הציונות ועל כמה מהם
איימו הצוררים דאלה לרדפם עד הרמת
ולרדת לחייהם, באופן ששלחו את דבריהם
בחרף נפש ממש ורבנים אחדים תודיעו
באמת כי אי אפשר להם לתת הסכמתם
כי יראים המר, את המת הנוכלים והצבועים ,־
בשימנו לבנו אל כל אלה , אז נוציא
משפט בצדק, כאשר אמרתי לא אחת,
כי רוב רבני ארצנו מסכימים להציונות,
וכי שלשת הרבנים הגאונים שיצאו במהאה
נגדה, נפתו רק אחרי חלקת לשון ציררי
הציונות ויטהרו להוציא משפט עליה
מבלי ידעו מה טיבה ומי ומי המחזיקים
בכריתה, כי מעשי ידי הגרמים לקהת
ציטטים מהםיפרים ההפשים מימי מגדלםאן
עד ימיגו אלה ולשימם לגס לפגי העם
לאמר : זאת היא שטת הציונות , אין אלו
אלא מעשי להטיס לתנות את הבריות
ולהרבות מחלקת. הציונות היא קנין כל
העם, וכל המפלגות מחחפשים הקצונים
עד החרדים היותר אדוקים משתתפים בה
ואם אין לנו יכלת לכיף על החפשים לקבל
את דעתנו בנוגע לאמינות ודעות, בין
בהיוהם ציונים, בין בהיותם בלתי ציונים,
כן אין לנו רשית להתרחק בשביל זה
מהרעיון הציוני ולאבד בידינו טובה רבה—
שבכל איפן גם לדעת המסתפקים באמתת
השגת התכלית, אבל מידי םפק לא יצא—
ולהעלות חרס בידינו בנוגע לרעיתינו;

(מגליון 74)

אז, באין ברירה, שמו היערי ואשתו
פניהם אל ד"י־בי" האדמו"ר מק"ק "קבצנית"/
כי יושיעם מכף ת"לץ" המתלוצץ בהם .
והרבי —למען קדש שם ישראל ברבים—
אל בית היערי ויערכו מלחמה חזקה אלגווארדיע" שלו, ר"ל ה"יושביס" והמה באומהר וישלה שני אניעי היל מן ה"לייב
הרפת פעמים אין מספר איש ונרו וספרמול פני ה"לץ", כי כל הלילה סבבו את
התהלים בידו, ויהי כי קרבו להשלים
אמירת התהלים בפעם השלישית וישמעו
שחוק נורא ואיום יוצא מתוך הדפת ומטר
אבנים נתך עליהם מלמעלה ויברחו
הבטלנים על נפ־צם ויביאו כל עור נפשם
בם איי בית המרזח אשר בכפר ויספרו
באזני הנגיד, רמוכס לאשר: בי הנר, רק
כספר אחד עוד היה להם עד כדי להשלים
אמירת תהלים בפעם חשלישית, שאז
הגם בטוחים כי גרש גרשו את הלץ
ממקום משכנו, אך דגה קרה שם דבר
אשר נשנב היא מבינתם, כי באמת איך
על להודי אימר תחלים . אולם פתחיהיבין זאת מיח אדם כי ההיה ל"לץ" שליטה
הבטלן הגדול מהבת מצא "לפי עניות
דעתו" תשובה להמיר, הגדולה ההיא, לאמר:
כי באמת אין שם ברפת ההוא "לץ", כי אם
איזה נפש על אפיקורס ישראל דפקר טפי
ובעבור זאת לא הועילו מזמורי תהלים כי,
כנודע, הלא יש לאפיקורסים פשטים אחרים
ב"פסוק" מאשר ליהודים פשוטים. אכל
חנניה המוכס העמיק שאלה: היהבן ? הן
מעולם לא שמענו כי נפש ההולכת בעילם
התהו תעשר. מעשה לצים . נפש חוטאת
"מתגלגלת" באניגיים, בעצים ובאבנים —
המיה ספר לדוגמא מעשה בז" שקרה

אל בית זרים הננו מרגישים בקרבנו אתהד גאליציא.
החפץ המוזר להבות על לב בחרטה ולומר
"על חטא שחטאנו" בתמניא אפי, אמנם
אשטים אנחנו ! ולא דוקא היהירים
הנאורים , החפשיס, ה"דייטשען", כי אם
נם היהודים דהרתם, החסידים, בעלי

כנפים ופאה .
לא די לחרדים כי אינם מחנכים
את בנותיהם לרוח ישראל — שגס־ חם
בעצמם לא ירעו מר, הוא — ; לא די להם
כי אינם מלמדים אותן שפת עבר, קורות
ישראל, תורת ישראל, אשר ביחוםה אל
נשים הרי היא תפלות, והנה תפלות

עצמה ילעיטו אותן בנפשן שבק.
אבל אם כבר אתת גזרתם אומר
ויקום, כי תדענה בנותיכם שבע הכמות
ושבעים לשון חסר אחת—היא שפת עכר
העלובה—הלא שערי בתי הספר של
הממשלה פתוחים לרוחה לפני כל מי
שנפשו חשקה בהורה, ומר, לכם יהירים
כשרים , יהודים "יקרים", כי תשלחו את
בנותיכם הרבות , מחמל נפשכם, אל בתי
השפר של הנזירות, אשר בבתי המקלט ?
האס שוד, דבר הכבוד ההוא אשר תנחלו
בשבת ילדיכם על ספסל אחת עם בנות
אלוף מנדיאל או גראף פתואל, השונאים
אתכם כשנא את השקץ והעכבר — ולמה
אתם נדחקים שמה, מקום שם אתם
כאירתים לא־קרואים , ולמה אתם מטפסים

לעלות במדרגות הנכוחות?...
הוי, מתי יביאו אחינו לבב הכמת
ויבינו לא רק לנהל את המסחר
בניהם ובניתיהס לרגל התנוך המתוקן,ו"הגעשעפט" , כי אם נם לנהל את

החנוך העברי!
*

אבל—מר, דהוי הוי. גוף המעשה
אין עוד להזיז ממקומו. הילדה אינגה

ונפלאות בימינו אלה ובפרט בארץ גאליציא?
אל נא ידכר איש ילדות כזאת! פה
בארצנו יש מקום לכל מין נם שבעילם

עד תחית המתים ועד בכלל...
הן ידעתם כי זח כחצי יובל שנים
כבר עכרו מיום נסתם הגילל על מעשה
אהד אשר הרעיש בשעתו את כל העולם,
הוא מעשה מורטארא . דמו בעלי ההשכלה
ויהלמו בני "שלום שלום ואין שלום" כי
המעשה הזה כבר עבר למנוחת עולמים
וכאשר ירד אל קבר ההיסתוריא כן לא
יוסיף עוד להי־גיז תבל הנאורה ומלואה
הנאיר. והנה — פלאי פלאים ! מעשה

מורמארא קם להחיה בארצנו .
וכך היא עובדא: נערה עבריה
ששטה מ י כ א ל י נ א אראטין הר"רהקה או
נתרחקה מבית אביה בקראקא ותלך אל
אחד מבתי המקלט אשר לגזירות בעיר
ההוא. האב האמלל צעק צעקת גדולה
ומרה אשר הלכה משיף עילם ההשכלה עד
סופו, אכל לאזני האמלל שבה רק ב ת
קול מנהמת ביונה, דעת הקהל המשתתף
בצערו, אבל לא קול הבת האובדה .
הילדה אולי כבר עזבת את אבותיה עד
נצח בזה ובבא ... אמה שוכבת על ערש
דוי בכיתה ונוטר, למית, ואביח, דאב
האמלל, משית רגליו כאילות _ ורןךף

קדים .

כשרואה ארב מישראל שיםורים באים
עליו, מיד, גם בלי לפשפש כמעשיו, רדי
הוא מכה באגרופו על חזהו ואימר: על

הטא שחטאתי י
המנהג הזה, הנוהג בין בצרות
הפרט ובין בצרות הכלל, אילי לא יצדק
במקרים ידועים, אולם בנירן דירן,
במקרר, אראטין יש לו על מה לסמוך.
למראה בה ישי־אל כורתת מבית איותיה

בבית אמו זקנתו עליה השלום — היא
תבוא בחלום חלילח להתחנן, לאלם, לחנק/
בביבר ראש; אבל כי תעשה מעשההיא דורשת "חקו;", — דברים הנעשים
מעולם ואבותינו לא ספרו לנו כזאת. עלנערות, כאחד ה"לצים"— זאת לא שמענו
הפירבא הזאת לא מצא עור פתחית כל
השובה ובכן נשארה השאלה סתומה ובלי

פתרונים עד היום היה .
הזר ביפת הסמוך ליער כמקדם. לאאבל ה"לץ" עורנו עי שה מעשרו
מלחמתו; לשוא השליכו פתחיה ומרעהוה'עילו כל החבולות ד"רבי" והבסיסי
הגיורים את נפשש מנגד, כל העמל הזה
לא שיח כל פרי מלבד תורה אחה שיצאה
לנו מזה, והיא : כי אמנם מרגישים אגחנו

כעש האיץ י ...
*

אבל מר, גקל הדבר , רבותי, כי
תחשבו גם את עבדכם לאחד הלצים
המספר לכם דברים שלא היו ולא נבראו
להפחיד בהם את הקטנים או לברת את
דעת הגדולים. ובכל זאת אני מבטיחכם
נאמנה, כי כאלה וכאלה תקרינה ביגיגי,
למרות כבידה של המאה העשרים, ונם
העיר טרבי־בבל עם בת עולם התהי, גם
בפר כל־נררי עם ה"לץ" שלו ועב, להבדיל,
ד"רבי" מקכצגות עסי גבוריו השגים—את
כל אלד, לא מעילם הדמיון לקחתי, כי
עדי ראיה של המעשים הנ''ל היים בעולם
הזה ,והמקימית ךנ"ל עורם עומדים על

תלם במדינת נאיייציא הברוכה .

או אולי תי־פצו בכלל לרטיל בס&ק
מציאות "מעשיות'' כמו אלה, היוצאים
מגדר הטבע, בזמן הזה — זו היא מדד,
גדולה של אפיקורסית מצדכם, רבותי!
כי האסגס כבר פסו מעשי נסים

ולאב שכול נתנה הרשות להוציאה לדרור
ממאסרה, אבל דבר קטן אהד שכהו

למסור לידו—את המפתח ,
והאב צועק, בוכה ומילל לפתח
שערי בתי המקלט הסגורים—אבל שומע

אין לו.
לכאורה יש לקשות : האין דין
בישראל? אבל לזאת יש תשובה: אמגם
יש דין ויש , אבל לית דין, ואם יש —
לא למען הניגא בגי. לו יש אב בשמים,
הוא אבי יתומיו ודין אמותיו השכולות ,
אליו יפנו כל איש מצוק ומר נפש בישראל.
אבל מה ליהודי ולשופטי ארץ והוריה,
לפתות ולםגגיפ, הפרחמים והאחשתרנים ?
האם אין, למשל, לדוקטורים ששמם ,
נניח, פיענטאק ענינים גכבדים לעסוק
בהם מלשמור את עדר אדני לבל ירח

ממנו נדח ?".
כי הנה האדון ד"ר פיענטאק, אף
כי מבית המדרש יצא למלוך, בכל זאת
איננו בטלן כלל, והוא יודע להכיר בין
דבר שיש בו ממש לדבר שאין בו ממש.
הוא יורע, למשל, עד מאד, כי הדב
הוא באמת רק דבר נאה למליצים, להוזים,ההוא שהמליצים קוראים לו בשם "אנושית",
דעת" לא יפנה עור היום אל הבלים, אללחולמים . איש בעל בינה ישרה, "בר
גופים אויריימ כאלה, ובפרט לעמוד
לימין היהודים—הן זאת לא̂ יעשה גם
ליברלי שבליברלים בגאליציא כמו למשל
המקלט יחדל כח הממשלה!— קרא"סלובי פולסקה" וכגותיר,.— לפתח בתי
הפרופיסור החסיד בכינה גשגבה— ויעבור

אל סדר היום .
*

וסדר היום מה הוא ? פיענטאק—
ראשינםקי.

(שאר יבא). מאיר הארטינר.
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(מאת האגינטורא הרוסית וממקורים שונים).
ארעגבורג 28 מארץ (10
אפריל). לרגלי השמועות שעשו למו
בגפים, כי נכינים להעשות שנויים בסלילת
המםלה הטאשקענית והחת לסול אותה
מארענמרג לטאשקענט יסולו אוהד,
לאלכסנדראוו־־היי־טשארדזשוי , התאספו
היום לאספה מיוחדת בבית המועצות
וימתיק?' סוד בדבר הזר, וישלחו תלנרמית•
אל המיניסטרים לעניני האוצרות, לעניני
הבור הדרכים ולעניגי הצבא, להעיר
לדעת עד כמה לא טוב הדבר לסול את
המםלה לאלכםנדראוו־היי־טשארדזשוי, כי
אין כל הקוד, מן הדרך הזה להספיק
למסה"ב את המשאות דדרושים, כי אין
שם ארחות נהרות ואין כל תנועת מסהר
בגליל ההיא והיתר, איפא המסלר, רק
לתועלת לעזבון תו''ל בלבד, גם העירו
לדעת בתלנרמית ההן , כי יש לבכר את
המסלה ארענבורג־טאשקענט על כל אחרת
יען כי המסלה הזאת מובילה אל המקימות
הראויים ביותר ליסוד המושכות ואל
מקומית המרכז של המםהר והחרשת
בטורקעםטאן ובמדינות החאנים הקרובות.
(המלחמה). ס ימו נ סט ו ן 28 מארץ
(10 אפריל). חט'&ז־ז עשר
איש מן השבויים הבורים אשר ברחו נתפשו
שנית, בקרב השבויים מתו עוד ארבעה
אנשים ממתלת הטיפים אשר פרצה בעיר

ואשר הפילה חללים מעטים .
לונדון 28 מארץ -(10 אפריל) .

תמרמות של הצפירה

ראזענצווייג מי"צ.
זזגליחאוו (פ' סעדלעץ), ר' אברהם

אליח פייננאלר .
טדאקי (פלך ווילנא), ר' נחום

גרינחויז .
טשעריקאוו (פ' מוהליב), ר' יוסף

קיקעם .
יאנאווא (פ' קאיונא), ר' הייס סגל.
/ ר' תד יאנאווא (מתיז קיבתן)

שערראוויצקי .
יאנאיוא (מחוז םוקלקא), ר' מאיר

יוסף הבחן .
יוריעיו — ר' מאיר קראפמאן.

לידא (פ' ווילנא), ר' יצחק יעקב
ריינעס .

לענציץ (פ' קאליש), ר' שלמה
בהגאון הנ' מהו' מאיר ז"ל אויערבאך.

לעכאוויץ (פ' מינסק) , ר' ישראל
דור חאצקאוויץ .

מאריאמפאל (פ' סיבלק) ר' אליהו
קליאצקין .

מילייציץ (פ' הוראדנא), ר' אהרן
שמואל טאמארעס .

מאגזיר (פ' בעסארכיא), ר' יצחק
מעללער.

מלאווא (פ' פלאצק), ר' יחיאל משת
םעגאלאוויטץ .

נאווא־אלעקםאנדראווםק (פלך קאוו*
נא), ר' מרדכי פיינשטיין.

ניעזין (פלך צרניגוב), ר' שלמה
הכהן אהרנםאהן.

נאווא־דוואר (פ' חוראדנא), ר' חיים
דוד שלמה עקשטיין. ר' משר, מרדכי

עקשטיין מ־"צ .
נאוואשאיאצקא (פ'טכריא), ר' זלמן

איידלין מו"צ .
נארווא (פלך פטרבורג), ר' ברוך

דוד גארפיגקל .
נישיויעז (פ' מינסק), ר' שמואל

דוב פיינכערג מו"צ .
נאיעיוקא (פ' הוראדנא) , ר' שלמר,

משי, כאלקאיוםקי.
סיוענציאן (פ' ווילנא), ר' פינחס

ראזאווסקי.
םוויסלאץ (פ' הוראדנא), ר' מרדכי

שאץ . ר' מאיר זלמן פינם .
םטעפאגיץ (פ'קיוב), ר' נחמן חסיר.
סיחאוואליא (פלך הוראדנא), ר'

אברהם איינהארן.
סטאראיא־־רוס (פלך נאוואגאראר),

ר' אליקום נעציל אליעזר ררויאן.
םעפש (פ' פלאצק), ר' יהיאל מיכל.
פלאנסק (פלך ווארשא), ר' צבי

יחזקאל הכה! מ"כלםזאהן .
פלאצק ר' יחזקאל ליפשיץ.

פאתטש (פלך מינסק) , ר' הניך
הענדל פר-דלאנד .

פעלשטין (פ' פאדאל) , ר' ישראל
קיטיבר .

פושעלאט (פ' קאוונא), ר' זלמן
אהרן דאט.

קאססאיוא (פלך הוראדנא) ר'
שמריהו יוסף קארעליץ .

קארעליץ (פ' מ־נםק) , ר' אברהם
הכהן .

קאפציאווא (פי םיבלק), ר' אברהם
צבי פנחס .

קראמאלעוו (4' פסריקוב), ר' יעקב
ישכר בוקסבוימ .

קוזניצא (פ' הוראדנא), ר' אייזיק
ליב םטאליאר .

קאנעוו (פ' קיוב), ר' מרדכי זאטו'י
לאווסקי.

קתיצבירג (פלך וויטעכסק), ר'
בגימין מגחם שווארצמאן מו"צ .

קאנסטאגטיגאווא־חוויידאן, (פלך
קאוונא) ר' משה ראזין .

קאלינאווקע (פ' פאדאל), ר' אליהו
בראדסקי .

קראסנאיע (פ' ווילנא), ר' מרדכי
קאפעלאוויץ ,

קאמענקא (קרים), ר' קלמן שמוקלד.
קראק (פ' ווילנא), ר' אלי' מאיר

פייוועלזאהן.
רזישצעוו (פלך קיוב), ר' אברהם

מאנדל אדמי"ר, .
ראטגיצא (פ' הוראדנא), ר' אהרן

רובינזאהן.
ראציאנםק (פ' פלאצק), ר' ראובן

ליב נייפעלד .
שאוועל (פ' קאוונא), ר' יוסף זכריה

שטערן.
שעבי (פלך וויטעכסק), ר' שלמה

יצחק דראזר .
שאקי (פ' םובלק), ר' היים ירמיה

פלענסבערג .
שוועקשגא (פ' ווילנא), ר' שמואל

אבינדור פייוועלזאהן.
שאווקאט (פ' קאווצא) — ר' נח

ליבבאש'.

הקול קורא הראשין שלי, עם מכתבי
הרבנים האחדים שלחת* את העתקותיהם
אל יתר הרבנים . ואת יתר המכתבים
אחן להעתיק מעט מעט ולשלחם אל
הרירקציא פרקים פרקים, ואבקש מאח
העורך חנכבד שיקציע מקים מיוחד
בעתונו חיקר למכתבי הרבנים, אשר
אשלח כסדרם לפי סדר הזמנים שנכתבו
ויואל נא להדפיס ראשינו; את חרשיטר,

בצרוף הקדמתי.

אדעסא, ר' אברהם יואל אבעל־
מאוזן. ר' דוד שלמח שלאסטש . ר' חיים

טשערנאיויץ ,
איחומען (פ' מינסק), ר' צבי הירש

.ליפמאגן.
אקי-א (פ' פאדאל), ר' יהיאל אהרן

לירנער.
אזיאר (פ' הוראת א) , ר' דוד

צארני,
אלקעניק (פ' ווילנא) , ר' יעקב

הכהן לעווין,
אמדור (הוראדנא), ר' ברוך בן ציון.
ארעלסק (פ' הוראדנא), ר' משה

דורוויטץ .
בירז (פ' קאוונא), ר' אליהו יעקב

שור .— ר' פנהם ברי"ל הכהן לינטיפ ,
באלטרעמאנץ (פלך ווילנא), ר'

אליעזר שטראשון .
באראנאוו (פלך לובלין), ר' נח

נראווער .
באריםאיו (פ' מינסק) , ר' משה

עמואל הותויטץ,
בייםעגאלע (פ' קאוונא), ר' ישראל

נןנרט פייווילזאהן .
נעניטשעםק (פ' מבריא), ר' אשר

נ־גיד.
נאלשאן (פ' ווילנא), ר' משה שמחה

נהרב ר"א ראכינאווימץ .
גאסטיגין (פ' ווארשא), ר' חיים

:!שולם הכי־.ן קאפמאנן.
דאגדא (פ' וויטעכסק), ר'יקותיאל

:'יב עלמאנן.
דוויגסק, ר' מאיר שמחה הכהן.

האראדאק (פ' חיראדנא), ר' ניסן
נרוירא.

האמעל (פ' מוהליב) — ר' רפאל
מרדכי באתשאנסקי.

האשט (פ' וואהלין), ר' יוסף למדן.
האנישישאק (פ' ווילנא), ר' משר,

חיים אליצקי.
העלזינגפארם (פינלאנד), ר' שמואל

:הן ביקאנץ ,
הראזאיוע (פלך מינסק), ר' חיים

*ישל עפשטיין.
חייתטישאק (פ' ווילנא), ר' מנחם

:!נדל גאלרשטיין.
חאראדאק (פלך ווילנא), ר' יצחק

יונה קאפלאן "
האראדישץ (פלך קיוב), ר' משה

־וטמאן .
ווארשא, ר' יצהק פיינענבוים מו"צ.

ווילנא , ר' שלמה הכהן.
וועקשנא (פלך קאוונא) , ר'. יעקב

וגהן ברוכאוו.
, ווערזבלאווא (פ' םובלק), ר' אפרים

הכהן לאפ .
וואשילקאוו(פ' הוראדנא), ר' מרדכי

אליהי ראבינאוויץ .
וויסעע(פ' סובלק) — ר' נהן נטע

קלונימום קאבאק.
ווישנעוו (פ' ווילנא) — ר' יהושע

הע'&יל מרגליות.
זעטיל (פלך הוראדנא) — ר' בתך

אברהם מירםקי .
זוואלען(פ' ראתם), ר' אליעזר נוט־

מאן גאטוויזנא.
זאקראטשין (פ' ווארשא), ר' יוגה

מירכי זלאטניק.
זאמושץ — ר' ישכר הלוי הורוויטץ.
זאבלוראווא (פ' הוראדנא), ר' יעקב

נזה, כי עם הגאון הנז' לא דברתי ולא השגתי
ממנו שוס מכתב ומניתי אותו בין הרבנים
המסכימים עפ"י המכתב שהגיעני מתה ושהנני
להעתיקו בזה. וז"ל: הגאון הרשה לכתוב להדר"ג
שידי־יש מאת ה' סלוצקי את מכתבו שערך להדפיס
נ"שיבת ציון" ולא נדפס אז, הוא אומר כי
סמיני סיב עתה מאד כדבר בעתו, ואף גס זאת
הגיל לי בתור תשובה על שאלתי אס לפי דעתו
?היא דעת התורה מותר לישראל ירא וחרד
— וימגכי להשתתף בפעולות והשתדלות הציונים
כי שנזת הציונים והשתדלותם איננה כנגד דעת
התורה ואינני מוצא בזה שוס חששא להריסת הדת
יימיל אמונת ישראל בגאולה העתידה, וגס דעתו
גועה לדעת האומרים כי ההשתדלות עוד תקרב
את הרחוקים", ואס כת"ר יסתפק בדבריו אלה
יוכל להדפיסם בשמו וכי אנכי המעיד כי מפיו
ילאו והנני דו"ש ושלום כל הנלויס אליו ומברכו
ככל סוב מכבדו ומוקירו אברהם זעליג קלמנסן.
ע'ל. עפ"י המכתב היה שכותבי ידוע לנו
מככד ונאמן רוח מניתי גס את הגאון הנז' בין

'הרבנים המסכימים.

שטאווישין (פלך קאליש), ר' צבי
יהירה ראזעגצווייג.

שוקיאן (פ' קאוונא), ר' יעקב בר'
יהודה ז''ל פראלגעבער.

םאפאטקין בחודש ניסן תר"ס..
שמואל יעקכ ראבינאוויץ חונה פה הג"ל.

 —•>~-..:8.ל>-̂'~ו>~*-~ ־

הרסת.

חרוסת ! רבותי, חרוסת הביאו,
מחסור בקערה , הסדר פרוע ,
כל יד אל תלה, הרעיפו השפיעו
מפתד המרור כל לב ננוע .
מר הוא כמות , ההלצו נכותם

כתרומת המטירו למתיק ממרורים!

למתיק םטרורים—לא מרור כזית
בחרוסת ממתקים מעשה מרקחת ;

מחסור באלת לו ידע כל בית
נם אז עוד נחיר,, לא נמות לשחת.

בן עם הלמוד ממרורים לשבוע
מכזית מרור לא יתם לנוע !

ישליכו אל לועו כזית נצתו
ישמע קול שעול, יעוה אך רנע;

יביט כד, וכר, וילבב רעיתו
"נצתתי! יקרא, אין אסון, אין פגע".

אך יש לפעמים לא יבטח כיכלתו
ינישו אל פיו וכבלעו כן פלטו.—

לא מתר זה למתיק—אך טפד, של טרה
כטפה התלויה בתרבו של מות .

טפח מרעלת, אף תשוף בסערה
על גוי על ארם תפרוש צלמות.

מתגרת ידה הד,! רבים הרעלו
ובאביב חלרם לקברות הובלו!

ו"רעכין" בשמח זאת טפה גקבת
במחוז במרבית איתן מושבה

כדבר באופל וכחחף אורבת
תך אלף בימינה, בשמאלה רבבה.

אל וזיק אמותם יעטפו עוללים
וזקנים בתוצות נדים כצללים י

בגגף הזר, בת יעקכ העגונה
על אתת שבע דה! חבל לקחה ;

שברה הגדול מ' יתור, במחוגה ?
אי נאד לדמעות כגחלים שפכה?

בשיר בת עטי פה םדרר, עורכת
שם גפשה ברעב כמים גתכת!

למרור זה עמי, הרוסת הכיגה
לא חרסת ממתקים, אגודפ, תפוחים.

אך חרוסת על רחמים חמלה וחנינה
על שב, על ישיש על עוללי מפוחים;

למתיק זה מריר וזרועו גדע
אין טוב מחרוסת של צלצול מטבע !

ובבן רבותי, חרוסת הביאו!
מחסור בקערה , הסדר פרוע ;
כל יד אל הלה, הרעיפו השפיעו
מפהד המרור כל לב ננוע .

מר הוא כמות החלצו נמרים
המטירו החרוסת למתיק המרורים !
מ. ם. ליטעווסקי.

שמועה עשתה לה כנפים, כי תבור
התלגרף עס בלומפונטין נפסק. אס נבונה
השמועה הזאת, כי עתה יש לדאוג פן
י&סק גם חכור מסה"כ ואז יאולץ רוברטס
לצאת למלחמת חגופח עפ"י הגאים לא
רצויים . השמועה על אתת הפסקת חבור
התלנרף באה למכה"ע פה מקאפשטאדט

מיום א' שבוע זה .
לונדון 28 מארץ (10 אפריל),
הבורים סרבים להראות בסביבות בלומ־
פונטין ימאלצים את נדודי האנגלים
היוצאים מן המחנה לסוג אחור ולשוב אל
המחנה הראשי של תברטס בבלומפונטין,
גדודי הבורים המר, חרוצים ומהירים

במלאכתם .
לוגדון 28 מארץ (10 אפריל).
למכה''ע "טייטס" מודיעים בתלגרמה
טכלומפוגטץ : גאטקר אחרי הוכחו לרעת
כ' רעדערסבורג כבושה בידי הבורים
שב אחור עם מחנהו לבעט־גיא מבלי

התגרות מלהמה.
לוג רו ן 28 מאלץ (10 אפריל).
 מודיעים למה"ע "טיימם"

מבלומפונטין
בתלגרמד, מיום השבת: אבדן חמשת
הנדודים ממחנה האנגלים היא אכרה
גדולה מאד לאנגלים בנלל אשר יבצר
מאתם עתה להכתיר את חבורים ממזרח,
שהם הולכים שש מםאנאספירט מגגב עד
ממזרה לעגעספינטין. האנגלים מגינים
בכל עז על מסח"ב ועל חהחניות אשד
לה, ואולם העבודה הזאת כברה עליהם

מאד .
לונדון 28 מארץ (10 אפריל).
מבינדפורט מודיעים מיום 2 לה'יז :
תלגרמה באה ממחנה דעוועט אשר אצל
צנורות המים על נהר מורר מיוה אתמול
להודיע, כי בליל 30 לירח העבר קבל
רעוועט בשירה, כי צבאות האננליפ אשר
חנו בטאבנטשו עוזבים את המקום
לשמיעה שכאח, כי אליוויע עם מחנהו
הולך וקרב אליהם מנגב . דעיועט נמר
אומר לחסום בפניהם את חדרך יאחרי
לכתו בלילה דרך רב נקרב אל גבעה
אמלא אשר מצפון לנהר מודר. וימצא אה
מהנה האנגלי? בלי חלוץ, ואנשי הצבא
נמו שנתם במנוחה . ויצו דעוועט להעמיד
את כלי התותח הכן על מקימם ואלף
וחמש מאות איש התיצבו מסביב למחנה
האגגליש . והגדודים שבאו מבלומפינטין
ומקתנשטאדט לקחו עמדתם אצל התחנות
של מםה"ב ואצל מי הכרכים אשר יעברו
שס את הנהר. כעלות השחר נתן אות

לצבא ותהל היריד, מכלי התיתת על י
מחנה האנגלים . אז חרת האנגלים אשר
במחנה ותהי מהומה גדולה מאד . היל
לקחת מקומם על יד כלי התותח שהציבו 1המורים בבלי התותח של האנגלים מהרו
למו מרחוק . על התגו ער, הזאת שמחו
הגדודים מיויגבירג וביר"־יזיהם, כי הלכו
במרחב דרך השדה אשר שמר, ירו האנגלים
בקני רובים בלי סדרים . ודעוועט רככ
על סיםו כשדה המערכה בלי מגן ויעידד
את הבורים למלהמר, והוא בעצמו הקריב
לגשת אל מחנה האנגלים. אז נגשר,
בטריא אחת של האנגלים אל אחת חגבעות
אשר חנו עליר, חבורים. ולא ירו הבורים
אליהם אף פעם אחת עד אשר הקריבו
האנגלים לגשת ואך מרחק 30 יארדים
הפריד ביניהם, ואך אז החלו הבורים
לירות בקני הרובים . ויפלו כל הסוסים
והאנשים אשר אצל בלי התותח , ושבעה

כלי התותח נפלו בירי הבורים •
לונדון 28 מארץ (10 אפריל).
פרטי הידיעות ע"ד האמין אצל קורספרויטמקאפשטאדט מודיעים לר"טיימם", כי כל
מוכיהים לדעת רק זאת , כי פקידי הצבא
האגגלים אינם זהירים, למרות המכות
אשר הוכו זה פעמים אחדות לרגלי אי־

זהירותם.
ל וגרון 28 מא־ף (10 אפריל),
מווארענטון מודיעים בתלגרמה: האנגלים
ירו אתמול על תחנות מםה"ב פורטען־
סטרעמס הכבושה בידי הבורים. ויהי
אהרי אשר הרימו על אחד הבתים דגל
הצלב האדום ויחדלו האנגלים מיתה.
טלאריםמים מודיעים "לטיימם": השימרים
הסובבים של הנדוד ההמשה עשר מחיל
ההוזארים נפנשו בכורים אצל באשבאנק.
לונדון 28 מארץ (10 אפריל).
התרחקו מן העיר אל מקומות מחגיהםל"דיילי מאל" מודיעים ממפקיננ: הבורים

הרחוקים.
וואשיגגטון 28 מארץ (10
אפריל). שלשום היתד, אספה גדולה
כבית הזמרה להביע רגשי חבה להכותם.
באספה לקחו חבל הרבה םיגאטותם
וגבחרים ושאר גדולי העם. ההלמת

I האספה שהביעה רגשי השתתפות בצערם
I .של הכורים נתקבלה ברצון

I ס י דני י 28 מארץ (10 אפריל).
ן עפ"י הורעה רשמית הלו פה את הדזומא

93 נפש ומהן מתו 23.
ד ו בל ין 28 כארץ (10 אפריל).
המלכח עביר, דרך הרחובית אשר לא
עברה בחן כיום ביאר, הלום . העם קדם
את פניה בכל מקים באותות חבה ויעשו

לה יקר.
לונדון 28 מןץץ (10 אפריל),
ציר אנגליא איג־ר בבעלגראד ?, השר נשן,

נמנה לציר בקאפענהאגען.
ב ר י ס ס ע ל 28 כארץ(10 אפריל).
החקירה והדרישה על אתה םיפירא
שהתנקש בנפש הנסיך האיהעלס', כמעט
גגמרה, היום נהקרו ונדרשו הרבה צעירים
הגמגים בגווארריא הסוציאלית הצעירה .
יותר לא יושם איש במשמר בגלל החקירה

והדרישה .
פאריז 28 מארץ (10 אפריל),
פול ערוויע גבחר לשכת ראש באגודת

הםיפרים.
וויען 28 מארץ (10 אפריל).
לפי הידעת מבה"ע מן הערב ילוד,
הגראף גאלוחאווסקי אח הקיסר במסעו
ברלינה. טכח"ע פרעמדענבלאט בדברו
על אדות מםע הקיסר פרנץייוסף לברלין
אימר: הבקורים האלה מתאימים עם
רנשי הירידות של שני המישלימ כמו עם
רגשי הירידות שבין שני העמים הקשירים
יחדו בקשר ברית כרותה זה יותר מעשרים
שנה ואשר היא אחת הערובות הכי
אללג. צטג." כותב: בעת אשר יושיטוגדולות לשלום הכללי. מבה"ע "נורדד.
שני הקסרים ידם איש לאח־ו בברלין יחזקו
ויאמצו־ עיר הפעכ א־ קיצר הברית כתור
מור־טי שני העמיס. מכה"ע "נייעס וויענער
טאגעבלאט" מעיר לרעת, כי־ כל העילם
כלו יראה בבקירים האלה איר, נאמן לחזוק
הברית אשד היתר, ותהיה לצור משגב

לשלום אירופא בלה.
ב ו ק א ר ע שט 28 מארץ (10
אפריל) . בית הנאמנים החליט ברוב
רעית 74 כמד 1 לקיים את ההק המאשר

את החוזה ההאאגי.

גראדזיםק . מאת ־. הרב ר' ישראל שפירא 1,50
רו"כ; ישראל בדחן עש אנשי
I החתונה עם החתן והכלה בכפר לעשנא 2,30 ר';
גז. לעורי! עם גיסו זיילער ואש מכפר הנ"ל 2,05
I ר' ; הרבנית הנה ברכה שפירא, הרבנית פייגעלע
] שפירא, צ. שיינבערג , גז. נייהויז, ש. נייהויז, י,
י גוטגעלד , פ, מ. ליפשיץ , ד. גוטגעלד, ב; ציון
] עחרליך , פ, זילבערבערג , ה' שווייצער, ח. צ!
: וואלפאוויץ כ"א 50 ק'; א. צוקער 40 ק' ; כ,
רוישענכורג 1 ר'; ל. מאנקע 35 ק' ; מ. עהרליך
I ל.פרענקיל, ז. שפירא, ה. פלעטמאן כיא 30 קי;
ש, י. אש, ש. גאטהארד , לאה וואלפאוויץ כ"א
25 ק' ; זיםל ראזענשטרויך , מ, פלאפאן , א.
ווערטהייט מ. האלץ, י. ראטכאם, פ. גאטהארד,
מ. א. שויב, מ' כאשע אש, י. זורקאוושקי, י, לייפ'
ציגער, א, קאי־וואסער, ג. !אגגער, ה, ווערטהיים,
ב. פלאפאן , מ. ווייםאפעל , ש. מאנקע כ"א 20
ק'; צ. בינער , ח. י, פלאט , י. גאטהעלף , ב?
גרינשפאן, י. קאכען , •. מ. ראנצמאן, ב. נעל?
בארד, ש. ריפענהאלץ, י. נייהויז, מ. לייפצ-גער,
א. זיגזאן, י. זימאן, מ' נחמד, גוטכעלר, מ. האל•
טער, הרב מגראדזיטק, מ. גריץ, מ' חנה ווילנעד.
ח. מ. גאלרבערג , ליפא קאמינער כיא 15 ק':
מאן, י. מ. בענדער , רחל לאה לאנדשטאק, ש,י. ד. ביגעד"ל. שודלע, מ, מ. פלאבטע, נ, ענגעל?
ליבערמאן. א. גאלרבערג, מ. גרינבערו., ב. נרינ
בערג, ש. נריץ , י. זימאן, י. מ. גישש, ה. גאלד•
י פארב כ"א 10 ק' ; י. ל. ראטהאפעל, ב. מארגענ'
שטער;, מ, פרזיטיק, א. כיאלעק, י. באנק, מ. מ
זיםמאן , י. י. ווערטהיים , ש. פינקעלבערג , נ
היימאן , א. בראהן, י. ח' ראדזינער, י. מ. ציזיק,
מ. מאלפאורץ , י. גראםפאגעל כל אחד 5 קאפ'.

טי ה 23,75' ר' .
הציונים משה לאפאן , גרשון פרזיקארםקי .
לאדז . המאספים ח. י. לאקס , וש, טאגעליכט
כ"א 00 ק'; ט. ל. ליכטענשטיין 50 ק';
י. ליבטענשטיין , 'ט. גרינבוים כ"א ?•צ ק' ־, א"י
ליה , מ. ליפשיץ, ל. טאגעליכט , ח. הערשבערג
כ' א 20 ק'; ד. פיסטערמאן, ט' חי' שרה לובלינער
כ''א 15 ק' ; מ' נהמה נרינשפא; , מ' חי' שרד,

מענדעלסאהן כ"א 10 ק' . ס"ה 3,50 רו"כ .
— אספתי אני הת''מ בקאנטאר של ר' בנציון
קימםין בלאדז סך 10,35 רו"כ . יוםף באב"ר ,
— מ. כיאליםטאצקי 3 רו"כ , ש, ו, ביאליס־
טאצקי 1 ר' : מ. גינצבודג ושותפו מ. י, ש"ץ
כ"א 50 קי. פ"ה 5 ר' . שלמה זלמן 3יאליפטאצקי.
בזין (הקארזיםקא) .י הרב ר' שלום אריה געלבלוט
אכ"ר דבזין 30 ק' ; ב. פעפער 2 ר' ; ד.
כלאסקי, מ, מעיר קיעלץ , א. ל. יענקילעווםק*
מעיר וואחאצק, מ. טענענבוים מעיר וויערזבניק,
מענרל כ"ין כ"א 1 רו"כ , א, טענענבוים 75 ק' ,
ש. פעפעד, מ. וויינבערג, כ. קיםסין, ח. ו,יאדשעד|
א. פעריל, ש. וו, בבית הבאנק של הי ב. פעפער
כיא 50 ק' ; נ. ד. קאגאן, י. ווארשער כ"א 30
ק' ; י. טענענבויט, ש. ראזענוואססער , גיטל
פעפער כ"א 20 ק' ; ל. סעפער, י. גיטרייערמאן
מ. א. דאנקעוויץ , מ. קויפמאן , מ. קאזלאווסק,
כ'־א 15 ק' , כרה 13 רו"כ . פא"טא על חשבוני

המאסף ירחמיאל פעפער .

אנימסקי  ( ה. ז. סל
'־' ן נ. סאהאלאוו^

מערי המדינה.
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