
מה"ע "$ד. נאמאםטי" מודיע כי בימים האלה
נתברר באדעםא בבי'יד הגליל אשר לצבא משפט איש
החיל היהודי יעקב שולץ שנאשם כי עשה מום באחד
מאיבריו כדי להשתמט מעבורת הצבא. מכתב האשמה
 הרופא ליובאמודר̂וו הנמנה לפקידות הצבא

 כי
נראה

אשר במתוז ארעםא בכתב הודעתו מיום 7 אפריל
1893 הודיע כי בבקרו ביום ההוא את איש הצבא י,

ש ולץ מצא דלקת בקרן העור של עינו הימנית, ולפי

־ וגם כאשר מצב הדלקת יהשוד כי געשתה ביחס,
שלחוהו לבדיקת הרופאים בבית החולים לצבא אשר
דעסא, מצא גס רופא המחוז אשר למתלות חעיגים כי ̂כ
הדלקת;היא מלאכותית שנעשתה בידים. בעת ההקירה
הגיד הגאשם כי אין בר כל עון אשר חטא , ויאמר
כי בשבתו במרכבת מםה"ב בגסעו מםעבאסטופול
דעסא חפץ לסגור את חלון המרכבה ואז גפלו זיקי ̂ל
אש ממכונות הקנטור אל תוך עינו הימנית וגם איש
 מלא

 י
הצבא שימאנםקי אשר ישב אתו יהד במרכבה

גם הוא את דבריו, ויאמר כי.הוא ראת איך זיקי אש
גשאו ממכוגת הקיטור על פגי: המרכבות וביהוד על
פגי מריבתם, אשר ישבו בה , יען היתד, םמוכה אל
המכונה. עד אהד אשר גם הוא נסע אתו העיד כי
במשך שבתו יתד את הגאשם היתד, עיגו הימנית
בריאה ושלמה. אולם ועד בית החולים ההליט כי
הדלקת נעשתה בידים וימסור את הנאשם לרין כדיו

המשתדל להשתמט מעבודת הצבא .

̂מודראוו אשר נקרא להעיר לפנ הד"ר • ליוב
השופטים קים את דבריו הראשונים י כי המום געשה
בידים; אך הרופאים ד"ר הערצעגשטיין וגם וואגנער
שנקראו לפני השופטים בתור מומהים לא הסכימו לזה.
הראשון לא. אמר דברים ברורים אחת תוצאות הדלקת
בעין, אך הד"ר וואגנער אמר כי נשפטו על מצב
? בו אז, באה לו הדלקת בעיגו מסבה הנאשם אשר נמצא י
אשר הראה הנאשם, יען דבר מסוכן כזה א"א לעשות
בלתי האיש ̂המומחה כדבר, ורק על שלחן המנתחים,
אבל מן. הנמנע לעשות זאת במרכבת מסה"ב, וכן אי
אפשר לעשות זאת בתחנות מםה"ב , יען אם עשו
דלקת בעור העין בידים אז 'הלא צבתה העין וזלגו
ממנו דמעות המיר; וכן העיר כי גם אי אפשר לעשות
זאת ע"י םממגים חריפים. הסגגור אסף את כל דברי
העדים ויבררם אחד לאחד ויוכיח כי עדות הד"ר
ליובאמורר̂וו שנמתמןעשה הנאשם את המום"בבשרו'
איגד, עדות של איש מומהה כי אם י נושאות עליה חותם
קטגוריא,יען כאשר שמעהד"ר את עדות רופא העיגים
מיטקעוויטש הורה ואמר כי איננו מומחה למחלת
העינים; העדים האחרים הלא מעידים לטובת הנאשם
ע"ב בקש מהשופטים לזכותו ברין, בי"ד הגליל מצא
את האשמת בלתי מוכחת, ויזכה את הגאשם בחגו.

? y ג̂וו ו

מיק, — הועד של .המוסד לצדקה אשר יסד
פארט לזכרון. אביו קצב פרס של הד"ר יעקב רא̂פ
.היותר אלף זהובים אוסטריים להאיש אשר יחבר ספר
 דבר "השפעת שפיגוזא על החוקרים והמשוררים

ב?? על ?י טו
האשכגזים", המחבר צריך לברר , להוכיח ולאמה לא
רק את דעותיו ומחשבותיו אשר הרה והגה כעצמו על
י שפיגוזא .עלי החושבים והמליצים ההולכת

.. השפעת דבר
ונמשכת מימות •שפינוזא• ולא נפסקה גם כיום, •אכל
נם: לאסוף בספרו את דעות ?הסופרים. במקצוע זה אשר
נכתבו במשך שתי, מאות השנים האחרונות. הסופרים
,לקבל את הפרם הזה צריכים להמציא את אשר יתחרו
ספריהם לבית הפקידות אשר ,לעדת הנאורים בוויען
לא יאוחר מיום השלשים ואחד לחדש דעצעמבער שנת
1894. כמה מוחות ייגעו וכמה עטים ישבח וכמה
כשחגית יבלו על ..דבר ,וענין שקשה להראות בריר
את אמתתו, אין כל־ ספק, כי מחשבות שפיגוזא
והגיוגותיו פעלו פעולה עזה על חוקרים ומשוררים
רבים, ומי לא יראה את עקבותם ורשומם בםפרי
גאטהע , בספודי אויערבאך וספרי גיאורג עליאט, ?אך
קשה מאד להגדיל בדרך מדעי את כח ההשפעה

הזאת, כי שפיגוזא בעצמו היד, תמיד מושפע מדע־־
, קארט רבו, והחוקרים והמשוררים בימיגו המה מושפעים

:בפילוסופים רבים ושוגים, וכמעט? אי.אפשר למעוא
:ספריהם, את השפעת שפיגוזא המובלעת ,ומעורבת
בהשפעות פילוסופים ומשוררים בגי דורות וארצות
שוגים, כל אשר יכתב במקצוע זה יהיה, קבוע כהותם
־דמיון הקל , ההשערה הרפה והמליצה הנמרצת, יש
שאלות רבות בדברי ימינו ובהכמת ישראל המחכות
. נכון וקים ,''אם לפתרון, והפתרון יכול להיות ברור ,י
אך ישתמשו י בספרים ובכתבי היד האצורים -וגנוזים
בבתי #עקד םפחם שוגים, ולא בסברא 'תליא מילתא ,
כי אם ביגיעה נאמנה ובדעה צלולה שאיננה? צריכה
לדאוג דאגת מחר, י אך אין אחד מהחולקים פרסים
בער עבודות ספרותיות שונות;אשר ישים לבו לשאלות
חיוביות כאלה . אם יכתב ספר על דבר השפעת

.אחינו. שפינוזא על החושבים והמשוררים, אז יוכלו
' לאמר לשכניהם האשכנזים! משלנו עשו באירופא?
,
. הרוחני ?הזה י  כל החיל.

י
הושביכם ומשורריכם את

שפיגוזא שלגו הרה והגד, את הדעות אשר באו כשמן
-אם בעצמותיכם , לא כן אם ?יחובר ספר עברי אשר
גם יהיה' מלא חכמה ודעת ואשר יגלה חדשות. ונצורות
בספרותנו העתיקה ,י אז לא ישימו אחינו באירופא ,
מה באשמת מוריהם ומאשחהם , " את לכם לו, :כי
להם ולספר, יהיה בו גם חכמתשלמה, אם האשכנזים

שאיגם ב"ב לא יביגו בו. —

בימים האלה יצא לאור בלעמבערג "השרון"
שאסף מדעי וספרותי נערך בידי גרשם באדער הכהן
־מנהם מעגדיל מיילעיס, המאסף הזה יכדל לטובי
וטעמו הספרותי מהמאםפים ממין הזה שראיגו

. לפרקים מקוטעים ולעתות: , לאור עד הגה יוצאים
רחוקות בגאיליציא, במאמר הראשון "האחדות" של
הסופר והמספר ראובן א. בהדס. לא. מצאתי כל רעיון
חדש, אבל הדעה הנושנה,. כיי האחדות' 'המוחלטת
אינה יכולה להיות בעם מתוקן, ואילו 'נמצאה בדרך
נס) ופלא בעם ?בזי, כי. אז הביאה רק י תקלה, רעה
?'לכל התפתחות ' רבה ומות לכל: רעיון "?ודעה?,"
הדעה המפורסמת והנושנה? הזאת? והשתלמות, —
'ספרותי? • ??במאמרו ?של .בחרם בכשרון . ? מבוארת
ך? י'דוסר;להם העוז ודבריו נוחים ונעימים •י לקריאה ,.' א
היה ; היפעה והברק, החדור והלנון אשר חם אחד
י? אשר אנחנו מבקשים מראשי : הדברים והקנינים ־
במאמר ראשי במ"ע היוצא לירחים;, אין אנהנו יכולים
לבקש' מםופר־שפן כי יראה לנו גבורת הארי, אבל
יש לני המשפט לבקש מסופרי ככרודס שהוא כארי
בחבורת הסופרים העברים בגליציא', כי:אס ישרוט
בצפרגיו—עטו החד שתהיה 'השרטת עמוקה,• מכאיבה
וממארת: ולא .גרידה קלה ושטחית , אישר כמוה יכולים
המאמר "ציון למשורר"

לעשות גם הסופרים־השפנים. '
מאת יוסף קלויזנר מצוין בטוב טעמו ודעתו הספרותית,

? בהם נכתב המאמר ראוים : גם הסגנון. י והשפה אשר
?' הנין ת' ?קלויזנד את .,-" •לאי:

להחלה, אך, כמדומה לי ??
החילוק וההבדל שבין ג̂:-ראן לםמאלעגםקין, והקו
המקביל אשר העכיר ביניהם במאמרו זה מעוקל
ופתלתל הוא;, המשורר ג#רח$ן נותן המר רק להיודע

לחקור בחקרי' גפש המשורר ואי אפשר להפטר מפניו.;
'.' אין יפה : ה' קלויזגר באמרים הלקות כאשר עשה
המקום להוכיח שלא בצדק. ובאמת הרים הי קלויזגר
̂ן־  גארד

̂לענםקין לענק ויעשה כנגדו את את סמ
כננס. ה' קלויזנר מדבר במאמרו זה וכן במאמרו השני
"שפת עבר—שפה חיה" אל י כל הסופרים העברים
? ידיעתו בשפות היות. מגבוה ומתאמץ לבטלם על ידי
מי הגיר לו כי הסופרים אשר ידבר אליהם מגבוה
לא ידעו שפות אחרות בלתי- שפות אשכגז ורוםיא,
כאילו לא ירע שיש אגשים היודעים ?שפות רבות ואין
להם מוה הושב מחשבות -ולב רגש וכל כשרון
ספרותי, ולהפך , שני 'השירים הקטנים של המשורר
I מ. ד̂ליצקי נעימים ויפים המה בטאר, וכיתור השיר

ב) חוץ .לארצנו?:?
'

הקרואים לצבא אשר לא היו בעולם,', או אשר מתו
עודם כאבם, וקרואיס כאלה רבים הם בכל שנה
-סבות מסבות שונות הידועות לרוב הקוראים, וישנן עוד
רבות אשר אינן ;ידועות; מקרה כזה קרה זה לא
? איש עני אהד אשר נולד לו בן זכר כביר בעירנו
בא לעשיר ידוע בעירנו ורודף אחר המצות ויכבדהו
במצות ,סנדק", בשבר שלשה או המשה רו"כ אשר
ישקול הסנדק על ידי אבי הבן, די הוצאות הסעודה
לבימ; ולאות כי כנים דבריו הראה לו תעודה
מאת הרב מטעם הממשלה; וכן בא לעשירים רבים
התאבים למצוד, רבה כזו ויונה מאתם כםף רב. למהר
נזדמנו כל ה"סנדקים" לפונדק אחד ולרחוכ אחד
לבקש את שם האיש הרשום בהתעורר, אשר נתן,לו

הרב, והנה איש כזה לא נמצא בכל העיר. ובכן
כהש האיש למען בצוע בצע ויוגה גם את הרב
מטעם הממשלה ואת מפריו, ויוסף חטא אחד על חטאת

בית ישראל ודברים כאלה המה מעשים בכל יום. ועל
כן ישנם בשגה הזאת יותר משבעים צעירים קרואים
לצבא בעירנו אשר אינם ידועים איה הם ומי ומה

בשנה הזאת אין גם אהד מבני עשירי
הם, אבל '

העיר קרוא לצבא ביחד עס כל בגי ההמון, וע"כ אין

מי שישתדל למהוק אותם מרשימת הקרואים לצבא,

וע"כ באו לעכב את הקריאה• ולעורר"את עשירי העיר
לשים את לבם לדבר הזה.

.מאיר מאגערגוט.

פישיצאנקא (פ. פ#ד,). — זה כחמש שגים
 הנקרא "תלמוד תורה", עשרה בע"ב1

:וסד פה•"חדר"
גכבדים יסדוהו למען הגדיל תורה ולהאדירה, תשעים

תלמידים הקשיבו בבית הזה לקח , משכורת המלמדים

היתה מנדבות אנשי העיר שנתנו בכל שבוע ושבוע,

 היה לבית ה"תלמוד תורה", כי רוב יושבי
ומקור אחר לא

העיר עניים הם, ובכ"ז הספיקו עשרה •בע"ב הנ"ל

להתלמידים העניים, כששים כמספר, גם ארוחתם ערב

ובקר וצהרים הנם אין כסף, ובזה משכו את.לבות

הוריהם לתחם לקחת לקח בהת"ת , והבית הלך וטוב

לתפארת אנשי עירנו. אבל יזה מקרוב דללה ויהי-

והרבה קופת הצדקה הזאת לרגלי, העוני והמחסור

בעיר."ויתאספו הנכבדים לאספה ־לטכס עצה מה לעשות

להרים קרן ה"תלמוד הורה", ויהליטו להקדיש לטובת

התרננוליס הנשחטים. אבל הת"ת את נוצות .
כנהוג: ברוב ערי ישראל נתפרדו הדעות גם בזה;

.השוחטים. מעירנו לקחו איזה שנים את הנוצות כי

..להם חגם , וע"כ לא אבו להשליך הטיף הזה . האלה

משיגיהם. וע''כ לעת עתה בטל כמעט ה"הלמוד

והנערים מקשיבי לקח ירעבו ללחם , יען
'
תורה';

ער כה תרפו ידיהם
עשרה בעח"ב שתמכו את הכית י

ממנה והמלמדים לא יקבלו המשכורת, ואם אמנם

? לתלמידיהם.,י אבל לבסוף לפי שעד, עוד יטיפו לקחם
ב"זמן" הבא יבטל בית ח"תלמוד תורה" והיה כלא
היה ; ע'כ 'נהלהנא ?אה-פני נכבדי עירנו כיי ישימו זאת
ללבם לחזק מוסדות ה"תלמוד תורה" ואשיותיה שגטו
לפול למעןהחזיק?במצור, הזאתשחיא כגגר כלהמצות.

יצחק הארצינשטיץ.



 תשיר "משאת נפשי'מאת שאול טשרגיחובסקי
הראשון,

נעלה ויפה מאד . כמדומה לי שהמשורר הזח לא
הדפיס מעולם אף שיר אהד ושירו זה.הוא הראשון

. הי
בדפוס, אך שירו זה יתן לנו ערובה נאמנה כי י

טשרניחובסקי הנן כרוה שירה עזה. שפתו נעימה
וקלה? והוא מלא געגועים לארץ אבותינו. —

 ו"האשה וילדיה"
?שגי הספורים "במקום בתי

מאת ר. א. ברודם המה ציורים גאים וראוים בדקותם
 ובטענות מבקר

 י
למי שכתבם. יכולנו לבוא: בעקיפין

?לה' ברודס, על קוים 'לא נאמנים אשר מצאנו בציוריו,

י:פי עם מספר תמים כמוהו מדקדקים כהוט השערה,

אך במסגרת קטינה שכה"גתתי 'בקרת זו, גס חוט?
שערה אחת ;יכולה להיות למותר. "שפת, עבר—שפה
חיתי מאת יוסף קלויזגר, קויתי, על פי שם המאמר
תזה", למצוא במאמר .זה •הרכה יתר מאשר מצאתי
.בו, אך גם ??'המאמר הזה כתוב בפג גון אחרי קריאתי
.טוב וראוי להקרא. הספר "מעשה אונן" מאת מ. מ,
,מיוהרים—'הגני •בסמנים ',מאילם הנדפס בסוף המאסף
מסופק אס יכיר.מקום הספר הזה- ב"השרון". •טעמו
י, הספרותי'נעלב בזה. ,הספר כתוב בשפה קלה וצחה
*.אך י לא ־כל סופר אם גם שפתו אתו מוכשר ומסוגל
לכתוב ספר ע"ד "מעשה אונך/:שרק הרופאים העוסקים
ברפאות מחלה זאת/ והבקיאים בספרות זו מומחים

. ?וראויים לכתוב ספר במקצוע זה .־־־
ההברה ,ציון" בלעמבערג החלה להוציא חוברות.
כרי להפיצם בין 'יהודית המדוברת, קטנות כשפת
'המון'בנייישראל. מחיר הוכרת כזאת היא שני קר.

 רוסיות:. החוברת הראשונה "בשמים
קאפ' משתי

פחות '
־ובארץ"'' אדער "היממלישע געסט" של יעקב ש, רענצר

ץ. ומעוררת את 'הלבבות להבת ציון
רי

.כתובה ברגש גמי
וירושלים ומועלת להרמת רוח הלאומי." מי יתן ולא
?יהיה ? גורל. המפעל הספרותי הזד, כגורל י מפעלים

' 
אחרים מועל?םי. בישראל , אשר מחסיון.;כסף נפסקו?
כי;י ברכה י מרובה ־להמון עמגו 'בהפצת חוברות בשפת

•יהודית? המדוברת כאלה.
R.:? M. .B.
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?טלגרמות

מיים ־ןן־ יילי (י"ח אב).

ברלין. — במ"ע "Reiche Gesetzblatt, נדפסה ,
היום פקודת הממשלה. מיום 17 יולי, אשר:.על פיהו

;יוסיפו ליטול מכם מראשי הוצאות רוםיא המובאות.
•לגימניא עוד 50%. ."•

 — מנוענאס־אירעם מודיעים ע"י הטלגרף
פאריז.י

כי הקונגרימ בארגנטינא הסכים למצב המצור ששמו
, ולהתערבות בעיניני נפות בוענאס-אירעם, .בארץ
. קבלת ההצעה הזאת תחשב סאנטאפע. וםאן־־לואי..
:לנצחון לשרי הממשלה. משערים כי במהרה בקרוב

"•לקדמותם . ישובו.. הסדרים
מםופיא מודיעים כי עתה נודעו תוצאות הבהירות
בכל המקומות, ממאה וששים ושבע איש 'שנבחרו

: .רק תשעה' הם. ממתגגדי הממשלה, " לבית נבחרי. העם
; וגם אהד משרי •אף אחד מראשי מפלגות המתגגדים

; ' הממשלה שהיו לא נבחריו' .י''

עתה, כאשר הסכסוכים שהיו בין צרפת ובין
•םיאם גגמרו, נחוץ להזכיר' לשמחת לב צרפת ולששון
•אוהבי השלום כי כל מה"ע הצרפתים מכל חמפלגות
הוכיחו־:'כי טוב טעם ודעת להם וגדולה אהבתם לארץ
מולדתם. לכבוד למהי'ע יוכלו להיות הדברים האלה
אשיר כתב מה"ע "Soleil, אשר רוה הארלעאגיםטים
חבר בו: "קבלת סיאם בלי כל תנאי את תנאי צרפת
אשר בתחלה התנגדה להם, הוא גצהון גדול, אשר

•1 .אוימםט { vמיזם ר•-1— יוי"ט אב).
ברלין. — היום יתאספו לישיבה ראשי אגורת
הסוחרים פה להציע לפגי הממשלה ע"ד הסחורות
שקגו סוהרי גרמגיא ברוסיא עד יום 25 יולי. כפי
הנראה ייטלו' ־מכם מסחורות אלו כפי הקצבה שהיתר,

עד כה.
מה"ע ? "Confectionar" כותב כי בעלי בתי
חרושת המעשה בגרמגיא דואגים מאד לגורל הסחורות
שקנו סוהרי חסיא אצלם ועוד לא קבלו אותן.-. הנזק
אם לא יקבלו סוחרי.רוסיא את יהיר, גדול מאד
הסדורות האלו. כמעט בכל בתי חרושת המעשה
הדלו להכין את הסחורות שצוו סוהרי רוסיא

י
בגרמגיא

.להכינן,י והסחורות האלו רובן הן מטוה צמר ובר
ומכונות לצרכי עבודה השרה.

בדבר מסע הקיסר לאגגליא, אומר: מה"ע
",Hamb, NachrMifc" כי עניני הפוליטיק הכרוכים בעקב
הנסיעה הזאת יוכלו רק להביא .נזק ליהסלשבין גרמניא
ובין רוסיא . אין ליחס המדיני שבין גרמגיא: ובין
"מלחמת

' אשר במזרח ארצה' להתנזק ע"י י :שבנתה'
המכס" שבין שתי הממשלות האלה, אס לב"נרמניא
נוטה אחרי אגגליא, יהיה הדבר. הזה בעין אזהרה

לרוסיא . . . "

גם כל מה'יע בחו"ל לא ינכרו אותותיו. הנצהון הזה
יגדיל כבוד הדגל בעל שלשת הצבעים (הריפובליק) .
אנתנו מברכים את הממשלה י לרגלי הגצהון הזה, 'ואם
הוא (הנצהון) יביא תועלת להריפובליק בימי הבהירות
העתידות להיות, לא יצר לנו, כי סוף דבר הוא
לטובת צרפת". הדברים האלה נכבדים ויקרים מאד,
 דרך מה"ע "Soleil" בכל השאלות

י
כן הוא

י
. אחרי שלא

הנוגעות לענינים הפנימים בצרפת. • '"

אתרי ישיבת שרי הממשלה שתהיה תהת פקודת
, הנשיא קארנ$?, ישלח דעוועלל דבר לממשלת סיאם
! ע"ד הערובה אשר עלה לתת כי תמלא את כל דברי
, ולא

'
ממשלת:צרפת אשר שלחה לה בפעם האחרונה

תבוא עוד לידי סכסוך, כמו שקרה, מה"ע האנגלים
מתקצפים על סיאם כי מהרה לקבל את תגאי צרפת.
מה"ע "Daily News" אומר ,"כי אם בין צרפת ובין
סיאם אין עור סכסוכים, אכל עוד לא הוסח המעצורים

שבין צרפת ובין אגגליא. . ..
.י 20 יולי ?" ...

פאריז, — מה"ע מאמתים את .השמועה בי
השר דעוועלל והלורד דיפפערין באו לידי פשרה בדבר
קביעות רצועה מפסקת כין המקומות החדשים שרכשה
לה 'צרפת 'ובין גבול .בירמניא וצינא. על דבר, הפשרה

הכתוב בספר. לזכרון יבואו היום על הההום.
!זיע{. — מה"ע "Fremdenblatt" אומר כי
.שבין במהרה בקרוב יבוא, בלי:ספק, גמר למו*מ.-
רוסיא ובין אוםטריא־אונגריא .בדבר כריתות ברית

מסחר ביניהן.
הגעגעראל־קונסול של איוסטריא־אונגריא בםיפיא

בוריאן בא הגה.
. אנתן.. —סגן שר החיצון גריי הודיע בבית
נבחרי. הקהלותיכי אגגליא:.•וצרפת. עורן עוסקות בדבר
̂נג, אולם מעצורים המקומות אשר כמעלה גהר מעק
גדולים אין.בדברי המיו"מ הזה, כי בעיקר הדברים באו
שתי הממשלות לכלל דעת אחת, את אשר חגו חיל
̂כסישאגג, יש לשער כי רק לפי צבא צרפת באי ק

שעה הוא, בגלל־ ?המצור ששמו על חופי םיאם.
מאדריד, — הםיגאט קבל את חשבון הקצבה
לצרכי המדינה עם כל ההצעות בעגיגי אוצר המדינה;
גס. קבל את ברית המסחר הכרותה בין ספרר ובין

שווייץ, הולגדיא ושוועדען וגא.חועגען.
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,מנהג של שטותי' ולא האמנתי למראה עיני/ כי פקה גדולקראתי ב"המליץ" גליון 114 הערהו של מד ליליענכלוס
כמל"ל ראה שטות בדכד הזה וגפ בא לכלל כעם, עד שנמצא
"שוטים , בהערתו הקטנה הרבה בטוים קשים '. ש ם ההערה
־ כי אם באתי להעיר על עיקר הדבר, כישקלקלו*, המנהג הנבער ה"הדש" הזה" וכו' וכו'; אך לא על סגנונו הנני דן,
המנין הזה כשהוא לעצמו מנהג כשר הוא, ומעשה
א ב ו ת י נ ו ב י ד נ ו, ובשביל מלשין אהד שהשתמש לדעה
במנין הזה לעולל עלילות על מר תומקין, אין להוהיק את
המנין הזה, כי יכולים המלשינים להשתמש לרעה גם במגינים

אתרים על כל פנים יותר מדויקים מהמנין להה"ב.
ה' מלי'ל אומר, כי ש מ הה צריכה למנין השנים,.אבל
לא כן יהשוכ, והוא אומר כמבוא ספד ,,היםטוער אוגיברסיל"השופר הצרפתי Dncoudray הגדול בפופרי "דכוי-ימי־כל-התבל"

כדברים האלה '.
העת, אשר ממנה יחלו לשפוד את שנות דברי הימים, ויהל"ויהי כי לא יכלו לקצוב בדיוק ולהחליט את נקודת
כל עם ועם לספור שנות דברי ימיו משנה מצוינת אהת או
ממאורע ה ש ו כ (Jmportant) בולט אשר קרה את עמם .

ולהפפירה הזאת אנו קוראים ה ת א ר י ך",
;. והדעה הזאת לא הדשה היא " כי כבד נראה את סופר
דה"י במלכים כ/ מונה לגלות יהויכין "כשלשים ושבע
ל ג ל ו ת יהויכין'/ כי מאורע ה'וה היה ה ש ו בי ובולט מאד בחיי
העם, אם כי אינה שמחה. ושופר ירמיה מונה כראש םפדו
־ כתב: "ויהי בשיתי: עשרה בעשירי ,לגלות ירושלים", ויחזקאל

כחמשה לחודש לגלותנו', דוד יודילוביץ.

מגת כשר.

בעל הבית אהד.שאל את הגאון ר' אייזיל הדין* מדוע
ספדו אשר חבר יי לגני שנים מםפר עולה הויא בערכו על ספרו:
 כי̂ה'יכ — "זקני ת''ח כל

אשר הבר זה לא כבר, הן — אמר
־זמן שמזקינים דעתם מיושבת עליהם', וצריך היה איפוא להיות,

ני האהרון ממן יהיה קודם כמעלה ,
— אבל שפיל לסופיה — הטיבות לשאול — ענהו ד' אייזיל.
של המאמר ג "זקני ע"ה כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת
עליהם/ הרי מכאן חשוכה לשאלתך,. בהוציאי לאור את שפדי
הראשון עוד יכולת" לקלוט במוחך את דברי, וכאשר הוצאתי

i לאור את ספרי השני הזקגת ואיך מוחך סובל אותו.
צאריצין. '?י. ד. טייטילבוים ...

שיחת חולץ.

מודעו ת:

לזכרון הג זמן מת"ת תרנ"ג אשר בו התחיל בני היים
הערץ ללמוד גמרא נדבנו 1 ר' עבור בית הספר ביפו .

סאראטוכ. שלמה ורעיתו רבקה מילעיקאווסקי..

ש"ט פטרכורג , 20 יולי, — ד,יוס ז.היה שער הרו'יכ
כהנאדזע בברלין 211V2 — מ', שטרות לונדון במזומן —י
96.60 ר', ברלין — 47.32 ר' , פאריז — 38.30 ר'

*משטרדאם— 33,32 ר',
•עטרות של בית האוצר לעמים שונים (אינטערנאצי?.גאל
באנק) — 2 •:465 ר' , הרופסי—289 ר/ וואלג# קאמסקי—
840 ר', דיסקאנטא באנק — 465 ד', שטרות של חברות
:!&ה';ב עאריצין—16272 ר', של דרומית מערבית—*1147 ר'

̂סקווא־־ריאזאן—480 ר/ ק,'רםקי־קיובי—395 ר/מ
5194V2—טרי גורלות! של בית אוצר האצילים*- .

םחיי המטבעות והשטרות בפטרכירג: שטרי רוםיא
מזומן—2111/2 הצאי אימפריאלים חדשים — 7,77 ר/ רובל
 קופ̂נען של

כפף. — ר' , שטרי המדינה— 643A ק' ,י
םכס — 1,5572 ר', לטרא י שטע־רלינג במזומן — 9.73 ר''
על שלשה חדשים — ?9.6. ר/ מארק גערמאני במזומן —
47,79 ק' , על שלשה חדשים —47.32 ק', גולרען
אוםטריא—4/«73 ק' , פראנק במזומן—38,58 ק/ על שלשה
חדשים—38,46 ק', גולדען הוללאנדי— 80,29 ק', מארק
>•? :••'' . -, ?י - ־• . ־ ? ? .. . 6ינלאנדי—38.91 ק,. . .
שטרי רבית עם גורלות; תוצאה ראשונה — 242 ו'

תוצאה שניה— 22572 ר/

םחר הארץ.
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