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חארםחשללק•ומחבטוחהחיותוהערוכהאתקנ·ביבו.כלוכתחיתוהאר']העםכתחיתהרוא•םהאםתיים,הלאומיים
פזוריה.באייןצור.ראלית ttהיי

מיסויגדולישלספרים" 12ח"ביבת 1913בשנתיקבלו.הצפירה"חותם•
 •המקוריתחכמת-ישראל ' . ., . Jiכשםוחיז.:ונהגדולהח jביבליותי,

 :זובי~נהרא·~ינהיכנסוזרלביבריותיקה

 .(שד"ל)לוצאטודודשמואלור'(שי"ר>רפפורטיחווהשלמהר'ספרי
חכמים ל:.ז·כקונציםספריםועודפראנi:כלזכריהו' jהגאוםפר•"הצפיות" .כהוצאתעוד•צאואלחוסלנו

 .שםותיחם.אתכקרובנפרסםאשרשוגים,
מהודר.ובדפוסיפהנירעלמחדשנדפסים ,חרושכלבסוףבדיוקיצאובינה".תחביבלירתיקחספר.·

"הצפירה'~חחרםינשכילמאך,עדמצערבמחירולחורשגלירנרתששה-שסרנהשלבספרים
שנה.לרבעאפ· ':i 2 !המשלוחכאלה.ספרים 12בערנח .iZלירובלשנירק

 .המשרוחמלבדרוב? sיהצפירה ~(עחותמים·~אינםלאלו"תבףנד,"חביבליותיקח-כזחיר
הלורגתיתופרם-חקיתוילככיב>

עדתרנ"דם·ז.:נתלאור ואצ·~'."אחיאםף",חברתשלחםפרותייםחמאםפיםשגים·ע·ז.:רכל :חםהלא
ח·ז.:וק.םןאפסוכנרוא•ז.:רחרס''ח חנ:.:·

אחי~םף". /fשררחמאםפיםפרי-עטםאתנתנווגדוליוישרארחכמימאותמשתיי'ותר
 •לחותםינו jנתהםאספ·םי"באלוכל riאעמודים. 4 ! 00או 1ופרםשלגליונרת 26 (;מכילהזח-ארצר"'חם;בררת

 .):לוח 1המ:(מלנדרובל 4נעררק ·.
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עפ"ייוצאוא•נפורמאצירני,ספרותי.מדיג·,יומי jעתוך"מזחחחתינזחמתקבלת
 .•והעסקניםהסופריםטוניתפוה n .~•הנרחבה .פרו~ראםה f IJלע 1913בתשל

חכת iרעיי"תולדות·יzםכחלקיםח ttבשליוחשוב .גורלספר"הזמן"כובדפםחולךהתמידייםהפרקיםמלבד
ציחרון.ל.ש.מאת " jציר

ולפירובל. 13יומיבמשלוחל 11נחו ;רובל 10בשבוע)(ביtפכחו•ל ;ורכל 8ברוסיה :לשבח " jחזמ"מחיר .
 •ולחודשלרכע·שבחלחצי•שגה,זהערך

------'--//הזמן".שרחירחוז-------
השגח),בם~ךעמודים 4000 (ימיוודבריישראלבחכמתבדולים.:פריםשלחושיתביכליאותיקה" 1/

 " j;.הזמומי ruלד •רובל) 6(כחו"לרובל 10.חזם~•על·חחוםים cלאינ ;?שנחה"בינליאותיקה·"מחיר
 " j"חזמלחתומיוד.שיכרךכלםח•רחעדך.לפיולחודששבהלרבערוכל).-לחצ••שנה, 6(נחו"לרובל 4ברוסיה
קפ. 50בחו"ל ;קפ 331/2ברוסיה

 ." jמדח 1/ ,שסרפחירפם
 •קאהרזפאלכסנדריחווהחנוךחר"רע"יחרכוכרכים.נשכים-עשרגדולליקםיקוןו.שרם"..ערוךא)-~·'""~~

ו, 1,50רקכרוסיה • jלחתרמי•,;הזםרוכל). 2,80(נחו"לרוול 2,50ברוסיה"הזמן"עללאינם·חתוםיםכרךכל·מחיר
 . . . . . .רובל). 1,80(נחו"ל

חוברהלןצרים.וכאוריםמבראיםכ'תוספתשבעל·פחהחורהלספרותגדולהאנתאלוגיחהיחזות",.מאורב)
 .).ו 2,80(בחו"לו. 2,50נררםיה//הזמן"עללאינם-חתומיםווכלכחיומכרכ~ם.ארבעהונגר.ליביחווהע"י

 .)ל:::ור 1,80(כחו"לורכל 1,50רקכרוסיה " j"חזםלחתומי
תורה-אורד"ן,רשכ"ם,ותוספות,רש"יפירושעםירושרמיות.:כטנותומסכתותב:.ריתרמורג)

מלבררוכל 9,25נווטיה.הזמן''ערלאיבם·חתוםיסר,ש"סכלמחירגדולים.כרכיםבשבים-עשרזמםורת•חש"ם
עםחש"םשרחדשי(כרךהמשלוחעםרובל 4,80רקהואםח•רוברוסיהחזםז" 1/יוחתום•חםש?דח,-אכל

 .).פק 40רקהמשלוח
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' i ."ולהוריםלמוריםפדגוגיעתרן,חחנוך
ב.,ויטנ.הר"רשלבעריכתובא·יהמרדיםאגרות,ע"ילשכהחוברותבחמשיוצא
תרע"ג.>אורעדתרע"נ(םביסז.ג'שבחלהמיחתחת 5'.ב 1 'מת

 :) W. james (ג'מס ,ו.שלהמפורסםחספרהוסתפ-חנםנתרויכתזלחותמים
טרררב.ב.ך,ך"רע·ימאנגליתמתורגםים".ויםיתיו,גלפסיכי,תחי"ש

האוצרת).נשארזה·,ונערךך 1נדום'נא"י;פ' 2 ,:; 0יהיהומחירולחדדגם•מכר(הספר
ורכל.-3,50בררםיחפר';-9בחרלפר'; 6לשכהבאייי :חחתימחתנאי

 .ש?מח?שנחא?אמתקברתהחתימהאיז
 Redaction «Hachinuch», Jaffa (Palestine ( :הכתובתע"פחעניביםבכל.לפכו.ח

"חשלה",ע"יגםלחתוםאפשר
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פראנס. 4שנהלחציפראנק, 8המשלוחעםלשנהנארץ'"ישראל :המחיר
 •פראנק 6שנהלחציפראנק, 12לשנהבחרץ"'לארץ

פראנק. 1115נחו•לומחצה,נשליקנא'יהמשלוחעםחונותכ~מחיר

 • jניסמר"חמתחלתהחתימה
 Redactio.n «Hachaklai». jaffa, Palastinaהמערכת:נתרבת
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ךוע iכ-שר.יהצעערופההתרעיג ל~נ~~,ש~מי~~~נמשכת
 .-הצעיר",הפרעל nכא•יח::רעליםהםך,ךןרהשלמבטאהכלי

בורחדוברברח. •יואלמליחא. :תמיריםערזריםבתרומשתתפים /והאחראיתהקבועההמערכתמלכד
רבינוביץ.יעקבליודניפול,א.בארוז·

 ;רוכל 5 ;פר• 13 .לשבה :בחו"לפר', 5שנחלחצ•פר,' 10לשנהחעתוםנ•}חוואו(ע"יכא"י :חחתימחמחיר
 .בחו"ל-מחליקים,-4בא"• :דדוכ 1יולנחיוםדולר. 1,30 ;'·,ו 2,50 ;'פ 6,50שנהלחצידולר. 2,60

סנט, 6 ;סנr:כ•ם 30קאפ'; 12

 .) n ס!' bI ~ TOBb!e nepeBO (חמחאות·פוסתהע"יליפו j!בסלשלוחאפשרמרוסיהתמשרי.רקהשנההתחלת

חתיםןרםוסיאתלנרשיםציאולחתומים.ףםכ jאיחנםא'חלקברברח.י·כתני :לחתומיםפרם
 .נםלר.ריח-ערנחויל ;השוזrפ"ו-ערבא"י .
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ים"ח"חפר
הנעורים.לבבימצויר jשבוערששית,שנח

-- •כנרלב. •י :וחמו"להעורך--

t:כים jהםטודהסתדרותשלמבטאהכליר"בחהלמנידהונמצאלאידיצא
-- •• ,כח.ההציונים-- 1 11הדו-םי~םטריהעתון

כ,אפ. 15וסנטים 30חגליוזמחיר

 R. Swerdloff Cand. Phil. fii1· «Hachower» B1·unnumattstr. 79 Bern--Sweitzהמערכת:נתונת

שנח.שלשיםזהבירושליםיר"לוולספרות?חדשותיומיעתוזר"ואח
-----יחרדחבזא?יעזרהראשיהעורך ' "

הערךלפ•רובל). 10(בררס'חפר' 25כחו"לפונק, 18בעותמניהפונק, 15ישראלכארץ :נח :1ל·.האור"סחיר
בתוי·חרראר.נםבספיםלשלוחשר eשנח,-אהזה-לחצי

 Redaction "HAOR"-lerusalein (Palestine ( :הנתונה

ששית:שנחא 2 1תרכז

זקןפלשתינאי )א(ישראלכארץמסוגיםי :1ר·ו)ל•ויצקי.י·יר) rt(יאבשירתא)
 .לוין.ם.(ספור)חכריפז) 'ש~ער.א.חיזtופטים)םים•היסטורי(ספורזכהדםעהב)
 · iםאמיב.ד. c(פיליטוןהםערבתאלהרובםבתב'ח)בתיה. Jב t(שירחרףג)
לבנו.ב.י· ).ד ,;ב. ,א(לתינוקותאגדותט) · iאריצק·ך,ח.(ס!ור)הנל•ל riשוש:ד)
 .::יבו:\'ו·~נ•ניםות t:חדיחידות, ,חרא~:·םכתבים,חליפותי) . jק;:לד.צ.:פת;םיםה)

יא·ואר, 1ב•וסלחה :1ב· N2 1הזאתהחוברתםהורריםציוריםעשרהבאוזובחוברת
 .,נח. rtיורוב.י;לחציזהובערךקאפ' 60עודכחו"ל.'רו"ס, (!לי:~:ה : Jהעתוסחיר

 PeJJ;aKl.\ill "rAח POXl.1M כl",ת yraHcK .ו.- Redaction "HAPROCHIM Lugansk (Russie (הכתובת:

-a e,nHHCTBeHן 1H M Kנ 8 t C א. HcHa ua 1913 r .ח,סa no זזHpb ז.O 
 HbIH eBpeAcHiA ne ;ס, arorHqecHiH mypuanם '' .

" PocciH נlpaHeHiR npocstmeHiR Memny eapeRMH B זaa pacnpoc זOOutec · · 
 ) lll-H: rn)l.'L n3כ:ז; aui ת.(.

 KypHa(םת iHT'b e}KeM ~ Bb!XOכ Cf!'iHO, Kpס iMכ inכ iTHHXb Mכ \8 KH\IH) CHL\eBb • 18נ 1ro11.y). Ha pyCCKOMנ

, eM'b yqacTiH: M. r. Au30Htumaoma, H. P. EomBUHHUl>a, c. c. Bep.Me.11.Jl שH}Kaii 113 6ת.,' npH 

, azo,_M. H. KpeiiHUHa cוc. M. TUH36ypza,' ['. A. ro.11bo6epza, n. H. KazaHa, c. JJ. RaMeHeU, 
. a it JI. B. 3iizepa אfl. C. Mape 
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