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 מה טוב חלקנו ומה נעיפ גורלנו אפ נראה אחד פני אלף כונן אשורי
 לסבול עול תורה, ובני עליה העובדים את יוצרם ומקבלים עליהם
 עול פלכות שפיפ שליפה פעטיפ הם, אין מענה נפשו בצום, אין
 פתפלל בזוית זו ונמצא בזוית אהרת, אין מושך ידיו מהנאת עולם
 הזה, די לנו אס טרדת הזמן וסבותיה יתנו לנו יד לערוך תפלתנו
 כיוצאי הפזון למצוא מזק באיפת רזון ; ואם ככה איפה שאל נשאלה
 באבל: מה זה ירמוז השם ״בינוני־ ומי יתן והיה נהיה כלנו הישריפ
 בלבותם .בינונים׳ ולא נהיה נופלים פהגרועיפ והפחותים שבאומה, ומה
 יש עוד צדקה לאיש להתהלל כי ״בינוני״ הוא, איך לא ישים אל לבו
 לראות כי דור אהד דור תרד האמונה ונכרתה מסי דור הצעיר, אשר
 מאז היתד. יהודה לקדשו ישראל לגוי לא היה בו דור פרוץ סורר ומורה
 כמוהו. בעת ההוא אשר כפרץ נבעה בחומה נשגבה תפרוץ החדשה
 הצעידה בפחתרת הדת ועינה צופיה לראות כי פתע פתאום יבא שברו,
 חוב קדוש על כל אשר נשמת יהודי בקרבו לחזק את הבדק הנודא
 ולהוסיף אבן אל אבן, ולא להיות זרוע לבני לוט פלה השואפיפ
 לבלות המדתנו ביד חזקה וזרוע נטויה, עד אשר יהפכו .הבינוניס״ את
 פניהפ ונותנים עורף לאהיהפ אלה אשר לפי דברתפ, ,פייפינים־ המה,
 ויעשו אגודה אחת עמ •המשמאיליס־ הנלהםים בנו בעז ידם זה רבות
 בשנים, ונוספים גמ המה על שונאינו. המלחמה הזאת לא תמלט
ק שהם  מאחת משתים אלה: או כי תרע עינים באחיהם המיימינים י
 לבדם שומרי תורה ונוצד עדות ה׳, מהשוף הלבן על השחור, כי מתוך
 לבנת פעשי היושר נכר שהמת פסעלות בעלי זרוע, העוזבים ארחות
ם אלקיו. והמה דורשיפ פאתנו ללכת  הדת ופשפט איש יהודי ע
 עפהפ צפודיפ ואחוזיפ בפעגלותיהם — או כי ככל הסקרים והפגעים
 אשר ידכאו את העם האופלל, ככל צורר ופתגקפ מ ה ו ץ כן קמו עליו

 שונאיפ פהללי כבודו ובחי ערכו פ נ י פ ה.
 בין כך ובין כך דפוע תדפע עץ כל בעל נפש ישרדי/ שלפה
 יחזקו אחינו הבינונים את ידי השטן המרקד בינינו הזורע זרע פדניפ
ה או ל ה ז ק ה ולאמצה. האם ר פ ה  על תלםי שדה האחורי אס ל
 לא היה העמ מאושר ומצלה יותר, כי תפרד פשתה שפרים ממשתה
 שמניס, וכהנות סגימ מכסף ויצא לצורף כלי נהמד בעיני אלקימ
ץ יתהברושני אהים בנכסי אביהם אםנסרדו בדעותיהם!  ואנשים. כי א
 ומדותיהמ שונות מאד, אס בעוד האהד ירדוף אך ענג ושעשועים דשן
 ומרגוע, מבלי עבוד עבודה בבית ועתדה בשדה, השני ישא עמל
 ויסבול פלאכת חריש וקציר ובפת חרבה ימצא די, והיא לא תצלח.
ם העברי אל לוט בן אחיו, ה ר ב  הוא הדבר אשר דבר א
 חאת התלונה אשר לבעבורה נכספה נפש אבינו להפרד פאת ע צ ט ו
. כי אברהמ אמ כי הי׳ כבד מאד בפקנה בכל זאת כל פסעיו ו ר ש ב  ו
 (םארטשדיטטע) היו אל מקומ המזבח אשר עשה שם בראשונה בעודו
 עני ורש, כי כספו חהבו מקנהו ועשת לא השכיחו את שם ה׳ מטנו
 כל הימיפ! וגפ ללוט ההולך אתו היה רכוש נדול ולכן לא יכלו לשבת
 יחדו. כי ריב ומשטמה היו בין הרועים והמנהיגימ של מקנה א ב ר ם

 תוכן הענינים
 ימין ושמאל.— דברי מלכים.— שאלת היהודים.— ברכוח
 לראש משביר.— פכחביס סרעסבורנ. — פראג. — חאדשא רב סעלימ.—

 המטבח.— חדשות בגבול ישראל.— תולדות ר״ג.—

 ימין ו&מאל. ן
 ו
 השאלה אשר נציע הפעם לפני עדת ישראל ידענו מראש כי ן
יא$׳ .לא מחכמה |  תקנה לנו אלפי סותרים אשר בשונאים יקומו עלינו ו

 שאלתמ״ לא לבד המתהדשים כי גם אהינו שופרי פי* ישן יאמרו
 עלינו כי סנענו בכבודם ; אבל לוא אמרנו לכתוב רק דברים המוצאים
 חן בעיני כ ל רואיהם׳ ולחדול מדבר דבר אשר לא כרצון איש ואיש

 כי אז חנף תחנף חארץ גס בסבתנו כאשד תמלא חונףבמבתחמוסרינר
ק וישר אתח, ומח בין ? לכן א  הקוראים איש לרעחו צדיק חכמ נ
 שמעו נא יודעי תורה והגידו דבר אמת ן בעת הזאת אשרהרעפארמים
 המתקנים החדשים באשכנז ואפטרייך בכשיל וכילסות יבואו על ימודי
 אפונתנו, ובחלק שפתפ ולשון מדברת גדולות כח טאגנעטי בפיהם
 לתפוש בני ישראל בלבם, בעת אשר הנאתם בעפנו בגאליציען פושנו־פ
 מעליהם את המסוה והמסכה אשר היתה נסוכה עליהם עד כה, ופותחיפ
 לנו דלתות שערי לבם להראות עין בעין כי דוחמ זרה לאמונת המשיח
 וקבוץ גליות, נפשפ בחלה באור .חתלסוד׳, ואת ספרי סהוקקינו
 מאות עינינו הראשוניפ והאהרוניפ יגאצו ישקצו כפו דוה, היאופן
 לקול מפלגה או כת הקמה כהיום* ותקרא את שמה .קאנזערפאטיפע
 פארטיי• היתכן דרכה ואפ אפת בפיח ? ועלינו לחקור, א) היוכל דת
 ישראל לההלק לשלשה גזרימ, ב). הנמצא ימין ושמאל ואפצע במהלך
 אמונתנו כבכל שאר אמונות ודתות/ ג) היש תקוה כי אלה הבינונימ
 יעמדו כה על עמדמ רבות שנימ ונמ בניהמ עדי עד יהיו קאנזער׳
 וואטיפיפ, או לא ? — כי לדעתנו אחת אשר נרדפה לדעת מה זה
 ענק ימק ושמאל ואמצע בדת, אז נשכיל לחבק כי רבו שגו רביפ
 ישגו בפובן הפלות אלה וירהקו פפנו הרבה. חן אפנפ לפני דורות
 שנות קדמ אולי נמצאו בישראל שלש כתות כאלה. הצדיקיפ אשר
 התרחקו מכל תאוות העולמ והבלי הזק כרחוק מזרח למערב ענו נפשמ
 בצופות שניפ ושמיטות. ואף גמ בעת אכלמ בעתו לא נהנו מעולמ
 הזה אפילו באצבע קטנה* ולעומתם נמצאו גס רשעי העפ חזה אשר
 השליכו ויפרקו מעל צוארם כל עול תורד. וידאח, אלד. מחסרון ידיעה
 ואלה בשאט בנפש הדון. בעת כזאת נוכל להאמין כי יאמר איש
 אשר נמצאו בעמים ישרי לב תמימים בדרכם ומעשיהמ אשר לא
 הקדישו ימיהם לאמור לתורה כי(טוב ולעבודה כי נעמה, ויטו אל
 הבצע וימהרו את הארץ ויאכלו מדשן האדמה וישבעו מטובה אך לא
 בעמו בתורת אבותיהם ; לא כן בימינו חאחתנימ אלה אשר בצדק
 נוכל לתנות .הושיעה ד׳ כי גמר חסיד פסו אמונים מבני אדם׳, אשרינו
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 חסיל על חאשכנזימ, עוד חרגיז את שאר חממשלות וימלא כל חללה
 של איירופא המערבית שואה ומשואה פורך ופחד מפני תנופת
 מלחמה״ להביא את הבלי המחבר הנעלם הזה כאשר עשה מכ׳׳ע סטפ״ט
 וועד. אולת והטאת יהשבלנו— ; ואנהנו עם כל אוהבי השלום ודורשי
 פנוהת איירופא לא נדע מה לבשר לקוראינו הנכבדים, לבד זאת, כי
 כל הפפשלת יהד מתאמצות לההזיק את שלום איירופא על מכונו ;
 וכל המושכים בשבט סופר ומציידים על כותלינו תמונות שעירים
 שחורים מרקדים ודופי קשת בהצים׳ אינם אלא פולאנים המאמינימ
 עוד כי יבוא יומ אשר מלכות פולין יאמר להם, ואך לריק יבנו להם

 מגדלים וישערו השערות אלה אשר מהבל באו ולהבל ישיבו.
 דוה אהרת מדברת מתוך גרונו של השר קאטקאוו במכהיע
 מאםקאוו. וועד. (נו׳ 237) המדבר על שליהות מוקטר פהה אשר שלה
 במלאכות מפשלתו התוגרפית, ידבר לנו םבטח עוז על חשלום כי
 דרוש הוא פלב כל עתידי ארץ, הוא יספר ממקור נאמן כי בתוך
 פעולות הפאשא, צעקותיו ותלונותיו אשר השפיע בחצרות אסטרייך
 ואשכנז, שאל שאל מאת פני השר ביסמארק בשמ מפשלת התוגר
 כי תשלה אשכנז שרי צבא אשכנזים להיל צבאות טירקיי, ויהקור
 היטב גם על מהשבות אסטרייך ביהש שבינה לבין ממשלת הצי־אי־
 הבאלקאני ומה בדעתה לעשות לעת ינדילו שם עקב, וכנראה שתי
 בקשותיו אלה לא שבו ריקם. השר ביסמארק ברצון ונדבה שלה
 אלופי אשכגז לעמוד בראש היל תוגרמה, ולהדריכם בנתיב צבאות
 הממשלות הנאורות באיירופא, ולא לבד שדי הצבא, כי גפ פקידיפ
 וספונים סופרימ ושוטרימ נתן לו למשמעתו. גם השר קאלאניקי נתן

 דברתו להפחה כי אין כל רעיון ופחשבה בלב אסטרייך, לפרוש י
 מצודתה על אי־הבאלקאני (מלבד הארצות באפניען והערצעגאווינא) כי
 אם שישתרעו שפה ענפי סהר ארצותיה, ותשלה סעפותיה בארצות
 הקדם במרכולתה ומערבה, ונם הה השר מוקטהאר נהה שקטה
 בהבטחות אסטריה אלה המאמין לה כי לא בקצות הארץ עיניה —
 השמועה כי ממשלת תוגרמה נושאת עיניה להכנס בכריתה של
 איירופא ולהיות חוט אחר מהבל המאחד אושר מלכי איירוסא, ממכ״ע
 שבודק פקורו, ופשפ נתפשטה בפוד שיה הפדיגיפ הרוססיפ, אכן
 קול מבערלין בא ומכהישה, ואמנמ אמת הדבר כי אסטריה ואשכנז
 מבטיהות תמיכה ומשק לממשלת תוגרמה נגד ״כריטאניה״ לתכלית

 קיום השלום ובטהה באיירופא״.
 מכ״ע ״נארד. אלג. צייט.״ אשר הרעישה את העולם במאמריה
 המלאים קולות וברקים וענן כבד על שמש השלוה, נהפך עתה כאופן
 בתוך האופן, ותלעג לקול הפדיניפ ההפצימ לברוא במאמר פיהם
 ״ברית״ העשויה אך לבתר בתוך ולא לאהד את הקצוות, כאלה
 האומרים כי רוססיא וצרפת יהד ברית תכמתנה, נגד אשכנז [צרפת
 אטליה ועוד. — על דברי הלומות כאלה יאמר המכ״ע הנ״ל כי אך
 זאת הברית היא המהוללת ריב היא [המהרהרת מדון לכל הארץ. כי
 מדי תהלק אייהפא לשתי פהנות אז בלי ספק נוכל לדעת כי למגינת
 לב תהלך אש ארצה, אש המתלקהת על שמי תבל בסתר. הברית
 הדרוש לכל מבקשי שלומ אהת היא׳ רק אמ תתאהדנה כל ממשלות
 איירופא או אולי יותר טוב כל עמי איירופא לעמוד בברית יהד ננד
 ממשלה — אפ ישנה בעולפ — הלוטשת עיניה לאהוז קשת ולתפוש

 הרב.

 י בדבר הסכסוך שבין צרסת לממשלת הסינימ בדבר שאלת
 טאנקיגג נראה מתוך מכתב ציר הסיניפ אשר בהצר צרפת כי לא
 יעשה עד מהרה העקוב למישור, כי ממשלת כינ*$ לסי דבריו לא
 תזכור עוד את דברי מפר הברית שנעשה בשנת 1874 בינה ל בי
 צרפת, זכיותיה ופשפטיה אשר לה בטאנקינג לא תשמור, ומבקשת פאת
 הצרפתים לעזוב את טאקינג ולהשיב את חיל צבאותיה אשר הושיבה
 שמ לתת מקום להסינים להתגדר בטאנקיננ. והצרפתים מתאוננים רע

 באזני הממשלה לבל תהי כאש נדהם כגבר אץ לו משפט אדם.
 ממשלת זערביען, אשר מאז מעולם כל איש מבן עשרים שנה
 ופעלה נשא תליו וקשתו כבני היל הצבא, בהפצה עתה להכין את חיל
 צבאותיה בסדרי צבא מושלי איירופא הנאורים, נתנה פקודה נהוצה
 על^כל איש להוריד את עדיו, הוא נשהו, מעליו ואך לחיל הצבא נאוה
 הקשת. לרגלי הפקידה ההוא התרגשו התרגזו גבורי עם הזערבים ויתפרצו
 מפני אדוגיהפ, בעיר זאיטשאר עמדו^האזרחיפ [גגד החיל מערכה מול
 מערכה׳ ויתפשו שבעה מראש הקושרים בידי חיל הצבא. אם הסערבימ

; ומקור המריבה מוצאה יען כי ״הכנעני והפריזי ט ו  ובק רועי מקנה עדת ל
 אז יושב בארץ״ ולוט התאוה להיות עםהם לבשר אחד ויפת בסתר לבו
 למוץ משד התאוה רובצת תהת וגם להיות אח ורע לאבדם הנאמן עם
 אלקיס ועם קדושים, לאחוז בחכמה ובסכלות/ לכן אמר אבדם ,אל נא
 תהי מריבה בינינו״ ומה היא המריבה הזאת ,כי אנשים אחים אנחנו׳,
 כי תריב עמדי על אמרך ,אחיך אני״ ואנכי לא אחפוץ קרבתך ובהברתך
 געלה נפשי, (והטיבו אשר דברו רש״י ומדר כי אנשיפ אחיפ אנחנו
 וכי אחים היו אלא דוסים בקלסתר פנים). כי אם הננו דומים בקלסתר
 פנים, אך האדם יראה לעינים והי יביט ללבב, למעשה בני אדם
 ומצפוני כליותיהם. ואתה ״הלא כל הארץ לפניך הנני רואה כי מגמת
 פניך אך אל המדת הארץ ומלואה, לזאת הפרד נא מעלי, אם תלך
, ן י מ י , ואם אתה תתיצב עמדי ה ן י מ י ה ל אז אוכל ל א מ ש  ה
ה גם אני, פן •בהתחברך אלי תפרוץ את ל י א מ ש  יראתי פן א
 סעשי ותסיתני להיות כמוך, ובכן בהר לו לוט את ככר הירדן שכלו
 משקה ויסע מקדפונו של עולפ כלומר אי אפשר לא באברהם ולא

 באלקיו.—
 ככל ההזיק והאמת האלה נקרא ונשוע מאז באזני הנאורים.
 וגם היום באזני אהינו אלה הפוסעים על שתי הסעיפים ומזכים שטרא
 לבי תרי, אשר הפיקו זממם להשתמש באור והשך בערבוביא, לגרש
 את ההולכים בתורת הי כמנהג אבותיהפ, פעל השלחן הגבוה, ולתת
 יד לבני ״קדמא ואזלא״ להוליך את הקהלה כרוה קדים עזה, גס אליהם
 נצעק פכאב לב, אנא אל תשיפו בנפשכם שקר ואל תדמו להכות
 את אהיכם בסנורים לאפור כי הנכם ״בינונים״ רגלכפ האחת בצפון
 משמאל והשניה בדרום מימץ. אורה היים פן תםלסו נעו מעגלותיה
 בל תדעו במה תכשלו. הן אמנם נצהון גדול הראיתם ותצאו מעוטר
 בעטרת הנצה וההוד, כי הפכתם פתאום את עדת קראקא עיר הצדק
 אשר היתד, מצוינת במנהלים ישריפ הסידיפ ונגידיפ, לקהלה כלבוב
 אשר קול השרידים לחכמ דבקה וכף ישימו לפיהמ, כבשו םניהמ
 בקרקע ועקבותיהם בבית מועצה לא נודעו ; אבל אנה יובילנו הנצחון
 הנורא הזה אשר לא פללתם ראותו ! לשבט או לחסד ? זאת תדעו
 ותשמעו עד טהרה — טי יתן ותקדפו פני הרעה הנשקםה לעדתנו׳
 מי יתן ותנרשו את העננה הרת חזיזים ורעם בעודנה ככף איש בטרם
 תכסה את עין העדה ומקראיה. התאחדו הימינו התאחדו הימיני !, ועץ

 השלום יתן פריוכמאז, שושנת האחדות תפרח ותגל סלה.

 דברי מלכים
 צופי העתים ומביטים מקדם אשר לא נעשה, כלם יחפזון
 והרדת מבוכה יאהזון. בעוד אלה מזה יתנו ערבתם כי מחשבת עפי
 הסלאווים הנבהלים ויראים טאהדות אשכנז-אסטרייך לא תקומ ולא
 תהיה, לעומתם ידי הטכ״ע הגדולים באשכנז אשר אך יריהו מלחמה
 מרהוק ירגיזו שמים וארץ, מביאים השערות ארוכות וקצרות כי אור
 השלופ הכללי באיירוסא לא יאריך ימים כצל. ואם אמנמ באמת
 פפלשי עביפ פרושים על שפי איירופא, אולמ הזמן האדיר מכל
 כנראה עשה את ,השלום״ לתל שכל עינים !ן אליו צופות, ולמאור

 הגדול המושל בגבורתו עולמ המדיני —
 מכה״ע ״סטפ״ט וועדעמאסטי״ בהתנבאו על ענינימ המדעים על
 קיום השלום הכללי באיירופא, וביחוד בנוגע לבין שלש הממשלות
 אסטרייך-רוסםיא-ואשכנז יאמר (בנו׳ 239) כדברים האלה 1, בני תבל
 בכלל והרעדאקטוריפ בפרט את אשר יהרהרו ביום יהלטו בלילה,
 חושבים מלחמה ולהט החרב על משכבותם, ועל לשונם אש־מדנים,
 ובכן יהזו לנו להם בשערים ידברו לנו איומות; אמנם הזמנותיהם אף
 כי על תוהו והבל נוסדו, כי כשם שהשלום והאחדות שוררים כהיום
 במרהבי עולם המדיני בכלל כן לא יצאה ממשלת רוססיא מן הכלל
 ללמד על עצמה — בכל זאת נוכל להשבמ בכלל מתנבאים ואינמ
ו עלינו מלחמה. א ר ק  יודעימ מה מתנבאים, באשכנז ואסטריה לא י
ו .מלהמה !״ עד כי קול ההד נשמע בארצנו ויעורר ע י מ ש  אבל המ י
 רוח סערה מפרק השלום ומשבר האהדות. בנוגע להב בין אשכנז
 לימים הבאים נושאים ונותנים סופרי אשכנז לא לבד במכה׳׳ע, כי
 יעשו נם ספהם הרבה ומחברים חבורים אין קץ. זה לא כביר הוציא
 אחד הרואה ואינו נראה מחברת אשר מלבד האימה החשכה אשר



 קרב לתת מגור מסביב.״ הוי גבורים להעלות חטה ואנשי חיל לסכסך
 לב ממלכה בממלכה השוכנת לבטה אתה.

 עאלת היהודים
 לא נעלם מעיני קוראינו הנכבדים כי נמנו וגמרו שרי ממשלת
 אונגארן לסלס נתיב ולעשות סלילה למען הטביע בבוץ שנאת האנסי״ם,
 ולשבר קשת שעירי שאול אלה הטפרכסים ועולים לעשות שערורות
 ופרעות בארץ. התהבולה היותר בטוהר. ומוכשרה לזה מצאה הממשלה
 בתתה הוק נשואי הרשות והתערובות (טיש־עהע) ; וגם אנהנו הודענו,
 כפי הודעות מכה״ע באונגארן׳ כי ראשית מלאכת באי־כה העם
 באסיפתם הקרובה, ותהלת מעשיהם, תהיה ההתיעצות אדות החוק
 החדש הזה.— אם יחזו נהכות כי ההוק הזה יועיל לסתום פיות משטינינו,
 או ישגו ברואה, לא נוכל להחליט ברור, אבל גם לא? למשפט
 מעוקל יהשב לנו אם אמרנו ונאמר תמיד, כי מלבד אשר החוק הזה
 דעה כוזבת היא, כי הוא, לא לבד שלא יכבה את שלהבת קנאתם
 עוד יעלה חמת בני תופת הלהוטים והנלהבים, אשר כגודל מצב
 היהודים כן תגדל קנאתם ושנאתם ; אף גם קרוב להפסד ורהוק משכר
 הוא, כי כהצים ביד גבור כן בני הנעורים המתוקנים (רעפארמירטע)
 אשר עוד בוש יתבוששו להמיר דתם ולקחת בת עם אחר, ואך יצא
 יצא החוק הזה לאויר עולם המה יריעו ויצהלו, ישאו בתוף וכנור נשים
 מכל אשר יבחרו, יולידו בנים ובנות, אף יבקשו בדין ומשפט את
 שופטי העיר להביא את זרעם במפקד ספר תולדות בני ישראל, עד
 אשר הנף תהנף הארץ ויתערבו עם בעם אמונה באמונה — ואפ כי
 אין לנו לקונן תמרורים ולגזור תענית צבור על צאת החוק הזה לפעולת

 אדם, עכ״ם אין לני לשמוח ולשוש בהבראו, ולא להצטער בהעדרו.
 לא כן רוה הולכי קדימה באונגארן ; המה, בראותם כי עבר קיץ,
 כלה בציר, נבחרי הועד שבו אל בית המהוקקים לעבוד עבודתם ומיצירת
 ההוק הזה אין אומר ואין דברים, ירגזו ויבושו מסכרם, היטב הרה להם
 להם על הממשלה עד מות, וישמיעו תלונותיהם במכה״ע אשר
 להנאורים לתת דופי בממשלת ארצם כי רפתה תהה ונלאו ידיה
 מעשות דבר טוב ומועיל לתת חוק חפשי כזה אשר לרגלו יסכרו
 מעינות הפרעות ורדיפות חיהודים, ואומרים: מה הועיל לנו השר טימא
 בחוקו חק משםט־מות (שטאנדרעכט) בארץ, אשר השקיט את מערת
 רשע אך לפי שעה, בעוד אשר חוק נשואי התערובות יהפך את השנאה

 משרש ויעקרנה מתלה.
 מכ״ע• וו. אלג. צייט. ידבר ברחבה על אדות הוק הנשואץ,
ם ממשלת אונגארן תשליך  וביתר דבריו יאמר : לא נוכל להתאונן א
 את הוק נשואי הציווילימ במצולה ולא תזכור בשמה, בי חוק כזה
 באוגגארן אך כנפל בל יחזה שמש יחשב. אם אמנם באמטרייך חי
 החוק ביןההיים, ורשות לאיש או אשד. אשר לא יאבו בסדור קדושין
 ע״י כהן נוצרי ולא ע״י רב ומטיף. ללכת לסני ראש האזרהים בכל
 מקום והאשה מתקדשת בשטר הנעשה בערכאות. אבל בעת ובעונה
 שנברא הוק הזה באסטרייך נברא גם תאומתו עמו, הוא חוק חפש־
 הדת, באופן כי רשות לכל אדם לעבור מדת לדת, או לחיות בלי בל
 דת ואמונה, וטוב לאיש ואשד. מדתות שונות באמרם אין לנו חלק
 בדת והתנו אהבים כמרעיתם. בנים יולדו להם יוכלו לבוא בקהל
 נוצרי או יהודי מבלי כל הבדל, גם האבות בהסצם יוכלו בכל אות נסשם
 לקבל עליהם איזה דת שירצו. זד. פריהפש־הדת ויתרון הרות האמונה.
 מדה אהרת באונגארן אשר מטעם הממשלה עומד הומר האיסור,' לבן
 ברית הנוצרית בלי לבוא בברית דת ישראל, בעצפ תקפו, והגר הנשפח
 לבית ישראל כנוצרי יהשב בעיני הקי המדינה, ומה יועיל הוקהנשואק?
 חבות הדשות תהיינה בכל יום בין איש לאשתו ע״ד גדול הבנים
 הנולדים על ברכי נשואי הרשות. האב יקדיש בנו לדתו והאם אל
 דתה, בניהמ, הצימ ישבתו מבית הססר ביום השביעי וחצים ביום
 הראשון, הוק הזה לא לבד כי לא ישים שלום בפמליא של האנטיס״מ

ם יחרחר ריב ומדק בין איש לאשתו בין משמחה לפשפהה.  כי נ
 שר ההשכלה טרעפארט נשא בימימ חאלח מאמר ארוך בקהל
 חכמי האקאדעפיע בפעסט על חברת בני האדם בכלל ועל היהודיפ
 יושבי הארץ בפרט. בתוך דבריו הביע אמרימ מתהפכים כנמר חברברותיו
 בנונע לאהינו היהודים שם, לאמור*. .היזזודיפ בארצנו שוניפ המה
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 על זרוע כהם בלבד ישענו או ידי שכניהם הסלאווים באמצע לא נודע,
 אך סימן זה יוכל להיות לנו עד נאמן ן אמ יצלה בידי ממשלת זערביען
 למהר לעשות קץ לפרעות שבקרבה אז לא יד-איש נלהם להם, ואם
 יארכו יפי הפרצה מבלתי יכולת בידי הממשלה לשרש אחריה וידענו
 ברור כי יתמכו את ידי המורדים ממקום אחר, אחיהם הסלאוויפ המפיחים

 בקדבמ .אהבת האהוד.״.

 בדבר שאלת הבאלקאן, כגבור יצא מכ״ע פעטב. וועד. (נומר
 299) יריע אף יצריה לאמור : אזנינו תשמענה מאחרינו דבר האומרים 5
 ״מה ימריצונו אהינו הסלאווים ומה יועילו לנו ?״ אמנם השאלה הזאת
 כנראה כבר בא פתרונה ברוססיא מפאת הממשלה החממה כץ מצד
 דעת הקהל. אך האחדות הכללי באהינו העמים אלה הביאה הנצה
 וההוד להיל הרופסים להציע שלש מאות אלף הללים על הרי
 בבולנאריה וםערביה, לישנם שנת עולפ, ולפזר 172 מילליאן רובל
 לקרבן כליל ועולה. הכסף גלגל חחחד הוא ,בעולם היום ילך ומחר

 ישיב אלינו, אבל הנעזוב בידי הפקרה נפש בנינו ובהירינו, ?הנוכל י
 להתיר להשודדים האשכנזים לרמוס הילנו ברגלים בלי פשע ? מה

 מאתנו יהלך או מה בצע לנו אם נעזבה את אי־הבאלקאני וניאשהו ? ;
 האם בטוהים אנהנו אז על שלום אמת עם אשכנז ואםטרייך ? הנחיה |
 שאננים ובוטחים על גבולי ארצנו ? לא ! (כר. יענה המכ״ע הנ״ל) •

 שפלות ידים מעולם לא הצליחה את בעליה/ האויב יקרא את
 הנדיבות ובקשת השלוה בשמ ,מכשול לב ופוקד,״. קנאת האשכנזים
 והאסטריים אשר הננו רואים במחנה הםולאנים מרבה להכיל, וברגל
 נאוה דורכים על במותינו עוז. איך נביט ונחשד! כי סוחרי אשכנזים
 סרשו מצודתם בווארשא ולמרות אוצרי׳ הכסף העורבים ערובתם בנשך
4 להשיב את 7 4 7  שבעה למאה, יתנו הם לעתידי נכסין בעד 0
 משאת הכסף בתשלומי חלק אחד למאה בשנה, ומגורל נהלת אוצרי
 הקרעדיט בערינו יגרע.— מכ״ע סטפ״ט העראלד מיום 7 דנא יתמרמר
 ויתקצף על דברי הטב. וועד. ומבקש עלבון האשכנזים אשר יקראם

 בשם שודדים. ובדרך כלל יאמר ״אם אך עונות אהרים וגדולים מזה |
 לא נמצאו בכנפי האשכנזים, [בגלל פשעם אשר יזילו שער הריבות !
 לא יתכן לקרוא אותם בשם שודדים כי יש בזה משום תקון העולם, 1
 ואי משום הא לבד, תוכל החרב לשכון בתערה בשלות השקט ומנוחה 1

 ימים רבים.

 אולם מכ״ע נאוו. וורעמ. (בנומר 297) בכלל ישוע הממ, ושוד
 יקרא על הפוליטיק האשכנזית מעת אספת הקאנגרעס בבערלין, אשר
 מאז הלך תלך הברית הלך ורפה, יען אשכנז עמדה אז בלב ולב
 בנוגע למשאלות רוספיה. בעוד אות הברית בין דוססיה ועננלאנד
 יכפל מעת אל עת, וביהוד מעת דרך השר גלאדסטאן קשתו ויכוננהו
 להיות צור משגב הפאנסלאוויזמום וסגן ישעם. הםש שנים עברו.מיום
 הכסא הבעדליני כמספר השנים אלה תלך אהבת רוססיא לאשכנז הלך
. אמנם מה המקור ו נ י נ פ ת ל ב צ ו נ מ ה כ מ ח ל מ י ה  ונמוג עד כ
 לפלגות שתי הממשלות השכנות ? (כה תוסיף .זע לשאול) האפ
 שיבת פאלען ? כלופ יש פתהק פה לאשכנז בסאלען ? רוספיא מצדה
 משתמרת־ מהתהבדות פאזען ופרייסן המזדהית לארץ הסולאנים הסועדים
 במו עליצתמ כל עת, ומה הפץ אשכנז ונגיעתה בפאלק ? ומהאהרית
 דבר הזה ? רוססיא תעזוב את מחשבתה ומזמתה אשר לה על ימ
 השחור, ואשכנז תמשוך על צואדה מלהטת צרסת, וגם אסטריא שתה
 תשתה אז מידי האשכנזים הוסי ממשלתה המחכים ליומ יעשו לבשר
 אהד עם ארץ מולדתם ולנתק מוסרות אסטריא םעליהם. ואם באמת
 נכונה מלחמה הלאומית לבוא, הלא טוב לנו הרוססים לאחרה עוד
 מעט עד יהיו בטוהים בידינו הדארדאנעללים והבאססארוס לבל תעבור

 בו אני שיט וצי־מלחמה מבלתי חפצנו.

 ,אנהנו מצדנו בלב ונפש נהפוץ לראות כי{נסו העננים המבדילים
 בון מהנה רוססיא ובין מהנה אשכנז, בכ״ז לא נוכל לכמות על פשע
 דייטשלאנד בהתהלכה בלב ונפש עמ ^מטריא על מרומי הצי אי־
 הבאלקאני, עם אוסטריא ההולכת בקרי עם רוססיה בבולנאריה, אך
 תביט ממשלת רוססיה כי אשכנז תרופף את הקשר שבינה לבין
 ^וממריא לבלי תת לה יד ושמ בארצות המזרה, יברהו כצל כל השערות
 הפוליטיות הקוראים מלחמה מגרונמ, ושתי הממשלות יהד ברית תכמתנה
 מבלי הקריב קרבן מריאיפ רב חערך. בכל אות נפשנו נחמוד לראות
 ברית אשכנז עם רוססיא כרית הדשה ועוסדת לעד לבל יוסיפו משלהי



 סתכוק כננד הסבוכים ויאםר להם: פלאות בעיני איך שנו םתי חבל
 כלם לחשוב כי חיום ימלאו לי מאת שנות חיים. ואני לא ידעתי עד כה;
 כי באמת יוס הולדת אוחי הוא יום השנתי לירח סרחשון שנת 1784
 לפי זה אך בשנה הבע״ל בשמיני לשמיני אהונ את יום הולדתי כי
 ימלאו לי סאת השנה לטובה. והיום הזה אך בן תשעים ותשע במלואם
 הנני ולא בן מאה. אמנם כי נדבה לב יושבי תבל להקדימני בברכותיהמ
 בטרם המועד אקבל כל הבאים להראות 'לי אותות <כבוד ויקר בלבב
 שלם ונפש הפצה והנני שש וששח לקראת פניהם וככורם יקר לי עד
־ הוסיף השר בנדבת פיהו — אפ תגל נפשי ויעלוז  מאד. שנית -
 כבודי על כל הבאים בצל קורתי היום והמקריבים לפני זבחי שלמים מרחוק
 ומקרוב אשמחה ואעלצה בראות פני צירי קהלות אהינו שבאסעריקה
 על כל ניל וצהלה. כי בעוד קהלות ורבבות יודו לשמי על חסדי
 ופעולתי אשר עשיתי עםהם בעת צר ומצוק סבבום, אחינו אלה יושבי
 ארצות הברית אשר לא מעמו מעודפ טעפ רדיפה וטשטמת היהודימ,
 ומנום ישועתי וטובותי לא שתו ולא לקחוהו מידי, הלא שמחתם
 וברכתם טהורה וזכה הוא, נובעת מלב מלא אחבת אחיהם ועמם בארצות
 נסוצותיהם, ובזה מראים לדעת ברור כי יקחו תמיד חלק ונחלה בצרות
 אחיהם ושמחתם, ומקרב וכליות יזסרו לסושך חסד לבני עסם ודתם
 אשר בשאר חלקי תבל רחוקים כזרוח מזרח ממערב,. ועל כזאת וכזאת
 ימלא לבי שטף ששק על כל גדותיו. ויי־זר השר נדרים וינדב נדבות
 רבבות ביום ההוא למעשה צדקה וחסד אשר ידע.—־ עוד יסופר ממנו
 אפמ קצות תולדתו: בימי חרסו רבות שבע י מדורות מסבלות אחיו
 בענגלאנד בכלל ובלאנדק בסרט. אז היו עוד היהודים סנורים ועצוריפ
 בסבוכי הקים מגבילים, בםסהר וקנין לא הרשה לאיש יהודי לנגוע בלתי
 אם בתנאים קשים וכבדים על גוף נושאפ כמעמסה, לפי קרת הבערזא
 לא יכלו התיצב יותר משנים עשר יהודים במספר. האחים בני ראטהשילד
 כבר העשירו אז מצאו רכושם הרב מקדם, אך בלאנדון לא נמצא אף
 אחד ממשפחת דאטחשילד, אך בד׳ אמות של רחוב היהודיפ בסראנקסורט
 תקעו משכנם ביטים ההם. במשך השנים הרבות דרך כוכב
 העמאנציפאציאן השלמה בענגלאנד וקס שבט ההשתוות בלאנדון, אז
 היה אחד מקרובי השר מאנטאפיורע הוא השר סיר געארג יעסםעל
 בלאנדון, אשד הממשלה העלתהו ממדרגה למדרגה עד כי בחרה בו לראש
 שופטי המדינה בעיר הבירה. בימיו נתעלה גס בנימין דיזראעלי (הוא
 השר בעאקאנספיעלד) אשר התחלל כל ימיו בשורש מחצבתו העבריה,
 לנשיא היועצים בממשלה. ובשנת 1827 עלה נם הסיר משה
 מאנטיפיארע במעלות המדיניות ויהי שוםט־השלום (שעדיף) בלאנדאן
 הבירה, במשמרתו הנשגבה הלא קנה לו אהבת כל העם ויכבדוהו
 וינשאוהו על כל ברכה ותהלה. ואם אסנם צור מולדתו מן הססרדימ
 גולי שפאניח בכל זאת לא חש מקחת אשה מבת האשכנזים הוא השר
 באראן קאהן מאמסטעדדאמ *) אשר אחרי כן נשא אחד מבני ראטהשילד
׳  אח בת קאהן הצעירה ואחרי כן לקח אהי השר מאנטיםיארע הוא י ו
 אברהפ סאנטיפיארע את אחות ראטהשילד חזה לאשה, ותכפל תקות
 חוט הקורבה בין בית טאנטיפיאדע וראטהשילד. בשנת 1815 בכרוה
 הקיסר נאפאלעאן 1 על אי עלבא אשר נשאר שם עד יום מותו
 במצור. היה השר טשה מאנטיםיאיע הראשון אשר השמועה באה לאזניו
 בטרמ ידע כל איש ממנה ונרגע נתעשר משה מטמולח הבארזא ככל
 העושר אשר ברכו ה• על כל עתודי ארק ורחני תבל. וכל מעשי תקפו
 ופישת גדולת משה השר טאנטי&יארע הלא הם כחוביפ על לוח לב כל
,  איש יהודי מי לא שמע מ׳ לא ידע סכל פעולותיו לטובת אחיו. ה
 יחזקהו ויאמצהו יחדש כנשר נעוריו ויזכה לראות בנחמות ציון העיר

 אשר עיניו ולבו אליה כל היפים.

 נצר טטע משפחתו טארק איטאליה בא טעיר קטנה טאנטעםיארי
 במחח 10600? ^01^51^ אבי־אבי הסיר משה מאנטעסיארע, הוא ד׳
 משה חיימ מאנטעסיאיע הופיע טאיטאליע ויט אהלו בארץ בריטאניה.
 והי ברך את משה היים בשבעה בנים ובנות, הטוב והמובהר שבבניו
 היה בנו יהושע אשר עשה פלא ודבר גבורות ביום קיב בםלהמת
 1 עננלאנד נגד צורריה : אחרי כן כהן פאר משרת נאטאר בעיר הבירה

 *) על קחתו אשה מבנות האשכנזים יש דורשין לשבח כאשר כי בתומת
 רוחו לא ידע הבדל בין מפלגה למפלגה וכל מי ישראל ש וים בעינינו ויש שדרשו
 בימים ההם לגנאי (הספרדים) באמרם עליו כי מעשהו זאת תגיד עליו כי חפשי
 ! בדעתו הוא מבלי תת יתרון לספרדי על אשכנזי, וצדקתו תעיד כי הראשונים

 , צדקו מן האחרונים. המו׳׳ל

 בדרכיהם וםגהגיהם סשאר היהודים בארצות פזוריהם״ הס חיימ בקרבנו
 כחברה בודדת מיוחדה מיתר הברת בגי אדם. לבוא אל תכליתה
 ולדעת חקר מצפוניה דבר מועיל הוא ליהודים ולכל משפחות האזרחים,
 וראשונה נשאלה נא : האם שוים היחודיפ בארצנו אל יתר אחיהם'
 אשר בארצות אחרות ? ואגכי אגזור אומר: לא •י אחשבה כי שונים
; היהודים בארצות אחרות אף כי שומרים דתם ובגוים לא  המה מאד
 יתערבו ; אך שפת ארצם מדברת בם, בצרפת צרפתית ידברו באיטליה
 איטלקית, אך יהודי אונגאוק כאשכגזימ גמורים המה, שפת אשכגז
 על לשונפ ואל הכמות אשכנזיות ישאו נפשם. בשאר ארצות נותנימ
 היהודים ידיהם אל כת המתנגדים לממשלת ארצם, ובאונגארן ילכו
 צמודי יד עם בעלי ברית הממשלה שבכל דור ודור, בתכונת נפשם
 וםדותיהם דומים המה אל שאר היהודים, בעלי מהשבות הרוצות,
 כשרון גדול למסהר ועסקי הכסף, שוקדים למשא ומתן ונושאים
 בהשקט כל הפגעים העוברים על ראשמ. לעומת זאת הסר למו
 רגשות־הכבוד ומואסים במלאכה ועבודה׳ ובביתם אי־גקיות שוררת*
ם את הטוב גס את הרע אשר בם, עליגו  ואהרי אשר נשםיע ג
 להכיר ולדעת כי ישנם בקרבם רבים המתאחים אתנו בקשר אמיץ,
 הסרונותינו, הנוצרים, ומעלותינו גם בם נמצאים, ואך את שם .ישראל״
 ישאו עליהם, הס הסוהרים העשירים הבאנקיערס שבהם, אשר כמומי
 עשירינו הנוצרים מומם בם׳ כמונו כמוהם ידכאו עניי עם ויאכלו זרוע
 הדלים׳ אבל אך העניים והאביונים אשמים כי יהיו לברות למלתעותם׳
 באשר נפשם לא ידעה שבעה וגגד תאוות לבמ אין מתג ורסן לבלום,
 לכן כעיני שפחה אל יד גבירתה עיניהם נשואות לבעלי הכיס אשר
 יפשיטו עורם מעל עצמותיהם ; אולמ רעה חולי מזו בני דלת העם,
 הרוכלים הסובבים בכפרים ועדים ומוכרים את סהורתם הגרועה והפחותח
 במחיר גדול ויוגקים לשד וסח של העם ; מידי הרוכלים האלה כל
 סגע ומצוקת האזרחים. המה אבות נזיקין לדוחק השעה שסובלימ בגי
 עמנו, ומעוני ורוב עבודה מעמל וכעס אשר יביטו אש הקנאה תאכל
 ותקד עד שאול. ובעק קנאה, ומשטמה על עקב היהודים ישמורו.
 ירדפופ מנוחה יחרפום יקללום ויכום ולא יועילו למו. אף אין בכחנו
 להעביר את דלת העם הזה הרוכלים הנוכלים מדרכיהם הרעים ולהשיבם
 אל אורח משכיל ורגש הכבוד. אך דורשים אנחנו מאת פני האנשים
 בעלי הצורה שהם יפעלו על לב אחיהם השפלים במעלה לעזוב את
 המסחור הבוגד ויאחזו במלאכה ובעבודת השדה כאברים ישרים העובדים
ת אפים על ככר להם. תהי להם העמאציפאציאץ ויהיו בה ! אך ע  מ

 יטיבו מעלליהם ואל יהיו לקוץ מכאיב בבשר ההי״ —
 הן אלה קצות דברי השר ההוקם על להשכיל ולהיטיב, וזאת
 תורת הקנאות אשר הטיף במקהלות הכמימ ונבוגימ, ומי• לא יביט
 מישרים כי הוא מדבר בסגנון אהד עם יתר האנטיםעטיטים, מי לא
 יבין כי העני הרוכל הזה המהזיר על הפתחים אשר בצע כסף לא יקה
 בעד סחורתו׳ כי אך בלויי הםהבות ובגדי העדים אשר כבר הבקו
 אשפתות, ומאגו ידי בעליהם לגעת בהם, היא לא יקח את ,רמש
 העפ ולא יעיק על האזרהיפ עדי הורקו״! נפשמ מטובה, ופה יענו איפא
 אבירי בשן שונאי בגי שם. אי לך ארץ הגר שקול צופיך מהול
 בהמת תניניפ ושפת שרי ההשכלה שנאני הדיפלוטאטיא דולקים

 כאש.

 ברכות לרא# מעביר
 מכנף הארץ זמירות ותשבחות שמענו צבי לצדיק סיר משה
 מאנטיפיארע, כנסת .ישראל• בא״צות פזוריה חגגה את הג יום
 הולדת אותו עס חג שמחת תודתנו פעם אהת ותבואנה שתי ששהות
 אלה רגע. כסי דב*ת מכה״ע רביס נהרו הגדולים והאדיריפ מכל קצות
 הארץ וביהוד אהינו אשי בארץ בריטאניה לראות בשמחת המורם
 מאחיו ולהתהלל בכבוד יום הנכבד ההוא. אלה במכתבי ברכותם או
 דעפעשען, ואלה בצידיהס שלוהי הקהלות. גס ממרחקי ארצות חלקי
 התבל מאמעדיקא אזיעז ואפריקא באו מגישי מנהר. בביכה. הכל מודים
 ואומרים כי זה האיש משה אבי ישראל עוזי ותפארתו לא כהתה בינתו
 ןלא נס ר.־ח דעתו דעת זקנים, עודנו מדבר בנחת קולו במועצות ודעת
 ודבי גבורות זחק עיך מלים דבו- על אופניו. גם בעצם היום הנכבד
 אשר נכבדים ונבונים כתיוהי אמי שני דברים בטיב טעם ודעת שהיה



 כאיש סנוי מכל עסקים, ויתן צו על כל קהלות ישראל באוננארן כי
 תהיינה סשועבדות לשוםטימ ושוטדימ כל עיר ומקום בדבר הנהגת
 ספרי החיים והמתים, ומשנת 1884 והלאה יעברו ססרי המאטריקק
 תהת שבט בקורת הממשלה המקומות בשבע עינימ. האיש אשר
 הספרים פתוהיפ לפניו מוכרה להיות מלומד בארבע מדרגות הגימנאזיום
 ועוד הקיפ פרטיפ כאלה אשר רק על עדת ישראל ישלהו סצודתם
 וכל עם ולשון פטורימ מהמ, — טובן כי הדבר הזה הביא עוצב ותוגה
 בלב אחינו, לא מדאגתם בדבר פן לא יוכלו מעתה עשות דמיה ועול,
 כי כנודע חומר העונש הנחרץ על כל דבר שוא וכזב בהנהגת המאטריקן
 השליך אימה ופהד משלוה בעולתה ידימ, אבל דוה לבנו בראותנו
 כי מחשבת הצוררים בהצעתם (מחוה א׳ ש״ז) עשתה פרי ותעש

 תנובה לעשות אותנו כגוי בדד ומובדל במשפטיו מכל עמ הארץ.
 היהודים הארטאדאקסים קבלו עליהם את החוק דוממ ומחשיפ
 כי נטל עליהם, לא כן עדת הולכי קדימה השמיעו קול מר ונהי ויעריכו
 מהאתפ לפני המיניסטער, באמרם ן אמ אהינו הישנימ משורכיס דרכיהם׳
 באי־סדרים, אנחנו מה כי תבדילנו בחרפה מכל יושבי ארץ וכדי בזיק
 לעדותינו הנאורות ; אולמ המיניסטער לא שת לבו לצעקתם דתן
אם אהיכם הישנים ישאו ויסבלו את חחוק  עוז להקו במענה שבפיו ן ״

 בשקט-דוה גם מכבודכם לא יגרע ומגורל זכיותיכם לא יבצר״ —
 בהתאסף שרי סלך זאלא בראשון לחודש העבר לבית מועדם
 אהרי אשר שבת וינפש מאז התהוללו הפרעות כסלך הזה, גם שס
 נראתה קשת האנסי״ם לאות, כי בעוד שאהדים מהם הודו לשר הפלך
 (וויצעגעשפאף על השתדלותו הנמרצה להדוך את הקמים תחת רגלי
 המשפט, קמו אהרים אשר רוה השנאה בכליותיהפ ויחרפו את השר
 על פניו על אשר הכביד עול חיל הצבא על יושבי הפלך כלו, ועל
 הוק השטאנדרעכט אשר חקק עליהם למגן היהודים הנבזים כי אינם
 שוים לריב את ריבם ולדין דינם עד כה, זאת מנת הלק השר הישר
 אשר שבר זרוע רשע, וזה שכרו על הצילו אלפי נפשות מהיות טרף

 לשני מרעים. —
 תרמית ווערהאוואי הצורר ופשיעתו בכסה המשאנגים הולכים
 וזובחים על מצחו ברור מיום ליום/ כי עתה נמצאה דעפעשע שלוחה
 ממגו לאהיו לודוויג אשר בה יבקש ממנו ארבע מאות דכ אף אם סן
 המזבח יקחם, ואהיו ענה לו כי אק בידו כי אם כסף תרומת הנדבות
 לטשאנגימ, כן נודע בטוח כי אסף כסף רב בעד עני עוד־עינים, ואשד!
 אלמנח אחת, אשר חלק חציו שלהמ וחציו שלו, מאז גגלתה נבלותו
 ישקצוהו ויתעבוהו מכל צד, כנראה יהדל מכתבו העתי מצאת לאדר
 העולם במהרה, והמדפיס שלו רגליו מעדו ויקרא שמיטה לנושיו כי

 ווערהאוואי חייב לו הסך 7800 זהו״כ משנים הקודמות.
 על משמרתי אעמודה ברצות הש״י •דרכי להגיש לפניך כל עת
 מאשר תביא צרוד בכנפיה, ועתה היה בשלומ והתענג על רב טוב
 תשא ברכה סאת אלקים כהפץ אוהבך רעך מנוער השמה בהצלהתך.

 יוג־ב•

 (פראג) מודעת זאת לכם קוראים נכבדים כי שר ההשכלה
 בוויען פקד על זקני בית האזניפערזיטיט בשראנ להביא דבת ראהלינ
 ננד היהודים בכור הבחינה, ולהגישו בסלילים/ הן בחיו חכמי האניווערז.
 שלשה מחבריהם כמצות חסיניסטער אשר בחנו ועמו תרמית ראהליג
 דמצאו כי אמנם פרץ ראהליננ את הגבול דעבור חוק המוסר, אך ככל
 זאת רק אחד משלשה הנבררים גמר אומר להביאו בפשפט, בעוד שנים
 האחרים נחלקו עליו, וילכו נס שאר הברי האוניווער. אהרי הרבים לבלי
 נטות קו המשפט על ראהליננ על אשר חרף את מערכות ישראל;
 וטעמם ונמוקם עמס, באפרם! ״הםראפעםאר ראהליננ אזן ותקן חבורו
 ״תלמוד יודע״ בהיותו עוד באשכנז, והמיניעטעריום שהיו בוויען בימים ההם,
 אשד קרבן ראהלינג עלה לריח נחוח באפם׳ קראוהו אז ויבחרו בו
 ויקרבוהו לשרת בשן ההשכלה במדרש האוניוו. בפראג, מאז ועד עת־
 השליכו רבנים רבים שקוצים על ספר ראהליננ ויקראו אהריו פלא הרועים
 כי גדוסיו עברו למעלה ראש. ואם הוסיף ראהלינג ידו שנית בפחברתו
 האחרונה להטיח דב־י בוז וחיפה, הלא אך את דבריו הראשונים הםץ
 לאשר ולקיים, להציל את יסודותיו מתגרת ידי הרבנים אשר אסרו לשום
אשר בזכותו נקרא לשנת עם נגידי  לאל מלתו, לחזק מוסדות מחברתו י
 האונוועי. בפראג. ואם בית משפט־הדפום לא מצאי עונש גדול להפ־
 ראפ. ר^הלינג כי אם לחתום בעד מחברתו האתרק מבלתי הפיצו בתבל׳

 אף ידו יסדח מחברת גמלה בתמונת לעקסיקאן המדבר מכל דבר מסחר
 למרכולת. ועוד ספרים אהדים ; וברבות לו הימים הלך לארצות הברית
 וינד באםעדיקה הצפונית. בנו יוסף אליהו תקע אהלו בלונדק ויכק לו
 בית מסחר כובעי-קש, ויקח לו אשד. אח בת הגביר אברהם מאקאטטא
 ראש כיח אב מאקאטטא המדעים בשם בלאנראן ברוב עשרס כנענחמ
 ורכושם העצום. ויהי בנסעו לאיטאליען לרגל מסחרו הסתו אשתו כי
 יקחה עסו גם אותה ; ;ויהי בהיותם בדרך בעיר ליווארנא הלה גם ילדה
 המבכירה ותלד את משה, בכור סטר רחם אמו אשר ילדה אחריו עוד
 שמונה בנים ובנות. אהרי כן שבו לארץ בריטאניה וישבו בעיר
 קעננינטאן. .חפש שנים אחרי הולדת משה פרצה המיידה בענגלאנד
 אשר גם היא היתה סבת מלחמת נאפאלעאן 1. ובנן פחדו בענגלאנד
 מראש פן ילחמו בהם הצרפתימ ויחרימו את שם בדטאניה מן הארץ,
 ויחנרו כלי טלחמתמ נל איש חיל וכל אשר רוח אומץ וגבורה בק־־בו
 ויצאו לקראת הצרפתים. בתוך אלה גדודי הגמדים חלוחמים בער איץ

 מולדתם היה נס פשה בחירנו, אשר נדבה רוהו לצאת בסערכה ביפי ,
 בחרות ושחרות, ועקב כשרונו וחריצות ידיו נתעלה במלרגח שר צבא
 (קאסיטאן) והאיש משה בחור כארזים וגובה לו ויפעה לו ונושא חן
 בעיני כל רואיו. בשובו לביתו בשלום נצב כאיש הכינים (פאקלער)
 בבית המסחר הניול ״ס^נדםבאנק״ — בשנת 1812 בהיותו בן שמונה
 ועשריפ שנח בקע כשחר שפש חלדו והצלחתו עלתה כפורחת מנהלת
 מרומימ, במצאו אשת היל העדינה, רכה וענוגה, המלומדת ומושלמת
 בכל מדות טובות ושכל טוב יהודית לןאהן״ בת איש כנעני מכנעני
 לונדק, התטיס והישר נדיב ועושה חסר, לוי בארנעט קאהן, היא
 יהודית אשת למידות אשר עמדה לעזרה על יד ימינו תטיד, ותסע אתו
 בססעיו הרחוקים והאיומים וחט שכמה לסבול כל אסק ופגע בדרכיפ
 מלאיפ פחד במדבריות וערבות ציה. עבותות אהבה התמימה, חסד
 ואמונת תום וצדק אסרו אח הצמד הנעים בקשר אמיץ לאות ולמופתים
 בישראל, בצדק נשא משה השר את עיניו בשוררו את המזמור ״אשת

 חיל״ באמרו ,רבות בנות עשו תיל ואת עלית על כלנה״. אך מה נדל ;
 הכאב וירב הפהץ נלב םאנטעפיאיא בשנת 1862 אשר קטף בכור !
 מות את מחמל נפשו תפארת הנשים זאת אחרי ראה אתה היימ נעימים ן

 חמשים שנוח ברכה והצלהה, פצע לבבו לא נרפא כל חימים ועוד היום
 לשסה ולזכרה חאות לבו כחותם על זרוע כחוחם על לבו עודנה חרותה
 כבתי נפשו. לזכרונה בנה בית םדרש גדול על קבר רחל בבית לחס
 יהודה הנקרא ״אוהל משה ויהודית״ נס בראמסנאט בנה בית מדרש
 נדול הנקרא #ביהט״ד יהודית״ אשר שם יושבים לפני ה׳ תלמידי חכמים
 לומדי תורה ועובדי ה׳ לילה ויום, והשר משה יכלכלם בלחם וכל
 טהסורם וטפם ונשיהם עפהס, ועוד הרבה בתי הנוך ות״ת הכין ופעל לכבודה

 ולזכר נשמתה. (ההמשך ינא)

 מכתבים.
 (סרעמבורג) יחזקך ה׳ ויאמץ חילך לתורה ולתעודה לשם ותפארת
 יהודה, המעריך הנכבד מדל קמהז״ה בקראקא גי׳, זכרתיך
ם מאהבת נעורים וטל ילדותנו בנשאך י נ ו מ ר ה ר ו ע צ  מארץ מ
 רוה ה׳ אל עיר ואם בישראל קראקא תוב״א, לבשר בעמך צדק
 ואמונה כדבר ה׳ אל אכרם לך לך מארצך וממולדתך וכוי לקרוא צדק
; כן יברכך ינדל שמך ותהיה ברכה לכל עדת בני ישראל. —  לרגלו
 והנה כאשר הייתי עמך בשבתך אתנו בארץ מולדתך כן גמ עתה
 בהרחיקך מאתנו נדוד לשמך אשא כפי ולזכרך אקדש אצבעותי להודיע
 לקוראי מכע׳׳ך הנכבד ממאורעות אהינו יושבי ארצגו אוגגארן, כי
 ידעתי אשר פרבית אהינו בכנף הארץ שואפים לדעת מהנעשה אתנו
 אהרי הרעש שהרעיש ארץ ומלואה תבל ויושבי בה: הן אמנם השלוה
 והסדרים שבו אל מעונינו, פחד הפורצים האומדים תן לנו הנפש והרכוש,
 עבר ואיננו ; החנוני על פנקסו החייט במחטו ההרש בכשילו עומדים
 במשמרותיהם ואין מפריע. אולם לעומת זה רואים אנהנו מה גדול
 כח האנטיסעמיטים כי הניה רושמ עז והזק בלב שרי המדינה היושבים
 ראשונה במלכות ויכה שורש מר ולענה בבית מחוקקי ארצנו. תו־האמת
 ההרות על ספר הקי הממשלה ״משפט אהד יהיה לארץ לגר ואזרתי
 כסו פניו החלים ויעל כלו קמשוני הוק אהד המבדיל את אחינו ב״י
$ ר ט ס ע  מכל זכות אזרח, והוא ההוק אשר הכין וברא שר ההשכלה ט ר
 הפוקה עין על דרכי היהודים קהלותיהמ ומעלליהם בהשקסה נמרצה



 פנימי המוריד לארץ חייו ונפשו לממתיפ, ויודע כן כי לא יארכו לו
 ימי החיים, עוד מעט ועטו יחד על עפר ינחת, אחרי כן שלח ידו
 וימשש בעודק־הדופק של הנדון ויתמה על התהלכו לאטו בלי תנועה
 נמהרה כטבע הנבהליפ טםהד העומד נגדם, (וידבר אתו בטוב טעמ
 למען יבא אל מטרת הפצו, כה נכנס עמו בדברימ עד אשר העמיק
ם  לדבר אתו על שאלת ״פירוד הראש מעל הגוף״ אפ תתפרד ג
 ההרגשה והושיה עמו יהד או לא ? סאמעראיס שמע את דבריו ויתחלהל
 וירגז תהתיו. אך הגר שארית כהו, דמה אזן לקול הריע הדובר בו
 החפץ לגזור אומר ולההליט כי אך תעבור המאכלת על הצואר ותכרות
 את הראש מנהו חדל יחדל כל כאב ואפסה תמה כל הרגשה והיש
 מחמשת ההושיפ. בכפיפת ראשו השיב סאמעראיס על זה לאמור :
 ,לא אאמץ כי יאמר איש אשר כלי הרצון המהשבה והזכרק יקבלו
 הפסד והשחתה עם מהירות ההרב יהד״ בעלפע^ הוציא את כל רוחו
 עתה ויאמר אל הנדון, ,בידך ידידי רעי להאיר עיני מתים מהלד בדבר
 השאלה הנדולה ההיא למען יעמוד שפך וזכרך בסי כל חכמי לב, הן
 אנכי שלהתי אליך במלאכות הברינו שבבית םדרש המסאים בסאריז
 לבקש מטך דבר גדול בטרם עזבך ארצות החיים/ — .דבר אדוני
 ורעי כי אינגי מבין הסצך — ,אהובי דעי סאמעראיס״ הוסיף הרופא
 החכם ברוח חזק ואמיץ ״בשם החכמה ומקראיד,/ בשם ההשכלה המחיה
כלנובאתי אליך להסיר ממך המורך והםהד הקשורים בטבע האדם ״  את
 ולדרוש סניך כי תעמוד לעזרת גבורי החכסה להוציאם ממבוכתם
 הרבה, אם אחרי נפלך לחרב תתן אות כי עומדת בך עוד הרגשתך
 משך רגעים, אז ישאד שמך חי וקים בספר חחכמה לעד. — .אסנם
 אבין לרעך ענה סאמעראיס הנני לעשות הסצך אבל הגידה מה האות
 אשר אתן אליך ? ויען הרוסא בעלפע*$ ויאמר׳ אהרי עבור ההרב בץ
 הבתרים ינתן ראשך בידי ואהרי אשר אלהש באזנך ,אהי סאמעראיס
 זכור את אשר חבטחת לאיש בריתך אז תעצים את עיניך הימינית
 עצום ופתוה שלש סעמים בעוד עינך השמאלית תהיה פתוחה ברחבח,
 אם את הדבר תוכל עשות אדע כי לא אבדו עשתנותיך כרגע ול£ מות
 פועל און כי אם מות גבור חיל תמות הפעם, סאמעראיס נשאר כאבן
 דומם מהריש וגבהל מפהר המות, ואחרי כן התאושש ויאמר אל
 עמיתו אדמה כי מוקשי מות יקדמוגי ויבלעו עצתי מבלי זכור הבטהתי
 גס אמ דוה מבינתי לא תאבד ממני. אך בא נא אלי עוד שנית ביומ
 המיועד לעשות משפטי בי אז אוכל להגיד לך אם נכון רוהי לתת
 שאלתך. ביופ הנועד להוציאו להורג בא אליו בעלסעאס שנית ויאמר
 לו פאמעאים ,ראה נא אדוני אנכי הרגלתי את עיני הימנית לפתחה
 ולסגרה בחפזון בעוד עיני השמאלית פתוהה היטב, ויקוד הרופא
 וישתחוו־, לו וללך — אחרי כרות ראשו מהר בעלסעא לקחת את
 הראש בידו וילהש לו את הדברים אשד דבר אתו בחיים, והנה הרוסא
 אף כי אמיץ לבו ברוסאים ודוהו לבלי הת ככל זאת גבהל וירגז בבהלה
 ! בראותו כי שמורות עינו הימנית מתנועעיפ״סתוח וסגור את בבת העץ
 ׳ בעוד כי עין השמאלית סתוחה בלי נסגרת, וינסה לדבר אליו כה פעפ
 שנית ושלישית אך בפעפ השלישית דפפו עפעפי עין הימנית בכבדות
 אך ריסי העינימ לא עצרו כח להתנועע עוד ומרגע לרגע נהפכו פניו
 לצלמות ורגש הייפ הלף ואיננו. כה יספר מכ׳ע סס״ב הער^לד. אך
 מה שיש לפקפק בנוף המקרה, הוא 1 מדוע נשאר הדבר תהת מכסה
 הערפל והסוד מאז ועד עתה, למה לא הפיץ הרופא בעלפעא את

 השמועה המנדת הדשה בארץ נמכה״ע ביפיו.

 חדשות בגבול י&ראל.
 (פהדימ) לטכ״ע ייד. םעסט. צייט. מודיעים סביסטדיץ בזיבענ־
 בירנען, כי ביופ 24. לאקטאבעד בצהריפ בא אכר אהד בבית היין
 ליהודי, ואץ איש בבית כי אמ בעלת הכית לבדה, ויאמר האבר
 להרוג את האשה ולקהת את הכמף הנמצא אתה, ותחרד ותבהל ותתן
 קולה בזעקה. לקול צעקתה בא יהודי זקן אחד אשר עבר לפני הבית,
 אך בא הזקן הביתה ויקפ האכד וישליכהו ארצה בזעם ובלי רוח חייס
 נשאר רגעיפ אחדימ, וביומ חשני מת מפתחו גלגלתו ויראו כי מעזמ
 מפלתו אשר הפילו הרוצח מת. כעבור ימים אחדים באו מכתבי פלסתר
 לידי עשירי היהודים למען דעת שיעזבו את העיד בעוד המשה עשד
 יום, ואם לא, תהי אחריתמ כקאהן הזקן, אשר נהרג אך לדוגמא

 אנהנו מה כי נוסיף עליו מכה רבה ונקלה אחינו לעינינו!״ כנראה הדבר
 מסור אך בידי המיניסטעריום, לו יאבו ישכילו לדעת כי כננע וצרעת
 ממארת זורח המדאה. ראהליננ בכית מדרש המדעים בפראג. התלמודים
 שותים ממים הרעים ויבאו בקרבם למרים ומשם תצא השונאה והפרעות
 לכל העסיס, וטוב וכשר הדב- לשלהו אל המקוש אשר היה שם אהלו
 בתהלה ואשר שם הוליד את מחברתו האחרונה ולא יטמא אח נחלת

 החכמה בגלולי תעבותיו. י. ם. צ.

 (רב פעלים) מעיר ווישקאוו על הנהר בוג ברוסי׳ מודיעים למכיע
 .וויעק״ כי ביום 12 לאקטאבער, עברה מעברה נושאת עשרים איש
 לעבור את הנהר, ובהגיעם בטבור הנהר ורוח עזה נשא משברי המים
 בעים רוהו, הלכה המעברה עקלקלות ותהסך על סניה וינערו יושביה
 במצולות הנהר, ברגע זה הצליח בידי עלם צעיר מבני האברים כביר
 כח, לשהות עם ארבות ידיו עד תפשו את המעברה ויעל עליה
 בשלום. ויתאזר אומץ ויפשוט את בגדיו מעליו ויקפץ בתוך המים
 להציל את הצוללים וגטבעים לאהד אהד בעוד גשמת חיים באפם.
 שבעה עשר נפש אשר כמעט נפהה גפשם בהם הציל בידו •החמצה׳
 ושלשה ירדו במצולות. יושבי העיר בשמעם את השמועה נאספו אל
 החוף לראות את שלום הנמלטים משערי מות וירדו נדרים 300 רו״כ
 בעד איש החסד ואוהב אדם הלזה. אך הוא ענה בלב רחב, תנו את
 שלש מאות הכסף למשפחות שלשת הנטבעים. ולי אין בהם הפץ!

 יש קונה עולמו בשעה אהת.
 מעיר לארז מודיעים למכ״ע ״העדאלד״ כי ההמס והרצה קם בעיר
 ההיא למטה זדון אשר מטיל אימה ופחד על יושביה, ביהוד המבואות
 הקטנות נהפכו לגי הרנה, הולך בהן בנשף לילה מתהייב בנפשו מפני
 תנופת יד שודדי לילה ורוצהי נפש ההגורים כלי מלהמה מראשם עד
 רגלם. כה גפגע בימיפ האלה ילד אהד על זרוע אמו מכדור עופרת,
 אשר ירה רוצח אחד על איש חרטו, ואחרי כן הוסיף שגית ידו
 וימצא גם את המטרה אשר כנן לו, ביום 13 לאקטאבעד מצאו שלשה
 רוצהיס מזוינים בדרך בואכה ממסלת הברזל אורח אהד ההולך העירה!
 ויגזלו טמנו כל אשר לל וימיתוהו, ועוד מעשים זרים מספרים משם.
^ ״ע. נאמר כי סבת חרציחות טעוט השוטרים בעיר הזאת;  במכ״ע .
 כי בעוד בווארשא אשר מספר יושביה ארבע מאות אלף נפש ימצאון
 1200 הלוצי הפאליציי; בלאח אשר חמש עשרה אלף^נפש בקרבה

 אין בה רק 75 שוטרים פאליציסטים.

 ווארשא י־א מרהשון׳ ש״ב.

) המטבח• 5 0 ^ 0 0 

 התכבד! ההרגשה חיחדלו חחושים בראש הנדונים בסייף היש מהר
 אהרי ההרג, אהרי הפרד הראש מן הגויה, או גשארים בו משך רגעים
 מפפר ? השאלה הנוראה הזאת כבר נשאלה לחכמים וחוקרים ואין
 סותר אותה על אמתיתה. מקדמ שונים המלמדים לדעת כי לא
 במהרה ינתק היחש והקשר שבץ הראש לגויה, וכי פעולת הסח
 והעצבים קימת רגעיפ אהדיפ אהד הפרדס! והעינימ רואות את כל
 סביבמ והראש יכאב ויהיש כל הנעשה עמו, יפםרו ההמונים י לרוב
 ורבי רבבות׳ אך כלם בלתי מאומתים ; עתה מודיע סופר צרפתי אהד

 במכ״ע .פיגארא־ הפאדזי. תחת שם מסתרי"המטבח.
 מקרה הימים המאושר ומקדפ מסי נאמנים אשר ממנו נדע פשר
 לשאלה ההוא ונמצא אמת דציב גכון הדבר כי לא פג הרגש ולא

 כלו החושים עד עבור זמן מה ן
 בשנת 1864 התעוררו כל הדוהות והדעות באיידוסא סדבר

 המשפט גגד הרופא קאיטי דע לא פאמעראים אשר השקה סף רעל'
 את אשה עדינה אהת בשאט בנפש וגהרץ משפטו למות. ערך גמ
 מכתב בקשת תהנוני הסד מאת הקיסר נאפאלעאן אך בלי כל הנות
 חרץ נם הקיסר משפטו לכרוע לחרב ביום פלוני . . . יטימ אהדימ
 לפני יום הנורא ההוא בא הרוסא המהלל ארטאד בעלפע^ לבקרו
 במאמרו, הנידק ידעו והכירו היטב מנוער כי יחדו שאבו מי חחכמה
 בבית מדרש הרופאים בפאריז, וינחמהו וידבר על לבו מחזק כרכי
 הכושל הצפר אלי חרב באמת על עצמו כי גמ הוא הוכח במכאוב
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 הםרבק (מאסט $כסק) עלולים להטיף בבית הכוסות שלהם, כי הנערות
 העוסקים בסזונותיהם לא תשנחנה על הקוצים והטחמימ הנופלים בבלילמ,
 וסמני זד• רבים בהמות הטרסות ק הכשרות עד כי רבות פעמים לא
 יסצאו שם בשר כשר, ועחה החברה הזאת התחברה לתכלית אשר יקבלו
 לחפ שוחט ובודק אשר לא יבדוק אהרי הטרסות הפנימיות ויאמר כשר

 לכל אשר יאמרו הם כשר.
 אחינו היהודים באםסטערדאם נתככדו בליל הנ שמיני העצרת העבר
 באורח נכבד ויקי, הוא יורש עצר פלכות פירטוגאל, אשר לרנלי התגוררו
 שם יסים אהדים בא לבקר את בית תפלת היהודים הסורטוגעזים, דהי
 שפ עד כלות תפלת ערבית, לכבודו שרו החנונים היתוסיס שיר ברכה
 וחהלה, ואחריהם החזן שר נם כן תפלה לשלום האורח הנכבד בשפת
 סורטוגעזיס אשר פצא חן בעיניו ויפ־ק רצון ססנו. ברוך טשנה עתים
 ומתליח את הזמנים! היהודים אשר אבותיהם נורשו מפורטונאל בחרפה

 כבני נבל ק־גו, עתה יכבדמ בן המלך מםורטונאל בכבוד ותפארת.
 עוד יזכרו הקוראים כי הצורר אנאדי התמרמר עלחשטאטסאנ-
 וואלד בעת המשפט בנירעדהאז ויהרסהו ויאמר להכותו ארצה במכל
 יה עתה מודיעים כי בדעת שרי בית המשפט בנירעדהאז לדרוש מאת
 בית הועד בפעסט להסגיר אותו בידמ למתוה עליו מדת המשפט״ כן
 יבקשו שרי המשפט בפעסט מאת הועד להוציא עליהפ את וועה$וואי
 איש האמונים ונקי כפים, כי בימים האלח נגלה עליו עוד עון וזדון רב:
 לפני שנתיפ בהיות רעש פורצי סרץ בחוצות סעסט נסגע עלם אחד,
 עברי, תלמוד האוניווערז. ושמו דוד שווארץ טנאד קאר$לי׳ בכדור
 עופרת וימת; אז רבים מכהייע השמיעו גדבות, ובתוכם גמ ווערהאוואי
 בפינעטלענשעג שלו אשר קבץ 250 פלור. משלחו להדעדאקציהשלו
 בעבור האם המקוננת על בנה, והכסף נשאר בידי ווערהאוואי עד חיום.
 יום ליום יביע גנבות הדשות. אולמ מלבד הגנבות נודעים גם סודות
 כמוסים אחרים, כי כבוא ספרי השבון של ווערהאוואי תחת ידי השופטים
 גלוה גם המכתבים והקארעספאנדענציות עמחם׳ בתוך המכתבים אלה
י האומר ברור כי הפלעססער מאטהעי, ר א  נמצא מכתב ידי השופט ב
 אשר העיד כי היהודים נתנו לו גופת אסתר המתה להעבירה לטיסא דאדא,
 קבל שכר עדותו ששים כסף ע״וו, דש תקוה כי ווערהאוואי אנאנדי

 ובארי הנאהבים והנעימים גם בבית הסהר לא יפדרו.

 קורות רבינו גרשון
 (המשך מנליון א)

 בץ כה וכה פרשה בקאנסט. שמועה הדשה אשר הרח והנה
 השר יאהאן מלבו לאמוד: כי מבית איש יהודי התחוללה התבערה ; השמועה
 הזאת דיה לעורר אח לבב החסון השובב, המלא שנאת היהודים מעולם
 לנהום נהם בעם שנואי נפשם לנרשם מן הארץ. בכל יומ ויום נהרו
 הבל מתי שוא עד לפני הצר המלך וידרשו מאת הממשלה לענוש את
 היהודים במשפט נרמא מזקין, ימים רבים מאן הסלד באזיל לתת לפו
 שאלתם ; אך השר יאהאן ידע לשית עצות בנפשו לנולל האשם בראש
 עם חרסהו. נם בערסתו הבין לרכוש את לב חכמים אשר םהלכים למו
 בחצר המלכות וכל דבריהם כדברי התרפים חקדושים בעיני הסלך,
 הפהיד את הקיסר בתמונות שחורות ואיומות באמרו כי כל עוד לא ימלא
 הפץ העם לעשות תוכחות ביהודים, אספ השלופ הפנימי מכסא םלכוחו
 והעפ יפרוץ פרץ ויקשה בו קשר מרידה ; עד כי הצליה הפצו בידו
ם והסק העמ, להטות לב המלך אל תאות נקפ, י מ  בעזרת היועצים, מ
 ויתן צו כי היהודימ יושבי מדינות ממשלת רומי הסזרהיח יעזבו את
 הארץ עד משך שלשה ירהימ לא תשאד כף רגל׳ והאיש אשר המצא
 ימצא מנבול פנימה יעבור בשלה, איה סופר ואיה צייר אמן אשר יוכל
 להציב לפנינו הפחד והחמהון אשד אחז את אהינו היהודים האמללים
 הסתנוררים לאלפים ורבבות בפאת ממשלת רומי כי נטל עליהם לעזוב
 את ארץ םולדחס ולחתנודד למרחקים מבלי דעת אנה פניהם מועדות.
 ואף כי נתן להם רשיום לקחת את הונם ופקנת כספם עמהם ; אך מי
 מידם יקנה את אדמתם נחלת בית שדה וכרם ? מי ישלם טהירם לעת

 יאבו לסכרם בכסף ? י•

 תולעת יעקב אץ כחד, אלא בפיה ובלבבה׳ מכאב לב ושבר רוח
 קראו צום שסכו שיח בבתי כנסיות ומדרשות, הה ! ימי הפן האנגי

 ולמוטת. ואף כי הבטיה ראש האזדהימ כי יהיה להמ למגן ומחסה, ישבו
 שם יסים אהדים בסהד והרדת סות. עד יום 15 לנאוועמבר אשר בו
 נודע לנכון האיש אשר הסיץ מכתבי עמל האלה, והוא הושם בסוהר,

 ואז נהו שקטו אהינו. םסהדתם.
 (משסט צדק) מעיר ס$ממאר באוננארן סודיעיס כי שני ילדי
 ישראל הכו מעמים רבות מידי שני נערים א״י. ויהי היום כראות האב
 את הנעשה, וירדוף אהרי הסכים את בנו והם ברחו אל בית הספר, וגמ
 הוא הלך אהריהפ להביא את דבתפ לפני המורה, אך המורה לא
 היה עוד בבית הספד ויעש היהודי בהם סשסט ויכם כחטאתם על
 הלהי, אבי הילדימ הגיש משפטו על היהודי כי הכה את בניו, והמורה
 בקש דינו על עלבון ביה״ס כי הלל כבודו לבוא פגימה להכות הילדים,
 על• הסכות שהכה היהודי את הנערים נקנס עליו עונש כסף, ועל
 צעקת המורה יצא היהודי נקי, באשר כי לא בא אל הבית בעבור
 הכות את הילדים כי אך לסען יססר באזני המורה את מעללי מערים
 ובראותו כי אץ המורה סה יסרמ במשסט. אף האץ וחמתו לא שככו
 בזה ויקרב את ריבו למשפט הגבוה על הללו כבוד בית הספר. .בור
 ברח ויחפרהו ויפול בשחת יפעל־ כי נקגס עליו לשלם כסף ענושים
 סאה כפף ע״וו על דבר אשר ערער על פשפט השופטים בריב לא לו.
 כי אהרי אשר נענש היהודי על מכתו שהכה, אין צדקה לו להתעבר

 על ריב ביה״ס.
 מעיר ההרס זאלא עגערסעג באונגארק טודיעיס טכהי׳ע וי.טנ.בל כי
 ביום 8 לח״ז התעוררו חבר מרעים עדת שודדיפ בכפר הסמוכה לה.זאלא
 לעווע״. בבוקר יום ההוא הודיעה אשת אבר אחד לחידודי חסוחר שלמה
 ק$הן ותנלה את אזנו בפחד כי חברי פורצים הערימו סוד ויכינו לעשות
 מעשים זרים, האיש.קאהן פהר להודיע זאת לשופט מפד• אשר לא ידע
 עשות כי אם לחזק ידי שומרי נשף, נס היהודימ מצדמ על משמרתם
 עמדו םזוינים. בחצוח לילד. באו שלשימ אכרימ בקרדוסות וכלי רובה
 ויתיצבו לפני בית היהודי העשיר ש. דייטש, השוטרים והשוטרים(פאנדארען)
 דדשו מאתם לעזוב את המקום ולשוב לביתם אבל הם עטדו ננד השוטרים
 בקשיות עורף ויחלו להספ״ על השוטרים כתריהם, מובן כי השוטרים
 ענו להם בקולי קולות נשקם ושנים פן הקמים נפלו וימותו ושלשה מהם
 נתפשו בידי השוטרים והמה הודו על פשעיהם על תאות. השלל אשר חמדו
 להם. ויתרם נסו לכל רוח. וחרדת היהודים שמ שבה לקדמותה״. הן אמנם
 חוק השטאנדרעבט גחן שם, אך לא הומת עוד איש גפשםט זה ל0ק
 ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. מן הפורצים הראשונים עומדים 1400 איש
ס עוד בבית הסהר. יוס  תחת מדת הדק. ומאה ואתר עשר אנשיפ מ

 הדק וחבקורת קרוב לבוא ביסים חאלה.
 למכ״ע ,איזראעליט״ במאינץ מודיעים טשטוטנארד כי זח שנה
 יצא חוק מטעם ראשי הכנסת •קימענפ^רשטאנד״ אשר מלכמ בראשם
 הרב המטיף וואםסערמאן לאסור איסור על כל הבא אל הבית לחתסלל
 שלא ילבש טלית, סלבד בעלותם לס״ת אז ילבשו טלית המוכן באוצר
 הכנסת, לא -•צד הובר. כי אם ברצון איש ואיש. ומה גדל השהוק והלענ
 ביום ך׳כסוריס העבר אשר אהדיס טהקרואים לס״ת לבשו הטלית ואחדים
 לא לבשוהו. אך עוד פלא יותר מזה כי מראשי הכנמיה העומדים בראש
 לכל דבר שבקדושה לא היה נמ אהד מהם בבהכ״נ לא בראה״ש ולא

 ביום הבפוריס, איש למסהרו פנו גס בימים הקדושימ אלה.
ס וירא אלקים ד׳ דניאל הלוי חסון דב בקהל סארנע־ מ  הרב ה
 סונד במדינת עלזאס שבק לן היימ במוצאי יוה״כ בכלות החק תפלת
 נעלה, והרב תקע בשופר ,תקיעה״ וכן שה ונפל ארצה ותצא נפשו

 המהודר,׳ ורבים אומרים עליו כי היה איש צדיק תפיס, תנצב״ה.
 היהודים הרוססים יושבי פאריז יסדו בימים האלה הברת ״רוססיש־
 יידישען אדבייפער סעראיק״ לתמוך ידי האנשים מיוסי׳ החפצים בסלאכה,
 \ לתת לחם ענודה מחית אותם. פעולתה זאת תחסה ותכסה על משפט
 המעוקל אשר הוציאו על היהודים הרופסים כי נרפים ועצלים הסה

 מאחוז במלאכי׳ יייר׳ם• יאיש. כראנ.
 ביום 25 לאקטאבער נתמך בלונדק בית הספר ההדש הנקרא
 .סריישוהלע״ הבנוי כמו רמים ומפואר בכל פאר׳ הוצאות הבניה עולה

 20280 ליטר. שטער.
 בעיר ״האלבערשטאדט׳׳ בדייטשלאנד נוסד הדש מקרוב הברה מקראה
 בשם .טאלעראנציא״. ההברה הזאת הודיעה בשערי האיזראעליט מ״ל בי
 םבקשח ״ש$חט וב^דעק/ מי זאת המרה ומה מטרתה? יודיע הםכ־׳ע
 הזה לאמור: אהרי החקירה והדרישה רבות בשנים נודע בתר כי בהמות
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 יאבו בטובמ לשלוח על שמי, מפני טעמים הידועים, ואנכי אמציאפ
 להרדקציא בקדאקא.—

 אלה החותמים מכבר שישלהו כסף גם על העתיד. יואילו
ע שנדפס על הבאנדאראללע שלהם, .  בטובם לרשום את הנומר ״
 למען דעת. לבלי יקרו פרעות ואי־סדרים במשלוח העלים, ואקוד, כי כן

 יעשו הלא דבר מצער הוא.—
 ווארשא. בחלש השמע, תרמ״ד.

 יעקב מהרש״ק בווארשא.
 סוכן הכללי למכ״ע ,מהדקי הדת״ בכל ארצות רוסיא ופולין.—

 פרימא קאלאשען •י
ט רוססיש־אמעריקאנישע גוממי-גאלאשק כ  נמצא עמדי ע
 מבית ססחר הגדול ,לעססעי״ ומהפאבריק עצמה בפעטערבורג, ואחמ

 סוחרי גאליציען פנו אלי וסחרו עפרי ותפיקו רצוץ מאתי בעזיה.
 אדרעססע אלי
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ר א ל ס ת ע ל ג  מ
 בשמ הזה יצא עתה לאור מהברת המססרת בשסת עבר את
ת הדם בטיסא עסלאר בשפה ברורה ל י ל ע  כל מהלך דבר המשסט ב
 צהה ונעימה למען יעמוד לזכרון לדור אהרון, המחבר חגבבד ספח אל
ם מדמשק משנת 1840 הנדפמ כבר ד ת ה ו ל י ל  מחברתו גמ קורות ע
 ע״י המליץ המפואר ערטער בשמ מגלת דמשק, החפץ בו יפנה אל חמחבר

 (או אל הדעדאקציה של מכ״עהזה.)

 ע 8 יב 1 מ
2081 1^^6111^ !€111$. 0017111. 

 טיכטיגע פערקייפער
 פיר קאפ&עע אונד טהעע אן סחוואט גאסט ווירטהע עטצ.

 ווערדען -געגען ה$הע פראוויזיאן נעזוכט.

1.1118 81^0^ 1  1811110\^ ת

דעה  הו
 בבית דסוסגו הכלולה בחב יפיה ובתמונות מתמוגות אותיות
 שונות יוכל כל איש לסצוא חפץ לבו אפ יחפוץ להדפיס דבר פה,
 מפר קטן או גדול, מנוקד ובלתי מנוקד, כן נוכל להדפיס כל מיני
 אדרעסען על הקאווערטם׳ איינל&דונגםקארטען
 (לחתונה) ובממון הלשין והשיר׳ רעכנונגען• םרייזמוראנטם

 פזאבעללארישע זא$צע עטצ. עטצ.
 אח העבראאיש. זישאוגאן. דייטש אוני פאלנישע

 שפראכע
ת בכל עיר ועיר נקבל להדפימ כל חנדרש \ ד ב ה  וביחוד לצדכי ה
ק י י ז ח מ  להמ במחיר הזיל היותר באפשהת, דופי הדפוס של מכ״ע .
ע גער ס אשר אץ ידמ ל י ס ת יעיד על הדרת דפופנו. — או ד  ה
 משגת לתשלומי חדפופ בפ״א ג״כ נוכל לבחור דרך הרצוי לשנינו.—
 בעשטעמנגען ממקומות אחחת נעשה וננטר על צד היו״ט בלי איחור
״ י ״ •  ועיכוב. — סי בעל דברים לחדסימ ינש אלינו רסיק רצץ *

י דייטשער קראקא גר^דגאססע  חמדסיסיס פישער 6

 מאת

 הניחו טכטן ארץ הנשיה, מי יקומ יעקב הקטן ודל מי יהלצהו בעניו
 ויצילהו משוע ? לא בחרב וקשת יושע ישראל׳ אך בתפלה אך בתהנוני
 חסד מאדון כל צבאות הנוהג כצאן עדר מרעיתו ושומים מהיות טיף

 לשני אריות ונסרים.

 ד. הנסיכה טעאדארא
 בעוד היהודים שפכו צקון לחשם לפני כס שמים בפחד ורעד
 נכמרו רחמי אדק־כל עליהם, משית מסלות לרוחתם לשועתם. — בארמון
 אהי הטלך ״קאנסטאטץ, יציק דבר עצב וינץ נורא, כי הנסיכה טעאדארא
 בתו הצעירה, אשר היתה אהובה ויקרה בכל חצר המלוכה, ולכל בה
 חיי המלך באזיל, נחיית ונחלית עד מאד. הנסיכה הזאת יותר שהיתה
 מחוכמת ומושלמת גס ביופי וחן, טוב רוחה ותום לבה מכל הבנות, עוד
 קסם על שפתיה ותן שפוך באמרותיה אשר פעמים רבות ידעה לחקל
 את דאגת המלך באזיל דודה׳ מדי התגברה עליו דאגת הנהגת הממשלה,
 חוסר הכספימ, שמועות מחרידות למלהמה, והיא בשפתי לצון והתולים
 פזרה י את ענני התגה וילכו חמס כלא היו ; ועתה פתאום דוח רע
 הבעיתה׳ דרך עוצב ודוח נעכרה נפלו עליה עד לאין סיפא. הנסיכה
 נאלמה דומיה מבלי השמיע הנה מפיה׳ לא ענתה על שאלה אשר
 שאלוה, כפתן חרש אטמה אזנים מהשיב על דברי מאהביה אשר נסו
 דבר אליה, גם המלך גפ אבותיה לשוא עמלו, לא הדגישה ולא התפעלה
 מכל מראה עיניה ומשמע אזניה. כל התהבולות אשי המציאו לשמה
 נפשה למק הסיר מסנה המה המבעתה לא הועילו. גםכלאוכלהתעיבה
 נפשה וזהמתח חייתה כל מאכל תאוה וכל משקה אשר ישתה.עד כי
 כלה בשרה מראי ושפר עצמוחיח נחרו בפוקר יבשו כעץ, ותקרב נפשה
 למפתיפ׳ הרופאימ כלם נלאו למצוא פתח חקוה להעלוה לה ארוכה
 ולדפאותח טמחלת השממק הנורא, והיא ירדה טטה טטה ותאבד את

 שארית כחה ולא יכלה עוד קום מן המטה אשר נפלה עליח.
 והיהודים בעת הזאת החלו להכץ פעמיהם לעזוב אח נויהם ללכת
 בגולה, כי כל עמלם אשר עמלו לעצור בעד הדת הנמהר ״חוק הגרוש•
 לריק היה, כל ציריהם אשר שלהן להתחנן לפני המלך בושו שבו ריקם,
 כי מצות יאהאן נחוצה עליהמ, לאמור : לא תתנו מבוא לאיש יהודי
 בארמון המלך. נם נסו לדבר באזני השר יאהאן להתנפל לפניו ולהבטיחהו
 הון עצום אם יפר המהשבה הרעה, וי׳וא בלעגי שמה חדק ןליקו שניו
 וישיבפ חפויי ראש. ביחוד המר והעציב דת הנדוש את רוח רגינו גרשון
 האוהב את עמו באמת, אף כי אל עצמו ואל בשרו לא הגיע נזק רב מפני
 הנחש, כי היה לאל ידו לשוב לעיר מולדתו ״מעץ״ כבד בכק? וזהב# או
 לעיר מאינץ מקום מולדת דבורה אשתו, פה ושמ קבלוהו (לוא יבא
 שמה) בזרועוח השמחה וחבוקי אהבה, על תקפו וגבורתו בתורה על
 פרשת גדולתו בכל הכמה ומדע ; אולם איש חנלבב יחיש מכאוב אהיו
 ועצבוחס במכאובו ועצבונו. ויצר לו לעזוב את אהיו בני עמו ודתו בצר
 למו, מבלי שאתבסכלוחם כי בצרתם לו צר, ויהשוב לילה ויום מהשבות
 שמות למצוא מפלט להפר העצה היעוצה מאת חמלך. ויודע לו ממחלת
 הנמיכה, ויאמר לרפאותה בשכר אשר ישיב המלך דתו המר הנתן

 בקאנסט. על היהודימ. (המשך יבא)

 אל החותמים והסופרים הנכבדים שלוס ז
 לוא ידעו הפונים אלי בםכתביהם לשאלני [דבר מה — עד
 כסה קשה עלי העבודה סעסקי הסוכנת (הומת לה׳ כי ההותמיפ על
 ז&הדה רבו כמו רבו, כן יתן ה׳ וכן יומיף.) אשר תגזול ממני עתותי
 וסרגועי ביום. ותרד שנתו מעיגי גמ בלילה ; כי אז לא אצו עלי
 במכתביהם סעס אהד סעם לענות להמ היש מהר, להוציא הוצאות
 הסארטא הנמ וללא תועלת, יען כי שומע אגבי גמ לקול אות
 הראשון, ומוף כל מוף משיב אני תשובה ברורה לאיש איש ככתבו
 וכלשונו,— אסגם ליהיד סגולה הנודעימ בשמ אמהר בתשובתי מסני
 כבוד הרוממות, ואקוה כי רבימ מהקוראים יסלהו לי באשר .ההכרה ׳לא

 יגונה״ הוא פתגמ ההמון.—
 וכאשר ההלותי לדבר, הנני לבקש את מע״כ הסופריפ הנודעיפ
 ברופפיא ופולץ ההפצימ לשלוה מאמריהמ למכ״ע ,מהזיקי הדת״ כי
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