
זאת הפעם הראשונה שזכינו לראות
חמי מבריח נחכרים על ידי יהודים. אהרי
'3 השתדלות ועמל רב, עלה הדבר להוציאה מידי
אינם יהודים, וחבעלים חחדשים השתדלו לתקן
,לשכלל את חבתים והמרחצאות בנקיון ויופי
ל' עצחיו"ט ומועיל, וגם במקח זול, חיינו בפרנק
החדר וחרחיצה. וכאשר בימי לאיש ליום, ?
י האביב. רבים האורחים המתרחצים, מיהודים י

"_ *•

מודעה רבה

בת־קול מהעתונים
אגדת הרצל

י ב"הבקר'' גליון 140 קראנו את הדברים

הבאים, בסוף המאמר הראשי של 'הסופר גרינבוים
/ : לכבודי הרצל 

אגדה. , הרצל ככר 'היימ* ?'

אגדה נשגבה[ של אדמ כעל נ<4ש גדולה,

ר, ממרחקים, ז . .'שבא |אלינו מעולם  כביר כח ורצון, •
' . ! ' " . "

י שהרגיש כצרותיני, בעניינו, עד שנמלאה י נפשו מצערגו
 ? ,\י י

,

י
? .

ומחקותינו, ? אדם"^י-רוהזיק בנו כידו החוקה • ונסה
'X ,

? מן ךיזיוישש, שאנו טבועים בו. להוציאנו

וכשמ&בוננים אנו למעשי יורשיו, של הרצל.

למעשי..ייי,,אפיגונים שלו— עכשיו ברגע חשוב בל־מך

?יי רב האחריות, ברגע שנתנה עוד הי5עם, היכולת למעשים

.ךבי תוצאות כשרואים אני את פקפוקיהם, את

הרהוריהם, את והידוחם, בדברים ובמעשים —

מתכסה עוד יותר תמונתו של הרצל בצעיף של
• . ? י אגדה. י

? , מה היה עושה הרצל עכשיו בשעה וו

הרצל שבהר בדרכו, להבדיל את ארץ

ישראל מתוך יתרי ארצות . תירקיה על ידי, השגת

הטשרטר טכחדן, מאחד שלא ראה אמצעי להסיר !

מעל דרכנו את המפריעים והמכשולים מבפ:ים, טה

!. .עושה .עכשיו, כשבאה מהפכה מבפנים ועשתה *יה

. על ידי השטרטר ן חרבה מה שרצה להשיג

אכל הרצל איננו וכבר לאגדה היה, |

אגדה של נשר נדל-אכר, .שפרש את כנפיו |

— ונפל | הרחבות והחוקות וכונן אל .השמש מעופו

מתבוסס בדמו,

כנפיו נשברו, .אכל לא קצצו, ואת מעופו |
'4א השפיל. !

כאגדה היו חיי האיש הזה י. •, ,

ועורך "הבקר" עצמו, פ ר י ש מ ן, כולל
את ירכתונו חיפה על הרצל במלים הבאות :

כן, לו המשורר למופת ?— ואת האיש הזה לקה

גס לתיאודור הרצל היתת אהבת כבוד, ואולם היתה זאת

אהבתיכבוד מלאה לריבות ואצילות. גם לו היתה גבורת•

ענקים, ואולם היתה זאת גבורת-ענקים הבאה מן הנשמה

בל נםיון חדש אשר עשתה קרע חלק טמנה. גם

לו היה עוז של שכל, ואולם היה זה עוז של שכל
\>י י

השתמש בכלי זיינה } . י, הקשור אל לב־ילדיס, גס הוא

של .הדיפלומטיה. ואולם היתה ואת דיפלומטיה ש,1 ן

על כל עיקול קטן ועלי כל רטאות : . חולם גדיל.

קטנה ובי לבו זוב דם— ולנו לא הגיד. לא הגיד

לאיש את אשר הוא כואב וסובל, וגם לרעיו

עבד עליו לא ךויה . הקרובים לא הגיד. הענין אשר

*תעלה של םועץ, כוו שהיתה לפני לעספעס בעבודתו,

אהב את העם הזוז. המטרה ̂י אם עם חי, -והוא 

אשר היתה לפניו לא היחה רק אמצעי, בבדי. לחשביע

בו את תאות'הכבוד שלו, כמי זה של פדדיננד

לאשאל, בי אס היתד, לו תכלית בפני עצמה, והתכלית

הזאת היתה תוכן לבו. וכאשר מרריהו יום יוס

יותר. מדי, , וכא'$זר הכאיבו לו הידים הגםית קצת

י' הוא חפץ אותן הידים "של אותו ההמון הנחמד, אשר

להיית לאומן להתהלך עמו, ובאשר קצה: נפשו ? בכל

אותם הסרבנים ויהטירחנים. והבריות היפות' של "עטו

? 'עם 'מפניהם, •:: האהוב" אז נמלט על נפשז ;ויתחבא

י הכאב הלא לקח עמו-,. כאבו בעדלאך, ואולם י את .

חם,; ובהיר. ומשיב נפשות, היום היה, יום י

' ערב .מת ולעת - בצהרים התקדרו השמים י בעבים '

:- ." :
י
־ ' '' , . " המשורר וזגיול, "• .:';.

ואולם את אדרתו ,אשר היתה עליו קרעו

לשנים עשר קרעים, ועתה הם מתעטפים ומתחפשים
• . י? ו; ' ? ' , •' בקרעים האלה, קרע לאיש ,קרע לאישי,

האלבנים ותורקיה '"
(התורקי, היוצא' לאור בקושטא) "העתון. הרשמי"
.פרסם את המכתב הבא שנשלח י לו מרובי המורשים |
| האלבנית; בין יתר הדברים נאמר במכתב

י י ! הזה: ?י' י

"האלבנים היו מימים ימימה חובב החרות

ומטרתם היחידה היתה לבסס את. החושמה במולדת

יתנו המאוחרת, — ממלכת עותמן. י בדברי-היטים . י

המקום הראוי להאלבנימ ולעורתם כדי להשיג את

המטרה הזאת,

) דיה כל האלבניס משוכנעים, שהחושטה מגינה

זשל מחר. בל רעיון של על זכיותיהם, שלי היום '

התקוממות נגד הממלכה, יובל רק להזיק לאחדות

הפנימית והחצונית של תורקיה וביחוד לאותה

החושמה שעלתה לנו בכל'כך דמים. בכלל, הקשר

המקשר אותנו זה חמש מאות ־ שנה עם התיךקים,

. רעיון של מרד, והננו לא ירשה לנו לתטך י בכל

מצהירים בזה, כי כל אלבני נאמן לאלבניותו, אינו

. שנתן לו עליירי מחופש רוצת בתפש יתר גדול '

החושטה ושרק בחושמה כל תקותו, ;

ם י ש ל ש ו ם  י נ ש על החותם באים 
ם א לב נ ים. י ש ר ו מ

'.!' עעןר !שלעידו
שלשה עשר מי יודע ?

שלשה עשר אני יודע ־.
שלשה עשר תלמידים ותלמידות ב"גמנםיה־

העברית" בירושלם.
זהו בדיוק המספר העצום של התלמידים

. המוסד הרך הזה אחר; חדשים אחדים שרכש לו
של קיומו בעירנו.

זכרו היטב : שלשה עשר, לא פחות ולא
יותר, .בעיר זו, שלפי דברי הבריות היא מכילה

ף יהודים, ל א ם  י ש מ ח מ בקרבח יותר 
בלשוננו אנו זאת אומרת : כטפח בלב

ים .ך
אולם צא וחשוב כמה מרובים ילדי ישראל
ספסלי ה"גמנםיה־הגרמנית" הממלאים תדיר אח.
בירושלם. צא ומנה את מספר מאות הילדים
מאחינו בני ישראל לכל כתותיהם ומפלגותיהם,
אשכנזים וספרדים, מתינוקות של בית רבן ועד
בחורים ובתולות השוקדים יום יום על פתחיהם של
מוסדות חחנוך הנכרים של הכומריות הצרפתיות

חמסיתים למיניהם ועוד כאלה וכאלה,

ובעברי בחוצות 'ירושלם פונש אני בדרכי
יום יום עלמות עבריות צעירות הנוהרות בנאוה
אל בחיים של חכומריות הנוצריות. עומד אני
ומסתכל בתמהון בפלטון מפואר. וענקי זו־ שהוא
לכמה וכמה ,עשרות מבנות ציון בית־הבול '
היקרות הבאות לחתם ללמד צרפתית טהורה,
' מכושית. מתכנסות הן מעשה רקמה ועניני
בשנזחד, לתוך הביתי המסתורי' הזח המוקף כידוע
ים הצלבים . חומה נבוהה, ורגע חן נעלמות? בתוך
ואצות ''אולי לנשק, את ידי 'האחיות הרחמניות
המקבלות אותן ברחמים?' יריבים תחת כנפי
": ; '־ . . . . ' שלי יוםף־חקדוש  השכינה
לחנך לנו ינו,.. העתידות" י 'אלו.יהין י אמו.

דור עברי בארצנו. גי

. וכשיזדמן לי למשל לעבר ב ש בת לעת
הצהרים לפני "הגמנםיה־הנרמנית" רואה אני בין
המון הילדים והילדות המתפרצים בשאון ובעליזית
• עברים מתיך החצר לביתם—שורה שלמה. ?של
"יעל• שכמם; "קולוניא" קטנה קטנים, וילקוטיהם•
־ העוזבים את? י אהלי־יפת ושביה של ?יהודי־ינוקא
..שבח . לאדלי־שם ליהנות שעה קלה מזיוה' .של
. ...

י
. .. . _ - . ' ' , ?? י- • •־ , . ' . ; ? , • מלכתא . .: .;

י ומורינו, •י בנוח . אלה הם בבי מנהלינו י
ורופאינו,. .בקצור. מה"מלח'' של עירנו, . דוקטורינו
כבר במקצה ! "הצבי" ' . גלה , שאת שמותיהם
ושמצוה גדולה היא לדעתי לפרםם את כלם

אחד אחד, .
ושם ב"גמנסיה הגרמנית" המפוארת
־המתנשאת בגאוניותה הגרמנית חרמה לרקיע
שמים, שנש *ושביט להם עשרות מבנינו ולומדים
כשקירות את ח"אלטעס־טםטמנט* מפי פסטור
, מנחלתו של שומעים ; שם הם , .אחר זח או
. פרידריך ; שם חם מתפטמים , ביסמרק או
־מתלעטים משיריהם של ניטו ושילר, בקצור—

נהנים? י הם שם מכל יפיפותו •של יפת. .
ואלי דבר יגונב כי שם בחצר ההיכל . ?:; '

הנהדר הזה בשעה שהילדים עוסקים יחד
במשחקיהם אפשר לשמע לפעמים .את המלים

היפות האלה 5 16>< ע£1101146:61־'\.
מצויות הן כמעט אצל 'שתי המלים האלה
כל אומה ולשון בנוסחאות • שונות ובאופנים
:הגלות לא שכחו עדיין בודאי שונים, ורבים מבני
שהסכינה .אזנם .לשמע הפזמון חיפח הזה : , ?י את
? בארצות י פזוריהם. הקללה איש איש י בלשונו י
. 'מהנלוח הזאת היא היא שהבדיחה אותנו

' .. 
לארצנו זו. י ? ''" '"

אחדים טובים ' , אבל ישנם כנראה יהודים •
ם לשבח פה בארץ עתידנו, א^ו י צ ו ר ' שאינם
הגלות, ולא זו בלבד אלא. שהם: משתדלים
להוריש אותר, נם לבניהם אחריהם י ולטרטר
:ם באזני הקטנים .'את השירה • היפה: 'יהודי
^?. ;':•-י '! V• י :

:
. - ,.-. ; ' V ' ארור. .

"כי המנדים.;;ה.ג^מנים, " אין כל םפק אצלי

:אינם שמטבע ברייתם הם אדיבים :ובעלילנ!מום^
נותנים פדות בין תלמיד גרמני: ליהודי יי 'ומשתדלים.
חניכיהם ; מתוך '

^ לשרש כל רגש של שנאה
י
? . .ל/,: : ' ' .. 

'.:' 
-̂

 י
.. . הקטנים. .

אבל 'חגרמנים 'הקטנים לא ירעו להסתיר
;רגשותיהם איבה בלבם, לא יוכלו עדין להצניע את
בחבם, ובשעת המשחק, בעצם השעשועים; מתגלה
לפעמים —ואולי י אך לפעמים רחוקות ".מאדי^צ
הדחיה הטבעית שבהם< מתפרצת בכל""לזח
* •

ומתבטאת בשתי מלים חזקות. י '" ;

וילדינו שותקים, ילדינו י מתרגלים ומקבלים
" ? : הכל בהכנעה. י

'.: וכל כך לםה ? ....
משום שהוריהם רוצים ללמד אותם גרמנית,
יחא נקרא משום שרוצים הם 1כי• שם ~"גמנסיח"-.

. .. ; , : ' '''/';. . ; .: על בניהם. 
"איין. לך. דבר העומד בפני 'הנמנסיה,

: ' . י^,:",:^ :"! וביחוד—בפני גמנסיה, .נכרית
יה.הורום;.חטובים ,"שמטביעיב£י;- התורה .  זוהי

^ 
.

•. ':'" 
? ::,ל:\? " : ?? י : האלח על בניהם,; ;:

?:.;.- אבל, ,רבעו י: של.עולם, מ3/,ארפוא . :
י בבנינו •ובבנותינו.;שכבד נוכל::;עשות ?י מה ?נ#£ה
גמרו את למוריהם? בבתי? 'הםפיר חעבריבן.והע8מים
כביכול בירושלם.? הנשלח.: אותם אל. בית המופרש
לז כיל :-:י,אתי רוצים ,י ליבשות . למורים ? אבל איננו
? .,,עליהן בנינו 'למורים !י .והבנות ,מה תהא
שנת אותן בבתי הספר הנמוכים .עד.. . \ הנשאיר
:'.'':,/?., ללא הועיל שם זמנן • . ] חופתן בדי לאבד

זוהי הטענה הנוקבת? שאנו שומעים': יכופף
\ הורים רבים. י אינני מדבר •"באותם' 'ההורית• שלנ* 1!
^̂ .

?-•
?-^- '

? ?
;-;. :" :.

?
:.. , 

• י ?
? |

ינןרה־להן^מסלתה ושמנה . | שפסולתה של לועזית ..
| של העברית, אלא 'שלדעתנ^אולי' אפשר לפתר
.:, אם., מרגישים ן את שאלת הראשונים בק^רו־ן.
י לבניכם נ ו כ  | אתם בצדך של בית. ספירות י.
| ולבנותיכם, אם רוצים 'אתם דוקא ב ג מ נ ם י ה,
ע-ז. בנפשכם? ליםד מרוע איפוא/ילא תמצאו '

.? או •"מדוע,'' ?למשל;: ת לעצמכם י ר עב גמנםיה 
לא ,תבואו לעזרת אותה הגמנסייה שכבר ':?*טדו?
••' שיוכ* . .י בעירנו, כדי אנשים אתרים בעלי־לב

; המוסד חרך חזה ,לעמד יעל ,מרום־תעודתו. V י

;ונותנים, . הרי •ב יא לעג ל . נתבעים .אתם
.רופף. עדין—,ותובע :שלכם --משכן ,מ ש כ ן ה
, מרחוק ותועילו: ככה "•לחרבצו•? ולמו^ זח .תעמדו
,-",:י:"/ • ., 

', :.:*: .. . . ': .'^ עשר ^ שלשח
, הגמנסיה י

זל&ידים '-של זהו •מיםפ" ה
,:'־' '::? : ־ • ... העברית. האין זו שערורייי. ? י
אבל האשם. אינו' תלוי' 'אלא/בגו,^יורק

- י ] /"'־ י 'ל [ _ י  ' [ ; . י
_\ 

י
' 

. בעצמנו. _' י
רציני לא היינו'.מזניהים את בתיי הספר לו...
 ';שולחים' את " ילדיע '־"לרעיות

' ולא" היינו שלנו
היינו מכינים" לפני .; לו י הבינונו,., ? זרים {. בשדות
לבנינו, לבל נהיה , תיכוני בי"ם. . המש שש שמם

ה ו י נ מ ה מחיו 
ו : '" " י י

! 8 6ר' בירושלם — לשנה: 15 פרי, לחצי"שנה

* 9 בארצנו: " 18 " " 

בחו"ל•: " 25 " " 13"

*" $%̂* כתבים שלא נדפסו, לא יושבו לבעליהם,

ן העורך האחראי : בךאב"י

'1' ' ת: דעו המו ר  י ה מ

פרנק.. , .שני ' הראשון, - , שורה קטנה ששוטה,' ^עמוד

' '
"
, השיגי י; י שלשה ' ,  ", • ." " "

השלישי פרנק "אחון־ י " " " י " ' י
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וגם מאינם יחודים, ויש דוחק גדול והיוקר
יאמיר, לכן מיעצים אנחנו, שיבואו להתרחץ
עתה בפרט, כי בקיץ הזח חאויר קריר ונעים
וגם כל הרופאים מחליטים כי בימי הקיץ
מביאים חמי טבריה, תועלת, יותר מבימי החורף
ורפואת חחמין ידוע ומפורסם למחלת הרומט־
יזמוס, לכאב ראש, למחלת ולנשים מחלת

בטוחים שיתרפאן ההתיבשות. ויכולים להיות-
אי"ה,



ם למסר אותם בידי זרים ". י צ ל א נ
רק הרהיבו־נא ותראו, כי מה שיכלו
הגדמניס המעטים לעשות מפני רצונם לתת
לבניהם ההנוך הנאות, על אהת כמה וכמה
מנובל אנו, באלפינו, לעשות לבנינו, — אם רק

י אנו רוצים. מ ו א ל ו י  ר ב ע כחנוך גבוה 
כי"^נ כגםנסיה שלנו, נוכל לתת לבנינו
הניך6*ומי כתפצנו, ולהכניס כה גם מיפיפותו של
,פגז^ ימנם לנו ביה ,דוקטורים* ולא דוקטורים
מלומדים ולאומים בעלי השכלה גבוהה חבקיאים
בשפה הגרמנית והצרפתית, בכל שבע הכמות

וכל שבעים לשון.
קראו־־נא להם איפוא בהתאהדות
כחותיכמ, רמזו־'נ* להם ויבואו יכאשר באו
גם ליפו, וראיתם אם כמשך הזמן לא תהיה
גמ לנו נמנסיה מתי־קנה כאותה הגמנסיח

הנרמנית,
קראו לה ,גמגסיה' או ,פרו"גמנםיה"או שם
אתר כאות־נפשכם, ובלבד שתהא גמנסיה שלכם

זאת אומרת — עברית י
אין לנו מאומה נגד הנמגסיה הנרמנית
אררכה מוקיריס אנו אותה מפנ, כתור נטגסיה {
התיעלח שהיא מביאה ככלל להתפתות החשכלה
כירושלים, אכל השכן שהגרמנים לא היו
מסתפקים *גגמנסיה .?גברית—מפני עכריותה
המוכרתת — כך או אפשר לנו היהודים לקבל
̂הס משפיעים לנו ושאיגה  רב הטובה 

את
יכולה להיות לא לפי רוחנו ולא לפי צרכינו'

כארץ.
השכלה אנו רוצים אמנם, אבל בשום

אפן אין כרצוננו, לעשות את בנינו פה ליהודים־
צרפתים, יהודיס־־נרמנים, ,יהודים־ארורים'י' אלא
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נמו"ש כ"ט ממוז היתד, כמושבה פתה־
.יזקוה האספה חכללית מצעירי המושבה ודנו
כדבר העבודה ! להבא, באספה זו היו
כערך תשעים איש: אכרים ותושבים פשוטים,
־עבודתם העיקרית היתה לעשות רשימה מאלו
האנשים, ־שדורשים שהדיר כהן־כרנשטיין ישאר
םושבה. כל האנשים שהיו באספה זו התמו
על זה. אספה זו היתה בספריה ונכהר כאותו
הלילה גפ ועד תדירי. הועד של הצעירים הם
ה"ה: פסקל, אפלכוים, פוגלםון, אוסטשנםקי,
ניסין מ., יטקובסקי ה, קרול יעקב, םימקין,

סלו'מן מ,

םיפו וסביבותיה

ר' רפאל "חטה"
רשימה

בכל יום, כשרבי רפאל מתפלל כרכות
השחר הוא מוסיף ברכה אחת משלו: ,ברוך
שעשני אברי, ברכה זו אומר ר' רפאל מיום

שנעשה לאכר, ובכל פעם כתבה יתדה, מפני
שככל פעם הוא מוצא נקודה הדשה, גרעין
חדש בעבודתו האכדית, מתפלא הוא עכשו,
איך יכל היה להתקים כל השנים בגלות בלי
אכרות, בטוח הוא, שארבעים יום לפני יצירתו,
.הוכר? עליו, שעתיד הוא להיות אכר והא ראיה,
שאהרי כל העבודות שעבד, אהרי כל האומניות
שתפס כהייו לא נתקררה דעתו עד שנעשה
לאכר, מה הרויה, כביכול, מהנונותו ? — צרור
נקוב בתוספת בנויים של ננאי, כמו: ,שלומיאלי
למלמדי, ורצועת המלמדות אף היא, מה תועלת
הביאה לו? — רק רגז עצבים ומיהוש כהזה

רק האכרות, רק היא הראתה לו את מקומו
הנכון בחיים. מרגיש הוא שמיום שנעשה לאכר
מה אהדת, נשמה' יתרה, איזה

גם המשמרים שבפתה־־תקוה עשו בלילה
הזה אספה כבית הכנסת. אלו להפך השתדלו
להשיג חתימות נגד הדיר כהן־ברנשטין, שחוא
דוח החיים בתנועת חצעירים, כאספת קגאיט
זו נרשמו 109 איש נגד הרופא ושבעח עשר
בעדו, משמע ש 40% מאלו שהיו באספתהאךוקים
היו בעד הד"ר הנ"ל, אבל הועד המשמרי
השתמש באמצעים שוגים להגדיל את רשימתו.
אחדים חתמו מתוך איזח חכרח ולאחרים הפכיו

, את פתקאותיהם
ועד קנאי זה שהרשה לעצמו תדיר לעגש
כל אדם שבמושבה אפילו בעד עברה קלה
שבין אדם למקום, ועד משמרי זה אינו יכל
בשום אופן לסבל דיר כזה, שמטיף בעד
ההפש ; שבמושבה הוא אינו יכל לסבל
את הדייר כהן־ברגשטיין שהקריא לפני
צעירות חמושבה ע"ד בריאות הגוף ועוד.
הקנאים משתמשים באמצעים אי־כשרים לטובת
מלחמתם, מלהמת הבערות, אבל ידעו נא
אלו, שימי־החשך כבר עברו ובטלו מן העולם.
נצוצות האור הגי^ו זה כבר לפתה תקוה,הסבא"

וה"השכות* תתם...
ולר"ר כהן־ברנשטיין צריך לומר את זהו
.יתחזק נא עכשיו במלחמה זו... באמת המצב
אי־נעים, אבל צריך הוא להשאר על מקומו
במושבה זו ולבער יהד עם הצעירים את הרע
שנכנס עמוק, עמוק לשדרות העם שבמושבח
זו, לחלק חעם חזח שיונק ומקבל צנורות של
שפע מירושלם הקנאית. יפקדו נא צעירי־פתח־
תקוה הנלהמים בעד הרותם הגופנית והרוחנית
{ ישתדלו נא ויתגברו על אויביהם שבפנים
שיתקרבו כל גרי פתח־תקוח יהד ואל יהיה

־שום חלוק בין תושב לתושב". בלל

באניה הרוסית "פרת" שנסעה לארסה ביום
'̂  , הששי שעבר, שבו לרוסיה 15 איש

באה היום הרוסית "טיגר". באו כארבעים
איש, כלם זקנים. היו רק' שגי צעירים, באכיה
̂י תלמידי בתי־־הםפר הבינונים זו היו שני
שבפ19רבורג, שבאו לשבוע לבקר את ארץ

, ישראל
באו היום שתי ,הריבות". אהת מקושטא

, והשנית מאלכסנדריח
, בא היום הד"ר הולובציינר מקיוב

אמש בשעה שמנה והצי בערב, שבו
שני אחים צעירים ספרדים מעבורת קטיפת
האתרוגים בפרדסים, בדרך בין' הפררםיס
שמאהורי גן הברון, התנפלו עליהם ארבעה
ערבים ששתו לשכרה ויורו עליהם ברוביהם,
אחד נהרג, שני ערבים שחלבו בדרך זו נהרגו.

קופיץ טמיר, שהיד, מכוץ וכבוש במעמקי נפשו
נתישר פתאם, קבל צורתו הרגילה ויחד עמו
גתישר גם גבו של ר' רפאל, אורו עיניו, הוצתה
בחן אש. לא על חנם אומרים: ,אוירא דארץ
ישראל מהכים/ הוא רואה זה מבשרו, הוא
נעשה פתאם מבין, הכם, וכל רז לא אניס ליה.
מי מלל לו שהוא, -רפאל המלמד, שלא ידע
מאומה מהויות העולם, יהיה מבין בחלכות
זריעה ובשאר עניני האכרות, מרגיש הוא, כאלו
לחש לו איזח מלאך טמיר ונעלם את כל סודות
האכרות בו .ברגע, שדרכח רגלו על אדמת
הקדש, והוא מתגאה בזה ונוטל גדולה לעצמו.
גם הרבה פסוקים שהיו סתומים לפניו בגלות
גתישבו לו עכשו. כל ימיו היה עוסק בתורה
ולא ירע מאי רקאמרי רכגן עד שבא לכאן,
ועוד • יותר מזה—תפלה! שמא השוד הוא
ר' רפןאל בעס־הארצות ? ואף על ?פי כן
את הטאו הוא מזכיר, שחרבח מקומות בםרור
לא היו מהורים לו כל צרכם, הלא חם אלה
דבריו ן "יהודים, רוצים אתם להבין מה שאתם
לומדים—באו לארץ ישראל! כל. ,תיקו" יתורץ

לכם כאן, כל "ודוק" יתהור לפניכם !" י
על דבר אהד מצטער ר' רפאל הרבה:

ושלשה נפצעו. למקום ההרגה מהרו להביא
את המשטרה המקומית. נתפש אחד מן הרוצחים

, ערבי מערבי, ושלשה מהם נעלמו
המאורע הזה עורר התרגשות עצומה בין
התושבים ביפו, וכל אהד מביע את דרישתו
בינו לבין עצמו לחעניש את הרוצה הזה קשה
ושצדיכה המשטרח לחפש אחרי שאר חרוצחים

י נ ו ח מ ש ב, 
=  -8*ה.*5*6

—לפי עדות הצר שמנגד—

דיו רבה נשפכח, עטים כלי מספר נשברו
ומוחות רבים יגעו ועיפו על כתיבת כתבות
מיוחדות בעתונים שונים, כתבות שפגעו
כככודח של "אם המושבות", חמצוינח באכריח
ההרוציפ וגםניפ עכודת־האדמד, השונים אשר
לה, וכל זה למה ? מפני שמושבה גדולה ויפה
זו היא צנועה ושתקנית; מפני שמעולם לא
רצתה לחכליט את ציוניותה במלים רמות

ולהכריז על לאמיותח בדברים ריקים,
לו רצתח חמושבה להשיב על כל
חכתבות האלו, כי אז היתה מוכרהה לשכר

לתכלית' זו סופר מיוחד.
.. אולם הועד השולט החליט לעבור על
התקיפות שתקפוחו בשתיקה, כי אמר אשר יבואו

המעשים ויטפחו "על פני ההגזמות וחבריות.
ובכל זאת, הפעם עלינו לענות על דברי
י מיפו, מפני נ ו ח מ ש כתב ,הצבי" מר 
שהאשמות שהאשימנו קשות יתר מדי ודורשות

באורים.
האדון שמהוני הציע על הגליון את
עדך המקרה במושבתנו כאלו באמת נכבד הנהו
מאד, וכאלו היד, ביד המקרה הזה להביא
מהפכת לטובה במושבתנו, האדון שמהוני
כנראח, איננו בקי כלל בעניני חמושבות?! ולו

I י כי לא בודד. המקרה חזה, וכי כמוהו כבר ידע
קרו במושבתנו וכשאר המושבות מקרים
אחרים, אך כל זמן שרק בני המושבות חלוקים
בדעותיהם, סופם להשלים ביניהם בותורים
שונים משני הצדדים, כי הלא סוף־בל־־סוף

. שני הצדדים רק לטובת המושבי: מגמתם
אך דא עקא, כי הפעם נפעלו והתלהכו
על ידי פעולה חצונית, אך בהבטל הןןעולה הזאת,

יש לקות כי הכל יבא על מקומו בשלום.
חאדון שמחוני מספר עובדח לגנאי, כי |
הזקנים לא נתנו בשום אופן לעשות את ההספד ן

ת המערבת :— השבנו לנחוץ ר ע ה  (*
לתת מקום ב"הצבי", גם לדברי הצד שכנגד, אם בי
כל "א ה ד ת נ ו" נוטה, כמוכן, לה"מהפבנייס",

להנלחמיס לדורות אמתית.

המהפכה בפתח-תקוה*)

על בטול הקרבגות והעליה לרגל לירושלם.
והוא מקוה, שסוף סוף יתמלא הקב"ה רחמים
ובית המקדש על תלו יעמד. לע"ע הוא מסתפק
בזה, שהוא עולה ברגל, בדגל ממש לירושלים.
שלש רגלים בשנה הוא עולה לירושלם ומשתחוה
לפגי הכתל המערבי !שופך את שיחו לפני

יי' י " •
מתפלא הוא על הבריו האברים הלוקחים
1 ? אתעבודתם, הכיצד . ערבים לעבד להם חרתיס
! בעז הצדיק, בעז חחכם, מי לנו גדול מבעז
בעז אביגו, גם הוא לא בש לעב בעצמו, כמו
שכתוב בפרוש: ."הנה הוא זרח את גרן

השערים"
אוהב הוא ר' רפאל לעבד בשרה בעזרת
בניו חגדולים, גם את בניו הקטנים חוא מרגיל
לעבודה, וכשמתהיל הקציר•.• אינו שולח את בג יו
לבית־חספר. די להם, הו!א אומר, ללמד בהרף,
בקיץ צריך ל" הוביל'', לדוש, לזרות — יתדגלץ
בעבורח, את בנו חאהולי הוא מפתה להיות
רועה. לשרוך, הוא אומר לו, לא יזיק זח כלל.
אדרבה, כל האגשים הגדולים היו רועים: משח
רבנו, שאול, דוד. ודוד, אף על פי שרועה

היה, בכל זאת לקה לו בת מלך לאשה.

שאלו את ר' רפאל, מחו הדבר היותר
תיכף ומיד : "חטה" 1 י טוב בעולם ! ויניד לכם

חטה, אומר ר' רפאל, זהו צנור החיים 5 אם אין חטה
אין קמח ואם אין קמח, אין לחם ופשוט שבאי

להם אין היים 5 הוי אומר, שחטה זה חיים, והוא
ר' רפאל, שותף חוא לכביכול: על ידי ר' רפאל
חטתו אתם חיים ונחנים מעולמו של חקב"ח.

מהו הזן ומפרנס את כל העולם ? שמא תאמר .
גפן, שמא זית, שמא כל אותם הפירות ? הוי

^ 
#ומר:חטה. העקר הוא, שומעים אתם—חטה

והשאר הם פרפראות, תרגימח, אפיקומן, תבלין •
וו' רפאל עומד על דעתו ואין הוא נוטע כשאר
אלא— האבי־ ים לא זתים ולא כרמים ולא פירוה,
הטה. רק על שלשה עצים, שלשח כמספר,

מותר ר' רפאל: על הגפן, על התאנה ןןןל •
.̂ ההרוב. את הגפן והתאנה נטע סמוך לבית...

וקבע לו תהתם ספסל ובעת ערב אתרי עבודת
הוא יושב לו בצלם, לקים מה שנאמר ן "איש

תהת נפנו ואיש תהת תאנתו/ ואת היהדוכ הוא י;
נטע בחצרו בשביל הילדים ן ;יהנו הילדים

בחמשה עשר בשבט" ! אבל לטעת . כרסו, ן
שתהיינה בו חרבה נפנים —לאו דוקא ! כל יל
הצרות, אומר הוא, באו על בני ישראל בשבילה

על הרצל, בבית־הכנסת 5 אבל, מארי רעלמא!
הלא כל אחר עישר, הספד לפי טעמו ולא לפי
טעם אחרים ! הלא אחרי קריאת התורה, בפני
התורה הקדושה, עשו לנבור התחיה "הזכרה'/
אשר לפי דעתם וטעמם יקרה היא יותר מאלפי
נאומים. וככלל לא םופר הדבר כמו שקרה

: הדבר היה כך באמת

הצעירים הדביקו מורעה, בבית־הספרים
ל צ ר ה לאמרי : שיספירו את הר" ר 
במוצאי שכת האדונים פלוני ואלמוני, שאינם
מבאי ביהכנ"ס וכאשר בין כה וכה התהדרו
היחסים, חבלו אחדים מהצעירים תחבולה למצא
מקום להתנפל על חועד שלא מצא חן בעיניהם
ויאמרו לחספיר את המנהיג דוקא בביהכנ"ס.
מלבר זאת הלא ביחכנ"ם איננו עומד כלל החת
חשגחת הועד, כי אם תהת השגחת הגבאים
אשר נבהרו על ידי ביהכנ"ס וחועד איננו

מתערב כלל בהנהגת ביהכנ"ם.
אמצעים בלתי טחורים !

ח' שמחוני מיעץ עצח טובח לאמר :
"שיסירו את האסיר']שאסרו על עין נניס, עפ"י
תקנות ועד המושבה הקנאי, ליהנות ממוסדות
הצבור שבפתח־תקוה ואפילו מרופא ורפוי".
שואלים אנו אותו, האם מעולם ראה בעיניו את
קקנוון ועד המושבה הקנאי ? האם ידועים לו

דרכי "פתח־תקוה* עם בני ,עץ־ננים* ?
ה"יםוד הרקוב" של "פתח־תקוה" משלם
שכר למוד גדול, אפשר גדול יותר מרי, לא
בהתאמה כלל עם הפעולח שהנס מקבלים
ממוריהם, ביהכנ"ס פתוח לרוחח לכל באיה.
סמי רפואות נמכרים במחיר שור, לכלם, מחיר
חרחיצה י בביה־המרחץ אחד לכלט, השוחט
שוחט, הרב פוסק, חרופא עונדץ בחדר־הבקור
לפי המםפריט' בלי הביל בי4\כני "עין־־גנים"
,בין בני פתח־תקוה, ועליכם \קוד?וי, לדעת, כי
..פית ממלאים את ההפסך .לבל הנ"ל כאלפי 'בני
רנקים לשנה, חרופא, ר"ד עהן־ברנשטין, אינו פ
חולך לעין־־גנים רגלי, כי אם ח*<ש חמור לרכיבה,
מנ'ידיח בער הבקור, פה אשא???( אנכי ומדוע שכר
באמת אין חרופא, שהיא עומד בראל&ו הציונים,
יותר הולך לבקר חולים בבתי עין־גנים בשצןגי"

1י•'
קטן או בחנם ? מי ומה מפריעהו ־מעשות זהי

וחנח לכם עוברח .רבותי ! אשת מורח
עני היושב בעין־גנים, באה אל גבאי "חברת־
לינה" לבקש פתקת "בקור־חולים" להרופא, אמר
: הלא הרופא איננו הולך לעין־גנים לה הגבאי
נגד פתקת ,חברת־לינח" ? פרצו דמעות מעיני
האשה, לקח הגבאי חצי מג'ידי, נתן לה ויאמר
הה ללכת אל הו ופא ולבקשהו שילך בחצי מג'ידי,
הלכה האשה והתחננה לפני חרופא, אבל זה
מאחרון, אטם אזניו ולא חתרצח ללכת בחצי

, האשה שבה יבפיק־כרכים הביתה ותהלה . ג'ידי



גם היא. ויאמרו עוד, כי הוער המשמרי אשם
כזה !

לסוף אוסיף רק מלים אחדות והוא : כי
רב המהפכנים (?— הכותב) אינם אכדים כלל
וכי רק תואנות חם מבקשים ולכן מח שהם

כותבים אין בו קורטוב של אמת.
ר, פ מ ט ש ח  מ ל ש

; אלמלא היו כרמים לא היה יין ולא הכרמים
שותות טמנו ומכלות שונאיהם' היו אומות העולם.
של ישראל, שאין טובו/ באה מן הכרם אינו
צריך לאמר לכם. יודעים אתם כמוהו את

," המעשה עם כרמו של נח
?? וזה הדבר שנתכנה ר' רפאל בכנוי ,הטה": ? ?-
פעם, במשתה החתונה של אהד האברים,
ישבו צעירי המושבח ודברו בשבח , הנטיעות.
חמשה מאדמת זריעה",—וישת לחיי הכרם, ועוד"דונם אחד של כרם, חוכיח אחד, מכנים פי
אהד טען ג "לא, כי העקר כשנוטעים פרדס,
פרדס עדיף טפי, ושתה להיי הפרדסים, התחילו
חבל מתוכחים, דנים, מוכיחים, —עד שחסר, אותם

ד' רפאל ואמר לחם כחאי לשנא :.
 "שמעו ?נא לו ואחוכם '. כשברך ה' את

י
ארץ ישראל בשבעה מינים, לא ברך אלא כל
חלק וחלק במין אחר; בעזה, למשל, צוד, על
השעורים, ביפו על הפרדסים, בראשון לציון על
הגפן וממקומי —על חחטה. הכל תלוי במקום,
ובכן, הברה, סים ר' רפאל כשהוא מכד, כף אל
כף, נרקד ,חטה", שחרי בזכותה אנו חיים". מיד
השתלבו האברים יד ביד, כתף בכתף והתחילו

נרקד חטה ! רוקדים ושרים: חטח, חברח,
,חטה". ומאותח שער, הוכתר ר' רפאל בכנוי

ל נפשן. ישרא

ידיעות י עותמניות
א : חוד מלכותו, חשולטן מוחמד חחמשי
ת ו א ב ם  ו ח נ י  ט י י ח ב  ר ח ע נ ד א ת 
ד מ י ג י ד 'י ה מ מ ד ר ג ח ו ב כ ה

, ה נ ו ש א ר
אות־חכבוד הגדול חזח, מחשולטן
חחושמאי חראשון לראש רבנינו. — מראח
בעליל את ערכו הגדול של ראש הרבנים בתורקיה
. זה האחרון ובין השולטן ואת חיחם שבין

והממשלד, התורקית.
ב: מאבדים כי הוזיר י הגדול, חילמי,
, 'של ינהל את עניני" המלכות בימי • נסיעתו

, השולטן לברוסה
בימי השולטן עבד־אלמיג'יד קרה כך
שמלא אתי מקומו פעמים הוזיר הגדול מוסטפה
פשה וגם בימי עבר־אלעזיז, מלא אז יוסיף

, י כימאל פשה את ?מקומי
: שר הענינים הפנימים התעגין הרבה נ
: תלונותיו של ס ו ר א ה ר  י נ ה מאד בשאלת 
חרב חיים נחום בענין זה עוררו במקומות
הנצרכים תשומח־לב מיוחדה. בשבוע זח כתב
שר הפנים להממשלה המקומית ביפו ובירושלם
בפעם השניה. קרוב לודאי כי בעור ימים
אחדים ימחה זכר הניר האדום מן הארץ ובזה
, בארץ־ תמחה גם החרפה הלאומית מעל .אחינו

ישראל.,
ד: במועצת חוזרח תמול חוחלט
להמשיך את פתיחת בית־ה&ורשים עד סוף
יולי, ההחלטה הזו נשלחה לפני השולטן לקיימה

. ולאשרה
ה: הממשלה מנתה את שר הכספים
של' יום י החדש, ג'אביד בי, לסדר את חחגיגה
13 — 10 יולי בסלוניקי, לזכר היום הגדול,
•.בי יסע. יום מתן חחושמח בתורקיה. ג'אב'יד
י של . בימים האלה על גב הספינה "קוטרונה"

לסלוניקי,.,. — הנסיך המצרי עזיז פשה
ו?: מלאכות בית־מורשי־העס העותומנית
נתקבלח בפריז בחגיגות נהדרה, ובבית־מורשי
חמים לכבודה. העם הצרפתי נאמו מנאמים ־
י-דכר על המצב המורשה אהמד פשה מבגדד,
הנוכחי בתורקיה בכלל, ועל שאלת' כנדיה
, המורשה בפרט. ממשלת תורקיה — חצחיר.
חתורקי — לא תרשה: לח לעולם להשיג את
גבולות אחרים ולשלול את - זכיותם. ובנוגע
להמאורעות • האחרונים בעדנה, י הביע אחמד־
כי כל זה פשה את צערה של תורקיה וי־צהיר
נרקם בחשאי על ידי פקידי המשטר חחמידי
וכי מהיום והלאה לא יקרו עוד מאורעות

כאלה.

י*06 חרשה

סוחרים ירודים אחדים החלו לעסק בהבאת
נפט לירושלם. כשבוע הזה הביאו בפעם הראשונה
ששת אלפים תיבת של נפט מבית־חמסחר היתר

מפורסם בעולם, "נ ו ב ל" אשר בבטום.
ערך המעשה הזה ידוע לכל אלה שיש להם
איזו ידיעה ממסחר הנפט הנתון בידי , סוחרים
אחדים, אשר שום התחרות לא היתד, עלולה
'להפחידם, ויהיו עושים במסחר הזה כאות־נפשם {
ברצונם העלו את השער מבלי שהיה יכל איש
ה, וכבר מזמן הבטיחו מ ו א מ ב לעצור בעדם 
רבים כי מיי שיש לו ,היכלת לעשות תחרות
לסוחרים האלה יביא תועלת• בעדו' ובעד הכלל,
כי באמת—כבר יתר מדי סבל חחמון מחחעלאות

הפתאומיות והעצומות של מחיר חנפט.
•'""• " ?"

־ ;
י
= אורחינו :

אחד היהודים העשירים מאמריקה, האדון
ל ס ט ו ל ו ר ו ב, שוהה בעירנו זח ימים א י ח י

' י;• י י י י י ? אחדים ומתארח במלון אמדורםקי. ־ י
?.•/'.*' <

במלון חזח מתארח פחת חעיר - ק.י.ר־
ב (קרק). הפחה הזה, למרותי היותו בן א ו מ
עיר רהוקה מעולם ההשכלה והתרבות, ' מכבד
מאד את המדע, ומתענין ביהוד בטבעה של

יום-־יזם

! הארץ, הפחה חבטיח לאדון. א ח ר ו נ י, חוקר
הטבע, את עזרתו בצידת העופות והצפרים

בסביבות ק י ר־מ ו א ב .

החרות , י • -|- לחג_
הוער הכללי הזמין מספר רב של דגלים
לקשט בהם את הבית של הועד ובתי־כגסת

. רבים בעיר
. ? נלב"ע ? י =;

מאדירי מת תמול, ביום חשלשי, אחד ,
אשר בעירנו, היאדו. העשירים הבוכרים .

- ! - ק נ ד י נ ו ף. " . 
העשיר המופלג הזה היה ידוע לכל

: ירושלם בעשירותו.
==; לפעולות העזרה במזרח

" אחרי שפרסמנו פרטים אחדים בדבר
נסיעתו של האדון אפרים כהן לחו"ל נודע לנו

" ממטרות נסיעתו היא--יסוד בתי־־- כי אחת .
ספר מהוץ לירושלם וארץ־ישראל. הפעולח
הראשונה תעשה בקושטא כמו־כן. ישתדל בברלין'

להוציא ?לפעל את רעינו לתת לתלמיד,
חםימינר את היכלת לשהות. בחרפה אהרי
גמרם את חק למודם בסימינר, בכדי להשתלם
בחרבח דברים, שמפני 'אי־־אלו סבות אין לחם

' חיכלת להשתלם בהם בירישלם..

! "*II.
. הודיעונו ! ? הטורים האחרונים ברגע כתבנו
־ לכפר 1 בדבר הרצה אשר קרה בדרך המובילה
"סילוואך; שמח, תחת העצים, מצאו את ן
ס שחיה עגלון חראשי אשר .| ו ט ס י ר כ היוני 
 "יוז" שוכב סרוח על הארץ. מידי

לחמלון י
י האחרונה ..באח שלחו אחרי המשטרה' וזאת
בלוית שלישת רופאים ויבדקו את גופת 'הנרצח
וימצאו בי/הרוצהים רצחוחו באקדח, הכדור
חרצח ל\ פלח את. רקתו וימות כרגע.• סבת.
ידוע. ?הממשלה חושדת בערבי חכפר "םילוואן"."

=" המשטרה "• '-

המשטרה קראה אתמול את כל . מוכתרי ן
השכונות ותצום להודיע . לכל ?התושבים כי |
לשאת 'כלי־זין ! . אסור לכל... איש ' מהיום והלאה
, יעבור על ן 'והאיש י אשר וקניי־רנבה, בכיסיהס'
! י הפקודה הזאת יענש קשה לפי החס. • י 

המהפכה בפרס
ת ה ר ן (י"ו יולי): השח . ברח וימצא
מפלט, לו בבית־הציר הרוסי. מלאכות משתפת
אנגלית־רוסית יצאה לקראת ה"לאמיים,' להודיע

את הדגל. , להם
: :ה"לאמיים". גמור ומהלט. גדודי _;נצחון
. ממשלח חשח .נכנעו כלם. לעת. עתח . יכוננו' י
: ימנו גם ראשי המנצחים •הבדיה שבין. ,
 ו ם ו־ ד ר א ם א ד. דעת כלם

,
פ ה 'ז א ר גי; סי

יעלה ישל השח, הדך עדין בשנים,-  בנו/י
1
היא,"כי

למלוכה. ה"לאמיים" הסכימו שנדודי הקוזלןים י
' פקודתו של המפקד הרוסי • חעומדים תחת .
ליאחוף ישארו על מכונם, מזוינים ומגייסים,
אלא שהמפקד הרוסי ישאב פקודותיו מחיום
וחלאח לא מהשח עצמו, כי אם משר חמלחמה.

' ? ירדפו אחרי מחרהרי־הריב. הגדודים האלה
השח החדש

יורש הכתר י ? ת ה ר ן (שעה מאוחרת): .. ? •
? על ידו ,הלאמיים" לשח הממלכה הכרז

הפרסית.
. * נצחון כלימנסו

י ז. (י"ו,;. יולי): הוכיהים י; הארוכים פ ר ?
אדות דרכה המדינית הכללית של כל י מ נ ס ו '

. המורשים עמדו למבין ויביעו | •ווזרתו, נגמרו
גם הפעס את-אמונם:ככלימנםו, בשל-"ש .מא ו ת | '
.ע י ם | .ת ש כנגד?•: :ם:. קול ־ י בע. מי.ש:ת...וא;ר ?•ה
I זה? בסס כלימנסו את . וזרתו • בנצחונו• קול. . '
י - י • ? • ו
עזב אהרי הבחורות ן ,.לאמך ; ש'נ ה־ש למך!;; ־ל
I החדשות? לבית־מורשי־העם, שתעשינה בתהלת

. . . . . . . . . .. הבאה,:.,. השנה הנוצרית,
,
"? ? 7 י , י7. :;:.הרעש • , , ; . - ; ?.

. הרעש' האחרון :, יולי) .. ''' א ת:ו נ ה (י"ו ? :,"

 .-0,-=מי=;00——

. תלגרמי רויטר

ים חיה הרבה יתר חזק. מאשר י ל א במדינת 
חשבו בתחלח. לפי ידיעות אחדותי תגיע־'טםפר
המתים לשלשים איש, ובשלשה־עשר כפרי-ם
נפלו יתר מארבע מאות בתים. ולפי ידיעות
אחרות היה מספר המתים מאח וששח עשר.
מהרבה מקומות הודיעו, כי הארץ הזדעזעה
פעמים רבות גם אחרי־כן. חכפרים איפוהיסטי,
מפוציטי, דומיצה, אמליאדה, מוציקה, ויופזי
'ומרינקי, סבלו כלם באופן נורא, אין ספק כי
מספר המתים במקמות האלה גדול, עד כד, מנו

ארבעים גפצעים ועשרה מתים . >.

לורדקיצ'נר
: הממשלה ול י נ ג ת ו ן (זילנדיה החדשה)
הזמינה את לורד ק י צ' נ ר לסור. לזילנדיה
החדשה, מיד ?'אתרי בקורו באוסתדליה, כדי

, להביע את דעתו. בנוגע להגנת הארץ

' בירן: • :. ' חליפות
את ו נ ה '" (יי'ז יולי): וזרו/ו ':של
ת א ו ת וקיי ם• ''התפטרה "מימשרתה. המלך בקש
י וזרה ךודשה,' תאותוקים מיד מהאדון ה לו להקיס
שסכנו נפל לרגלי הבלבולים חאחרוניס באתונה ,

י י במרה' ידועה י את בית־המלכות. " י

בספרך- הנסיכות ?

ו ס נ ו  פ ל א : הנסיך  מך ך י ד (יז יולי)
י ??שהשיא את תאר הנסיכות, מפני , נשפט לבטל
את בתו ?הנסיכה באתריםה מבלי הסכמת המלך.
הנסיך הורם מפקודתו על ידי גדוד החיל שלו,
אומרים, כי? •.המלך יתבע אותו לדין.לפני בית־

. משפט מלכי לענשים

ולפסון בקושטא
: לפי ידיעות : ק ו ש ט א (י"ו יולי)
ממקור נאמן ישאר י ו ל פ ם ו ן בקושטא! 'לא
ם, כדי לבוא במגע י ש ד ח פחות מ ש ג י 
ומשא עם המדיניים היתר חשובים וכדי ללמד
תורקיה, את מצב היהודים והציוניות בבירתי ?
להכין את הדרך למעשים ולפסון ישתדל -
. הממשלה ממשיים בארץ־ישראל בהסכמת
התורקית. הבנק הקושטאי ירחב והעתון הציוני
הצרפתי• היוצא לאור זה ימים אחדים בכאן,
ימצא על ידו תמיכה הגונה ויהי אולי עתון

יומי! ־. ,ש.

דירות ובתי־טפךך
? מסרסרת

' ־־" החברה 5הכללית ?י־
• לפרפור דירות ומחסנים

,. ..̂ מוגבל— :. " —בערבון

יפו. מתחת למלון.פ' ס ט, רחוב י
- *י חצ1ני"^-- • ־-"דאריי

ה ל מ יה י ̂ש פ,0.טי1,ת חמ

—מכתבנו המיוחד—

קםרס. ח' יוני.

בימים האלה הביא לנו התלגרף ידיעה
מעציבה מאד, כי במושבה "בוםיניליבסה" (פלך
ענטרי־ריאם) נרצחו שתי משפחות עבריות
מאחינו העברים שם באכזריות נוראה מאד,

זה הדבר:
לא הרתק מתהנת בסיוילבסה כשמונה
קילומתר גר האכד יעקב ארקושין על אחוזתו
אצל יער אחד. בליל א' יוני התפרצו שודדים
בביתו, בעת שנמו טלם שנתם וידקרום וישחטום
אחד אהד : את חאכר יעקב ורעיתו פייגח, בנם
גרשון בן ארבע עשרה שנח, בתם לאח בת
שתים ייעשדה, בתם חוה בת שש, ובתם חיה בת
'ז^שנים. גם משפחת האלמגה מוטקין שבאה
להאכר ארקישן לפני שלשח ירחים, כולם נדקרו
ונשהטו ; בתה מישה בת שבע עשרה־ שנה,
פייגע' בת עשר ומרים בת ארבע שנים. האלמנה
בעצ6ה נצולה באורה פלא, יען גקראה בו

למושבה אהדת, ביום בתור• מילדת '
הרוצחים לקחו עמהס הפצים שוגים, שק
קמח וכסף מזומנים לערך מאח וחמשים דולר
אומרים, כי י האומלל ארקושין היה ביום א' יוני
בבוסיוילבסח לק^ל שמה מאתים דולר .בתור
הלואה, מזה הוציא בהנות כחמשים דולר על
סחורות שונות,\ייעם השאר שב הכיתה, כל אלה
היו ארגנטיג^ם אחדים (ואולי היו פועליו) שופכי
לרצוח נפש . ' אשר כל אחד מהם עלול דם נקיים

קשיטא אחת, בעך
בעלי הרצח הם ארגנטים, חם מאמינים כי
אם מניחים את הנרצה עם פגיו למעלה אז- לא
תגלה הרשות בשום אפן את עקבות הרוצה, ע"כ
אספו הרוצחים גויות הנרצחים ויניחום כולם

עם פניהם למעלה וירטיבום בנפט ונתעלמו,
לעת עתה' י הושמו במאסר כשלשים • ' . ־
• שהרשות המתיחה עליהם קו חשד. ארגאנטינים

יל נים. ף פו ם ט  ס ו י

רצח איום

 חבחויר החשוב יצחק
.לבבנז: הננו מברכים את^ • מעמקי

ב''ג ? ?בברית הארושיט עם , , ליום יבואו יעקב חורגין
העלמה המשכלת !!ייגע טויבע היריצענזאחן. •יהי
'7 כבדכית ידידיהם שמואל '־ י15ז6 י;־'' • ' רצון שזווגם? יעלה'
חירגין 'ומשפחתם ־.מיפו, ובנס יצחק' ורעייתו אלטע"י

"''; . • יוסף שטחה' חורמן "רוקח".. , ??' י

.. ./ , • •:.• י' מהודרים/;.' - אתרוגים.
י מירושלס לחו"ל . אןזדיוגים כשרים 'לזז!םהדדים לשליח

̂י בהפאםט חיבושים '?כתבות יפות, יש לקנות 'אצי

העברית עותמנית, . . י משה. .היאניג, ...

א, מ. היימן מקבל הזמנות לכתיבד! כארבע השפות
• V•

. רוסית,. וגרמניה. עברית, צרפתית,
הטען : אצל ה' קובליקי יפו, .

שלום בן חיים כהן (תימני י הידוע לאיש נאמן וחריין
אשר ילה' משה חי אשר שרת בכית-מפתר סת"מ י

בן"נאיס — מבקש לו משדה, י לפנות" 'איל מערכה
הצבי. י ; י
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צתקיטה בפקודת מממשלה גיומ 18 ©•מממרו ••48 אחריות ובטחון על חחייב1> ,

צמשןי שנת 1908 עלה קרן ההצרה לסך 854,269,265 פרנק. סכום ההבטחות אצל תתבדח עלה לסך 98,282,895•,! •וינק.
'166,588,234.הדוחים שנההלקו להמובטחיפ בשנת••! עלו לסן 37,494,271 הכנסה מפרטים 175,701.487. היב השמירה(ררזב') לטובה המ־בנ

יתרונות מיוחדים: משלמים תיכף ומיד נל הסכומים. מלחמת ש נ י* שימשת יד 11*שו: נמשך חמש שנימ הראשונות. *ן
*חויות כללית: נסיעות ודידה נכל חעולס. אחדי שלש שניס *ל קיזפ אין חאתר"ית 0**ה לעול*

ה&כוםיפ היותר נד ו לים מלוה החברה או •ידעת לבעל חאחוייית אמרי *לש שנ*0 של קיו* אם נתבטלה האהריות החברה מחדשת אותה בלי בדיקות, במשך שעה ה ־שים. ן
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0( שגת •187 חלקה החגרה מדי מה ממוין רוח של שלשח למאה נאל ומוטים ששלסו המובטחים. * י"*

?חריזת שליעשדת אלמיפ ממוק ג&שן חמש תןמריפ עגה תעלה לאיש אמר *ן. שלשימ כסך 6260. התנאים הכלליים של האחריות הנם קצרים וברורים.
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