
— ר!. פיפ. מודיע, כי ב א י ר ק 1 ט ט ק? נוםדח
ממשלה זמנית. לתכלית וו הומיות אירקוסק במצב

מלחמה .
י — לפםרבורנ באו 22 דיפוטטיט מפולין להוכיח
לויטה »p משונה הממשלה , חרוצת לדכא

בריפרינויות'את שאיבות מדינת פולין .
— בפי־ שמודיע ה.נאשא זיזן' היתח ־חליפת
טלנדמווז כין פטרכורנ וברלין ותכף אחרי ואת

הכרזת פולין במצב מילחמר, .
—עד העיר סיוסטופול הודח ממשמרתו בשביל

שהרשה,ליםד מיליציה עירונית .
— גיטיבות הראשונות של מועצת המיניפטרים
ן הרפוס אתראי. jjn לפניהמשפט , ־י יהחרשיב נותנלה, כי דוב הטיניסטדייס נוטים, שיוץה
— רנםיך הנרול•.אלכסנדר מיכאלוביטש עוב
את משנירתו מפגי שנוי הרעות בינו וכין ויטה .

(עדסיק «ל כמה מדחרשות האלו. ;זוגאים כגון* הנליון
בויחלקוח האיגטווטאיוכיות דייוגות).

?י ו . ^?— .

!זהעלפיח נרתונ או נאןלם־־השעורים הן עוברות,נ־"יגי, אתיהך נשחטה, אחיך נפל חלל"." וטקדי־
שהקהל החל להחרנל להן.

ובטושנה הציוניח וףאוציח — תובן. 'דווייכ
בסי קפאין על כל פנים הנך קורא ביטים האוווונים
שאלה ניקיח ונוקבת עד החהוםו למה כל וו,? למה

לנו חיים 1 ... י
(עייר הטגיפםט וההבטתה של קינטטיטוציוז) נסבהלא כן נמושנח ה"רוסית". היריעות הראשונות
כטחנה ההיא איות רוח־עועים של שטחה אי־טקוה,
והידיעות ע"ד הפרעות והטבת יכלו לחבגיפ נבל
הלבבוח שם דק סין אפחיה ואדיטוח, ושני הומיח :
השטחת וחאדישוח, טשלאים את לבנוח חברי
ד. והכינדיים,'. ונפרט את לבנות ה־אשונים הם.'

ויש נם שהשסתד, על הנצחי; — ס"תננךת...
ואו איגך יודע על םה תתאבל. קודם: העל
רפי אחיך הנשפכים בראש כל חוצות או על חלול
" נני עטך האטלל. האבל הככד והק־וש ע"י אחיך,
זןתינינו מקוישימ ויקדישו הרבה םנליונוחיהם
לתאוו הנבלות של החיות ?ציות אום — החיליננים.
אבל כראי והנין נש לחאי את הנהגתם של
הלאוטי שלנו.צעירינו ה"פדונופינ"ם" ניטים הנוראים, יסי האבל
בחור דונסה אקח אה המושבה "זזווטית"
ענביו!: אבל ..רק. ,.גנ"ר, דונטת, ני יערי
האונינרםיתוח האחרות 'התאבלו או שמתו ל» פחוח

ולא יוחר טאשר בנירן.
ופה הייתי עו־ראיה לכי1 מה שאספר.

בליל השבח, ב־4 ננוניםפ־, זד! היה היום
ה«ני לטבח אודיםה ושםיעוח מבהילות מלאו א?
את כל חעתונים הםקוטיים , —בלילה ההוא
תנינו במושבה הרוםיח נשף — חשק
לטיבח הארטינים השוודים בבאקו. חלק נוול
מהםושבח, וכמובן כולם יהודים, באו לבלות אח
הנשף הוה. בלם שטעו בעננ םיוחר ורעהח
<8ל איוו סופרת נרטניה נלאםיר יהווית נוםנית
שנהארםינה) נדבר הארםינים: וננלוח חלק הזסוה
יצאו לא םעטים גם נםחולוח. פה עלי לפט!
לצערי ו,«ץל, ני בי! הרוקדים היו שתי
ציוניות, או אלה שקוראות את עצמן בשפ הוח
ודו' לפילוםיפיה צעיר אחד, שאינו ציוני, א נ ל
החושב אח עצטו לסופר עברי. אחדים
פראורחים םחאי נגד השחילות וינסו גם להפריע

אך הנה הםיטינג הוחל.
ננשיאוח 'ושנים נאי־כת לאיט־ם שונים! נאי-
נח הם. ד. הרוסי, en. פ. ס. הפולני, ההסתורית

וכולם.—םעשי שטן ! — יהודים ,הלטישיח ונם נא־נח וז"נונד" היהווי.
םלנד באי.נה ה"נונד"; האחרון הוא. חצי
ווםי, כלוטר: יהירי, שהיא או אנותיו הטירו

את דחם .
היושכה נראש היא סרח אקםלרור, בת־רב
של עירה קטגה בליטת, הדביר חרוטי קשר, לה
!אם בי טדי פעם נפעש, לצורך ושלא־לצרך היא
טנליטח את "רושיותד," נ"אנחנו, הוישים"...
טרנלא בפוטח) ווה שנים רנות שהיא טטלאח את
לא למדד. עור בכל ואד. אף לדבר כן דוסית .תפקיר היהודית שהיחד, "רושית" בטחגר. הם. ד.
הנני טחפש חפים אמתי ב באולם — ואינם.
נין הנרי הנשיאות צ ו י ך היה להיות ווםי

אחד , אנל היא לא נ» .
הנה טחהילים נס הנאיטים.

אותה טרת אקסלרוד היא נם הנואמת מצר
הם. ד.

וק החלה לונר — !צתיק נשמע כאילם.
םות אקםלווו לא התלוצצה חם ושלום, להפך היא
וצוניח עד טאד נטנעד! ויפעם היא טובות על
הק!נסטיט.יציה ועל אודיםח ועל הרנל האדום ועל
התל השחור, על הניזרזקרטיה ועל התיות .בצורח

אדם — !לבמה צריך הידז, !לא לצהוק.
אך מבטאה, טנטא רום', שנםוהו עור לא
,שטעתי̂ לרע ותנועותיו!, תנועות בהור-ישיבר,
טהטיד, מעירוים לצהיק נס את אלה, שוה יםים
ובים ובת-צח-ק לא ענוה נם על דלתות שפתיתיהם.
אבל טון—סיף !והרגל הקהל נם לטנטאה ונם

לתנועותיה והוא שוסע ננכר־ואש,
וטרת אקפלרור םכיער, בששה ובשש חנריה
שהפרעוח, היינו הקינטר-רבוליוציח, מעוורוחהם. ד. "הרושים" אר. גל נעל-הננ-ש והצער,
נלנותיהםשל הםוציאל־דשיקרטיים, לנית האנשים היותר

הוםגייס.
הארוגים הם ד. — לומר אגני מרנרי מרח
קישיניוב עד היום; כאן כן נם היום הם, האקםלרודיםאקםלדוד — לא לטוי ולא שכחו מאיטה טיט'
והםרטונים (נכד חאר"ו) מוחאים כחוד אנשים —

הומניים , ונם זו לטינה.
ובקללות נלפי האריטוקיטיה והריאקציה החלה

.. . nfejh מתיר הירחון "הזמן" עס
ברוסיה: נחד"ל:

לענה , . 4 רובל. לשנה , י 5 הבל.
להצי שנה 2 " לחצי ענה 2.50 "
לרבע ענה 1 , לרבע יבער. 1,115 "

(12 חוברות הרעיות 'לשנת),עפ חפ ר ס "דברי יפי ישראל" (מאת נ-.אין-שטיר) i חלקיפ
כרוסיה: נחו"לו

לענה . . . 5 רובל. לענה . , 7 הבל,
לחצי ענה 2.50 " לרצי שנה11.50 "
לרבע ענד, I.?'5 " לרבע ?בנד,1,75 "

החתימה על חירחון "הומן' מתקבלת רק מחיתמי ,הןםן" היומי,

מחיר המודעות:
אחיי הפנים(בל עורה בגנים או מקומה) 12 קאפ.
ניקריליגי־ " " " " » 15 .רוודם הםגייי וו * a n וו M וו

אדרם לטלגרטות:
, r,!u1.1m. .,T1:n1.\HT'"--W'il1w. ,.HASMA.N".

!90S נאיאבי (LI!) :ו

מחיר העתוץ היומי ה"זמן" עם המשלוח,
נרוםיה: כחו"ל:

לשוה — 7 רובל. במשלוח יומי ז לענת 11 רובל.
להו'וו GO—קאם. ובערו זה לחזני שנה ולרבע שות,לרבע ענה 1.75 " ב' םעטים לשביע: לשנה 9ד';להעי ?בונד, 3.50 " !בערך זה להצי שנה ולונע עגה,

—S»o—
טוויר הספר,דנדי ימי ישראלי(מאת גראין־שפ"ר) 4 תלקיט(12 חוברות

חרשיוות לשנה' לח חמי ה.ומן" היופי:
נרו ם יה ובת ויל! לשנת 3 וובל; לתגי שנה 1.50 קי; לרבעזנוה 75 קי.

--«?»—

."GKp A טת־ד גלית גודד ברלנה 3 קאפ' ובעריט אחרות

.,nip'. 25 בעד חלוף אדריםה
—e<s־s>• —

,M 2 בית טעונת ח"זטן" נוילנח: רחוב דוחונםקיK198 |טל«ו
'PesaKuia "rA3MAE1>", BMbja. :האדרםRedaction "HASMAN", Wllna.

ומי סכלת החתימה על "הזמן" הי מת

מחודש נדבר עד־ סווש ענת 1905.

< ברוכיה: . . . 1,20 תבל.
, t « 1_ 1 רובלהמחיר יי.SO ר'. יטעלוח י&לב"פ בשבוע I.8S בחדל: במשלוח יומי )

שפייר} בםחיופ הקציכ לחוהט' העתי! היומי השנתיים.S>5" החחוםים ד,ח1«ים יכולים לחחוסעל הירחון ,הזמן" והפרס "דברי ימי 'שראל" (גריץ־

̂רכת הזמן" מתקבלות בגיתג'/
נדבות'

כעד נגועי דופיגדומים.

— צ'םברלי! םבטיח לעוור
ליהודים להשינ טיריטוריה בטווח

אפריקה או בשאר אתוזית אננליר..
— בישיבות הראשונות של הדומה ידונו הוכהרים

על דבר חוקי קונסטיטוציה הדשה.
— טיניםטד הדוניט הודיע לפטדתי ממלת
תברול, כי !וט תתיה שביחד, חרשה לא תשלמ

הממפלה להמשרתימ בעד מת השביתה.
— בספרות הגבוהות כפטרבורנ מדברים, כי^

עשריס וארבעה נונונטירימ של הפלכים, שהיו
בהם פונדומיט יתבעו ילוין כעד מעשיהם.

— בטורקיה ונים עתה כדבר ההצעה לתת
קונסטיטוציה לעפ.

— כשיחה עם אחריד-םוםדים של עתוני חויל
אמר ויטה, כ? הםליהד, לפושעים שנתנה אינה

מספיקה וכי בקרוב היותן םליחד, חדשה .
— עתוני הויל מודעים, ב' דגסיר אכאלענטקי,
הלנ בפינילנד, יתבע לרין כעד רפיון מעשהו בעת

התרוממות י הפינלנדים .
— ה:ה; נאפאן הודיע לאחד הסופריט , כ' .
"". הנצתו! יהיה על צר הטועליפ לפי שנפ האכדימ
הט על צד הריכולוציוני־ים, כשיהיה צורר יתקוממו

. ששיט טיליוניט אכרןם .

י חדשות היום. .

<חד הפרעות).
לדבר על אדוח הרושם, שעשו הפרעוח
הגוראוח על הםושבית היחוריוח שנשויץ נטעט

שאין מלים ואי! 'נולח.
חלק טהטושנוח. האלו: אלד, שהפרעות ננעו
אל עצטם ואל בשרם ורוב הציוגיייס והארציים,
שרויים בצער שאי־אפשר לחח לו זאיות שם־חאר.

די >.ם איטר, כ־ סטודנטים וסטודנטיות לא
 פלנדמיח םרוםיה בנוםח בוה ו "אנוחיך

מעטים קבלו

מכתבים משרץ.

איה!; אנל הטחולליס נה התפרפרו על טעשה
אלםיח וה, עד בי פני לעוות הפיליציה והפוליציה

הבירניח הנינח על חופש המחולות ...
כעבור יםים אהדים ואו נודעו כבר לבל
הפרטים ע"ד טעש• חיות הטוף נבל הסקוטית
הםוונים, וםטוונטים אחדים כנר בנו את םתיהם,
והנה האנורה הם. ד. הסקוטית קואה לאיות נואם
לדרש עייר הרוסה של הםטלכת, כטאתים איש —
וכולם יהודים םלבד הנואם — וזקעיבו קשב רב
לפלפולים ארוכים ויבשים, הידועים זה נבר לבל

קוראי העהינות הרוסית...
יהניאס נאם, והקהל שטע: והכל נטנוח-,
נטווה. ועלאדות הפרעות לא נאסרה

אף ם ל ד, א ח ר. ו
השסועות הכאוח מרוסיה נהיות יותר ויותר
שבניו!, םחנת בכליון־עינים םטע לפיטיננ לככוו־נוואות וערר "הרוסים", הנערות הס. ד. והנונריות
החפש, שט ידנרו פליחנוב ולינין. ורכ השיחות
כאולטי-העמות !השעורים סובב על החנן חוה.

והיה ננא איוה ציוני או ארצי ונקול רועד
 דטעית היא טידיע לנגופיה על "דוסים"

ועיניס מלאות
איוו ידיעה, "1c'1 בנחה לאנן אח הלנ לעולם, והנה
אהת הנערות ע!נה נסו נדי לצאת יוי חובחה:

הס'...
כן, הרנה הרוניס,.,הט...ואת היא קונטו־

ריבוליוציה ".
אבל לשיא, פליחנונ וליגין אינם נאים.
עוברים הם בג'נינה. הלא נם שם יט ערר... וצריך
לישן את הינש הלאוטי באוהם הלבנות, שאפשר
יתעורר בהם הרגש חנורנני הוה לקולם של רבבוח

הקרבניח.
אך הנה — סוף טוף וגס בניו( יהיה םיטיננ.
והםיטיננ הועד לערכ השנח הענרח, בעשירי

כנוביטנר.
בשעה הקבועה ונאתר האולמים היותר נדולים
של בירן התאספו יותר טש?ו םאוח אי«: סטודנטים
םר נחום וייהםבוג.6יעלים ונם פוופיסיד אחד — הפויפיפור "הרוסי",
הקהל םחכה לביאה הנואסים, שיחוח קלוח .
בלבך, — רםי אחי האנשים והנשים האלה נשפךשאין, מ־וטה וגם צחוק. "האסנם, — חושנ אתה
בעת נטים? האטנם נין הקהל הוה 'םצאו טחר־
טחרתים יחוטים ויתוטית, אלטניש ואלמנות

חדשים?." פה, באולם אינך םרגיש וח.

לפגות על ימין ועל שנואל., שכך עורה נודה על זרעו
של אברהם להיות מדמם לר־נלי כל מיני הוליננים ואכוריש

ולחלום על קונםטיטוציות בעעת יציאת נשמה...
כמדומה שמד, ש צ ו־ י ך לעשות אפשר היה לעשות י
לפני עשרות שנים לאהד טקרא הר"ר פינםקר את קריאתו

הגדולה.
בפלפולים, כשיטות, בנענרעיט להיט, כחרוויש יפים אומאחר שהשיבו ל"דיו־ פינמקר בעקיצות, כהלצית,
פחותים, אברו כני ישראל rK הריד הנרול שהיו יבולימ

וצריכים לעשות אז.
כשהופיע הדיר הרצל עוד פעמה ה-נקוה, ואולם
בני ישראל בחרו גם אי »ש8י חהו ולא כישע ופדות .
עתה אנחנו חוזרים על האולר. הישנה של החירות
ושל הזכיות ואיננו חפצים לראות את'האנמ האיומה.

והאמת האיומה היא, עואין תקוה לישראל בארצות
נלוהו, שבאבק רפס ידמם נכרנלי החמורים .

האמת היא שגדולה ועצומה היא השנאת לישראל,
אחת היא אם ננלד. היא בכל תקפה ועצמה כבעת
נלו"ד, ותופעותיה.האחרונה ואם כםתר ב פ ל.־ ם ו פ י ה האנטישמית ככל
האמת היא שאין בכתם של כני ישראל עשוקימ
ורצוצים להלחם עם כל העמיפ התקיפים, שכלם חפצים
לבלעו לחשחיתו, אחת היא אש במיתה חוליננית פשוטה

ואם במיתח דימנית של אכי&ילציח.
• את הזמת שישנו לעבש ישראל לחיות בתור עש,
להשתלם ולהתפתח ולמלא את תעודתו העולמית מכיריט
רק אנשים הכמים וצדיקים נולדיטיר סלביוב !מםפרט של

אלה אך אחר או שניט.בגל דור,
ישנם גס, אחרימ ד&דבדים. לפעמים מעין זה

ואולט הם רק מדברים ולנפ כל- עמם . ?
והאמת היותר איומה היא, שבעיקרו של דבר אין
העמים חפצים עוד להכות עד שימותו י בני ישראל מיתה

רוחנית והט ממהרים להמיתם מיתה גשמית.
י מ אין:עצה ויאק תנונה נגד:ההמון חנרוליהה־לר

וטגה, הולך ושוחט.
, '?'" [?' יי'כי אך הבל המר, נל השיטות-וכל ההמצאות נגד ?? 1 הפשט'הגדול טל המוחי,
בי אתת היא להמון»o צדקו הליברליטיואם צדקו
הפוציאל־וץמוקרטימ, אט צדק בעבעל' ואם; צדק נ:עדנ־

שהכחות עסוקים כמחשבות אחרות, שהידים מ1רמ1ה
עתה רק למלהמה אולהננה, שאין איש חמין עתה לחשוב
על נורלו של העט ככלל ועל עחידוחו, שאין איש מוכשד

עתה לשיש לב להבריש הייצאיש מחוג היום,
יודע אחה את כל הםער שבלבבות ואח כל הפחד
והתקוה שבהם; יודע אתה את כל הנובוכת, השעמום
והבלבול; יורע אתה את מצב הרוווות ו»ת הטבות
המולידות אוחו! יודע אתה את השטיח הטורדניות
והפרוות המודרניות שנהיית לאט לאנו לאמונות,
יודע אתה את בל !ה וכיוצא בוה ודנש האווריות שבלבך

מצוך להניד אח אשר עש לשכך ויהי &ר,.
מה שאפשר .לך לעשות הוא דק להוהר כלשון,
להמתיק את מרת הרין כפי האפשר, לבלי להרניו לבלי
צורך את הלבבות הנרגזים נם כלי !ה ולעלי לפנוע
בקדושתן של אוחן האידיאות שהכל מוכרע נפש בשבילן.
ואולמ מוכרה. אתה להוהיר ולהזהיר : החעשתי!

איש לא ישמע לדבריך ואת שלך צריך אתה
להניד . אם לא תניד והיה כך חטא...

לאחר הוכה הקישינובי הראשון ה!נויס אחד מגואלי
ישראל ככל גאונו והדרו. הא לכט אדן! קרא לפניהם,

לכו עבדו אותה ומצאו טרנוע.
.איננו הפצים? קראו ה.בוכים?.

לאהד הזבח הויטומיר' ולאחד הפרעות הרבית
שהיו בעשרות ערים נאפפו .שלוחי האומה בפרלמנט
העכרי' וימהרו ויחליטו; כל יהין כל איש להציע לפנינו

הצעות ארציות לדורי דודות ולנצה נצחיוו .
כאותה שעד, נחתם נזר רינה שלהאו8ד. האומללה!".
חפצים חט.בני ישראל ?לחשאר פגלוח בלומר

להיות גחוניט חמיך לטבח.ולמשסח.
ואם בוחרים הס בגי ישראל בכלנות עולטובדראון

עולם טה יועילו כל המעשימ וכל חפפעלים ?
מה יועיל ישראל זצנויל במפעלו הנדול ? טר.
יועילו כל אוהבי העט כאמת ובהזמ לב? מד, יועילו בל
הצעקות וכל . הזעקות ? מה יועילו כל חכקשות וכל

התחנונים־?
אחה קוראו ,הצילו!• ולך, עינים נדרשות של
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כי הגידו טה שתחפצו ולי אין השמית האלה
נונידים דבר. יודעים אנחנו שראסקאלניקים כעלי בתים
הטובים, מיישבים ומתוניס, הולכים והורנים, הולכים
!שוהטיפ. יודעים אנחנו שהמיני המוני אכריפ !זילייש
יהורסיס את בל בתי היהודים ומרבים לשלול שלל ולרורונ

אנשים נקיימ לא פתות מן ה,חולינניש? המושבעים,
ואים כל ,טובי העם הדובי', ,נבחרי העם הדטי"':
איות ה. לב הטוב' של העם הרוםי וכל המרות הטובות סלו ?
מי שט לב לבל אלה הוכיחות הנוראות וההרינית
טכ*יהם לא נשמעו ? מי שש לב לאבדן של עם 0לם ?

נוי שט לכ לרם הנקי הנשפך בראש כל חוצות ?
ה.ט.יבים' וה.מכירים' ומבקשי החופש וכל מיני
הץסידות הטרוגרמיבייש' למיניחם חושבים להם 'לעצמם
לדבר גדול מה שאין המ כעצמם מכים את היהוריש ומח

סאין הם בעצמם טנריש את ההמון ביהודים.
ככה היה. ככה נעשה וכמדומה שאי אפשר היד.

להיות אחרת,
וכאותה שעה עומדים להם אלה שעוד לא היעלו
ןל המוקד וגהנימ מן ה.כתב' החרש וממה שהעהונים

?וופפו אילי בלי רשיון קודם לדפוס .
וערוך הוא המוקד ומוכן הוא הטבח ובני ארם
יתנו לה...018חים לחיל אשד עשהה ובתנועה" ול"הנחוה' שאולי
ונרמה הוא עם ישראל כלו לאוהו הנער שעליו
תספר האגדה, שנם כשהושלך כין החללים והוא נפוח

רעב תבק וגשק את אלילו... י
עבר עליו אליהו הצדיק, הוכיר לו את אלהי
ה8טת, אין הנער שומע... הוא מת מתיר חבוק ונטרק

לאלהיש אחרים ...
גט ובר הצדיק איננו מועיל במקופ שישנה אדיקות
באלילים, עצלות הטהשבה וכהות הדגש, ומה גם ובר
פונוריט, רבךי אנשים אשר לבם ידוה למראה הכליון טל
ע0ם, ואולט אין ברוחט הכח והעוז לטשיד אחריהפ את

ההמון ולקרוע את טנור עיניו ביד חוקה,
גשוך את שפתיך עד זוב דט ודבר לא יצא מפיר!

ואולם ישוו עוד רגש באדם ורנש האחריות שנ1!.
י הרנש הוה מאלץ אותך לדבר אף אש יורע אתה

ומכיר בהכרת טרודה שאין איש שופעלרבריך, י
..' יורע אתה' שרלככות י סדורים בעניניט - אחרים,

־ .': : ,'•1 .י ̂*r-,"' ־י.. .

של הדיר םינסקר וחבריו יית"פ חפצו למית בידי אויביהם •
וגט אלה המטים p הטעטיפ אשד שטעו לקול
דקריאה הגדולה נט הט בחרו דק להשתעשע בתקוות
וחלומות, לשנות ולהשגות, לטעות ולהטעות, ולא למצא

טקוס 'מגוט ומפלט נאפת.
•ובא המלאך המשתית ות־בו מרוט?! ובבתי ישראל

שטה והרט, הרג ואנדן, תאניה ואגיד. •
ורואת אהה את בל אלה ולבך נמש ולבך לא ימלא

לתביע דבר.
כי אין pwa ואין ש!מע, כי רבה הזעקה, גדלה
האנחה, ונס כעת הבליו! והאבדון עדיין טשתהויט בני

ישראל לאלילירש אשר בחרו להם.
.,..וגם אלד, אשד לפניט מאסו.באלילים התם כורעים

עתה לקט י ברך נטהר או בגלוי.
? כי גט אלה הקוראים לעצמם . ־ציוגיט' מאמינים
באמת רק בישועה אשד הביא לישראל על ידי הליברלים

והםוציאל־דיםוקרנויפ,
כי אין אלת רגןוראיט לעצטם .ציונים' חושבים

עוד באמת על השיאה מן הגלות •
כי גראה צ ל תקוה לאימנםפציה !תכף הושלכו

אחוד צל הדעיונוןן על אכטואיטנפיפציה.
. ואם נם אין פוף לקרבנות אשר יוקרבו לאליל

חאיטנםפציה עור ד.ע6 טרבה להכיא בנפש הפצה •
עור העם פקיד, לזכיות ולחירות פדיגית וחושבים
שכדי להקריב בשבילט כל הקרבנוה, עור העט שוכח

בי אין הטתיט צריביפ לוביות..,
בי אד שוה כית הקברות גריל ישאר י מכל ערי

ישראל, טכל ההרג הודול וההרמ הרב ,
כי נמ אלה אשר אול? ישארו מן הוכח הגורא
ואולי יוהן להם הוכות לדור בקאואן או בולריטיר הנה

גט בבואט קאזאגו, או ולריטידה גפ שם ימותו.
בי הזכיוח — זניוח, והזבה — ובת.איוו זכיות
אולי יתגו אלה העוטוים בראש העט הרוסי ואת הזבח

עורך. העם הדוט' נעצמו,
יי' כי בכל אלת השטות שאנו קוראים לשודדים
ולפורעים ,חוליגניפ' ,נעלי המאה השחורה' אנו רק מוגיט

ומדטיפ את עצמנו. ;
• אמנם' :ישגה נם.מאה שחורח', ישנם גם .חוליגנים•, .
̂ולם כוגלה כן נם באלה אין מספר וסוף' להם ובלה ו
יעשר גוהודים בכל עת ובכל שעה. . .

קשה להב;עעתך,;רבר אמת בהיר. !:כין! הלבמת
נכוניט, המוחות מבולבל?*,'. ורדים רועדות .

̂תיבלאשד ידהש הלב:. אין קשה להביע עתה'
̂עןהפצעיט ולהטיף מוסר לאוכריט. ','?.y,|5 יאתה pen למור מלח על '*
יש דבר נחמת TBa -־̂•'ו־טידגו; איננו — שב

#'.'
'

' האוהב מוכיח לפני בוא עת הו1רט,! אחרי אשר בואייי< ,
.''.?;}'

תבוא הוא יושבוטקוגן.על וקברים.,
דבר ד' בער באש בלנ ירמיה לנןני' החורבן ופיהו
מלא אלות,,חובחות וג̂צות; אותר.,אפר£ij' ויהי החורבן

הנורא הוא דק בוכה על ,שבד אחיו. " f, , י.
בכל אלה לרגעים הוא רואה .איור. הוכן נ&ב

התדבנות והצרות, ואולם לרוב הוא טלא'||וש.
יש אשד.טתרוטם הוא ער לנובת שןויקים, מצדיק
את הכל ומקדיש את הכל: ,תדעויפ;לבקריט רבה
אטוגתר-, .יתן למכהו לתי,, .גש« לבבנו אל:כפיט אל.אל
בשמים• ואולם לרוב תא רואה את אשר לפניו ויודע כ'

אפסה כל תקוהיוגט השטים סנוריפיבעדגו.;?:
כי אמרתי: נפץ תנפץ את עט הםופריט אשר לך

ביט' דרג. ואבק אלד.. שיט נעטר פיך!
אל טי תדבר ועל טה תדברו ובח גורא אשר
כמותו לא הית מימי נוד» היה ואץ עזר ואין תקות ואין

אל טה לישא עי!.
כי "וכרוגותיגו" טלאיט רשימות אלה ש.נדרנו על
קדוש השם'• ועל שפ מה ולנזז נערך הזכת האחרון 1

בי אין וזפין עיר להעביר את ישראל על דתו ואין
ro עור על קרוש השט והובמווו! פתרבות ומחרבות ואי!

אתה דואה קין וסיף לה!: .י'
בי בל עור שיתיו ישראל בנויט יתיו תטיר, טרף
לשני כל היה רעה, כל ?שנאה וקנאה, דצח.ונקמה.בכל
אשר יפן ישראל יראה -אך שוו , וחרג. וה חלקו. ומת

גידלו!
בי חפציט חט גגי ישראל. להיות בגלות ולוזשאר
בגלות, כי חביבים הט,עליהם,פל אלו, חהודנים ף4-ודריט
איתם,.כי ך-וינל. הורגלו אל הנוכיתואל.השבטיט וראיט
הס לצאת מן ועלות פ!;לא יש0«ו.ע1ד.קול.נוגש.:•' ';'
•כי אך 0ת', טעט־טבגי.-ישרי»ל;י«עו לקילדגןריאר.

.'0ד הזבח. :י



טרח אקסלרוד, וננרכות ,חוו דווימלוציח הרוסית ו
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לה כף.
ואחויה דגו נא־כה ד,,נינד", מו מידים, אותו
הציר הרוסי שעל ארוחו דנותי למעלה, הוא אחו
 היוחר טצדנים של וו"נונד", חנרהו וםנטאי

סהנואטים
הם של רוסים אטחים, חנועוהיו—יהודיות ונםנטני

נעים — לאון של נל העלמות הבינריות .
דנויו היו כעי! המשך לדברי הנואמת שקרסה
לו, ורק נהיר כא־נת הפוולטויט היהודי הרבה
לדני ע"ד עי־ך הקוגטד-רנוליתיה ואלה דבריו נקירונ

ונקצור:
ספק ויאוש נוראים. וח יםים ישנים שחנינו לימים"נלנות דנים טאחנו םחעיווים ביטים האלה
האלה נימי הרנולוציהוהקוג םטיםוציה— חנוחנ)ועתח
הנח באו. אנל אנהני חאונו לנו חטונית יותר

בהיהח מאלה הםחנלוח לעיניגי.
; אגהגו לא השבגו כי הדגל האדום של ההפש
ינוםר, נדם אנשים הקרובים לנו עו מאד (נדם

אחינו. — הכותכ).
ועתה — אפשר תעלה הנתונה בלב אהדים
ל נ ו ברטים בה סמנים למה היא לנו ומאתנו "ואם כן לםה וה אנכי" ו אפ הרבולוציה עולה
אנל עלינו להרהיק אוו המחשבה הנוראה,
טחשנת שקר זו טלננו. אסשיל לנם משל : למר.

הדבר רוסה?
דמי היהודים ה נ ש 6 כ י ס נעח דומה

כשטן למשחת טנונת י הרנוליוציה *ו .
עוד דוםד, הטצנ הנכחי לענן-ערפל, שפונשים
חתיוים בטפםם על הוים. החיו טינ־הלבב יפחד,
ישאו עוטר על טקיםו ויאבד אה דרנו. אבל הנמר
יטפס נם דרך הענן ער אשר יתווטס עליו ויעלה
מוף-םוף לפסגת ההר ויראה לפניו אופק רחנ, שט*

םחנוצצח וטחווח־טבע גהדרים".
כל פיווש הנהו אך למוחו.

אורגני מהעמדה הונוליוציונית שלו; ויבטיח שבךחטצאח ה"םונד" ושהוא, "תבינו" עשה או־ח לחלקמד מידים רנד נם על דנו ה"חגנד, העצמית",
אתרי וה הציעה מוח אקסלרוו החלטת ארונהיענוד גם ה"נונד" בימים יבואו,

באורך הנלוח שנה ידונר על נל השאלות שנעולם:
על השוואת וניות הנשים עם זכיות האנשים בנל ונין
יחד הדברים נש םתאה ננד העוונים פרעות ועור,
שלדבריד, נתקנלר, ביוחר םשלש סאות קולית נעוו-25

כנגד.
עוד ד9עם אזניר, כי באולם היי יוחד משש
מאוח איש והציונים, שהיו באולם לא הרימי אה

ידיהם לא נעד ולא נננד.
הנאספים לא ישר נל הםיטיננ ווה,אוח הוא, כ' נם נעיני הווב הטחלט של
נעת ההעטדה על המנין יצאו סנטיך קטן. אחד
הציונים הציע — על דעת עצמי — הוםפת להחלטת:
תחתלטה,"באספה, שנה, השתתפו נני... לאומים נתקבלה
את ההוספה הואח דחו כמובן. יא! קם ארצי

*•-הד ויקרא : kiish; ו
שריקוח, צעקוח — שעריויד, ו כידי בונרי

אחד מתנוצץ קנה־וונה ועלמה אחת טחעלפח.
ד, י ו ש ב ר, ־ ר א ש, מות אקםלוווו

צויך לקרא לפוליציה.
ונל הסצינה הואת נטשנו! יותר מחצי־שעה .
ער שבסוף םתנודדים הנונדיים ותם ד. שרים אח

ה"קדסה" והולנים לנתיהם.
ובמה, שאלתי את עצט', גשובי מהטיטינג
הוה, יורד ערך פונרום רוחני נות טהפיגמפים

האטתיים 1

והציונים יחד עט הארציים יעדנו נם מצום
טיטינג נשנוע הוה, יגאסו נךעסי, חו"ר קלויוגר

יעוד .
") סננונו, ממש, של הא-ון מידים בא-בת הבונד .

שטיין, אש צדק פליהנוב ואש צדק נר פליגתיה דיל־ה—
היהודי צריך להשהט ...

מכל אלה הוביתות והטעשיפ המבהילימ א:' שומע
V רק אחת ז סמי מכאן את ־יהודי! מה לו ליהודי ולוז־רות
מה לו ליהודי ולוכיית? 'לך לו היהודי לעזאזל עש כל

השיטות והדעוח שלו גס •הד!
כ• נם חלומות האםיטילציה וט לכל הפחות בנוגע
לארצות למורח אירופה אך תלו8ות של שוא, יען כ'
השרוך הוא דק מצר אחר: כני ישראל ח£צים והאחרים

אינם תפציס.
שיי הידוייץ הנני צריך להניד לו, שהוא שוכח את העיקרכ' לאהד שאני מכיר כצדקת אחדור. מטענותיו של

שנש השמד לא יועיל במאומה.
כ' דבר אמת נכון וקים הביע לפנים טקש נורדי',
שאש נש יהפכו כל כני ישראל ב-יט בהיר אחד לנוצרים

גש אז שנא ישנאום ורדוף יררפום.
וטוםיף אני על זה: נם אז ינום ונש א: יובחוס.
כי אם היו כל אלה השרווינש וההרוניש בובה
האחרון קוראים למעניהם; חגונו I חנובו!. נוצרים אנחנו!
כנואלכש אנו מאמינים ! נש אז לא היו החוליגנים חדלים

מהכוח ומהרוג.
הכף לאחר הפרעות שהיו בעיות השמוגיס לטאה
העברה צריך היה לראות את הנולד ולהבין ולהכיר פעם
אחת כאמת: שצריך לצאת מן הגלות ויהי מה, שצריך
לכונן ישוב עבדי הדש, שצריך לעווב את הבל, את הכל,

וצריך לעמוק רק בבני! כית ישראל מחדש.
ירא אנכי שכבר אחרנו את הטיעד, ירא אנכי
שהמעט מן חמעט אשד אולי יפאר כדרך נש טבל וו
המהומה והטבוכח לא יוכל לעשות מאומה אם גפ יתפיץ

בבל לב .
ומסופק אנכי 6K גפ אותו המעט אשר ישאר יהיה
מוכשר לחשוש טוזשבות אמת ולהרגיש רגשות של אמח,
אם לא יהיה גם הוא שקוע ב0טפיטיש ובדיםקוסיוח
ובדברים בטליט. *
כי עיקר החסרון בהפטיניקה על עם ישראל
הוא השטחות שבו אהד כל הדברים העמוקים שבגיו

מביעימ לפניו,
, דא עקא שאין לגני ישראל *הבה חוקה ושנאה
חוקה, י שאין הס טוכשריט להרגיש את כל גודל העלבון
אשר !נלבוט אויביהפ, שאין הברד, עממיח גדולה ועצומה

שראל פרעות בי
ן הפוגרום באודיםה.

at.
באודיםה כבו נם«אים ע ח ה (נעח כתבי אח
מכתבי והו יוחו מארבע םאור. יהודים
הרוגים, הטוגחים על ביתיהקבוות בבתי־החולים

ה-נים והשונים, זנחקליניקות ועור...
וננל יום ויום נויצאים על המות ונטוחפים
האפלים עוד הרוגים, שלא ידעו פהם ער עתה,
ושנשאיו שם משלשת יטי האפלה... עד עתה עיר
לא הנפיקו ל נ ד ו ק את נ ל המרחפים, המות יכל
-,הודים והסדקים, ששם נחבאו האוםללים נימי האסון

ושם נם מצאם הטית ...
אל מספר ההווניט, שנהרגו ניד החוליננים
:יטי ההרג והפרעות, הוםיפו נא עוד את הטחים
עתה מפצעיהם הקשים. ביום הראשון אחרי ההרג
וכיום השנה) מתו בבתי החילים השוגים נאיויטא
טהגפצעים קשה, יותר מעשרים איש ואשה ו —

שספר ההרוגים, ניחו עם הפחים מהפצעים הקשים,"בגואה— הגירו לי רופאים אחרים -• יעלה
ל יו ה ר מחמש מי.1ח אי'ט ואשת ,

*י"" "האין זה יוחו מחמש ועשרים
קישיניונים 1 .. , אי חאין זה, לערך, עשו
קישיניובים, הוטלים וויטיטירים בבת אחת i ו...

ואל עשוית הקישיניובים, החוטלים והויטוםירים
הוסיפו נא, עיר נסח אלפים יהודים נפצעים,
וביגיהם גם נפצעים קשה, הנטצאים עוד עהה נ נ ל
נתי ההילים השונים יהרבים כאוריםה, נבתי־םפר
יננתי-צבור שונים ורבים (שנהפכו לנתי תילים ,
כאשר לא היה כנו םקים לנפצעים נ נ חי החילים

ונם כטעונות ובבתים 5וטייט .
הריני רוצת לטםוו פח עונדות אתדוח
המוכיחות על גידל האטריות , שהצטיינו בה מעשי
את הכל ,הפורעים, ועל חפצם לכלות ולהשמיד בלי הטלה
נבל הסעונות בווו , הרסו וחחריטו, את
הנל. את אדוגי הטעונות, תרנו ושחטו, ומיראה מדנר
שמא וחלילה נחנא אי וח יהווי נאיוה טקום,עטרו
החוליננים והציתו אש כבית למען תשרף הנפש,

שהספיקה להסתתר נאוחו וזכיות .
נכה עשו בנתים מםפר 33 נם 35 ברהונ
פדיוני(נעלי תנהים הגס יהווים ו נ ל שנניהם היו
יהודים), נכתים םספר G !םםפו 11 נרחונ
קרשומישונםקי, טםפו 6 5 דחוה םםיפונוי, מספר 22
ותונ טילניצני ועור נבתיט רבים נרחיבות שונות,
שבעליהם הנם יהווים, ונל הנדים בהם הם נם כן
בלס יהווים (נית ירוד', שנין הנוים נו נמצא רק
טשפהח רוםיח אחח, לא הציחו החוליננים נאש),
אח בל נח/החורוות והסנריקוח, שבעליהם
הנם יהודים והגרים נהם גם נן כלם יהודים, הציתו

רחוליננים, אחרי ש ה ר ס ו את הנל .
ונה הציתו אש נבתי־־חרושת של קוחשלניקיב,
של ניםירונסקי, של נריםלנ, של ווייםםן ושותפי,

של וויינשטיין וננו ועוד הרנה כטוהם ...
נרהוב םיחילונםקי, הניר, מםיר ;:2 העוטר
נ ג ד הונע(אוצאפטאק! הסיחילוני, יצאו כל השכנים,
הגרים שם, מטעיגוחיהם . חאנשים החאםשו ויסגרו
נתצו האח!־!! ואת האנשים והילדים ובראשם מר
על ננ הניח ,..הילםן !נעל משפתה של י"א גפש1 שלחו להםתהו
שוטוי הפוליציה טישבו ברבע הטיחילובי מגנר,
ואו אח נל הנעשה טוצו, ויעלו על הגג, מקום
שנםתתוו ה־לטן עם הגטים והילדים, ויחלו לירות
טאקווחיהם . הילטן, הנשים והילדים החלו לצעוק
ו"ירהטו" על האומללים וירפו מהם ,ולנקש רהטים מאח השוטרים ,שימרי המרו",

ננירן יוםר קיפויטט מאת פרופיטווים ואנשים
חושנים אחרים לאפוף גומת לטובת הגויקים.

גם נלוונה , (נינה וציריך אומרים הציוגים
לערוך םיטיננים.

חרטונ י.

ומות הפרעות. ממק
המאורעות בצרניגוב.

ביום 20 נאקשינר היה בצרנינוב פוגרום
נוול, ונל טעוניח היחווים ינתי־טםחרם •נהרסו עד

היפוו .
י עוו ימים אחויט לפני היום הנורא הזה,
נתפשטה נעיו עםועה שאינה פוסקת, כ' יהיה
פונוום ניהידיס. אגשים בלחי גוועיט הוטיגו את
אכרי הכפרים הםנזוניש לבא אל תעיר ולבוז את
 "הסאה

הין היהירים ועשום . נחאספה ונהרכוד,
ואנשי הצבא אי אפשר ,השהיוה", וננפחד, דנרו, בי לקיות לעורת הפוליציה
אחדים טחבוי הדומה הציעו להודיע מכל !את
לנוף ויטה, אבל רוב החברים וראש העיר בראשם
יראו פן ירניוו טח אח האדמיניסטרציה הסקוטית .
שו הפלך הנםית, בי חוא לא ירשה. ביום הנובר
לעשוח שוס טניפםנוציה, לא פטריוטית ולא אחרת .
אבל ביום 23 אקטיבר הלך מחנה נדול של
חוליננים ואנויס דנים שנאו מהכפרים אל שר הפלך,
ויקבלו מטנו את חשונת הקיסר, ויערכו בחשחתפוח

מאח הילטן לקחי המשים וששר, רונל, נלהונו,
שהיה אצלו, יאחר משכוהו להונע ...

שם ישנ שו הובע (פויסטנ) עש שר נדור
קוקים .

השוטרים הוחשנים הניאו אח הילמן ויספרו
לשר הרנע, ני בעלוחם על נג הניח ירה בהם

הילמן מאקדח .
את הפקודד, ," נם שו נווד חקוקים כנר את הילטן,"הכו!" צור. תיכף ש־ הרנע, והשוטרים קיימו

ויכהו כתובו, הילמן נפל ויתעלף...
השוטרים חשנו ני הוא מת וישליכוהו החוצה
רנע, הרימה את האומלל ותביאהו להקליניק שלוענלח ה"עורח הכהירה", שענדה דרך הרנע באותו

הפרופ. ספישקי.
את האוטלל השיבו לתיים, אולם טה םםיכנוז

נרחיב 3ריחורונטקי חפצו ההולינניט לאנוסהיא םחלחו ו
נעיד, עבריה ויפשטו את נגדיה וגם את נתנתה,

ובהיותה ערומה נסה ותמלט םהם .
הנעוה חאוסללה רצה דרך הרחוב ערומה.,.
וחקוקים, שחשנו ני נשתנעה (כי לולא ואה היו
̂ באלה היו) , שחקו ועוד עוצרים אוחד, ומעשים
התעללו בה, נהניתם ־איתר, ואת נופת הערום

נננייקיתיחב .
הנערה נאה עד בית ההולים ושם נפלה

מתנוססת ברמי פצעיה ...
הנערד, תיה, ונמצאת ננית החולים הענרי,
אולם פצעיה אנושים ולהם נוספת עוד טחלר,

הקדחת ..
על הפויםיפ, כרחוב ניקוליבםקי, עצרו
החוליגנים ענלה נוסעים, שבאנו טעיו קרובה, ביניהם
היו שלשה יהורם יאוחם בררו החוליננים ויהרגום .
נרחיב טוסקינסקי, שעל הפויםיפ, הונו
הפרםיפי לעיני ער הרבע והשוטרים, ';יעטרו, ראוהחוליגנים נ' יהודים, כיום נ"א, על יו שער הונע

ושחקו ,
בטערה אחות הרגי החוליגנים אשה עניה הרה
(אחרי שההעללו בה נאופן נטה מאד ו א זז ד י
שהרסו אח ביחד,—קברה/אח כיסה פלחי ויוציאו אח

הילד וישליכוהו החיצר, , י.
על הפויםיפ חוסו החוליגנים ביר. תפלה, את
םפרי התורוח יךעו לגורים !את השמש ובגו הוגי .
אשח ענריה בםלונורקה נקשה את

החוליגנים לנלי יחונו אח נעלה ואח בניה,.,
החוליננים הבטיחו לעשות את שאלחה רק
ב ה נ א י כי ההקע סכי! ננטנה ועוד טרם אנוו
חושיה שחטו החוליגניפ את ילדיה ואחר אח בעלה

לעיניה.
אח האלטנה שרה ושלשת ילדיה מצאו

החוליגנים בטרם הספיקה להוונא.
האלמנה בקשה אותם כי 'הונו אוחה ולא

יעשו רעד, לילדיה .
החולינניפ הניחי לעיגיה אח שלשה הילדים
בארון, וישליכו את הא"! עם הילוים,' מהקוטר,

השלישית החצוה, יאחד ש־>ט? אותה.
שנים ס־ילוים נשארו כחיים, אולם מה

אנושים פצעיהם של היתומים האומללים האלה.
בי־הוכ הילובקוכפקי כרתו ההול־ננים אח אפו
ואו,\ו של היהודי שלטה (שם סשפההו לא נודעה
עוו) ונראוחם נ' עור לא מת נקוו את עיניו ואהר
דרםו אותו נוגליהם , ובה והעללו נו לערך

חמשה עשר רגעים , ער אשר יצאת גשטתו.
במעון האיטללה חיה , הטוברת עיפות, טצאי
החוליגנים בלונ עופות , ויקרעין למרים ואחר הרגו

אח האלטנה האומללה , .
נאודיםה הית הרנ נח גדול כה נורא ונה
איום ער שלא יפלא אם וכים םתושני אוריםה
ביחוד צעירים וצעיריח (שלנגר עיניהס קיו העובדות
הנוראות) נשהגעו ביטי האסון הנורא ונם עתה אהדי

שכנר חדל.
ולא יפלא נם אם טשינעי האסון האוריםא•
האלה רואים ננל אתו ואתר טתישני אוויםה רק

חוליגנים .
ותוצאות הפחד חוה הן, שאחרים מאלה
שנטרפה דעתם טאנוים או חפצים לאבד אח עצטם

לדעת.
והיום וזייתי ער ואיה למהוה איום ונווא

כור, :
נוהונ פריאונרושני הלך צעיר אחו, טעיר
 "הוי

קרטיצינ, ושטו וו. כהן ויהל פתאום לצעוק ו
הוליננים, הוי תוליננים ובעיר שחנטצאים נרחיב
קרוב להצעיר , החלו להתגונן ננל עכר הרחוב,
אם נאסר, נפצאים שם תוליננים או לא, הוציא

הצעיר כהן מכיסי תעד וישחוט נו אה צוארו.
אח הצעיר הנשחט הניאו לנית החולים

ושם םח בעוד ונעים אתרים .
יעל פי היויעית, שנאספו אוות האומלל
הצעיר , גידע ני «ה הצעיר, בהיותו באידיםה.יביט,
האפון וההרג, נשתגע . לפני שלשת ימים — ונל
תישני איויםה נם האנשים הייתר ק־ונים וידועים לו,

נרא? לו רק כתוליננים.
צעיר אומלל! הוא חדל להאמין כאדם, יהיה

נם חיותר ישר והיותר חטים וחף מפשע .
זלמן אי צים .

שר הפלך חפלת־הידיה ואחרי נן החלו אח הפוגוום
נגד היחידים .

דגו הרשו ויבוזו »ח טעונות היהודים ונהי
םםחום, !אח הםתיוות שרדו לעניני הפוליציה ואנשי
חצנא, שעמדו נמניחד, ויתכוננו בקרירות לנל

הנע«ה םנינם .
ייצאת מן הכלל, ונתר, על איוית המקוים המעציביםפפחוים , הויט־, העירונית נחאפפה בו ביים לאספתביים השני, יום 2i אקטינר, נמשך הפונחפ
̂האלה. אחדי כן החליטו להודיע טזאר, לועו.־.טטוצייח המקומית היא האשמה בנלשנתהוו נעיר ותחליט פה אתר, ני רק ה א ה ט י נ י - ולבקשתו למסור אח הפוליציה נירי העיר עצ

ולכונן טיליציד, עיווניח .
העיו ליוי הפורעים שיהוםוה ער היםור .השקיפיה, אז חמסיו וו האחרונה מכעס וטגקםה אהבה 'האונגי על הנהנחה הרעה של האדמיניסטרציההדופה 'ואו, כי אם ישלחו טלנרטה לניף ויטה, א-.יראופיים הם הפרטים האלה : אהרים םהני'
לא לבד שלא נםנרי חנויות הי"ש של הממשלה תינףםענינח היא נם העובדה הואה: ניום הפונוימ
דגליהם האוומים ושיריהם ננד הממשלה ,ציות תפיםניוה, שערנו ימים אחוים לפני !ה, ונערהפוגרום הזה. ביהודים לנקום נהם נער הריםיגםטר-טלאני ער ר,;לך הושר, להם ונס נקש ם לערוך אתי ו ת ו שבשאר הימים. הפורעים אמרו נפהבנקו,כיאם להפך היופחוהוח שעות אהדית

םטחו־וב (פ, טשערג־גינ).
ליהווים ניחם קירונ. כלי םפק פעלה על היחס ד,ו-הנוע בין היהודים ונין הגיצרים, שהמיר ההיחפועיו נענועים לפני הפרעיח הרגש 'חם שגאו,
עשרה שנה טעטו את טעם הפרעות ועקנות הפחדהסתה יוועה... יושני עירנו, שעוד לפני אינן-
ההוא עוו לא גמהו טוכרוגם, כשתרגישו אח הפרעות
רםטשטעיר, ובאות עוד הפעם, החלו להשהפש
לפניה, איטי על בעלי הרכוש הגוצרים, ני אםנאסצעיט שונים. הלנו להפקידות הסקוטית יי־ופםי
תפתיוו נמרה לא מעטה את נעלי ההון הגוצויםתנךינו, פרעות 'ציחי את העיר נאש. דברי היהידם
ויבקשו את הפקידות הסקוטית, ני תשתטש נאטצע'
הגנה נגד הפרעית , טה עשתה הפקידות 1 קראה אה
נל יקירי רןתא היהודים והגוצרים יתד, ובעוום
יושנים ומבקשים החנולות ואמצעי ,חגגה גנר
הפרעות באתים בצרה, התפרצו לאולם ניח הספר
התימני, ששם היהה האספה, עירונים ונפדים, נלם
הפקידות האירה פנים להאחרונים, ולא שטה לנהמנעלי "ומאח השחורה" ייחלו לחות דעתם נש הם.
אל ונרי היהודים והנוצרים הננבדים ושר המהיו
הואיל לסים את האספה, נדנוים האלה: האספה
ננםרה ועירינינו ונפרינו האהובים לנו ידעו נלי
?pre להשתמש לטובתנו ולטונתס ושלום יהיה לני
'לאווחינו הנאטנים לנו... הונרים האלח חעיוו
תכף רעש נורא והיהודים יצאו מהאולם ותופים,
?:יהודים כרחובות והפצועים רנו משעת לשעה,דווים וסחופים, יבעור שעות אהרותאחרי האספה הנו
עטע בוטה והיהווים, נטיינן, התתנאו. נט>;היםריוה הפורעים בי2וק וקול הפרוע של "עירה" שלהם'־,לילה ענר נפחד נורא וביום (21 כבקר נשמעו
.'(•ריפ םכעלי ההננה-העצטית יצאו מול הפורעים,
•::!םפיים היה כעשרת אלפים איש, צעירינו לא ידו
?:'תיריות וינוםי מהעיר , אנל הושבו תכף ע"י אנשים־.־.־וועים, ני אם נאויר להפחידם . הפורעים נבהלו
?רועימ לנו, ולהם נתנו אקדחים ונטלתםת תנופה
ג ותמו רגעים אהוים עם צעירינו, שםרניהם היו
פתפוועים מחו אחרים ונפצעו רנים טאד . דפרעיתי־ פיס , וינצחים. סצעיויגו מת אחד וגפצעו אחדים ,
נשעכו םיום הראשין 2-11 ה"! עד ?Vt . הפורעים
שדדו את כל ההנייות והרנה בתים ויחמסו אח
הרבוע ולסוף הציתו את תשיק ותשרפנה נם הנייר,
?־,נוצרים. הרבח יהודים עשירים נשארו בעירום
בחופו בל ונעיר םדנש תםר להם. עורה דרושה

הנף .
הכחובח למשלוח הבםף:

OrapoflyCt, AJ'". Pan. Hluci'pcoiiy,
כן־תטר.

סימפירונ־ול.
יום מר ונטהר, קטל והרנ רב הית לנו יים
אשר הנינו על אחינו נפלו לפני הפוועים !יותרי* 1 אקטיבר. ארבעים איש מאתינו ואתרים מהנוצרים
משלשים איש נפצעו פצעים אנושים ומסוכנים לנו

ונים ענפצעו נפצעים קלים וטחופאים בניהם.
עוו בנקר השכם כשנחקנלה היריעה על דנו
הטניפםט נאסף הטין עם רב אצל בית המערכת
והטלגומות נקנו ונקיאו נרנשי ניל וששון, הרהיבית
נ:1לאי המוני אדם איש ואשד, מכל המפלמח ועל בל
פנים שמהר,, ובהמון הלכי אל בית הםוהר ויעחרוו
אח האסיויפ הטויניים ומשם שבו אל גן העיר
וינאמו נאשים לכבוד היום. אך עד מהרה באו אל
עם חסונה הקיםר וטננני הצנא לפניהם. הצבא הקיףשערי הגן בני ה"טאה השחורה" והפוליציא בראשם,
וסנר את כל מבואי הנן ולא נתן מנוס. והחיליננים
בסקלותיהם והפוליציה נחרנוחיהם וכאקוחיהם נווו

על ימין ועל שםאל ולא הםו על נער ווקן.
י החקירה ובדיקה הרופאים הראתה, כי רנים
הללי התונ והאקיתים ומעוטם נטקליח- החוליגנים.
הנרות לטאוח שודרו והוצגו ויקם. הנוק נדול. על
חנויות הנוצרים פסחו. כן שווה בתים'רונית ונפצו

י־ כלים והתלונות.
נו ביים התאספו לאספה יועצי העיר אל
הדומה העירונית, ויקחו את שמיות העיר נידם,
ואת פקידי הפוליציא הרחיקו וישיטו החתם טאנשיהט.
וצו נתן אל חצנא לירות, אט ינסו לחוש את
הפרעות .י לטחרח היום ננקד אסנם נסו !חדש 'איה
הפרעות ובתרויעת עורה החלו להתנפל, אך צנא
הרוננים פורום עד טהרה. ושר הפלך ונס הדומה
טצרה הוכיקו םיועות, כי נל נסיו( חוש להפריע
הלננית? אך• הפחד עוד גדול והחנויות םנירוח וד,אה הסדר, יווכא בכח הנשק. אז שקטו מעט

— היום הרביעי.'
תיום בערב שבת היום הרביעי 'למיתתם,
הניאי אה החללים הקדושים לקיורהם. אי! לחאר
באמ? יובוים את ההוגה העמיקה, אח הבכיות
והצעקות, ועקיח תשבר אשר עלו שחקים. י כעת
ההלויה אטות שכולות טכנית את נגיה! יחידיהן,
נשיס צעיוות את אישן סכלנלן ואנ לבניה!, כגיס

ובנות את אביהם ואחיהם. מתו ונהרגו כני ששים
ושבעים, אשר ענוו נרתינ לתוסם או אלה אשר
הלנו לנקש את ילדיהם גם צעיוים בני עיט עשוה
ושלש צעירות. אוטיים נ' צו נתן לחים על הסין
החלש ני גם נין הפצועים אין גשים, אף בי הגן

יהרהונית היו מלאים נשים וקגוח וצעיריח.
נירא לואיח את שנורי הראש והפנינו המעותים
והפצועים למאד ועין איש לא יניום, תשים לא
הנירו אח נעליה[ יוק נראשי שטיתיהם השוודיס
על כחנותיהם — ידעו ני אלה הם. האנודיס לא
חופו את יויהם מהחעולל נקיננוהיהם גם נהאנקש
עם טו הטיה, והשוטרים סחבום לארץ נ3נרים מהים
עד מתלקח הפיליציה. היו נאלד, אשר לא ידעו ני
תפיליצי.א בקושרים ואהרי קנלמ טניר, וםהלוטות
:טלטו בורך נם ויחפצו לחםהר נניה םחלקח
תפוליציה, אך שם נםנרה לפניהם הדלה ולעיני שד
השוטרים דכים מנות אכזריות ויפצעום ונבית

־פיליציה שנו ויכום השיטרים,
ט. ד, באנאן.

בעיר המלוכד,,
— חטטשלה טשחדלח עכשו, שוזנחירוח אל
חרוטה ההחילנה לא יאוחר מחצי הראשון עול חידש
דיקבר. נבל יום יושב ועד הטיניםטוים, החד. נשיאוח
ויטה , ודן על דבר הרהכת ונוח הנהירה. באלה
הימים יחפרםטו הוקי הכחירח החדשים , שעל פיהם
ר,נחן זנוח הנחירה לפועלים ולכל אלה, עיש להם
ננסי דלא גיידי, או ננסי דנייוי, .העולים לפתוח

בטאה רונל ,
— במועצת השיוחות, שתחת נשיאות הגרף
םאלסקי, ידונו בקרוב על התקינים הדרושים להעשות
במועצת הממשלה. כמועצה ישתתפו —כפי השפיעה—
על ידי איתן אםפות הנחירה, חנועוות לנחיריר, אלגם אנשים, שיבחת םקינ העם עיי הויי-יםסות , אי
חדוםה . מלבד ואת הנחן ומת הבהירה לתאקוםית
עול המדעים, לאוניביופיטות, למועצת הטפחר
ותמנופקטורה ולוערי הנירואוח, מםפר הבו' המועצה
ח ט נ ו י י ם םטעם הרוטטות לא יעלה על טםפר
החברים הנבחרים. כנל חמש אי שלן! שנים
יוצא החצי םהנבהרים, עפ"י נודל , וננחוימ תרשים
באים נטקימם . טלנד ואת יננםו להסועצו! ששה
מהכהונה הנדולח, עפ"י בחיוח הסינאד הקדוש, טבל
; החכם הקראי מיעיופאטאריה חננםיוח הנוצריות
וםטראק , אחד הרננים היחידים , שיבחר עייו הוער
הרבני שעל יד םיניםטריום הפנים, הםי&טי הטכרי,
הארננירני והשייך הקיקוי (של הטנרים!. חנרי
מועצת הטמלכה הנבחרים יקנלו נשנרם עשרת
אלפים רונל לשנה, באי־נה העחונוח מ שהחפים
בישיבות מועצת הסטשלה עפ"י ראות עיני תיושב
ראש מתוך טנריו הסופרים, ואלה האחרונים םיורםסים.
ברפומ רק אח אלה הדברים , שהיו"ו מתיר להיויע

על ארוהם.
— ביום 31 אקטינר נאו להטיטרופוליט
הפט ־בורגי, עפ"י הומנר. הםיפר הנהן נריגאוי
פעטראוו, הנהנים הפטרנורנים לבקש מאח וזמינות-
. לים, שישתדל לפני תקיםר עיר נתינת תנינה למלחי
ק־ונשטדט, שנוונו למיתה , ונן ע"ד נטול משפטי
־מיה נכלל. הטיטרופיליט הנטיח לםלאוח אח

גקשחס ולערוך טנתב להקיםר.
— ועד השובתים של הטפלה הווארשא־ווינאיח
הודיע להנרף ויטה, כי נאספת הכללית של הםשרתים
כסםלה, שהיתה ביום 27, החליטו להטטיך את
השביתה עו אשר חפלא חםםשלד, את דרישותיהם
הפוליטיות, ניחו עם ואת נקשו לם־אות אח
הורישות האוקונוטיות של הטשרחים הנטוכימ, מעויין

לא נמלאו.
— נאטפת טו"ל הספרים נפטרבירנ ונו בונו
חיפש הדפוס נם לספרים, היו שם גם שני צירים עול אספת
הפיעלים. המסווים הודיעו אח החל"ת אספת
הפועלים: להכריו בויקוט על כל הםולי"ם והטופיסים,
שיגישו אח ספריהם להצינוורהטיום '!.נאיאנר והלאה.
* ליפו אנורה כרוב דעות של 42 ננד 1 התלם:
להוצאח חיפש הדפים אל הפועל כנוגע להוצאת
שפרים, על אלה המולי"ם שיוסיפו להתחשב עם
הצינוורה, יונח נויקוט לבלי בוא עםהם במשא

ופתן,
— נשהציעו לפני הגרף טולםטוי את משרת
מיניסטר ההשכלה אמר: יורע אני אמנם , ני כקנלי
עחה משרח מיניסטר, נשעה שקשה להרגיע נם אח
הטטשלה, גס אה הצנור ,. אני מיצי!: משפט מור,
על ענורתי הםםלנית , אך נבל ואת אני טיצא לפני
לחובה, בחור אורח רוסי, לקבל עלי את העול הוה

ולשאת אוחו כפי יכלתי ונשרונותי.
משפטית י נבל המקימות , שהיו בהם 'פוגווטים.' — אנידח האדבוקטים ההליטה: לעשור. חקירה
לתכלית וו ישלחו מפטרבוונ אובוקטימ מייחדים לכל
הערים. וקופח מיוחדת נוסרה'להוצאת הנםיעח של
האדבוקטים ולכל ההוצאות תדרישוח. כן שלחו,
האנודת להשנח וכיוח היהודים יוויסטים לכל הפק־טית,
שתיו בהם פוגרומים, כוי לתת עווו, י משפטית

ליהודים ולתבוע לוין את חאשסים נפ-ניושיס,
— אנודת האנווות מטות לועו השביתה
חמומי 9000 וובל. אגיוח האיגזיגירים —•1)240

רונל,
— ביום 30 אקטינר היה מיטינג גדול בנית
תהרושת האלנםגדרוני , נקראה ההלטת מועצת
הויפוטטים של הפועלים : לדרוש שישיגו הבעלים
את בל הפועלים , שנפטרו בנלל השביתה, ולהנהיג
שפונה שעות עבודת כיוס בכל בתי החרושת והםלאכה.
כן ההלט לקרוא לאספות את הפועלים, העוטויפ
תחת השפעת ,המאה השחירה" ולדבר על לבכם
ולהוכיח להם את מעונתם. לבסוף נתקבלר, הויוולוציה
הואת: בשעה וו, כשהתחילה המהפכה לצאת לפעולה,
עלינו הפועלים להתאהו לאנודה אחת ולהלחם נעו
ענינינו, נדי שלא 'פול פרי הגצחון ניוי הנירוואויה".
— בביח' החרושח הפוטילוני דר'!ו הפועלים
םאת הדירקטור , שינהינ שמונה שעוח ענווה ביום .
!־,דירקטור לא מצא לאפשר לםלא »ח בקשתם. או
תחליטו לערוך אפפוח של הפועלים ולדעתי חאם יש
את נפשם לחלחם כעד:הפרינציפ :הוד, :: תהצעה ו
לערוך שניתח עד שיקצבו את 1מן;הענודה הוצ1י—
. להשרול: ביתו גיוחחה, י אך .הפועלים: החלוטו
האמצעים שיש נידם 'ולהוציא לפעולה אה קצנת וט!

הענווה של שםוגח שעוח.

-«4£». 

ברוסיה.

שלשש, שאין כלכש רנש היאון הלאומי המתעורר בלשות
עטים את-ים בעתות צרה ומצוקה ,..

רנש הנאון הלאומי כלבם ?מה היו כני ישראל צריכים לעשות עתה ל ו ה י ר.
מצד אתר אני הושב שאלה יו למעט לשאלה ריקה,
ל2י שסוף סוף אין תש נאין לאומי בלבות כני ישראל.

וו היא אמת פרת שככר הגירה נם שד־ל.
ואולם השאלה תאה מתעוררה מאליה כלבות
המעטים מן המעשים שאינט שחיש עש הורס ושםעיויס הם

לשמוע את הד דשיקת לנב הש ואת רגשותיהם הם,
לו היה דנש הגא,! הלאומי כלב כני ישראל עתה,
כמדומה ל' שאחת היו צריפים ויכולים לעשות: לצאת

מ! הנלות!
העיקר לכלי להשאו במקום כלמה עולם ורראון
:צח, לשלי ללכת שלובי יד וזרוע עם אלה העומדימ
מהחוק בהש6ך דם כ:• שראל במים, לעווכ את של
התורות הריקות וכל וזפטפוםים הבטלים, לחדול מקוות
טיב מכל מיני הוקים טובים אשר יוחקו, לעזוב את כל
השעשועיש ואת כל הצעצועים הטובים אולי לנערים
ואולם לא לעש גכוד הטרנריה של ארבעת אלפי שנים,
לקחת עוד הפעם את 0ר!ל הנודרים ולבקש שמיש אחריש

וארץ אחרד., ..'"'
כשנורשו כני ישראל מארן שפניה, החרימו את כל
מ' שיעיז לשוב. אל האיץ ההיא . או נעור כלב ישראל

הגאון הלאומי שלו ?-
נאון לאומי מעין יה צריך היה לההעורר נם עתר,
בלב שני ישראל , הצעקה: .לצאת מן הנלות? צרימה
היתה להתפרץ מלכות כני ישראל באופן אשד יראו עמים

ויבושו,
ועיקר העקרים ן לעטות את רבד ימוד ישוב הוש
לעם הנרדף לא לאיוה זשר טפל שאיוה אנשים טובים
ומשכילים טתעםקיש נו ני cs למרכז החיים, לרוחם
.ונשמתם, לדבר שמצמצמיט בו את כל הכתות, כל

?השאיפות .יכל הבינוה, כל העניניש ובל המעשים.
,בנערינו וכוקנינו נלך? איננה צריכה להיות עור
'מאצה יפה אלא ובדים במשמעם. צריבה להיות יציאת

-- - 'מצרים חרשה
: י חלל צייטלי[,,


