על החיים הדתיים בקובל מתוך העיתונות של אז

(מקבץ חלקי)

חיי הדת ושמירת המסורת היו משולבים בחיי היום יום של יהודי קובל ומוצאים ביטוי בעיתונות המקומית והארצית
ברוסיה/פולין( .תרגום מיידיש :בני גבירצמן)
תוכן עניינים:

" )1קאוולער שטימע"  -שבועון קובלאי בשפת היידיש ( 9191-9191עמוד )1
" )2אונזער לעבן"  -שבועון קובלאי בשפת היידיש ( 9191-9191עמוד )23
" )3המליץ"  -בשפה העברית ( 9889-9819עמוד )28
" )4הצפירה"  -בשפה העברית ( 9889-9819עמוד )33

"קאוולער

שטימע" השבועון הקובלאי בשפת היידיש

גיליון  - 88יום שישי 22 ,בספטמבר 1828
חיים קובלאיים ,קהילה
ביום ראשון התקיימה ישיבה של הנהלת הקהילה ,בה נטלו חלק כל חברי ההנהלה ,פרט לפרנס ליבער ארמארניק
(ליבר ארמרניק).
פתח את הישיבה יושב הראש ה' קלורגלאז .על סדר היום לדיון ניצבה השאלה של תקציב הקהילה למחצית השנייה של .9191
יושב הראש של ועדת התקציב ,הפרנס שלמה מלמד ,הציג את פרוייקט התקציב לפי החלוקה הבאה :א .מינהל,
ב .רבנות .ג .שחיטה .ד .סיוע .ה .בית החולים היהודי .ו .בית המרחץ .ז .בית החיים (בית העלמין) .ח .הוצאות מיוחדות.
בקריאה הראשונה נדונה הנקודה הראשונה של פרויקט התקציב :מינהל ,שנתקבלה בשינויים קטנים ברוב קולות.
מתחילים לדון בנקודה השנייה של פרויקט התקציב :רבנות .יושב הראש של ועדת התקציב ,פרנס מלמד ,מבהיר ,כי ועדת
התקציב עמדה על כך שכל ההכנסות שקשורות עם לשכת הרבנות ,כמו למשל רישום תעודות לידה ,אישורי פטירה וכן הלאה,
חייבים להיכנס ללא יוצא מן הכלל אל קופת הקהילה ובדרך זאת אפשר יהיה לקבוע בצורה נכונה את הסכומים שתקבל
הרבנות .כתוצאה מהדברים הללו קבעה הוועדה בפרויקט התקציב סעיף לצורכי הרבנות בסך  1999זל( .זהובים) והציעה
להנהלה להסכים לו .הוא ציין בהקשר לכך ,כי ועדת התקציב עצמה לא רצתה לחלק את הוצאות הרבנות לפי סעיפים ,כי אינה
יודעת כלל כמה רבנים יהיו ברבנות .ועדת התקציב אינה רואה את עצמה כמסוגלת לפתור את הבעיה ודבר זה צריך להיעשות
על ידי ההנהלה .לדעת פרנס גיטעליס (גיטליס) ,הסכום שועדת התקציב קבעה לרבנות הוא בכלל מעט מדי נוכח צרכיה .הוא
מציע להעלות את הסכום הכללי לתקציב הרבנות עד כדי  99,999זל' .יושב הראש ש .קלורגלאז מציב את שתי ההצעות
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להצבעה .ברוב קולות מתקבלת ההצעה של פרנס גיטעליס להגדיל את ההקצבה לרבנות מ 1-אלפים ל 99,999-זל'.
פרנס ש .מלמד בלבד מצביע נגד הגדלת ההקצבה לרבנות.
פרנס גיטעליס מעלה הצעה ,שההנהלה תקבע כבר בישיבה הנוכחית את גובה הסכום שיוקצה לכל רב בנפרד .יושב הראש ה'
קלורגלאז אומר כי ההצעה של פרנס גיטעליס אינה יכולה להתבצע כעת ,מכיוון שהעניין של קביעת הקיצבה לכל רב בנפרד
אינה שייכת לישיבת היום .ועדת התקציב הציגה לפנינו סכום כללי ,מבלי לתת לנו כל פרטים ועל כן דנה ההנהלה רק באופן כללי
בהצעה להגדיל את ההקצבה לרבנות .השאלה תועלה לדיון בישיבה הבאה של הנהלת הקהילה ואז יידונו הנקודות הנוספות של
התקציב ושאלות נוספות.
פרנס גיטעליס דורש במפגיע לדון תיכף בשאלה לגבי הקיצבה שיקבל כל רב ומאיים כי אחרת לא יאפשר להמשיך את הישיבה.
פורצת מריבה בין היו"ר ה' קלורגלאז ופרנס גיטעליס .האחרון מוציא את היו"ר משלוותו וה' קלורגלאז מכריז כי לא ייתן לאיש
להטיל עליו טרור ועל כן הוא חייב כעת לנעול את הישיבה.

--------------------------מכתב לחבר .חבר חביב!
לאחר שהמאורעות האחרונים בארץ ישראל זיעזעו את כל יהודי עיירתנו ,לאחר שכל פרנסי הקהילה שלנו התייצבו כאיש אחד
למיבצע ההתרמה לטובת נפגעי ארץ ישראל ,אפשר היה לחשוב ,כי צרות הרבים אכן קירבו את הרחוקים וכי מהיום והלאה כבר
לא תהיה דעתם של פרנסינו נתונה רק לריצוי הרבנים או השוחטים ,שתמיד יש ביניהם חילוקי דעות עמוקים ,וכי הגיע הזמן
שיתחילו להטות כתף בשילוב כוחות ,כדי להזיז את קרון הקהילה הכבד ממקומו .כי האומנם נשלחו באמת להנהגת הקהילה רק
כדי לדאוג לפרנסת כלי הקודש שלנו?..
נדמה שליהודים יש ברוך השם עוגמות נפש גדולות יותר :אין כל בית חולים יהודי ,אין כל בית מרחץ ב"חולות" ,ואפילו בית
המרחץ העירוני הוא בבחינת גוסס ורק לקראת שבת הצילו אותו בניסים ממיתה משונה ,תודות לקנאה ששררה בין רב הקהילה
וראש הקהל ,שרצו לחטוף זה מזה את המצווה הגדולה ...ליהודים אין כל פרנסה ,ואין להם כל מקום ללמד את ילדיהם :בבתי
הספר של "תרבות" דורשים תשלום ,אומנם רק כמה זהובים ,אבל בכל זאת כסף! בבתי הספר היסודיים (הממשלתיים) שוררת
ממש סכנת נפשות ,כי במוסדות המיוחדים ליהודים אין מקום ובאחרים לא מרשים (הגויים) לילדי "האחרים" (היהודים) לגשת
ורוצים ממש לדרוס את הילדים היהודיים...
והנה מתברר ,כי לא באלף רבתי ,כפי שאומרת הגמרא במסכת סוכה" :שותא ינוקא בשוקא ,או דאבוה או דאמיה" ["חוכמות"
שאומר ילד אינן משלו ,אלא מה שהוא שומע מאבא-אמא] .ובישיבת הקהילה ,כשכבר רצו סוף סוף לדבר על איך להגיע לבניית
בית מרחץ ב"חולות" ,כדי שיהיה מוכן לחגים ,פרצה מחלוקת בעניין גובה התשלום לרבנות ויושב הראש היה חייב לנעול את
הישיבה.
ואל נא תחשוב ,חבר לעב ,כי ללא מכשול זה ,היה עניין המרחץ ב"חולות" מגיע לסופו .אצלנו בכלל שונאים לפתור בעיה
במהירות .אצלנו מגיע עניין לסיומו רק אם יש לכך קריצת הסכמה של ה"פמליא של מעלה" (הרבנים?) .יהיה העניין הכי קרוב
לרצֹות את
שאפשר ללב ,אפילו יהיו אלף מקומות עדיפים יותר להשקעת הכמה מאות זהובים הדרושים – זה איננו תירוץ .צריך ָ
הפריץ...
מה בעצם היתה כוונתו של מעלה ההצעה להגדיל בעד כדי  09אחוז את הסכום הבסיסי של התקציב להחזקת הרבנות אינני
יכול לדעת בשום פנים .תאר לעצמך חבר לעב ,כי כל התקציב הבסיסי של העיר אינו מגיע לכפליים הסכום שהחליטו ביום
ראשון הנוכחי להעניק לרבנים...
אני חושב שהם פשוט חושבים ,כי כסף יהודי הוא הפקר וכל הקודם זכה ...ואם לא תהיה פרוטה למוסדות יהודיים ובתי הספר
שלנו יתמוטטו כי אינם מקבלים כל תמיכה? מילא .נחשוב על כך אחרי כן .בינתיים צריך לרצות את הצדדים...
הריצוי הפך אצלנו לממש אסון .הנה בשבוע שעבר היה אצלנו אורח שהגיע הישר מעיר הבירה .הוא כינס את הציבור בעצם רק
למתן מידע ,אבל לאחר ששמע מה לוחץ על כל אחד ,הוא הבטיח לרצות את כולם .ועכשיו ממתינים לקיום הבטחתו כמו
למשיח ...אבל לא הכל המתינו עד שבעל העצה יעזור וסוחר אחד ,שרצה להיפטר ממתחרהו ,פנה לאמצעי ישן :הוא הלשין
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עליו (לפני שלטונות המס) – וגמרנו ...באמצעים ישנים ובדוקים אלה משתמשים גם כמה מיהודינו שונאי ציון .כבר פעמיים ניסו
חוגי הפועלים שלנו לארגן אסיפת מחאה נגד המאורעות בארץ ישראל .אלא שאלה מבינינו שהם הידידים הטובים של הערבים,
נכנסו לתמונה ולא איפשרו זאת ,כשהם משתמשים באמצעים ערביים טהורים (בכוח?)...
מתי כבר יתחילו עסקנינו לעסוק בצורכי ציבור באמונה? מתי כבר לא יהיו להצעותיהם כוונות צדדיות כלשהן? מתי בכלל תיפסק
אצלנו השיטה של שמור לי ואשמור לך ויתחילו באמת לחשוב על טובת הכלל? מתי כבר יפסיקו העובדים שלנו להפגין לשם
הפגנה בלבד?
אינני יודע אם בשנה הבאה זה כבר ייפסק .השנה – בלי ספק לא .ואנחנו צריכים להסתפק בכתיבה וחתימה טובה עם כל
המנהגים הישנים ,כפי שמאחל לך,
הכל-בויניק שלך (עורך השבועון)

--------------------------התייעצות עירונית
ביום חמישי שעבר הוזמנו על ידי הנהלת הקהילה בערך  09בעלי בתים כדי לדון בשאלה הדוחקת של פתיחת בית המרחץ
ד'חול (של "החולות -העיר החדשה) .הגיעו להתייעצות בסך הכל  99איש .יו"ר הנהלת הקהילה ,ה' קלארגלוז ,מתאר בפני
המוזמנים ,כי זה מכבר יש בדעת הקהילה לשפץ את המרחץ .לצורך זה הוכן אומדן הוצאות שממנו עולה כי יהיה צורך בסכום
כסף גדול .אולם למרבה הצער ,אין ברשות הקהילה כיום כל כספים לצורך זה .משום כך הוזמנו הנוכחים להתייעצות כדי למצוא
דרכים שיאפשרו לפתוח לציבור את בית המרחץ עד ראש השנה ,ואז יוכלו הכל ,החל מבעלי הבתים וכלה בפועלים ,ליהנות
מהרחצה.
הרב טווערסקי (נחום טברסקי) מזכיר לבעלי הבתים האדוקים שעליהם לפעול למען שמירת טהרת המשפחה אצל היהודים.
בסופו של דבר מעלה ה' קלורגלוז הצעה ,שהמתכנסים יאספו סכום כסף גדול ביניהם וכך אפשר יהיה לפתוח מייד בשיפוצים
הדרושים .אבל למרבה הצער לא זכתה ההצעה לתהודה בקרב הנאספים ועל כן הוחלט לקיים ישיבה נוספת בעניין זה במועד
אחר.

--------------------------המרחץ העירוני נפתח מחדש
בשבוע שעבר סגרה ועדת התברואה העירונית את המרחץ העירוני .בעיקבות התערבותו של נשיא הקהילה ,ה' קלורגלאז ,באו
למקום בשבת הסטארוסטה (זקן היהודים ונציגם במועצת העיריה) ,ביחד עם מפקד המשטרה .הם בדקו את נוהלי הפעלת
המקום ,ולאחר מכן שבו ואישרו את השימוש במרחץ .עם זאת היתנו את האישור בכך שתוך חודשיים יתוכננו ויבוצעו הדרישות
של ועדת התברואה העירונית ,אחרת ייסגר המרחץ פעם נוספת על ידי השלטונות.

*****************************************************************
גיליון  - 98יום שישי 22 ,בספטמבר 1828
כמה זמן זה עוד ייקח?
חוסר האונים של הקהילה היהודית אצלנו בקובל נעשה כבר ,למרבה הצער ,שם דבר .אבל הישיבה האחרונה ,חסרת התוצאות,
של ההנהלה ,ה"פוליטיקה הגבוהה" של פיצוץ ישיבות ואי סיומן ,מעלים על הדעת רעיונות עצובים בנוגע לזכות הקיום של
הקהילה הנוכחית במלואה .אכן הגיע הזמן לעשות קצת חשבון (הנפש של) הקהילה.
עדיין רענן בזיכרוננו הרושם של הפתיחה החגיגית של הקהילה היהודית הראשונה אצלנו בעיר .כל כך הרבה ברכות של ידידים
ואוהדים ,וכאלה הבטחות חגיגיות של פרנסינו ויועצינו [הרי זה לא עולה מאומה] .קיבלנו את כל אלה כמטבעות אמינים והמתנו
חסרי סבלנות להתעוררות המופלאה של הקהילה היהודית לאחר הרבה מאות שנים .אבל כאשר אנו מדפדפים בדפי הכרוניקה
של הקהילה היהודית הדתית ואנחנו רוצים לסכם את העבודה שהקהילה הצליחה לעשות במשך השנים המעטות לקיומה,
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אנחנו מקבלים סך הכל מדכא ...וספקות חודרים ללב :אולי נפלה טעות? אולי הנבחרים אינם מתאימים לשליחותם? אולי
פרנסינו עדיין לא התבגרו די הצורך כדי לנהל מוסד כמו הקהילה היהודית? כי הרי אנו רואים שעד היום הזה רק החריבה
הקהילה מפעלים שהוקמו בטרחה ובטרדה גדולים ,על ידי יהודים פשוטים.
היה אצלנו יהודי אחד ,לא יושב ראש קהילה ,לא פוליטיקאי אלא בשר ודם פשוט .בעזרת עוד כמה אנשים כמותו הוא הצליח
תוך זמן קצר להקים בית חולים יהודי ,שבו מצאו יהודים חולים עניים מקום מנוחה ועזרה רפואית .בית החולים פעל בערך
שנתיים ,עד שהוקמה הקהילה .וכאן ערכו הפרנסים שלנו את הופעת הבכורה של כישוריהם ויכולות העבודה שלהם בתחום
החברתי :קיבלו ,ראו וסגרו את בית החולים היהודי .והחלו לשכנע את העולם-גולם (הציבור הטיפש) היהודי ,כי כך צריך להיות.
כי כדי לבנות ,צריך קודם כל להרוס...
הסכמנו להשתכנע והמתנו בחוסר סבלנות לכושרה של קהילתנו לעשות פלאים – ועד היום אנחנו עומדים לפני שעריו של בית
החולים הנעולים בשבעה מנעולים ,וחולים יהודיים מוכרחים ,המסכנים ,להתגולל בפרוזדורים הקפואים של בית חולים ממשלתי
– שגם בו אין מספיק מקום...
עלתה שאלה לגבי העברת השחיטה לניהולה של הקהילה .כלומר ,היות והקהילה עדיין חסרת תקציב וההוצאות של הקהילה
גדלות בהתמדה כמו על שמרים ,מן היושר היה שהקהילה תקבל על עצמה את השחיטה ,תסדיר את המחיר ,תקבע את שכר
השוחטים ,תחלק שכר לרבנות וכמה שיהיו יותר הכנסות ,הן ינוצלו לצרכים אחרים של הקהילה .נראה שאלו דברים נכוחים.
אבל מעשה שטן ,הסתבכה בעיית השחיטה עד כדי כך אצל פרנסינו ,עד כי רק האל יודע איך ייצאו מהתסבוכת הזאת .ובינתיים
הכל עומד ומנהיגינו הדברנים מתעסקים בפוליטיקה סביב כל העניין ומתכוונים ל"גם לי גם לך לא יהיה".
וכך גם בכל ענף של ענייני הקהילה .מתחילים ,עושים רעש והכל משתתק...
נשאלת השאלה ,עד מתי עוד יכול מצב זה להימשך? האם לא הגיע הזמן שעסקני הקהילה שלנו כבר ייתנו בעצמם דין וחשבון
על חוסר כשירותם?
(העורך)

--------------------------קהילה
ביום שלישי התקיימה ישיבה של מועצת הקהילה .היו"ר ה' פיינשטיין ,הבהיר כי הישיבה כונסה על ידיו בעיקבות פנייה של
שישה חברי מועצה לבחון את המצב השורר בקהילה.
פרנס גלאז אמר ,כי הוא היה אחד מאלה שדרשו את הישיבה .הוא גילה ,כי אומנם חבריו והוא היו מעדיפים קהילה חילונית,
אבל בכל זאת החליטו להצטרף לקהילה הדתית בתקווה שתגלה פעילות ממשית כלשהי ,אלא שלבסוף רואים כי הקהילה
רחוקה מאוד מפעילות חיובית .הנהלתה לא עשתה מאומה והמועצה כבר אינה מתכנסת זה שלושה חודשים ומשום כך החליט
לבקש את הישיבה הנוכחית.
סגן היו"ר ,פיש ,הביע את דעתו כי הפרנסים הנבחרים היו צריכים קודם כל למסור דין וחשבון על הפעילות הנוכחית של
הקהילה .לדבריו ,הרכב מועצת הקהילה הוא דווקא טוב .אין בו יסודות קיצוניים שהיו רוצים להפריע לפעילות הקהילה ,אבל
למרבה הצער לא נעשה מאומה ומי יודע כמה זמן עוד יימשך המצב הקשה הזה.
פרנס מאנדל תקף קשות את ההנהלה ,על כי רק הרסה ולא בנתה ולא הניחה לכל המוסדות היהודיים בעיר לעשות שום דבר
ממשי .המרחץ ובית החולים סגורים .הקהילה ויתרה בכל התחומים .לדעתו ,אם איננו לעשות מאומה ,הבה נתפזר .הוא גם
דרש להקים ועדה מיוחדת מטעם המועצה ,לניהול המרחץ.
היו"ר ,ה' קלוראגלוז ,ענה לכל הדוברים .לדעתו ,קל לבקר ,אבל קשה מאוד לפעול .עדיין אין לנו תקציב ובלי כסף אי אפשר
לעשות מאומה .כאשר יהיה לנו כסף ,נוכל להפעיל את כל המוסדות היהודיים .גם כל אלה שיש להם עכשיו ביקורת כה קשה,
לא היו יכולים לעשות מאומה ללא כסף .פרנס מלמד אמר ,כי אכן לא עשתה ההנהלה מאומה ,אבל מי אשם בכך? פרנס גלאז
הטיל את האשמה על ההנהלה ,אבל אולי מי שהפריע לעבודה הם דווקא חבריו ,שבמשך חודשיים לא כינסו ישיבות הנהלה,
למרות שהם קיבלו את הסמכות לכך מידי היו"ר ,כאשר הוא נסע לחופשה.
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לאחר הוויכוח ,סיכם היו"ר פיינשטיין את כל הדעות שהושמעו בישיבה ,ולבסוף נתקבלו ההצעות הבאות )9 :לדרוש מההנהלה
שבמשך שבועיים יציגו למועצה תקציב מעובד במלואו )9 .לדרוש מההנהלה לגשת מייד לפתיחת המרחץ ב"חולות" .לצורך כך
מצרפת המועצה שניים מחבריה ,ה"ה מאנדל ולפידות ,להנהלה ,כדי לחפש במשותף את האמצעים הדרושים לכך .כן נבחרה
ועדה מתאמת בה חברים ה"ה גלאז ,מאנדל ולפידות.
בכך ננעלה הישיבה.

--------------------------קיים את הבטחתו
בבית המדרש שליד בית העלמין הישן ,הזהיר ה' יעקב יצחק את שמואליק ק .לבל ינסה להפגין את כישרונותיו כחזן ,שאם לא
כן ,הוא יחבוט בראשו בפמוט .אבל ה' שמואליק ק ,.שעבורו העמוד (הדוכן שלפניו ניצב החזן בשעת התפילה) הוא אושר גדול,
לא התחשב באזהרה ובתפילת מוסף ,תפס את מקום החזן לפני העמוד .כאשר החל להשמיע את תפילת "וכל מי שעוסקים",
חש לפתע את הפמוט בראשו .מה שמוכיח ,שיעקב יצחק אכן מקיים את הבטחותיו.

******************************************************** *********
גיליון  - 122יום שישי ,ה 18-לאוקטובר 1828
ספרי הרבנות
(המתרגם :קטע זה מעורפל ביותר ,אולי בכוונה .כנראה שמדובר בבדיקת ספרי החשבונות של הרבנות על ידי העירייה ,אך לא
ברור מדוע .ייתכן שמדובר בבדיקת חשדות למעילה או הוצאת כספים בלתי חוקית).
ביום שלישי נמסר בלישכתו של הרב ר' משה גולדשמיד ,כי לפי הוראת הסטארוסטה (נציג היהודים במועצת העירייה) מס' L.
 368מה 90-באוקטובר  ,9191ייקח נציג ממשרד הסטארוסטה ,ה' פיאלקובסקי ,את כל ספרי החשבונות של הרבנות ,ברשות
רב הקהילה.
 במועד שנקבע ,ביום חמישי ב 99-בצהריים ,הגיע למקום מגוריו של הרב גולדשמיד נציג הסטארוסטה ,הרב טברסקי ועימוכמה אנשים וגם נציג המשטרה .אבל הם מצאו את המקום נעול .בעיקבות זאת הודיע נציג הסטארוסטה כי מכיוון שאין בנמצא
איש מבני המשפחה ,שרק בנוכחותו מותר לפתוח את הבית ,לא יוכל להתבצע האקט של לקיחת הספרים.

--------------------------גנבה בערב יום כיפור
בערב יום כיפור ,בשעות היום ,חדרו גנבים דרך חלון לחדר הכניסה של השטיבל הטריסקאי בעיר ,ולקחו משם שני מעילים.

--------------------------קערות קק"ל
ועד הקק"ל בקובל מבקש את כל אוספי התרומות מהקערות שהוצבו בבתי הכנסת בערב יום כיפור ,וכן שאספו תרומות
ממקורות אחרים ,שיכניסו את הכסף לחשבון הקק"ל בבנק העממי ,מספר .990

*****************************************************************
גיליון  - 124יום שישי ,ה 11-לנובמבר 1828
שמחת תורה בבתי הכנסת של קובל
הציבור שלנו ,שהתאושש בימי החגים הנאים ,היה בשמחת תורה מאוד בגילופין ,ובמיוחד בבתי המדרש הרשה לעצמו לפרוק
עול ולחולל מהפיכות (מהומות) במקומות שונים .בשטיבל הריזשיני הכריזו החסידים הצעירים מלחמה נגד הקשישים (והצהירו
כי) פעם אחת ולתמיד – הם חייבים שיהיה להם גבאי משלהם .המחלוקת גרמה לכך ,שהחסידים הקשישים התפטרו והצעירים
ביצעו את שלהם ,ובמקום שני הגבאים הקודמים ,מינו אחד משלהם.
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"הגרמנים" (סיעה בתוך השטיבל) של הליבאוויטשער יצאו בעוצמה נגד החסידים (הסיעה האחרת) ורצו ליטול מהאחרונים את
כתר הגבאות .אבל אלה לא ויתרו והראשונים הסתפקו ב"תת גבאי".
הקארלינאים (חסידי קארלין) בעיר החליטו שבתקופה שבה הכל עובר רפורמה ,חייב לעבור רפורמה גם עניין הגבאות .ואכן הם
החליפו את הגבאי החסידי באחד הבקי יותר בחיי המעשה.
מה שקרה בשטיבל של חסידי סטעפען-נעסוכאיזש ,עלה על כל הציפיות :בשמיני עצרת בבוקר ,כאשר עדיין עסקו במכירת
העליות לתורה בשמחת תורה והשנה כולה ,פרצה מחלוקת קשה על חזקה (כנראה הכוונה לניסיון למכור מחדש עליות לתורה
שהיו בקביעות בידי אנשים מסויימים בשטיבל) .הדברים היו עלולים להידרדר בגלל "זרועות חזקות" – ידי עשיו (חילופי
מהלומות) ,של קצבים אמיתיים ורק בנס לא הותירו סימנים .סבל רק הגבאי ,שאת מקומו תפס לפי שעה הגבאי לשעבר
מאשתקד.
בשטיבל של חסידי קאצק ,אירעה פשוט השגת גבול .קראו (לעלות לתורה) את "ראובן" – ואת הברכה אמר "שמעון"( .הכוונה:
קראו לעלות לתורה אדם אחד – ואחר נדחק בכוח במקומו) .אז נהיה "ויצעקו" ,פרצה מחלוקת ,הושמעו קללות ,והתרנגול
לכפרה הפכה הקרן קימת ,שלמענה לא עשו כל "בעבור שנדר" (לא ביקשו תרומה מהעולים לתורה).
ית" (תפילה שאומרים בשמחת תורה לפני הוצאת
בבית המדרש הפרוזשאנסקי (פרוזנסקי) רצה הציבור למכור את "אתה הָ ראֵ ָ
ספרי התורה מארון הקודש להקפות) כל פסוק לחוד (מחלקים את הכבוד של קריאת התפילה לאנשים רבים ,וכל אחד תורם
תמורת הכבוד כראות עיניו) ,לטובת בית היתומים .אבל שם יש נפש (אדם) שיש לו טבע לומר תמיד ההיפך ,וכנהוג במקרים
כאלה ,הוא ניצח .אז הציבור פתר את הבעיה על ידי כך שהלך לשטיבל אחר ,ועשה שם שבת לעצמו (כלומר :עשה בנפרד מה
שרצה מלכתחילה) .וכדי להכעיס את ה"כל ולך" (את מי שניצח?) היתה לבית היתומים הכנסה של כמה מאות זהובים...
בבית הכנסת הגדול נמצא קמצן ,שהיה לו נתח שמן (חזקה על כבוד גדול) ללא תשלום .אבל בעוד שמידי שנה החזקה הזאת
נשמרה ,נמצא השנה מישהו שאפתן שרכש פעמיים תורה (קריאה בתורה?) והקמצן ,מסכן ,נשאר ללא נתח תורה...
בשטיבל הטריסקאי ב"עיר" היה גבאי מתנשא ,שלא נתן לחסידים אפילו להריח מהטיפה המרה בשמחת תורה .אלא שתודות
לשכן ,מניין שני (של מתפללים) שמתקיים לצידו ,הוזמנו גם (מתפללי המניין) הראשון (להשתתף בלגימת "לחיים") .יש אומרים,
שזה "בלי דמי קדימה" לשבת בראשית (אולי הכוונה :אות לבאות ,העומדות להתחולל בשבת בראשית ,שהיא השבת הראשונה
אחרי שמחת תורה).
בבית המדרש ד'ענטין (של אנטין) היה בכלל שמח .אומנם עדיין שומרים על ההתרחשויות בסוד ,אבל בכל זאת שומעים ,כי
בשמחת תורה דווקא נעלו את ארון הקודש והיתה בריחה דרך החלונות...
חתיכת נחת של שמחת תורה היתה לנו בכל זאת בבית המדרש של הרבי מטריסק :בערב שמחת תורה היה בית המדרש
מלא בבני נוער משני סוגים .ההתפעלות אפפה גם את חברי ה"בונד" (תנועה סוציאליסטית חילונית ,אנטי ציונית) שביחד עם
החסידים מחאו כפיים בקצב ושרו בשעת ההקפות.
ואחרון אחרון – בית המדרש של ה"חול" .שם הוכרז ביום שמחת תורה שלום לאורך כל החזית .הלוואי לשבועות רבים.

******************************************************* **********
גיליון  - 121יום שישי ,ה 22-לנובמבר 1828
לעניין שערוריית בית העלמין
בקשר לשערורייה בבית העלמין היהודי ,עליה מסרנו בגליונותינו הקודמים (שאינם ברשותנו  -המתרגם) נערכה ביום ראשון,
בבית המדרש הטריסקאי ב"חולות" ,אסיפה של בעלי הבתים בעיר .בתחילה נבחרה נשיאות לאסיפה ,שחבריה היו :ה' וולף
גוניק יו"ר ,ה"ה ראובן צוויק ,הירש-לייב צוריף כחברים וה' שלמה מנדל כמזכיר.
ה' מנדל פתח בהסבר על מטרת האסיפה ,שצריכה להגיב על השערורייה שטרם נשמעה כמוה ,ועל המעשים השליליים של
שומר בית העלמין .דברים אלה ,אמר ,חייבים כאן טיפול יסודי ובירור הדרך הנאותה כדי להעניש את האשמים.
היו"ר גוניק קרא פרוטוקול של הביקורת שנערכה בבית העלמין ב 9-בנובמבר על ידי הגבאים ה"ה צוויק ,גוניק ובעלי בתים
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אחרים .הביקורת קבעה בבירור כי יש ממצאים המעידים ששומר בית העלמין ,לייב פרישברג ,השתמש בקרשים ששימשו
כציּונים (מצבות זמניות) לצרכיו האישיים .נשמעה שורה של עדויות ,בין השאר של ה"ה מאיר-דוב סויבל ,לייב מוריק ,צוויק
ועוד .השומר הצדיק את עצמו בכך שהרבה פעמים פנה לגבאים של החברה קדישא ,שינקטו אמצעים ללכוד את הגנבים
האמיתיים ,אבל למרבה הצער ,הם נמנעו מכך.
לבסוף נתקבלה החלטה לבחור ועדה שתפסוק בעניין .הוועדה תהיה מורכבת משישה חברים ובראשם רב הקהילה ,הרב
טברסקי .בו במקום נערכו בחירות של חברי הוועדה :ב .יריחימוביץ ,קלמן יצחק פפר ,צבי שוורץ ,טייגל קופרשטיין ,יודל
פרידמן.
באורח אופייני ,לא הגיעו לאסיפה האישים והרבנים ,שהם אלה שצריכים למעשה להתעניין בנושא.

--------------------------מושב-זקנים
זה שנתיים כבר לא התקיימה אסיפה כללית של מושב הזקנים .בעיקבות זאת החליטה הוועדה (המנהלת) אחת ולתמיד לכנס
את האסיפה בכל מספר משתתפים שלא יהיה .למרבה הצער ,אין יהודי קובל מעריכים את חשיבותו של מוסד חיוני כמו מושב
הזקנים ,ולאסיפה הקודמת הגיעו רק כחצי מניין (= חמישה) אנשים .עכשיו מנסה הוועדה את מזלה פעם נוספת וקוראת שנית
לאספה.
כדאי לציין ,שקיומו של מושב הזקנים תלוי רבות באסיפה הזאת ,כי השלטונות כבר התעניינו בנושא .כן נמסר לנו ,כי הבניין של
מושב הזקנים רשום על שמו של יחיד וכדי להעביר את הרישום על שם החברה ,חייבים לעשות זאת מייד על ידי החלטה של
האסיפה הכללית .יש להאמין ,כי הפעם יעריכו יהודי קובל נכונה את מצבו של מושב הזקנים ובסופו של דבר יאפשרו לקיים את
האסיפה ,שתיערך בבית המדרש פרוז'אנסקי ב 0-אחר הצהרים.

--------------------------שאלה קשה
ביום רביעי שעבר נשחטו בבית המטבחיים העירוני מספר גדול של חתיכות (בהמות) .מכיני המעיים (לבישול) מצאו בעת ניקוי
המעיים ,חוט ברזל ארוך במעיה של אחת הבהמות( .מאחר שהתעוררה אצלם שאלה אם הדבר אינו פוגע בכשרות בשרה של
בהמה זו) הם הודיעו על המציאה לרבנים( .אלה פסקו שהבהמה הזאת היא טריפה) אלא שאי אפשר היה לקבוע בוודאות מאיזו
בהמה הוצאו המעיים הללו .כל קצב שנשאל בעניין ,טען שהמעיים הללו אינם שייכים לבהמה שנשחטה עבורו .בלית ברירה,
החליטו הרבנים למצוא שעיר לעזאזל ,קצב אחד שהבהמה שלו תוכרז כטריפה .אבל השוחטים שכבר התחלקו בטחול של כל
הבהמות (זה היה שכרם) שוב לא ידעו בחלקו של מי נפל הטחול מהבהמה של אותו קצב .בסופו של דבר הם הטילו גורל
ביניהם...

*****************************************************************
גיליון  - 112יום שישי ,ה 22-לדצמבר 1828
הגיע הזמן
זה לא כבר התחוללה אצלנו מהומה ושערורייה בקשר לגניבת הציונים (מצבות העץ הזמניות) מבית העלמין .הכל זעמו על כך
שנעשה מעשה נורא כזה ,אי צדק כזה .אבל כאשר יהודים אינם מובאים לקבר ישראל ,לא קורה דבר .שכן זה אירע בימי
המלחמה (העולמית הראשונה) .וכך משאירים עד היום שני יהודים רוסיים ,שהיו שבויי מלחמה ,פסח גלזמן ואברהם קרינר,
לנוח בבית העלמין הרוסי המקומי ושני חיילים יהודים גרמנים בבית העלמין הפולני המקומי ,ואיש מפרנסינו איננו מתעניין בכך.
כבר הגיע הזמן שהקהילה שלנו וגם הרבנות ,יתעניינו בקורבנות המלחמה הללו ולפחות יעבירו את עצמותיהם לקבר ישראל.
בדיוק עכשיו ,בעיצומו של החורף ,קל ואפשרי לעשות זאת .צריך רק את הרצון הטוב לכך.
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גיליון יום שישי ,ג' סיון תר"צ 32 ,במאי 1832
חנוכת הבית של תלמוד התורה
מכל החורבן שמלחמת העולם האחרונה גרמה אצלנו בעיר ,סבל הכי הרבה מיבנה הת"ת (תלמוד תורה) שנהרס לחלוטין,
והותיר שטח ריק .עסקנים מסוימים השקיעו מאמץ רב לאחר המלחמה והקימו מחדש את הת"ת בבניין פרטי זר .הם חשבו ,כי
אולי הבניין הפרטי יישאר נחלה עירונית אבל לא יצא מכך מאומה והת"ת היה מוכרח לעזוב את הבניין .זה ארבע שנים
מתגוללים להם הילדים המסכנים עם המלמדים והמורים של הת"ת בבתי מדרש שונים וכתוצאה מכך לא יכול היה ילד יהודי עני
לקבל את החינוך הראוי.
לפני כשנתיים ,התחילו עסקנים מקומיים מסוימים להתעניין במצב שנוצר בת"ת והעסקנים החשובים ה' דוד שקאלניק ,ה'
שמחה היינאך וה' יעקב שמואל גאלדבערג ,העלו תוכנית להקמת בניין חדש באותו מקום שבו ניצב הבניין הישן של הת"ת.
המאמץ עלה בידם ,בסיוע נדבנים מקומיים וגם בני עירנו באמריקה ,וביום ראשון ,ה 8-בטשערוויעץ [יוני] כבר עומדת להתקיים
חגיגה גדולה של חנוכת הבית לבניין החדש של הת"ת.
אנו מאמינים ,כי אוכלוסיית קובל תבין כמה הרבה עבודה השקיעו העסקנים החשובים לטובת הילד העני וכולם ייקחו חלק
בשמחה היהודית ויחגגו יום טוב כזה ,שרק לעיתים נדירות קורה אצלנו ברחוב היהודי.

*****************************************************************
גיליון  – 111יום שישי  13בפברואר 1831
התלהבות ומיספרים יבשים (קטעים)
היוזמה של מערכת "קול קובל" לערוך מיבצע למען כל האירגונים היהודיים התרבותיים-פילנתרופיים ,כבר מצאה הד רב
בשכבות הרחבות של האוכלוסיה היהודית בקובל .מערכת "קול קובל" מקבלת יום יום תודות מהתושבים המקומיים ,המדגישים
את אהדתם והתפעלותם על מבצענו ומבטיחים את סיועם במשימה הגדולה והחשובה....
יש לנו בקובל שמונה מוסדות כדלקמן" :תלמוד תורה"" ,אורט"" ,תרבות"" ,בית החולים היהודי"" ,בית יתומים"" ,לינת הצדק",
"טאז" ו"מושב זקנים" .במקרה שכל מוסד יילך לעשות שבת לעצמו ,ככל שלא יגייס את החברים והאוהדים "שלו" ,אנחנו יודעים
כבר מהמציאות האפורה שצפויה להם רק מכירת מינימום של כרטיסים... .
כל העסקנים החברתיים התייצבו כאיש אחד לעבודה הגדולה והחשובה ברגע זה וכעת רק צריכה לבוא התשובה לכך מכם,
יהודי קובל .שהציבור היהודי יענה בחיוב ובנמרצות על כל המיבצע ,אנחנו בטוחים במאה אחוזים .מלאים .כל האוכלוסיה
היהודית תתנתק מרוחות המשבר וצרות אחרות וביד רחבה ובנחת רוח הם ישלמו את "המעשר החד פעמי" שלהם ,ביודעם
לבטח ,כי  10אחוז מכספם יושקעו למען המוסדות הפילנתרופיים-תרבותיים אצלנו בעיר.
פ .שוהם

---------------------------

8

ערכת "קול קובל "

מיבצע עיתונות לטובת כל המוסדות
התרבותיים והפילנטרופיים בקובל

במוצאי שבת ,ה 82 -בפברואר שנה זאת ,יתקיים

נשף המסיכות הייצוגי של העיתונות
באולמות המאורגנים במיוחד לכך ,של תיאטרון "אכספרס"
התוכנית:

החלק השני –  99בלילה

החלק הראשון –  1בערב

מלה .מוסיקה .משחק.

ריקודים עד הבוקר

בליווי תזמורת מיוחדת

בחירת "אסתר המלכה"

עיתון חי – מערכת "קול קובל"
קונצרט תזמורת מנדולינות – המנצח ה' י .ערליך
מחלקת קומדיה וקברט – האגודה הדרמטית והמוסיקלית היהודית.
תרגילי התעמלות – אגודת הספורט "חשמונאי"

 9פרסים – למסיכה המקורית –  9פרסים
הפתעות מרעישות – אטרקציות יוצאות מהכלל

ועדה מאוחדת :מערכת "קול קובל"
ארמארניק ב – .נשיא "מושב זקנים"
מולער ש – .נשיא "לינת הצדק"
דר' זיסקינד – נשיא ביה"ח היהודי

התוכנית:

דר' סאקאלאבסקי – נשיא "אורט"
עפעלבוים – נשיא דאגה ליתומים
פערל מ – .נשיא "תרבות"

---------------------------
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דר' קערנער – נשיא "טאז"
שקאלניק ד – .נשיא "תלמוד תורה"

למען האמת

והשלום (מודעה בעמוד הפנימי)

אנחנו החתומים מטה דורשים מכם ,ה' האסאווסקי ,שתסיימו עם אבינו את
הסכסוך בן  90השנים .המוצא היחיד הוא ללכת למשפט בוררות ,שידוע לנו כי
אתם מתחמקים ממנה כל הזמן בקומבינציות שונות .אם תוך תקופה של חודש
אחד לא תיענו לדרישתנו ,נהיה מוכרחים לנקוט באמצעים אחרים ,שלאחר מכן
תתחרטו בגללם ,אבל אז כבר יהיה מאוחר מידיי.
יוסף ואברהם מיקווע

תשובה לה"ה מיקווע

(מודעה בעמוד הראשו)

כתשובה לדרישתכם הנני מצהיר ,כי עוד בשנת תרס"ט ( )9191הוציא הרב
מו"ר (מורי ורבי) ר' שאול קראוזע ז"ל פסק דין לגבי הסיכסוך שלנו ,ועד עצם
היום הזה אין אביכם מקיים אותו .אז מיהו המתחמק.
יואל אסאווסקי

******************************************************* **********
גיליון  22 – 112בפברואר 1831
שוחטים הם בעלי מלאכה
לפי האמור בסעיף  241של הוראות נשיא המדינה מה 7-ביוני  ,2217נחשבים השוחטים כבעלי מלאכה ובתור שכאלה הם
כלולים בחוק התעשייה .הם גם צריכים להוציא רשיונות של בעלי מלאכה ולעבור בחינות בוועדה של שוחטים מדופלמים.

--------------------------מלמד שהיה גוי של שבת
רחוב בריסק עדיין רוגש בגלל השערוריה בבית המדרש החדש שלהם ,כאשר מלמד "מוכשר" ,המצטיין בתאוותו להופיע
כשליח ציבור ,תופס בכל שבת את העמוד (הדוכן של החזן) .המתפללים לא יכלו לסבול את המחטף הזה ומחו בהתמדה נגד
ה"מלמד" השתלטן ובסופו של דבר קם אחד מהמתפללים והתמודד נגד חטפן העמוד ,בתמיכת שאר המתפללים הבלתי
מרוצים .אבל המלמד הבריון לא היה מוכן לוותר והתגונן במאבק-העמוד הזה ,כשבידו פמוט של שבת .הדברים הגיעו לידי כך,
שהמשטרה הוזעקה ופתחה בחקירה ,שאיפשרה להתפלל את המוסף לשבת באווירה רגועה יותר.

******************************************************* **********
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גיליון  22 – 118בפברואר 1831
זכור תזכרו! כבכל שנה כך גם בשנה הנוכחית ,מיסרו בעוד מועד את הזמנותיכם עבור

מצות לפסח
רק במכונה שלי ,הקיימת כבר למעלה מ 99-שנה וידועה באפיית מצות טובות וטעימות למהדרין מן המהדרין
לפי הוראות ההיגיינה שהוצאו על ידי השלטונות
מוניש רויזען רחוב וורשבסקה 112

--------------------------קהילה

(קטע)

 ...רב הקהילה נגע בשאלת הפעלת מטבח טקסי (כשר?) בבית החולים ודיווח כי בבית החולים עובדים רק טבחים נוצרים ,דבר

שאי אפשר להסכים לו .משום כך הוא דורש ,כי יהיו במטבח או מבשלת יהודיה ,או משגיח (על הכשרות).
העניין הועבר לוועדת השיפורים של המועצה ,שחבריה הם ה"ה וואיגשאל (ווגשול) ,אינגבער ושניידער ,והוטל עליהם לערוך
מחקר רציני בנושא ולדווח על מימצאיהם למועצה בישיבתה הבאה.

*****************************************************************
גיליון  1 – 118במרץ 1831
עת לעשות
העוני הנורא שחדר לכל השכבות של האוכלוסייה היהודית מחייב אותנו לחשוב היטב איך לנהל בשנה הנוכחית את מגבית
הפסח אצלנו בעיר .אין לשכוח ,כי אל לנו לתלות שום תקוות באמריקה ,כי הדלות מצפצפת גם שם .במשך כל החורף הם לא
סייעו לנו אפילו באגורה אחת וגם לקראת פסח הם לא ישלחו כל כסף.
נשאלת ,איפוא ,השאלה :איך נדאג אנחנו ,אפילו באופן המינימלי ביותר ,למאות העניים והמשפחות המרוששות שלנו?
נשארה רק דרך אחת ויחידה :עניים לעניים .במילים פשוטות זאת אומרת ,כי כל אחד ,אם הוא יכול ואם לאו ,חייב לתת סכום
מסויים לעניים – אפילו הוא עצמו כזה – לפסח.
ואיך עושים זאת? מי יהיה זה שיאסוף מכולם? הרי אנחנו יודעים מחיי המעשה ,כי קשה יותר למצוא את המאסף מאשר את
הנותן!
האמצעי היחיד הוא לחייב את מאפיות המצות לגבות מכל קונה בנפרד סכום מסויים לטובת מגבית הפסח.
איננו מאמינים שיימצא אפילו יהודי אחד שיימנע מנדבת זהוב אחד או שניים למען אחיו העניים .בפרט שהשנה יהיו המצות
זולות ב 44-אחוז משהיו לפני שנה.
הקהילה היהודית צריכה לזמן לצורך זה את כל בעלי מאפיות המצות ולקבל מהם הבטחה ,שמכל שק קמח שיאפו ,צריך
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להקצות סכום מסויים לטובת מגבית המצות.
מובן מאליו ,כי בעלי לב נדיב לא יסתפקו בנתינה זעירה זאת ויתרמו סכומים גדולים יותר ,אם באמצעות גבאי בתי-המדרש ,או
ישירות לקופת הקהילה.
גם קופת גמילות החסדים ש לנו בוודאי לא תשנה השנה ממנהגה ואלה שלפני שנה הילוו לה כספים ,כדי שתוכל לחלקם בין
כמה שיותר לנצרכים ,יעשו כך ,מסתמא ,גם השנה .הרי אנחנו זוכרים ,כי כולם קיבלו בחזרה את כספם במועד!
במלה אחת :אפילו בזמנים רעים אלה אפשר לעשות משהו .צריך רק שיהיה רצון טוב ותחושת אחריות גדולה ,המוטלת על כל
אחד מאיתנו כלפי מאות העניים והמשפחות המרוששות.
הרון

--------------------------יהודים! תימכו במחוסרי העבודה
ומיסרו את הזמנותיכם (עבור)

מצות לפסח
רק במכונה של ה' יצחק גלייזער

רחוב מיצקעוויטש  4טל( .טלפון) 31
שאנחנו ,העובדים המאוגדים ,לקחנו (ומפעילים
בעצמנו)
תימכו בנו! ובנוסף לכך יהיו לכם מצות מעולות,
טובות וטעימות למהדרין מן המהדרין
-----------במחירים זולים------------

--------------------------הצלחת נשף

העיתונות (קטע)

במוצאי שבת התקיים נשף העיתונות הגדול ,שאורגן על ידי המערכת של "קול קובל" לטובת אגודת עזרת יתומים ,מושב זקנים,
לינת הצדק ,בית החולים היהודי" ,טאז" ,קופת גמילות חסדים" ,תרבות" ,ת"ת (תלמוד תורה) ו"ארט" יחדיו ,כל תשעת
המוסדות התרבותיים והפילנטרופיים.
ב 2-בערב כבר נראתה ההתעניינות הרבה שנשף העיתונות עורר בקרב האוכלוסיה היהודית והנוצרית כאחת .קהל גדול נאסף
בתיאטרון "אכספרס" ,שהיה מקושט יפה ובו אורגנו דוכנים עם מזנון גדול ועשיר ,שנתרם על ידי האוכלוסיה.

**********************************************
גיליון  13 – 122במרץ 1831
שמחת ההכנות לפסח (מודעה)
סבותינו ,אמותינו ובנותינו החרוצות חושבות כבר עכשיו על פסח ,החג הגדול.
כלי האוכל היקרים יבהיקו בקרוב שוב ,בברק חדש ,ובעלת הבית האמיתית
קונה כבר היום לפסח את שומן הצערעס הכשר.
ייצור הצערעס נמצא תמיד בהשגחתו של הרב שמחה פרענקעל מסקאווינא.
שומן נקי ועסיסי זה מהצומח הוא בימינו אלה הכי נחוץ בכל מטבח כשר .צערעס
כשר טוב לשימוש הן לחלבי והן לבשרי .עם צערעס המזון מתעכל ביתר קלות.
שומן זה יכול להיות מונח זמן רב ובכל זאת להישאר כל כך טרי כמו ביום שבו
קנו אותו.

צערעס
הוא  999%שומן צמחי נקי.

--------------------------12

מעות חיטין
בעיקבות יוזמתו של ה' ד .ווירניק ,יתקיים ביום רביעי יום-פרח גדול לטובת מעות חיטין .במכירת הפרחים ישתתפו נשים
ועלמות (מהמשפחות) הכי חשובות .אנו מקווים ,כי האוכלוסייה היהודית המקומית תבוא לקראתן ,לטובת המיבצע החשוב
הזה.

--------------------------והיה כי ישאלך! היכן הכי טוב להזמין

מצות לפסח
דעו לכם ,כי רק במאפייה הממוכנת של
משה שניידער ,רחוב י.ל.פרץ  ,28אצל נחמן מינצעס
מדוע? – שם אתם מקבלים מצות באמת טעימות ,למהדרין מן המהדרין

--------------------------מקרה מוות נורא .עכברים כירסמו מת
בשטיבל הקארליני התמקם זה מכבר יהודי בן  ,74ליפע מאציווער (מציבר) .ביום שלישי בערב ראו אותו כרגיל בשטיבל,
מסתובב בריא .ביום רביעי בבוקר ,כאשר באו להתפלל ,מצאו אותו מוטל מת ,עם ידיים מכורסמות .לפי הסימנים ,כירסמו אותו
עכברים.

--------------------------מכתב למערכת (בעברית)
כותב רב העיר נחום משה טברסקי

--------------------------13

לקהילה היהודית בקובל
מסיבות מסויימות ,איננו יכולים השנה ,למרבה הצער ,להתעסק באירגון מטבח פסח (להכין ארוחות כשרות לפסח) למען
החיילים היהודיים .אנו מבקשים לקחת לתשומת לב את הודעתנו.
בדרך ארץ -משה פערעל ,יעקב שווארץ

*****************************************************************
גיליון  22 – 121במרץ 1831
זמן חרותנו.
בימי הפסח הגדול שלנו שוררת בכל עליצות גדולה .כל המשפחה
מתכנסת בהנאה בסדרים ונהנית בהתמדה מהטעם הטוב והמעורר
תיאבון של המאכלים .בעלת הבית יודעת עם זאת ,כי על הצלחתה
הגדולה באמנות הבישול היא צריכה להודות ל"צרס" ,שומן הצמחים
הטהור ב 999%-הכשר לפסח לחלוטין וכי ללא השומן הזה לא יצלח כל
מטבח כשר .הוא משביח את הטעם והערך התזונתי של כל המאכלים
שהם גם קלים ונוחים לעיכול לצעיר ולזקן.

צרס
הוא שומן צמחים טהור ב.999%-

--------------------------מטבח פסח לחיילים
בעיקבות הודעתם של העסקנים הקבועים המטפלים במטבח הפסח עבור החיילים ,כי אינם מוכנים עוד להמשיך בפעילותם,
ומחמת קוצר הזמן ,אנו מבקשים את תשומת ליבם המיוחדת של פרנסי הקהילה ובפרט לרב הקהילה ,לכך שמוכרחים לדאוג
מייד לנקיטת צעדים כדי לדאוג לנצרכים הללו לקראת החג.
חובה לארגן את מטבח הפסח גם בחג הנוכחי ,כדי להסב עונג יום טוב לחיילינו היהודיים ,הרחוקים מביתם וממשפחתם.
אנו מקווים ,כי מטבח פסח לחיילים אכן יאורגן בתשומת הלב המלאה.

--------------------------בבית המדרש הקוצקאי
זה מכבר מתחוללת מהומה בקרב חסידי קוצק בבית המדרש שלהם ,מאחר שחלק מהחסידים מתנגדים ל"ממשלתו" של הגבאי
ה' ש.ב .ודורשים את פיטוריו ,בעוד "השליט" אינו מוכן לוותר ולהתפטר .כמחאה ,סירבה האופוזיציה לשלם לו שום "מס" לכיסוי
הוצאות בית המדרש .סירוב זה גרם ל"ממשלה" גרעון בסך  154זלוטי לערך.
הגבאי ו"יועציו" חיפשו דרכים שונות להגיב על כך עד שלבסוף נמצאה עצה ובשבת נראו על קירות בית המדרש הקוצקאי
הודעות אולטימטום ,לפיהן "השליט" נועל את ארון הספרים (ארון הקודש) ולא יקראו (בתורה) עד שלא יבטיחו לו לכסות את
החוב .ואכן בשבת זאת מנע מנעול ברזל על ארון הקודש ,את הקריאה .פרצה סערת רוחות ,אבל מאומה לא עזר .החל מקח
וממכר מסחרי והועלו כמה הצעות .מתפללים רבים איבדו את סבלנותם ועזבו את בית המדרש.
בסופו של דבר ,רק אחר שעה  1בצהרים ,הושג ההסכם הבא :לגבאי ניתנו (לפי בחירתו) שני סוחרים ,ה"ה ל.פ .ומ.ג,.
שהתחייבו כי תיכף לאחר צאת השבת האהובה והשבוע הטוב (יום החולין) יגיע ,הם יערבו לגבאי על תשלום החוב .ואכן ,לאחר
ההבדלה נתנו לו שני הסוחרים שטרות בסכום כולל ריבית בסך  162זלוטי .אבל באותו זמן נערכו גם בחירות ונבחר גבאי חדש.
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--------------------------דבר תודה
אירגוננו מודה לנשים והעלמות החשובות (הנכבדות) שנטלו חלק בהצלחת יום הסרט "גמילת חסד" לטובת מעות חטים ,אשר
הביא הכנסה של  251.55זלוטי :הייבעשיץ ובראדער ,ב .שווארץ ורויט ,חזן ושטערן ,ג .פערעל וגילדווארג ,סגל ואברך,
ווירניק ואווערבוך ,פרייליכמאן ור .גילדווארג ,ווערבע וזיידעל.
בתודה ,ועדת מעות חטים בקובל,
מנהל יום הסרט ,דוב ווירניק

*****************************************************************
גיליון  1 – 122לאפריל 1831
למה לכם להיות בספק!
ולסכן את כספכם ובריאותכם בקניית יין אלמוני או
בכלל מזוייף
כאשר אתם תהיו בטוחים לחלוטין
ויהיה לכם היין הטוב ביותר בעולם ,בקנותכם

יין
וקוניאק

"כרמל"
מיקבי היין של הברון רוטשילד
היזהרו בקנייתכם!

שימו לב לסמלים המסחריים!

לאירגון הסיוע הקובלאי שלנו בניו יורק
ששלח  999דולר למעות חטים
ולבני עירנו באמריקה ,שבאו לקראתם
(שהשתתפו) בסיוע כדי לקיים את כל דיכפין
ייתי ויאכול ,כל דצריך ייתי ויפסח
תודה לבבית
ואנו מאחלים להם ונשיהם ובניהם ובנותיהם

קיץ נעים ומאושר
בשם העניים והנזקקים בקובל
ועדת מעות חטים בקובל
יודעל פרידמאן ,ישראל לאנדע,
מיכל ראזענבלאט ,וולף גאניק

הודעה
כל חברי

חברה קדישא דחול
מתבקשים לבוא לקלפי ביום ראשון,
השני לחוה"מ פסח
בבית המדרש הגדול ב"זאמד"
גבאי חברת קדישא יצחק פוקס
(המונח חברה קדישא דחול המופיע במודעה לעיל ,מתייחס ל"סניף" החברה קדישא לאזור העיר החדשה של קובל)

*****************************************************************
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גיליון  12 – 123לאפריל 1831
בשביעות רצון יכולים אנו לקבוע ,כי החברה היהודית בקובל הבינה אותנו .גמילות החסדים שכבר יצאה לפועל הוכיחה ,כי מבלי
להתחשב במשבר הנוראי ,עדיין יש בינינו מספיק יהודים המוכנים לסייע מעל לכוחותיהם לעבודת בניין העם ,על ידי בית הספר
הלאומי ,שבו יחונכו ילדים יהודיים ברוח אבותינו ושפתנו הקדושה.
משה פרל

--------------------------אזהרה
מאחר שהגיע אליי מידע כי ה"ר יעקב אפלבוים רוצה להשכיר ולקחת שכר דירה וגם לחתום על חוזים ארוכי טווח על החנויות
שלי ,שנמצאות ברחוב קוליובה מס'  ,a9/0אני מזהיר בפומבי שאיש לא יעשה כל עסקה ותשלומי כספים ,מאחר שלא יהיה להם
כל ערך.
בכבוד :הרב משה גולדשמיד

--------------------------הפקרות
ביום השביעי של פסח ,נפטרה אשתו של התושב המקומי ה' פינס .כדי להוזיל את ההוצאה על הקרקע שהוקצתה (לקבר) על
ידי הקהילה ,שכר פ .כמה חבר'ה וב 9-לפנות בוקר הם הביאו את הנפטרת לבית העלמין ,ללא האישור הדרוש לכך מטעם
הקהילה .כשהקברן סירב להכניסם ללא אישור מהקהילה ,הם פרצו לבית העלמין בכוח וקברו את המתה בעצמם.
למחרת נמסרה למשטרה המקומית הודעה על המקרה .המשטרה כתבה דו"ח והחקירה בעיצומה.
כן דווח לנו כי הקהילה הגישה לבית המשפט תביעה אזרחית נגד ה' פינס.

--------------------------חברה-קדישא דחול (חברה-קדישא של רובע החולות)
השבוע התכנסו הבוררים (הנציגים?) שזה אך נבחרו מחדש לחברה-קדישא דחול ,כדי לבחור גבאים .הבחירות התקיימו
בהשגחת הרב ר' אפרים קירז'נר .לפי הצעת הבורר ה' לנגר ,נערכו בחירות חשאיות .ברוב קולות נבחרו שוב הגבאים
הקודמים ,ה"ה י .פוקס ,וולף גוניק ואליהו חייט .תוצאות הבחירות דווחו לעיריה.
ביום רביעי הגיעה למשרדי הקהילה הודעה מראש העיריה ,כי אושרו תוצאות הבחירות של הגבאים.

--------------------------בית המרקחת של "לינת הצדק"
בית המרקת הוותיק של חברת "לינת הצדק" המקומית ,שבין משימותיו נמצאת חלוקת תרופות חינם לאוכלוסייה היהודית
הענייה ,נסגר ביום רביעי על ידי השלטונות .הנימוק לכך הוא ,שבית המרקחת אינו נמצא במקום ראוי ,אף כי הוא קיים שם יותר
מעשר שנים .סגירת מוסד יהודי פילנטרופי כה חשוב הסעירה את האוכלוסייה היהודית בכלל ואת העניים בפרט.

--------------------------מושבת "טאז"
חברת "טאז" החליטה לבנות מושבת קיץ משלה לילדים חלושים .למטרה זו כבר רכשה החברה במקום הקיט הורודליץ ,בלב
היער ,שטח של עשרת אלפים מטרים רבועים תמורת  9999זלוטי ובימים אלה כבר תונח שם אבן הפינה לבניין מושבת הקיץ.
הנהלת "טאז" המקומית כבר הקימה ועדת בנייה מיוחדת בהרכב של ה"ה :ש .שמש ,א .גלאז ,מילשטיין והרשנהורן.

********************************************************
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גיליון  - 382יום שישי ,ה 21-יוני 1831
בעניין בית המרחץ העירוני
ועדת בית המרחץ העירוני הייתה באחרונה מודאגת מאוד לגבי גורל המרחץ ,בגלל התדירות הנמוכה של המבקרים ,אשר
באחרונה כמעט הפסיקו לבוא .הוועדה פתחה בחודשיים האחרונים בשיפוץ כללי ,שנדרש על ידי הגוף המבקר ושבלעדיו היה
בית המרחץ נסגר .השיפוץ הגדיל את הגרעון בתקציב ,למרות התמיכה שנשלחה על ידי יוצאי העיר האמריקניים ,וכן
הסובסידיה של הקהילה ( 544זלוטי) .משום כך גדלה חובתה של האוכלוסייה היהודית לתמוך במוסד החשוב והחיוני כל כך ,הן
מבחינה היגיינית והן מנקודת ראות דתית.

********************************************************
גיליון  - 481יום שישי ,ה 21-במרץ  1832ערב פסח תרצ"ז
קובל בערב פסח
התקוות שתלו במזג האוויר לא התממשו .השמש עדיין "מתעטפת בפרוותה" ("פוטער-פאס"?) והדבר השפיע רבות על כך שגם
המסחר ,בחנויות ובשוק ,יהיה "חורפי" .לציבור אין מאומה (אין כסף) בשביל לקנות ,ואלה שעדיין יש להם מטבע ,ממתינים
להשתפרות מזג האוויר .משום כך היה ערב יום טוב ראוי לקינה .גם מאפיות המצה מתלוננות על עונה חלשה .מעט מאוד
אנשים אפו השנה אותה כמות של מצות כמו בשנה שעברה ,ומשום כך היתה ההכנסה מועטת ,וזאת למרות שהשנה היו גם

החג הנוצרי (חג הפסחא) וגם החג היהודי באותו תאריך .הסוחרים מתלוננים על כך ,כי אף שנה לא היה להם ערב פסח (גרוע)
כמו השנה .אבל זה לא סיפק את האנטישמיים המקומיים ,שביום הראשון הפיצו בעיר את עלוניהם השחורים (בהם קראו
לנוצרים) לא לקנות אצל יהודים.
פעילות פסח :כל הדלות היהודית והמחסור היהודי התבלטו במלואם בשבוע של ערב פסח( .משרד) הקהילה היה כל אותו שבוע
במצור של המון עניים ,ביניהם אפילו יורדים (מנכסיהם) שכבר השליכו מראשם את כובע הבושה .בערב שבין יום שני ליום
שלישי ,סיימה ועדת "מעות חיטים" את חישוביה לגבי החלוקה (של כספי הסיוע לנזקקים) והכל התעצבו לשמוע ,כי הוועדה
קבעה ,כי בגלל מספרם הגבוה של הפונים (מבקשי התמיכה) שנרשמו ,יהיה בקושי קילו אחד של מצה לאיש .אבל אין מה
לעשות כנגד זה .בסך הכל נרשמו בקהילה מראש ,כדי לקבל מצה מ"מעות חיטים" 765 ,משפחות ,ומלבד זאת נרשמו ל"מתן
בסתר" בערך  144משפחות .כך שלפי החשבון הזה יוצא ,כי בערך  44-55אחוז מהאוכלוסייה היהודית בקובל נעשו עניים
גמורים וחייבים לבקש סיוע.
במשך השבוע שולמו בבית הקהילה תמיכות כספיות לנזקקים ,במיוחד לפסח ,בערך  754זלאטעס ומהעירייה וועדת "מעות
חיטים" של ה"חול" קיבלו תמיכה מוגדלת בערך  144משפחות כמתן בסתר.

--------------------------בשר כשר לפסח
בקשר לכך שזה כבר השבוע הרביעי אין בקובל בשר כשר ,נקטה הקהילה בכל האמצעים ,כדי שקובל היהודית לא תישאר
בפסח ללא בשר כשר .משלחת מיוחדת ,שהורכבה מרב הקהילה ר' טווערסקי ,ה' דוד שקאלניק ויו"ר מועצת הקהילה ,ה' ש.
מאנדעל פנו אל ה' ראש העירייה ואל הממשל המחוזי (בבקשה להתיר את השחיטה לחג) אבל ללא הצלחה .גם לאחר מספר
פניות טלגרפיות נותרה בעינה במלואה ההחלטה לא להרשות שחיטה כשרה ליום טוב .כתוצאה מכך ,כמובן מאליו ,עלו מאוד
מחירי העופות .רק אתמול ,יום חמישי ,בשעות האחרונות של ערב יום טוב ,נתקבל מהממשל המחוזי היתר לשחוט  7אחוזים
מהמכסה החדשה ,כלומר  5644קלג( .קילו) בשר כשר.

********************************************************
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גיליון  - 482חול המועד פסח תרצ"ז ,ה 1-באפריל 1832
ימי פסח הראשונים בקובל
שני ימי החג הראשונים היו דווקא בהירים ,אבל מאוד קרים .אנשים "התאוששו" מהקור ליד תנורים לוהטים ובמלבושי חורף.
הרחובות לבשו מראה של יום טוב והיו מלאים מטיילים.
סדרים שיתופיים אורגנו :הסדר בקיבוץ נערך בחגיגיות מרשימה .הגיע לשם קהל גדול מאוד של חברים ואוהדים ,שמילאו את
אולמות הקיבוץ הגדולים ,אשר קושטו במיוחד בתמונות שונות והוצפו באור .כל חברי הקיבוץ ,שמספרם ,ללא עין הרע ,בערך
 ,244היו במצב רוח חגיגי ומרומם וישבו לפני השולחנות הערוכים בצורה נאה.
סדר הקיבוץ המסורתי נפתח על ידי ראש הקהל ,ה' משה פערעל ,שמציין את התפקיד הגדול והחשוב של הקיבוץ בפרט
והחלוציות בכלל .את תפקיד יושב הראש מקבל חבר הקיבוץ ,ה' צבי רבינאוויטש וה' מערסיק קורא את ההגדה ,המעוטרת
בצורה אמנותית ,משובצת בהומור עממי ונוגעת בבעיות יהודיות כלליות וקיבוציות ספציפיות ,ובקשרים של קובל היהודית
לקיבוץ.
בהרמת הכוס הראשונה נישאות ברכות של קהל הנאספים ,ה"ה ד"ר ווידרע ,משה שווארצבלאט ,פרופ' רייזלער ,פרופ'
פיינשטיין ,מורשה זאב צוריף ,יחיאל וואגשאל ,כשהם מלווים בשירת מקהלת הקיבוץ .החלק האמנותי בוצע על ידי צפורה
רובין ,שדיקלמה את "מסדה" ו"טירות"; גיטל רובינשטיין – "החיים החלוציים"; אריה גאלדשטיין – "בוקר וערב"; ישעיה ליכט
– "הוררא"; בן ציון פישער – "רחובות".
לאחר הסעודה החגיגית יצא הקהל בריקודי "הוירא" (הורה) עד מאוחר בלילה .ברוח מרוממת נסגר הסדר הראשון (מתוך שני
לילות הסדר שנהוגים בגולה) לצלילי "התקוה".
הסדר השני בקיבוץ עבר גם הוא בצורה מרשימה ,עם הרבה הומור ,שגרם לעונג חג .בידרו בשירה את קהל הנאספים הגדול:
העלמה צפורה ,מילא ,אריה גוטשטיין וה' קאפלינסקי ,שקרא הומורסקה מוצלחת .לאחר ריקודי "הוירא" משולבים ננעל
מאוחר בלילה סדר הקיבוץ השני ,לצלילי "תחזקנה".
אצל החיילים היהודיים :מרשימים היו הסדרים הקולקטיביים של החיילים היהודיים ,שלמענם ארגנה הקהילה היהודית ובראשה
ה' יחיאל אייבושיץ ,מטבח מיוחד באולם התלמוד תורה ,כדי שלמעלה מארבעים חיילים יוכלו לבלות את החג בסביבה ביתית.
הסדר הראשון נוהל על ידי ה' אייבושיץ בעצמו .סביב שולחנות חגיגיים ערוכים ישבו כמעט כל החיילים היהודיים מחיל המצב
המקומי .ברוח מרוממת אומר החייל ראבינאוויץ "קידוש" נאה
ולאחר החלק הרשמי החל ה"שולחן ערוך" (החלק של ארוחת הסדר) עם מאכלים טעימים של פסח ,שהוגשו על ידי עסקנים
חשובים :ה"ה נח אלשעצקי ,דוד גליק ,משה פלאם ,אשר השקיעו רבות כדי לתת לחיילים היהודיים עונג יום טוב .הסדרים
נערכו על ידי רב הקהילה ר' טווערסקי וראש הקהל ,ה' משה פערעל ,שביקרו קצרות בכל סדר .באווירה חגיגית ויום-טובית
בילו כך החיילים היהודיים את ימי החג הראשונים.
בבית היתומים היו הסדרים (בערב הראשון ובערב השני של החג) מרשימים מאוד .חדר האוכל מקושט יפה ,חגיגי במיוחד ,וליד
שולחנות ערוכים ברוחב יד יושבים כל ילדי בית היתומים ,לבושים בבגדים חדשים .מנהל את הסדר העורך (של "קאוולער
שטימע") ה' יעקב בוראק ,המתאר לפני הילדים את כל הפרטים של הסדר .בינתיים ,בעוד העורך ה' בוראק מבדר את הילדים
במלוא התנופה ,מגיע הנשיא החשוב ה' עפלבוים ,שתופס מקום בכורסת ההסבה המיוחדת.
יפות ומוצלחות היו הקושיות ששאל מאטעלע מלמד בן השש .כל הילדים שרים בעליצות קטעים מסוימים של ההגדה וכאשר
מגיעים ל"שולחן ערוך" נושא הנשיא ה' עפעלבוים נאום חג לפני הילדים ,ולאחר מכן מוגשים על ידי העלמה רייצע לעווין
ופאשע לייער ,בעזרת ה' אשר ערליך ,מאכלי הפסח הטעימים ,הגורמים עונג יום טוב אמיתי .לאחר חלקה השני של ההגדה,
שעובר כסדרו בשירה ,יוצאים ילדי בית היתומים בריקוד משותף .רגליים ילדותיות קטנות מורמות ,ידיים קטנות מתנועעות
בעליצות ,בשמחה ,דבר שנותן נחת אמיתית.
בכלא ,בו מוחזקים השנה כעשרים עצירים יהודיים ,דאגה להם הקהילה למאכלי פסח ,ובעקבות יוזמתו של הנציג ה' אייבושיץ,
כונסו כל העצירים היהודיים בתא אחד ,שם נערך סדר משותף ואפילו אורגן מניין (לתפילה) .בדרך זו התאפשר גם להם ,בתאי
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הכלא ,לטעום את טעמו של חג החרות ,שנחוג על ידי כל העם היהודי.
בית הכנסת הגדול היה מלא וגדוש בשני ימי החג והגבאים של בית הכנסת הגדול גרמו לקהל עונג חג ,בכך שהזמינו את החזן
ה' דוד ווייסבערגער ,שכישרונו האמנותי בתפילה נתן סיפוק רב לקהל.
המועדון האזרחי היהודי ,שפעילותו בתחומים שנטל על עצמו נעצרה באחרונה ,מילא גם הוא לכבוד החג את המשימה שנטיל
על עצמו והזמין במיוחד את שחקנית הלהקה היהודית הווילנאית ,מרים אלעסקא ,שהגישה ביום ראשון ,ב' דפסח ,ערב קריאה
(שפרטים על תוכנו ועל ביצועו נמסור בפעם אחרת) ,וביום שני אירגן דאנסינג (ערב ריקודים) .בשני הערבים היה המועדון
האזרחי מלא על גדותיו בקהל ספוג אווירת חג.

--------------------------הגליל והחּולה
בד בבד עם תחילתה של הפעילות המוצהרת שהמתינו לה זמן רב ,לגאולת הגליל והחולה ויישובם ,ייאספו בימי השביעי
והאחרון של פסח ,בכל בתי הכנסת ,בתי המדרש והשטיבלעך (בתי הכנסת של החסידים) המקומיים ,נדרים (תרומות בעת
העלייה לתורה) למען קרן קימת לישראל ,לטובת גאולת הארץ ,וייערכו אזכרות לגיבורים שנפלו בארץ ישראל.

********************************************************
גיליון  - 482יום שישי ,ה 11-ביולי  ,1832,ח' מנחם אב תרצ"ז
 11222חלות חולקו בשנה לנזקקים ע"י "בית לחם"
ביום ראשון התקיימה בבית המדרש "פרוזשאנסקי" האסיפה הכללית השנתית של "בית לחם" .האסיפה נפתחת על ידי
הנשיא ה' יוסף שוחט ,ובנשיאות נבחרים ה"ה :לייבל פרישבערג – יושב ראש ,נחום ווערנער ,הערש וואלף לנדע – חברים;
ישעיה גוטמאן – מזכיר .הנשיא ה' שוחט מגיש את דו"ח הפעילות ,ממנו אפשר לראות ,כי במשך השנה נאספו בסך הכל
 90999חלות ו 9999-זל' מזומן .מקבלים (חלות לשבת חינם?) ישנם ( 999איש?) מדי שבוע .סביב הדו"ח התפתח דיון נרחב
בו נוטלים חלק ה"ה :חיים אברך ,יחיאל אייבושיץ ,נחמיה באר ,חיים לפידות ואחרים .הדיון נתקבל לתשומת לב ולאחר מכן
נערכו בחירות להנהלה החדשה ,בהן נבחרה כל ההנהלה הישנה במלוא הרכבה עד כה ,בה משתתפים אדם (נציג) אחד מכל
בית מדרש.

********************************************************
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גיליון  - 482יום שישי ,ה 21-בספטמבר 1832
ימי סוכות הראשונים בקובל
ערב יום טוב מזמן שמחתנו הורגשה תזוזה כלשהי בעולם המסחר ,וזה רק בחנויות אמצעי המחיה (חנויות המזון) ,אבל בחנויות
האחרות היתה המכירה חלשה מאוד .במקום זאת התלהט שוק האתרוגים ,שנעשו מבוקשים בימים האחרונים .בעד אתרוג
דרשו מחיר טוב .ייתכן כי הסיבה לכך היא ,שסוחרי האתרוגים המקומיים ציפו לפדיון חלש ועל כן ייבאו מעט אתרוגים ,ולכן נגרם
בהם מחסור בערב סוכות .וכאן יש לומר שוב ,לבושתנו הרבה ,כי מה שסוחרי האתרוגים שלנו שכחו ,מחמת עסקיהם ,את
תוצרת הארץ שלנו והשנה הצטיידו למכירה גם באתרוגים שאינם מארץ ישראל.
שני ימי הסוכות הראשונים היתה להם מעלה :מזג האוויר ,שהיה נאה מאוד .הכל ממש נהנו במזג האוויר השמשי ויהודים חשו
שהם מקיימים בצורה מצוינת את המצווה לישב בסוכה .הציבור גם יכול היה ליהנות מעונג יום טוב בטיול בבגדי קיץ והיתה זו
מעלה כפולה לאלה ,שעדיין לא הכינו את עצמם עד כה לקראת החורף.
באופן כללי עברו התפילות בבתי המדרש והשטיבלעך בשני ימי החג באווירת יום טוב חגיגית ,ללא תקריות מיוחדות של "זמן
שמחתנו" ,פרט לבית המדרש "העירוני" ,שבו אבד אתרוג וסביב העניין הזה התחוללה שם שערורייה גדולה.
בשטיבל של החייטים ,שאיבד את בעל התפילה (החזן ,שכנראה עבר להתפלל בבית כנסת אחר) ,נוצרו שני מחנות וכל צד
הוריד מהדוכן את בעל התפילה של הצד השני; ואכן היו שם ששון ושמחה .במניין מסוים (במקום אחר) היה גם כן שמחת חג
(בלשון סגי נהור) בגלל פיטם שאבד (פיטם הוא עוקץ האתרוג ,ואם הוא נעקר ממקומו ,האתרוג פסול) .מלבד זאת היתה
בשטיבלעך מסויימים מהומה עם מחאות נגד גבאים או נגד סתם יהודים נאים ,שהרשו לעצמם במצב הנוכחי לקנות אתרוגים
שאינם ארץ ישראליים .מסיבה זו פרצו בשטיבלעך אחדים ממש מהפיכות ,שהשפיעו כל כך על גבאים אחדים ,עד שהם קנסו
את עצמם מרצונם בעד  0זהובים לטובת הקרן הקיימת.
בכלל בילתה האוכלוסייה היהודית בימים הראשונים של החג באווירה רגועה ולא היה מאומה ,חלילה ,שיפריע את אווירת היום
טוב ,דבר שבמצב הנוכחי מהווה עובדה הראויה לציון.

********************************************************
גיליון  - 128יום שישי ,ה 18-בפברואר 1838
ייסוד "יבנה"
ביום ראשון התקיימה בראשות נשיא "מזרחי" ,הרב אפרים קערזשנער [אפרים דיין] ישיבה מורחבת של "מזרחי" המקומי
ועסקני "תורה ועבודה" ,בה נדונה השאלה של ייסוד בית ספר דתי לאומי ,שיהיה משולב במרכז ההתאחדות של בתי ספר
דתיים לאומיים "יבנה" בפולין .סביב השאלה מתפתח ויכוח נרחב ,בו לוקחים חלק ה"ה ח.ל .לאנגער ,מרדכי ליכטענבערג,
יוסף אינבערג ,מתתיהו קערזשנער ,יצחק גלייזער ואחרים ,והוחלט לכנס בזמן הקרוב ביותר אסיפה רחבה של "מזרחי"
ו"תורה ועבודה" וכן של ידידי מערכת בתי הספר הדתיים לאומיים ,בה תוקם ועדת ארגון שתבצע את כל ההכנות לכך שבית
ספר כזה כבר ייפתח בקובל.

********************************************************
יום שישי ,ה 3-בפברואר 1838
פרק תנ"ך כל יום
בקשר לקריאה הנלהבת של מרכז "תרבות" לאוכלוסיה היהודית לגבי פרק התנ"ך ,נטל הוועד המקומי של "אוהל ביאליק" על
עצמו את היוזמה והחל בלימודי "התנ"ך היומי" .בשבת שעברה בערב התכנסו באולם "אוהל ביאליק" מספר גדול של צעירים וה'
מ .קירזשנער הבהיר בפניהם את החשיבות של לימוד פרק תנ"ך כל יום ,ביחידות או בציבור .לאחר מכן קראה העל' (העלמה)
לובע טווערסקי (לובה טברסקי בת רב העיר נחום טברסקי) ולימדה את ארבעת הפרקים הראשונים של "ירמיהו" .וכך כבר
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נמשך כסדרו הלימוד של "תנ"ך יומי" כל ערב במועדון "אוהל ביאליק" מ 8-עד  1בערב .הכניסה חופשית ,אבל צריך להביא
תנכ'לע (ספר תנ"ך קטן).

*******************************************************
קובץ מודעות שנת 1831
לשנה טובה תכתבו!
בני עירנו הקובלאים באמריקה ו(האירגון) החשוב של

הסיוע הקובלאי בניו יורק,
הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ,אנחנו מאחלים לכם בשם
יהודי קובל הסובלים מעוני ,שאתם תומכים בהם בעזרה
בזמן הקשה הזה

שנה מאושרת ,טובה ומשביעת רצון!
ועדת העצים לעניים ומעות חטים בקובל
יודיל סופר פרידמן ,ישראל לנדו ,פנחס גודיס ,מיכל רוזנבלט

ספר תורה למכירה במקח השווה
אצל ר' יודיל סופר.
כל הקודם זוכה

-------------------------------לשמוע אל הרנה ואל התפלה!

הנהלת בית הכנסת הגדול
התקשרה לקראת הימים נוראים וחג
הסוכות הבע"ל (הבאים עלינו לטובה)
עם מקהלה של  22איש
החזן הצעיר הנודע מווילנה
טוביה וויינשטיין
בהנהלת המנצח האהוב ה' צימרמאן מלובלין
ההכנסה נטו לטובת השיפוץ!
ושתהיה לנו כוח"ט (כתובה וחתימה טובה).
לסליחות כרטיסים מיוחדים בסך  12גר( .גרושן =
אגורות של זהוב)
דאגו לעצמכם בעוד מועד מקומות וכרטיסי כניסה,
שבלעדיהם לא תורשה כניסה לבית הכנסת.
הגבאים.

-------------------------------הסתדרות "תרבות" בקובל
גם השנה מאורגן באולמי "תרבות" (ברחוב) צירקובה 1

מניין
לימים נוראים וסוכות הבע"ל (הבאים עלינו לטובה)
כרטיסים למקומות חייבים להירכש מייד בהחלט.
מחיר מקום לנשים  99זל( .זלוטי)
הכרטיסים נמכרים יום יום מ 8-עד .9
לחברנו לעבודה החשוב

.
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הקהלה העברית בקובל
בקשר לחג המתקרב ,מודיעים לאוכלוסיה היהודית
בקובל ,כי כל מי שבדעתו לשחוט עופות ליום טוב ,שיכין
לעצמו פתק (אישור) בערב (ביום שלפני) יום טוב ,אחרת
לא יישחט העוף .במשך היום טוב לא יילקחו שום
משכונות בכל מקרה .ועדת השחיטה

לשמוע אל הרנה ואל התפילה!!
גבאי בית הכנסת הגדול
מודיעים ,כי מלבד החזן הצעיר והכשרוני
ה' טוביה ויינשטיין
עם המקהלה מהמדרגה הראשונה והזמר האהוב ה'

צימרמן
בעל הטנור האופראי הגדול הם הצליחו לגייס לתפילת יום
כיפור את
ילד הפלא בן ה ,99-תופעת הטבע

יצחק זייאנטשקובסקי
הזמר בחסד האל שישיר את קטעי הסולו היפים ביותר
שימו לב :כל הכרטיסים הישנים אינם בתוקף .כל אחד
חייב לדאוג לעצמו לכרטיס חדש ,שאפשר לקבלו כל יום
אצל הגבאים ה"ה דונייביץ ,יוקלזון ופרידמן ,ובערב יום
כיפור ,במשך כל היום ,בבית הכנסת.
הגבאים
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"אונזער לעבן" ("חיינו")

השבועון הקובלאי בשפת היידיש

גיליון  - 14יום שישי ,ערב פסח תרצ"ז ה 21-מרץ 1832
ימי ערב פסח בקובל
פסח הוא החג היהודי השמח ביותר .רוחם של יהודים בימי ערב פסח היתה תמיד מרוממת .כל השנה הם סוחרים ,סרסורים,
חנוונים ,בעלי מלאכה ועוד .אבל בפסח כולנו בני מלך…
תחושה זו היתה פועל יוצא מהמצב הכלכלי ,שבו מצאו היהודים את עצמם .כדבר הפתגם :כשעליז בכיס ,גם הלב עליז…
אבל היום ,התחושה היא אחרת ,כי המצב בכיסים היהודיים בכלל איננו ציפורי (שמח כציפור) .כל השנה נאבקים במחסור ,וגם
בימי הפסח היפים יהיה עלינו לשתות את כוס התרעלה .כמה משפחות יהודיות ייוותרו בפסח הנוכחי ללא מצות?
משום כך משוטטים אחינו בני ישראל כמוכים .כמו מנחם-מענדל (דמות מסכנה מכתבי שלום עליכם) הם מסתובבים בין
האיכרים בימי השוק :הם מתבוננים בעופות ,בתפוחי האדמה ובמוצרים האחרים ,אבל "אל תיגע בי" – בכיסים מצפצפת הדלות.
כל השנה עמלו בפרך ומכל "העסקים" אין מאומה לפסח…
אבל כל אלה אינם מספיקים לאנטישמים שלנו ,המפתחים תעמולת חרם כנגדנו בכתב ובעל פה .הנה ,למשל ,חילקו השבוע
ברחובות קובל עלונים בעלי תוכן של שנאת יהודים .אנו מביאים כאן כמה ציטוטים:
"היה דוגמה לאחרים ,אל תקנה אצל יהודים".
"היהודי נוטל מאיתנו את העבודה ,מרמה וגונב ,מחריב את ארצנו ,חותר תחת הדת וגורם לדמורליזציה".
"התעורר והילחם! אל תהיה שקט וסבלן ,רק הילחם ,כי הם יפשטו את עורך מעליך"…
עכשיו כבר מובן ,מדוע תוקפים ומכים יהודים.
האם מדווח לשלטונות על בריונות-העט הזאת? האם הם לא יגיבו על מעשי תעתועים אלה?

********************************************************
יום חמישי ,ד' דחוהמ"פ תרצ"ז – 1-4-1832
הגליל והחּולה
בד בבד עם תחילתה של הפעילות המוצהרת שהמתינו לה זמן רב ,לגאולת הגליל והחולה ויישובם ,ייאספו בימי השביעי
והאחרון של פסח ,בכל בתי הכנסת ,בתי המדרש והשטיבלעך (בתי הכנסת של החסידים) המקומיים ,נדרים (תרומות בעת
העלייה לתורה) למען קרן קימת לישראל ,לטובת גאולת הארץ ,וייערכו אזכרות לגיבורים שנפלו בארץ ישראל.

********************************************************
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גיליון  - 81יום שישי ,ה 24-יוני 1838
אנו מוחים!
השבוע עבר עלינו בשורה של הפגנות מחאה ותעניות .בבית הכנסת הגדול בקובל נערך ביום ראשון כנס מחאה ,בהשתתפות
כאלף איש( .במהלך הכנס) הבענו לפני שלטון המנדט הבריטי את צערנו ואכזבתנו כיהודים ,נוכח גזר דין המוות נגד שלמה בן
יוסף( .שלמה בן-יוסף ושניים מחבריו בבית"ר ניסו לנקום רצח יהודים בכביש עכו-צפת ,שאירע בתחילת  .8391ב 82-באפריל
 8391הם תקפו ביריות אוטובוס ערבי בכביש צפת-ראש פינה .איש מנוסעי האוטובוס לא נפגע ,אך שלמה בן-יוסף וחבריו
נתפסו ,הועמדו ע"י הבריטים לדין ,ושלמה בן-יוסף נידון למוות .הוא הועלה לגרדום בכלא עכו ,ב 23-ביוני ).8391
דבריו של ראש הישיבה שלנו עשו רושם גדול על הנאספים...
...בכנס ניצבו בשורותינו צעירים [לא ילדים] יהודיים בעיניים חולמות ,כשמבטיהם הספקניים היו תלויים בחלל בשאלה :עד מתי
נשוטט כך מדוכאים ומבוישים? כמה עוד יוכלו גווינו להיות כפופים ואנחנו נזעק "על גבינו חורשים"?
מי לא קרא בעיניהם את ספקנותם( ,ולא ראה) שהן מלאות ברגש נקמה?..

********************************************************
גיליון  - 131יום שישי ,ה 2-יוני 1838
דין תורה מעניין
אצל רב הקהילה כאן ,הרב נחום משה טברסקי ,התקיים ביום שלישי במשך כל היום ,דין תורה סנסציוני ,שבסופו של דבר הגיע
לסיומו לאחר (שהעניין נמשך) שנה .בעת הדיונים נכחו סקרנים רבים וביניהם שני רופאים ,שהופיעו כעדים.
הסכסוך פרץ בין מישהו בשם אהרון קופר ממיילניצה ואסתר קופרשמידט מקופיצ'ב .השניים היו צריכים להתחתן ,אבל ילד הפר
את אושרם .אהרן טען ,כי הילד אינו שלו ורצה לבטל את השידוך .הרב דרש מהחתן להישבע בנוכחות הרבי מלובומל .אבל
הדברים לא הגיעו לידי כך ,כי לא הירשו .הסוף היה שאהרן שילם לאסתר  199זלוטי ומובן מאליו שמהאהבה הגדולה לא נותר
מאומה.
כל הציבור הקובלאי נסער מהעניין.

--------------------------אסיפה כללית של קופת גמילות החסדים
ביום א' התקיימה האסיפה הכללית השנתית של קופת גמילות חסדים המקומית.
ניכר היה כי הציבור היהודי המקומי מתעניין מאוד במוסד החשוב כל כך ,כי אולם בית הקהילה היה דחוס באנשים שונים:
פועלים ,בעלי מלאכה ,סוחרים זעירים .רק הגבירים שלנו לא נראו.
ה' פנחס פרוז'אנסקי פתח את האסיפה וה' שניידר נבחר כיו"ר של הישיבה .לצידו הוזמנו לשבת (ליד שולחן הנשיאות) חיה
אייבושץ ורוזנצווייק ,וכמזכיר נבחר ה' הרש לקח.
ה' פנחס קאגאן מסר את דו"ח הפעילות של ההנהלה .ה' גלוזמן השלים את הדו"ח .ה' סויבל מסר את דו"ח הקופה שבו
מספרים מעניינים מאוד ,דהיינו :בשנה הקודמת ניתנו  991הלוואות שהסתכמו בכמעט  09אלף זהובים (= זלוטי) .כן נמסר כי
הקופה חילקה (מאז ייסודה?) הלוואות של למעלה מ 90-אלף זהובים .הדו"ח התקבל (ואושר) .ויכוח גדול התעורר לגבי בחירת
הנהלה (חדשה) .נטלו בו חלק כמה אנשים .הובעה תודה להנהלה (הקודמת) עם צוות העובדים ולפי הצעת ה' טויביטש,
נבחרה מחדש ההנהלה הקודמת.

********************************************************
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גיליון  - 132יום שישי ,ה 8-יוני 1838
חגיגה גדולה
ביום ראשון בשעות היום התקיימה בבית החולים היהודי כאן מסיבת-תה חגיגית שאורגנה על ידי ועדת בית החולים בקשר
להשקת מכשיר רנטגן חדש.
למסיבה הגיעו הרבה מפרנסי הקהילה ובראשם ראש הקהל ה' שלמה מנדל ויו"ר מועצת הקהילה ה' אינגברג .כן נכחו כל
הרופאים של בית החולים היהודי ובראשם ד"ר יאבורסקי (אוקראיני ,לעתיד צורר יהודים) .במיוחד הגיע גם רב הקהילה ,ר'
נחום משה טברסקי.
ברוח מרוממת פתח ד"ר פנחס זיסקינד את המסיבה .הוא עמד במיוחד על התפתחות בית החולים היהודי בשנים האחרונות,
שהתרחבה עכשיו הודות לכך שנרכש מכשיר הרנטגן החדש ,שהוא מהחדישים ביותר.
ערכו של בית החולים היהודי עם האינוונטר שלו וכל המיתקנים עולה כיום על  999,999זלוטי והוא תרומה חשובה לקובל
היהודית.
לאחר נאומו של ד"ר זיסקינד ,התאספו כל האורחים בחדר שבו הותקן מכשיר הרנטגן .הד"ר חסיס הסביר לנאספים את
המיתקן ואת השפעתו .תוך כדי כך נערך שיקוף לניסיון ,לה' המנהל משה פרל.
לאחר מכן נאספו כל האורחים לשולחנות ערוכים יפה .הרב נחום משה טברסקי נשא נאום עשיר בתוכנו והדגיש בעזרת מאמרי
חז"ל את החשיבות של המוסד המרפא.
ראש הקהל ,ה' שלמה מנדל נשא גם הוא נאום נאה .כן דיברו ד"ר צכנוביץ ,המנהל משה פרל ,שמואל מילשטיין ,א .גלז ,פסח
גוניק ואחרים.

באווירה חגיגית נעל ד"ר זיסקינד את המסיבה.
---------------------------

מודעה.

.

תימכו בועד הישיבות ,שמקיים  89ישיבות עם 0999
תלמידי חכמים באמת.
בשבת ,פרשת שלח ,בשעה  0יישא נציג ועד הישיבות,
הרב הגאון מר אברהם יצחק גינזבורג ,דרשה מענייני
דיומא בבית המדרש של החולות .בואו ויהיה לכם עונג
השבת האמיתי

הודעה.
אגודת הקצבים מודיעה ,כי החל מיום א' ,ה 99-בח.ז.
(בחודש זה) תתקיים בכל יום א' בערב ,בהיתר של
העירייה ,שחיטה ,כדי לספק לאוכלוסייה היהודית בשר
כשר טרי ביום ב'.
הנהלת הקצבים הכשרים בקובל

********************************************************
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גיליון  - 134יום שישי ,ה 23-יוני 1838
עצרת אבל
ביום ראשון ,א' בתמוז ,יום השנה לשלמה בן יוסף ,התקיימה בבית הכנסת הגדול עצרת אבל.
בשעה היעודה היה בית הכנסת מלא וגדוש בקהל.
פתח את העצרת היו"ר ה' גלפאנד ,המבקש מהחזן של בית הכנסת ,ה' מ .קוציק ,לשאת את תפילות האבל.
החזן מקסים את הקהל בזמרה נהדרת של שני פרקי תהילים .עכשיו נוטל את זכות הדיבור ה' נתן צוקרמן .נאום האבל שלו,
העשיר בתוכנו ,הוא מביא את הקהל עד דמעות .לאחר מכן דיברו הח' ב .אהרונזון וב .וורבה ,שתיאר במילים פשוטות את
דמותו הנאה של גיבור העם הגדול שהלך לעולמו וקרא לבית"רים לקחת ממנו דוגמה וללכת בדרכיו עד לניצחון הסופי.
בסיום משמיע החזן ה' מ .קוציק בחגיגיות (את תפילת) אל מלא רחמים ומקסים את הציבור .נשמעות בכיות של נשים .בשירת
"התקוה" ננעלת עצרת האבל.
כדאי לציין ,כי מנציגות הקהילה שלנו וגם מקרב הרבנים ,לא מצא אף אחד הכרח לבוא .נראה כי זה לא חשוב להם במיוחד
ובמילא הם היו אורחים לא נחוצים .טוב שהם לא הגיעו.

********************************************************
גיליון  - 138יום שישי ,ה 28-יולי 1838

דבר תודה!
הנהלת "מושב זקנים" וכן הגימלאים מ"מושב זקנים" מביעים
תודה לבבית לגברת סוניה קאדעץ (סוניה קדיץ) מארץ
ישראל ,על  999הזלוטי שהיא שלחה ל"מושב זקנים" בקובל.
בהוקרה ההנהלה
----------------------------------------------------------------

דבר תודה!
הנהלת "בית יתומים" וכן היתומימ'לך שנמצאים ב"בית
יתומים" מביעים תודה לבבית לגברת סוניה קאדעץ מארץ
ישראל על  999הזלוטי שהיא שלחה ל"בית יתומים" בקובל.
בהוקרה ההנהלה.

********************************************************
גיליון  - 143יום שישי ,ה 21-באוגוסט 1838
הידיעה הבאה כתובה במקורה בצורה מסובכת ולכן היא תורגמה כלשונה ,ללא כל עריכה:
מגרשים כבר גם מבית העלמין
בערב ראש חודש אלול אירעה תקרית בין החזן מהזאמד (חולות ,העיר החדשה) ,מר זינגר ,לבין האחראי לבית העלמין ,מר
יחיאל ווגשל .כאשר החזן מר זינגר הגיע לבית העלמין עם אחד המתפללים (בבית הכנסת שלו) כדי להציב מצבה על קבר
ולאחר מכן ,כאשר מר זינגר רצה להישאר בבית העלמין כדי לערוך אזכרות ,ביקש ממנו מר ווגשל לצאת מבית העלמין ,בטענה
כי ללא רישיון אסור לעשות אזכרות.
מחוסר רצון לצאת למאבק נגד פקיד הקהילה ,כי מר זינגר מקבל חמישה זלוטי שלמים לחודש מהקהילה ,וגם כך עברו כבר
שבעה חודשים שלא שילמו לו אותם ,על כן הוא עזב את בית העלמין והיה מוכרח להיפרד מהזלוטי המעטים שהוא מחכה להם
כבר כל השנה.
הערת המתרגם :כנראה שמדובר במנהג שבערב ראש חודש אלול ,הוא חודש הסליחות ,עורכים אזכרות לכל הנפטרים .החזן
באזכרות אלה מקבל תשלום כלשהו מכל מי שמגיע לערוך אזכרה ליקיריו והוא מצפה להכנסה הזאת כל השנה .הפעם ,בגלל
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האחראי לבית העלמין ומחשש שלא יקבל את המשכורת שלו מהקהילה (שהתעכבה כבר שבעה חודשים) ,נאלץ החזן לוותר על
ההכנסה מהאזכרות.

--------------------------פינת הבדיחה
נעשו חרשים ,המסכנים...
בעת הסופות החזקות שאירעו באחרונה ,היכה ברק בבתיהם של הגבירים וראשי הקהילה בקובל .מרוב בהלה נעשו כולם
חרשים .אומנם כאשר אומרים להם "הרי לכם" (כלומר :קחו) הם עוד שומעים משהו ,אבל אם אומרים להם "תנו" למושב זקנים,
לבית יתומים ,לתלמוד תורה ,הם כבר לא שומעים מאומה.

--------------------------(הודעה)

ב"ה

להסיר מכשול.
מודיעים לאוכלוסייה היהודית בקובל ,כי נקבע שדוד רבין,
המתגורר ברחוב הלגיונרים (וורשבסקה)  ,09מכר בשר טריפה
כאילו הוא כשר .זאת כדי שכל מי שחשבו כי קנו אצלו בשר
כשר ,יגישו שאלה (לרב) בעניין הכלים (כדי לקבוע אם הכלים
שלהם אינם בחזקת טריפה ויש צורך להכשירם מחדש).
ועד הרבנים של קובל

--------------------------משבוע לשבוע
בעניין הכשרות
כתבנו כבר רבות על ההפקרות השוררת אצלנו בקובל בנוגע לכשרות .פעמים רבות כבר הוכחנו מעל דפי עיתוננו ,כי הקהילה
וגם הרבנים שלנו אינם עושים מאומה בכיוון זה .עכשיו אנחנו מוכרחים לנגוע שוב בעניין.
השבוע הגיעו אלינו כמה אנשים [שמותיהם שמורים במערכת] וסיפרו לנו את העובדה הבאה :בימים אלה הביאו לקצב שכאילו
מוכר גם בשר כשר ,עגלה ובה גם בשר כשר וגם בשר טריפה .לשאלה איך הוא יודע (להבחין) מהו בשר כשר ומהו בשר טרף
(במטען שקיבל) הוא ענה ,כי (זה לא חשוב ,מאחר ש)ממילא יאכלו את הכל...
נוכח עובדה זו ,שהיא רק חוליה אחת בשרשרת ההפקרות הארוכה ששלטת בעניין הכשרות ,אנו שואלים שוב היכן נמצאים
הגורמים הממונים שעליהם מוטלת ההשגחה על הכשרות בקובל .האם הם אינם יודעים על כך? לא .איננו יכולים להיות נאיביים
עד כדי כך שנאמין כי אינם יודעים מכך .ולכן תמה כל אחד מאיתנו לדעת מה הסיבה לשתיקתם .מדוע הם לא יוצאים בגלוי נגד
התופעה .מדוע אין הם מגנים בגלוי הפקרות כזאת.
אומנם אי אפשר לעשות מאומה נגד מי שרוצה לאכול טריפה ,אבל בכל זאת הרי מוכרחים שלא להרשות טיפול שערורייתי כזה
מצד הקצבים ,שמציגים בשר טריפה כבשר כשר ועוד בזמן שרוב האוכלוסייה הענייה משלמת ביוקר ,בכספים שהרוויחה
בעבודת פרך ,כדי לאכול בשר כשר .האין זה הפשע הגדול ביותר ,הן מבחינה דתית והן מבחינה מוסרית ,לתת ליהודי כזה
במקום בשר כשר ,בשר טריפה?
הגיע כבר הזמן ומוטל חוב על הקהילה ,הרבנים ואחרים ,לשים קץ לבעיה הכאובה ,לשים קץ אחת ולתמיד להפקרות הזאת
ולחקור לעומק בכיוון זה ולפרסם את התוצאות בכל בתי הכנסת; להכתים את כל אלה שמאכילים טריפות ביודעין ולהטיל את
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העונשים הקשים ביותר על אלה – עד כדי העמדתם לעמוד הקלון ,כדי שיידעו אחת ולתמיד כי תורתנו הקדושה ציוותה עלינו
"ולפני עיוור לא תיתן מכשול".
אנו מצפים בחוסר סבלנות לתוצאות החקירה בעניין .אנחנו מאמינים כי כבר הגיע בהחלט הזמן להתייחס ביתר רצינות לעניין
מ .זילבעררייך

השערורייתי הזה.

---------------------------

"המליץ"
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כתב-עת עברי

המליץ 04 ,בינואר1881 ,
חינוך .עדיין אין בקובל תלמוד תורה ובי"ס עברי ,רק "חדרים" ובי"ס נוצרי.

כותב המאמר :וולף שטיינוורצל.

********************************************************
המליץ 26 ,באפריל1881 ,
סכסוכים על שחיטה .מאמצי הגביר פנחס הינוך 99 .שנה לשריפת בית הכנסת המרכזי בקובל וכתוצאה מכך פיצול להרבה
מנייני תפילה הגורמים ל"פרוד הלבבות וחילוקי הדעות" .קריאה" :בנו בית הכנסת ולא יתגודדו אנשי המקום לגדודים למספר
מניניהם" .טענות לגבי ההתנהלות הכספית של ראשי העדה.
כותב המאמר :ישראל וורביל" ,מורה לנערי ישורון".
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********************************************************
31

המליץ  12-בינואר1882 ,
צבא וריב על כשרויות.

********************************************************
המליץ  21-בינואר1883 ,
סכסוכים עם בת הרב מטריסק

********************************************************
המליץ 8 ,בפברואר1883 ,
תגובת בת הרב מטריסק .כותב המאמר :ישראל ליפסקי
מעשים בכל יום:
א) בארצנו.
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********************************************************
המליץ 28 -ביוני1883 ,
ידיעה על טבח שנרדם בבית הכנסת

********************************************************
המליץ -אפריל1882 ,
מקום קבורה בבית הקברות
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"הצפירה"

33

כתב-עת עברי

הצפירה  22 -במאי1882 ,
תמונת הרב הצדיק (רה"צ) .אישור מטעם הנכבדים ורב המועצה של קובל .הצייר שלמה אברך מוורשה.

********************************************************
הצפירה  2 -בספט'1882 ,
קבר בבית הקברות (מאמר דומה בשני העיתונים)
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********************************************************
הצפירה 21 -בפברואר1883 ,
מאמר כללי ,ריבוי בתי כנסת ,קופת ציבור ריקה ,ת"ת (תלמוד תורה) מוזנח .רוב האוכלוסיה מתפרנסת מהגדוד החונה פה.
מספר ריחיים של קיטור (טחנת קמח) בעיר .ריבוי של סוחרים בעיר .יותר מידי בתי תפילה בכולם מתפללים בנוסח ספרד.
מחלוקות ושנאה בין כת לכת .בעיר "בית מדרש כללי הבנוי לתלפיות" .בית "הכנסת אורחים" לעניים לא מתפקד .הקופה ריקה.
הת"ת עזוב ומצחין ,והפתרון? גמרו אומר להועד עוד פעם (לקבור את הנושא בוועדה) .נחמה פורתא בית החולים מתפקד
היטב בזכות הגבאים ה"ה מ .אפרת ,א.ל .פרוזנסקי .הגביר י.א .ענטין ידו פתוחה.
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********************************************************
הצפירה 21 ,בפברואר1883 ,
תולדות העיר קובל – שימור המצבות מבית הקברות ישן נושן
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********************************************************
הצפירה 22 -במרץ1883 ,
מאבקי ההשכלה בקובל מול הפאנאטים ( פאנאטיזמוס)
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