
Monte . stir la pins haute moritagne, messagere de Sion

jfeleve ta voix avee force, envoyee do Jerusalem ! El eve-la et

me crains rien. (Isaie XI. 9. .

נשלהה לנו ידיעה מבית פקידות הדואר פעיה"ק ת"ו מיום 9
אוגסטיס 1317 מםפר 54 כי פלןיד הפאסט הראשי בבארות מודיע

יצאה פקודה ממקים גבוה לקבל מכתבי כםף לחו"ל בכל שבעים ש

לממשלתנו הרוממה ירייה ובעירות אשר בתי פקידות הדואר -אשר.

בהם מסלות •ברזל, והדבר י הזד, יהל למן יום 19 אנוםטוס 317

המאושר יום עלות אדוננו' השולטן יר"ה על̂ כסא
' 
שהוא יום

המלוכה, ובאשר בית פקידות הדואר בעיה"ק הוא אחד מאלו

השבעים, ובו יחלו לקבל מכתבי כסף ביום הנ"ל, נתנה המודעה
הזאת לפרסום. ביום 12 אגוםטוס 317

רושתיו. ידות עיה"ק י מודעה.מבית פק
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הדלב''י. ה"ש. לראש השנה. ה"ת, מודעות.

מלכת פולין.
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מדות בשבוע החולף פרסמנו מודעה כי שלש הטחנות העו

מדות להמכר לכל המוסיף, והן "על נהר עוג'ה הסמוך ליפו ת"ו עו

^66 אלף גראש
דייה עתה משלמים בעד הטחנה הידועה בשם מחמו

ו בעד המדונה הידועה בשם ג'רישה 300 אלף גראש, לכן החפץ
־(מג'ליש אדארה)
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עצת עיה"ק ת"ו  יפנה לבית מו
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להוסי̂ף המחיר
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קיתיאל שמש אשכנזי מכולל פינסק, ברח י- האיש: אברהם בן:י

:מפיעה"קת"ו. ועזב את אשתו ושלשה בנים קטנים. בעוני ובחוסר

כל, והרהמנות:גדולה עליהם מאד, ע"כ מצוד. ע"כ מי שהיכולת בידו
לכפות אותו בבל מיני כפיות שישוב'לפעזל'ק לאשתו ולב"ב, וגס

 ולא תשאר אשתו עגונה בל ימי/ והבנים
י
דיעה הכף לפה, ־שיתנו י

עזובים והמרחם'ירוחם, ובעה"ח הבד"צ יום י"ג• אלול תיס"א
תוב"א. *פעה''קירזשלם:
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ונאם שאול אלחנן בהר"א ־דל .
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תידוגה הבאים ליפו, בי הד̂פיסו"כרטי
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הנתיבות. או ממקום הפציו.מכית; בלים הם, את מוסע.אותו,זאת~ ;ענן

&גוךו ̂עיך ומי̂י15 אור.ו.לה̂גית הפש3מכל. ההג"צ. כן"מהאגיה
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.למכירה בבתי .המלון אשר-להפ
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גטינאפיל בטייעסט • אזמיר ונסטא ביפו וירושלם, גם באודיסא בק

פורט סעיד ימצאון לקנות כרטיתיס כאלה. ביירוט ו

אורחים הבאים מירושלם עליהם למסור חפצהם בבית הנתיבות ד!

כנים על האניה. אותם מו מיניטץ והמה ימצאון לק

בית מלון, הגליל

HOTEL GALILEA

בהקשבה ראש פינה !ת"י

• בבית מלון הזה אשר להאדון אלטער שוו ארץ נ"י

בהמושבה ראש פנה, חדרים מרוחים, והכל על צד היותר טוב ונעלה,

ובמהיר לא רב. האורחים הבאים אליו ישבעו רצון

מ בחר הפנינים" המיוחס להמליץ הנשגב, הפליםוף
" 
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 י ד ע יי הפניגי המכונה הבדרשי, יכיל בקרבו ס''ד שעריפ
,
הגדול ר

במליצת החכמים הקדמונים, ונוטלי פליסופים, מתוקים מדבש ונופת

צופים, עם פירוש־מספיק. ־

בעיה"ק ירושת"ול רבעי 5ראנק. ובחו"ל עם הוצאות מחי̂ר

!ראנק. להשיגו בהקדם משלוח המהיר מאת המשלוח'א' ו
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Benzion Mordchay Ctiazan, Jerusalem (Pal&stliia )

מודעה,


