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אונה

לום

פיטיםייון ד י
פרינציפי

ג׳ודייום די

מילוש די

בילוגראדו

אל

םירבייאה•

פור ד״ר יצחי־ אלקלעי׳ גראן רבנו די ייוגוסלאב׳ייה
סיגו! סאצייו ,לוס גודייוש י י שיר3ייאס גוזאבאן ר׳ אונה פרוטיקשייון
איקשטראאורדינארייאה די פארטי דיל פרינציסי מילוש .קומו

גוצירנאדור י י

לה סירבייאה לואיגו דיססואיס די לה דיליכראסייון ד׳ לה פודישטאגייאה או־
סודיטוס גודייוס

טומאנה ,איל טראטאצס אסוס

קון גראנד׳

בינצולעסיאה.

קון און אורדין י ׳ קו קאביניטוי( איל דייו איל ייריטו אלוש צור״יוש ק׳ נינ־
גונה אומרה אוטורידאר אין לה שירבייאס גו סואירי ני [יוזגארלוש ,צי סוצרי-
מיטירליס דאסייוס ,ס י מ ק א י ה
קאנסילארייאס

צויייו קי שי אדיריסי דירינאמינטי אה סו

פור קאדה קוזס קי טייני די מיניסטיר מיזמי סי צואיסי ד׳

לה מאס וייקס אימפורטאנסה .אין דישפארטי י י איסטו איל פריכציפי מאנטינייאס
רילאסייוניס אמעאצליס ייאה אינטימאס קון אונוס קואנטוס מיימברוס מאש פרו-
מינינטיס י י לס קומונידאד אנק׳ צימוס קי ד ו ד ב כ ר

ח י י ם א ד ה סו 3ואין

אמיגו אי סו מ א ס גראניי קונפייינשי איל קואל ריאליזאצס יי&ירינטיש אורדניס
צוינאכסיירוס אי מירקאנטיליס סייאה סור קואינטו דיל סרינציסי

סירשונאל־

מ ע ט י אור פור קואינטו דיל איסטאדו ,אין איל אינטירייור דיל סאאיס אור
אין איל איסטראניירו .קימיזאנטי ,אאון נון אין טאן גראנדי מ׳זורס ,איראן
לאש רילאשייוניס דיל סריכציסי אין צרינטי לאס צירמאס הודן ,מאל5ון ,עוזר
די

סירבייאס

אי אוטרוש .איהטו טוצו סיר

קונשיגואינשה קי לוש 2וייי1ס

ס י סינטייאן מוראלמינט׳ מויי

סירקה די סוש פרינציפ׳ ,אי אין טולו מורו

י י ייסטורצאס״ון אין ס ו ס צירה אי אין סוס איגדשסינש״אש בזשקאצאן לס
אייויס י י ס ו ס אמאצלי סוציריני.
אין איל אנייו 1 8 3 1

צימוק אס ליס צורייוס ר׳

כילוגראיו קי

סי

אייריסאן קון אונס סיטיסייון אל סרינצ־סי מילוש .איסטי רוקומינטו ק י י י צ ה
לה י א ט ס ייל  12אפריל

 1831איסטה קונסירבאיו אין איל ארחיצו דיל

איסטאיו אינטרי אוטרוס יוקומינטוס קי טראטאן קוצר׳ קיסטייוניס צוי״אס,
לס קארטה אישטה אישקייטה אין לה סרימירה סא?עה די און יובלי סליגו
6

3

X

«

סאנטימיטרוק23לה

אישקריטורס

אלקאנשס אלגו מאש די לס מיטאד די לה פאזינה דיל סליגו .אין מאנקאנשה
Jevrejski Rlmanah" 5688 p. 29.״ ) fllkalajי
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ד

אנצילוסם

איל סאסיל אירס לובלאלו אי לוש דובליס איששאצאן אסיגאלוס

קון און סייו די לאק אי אנסי גאנאצם לס &ורמס די אונס קארטס שיראלס.
איל סייו קירו אינטאקטו אי
טיקסטו

ריססואיס קי לס קארטס 6ואי אציירטה .איל

ד לס סיטיסייון לו טראאימוס אס סובליקארלו סייכדו לו טוסאמוס

שיניי5יקאנטי סור רי&ירינטיס מומינטוס די לס צילם לי נואיסטרוס סאדריס
אין שירבייאס אין איל שיאיקלו סאקאדו.
שיגון שי ביאי די שו קונטינילו

לוס ׳לולייוש די בילוגראלו

דימאנדאן

ליל סרינציסי קי לוש סרוטיזי דיל ג ר א נ ד לאס״ו )שיגון אייוש סינשאן( קי
איל מונישיפייו קירי סוצרימיטירליס.

מוניסי-

לוש מיימכרוש דיל קונסילייו

סאל לימחנלאן די לס קומונידאד $ולייאס אונס לישטס די טודוש שוק מיימברוש
סור &יקסאר איל נומירו אי לס סומס קי דיצי סאגאר לס קומונידאר קומו
דאשייו מוניסיסאל סארס

אדלומבראר לס סיצראד אי

קאייס .לס קומונידאד גוד״אס

ס:ןרס

לאש

באריר

סומיטי אל מוניסיסייו אונס ליסטם די לוש

מיימברום ,מס לס אאוטורידאד ממיסיסאלם נו ס י קונטינטס קון לס מיזמס,
סריטינדיינדו קי אין

אייאס דיצין &יגוראר קומו מיימבריש אי לוס

לי אק״וס קי ריסריזינטאן לס
גוסייו אי לוש שירצירוריש

איזיס

צאמילייאס קי שי אינטרימיטין אין איל

ני־

אס 3אזס

די

אימסייגאלוס אין לאס כוטיקאש.

אנסי אונס ליסטס מאש גראנלי סארישי קי איל מוניסיסייו ייאס מיקשו איל
לאסייו לי לס קומונידאד לודיאם אי סין קי סימיזאנטי ליקטם &ואירס פרי-
ןינטאדס ,אי איל מונישיסייו ייל.ס אריקאצלו לי לוס סיצלאדנוס נו $ורייוש
אונס סיירטס סומס די  183ט א ל י ד ס אל קונטו די לס ר!זמונידאל נודייאס.
סור איסטו רוגאן

ד ל סרינציסי קי לוס סרוטיזי אי דיליצרי די סאגאר סי-
אי איל

מיואנטיש אימסורטוש שיינדו אייוש נו אישטאן אין לס םושיבלידאד

סו^יגו קי איזו אין אקיל טיימפו טאנטו ראנייו לוש אימסוצריסייו אי א&גושו
איצטיראמינטי,
לוקי שאלי אין איבידנסייאס די איסטם סינרשייון איש אין איל סרימיר
לוגאר איל צאקטו קי לוס צודייוש די נילוגראדו 6ורמאצאן ,אין איל טיימסו
קי סי טראטס און נ ח פ ו סור
י

שי ,קירי ליזיר,

סארטי לי לאס אאוטורילאדס קומו אונס
קולטו אי לס ריליגייון סי

קונשיריראלוש

איראן

די

אונייון נו שולו קונשירנאנלו איל

נו אי סוליטיקאמינטי קומו

אונה

קורסוראשייון

קפישייאלה .אין שוש לוציריש אין 5רינטי איל מונישיסייו אייוש נו שי טרא-
טאן אינדיצידואלמינטי קומו שיצלאלינוש סי נו קומו אונם שוסיילאל

אאו־

טונומם.
און אוטרו ליטאלייו א״נטירישאנטי קי מוס סאלי לי איסטס סיטישייון
איש קי מוס סולימוס 5ורמאר אונס איליאס סוצרי לס קטאטישטיקה לי לוש
*ודייוש לי בילוגראלו

אטראס  100אהייוס .לס סרימירס

לישטס

קי

לוס

5יור״יוס ס ר י מ ם א ן אלם מוניסיסאלילאר קונטם  176מיימברוס .קיינלו לאס

2ו
מיזמה ,לוס

אאוטוריראדיס הון ליסקונטינטיס קזן לס

צודייוס

סריזינטאן

אוטרס ליסטה אין לס קואלס אעטרארון מאש מונצוש מיימברוס .סור
קי ני קין איסטס

ס׳

סיגונדס ^יסטס לאס אאוטוריראייש נו

סיר

קונטינטאן,

ס ו ד מ ו ס קונקלואיר קי בילוגראדו קונטאצה אין איסטי טיימסו אסרוקשימא•
טיצאמינטי 250

מיימביוס לוקי אזי

1200-1300

אביטאנטיש

גירייוס.

שוצרי לס אסרוקשימאטיצה איגזאקטיטוד לי אישטס קונקלוזייון סינימוס די־
מושטראשייוניש אי רי איטראש שורשישי(.
איל טריסיר ריטאלייו קי מוס

סאלי די נואיסטרס סיטישייון איש לה

סירשונאלידאד דיל רכנו די לה קומוניראד .אין לוגאר די שירמאס אי אאו־
טונראמאש איל דוקומינטו סראאי אלה שין אונה

איקשסרישייון אין ציניראל:

״איל רבנו אי לוש ציי?וס די לוש צודייוש די כילוגראדו״ .איל נומברי דיל
רבנו אישטה אריזגאטאדו דיל אולצידו; פור און אשיטו .אי איש קי איל שייו
י י לאק קי אישטה אסריטאדו אין לה ליטרה טייני אל רירידור איל נומברי
די אברהם יצחק סאריו .איסטי רכנו קי

צינורס

,

קומו איל

די לס ליטרס אל פרינציפ איס אונה סירסונס מויי

איקשסיייטור

מארקאנטי

אי

מויי

מיריסיינטי די סו טיימסו .אכרהם יצחק סארדו איס איל נייטו דיל סיליכרי
דור סארדו אאוטור ד ש ו ש נ י ם ל ד ו ד  ,מ ש כ י ל ל ד ו ד אי מוצוס אוט-
רוס אוצרא?יס .אין לס סוזישייון

די ריפריזינטאנטי רילי2״וזו די

כילוגראדו

לו צימוס אלו מינוס דיל אנייו

 1817שין  .1831אין איסטי

אינטירצאל

אברהם יצחק פארדו דיזכילופס אונה אקסייון איקשטראאוררינארייס פור איל
סרוגריסו אי איל כיין די סו קומונילאד .אין סוס
צימוס דישירינטיש דיטאלייוס די סו

סרידיקאס

גראנלי אקטיצידאד.

סוכליקאדאס

לואיגו

דיספואיס

דיל סיגונדו סוליצאנטאמיינטו י ׳ ליס שירכוש קונטרס איל אימסירייו איטי־
מאנו ) (1815לוס צזדייוס די

כילוגראדו קאלי קי סייאה קי ס ׳ טוסאצאן

אין אונס סיירטה דיסריסייון סיינדו פאריסי קי טראצירסארון מונצוס טרוכ•
ליס אין איל טיימפו דיל דיזריסוזו .איל רכנו אכרהם יצחק סאררו

אדירישס

אשוס קוריליזייונארייוס פאלאצראש די אשאלאגאסייון אי פריקורה די אינקו־
ראזארלוש סורקי ריזישטין אין שוש סריכאס אי שי אינריזיין אין שוש שיי ,ד׳
סוס סרידיקאש צימוש קי אין איל
סארציינין אה איסטרינאר און

אנייו  1819לוס צודייוש די בילוגיאדו

טימפלו .לס

שייסטס דיל

איססרינאמיינטו

שואי מויי גראנדי אי לס קונטינטיש אי אלינרייאה סין קאצו .אלה סראגואה
די איסטס סינאגוגה קונטריבואין נו קולו לוש צודייוש שי נו טאנביין אי נו
1

צודייוש ( און אנייו דססואיס  1820איל רבנו קין סו קומוניראד דימוסטראן

*) fllkalaj, il. p. 23
*( ברוך חהיס מכל העמיס נשחעשו המצות לשמן ונשמחה אוי סטמיס גס ק
. p
יסייעו לווסך סאשל ראינו נטינימ ג3נין ני״מכנ ,ציצים ופרחים 4 9 .

13
אוסרו סרוגרישו קולטוריל .אייוש איסטרינאן לס 8ראגואם ד און נ י ת סמלרש.
אין 6ין  1821סי סיליברם אונס

גראנלי סירימונייאס ליל אינסירו לי לס

נכיןה .סולוס אישטוש דטאלייוס שאלין ליל ליצרו קי אישקריצייו איםטי מי־
רישיינטי רבנו אינטיטולאלו

צ י צ י ם ו פ ר ח י ם מ ה נו סולימוש טוסאר אין

קי לוגאר אי קואל אנייו איסטי ל־צרו איסטה לאלו אלם שטאמסה.
אין מין לוקי איל לוקומינטו מואיסטרו אישטם אישקריטו אין לס לינ־
גואה איטאלייאנם איש לי סוסוניר קי סו קונטינילו איסטס קונסיסטאלו או
סואילי שיר אי אישקריטו סול מ א מ ליל רננו מיזמי• איש
קי אברהם יצחק סאררו גו

קומסיאס

לס לינגואם

סירבם,

מויי

סרובאבלי

מם

איל

אין

איטאלייאנו ליציאה איסטאר ביין צילשאלו .סיינלו לס צאמילייאם סארלו איש
ל/וריזינארייאה לי ציניצייאם אי

סין לולה קי לה

לינגואה

איטאלייאנה

מאנטינייאה טראלישייונאלמינטי אין טולוש לוש מיימברוש לי

איםטס

מילייאס קי לייו טאנטוש רבנוש אי גינטי אינסטרואילס אל ויולאאיזמו.
דר׳

יצחק אברהם אלהרעי•

שי
&א-

