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CZĘSTOCHOWA, ALEJA 6. TELEFON 201.

חמ־אקציע אק אדמיניסטראציצ:

« ר׳ ן אינהאלס פין די אנזןנסען *יז רי רעד*קציע נישט פעראנטװזןרטליך.

ערשטע אלעע  - .6טעלעפאן .i 20

נן»<נ׳ן פ«קםם  25גרן שען
אין טצקםט  80גרן שמן.
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ליכט-צינדען 6.37

פרײטאג ,פ׳ אחרי וקד1שים ח״ אײר תרצ״א.

J® 17

וואיט 8

זןנןןנסען «##לטען.

Piątek, dnia 24 kwietnia !931.
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א עונג ־ שבמ פאד לי טשעגסמאכאװער װדעןו m r

פרײטאג 4 ,פ אפדיל קטלוז־שבח און צוטארגענס שטת איגרעדפריהמיט דעו עומיבניש «ן אנעוןאנסאוה ,פישעלװעט דאוונעז,אין דעו נײ«ר טינאגאגע

משה קוסעװיצהי

דער בעריהמטער אבער-קאנטאר פרן דער װאר־
שאװער טלאמאצקער סינאגאגצ ,דער זינגער פין
גאט׳ס גצנאד ,װעלכער פצרמאגט די פענאמע־
נאלסטע שטימע פון 20־טען יאהרהונדערט

בילעטען אויף פרײטאג און שבת פרײז ,2.50

א טײל פרן דער חכנסה-לטובת ״בית לחם״.
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באלקאן 1.50
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פעקאגטמאכונג
מ של פון  5ט אג,
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אין טשענטטאכאוג
טשענםטאכאװ ,דעם  20אפריל  1931י.
מעומק לבנו אנו מברגיט בבר-־ת ״מזל״טוב״ חמה את בתנו ואחותנו מרת
יפה צ׳נסטוכובםקה ואת מר י ש עי׳ לםקר
להכנטם בברית הנשואין ,בירח ניסן תרצ״א.
בירושלים נזנה לראותכם מאושרים וצלר,ים כל ימי חײכםי
ב רי ש צ׳נםטוכובםקי ,רעי תו וכל משפחתמ.
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איינ׳ם פדײז פון B$b-

עולןלערונג פורס װאהל■ קןאמיטעט ״הודים״.

■
פאר דער מעלרװג רון  16ד.ח• פרן דער פירמע ” ,.Woltarציהען מיר צו געריכטלינער פעראנט
מיר עמפפעהלען זיך דער געעהרטער קונדשאפט און צײכענען מיט אכטונג
 Iלינקײט.

א .נ .״חרדים״ פאלגענדעס:
הױת װי עס איז בעװאוסט בײ די ברײטע ױדישע מאםען אין אונזער
שטאדט ,אז מיר זענען קײנמאל גישט געװען קײן רודפים אחר חכבוד ,ניר
תמיד געװען פאר א סאלידען שלום״ אין געגענזאץ צו אנדערע ריכטונגצן אץ
שאטירונגען ,רועלכע זענען נור אױסען אויסצונוצען זײערע נצחונות געגען צד

ד א רי א־ ם א ל אן “ rad jo po l״
Częstochowa, II Aleja 31, tel. 9-10.

sza ALEJA N? 6־!

שכנגד-רעריבער זײענדיג געצװינגען אויסצומײדען בײ די יעצטיגע קהלה־
װאחלען װאםערע מחלוקה עס זאל נישט ז ײן-האבען מיר ,די מתפללים פון די
בתי־חםידים דראדאמסק ,װי אויך אלע אונזערע סימפאטיקער ,בעשלאסצן צו
געהן זצלבםשטצנדיג צו די קהלה־װאהלען ,װעהלצנדיג נור אויף דער ליסטצ
״חרדים״ .אויף װצלכצר עס פיגורירצן זעהר אגגצזצהעגצ פצרזצנליכקײטצן אין

דאפ גדעםטע געװיגמ אי־ז

איץמיליאןזל.
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Pracow nia Okryć Damskich
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! | IGNACY MAJORCZYK

עס איז שוין צו בעקומען צעטלצן פון דצר ערשטצר

^ Najnowsze modele, w ykonanie solidnie.
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אויסצרדעם נאך געװינסצן:

און נאך הונדערטער קלענערע געװינסען.

^

ן דאס טויך

י

זאל זי ך אנשלי םען אין אונזער װאהל־קאמיטעט ״חרדים׳ /ט ארג אװא .9

)(front I piętro
przyjmuje na nadchodzący sezon wiosenny i letni wszelkie zamówienia.

| פ .ס .מיר בצהטצן צום בצזוכצן אונזצרע פריש-אײנגעארדענטצ סאלאנען פון 15ד .ח .װאו מיר דע■
 Iמ>!נסטרירצן אהן שרם פצרפליכטונגס-קויף אונזצרצ אפאראטען צרטײלצנדיג אלערלײ טעכנישצ עצות•

.

אונזצר שטארט.
ױדען׳ װצמען צס איז טײער אנן נאהנט צום הארצצן דצר דרך־השלום-

5

אלס צנטפער אױף דער מצלדונג
פון דער פירמצ ”  W oltar״ פון  16ד .ח.
געװצנדצט געגען אונז ,ערקלערען מיר
אונזצרע גצעהרטע ראדיא אבאנצנטען
דאס  1י ראדיא אפאראטצן “ , N ora
האפצן מיר קײנמאל אין דער אויבצנ■
דצרמאנטער פירמצ נישט ערװארבען^
װייל מיר בעזיצען ביליגצרצ אײנקויפם•
קװצלצן ,א דאנק װצלכע מיר קענצן
דצם אפאראט  N ora“ W 3 L״ לױוערען
װײטצר מיט א װירדיגען סוחרישצן
פצרדינסט.

ה כ ל !

דערמיט ערקלערט די עקזעקוטױוע פונ׳ם פעראײניגטען װאהל־קאמיטעט

Częstochowa, I Aleja 12

טיט א גלעזצל שװאדעע קאװע.

אין דהײנטיגעשװערעצײטען?ןענ־
סטו  \mmגעלז,װעןדו ?ןויפסט
א לאס אץ דעו קאלעןמו פון

מזל טוב ! צו דער רתרנה פון אונזער ליבער שװעטטצי ש ײנד על ע ( יפה)5
טשענםטאכאװםהי מיט ה׳ י ש עי׳ לאםקער אין ירושלים װינשען טיר א הארציגען!
מ־ל-טוב און א גליקליך ,צרפרידענעם צוזאמענלצבען
פאמיליע לענטשנער.

ד^מבר>)װםקי 10
קומט פאר

די פערוױילונג און די פערשידענארטיגע אטראקציעס װעלען דויערען פון 5
מפעציעלע טישלעך צו שפילען קארטען.
נאכמ .ביז דער האלבצר גאכט.

נעלד^ר אלעטו
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ז פון שטאדט ־דאט
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קאגדידאטעל= ליסטעם אויף
מיטגלידעד אוין פ עד טח ו טווד
פון קדזלה ־ דאט.
פון

ט ע טיג

זונטאג ד' 26 .ד .ח s.אווענד אין

ה .פון  22ביזין  27אפ ריל ה .י .א ײנ ש לי ס לי ל

ז עו

3-70,

Telefony:

יתוטים-הומ א .נ .״מינא וזצרד־צ״.

די װאהל־קאמיםיע פון דער ױד .קהלה אין טשענסטאכאװ פאדצרט אויף
די װצהלצר-אין הספס מיט׳ן §  29פון וזאהל׳רצגולאמין פ א ד צו ש ט על ען אין
ד.

מיט

זײן העלדען־טענאר

S p ó łd z ie lc z y

w Częstochowie, z ogr. odp.
Rachunek żyrowy w Banku Polskim.
איז מזירייןן ,א ז פ ו ן ו ט ע ר ף

רעקארד אין דער גאנצער װעלט

שוין צו בעקומען אין דרוקערײ פון ה׳ נאטשאן .בײ ה׳ כראפאט סטראזשאצקא  12און אין שוהל ביז  6נכמ
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קלאס פון דער -23טצר מלוכה ־ לאטצריצ.
ןן עו עס װיל ה אב ען פונ ס ה

אי ב ע ר ץ

עס איז דא צו פערדינגען א װאוינינג מיט א געװעלב
אסטראװ
װי אויך א גארטען אי ן
T
T

גענויצרצ פרטים קען מען זיך דערװיסצן אין
װאורשטען־געשעפט פץ א .אבר א מ א װי ט ש אלעע 4

.SUEFOPOL

אין הויןי ,פ או ט ע ר ,רעכטס
ט ש ענ ם ט א כ א װ ,ו א ל ע ע
מאכט בצקאנט די גצצהרטצ קונדשאפט ,אז^עס איז אנגעקומען|צום איצטיגען
ז ומער׳סצזאן א גרויסער אויםװאהל פון די נײעפטע ז א מ ען און מ ענ עו־ ש ט א פ ען.
ספעציעל פאר קאכזטױמען און ״קלײדער.
זעהר צוגענגליכע פ רייז ען און גוטע בעדינגונגען.

צוט װםעד = םעזאן
א גרויסער ™יםװאהל פון דאמק ,מענער איןוקינדער-שיך
ג ײ ע ם ט ע

זומער ?

קארט= גע שעפט

מ א ד ע לן

ש ענ ם ט ע

פ א ט אנ ט;

איז צו בעלןומען צו מעסיגע פוײזען
אין עושטלןלאסיגען שוך ■ געשעפט

״ווענוס״ 2 ,אלעע .29

]

״טשענסטאכאװער צײטונג״ נר16 .

2
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עס װאלט איבריג געװען אנצװױיזען
בפרטות װי עס זעהט אױס דער מצב
אין אונזערע קהלות אין פוילען ,פון
דער קלענסטער ביז דער גרעסטצר,
מיר װײסען אז אלצ זעגצן זײ קראנק
אויף ״ריסוק איברים׳ /די גלידער .פון
דעם פאלקס־קצרפצר װאס רופט זיך
קהלה ,זענען צושמצטערט ,און דארי•
בער קען דער קערפער זיך נישט האל■
טען ,נאר ער װאקעלט זיך אויף אלע
וײטען.
און די קרענק פון דער קהלה האט
זיך פערשלעפט פון דצר גאס ,פון דער
יידישצר גאס ,װאו מצן זעהט די צו■
שפליטערונג און צוברעקלונג אויף יצ■
דען טריט ,אז קײן ױד קען זיך מיט׳ן
צװײטען גישט אדורכרצדצן ,װײל יצ■
נצר האט שוין גאנץ אנדצרצ מײגונ■
גען און אנשויאונגצן ,װײל יצנער גצ■
הער צו א צװײטער ריכטינג ,און מוז
זיך האלטצן שטרענג אין איהרע פרינ•
ציפען.
מיט רי דאזיגצ לאזעגען איז מען
גצקומען אין דער קהלה ,מען האט
נישט אין זינען געהאט קײן טובת
הפלל ,ס׳רוב מיטגלידער פרן דער קהלה
האבען אפילו נישט גצהאט קײן שום
חוש פאר׳ן ױדישען ציבור און זײנע
נויטװענדיגקײטען ,ארן די עטליכעמצנ־
שצן װאס זענצן יא געװצן פעהיג און
פאסיג ,װאס האבען געהאט די נויטיגע
פערשטענדניס פאר די הצטרכות׳ן פע׳ם
פלל ׳ און גצװאלט װאס מעגליך אויס•
בצסצרען ,האבצן ,בײ זײער בעסטען
װילען ,גארנישט געקענט אויפטהון וױיל
מען האט זײ פון אלע זײטען געשטערט.
איצט געהט מען װידער צר די װאה■
לען ׳ נאך ױבען יאהר ,מען קען זײ
אנרופען זיבען מאגצרע יאהרצן אין
דער קהלה װירטשאפט ,געהט מען
װעהלען נײע פארשטעהער ,נײצ פער•
װאלטער װאס זאלצן אנפיהרצן מיטץ
וױרטשאפט פון דער קהלה צו אלע איה■
רע צװײגען.
און די דאזיגצ זיבען יאהר טצטיג•
קײט אדצר אונטצטיגקײט פון דער
קהלה דארפען פאר אונז זײן דער בצם•
טער װעג-װײזצר ,אז מיר טארען בײ
די איצטיגע װאהלען נישט װידצרהאלען
דעם זעלבען פעהלער װאס מיר האבען
געמאכט פײ די פויריגע ,מיר דארפען
שוין האבצן די פראקטיק צו װיסצן

mB₪₪₪₪m₪mma₪₪₪m₪mmEmmmBBB₪₪mam
T g P M M O L E w Z A R O D KU

ta

פון דער ״מרבות״-צענטראלע

װאסערע מענשען די קהלה מוז האבען,
און װעמען מען דארף דארט !ארײנ־
שיקען.
מען מוז נאכאמאל בצטאנען ,אז דאס
װאס מען האלט אז די קהלה איז א
רעליגיעזע מײנט נאר צו זאגצן ,אז
מי ט
זיך נ י ש ט
זי פערנעמט
פאליטיק ,אבער עס איז א
קײן
פערשטענדליכע זאן /אז אזוי לאנג װי
אונזערע קולטורעלע ארן פילאנטראפי־
שע אנשטאלטען װערען נישט אויסגע׳
האלטצן דורך די קאמונאלע זעלבסט•
פערװאלטונגען /נאר די ױדישע בצ•
פצלקצרונג זעלבסט מוז אלײן איה׳
רע אגשטאלטען אויסהאלטען ,קענען דאך
קײן צװײ מײנונגען נישט זײן ,אז דאס
מוז געטהוץ װערען דורך דער קהלה,
אז די אלצ אינםטיטוציעס מרזען זיך
געפונען אונטער איהר אויפזיכט ,און
מטילא מוזען זיך אין דער קהלה גע■
פונען אזאלכע מענשען װאה זאלצן
בעזיצען די נויטיגע קװאליפיקאציעס,
ערפאהרונג ,אץ פערשטענדניס פאר
אט די אלע זאכען.
דער פרוב פון שאפען א אלגעמײנעם
װאהל-בלאק זאגאר אהן דער אגח־ה,
האט זיך פיז-איצט נישט אײנגעגעבען,
מיר זצנען זאגאר זיכער ,אז עס װעלען
נאך אנגענומען װערען שריט אין דער
ריכטונג ,און עס איז גאנץ מעגליך אז
אין דער לעצטער מינוט פאר׳ן ארײנ■
טראגען די קאנדידאטען־ליסטעס װעט
די פצראײניגונג צושטאנד קומצן .אבצר
דערװײל טהוט יעדער װאהל־קאמיטעט
דאס זײניגע ,צר שטצלט צונויף זײן
קאנדידאטצן ■ ליסטע ,און צס איז דא־
ריבצר דער חוב פץ יעדצר ריכטונג
װאס גרײט זיך צו געהן צו די װאה־
לען בצזונדער ,אז זײ זאלען מיט דצר
אמת׳צר אויפריכטיגקײט בעאבאכטען
אויב צװישען זײ געפונען זיך די מצנ•
ש ען ,װאס זענען בפח מיטצרהעלפצן,
אז די קהלה זאל רצארגאניזירט װערען
און זאל קענען פיהרצן איהר נארמאלע
ארבײט לטובת דצר ױרישער בצפצל■
קערונג.
און אויב זײ װצלצן טאקי זצהצן ׳
אז זײ פצרמאגצן נישט אזאלכצ מצנ•
שען ,טארצן זײ נישט גלאט לשם דע■
מאנסטראציצ ארויסשטעלען קײן ליס־
טצס און צושפליטערצן די ײרישע גאס,
נאר זײ מוזצן זיך פצראײניגצן מיט
אזאלכצ ריכטונגען װעלכצ קענען אהצר׳
שטצלען די קװאליפיצירטצ אױסגצ•
פרו״טצ פאכמענער אויף דעם געפיעט.
וױיל אין דצר נײצר קהלה מוזען
מיר שיקצן אזאלכצ פארשטצהצר װעל•
כצ זאלצן זײן פעהיג אויסצומײדען די
פיז-יעצטיגע פצהלצר און אױסצופע־
סערען װאס צר װעט זיך לאזען ,מענ־
שען װאס זאלען ארבײטען געמײנזאם
אונטער דער לאװנג פון געזרגד מאכען
די קהלה.
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ר^מאן פון

איטאליע,

אין <19טען

ױרישען

לעבען

אין

פרײ פון העברעאיש דורך י ,

געלזאהן.

1.
איטאליצ איז איינע פון די שצנסטע
און פרוכטבארסטצ לצנדער אין אײרא•
פא ׳ און די שטאדט מאילאנד איז אײנצ
פון די שצנסטע און פרוכטבארסטצ
שטעדט אין איטאליען /די מויצרען
ארום דער שטאדם זענצן פון מארמאר■
שטײן און צנטהאלטצן פיצר טויזצנד
פינף הונדערט סקולפטור סטאטוען װעל־
כע די גרצםטצ קינסטלצר פון די אמא־
ליגע צײטצן האבצן מיט זײצר אונגצ•
הוייערען פלײס אויסגעארבײט ,באלד
די פארשטצדט בצגײסטערן דצם אנקו■
מענדען מיט זײצרע שעהנע הײזצר און
גלײכגעשניטצנצ גאסען ,אבער ארײנ■
קומענדיג אין צצנטר שטאדט װצרט
דער מענש װי צלצקטריזירט פון דצם
פראכט און גלאנץ װאס איז אויסגעגא■
סען אויף די טויזענדער פאלאצען מיט
זײערע טורעמס ,פרן די װאונדצרשעהנע
טעראסצן ,און די ברײטצ טראטוארען
פון בײדע זײטצן גאסצן װעלכע זצנען
פול גצפאקט פון דורכגצהצר ,די .בע•
װצגונג אין אלע גאסען איז שטצנדיג
זצוזר גרויס ,װײל אין דער דאזיגער
שטאדט האבען שוין • אין יענער צײט

T

אדופ דעד פאדזן פיז ״תדבוח״.

די אױפגאבע  -געזונז־ מאכען די לןהלה.
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פרײטאג ,ד 24 .אפריל 1931

יןןהר׳הונדערט.

אײנ־

מעהרצרצ טויזענד
דרײהונדערט
געװאוינט שוין
װאוינער .זיך ארום
האב
מצגליך
אז א טונקעלע און קיה־
געװען
צם איז
לע יאנואר-נאכט פרן יאהר  , 1861די
שעהנע און רוישיגע שטאדט איז װי
אבגעשטארבען ,א דינער קאלטצר רצ■
גצן בענעצט די גאםען ,די אײנװאוי■
נצר פון דעם ראזיגען װארצמצן לאנד
האבען זיך נאכנישט צוגעװאוינט צו די
קצלטצרצ װצטצרס ,װאס קומצן אן
מיט׳ן ווינטער ,װעלכצר | איז זאגאר
פיצל לײכטצר און װארצמער װי אין
אנדצרע לצנדער ,זײ זיצען דאריבער
פערשפארט אין זײערע װאוינרנגצן,
אדצר אין פצרמאכטע געזעלשאפטליכע
לאקאלען ,און די גאסצן זצנצן זעהר
לעהר פון דורכגצהער.
אין דצר זעלבצר צײט איז אין איי■
נצר פון די זײטיגצ גאסען גצגאנגען א
פרוי אײנגעהילט אין א ברײטען מאנ׳
טעל ,מיט א שלײער איבצר׳ן פנים ,אז
ס׳איז שװער גצװען צו דערקצנען װצר
ױ אױ ,בלויז איהר פיגרר און גאבג
האבצן גצקענט בעװײזצן אז דאס איז
א ױנגע צלצגאנטע דאמצ.
צוליעב דעם װינט האט זי זיך טיע•
פער אײנגעהילט אין איהר מאנטעל,

האלטען דאם פאלגענרע

האבען מיר

ארטיקעל פון

ער-

י ךן[ו ד ה

א ײ ג ע ס ,צרליעב דער שפעטער שעה גיבען מיר
עס מיט געװיסע פערקירצו׳נגען.

און פויצן א הײם פאר׳ן ױדישצן פאלק.
נאך גרעסצרצ טײלען געפונצן זיך
אין די ױגצנד״ארגאניזאציצס און גרײ•
טצן זיך פצרנצהמצן זײצרצ צנטשפרע■
כצנדצ פלצצצר אין זײצר ירדישצן לצ•
בצן .און דערפאר װעט טאקי די צױ־
ניסטישע ױגצנד־בעװצגונג אין איהרצ
פצרשידענע פארטען און נױאנסען ,װצל•
כצ איז אממײנסטצן פצראינטצרעסירט
אין דצר הצברעאישער שיל אלס קו־
זשניצ פרן נויטיגצן מצנשצן-מאטעריאל,
מוזצן פון איצט אן זיך שטארקען ,פצר•
בינדצן מיט דצר הצברצאישער שול
און מיט דצר גאנצצר שול־ארגאניזאציצ
װצלכע װארטצן אויף זײצרע טרעגצר

רי יצד.
אין געצצהלטע טצג ארום קומט זיך
צונויף אין װארשא די פיערטצ לאנ■
דצס־קאנפצרענץ פון ״תרבות״ אין דע•
לעגאטען פון הונדצרטער שטעדט און
שטעדטלעך װעלען זיך צונױפזאמלען
אין נאמצן פרן הצברעאישען רענצסאנס,
פון דצר העברצאישצר קולטור ארן
שפראך ,װצלכצ זצנען אזוי װי דורך
א פישוף ארײנגעצויגען געװארען אין
פראצעס פרן גרויםען ױדישצן אויפלצ־
בונגס־אידצאל און מאכצן מיט איהם
צוזאמען דורך די אלע װאנדלונגצן און
צנטװיקלונגס-פאזצן.
אין די לעצטצ  15—10יאהר זענצן
די הכנות צו די פארשטעהענדע
אויסגצװאקסצן הוגדצרטצר שולצן ,װאו
נישט נאר מצן לצרנט הצברעאיש ,נאר קהלה-װאהלצן װערצן וױיטער פארטגע•
מען ל צ ב ט אויך העברעאיש .הצפרצ־ זצצט ביי אלע היגצ ױדישצ ריכטונגען
איש איז דארטען נישט בלויז קײן גע־ מיט׳ן גרעסטען ברען ,װײל שוין מאנ׳
גצנשטאנד ,נאר א אונטצרריכטס־שפראך ,טאג איז דער לעצטער טערמין פון
צצהנדליגצר טויזענדצר פון דצר צױ -ארײנטראגען די קאנדידאטען-ליסטצס,
ניסטישער ױגצנד (אין די גלות־לצנדצו־) װאס עס איז דצר צרשטער און װיכ־
לעבען זיך אויס ,צנטװיקלצן זיך ,װאק• טיגסטצר טײל פון דער װאהל־ארבײט.
סען און זצנען אקטיװ אויף אלצ גע־
די צושפליטערװג.
ביטען| נאר אין העברצאיש .הצברעאיש
צו קײן פעראײניגונג איז דערװײל
איז ארויסגצשפרינגצן פון פוך ארוים,
נישט גצקומען ,איבצרהויפט איז נישט
עס קלינגט ארויס פון די מײלער פון
גצמאכט געװארען קײן שום פרוב צו
צצהנצר טויזענדצר ױדישצ קינדער אין
פעראײניגען אלצ ױדישע ריכטונגצן
די העברעאישע שילען ,פון צעהנער
אין אונזצר שטאדט ,אויםער דעם װאס
טויזצנדצר ױדישע ײנגצ לײט אין די
דצר ״מזרחי״ האט ,װי מיר האבצן
צױניסטישצ ײגענד׳ארגאניזאציעס און
מיטגצטײלט ,גצװאלט פצראײניגצן אלצ
לאזט זיך הערען אויף די גאסצן פון
ױדישצ שטעדט און שטצדטלצך .לײדצר ריכטונגען צוזאמען מיט דער אגודה
אפצר שטעהען נאך גרצסצרע שטעדט װאס צס האט זיך נישט אײנגעגעבצן,
װיסט און פוסט און דארט בושצװעט צוליעב דעם װידערשטאנד פון די צױ■
אונברחמנות׳דיג די גרוי 1אמע כװאליעס נים ,האט מצן גצזאלט פרובען שאפצן
א אלגעמײנצם פראנט גצגצן דער אגו•
פרן אסימילאציצ.
די דאזיגע קאנפערצנץ װצט דארפצן דה ,אבער די דאזיגע איניציאטיװ האט
אויפװיקלען פאר די אויגצן פון גאנצצן קײן שום ריכטונג אויף זיך נישט גצ■
פוילישען ױדענטום דאס שװארצצ בילד נומען ,און דצרװײל איז די צושפלי•
פרן ױדישער צרציהונג ,װי אזױ הונ■ טצרונג זעהר גרויס אויף דצר ױדישצר
דערטצר טויזצנדצר ױדישע קינדצר װע־ גאס.
רצן אונטערגצװארפצן אונטצר דער
 ioנעזונדערע ליםטעם.
פרצמדע
השפצה פרן פרעמדע קולטורען,
לויט די ידיעות ,װאס מיר האבען
אידעאלצן.
לעהרער און פרצמדע
בצקומען זאלען ארײנגעטראגען װערצן
די דאזיגצ קאנפערעגץ רוצט זײן פאר  ioאדצר נאכמצהר קאנרידאטצן־לים■
זײ א רוף ,א דצרמ&דנונג ,א מין מע■ טעס און דאס פון :צױנים ,מזרחי ,האנ•
מצנטא :ראטצװצ| פל זמן ס׳איז נאך דװערקער ,אגודה ,דעמאקראטען ,נײצ
צײט .ױדישע טאטעס און מאמעס בע־ שוהל ,אלטצ שוהל ,ראדאמסקצר חםי־
טען זיך נאך הײנט ,מען זאל זײ הצל•
דים ,אלצקסאנדרער חםידים ,פילצער
פען ארויסראטצװען זײערצ קינדצר -
חסידים .אויםצר דעמ רצדט מען נאך
עס דארפצן זיך נאר געפינצן די עסקנים,
װעגצן אנדצרצ היגצ ״הויפעך /װאס
די אידעאליסטצן ,װצלכע זאלצן זיך
זאלען ארויסשטצלען ליסטעס פון זײערצ
ארײנװארפען אין ברען פון דצר אר•
חסידים.
בײט ,אין טצמפא פון פויען.
רי העברעאישצ שול ,װאו זי עק■ װצן מצן נעמט אבצר אין בצטראכט,
זיסטירט ביז ־ איצט האט גצליפצרט אז צו יעדצר ליסטע דארף מצן הא־
גרױםע חלקים פאר דער צױניםטישער בצן  36קאנדידאטען ( 18קאנדידאטען
ייגענד־בצװצגונג און פאר רצר חלו• און  18פערטרצטער) און  5 0אונטער־
צישער עליה .קינדצר פרן די העפרע־ שריפטען איז א ע־ויסע פראגצ אויב
אישע שולצן שטעהען אויף די פעלדצר די קלײנצ גרופצן ורעט גצלונגצן אהצר־
פון יהודה און אויף די בצרג פון צױן צשטצלען אזא צאהל ארנטערשריפטצן

-

און פערזארגער.
דצר חוב פרן דער ױדישצר גצזעל■
שאפט ארן קודמ פל פון איהרע צױ•
נימטישצ טײלען זיך צונױפזאמלען איצט
בײ דצר איצטיגער מאפיליזאציע ארום
דצר באהן פרן ״תרבות״ און פון דצר
הצברעאישצױ קולטװ־ און קומען צו
דצר קאנפצרענץ מיט דעם װילצן פון
נײצ מצשים .לאמיר האפען ,אז דער
נצח ישראל ,װעלכער געפונט זײן תי־
קון אין אלע צײטען ארן אין פערשי־
דענע פארמען ,װעט אויך אין דער דא•
זיגצר קאנפערצנץ זיך ענטפלעקען מיט
דער גאנצצר קראפט און װעט דינצן
אלס א אימפולס צים װײטצרדיגצן
אויפבוי ,צום זיצג פון הצברצאישצן
י .א.
רצנעסאנס!

די װאהל־לןאמפאניע אין טשענסטאכאװ.

און איהרע טריט זצנצן געװארצן װאם
אמאל שנעלער ,װי זי װאלט זיך צו■
גצאײלט צי קומען װאס שנצלצר צי
איהר ציעל.
פלוצים איז איהר אקעגצנגצקומען א
ױנגצר מצנש ,װעלכער האט איהר
פצרשטעלט דעם װצג זאגענדיג :צנט■
שולדיגט פרײליין ,אויף אײן מאמענט:
דאס פרײלײן האט זיך װי איבצר•
שראקען ,אבצר װײזט אוים אז זי האט
דעם ױגגענמאן דצרקצנט ,און זי איז
געבליבצן שטצהן.
דצר ױנגערמאן האט װײטצר גצ•
זאגט :שוין א זצהר לאנגע צײט װי
איך היט דײנצ] טריט ,איך װיל מיט
דיר רעדצן צטליכצ װערטצר ,אבער
שטענדיג דרצהסטו זיך אװצק פון מיר,
איצט האב איך דיך געטראפען אלײן,
אין אזא פינסטצרע ארן קאלטצ נאכט,
און דו מוזט מיך אויסהערצן.
איך האפ זיך עטװאט פערזוימט בײ
מײן פרײנדץ  -האט דאס פרײליין רױ
ארײםגעשטאמצלט  -און זיצענדיג אין
שטוב האב איך גארנישט גצװאוסט אז
ס׳איז אין גאס אזוי קאלט און פינס■
טער  -אבצר אין גאטעס װילצן ,האלט
מיך נישט אויף ,לאזט מיך גצהן
אהײם.
אה ,איך װעל דיך נישט אויפהאל■
טצן ,איך װיל דיר נאר זאגצן דאס
װאס עס דריקט שוין פון לאנג מײן
הארץ ,און איך קען דאס מעהר אין
מיר גישט האלטען ,קום איך װצל דיך

בצגלײטצן אין דײן װאוינונג ,אוןאויפ׳ן
װצג װצלען מיר רצדען.
אבער איך מוז דאך װיסצן מיט װצ■
מען איך געה ?
איך גלויב אז דו װײסט װצר צס
רצדט איצט מיט דיר ,די האסט מיך
מאל געזצהען,וװאיך
דיר גצדרעהט.
האב אײך גצזצהען
איך
 האט דאם פרײלײן געענטפערט -אבצר װי איז אײצר נאמען? מיט װצ■
מען רעד איך?
מײן נאמען איז װיקטאר.
דאס זאגט מיר נאך גארנישט.
איך בין גרײט דיר אלצס איבערצו־
גצבצן װער און װאס איך בין  -איך
האב זיך מיט מײן פערגאנגענהײט
נישס צו שעוזמען ,אבצר איך גלויב אז
נישט דא איז דאם ארט ארן נישט איצט
איז די צײט רצרצו.
דאס איז ריכטיג ,נו לאזט מיך דא־
ריבצר יעצט אב .אוץ מיר װצלען א
אנדצרשמאל זיך מצגליך טרצפען.
ניין ,טײצרצ ראזא ,איך װײס אז
דר ביזט׳ אײנע פון די שענסטצ ױדישצ
טצכטצר ,איך װײס אויך אז דו ביזט
א טאכטצר פון באראן אדצלבערג ,אז
דו ביזט צוזאמצן מיט דײנע צלטצרן
געקומען פון פראנקרײך.
אזוי איז דאס  -האט דאס פרײלײן
איהט איבערריסען  -אפצר מצהר װי
דצר טיטול באראן איז מײן פאטצר
נישט גצבליבצן פון זײן פויריגצן גלאנץ,

פרן פאסיגצ פערזאנען.
אפצר נישט קוקצנדיג אויף דעם
װערען בײ אלע צוגעגרײט די נויטיגצ
ליסטעס און יצדצר ריהמט זיך זאגאר
אז זײן ליסטע איז שײן פצרטיג און
גרײט ארײנצוטראגען.
צס װצרט פיעל גצרעדט װעגעןפער־
בינדונגס־ליםטעס װאס זאלצן גצמאכט
װערצן צװישען פערשידענצ גרופען פדי
אבצװ־אטצװען די ״רעשטלעך״ שטימצן
װאס בלײבצן איבצר פרן יעדער ליסטע
אז זײ זאלצן נישט גצהן לאיפוד.
דער האנדװערקער * פצרפאנד האט
בצשלאסען צו געהן צר די װאהלען
אינגאנצען זעלבסטשטצנדיג נישט פצר־
אײניגצנדיג זיך מיט קײן שום גריפצ,
און די קלײנהענדלער צוליצב דעם װאס
דצר פצראײן איז צוטיילט ביז איצט
צו קײן
אויף צװיי ,זצנען נאך
פצםטצן פצשלוס נישט געקומען׳ און
העכסט װאהרשײנליך װעלען די מיט־
גלידצר פון קלײנהענדלצר • פעראײן
בצקומצן פרײ הצנד צו װצהלען אויף
װעלכצ ליסטע זײ װילצן.

דער לעצטער פרוב.
מיר גלויבצן אפער אז טראץ דצם
אלצם װצט זיך נאך געפונצן א װעל־
אײנ־
גרופע אדער
ס׳איז
כע
צצלנע אײנפלוםרייכצ מענשען װאס
װצלצן נעמען די איניציאטיװ אדורכ־
צופיהרצן א פצראײניגונג פון אלע ריכ־
טונגען ,װײל די פראקטיק האט אונז
בעװיזען אז אזצלכע פעראײניגונגען
פצת יצדצ װאהלען קומצן שטענדיג פאר
אין דער לעצמער מיגוט פאר׳ן ארײנ■
טראגען די קאנדידאטען ליםטעס.
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האט זי צוגצגצבען טרויריג.
או-ן דאס טאקי פערגרצסצרט מײן
האפנונג  -האט דער ױנגצרמאן גצ■
זאגט  -װארום אויב דײן פאטער
װאלט גצװען אין זײן פויריגצן גלאנץ
װאלט איך נישט גצהאט די דרײסטקײט
װאס איך האב איצט.
רעדענדיג זענען בײדצ ױנגצ מענ•
שצן גצקומצן װאם אמאל װײטצר און
דאם פרײלײן האט די צרשטע זיך אב■
גצרופצן:
מיר זצנצן שוין נישט װייט פון מײ־
נצ צלטערנס הױז ,איך בעט אײך
לאזט מיך אב.
איך מוז הצרצן דײן צגטפצר ,טײ■
ערע ראזצ-האט דער ױנגערמאן פײ־
צרליך געזאגט ארן זי אנגענומצן אונ■
טצר׳ן ארצם.
ער האט גצפיהלט װי זי האט אינ•
גאנצען אויפגעציטערט ,אבער זי האט
זיך נישט אקעגעגגעשטעלט ,און אזוי
זענען זײ צוגצקומען צום הויז װאו זי
האט געװאוינט.
װען װעלען מיר זיך זעהעף -הא ט
געפרעגט װיקטאר און זײן פנים האט
געפלאמט,
מארגען אין דערזצלבער צײט אויפ׳ן
זצלבצן ארט-האט ראזא גצצנטפערט
נאכדצם װי װיקטאר האט איהר האנד
בצדצקט מיט הײסצ קושען ,איז זי
שנצל ארײן אין דזויז און ער איז
אװעק װי שפור פון פרײד.
(פארטז .קומט>.
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״מדדחײ און אונפאדטײאישקײט
אײגענטליך איז דאס װצגען װעלכען
איך װיל שרײבצן נישט קײן טצמא
גראד איצט פאר די קהלה ־ װאוזלצן.
אלם חבר פון ״מזרחי״ האפ איך שוין
פיעל מאל גצװאלט ארויסזאגען אין
אביסעל קלארצרצ װערטצר ,װאם דער
״מזרחי״ איז און װאס אײגענטליך ער
װיל און דצרבײ בעוױיזען ,אז די דא־
זיגע ארגאניזאציע איז אפשר די אײג־
ציגע צװישען אלצ פאליטישצ ריכטוג־
גען אויף דער ױדישער גאס ,צו װעל־
כער יעדער סתם־ױר ,יעדער ױד ׳ װאס
װיל נישט זײן ענג־פארטײאיש ,דארף
גצהצרען ,אדער װצניגסטצנ׳ס מיט איהר
סימפאטיזירצן און זי אונטצרשטיצען.
כשאני לעצמי ,מוז איך מודה

זײן,

אז מײן פשוט׳ער שכל קען בשום אופן
נישט משיג זײן דאס װאס לעצטענ׳ס
איז מען ארוים אויף דער ױדישער
גאס מיט דער לאזונג פון אונפארטײ־
אישקײט ,מיט װעלכער מען בצריהמט
זיך און מען האלט זיך אלס העכערע
מענשען.
ריהמען זיך סתם ,אז מען איז אונ•
פארטײאיש ,אז מען נעמט נישט קײן
שום אנטײל זאגאר אין די גוטע זא•
פען (צס זענען דאך געװים פצרהאנצן
אויך אזאלכע) װאם די פארטײען םיען
אױף ,איז דאכט זיך א אינזין .איך
האלט אז אזוי װי ׳ למשל ,װען א סוחר
װעט זיך ריהמצן ,אז ער גצהער נישט
צום םוחרים־פעראײן ,א האנדװערקער-
אז ער איז נישט קײן מיטגליד פון

האנדװצרקצר-פצראײן /אדצר א קלײנ־
הענדלער-אז צר גצהצר נישט צום
קלײנוזצנדלער־פעראײן ,װצט מצן איהם
אויסלאכען און זאגען ,אז ער איז קײן
מצנש נישט ,אזוי איז דאס ,לויט מײן
מײנונג ,אויך אין בעצוג צו פאליטישצ
ארגאניזאציעס ,װארום עס דאכט זיך
אז יצדצר מענש פצרשטצהט ,אז מיר
ױדען דארפצן האבען פאליטישע ארגא־
ניזאציעס און פאליטישצ טהוער ,װצל־
כצ זאלצן אנפיהרען מיט אונזצר ױדי־
שצ פאליטיק אזוי אין גלות װי אין
ארץ-ישראל ,כדי זיך צו שיצצן פאר די
פיצלע שונאים װאס װילען ארנז אי־
פצראל אונטצרדריקצן .די פראגצ אויפ
אוגזערע פאליטישצ ארגאניזאציצס שטצ־
הען אויף דצר געהעריגער הויך פון
זײערע אויפגאבצן און אויב די עסקנים
טהון אלץ מיט דער אמת׳צר איבערגצ-
בענהײט פאר׳ן פלל ,װיל איך איצט
נישט בעריהרען ,אבער אויב מיר האל•
טצן ,אז די דאזיגע ארגאניזאציצס מו־
זצן עקזיסטירצן איז דאך ממילא פער־
שטצנדליך ,אז יצדצר יולד ,װאס האט
נאר א װעלכען ס׳איז פאליטישען חוש
און װאס דצר גורל פון ױדישצן צבור
אינטערעסירט איהם ,דארף געהצרען צו
אזא פאליטישצ ארגאניזאציע.
אונפארטײאישקײט ,מיט װצלכצרמצן
קען זיך באמת נצריהמצן קצן מצן
פערשטצהן נאר אין דצם זץ ׳ אז מצן
איז נישט ענג־פארטײאיש ,אז מען איז
נישט פערפלצנדצט פרן די פארטײ־

איז דצװטאטיזם און גיכט ה ײ ל « ד «
אין דער שאלה דינט אלם װיכטיגער
בעטראג פאר אלע לײדענעע א בריעף
פון ה׳ י .שערר ,לבוב ,לינדעגא  ,2אין
װעלכען ה׳ ש .שרײבט צ .א :.זײט א
םך יאהרצן לײד איך אויף רצװמאטיזם
און א שטארק רײסען אין רצכטען פיס
געליטצן .דררך די גאנצע צײט האב
איך בצנוצט אונצצהליגצ הײלמיטלען
און אויך  2מאל בין איך אין בעדצר
אין אויסלאנד געװען .דצר ערפאלג
איז אפער דאך גצװען פאראיבערגע־
הצנד ,שמערצצן האפ איך װײטער גצ־
האט און האב קײן בעסערונג געפיהלט.
פאר א ערך  3חדשים האט מיך א
בעקאנטצר אויף טאגאל אויפמצרקזאם
גצמאכט און איך האב מיר תיכף די
טאפלעטצן געקויפט .טאגאל האפ איך
גיענוצט יעדען טאג  3מאל צו  2טאב•
לעטען .שוין אין ~דער צרשטער װאך
האפ איך א גרויםע ערלײכטערונג גע־
פיהלט און די דרינזע װאך פין איך
—■i^m
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פון דעם אונערטרעגליכען קװאל פטור
גצװארען און איך בין װי נײ געבוירען.
טאגאל װצל איך יצדען לײרצנדען
צמפפצהלען .צהנליך װי ה׳ ש .זענצן
מודיע א סך מענשצן ,װעלכצ ה א מ ן
בענוצט טאגאל נישט נאר בײ רצװ־
מאטיזם שמערצצן און רײסען אין די
גצלענקען נור אויך בציקר בײ גיכט,
קאפ און נצרװען־שמצרצצן ,גריפצ ארן
ערקעלמונגצן .טאגאל לינדערט תיכף
די ערגםטע שמערצצן ארן איז אויף א
נאטירליכצן איפן צוקר מן השורש די
דאזיגע לײדען .טאגאל-טאבלצטצן זצ-
נצן אתשצדליך פאר׳ן האו־ץ ,מאגען
און אנדערצ ארגאנצן .איבער 6000
ראקטוירים־אטעסטצ .פריװט נאך הײנט
אלײן אוים ,נור פערלאנגט תמיד אין
אײער אײגענעם אינטערעס די אריגי־
נעלע טאגאל־טאבלצטען .ם׳איז נישט
פערהאן גאר קײן בצסצר מיטעל .צו פע־
קומען אין אלע אפמײקען.

וואס גע?העוט ,װאס געזעהן.
^חרי־ מו ת.
 450יאהר חא!יען מיר געװארט ביז
צס װעט פאלען די רעגירונג פרן שפא־
ני צ /װאמ איז אײנגעטינקט אין בלוט
פוו אונזערע עלטערען.
שפאניצן ,יצדצס ױדישע הארץװערט
אויפגעציטערט בײם דערמאנען דצם
דאזיגען נאמען ,שפאניצן /װצלכע איז
אמאל געװען רליך און נעריהמט ,איז
געװארען ארצם און שפל 7װצן זי האט
אינזצרע עלטצרן ארויסגעטריבען און
די אייריגע' אויף די אויטא־דא-פע׳ס
פערברענמ.
אחרי מות .די שפאנישע זעלבסט־
הערשונג איז טויט און אזוי וױ זײ
האבען אונז פערטריפען ,אזוי האט מען
דאם קעניגליכע פאר פערטריבען פרן
זײער לאנד און מלוכה.
מצז דארף אנקלאפצן אויף די קברים
פון טויזצנדער
ק דו שי פ
און זײ דצרצצהלען ,אז זײער ילוט
זאט געפונצן א תיקון ,זײ אײניקלצך
פון די מערדצר האפען זײער פםק בצ•
קומצן ,אמת עס איז א צו קנאפצ
נחמה ,אבער מיר ׳ ױ*רצן ׳ װצלכע זצ■
נען געװאוינט צו צרות און קײנמאל
אין אונ־
דצרלצבט נקמה
נישט
זצרצ שונאים ,האפען איצט אין דער
מפל^ פון דער שפאנישצר מאנארכיצ
אױך א שטיקעל נחמה.
א סוף זאל צמ נצמצן ,אחרי מות,
עם איז נ אך‘ זײער טױט ,פאר׳ן בלוט
פון די קדושים האבען זײ א שװארצצן
םוף גצהאט.
 515פ ר א צ ענ ט ק א װ ע װ ײניג ע ר...
זיץ איך אזוי די װאך מיט א מלוכה•

בעאמטצן אין צוקערניע או*ן זעה וױ
ער נעשטעלט קאװע און זאגט אן דעמ
קעלנער ,אז ער זאל איהם גצבען מיט
 15פראצענט קאװצ װצניגער.
אויף מײן פראגע :װאם זאל דאס
בעדײטען? צנטפצרט ער מיר פאל-
גענדעם :
וױ איהר װײסט ,האט מען ארבז
מלוכה־בעאמטע רעדוצירט די פצנסיצס
מיט  15פראצצנט ,טראכט איך ,פון
װאט ־אל איך רעדוצירען  15פראצענט,
אז איך זאל קאנען אויסקומע /אז
ברויט קאםט דאם זעלבע ,פארװאם
דאס זעלבצ? עס קאסט טאקי טײצרצר,
אנדצרצ פר^־וקטען װערצן אויך טײ־
ערער און דא ל ענ פאר די ז צלי ע
פענסיע מינוס  15פראצענט? האב איך
נישט קײן ־אנדצרע ברירה ,גאר װי
אויך צו רעדוצירצן מײנע גצברויכען
מיט  15פראצענט.
ברויט מיט  15פראצצנט װינציגצר,
פלײש אויך מיט  15פראצ .וױיניגצר,
און אפילו קאװצ אין דער צוקערניצ
קאן איך נאר פצרנרויכען מיט  15פרא•
צענט װינציגער...

פול די שטרײק־טעג.
מיר האבצן אדורכגצלעבט טצג פון.
פצקצר״שטרײק ,צס איז נישט גצװצן
קײן ברויט ארן שפצטער  -אויך נישט
קײן זצמיל.
אין אזא טאג ,װען מצן האט פצר•
פיסצן מיט אביסעל ױשקצ ארן א קאר־
טאפעל ־ פלצצצל איז פארגצקומען א
הזפרת-נשמה אויפ׳ן ױדישצן בית־צולם
פון א געװיסצר אנגעזעהצנער פא■
מיליצ.
פאר׳ן בית-צולם זצנען גצשטאנען

פרינציפצן ,נאר מען האט א חוש אויך
פאר דצר צוױיטצר ריכטונג ,און מצן
קצן טאלצרירצן אויך יענצמ׳ס מײנונ־
גען און אנשויאונגען .דאבײ קצן מען
זאגען אז עם זצנען אויך פערהאן פאר•
טײען װעלכצ זענען באמת אונפארטײ•
איש ,דאס הײםט ,אז דצר פראגראם
פון דער דאזיגצר פארטײ איז נישט
אװצקגעשטעלט צקסטרצם ,נור צר איז
צוגצנגליך פאר יצדצן אויפריכטיגען און
פערנונפטיגצן ױד.
אט אזא אונפארטײאישצ פארטײ,קען
מצן זאגען מיטץ פולצן בצװאוסטזײן,
איז דצר ״מזרחי׳ /װצלכער שטעהט
אלס מיטצל׳פונקט צװישען דער צקס־
רעכטצר אגודה ארן צקסט • לינקצ
צױנים.
דער פראגראם פון ״מזרחי״ ,װי בע־
װאומט ,איז מיטהעלפען אויפצובויצן
ארץ־ישראל אין ױדישצן גײסט ,אין
גײסט פון תורה ומסורה און גלײכצײ־
טיג צו ערציהצן אין גלות א ױדישען
צבור ,װעלכער זאל זילן טיעף אדורכ־
געדרינגצן מיט׳ן רעליגיצז-גאציאנאל־
ױדישצן גײסט ,צו ערציהצן א ײגצנד,
װאס זאל זײן מיט אלצ פצדים פון
איהר נשמה צוגצבינדען צום ױדישצן
עבר ,און מיט אלצ שטרעבונגצן פץ
איהר הארץ צום ײדישצן עתיד ,צרם
לאנד פון אונזצרע אבות און פון אונ־
זצר צוקונפט.
און װען איך לףק זיך ארום אויף
דצר ױדישצר גאס ׳ איפצרהויפט צװי־
שען די רצליגיצזע יו*דצן מעגען זײ זײן
בעלי-פתים אדער חסידים ,זעה איך »
נישט קײנעם האל זיך נאר יצדער מא־
כען א אינערליכען חשבון הנפש> ׳ װאס
זאל נישט אײנשטימען ,װאס זאל נישט
פולשטעגדיג מםכים זײן מיט דעמ דא■
זיגען ארויסגעזאגטצן פראגראם.
אט למשל געהט דער ״מזרחי״ צו די
קהלה־װאהלען ,װאס װיל צר? װאסערצ
אויפגאבען האט צר אין דער קהלה?
ער װיל אז די קהלה זאל שטרצנג אב־
היטען נישט בלויז די רצליגיצזע נאר
אויך די נאציאנאלע בעדצרפנישען פרן
דער ײדישער בעפצלקערונג ,צר װיל
אז די קהלה זאל האבען א פאזיטיװצ
שטצלונג צו ארץ־ישראל ,ארן ער װיל
נישט דערלאזצן ,אז װען מען װעט
ברויכען אין א װצלכצר ם׳איז קהלה א
רב א דײן אדצר א שוחט זאל מען
אנגאזשירצן דעם װאס !וערט פראטע־
זשירט װערען דורך א רני׳שען בריעף,
נאר צס זאלצן גצנומען װצרצן אין
אכט די פעהיגקײטצן פין דצט קאנדי׳
דאט אויף דצם געניצט.
קורץ ,אז די קהלה זאל אנגצפיהרט
װערען אין רעליגיצז־נאציאנאלען גײסט
ארן זײער אויפפאםונג ,זאל בצזארגצן
אלע נויטװענדיגקײטען פרן דער יודי־
דראזשקעס און קארעטצן.
אינצװישען איז אדורכגצפאהרען פון
פשערוב א פוהר אנגעפילט מיט שטרוי,
רער םטרוזש פון בית-צולם װצלכצר
איז גצװען אויסגעהונגצרט האט דצר־
שנאפט אז פון דצר פיהר מיט שטרוי
שמעקט עפים א ברויט-ריח ,האט דער
סטרוזש אװעקגצשארט דאס שטרוי און
צו איהם האבצן גצשמײכצלט צטליכצ
צענדליג ברײטלצך ,הקיצור :דצר םטרוזש
האט 1גצשטעלט א אולטימאטוט ,אז
אויב מען װצט איהם נישט פערקויפען
כאטש א צווײ ברויטלעך ,װצט צר
נישט דצרלױבצן צופאהרצן איןשטאדט
אריץ ,װען דצר סטרוזש האט פאר די
 2גילדען געהאט  2ברויטלעך ,האבען
די דראזשקארזשעם זיך גצנומצן צו
ברויטלצך.
די דאזיגע ידיצה װצגצן ברויט האט
זיך שנצל דצרטראגצן צו דצם צולם,
װאס איז גצשטאנצן פײם קבר און
כהרף־צין זענצן אלע ארויס צו דער
פשעראװצר פיהר און גצכאפט ברויט■
לצך ,דער חזן איז געבליבצן שטעהן
אין מיט׳ן ״אל מלא רהמים״ אײגער
אלײן ,זעהענדיג ,אז דצר צולם לויפט,
האט צר זיך שטארק דצרשראקען און
איז ...אויך גצלאפצן ,און האט אויך
געכאפט א  -ברויטעל.
צוריק אין שטאדט ארײן זענען גצ־
פאהרען א גאנצע רײהצ דראזשקצס און
אלצ פאסאזשירצן ויאבען מיטגצשלעפט
מיט זיך ברויט אין שטאדט ארײן ,און
די פצרבײגצהצר האבען זײ מקנא גצ־
װצן ארן גלײכצײטיג געװען צרשטוינט,
װי אזוי ,האבצן זײ זיך געטראכט ׳ !נ ע מ ט
זיך אויפ׳ן ױדישען בית־צולם ברויט,
נישט אנדערש ,אז ױדען האבצן דארט
א געהײמצ בעקערײ...

פרײטאג ,ד 24 .אפריל 1931

״ג א ר ט ען־־ ש ט ע ד ט ״.
דער געדאנק װצגען גארטצן־שטעדט
בעקומט װאס מעהר אנהצנגער צװי•
שען די ברײטצ שיכטען פון דצר פצ־
פעלקצרונג .בײ די מלוכה׳שצ און קא־
מתאלצ מאכט־ארגאנצן װערט רײף די
איפערצײגונג דאם די גארטצן־שטעדט
האבען א גרויסע װירקונג אויף דער
פםיכאלאגיצ פון די אײנװאוינצר.
די גארטען-שטעדט װעלצן פקרוב
שפילען א גרויסצ ראלע אין דצר ענט־
װיקלונג פרן די שטצדט .זײ װעלען
האבצן אהן יעדצן ספק  -אנ׳אײנפלרס
אויפ׳ן כאראקטצר און אויף דער פיזי•
שער און גײסטיגצר ענטװיקלונג פונ׳ם
מענש .די גארטצן־שטאדט װצקט לע־
בצנםלוסט ,ענטװיקצלט דעם עסטעטי־
שען געשמאק און האט אנ׳צרשטראנגי•
גצ בצדײטונג אינ׳ם קאמף מיט גצ־
זצלשאפטליכע קראנקהײטצן .די מיט־
גלידער פרן אזא מין גארטצן ־ שטאדט
בילדען א משפחה ,װאו ם׳עקזיסטירען
נישט קײן אנטאגאניזמען :געזעלשאפט־
ליכע ,פראפעסיאנעלע אדער פאליטי
שצ.
די פראפילאקטיק ,ד .ה .דאס שאפצן
גינםטיגע פצדינגונגען פאר׳ן געזונד
פונ׳ם יחיד ,אדצר קלארצר אויסגע•
דריקט :דאס אבהיטצן פון קראנקהײטצן
געהער צו די וזויפט־אויפגאבען פון די
שטאדט׳פצרװאלטונגען און די אקציע
קאן אהן גארטען-שטעדט נישט רעאלי-
זירט װערצן.
װאס איז אזוינס א גארטצן־שטאדט?
א גארטען,שטאדט רופצן מיר :ארומ•
געצוימטער שטח־ערד <פון  20-5הצק־
טאר> אין-אדער נצפען-דער שטאדט,
װאס װצרט צוטײלט אויף א רײהע
גערטנער פון  250ביז  500מ׳ קװאד־
ראט .די גצרטנער װצרען צוטײלט דװ־ך
ברײטע אלעצן ,װאם פיהרען צום צענטר
פון דער גארטען־שטאדט ,װאו ס׳געפו■
נען זיך די גצזעלשאפטליכע אנשטאל■
טען ארן פצרװײלונגס־ערטער פאר קינ•
דצר און דערװאקסצנצ.
אין מערב־אײראפא זענען די גאר■
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שצר בצפעלקצרונג אין די ראהמען פון
איהרצ מצגליכקײטצן /און זאל דצרבײ
זארגצן נישט בלויז פאר אונ־ דא אין
גלות ,נאר אויך פאר דעם זיך בויענ־
דצן א״י ,פאר דעם לאנד פון אונזצר
האפנונג און צוקונפט.
דאכט זיך א גאנץ אונפארטײאישצר
פראגראם ,צו װעלכען אלע ױדען ,אי■
פצרהױפט די רעליגיעזע ,קענען פול־
שטענדיג גזםכימ זילן.

בן״חײ.0

טען־שטצדט נישט קײן נײצס .צנגלאנד,
עסטרײך און דײטשלאנד קאנצן אויף
דעם גצביעט אימפאנירען די װצלט
די גארטען״שטעדט אין דײטשלאנד צ.
ב .צײלען איבצר ooo׳ sooמיטגלידער,
אין דצר צײט װען גאנץ פוילצן -נאר

.7000
אין מערב־אײראפא האבצן די גאר•
טצףשטעדט פיעל מצנשען מציל געװצן
פון הונגער־טױט ,װײל יצדער מיטגליד
פון דער גארטצן־שטאדט האט זיך זײן
טײל בעארפײט ,װאס האט איהם געלי־
פערט גענוג פרוכטען ,גרינסען אד״ג
פאר אײגצנצם געברויך.
אויף דער װיכטיגקײט פון די גאר•
טצן־שטעדט האט אויך אנגצװיזען די
אינטערנאציאנאלצ ארבײטס־ארגאניזא■
ציע.
אין די שטעדט ,װאו ס׳זענצן גע•
גרינדעט געװארצן די גארטען־שטצדט
פערנעהמט זיך דאמיט-עפ״י רוב-די
שטאדט־פצרװאלטונג צוזאמען מיט גצ־
זעלשאפטליכע קאמיטעטען .דער מיט•
גליד ,װאס װערט אנגענומצן צאהלט
װעכענטליך  iזל .און נאך  20יאהר
װערט צר דצר בעל־הבית איבצר זײן
דולק ,אויף װעלכען ער קצן אויפבויען
א הויז.
די פליכטען פון מאגיסטראטען אין
בצצוג צו די גארטען־שטצדט בצשטצהן
אין )1 :בצשטימצן און אנװייזען דצם
פאםענדען פאדצן )2 ,דאס צוגרײטען
(מצליארירצן) דצר באדצן צו דצר וזת•
ישבות )3 ,פערבינדצן זי דורך א בע־
קװעהמע קאמוניקאציצ מיט׳ן צענטר
> אײנארדנען דארט װא־
פרן שטאדט4 ,
םצרלײטונג און קאנאליזאציצ װי אויך
צלצקטרישע ליכט.
די ראלצן־פערטײלונג פרן דצר אר•
גאגלזאציע קאן מען אנצײכצנען אזוי:
די מלוכה-קרצדיטירט ,די שטאדט־פער•
װאלטוגג-צויט און די גצזעלשאפט-
פערװאלטעט.
איך האב געברצנגט-ביז אהצר-די
מײנונג פון א גצזעלשאפטליכען טוזוצר
װצגצן דצר פראגצ .מיר-אלם ױדען-
האנען א ספעציעלצן אינטצרצס אינ׳ם
שאפצן א גארטען־שטאדט נאהנט פון
שטאדט־צענטר לויט׳ן מוסטער פון עהנ־
ליכצ גארטצן-שטעדט אין אנדצרצ לצנ־
דצר.
קײן אנהצנגצר און מיטגלידצר װע־
לצן נישט פעהלען.
די איניציאטיװ אין דצר פראגצ
דארף אױף זיך נצהמצן דער ״טאז״
אלם געזונדהײטס-געזעלשאפט.

ד״ר ת .ל.

אין גלות.

װאהל־פליאטקעס.

מיר ױדען זענען נישט בלויז מיט
אונזער צקאנאמישע און פאליטישצ
רצכט אין גלות נאר אפילו אין הינזיכט
פרן טעאטצר זענצן מיר אין דצם אמת׳ן
גלות.

די הכנות צו די װאהלצן זצנען שוין
פמצט פערענדיגט ,אט טראגט מצן
שוין די טצג ארײן די װאהל ■ ליסטצס
און ערשט דאן װצט זיך אנהויבען דער
אמת׳צר קאמף.
מאמעלצך קרוין ,װצט זיך דא אנ•
הויבען -א זידלערײ מיט שמוץ ,אז מצן
װצט זיך טרינקען ביז׳ן האלז.
איך װיל דצרמאנצן א װערטיל פון
א געװצזצנצם דאזאר ,װצלכער האט
אין זײנצר צײט גצזאגט ,אז א דאזאר
װצרען איז נישט קײן גרויםצ קונץ ,א
דאזאר צו װערען דארף מצן נישט הא•
בען קיין קװאליפיקאציעס ,א דאזאר
צו װערען דארף מצן נאר װצלצן זיץ
 משוגע...װארום שטצלט אײך פאר ׳ הײנט
אײדער צס איז נאך פצסטגצשטצלט גצ■
װארצן; די גענויצ נעמען פון די קאנ•
דידאטען און װצן עס פיהרען זיך נאך
אונטערהאנדלונגצן װצגען פצראײניגונג,
פונדעסטװצגצן אויף די בלויזצ השערות
װערט שוין געשיט זידלצרײצן אויף
זײער אדרצס ,הײגט װאס װצט צרשט
דאמאלס זײן ,װצן זײערע נעמען װצ־
לען הצנגען אויף די װצנד פון די
גאםצן.
צם איז װירקליך צו בעוװגדערצן
דצם פח פון בענקצל ,װאס מען לאזט
זיך פצשמוצען און בצשפײצן ,אבי
ארויפצוקריכצן אויפ׳ן קהלה בצנקעל.
די ארבײט ,װי גצזאגט ,װערט גצ■
טהון פיפצרהאפט.

טשענסטאכאװ ,א שטאדט פון איבער
 125טויזצנד אײנװאוינער פצרמאגט
סףהכל אײן קאמעראל־זאל ,װאס נצמט
ארײן  300פצרזאן ,שפיצלט דארט א
פוילישע טרופע ארן דער דירצקטאר איז
זצהר א פצהיגער או*ן האט שכל אויס־
צונוצצן די סיטואציע ,און װצן צס
קומט א װדישע טרופע מוז זי קודם־
פל צאהלצן א אונגעהויצרע סומע און
צרשט דאן זצנצן מיר אין גלות.
א קלײנעם כאראקטצריםטישען פאקט:
פערגאנגצנצם װנטאג איז דא גצװצן
דצר קינסטלערן אנסאמבל פון לאדזער
״אררט״ האבצן זײ בצצאהלט פאר׳ן
זאל  50פראצענט פון דצר הכנסה און
זײ האבצן ערשט פאר דצם חםד גצ׳
דארפט בצקומען דעם זאל האלב io
אװצנד ,דאמאלט װצן די פוילישע
טרופצ װעט האבען פערצנדיגט איהרצ
פארשטעלונגען.
פאקטיש איז דער זאל צרשט לײדיג
געװארען א שטיק נאך  ioאױיגער ארן
דצרװײל האט דער גאנצצר צולם בע״
זוכצר פון ױדישען טצאטצר געמוזט
שטצהן אויף דצר גאס אונטצרץ רצגען
און גצפרוירצן אין אדורכגעװײקט װע־
רצן־
דאם ױדישצ פובליקום האט זיך גע־
פיהלט אױסגצלאכט און אבגענארט ארן
פון פצרשידצנצ זײטען הערט זיך שטי־
מען ,אין גלות ,מיר זצנצן אין גלות!״.
איצט רבותי ,װעלצן מיר אליך דער-
צעהלצן אביסעל

בײ דער ״אגוהה״?ו
איהר וױיסט עפצם װאס דארט קומט
פאר? איך אויך נישט ,איך קצן אײך
נאר דערצעהלצן די קלאנגען װאס טרא■
גצן זיך ארום ,אט למשל ,האבען זײ
געארבײט אז די ״אגודה״ זאל כאטש

״טשענסטאכאװער צײטונג״ נר16 .
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פדיעף פול פדעםלױ.
פוץ ארנזער קאלעםפאנדענט

ט א
זאל
ער׳ן

ען זיך

אין מײן איצטיגען בריעף װיל איך
נאך דערגצנצען דאס װאס איך האב
שוין דערמאגט װעגצן דעם קאמף װאס
קומט פאד אין ברעסלוי צװישען די
אסט ארן װעסט װדען ,װעגען דעם אנ־
טייל פון די אסט׳ױדען אין דער גע־
מײנדע.
דער דאזיגער קאמף װערט פון טאג
צו טאג װאס מעחר בולט׳צר ׳ און װערט
אנגעפיהרט מיט די שטארקסטע מיטלען
דררך די דײטשע יודען אקעגען אונז
אסט׳ױדען ,זײ האלטען רעפצראטצן און
רעדעס ארן פערשידענע ארגאניזירטצ
פערזאמלונגצן אין רי שוהלען און
עפענטליכע צרטצר ,כדי אונז צו בע•
קעמפען•
די שטאלצע פאדצרונגצן װאם מיר
האפען ארויסגעשטעלט צו זײן אקטיװ
אין דער גמינצ האט בײ די דײטשע
ױדען ארויסגערופצן אשרעק ,כאטש
מיר קענען נישט פערשטעהן װאס זײ
האבען דא מורא ,װארום אוגזצרע פא־
דצרונגצן§ זענצן די זצלבע װאס פון
אנדערע נאציאנאלע ריכטונגען ,בלויז
מיט דעם אונטערשיצד װאס אונזערע
פאדערינגצן זצנען ײרישצ און זײצרע
 דײטשע.נישט בלויז די צױניסטצן נאר יעצט
האבען אױך די ראבינער אנגעהויבען
א קאמף געגען אונז ,װצלכצס זײ נו•
צען אויס אין זײערע רעדעס אין די
שוהלען אינערהױפט דצם לצצטצן פסח,
אײן ראבינער א געװיסער ה ׳ האמ•
בורגער (װעגען װעלכען איך האב שוין
אמאל געשריבען) האט זיך זאגאר שוין
ערלויבט צו האלטען א חוצפה׳דיגע
(איך קען דאס דרײסט אזוי אנרופען)
רעדע ,אויף װעלכע מיר מוזען אומבע•
דינגט רצאגירען.
דער דאזיגער ראבינעו־ האט אין
זײן פסח־רצדצ אין שװזל גצזאנט נישט
מעהר און נישט װעניגער ,נאר אז א
גרויסער טײל פון די אסט-ױדישע פרוי־
ען פשרץ נישט זײערע פלים אויף פסח,
און עס װערט בײ זײ גצגעסען חמץ
אין פסח.
מילא אויב א ראביגער װיל מיסר׳ן
זײן גצמײנדע איז געװיס נישט קײן
עולה ,אבער זאגצן פאלש א זאך װאס
הויבט זיך נישט אן ׳ איבערהויפט װען
אין זײערע אײגענצ רײהצן זענען פער־
האנען  95פראצ .װעלכצ װײסען אב־
סאלו־ט נישט פון פםח ,און די ראבינצר
זעלבסט וױיסען דאך אלצ װי״שטרצנג״
געהן אײנהײטליך ,און אט האט שױן
דער שלום געזאלט זײץ געשלאסצן דער•
מיט ,װאס דער היגער װיצרושאװצר רב
ראט גצזאלט װערען רב אין װיעלון,
און פלוצים ,די לצצטצ מינוט האט די
װיעלונער קהלה ארויסגעגעבען א פער־
ארדגעג ,אז פין דעם עסק װערט גאר־
נישט און ממילא װעט נישט װערצן
פון דעס אײנהײטליכצן פראנט בײ דער
״אגודה״.
דאס אלץ ,װי כ׳האב געזאגט ,איז
נישט מעהר װי השערות ,ריכטיגע
פרטים פצהלען נאך ׳
ב ײ דיי ״ מז ר חי ם״.
הלואי װאלט געװען א נאנץ יאהר
װאהלען ,װאלטען זײ דאך נישט גע•
שלאפען אץ זיך נישט אויפגעכאפט
בעת װאהלצן.
אץ אויפגצכאפט האט זיך דצר מזרחי
מיט׳ן גאנצען ברען .עס קומצן פאר
יעדען אװענד זיצונגען ,פעהזאמלונגצן
און קאנפערצנצען ,און דצם אמת מוז
מען זאגען ,אז זײערע ״גענעראלען״
אימפאנירען און בעקומען סיםפאטיקער.
זײ ,די ״גענעראלען״ בעטראכטצן
צרנסט דעם מלחמה פלאן און זוכען
אויס די בצסטצ םטראטעגיצ פאר ױיער
מלחמה מארש.

צױנים.
שמועסט מען האבען לעצטעגס אויך
געצנדערט זײער פאליטיק ,זײצנדיג
ארומגערינגעלט פון געגנערישע ליס־
טצס האבצן זײ געמאכט א קונץ און
אויב זײ װעט נישט געלונגען צו שטע•
לען קײן אפיציעלצ צױניסטצן מוזצן
זײ שטצלצן סימפאטיקער און אנהענ•
גצר פץ צױניזם און צוציהען אויך
אונפארטײאישע פערזענליכקײטען ,אז
נישט דער פראגראם נאר די ליסטע
זאל זײן שלאגפעהיג.
אזוי שמרעכט מען ,אױף װיפיעל דאס
איז אמת ׳ װצט די נאהנטסטצ צרקונפט
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פ .ש מו ל ע װי ט ש.
ער היט אב די ױדישע רעליגיע ...אויב
מען וױל זאגצן מוסר מוז מען קודם־
פל אלײן זײן א גוטצר װעג־װײזער.
מיר אסט׳ױדען װעלען אבער אויך
נישט בלײבען צוריק מיט אוגזער פרא־
פאגאנדע ארן מיר האבען טאקי שוין
אנגעהויבצן אונזצר אגיטאציצ .צו דצם
צרוצק האבען מיר גצמאכט א עפענט־
ליכע פערזאמלונג מיט׳ן אנטײל פרן
דעם רעדאקטאר ה׳ האלצנדצר פון
רײנלאנד.
די דאזיגע פערזאמלונג האט בעװי־
זצן אז די אסט׳ױדען זצנצן בצװאוסט
אין זײצרצ אויפגאבע ,דצר זאל איז
גצװעזען פול פון אלע שיכטען און דער
רעדנער האט געגעבען א היסטארישצן
איבערבליק פון דער ראלצ װאס די
אסט־ױדצן וזאבען געשפילט אין דײטש•
לאנד זײט  1828װצן עס זענצן גצװצ■
זען ס״ה  80טויזענד ױדען ,אויך דאן
האט געדויערט א לאנגע צײט ביז די
דאמאלסדיגצ דײטשע ױדען חאבצן זיך
צר זײ צוגעוװינט און דער קאמף איז
אויך געװעזען א שװצרער ,אבער הײנט
פערגעסען שוין די דײטשצ ױדען אז
ױי אלײן זענען די זעלפע װצלכע זע•
נען ערשט נישט לאנג געקומען פון
אסטען.
דער רעדנצר ברצנגט פאראלעלען
צװישען װצסט און אסט ,און װײזט אן
אז נ?יר אסט • ױדען האבצן געגעבען
דצר דײטשער קולטור און רענעסאנס
די בעסטע מעגשען און כאטש מיר
ברויכען צו זײן שטאלץ אויף דעם,
זאגען מיר אבער נישט ,אז נרר מיר
אסט-ױדען זענען די ׳ װצלכע האבען
אײך געגענצן אזויפיצל ,גור מיר זא־
גען אז דאס גאנצע יחײשע פאלק דארף
זײן גלײך.
דצר רעפערענט האט זיך אויך אב•
גערעכענט מיט די צױניסטען ,כאטש
ער זעלבםט שטעהט שוין א לאנגע צײט
אין די צױניסטישע רײהצן און אין
דער נאציאנאלצר בעװעגונג און קאן
דצם קאמף.
צום שלוס זאגט דצר רצדנער אן
מיר װעלען דצם קאמף נישט אויפגצ■
בען ניז אלע װעלען אנערקצנען אז
מיר ארב״טען פאר א אײנהײטליכצר
ױדישצר זאך ,און אלצס װאס מיר
פאדערצן איז אין אינטערעס פון גאנ■
צען ױדישען פאלק.
T
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די רעוױזיאניםטען

װעלכצ

האפען

מיר זצהן ,אז דצר לאקאטארצן-שוץ
איז אין גאנץ אײראפא גצװען נור א
צײטוױיליגער הילפס־מיטצל אין דצר
נויט ,אז צר גיט נישט קײן מצגליכ•
קײט די בוי־בעװעגוננג זיך צו ענט־
װיקלען ,אז דער דירות • הונגער מיז
גצװאלדיג װאקםצן א דאנק איהם,
פריהצר אדצר שפעטצר מוז צר בטל
װערען ,אין אײניגע לענדער ,לששל
אין פראנקרײך ,איז ער פאקטיש ,װי
מיר האבען געזעהן ,שוין בטל .װארום
אויצ דאס דירה ■ גצלד איז געשטיגען
אױף  157-150פראצ .און צר מעג נאך
װײטער יצהרליך שטײגען ,איז דאך צס
שוין קײן שוץ נישט:
אבער מיט׳ן אבשװאכען אדער אפילו
מיט׳ן אבשאפען דעם שוץ ׳ איז נאך די
לאגע נישט געענדערט .פאר׳ן פריװא־
װאטען אונטערנצהמצר קאלקולירט זיך
נאך אלץ נישט צו בויצן הײזער .אדצר
די רצגירונג מוז קומען צו הילף ,װי
דאס איז גצװען דצר פאל אין ענגלאנד
װאו די רצגירונג האט געגצפען די־
רעקט םובסידיצס אויף בוי-צװצקצן מיט
דער אויסרעכנונג צם זאל דצקען די
דיפערצנץ װאס די דירה דארף קאס־
טען ארן דצר פרײז װאס דצר לאקא־
טאר קאן צאהלען .ביז׳ן יאהר 1927
האט די רצגירונג ארויסגצגצבען םוב־
םידיעס אויף בוי־צװצקען הצכצר 227
מיליאן פוגט שטערליגג און צס איז
אויסגעבויט געװארען דירות פאר פיצר
מיליאן מענשצן ,ד .ה .פאר צעהן פרא•
צעגט פהן דער גאנצצר בעפעלקערונג.
אבער דצר םיםטעפ פון געבען פוב־
סידיצס איו נישט פראקטיש ,וױיל דאט
גצלד איז גצגאנגען דאס רוב אין די
קעשענעפ פון די אונטערגעהמער װאפ
האבען געגעבען אפט שלעכטען מא־
טעריאל ,אבי צו פערדינען װאס מעהר.
אויםצרדעם קען זיך אזא לוקםוס ער־
לויבען נור ענגלאנד .אנדערש וזאט
מען געטהון אין דײטשלאגד .ארױםגע■
הענדיג פון דצר פאראויסזצצונג ,אז
צו פאדע■
רעכט
פערזיכע־
איהם
האט די
קאפ,
רעגירונג אויסגעארצײט א נרײטען

m₪M₪₪aaBBBBS₪eam
לעצטצגס דא אין פרצסלוי געגרינדעט
צו דער
אויך
ארבײט ,דאצו אױ זײ געלונגען צו
געװינען ה׳ זשאבאטינםקי צו א רעפע־
ראט ,װעלכער קומט פאר די נאהנטםטצ
.פענ•

בעוױיזען.

הען אויף דער װאך.

אויך שש׳ועסט ניען ,אז דאס האבצן
זײ זיך דערשראקצן פאר׳ן נײ געשא־
פצנעם

א מערקװירדיג פאללן׳ אמער גלײפ•
צײטיג א זעהר סימפאטישצ חכרה אט
די ״צמך״.
איצט װאס הערט זיך עפעס ב ײ די

װאס האט צוגעצויגען די בעסטע אינ־
טצליגענץ פרן אונזער שטאדט און געהן
מיט א אויסגעארבײטען פלאטפארם צו
די װאהלצן.

אמפארטײאישע

דעמאקראטישען װאהל־נלאק

צום דעמאקראטישען װאהל־קאמיטעט
געהערען אויך צװישען אנדצרע צױ־
ניסטצן און פדי דצם דאזיגען בלאק,
װאס האט גצפונען סימפאטיע און אנצר־
קעגרגג בײ אלצ שיכטען פרן דצר אונ־
פארטײאישער פראגרעםיװער בצפעל•
קצרונג אפצרשװאכצן ,שטעלען דו צױ־
ניסטען ארויס אויף זײער ליסטצ אויך
גענצליך אונפארטײאישע פאפולער גע•
װארצגע ױדען.
איך האלט ,אז אויב דצר דעמאקרא־
טישער װאהל-בלאק האט מיט זיין שא־
פען זיך ,בעצװעקט ,אז די אנדערע
פארטײצן זאלצן ארויסשטעלען געהע•
ריגע פערזאנצן איז צס שוין א פער•
דינסט.

האנדװערקעה
״עמך״ האט שוין געמאכט אלע
הכנות און זײ האבען שוין פערטיג גע־
מאכט א ליסטע פון זײערע פארשטע•
הצר ארן צס װערט צוגעגרײט דצר
שופר צו טרולמײטערען צו זײצרצ מיט־
גלידצר װצגצן דיםציפלין ,װעגצן שטע־
לצן זיך צו דצר ארבײט.
כאראקטצריסטיש איז בײ די האנד■
װצרקער .צו זײער מחנהגצהערצן מענ•
שען פון פערשידענע ריכטונגען און אנ■
שויאונגען און טאמצר װערט גצשאפצן
א ליסטע און א בעפעהל פאר איהר
צי שטימצן ,טא הערען אויף אלע
שטרײטען און אלע װי אײן מאן שטע■

בױ ׳ פראגראם ,װעלכצר שטיצט זיך
קודם פל אויף דעם װאוינמגם־שטײער,
װעלכצר מאכט אוימ ,װי מיר האבצן
שוין בעמערקט ,ביז  40פראצ .פון
דירה־געלד .אבער די רצגירונג בעטײ־
ליגט זיך אין דער םי־אקציע מיט בע־
דײטצנדצ םומעס גענומצן פון אלגצ•
מײגעם מלוכה־בודזשצט .אזוי האט די
רעגירונג אין יאהר  1927גצשטיצט די
בוי-אקציע מיט א מיליארד  85מיליאן
מארק ,דצרפון זענען  189מיליאן מארק
געװצן פון אלגצמײנעם בח־זשצט .פון
דעם גצלד נעהמט די רצגירונג נור 3
פראצ .א יאהר ארן אז צם איז נויטיג
בצנוגצנט זי זיך מיט  1פראצ .כדי
דצר אונטערנצהמער זאל קצנען לײכ־
טער צצקומען דעם איבריגען נויטיגען
קאפיטאל,

שטעלט זיך

ארויף אויפ׳ן 2־טצן

די

רצגירונג

נומצר

היפאטעק

און לאזט דעס ערשטצן פרײ פאר׳ן
פרױואטען קאפיטאל .אויב פאר דער
מלחמה האט מען גצמוזט האבצן ,בײם
צוטרעטען בויצן 25 ,פראצ .פון נויטי■
גצן קאפיטאל ,איז איצט גענוג 10
פראצ .דעם רצשט געלד בעקומט מען
שוין גצבארגט .עס איז דארום קײן
װאונדצר נישט װאס דער פריװאטער
אונטערגעהמצר נעטײליגט זיך מיט
גאגצע  60פראצ .אין דער בוי־בעװע■
גונג 30 .פראצ .זצ 5ען קאאפעראטיװען
און די מלוכה בויט אויף אײגעגע רעכ■
נונג נור  10פראצענט.
דאס איז אלץ גערעדט פון לענדצר
װאס האבען רעלאטיװ װעניג געליטען
פוין קריעג און זענצן אױך פאר׳ן קריצג
געװען גוט פערזארגט מיט דירות .אנ•
דצרש זעהט עם אוים מיט פוילען,
װעלכע| איז אין א משך פון דור 1ת גע•
װען דאס שטיף־קינד בײ אקופאנטען
אץ איז אין קריעג געװאלדיג צושטצרש
גצװארען .כמעט צװײ מיליאן בנינים
זענען אויף פוילישער ערד חרוב גע־
װארען אין צײט פון קריעג .עס איז
פערשטענדליך ,דאם■ אין פוילען האט
נ־ען געמוזט אײנפיהרען א לאקאטארען׳
שוץ גאר אין א בעדײטצנדען פערנצהם.
אגדערש װאלט די בעפעלקצרוגג בוכ•
שטעײליך געבליפען אהן א דאך אי׳
בצר׳ן קאפ .עס איז אויך גאטירליך,
װאס דער שוץ האט מיט דער צײט
גצמװט אלץ פערברײטצרט און פער־
לענגערט װערען .דער הורבן װאס
דער קריעג האט געמאכט אין לאנד
צרזאמען מיט דצר אינפלאציע ,די פיעל־
ארטאגראפיע ארן סטיל ,װײל אויב די
דאזיגע הסידים ערקלצרען אזוי צוז
פצרטײדיגען אונזערע אינט׳צרעםען אין
דער קהלה ,װי עס איז די אײנלאדונג
איז זעהר נישט הײמליך.
אט איז דער אויפרוף:
״ ט ש ע נ ס ט ח א װ צ ר יזדצןו

װאם שײך אונפארטײאישע זצנען
פערהאן א סך גרופען אונפארטײאישצ..
עס דצרנצהנטערם זיך דער טאג אין
קודם־פל א פאר װערטער װעגען די װעלכען איהר װ י ר ד קאנען דעצידי■
צװיל שוהלצן אונפארטײאישצ ,דאס רען צי זאל אין ד י היגע ױדישע גמי•
הײםט דצר קאמיטעט פון דצר נײער נע וױיטער הצרשצן פון ב ל ו י ס פאר■
שוהל און פון דער אלטער שוהל.
טײ קרײזלעך אהן א ש י ס רעאלע
װעגען די צװײ קאמיטעטצן פעהלען מ מ ש י ם ד י ג ע ארבײט אדער פרן ,
אונז אויס ידיעות ,אויסער אין דער
פ א ש י ט ע ב צ ל נ א ט י ש ע רע■
לעצטצר מינוט װעלען זײ אפשר צו־ ליגיעזע פערטרעטער ,װאט זאלען אר־
שיקען א קאמוניקאט .דצרװײל איצט בײטצן נרר לטוית די בעדערפנישען
װײטען מיר נישט װעגען זײצר טצ־ פון די ט ש ע נ ם ט ח א װ צ ר יח־־צן.
טיגקייט.
דאריבער װ י ר ד איהר געבעטען
דערייער װעל איך אײך נאר דער• צו דעלעגירען פון י ע ד ע ב ת י
צעהלען װעגען די אונפארטײאישע חםי־ ת פ ל ה אויסער די קאמיטעט־מיטגלי־
דים ׳ װאם זענען צוטײלט אויף  2לא־ דער צו  5פ ע ר ז א ה ן אויף ד׳י אל־
געמײנצ פצרזאמלוגג װאס װ י ר ד
גערען•
פ א ר ק א מ מ ע ן אי״ה זונטאג פרשת
ואלה הם:
אחרי  3נאכמיטאג בבית התפלה פון
אלעקםאנדרער חמידים
ה׳ נתן ראזצנצװײג ,א ל ע י א Ns 7.
מיט װצלכע צס פיהרט אן ר׳ מענדיל
דער
בנימין און מיט װצלכצ עם האט זיך
אונפארטײאישער רעליגיעזער
אויך פצראײניגט אביסעל אונפארטײ■
װאהל־קאמיטעט ,אלציא  7״.
אישע בעלי־בתים מיט פיגורירענדע
נעמען אין דער שפיץ.
זאל אפשר דצר אויפרוף סימבאלירען
אונפארטײאישצר
אט דצר דאזיגער
דאס צושװאומענקײט פון א אינפארטײ־
רצליגיעזער װאהל־קאמיטעט האט ארויס־ אישע פארטײ ,וראס האט נישט קײן
געלאזט אײנלאדמגען אויף א פצרזאמ־ פראגראם און נישט קײן אײנהײטליכע
לרנג ,װאס איז אויסגעהאנגצן געװארען ליניע.
אין אלע בתי־תפלות.
יצדצנפאלס חשוב׳צ אונפארטײאישע
פדי די דאזארצם פון דצר דאזיגער גרופע ,אביסצל מעהר ערנםטקײט פאר
ליסטע זאלען אריף להבא נישט חוזק דער שפראכען־רײנקײט.
מאכצן פון דצר ױדישצר אין הצברצ־
איצט װיל איך געבען אביסעל מעהר
מײן
אישער שפראך ,האלט איך פאר
אויפקלצתנג װעגען דעם צװײטען רע־
פון
טצקסט
חוב צו גצבען דצם גאנצצן
ליגיצזען אונפארטײאישען װאהל-קאמי-
דער דאזיגער אײנלאדונג מיט זײצר טעט פון די

פאכע ענטװערטונג פוץ געלד ,האט די
בצפצלקערונג און די זיכצרונג פון א
דירה ,אין װצלכע סאניטארצ בעדינ■
גונגען עס זאל נישט זײן ,איז געװען
די אײנציגצ רעטונג אין דער נויט.
.אױב דצר לאקאטארען־שוץ איז געװצן
און איז גצנליבצן א נויטװענדיגקײט,
האט ער אבער בײ אוגז אין פוילצן
אפשר מצהר װי אץ אנדערע לענדער,
ארויסגעװיזען א נצגאטױוע װירקרנג
אויף דער ענטװיקלונג פרן דער בוי■
בעװעגונג .פוילען האט געהאט פאר
זיך געװאלדיגע נאציאנאל ■ פאליטישע
אויפבוי • אויפגאבען ,זי האט געמוזט
דצמ גאנצצן אדמיניםטראטיװ • זיכצר•
הײטס אפאדאט פון דאס נײ אױפפויען,
זי האט געמוזט זיכערן די גרצגיצען
ארן פיהרען מלחמה .בײ אזעלכצ בע•
דיבגרנגען איז נאטירליך ,דאס די מלוכה
האט נור געקענט גאנץ װעניג פרײע
געלדער אבשפארען אויף צו שטיצען
די בוי־בעװעגונג .עם איז דאררם גישט
קײן װאעדצר װאס אין משך פון די
לעצטע זצקס יאהר װען מען האט אנ■
געהויבצן טראכטצן װעגצן בויצן נײע
הײזצר ,האט די ״באנק גאספאדאר•
סטװא קראיאװצגא״ װעלכצ האט א
ספצציעלצ אבטײלונג פאר בוי־צװעקען,
ארויסגעגצבען הלואות אויף  315מיל•
יאן זל .און עס זצנען בכלל אויסגע■
בױט געװארצן מיט אנ׳צרך  40טױזענד
צימערצן .פאר דצר צײט זצנען אבער
צושטערט גצװארען און אײנגעפאלען
אלטע הײזער װעלכע מען האט נישט
פעריכט ,מיט הצכצר הונדצרט טויזענד
צימערען.

היט זיל פאר ני שט־ױכטיגעו
שפארזאמק״ט!
עס איז נאך פערהאן א םך װירטינם
װצלכצ קויפצן שטצנדיג די ״ביליגםטצ״
ארטיקלע״ זײ צאהלצן אלזא טײער
פאר א מינדערװצרטיגען םארט .דאס
שפריכװארט :״ביליג איז געמײן״ ענט■
שפרצכט דער װירקליפקײט .אויך אין
די הײנטיגע צײטען ,אזײ גוט װי
אמאל ,איז נישט ריכטיג זיך ״אײנצו•
שפארען״  30גר .אויף א קילא זײף
און ריזיקירען די װצש אויף פערניכ•
טונג ,אפטמאל אין רער װצרט פרן עט•
ליכע הונדצרט זלאטצס .געניטע װיר•
טינם ניצען נאר די זײף ״קאלאנטײ
מיט׳ן װאש־ברעטיל׳ /וױיל דאמ איז
רײנצ שמעקענדיגע זײף און ענטהאלט
גליצצרין ,א מיטצל צו װאשען שפאר.
זאמצר מיט  20פראצ.

ראדאמםקער חסידים.
נישט קוקעגדיג דערויף װאס די
ראדאמםקער חסידים זענצן צוטײלט
אויף פערשידצנע גרופען ,װי ״קאזאצ•
קער״ און אנדערע ,פרנדעסטװעגען הא•
בען זײ בעשלאסען צו געהן מיט א
אײנהײטליכען פראנט צו די װאהלען.
דעם לעצטצן שבת איז אין אלצ
אנטײלונגצן פון די ראדאמםקצר שטיב׳
לצך געלײענט געװארען א אלערהעכ־
סטער בעפעהל ,או די ראדאמסקער
חסידים ,נצמצנדיג אין בעטראכט ,אז
צװישען זײצרע מחנות גצפונצן זיך
עטליכע אגודה׳ניקעס ,װי אויך ״מזרחיס■
טצך /לכן װילען זײ מפני דרכו שלום
זיך נישט פערבינדען מיט קײנעם פדי
נישט ארויסצורופצן דעם כצס פרן דיער
יאדער יענצר פארטײ ,און בצשלאסצן
צו געהן זעלבסטשטענדיג.
עם װערט פיבערהאפט אויסגעארבײט
א קאנדידאטען ליםטע און צו דעם
פעשטימטען טערמין װעט זי װערען
פארגצלײגט פאר דער װאהל-קאמיםיע.
עד פאן װעגצן די װאהל • קאמיטע־
טען•
איך מאך אבצר אױפמערקזאם ,אז
מעגליך איז אין מײן ״בעריכט״ ארײנ•
געפאלען ״אונפינקטליכקײטען״ בין איך
נישט שולדיג ,װײל די דאזיגצ ידיעות
האב איך געװאויר געװארען׳ און זײ׳
די קאמיטעטצן ,היטען זיך נאך צו
געבען קלארע ידיצות ,פאר זײ אלײן
איז ראס אויך נאך נישט קלאר...

לויתן.
פ .ס .מיר האבען זיך פצרזעהען
מיט א ספעציעלען מלחמה רעפארטצר,
װאס װעט פסדר דיזשװ־ירען אויפ׳ן
שלאכטפעלד און װעגען אלע שריט פון
שונא אינפארמירען די לעזער.
ד .ז.

״טשענסטאכאװער צײטונג״ נר16 .

פרײטאג ,ד 24 .אפריל 1931

ציוניםטעןן
די שװצרצ לאגע פרן דער צױניסטי■ גען האט זי דצלצגירט אלם פארזיצעי־
שער בצװעגונג ,װאס איז געשאפען דצן אין דער פאליטישער קאמיסיצ
גצװארצן נאך דעם טרויצריג־בעריהמ• דצם עהרצן־פרצזצס פון ברית־שלום
טען ״וױים.בוך״ פון  1930יאהר איז דר .ארטור רופין ,װצמענ׳ס פערזענ־
גארנישט גצענדערט גצװארצן לטובדז ליכקײט ארן פאליטישצ אנשויאונגען
דורך דצם לצצטענ׳ס פערעפענטליכטצן זענען די בעסטע גאראנטיצ פאר דצמ
נריעף פון מצקדאנאלד צום פראפ .חײם ארט און כאראקטצר פין די װײטערדי,
וױיצמאן .אין געװיסע צקזעקוטיװ-טרײצ גע ״נצחונות״ פון דצר עקזצקוטיװצ.
קרײזצן האט מען זיך בצמיהט אויס־
אין דער דאזיגצר פאליטישצר קא•
צוטײטשצן דצם דאזיגצן בריצף אלס מיסיע איז אױך ארײנגעטרצטצן דער
א אנולירונג פרן ״װײס-בוך״\ די דא■ פרצזעס פון צ .ק .פון דער צױניסטי•
זיגע בצמיהונגצן האבצן גצהאט דעם שצר ארגאניזאציצ אין פוילען דצפ.
ציצל אבצושװאכצן די גרויסע פרא׳ יצדוק גרינבוים .זײן דאזיגער שריט,
טצםט־כװאליצ פונ׳ם װצלט ־ יח־ענטום ,װעלכצר איז אין גצגענזאץ צו דער
װאס איז געװענדצט אזוי גצגען דצר שטצלונג פון דצר פ א ק ט י ש צ ר
ענגלישער רעגירונג ,װי אויך גצגצן און פ א ר מ צ ל צ ר מצהרהײט פון
דצר אפיציצלצר צױגיסטישצר לײטונג ,דצר צױניסטישצר ארגאניזאציצ אין
װצלכע האט דורך איהר קורצױכטיגצר פוילצן האט ארױסגצרופען א שטורם
פאליטיק צוגעפיהרט צו דצם יצצטיגצן פון צמפצרונג .װצן אויף דצר לצצטער
צושטאנד.
זיצונג פון פארטײ״ראט האפען די פאר•
דער מאקדאנאלד־בריעף ,נישט בלויז שטעהצר פון ״צת לגנות״ און רעװיזיא■
װאס ער האט נישט אבגעשװאכט דאס ניסטצן ארײנגצטראגען צרליצב דעם א
״וױיס־בוף /האט צר נישט ארײנגצ־ אונצוטרוי־װאטום פאר דצפ .גרינבוים,
פיהרט קיץ אײנציגצן גינסטיגצן בצ• האט צר דעם פארשלאג נישט גצ־
שלוס לטובת דעם צױניזם; נאכמעהר שטעלט צו רער אבשטימוגג ,ברעכצנ־
דורך זײן אונקלארקײט און פלפול ער■ דיג דאמיט רי קארדינאלסטע פריגצי־ '
לויבט צר אויף א װײטגעהענדע ,צוױי -פצן פון דצמאקראטיע און פאליטישצן
דאזיגע האנדלונג זײנצ האט,
דײטיגצ אינטצרפרצטאציע ’,אזוי ,אז ױשר.
אונטעדנעהמונגען די נאר
די אנטיםעמיטישצ צנגלישצ אדמיניס• וױ בצװאוסט ,גורם געװצן צו דער
טראציצ פון ארץ־ישראל קאן איהמ שפאלטונג פון פארטײ־ראט.
אינטצרפרצטירען צום שאדצן פון צױ■
ארן איצט שטעהצן מיר פאר דעם
ניזם ,נישט רעכנצנדיג זיך אפילו מיט צױניםטישען קאנגרצם ,מיר שטעהען
די פריהצרריגע פאזיטױוצ בעשלוסען פאר געשעהענישען ,װאס זאלצן דעצי
פון דצר באלפוד-דעקלאראציע און ארץ■ דירען איבער דצם גורל פון צױניזם.
ישראל מאנדאט.
ציוניםט:
שולדיג
איז
מיסערפאלגצן
אין די
אין דײנע הענד ליגט די ענטשײ-
צק■
צױניסטישצ
די
טײל
גרצסטצן
אין
דונג ,צי דער צױניזם זאל וױיטער אנ-
זצקוטױוצ ,װצלכע האט קײנמאל נישט געפיהרט װצרצן דורך דיןצלבצ מענ
געהאט דעם מוט װירדיג זיך גצגצנ־ שצן ׳ װצלכע ליקװידירצן איהם .אין
צושטצלצן דצר פערגװאלדיגונג פון דײנצ הענד ליגט די צנטשײדונג ,צי
מאנדאט דורך א קלײנצ גרופצזיגצראנטי•
פוילישער צױניזם זאל װײטער
ארבײטדצר
בצלאסטעט,
נישט
צױניסטישצ צנגלישצ בצאמטע.
אנגעפיהרט װערעי דררך א נישטיגע
גצװצן
גענוג ,װאס זי האט מסכים
מינדצרהײט ,װצלכע צרלויבט זיך צי
״װײס
פון
אונטצרצוהאנדלצן אויפ׳ן סמך
רערען אין נאמען פון פוילישצן צױניזם
אונטצר•
דאזיגצ
בוך׳ /האט זי בײ די
און קאמפראמיטירט איהם אויף יעדען
בצריה־
־
ט
ש
י
נ
האנדלונגצן דורך ז צם
טריט.
און עס
שריט און
רצם פינאנץ-אמט
רצן דצם צנין פון אבגעזאגטצן
דאס
פאר• װצרצן אז
פצרלאנגט
צױניסטו
לאמענט אין ארץ-ישראל ,אויסגצדריקט
אויב דו האסט זיך אבגעגעבצן א
איוזר שטילצ הספמה אויף דצר דאזי•
דין־וחשפון פון דײן צױניסטיש גצװיסעץ
גער אינסטיטוציע ,װאס איז עלול פון
װעסטו לענגער דצם דאזיגצן צושטאנד
אײן זײט חרוב צו מאכען אלץ ,װאס
נישט דולדען ,װעסטו גצבען דײן װיר׳
מיר האבצן אין ארץ־ישראל דצרגרײכט
דיגען ענמפצר רצרויף ,די װעסט זיך
ביז י ע צ ט און פון דער צוױיטער
א נ ש ל י ס ע ־ א י ן א ו נ זיע ר ע
זײט צי גצבצן א טויט-קלאפ אלע מעג־
ו י י ן ן ע ן.
ליכקײטצן פאר אונזצר אויפפוי׳ארפײט
ד״ פ ע ר װ א ל ט מ ג
ל ה ב א .פאר דצם דאזיגצן אזוי טײ־
צרען פרײז האט די צקזעקוטיװע ארויס•
פזן צױניסטיש־רעוױזאביםטישען
בעקומצן דעם װערטלאזצן ,צװײ זײטי■
פערבאנד אין פוילען
גען מאקדאנאלד׳בריעף ,נאכמעהר ,צום
א פ ט ײ לונג אין ט ש ענ ס ט א כ א רג
צוױיטצן טײל פרן די ארנטצרהאנדלוג־

קלײנעד פעליעטאן.
זײ און זײער טעטיגקײט...
איהר װעט אהן םפק פערשטעהן װע־
מען איך מײן דאס ,איהר װעט זיך
באלד כאפען ,אז ראס מײן איך זײ,
די קהלה-מיטגלידער ,װאס זענען זיפעןי
יאהר געזעסען אויף די בענקלעך און
זײער גרײסע טעטיגקײט מיט װעל־
כער זײ ראבען געפידורט דעם קהלדו■
װאגען און איהם טאקע געפיהרט אין
א גרויסער בלאטע ארײן.
און צו שרײבען איז פערהאן גענוג
איבער גענוג ,קודם פל װעגען זײ אליץ,
פערשטענדליך אז איך קען זיך נישט אונ■
טערנעמען צו שרײבען װעגען אלע.
דאס איז איבער מײנע מענשליכע פו־
חות ,אבער איך װאלט גערן געשריבען
כאטש װעגען עטליכע.
אט למשל װעגען דצם ,װאס ״לאכט פון
אײך״.
װער קאן נישט דעם טעמפעראמענט•
פולען באנק-דירעקטאר ,װעלכער ער־
לעדיגט אלע ענינים מיט פײער ,מיט
עכט-חסידישער התלהבות און אלץ געהט
בײ איהם שנעל אויף דער רגע.
אט ,ער איז געװען אונזער דאזאר
גאנצע  7יאהר און די אינטערעםען
פון דער ױדישער בעפעלקערונג האט
ער געריכטעט לויט דעם ,װי עס האט
איהם דיקטירט זײן פארטײ ,די תורה־
טרײע.
ער האט פערטײדיגט די שוחטים
מיט זײערע ״קאמבינאציעס״ ,נאר דער־
פאר .װײל זײ געהערען צו זײן פאר•
טײ אוץ בכלל איז די טובה פון דער
ױדישער פעפעלקערונג אין אונזער

שטאדט געװען אבהענגיג לויט וױפיעל
דאס דענקען פון מוח האט געשטימט
מיט׳ן שלחן ערוך פון דער אגודה.
לעצטענס האט דער דאזאר געזאגט
א היסטאריש װארט ,װאס דארף װערען
דער סימבאל פון דער דאזיגער פראק■
ציע ״איך לאך פון אײך׳׳ו
דאס הײסט ,מיר די אמת׳ע ױדען,
לאכען פון אײך אפיקורסישע ױדען
װאס איהר קומט פלומרשט און װילט
אויך זאגען א דעה אין ױדישען ־ לע־
בען ,איהר װעלכע געהערט צום ״ערב■
רב״ ,איהר דארפט זיצען אונטער׳ן
אוױוען און הערען װאס מיר דף־ױמי
ױדען זאגען ,איהר הויבט |אויף אײערע
אפיקורםישע קעפ מיט די געגאלטע
מארדעם געגען אונז בע־בע־רדעלדיגע
חסידישע ױדען .מיר ,כא כא ,לאכען
פון אײך ,מיט׳ן כוח פון אונזער תורה
הקדושה-דעם ױדישצן טאגבלאט ,װע•
לען מיר אײך ,סיטרא אחרא׳ניקעס
מנצח זײן ,מיר לאכען פון אײך.
איך װאלט אויך דערמאנט אט דעם,
װאס אמאל איז ער געװען פון ד י
שארפע גערער ,א טיש־זיצער ,נאר
שפעטער האט ער זיך פערדרעהט צו
״מזרח״־װאנד און דארט האט ער אנ■
געהויבען צו שיסען הײסע פערמוח׳טע
קוילען צו זײנע געװצזענצ חברים.
אויף דער זיצונג איז ער געזצסען
מיט א ארױפגערוקט היטעל אויף זיין
גרויסצן שטערען און מיט דער האנד
זיך געגלעט רי געדיכטע האלב־בלאנ•

כען די אונטערנצהמונגען ,װעלכצ זצ־
נען פערפליכטעט דעם בצאמטען צו
געבען די מעגליכקײט.
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א באהן • ליניע שעמ?ןאזויץ -
טשענסטאכאװ1 .
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נ?יר װצרצן גצװאויר ,אז א גצװיסע
פױליש־פראנצויזישע באהן ■ גצזעלשאפם
האט איבצרשיקט צו דצר פוילישצר
רצגירונג אנ׳אפצרטע װצגצן פערצנדי־
גצן דאס בויען פון דצר באהן • ליניע
פון אױבערשלצזיען ביז׳ן באלטישצן
ים צוזאמצן מיט דצם אבצװײג פון
דער דאזיגצר באהן־ליניע ,װעלכצ װצט
גצצויגען װצרען פון שעמקאװיץ קײן
טשענסטאכאװ.
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א גרויסצן עונג שנת און דצםאמת׳ן
נחת־רוח ,װצלען האנען די טשענסטא׳
כאװער יודען ,װצלכע װעלען קומצן
הצרצן און בצװאונדצרצן דעם חזן און
הערליכען זינגער פון גאטס גענאד ,דעם
אבצר ■ קאנטאר פרן דער װארשאװער
טלאמאצקצר םינאגאגע ה׳ קוסעוױצקי•
שוין צטליכע מאל האט מצן אלץ
גערעדט ,אז ה׳ קרסעװיצקי װעט צעזו־
כצן אונזער שטאדט און אומ מזכה זײן
מיטזײן געניאלען חזנישצן טאלאנט .די
אלע ידיצות זענען אבער גצװצן פריה
צײטיג.
ענדליך ,דעם הײנטיגען שבת ,װעלען
מיר האבען די גצלעגצנהײט אלן עס
איז מעהר װי זיכצר ,אז אלע ױדען,
װעלכצ װילען האבצן א עונג שפת
װעלצן אינערפולצן פרײטאג־צױנאפטס
ארן שפת אין דצר פריה די נײע סינא־
גאגע ,װאו צס װעט דאװענען דער
בעריהמטער מײםטער פון די חזנימ,
אפצרקאנטאר קוסצוױצקי.
עס איז נאך גענליפצן א קלײנע
צאהל בילעטען.

פונאנדעוגעשױןט די אויסמעסטונגען
פון אומזאץ־שטײער.
דער צװײטצר פינאנץ ־ אמט טי־ילט
מיט ,אז די צאהלער פין שטײערען
װאס געוזצרען צום צוױיםען היגצן פי׳
נאגץ׳אמט זצנען שוין פונאנדערגעשיקט
גצװארצן די נאקאזען אויף צו פעצאה׳
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לצן דצם
שטײער.
דער דאזיגער שטײצר דארף איינ־
געצאהלט װערצן ביז׳ן  15מאי.
רצקורסען װעלען נור יצטראכט װצ•
רען אויב זײ װצלען ארײנגעטראגען
װצרצן אין דצם פארגעזעהצנעמ טער־
מין /שפצטערדעע װעלצן איבערהויפט
נישט בעטראכט װצרען.
דאמ ארײנטראגען דעם רעקורם האלט
נישט אויף דעם טערמין פון אײנצאה־
לען דעם שטייצר.
אונזזאץ•

ז־אס מזאמענשטעלען די אויסצוגען
פמ זי אבנווהמער געהער בישט ר
דעמפי־
נאנז־אמט.
צוליעפ דעם ,װאס צם טרעפען פיצל
פאקמען ,אז די פינאנץ־אמטצן פערלאג׳
גען פון פצרשידענע גרעםערצ האנדצלס
און אינדוםטריע-אונטערנעהמונגען ,־אז
די לעצטע זאלצן זײ צושטעלען צו
אינפארמאציאנס׳צװצקצן גצנויע אויס■
צוגען פרן זייצדצ אבנעהמצר און פאר
װיפיעל זײ חאבען אין דער אונטער•
געהמונג געקויפט םחוררת אין משך פון
לצצטצן יאהר ,צוליצ 3װאם די פרי•
װאט־אײגענטימצר װערצן מיט דצר דא־
האטדאס
פינאנץ׳מיניסטערױם ארױסגעגצפען א
צירקולאר ,אין ־װעלכען עס װערט צר•
קלערט ,אז די דאזיגע ארבײט דארף
געטהון װערצן דורך די בצאמטע פון
קעןנישט
זאלצן מא־

 cKa&acrא>1.

קאמוױקאט.
i
דערמיט זענען מיר מודיע ,דאס די
פערװאלטינג פון צױניסטיש׳רצװיױאניס■
טישען פצרבאנד אין פוילען ,אבט .אין
אין טשצנםטאכאװ ,אויף איהר זיצונג
פון  iV—19—1931האט בעשלאםצן:
 )1צו דערװײטערען פון פערבאנד
די חברים :
א> פײגין מארקוס ,װאוינט ספאדעק
 ,5צצשעפט .טצכניק.
ב> פײגענפוים צבי יצחק ,געב1907 .
װאוינט קאשצױשקי  ,41פעשעפט .סוהר.
 aדעם דאזיגען פעשלופ אנצוגעבען
א רעכטליכע קראפט ,נור אין פאל,
װען דער ועד הראשי פון פערבאנד אין
פוילען װעט איהם בעשטעטיגען.
בײם פאםען דעם דאזיגען בעשלוס
האט די פערװאלטונג צ װ י ש ע ן א נ•
ד ע ר ע גענומען אין אכט דעם מאטױו,
דאס די אויבענדערמאנטע הערן זענעץ
אין א בריעף צו דער רעדאקציע פון
״אוגזער װעג״ אנגעפאלען אויפ׳ן היגען
ברית־הצה״ר ,אין דער צײט װען זײער
פליכט איז געװען ,אויפ זײ האבען גע־
האט װעלכע עס איז פרעטענסיעס צו
דער נײ-געװעהלטער ־פערװאלטונג ,ױך
פריהער צו װענדען מיט א אנקלאגע
צום הויפט־קאמיטעט אין װארשא ארן
נישט שאדען דער רעװיזיאניסטישער
בעװעגונג דורך פערעפענטליכען דעם
אויבענדערמאנטען בריצף.
וו
דעם  V-i93i - 21האפען מיר ער■
האלטען פרן ועד הראשי דעם בריעף

נאך דצר פאלקאמצר רעארגאניזאצ•
יע פון קלוב ,איז די פערװאלטונג צו•
גצטרעטצן צו א אינטענסיװער ארב״ט,
ארגאניזירענדיג פאלגענדע םעקציעם:
קארב ,נצץ אין האזצן־שפילצן ,װי אויך
גימנאסטיק אױף דצר פרײער לופט .די
אויבען־בעטאגטע סצקציעס פאר פרױען
און מצנער גצפונצן זיך אונטער דער
אנפיהרונג פון ערשטקלאםיגע דיפלא-
מירטצ אינסטרוקטאר׳פ ארן ענטװיקלען
זיך גלצנצענד.
דצר ספארט-פלאץ פון דער געזצל•
שאפט ,נאך די צנדצרונגען און איבער•
ארבײטונגען איז אײנער פון די שענ■
סטצ ספארט-פלעצער אין קעלצצר־קרײז,
אויף די פרײע פלעצער זענען געװארען
פצרשידענצ ספארט־
אײנגצארדצנט
פלעצער.
די איבונגצן פון  2פוטבאל-דר״שי
נעם קומצן פאר יעדען מיטװאך | און
פרײטאג .די מעקציצס פון בעװצגליכע
שפילען ארגאניזירען איהרצ טרעניגגען
 3מאל װצכצנטליך אין די פריהמאר•
גען שעה׳ן און פראיעקטירען אין לוי•
פענדען יאהר א גאנצע רײהצ ספארט•
צרזאמענטרעפצן מיט ארטיגע און פרעמ•
דע ספארט־קלובצן .בײם קלוב זענען
אײך טעטיג די סצקציעם :לײכטאטלע׳
טישצ ,ראװצרצן און פעג־פאנג ,װאו
די ״װארטא״ האט פצרנומען דעם צר•
שטען פלאץ אין| טשצנםטאכאװ אויפ׳ן
יאהר . 1931?32
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UCH
דע בארד ,װאס האט א היפש ,פיםעל
זילבצרנע פעדימ ,װאם ״פינקלען״ װי
מירמל־״שטײן״ און די גאנצצ צײט
װאס זײנע חברים רעדען שוױיגט ער,
נאר אין דצר לעצטער מינוט ,װען
מצן געהט שוין שטימען און די פינגצר
פון די דאזארעס הענגען שוין אין ז־ער
לופטען ,בצט ער דאס װארט און מיט
עטליכע װערטער שיט צר אום דעם
גאנצען פארשלאג און ער זאגט פער■
קצהרט דאס ,װאס אלע זאגען.
דצרמאנען
איהם קײנער
גצמוזט
דאן װאלט איך װעט
דעם אונפארטײאישען ״פיאטר װיעלקי״.
א קלײנגעװיקםיגער ,מיט זײן גרוי־
סען קאפ און א אונגעהויערען מח,
װעלכער האט נעבצך געמוזט אין זינען
האבצן דאס גאנצע אתפארטײאישע
ױדענטום ,,די אויגצן פון אלע הסידים
פון פערשידענצ רבי׳ס זצנצן גצװאנדען
צו איוזמ.
ער האט פײנט בתכלית השנאה די
האפ נאר
בילדונגס־
איך ארן
פערשידצנע גימנאזױמ׳ס
מוסטער פון
דער או־
פתר־תורה
אנשטאלטצן ,אויסצר די
ניװערזיטעט.
אין די זיצרנגצן האט ער גצנומצן א
״טצטעען״ אנטײל ,שטצנדיג געבעטען
ס׳װארט ארן געהאלטצן דרשות אז מען
זאל אין דצר מקוה מאכצן ...הײסע
אויך געשטראפט
װאנעס.
עטליכע יװערטער װאלט איך געװיד•
מעט דעט דאזאר איבער װעלכען עם
קומט פאר א מלחמה צװישען לאדז און
טשענסטאכאװ.
א דאזאר ,א שעהנער ױד ,א בן
תורה פון ראדאמסקער הויף ,װעלכער
האט בעשײנט אונזער קהלה מיט זײן

ר׳-יכע שפראך ■ אױסדרוק,
הערליך
שפיציגע אײנפאלען ,און גלײך אויהגע•
קעמטער בארד...
דער דאזיגער דאזאר האט אבער
נישט געװאלט זײן גאנצע השפעה
אװעקגעבען אונז און  -ער איז אװעק
קייין לאדז.
די לאדזער ױדען האבען אונז כסדר
מקגא געװען מיט אזא געראטענעם דא־
זאר און האיבען אבגעװארט ביז עס
װעט קומען די ריכטיגע צײט.
הײנט שמועםט מען האט זיך טאקי
צופלאקערט א קאמף צװישען טשענ־
םטאכאװער און לאדזער ױדען ,מען
רײסט זיך פשוט אייער איהם ,די
טשענסטאכאװער טענה׳ן ,אז דער דא־
זאר זאל בלײיען דוקא אין לאדז און
די לאדזער װילען נישט אנדערש ,נאר
אז ער זאל בלײבען דאזאר אין טשענ־
סטאכאװ״
און איצט דער בעל  -מלאכה׳שער
פרנס װעלכער האט שטענריג גערעדט
מיט זײן באריטאן שטימע ,און אלע
האבען פאר איהם געציטערט - ,חברים
האט ער געדונערט  -איך װיל זיך
נישט ארײנלאזען אין אײערע דיםקוס׳
יעס ,נאר אין נאמען פון אונזער פעל•
מלאכה׳שער פראקציע פאדער איך
סובםידײם פאר די דערגענצונג־קורםען
און פאר די מײדלעך פון דער ״סאלא■
זאיענטש״ און פאר אונזער ביבליאטעק.
אויב נישט ,װעלען מיר נישט זײן
פעראנטװארטליך פאר די קאנסעקװענ■
צצן״
מיר זענען בעלי מלאכות און מיר
פאדערען פון אײך דרך ארץ צו האבען
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נר ,5135 .אין װעלכען עס װערמ צװי■
שען אנדערע געזאגט :״אנו מאשרימ
את הרחקת פעין ופיגנבוים מהסתדרות״
(מיל בצשטצטיגען די דערװײטערװג
פון די חברים פײגין און פײגצננוים
אויס דעס פערבאנד).
III
צוליעב דצם בצקומט דצר בעשלוט
װאס איז אוימגערעכענט אינ׳ם אבזאץ
פון הײנטיגען קאמוניקאט אין הספם
מיט׳ן פונקט  2אבזאץ י די געהעריגע
רעכטליכצ קראפט און דארף בעטראכט
װערצן אלס צנטגילטיגער.
צױניםטיש־רעװיזיאניסטישער פערבאנד
אין פוילען אבט .אין טשענסטאכאװ.

UAL «Q

זונטאג דעם  26ד .ח .קומט פאר
דצר צרשטער אפיציצלצר מעטש פון
דצר היגצר ״װארטא״ אױף מײסטערי
שאפט פון קלאמ ״א״.
די מאנשאפט וועלכע עס װצט ארױס•
שטעלען ״װארטא״ איז אונבעקאנט,
דאך אבער צוליעצ דעם װאס דצר
צרש־־ער מעטש פרן ״װארטא״ רועט
פאר^וטעף ג,יט׳ן היגען צ .ץ .ם .ארן
דאצו■ נאך אײף װארטא׳ס ילאץ אין צו
האפען דאס די ״װארטא״ אלמ די אײנ•
ציגצ ױדישצ מאגשאפט אין טשענ&טא■
כאװ אין קלאט ״א״ װעט װי געהצריג
זיך פערטי־ידיגען.
איגערהויפט װײסען מיר שוין אז
דער צ• ק .ם .איז נישט אזוי געפעהרי
ליך ,װײל ער האט פערשפיעלט צו
״מישקאװ״ 2:0
בליסקאװיצא שפילט זונטאג מיט
״טשענסטאכאובקא״.

פאר אונז.
דאן װעגען דער ״פראקציע״ פון אײן
אײנצעען פרנס ,װעלכער איז געקומען
שטענדיג אויף דער זיצונג מיט דער
אספלה  -בליסקאװיצא (1:2 )0:1
לעדערנער טעקע ,אין װעלכער עס האט
שבת דעם  18ד״ח איז פארגצקומצן
זיך געפונען דער סטאטוט פון קהלה■
געועץ מיט אלע זײנע פאראגראפען ,א מײסטערשאפטם׳מעטש אין קלאס ״ב״
נאכדעם האט ער געהאלטען לאנגע צװישען ״אםפלה״ ארן ״בליסקאװיצא״.
די פליסקאװיצא װײזט ארויס גרויסע
רעדצס און גערעדט האט צר מיט פא׳
טאט ,כאטש ער האט געװאוסט ,אז אמביציע ארן פיהרט דצם קאמף זצהר
װען ער װעט רעדען די גלײכםטע זאך ענערגיש .האבענדיג הינטער זיך דעם
נישט הערען ,פונ• װינד אטאקירט די בליםקאוױצא זצהר
דעסטװעגען חאט ער ארויםגעזאגט זײן אפט אבער זי נוצט נישט אױס גינסטי•
שטאנדפונקט לויטץ פראגראט פרן זײן גע מאמענטען .דאגעגען אםפלה פער
פארטײ אלס דער אײנציגער פרנס פון טײדיגט זיך זעהר גוט.
זײן פראקציע <ער האט געהאט א טבע פונ׳ם .ילימעל־טאג פאר דער גע־
צו זאגען ״אונזער פראקציע״ )...אלם זעלש .״אװענד־קירםען פאר ארנײ־
דער אײנציגער פארשטעהער האט ער
טער אין רוארשא׳/
רעזיגנירט װידער לויטץ בעפעהל פון
דער בלימעל-טאג לטובת דצר אוי•
פארטײ פרינציפ פון דער גאנצער פצנדצרמאגטער געזעלשאפט דינסטאג,
קהלה.
ד 14 .ד .ח .האט געגצבצן :הכנסה
קלײן
א
געגעפען
 , 123.03אויסגאבצן  ,7.03רײנצ הכנםה
גרויסער קאלעקציצ 116 ,זל.
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ארן װי איהר זעהט װאלט נישט גע■ ^
פעהלט| קײן מאטעריאל ,אבער ...פלו• פאר לײרענדע אויף רעװמאטיזם
און פאדאגרע
צים בין איך זיך מישב און טראכט:
ס׳איז שוין אויף די דאזיגע מענשען איז טאגאל אנ׳אונגעװעהנליך־װירקזאם
גצנוג געקומען ,זײ זצנצן שױן אזוי און װערטפול מיטעל .טאגאל איז גאר־
געװארצן און עס נישט שצדליך ,ברענגט ערלײכטעררנג
געהט מיר פשוט נישט איבער׳ן לב איך אפילו אין כראנישע פאלצן .פריבירט
ואל זײ בעשרײבצן דאריבער זאל דער־ נאך הײנט  -נאר פצרלאנגט דורכאוים
װײל גצנוג זײן דאס װאס איך האב טאגאל .עס איז נישט פערהאן צפצס
בעצײכצנט ,אפשר װעל איך נאך שרײ׳ פצסערסי .צו בצקומצן אין אלע אפטיײ
קצן .טאגאל איז א שװײצארישער פרע•
בען װצגען זײ און זײצר טעטיגקײט...
פאראט רעגיסטרירט אין פוילען אונ־
םמאל .טער׳ן נומער . 1364

טשענסטאכאװער צײטונג Ns 16

א דעלעגאט פון דער װאיעװאװ־
שטאדטישע אובייט.
שאפטן נ ײ די
T
קײן טשענסטאכאװ איז אראפגעקו•
מען א דעלעגאט פון דער קעלצער װא•
יעװאודשאפט פון דער דירעקציע פאר
עפענטליכפר ארבײט מיט׳ן צװצק זיך
צר פעקענען אויפ׳ן ארט מיט די
עפענטליכע שטאדטישע ארפײט װאס
װערט געפיהרט פון די רעגירונגס־סופ־
םידיעס ,װאס זענען לעצטענפ געגעפען
געװארען דעם דערװײליגען מאגיס־
טראט.
בײ די דאזיגע ארפײט זענען ביז
איצט בעשעפטיגט איפער  ioooאר־
בײטער.

דעו אחיסטויט פון היגען ביסלןופ
ר ו ?ןובינא.
דער היגער ביסקופ ד״ר קובינא איז
לעצטענס ארויסגעטרעטען אין אײנער
פון די װארשאװער צײטונגען מיט א
ארטיקעל װעגען דעם איצטיגען קרי־
זיס.
דאס ארטיקצל האט צוליצב די עק־
סטרעמע מײנונגען װאס װערען אין
איהם ארויסגעזאגט ארויסגצרופען א
פרײטען אבקלאנג אין דער װארשאװער
פרצסצ.
צװישצן אנדערען װערט אין דעם
ארטיקעל געזאגט :
״דאס איפערפויען די סאציאלע און
װירטשאפטליכע ארדגונג װעט ברר דא־
מאלס זײן צװצקמעסיג אויב עס װצט
אדורכגעפיהרט װערען מיט דער אנ־
שטרענגונג פון דער גאנצצר מענש״
הייט״.

פצרקאװיטש ,ש .קרויזע ,ל .פײערמאן,
א .זײדמאן ,י .דאנקאװיטש ,מ .יאקו•
באװיטש און אלם ארפיטער ה׳ מענדל
אש.

״שװאוצע ?ןאװע״ דאנםינג.
די פצרװאלטונג פץ היגען יתוסים־
הױז ארדעגט אײן זוגטאג דעם  26ד.ח.
אין זאל פון שטאדט־ראט א שװארצע
קאװצ דאנסינג מיט פערשידענע אט•
 v״
ראקציעס.
אזוי װי די הכנסה פון דער דאזיגער
אונטערנעהמונג איז בעשטימט פאר אזא
װיכטיגען אנשטאלט װי עס איז דאס
יתומים־הויז ,איז קײן ספק נישט ,אז זי
װעט דורך דצר ױדישער בעפעלקערונג
װארים אונטערשטיצט װצרען.

געשאפעז א פראװיזארױם פון
קלײנהענדלעו.
װי אונזערע לעזער װײסען ,איז די
לעצםע געפלאנטע פעראײניגונג פון די
צװײ קלײנהענדלער־פעראײנען װידער
נישט געלונגען און יעדער פעראײן
האט װײטער אנגעהויפען צו פיהרען א
זעלבסטשטענדיגע טעטיגקײט.
לעצטענס האפען אפער בײדע קליינ־
הענדלער פעראײנען צונויפגערופען אוי■
סערגעװעהנליכע פערזאמלונגען ,װאו
ס׳איז ארומגערעדט געװארען די לעצ־
טע געשצהענישען און אײנשטימיג פע־
שלאסען זיך צו װענדען מיט א פקשה ־
שמואל ניעמיראװסקי צו
ה׳
צום
בײדע
שאפען א פראװיזארױם פון
עקזיסטירענדע פעראײנען ,פדי ענדליך
צו פרענגען צו א שלום.
ה׳ ניעמיראװסקי האט נאך לאנגע
השתדלותץ ארן לויט די פערשטענדיגונג
מיט׳ן היגען רב מסכים געװען און
געשאפצן א פראװיזארױם פון פאלגענ־
דע פערזאנען :
מענדל עפשטײן ,דוד פיליפאװיטש,
א .צפשטײן ,יצחק שטרױספערג ,חײם
פרײערמויער ,שלמה וױינשטאק ,ב

צו די ױדישע ןןלײנהענדלעו אין טשענסםאבאזז.
׳

KOHN

םטאכאװער קלײגהענדלצר ,װאס האט פצראורזאכט ,אז די היגע ארגאניזאציצ
איז גצפראכען אויף צװײ .ס׳זענען דאפײ אפגעשװאכט .גצװארען די אמאליגע
פשותפות׳ע פחווז ,די קראפט ,װאם איז געשטאנען אויף דער װאך צו פער־
טײדיגען דעם װאס אמאל שטארקער רואינירטען קלײנהענדלער און דער ױ■
דישער קלײן־םוחר איז געװארען אויסגעשטעלט אויף אונאויפהצרליכע געפאה־
רצן ,װאס דראהען איהם גענצליך צוצורויפען זײן לצפענס-צקזיםטענץ.
נאך פערשיעדענע פרוכען ,װאס זענען געמאכט געװארען דורך
מעהרערע מיטגלידער פון פײדע פעראײגצן ,װעמען דער גורל פון ױדי־

די קומענדע װאך װצט אין טשענס־
טאכאװ גאסטראלירען די טרופע אונטער
דער לײטינג פון ה׳ פיאלקאוױטש ,אין
װעמענמ שפיץ עס שטעהט די פעװאוס־
טע ארטיסטין ב ,זאסלאװסקא.
די פארשטצלונגען װעלצן פארקומען
פרײטאג דעם  1ארן שבת דעם  2מאי
אין ״קאמעראל״־טעאטער.
עס װערען געשפילט די לעצטע 2
שלאגערס :״פוענאם אײרעס״ און ״פון
װײטען סיפיר״.

שען קלײנהענדלער ליגט אויפ׳ן הארצען ,האפען זײ זיך יעצט געװאנדצן צו
מיר װעגען אױפלעפען און װידער פערפעסטיגען די צוזײטע קליײהענדלער־
מאםען ,כדי צוריקצושטעלען די ה ע ע ארגאניזאציע אויף איהר אמאליגער הױך,

?ןאמוני^אט.

כדי דער הילפםלאזער קלײנער סוחר זאל װידער קענען געפונען שוץ אין דא־
זיגען פעראײן.
איך װענד זיך דאריפער צו אײך מיט אנ׳אפעל צו שטעלען זיך צוריק
אין די רײהען פון די ארגאניזירטע קלײנהצנדלער און אלע צוזאמען װעלען

אויף דער אויסערגעװעהנליכצר פער־
ואמלונג װאס איז פארגעקומען דינסטאג
דעם  21ד״ח ,אין לאקאל פון קלײנהענ־
דלער־פערפאנד אלטער מארק  , 13ארומ־
רעדענדיג די געשאפענע לאגע פון דער
קלײנהענדלער ארגאניזאציע אין אונ■
זער שטאדט איז אײנשטימיג פעשלאסען
געװארען :
 >1אנצונעמען די דעמיסיע פון ה׳
חײם װײנשטאק.
 aזיך װענדען צום ר '.ש .ניעמי־
ראװסקי מיט דער בקשה און איהם גע־
בען די פולע פילמאכט צו שאפען א
פראװױארירם פון פײדע קלײנהצנדלער־
פעראײנצן ,כדי ענדליך צו שאפען איין
מעכטיגע קלײנהענדלער ־ ארגאניזאציע
אין אונזער שטאדט.

מיר האנד-פײ־האנד ארפײטען לטופת די אינטערעסען פרן ױדישען קלײן־סװזר־
י•
טום אין אונזער שטאדט !
ד.

ש .ניעמיראװםקי.

װ ארנונג•
אױפין מארק האבען זיך בערויזען פאלסיפיקאטען פוין אמאניאקאלע
האלטען שעדליכע

א מ א נ י א ק א ל ע אדעו ק א ל עיי גי ד ט ע
«.

ס א ד ע

mm

דאנקצװיטש,

זײדמאן,

י.

כדי

ו ! tui mii

צו

פערהיטען

געעהרטצ

ארנזער

אריגינעלע זעקעל אמאניאק־םאדע

קליענטעלע

פערזעהן מיט א פירמע־פלאמנע

|
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Przyjm uje do 10 r

| | K o ś c i u s z k i 13 m . S • Tel. 8-62

״ JLeczenie żylaków

SZKOŁR TftMCÓW
b aletm . K . K O S T E C K I E G O
w lokalu własnym u l . W a S S y i l g t O D a

• d. Jasna 4 9
Udziela lekcji w kompletach i pojedynczo

Zapisy co dziennie od 10 rano do 9 wiecz
א כ ט ל נ ג ! יעדע '1ש  5ת פראקטישצ לעקציעפ
פי 8 1א זײגצר אװצנד ,טפצציצל פאר דצר ױדי.
שצר גצזצלשאפט.

פרעפע־רינג לטובת דעפ ״קו־ז ה ח לו ך.
מ .שטענצצל  3זל.
פױײצרמויצר ,ה .לעװצק ,ש .װײנשטאק צו 2זל.
פרידמאן ,האבקא קלעמפצרט,ה .שאיא,י.לעװ.
רײכצר ,ד.
קאװיטש ,נ .בידא ,ע .ראזצנזאפט ,ק .אײזיקעװיטש ,קלארא האפ■
נונג ,י .ררנרק ,ד .זאלצבצרג ,ל• פראסקוױאװסקי ,גוטקא שרוידצר■

קלײנער ,רגקה פוקס ,איױענא בײגצלמאן ,א• װלן צר  1זל. .
עטקא טשצטשורא  iזל .רופט עפטצרקא װינדמאן ,באלא אפמאן,
מאניא גיטעימאן׳ העניא באיוך ,צ• גאטײנער ,אדאלף אפמאן
ל• ה .קאװצ  iזל .רופט מ .בײגצלמאן ,משה מיצנטקצװיטש,
אנו־זיא גרױנלאן.
לצװענהאף,
 iזל .רופט ה .קראקאװםקי ,קלמן גצלבצר,משה
טשעטשורא
װינדמאן ,יצקב שלינגבױם ,אברהם קאװצ ,אברהם גנאט

די פאלסיפיקאטען,

פיז י י

א ױ  & 8א ר « ריגג »
איך פאדעט• אויף דעם ה׳ מ .פרעהלי־ך
גארנצארסקא  ,46אז ער זאל מײ־ אין פערלויף פון
 8טאג ערלעדיגען פאר די קינדישע פראטעםטירטע
װעקסלען ,אין געגענפאל פין איך נישט פעראנט־
איז יעדעס װארטליך פאר די קאנסעקװענצען.
מ .ש ט א ה ל.
'T " —1
fl
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“ Zakłady Solvay w Polsce״

K r a k o w ia n in —p o d r ó ż u ją c y

או־יף ורצלכצר נזיר בעטען אכט צו לעגען בײם קויפען.

branży gaiant. stalowej i papierowej

poszukuje zastępstwa.

Zakłady Solvay w Polsce

Zgłoszenia z grzeczności u firmy
B. Sachsenhaus, Aleja 3

Oddział w C zęsto cho w ie :

Ui. Handiowa 3, Tel. .Ns 5-23.
Warszawa,w marca 1931 r.

ב ע מ ע  nן נ ג  :ד שולןיגע אין פערשפרײטען פאלסיפי?)אטען ,אל0

אמאניאקאלע סאדע װעלען צוגעצויגען װערען צו פעראנטװאדטליכשײט

עפשטײן ,מ .קראקויער.
hęb

(ביעלידלא) פיז ײ

פאר

powróciła

לײכיל ווצרץ  iזל .רופט ל• אפענהײם ,ל• זײדמאן ,נ .ארבאך

ענטהאלט » 98°/רײנע םאדע
און אי־ז א רײנער און פולװערטיגער פראדוקט.

דינסטאג דעם  21ד״ח איז פארגע־
קומצן א אויםערגעװעהנליכע פערזאמ־
לונג פון די מיטגלידער פון קלײנהענ־
דלער און מארק־שטײצר מאסטאװא 8
און עס איז בעשלאסען געװארען זיך
צו װענדצן צו אונוער עהרען ־ פרעזעס
ה׳ ש .ניצמיראװסקי ,אז ער זאל שא־
פען א פראװיזארױם פון בײדע קלײנ־
הענדלער־פעראײנען אין אונזער שטאדט
פדי ענדליך צי צופיהרען צו א אײנ־
הײטליכען פראנט און צו א שטארקע
מעכטיגע קלײנהענדלער־ארגאניזאציע.
א.

װערטלאזע סוראגאטען און זײ װערען פערקויפט אונטער צצמען

הצלא

לןאמוניקאט.

י .מ .עפשטײן ,ש .קרויזע,

צומישונגען

סאדע,

װעלכע ענט•

נליר װאױנען געגען קויפען רי ראזיגע פאלסיפיקאטצן ארך מעלרען ,אז די אײנציגע

ד .פיליפאװיטש ,י .שטראםבורג,
ל .פײצרמאן ,ח .פרײערמויער,
מ .יאקובאװיטש .3 ,בצרקאורישט.

א.

ארן

I Dp, med. M A R J A

פקא ,הצלא לאנדסבצרג ,האנקא באױך ,י• גלאזצר ,י .בידא ,מאדזיא
בארענשטײן ,ט .ביבצר ,א ,ביבצר ,באלא כענטשיבהקא ,ז• גראנד■
אפצל ,י• ליפצרמאן ,א• וראלסקי .« ,רצכניץ ,י .־אנדבצרג ,ר•

װאס קענען ארײנפױזרען אין טערת די ג ,קליענטעלע.

8

גע װצלט

שױן

טי &

א

ש טי כ

פעדריגגען

?נם ק אן ז ײן אויףש א װ א וי נ מ ג
ערקונדיגען זיך י ײ :פ .פערקאװיטש פראסטא .5

— —

הײנטי

Starszy felczer

קיג א
Piłsudskiego 5, I piętro
Telefon 8-04.

זײ פרײזען זענען
ערנידריגט

Siczepienie ospy świeża tiowiaia.

אלצ פלצצער בי־׳ן אנהויב פרן
צױשטצן פעאנם

\

זל ,.די איבריגצ

קינא און רעװי!

נ א נ ס.

גישט געװעהנליכע אויפפרויזענדע דראמא,
רעאליזירט דורכ׳ן געניאלען רעזשיסער

אויף דעו סצענע־ ז אל

םעא:פצן צרשטצר פלאץ ן זל״

אויםערגעװהנליכע
טעכניק אוןרעזשי

ד א ט ל ע צ ען t

פרעהליכע רעוױ אין  8פילדער מיט

צװײטצר פלאץ ארן באלקאן 1,20
 psדריטער פלאץ 1,50

ס ט א שי א

ב א ל צ ע ד א קו ב ג א,

בחאנאװס?ןי ,דאלי יאװארסקןא און באלעט.

װעלכע פיהרען אויס :סקעטשען ,מאנאלאגען ,דעקלאמאציעם ,טענץ.

י«

Mr
אלעע .27
לצצטצר םצאנם  9<30אװצנד.
קרזצטלא אױף אלצ פלצצצר

פון הײנט פרײטאג ,דעם 24־טן

מעכטיגע ?לןןנג־ןזנסטהעוק

״

ערשטער

מוסטערהאפטער

קלאנג־קינא

ZAKLĘTA RZEKA

גרויסע לעפענס־סענסאציאנעלע דראמא- .
א 1יל*

m

אריפפיהרצר:

M

אין די הויפט־ראען :בעטי־ ?ןאמפםא^ רישארד באוטהערמם.

י ע ה ע ל א צי ע ־ D g W 9 ! , % ^ 0

קײװײט

םענם .טראנםפארמאציעם,

י צ נ ץ ” רעוױ אין  9פילדער.

לי שטשינסקא ,הארםקא ,װישניעװםקי ,קעמפינםקי.

—
— קרזצמלא אויפ׳ן ערשטען סעאנם . 1,20
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לןעניג פון סענסאציע לויצייאנא אלבערטיני

W POGONI UM1LJ0NA11

riowości

אינ׳ם אולטרא־
םענסאציאנעלען
פילם א״נ

הײנט און װײטערע טעג.

לזלאג איבער־פדאגראם .א ױ ^ ד ע ד ס צ צ נ צ * ״ װ ע ד ^ ט ד ו כ י ד ט  iמ א ל ״ *

אלעע 12

לצצטצר םצאנם  9>30אװצנד.

”Słońce״
אגראדאװא

קאמעדי ע
אקטען

אין 10

פרן

פערראט און
מיםפער שטענדנים

.2 6

פרײזען פון  50גראשען
פיז 1,50

O ru k . B .

פילם פאר מיליאנק דאלארען!

הײנטי

גיגאנטישער,
מעכטיגסטער,
גרעםטער
פילם פון 20
יאהרהונדצרט

Kino

B o c ia n , A l e j a 6

T

T

אין א קאטאםטראפאלער לאגע געפונט זיך דער יודישער קלײנהענדלער
אין טשענסטאכאװ .דערדריקט צוליעב דער אלגעמיעער שלעכטער עקאנאמי•
שער לאגע ,האט זיך לעצטצנס געשאפען א גרוימער פירוד צװישען די טשענ•

ב .זאסלאװסלןא איז טשענסטאנאװ.

די אדבײטסלאזיגקײט אין גאנצען
לאנד אוז אין טשענפטאכאװ.
אויפ׳ן  11־טען ד .ח .זענען אין גאנ־
צצן לאנד נאטירט גצװארען  375טוי־
זענד  317ארבײטסלאזע.
פון דער דאזיגער צאהל איז פער•
האן אין טשענסטאכאװ  14808אר־
פײטסלאזע.
דאפון איז צו זעהען /אז אונזער
שטאדט האט צירקא  5פראצענט אר־
בײטסלאזע פון גאנצען לאנד.

פרײטאג  17אפריל 1931

Żądam rozwodu

אין די הויפט-ראלען:

עםטעלא בראדי ,דזש .טאמםאן מאגטי פאנקם

דע ר ק ע נ ע פון הומאר .רצזשי־ האלי לאכמאז

אויפ דער סצענע; װ .יאנעצ^י ,אויסגעצײבענטער הומאריסט .ליסאװסןי־טויא(באלאלײןןעס).

W y d a w c a ♦♦ B. B o c i a n
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