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W alne Zgromadzenie

די אלגע מ ײנע פ ע דז א מ אנג
פ א ב די ק א נ ט ע ^ א ו ; סו ח ריי ם ־ פ אנ ק

פון

ג.

דעם

Banku Przemysłowców i Kupców
w C Z Ę ST O C H O W E o d b ęd zie się

מ .ב .ה .אין ט שענ ס טאכ א װ ,קומט פאר

 uױני  1931י 4 .נאבנו .אין לא^אל פון פאבו .און סוחױט־פעואײן? ,ןאשטשוש^י 13

ס ד ר ־ ה י ו ם  )1 :ע ר ע פנונג און װאוזל פון א פ א רזי צ ענד ען )2 .פ ארלעז ען דעם פראטאקאל פרן דער
פויריגער א לג ע מ ײנ ע ר פערז אמלונג )3 .א .פצר װ אלטונגס־בצריכ ט פון יאהר  . 1930ב .דאס פארלצזצן דעם
בילאנס און ח שבון פון פערלוסט און רױח פון  . 1930ג .ב ע ריכ ט פין א ױפזיכטפ־רא ט פון  )4 . 1930דאס
אננ צ מ צן פון פיל אנ ס און ע ד ט ײ ל ען אבסאלוטאר ױם דער פ ע ר װ א ל טונג און אויפזיכטס־ראט )5 .פונ אנ ד ע ר׳
ט ײלונג פון רױח )6 .בודז שע ט אויף  )7 . 1931ב ע ש טי מ ען די גרויס פון ה צכס ט צן קרעדי ט װאס קען ער־
ט ײלט װערען א מי טגליד >8 .װאהלען :א 1 .מי טג לי ד פון דער פ ער װ אל טונג און  3פ ע רט רע ט ע ר אנש־
טאט די א ב ט ר ע ט ענד ע .ב 3 .מי־טגלירצר פון א ױפזיכטס־ראט און  3פערטרעטצר .עס ט רע ט ען ארויס :פון
דער פ צר װ אל טונג ה׳ י .ד א װי ד א װי ט ש ,פון ראט ה״ח :ד״ר ב .העלמאן /ר .מארקא װיט ש ,י .ר אז צנבע רג.

doia 14 czerwca 1931 raka o godz. 16-ej w lokalu Stowarzyszeoia Przemysłowców i Kapców, Kościuszki 13.
Porządek obrad: 1) Z agajenie zgrom adzenia i w ybór p rzew od n iczącego 2) O d czytanie
protokułu p o p rzed n ieg o W aln ego Z grom adzenia 3 ) a Spraw ozdanie Zarządu za rok
1930 b. O d czy ta n ie bilansu i rachunku strat i zy sk ó w za 1930 rok c. Spraw ozdanie
Rady N adzorczej za 1930 rok 4 ) P rzyjęcie bilansu i udzielenia absolutórjum Zarżądow i i Radzie N adzorczej 5) P o d zia ł zy sk ó w 6) B udżet na rok 1931 7) O znaczenie
granic n a jw y ższeg o kredytu jaki m oże być u d zielo n y jednem u czło n k o w i 8) W ybory: a) jed n eg o członka Zarządu i 3 z a stę p c ó w zam iast u stęp u jących b) 3-ch członków Rady N adzorczej i 3-ch za stęp có w zam iast ustępująch: z Zarządu p. J. D aw idowicz z Rady N adzorczej pp. Dr. B. H elm an, R• M arkow icz i J. R ozenberg.

טעאטער ק אפעדאלגי

1 < M 0

 15־יע הויג עו
ױבל־טװנעע

1 * 2 1

װילנער טרופע

פון דער
הײנט פרײטאג

n

ױני

מארגען שבת  13װני

ן

 16יאהר.

Koedukacyjne

E g z a m in y w s t ę p n e
od b ęd ą się w n ied zielę, dnia 14 czerw ca br. o g o d z. 8-ej rano.

די בװיטמיהל(דעו ם ת ע ך )| ש ו ו א ד צ ע נ ע ט א פ ײ עדליכצ ױבל־
פ א ד ש ט עלוגג
( Iאלע גאטס קינ ד ע ר האבען פליגצל) פי צפ ע אין  7בילדע ר
פיעסע אין  3אקטען ( 4בילדער) פון דוד בערגעלםאן
פזין ירדזשין אניצל• רע; שי :יעקב ראטבױם
דצקאלאציצס און קאטטימלען :אנדז ש ײ פראנא שקא
רצז ש י :י .ראטבויפ .דעקאראציעס-קאםטױמען :א .פראנאשקא |

בילעטצן— אין דרוקער ײ פון ה ,ב^ט שאן

Gimnazjum

wa Zyd. Szkół Średnich w Częstochowie.־T

אנפ .מ .מזאה

זונטאג  14ױני

ק א א פ ע ר א ט װו ע ד

sp ó łd zieln i z ogr. odp.

?נ הוי ב  9א װ צנ ד

Przy zg ło szen iu n a leży p rzed łożyć m etrykę, ponadto św iad ectw o o d e jśc ia , o ile uczeń p rzechodzi z innej szk oły średniej
א ה ע ר צ לי כ צן מזל־טוב װינ שען מיר אונז צר קוזינקע

פ ע ל י צ י א ף יי

הענריק זילבער

ב ע ף מיט ה׳

פרן בענדין

צ< זײער תבאים

ט א ג.

שמעון באטשאן און פרוי

ז ו ג ט  $ג  ,ז ע ם  14ד ח  ioפריה לןומט פאר אין לא?ןאל פון דער לןאאפעראטיװער האנדװעדקעד־באנש ,אלעע 12
רחל נאכעמיע

א ג ר ו יםע א ק א ד ע מ י ע
ג ע װי ד מ ע ט דצם

ק א א פ צ ר א טיי װ ען

א ע ט ע ר נ א צי א נ א ל ען

ט א ג

ד ע ם

און

ליפמאן ?ןלין
תנאים געשריבען
אין ױני 1931

יענדרזעױב

U

טשצנסטזןכאװ

* ! ־י ע ה די ג ען
צר דער פערלןבונג פון אונזצר זוהן

ױ ב ל
מיט
דאן

p o

ד « ד

ק א א פ ע ר א טי װ ע ד

ױ רי ש צ ד

אין

ב ע װ ע גו נ ג

ם ױ לן ק.

רעדצס װעלען ארויסטרעטען ה״ה דר .גײםלער ,ש .ניעמיראװםקי ,דר .לעאן אש ,פראפ .מינצעו /א .עפשטיין /ש .פראנק
װע ט פארקומצן א גאםען=ציג .אלע מיטגלידע ר פון די ױדי ש ע צעצען ,קאאפעראטי װען ,םפארט פ ע ר א ײנ ען,

ל י פ מ א « jי«־ייל ד ח ל נ א כ ע מ י ע
אא•

דער קאמ־־טעט צו פײערען דעם סאאפעראטװוען־טאג בײ דער האנדװערקער־נאנק
StMSSSBMSSSSSSSBBSBBB

H o k ń
n in ie js z e m

l u j i

ם ט ר אז ש א ט ק ע 4
קען מען יעדען טאג פון  7פריה ביז  9אװענד
נעקומען פערשיעדענע

o g ła s z a

פ רי שני צ ע ס

wpisy na rok szkolny 1931|32 .
,E g z a m in y w stę p n e p rz e d w a k a c y jn e o d b ę d ą się dnia 21 c z e rw c a
p o w a k a c y jn e d n ia , 31 s ie rp n ia
W p isy p rz y jm u je się c o d z ie n n ie w g o d z in a c h p o p o łu d n io w y c h
N iez am o ż n i u c zn io w ie o trz y m u ją od K o m itetu O p ie k u ń c z e g o
u lei we w szy stk ich k lasa ch . C z esn e w klasach (I i II) w y n o si 25 zł

*£:

א גרױסער אויסװאהל פון פעדשידעבע

ן

פדוכ ט צן ^ ש א ק אל א ד ען

^

פון די פירמצן :װ ע ד ע ל ,פולןס י ז שולןאװסלןי א .אנר.
איז צי בצקומען

צו  eoגר♦ איו
זרמי׳יי װיבואציאנס-מאסאזשען

gs

|

פרוכטען און צוקער■

^
^

m

מ .עפ שטי ץ פיל םו ד ס קי 13

8

m

אויך איז צו ב עקו מען אין א גרוי ס צן אויס װאהל
פ ע ר ש.

m

m
m

אין דעם נ ײ ג ע צ פ ענ ט ען
װארג־גע שצפט פון

ק עז,

טו ט ע ד,

ק א נ ם ע ד װ ען

^
א .ז .װ,

| ן

געדצנקט די אדרעס:

®

M. Epsztajn, Piłsudskiego 13.

J
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א!־שטאקיג הויז &יט  itג אד טען
צו פעדקריפען
ט שצגםטאכא װ ,נ אד רז ע ט שנ א 12
ז שאצקא.

בײ

דער

סטרא•

ערפאהרען בײם װירט.

Dr. mcd. B. EPSTE1N
G
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O

R

U

Częstochowa, ul. Śląska 4. Tel. 5-42
przyjmuje obecnie od 9-11 i od 4-7.
A N A L IZ Y L E K A R S K IE

התדארן.
דוד שמולעװיטש

r i-ti i

ON A SZYNIE

»»

w

podaje do w iadom ości Sz. w łaścicieli dom ów i p rzedsiębiorców
b u d ow lanych, że sprzedaje c e g łę m aszynow ą z pieca H offm an o w sk ieg o I gatunku po zł 5 0 , a c e g łę m aszyn ow ą 11 gatunku
po zł. 4 0 — za 1000 sztuk franko plac budow y.
Z am ów ienia przyjmują:

B racia Z A N D S T E I N
w C ZĘSTO C H O W IE,
ul. K ościuszki 3-b T elefon 1-52

צו דצר פ צ ר ל א בונג פון אוגזער ברוד ער ל י פ מ א ן מי ט פרל.
ר ח ל נ א כ ע מ י ע װינ שען מיר ז ײ א ה ע ר צ לי כ ען מזל־טוב,
זאל ז ײצר צו קונפ ט ז ײן א ב לי ה צנ ד ע ארן גלי קליכ צ.

 ,,ט א ר ־ א ג ש ט א ל ט

w Częstochowie, ul. Zielona 24,

m

אין טשענםטאפ^װ.

׳ ń iiiłifci.Ł-u

B-U litra

^
^

עלטערן קלין.

האגדװערקערישרלען ,האנדװערקצר-קורםען ורערען

אויפגעפ אדער ט זיך צר שטעלען פונקטליך  10א ־ײגער פריה אין לאקאל פון דצר האנד װערקער־באנק ,פדי אנט ײל צו נ ע מ ען אין דער א קאדע מי ע װי א ױך אין גאפען-צוג.

I
(׳

װינשען מיר זײ  sהערצליכען מזל־טוב און א גליקליכע צוקונפט

איך בין מתרה מ ײן לאקאטאר
אז ער זאל מיר ע ר ל צ דיג ען דאס דירה־געלד װאם
מיר קומט ב ײ איהם פאר  5קװארטאל אין װאס
צם האט שוין אויך אר ױ סגעט ראג צן א אורט ײל דאם
בוררים־געריכט ,װאס האט די זאך ע ר ל עדיג ט.
איך גי ב איהם א טצר מין די זאך צי ערלע־
דיג צן אין משך פון  8טאג.
אין ג צג ענ פ אל װעל איך מוז צן אויסנו צ ען דא ס
רצכט װאם די צנ ט מיר און װעל מ מיל א ני ש ט ז ײן
פער אנ ט װ אר טליך פאר די ק אנ ם צ ק װ ענ צ צן.

העניךי פד^גק
א ײג ענ טי מ צ ר פון הויז
װאר שאװצר .45

ברידער קלין.
צו

ליפמאן קלין

דער תנאים פרן אונזער נעפע

מיט פרל.

רחל

נ א כ ע מ י ע  ,װינ שען גליק און צופרידענהײט

משה ליפשיץ ,פרוי אין זוהײעלע העניעק.
צו דער תנאים פון אובזעל בעפע

ליפמאן קלין

מיט פרל.

רחל נאכעמיע

אויס יענדרזעױב ,װינשט א הארציגען מזל־טוב און א גליקליכע צוקונפט

פ א מילי ע װ אל הענדלער
פא מיליע לע שט שינא.
אונזער װירט
צו דצר

ה׳ שמעףן קלי[ אי 1פרףי
תנאים פון זײער זװזן ליפמאן מיט

רוינשען מיר א הארציגען מזל-טוב
פרל.

רחל נאכעמיע

דעם ײנג צן פאר רוינשצן מיר  sגליקלירע צוקונפט.

יצחק מ ענ די ל צפ ש ט ײן ,פרוי און קינ ד צ ר
Z in ten cji zaręczyn p. RÓŻKI NACH EM CZAKÓW NY
z P• LEO N EM KLINEM w iele sz c z ę śc ia i zad ow olen ia
życzą
Jak u b o w icz i Bonhart
 sהארציגען מזל־טוב װינשצן מיר אונזער פערװאלטונגס-מיטגליד

O

ה׳ שמעון קלין איז פרױ

צו דער תנאים פון זײער זוהן ל י פ מ א ן מיט פיל• ל ח ל נ א ב ע מ י ע  .דערלעבט פון זײ נחת•

די פערװאלטונג פון בית־לחם אין טשצנסטאכאװ.
א הארציגען מזל־טרב װינ שען
ארן פרוי צר דער תנאים פון

מיר ארנזער פערװאלטוגגפ-מיטגליד ה׳ שמעון קלין
זײער זרהן ליפמאן נליט פרל .רחל נאכעמיע.

זאלען זײ דערלעבען פרן זײ פיעל נחת.

פערװאלטונג פין הכנםת אורחים אין טשצנסטאכאװ.
צר דער תנאים פרן ױ׳

לי פ מ אן

ק ל י ן מיט פױל.

ר ח ל נ א כ ע מי ע

װינשצן מיר א הארצעען מזל־טוב און א גליקליכצ צוקונפט.

ישראל סאמסאנאהיטש און פאמיליע.
־

TT

ד ער מי ט װערט ב ע ק אנ ט ג צ מ אכ ט די
ן
' שי ל ע רינ ם -ל ע רן־ מ ײד ל צ ך ,אז די אײנ•
 ,ש ר ײבונג צן אין ד ע ר

N in iejszem p od aje się do wiad o m o śc i term inatorkom -uczen icom , iż z a p isy do

פאך ־ דעדגענ צונג ם ־
שולע
}

S zk oły D okształcającej
Z aw odow ej

בײם ה אנד װערקער-פצר א ײן קומצן פאר
 1פ ו ן  iביז׳ן  15ױני ד .י .אין ד ער
ן ק אנ צ ע ל א רי ע פון דער שולע נארוטא־
װיט שא  16י ע ד צן טאג פון  9 - 7א װ צנד.

przy Związku R zem ieśln ik ów od
będą się od 1 do 15 czerw ca rb.
w kancelarji szk o ły , N arutow icza
'6 codzienjtie od g. 7— 9 v i» c z

״טשענםטאכאווער צײטמג״ נר24 .
oagaramauHnasaHiigisi Nsmia&iKaHnniBJ

2

נ א טי צ ע ?.
די קאנגרעס־װאהלען.
די קאנגרעס-װאהלצן ,װאס זענען פאר־
געקומען די טעג בײ אוגז אין פוילען,
פעװײזען א איפריג מאל אז מיט קײן
דיקטאטור קצן מצן איצט שוין מעהר
גישט בעהערשען די ברײטע מאםען
זאגאר פץ אײן ארגאניזאציע ,דעספא־
טיזם שטופט אב און דערוױיטצרט די
חברים ,און פיהרט ארײן אין די רײ■
הען צושפליטעררנג און להכעיס-פאלי■
טיק ׳ װאס קען זיך זצהר שלעכט אב■
רופען אויף דער בעװעגונג גיפא.
עס איז פערשטענדליך אז בײ אזא
גרױסער ארגאניזאציע ,בײ אזא מעכטי■
גער פאלקס־בעװעגונג װאס נעמט ארום
דעם גרעסטען טײל פון ױדישען פאלק
זענען אונפערמײדליך מײנונגס־פערשי׳
דענהײטען אין געװיסצ פרטים ,אין גע־
װיםצ אײנצעלהײטען בנוגע דער פאלי■
טישער טעטיגקײט ,אבצר צו אזא צו־
שפליטערונג ,צו אזאלכע געגענזײטיגע
ארויסטרעטוגגען װי עס זענצן די לעצ■
טע צײטען פארגעקומען ,האט נישט
געדארפט און נישט געטארט קומען.
אויב בײם בעקעמפען אײן ריכטונג
דער צ װ ײטעמ האלטען מיר שטענדיג
אז עס טארען דאבײ אומבעדינגט נישט
בענוצט װערצן קײן זידלערײען און
קריגצרײען ,נאר דצר קאמף דארף גע•
פיהרט װערען דורך אויפקלערונג ,דורך
בעװאוםטזיניג מאכען די מאסצן װײל
דאס שימפען און זידלען דצם געגנער,
האט לויט ,אונזער מײנונג ,שטענדיג א
פערקצהרטע וױרקונג און מאכט בכלל
אויפ׳ן לעזער $דער צושויער נישט קײן
גיטען אײנדרוק ,איז דאך שוין זעל־
בסטפערשטענדליך אז צװישען פערשי■
דענע גרופען פון אײן און דער זעלבער
רינטונג ,צװישען מיטגלידער פון אײן
און דער זעלבער ארגאניזאציצ װאם
גן ה ען זיך פונאנדער בלויז אין געװי■
םע פרטים ,דארף דצר קאמף זײן אר־
טיג ,בעשײדען און זאכליך ,און נאר
אזא קאמף קען פיהרען צר א זיעג.
עס איז קײן ספק נישט ,אז דער
רעװיזיאניזם האט זיך פערשטארקט
<װי עם בעװײזט אונז דער אויסגאנג
.פץ די װאהלצן) נאר א דאנק דצםװאס
דער קאמף געגען איהם איז גצפיהרט
געמארען אין א צו־שארפער פארמ,
די װאס האלטצן אז דער רצװיזיאניזם
איז שעדליך האבצן זיך גישט בצמיהט
זאכליך זײן שעדליכקײט אויפצװוײזצן,
נאר מען איז בעפאלען די רעװיזיא■
ניסטען אזוי װי זײ װאלטען געװצן
פעררעטער,און אזוי זצנצן אויך גצװען די
קאמפס-מצטאדען צװישצן ״צל המשמר״
מיט ״צת לבנות״.
איצט געהט מען צום קאנגרעס מיט
אויפגצברויזטע געמיטער ,אזוי װי דער
קאגגרעס װאלט גצװען א שלאכט-פצלד
פין געװיםע פײנדליכצ לאגערצן ,און
עם טהוט װצה דאט הארץ װען מען
נצמט אין אכט ׳ אז דער איצטיגער
קאנגרעם האט צו בצהאנדלען אזאלכצ
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מעשה זלאטשעװ.
אין שטצדטיל זלאטשעװ (הינטער
וױצלון) איז פארגעקומצן א פארמעלצר
פאגראם אויף דער װדישצר בעפצלקצ־
רונג.
שוין לאנג ,איבצרהויפט זינט די
איצטיגצ רעגירונג פון מארשאל פיל־
סודסקי האט איבצרנומצן די מאכט
האבען מיר נישט געהצרט װצגצן קײן
פאגראמען און עקסצעםען װי מען פלעגט
דאס אגרופען ,און מיר ױדען האבצן
שטצנדיג 'גצזאגט אז כאטש די איצ■
טיגע רעגירונג האט אונזער עקאנאמי•
שצ לאגע נישט פערבעםצרט ,זצנען מיר
איהר אבצר טיף דאנקבאר פאר דעם װאם
אונזצר לצבען,דאס װדישצ לצבצן ,איז
שוין מצהר נישט הפקר אזוי װי דאס
איז לײדצר אמאל געװען ,און קײגער
פון אונז האט זיך שוין בכלל נישט
גצקצנט פארשטעלען ,אז אין מיטען
העלצן טאג זאלצן כוליגאנצס אנפאלען
אויף א שטצדטיל שוצלאזע ײדצן גדער
אײנציגער פאליציאנט װאם גצפונט זיך
דארט איז נישט אומשטאנד גצװען אב■
צוטרײבען די מחנה אנפאלצו־) און מא•
פצן איבצר זײ און זײצר פצרמצגען א
פארמעלען פאגראם.
און דאס אין דער צײט רוען די ױ■
דצן אין די קלײנצ שטצדטלעך ,װעלכצ
זצנצן ם׳רוב קרעמער און בעלי • מלא־
כות ,לעבען אין דצם שרעקליכסטצן
נויט און דחקות ,אין דער צײט װען
דצר פרימיטױוסטצר
קײנער זאגאר
פויער נלויבט שוין נישט אז ױדצן װע■
לען קומצן פצרשװעכצן די קריסטליכע
ױײליגטימצר ,אז די ארצמע ױדצן זצ•
נצן צופרידען װאס מצן לאזט זײ לע־
בען ,ארן זיך מוטשען צו בעקומען א
שטיקעל ברויט פאר זײצרצ נויטלײ•
דצנדע פאמיליעס.
און געטהון געװארען איז די דאזיגע
שצגדליכע ארבײט דורך לעהרצר און
ערצידזער פון דצם קריסטליכצן ױנגצן
דור ׳ לעהרצר פון דער דארטיגצר פאװ־
שצכנער שול ,װעלכע װצרט בעזוכט
אויך דורך יודישצ קינדצר ,און מען
קען זיך פארשטעלען װאסערע ערצי•
הוגג די דאזיגע ױנגע ױדישצ קינדער
בעקומען פון אט די כוליגאנישע לצהרצר.
צם איז באמת שרעקליך אז דאם זאל
קענען הײנט פאסירצן ,אבצר מיר זצ־
נען זיכער אז די ש־לדיגע װעלצן
שטרענג בעשטראפט װצרען ,די רצגי־
רוננ פון מארשאל פילסודסקי ,די רצ•
גירונג װאס האט אויפגעשריבצן אויף
איהר פאהן אמת און גערעכטיגקײט
װצט װײזען אז דאם לצבצן פון איה־
רע בירגצר ,זאגאר ױדען ,װערט דורך
איהר גצשיצט ,און די אנפאלער װצ■
לען פאר זײער פרוב צו בצשמוצען
דעם נאמען פון דצר איצםיגצר רעגי■
י .פ.
רוננ טײער ?.עצאהלען.

די פערפאלגטע.
ר$מאן

פון

ױדי ש ען

לעבען

אין

פרײ פון העברעאי ש

איטאליע,

י ^ ה ר׳ הונד ער ט.

דורך י ,געלזאהן.

(פארטזעצונג)
יא ׳ ער האט געװאגט ארײנצוקומען
צו מיר אץ צימצר  -האט ראזא גע■
ענטפערט  -אין דער האנד האט צר
געהאלטען א גרויסען פאקעט באנקנא•
טען װעלכען ער האט פאר מיר אװצק■
געלעגט זאגענדיג :אין דעם פאקעט
געפונט זיך  soooליר ׳ נצם דאס פאר•
לויפיג צו ׳ ארן איך שטעל צו דײן
פערפיגונג מײן גאנץ פערמעגען.
אבער פארװאס זאל איך נעמען פון
דיר גצלד?  -האב איך איהם גצ־
פרעגט.
פאר דײן ליבע  -האט ער געענט•
פערט מיט טרעהרצן אין די אויגען -
איך בין גרײט פאר דיר אלצס צו
טהון ,איך װעל זײן דײן קנעכט ,און
װאס דו װצסט בצפעהלען װצט מא•
מעגטאל געשעהן.
און װאס האסטו איהם גצצנטפצרטי
 האט אונגעדולדיג געפרצגט װיק־טאר.
איך האב איהם קאטעגאריש צר־
קלערט אז פאר קײן געלד װעל איך
זיך נישט פערקויפען ,אז זאגאר קײ•
זערליכע אוצרות װעלען מײן הארץ
נישט צצװעגצן אז צס זאל גצהצרן צו
T

נ א ך דײ קדזלדז ־ װאהלען.

גרויסע און װיכטיגע פראבלעמען אין
װעלכע ס׳איז אבהענגיג דצר גורל פון
ױדישען פאלק און זײן צתיד.

אין  - 19ט ען

פרײטאג ,ד.

דאזיגע

דעם װאס עס האט נישט די
געפיהלען.
ארן װאס װײטער ?
ער האט נאך געפרובט מיט פצר־
שידענצ װצרטצר מיך איבערצורעדען,
אבער איך בין געװען פעסט און זי•
כער ,דײן בילד איז פאר מײנצ אוי•
גען די גאנצע צײט גצשטאנען ,מײן
האו־ץ איז פצרנומצן מיט דיר ,און
זצהענדיג אז ער װעט גארנישט מאכען
איז צר אװעק מיט גרויס אויפרצגונג,
אזוי װי ער װאלט מיך געדראהט.
צר האט גצװאגט דיך צו דראהען׳׳•
 האס װיקטאר צארצנדיג אויסגע■רופצן.
ער איז ארויס פון מײן צימער,
אבצר ער איז נאך צוריק ארײן צו
פאטצר אין קאבינצט ,װאר ער איז גצ■
װצן איך האבגע■
קצנט ארויס פון שטוב.
בײדצ פצרליבטע האבצן זיך צו־
קושט ,און װיקטאר האט גצואגט :
איך האב דיר שוין פיעל מאל גע־
װאלט דערצעהלצן מײן געשיכטע ,אז
װער און װאסאיך
איז שוין שפעט און
װצסט לענגער נישט

גאך די פארגע׳ןןומעגע װאהלען צום
קהלה־ראט ,האט זיך ערשט אנגעהויבען
דער ריכטיגער פל-אנטער און די אונ־
טערהאנדלונגען צװישען די פערשידענע
ריכטונגען װאס זײערצ פארשטעהער
זענצן געװעהלט געװארען אלס פרנסים,
קודם • פל בנוגצ די פרעזעסורען פון
ראט און פון דער פערװאלטונג ,און
דאן װעגען דער פערװאלטונג גופא.
װי מיר האבצן שוין מיטגעטײלט
איז פויריגען דאנערשטאג פארגעקומען
די קאנסטיטואירענדע זיצונג פון קוזלה־
ר א ט א ױ ף װעלכער עם איז געשאפען
געװארען א פעראײגיגונג צװישען מזרחי,
האנדװערקער ,דעמאקראטען און אונ־
פארטײאישע בנוגע דעם װצהלען דאם
פרעזידױם פרן ראט ,או־ן מיט  13שטי־
מען פון די דאזיגע פרנסים איז אלס
פרעזעם אױסגעװעהלט געװארען דער
ביז־יעצטיגער פרצזצם פון ראט ,ה׳
װעקסלער ארן )אלס װיצע־פרעזצס דצר
פרנס פון די דצמאקראטען ד״ר סט.

א שארפצ ,אײניגצ האיען אנגצװיזצן
אז די צױנים מיט זײצר צו שארפער
װאהל ־ פאליטיק ,האבצן אנגעגריפצן
אלע ריכטונגצן װעלכע זײ האבען זיך
געשאפען פאר שונאים ,און אין דצר
צײט װאס דער קאמף האט געדארפט
זײן פעראײגיגט נאר גצגען דצר אגודה,
האבען זײ גצקצמפט מיט די דעמאק־
ראטען (װצלכצ האבען א דאנק דעם
קאמף ארײנגעפיהרט  3מאנדאטען װאס
עס איז זײ אפילו גישט געקומען אויפץ
געדאנק) ,אױך מיט די האנדװצרקצר,
װצלכצ װילצן איצט מיט די צױנים
נישט געהן ׳ און דאם האט בעיקר
שװער גצמאכט די פעראײגיגונג װעגען
דער פרעזידױם־פראגצ.
נאך אן לענגצרע דיםקוסיצ האבען
די פערזאמעלטע גענומען צו קצנטניש
די ערקלערונגען פון די פרנםים ,און
צס איז גצשאפען געװארצן א קאמיסיע
פון  5פערזאן װצלכצ זאל צוזאמען מיט
די  3מזרחי-פרנסים זיך בעמיהען צו
רעגולירצן די בצציהונגצן צװישען דעם
מזרחי און די צױנים ,איבצרהויפט בעת
די װאהלען צו דער פערװאלטונג.

געשאפען א װאהל־האמיםיע צו די
פערװאלטונגס־װאהלען.

קאהן׳

די בעריכטם־פערזאמלונג פון
״מזרחי״.
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אראײנפאל מיטעל געגען חיטע
הענד.
גראד די ארבײטזאמסטצ װירטינ׳ם
לײדען אפט צוליעב זײצרע רויטצ און
צופלעצטע הענד .פארװאס אײגצנטליך?
יצדצר מאנספצרשוין װיל ליבער זצהצן
װײסע און גצפפלעגטע הענז /מען עמ־
פפעהלט דאריבצר גאכ׳ן װאשען ,אײנ•
צורײבען די הצנד מיט עטליכע טרא־
פען ציטרין־זאפט און אויף פײנאכט מיט
לאנאלין אדער גליצערין-און אין פאל
פרן נויטװענדיגקײט אױף בײנאכט אנ־
טהון הענדשקעם.
אזא מין פפלצגע קאסט קוים צטלי־
כצ גראשען .די הויפט״זאך אבצר איז:
בענוצען נאר גוטע ,רײנע זײף ,צ .ב.
די אראמאטישע זײף ״קאלאנטײ״ (שוץ•
מארקע װאש-ברצטיל) ,װעלכע ענטהאלט
גליצערין און איז וצהר מילד.

װאס זענען פערטרצטצן אין קהלה־ראט
אויסער דצר אגודה װצמענס פארשטצ״
הער ה׳ פאגצל קומט בכלל נישט אויף
די זיצונגען.
די װאהלען צו דצר פצרװאלטוננ
װעלצן פארקומען זוגטאג דעם 21־טען
ד .ח.

אזוי װי עס האבען זיך געהאט פער־
שפרײט קלאעצן אז פיצל מיטגלידצר
פון ״מזרחי״ זענצן נישט צופרידצן פון
דעם װאס זײערע פארשטעהצר זצנען
נישט געגאנגצן צוזאמצן מיט די צױ•
נים ,נאר מיט די אנדערע ריכטונגצן
האבען די פרנסים פון ״מזרחי״ גערו•
פען א גרעסערע פערזאמלונג זונטאג
אװצנד אין לאקאל פון ״מזרחי״.
אינצװישען איז טאקי אין ״מזרחי״•
לאקאל פארגעקומען אזא מין פראטעסט׳
פערזאמלונג פון א רײהצ מיטגלידער
גצגען די פיהרער ,צוליעב דצם ^אוי־
בצנדצרמאנטען.
אויף דצר בעריכטם־פערזאמלתג האט
זיך אבצר ארויסגצװיזען אז די אונצו■
פרידענע זצנען נישט געװען װי גצהע־
ריג אינפארמירט װעגען דעם גאנג פון
די אונטערהאגדלונגען בגוגע די פרצ־
זעסור פון קהלה-ראט .די פרנםים די
ה״ה קאבלינץ ,װעקסלער ,און װאר•
שאװסקי האבצן צרקלערט די פערזא־
מעלטצ גענוי וױ אזוי די אונטצרהאנד■
לונגצן מיט די צױנים זצגצן פארגעקו־
מען ׳ אז די דעמאקראטען מיט די
האגדװצרקער איבצרהויפט די אונפאר־
טײאישע חסידים האבען מיט די צױ•
נים נישט געװאלט געהן ,און אזוי װי
דצר ״מזרחי״ מיט ציוגים אלײן װאל■
טצן קײן מעהרהײט נישט גצקענט הא•
בצן װאלט אויסגעקומצן אז די אױבצנ■
דערמאנטצ  3גרופען װעלכע האבצן
צוזאמצן מיט די קלײנהענדלצר א מצהר־
הײט פון  10שטימען װאלטען גצנומען
די פרצזעסור פאר זיך אין דצר צײט
װאס זײ זענצן אלע געװען אײנשטי•
מיג פאר דצר קאנדיראטור פרן ה׳
װצקםלער האט דער מזרחי אנדערש
נישט גצקענט האנדלען.
די פצרזאמלונג איז גצװען טיילװײז

יצדצר װאס לײדט אויף רעװמאטיזם,
גיכט און נצרװען דארף נישט צוױיפלען
אז צר קען געהײלט װצרצן ,וױיל טוי־
זצנדצר לײדענדצ האבצן דורך טאגאל
זײער גצזונדהײט צוריקגצװינען .פון
זײנע צרפאהרונגען מיט טאגאל איז
אתז מודיצ ה׳ י .שערר ,לבוב ,לינדצ-
גא  2צ .א :.זײט א םך יאהרען האפ
איך אויף רעװמאטיזם ארן א שטארק
רײסצן .אין רצכטען פוס געליטצן .דורך
די גאנצע צײט האב איך בצנוצט אונ■
צעהליגצ הײל־מיטלען און אויך  2מאל
בץ איך אין בעדער אין אויסלאנד גע■
װצן .דער ערפאלג איז אבער דאך גע•
װעזצן פאראיבצרגעהענד ,שמערצצן האב
איך װײטער געהאט און האב קײן בצ•
סערונג געפיהלט .פאר א ערך  3חדשים
האט מיך א בצקאנטער אויף טאגאל
אויפמערקזאם גצמאכט .איך האב מיר
תיפף די טאבלעטצן אין אפטײק גע־
קויפט טאגאל האב איך בענוצט  3מאל
אין טאג צו  2טאבלצטען .שוין אין
דצר צרשטער װאך האב איך א גרױסע
צרלײכטצרונג געםיהלט ארן די דריטע

װאך בין איך פרן דצם אונערטרצגליכען
קװאל פטור געװארען ארן איך פיהל
מיך װי נײ־גצבוירען .טאגאל װעל איך
יעדען לײדענדען עמפפצהלצן .עהנליך
װי ה׳ ש .איז מודיצ א םך מענשצן
װצלכע האבען פצנוצט טאגאל ביי רעװ־
מאטיזם ,גיכט ,רײסצן אין די גצלצנ■
קען ,קאפ און נערװען־שמערצען ,צר•
קעלטונגצן ארן עהנליכצ קראנקהײטען.
טאגאל איז אונשעדליך פאר׳ן מאגען,
הארץ און אנדערע ארגאנען .טאגאל
לינדערט גישט נור תיכף די שמצרצצן,
איז אויך אויף א נאטירליכצן אופן
עוקר מן השורש די דאזיגע לײדען.
דערפאר האט מען אפילו אין פערעל״
טערטע פאלען מיט טאגאל ערציצלט די
בעסטע רעזולטאטצן .אויב א סך טוי•
זענדער דאקטױרים פערשרײבען דאס
מיטעל ,דאן קען יעדער מיט פול פער-
טרויצן טאגאל קויפען .פרובט טאקי
הײנט נאך אלײן אויס .פערלאנגט אפער
גור טאגאל .ס׳איז נישטא קײן בעסצר
מיטעל .צו בצקומען אין אלע אפטײ.
קען ׳ שוין פון  2זל.

פערבלײבצן.
װיפיעל איז דער זײנצר ?
. 12
אה ,האט ראזא זיך אױפגעכאפט,
אזוי שנעל זצנצן די שצה׳ן אדװ־כגע־
לאפצן ,קום שנעלצר ,לאמיר גצהן,
מען װצט שוין זארגען אינדצרהײם װאו
איך בין אזוי לאנג.ן
און װען װצלען מיר זלך זעהצן -
האט װיקטאר געזאגט  -איך װאלט
דורכאויס גצװאלט דיר איבערגעבען
מײן לעבצגס-גצשיכטע ,איך װיל דו
זאלסט עס װיסען ,זאלסט נישט מײנען
אז כ׳בין צפיס א מצנש פון גאס ,אהן
א גאמצן און אהן פאמיליצ.
דו מוזט אויף מיר װארטצן יצדען
טאג אין דצר] זצלבער צײט ,ארן װצן
איך װעל נאר האנען די מעגליכקײט
װצל איך קומצן  -האט ראזא געצנט■
פצרט װען זײ זצנען שוין געגאנגען
אהײם ,ארן װיקטאר האט זי אבגע־
פיהרט ביז צו איהר װאוינונג.
.6
דצר רײכער ױנגצר גאליציאנצר
חסיד צקיבא זיצט אין זײן װאוינונג
און װארט אב דעם שדכן קלמן׳ װעל־
כער א׳־ז זײן שטצנדיגצר פערטרויאונגס•
מאן.
די טהיר האט זיך געצפענט און
קלמן איז ארײנגעקומען מיט א זצהר
רוהיגער מינע ,אזוי װי צר װאלט גאר־
נישט געװאוסט װי אויפגערצגט עקיבא
איז נאך זײן לעצטען בעזוך בײם בא■

ראן ,טראץ דעמ װאס צר האט װעגען
דצם גוט גצװאוסט.
צנדליך ביזטו געקומען  -האט עקיבא
װי אױםגעשריגצן אין כצם  -איך האב
שוין נישט קײן געדולד אויף דיר צו
װארטען.
װאס איז געשצהן?  -האט קלמן גע■
פרעגט רוהיג.
דו ױאסט צוגצנומצן מײן געלד ,איך
האב דיר געגלויבט אז דו װעסט עפיס
טהון בײ דצם באראן ,און איך זעה אז
דו טהוסט גארנישט.
און דו ביזט הײנט געװצן בײם
באראן ?
געװיס נין איך געװען ,און דארי■
בצר טאקי װײם איך דאך אז דר האסט
מיר אויסגצנארט דאם געלד ,ארן דר
האסט פאר דצם געלד גארנישט גע־
טהון.
אנצר װאס האט דער באראן דיר
געענטפערט?  -ד,אט געפרעגט קלמן.
צר האט מיך געשיקט צו דער טאכ•
טער אז איך זאל מיט איהר רעדצן.
נר.
בין איך ארײן צו איהר אין צימצר,
איך מוז דיר זאגצן אז נאך קײנמאל
האט זי אין מײנע אויגען נישט אויס־
גצזעהן אזוי שצהן װי ראמאלס ,איך
האב געפאסט מוטה נערצדט מיט איהר
א לאנגע צײט ,אבער כ׳האב גארנישט
גצמאכט.
אזוי אײנגעשפארט איז זי? און דו
האסט געפרובט מיט ג ע ל ת

איך האב פאר איהר אװצקגעלעגט
א גרױטע סומע געלד און איהר צוגע■
זאגט אבצושרײבען מיין גאנץ פער־
מעגצן.
און גארנישט ?

זונטאג איז שױן לויט דער פצראר-
רנינג פון דצר אױפזיכטס־מאכט ,פאר-
געקומען א צװײטצ זיצונג פרן ראט ׳
אויף װעלכער עם איז אויסגעװצהלט
גצװארען א קאמיסיע פון  5פערזאן
װעלכע האט לויט׳ן געזעץ אנצופיהרען
מיט די װאהלצן צו דער פצרװאלטונג.
אין דער קאמיסיע זצגצן ארײן צו
אײן פארשטצהצר פון די  5ריכטונגען

אונטערהאנדלונגען.
דצרװײל קומען

פאר

צװישען

די

פארטײען פםדר אונטצרהאנדלונגצן װצ■
גצן די װאהלצן צו דער פערװאלטונג,
עס געהען ארופ פערשידצנע שמרצות
װצגען געװיסע בלאקצן װאס זאלען צו
דעם צװצק געשאפען װצרצן ,אבצר
אויף װי װײט זײ זענען אמת קצנען
ג?יר נישט פעםטשטעלען.

פאו רעװמאטיקער און נעװוען־ליידענחמ

נײן ,גארנישט ,זי האט מיך אויסגצ■
הערט ,אבצר גצבליבצן בײ דאס איה•
ריגצ.
און װאס קלצרסטו צו טהון ?
איך װעל זוכצן נקמה ,איך װצל נישט
רוהצן ביז איך מוז זי בעזיצען  -האט
עקיבא גצצנטפצרט  -זי מוז זײן מײן
פרוי ,איך װעל זיך פאר קײן זאךני שט
אבשטצלצן.
און איך קען די זאך נישט פער׳
שטצהן  -האט קלמן גצזאגט^  -װי
מצן זאגט גצפונט ױך דער באראן אין
א זצהר שלעכטער פינאנסיעלצר לאגצ,
און בײ דיר װאלט אזוי ער וױ זײן
טאכטצר גצקצנט גליקליך ױין.
צו

עס איז װירקליך נישט
שטצהן אבער אזוי אױ עם.
ארך איך האלט אד אין דצם איז
פצרהאנען א אנדערע סבה.
צום בײשפיעל?
עס קצן גאגץ לײכט זײן אז זי האט
שוין עפיס א חתן.
רו האםט רצכט  -האט עקיבא גע■
ענטפצרט  -עס קען גאגץ מעגליך זײן ׳
און מיר מרזען דאס ערפאהרצן.
(פארטז .קומט).

פער•

״טשענסטאכאװער צײטונג״ נר24 .

די שאנגרעס■ װאהלעץ אי 1אח־ישואל.

פרײטאג ,ד 12 .ױני 1931

האנדעל צװישען נארודעגיעז און פרלען.
א שמועס מיט׳ן װירטשאפטס-שעף פון דעו־ נארװעגישער מלוכה ע .פ .האגצן.

דעו נצזזזן פזן אוץ-ישואל

או ב״ פ עו ב״ ד ןאנגועס-ןואזזלען.

פון דער ״הסתדרות הכללית של העובדים
הצברים בא״י (װצלט-ליגע פארץ ארבײטענדען א״י)
האבען מיר בעקומצן מיט דער ביטע צו פערע■
פענטליכען פאלגענדען קאמולניקאט ,װעלכען מיר
גיבען מיט געװיפע פצרקירצרנגצן.

װידער אמאל האט דער ישוב אין
ארץ־ישראל דעמאנםטרירט זײן פעםטצן
צױאמענבונד און צוטרוי צום ױדישען
ארבײטער אין לאנד .דער װעג פון
דער ארבײטערשאפט איז קאמף פאר
ארבײט ,צליה ׳ קאלאניזאציצ און שלום
מיט שכנים אין לאנד  -איז דער װעג
פון דער מעהרהײט פונ׳ם ארגאניזיר•
טען ישיב.
די ארבײטערשאפט האט בעקומען
 64%שטימען ,ד .ה .מיט  14%מעהרער
וװ צו דער נאציאנאלער פערזאמלונג.
פ ע ר־
האבצן
ל ו י ר צ ן  3%אין פערגלײך מיט די
װאהלען צו דער נאציאנאלצר פער־
זאמלונג .די גענויע ציפערן זענען:
 29,555שוקלים האבען געשטימט ,ד .ה.
הצכער פון  85%װאהל ■ בערעכטיגטצ.
 118שטימען האט מען געפסל׳ט1672 ,
זענצן נאך בצצװײפצלט .די 27.765
װצרען פערטײלט:
)64,5%( 17.886
)17,5%( 4.870
) 8%( 2.176
) 4%( 1.205
) 6%( 1.628
אין א געשפרעך מיט זשורנאליסטצן
האט דער ארבײטער ־ פיררער ד .בן■
גורױן געזאגט װצגען דעם רעזולטאט
פון די װאהלען פאלגענדעם:
ארץ־ישראל איז אויפ׳ן צױניסטישצן
קאנגרצם שטארק נישט דוקא מיט איהר
צאהל דעלצגאטצן .די  16%ארץ-ישראל■
דיגע דעלעגאטען בעשטימען נישט דצם
אויסגאנג פון דעם קאנגרצס ,אבער
זײער השפעה איז א ענטשײדענדע,
װײל זײ קומען פונ׳ם םאמיצ צענטר
פון דער יצירה .מיר האבצן אלצ מאל
גצזעהן דעם צענטר פון ארבײט און
װירקונג אין ארץ-ישראל גופא .דאס
האט אויך אײנגצזצהן זשאבאטינסקי,
װצן צר האט איבערגצחזרט פסדר ,אז
דער מאראלישצר װערט פון ארץ־ישראל
איז שטארקער אויפ׳ן קאנגרעס פון די
דעלעגאציצס פון אנדצרע
גרעסטע
לצנדצר.
פון דעם שטאנדפונקט האבצן אודאי
א ענטשײדעגדע פאליטישע און מארא■
״יי-יצ געדייטונג די רעזולטאטען פװ

די קאנגרעס-װאהלען אין ארץ־ישראל.
דצר לעצטצר װאהל־קאמף אין לאנד
האט פאר דער גאנצער צױניסטישער
און ױדישער װעלט אנטפלעקט ,אז
 )1דצר ארבײטצר־פװז און השפעה אין
ארץ־ישראל װאקסט פפדר )2 ,אז דער
רצװיזיאניזם ,װאם האט זיך פערמאס־
טען צו הערשען אין לאנד און אינ׳ם
צױניזם ,איז נישט נאר גצשטיגען ,נאר
געפאלען נאך דער אספת הנבחרים.
 )3אז ארץ ■ ישראל לאזט זיך נישט
פערפיהרען דררך אבסטראקטע לאזונ־
גען און לעבט§ אינ׳ם גײסט פון יצירה.
דער ישוב געהט זײן װעג :א ױדישצ
מעהרהײט קאנען ברענגען נאר די
שעפפערישצ װצגצן פונ׳ם ױדישצן אר־
בײטער אין לאנד  -און איהם האט
דער ישוב נעגעבען די מעהרהײט
שטימען.
די קאאליציע פראגע איז נישט די
ענטשײדענדע ,אבער אינ׳ם איצטיגען
מצב פון דער צױניסטישער ארגאני־
זאציצ איז זי אנ׳ערנסטע פראגע ,װײל
זי בעשטימט אין א גרויסער מאס דעמ
גורל פרנ׳ם צ ױ נ י ם ט י ש ע ן װ ע ר ק
א י ן ל א נ ד.
די צױניסטישע ארגאניזאציןי איז אין
איהר איצטיגצן מצב נישט מסוגל ,1צו
בעדינען װי גצהצריג אונזער װערק
אין לאנד .עם איז נויטיג די ענדערינג
אין דער לײטונג .איך בין זיכער אז
װײצמאן האט טרײ גצדינט דער בעװע-
גרנג מיט זײן עגטשלאסענער רעזיגנאציע
פון פרצזידױם ,כאטש צס איז נישטא
די פערזאן ,װאס זאל זײן פלאץ פצר־
נצמצן.
די ױדישע אגענץ האט די צװײ
יאהר פאקטיש נישט עקזיסטירט ,זי
איז דורכגעפאלצן .מיר האבען די
אגעגץ אױסגעברײטערט מיט׳ן װילצן צו
זעהען זי געבויט נאר אױף דצמאקרא־
טישצ יסודות ,ארן צס איז די פליכט
פון דצר בעװעגונג די דצמאקראטיזי•
רונג חדכצוזעצען אין הםפם מיט׳ן
צוױיטען צד'.
ה׳ אוסישקין) האט געזינגען דעמ
שטארקסטען לויב־געזאנג ד״ר װײצ־
מאנען (אין ציריך)  -פאר דצר אויס־
ברײטערונג פרן דער אגענץ ,װײל ער
האט דאן געזעהען די חשיבות פון דער
זאך ,מיר װילען אבער די אגענץ נאר
קאנען מקײם זײן אלם דצמאקראטישע
בעװמגונג.
אױ :•:מיר װע״עז זײן אין דער קא־

װאס געהעוט ,װאס געזעהן.
T

T

ש ל ח...

אויך דאמאלס ,װען ױדען האבצן
געװאלט שיקען א דעלעגאציע אויסצו•
קוקצן דאס לאנז־ און ברענגען א
ישו-עה פאר ױדען האבען זײ אײנגע־
ארדענט פראפארציאנעלע װאהלצן -
פון יעדען שבט אײנצם.
ױדען זענען שטצנדיג געװען דצ•
מאקראטען און הפנים ,אז דאמאלס איז
נאך לײבעלע מינצבצרג נישט געװען
בײם רודער ,װארום וױ דער פסוק
זאגט ,זצנען די  12מרגלים געװצן
פצרטרעטען פון גאנצען ױדענטום און
אונזצר ר׳ לײבעלצ האלט פון אנ׳אנ־
דערער שיטה ,כולדו שלי ,אלצ פרנםים
מוזצן גצהערצן נאר צו זײן שבט...
די דאזיגצ  12שליחים (א רמז אויף
אונזצרצ  12ראזארעם) זענען אװצק
ברצנגען די גאולה און צס האט זיך
ארויסגעװיזצן ,אז בסך הפל וזאבען
דעם עקזאמען אויסגעהאלטען נאר 2
פארשטעהצר און די איברגיע  ioהא■
בען ױך דערשראקען און זיך צוריק•
געצויגען ,א פחד האבען זײ אנגע־
װארפען אויפ׳ן פאלק און דצר סוף איז
געװען אז צו-ליעב זײער שולד האבען
ױדען גצמוזט בלײבען נאך גאנצע
פערציג יאהר אין דצר מדבר ,צד
תום ,די אלע װאס האבען נישט גע•
װאלט שטאלץ ארן װירדיג פצרטײדי־
גען זײער§ נאציאנאלע פרײהײט הא■
בען געמוזט שטארבצן אין קנעכט־
שאפט אין דער פינםטערער מדבר.
עם װאלט זיך געװאלט מאכען פצר•
גלײכונגצן צו אונזצר הײנטיגען דור,
אויך רײנט האבצן מיר אזצלכע מדבר■
מצנשען ,װאס האבען ליצב די קנעכט■
שאפט און װילצן זיך נישט פרן איהר

׳

בצפרײען און אױך זײ װעלען שוין
נעביך בלײבען אייביגע שקלאפען ,גײס-
טיג און קערפערליך.
שיק דײנצ פארשטעהצר אין פאר־
לאמענט ,אין שטאדט׳ראט ,װי אויך
טהוען זײ אויף,
גישט ,װאס
אין דער קהלה,
דצרװײל
װעלען ז ײ  ,אונ־
בשורה זיצונג,
װאם פאר א ערשטצר
ברעננען ,װעלכע
זערע שליחים אונז
צװײטער זיצונג
ישועה גרײטען ז ײ פאר אונז אן.
שלח.
אזוי פיעל טוי־ענדער יאהרען האל־
טען מיר אלץ אין אײן שיקען ;פאר־
האבען מיר דער־
שטעהער און
װאס פרן
הענדלער,
פרן ? . . .
צי װצט שוין אזוי א ײניג זײן? שלח,
שיק ,פרעג נישט קײן שאלות ,מסתמא
דארף אזוי זײן...

װאהלען ,װאהלען אין װאהלען״.
עפיס א עפידעמיע איז ר״ל אויף
אונז געקומצן ,מען האלט אין אײן
װעהלען.
מען שפיעלט זיך אין װאהלען און
דערװײל פצרגעסט מען אין די גרויסע
געהאקטע צרװז ,װאס בושעװצן אױף
דער װעלט.
די צײטונגען ברצנגען ידיעות פון
צענדליגער זעלבםטמארדען ,װאס אנ־
געזעהענע סוחרים בעגעהן פאר הונ■
גער ,מענשען רײסען איבער זײערצ
לצגיענס נישט קענצנדיג צוזעהן דצמ
צער און נויט פון זײצרצ פאמיליעם,
אבער דאם גרויזאמע בילד פערשװאונ־
דעט באלד |,װצן צס קומט פאר -
װאהלצן.
א טײער מיטצל דאם מין װאהלען,
זײ מאכען פערגצסצן אין די וױכטיג־
סטע לעבענס־פראגצן ,מצן װערט אזוי
צוהיצט אין די אלע װאהל  -מאכינאצ־

«ת ז .האבער.
אויפ׳ן לעצטען לײפציגער יריד האט
געמאכט א גאנץ גרויסען רושם די
אוימשטעלונג פון דער נארװעגישער
רעגירונג .מי׳האט פולט געקענט זעהען
װי די נארװעגישע מלוכה מאכט אלצ
אנשטרענגונגען בכדי צו קאגקורירען
מיט איהרע פראדוקטען אויפץ װעלט־
מארק.
בשצת זײן נסיעה אין נארװעגיען
האב איך געזוכט א געלעגענהײט צל
רעדצן מיט׳ן שצף פרן װירטשאפטמ־
מיניסטצרײם ערנסט פ .האגען ,װעל־
כער האט מיך געלאזט בעטראכטען זײ■
נע אויפצײכענישען ,װעלכע נעמצן
ארום פמעט די גאנצצ װעלט ,װאו
נארװצגיען װיל מיט אלע מיטלצן פער־
קױפען איהרע סחורות.
האגען פרעהט זיך שטארק װאס
גראד א ױדישער זשורנאליםט קומט צו
איהם ,װײל ער וױיסט װעלכע ראלצ
ױדען שפילען אין עולם המסחר ,און
אז אויב נארװעגיען װעט אבזעצען איה־
רע ערצײננישען אויף דער װעלט,
װעט צום גרעסטען טײל דערצו מיט־
הצלפען דער ױדישער סוחר.
אינטערעםאנטע ציפצרען װײזט אויף
זײן סטאטיסטיק בנוגע פוילצן .אין
יאהר  1926האט פוילצן ארױםגעפיהרט
סהורות קײן נארװעגיען פאר אנדערט־
האלבען מיליאן דאלאר .אין יאהר 1929
האט נארװעגיען בעקומען פון פוילען
סחורות פאר מעהר װי פינף מיליאן
דאלאר .אין דערזעלבער צײט האט
אליציע  -אין דער לײטוגג  -װעלען
מיר פארטזעצען אונזער ליניע .װי
שטענדיג װצלען מיר אינ׳ם צענטר
שטעלען די דאגה פאר אונזער װ ע ר ק
אינ׳ם לאנד .מיר האפען שטענדיג גע־
טראגען די פאהן פון פאליטישצן צױ•
ניזם  -פונ׳ם גרויפצן צױניזם ,וואס
איז גצקניפט און געבינדען מיט אינ־
אבער װי
טערנאציאנאלע גורמים.
שטענדיג איז בײ אונז דער הויפט•
פאקמאר  -דאס ױדישע פאלק און זײן
יצירה .אטא דעם גורם צו שטארקען
װעלען מיר זיך ׳ .פעזונדערט אבגעפען
אין א לײטונג ,אין װצלכער מיר װע־
לען זײן אנגעשלאסען .גלײכצײטיג װע־
לען מיר פארטזעצען דעט קאמף אין
לאנדאן און אין גצנף ,נישט לאזענריג
צעשרענקען דעמ פאליטישען קאמף און
זײן טעטיג אויך אין די אראיישע און
.:ופולג־ע־ישע צענטרען.

דערװײל ,אז
פערהאנען קײן

יעם ,אז מען פערגעסט
אינדערהײם איז נישט
ייםען ברויט.
װיפיעל רכילות און ימים שמוץ װערט
צוליעי די װאהלען,
אויסגעגאמען■
שנאת הנם אוןשפיכות דמים איז א גע־
װעהגליכע זאך בײ די דאזיגע װאהלען.
אויך איך ,װיל בײ דער געלעגענ־
ױײט פון דעם בארג װאחלען װאס
זענען און קומען פאר בײ אונז כסדר,
אויםנוצק פאר מיר .ראשית ,אז איך
זאל פערגעסען אין אנדערע פראבלע•
מען ,װאם דריקען מיר דאס הארץ,
שנית ,אז  -איך זאל דערװײל פער•
פולען די שורות װאס איך בין מחויב
אנצופילען ,והשלישית ,אז אויך די
לעזעך ,װעלכע עם פעהלט נישט קײן
דאגות זאלען לעזענדיג די בעריכטען
און אײנדרוקען פון די וראהלען ,אויך
פערגעסען אויף א מינוט אין זײערע
צרות...

מען װעהלט פרעזעםען.
ענדליך איז צוזאמענגערופען געװא־
רען די ערשטע זיצונג פון נײעם
קהלה־ראט.
עס איז געװען אינטערעסאנט צו
זעהען ,װי אזוי די פרישצ ״שװאלבען״,
די נײ־אויטגעװצהלטע פרנסימ ,זצנען
געקומען װי די ״נאװאבראנצעס״ אויף
דער זיצונג.
די ערשטע זענען גצקומען די פאר־
אלטע
פון ״מזרחי״ ,די
שטצהער
״דזשאדקעס׳ /דאן זצנען אנגעקרמען
די פארשטעהצר פון דעמאקראטישען
בלאק אץ פולען קאמפלעט ,דאן די
פילצער אויסגעפוצט אין די שגת׳דיגצ
מלבושים און דצר ראדאמסקצר ,שפע־
טצר זענען אנגעקומען די ױאנדװצר־
קער פרנסים אלצ דרײ װאס זענצן
אויך געװען אין דער פויריגער קהלה,
און ערשט צום סוף זענען געקומצן די

נארװעגיען גצליפצרט קײן פוילען פון
א האלבען מיליאן דאלאר אין יאהר
 , 1926ביז דרײ מיליאן דאלאר אין
יאהר . 1929
ם׳רוב ליפערט פוילען קײן נארװע־
גיען קויהלען .נישט װײניגער װי פאר
פיר מיליאן דאלאר האט פוילצן געלי־
פערט אין יאהר  1929קויהלען קײן
נארװעגיען .קאלצװמניטראט (א קינםט־
ליך מיטעל צום דינגערן די פעלדער)
האט פױלען אין דעמזעלבען יאהר בע־
צויגען פון נארװעגיען פאר צוױי מיל־
יאן דאלאר.
חוץ לזה ליפערט פוילען קײן נאר•
װצגיען קארן ,גערשטען ,פאםאלעס און
קלײען פאר א קלײנעם סכום אויך צו•
קער ,קאלאשען ,האלץ און אנדערע זא•
כען־

אין יאהר  1929האט פוילען געלאזט
בויען אין נארװעגיען פערשידענע שי■
פען פאר פיער הונדערט טויזענד דא»
לאר .אין נארװעגיען זענען די שיפם-
בויער שטארק פערטרעטען און פמעט
יעדע גרעסערע שיף איז צום טײל
דארט געבויט געװארען.
אויםצר דצם ליפצרט נארװעגיען קײן
פוילען זעהר א םך פיש און פיש־פרא•
דוקטצן װי למשל פרישע און גצזאל־
צענצ הערינג ,פיש־קאנסערװען ,פיש-
מעהל ,טראן פאר מצדיצינישע צװצ־

קען ,טעכגישצ פעט ,פצט צום עסען,
װצלכע װערצן געמאכט אין נארװצגיען
אויף א גאר געלונגענעם אופן.
פאר דער פוי־לישצר אײזען־אינדו־
םטריע ליפערט נארװצגיצן אייזצן־ברי■
קצטען און טינטער ,שװצגעל ,אלומי־
נױם און םיליצװם .אויך אײזען און
מעטאל־אפפאל זענען א שטארקער אר־
טיקעל װאמ װערט געשיקט פרן נארװצ־
גיען קײן פוילען.
האגען מײנט ,אז נארװצגיען האט
נאך הונדערטער ארטיקלען ,װצלכע
װאלטצן געװען א גוט געשעפט פאר
פוילען ארן מיט װעלכע גראד די ױ■
דישצ םוחרים װאלטצן זיך גצקצנט
אינטצרעסירען.
צװישען פוילען ארן נארװעגיצן עק־
זיסטירט א זעהר גוטצר האנדעלס־פער•
טראג ,װצלכער האט גענ?אכט גרויםע
הנחות בײם צ> 5ל צװישען .פײדע מדי•
נות און ם׳זענצן זיכצר פערהאנצן מצנ•
ליכקײטצן פערשידענע פוילישע פרא־
דוקטצן ארױסציפיוורען קײן נארװצגיען
און נארװעגישע פראדוקטען צו ברענ■
גצן קײן פוילען.
אין בײדע לצנדער זצנען פערהאן
געזאנדשאפטצן מיט גוטע האנדעלס־
פערטרעטער.
אויך די פראכט־פערהעלטנישען זע־
נצן זעהר גוטע ,װייל צװישען נאר־
װצגיצן ארן דעם פוילישצן האפען גדי־
ניא און אויך קײן דאנציג קומען אן
שטענדיג נארװעגישע שיפען און אויך
פוילישע שיפען קומצן רצגעלמצםיג אין
די נארװעגישע האפענמ.

זענען נערװען און לןאפ־שמערצען הײלבאו
אויל פאו־ ועװמאט שעו זעהר
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מיר געבען איגער דצם תוכן פונ׳ם
בריעף פון ה׳ ב .בראטקאװםקי ,לצמ־
בערג ,זשענםנא פאלסקא :זײט א לענ־
גצרצ צײט האב איך געליטען אונער■
טרעגליכצ קאפשמערצען ,װעלכע די
דאקטוירים האבצן בעצײכצנט אלס א
כראנישצן מיגרען .איך האב א סךמיט־
לצן בצנוצט ,אבער לײדער אהן א
דױערענדען צרפאלג .אין רי צײטרנגען
האב איך געלעזען װעגצן די הײלצנדע
װירקונג פרן טאגאל און צנדליך אויך
דאס מיטעל געפררבט .נאכ׳ן אײננצה־
מען פון טאגאל זענצן באמת די לצס־
טיגע קאפשמערצען פצרשװינדען און
שוין זײט  3חדשים פיהל איך מיך
פולקאם געזונד .צהנליכצ צרפאהרונגען
האבען געמאכט א סך טויזענדצר לײ׳
דענדצ ,װעלכצ האפען צצנוצט טאגאל•

טאבלעטען בײ רצװמאטיזס ,גיכט ,רײ•
סען אין די געלענקען ,ערקצלטונגצן,
נצרװען־און קאפשמערצצן ,װי אויך בײ
עהנליכצ קראנקהײטען .װצן אנדצרע
מיטלצן האפען פערפיהרט ,האט טא־
גאל אפילו אין פערעלטערטצ פאלען
אפט איבערראשענד גוטע ערפאלגצן
צרציצלט .טאגאל שטילט נישט נװ־
תיפף די שמצרצצן ,נור איז אויך צוקר
מן השורש די קראנקהײטען אויף א
נאטירליכען אופן ארן איז אונשצדליך
פאר׳ן הארץ ,מאגען און אנדערע אר־
גאנצן .איבער  6000דאקטוירים־אטצס•
טאטען .פרובט דעריפער נאך הײנט
אלײן אויס ,אבער פצרלאנגט אין אײ־
ער אײגענעמ אינטערעט נור טאגאל -
ס׳איז ױשט פערהאנען גאר קײן בע־
םערם .אין אלע אפטײקען.

צױניסטען ,װצלכצ האבען באלד פער•
נומען די ערשטע בצנקלעך אױף דער
לינקצר זײט.
מען קרקט זיך ארומ ,זעהט מען ,אז
דצר פויגעל איז נישט גצקומען צו
פליהען.
צי ער װעט די גאנצע צײמ פון
דער קאדענץ נישט קומען ,װײמט מען
איז צראויףדער
װי אויך אויף דער
װואו איך װעלװײ־
טצר בצריכטצן) נישט געקומצן.
בײם טיש זיצען פון לינקם די צױ•
ניםטען ,דאן די דצמאקראטען ,שפע׳
טצר די האנדװצרקער מיט׳ן קלײנ־
ױער צוױיטערזײט
רעכטם זיצען די מזרחי און דאן די
חסידים.
פון דעם איז צי זעהען ,אז דאס
ארט װאס איז געװען בעזעצט אץ
דצר פויריגער קהלה פון די ״אגודה״
יאון אונפארטייאישע חסידים איז היינט
בצזעצט פון די צױניסטען (במקום
אגודה) און די דעמאקראטען (פמקום
אוגפארטײאישע חםידים).
אויך איז צו פערצײכענצן ,אז פון
די  18פרנסים זיצען אין די היטלצך
םך־הכל  4פרנםים ,די איבריגע רחמנא
לצלן ,זענצן אינטעליגענטען און זיצצן
אין די בלויזצ קעפ.
בעת דצר הפסקה לאזט זיך דער
עולם היגטצר די קוליסצן אונטער■
די האנדװערקצר האבצן
וזאנרלען,
אונטערהאנדעלט מיט זײערע חברים,
װאס זצנצן געשיקט גצװארצן פון דער
פערװאלטונג מיט אינםטרוקציעס ,אויפ׳ן
ארט זענצן נאר גצבליבען זיצען די
צױניסטצן װעלכצ האבען עפים גע־
שריבען און א גצניט אריג האט גצ•
קאנט פערשטצהן אז זײ גרײטען עפיס
צו...

װען די זיצונג װצרט צוריקי געצ־
פצנט געבצן די צױניסטען אן ערקלצ׳
רונגען ,אז די װאהלען זענען נישט
לויט די דיגים פרן װאהל שלחן־צרוך;
דער פרצזעס האלט דך אבער בײ
ב ײ דער פערארדנונג פון סטאראסטװא,
די צױניסטצן פעדלאזען די זיצונג און
די פערבילינענע  13פרנםים װצהלען
אויס כאיש אחד בלב אחד א פרצזעם
מיט א װיצצ פרצזעס.

מען ה&ט שוין וױדער געװעהלט.
מצן איז נאך נישט פערטיג מיט די
װאהלצן אין דער קהלה און שוין האט
מען װידער געװעהלט צום צױניסטישצן
קאנגרעס.
אהן רצש ארן טומצל האט מצן זיך
צו די װאהלען גצגרײם (צס איז נישטי
קײן קהלה װאהלען) ,מען האט נישט
געזידעלט און בצלײדיגט ,מצן  .האט
זיך יעגעניגענט מיט א פלאקאטעל ,א
אנאנס און פצרטיג.
צם האט זיך ארויסגעװיזען אז אויפ׳ן
ערשטען ארט שטעהט די אפאזיציע,
די רעװיזיאניסטען ,דאן געהט די אר׳
בייטס־פארטײ ,װאס איז גצװצן פער־
אײגיגט פון פערשידענע גרופירונגצן,
שפעטער קומט די ״צל המשמר״ (א
היגע פעסטונג) ,װײניגצר האבען דאס
מאל גצהאט די ״מזרחי״ (אז מצן אר־
בײט נישט האט מען גישט) און אויך
די ״צת לבנות״ האבצן בעקומען א
פאר שטימען.
װי איהר זעהט זענצן מיר דאנקצן
גאט אויסגצזארגט ,גאט פצרלאזט נישט,
דאס ענין װאהלען פעהלט נישט אוים...

מען רועט װײטער װעהלען,
מײנט איהר ,אז איהר זענט שויך
פטור פון װעהלצן ,האט איהר א טעות.
איצט טרעט מען צו צו װצהלצן די־
פערװאלטונג אין דער קהלה אריץ.

״טשענסטאכאװער צײטוגג״ נר24 .
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ער רירות קבע .בײם מאגיסטראט.

פון הינטעו ד אײזערנע קואטען.
הארט נעבען דער ״װארטא״ נ ײ
דער נײער בריק שטעחט זײט א קור־
צער צײט א שטאלצע שעהנצ געבײדע,
װעלכע זעהט פונדערװײטענס אויס װי
עפיס א פאלאץ ,װאס איז געבויט אין
לעצטען מאדערנעם סטיל.
קוקט מען זיך| אבצר צו פון דער
נאהנט צום דאזיגען  2שטאקיגען בנין
דצרזעהט מצן ,אז עפיס א איבריגע
דעקאראציצ איז פצרהאן אין פאלאץ,
די אײזערנע קראטען ...די דאזיגע גצ־
בײדע ,דאס איז די נײצ טורמע ,דאס
ארט װאס איז בעשטימט אלס איבצר•
גאנגס ■ צייט ,אלס ״ערהאלונגס״ אנ־
שטאלט ,אלס א ארט פאר ״אברוה״
נאך ״שװצרצר״ ארבײט...
פון שטענדיג אן זענען מיר גצ־
װאוינט צו זעהצן א ״קאזע״ <װי מיר
פלעגען עס אנרופצן) אין א צרה׳דיגען
צושטאנד ,א קלײנע גצבײרצ מיט
דושנצ צנגצ צימערען ,װאו די ארעם־
טאנטען ליגען אויף ד׳רערד אײנער
אויף צװײטען ,װאו דער שמו-ץ און
אומרײנקײטצן פערנעמען דצם אויבען־
אן ,װאו דאס זיצען פון אנ׳ארעסטאנט
איז א שװער אבקומעניש א טרױריג
איבצרלצבניש.
נישט קײן װאונדער דצריבער ,װאם
זצהענדיג פון דרויסען אזא פראכטפו■
לען בנין ,אזא מאדערנע געבײדע,
האט מיך פשוט געלאקט ,ארײנגעצוי־
גען אינצװצניג פדי צו זצהען װאס עס
טהוט זיך אונטער אזעלכע שעהנע אויפ■
געשטעלטע מויצרען.
נישט אזױ לײכט קען מצן אבצר
אהין ארײנקומען ,אמת פאר א ארעס■
טאנט עפענען זיך שטענדיג ברײט די
טהירען אבער א ״פראםטער בשר־ודם״
מװ האבען א טפעציעלען זכות צו
קאנען ארײגדרינגען אין די פערשלא־
םעגע מויערען.
איך האב אויסגענוצט די גצלעגצנ־
הייט ,װאם ה׳ מענדיל אש^ האט זיך
אין נאמען פון ראבינאט געװאנדען
צום טורמע־נאטשאלניק װעגען א גצוױ־
סצן ענין און צוזאמען מיט איהם גע־
מאכט א פעזוך אין דער דאזיגער
תפיסה.
דער נאטשאלניק ה׳ לעפקאװסקי
האט אונז זעהר פרײנדליך אױפגענו-
מען און גלײך זיך געשטעלט צו מא-
כען א שפאציר אינער׳ן גאנצען בנין.
קודם כל דערװיסען מיר זיך ,אז
דער דאזיגצר נײער גרעסטער״״האטעל״
אין טשצנסטאכאװ האט א ארנגעהויערן
ערפאלג ..אזש  309נעסט גצפונען זיך
דארט אויף ש/־״פע און בעקעס שיגמג,
אוי ך ד א ס מין היפה איז דערונטער גימ
פערטרעטען אין דער צאהל פון 39
נשים.
אלס דזשצנטעלמענער געבען מיר
פארצוג די פרויען און בעזוכען קודם
כל זײער אבטײלונג װעלכע שטעלט
מיט זיך פאר א בעזינדצרען קװאדראט
-
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װעט איהר דאך פרצגען װאס האבען
א שײכות די װאהלען אין דער קהלה־
פצרװאלטרנג צר אונז ,פראסטע ױדצן
פון א גאנץ יאהר ,אז די דאזארצס
װערען נאר געװעהלט פון די  18פרנסים
טא װאס גצהט צס אונז אן?
אט דאס מײנט טאקי דער פסיק,
אז אין די װאהלען בעטײליגען זיך
דירצקט נאר • 18פערזאן ,נאר אונדי•
רעקט בעטײליגען זיך הונדערטער ,יע־
דע פראקציע האט איהרע אנהענגער
װאס ארבײטצן הינטצר די קוליםצן און
אינ־
מען
און
מען קאמבינירט
טריגירט און מען שװיצט און אפי־
האבצן נישט קײן
װאס
לו ; די
דירעקטען שײכות צו די װאהלצן נע־
מען מיר די טױשערס אין דצר צרש־
טצר אלצצ לויפצן אויך און רעדען און
איבערשמועסען װעגען די ״געשעהעני•
שעך /װאס קומען פאר א דאנק די
װאהלען.

ארום די װאהלען.
דארט אין דצר קהלה קרמען פאר די
װאהלען און דערװײל קרמען די פצר־
שוינדלעך ,װאס לעכצען נאך מחלוקות
העצצן דערװײל היגטען ארום ארן מען
רופט פערזאמלונגען מיט פראטעסטען
און מען מאכט אן א טומעל.
דאס איז געװען נאך די װאוזלצן
פון פרעזעסור אין קהלה־ראט ,אויך
גאך די װאהלען פון דצר באנק ספול־
דזיעלטשי און װער װײסט װאם עס
װעט זיך גאך אבטהון צװישען די פער•
־שױנדלעך בעת און ארום די װאהלען

אויף אײגע פון די גאלעריעס פון
דער דאזיגער מענצר תפיסה געפונט
בנין ,װעלכע א געשלאסצנע תרכגענג
זיך א גרויפער ראדיא ׳ אפאראט דורך
בינדט צוזאמען מיט דצר הויפט גע־
װצלכען יעדצן זונטאג און ימים טובים
בײדע.
קלינגען דארט אב מוזיק ■ טענער פון
די בעזונז־ערע צעלען מאכען אזעהר
דצר װצלט און אלע ארעםטאנטען הע•
גוטצן אײנדררק אין יעדען שטיבעל
רען זיך אויך צו צו די פצרשידענצ
דרינגט ארײן פיעל ליכט אנשטאט די
פארטראגעןן װאס װערען געהאלטען
מורא׳דיגע טונקעלקײט װעלכע הערשט
און אט דוקא
דורכ׳ןאיןראדיא.
תפיסות ,אין
האנדװערקער ארן
בכלל אין די אלערלײ דישצ
די ביבליאטעק פון דער תפיסה איז
יעדען שטיפעל שטעהען א געװיסע
צאהל בעטצן און די ארעסטאנטען איצט אויך װי געהעריג אײנגצארדענט
שלאפען נישט מעהר אויף דר׳ערד װי גצװארען און די ארעםטאנטען געניסען
און
ביז איצט ,די דאזיגע בעטען זענעי אין די פרײע שעה׳ן פון פצרשידענע
פאר
אזוי אײנגעארדענט ,אז אין די מאר־ ביכצר.
אין דער גצבײדע איז אויך אײנגע■
גצן שעריץ װערען זײ אײנגעלעגט און
אײנגעשלאסען און ערשט  6פארנאכט ארדענט א ערשטקלאסיגצ לאזשניע,
א דעזינפעקציע־אנשטאלט דורך װעל־
װערען זײ צוריק געעפענט.
אין יעדצן צימער געהצן אויך אדורך כער יעדער נײ ־ אנגעקומענער צרעס•
קאליראפצרן װעלכצ זצנען אנגצשלא־ טאנט מוז אדורכגצהן א ״קורס׳ /ספע•
סען אין דער צענטראלע בעהײצונג ,ציעלע װאש׳שטובען װאו יעדער ארעס־
טאנט האט זײנצ היגיענישע מכשירים
צלעקטרישע װענטילאטארצן א .ד .ג.
אויפץ זעלבצן הויף גצפונט זיך א א .אז .װ.
״קאפליצצ״ װאו עם װצרען אײנגעאר׳
דער דריטער בנין נצמט ארום די
דענט קריסטליכע גאטעס דינםטען ארן װירטשאפטליכע אבטײלינג פון דער
מיט ד ער״ צײט זאל אױך אין דאזיגען תפיסה ,דא זענען פערהאנען די מאגא־
זאל פארקומען פערשידענע למװ־ים פאר זינען ,װעלכע זענען אנגעפילט מיט
די ױבגערע ארעסטאנטען.
פערשידענע לצבענס • פראדוקטען ,די
פון דארט געהכן מיר אריבער אין לויט די לעצטע טעכנישע בעדיגגונגען
דער הױפט־אבטײלונג ,דארט װאו עס אײנגעארדצנטע קוך ׳ װעלכצ בעזיצט
פערנעמען דעם אױבען אן מיר ,מע■ קעסלצן פון נײעסטען סיסטעם ,א
נער.
שעדון אײנגעארדענטע װעשצרײ און
אויפ עס האט װער אמאל געזעהען מאנגעל .אין דצרזצלבצר געבײדע גע•
אויפ׳ן קינא-עקראן בילדצר פון תפיסה■ פונצן ז י ך>אױך װארשטאטען פון סטא•
לעבצן פון נױ-יארקער םינג־סיננ ,האט לערײ און שוסטערײ װעלכצ יצשעפ■
ער דאם זעליע ,נאטירליך אין א קלע־ טיגצן נזע״רערע ארצםטאנטצן.
נערען מאםשטאב ,גצקאנט האבען דא
פאר די שפאציר שעה׳ן פון די ארעט■
אין דער װירקליכקײט.
טאנטען זצנען אײנגעאררצנט בעזונ•
װען מען שמעהט אינעװעניג  ,אין דעו פאר פרויען און בעזונדער פאר
מיטען פון דצר הויפט געבײדע און מענער § ספעציצלע פלצצצר ,װעלכע
מען זעהט די דרײ אונגעהויערע לאנ■ װערען בעצירט מיט פערשידענע פלאנ-
גע גאלעריעס װאס ציהען זיך ארום טאציעס.
און ארום  -האט מען פאר זיך דאס
די נײע תפיסה איז אויך בצרײכצרט
בילד פון סיגג־סינג.
געװארען מיט א טורמע קארעטקע
אלע אײנגאנגען אין די דארטיגע ־אויף איבצרצרפיהרען די ארצסטאנטען
מענצר צעלעס געהן ארויס אט אויף צומ אויספארשװגם־ריכטער אדצר אין
דער גאלעריע.
געריכט ארײן ,די קארצטקצ איז גע־
אנ׳ערך  50צעלען געפונען זיך דא׳ שיקט געװארען אלס מתנה פון װאר״
װעלכע האבען צו עטליכע בעטען ,דע• שאװער פאװיאק.
רונטצר זענען אויך פערהאנצן עטליכע
מיר יצטראכטצן נאך צום סוף די
צימערלעך פאר ״יחידי סגולה״ פאר פערשידענע פערזיכעררנגס־פונקטען װעל־
גאר ״װאזשנצ קעפ׳ /פאר אזעלכע װי כע זצנען אײנגעארדענט כדי צו קצ־
למשל דער העלד סאסנע װאס האט נען אבסערװירצן און אבצוהיטען די
לעצטענס בעקומען  4יאהר תפיפה און ארעסטאנטען אױף יעדען שריט ארן
האט קורץ פאר׳ן פערעפענטליכען דעם טריט.
אורטײל אראבגעשפרינגען פון ערשטען
מיר געזעגענצן זיך דאן מיט׳ן נא•
שטאק פון געריכט ,מיר כאפצן א קוק טשעלניק און מיש א גרופצ ארעםטאנ־
ארײן ד.־רך דעם קלײנעם עפעניננכ׳ טען מיט א ״דאװידזעניא׳ /צוגעבענ•
טהירע;‘ צום דאזיגען העלד און זעהען דיג באלד אז דאס מײנען מיר אינ־
אגג װי ער ליגט זיך ברײט צולצגט דרױסען אױף דצר פריי און נישט חכ־
אויף זײן געלעגער.ן
וחלילוז אין טורמע...
מיר בעזוכצן אויך א גרעסערע צע־
די טורמצ אין אלגצמײן מאכט אמת
לצ ,װאי מיר כאפען א שמועס מיט זעהר א גוטען אײנדרוק מיט איהר
די ארעסטאנטען װעלכע דריקען אויס אײנריכטונג ,זויבצרקײט און ליכטיג•
זײצר צופרידענהײט מיט זײער נ ײ ע ר קײט ,אבצר דאך װילט .זיך בעסער זי׳
הײם װאס איז זײ בעקװצמער פון זײ• צען אינדערתײם ,יאד ײ אין נישט אזוי
T
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פון דער קהלה־פערװאלטונג.

מען װעט נאך װעהלען.
אױך דעם קו־מעבדען זונטאג װעט
מען װעהלען צו דער פוחרים און פא־
בריקאנטען־באנק.
דארט װצט שוין נישט פארקומען
קײן דראסטישע סצענעם ,אהן פראטעם־
טען ,אהן אינטריגעס ,װעוולען װעט
מען אבער פארט.
װי איהר זעהט ,האבצן מיר דאנקען
גאט װאם צו טהון ,מען װעהלט ,וואס
מיר פרנסה ,װער מיר אנדערצ גצשעפ־
טען /אז מיר האבען פסדר װאהלען,
װאהלען און װאהלען...

איך האפ נישט געגלױבט מײנע
אויגען.
איך מוז מודה זײן ,אז װצן איך
בין גצװאויר געװארען ,אז די ״לירא״
ארדענט אײן א קאנצערט אין דעם
גרויסען זאל פון טעאטצר ״קאסינא״
בין איך געװען זעהר פעסימיסטיש גע■
שטימט ,דערפאר ,װײל איך װיל אז
די געזצלשאפט ,װאס האט זיך גע־
שטעלט אזא קולטורעלע אױפגאבע זאל
זיך פונאנדערבליהצן און מיט דצם
שריט האב איך מורא געהאט ,אז זי
װעט זיך רואינירען ,דערפאר װײל די
הוצאות זענען גרויסע און אוגזצר ױדיש
פובליקום װעט נישט אין א געניגענדער
מאס שטיצען און ממילא װעט זײן א
דצפיציט.
אױסגעלאזט האט זיך גאנץ אנדערש:
דצר גרויסצר זאל פון ״קןאסינא״ איז
געװצן איבערפולט פון געסט .װאס איז

געשעהן ,האב איך זיך געטראכט ,װעל־
כצר פח האט דא געװירקט ,אז דער
צולם זאל קומען אויף א ױדישצן קאנ׳
צערט ,פארדאן /אויף א קאנצערט װאס
איז אײנגעארדענט געװארען פון א
ױדישער גצזעלשאפט.
דצר עולם^ װאס איז דאך געקומען
האט זיך ענדליך איבערצײגט ,אז די
״לירא״ מיט איהר טאלאנטפולען דירי־
גענט פערדינט פולע אכטונג פאר איהר
גרויסער און װיכטיגער ארבײט ,אלע
זענען בצגײםטצרט געװארען זעהענדיג
אזא ריזיגע ארבײט און זענען אװעק
ענטציקט ,עס װאלט נאר געװען א
יושר ,אז עס זאל גישט בלײבען בײ
דער בלויזער בעױיסטערונג .נאכדעם
דארפצן קומצן מצשים ,זאל די ױדישצ
געזצלשאפט אבשאצען דעים אויפטהו
און ענדליך אונטצרשטיצען דאס דאזי־
גע אײנציגצ קולטורעלע װינקעלע בײ
אונז אין שטאדט.
מצן מוז אבצר מאכען נאך אײן
קלײנע בצמערקונג םײ דצם פובליקום
װי אײך די איניציאטארען .דאם פוב■
ליקום אז זײ זאלען נישט אזוי טומלען
און קלאפען מיט די הענד ,װען עס
דויערט אביסעל לענגער די צוגרײטונג
צו א נומצר און אויך די בעטײליגטע
אז צס זאל נישט אזוי לאנג דויערען.
אפער אין אלגעמײן מוז מצן אונ•
טצרשטרײכצן ,אז דצר קאנצערט האט
מיט זײן פראגראם ,װי אויך מיט דצר
גרויסער צאהל בעזוכצר איבערגצשטי•
גען אלע ערװארטונגען און איך האפ

צו דעו יװישער בעפעמןעתנג אין פוילען.
״קאאפעראטי•

דעם  14־טען ױני פײערען מיר דעם אינטערנאציאנאלען
װען טאג״.
אין דער צײט פון א שװערען װירטשאפטליכען קריזיס קומט אונז אױס
צו פײערען הײ־יאהר אונזצר קאאפעראטיװען ױם־טוב ,אין א מאמענט ,װען
די אזוי אויך גענוג אויםגעמאטצרטצ ארן פערארימטע יידישצ בעפצלקערונג
שמאכט אונטער דער אוגערטרעגליכער לאסט פון דצר יצצטיגער שװערער
צײט.
אזא קריטישער צײט װענדען מירזיךצו אײך ,ױ■
הענדלער ,לאנדװירטען ,ארבײטעראון אינטצליגענץ:
לאזט נישט אראב די הענר ,פאלט נישט ארײן אין קײן יאוש ■ שטימונג און
פערלאזט זיך נישט
א פשותפות׳דיגער

אויף

קײגעם,

נאר פעראײניגטזיך אלע צוזאמען

פרידליכער ארבײט צו פעריעסערעןאוןפערשטארקען

אײצר װירטשאפטליכען מצב.
די קאאפעראציע שטרעבט צו שאפצן א נײע װעלט ,גצבויט אויף די
יםודות פון סאציאלצר גצרעכטיגקײט ,שלום און אחדות .זי װארט אבער נישט
אויף דער פערװירקליכונג פון איהרע אידעאלען ביז לעתיד לבא ,נאר זי
פיהרט זײ בהדרגה דורך אין לעבען דורך איהר טאג-טצגליכער ממשות׳דיגער
ארײיט .אין משך פרן  90יאהר האט די קאאפעראציצ בצװיזען צי פעראײני■
גען אדום איהר פאהן העכער  70מיליאן מצנשצן פון פערשידענצ פעלקצר און
לענדער.
אױך מיר ,ױדען ,האבצן אין משך פון די לעצטצ  30יאהר בעװיזצן צו
שאפען אינצראל ׳ װאו ס׳געפונען ז׳־ך נור קאמפאקטע ױדישע פאלקס׳מאסען ,א
גרויסע און פצרצוױיגטע נעץ ױדישע קאאפעו־אטיװצן ,װעלכע זעגען דעו־
װיכטיגסטער און ממשות׳דיגסטער פאקטאר אין ױדישצן װירטשאפטליכען לע״
י ען און דער װירקזאמסטצר מיטעל אין קאמף פאר דער צקזיסטענץ פון די
ברײטע ױדישצ פאלקס-מאסען.
נאך א פיעל שטארקערע בעדײטונג האט פצקומען די ױדישע קאאפע■
ראציע אין פוילען אין משך פון די לעצטע  15יאהר זינט ס׳איז געשאפען גע־
װארען דער פערבאנד אץ דצר געדאנק פון קאאפצראטיװער אחדות האט
אנגעהויבען ארײנדרינגען אלץ טיצפער ארך טיעפער אין די רײהען פרן די
ױדישע פאלקם־מאסען אין לאנד.
אין משך פון דער צײט האט די ױדישע קאאפעראציע בצװיזצן צו
פעראײניגען אין די  600פערבאנדם-קאאפעראטיװען איבער  200טויזענד ױדי■
שע משפחות ארן צוזאמעקנלויבען א קאפיטאל פון  100מיליאן זלאטעס ,װעל־
כצ זענען פערטײלט אין דער פארם פרן קרעדיטען צװישען אלצ שיכטצן פרן
דער יחײשער בעפעלקערונג אין לאנד.
דאס איז דער כוח פץ קאאפעראציצ!
אבצר גאך שטארקער האט אונזער פעװעגונג בצװיזען איהר קראפט
דוקא אין דצר לעצטער צײט פון שװערען װירטשאפטליכצן קריזיס ,פון װעל־
כען די פצרבאנדם־קאאפעראטיװצן געהען ארויס נאך שטארקצר ארן פצסטער
וױ פריהער ,אומצטום ,װאו ס׳איז נאר פצרהאן א גצהעריגע פערשטענדניס
פון אונזצרע קאאפצראטיװצ אידצאלצן.
מיר װענדען זיך דאריבער איצט װידער צו דער גאנצער ױדישצר בצ-
פעלקערונג אין לאנד ארן פאדערען זי אויף:
פעראײניגט זיך ענגער ארום דער ױדישער קאאפעראציעו
פערשטארקט די מהנה פון די ׳ װצלכע װילען מיט אײגצנע פחות און
דורך געגענזײטיגער הילף שאפען פאר זיך א שענערע אין בעסערע צקזיסטצנץ:
געדצנקט ,אז אין אײניגקײט איז קראפט ארן אז נאר דורך אחדות און
ברידערליכקײט װעלען מיר אונזער ציעל דערגרײכען.

פערבאנד פון ר ױד שע ?ןאאפעואטיװע געזעלשאפטען
אין פוילען.
קאמפארט אײנגעארדצנטע צימערען.
אין דער קאנצעלאריע ערלעדיגט ה׳
ר .אש זײן אפיציעלצ מיסיע װעגען
אײנארדנען אין דער טורמע א שטענ־
.דיג .כית׳תפלה ,װאו די ױדישע ארעס־
טאנטען זאלען פון צײט צוז צײט הא־
בען די מצגליכקײט צו דאװצנען ,צו
זאגען תהלים א .ד .גל.
דער נאטשעלניק האט גלײך גע־
שטעלט צו דער דיםפאזיציצ פון רא•
מיעע אויגצן נישט געגלויגט.

צי איז מאכעץ ליאדעם א מלאכה
אדער אחכממ

בינאט א ספצציצל צימער און אין די
נאהנטםטצ טצג װצט שוין אין דער
טורמע אײנגעארדענט װערען אזא מנין־
שטוב.
ארויסקומענדיג פרן דער טורמע הא־
בען מיר פרײע מענשען דאך אנדערש
אבגצאטצמט אזוי װי מיר וואלטצן זיך
בעפרײט פון א שװערען קאשמאר...

ש .פראנק
צי ליאדצס מאכען איז א מלאכה אדער
א חכמה?

ער שח׳ט אויף כשר...

אין רעדאקציע האבצן זיך געװאנדצן
צסצן ליאדעס איז בעשטימט נישט
קײן מלאכה ,אויך איז עס נישט קײן אביסעל ױדישע פצלי-מלאכות מיט א
גרויסצ חכמה ,יעדער װאס האט א פאר ביטערצ טענה אויפ׳ן אדרצס פון א
גראשען קען די קונץ .אבער מאכען די היגצן ױדישען שוחט װאס האט א הויז
ליאדעס זצהט איהר דאס איז שוין א אויף דער װארשאװער גאס און בצ■
הארבצ שאלד :,צי איז עס א מלאכה שעפטיגט צו זײנצ אונטערנעהמונגען
אויסשליסליך נישט קײן יידישע בעלי■
אדער א תכמה ?
מלאכות.
איך רעד דאס אקצגען דצם ,װאס
מיר זענען הײנט אויף צרות ,טענהץ
לעצטענ׳ם האבצן די ליאדע־מאכער בע־
קומען פראטאקאלען דערפאר ,װאס זײ רי ױדישע בעלי ■ מלאכות ,מען בויט
האבען נישט קײן ״קארטי זשעמיעשל■ נישט ,דער קריזיס איז גרוים ,מען האט
ניטשע״ אלס דיפלאמירטע בעלי־מלאכות .נישט פשיט אויף קײן ברויט ,אויף די
די אײגענטימער פון די ליאדעס• מלוכה־אונטערנעהמוגגען גיט מען אונז
פושקעס זצנען דעריבער זעהר בעזארגט .נישט קײן ארפײט און די גאנצע האפ•
ביז-איצט האבצן ױי געװאוטט ,אז מא־  .נונג האבען מיר צו בעקומען ארבײט
כען אביסעל ליאדעס אין דער זומער■ בײ פריװאטע אונטערנעהמונגען.
אונזצרע אחינו בני ישראל טראכטען
צײט איז א חכמד ,.װארום די הײנטיגע
צײטען װען קײן בעסערע פרנסות זע־ אבער נישט ארײן ,װצן זײ האבען
נען נישטא און פון די ליאדעס קען א שטיקעל ארפייט ,אז זײ זאלען אונ־
מען בצקומצן א פארגראשען און פצר־ טערשטיצען זײערע אײגענצ ברידער
דינצן אױף ברויט איז עס א גרױסע בצלי־מלאכות ,זײ האבען נישט די
חכמה ,װען אבער פאליצײ לאזט דאם געזצלשאפטליכע פערשטצנדניס און דצ־
נישט מאכען און שרײבט פראטאקאלען ריבער ביטערט אונז נאך מעהר ,אויף
איז ביטער ,װערט עס א מלאכה און דעם שוחט ,װאס לעבט אויסשליסליך
אױב א מלאכה װעט עס ארײן אין די פון ױדישע גצלטער און אפשר א דאנק
שוסטער-פאנק ,װעט עס ממילא ליגען דעם איז ער געקומען צו אנ׳אײגען
אין דר׳ערד אזוי װי אלע מלאכות און הויז און איצט װען ער האט ארבײט
בעשצפטיגט ער נישט זײנע אײגצנע
מצן װעט שוין נישט פערדינען.
װי מען שמועסט זאל זיך װענדען א ברידער איז א הימעלשרײענדע עולה
דעלעגאציע פון די ליאדעס־מאכער צום פון א ױדישצן שוחט געגצן ױדישצ
העכסטען טריפונאל מיט אנ׳אנפראגע ,בעלי״מלאכות.

פרײטאג ,ד 12 .ױגי 1931
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זונטאג רעם  14ױני ד .י .פאלט
אויס דער אינטערנאציאנאלער קאאפע־
ראטיװער טאג ,װאס װערט געפײערט
אין דער גאנצער װעלט אלס יום־טוב
פון די קאאפעראטיװע בעװעגונג.
אויך בײ אונז אין פוילען װערט
דער דאזיגער טאג געפײערט ,בײ די
קריסטליכע װי אויך בײ די ױדישע
קאאפעראטױוע בעװעגונג,
הײ-יאהר װערט אין די יח־ישע קא־
אפעראטיװע בעװעגונג בעזונדערס גע־
פײערט צוליעב דעם צעהן יעהריגען
יובל פון דער ױדישער קאאפעראטיװער
בעװעגונג אין פוילען.
אין טשענסטאכאװ האט די איניציא־
טיװ גצנומען צו פײערען דעם קאא־
פעראטיװען־טאג די האנדװערקער-באנק
און האט צו דעם צװעק צונויפגצרופען
א גאנצע רײהע פארשטעהער פון קאא־
פעראטױוע ,קולטורצלע און בילדונגס־
אינסטיטוציעס װעלכע האבען בעשלא■
םען צו נעמען אנטײל אין דעם קאא־
פצראטיװען טאג מיט פאלגענדען פראג־
ראם :
 ioאזײגער פריה קומט פאר אין
לאקאל פון דער האנדװערקער ■ באנק
אלעע  12א גרויסע אקאדעמיע ,אויף
װעלכע עס װעלען ארויסטרעטען מיט
רעדעס מענינא דױמא די ה״ה ד״ר ל.
אש ,פראפ.־מינצער ׳ א .עפשטײן ,ש .ניע•
מיראװסקי ,ש .פראנק ,דאן װעט פארקו•
מען א גאסען צוג מיט׳ן אנטײל פון
mmimmmmiwmו—— !■łii'111nmiiwnłin׳ןןןןוווו ו ■’׳ז.־׳'■-/.
מו ט ע ר ס מוזען טראכטען צו פערמײדען
יעדע מעגליכע שטוהל־פערהאלטונג דררך
דצם געברויך פון ביטער־װאסער
Franciszka Józefa

 isאל« ג«ז«ל«ן אדזן
איגטערשיר פון פאלו
לויט׳ן צעכען געזעץ מיזען אלע מײס־
טער׳ס װי געזעלען ,בעזיצען די געהע•
ריגע קװאליפיקאציעס בעשטעטיגט דורך
דער האגדװערקער-קאמער אז זײ האבען
געענדיגע א דערגענצונגס-שולע.
פאר די יעניגע געזעלען פרויען אץ
מענער עלטעו־ פון  18יאהר װאס האבען
אזא שולע נישט געענדיגט פאר װעלכע
עם שטצהט פאר א קאטאסטראפע ,װצרט
לויט׳ן בעשלוס פון דער האנדװערקצר•
ק ^ עי׳

א ײנג ע או ד ענ ט ,נאר
X

קאאפעראטיװע ,צעכאװצ און שול־פעה־
גער ,מיט דצר בעגלײטונג פון א מי־
ליטער ארקצםטער.

X

דאס
X

י אזזו ,א צ װ ײ װ א כ ענ דיג ע ר ?ןװט.
די אלע וואס װילען בצקומצן א בע•
שייניגונג זיך צו קצנען שטעלען צום
עקזאמצן דארפען זיך אײנשרײבען ביז׳ן
»15טען ױני ,פרן  6ביז  8אװענד אין
דער האנדווערקער< שולע גארנצארסקא
 ,io| 8מיטברענגענדיג א דאקומצנט.
פערװ .פ מ דער דע רגענצובג ם־ שולע.

דעזולטאט פון די ןאננועס־װאז־ד
טשענסטאבאװ.
XX
לען איןי
י
דער צגדגילטיגצר רצזולטאט פון די
קאנגרעס־װאהלען אין אונזצר שטאדט
איז פאלגענדער :
פון די  793שקל ־ קויפצר װאס הא־
בצן געהאט װאהל ־ רעכט האבען גע־
װעהלט סך-הפל  - 392דאס הײסט ציר-
קא  50פראצ .פון װעלכע צס האבען
בצקומען :נומ - i .על המשמר 102 -
שטימען ,נומ 2 .עת-לבנות  8 -שטי־
מצן ,נומ 3 .״מזרחי״  , 44 -נומ 4
רעװיזיאניסטען  120 -שט ,.נומ5 .
ארבײטער־בלאק  lis -שט.

אלגעמײנע פערזאמלונג פון
״עזוה״.
קומענדצן מאנטאג דעם  15ד .ח.
 4אזיעער נאכנןיטאג קומט פאר אין
אײגצנצם לאקאל די יעהרליכע אלגצ־
מײנצ פערזאמלרנג פון היגען פרױען•
פצראײן ״צזרה״.
דער דאזיגער פצראײן איז שוין אין
אוגזער שטאדט גצנוג פאפולצר און
בעקאנט מיט זײן װיכטיגער טצטיג•
קײט לטובת דצר ארצמצר און קראנ־
קער װדישצר בצפעלקצרונג ,צװישצן
װעלכצר צר פערטײלט לעבצנס־מיטעל
פראדוקטען און פצרשידענע ערקװי־
קונגצן ,װינטער װערט אויך דורך
״עזרה״ גצזאמעלט מלבושים און װעש
װצלכצ װערען פצרטײלט צורישען די
נויטבעדערפיגע.
צס אונטערליגט נישט קײן צװײפצל
אז די היגצ ױדישע געזעלשאפט װעט
זיך װאם מעהר פצראיגטערעםירען מיט
דעם דאזיגען פעראײן װצלבע,,־ האט
גענוג װיכטיגע אויפגאבען אדורכצו־
פיהרצן.

אלגעמײנע פע ח א מלעג פןן פאב־
ריזןאנטען און סוחדיט־פערא״ן.
מיר האבען שוין מיטגעטײלט אז
קומצנדצן זונטאג דעם  14ד .ח .קומט
פאר די יעהרליכע אלגעמײנצ פצר־
זאמלונג פון דער יידישער קאאפערא•
טיװער סוחרים • און פאבריקאנטצן■
באנק.
דער דאזיגער קרעדיט-אנשטאלט האט
זיך אין משך פון זײנצ עטליכצ יאהר
צקזיטטענץ שוין טיצף אײנגצבירגערט
צװישען דער היגצר ירדישצר געזעל•
שאפט ,איפערהויפט אין די קרײזען
פון סוהרימ§ ארן אינדויסטריעלער ,װאו
ער װעט פעררצכענט אלפ דער פאפו■
לצרסט־^ר אנשטאלט אױף דצם געביט.
אויף דער אלגעמיינער פערזאמלונג
דארפען אומבעדינגט זײן אנװעזענד
אלע מיטגלידער פון דצר באנק פדי
זיך געגויער צו בעקענען מיט איהר
טעטיגקײט און די פצרספעקטיװצן אויף
להבא ,אז די באנק זאל װאס מצהר
זיך ענטװיקלען לטובת דער היגער ױ־
דישער געזעלשאפט.

דעו סימפאנישעו ^נצעוט פון דער ״לױא״.
דצר סימפאנישער קאנצצרט פון דער
״לירא״ פצרגאנגצנעם מיטװאך האט
אהן איבצרטרײבצן איבצרשטיגען אלע
ערװארטונגען.
דאס ײדישע טשצנסטאכאװ געדענקט
פמצט נישט אזא ריזיגען ערפאלג פון
א קאנצערט׳אונטערנצהמונג ,בצת װעל■
כער דצר גרצסטצר זאל פין אונזער
שטאדט ,ראס ״קאסינא״־טצאטער איז
געװען איבצרפולט.
דאס אלײן האט שוין פאר׳ן אנהויב
פונ׳ם קאנצערט בעװיזען ,אז דאםמאל
האט די ״לירא״-פערװאלטונג פערשטא•
נען איהרצ אויפגאבצן אין איצטיגען
מאמצנט .דערימיט זצנצן דצרגרײכט
געװארצן גלייכצײטיג צוויי רצזולטאטען
אין דצר עישטער רײהצ איז דער קאנ־
צצרט געויארצן צוגענגליך פאר ’ די
ברייטע קרײזען פון דער היגצר ירדי•
שער געזצלשאפט ,װאם עם בצדײט א
גרױסען מאראלישען צרפאלג ארן פון
דצר צװײטער-איז פערהאן געװצזצן
אויך א גרעסערצר מאטעריצלער נוצצן,
װאס װצט אויף א לענגערצ צײט גע•
בען די מעגליכקײטצן צו אונטצרהאל.
טען די צקזיסטענץ פון דער ״לירא״
אין דצר איצט אזוי שװצרצר אץ קרי■
טישער צײט.

אין אנהויב פון קאנצערט איז אויס•
געפיהרט געװארען אלם אײנלײטונג
דער אזוי ■ גערופענער הימן פון דצר
דיריגענט פראפ.
קאמפאזיציצ פון
זאקס ,מיר זאגען דצר אזוי ■ גצ׳
אײ■
הימן ,װײל דער
רופעגצר
גצנטליכצר הימן מיט װצלכען צס פלע־
גצן זיך אין אלע צײטען פון דצר צקזיס•
טענץ און דרײ מאליגצר װידעראויפ•
לעבונג פון דער ״לירא״ אנהויבצן אלצ
קאנצערטען ,איז גצװצזצן ביאליק׳ס
״משמר הירדן״ .מיט דעם דאזיגצן
שעהנצם פול-קליננענדצן ליד ,פלעגצן
שטענדיג װצרען אײנגצלײטעט די ״לי■
רא״ קאנצערטען ארן מיר וױיסצן נישט
פארװאס דער דאזיגצר הימן איז איצט
פצרטוישט געװארצן אויף א נײעם.
האט מען בצשלאסען צו דצרהאלטען
דעם אמאליגען כאראקטער און נאמצן
פון דער ״לירא״ האט מען צוליעב דצם
אלײן געדארפט איבערלאזצן דעמזצל•
בען הימן ,װעלכצר איז נאך אונזצר
מײנונג דער פאסיגסטצר.
נאך דעם הימן זענצן אויסגעפיהרט
גצװארען א רײהע שצהגצרע און גע־
נוג שװצרע נומצרען ,װי ״גוט מאר■
גצן״ פון װערנער ,סימפאניע ה-מאל
פון שובצרט און ראסיני׳ס אװוערטור
פון דער אפערע ״װילהעלם טעל״.
די דאזיגצ נומערען אויסגצפיהרט

״טשענסטאכאװער צײטונג״ נר24 .

װי ר ו פ ט מ ע ן ד א ס

M y d łe m

w y m b ic m e m
— x ro sd n
z drogich zamorskich tłuszczów roSlinnych, oraz z aromatycznej fran— cuskiei i amerykańskiei żywicy
jest słynne mydło ..Kołłontay z prałką“: iego nrzyientny zapach, oraz obfita glicerynowa piana, nadaje bieliźnie ten sani miły zapach. Mimo
to mydło .Kołłontay z pralka“ nie
jest drogie szkoda więc doprawdy
wydawać pieniądze na coś innego
Dajcie lepiej Szanowne Panie, zaoszczędzony grosz swym dzieciom
“A jeżeli mydło ..Kołłontay z pralka
•Panie zadowoli, wówczas proszę wy
próbować także doskonały i tani pro.szek mydlany .,Boraxil“ (pod gwa• chlorku), co Szaי rancia bez tlenu
nownym paniom da znowu możność
׳dalszego oszczędzania. Dn namacza
Koł״ nia bielizny używajcie zawszełontay‘a sode do bielenia“.

דער אורטײל לויטעט:
און איך פרעג דאריבצר :װי

0 H E
Zastępca: I. Lew kow icz, C zęstochow a, N arutow icza 15.
האט מיר צרזאמען מיט מײן
Złoty m edal na w ystaw ie w K atowicach 1927,

Smoła Koednkacjlna I Miksie

KURSY JUYKOWE

z prawam i szk ół państw ow ych

pl. Leona Wajnuloki

Zofji W ajn sz to k ó w n y

w O zęstooliow ie,
Na czas m iesięcy let nich organiżują się sp ecjaln e

komplety wakacyjne dla maturzystów

E gzam iny w stępne do w szystkich
klas odbyw ają się system em lekcyjnym w ciągu m. czerwca.
Dla niezam ożnych ulgi

i w ybierających się zagranicę PoUWAGA: D o przedszkola przyjczątek
w ykładów w p o ło w ie b m.
m uje się d zieci od lat 3 ch.
Z głoszen ia i inform acje uskutecznia kancelarja szk oły P iłsu d sk ieg o
13, (II brama II piętro) co d zien n ie od 8 — 1 i o d 17—:19.

ריגצן ױבל פון דער װילנער טרופע,
די וױלנעו טחפע איז
װאו צס װעלצן געלעזען װצרען בע־
טשענסטאבאװ.
גריסונגצן פון א רײהצ קולטורצלע
דאס פעסערע ױדישע טעאטער״פוײ־ גצזעלשאפטצן.
דאס אנקומען פון דער וױלנער טרר■
ליקום װעלען די טצג האבען אין טשענ־
סטאכאװ טײצרע ליבע געסט ,נעמליך פצ אין אונזער שטאדט האט ארויסגצ•
די װילנצר טרופע ,וראס װעט ביי רופען גרוים פרײד גיי די ױדישצ טע•
אנצוקומצן פון מיניסטערױם
אטער ליפהאבצר?.
אוגז גאםטראלירען עטליבע טעג.
דער ה׳ װײנשטאק גצנומען
פרײטאג װערט געגעפען דאם מײס״
טערװערק פון ד .צערגעלטאן ״דער
TĘPI M O Ł g w ZARODKU
טוייער״ ,װאס איז גצשפיעלט געװא־
רצן אין װארשא א רײתע חדשים
מיט׳ן גרעסטען ערפאלג.
שבת װערט געגצבען די הערליכע
פיעסע ״שוןארצצ גצטא״ װאס האט
ארויסגערופען ענטציקונג אין דער טע•
Y- C Z Y S T Y - i K O N O H I C z S
אטצר װעלט.
זונטאג װצרט געגצפצן די לצצטצ
פארשטעלונג גצװידמעט דעם 15־יעה-
X

X

דורכ׳ן כאר און דורך דער ארקעסטער רונג פון דער דאזיגער שװערער שא־
איז אהצרגעשטעלט געװא־
דערבײפונג,
זענען אין אלגעמײן זעהר שעהן און
װעלכעאיך,
בצמערק
גענומצן ,איבער אלצ
רעלאטיװ
׳
רען
פולשטצנדיג נעלונגצן אהצרגעגעבען
צנטפערן מיטץ איבערגעפען
ערװארטונגצן.
גצװארצן.
עס האט זיך בעזונדער׳ס נולט ארויס•
געװיזען די גרויסע אנשטרצנגונג און
לײטונגפון דיריגצנט
ה? זאקס ,א דאנק װאס צס איז מא־
מצנטצנװײז דערגרײכט נעװארען גלענ־
צענדע אויםפיהרונג פון..דצר דאזיגער
קלאסישצר מוזיק.
אױב אײנשטודירצן א כאר פון אזא
זינגער פערלאנגט א
היבש ביסעל ארבײט און אנשטרענגרנג
דערפיהרט צו דצר
פולשטענדיגצר הארמאניע ,פערלאנגט
נישט װײניגער מיה דאם צונויפגיםצן
אינאײנעם דעם כאר מיט דער ארקעם׳
טער ,כדי פון דצמ אלעם ארויסצופיה־
םצעגצ אײן גאנצע
שאפונג בײ אײנהײטליכער און גענויצר
טעכניש־הארמאנישצר צרנויפגיםונג פרן
װאקאלצ און מוזיקאלישצ טײלען.
אז די דאזיגצ שװצרע און שטארק
פעראנטװארטליכע אונטצרנעהמונג איז
דעם ה׳ זאקס פולשטענדיג געלונגען
האט בעװיזען די צוױיטע טײל פונ׳ם
קאנצערט ״װאלפורגס׳נאכט״ פון מצנ־
דצלזאן.
מיר זצנען גצזצסצן און גצשטוינט
בעסער גצזאגט געגאפט פון דצר פראכט־
פולצר און מײםטערהאפטער אויספיה־

עס איז געװעזען א גצנוג דרײסטצר
שריט צוצוטרעטצן אויסצופיהרען אזא
שװצרע קלאםישצ שאפונג ,אבער זי
איז ארויס זעהר געלונגען ,װאס עס מוז
ורערען דורך אלצ װארים אפלאדירט.
די סאלא־נומערצן אין צװישען־געזאנג
אויסגצפיהרט ז־ורך די ה״ה צדעליסט,
שמיד און גראבינצר ,זענצן גצװצזען
זעהר שצהן אין האבען בצװיזען ,אז
די דרײ בײ אונז זעהר בצקאנטע זינ•
גער בילדצן די פילארען פון כאר.
בײ דצר מוזיקאלישצר טײל האבצן
זיך זצהר אויסגצצײכענט די פידלער,
װעלכצ האבען צהרליך פערדינט די
פולסטצ אנערקצנונג און דצם ריכטיגען
דאנק װאס צס האט זײ איבערגעבען
דער דיריגענט ה׳ זאקס ,װצלכצר האט
אזוי ארוט געװאלט װײזען ,אז ער
טײלט זיך מיט זײ מיט די ריזיגצ אפ■
לאדיסמענטצן.
די בלומען ,װאס זצנצן דעם ה׳ זאקס
איבצרגעבצן גצװארצן אלס אויסדרוק
פון דאנקבארקײט זענען דאםמאל גצ׳
װעזען צונויפגצבינדען מיט דער פולס־
טער אנערקענונג פון דצר היגצר ױרי•
שער גצזעלשאפט.

ביז ה ײ נט האב איך נישט גצװאלט דאס שמוץ ארויםשלעפצן אויף די
שפאלטצן פרן דער פרעסצ ,איך האב עס גצװאלט ערלצדיגען אינצרליך אויף
א געזעלשאפטליכצן אופן.
מיט העכצר  2יאהר צוריק האב איך דעם ענין איבערגעגצבען צו ענט־
שײדען דער יח־ישצר ״ראטמענער־קאלא״ ,אבצר עס זענצן אװעק אנדער־
טהאלפצן יאהר און זי האט קײן אורטײל  -איך װײס נישט צוליעב װאס
פאר א סיבות  -נישט ארויסגצגצבען.
איך האב זיך דעריבער גצװאנדען צו דצר ארטיגער צױניסטישצר אר•
גאניזאציע ,אז זי זאל מאכען א פארטײ־גצריכט גצגען ה׳ וױינשטאק.
שוין פאר פורים האבען זיך די פצרהאגדלונגען ארום דער בצשולדיגונג
פצרענדיגט און קײן אורטײל איז װידער אין פערלויף פון  12װאכען נישט
ארויסגעטראגצן גצװארען ,ערשט פאר  2וואכען פרײטאג האט זיך דאס פאר-
טײ־געריכט ״דערמאנט״ אין דעם ענין און ארויסגעגצבצן דעם אורטײל
צפענטליך.
דאס אלזא בעװעגט מיך אויך ארויסצוטרצטען װצגצן דצר זאך אץ
דער עפענטליכקײט.
קודמ פל מוז איך אנװײזצן ,אז די לעצטצ דרײ חדשים זצנען די בצ-
ציהונגען גצגען מײן פצרזאן מצד דער צױניסטישער ארגאניזאציצ פערשארפט
געװארען אין צוזאמצנהאנג מיט דער לעצטער װאהל־אקציע צו דער קהלה,
און אזוי װי אײניגצ פערזאן פון דצם פארטײ־געריכט זצנען גצװען די אנ•
פיהרער פון דצר װאהל־אקציע מצד דצר צױניסטישצר ארגאניזאציצ ,קען איך
מיר דערלױבען צו צװײפלען אין זײצר אביעקטיװיטצט בנוגע מײן פצרזאן.
אז דער ה׳ װײנשטאק האט מיך גישט געמסר׳ט,
דען קצן מען אנרופען דאס ,װאס לויטזײן
שריפטליכען פצרלאנג האט דצר צענטראלצר קלײנהענדלער־פצרבאנד זיך גע־
װאנדצן צו דער קעלצצר װאיצװאודסטא ,אז אזוי װי איך שמואל ניצמיראװ-
םקי בין שעדליך פאר דצר געזעלשאפט ,זאל מצן מיך דצריבער יעז ײטיגצן
פון די געזעלשאפטליכצ אינסטיטוציעס און די אינסטיטוציעס ,װאו איך אר־
בײט זאלען געשלאסען װצרצן?!
אזא שריפטליכע װענדונג ,צוליעב װצלכצרעמ
װי דען רופט מצן אן
פאמיליע געדראהט ארויסגעשיקט צו װערעןפון
פוילען און נאר א דאנק דער בצשײניגונג פון דער קהלה ,ראבינאט ,געזעל•
שאפטליכע אעטטיטוציעם און אנגעזצהענע צירגער ,דערונטצר זאגאר מעה■
רצרע קריסטען ,איז מיר געלונגען אבצװוארפען דעם דאזיגצן בלבול.
װי ד ק קאן מצן אנרופצן אזא שריפטליכצ ״ביטצ׳ /מיט װעלכצר ה ,
װיעשטאק האט זיך געװאנדצן צי דער קעלצצר איזבא • סקארבאװע ,אז זײן
אײגענער װיצע־פארזיצער ה׳ דאנקאװיטש איז משוגע גצװארצן ,דעריבער
זאל מען דאנקאװיטשען אויסשטרײכען אלס כיטגליד פון דצר קאמיטיע און
אויף זײן ארט זאל מען נאמינירען איהם  -װײנשטאק׳ן ,און װען דער ה ׳
דאנקאװיטש האט זיך דערװאוסט װעגען דאזיגען בלבול ,האט דערזעלבצר ה׳
וױינשטאק איהם ערקלערט ,אז נישט ער ׳ נאר דאמ האפ איך צוזאמצן מיט
דער האנדװצרקער-ארגאניזאציע אבגעטהון אזא שטיקעל ארבײט.
צס איז מיר אבער װידצר געלונגען א דאנק דצר דעלצגאציע מיט׳ן
דו׳ ד״ר גײסלער אין דער שפיץ פצסטצושטעלצן פײם נאטשצלניק פון םקארב,
אז טאקע ה׳ וױינשטאק האט אבגעטהון די דאזיגע ״מצוה״.
און נאך א פאקט :אין זײנצר צײט זענען די קלײנהעגדלער אויפגעפא•
דערט געװארען אויסצוקויפען דאפעלמע פאטענטען  -בעזונדער פאר ארבײט
און בעזונדצר פאר שטצהן אויפ׳ן מארק .צוזאמצן מיט א דצלעגאציצ בין
איך דעריבער דאמאלס געפאהרען נאך װארשא ,פדי אױסצופועל׳ן אין מיניס•
מערױפ ,אז אין אזא פאל זאל געניגצן אײן פאטענט .א דאנק דער מיטוזילף
פון ג .דצפוטאט ה׳ פארבשטײן איז אונז גצלונגען דעם ענין אויף א צופרי־
דצנשטעלצנדען אופן צו ערלעדיגצן .אײדער אבער צס האט נאך בעװיזען
א צירקולאר װעגען דער דאזיגער הנחד ,.האט
דאן אבגע׳
איך האב זיך
אויסנוצצן דאס ,װאם
זאגט פון קלײגהענדלער-פעראײן און האט ארויםגעלאזט א ״מאניפצסט״ צו די
קליינחענדלער ,אז אין צװאנג פון אוימקויפען וױיטצר דאפצלטע פאטענטען
בין איך שולדיג ,און װידצר האט מיר דאמאלם געגליקט ,װאס איך האב גע•
קענט בעװײזצן אלע דאקומענטען װעגען אונזצר אינטצרװענץ לטורת דצר
זאך און דערצו נאך איז טאקי באלד אנגעקוגזען דער צירקילאר ,אז עס גע•
ניגט נאר אײן פאטענט ,און די דאזיגע הנחה איז אויך גילטיג ביז׳ן הײנ־
טיגען טאג.
װי דצן רופט מצן אן דאם ,װאס פצת איך האב מיט עטליכע יאהר
צוריק גצזאמעלט בײ אונז אין שטאדט פאר׳ן קרן־היסוד אנ׳צרך פון  9טוי■
זענד דאלאר ,װעלכצם איז גצװצן פשוט א רעקארד סומע פאר גאנץ פוילצן,
האט דער ה׳ װײנשטאק ,דצר ״גוטצר״ צױניסט ,נישט קצנצנדיג מיר פערגי•
נען אזא׳ ערפאלג ,פערשפרײט קלאגגצן ,אז איך האג די גאנצצ סומצ געזא־
מצלט אונטער טעראר.
איך אויף אזצלכצ בלבולים
אז אריף להבא װצל
צו דער פראקוראטור.
די דאזיגע צטליכע פאקטען קצנצן דינצן אלס געניגענדער בעװייז בנוגע
זײן ״צהרליכצר געװיסצגהאפטער״ אויפפיהרונג בנוגע דעם כלל און בפרט
געגען מײן פערזאן ,זאל דעריבצר די עפצנטליכע מײנונג ארױסטראגצן איהר
אורטײל און זאגצן -
װי רופט מצן דאם אלעם אן ? !

ש .ניעמיראװםקי.

םאנדאלען,
צום זומער־
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אין

קאאפ.

R

^ ?

הורט.

פדיהמארגען־לאמ שען
^ ^
Jy
U 1.

צו מעסיגע פרײזען

רעיעלע אויםפיהרונג.

נײער מאדק 2
טעל360 .
דעטײל.

PRZEMYSŁOWA DLA ZYDOW־SZKOŁA RZEM,
w C zęstochow ie, G arncarska 8-10
przyjmuje zapisy do wszystkich oddziałów od d n ia
15-go maja.

Ilość miejsc ściśle ograniczona.
Kancelarja czyn n a co d zien n ie od go d z. 9-ej do 1 -e j po p o ł.

טשעגסטאכאװער צײטונג 24

דער היגער

שטאדטישער ?ןאמיסאר

נאמינירט אלס"קןעלצעד
װאיעזואזא.
X

וויצע־

T

דער היגער שטאדטישער רעגירונגס־
קאמיסאר ה׳ בראטקאװסקי איז איצט
נאמינירט געװארען אלס װיצע װאיע־
װאדא אין קעלצער װאיעװאה־שאפט,
אויפ׳ן ארט פון ביז איצטיגען װיצצ־
װאיעװאדא ד״ר קרעבל.
װער עס װעט איבצרנעמען דעם
אמט פרן היגען קאמיסאר איז פארלוי־
נאך אונבעװאוסט ,יעדענפאלס
פיג
װעט דער ביז איצטיגער קאמיסאר
פארלויפיג נור צופאהרען אין קעלץ
ביז עס װעט נאמינירט װערען אנ׳אנ־
דצרער קאמיסאר.
די טעג װעט שוין פארקומען די
אפיציעלע גצזצגנונגס־זיצונג פון דצם
קאמיסאר מיט דעם בײראט.

פעואײן פון עלעקןטרישע אינסטא־
לאטאוען אין טשענםטאכאװ.
צוליעב דעם װאס די היגע עלעק־
טראװניע האט לעצטענס אנגעהויבען
אדודכצופיהרצן פצרשידצנע עלצקטרי־
שצ אינסטאלאציאנס ׳ ארבײט ,פצראװ••
זאכצנדיג א גרויסצ קאנקורענץ די הי־
גע אונטצרנצהמצר פון צלעקטרישצר
אינסטאלאציע  -האבען די לעצטע גע■
גרינדעט א פעראײן װצלכער װעט זיך
שטעלצן די אויפגאבע אנצוהיטען זיי־
ערע אינטצרעסען און פצרקלענצרצן
די פערכאפערישע| אפעטיטצן פון דצר
הינער עלצקטראװניע.

זײן בײ אונז פרײטאג און שבת אויף
גאםטראלען ,װצט דצר קאמיטעט אײנ•
ארדנצן זונטאג דעם 14־טצן ד .ח .א
פײערליכע אויפנאהמצ פאר דער טרו־
פע ׳ צס װעלען געהאלטען װערען בצ־
גריסונגען און די טרופע װעט געבצן א
ספעציצלע פײערליכע פארשטצלוע,
װאס נעמט ארום פמעט ד ע ם| גאנצצן
רצפצרטואר פון רי װילנער.
צום קאמיטצט געהצרצן פארשטעהער
פון א רײהע געזצלשאפטליכע קולטו־
רעלע אינסטיטוציעס צװישען זײ אויך
אונזער מיטארבײטער ה׳ קרצמסקי.
די געזעלשאפטען װאס װילען צושי־
קצן שריפטליכצ בצגריסונגען דארפען
זײ שיקען אויפץ אדרעס פון ״טאז״
אגראדאװצ  12צום סעקרצטאר ה׳ י.
ראזינער.
נאך די פײערליכע פארשטעלוננ װצט
לכבוד דער טרופע אײנגעארדענט װע־
רצן א באנקעט.

זער

ג עו עו ובי
X

T

געגדינדעט א קןאמיטעט צז פײעון
דעם  15־יעהױגען ױבל פון דער
װילבער טרופע.

פזן ױד .לאנדװיסענשאפט־פעראײן.

 15יאהר ווערט ,זינט עס איז גע־
גרינדצט געװארצן די ״װילנער טרופע״.
אין אלצ שטעדט פון פױלען װערצן
גצגרינדעט ױבל־קאמיטעטצן צו פײערן
דצם ױבל פון דער װילנצר טרופע.
אזא קאמיטעט איז אויך געגרינדעט
אין טשצנסטאכאװ .דער
געװארען
קאמיטצט װעט אויסנוצצן די געלצ■
גענהײט װאס די װילנער טרופע װצט

אויף די לצצטע פערװאלטוננס־זיצונג
האט זיך די פערװאלטונג פון פצראײן
קאנסטיטואירט אויף פאלגצנדען אופן:
פרעזעס :דענט .ה .לײזצראװיטש,
װ .פרעזעס :ז .בראנדלעװיטש ,סעקרצ־
טארען :ל .װײנשטאק ,א .גאלדבצרג,
קאםירעו־ :א .רזשאנשינסקי ,לײטצר פון
דער טוריסטישער סעקציע :אינז .קיסין,
פרצסע־לײטער :ש .פראנק.

ד ז ^ ג ק ז א ג ו נ ג ♦
אונזע ר ה אר ציג ען דאנק צריקען מי ר אויס דצם זעהר חשי ב ' ז ד״ר פרענקעננערג פאר
ז ײן אריפריכטיגצ און ראדיקאלצ הילף ,װאס צר האט ג עג צ ב ען מ ײן פרוי ,וועלכע האט ג עליט צן אוי ף
א ק^פ־קראנקהײט און די שפיטאל־פראפצסארצן אין קראקא האבצן איהר ^ בגצז אג ט דאם לצכצן און
נור א דאנק די מיהזאמצ אוין אנג צ ש ט ר צנג ט צ קוראציצ פון ד״ ר פ רענ ק ענ בצ רג האט מ ײן פר ױ צוריק

מאריא קאהן,

דצרמיט זענצן מיר מודיצ אונזצר ג׳ קונדשאפט ,אז

לער־שטובען
גינםטיג אױף א װאױנמג עװענטועל
אױף א װערקשטאט ש ױן צו פ ע ר דינג ען.

|י«רעד אוײגינעלער דאק אטאניאקאל־זארע ‘
H
< 3י ע ל י ר ל א >
יa
I

ע ר קונדיג ען בײם סטרוזש גארנצארסקא . 12

פרן די

ךי פערװאלטונג

פון בית ־ לחט

נוצליכצ

T

־

־י

אוץ איז פערזעהען מיט א פאכריק פלאמנע.
דער אויפדרוק און די פלאמבע גאראנטירען די פולװערטיגע
אויף װאס מיר בצטען אכטונג צו גצבען בײם קויפצן.

זאל זײ ג ^ ט ג ע ב ען ג עזונ ד און הצלחה
ױדי ש ע בעפעלקצררנג.

אין ז ײער װ ײ ט ערדיג ע

ארבײט לטובת

דוד אלי רוג

*מ

פרוי
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אויםארבײטונג,

Z a k ła d y S o£ v ay w P o l s c e
O d d z ia ł w C z ę sto c h o w ie
ul. H a n d lo w a 3, tel. 5-23

IRB lodoie.

Wielki wybór.

װארשא ,אין ױ ני . 1331

א כ ט ו נ ג  :שולדיגצ אין פערשפרײטען פאלסיפיקאטען אלס אונזצר
אריגינעלע אמאניאקאל־סאדע (ביעלידלצ) װעלצן צוגעצויגצן װערען צו גצ־
ריכטליכער פעראנטװארטליכקײט.
m jm tam n

agB₪m₪aimBBW

טאנטאג ,ד*  isד* ח % .א זייעעד נאכמיטאג
אין אײגענעם לאקאל (אלעע  , ioפראנט)

די אלגעמייגע פ ע דז א מלונג
פון פװיען־פעואײן ״ עז ד ה ״
מיט פ אלג ענ ד ען ט אג -א ר דנונג ) 1 :ערצפנועג
טיגקײט פ אר׳ן יאהר . 1930

 )2װאהל פון א פ ארזיצענדע ר  )3בעריכט פון דער טצ׳

 )4בורזשצט פאר  )5 . 1931רואהל פין א פע ר װאלטונג אין רצ װיזיאנה•
קאמיסלע  )6פרײע פאר שלאגען.

עס װערט ג ע ב ע ט ען

די מי טגליד ע רינ ט צאהלרײך צו קומען.

בעמערקונג :אין פאל עס װצט ני ש ט קו מען די ג צנוג ענ ד ע צאהל מי טגליד ערינ פ ,װע ט די פצרזאמלונג
פארקומען דע מז על ב ען טאג און ארט  4נאכמיטאג ,גי ל טיג בײ י ע ד ע ר צאהל אנ װעזעבדע.

!WAŻNE DLA SKLEPÓW KOLONJALNYCH
d n ia c h u r u c h a m i a m y

W n a jb liż sz y c h

w C z ę s t o c h o w i e p r z y u l. S p a
S tarszy felczer

S lIM W A ii
l piętro

Piłsudskiego 5,

pierw szorzęd nej jakości.

C eny p rzystęp n e

2,'amówienia w y k on an e będą z w ielką d ok ładnością.

Ewtith. Mechaniczna Fabryka Torebek
”& jsp O L P A

C zęstoch ow a, ul. Spadek 8

T elefon 8-04.

w szelkie

o k u la ry

i k u p u jc ie

Z dolny m łody człow iek obeznany w branży kolonjalnej
p oszu k iw a n y

D b a jc ie O s w o j e o c z y

ty lk o w firm ie O P T Y K M E D iC A L bo ta m b ę d ziesz n a jle p iej
o b s łu g iw a n y fachow o.
A p a r a ty i w szelkie p r z y b o r y fo to g ra fic z n e za g o tó w k ę i na raty.

װעלכע

מיר האבען צר פעו־דאנקצן דעם ג לי ק לינ ען געבור ט פרן אונזע ר טעכטעריל.
די

SO D A K A L C Y N O W A H A

fi 8%

ורי אויך די געעהרטע דאקטאר פר״ל

פאר ז ײע ר אונג ע ל ט לי .צ בעהאנרלען מ ײן פרוי בצת איה ר קינ פע ט

^t. * o.p

בית־לחם.

Szcze|ii(iiie ospy iwieżg kcowiaakd.
און

^

^ SO L Y A Y

I

)(AMONIAKALNA

דער

אונזער הארציגען דאנק
ל״ר  0ט ע פ א ן ק א ה [

( Z A K Ł A D Y
S O L Y A Y w P O L S C E
איז בעצײבענט מיט אנ׳אויפז-רוק

איז מודיצ אז לויט ױין אײגצנצם פצר־
לאנג איז ה׳ ראזעבבלאט אבגצשטצלט
גצװארצן פרן זײן אמט אלם אינקאסצנט
פון דצר גצזעלשאפש און האט גישט
מעהר דאס רעכט אײנצוקאסירען פאר׳ן

טוביה קאנטאר און פרוי.

מענ שהײט.

גע ב צן מיר דעם השרב׳ו

ארבײט

לטובת

קאמןנייקאט ♦

 2שעהנע ליכטיגע לופטיגע לןע־

(damski(, maskie i dzieciąt

טשענםטאכאװ.

IHUWmidllWifiiriiyidiliiM
i 'Imhi

jvts

אדודכגעפאהדען

מיטװאך  7אזײגער אװענד איז דצר
גצרצר רבי אדורכגעפאהרען אונזצר
שטאדט מיטץ שנעלצוג קײן מאריענ־
באד.
אויפץ באהנהויף האט זיך פערזא־
מצלט א אונגעהױצרער גרויסער צולם,
עס האבען אין דער קאסע אויסגצ■
פעהלט פעראן־בילעטען /אױפ׳ן פעראן
איז געװען א שרעקליך גצדראנג.
קײן שלום האט דער רבי קײנעם
נישט געגעצצן ,נאר דורכ׳ן פענסטצר
זיך בצנריסט מיט דעט גרויםצן צרלם
חסידים ,װאס האבצן נאכגעװינשען א
גליקליכצן װצג.

בעקומען דאס ג עזונ ד .זאל ע ה האבען הצלחה אין ז ײן װ ײ טצ רדיגצ

פרײטאג  12ױני 1931

Ceny bardzo niskie.

ארי מ ע

Optyk Medical

מאםטאװע . 17

Z.' E R N E R

עסט נװ ש ט ײ ג מ ע ץ ־ ע ד ו י ט מ

(b d łu g o le tn i o p ty k w n ajw ięk
)szych z a k ła d a c h o p t w P aryżu.

די װצלט־יעריהמטע פירמע ״שטײנמעץ״ האט איבערגעגעבצן
אויף טשענםטאכאװ ־ ראדאמסק ארן אומגצגענד

31.

דאמ אויסשליסליכע אויסבא?ןען פון שטײנמעז־ברױנ דער היגער בעוזאומ־

ע דני ד ריג ט ע
קיג א

טער בעקערײ פון הי

ALEJA

ט ד י י י ז ע ן ו !־טער פ ל א ץ $0 -גו.י 2־טער פ ל א ץ 1-זל.
גרױםער לעפענם ־ פילם

(עגזיםטירט שוין העכער  40יאהר).
דאם אויסבאקצן גופא איז פאטענטירט - .עס איז צו בעקרמען פאלגענדע סארטען:

 1םארט :קארן ־ פרױט ,א גלענצענד מיטעל אויף אימטתקצ־־ע
 2סארט :״פאשילני׳ /פאר מאגען ־ לײדענדע
 3םארט :״גראהאם״ (קנײפם) ,םפעציעל פאר צוקער ־ לײדענדע.

עםט נור שםיינמעזן־בװיט און איהר װעט געזונט זײן!!!
mr ttt־~Ti־'־dita—m m—MiwiHiii liiinir
—rn־~n rn־w

די פרײזען זענען

\m

װאסעו־לײטונג אח 2אנאליז«ציע־אינסםאלאציעס
גוט און ביליג

פיהר ט אױס די פיר מע

*W

Częstochowa
P i ł s u d s k i e g o 9» T e le f o n 8 3 3

אלם לאנגיעהריגער פראקטיקאנט אין אויסלאנד גיב איך גאראנטיעס פאר
אלערלײ װאסערלײטװג און קאנאליזאציע־אינםטאלאציעס ,װעלכע װערען דורך
מיר |אויסגצפיהרט ’ זארגפעלטיג.
ב ע מ ע ר קו;גג:

צ ײ| מי ר|זצנ ען|צו *ב ע קו מ ען די נײעסטע קלאזעט דורכװאש׳
אפאראטען צו ביליגע פרײזען.

ערנידריגט

ק ת ע ס ל א
so

POitUSŁ¥CH

ג ד א ש ען *

אלעע .27

*jż USUWANAJSILNIEJSZE
0 J g ^ B Ó l E GŁOWY

קרזצסלא  1־טע— 2־טצ פלצצצר
«מ

זל•

1

זל•

 20גי•

ערשטער

מוסטערהאפטער

קלאגג־קינא

Nowości
אלעע 12
לצצטצר פצאנס  9-30א װצנד.

הײנט ארן װײטערע טעג.

Oruk. B. B o c ia n , A le je 8

אויזי ו עו ™ נ־ :ט א ק  3 °א ט ש ק א װ ס ק י  ,ק א נ י « װ  0ק י ־ ר ו « ט ,
ה א ר ם ק א איז ק ע ט  3י ג ם ק י אין א נ״עפ פו אגו אכ.
דראמא פון ליצבע און
אפפערװיליגקײט אין io
אקטצן א .ט.
אין ז־י הויפט־ראלצן:

לצצטצר סצאנס  9-30א װ צנד.

■ . .

mmmmmi

איו ײ ״־«<  wזשאלן האלט»ו דאואטא ועװיעו.

פון

”ODEOli״ leatr
1

■ ...׳ ,t . +׳

ריהרענדע דראמא פון פאטערליכער אפפערװיליגקײט װעלכע

ריהרט אלעמענ׳ס הערצער.

Pieśń żywiołów
לופא װעלעז ,גארי קופער ,ליאי װאלדײם.

איכ ער׳ן פראגראם גצורידמעט די נ ײצסטע
מעטאדצן פרן ק ע רפ צר׳פפל צגצ

CI AŁA

KULTURA

אלס צוגאבע קלאנג ־ װאך ״אויגען פון דעווועלט״
ביליגע פוײזען פון  soגו .ביז  iזל.
״ 135ײײי Miasto miliona poległych
גרױםצר דאפעלטער קל אנג
אלן שטומער פראגראם

I I

ל 1ל א  1 1־  9ר א  1ר א ח
v

פאר ױגענד
ערלויבט i

Wyd » w ca B. B o c ia n

צום ער שטצן מאל די װיםטצני ש אינים קלאנג! רי צופ אלען אין די װיל רצ דזשוינגלעף
צ מא ציאנ עלצר אינהאלטי .ליכט-קלאנג־עפעקטען— דאס אלץ אילוסטרירט רער פילם א .נ.

Tarcan—władca dżungli
S z rae l P ło c k ie r

!R e d a k to r

