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איז אזױ װי פאד רעד מלחםה וױדעד רא.
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איצט געהט ער ארומ אין שטאדט און ער־
קלערט ,אז ער האט זי כלומרשט מקדש גצװען,
דאם איז אבער נישט מעהר רױ א שאנטאזש אױס-
צופרעסען געלד /װצגצן װצלכצן מיר דזאבצן גע•

דעיעלע אזן טאלירע טמנהאגדלונג ן
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אמת איז ,אז דער אויבענדערמאגטער ״העלד״
איז אנגעפאלען אין טויצר אויף אונזצר טאכטצר
(אויף װעלכען מיר האבצן צדות) נאר זי האט זיך
דערשראקצן און גצמאכט א געװאלד עגמלויפענדיג
אין שטרב ארײן.

אויף לאגער איז פעוהאנען א װזי ס עו אױסװאהל פון אלעול״ פוטעו,
2אפעלושען,היטדעךײיאילאלעיל״שול־היםלעך
מ יװישע היטלען.
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פראיצקט פון א העכצר־נג פץ דירה-געלד.

בױען ביליגע דירות.

רעזאלוציע.

מיט רצפעראטען װצלצן ארויםטרצטען מיטגלידער פין וזיגצן לאקא■
טארצן-פעראײן און א פרצלעגצנט פדן דער װארשאװצר צצנטראלע.
לאקאטארען אין סו־בלאקאטארען קומט מאסענװײז:

די ^נצעסיאנױטע צושניידעד ־ שולע
פ>ז ה .ל .גאלז שט״ז ,נ ע נ דן 5 ,אללאנטאיא
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מאכט פעקאנט ,דאס אום אויסצונוצען דעם חודש שערפיצן ,װען שנײדער
זענען װײגיג בעשצפטיגט ארן צוליב דעם קריזים װאס הערשט יעצט אין
שנײדער-פאך ,װצרט דעם 1־טען שערפיצן ד .י .אײנגעארדענט בײ רער שולע

א  4־ װ א כ ע ריג ע ר

גדופ ען ־ צו שנ ײדעד = קז ד ס
פאו א הנחה־פרײז ,אנשטאט

200

זל .נדר  >26זלאטעס.

פערשרײבען קצן מען זיך :פערזענליך אין קאנצעלאריע פון דער שולע יעדען
טאג פרן  4ביז  8נאכמיטאג װי אויך בריװלעך.

|

שטײנמעץ ־ טרויט

|

װאם בעשטעהט פרן דרײ סארטען:

| 1־טערסארט!? :ארן־בחיט ,אגלענצענז מיטעלאויל׳ אבספחקציע,
§ 2־טער סארט :״פאשיל ני׳ /פאו מאגען־ל״דענדע,
| 3־טערטארט :״גראהאמ״(קנײפס) ,ספעציעל פארצןקעו־לײדענדע.
אויף טשצנסטאכאװ און

|

דאס אויםשליסליכע אויסבאקצן פון שטײנמעץ ■ ברויט

|

אומגעגצנד ,איז אינערגצגעבצן גצװארען דצר היגער בעװאוסטער בעקערײ פון ה׳
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| עסט נװ שטײנמעץ־פדױט אזז איהר וועט געזונט !H

Eońclusaki 24. Tel. 607.
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אוי פ ת ף !
אין

זיך שוין איטעדצײנט ,אז
 1אלע
 Iאמגעועדםטען איז דאם װעלט ־ טעדייהמטע
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לאקאטאדעל ־ פעדאי ץ אין ט שעגםטאכא װ.
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אבט .אין טשענסטאכאװ,

przyjmuje codziennie od 4— 7.
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צענטואלעו האנדװערקןער־פעדבאנד

װאסער-לײטונג און קאנאליזאציע-אינםטאלאציעס
גו ט און ביליג פיהרט אוים די פירמע
»fN
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טאליצן די פראקוראטור.
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הױת װי דצך ױנגערמאן נהמן פצרלמאן גצהט
ארום איבער דצר שטאדט און בעריהמט זיך ,אז ער
האט נזקדש גצװצן אונזצר ימאכטער .ערקלערען מיר,

מאכ־י  , erj;r? 2אז״ פון הײנטיגען טאג׳איד דאס געשעפט׳
איבערגעטראגען געװארען אין דער

עד שטעד אלעע
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גלײכצײטיג װארנען מיר ,אז אויב • אזאלכעס װעט זיך אין דער
צוקונפט װידערהאלען ,װצלען מיר זײן געצװאונגען אנצונעמען די שארפסטצ
מיטלען גצגען אזא לאצוזעװאטע האנדלונג.

פון די בעסטע סארטצן מצהל.
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פאר זײער כוליגאנישען אנפאל אויף אונזער

פערװ.׳מיטגליד ה׳ דזיאלאװיטש.

יעדער

ארטשאפמ
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פראקטיקאנט

אין

גיפ

אויסלאנד

איך

גאראנטיצס פאר

אלערלײ װאסער-לײטונג און קאנאליזאציע-אינסטאלאציעס ,װעלכע װערען דורך
װערט

מיר אויסגעפיהרט זארגפעלטיג.

ערריכטעט א 1

 ■ Aע  11כ  0א פערלעס
פיליא לע• ד’ ע רצו ווערט
ליכע פערזאן (בערוף גלײכגיכטיג) אלס
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נ ײ מיר זענען צו בעקומצן דו נײעסטע קלאזצט דורכװאש■
אפאראטען צו פיליגצ פרייזען.

מיר דריקצן אוים דעם טיעפםטצן מיטגעפידזל די פאמיליעם:

מרויבקע ,ק א הן ,ז ש עז מ ע ר און ק אנ ט א ר פזין טשעבםטאכ$װ,
צוליעב׳ן פצרלוסט פון

קײלע קאנטאר

דער גרופען-קורס פאנגט אן מאנטאג ד 3 .שצרפיען io ,א זײגער פריה.
נאכץ ענדיגען דצם קורס בעקומט דער שילער א דיפלאם מיט רעגירונגס-רצכט.

טזדיאל טשעראװטקי.

צרגערײזטע װ ע ר ען פ ע רז א רג ט מי ט ביליג ע װ אוינ מג ען אוין קע םט.
פ ר א םפ ע ק ט ען ג ר א טי ס i
נו צ ט אוי ס די ג ע ל עג ענ ה ײ ט :

יועעל
א אוענטלין
אין א ג ע ש ע פ ט .ערקיגדיגען זיך אין רעךאקצלע פאר ק.

ע״ה

די ג ע ם ט פון ה׳ מ רו ב ק ע ס פ ענ םי אנ א ט
איז יעי װיל ע ״ ר אז א לי א׳ /ק א מינ ם ק.

די ל ע צ ט ע התד א ה.

איך פאדער אויף צום לעצטען מאל דעם ה׳
מענדיל יאשינםקי אז ער זאל מיט מיר האלטען
א דין-תורה (ביז־איצט װיל ער די דין׳תורה נישט
האלטען) ורעגען די װעקסלען ,װאס זצנען נאך ביז׳ן
הײנטיגען ט$ג נישט ליקװידירט  -אין געגענפאל
װעל איך מוזען מםרסם מאכצן ברבים װאס פאר א
פצרשוין ה׳ יאשינסקי איז און װי אזוי צר האנ•
דעלט מיט מענשען און די קאנסעקװענצען דצרפון
װעט צר לײדען.

זײצר

אונפצרגצסליכצר

מ ו ט צ ר

Niniejszym podajem y do wiadomości, że

p. M. W o 1 f o w i c z
z dniem 1 lipca 1931 r. przestał u nas pracować i niem a więcej prawa przyjm owania zleceń i inkasow ania należndści dla
naszej firmy.
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״טשענםטאכאווער צײטמג״ נר31 .

ענדלי ך.
ענדליך איז דעם לעצטען מאנטאג
פארגעקומען דער סוף ,דער עפילאג,
פרן די בײ ארנז מיט צװײ מאנאטצן
צוריק פארגעקומענע קהלה ־ װאוזלען,
װצלכע זצנען צרשט איצט ענדגיל טע
פערעגדיגט געװארען מיט׳ן װאהל פון
דצם קהלה ■ פרעזעס ,דעם פאקטישען
ראש-הקהל.
מיר װילען זיך נישט בעריהמצן /אז
אונזער געזונדצר שטאנדפונקט האט
גצזיעגט ,מיר װילצן אויך נישט זאגצן,
אז מיטגצהאלפצן צום רעזולטאט האט
א עז ער אנװײזונג אין פויריגען נומצר
פון אינזער צײטונג אז די פערשידענע

גוטען ,האט ער פאקטיש געמוזט
זיך נעמען דעם שװערען אמט ׳

ער איז געװען זיכער אז פרן די נײצ
מענשצן מיט נײע כוחות װעט צר בע׳
קומצן די געהצריגע אונטערשטיצונג
און די נויטיגע מיטהילף אין דער אר־

בײט.
מען קצן מיטץ פרלען בצװאוסטזײן
זאגען אז ה  ,גאלדשטײן איז אויסגצ■
װצהלט געװארצן מיט אלע שטימצן
פון די פערװאלטונגס־מיטגלידצר ,מיט
דצר פולשטענדיגער הסכמה פון אלע
דאזארצס טראץ דעם װאס זײ טײלען
זיך אין פצרשידענצ ריכטונגען ,װאס
צס װײזט אז צר איז דער אמת׳צר
מרוצה לקהל.

ריכטונגען ,װאס זענצן פצרטרצטצן אין
דצר קהלה-פצרװאלטונג מוזען זיך אומ־
בצדינג פריהצר פערשטצגדיגען און גצ־
פונען דצם ריכטיגצן אויסװעג בנוגצ
די װאהלען פרן פרצזעס ,אזוי װי צס
איז פאקטיש געװצן און װאמ עס האט
באמת דצרפיהרט צום גינסטיגצן אויס־
גאנג פון דצר פערפלאנטצרטער לאגע•

פון ה׳ גאלדשטײן ,און װען זײצרצ
שטימען װאלטצן נויטיג געװצן איז
נישט קײן שום ספק אז זיי װאלטען
אבגעגצבצן געװארען פאר ה׳ גאלד•
שטײן ,אויב די אגודה־מיטגלידצר הא•
בען זיך אבגעהאלטען פון שטימצן איז
דאס גצװען דערפאר רוײל זײ האבען
גצזעהען אז אהן זײצרע שטימצן װעט
ער אויך האבען א אבסאלוטע מעהר־
הײט ,האט עס זײ נישט געקענט שא•
דען אז זײ בלײבצן גלײכצײטיג טרײ
זײער פארטײ־פרינציפ נישט צו שטימען
פאר קײן ״מזרחי״.
און^ ה׳ גאלדשטײן װצלכצר האט
געהאט קאטעגאריש ערקלערט ,אז ער
װעט דצם פרעזעם ־ אמט מצהר נישט
אגנעמען ,האט געמוזט זײן בעשלוס
ענדצרן ,װאררם װצר נאך ,אזוי װי ער
וױיסט אין װאסצרע ״מעמד״ די קהלה
געפונט זיך ,און װצר װײסט אזוי גוט
װי ער אז בײ נײע אונערפאהרצנע
מצנשען װעט דער מצב געוױס נישט
אזױ שנצל פערצנדצרט װערען צום

4׳)

ראמאן

פון

ױרי שען

לעבען

י .פ־

אין א ײ ר אפ א.

דער געװ .פוילישער פרצמיער און
אויסערן־מיניסטער סקזשינסקי האט אין
א געשפרעך מיט א פוילישען זשורנא•

טראץ דעם װאס די בצװאוםטצ לאנ•
דאנער קאנפערצנץ פון די מיניסטארען
האט נישט געבראכט קײן פאזיטיװצן
רעזולטאט ,איז מען אין די פינאנסיעל־
פאליטישע קרײזען פון אײראפא אי־
בערצײגט אז די קאנפצרצנצצן װאס
זצנען פארגעקרמצן אין פאריז און לאנ־
דאן האבען דערפיהרט צו א גרויםער
צװישען דײטשלאנד
דצרנעהנטצרונג
און פראגקרײך ,און די דאזיגצ דצר•
נעהנטצרונג צװישען די ב ײדע מלוכות
װעלכצ װעט מיט דצר צײט װערען אלס
שטארקער ,װצט האבען א זצהר װיכ־
טיגען אײנפלוס אײפ׳ן גאנצען פאליטי■
שען קורס אין אײראפא ,און װעט
ארײנפיהרען א שטילשטאנד און א בע■
רוהיגונג אין דער אויפגערעגטער שטי■
מונג װאס האט זיך לעצטצנס גצשאפען
צוליעב דער װירטשאפטליכער לאגצ
אין דײטשלאנד.

קאמויניסטי שע ר ע װ א לו צי ע
אין ש פ אני ען.
T I

T

נאך דער מלוכה איבערקצהרעניש
װאס איז פארגעקומצן אין שפאניען,
װען צום רידער איז געקומען א ליבוע■
ראלע מאכט ,ולאס האט אויפריכט׳יג
געװאלט פערניכטען אלע איבערבלײ■
בעכצצן אין דאזיגען לאנד פון דער
מיטעלאלטערליכער צײט ,איז דארט
לצצטענס װידער אװסגעבראכען א קא■
רעוראלוציע װאס געמט
מונימטישע
ארום דאס גאנצע לאנד ,עס קומען
פאר הצפטיגע קאמפען צװישען די
אויפשטענדצר און דעם רעגירונגס־מי־

פרײ פון העברעאי ש דורך

.9
אין א״נ ער פון די הינטערגאםצן אין
מײלאנד ,זענען אין א זײטיגע קנײפע
געזעסען בײ א טישעל צװײ פערזאן
װצלכע האבצן זיך אין דער שטיל גצ■
פיהרט פאלגצנדצן געשפרצך :
איך האב דיך ענדליך גצפונען,
עקיבא ,נאך א נאנצען טאג זוכצן ,עס
איז שוין נישטא קײן ארט װאו כ׳האב
דיך נישט געזוכט .מיט װאס ביז טוד אס
געװצן אזוי שטארק בצשצפטיגט?
דו װייםט דאך מײנע געשעפטען,
קלמן ,מיט אנדצרע גצשצפטען בין
איך דערװײל פצרזארגט ,קײן פערמע־
גצן פעהלט מיר נישט ,אןן מײן אײנ־
ציגע בע שצפטיגונג איצט איז צו בצ■
קומצן ראזא׳ן.
און װאס האסטו אין דצר הינזיכט
אויפגצטהוןץ  -האט געפרעגט קלמן
איראניש.
איך האב פארלויפיג װצניג • װאס
אויפגעטהון  -האט געענטפצרט עקיבא
 אבער פארװאס רצדסטו עפיס מיטחוזק ,ארן ביזט אזוי גוט אויפגצלעגט ?

און ארבײט איז פצרהאנצן גצנוג,
איבערגענוג ,אבצר װעגען דצם װעלצן
מיר נאך רצדצן.

נ ײ ע פ א לי טי ש עז ש טי מונג

ליטער ,און עס זענען פערהאנען פיצל
געהרג׳טע און פצרװאונדעטע - ,קײן
גענויע ידיעות קומען פון שפאױצי
נישט אן ׳ וױיל אלע ידיעות װצרען
צצנזודירט.

איטאליע,

(פארטזעצוגג)

די אפיציעלע בצשטצטיגועג פון דער
אויפזיכטס־מאכט װצט אהן ספק קומען,
און דאן װעט צנדליך די נײע קהלה
צוטרצטען צו דצר ארבײט,

ם קז שינ ס קי ג עג ען ז אל ע ס קי׳ן.

רי פערפאלגטע.
אין

אלע גצװצהלטע פארשטצהצר פון דער
היגער ײדישצר בצפעלקערונג האבען
אױסגעװעהלט דצמ פרעזעס ,און דאס
װצט דינען אלס געניגענדצר מאטיװ
די װאהלען צוי פעשטעטיגען.

פון דעד װאך.

מיר מוזצן אבער אנװײזצן אז גצ-
זיעגט האט די געזונדע לאגיק ,אז אין
דער דעצידירענדער שעה ׳ ה אב עןפ א ר ט
די פערװאלטונגס-מיטגלידער פון אלע
ריכטונגצן זיך אבגעגצבען דעם אמת׳ן
חשבון־הנפש ,זיך אויפגעהויבען העכער
פון זײערע פארטײ־פרינציפצן ,זיך בע־
פרײט פון די קלײנליכע פארטײ־חשבו־
נות ,און מיט זײערצ שטימען האבען
זײ צוריק אויסגעװצהלט דצם ביז־איצ■
טיגען קהלה־פרעזצס ה׳ גאלדשטײן.
אויב מיר זאגען ״פון אלע ריכטונ■
גצן״ מײנען מיר דערמיט אויך די
אגודה־פראקציע ,װעלכע האט אײגענט■
ליך זיך אבגעהאלטען פון שטימצן בצת
די װאהלען פון פרעזצס ,װײל מיר
װײסען דאך אז זײ זענען בשום אופן
נישט געװען גצגען דער קאנדידאטור

אויף
וױיל

אויב מיר בעטאנען דאס אזוי שטארק
איז דאם דצרפאר װײל מיר האלטצן
ארן זצגען זיכצר אז אויך די אויפ־
זיכטס-מאכט װצלכע האט אײ^ענטליך
די דצצידירענדע דעה װצגצן װאזזל
פון פרעזעס ,אויך זי װעט אהן שום
צװײפעל נעמצן אין אכט דאם װאס

אין  19י ט ען

יאהריהונדערט•

י ,געלז א הן.
וױיל איך האב דיר א זעוזר װיכטי־
גצ זאך איבערצוגעבען  -דו װײסט
דאך אז איך זיץ אויך נישט מיט קײן
פערלצגטע הענד ,און אט איז מיר גע־
לרבגצן געװאויר צו װצרצן א זעהר
װיכטיגצ זאך.
נו ׳ ציה מיר נישט אױס די נשמה,
איך פלאץ פאר אומגצדולד צי וױםצן
דײן היכטיגצ זאך.
יא ,אזוי איז דאס א זעהר װיכטיגצ
ױאך•
הא ,דו וױלסט שוין וױדער גצלד,
נאך װצניג האסטו זיך אנגצזאפט מיט
מײן פראצע ,אבער דו װצםט פעקומען,
דו װײסט אז איך טהו דיר קײנמאל
נישט קײן צולה.
איך גלויב דיר אויפ׳ן װארט ,אלזא
זײ װיסען אז די פאריזער חברה-לײט
זצנצן שוין גצקומען.
געהײם׳ אגצנטען
פצרפאלגצן דעם
באראן אדעלבערג ,געפונצן זיך שוין
אין מײלאנד ?
אזוי איז דאס.
אין װאס בצשטעהט זײער אויפגא־
בע וױיסטו אויך?

ליסט זיך שארף ארויסגצזאגט געגען
דצר פאליטיק פון איצטיגען פוילישען
אויםערן־מיניםטער ה׳ זאלעסקי אז אין
איצטיגצן צרנסטען מאמצנט װען עס
װצרט צנטשײדען דצר גורל פון דצר
װעלט וױיזט די פוילישע דיפלאמאטיע
נישט ארויס קײן שום אקטיװיטעט און
פוילענס שטימע װצרט צװישען די
פצלקער נישט געהצרט .דער דאזיגער
געשפרצך האט אין די פוילישצ פאלי•
טישע קרײזצן ארויסגערןזפען א גרויסע
סענסאציע.

פוי לי ש ע ב ענק ם ק א םירען די
ל אנג־ ט ע ר מיניגע ק רע רי טען.
פון װארשא אייז מען מודיצ אז אלע
פוילישצ פענק האבען בעשלאסען צו
סקאסירצן די לאנג־טצרמיניגצ קרצדי•
טצן ,און חוץ דעם צו פערקירצצן אויף
דרײ חדשים די קרצדיטצן װאס זצנען
געװען בעשטימט אויף  6חדשים ,ארן
גלײכצײטיג צר .פערקלצנערן מיט 30
פדאצ .די סומצס װאס זצנען געװען
בעשטימט פאר די זעלבע קרעדיטען,
די דאזיגע צוריקגעהאלטענקײט פון די
באנק זאל זײן א רצזולטאט פון פי•
נאנץ-קראך אין דײטשלאנד.

ר ע די ם ק אנ ט א פ אר ד ע ר באנק־
פ אל םלן אין פ א ריז.
דער װיצע פינאנץ • מיניסטצר קאץ
בעמיהט זיך אין פאריז װעגצן א רע■
דיםקאנטא פאר דצר באנק-פאלםקי ,און
די דאזיגע אקציע האט גוטע אויסזיכ־
טען װײל די פראנצויזישע בענק הא•
,פען בעקומען גוטע אינפארמאציעס װע■
גען דער פוילישצר װירטשאפט.

איך װײם דאס נישט גענוי ,אבער
לויט וױ איך פערשטעה זעגען זײ גע■
װארען בעאויפטראגט צי פאנגען דצמ
באראן און איהם פיהרען קײן פאריז.
און װאס קען דאן זײן מיט רא•
זא׳ן ?
עס װאלט נױטיג גצװען זיך מיט
זײ צו פצרשטצנדיגצן אז זײ זאלצן
אויך ראזא׳ן נעמען געפאנגצן צוזאמען
מיט איהר פאטצר ,און זי אװעקפיהרען
פון מיילאנד ,און שפצטער זי דיר
ארויםגעבען.
דו האםט רצכט ,קלמן ,אזוי מוז דאס
זײן ,די פאריזער מוזצן זײן זצהר װיכ■
טיגע פײגעל אויפ מצן האט זײ אי־
בערגעבען אזא װיכטיגע זאך ׳ און
דח־ך זײ קען איך קומען צו מײן ציעל,
אבצר װי אזוי קומט מצן צו זײ?
דאס איז טאקי דצר שורצרפונקט -
האט געענטפצרט קלמן  -אבצר איך
גלויב אז אויב מיר װעלען זײ זוכען
װעלען מיר זײ גצפונצן.
א לענגערע צײט זענען ב ײדע פר ײנד
געזעסען אין דער קנײפצ און גצטרינ‘
קצן ׳ און ערשט װען זײ דזאבען זיך
אויפגעשטעלט אװצקצוגעהן ,האט עקיבא
פלוצים געזאגט צו קלמן:
זעה נאר ,װצר זצנען דאס די צװײ
מצנשען װאס זיצען דארט אין דצר
זײט בײם טישעל? דאכט זיך אז נישט
קײן מײלאנדצר.
קלמן האט אעע שטרענגט זײן בליק

פרײטאג ,ד 31 .ױלי 1931

אויםגעװעהלט א פדעזידױפ  p sד ע ד
קהלה־־פעדװאלטונג.
ד ע ר ביז־ אי צ טיגער פ רעזע ם ה׳ ש מו א ל ג א ל ד ש ט ײן רױדער אוי סג ע־
װ ע ה ל ט גערוארען אל ם ק הלה־פרעזעם.
אין פויריגען נומער האבצן מיר
מיטגעטײלט אז אויף הײנטיגען מאנטאג
איז צינויפגערופען געװארען א זיצונג

ביז שפצט אין דצר גאכט ,איז געװען
זעדור א שטורמישע .די פערשידצנע
ריכטונגען האבצן זיך אײנצר מיט׳ן

פרן דער נײצר קהלה-פערװאלטונג מיט׳ן
צװצק אויסצוװצהלען א פרעזידױם פון
דער פצרוראלטונג.

צװײטען אבגצרצכצנט און יצדער האט
זיך פעמיהט צו װארפצן די שולד אויפ׳ן
צװײטצן ,זונטאג אװענד איז פארגצ■

אזוי װי צס זצנען שוין גצהאט פאר■
געקומצן דרײ זיצונגען צו דעם צװעק
װעלכע האבען צו קײן רעזולטאט נישט

קומצן א צװײטצ זיצתג װעלכצ האט
זיך א;יך פצרצויגען ביז  1א זײגער
בײנאכט ,אבצר אלץ איז מען צו קײן

גצבראכט ,זצנען די לעצטע אײגלאדונ■
גען צו די דאזארצס אויף דער זיצונג
אונטערגצשריבען גצװארצן דורך דער

ענדגילטיגען בצשלוס נישט געקומצן,
און ס׳איז געבליבצן אז מאנטאג  4א
זײגער נאכמיטאג 2 ,שצה פאר דער

אויפזיכטם-מאכט ,װעלכצ האט גלײכ׳
צײטיג אין די אײנלאדונגען צוגעגע•
בען ׳ אז אויב אויף דצר דאזיגער זי■
צונג װעט נישט אויסגעװעהלט װערען

אפיציצלער זיצונג זאל מען זיך דאם
לעצטע מאל צונויפקומצן ,װײל מען
װײסט שוין פון דצר פראקטיק אז װאס

קײן פרעזעס װעט די מאכט זיך בענו־
צען מיט איהרע רעכט לויט׳ן געזעץ
און װצט נאמינירען א פרצזעס אין דצר
קהלד..
די דאזיגע דראהונג פון דער מאכט
האט גצהאט איהר װירקונג ,די פער־
שידצנע ריכטונגען װאם זענען פצר־
טרעטצן אין דער נײער קהלה האבען

נעהנטער עס קומט צום דעצידירצנדצן
מאמענט װערען די געגנער נאכגיבי־
גער.
אזוי איז דאס אויך געװען אויף דצר
לעצטער זיצונג ,איז מען נאך לאנגצ
אונטערהאנדלונגען געקומצן צום בע-
שלוס צו װעהלען דעם ביז־איצטיגצן
פרעזצס ה׳ גאלדשטײן ,און זיך בע•
מיוזען בײ איהם ,אז ער זאל דעם
אמט אננעמען.

צנדליך אײנגעזעהען אז די מײמנגס•
פערשידצנזזײטצן חיאס הערשצן צוױשצן
זײ װעט דערפיהרען דערצו אז די
מאכט זאל די זאך איפצרנעמען.

בעת דער זיצונג האט די אגודה־
פראקציצ ערקלערט אז אזוי װי מען
האט זי נישט אײנגעלאדען צו די פצר-

די איניציאטיװ האט אויף זיך גע■
נומען ה׳ מויריצי נ ײפעלד װצלכצר
האט אויף שבת-צו-נאכטס גצרופען אין

זאמלונגצן און בעראטונגצן װאס זענען
פארגעקומען ,װעט זי אין די װאהלען
קײן אנטײל נישט נצמען.

לאקאל פון םוחרים און פאפריקאנטען-
פעראײן אלצ נײ־געװעהלטע מיטגלידער
פון קהלה־ראט און פון דער קהלה•
פצרװאלטונג ,חוץ פון דער אגודה ,פדי

און אזוי װי אײן דאזאר איז אויף
דער זיצונג נישט אנ װעזענד געװען זע־
נען געבליבען  9וו*עהלער ׳ און דער

געמײנזאם צו בצטראכטצן די צרנסט•
קײט פון דער לאגצ און צו קומען צו
א פער שטצנדיגונג בנוגצ דער פצרזאן
פון פרעזעס פון דער פערװאלטונג.
די זיצונג װאס האט

זיך פערצויגצן

רעזולטאט איז געװצן ,אז פאר ה׳
גאלדשטײן אלס פרעזצס זצנצן געפא-
לען  8שטימצן און  iצעטיל לײדיג
(גצװיס פון איהם זעלבסט) ארן די זצל■
בצ צאהל שטימען האט אויך פצקומצן
ה׳ סאמועל קאץ אלם װיצע־פרעזעס.

פ ר אי ע ק ט פון  kנ ײ ע ט
צ אל ־ ט א ריף.

דער גומי פאפריק פ .פ .ג .שמואל
און פײװיל האלפערן און ביליך װצלכצ

די לאדזצר האנדעלם און אינדוס־
טריע קאמער האט בעקומען פון האנ־

זענען װי בעװאוסט ארעסטירט געװא■
רען ,װערען בעשולדיגט איג׳ם םצלשען

דצלס-מיניסטצרױמ א פדאיעקט פון א
נײעם צאל-טאריף לויט װעלכען עס

ערקלערונגען פײם אפגצבען ביטעס
ארבײטצר ,עס
װעגען אױסצאהלצן

װערצן צװישען אנדערצ אײנגצפיהרט
געװיסע ענדערונגען אין ארײנפוהר און

דראהט זײ א
תפיסה.

יאהר

ארויספוהר פון געװיסע טעקסטיל־סחו■
רות פערטיגע און האלב־פאבריקאטצן,

ג ע קינ דיג ט א ל ע נ ע א מ ט ע פון

די האנדעלס-קאמער דארף דעם נײצם
פראיצקט בעטראכטען און ארויסזאגען
איהר מײנוגג.

די דרײ

ױדישע

די ק ר אנ ק ען ־ קאםעם.
עס זענען געקינדיגט געװארען אלע
בעאטמע פון די קראנקצן ■ קאסעס אין
גאנץ פוילצן ,צוזאמצן  io.oooמאן,
נאכ׳ן טערמין פון דער קינדיגונג װעט

די י ע שו ל די גונג ג עג ען די ױדי־
שע ״ פ ע פ עג ע״ די ר ע ק ט א ר ען.
דירעקטארען

שטראף

פון

3

פון

צום אגגצוױזענעם ארט און געזאגט:
דו װײסט עקיבא ,זײ מאכצן דעם
אײנדרוק אזוי װי זײ װאלטען דאס
גצװען די יצניגצ ,װצלכצ מיר װכצן.
מוזען מיר דאס זאפארט ערפאהרצן
ארן נישט אדירכלאזען אזא גוטע גע־
לעגענהײט.
t
אפער װי אןוי?
דו מװט ציגעהן צו זײ און שליסצן
פעקאנטשאפט.
דאס איז צו געפצהרליך .ארן אפשר
זענען דאס גארנישט זײ
דאס איז נישט קײן אנדצרצ װי די
פאריזצר ,געה אהין אהן מורא ,איך
ביץ דיר שטענריג צו הילף.
קלמן איז אװעק צום טישעל װאו
די בײדצ פרצמדע זצנען געזעסען ארן
צו זײ געזאגט:
פון פאריז געקומען ,חברים ?
יעגצ האפען ױך דערשראקען און
געפרצגט:
װער ביזטו?
א גוטער ברודער ,װאס װיל געבען
גרט צו פצרדינען.
מיר פערשטצהען נישט קײן װארט
פון דעם װאס דו רצדםט.
קלמן האט שוין באלד געמײנט ,אז
ער האט א טעות ,אבער ער האט בע׳
שלאסען װײטצר צו פרובען און גצ־
זאגט צו זײ:
איהר זענט געקומען װעגצן דעם
באראן אדעלבערג.

מען די בעאמטע
רע פעדינגונגען.

צונצמען אויף אנדע-

הא ...װאס זאגםטו?...
איהר זצנט נצקומען מיט דעם אב•
זיכט צו פאנגען דעם באראן אדצל־
בערג און איהם אבפיהרען קײן פאריז
און איך קען אײך אין דער זאך בײ־
הילפיג זײן ,װײל אויך איך בין פער־
אינטערעסירט דעם מאן אבצורוימען פון
װעג.
אפצר פון װאנצן װײסטו דאם? -
האבצן זײ געפרצגט קלמנ׳צן שויןנישט
ל ײקענענדיג אז זײ זצנען דאס טאקי.
 .זאגט מיר פריהער ,האב איך גצטרא־
פען?

יא!
קלמן האט דאן צוגערופען עקיבא׳ן
װעלכצן ער האט פארגע שטצלט אלס
זײן פר ײנד ,װצמען מען קען אלעם
פערטרויען.
אלצ האפען זיך דאן גצגצבצן די
הענד ,עקיבא האט גערופען דעמ קעל•
נצר און בעשטצלט פאר זײ א בעזונ־
דער צימצר ,װאוהין אלע זענען אװעק.
עקיבא האט בעשטעלט אײניגע פלא־
שען די בעםטע װײנען און אנדערע
געטראנקען ,װצלכצ זצגען באלד גצ־
שטאנען אויפ׳ן טיש ,און די באנדצ
אויסװאורפען האט זיך גצנומצן צרנסט
צו בצראטען װעגצן זײערע מערדערי•
שע פלצנער איבצר דצם באראן אדצל■
בערג און זײן טאכטער ראזא.
(פארטז .קומט>.

״טשענסטאכאווער צײטונג״ נר31 .

ד״ ר דו ד ק אג אן.

פ ו ן װ א ל ע ו װ א ל.

מעדיצייגיישע שנוועםען.

ד ער ענטורילןלונגם־פלאן.
די ענגלישע רעגירונג טרעט צו צום
רעאליזירען איהר ענטװיקלונגס • פלאן
פאר א״י ׳ װעגען װעלכען מען רעדט
שוין א לאנגע צײט ,און אויף װעלכען
מצן האט געלעגט געװיסע האפנונגען
אז צר װצט פיעל פערלײכטערען די
אויפבוי־ארבײט אין א״י.
צנגלאנד האט זיך פײערליך פער־
פליכטעט צו העלפען אויפבויען א נאצ־
יאנאלע הײם פארץ ױדישצן פאלק אין
א״י באלד בײם איבערנצמצן דעם
מאנדאט ,און אויב מיר האבען אין
משך פון די גאנצע צעהן יאהר נישט
גצזעהצן אז ענגל אנד זאל איהר דאזי־
גצ פצרפליכטונג צרפולען ,נאר פצר•
קצהרט ,מיר האבצץ בײ יצדער געלצ־
גענהײט געהאט די מעגליכקײט זיך צו
איבצרצײגען אז די ארץ-ישראל אדמי־
ניםטראציצ ,װעלכע איז אײגענטליך
אונטערװארפען דער צענטראל־ מ אמז
אין לאנדאן ,לעגט אונז שטײנצר אויף
יצדען שריט ,האבען מיר גצהאט דאס
רצכט צו גלויבען אז די פראטצסטצן
פון ױדישען פאלק אין דצר הינזיכט
האבצן געהאט די געהצריגצ װירקונג,
און מיט׳ן ענטװיקלונגס׳פלאן װצט דאס
טאקי די ענגלישצ רעגירונג פצרריכ■
טצן דאס װאס זי האט אין די גאנצע
צצהן יאהר נישט בלויז פצרנאכלצסיגט
נאר זאגאר צושאנד געמאכט.
האבען מיר דאך אבצר ,װי בע-
װאוסט ,צוזאמען מיט דצר באלפור-דע■
קלאראציע בעקומצן פון דצר צנגלי■
שער רעגירונג אויך א װײס־בוך ,װצל־
כעס ענטהאלט א פירוש ,א קאמצנטאר
צו דצר דעקלאראציצ ,און דאס דאזיגע
װײם־בוך האט אוגז ,דצם ױדישצן פאלק
שוין גענוג קרענקוגג פצרשאפט ,װײל
דארט װערט נישט דײטליך קאמענטירט
די פערפליכטונג װאס די צנגלישע רע•
גירונג האט לגבי דעם ױדישצן פאלק
אין א״י ,און זי װערט גלײכגעשטעלט
מיט איהרצ פערפליכטונגען לגבי דער
אראבישער בעפעלקצרונג װאס װאוינט
אין ארץ-ישראל.
גאכדצם איז געקומען דער בעװאוס•
טער סימפסאן־בעריכט װעלכער האט
״אױסגצפארשט״ די בעדינגונגען אין
א״י ,און געפונען אז צוזאמען מיט׳ן
ענטװיקלען זיך פון ױדישען ישוב זצ־
גען פיצל אראבער״ארױסגע שטויסעךגע־
װארען פולן זײצר באדען־בצזיץ (טראץ
דצם װאס אלצ װײסען אז פאר יצדצן
דונאם באדען האפצן די אר אנ צר בע־
קומען א צצהן־פאכיגען פרײז> און דאס
האט דצרפיהרט דערצו אז די צגגלישצ
רצגירונג האט בײם רעאליזירען איהר
ענםװיקלונגס-פלאן אװצקגעשטצלט אויפץ
ערשטען פלאץ די אראצער ארן ערשט
שפע טער-די ױדען.

פ ע ט ל ײגיג ק ײ ט און ענ ט פ ע ט מג ם־ קו ר א צי ע.

אין אנפאנג האט זיך די צנגלישצ
צו
רעגירונג זאגאר נישט גצשעהמט
i.
זאגען אפצן אז דער צנטװיקלונגס־פלאן
די סבה ,װצלכע האט מיך פעװאוי־
געמט ארום קודמ־פל די גאנצצ אױא
בישע בעפעלקערונג אין א״י ,וועלכע גען צו פערנעהמצן זיך מיט דצר אוי־■
בענדערמאנטער פראגצ ,זענען .פריעף,
איז באדענלאז /דאם הײסט אז די גרויםצ
װצלכצ איך האב בצקומצן פון א גאג־
מאסצ פצלאכען װצלכע ה אנ ען קײנ-
מאל קײן באדען נישט געהאט ,װעלען
צע רײה לצזער ,פעסצר געזאגט :לע־
,
פל־אן
איצט דורך דצם צנטװיקלונגם •
זצרינס ,װאס װענדען זיך צו מיר מיט
פצזארגט װערצן מיט באדען ,און צרשט
דער ציטצ צו ראטען זײ ,װאמ זײ
אױפגע■
נאכדעם װי די ױדצן האבצן
זאלצן טהון ׳ פדי צו בעקומען א מא־
אז
אויפװײזצגדיג
הױבען א גצװאלד,
דערגע ליגיע ,אנדערש געזאגט :װי
אזוי ארום װצט פאר דעמ ױדישען
אזױ מאגערער צו װערען .אין קײן
ישוב גארנישט בלײבצן און די גאנצצ
בריצף בעקלאגט מצן זיך נישט אויף
סומע פון  2און א האלב מיליאן פ װ ט
װאסצרע עם זאל נישט זײן קראנקהײט־
װצט פצרשלינגצן װערצן פאר די ארא■
סימפטאמען ,װצלכצ זצנען ארויסגצרו•
בער .ערשט נאכדעם איז געקומען דצר
בעװאוסטער מאקדאנאלד ■ בריעף צום
ד״ר װײצמאן ,װצלכצר לריטצט אז עט
װעלצן נאר קומען אין פעטראכט די
אראבצר װעלכצ חאבען פערקױפט זײ■
צר באדען צו די ױדצן ,און אזו ױוער ט
דאס אויך אנגעװיזען אין דער אינס■
טרוקציע פרן ד״ר שילס ,אז די ענגלי•
שצ רעגירונג װצט אין דער ערשטער
רײהע זארגען פאר די אראבצר װעל״
כע זענען דורך די ױדען ״ארױסגצ■
שטופט״ געװארען פון זײער באדען.
איז דען אבצר די גאנצצ זאך נישט
פשוט לצכצרליך? װײסט דצן נישט די
ענגלישצ רצגירונג ,ארן קענען דאס
דען לײקצנצן די אראבצר זעלבסט אז
פאר יעדצן דונאם באדען װאס די ױ־
דען ה אנצן אבגעקויפט בײ די ארא־
בצר האבצן די לעצטצ בצקומען א
צצהנפאכיגצן פרײז פאר װעלכצן זײ
האבצן זיך געקענט צוריק אײנקויפען
צצהן מאל אזוי פיעל און אפשר נאכ■
מעהר באדען אין אנדצרצ צרמער? און
פארװאס קומט דאס איצט אט די דא־
זיגע אר אי ער נאך צו פערגיטיגען ,ארן
פאר זײ אויסצונוצען די סומעם פון
דער צנטװיקלונגס ־ הלואה ,װאס די
ענגלישע רצגירונג האט בעשטימט?
מען װאלט גיכ ער פ ער ש ט אנ ען אז
פון דער הלואה זאל צו רי קג צנ עג צן
װערען די פ רי װ אט ע פע רז אנ ען אין דעם
קרן קימת לי שראל די די פ עי ע נ צ ען װאס
זײ ז ענ ען ג ע צ װיגג צן ג ע װ ען צו צאה•
לען װאו־כער-פרײזען פאר ד ע מ ב א ד צן
די אראבער .וועלכע האצען ,װי בע•
װאוםט ,צצהן מאל חרטה ג ע ה א ט פון
די פערקויפס-פרײזען ,און מען האט ז ײ
גצ מוז ט ג ע ג צן ו ױפיעל ז ײער הארץ האט
נאר פצרלאגגט .איצ ט ה ײ סען ז ײ נ אך
די ב ע׳ צו ל ה׳ ט צ און מען טראכט פאר
זײ אויסצובעםערן ז ײער לאגע.
די ױדי ש ע פאר שטעהצר ה אב ען גע•
נרג מיה אנג צ װ ענ ד צ ט אי ב ע ר צו צ ײג ען
די ענגלי שצ רצגיר װג און צו ב ע װ ײז ען

װאס געהעוט ,װאס געזעחן.
r

t

נ ש ע ה מצלחת.
ענדליך ,ג^ך לאנגע אתטערהאנד־
לרכגען און קאנפצרענצען איז דצר
קריזיס װאס האט געהצרשט אין דער
היגער קהלה בעזײטיגט גצװארצן.
אויף דער לעצטער זיצוננ פון דער
קהלה איז צו מזל גצװצהלט גצװארען
א פרעזעס מיט א װיצצ פרעזעס און
מיר דארפצן זיך װינשען ,אז צס זאל
זײן אין א שצה מצלז 1ת ,אז די קהלה
װאס האט זעהר װיכטיגע אויפגאכען
פאר׳ן פערארימטען ביסצל ױדען זאל
פאקטיש קצנען צפיס אויפטהון פאר
זײ.
איצט דארף מען נאר האפצן אז
אויך די אויפזיכטס-מאכט װעט די װאה■
לצן בצשטעטיגצן און במילא װצט די
קהלה אנהויבען נארמאל צי פונקציא־
נירען ,זאגען מיר טאקצ זיי אז צס
ןאל זײן אין א שעה מוצלחת.

ער ה א ט ד ע ם גערועט ג ע װינ ען.
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אז פרעזעס פון
געזאגט,
דער װארשאװצר קהלה װעט זײן א
נאציאנאלער ױד.
האבען זײ בײ מיר אײנגעלעגט 2
װצן ס׳װעט בע■
ערשט
רעזולטאט װעט
מען בעשטימען אויף װאם די  2גילדען
זאלען פערװענדעט װערען.
ר׳ נתן דוד איז אפילו זיכער געװצן,
אז צר װעט געװאונצן דעם געװעט,
מחמת

דעם,

װאס

עם האט נישט גצ־

קצנט עלתה על דעתו זײן ,אז די װאר־
שאװער קהלה ,די גרעסטצ ױדישע
קהלה אין אי־יראפא װעט ארויפזעצען
אנ׳אגודה׳ניק און
הפרעזעס
דצרצו א טאזורצק ...און דאס מיט
דצר הילף פון אזא אױפגצקלצרטען
װי עפ איז דער פאלקיםט און פרײדענ־
קצר לעא פיגקצלשטײן .דעריבצר איז
ער גצורען זיכצר,

אז עו־

װעט געװי־

דאס מײן איך ר׳ װעלװעלצץ ,װאס
דואטזיך געװעט מיט ר׳ נתן דוד׳ן װע•
גען דעם װצר עס װעט זײן פרצזצס

נצן ,דערוױיל האט זיך ארויסגעװיזען
פצרקצהרט ,דא הצלכט נישט קײן לא׳
גיק ,דא קומט אין בעטראכט פאלי׳
טיק און אויב פאליטיק ,שטימט א
פרײדצנקצר פאר א פרומען מאזור.״

זײערס א מענש ,אנ׳אגודה׳ניק װצט
זײן דער פרצזעס פון דער װארשאװצר
פערװאלטונג און ר׳ ׳ נתן
קחלה <

סײ װי האט ר ׳ װעלװעל געװינען
דעמ געװעט און די  2גילדען לײג איך
צו דער דיספאזיציצ פון חיגצן ״מחזי■
קי הדת״  -זײ ׳ דצר ״מחזיקי הדת״

T

י

פון דצר װארשאװצר קהלה .ר׳ װעל־
װעלצ פצרשטענדליך ,האט געזאגט ,אז

פרײטאג ,ד 31 .ױלי 1931

פען דורך דער פלומר׳שטער פצט ײ־
ביגקײט ,נויר יעדצ װיל םתם-אזוי ;יא■
גער װערען ,װײל די מאדצ פאדערט
עם ,אדער די שגײדערין האט א בע־
מצרקונג גצמאכט ״אז עם װאלט נישט
געשאדט אביסעל פצטם צו פ ערליר צך/
װאלט דער מלבוש בעםצר געפאםט .א
לצזערין שרײבט ,אז אױך די מענער
פאדערצן יעצט פון א פרױ ,אז זי זאל
שלאנק זײן ,און זי ׳ גופא ,האבענדיג
אפציג קילא ,קען צוליעפ דעם איהר
פצשערטען נישמ געפונען ...דאגצגען
אבצר בעקלאגען זיך אלצ ,אז זײ הא«
פצן שוין דורכגעמאכט פלערלײ עגט•
פעטונגס־קוראציצס  -אבצר אהן ער־
פאלג .נישט נאר ׳ װאס זײ זענצן נישט
דארצר געװארצן /ניר פצרקעהרט :נאך
אײניגע הונגצר ■ קוראציעמ איז נישט
זצלטען געװעזען דער פאל ,אז עם איז
זײ נאך צוגצקומען אויף ז־צר װאג.
און װאס עס איז זעהר כאראקטעריפ•
טיש  -די אלע ,װצלכצ פיהרען אדורך
די שטרענגע קוראציעס ,װײזען ארויס
א גרויסצ נערװאזיטעט .אט שרײבט
פערביטערט א פערצוױיפעלטע לצזערין
די נישט-ריכטעקײט פון איהר שטאנד-
פונט ,אבער דערוױיל איז פלוצים גצ>
קומצן ד״ר שילם ארן האט פערארדענט
אויםצופיהרען דעם ענטװיקלוגגם ־ פלאן
אין דעם גײסט ,אז אין דער ערשטער
רײהע זאלען פון אױזר געױםען די
כלומרש׳ט בע׳צולה׳טע אראבער ,װעל־
כמ האפען נעפיך פאר זי־יצר שטײנער־
דיגען ,זומפיגען מימ מאלאריע אדורכ־
געזאפטען באדצן י צצקומען אזא אונגע׳
הריער הויכען פרײז ,פאר װעלכען זײ
האבען זיך געקענט קויפען דצמ נצם•
טען פהיכטפארםטצן באדצן און א דא׳
פעלט קװאגטום.
אט איז דער ױשר פון ענגלישען
קאלאגיצן-מיניסטצר ד״ר שילס.

הן=ה ײ מ.
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צ ײ ט...
אזא רעקלאמע ,שמועסט
בען ארױסגעלאזט די מצבה
װצלכע קאנקוױירען צווישען
רעקלאמצ לײצנט זיך װי

מצן הא־
־ קריצער,
ז ץ /די
פאלגענד:

ירדעלעך; מאכט א שטארב ,װארום
מצבות װעט איהר נעקומען יי ל ע ,און
אויײ עס װעט נויטיג זײן װעט מען
אײך שטעלצן א מצבה איגגאנצען אומ־
זיסט.
מצשה שהיה,

כך היה.

עס איז בעשטצלט געװארען א
מצבה בײ א מצבה ׳ קריצער װעלכער
האט גצפאדערט א הויכצ סומע <דאט
צנין מצבות איז א בלינד געשעפט)
דער נצ שטעלצר איז אבער שפעטער
געװאויר געװארען אז די זעלפצ מצבה
יצקומט מען פאר א פיערטעל געלד
(געװעהנליך בײ א קאנקורענט) האט
ער אבגעזאגט דאס בעשטעלונג  3ײ
דעם מצבה מאגער און פעשטעלט בײם
קאנקורענט ,ויהי כשמוע ,װי דער
מצבה קריצצר האט דערהצרט ,אז זײן
קאגקורצנט מאכט די מצבה ,האט ער
זיך געפצדערט און אין משך פון אײן
טאג ה־אט צר פצרטיג געמאכט די
מצבה ארן אהן װיסצן פון די יתומים
און אהן דצר ידיעה פון דצר חברה•
קדישא װצלכע דארף ארויםגעיען א
קװיטצל האט מצן די מצבה ארוים־

פרן ״  68קילא׳ /װצ״נ . .״״וז״ צוליעב
געוױםע טעמים פערלירצן אמװעניגםטען
 4קילא( .פארװאם עפעס נלר  4קילא?)
״איך פין אדװ־כנעגאנגען די שבעה
קורא׳
מדורי גיהו.ום פון צנטפעטועלז
ציצס .אי “ ר װײהט דאך ,אז יעדצ צײ•
טונג האט מצריצינישע ראטגעבצר און
פמעט אלע ״אפען שוין גע שריגען װע-
גצן פעטלײביגקײט ,געבענדיג עצות
װי אזוי צו צעהרען זיך .מײגע בעקאנ•
טע האפצן מיר צונױפגצזאמעלם דעם
דאזיגען גאנצצן געדרוקטצן מאטצריאל
 און איך האפ זיך גענומצן צעדורעןלויט׳ך .״הײנט״ ,״מאמצנט׳ /״לצצטע
נ ײעם׳ /״קוריער קראקאװםקי״ און אנ־
דערצ צײטתגצן .דער *^צל־ױצא איז
געװען ,אז נאך די דאזיגע אלע קורא־
ציעס ה א ב אי ר ט ^קי פערלױרען אײן
קילא ,אבער אין דערזעלגיער צײט האב
איך בעק^מען א שרעקליכען אפעטיט
צום עםצן .נישט װעלענדיג דעם אפע-
מיט נאכגעפען ,ה אנ איך געליטצן
שרעקליכע יסורים ,ביז איך .האב גע•
מוזט איהם ,ריכטיגער געזאגט :מײגע
נערװען ,נאכגעפצן ,אװעקלעגענדיג אין
א זײט די גאנצע קוראציע .איך האפ
אנגצהויפצן צו עםען ,פדי צו ראטצ־
װצן מײן געזונד-צושטאנד .אין א װאך
צײט איז מיר צוגצקומצן צו דער פוי־
ריגער װאג נאך צװײ קילא .פרצגט
דאזיגע
זיך אלזא :צי זענען אט די
דצרצו א

אײן און דצר זצלפער קראנקהײט בײ
י צװײ מענשען.
די דאזיגע לצזצרין האט נאך גע■
האט גליק ,אז גאכץ אבקומען האט זיך
איהר אײנגעגעפען װאם־נישט־איז צו־
נעהמצן אויף דער װאג ,װײל .יײ י ־ '
װמלעי וײ״טער זעהען ,איז דאס נישט
אלע מאל דער פאל.
״נישט צעסער -שר ײבט אג׳אנדצרצ
ל עזערין -איז מיט די ענטפעטונגם-קו•
ראציעס ,װעלכע װערען דררכגעפיהרט
שוין לויט׳ן ראט פון  1אקטאר גופא.
אויס ,אז די דאקטוירים
עם זעהט
אל ײן האפען גישט קײן אײנהײטליכצ
מײגונג װעגען אזעלכע קוראציעס .אט
צום בײשפיןיל ,לויט דער עצה פון א
אױטלענדישען פראפעסאר ,האב איך
זיך בעדארפט צעהרען .איך האב זיך
געװענדצט צו א דאקטאר ,װצלכער
האט מיר פער שרינצן א שטרצנגצ,
כמעט א הונגצר״דיעט :דרײ מאל אין
טאג עסצן שפײז אהן מעהל ,אוזן פעטס,
אהן צוקער ,קײנע זופמן גישט ,צוױי
גלאז פליסיגקײטען טעגליך -און דערצר
נאך יעדען צװײטען טאג אנ׳אנפיה•
רװגמ-מיטעל .נאך פיצר טעג פון אזא
קוראציע האב איך שוין געמוזט רופצן
א דאקטאר צו זיך ,װארום איך בין
געװען מורא׳דיג אבגצשװאכט פון הונ■
גער און דורשט .זעלבםטפצרשטצנדליך,
אז איך האב געמוזט זיך אפזאגען פון
דצר דאזיגער גאנצצר קוראציצ .א
צװײטצר דאקטאר איז שוין גצװען
מצהר ״ליבעראל״ .צר האט מיר שוין
צרלויפט מעהר צסען ,בפרט א סך
גרינצײג .יעדען צװײטען טאג א טע■
לצר זופ ,נאר ב תג אי /אז איך מוז פיצל
ג צ הן -ביז צצהן קילאמעטער טצגליך,
װצניג
שעה גימנאסטיק און
האב
ערשטע פאר טצג
איך נאך אין הונדערט פראצענט דעם

שלאפען.קײן
אלע צגטפעטונגם־קװ־אציעס נישט
די
אײנםאפע״בלאגע״? צי איז אין אלגעמײן
מצגליך דורכציפירצן ענטפעטונגס׳קורא־
קװ־אציע׳פלאן דורכגצפיהרט .נור דאס
צו
ציעס נישט דארפענדיג זי־ך דצרבײ
שפאצירצן האט פון טאג צו טאג אלץ
זצ■
אפשר
דצם
פײגיגען מיט הונגער־דיעטען? מצהר און מעהר פצרשטארקט
נצן פערהאן מעדיצין־מיטלען צום דא•
אפעטיט צום עםעך .און קײן שום יא־
די
זיגען צװצק? צי קען מען גלױבצן
זשינצס זענצן שוין נישט געװצזען אימ־
פל׳ערלײ פילען געגען פעטלײביגקײט,
שטאנד צו שטילען דעמ הונגצר ,בע־
װאס װצרען אזוי פיעל רצקלאמירט?
װײל דצר ארגאניזט האט ,װאהרשײנ•
פצרשטעהט זיך ,אז צס איז נאאיװ
ליך ׳ געפאדערט מצהר נאהרהאפטע זא־
דררכצומאכצן קוראציעם
האט
ציי■מאנגעל אין שלאפען
לױט דער
כען.
טוגגס־ארטיקלצן ,װצן.ז אג אר זײ שטא•
שטארק אבגעשװאכט מײן נצרװעףסיס׳
מ ק פון די פארנעהמםטע דאקטױריט.
טצם; איך האב אנגעפאנגען צו לײדען
טעארעטיש זצנצן אפשר די דאזיגע פון קאפ-שמצרצען; איך בין גצװארען
עצות בעגרינדצט ,אבצר פראקטיש אין נערװעאיש ,אװעקװארפענדיג ,זעלבסט■
לעבען ,זענען זײ פמעט נישט דורכ-
פצרשטענדליך ,אויך די קוראציע .איך
פיהרפאר .אץ װאו איז די אינדױוידו־
האב טאקי פצרלױרען צװײ קילא אויף
אליזירונג  -צי פאסט אײן און די
רער װאג ,ניר פיהלענדיג זיך דצרפײ
זעלביגע קוראציע פאר אלע אהן אױמ־ װי נאך  xשװערער קראנקהײט .צי מוז
נאהם מענ שעף איך האפ שוין אמאל
אײגענטליך יעדע צצהרונגס ־ קוראציע
װעגען דעם געשריפען ,אז יעדער אר־
זײן פערבינדצן מיט אזעלכצ לײרען
גאגיזם שטעלט מיט זיך פאר עפעס
פאר׳ן ארגאױזם און װאם איז דער
אינדי װידועלעס ,א-־יגענארטיגצס .מיר
װאינדצר ,אז אזעלכצ קוראציצס גיבען
טרצפען פמעט קײנמאל נישט צװײ נישט ז־צם געהעריגען רעזולטאט :מען
עהנליכע ארגאניזמען ,װי טען זצהט,
מװ זיך פון זײ גאנץ אײנפאך שנעל
אױך נישט דעם זעלפען פערלױף פון
אבזאגען.

געפיהרט אױפ׳ן בית עולם אירן זי גע־
שטעלט צו קאפצנס פון דער גע־
שטארבענער ,װען די ױרשים האפצן
געטצנה׳ט ,אז זײ װעלען נישט 3צ•
צאהלען ,האט דער מצבה־קריצצר גע־
ענטפצרט אז ער דארף נישט קיץ
געלד ,װארום להכעיס ןײן קאנקורענט
װעט ער באדײ קײן גצלט נישט נע■
מען נאר מצבות װעט ער שטעלען.
שמוצסט מען ,אז זײ לאזצן ארויס
איצט א רעקלאמע מיט׳ן פאלגצנדצן אינ-
האלט :שטארבט אװעק ױדעלצך ,װא־
רוט מצבות װעט איהר בעקומען אומ־
זיסט...
אויב מען רעדט שוין וו־עגען קאינ־
קורענץ װעל איך אײך נאך דערצעה־
לען װעגען א קאנקורעגץ אויפ׳ן

פי ת עול ם
עס איז
אזוי װי די
פיהלט זיך
טען אויפ׳ן

אפילי נ> 1ך נישט אלול ,נאר
צײט דערנעהנטערט זיך
שױן א פיבערהאפט י צוגרײ-
צית-עולם.

אממעהרסטען פיבערט דער גרעבער,
װעלכער האט א שװאכקײט צו מאכען
אל מלא רחמימ׳ס אץ װען ער האלט
אפילו אין מיטען גראבען א קבר און
עס קומט אויס צו מאכען א אל מלא
רחמים לאזט ער שטעהן די ארבײט
אין מיטען און לויפט מאכען דעם
יזכור.
דצר גרעבער קאגקורירט דאס מאל
מיט׳ן חזן און מיט׳ן שמש ,א טויטע
קאנקורעגץ ,א.פער פארט א קאנקורענץ.

מ » .״ א לי כ טיג ע ק אג קו רענ ץ״.
אויך קומט פאר א שטארקע קאנקו-
רענץ -צװישען דער היגער עלעקטראװ־
ניצ מיט די פריװאטע אינםטאלאטא■
רען•
או אונזצר עלעקטראװניע איז א
אױםנאהם פון אלע עלצקטראװניצס אין
פוילען איז שוין א בעװאוסטצ זאך ,זי
רײטט די הויט פון די קאנמומצנטצן
און עס העלפט נישט קײן חי וקים.
אונזצרע שטארט־טאטעם האפען אונז
פערקויפט און מיר קרעכצען און צאה־
לען .דאס איז איהר הפנים װײניג האט
זי זיך אײנגעארדצגט א װערקשטצל
ארן זי געמט אן פריװאטע אחי ײט אין
דער שטאדט און דערמיט ברצנגט זי
שאדען צעהנדלינגצר פאמי־ליצם (לײען:
ױדישע) אין רער פרנסה.
די אלע אינטצרװענצען ,װאס די
אינסטאלאטארצן האבצן געמאכט בײ
דצר צלעקטראװניע האבען גארנישט
גצהאלפען .די עלעקטראװניע פיהלט
זיך תקיף במלוכה און פיהרט איהר
ממשלה בחוזק יד.
דאס איז א ״ליכטיגצ״ קאנקורצנץ...

מיר װ ע ל ען עם פ ע חי ר ענ ען א ױ ף
האלץ...
װעגצן א ״רײניגונג״ װאס איז פאר־
געקומצן דצם לעצטצן פרײטאג אין
דצר גארנצארסקא^ גאס װיל איך אײך
*
דצרצעהלען:
עס איז פרײטאג מיטאנ ,דאס בי־
סעל ארימקײט ,װאס װאוינט אויף דער

פרײטאג ,ד 31 .ױלי 1931
ammmia—a׳  mimוןןן״ןו iiiiiiiiiii׳^aBgfflB3n«tasB^aiBaggK»»a»3aaBaragg«»łiiiii

״טשענסטאכאװער צײטמג״ נר31 .

א  92יעהויגעו ױדישעו פאװסטאניעץ פון
ן בעלוחװעו.
חיאלאשין ארן» א אח־יענץאי

ב ד י ע ל  aו pא ס ט ד א װ .
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אסטראװ ,װי בצװאוסט איז “אמ■
T
T
מצהרסטצן אויפגעלעבט אום שבת אץ
זוגטאג ,א גאנצע װאך איז דארט שטיל,
רוהיג ,װײל מאנספערשױנצן זצנצן
דארט װײניג פערהאנען איבצר דער
װאך ,און די װאס זיצען דארט זענען
צפ״י רוב עלטצרצ אדצר שװאכע מענ־
שען ,דאגעגצן אויף שבת קומצן פמעט
אלע מענצר צו זײצרע פאמיליעס ,און
עס װערט אלצס אויפגצלעבט.
זונטאג קומצן ס׳רוב גצסט צו פאה-
רצן פרן שטאדט זיך אביסעל אנזצטי•
גען מיט פרישער לופט אץ אדורכשפא•
צירען דעם װאלד ,אמאל איז זײצר
צאהל גרצסער ,און אמאל קלענער,
דאס איז גצװענדצט אין װצטער ,אבער
יעדענפאלס איז אויך זונטאג ,װצן די
גצשעפטען אין שטאדט זענען געשלא•
סען אין אסטראװ הײמליך.
איז אויב ס׳איז פערהאנען צפיס צו
שרײבצן װצגען אסטראװ איז דאס נאר
װעגצן שבת אדצר זונטאג ,איך װצל
שרײבען װעגצן שנת און טאקי װצגען
דער ספעציעל ױדישער זײט פונ׳ם
שבת.
דעם לעצטען שבת נחמו איז די
טעמא ,װעגצן װעלכצר אלע האפען
גערצדט ,גצװען אוגזער שטאדט • חזן
ה׳ באראש ,אין צוזאמען מיט דעם
אױך די ״טשענסמאכאװצר צײטונג״.
אין פויריגצן בריעף האב איך גע■
שריבען אז ה׳ באדאש װעט דאװענצן
פאר׳ן צמוד שבת נחמו ,אין דצם גרוי•
סען מנין װאם געפונט זיך אין בער־
לינערבלוי׳ס װילע .די דאזיגע ידיעה
האט זיך פערשפרײט אין גאנץ אסט•
ראװ ,און אלצ זענען גצקומצן צום
דאװענצן ,זאגאר אזעלכע מענשען ,װאס
זצנען די גאגצע צײט נישט געקומען,
זצנען אויך גצקומצן שנ ת נחמו און
געװאלט הערצן דצם ה׳ באדאש.
ארן ס׳איז אויך נישט קײן װאונדצר
װארום צפ״י רוב האבצן געהערט דעם
ה׳ באדאש נאר די מתפללים פון דער
שטאדט־שוהל ,און אזוי ווי אנדערצ ױ■
דצן צאהלצן אויך עטאט ,פון װעלכצן
די קהלה צאהלט פענסיע דצם חזן,
האבצן זײ א ױךדאם רעיכט איהם כאטש
אײנמאל אויף זומצר־װאוינונג צו הע־
רצן.
דאם קומען צום דאװענען ,מוזט
איהר װיסען ,איז פצרבינדצן מיט א
ביסעל שװערעקײטצן און קאמפליקא■
ציעס ,שוין צוליענ דצם אלײן ,װאס
אין אסטראװ ״טאר מצן נישט טרא■
גצך׳ .בײ אײך אין טשצנסטאכאװ איז
פערהאנען א עירוב און דאריבער זע־
נען דא פון ױנגען דור אזאלכצ װאס
װײסען פלל נישט אז דאס טראגען אום
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שבת איז א עבירה ,אבצר אין אסט•
ראװ אז מען קומט צום דאװענצן װײס
יעדצו־ אז מען טאר נישט טראגען דעם
טלית ,נאר מצן מוז דאס טהון דורך
א קינד ,אדצר גאר זיך אנטהון דצם
טלית אונטער׳ן פאלטצן .האט מען טא־
קי דצם שייוז געזעהצן װי מענשען
װאס לאכצן זיך געװים אוימ פון װיכ־
טיגערצ זאכצן ,זענצן נצביך געקומצן
צומ דאװצנען מיט די טלתים אנגצטהון
אונטער׳ן אויבצר-מלבוש .נישט װילצנ■
דיג ארויסוױיזצן זײער הפקרות ,און
אלץ פדי צו הצרען באדאש׳ן.
אבער באלד האט זיך פערשפרײט א
שמועה אז באדאש קומט גישט דאװ־
נצן ,צס זענען געגאנגצן צו איהם
שליחים ,און צר האט אלס מדחה גע•
װען ,דער עולם איז גצװארען שטארק
אויפגצרעגט ,איבערהויפט האבען זיך
געבוגטעװעט די פרויצן װאס האבען
אנגעפילט דאם צימער װאם דיענט אלס
װײבער־שמזל ,און גצשריגען ,היתכן?
װי קען דאם א חזן אזוי צונאר מא־
כען אזא עולם מצנצר און פרויען ,װאם
אלע זענען זײנע נעלי־בתים ,נאכמעהר
ארן נאך גרעסער איז געװארצן די
אויפרעגונג װען עס האט זיך פער■
שפרײט א שמועה אז ער זאל זיך הא־
בצן גצהײסצן בצצאהלצן פאר דעם
דאװנען ,ערקלערענריג אז ער איז נאר
חזן אין טשענסטאכאװ אבער נישט אין
אסטראװ װאס געהער גאר צר דער
קלאבוצקצר קוולה ,און אזוי האט די
אויפרצגונג אבגצהאלטצן במשך דעם
גאנצען דאװצנצן.
ז׳עלבסטפערשטצנדליך קען איך נישט
װיסצן װי וױיט אמת די דאזיגע שמועה
אױ ,גיכער לאזט זיך גלױבען דאמ
װאס מען זאגט אז װי׳יל צס געפונען
זיך אין אסטראװ גאנצצ דרײ מױנימ
האט ער נישמ געװאלט און נישט גע■
קצנט מאכצן קײן אויסנאהם נאר פאר
דעם דאזיגען מגין ,כאטש צס איז דאס
גרצסטצ ,און דאס צימצר איז אויך
געאײגצנט אז א חזן זאל דארט קענען
דאװנען ,אין דער צײט װאם די אנ־
דערע מניױמ גצפונצן זיך אין קלײנע
צימצרן.
יעדצגפאלם איז געװען הײמליך ,א
גאגצען שנ ת און אויך זוגטאג האט
מען נישט אויפגעהערט צו רעדען װצ•
גצן דעו־ ״מעשה באדאש״ ,און צו
האפען פרעטצנםיעס צו דער ״טשענ־
סטאכאװער צײטונג״ פאר איהרצ ״נישט■
ריכטיגע״ אינפארמאציעם.
מען מאכט מיך אויפמצרקזאם בנוגע
מײן פויריגען פריעף אז די גרינז־ער
פון גרויםצן מנין אין בערלינצרבל ױ׳ם
װילע זענען אויך געװען דצר בע■

איך האב דעם אלטיטשקצן געטרא־
פען אויפ׳ן הויף פון ראספשער שטי׳
בעל װארשאװצר  17צו שלוש סעודות
װאו צר איז גצשטאנען ארום א רע־
דצל און דערצעהלט װצגצן זײן אוי־
ידיצנץ אין ״סענאט״ (אזוי ררפט ער
דעם בעלװעדצר).
 דערצעהלט מיר אויך װעגען װאסעס האנדעדט זיך ,האב איך זיך גע־
צום אלטיטשקצן ,װעלכצר
װאנדצן
זעהט נאך אױס גצנוג ״זשװאװע״ -
װאם האב איך צו.דערצעהלען ,דזאט
ער זיך געקװײנקעלט ,אבער נאכדעפ
װאו איך האב איהם אונטערגצגעבצן
מוהט האט ער אנגעהויבצן צו דער־
צצהלען:
מײן נאמען איז הירשל קאשטאן,
איך בין הײנט אלט  92יאהר ,װען
איך בין אלט געװען  24יאהר האב
איך געוװינט אין מיצזשעױץ נ עי ען
דזיאלאשין ,וױעלונער פאװיאט ,און
איך בין צוזאמען מיט א ג ת פ צ פרי־
צימ און ר ײנע פויערימ ארײנגעטרע־
טצן אץ מיליטער פון די פוילישע פאװ׳
טטאגצעס ,מיר האבען זיך גצשלאגען
מיט די קאזאקען אין די װצלדער,
טײלמאל האבען מיר געליטען מפלוה
ארן פיעל מאל האבען מיר צוקליאטט
די רוםישצ חײלות ,אונזער אנפיהרער
איז געװען דער כראביא ארלאװםקי

גער פון דצר לינקצר האנד ,אױך האט
ער מיר צוקלאפט מיט דער שװצרד
דאס פנים און פלײצע אז בלוט האט
גצרינען (דערבײ װײוט צר נאך סמנים
װאס זענען איהם געבליפען ביז׳ן הײנ־
טיגען טאג) ,איך בין אבער געװען א
געזונטער ױנג ,האב איך זיך ארויפ•
געכאפט אויפ׳ן פערד און דצם קאזאק
אדורכגצשטאכען מיט מײן פיקע אװעק־
לעגעגדיג איהם א טױטען אויפץ ארט,
דאם האט צוגעקוקט דער גענצראל
ארלאװםקי װעלכער איז געשטאנצן פינ־
דערװײטענס איז צר צו מיר צתצלא־
פען און מיר גצקלאפמ בראװא פאר
מײן העלדישקײט ,און אזוי װי איך
בין גצװען פערװאונדעט האט צר מיך
אבגעשיקט אין זײנע פאלאצען װאו
איך בין געלצגצן קראנק דרײ חדשים
ביז איך בין גצזונד געװארען ,שפצ־
טער האב איך בעקומען דרײ מעדאלען
 2זילבערנע און אײן גאלדצנעם מצ־
דאל.
פון דאמאלס אן זענצן אװעק שוין
אסך יאהרען ,הײנט בין איך אלט 92
יאהר און מײן וױיב איז אלט  90י א ה ר,
איך בין ארים און האב נישט פון װאס
צו לצבצן ,בין איך געפאהרען צום
וױעלונער 'סטאראסטא ,אז ער זאל מיר

װאוסטער תלמיד־חכמ ר׳ הענעך בריל,
און ר׳ אברהם עפשטײן ,װעלכצ זצגען
געװען פון די ערשטע לעטניקעס ,און
מיטגצהאלפצן צום שאפען פון דעםץ
מנין.
אויך װעגען דצר הילפס׳אקציע פאר
ארצמצ לעטױקעמ װאס איך האפ דער־
מאנט אין מײן פויריגצן בריצף ,מוז ,
איך צוגעפען אז מיט דצר דאזיגער
וױכטיגצר זאך פערגעמצן ויך ה׳ יהרשיע
שפילבערג ,ארן דער פענסיאינאט ■ אײ־
געגטימצר ה׳ ײאקיבאװיטש ,װעלכע
וױדמען זײער צײט און מיה די אק־
ציע װי גצהעריג אהערצושטעלצן.

האנד זענען בײ מיר שטײף
קאן זײ נישט אײנבויגען האט
געפרעגט װאם דאם בעטײט
איך האב איהם רערצצהלט
איז נאך ז ע ט דצר פאװסטא־

װען אלצ זאלען זיך נאר װעלען
עטװאס צובױגען ,װאלט די דאזיגע
סומצ גצקענט ליייכט אהערגעשטעלט
װצרען.
זאלען זײ דאס געדצנקען ,און זאל
זיך קײגער נישט אויסשליסצן.
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פון
און
ער
און
אז

דער
איך
מיך
װען
דאמ

ניע האט ער מיך געפרעגט צי איך
האב עדות דערויף ,איך האב איהם
געענטפצרט אז אלע װאם געדצנקען
דאס לעפען שוין לאנג נישט ,זאגט
דער סטאראסטא אז איך זאל דאך
ברענגען עדות ,װאס זענען ױנוצר פון
מיר ,האב איך געברענגט  2פויצרען
פון דארף װעלכע האבען אבגעשװאוי■
רען אין קאשטשאל אז איך זאג אמת,
אויך האפ איך .פייגצלײגט די דרײ
מעד אלען האט מצן זײ צוגענומצן און
אלעס אויפגעשריבען.
אין א פאר טעג אר,ים האב איך בע׳
קומצן א פאפיר ,אז איך זאל ויך צו»
שטעלען צום טשצנסטאכאװער סטא־
ראםטא און ורען איך בין געקומען קײן
טישענםטאכאװ האט מצן מיר גצגעבען
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פון קיעלץ ,אײנמאל האט מיך בצגצ־
גענט א קאזאק ,װצלכצר האט מיר
נאכגעשאםצן און פערװאונדעט .די פינ־

בעשטימען א פאר גילדצן א װאך צומ
לעפען ,האט ער מיך אויסגעפרצגט
פערשידצנע זאכען אין איך האב איהם
אויף אלעם געענטפערט ,דער סטא■
ראסטא האט בעמערקט אז די פינגער

לויט װי זײ האבען מיר ערקלצרט
מוזען זײ האבען ,כדי אלצמען צו בע־
פריריגען ,העכער הונדערט זלאטעס א
װאך ׳ און פיצל לעטניקעס טהוען לײ־
דער די זאך גרינגשעצען; װאם עס איז
אהן ספק א זעהר גךױסע עולה.
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א פאפיר ,אז איך זאל צופאהרצן קײן
װארשא אין סענאט ארײן ,װצן איך
האב געזאגט אז איך װיל נישט פאה<
רען האבען זײ מיך געסטראשצט אז
מען װצט מיך ארעסטירען ,לאין ברירה
בין איך אין דער בצגל ײטונג פון א
בעאמטען אװצק צום באהן און נ ץ
גצפאהרצן קײן װארשא ,קומצנדיג קײן
װארשא האב איך מיך גצװאנדצן צו
א דראשקארזש ,װעלכער האט מיך
אבגעפיהרט אין סענאט ארײן ,דארט
האט מען בײ מיר צוגענומען די פא־
פירצן און מיך ארײנגצפיהרט אין א
צימער און געהײסען װארטען ,דאן איז
ארײנגעקומען עפיס א נאטשאלניק מיט
גרויסע װאנסעס און אסך מעדאלען און
מיך אויסגעפרצגט און איך האב אלעס
דערצצהלט און האב איהם גערופען
יאשגיצ פאניע  -אלעס װאס איך האב
גצזאגט האט מצן פערשריבצן אויף א
פאפיר ,דאן האט דצר פריץ מיר גע■
געבצן  20זל .און מיך געהײסען געהן
אױף מיטאג און צוריק קומצן ,װען איך
בין צוריק געקומען האט מען מיך בע־
שפריצט מיט שמעקעדיג װאםער מיר
אויסגצקצמט די האר אנגצטהון א
קראגצן מיט א קאפעלוש אויפ׳ן קאפ
אבפאטאגראפירט ,נאכדעם
און מיך
האט מען מיך ארײנגעפיהרט אין א
שעהן צימער װאו מצן האט מיר גע-
געבצן צ־ עסען זעמצל מיט א גוט
ביסעל בראנפען און איך האב דאס
״ארײנגצפוצט״ און זיך גצלײגט שלא•
פצן אין א בעט װאם איך האב אין
חלום גישט געזעהן ,די נאכט בין איך
אדורכגצשלאפען גצשמאק ,צומארגענס
אינדערפריה האט מען מיר ארײנגע■
ברענגט זעמעל מיט טהע? ,און דאן
האט מצן מיך געהײםען אהײמפאהרען
און ס׳װעט שױן גוט זײן ,האב איך
גצזאגט ײאשניע פאגיצ ,ביז איך װעל
קריגען די פאר גילדען װצל איך דער•
װײל שטארבען ,װארום איך בץ אלם
 92יאהר און מײן וױיב איז אלט 90
יאהר ,האט דער פריץ מיט די גרויםצ
װאנסעס זיך צולאכט און -מיר געקלאפט
אױף דצר פלײצצ און גצזאגט ״סטא־
רושעק״ האב נישט מורא ,אין עטליכע
טצנ װעסטו פעקומען געלט.
אט אזוי פערענדיגט זײן עלצצהלונג
דער אלטער קאשטאן בין איך גצקו-
מען צו פאהרצן און װארט אויף די
פאר גילדען װאס דער סצנאט װעט
שיקען אנ׳אגטען פאװםטאניעץ.

ש .פ ר אנ ק.

I
גארנצארסקא גאס די אזוי גערופצנע
״געצע װיזנע׳ /גרײטצן זיך מקבל פנים
צו זײן די שבת מלכהא ,װער מיט א
ברויט און װער מיט א חלה׳ע ,פלו■
צים פליהען אן מאגיסטראט בצאמטצ
לעדערגע טעקעס און
מיט גרױסצ
שטעהצנדיג אויף די שװעלען פון די
ארימצ צ^בראכענצ כאלופעס גיפען זײ
א גצשרײ! ״פלאטשיטש׳ /און אײדער
װאס װען שלצפט מצן שוין די צו•
בראכענע שצנקלעך ,טישצן און מאנ•
כעס מאל די אײנציגע האלב צוברא־
כצנע בצנקלצך פון שטוב.
אזוי האט מצן גצנומען דאס ביסצל
אלט צויר אכ ענ צ בצבעכעס בײ א גע־
װיסען װאז שניצע ,גארגצארסקא , 15
בײ װאלף ד .און נאך בײ אנדערע,
דצרבײ פיהרט זיך אזא דיאלאג צװי•
שצן די שטײער צאהלער מיט׳ן בצ■
אמטצן:
 פאניע ,קרעכצט דער פצטענט,דאס שצנקצל איז דאך אלט איבצר 50
יאהר ,איך האב עס בעקומצן ירושה
פון א באבצן און עם שיט זיך דאך
דערפון פרוכנע.
גיצ שקאדזשי  -צנטפצרט דער בע.׳
אמטער  -מיר װילען עס נישט פצר־
קויפצן מיר װעלען עם פערברצנען אויף
האלץ.
האט מצן מאקי ארויסגענומצן די
דאזיגע צובראכענצ אין ברכשטצבליכען
שצנ׳
זין פון װארפ  -צובראכענע
קלצך מיט אלטצ ציבראכצנע װאנט־
זײגערס ,צס אויפגעלײגט אויף פיה־

רען און עס אבגעשיקט אין םקלאד פון
מאגיםטראט ,פדי עס צו פערברענען
אויף האלץ׳ װארום צו עפים אנדערש
נוצט צס שוין נישט.
בײ א צװײטען
פאלגצנדער דיאלאג:

איז

פארגצקומען

סעקװעסטראטאזשע ,דו
 פאניענעמםט מיר צו די שאנק אט װצל איך
דיר דצרצצהלען די געשיכטע פון דער
שאנק :
װצן איך בין אלט גצװען  12יאהר,
דצרצעהלט די פרוי ,ה אנ איך !אנגע•
הויבען צו ארבײטען אין די מאלארניע
און גאנצצ  14יאהר האב איך געאר־
בײט און גצזאמעלט גצלט און װען איך
האב חתונה געהאט האב איך די אויס־
גצארבײטצ שאנק געגעבצן נדן מײן
חתן ,װילסטו פאניצ {,,מיר צונעמצן די
פראצצ פון אזוי פיעל יאהרען§ .
 מניע ניץ ניצ אבכאדזשי ״פלא•טשיטש אלבא שאפע׳ /אויף האלץ װצט
צס טויגען...
בײ א צװײטען ױד װאו מען האט
צוגצנומען די צטליכצ צובראכצנע גרא■
טעס האט ער געטאנצט אין דער גאם
ארן הױך געשריגען ,נו דאנקען גאט
פטור געװארצן דאס מיסט פון שטוב,
איצט זאלצן זײ פרובען נאך עפיס צו־
צונצמצן ,אזוי פיעלו װײזט ער צטלי־
כצ פינגצר ,װאס צם קומט ארויס א
פרי װאס מען מאכט איצער איהר א
ברכה בורא פרי העץ ...װען איך װאלט
געהאט א פאר גראשען װאלט איך גצ■
מאכט א פוסה פאר שמחה...

די דאזיגע געשצהענישען האפען זי-ך
אפגצשפיעלט דעם פערגאנגענעם פרי־•־
טאג מיטאג אױף דער גארנצארסקא
גאם.

פעדערן  -און פושקעט...
װי אזוי די דאזיגע  2געגצגשטאנ־
דצן האפצן א שײכות צוױשען זיך וועל
איך אײך אױפקלערען :
אױף דער לעצטער אלגצמײגער פער•
זאמלונג פון מחזיקי הדת האט מען
גערעדט װעגצן בודזשצט צוזאמענ׳
שטעל ,האט זיך ארױסגעװיזצן ,אז א
גרויםע הכנםה האט דער מחזיקי הדת
געהאט פון פעדצרן װאס די בעפעלקע־
רונג האט געגעצען פון די עופות װאס
זענען גצשאכטען געװארצן אין שחט־
הײזעל ,װײזט זיך אבער ארויס ,אז
דאס מין פעדערן האט הײנט נישט
קײן שום װערט ,פשוט קײן אײן גרא־
שען נישט ,פערקצהרט ,מען האט גאך
אומזיסטע הוצאות װאס מצן מיז זײ
פאקצן און האבען סקלאדעס אויף זײ
און  -אין קונה.
ערגצר איז אבער נאך מיט די פוש־
קצם.
אויף א פױריגע פערזאמלונג ־איז
בצשלאסצן גצװארען צו מאכען פרש■
קצס און צס צוטײלען אין די ױדישצ
הײזער און די ױדישע פרוי זאל פאר
ליכט־צינדצן ארײנטראגצן א פאר גרא-
שען אין דער פושקע פאר׳ן מחזיקי
הדת.
װען מצן איז אבער געקומען אין
די יידישע הײזער האט מען דארט

שוין געטראפען הענגפן עטליכצ פוש־
קעס װי פאר ׳ר מאיר בעל הנס און
.אין מאנכע שטובען צו  2אזעלכע פוש■
קעס ,דאן א פושקע פאר די לופלינצר
ישיבה ,א קרן־קימת פושקע און נאך
אנדצרצ פושקעס ,טא װי אזוי הענגט
מען אויף נאך א פושקע?
עס פרצגען אפילו^ מצנשען א נאיװצ
קשיא ,אײגענטליך פארװאס זענען פוש־
קעס פון פרעמדע ישיבות בילכצר װאם
מעגען הענגען אויף דער װאנט און
די פושקע פון אונזער י שייה טאר
נישט הענגען ,אויב אזוי קאן מצן דאך
די זעלבצ קשיא פרעגען פארװאם שי־
קען אנדצרע ישיבות ארויס משלחים
װעלכע נעמען בײ אונז געלד און אונ•
זער ישיבה איז לא די װאס זי שיקט
נישט אין דער פרעמד ארײן קײן
משלחים ,צאהלען מיר אויך נישט.
אויף די פעדצרן און פושקעס קאן
מען זיך נישט פערלאזען...

כל ה קו ד ם זכה...
״ױדישע קהלות ,מנינים ,שוהלען פון
ארבע פנות העולם פון פוילצן ,װצר
עם װיל האבען אויף די קומצנדצ ימים
נוראים א ערשטקלאםיגען חזן זאל זיך
װענדען צו אונז קײן טשענםטאכאװ
צוט װעלט בעריהמטען חזן ד.זארםקי״.
אזא אנאנס האב איך געלעזצן״ אין
װארשאװער צקםפרצס פון פערגאגגצנעם
מאנטאג.
מיך פארװאם אונזער
פערדריסט
װעלט־בעריהמטער חזן ה׳ זארסקי זאל
ערשט דארפצן זוכען א פאסטען אין

דער פרעמד אינדערצײט ,װצן דא אין
טשצנםטאכאװ זענצן פצרהאנצן אהן
עין הרצ אזוי פיצל שוהלצן.
דעריבצר װצנדע איך זיך טאקע צו
די גבאים פון די היגצ שוהלען ,אז זײ
זאלען נישט דערלאזצן ,אז דער װעלט■
בצריהמטער קאנטאר זאל דארפצן זי׳
כען פאםטענס אין דער פרצמד נאר
זײ זאלצן איהם אויםכאפען װאס פרי■
הצר און כל הקודם זכה...

ױדי ש נעביך...
אויב מיר ױדצן זענען אין גלות
בײ די גוים איז די ױדישצ שפראך
דאפעלט אין גלות יסײ בײ די גױם װי
אויך בײ די ױדען זעלבסט.
פאקטען :
בלאשטשינסקי׳ס צוקצרניע ,װאס
װערט בעזוכט פון  90פראצענט ױדען
נ ר ענג ט מען ארײן א רצקלאמע װצ•
גצן א יידיש טצאטצר טאר זי נישט
װצרען אויפגצהאנגען דצרפאר װײל עס
געפונט זיך נצפיך א ױדיש װארט.
אין װאורשטצן־גצשצפט פון ה׳ א.
2־טע אלצצ גצפונט זיך א סקלצפאװצ
װאס האט פײנט בתכלית השנאה ױ־
דיש כאטש זי איז א זשידובקצ מיט
אלע פינטעלצך ...און װען זי קאן בע•
זײטיגען א ױדישען אפיש פון געװצלב
איז זי גליקליך.
דאן  -אב צר צו װאם פאקטצן ,עס
איז א בעװאוסטע ןאך ,אז ױדיש איז
אין דאפצלטצן גלות.

׳
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די אלגעמײגע פעחאמלונג פון ״מחז^י-הדוד.
פצרגאנגצנצם זונטאג איז אין אײ־
געגעם לאקאל פארגעקומען די יעהרלי־
כע אלגעמײנע פערזאמלונג פין דער
מחזיקי הדת.
אין דער פערזאמלינג בעטײליגען
זיך עטליכע פופציג מיטגלידער.
די פערזאמלונג עפענט פרעזעם די׳
י .מ .קרעל .אלס פארזיצצר װערט גע־
װעהלט ה׳ מ .פאגעל ,אלם ב ײזיצענדע
די ה״ה ש .ערליך און י .מ .מײזעל.
אלס סעקרעטאר ה׳ זעליגמאן.
דעם בילאנס און טעטיגקײטס-בע׳
ריכט גיט אב ה׳ קרעל ,װאו עס װײזט
זיך ארויס ,אז אין פויריגען יאהר איז
געװען הכנסה די סומע פון  39.598מיט
 79גראשען.
דעם בעריכט דערגענצט נאך ה׳ זע•
ליגמאן ,װעלכער טײטשט אויס פער■
שידענע פאזיציצס פון פילאנס .דאן
שטעלט ער זיך אב אױף פערשידענע
הכנסה ■ צװײגען ,װאס זענען לײדער
אונטערגעגאנגען װי למשל די פעדערן
פון שחט־הײזעל ,װאס עם האט ארײנ-
גענר אכ ט א שעהנע הכנםה און הײנט
איז דאס געװארען אויס סחורה אז״װ.
אין רעזולטאט װערט דער בעריכט
אנגענומען.
עם װערט אױך בעשטעטיגט דער
בודזשצט אויפ׳ן לויפענרען יאהר אין
דער סומע פון  46.450זל.
דאן װערען פארגעלײגט נאך פער־
שידענע פארשלאגען װצגען פערגרצסצ■
רען די הפנםות ,װי :רופצן פארשטע•
הצר פון בתי־תפלות אז זײ זאלען װצר•

בירען מיטגלידער פארץ ״מחזיקי הדת״.
אויך אז אנשטאט טעלצגראמעט אױף
התומת זאל מען דאט גצלד מנדר זײן
פאר׳ן ״מחזיקי ה ד ת׳ /דאן װעגען די
פושקעס אױפצוהצנגצן אין דער שטוב
און אנדצרע פראיעקטצן.
*£אין רעזולטאט װערט בעשלאםען
אויסצוװעהלצן א פינאנץ-קאמיסיע פון
 6פערזאן ,װאס זאל זיך שטעלען די
אויפגאבע צו טראכטען גאר װצגצן
פערגרצםצרן די הכנסה פון ״מחזיקי
הדת״.
אין דער דיסקוסיע האבען זיך פע־
טײליגט די ה״ה פאגעל ,טשארני ,ליפ־
שיץ ,קרעל ,זעליגמאן ,באראן' ,םילמאן,
ישראל׳קע טשצנםטאכאװסקי ,בוים ,ער•
ליך א״א.
אין דצר פערװאלטונג װצרען אויפ־
סנײ אױסגעװעהלט די ה״וז י .טשענ־
סטאכאװסקי ,מ .מרגלױת און א .נ.
האראװיטש .אין דצר רעװיזיאנס־קאמי־
סיע די ה״ה ש .דזובאס און ש .ער־

ליר•
פינאנץ-קאמיםיע :דוד שלמה צרליך,
בעריל באראן ,שמואל קאפיגסקי ,ױ חנן
אפענהײם ,לײבקע שײגװעקסלער ,מענ־
דיל בנימין געלבער.
פאר׳ן שליסצן די פצרזאמלוגג װערט
נאך בעצוזרט מיט אויפשטעהן דאט
אנדענקען פון פערשטארצצנעם מיטגליד
פון דצר רצװיזיאנס-קאמיפיצ חײם אלט-
מאן.
מיט דעם װערט די פערזאמלונג גע•
שלאסען.

זײ הא 3ע $זײעדמ דאך
<פון דער סעריע.־ מסירות און פעברצטענס).
אויף םפאדעק  37װאױנט שוין הע־
פער  30יאהר דער פורמאן משה פאנ־
טאפעל ,א שטילצר רוהיגער ארענטלי•
כער מענש און האט סײ מיט דעם בעל
הבית װי אויך מיט די איבריגע שכנים
שטענדיג ג על צנ ט בשלום.
פאנטאפעל האמ אײף דעמזעלבען
הויף געהאט זײנע שטעלער ,װאו עס
זענען געשטאנצן א פ־אר פערד און עס
ראט נישט גצשלאדמ ,לצצטצנס איז אבער
דאם הױז פערקױפט געװארצן צו א גע־
װיסען היגען מצבה־קריצער ,װעלכער
האט אנגעהויבען מאכען אביסעל ״אר•
דנונג״ מיט די לאקאטארען און װען
ער האט דאס הויז װײטער פערקויפט
אנדערע בעלי-בתים איז דארט גצבלי•
פ  -ן,
בען װאוינען זייין טאכטצר
װעלכע האט זיך װײטער געפיהרט
מצשה בצל־הבית און האט גצשאפט
מיט די שכנימ ארן דעם גאנצען כעס
און צארן האט זי אבער אויסגעגאסען
אויף די שטילע רוהיגצ פאמיליע פ־אנ■
טאפעל.
שפעטער האבען די נײצ בעלי־פתים
אײנגצקלאגט די פ  -ן אין געריכט צו־■

ק ל ײ נ ע ד
ער ה א ט
ידידי ,ר׳ ישראל ױדל !
איך האלט מײן װארט און באלד װי
עס איז בצװאוםט געװארען דער רצ־
זולטאט פון פרעזעסור • ױאהלען ,זעץ
איך זיך שוין אװעק אײך ״שרײבען א
בריװעל  -לויט ארנזערן אבמאך.
קודם כל נין איך אײך מודיע ,אז
בײדצ
אויםגעװעהלט
האבען
מיר
הנקרא ר׳
שמואל ב׳
המכונה ה  ,סאמוצל קאץ.
אבער נישט דצר עיקר איז דאס
עצם װעהלען ,װארום כאטש ר׳ שמואל
א׳ האט פײערליך ערקלערט ,אז ער
די
פרעזעסור זצנען דאך געװען ״אפיקור■
סים״ װצלכע זענען געװען זיכצר. ,אז
אין רער לעצטער מינוט װצט ער זײן
און װעט
דאך מסכים ױין צו פצרנעמען דעם
כסא הפרעזעס ,כאטש ער האט דערפון
נישט מעהר װי צרות צרורות ...אױך
מיט• שמואל ב׳ אלס װיצע פרעזעס
האט מען נישט געדארפט אסך ארבײ־
טען ,אז צר זאל דאס בענקעל בצזע־
מען
פערקעהרט  -װאלט
צען ׳
אפשר געדארפט אביסעל שװצרער אר•
בײטען ...וד״ל ,מיר געהט דער עיקר
אײך צו דצרצעהלען ליעבער שכן ׳ װע•
גען די הינטער • קוליסען סודות ,װאס

ליעפ דירה-געלד און אלם עדות הא־
י ען זײ אײנגצגעבען דמט ה׳ פאנטא׳
פעל און פון דאמאלם אן האגצן זיך
אנגע־ויבען די שיקאנעם פון רער פא-
מיליע פ  -ן געגען די פאמיליע פאנ■
טאפצל.
באלד נאך דעם סאנד האט זיך פלו■
צים בעװיזען אויפץ הױף א ק> 2מיםיע
פון געזונדהײטס־אמט װעלכע האט גצ־
זאלט בעשטימצן צי מצג פאנטאפעל
האלטען פערד אױפ׳ן הויף א^ן װען די
קאמיםיען האט אײגגעפונצן אז אלצט
איז אין בצסטצן ארדנרנג ,האט די
פרוי פ  -ן אין געגענװארט פון אלע
שכנים אנגעהױבען זיך בעקלאגען אויפ׳ן
הויכען קול ׳ אז צוליצב די פ ערד אויפ׳ן
הױף װערען אלע קראגק ,אז זײ פער־
פעסטצן די ליפט ,אז אטך שכנים האט
מצן שוין גענומען אין שפיטאל ארײן
א .אז .װ.
פערשטעהט זיך אז בײ אזא לאגע
האט די קאמיםיצ ,טראץ איהר װילען,
גצמוזט אננעמען א נעגאטיװצ שטע•
לרנג ,דאך האט זי די זאך אבגעל ײגט
און זיך בעגעניגענט מיט א מיסגעבען

גליקליך ,זײ האבצן נישט ג צ ת ה ט און
האבצן ענדליך זיך דצרװארט.

אויף די פאושטעלונגען
פון פאוליבאואטאװ.

אבצורוימען די שטצלער ,װארום מענ•
שען װערצן קראנק אויף טיפומ אד״גל.

װי די שכנים בצקלאגען זיך אז צוליב
די פערד לײדצן זײ פון קראנקהײטען
מוז דאם שטאל אראבגערױמט װערצן.

דין דאזיגע אינטערװצנצען האבצן
גערויערט גאנצע  2יאהר ארן עס .האט
נישט געהאלפען דאם װאס די פאמיל■

דאס האט אונז דערצעהלט דצר ה׳
פאנטאפצל אויף װעלכען ער האט זיך

יע פאנטאפעל האט געװײנט אז זײ זא־
לען נישט צװ־רינגצן די אמטצן מיט
זײצרע ממירות װײל זײ װערען אומ•

אונטערגעשריבען און אויך האבצן דאם
די צדות ,שכנים פון
צצשטעטיגט
הויף.

שוין לאנג ,גאנץ לאנג האבען מיר
נישט געהאט אין טשענסטאכאװ אזא
גרויסען קולטור • ױם־טוב ,װי מיט די
קינסטלערישע אויפפיהרונגען פון בע•
ריהמטען ביהנע-מײסטער ד״ר פאול
באראטאװ.
עס װעט נישט זײן קײן גוזמא ,װען
מיר װעלען זאגען ,אז אין דעם איצ-
טיגצן אלגעמײנעם בין-השמשות ,דרי•
קענדער אפאטיצ און גײסטיגער טעמפ-
קײט  -האבען די פארשטעלונגען ,װאס
נאראטא װ האט געגעבען ,אונז פערשא-
פען א קאלאםאלען נחת-רוח און דער-
לײכטערונג פון געמיט .מיט זיכערקײט
קצנען מיר דעריבצר זאגען ,אז װען
מיר זאלען נאר אפילו האבען בלויז
אײן באראטאװץ ,זצנען מיר שוין זי־
כער און שטאלץ מיט אונזצר ױדישצן
טעאטער ,אז עס שטעהט אױף ;׳פצםטע
יסודות אין פולען זין פון װארט.

נײצ אנװײזונגען װעגצן היגיענע א.
אז .װ .פ  -ן האט אבער גישט געשװי■
גען ,זי האט ממש פערװארפען די גע■

דיל צ צ ט צ װאך איז ענדליך גצקומצן
דער ענדגילטיגער בעשלוס ,אז הױת

העריגע אמטצן מיט מסירות אז מען
זאל שנעלער ארויסגעבען א בעפצהל
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א אינטצרעסאנטצ מעשה מיט קאנסעקװצנצצן...
אין שטאדט רעדט מען װעגען א
אינטערעסאנטצן פאל ,װאס האט גע־
טראפען מיט א ױד ׳ װעלכער האט זיך
געבארנט  20זל .בײ א סקארב־בעאמ■
טען און איצט לױפט ארום דצר קריס■
טליכער בעאמטער און דערקענט גישט
דצם יידען ארן אין צוזאמענהאנג דצר־
מיט רעדט מען װעגען א שבועה בײם
רב און װעגצן די טרויעריגצ פאלגען/
װאס• האט געזאלט טרעפען דעם ױד ׳
װאס רואט גצשװאױרצן אזװ
פדי דצם גאנצצן ענין אויפצוקלצרען
װעלען מיר די מעשה איבערגעגען לויט
די גצגויצ אינפארמאציעס פון ראבי■
נאט:
פאר עטליכע װאכען צוריק האט א
ייד (מען וױיסט ױשט זײן נאמען) גצ׳
קויפט בײ א פויער אין סטראדאם א
קוה ,הױת אבער װי עט האט איהם
צוגעפעהלט  20זל .צו דער נױטיגצר
םומע ,האט ער צם געװאלט זיך באר־
גען בײ א צוױיטען קריסט ,י ענ ע ר ה א ט
נישט גצהאט ,אדער גישט געװאלט
בארגען 3 ,יז ער האט בעגעגענט דצם
סקארב • בצאמטען ה׳ פר .נאװאק,
װעלכער האט געבארגט דעם ױד די
פעהלצנדצ  20זל .און דצר ױד האט
איהם ,װי געװעהנליך צוגצזאגט באלד
אפצוגעבצן.

זײ גצװען עטליכע מאל אין ראבינאט,
ביז אײנמאל איז בײ אזא פערהאנד־
לונג ארײנגצקומצן דער ה׳ ז  -ג ׳ װעל־
כיער האט זיך משער גצװצן ,אז דער
בהמה־קויפער מוז זײן דער ה׳ ר ײבער,
װעלכער פלעגט קויפען בהמות אין
סטראדאם .זענצן זײ אװעק צום ה׳
רײבצר און איהם דצרקענט אלס דעם,
װאס האט זיך גצצארגט די  20זל .ה׳
רײבער האט אבצר אױך די זאך אב■
געלײקענט און עס איז בעשלאסען גע■
װארצן אויף צומארגענס איהם רופצן
צום ראבינאט.
דערװײל
טערלישער
ה׳ ר ײבער
מען חאט
ארײן .האט

האט גצטראפען א אויס■
פאל .די זעלבע נאכט איז
פאראליזירט געװארצן און
איהם גענומען אין שפיטאל
זיך פערשפרײט א קלאנג,

אז דצר ה׳ רײבער האט געשװאוירען
אין ראביגאט און הױת װי דאס האט
געזאלט זײן א פאלשצ שבועה ,איז ער
דערפאר געשטראפט געװארען.
פערשטעהט זיך ,אז עס האט זיך
אנגעהױבען אין שטאדט פערשפרײטען
די דאזיגע שמוצה און אין די שטיב־
לעך און מנינים האט מען װעגען דעם
א סך אררמגערעדט און געטאדעלט דעם
ראבינאט ,װײל ער האמ גצזאלט הא־
בען דערלאזט א ױד צו א שבועה צו■
ליעב  20זלאטעם .דערװײל װײזט זיך
ארויס ,אז נישט בלויז ,װאס דער ה׳
רײבער האט נישט געשװאוירען ,נאר
ער איז אפילו אין ראבינאט נישט גע•
װעזען און ממילא האט ער נישט גע■
קענט שװערען ,און איז דעריבער נישט
נענש געװארען.

עם זענען אבער אװעק עטליכע װא■
כען און דער ױד האט ״פערגעסען״
זײ הלואה אבצוגעצען .איז דער קריסט
ארוים אין גאמ זוכען דעם יוד ,האט
ער אנגעטראפען דעם ה׳ פישעל הא■
זאל האבען
בערמאן ,װצלכען צר
דערקענט אלם דעם לוה .זאגט ער צו
איהם :פאניע זשידקי! גיצ מיר אב די
 20גילדצן װאס כ׳האב דיר גצבארגט
צו קױפען די נהמה .דער דאזיגער ױד
װײסט אבער נישט פון װאס צו זאגצן,
זענצן זײ אװעק אין ראבינאט װאו דער
בעאמטער האט מיטגעברענגט  2.עדות,
בײ װעלכצ דער ױד האט זיך געװאלט
בארגען דאם געלד און אײנער פרן די
עדות האט דצרקענט אין ה׳ האגער־
מאן דעם בארגער און דער אנדצרער
עדות האט נישט דערקענט .אזוי זענען

לױפט װײטער דער גצאמטצר ארום
איבער די גאסען און זוכט דעם ירד,
װעלכען ער האט געבארגט  20זל .און
װיל זיך נישט מודה זײן.
פון אונזער זײט טאדלען מיר די
האנדלונג פון דצם אונבעקאנטען ױד,
זואס האט אויסגענוצט די אײדעלקײט
פון דעם קריסט און בעצאהלט איהם
מיט שװארצע אונדאנקבארקײט.
פאר א ױד פאסט עס פלל ופלל
שין.
נישמ.

נישט דערצצהלצן ,װײל װי כ׳האב
כ ע ל ל ע ם א ן .
אױבען נ ע ט אנ ט האט מען פערשלאסען
טהיר און מויער פאר א פרעמד אויג
אגג ענו מ ען.ד
(זײ האפען מורא געהאט פאר אג׳עין
זציען פארגעקומען ביז צו די װאהלען.
הרע )...נאר אויף װיפיעל מיר איז בצ־
איך בין אײך אבצר מוםר מודעה
װאוסט (איהר וױיסט דאך אז פאר א
אז אלע סודות װעל איך אײך נישט
״נאש-בראט״ איז נישטא קײן סודות)
קאנען מגלה זײן ,מחמת דעם װאס די
איז אויף דער דאזיגער פערזאמלונג
אלצ אונטערהאנדלונגען זצנען פארגע— געװען א נישקשה׳דיגע װעשצרײ ,מען
קומצן בײ פערמאכטצ טהירען אזוי,
האט זעהר געשמאק געװאשען ברודיגע
װעש ׳ אז עס איז געגאנגען א פארע
אז קײן לעבעדיגער נפש זאל דערפון
און דער ריח איז ארײן אלצמען אין
נישט װיסען ,דעריבער װעט איהר זיך
מוזען בצגצניגען מיט דעם װאס איך
דער נאז...
װײם און דאס איפריגצ װעט איהר זיך
צו קײן רצזולטאט איז מען אבצר
שוין אלײן משער זײן...
דארט גישט גצקומצן און די גרויסע
איהר װײםט דאך װעגען דצר לצצ•
אסיפה װאס האט געדױערט גיז דרײ
אזײגער פארטאגס האט בצשטימט א
טער זיצונג ,װאו צט איז צו קײן רע־
זולטאט נישט גצקומען ,האט דער סטא•
צװײטע אםיפה אויף צומארגצנס ,און
אויך צומארגענם זעגען זײ ׳ אונזערע
ראסטא גענומען דעם ענין אין דער
ראשי־הצדה געזעסצן א האלבע נאכט
האנד ארײן און ארויסגעשיקט איינלא•
דינגס-קארטצן צו די דאזארעס ,װאו און  -װײטער געװאשען װעש ...און
בעשלאסען זיך צוזאמענצוקומצן נאכ■
ער האט זײ העפליך אײנגעלאדען אויף
אמאל הארט פאר דער זיצונג אויף דער
א זיצונג און דערב ײ געגעבען אנצו־
הערען ,אז טאמער װעלען זײ װײטער
לעצטער בעראטונג.
דצרװײל האבען זיך אין גאס ארומ־
זיך נאריש מאכען ,װעט ער שוין װי■
געטראגען פצרשידענע שמוצות ארן די
סען װאס צר טהון ...ארן דאמ האט װי
עס װײזט אויס געהאלפען.
פראפעסיאנצלע מצקלער און קאכלע•
פעל האבצן געשאפצן פערשידענע קאנ■
שבת צונאכטס זעבען זיך צונויפגע־
קומען כמעט אלע דאזארצס און פר־
צעפציעס און אײנפאלען ,ביז צנדליך
״בע■
נסים אין סוחרים׳פעראײן כדי צו
עס האט אױםגעשלאגען די לעצטע מי־
שפרעכען״ די געשאפצנצ לאגצ ,כ׳זאג
נוט ,װען מען האט געדארפט זיך צו־
זאמענקומען אויף דער זיצונג איז אנ־
כמעט ,װײל די ״אגודה״ דאזארצס האט
מען פערגעסען צו פערבצטען .גצנוי
געקומען א בשורה ,אז מזל־טוב ,מען
װאס דארט איז פארגעקומצן קען איך
איז צװישען זיך אדורכגעקומען ,אז

ר׳ שמואל איז מספים וױיטער צר שלע•
פען דאס ״פעקיל״ און אז די פראק־
ציעס האבען אײנגעגומען א פראשעק
געגען עצירות...
אין דצר קהלה איז לעבעדיג ,די
דאזארצס זענצן גצקומען אין פולצן
קאמפלצט (אויסצר אײנצר ,װאס האט
נעביך גצהאט א מכשול) ,זענען אויך
געװצן פצרזאמעלט א רײהע פרנסים
און לידער פון די פראקציצס ,אלע
זצנען דצנערװירט און װארטצן אב
דעם רעזולטאט ,פאר׳ן טויצר פון דער
קהלה שטעהצן קופקעלעך נײגעריגצ
און װארטען אויף דצר בשװ־ה ,ענדליך
הצרט זיך א קלינג און די זיצונג
עפענט זיך .מיר זשורנאליםטצן האל־
טצן די בלײפעדערס גרײט צו פערצײ•
כענען און װען מצן צוטײלט די װאהל■
צעטלצן און אט אט װצרט דער קגויל
פונאנדצרגעפלאנטערט ,פלאצט פלוצים
א רעדענדיגע באמבצ און די זיצינג
װערט איפערגעריסען און עס װצרט
ערקלערט א הפסקה.
װאס פאר א באמבצ דאס איז גע־
װען קען איך אײך ,לײדער ,נישט אי־
בערגעבען ליצפצר שכן ,וױיל אי\ בין
געפענטעט מיט א ווארט ,נאר אויב
איהר קאנט ,שטויסט אײך אן...
הקיצור ,נאך לאנגע אונטערהאנדלונ•
גען האט מצן ענרליך געדאװענט מנחה
און פערצנדיגט מיט א יתגדל ויתקדש
און דאן זצנען זײ װירצר ציגעטרעטצן
צו די װאחלען און עס איז אויסגצ•
װצהלט געװארצן אלס פרעזצס שמראל

עס װאלט געװען קלײנליך אבצו■
שטעלען זיך אויף פרטים װצגען דער
הױכער ארטיסטישצר קונסט פון דער
פערזענליכקײט באראטאװ ,דארט װאו
דאס גאנצצ איז מײסטערהאפט ,קלא׳
סיש און שאפט א פולבלוטיג בילד ,אהן
דצם מינדעטטצן בלויד.
די יעניגע ,װעלכע האבצן איהם גע■
אויפפיהרונג פון
דער
זעהען אין
סטרינדבערג׳ס ״פאטצר׳ /האבען גצ-
װים נאכנישט איבערנעלעבט אין קײן
שום טעאטצר אזעלכצ צרהאבענצ מא־
מענטען פון שפאנונג און הײליגען
עקסטאז .װען באראטאװ דונערט מיט
זײן ברוסטיגער שטימע און צארנט
גלויבםטו איהם; װען צר איז פערצװײ•
פצלט  -פיהלסטו מיט איהם מיט;
װען ער ליצבט אלס פאטער  -קומען
דיר טרעהרען אין די אויגען ,אלץ איז
בײ איהם אזוי דיסקרעט ,נישט ■ גצ•
קינצצלט און מיט אזויפיעל נאטירליכ-
קײט ׳ אז מאמענטצנװ ײז הצרט מען
אויף װיסען ,אז פאר אונז איז א סצע■
נע און אויף איהר אנ׳אקטיאר; צס
דוכט זיך ,צז דאס אלץ קומט פאר אין
א פאמיליען׳שטוב און מיר אלײן לע•
בען עם מיט.
אױך אין דער פרעמיערע ״הינקצמאן״
האט ב איא ט אוו ארויסגצװיזען זײנע
אויסערגעװעהנליכצ פעהיגקײטען פון
מימיק און שטומער קונסט .זײן ניראנ-
סירען טצנער איז עפיס א נײעס און
ױדי•
דער
אויף
אײגענארטיגעס
די
אויגען,
ביהנע .ױינע
שצר
גאנצע אויסדרוקפולע געשטאילמ ,האט
אין געוױסע מאמענטצן דצרגרײכט ביז
װירטואזיטעט.
דצר גאנצצר אויסגעצײכענטער אנ•
איז גוט אײנשטודירט און
סאמפל
שאפט א הארמאניש בילד אין אײנ•
קלאנג מיט באראטאװ׳ן .מען זצהט ,אז

א׳ און אלם װיצצ־פרעזעס שמואל ב /
די דאזיגע ידיעה האט זיך בליץ•
שנעל פערשפרײט בפל תפוצות טשענ-
סטאכאװ און הללו בוכים והללו שמחימ,
איבצרהויפט האבען זיך געפרצהט די
חײטים ,װצלכע האבען זוכה גצװען צו
אזא גדולה.
נאר װעגען דצם
בריצף.

אין

דצר ציקר איז ,אז ר׳
די פרעזעםור אנגענומצן...

א

צװײטען

שמואל האט

םמאל
T

עיקר שכחתי :די אגודה האט נישט
געשטימט ,נאר װי מען שמועסט איז
דאס געװצן א פאליטיש שפיצעל פרן
אונזערע אגודה׳ניקעס מיט׳ן פויגעל
בראש ,װעלכע האפען י א מת געװאלט
בלב ונפש אז ר׳ שמואל זאל זײן פרצ■
זעס ,נאר אזוי װי זײ האבען מורא
גצהאט ,אז אויב זײ װעלען שטימצן
פאר איהם ,װעלען דאך גצװים די ציו׳
נים שטימען גצגצן ,און אזוי װי די
צױנים האבען דאך  3שטימען און זײ,
די אגודה נאר  ,2האבצן זײ זיך צקס■
טרא צוריקגעהאלטען /פדי די צױנימ
זאלען שטימצן פאר און צר זאל הא־
ב ען -א מצהרהײט.
און אלס ראיה לדבר בעװײזט מען
דאס ׳ װאס נאך די װאהלצן האבען די
אגודה־דאזארצס צוזאמצן מיט אלע גע-
דרוקט די הצנד און געװאונשען מזל-
טוב די צװײ שמואל׳ס.
הנ״ל.

טשעגםטאכאװער צייטונג 76 31
די גצ■

אלץ קלאפט און אומצטום איז
ניטע האנד םונ׳ם רעזשיסער.
דאס בעסערצ טשענסטאכאװצר טע•
אטער-פובליקו־ם ,װאס איז געװען צאהל־
רײך פערזאמצלט אויף די צװײ פאר־
שטצלינגען ,האבצן מיט א פצרכאפטצן
אטצם אױזם בצשאנקצן מיט הײסע אפ־
לאדיסמענטצן אלס אנצרקענונג פאר
זײנע קינםטלערישע לײסטונגצן.
בלויז אײן גצדאנק  :באראטאװ׳ן
דארף מען זעהען און בצװאונדערן.

האט איהר איהם שוין געזעהן אין זײן
דראמאטישעע קונסט ?

געשמא^ע

פ רי ש ע

װערט ארויםגצגעבען

טעגליך

פרייטאג  31ױלי 1931
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אין דעם לאנגיעהריגען רצםטאראן פון

z a le ty

מיבאל דזערץ ,אלעע Ni 5
האבען

רצכנענדיג זיך מיט דער קריטישצר צײט,

daje Wam, Szanowne Panie, słynne
Koliontay״ dobroci i tanie mydło
Kolłontay“, zawie״ z pralką“. Mydłorające glicerynę, wyróżnia się specjalnie silną, śnieżnobiałą * nadzwyczaj łagodną pianą dzięki temu. że
wyrabiane jest nie z kwasów tłuszczowych, leoz z wybornych neutralnych tłuszczów, dlatego też nie szkodzi ono nigdy ani delikatnej skórze,
ani jakimkolwiek tkaninom. Dalszą
Kolłontay“ jest Jego״ zaletą mydia
subtelny aromatyczny zapach, który
się przenosi na wypraną bieliznę.
״Mydło to nadaję się również do pie
lęgnowania ciała Po czwarte mydła
Kołłontay“ jest nieopakowane. a za״>.ń׳ tem zawsze dobrze wyschnięte itsze, bo do ceny jego nie dochodzą ani
koszta opakowania, ani foszta jakiegoś upiększenia. Kosztowne opakowanie niema przecież nic wspólnego
Kołłon״ z gatunkiem towaru! Mydłotay z pralką“ jest rzeczywiście tańsze
!i lepsze
i. .
z

מיר בעשלאםען צו מאכען

גרויםען אומזאץ און א מינימאלען פערדינסט ,פדי די קונדען צופרידצנצושט ילצן•

מיםאגען צום פוײז פון  i.soביז  3זלאטי^ס.
װילט איחר אבעםען א גוט געשמאק מיטאג פאר א ביליגען פרײז
ד א ^ב עזוכ ט אונזצר רעםטאראן און איהר װעט העכפט צו־פרידצן זײן.

מ ר ד כי ק  -ן .

שבת און ױם־טוב א ײנג אנג דו ר כ׳ן הוי ף רעכטם.

גחיסע

רעדוקציע אין די פאװ־
אנגעשלאסען אין ועװיזיאנם־
 1פ עוב אנד.

שעכנע שולען.
דער היגער שול-אינספעקטאראט האט
בעקומען פון דעם בילדונגפ־מיניסטע■
רױם א גאנץ שארפען צירקולאר ,לויט
װעלכען עס דארפצן רעדוצירט װערען
אלע  51קאנטראקטירטע לעהרער פון
די פאװשעכנע שולען.
דאגעגצן די איבריגע  350לעוזרצר
■ון די פאװשעכנע שולען פון טשענס•
טאכאװ און קרײז בל ײבט װײטער אונ■
בערױזרט.
װאס א פראצצנט־טײל די רעדוקציע
נעמט ארום די ױדישע לעהרער און
לעהרערינס װעלען מיר בצזונדצר פעסט־
שטעלען.

אזיטא־פאופאל הינטעו אלשטין.
פרײטאג פארנאכט ,װען דער אויטא■
בוס ,װאס געהער צו א געװיסען אדאם
שולץ איז געפאהרצן אין דער ריכטונג
פון טשצנסטאכאװ קײן אלשטין פיה־
רצנדיג א גרעסצרצ צאהל פאסאזשירצן
װאם זענצן נעפאהרען אויף שבת צו
זײערע פאמיליעס ,איז דער אויטאצום,
צוליב דער אונפארזיכטיגקײט פץ שא•
פער ארײן אין א ראװ ,און זיך אימ•
גצדרצהט .צטליכע פצרזאן זעגצן פער־
װאונדעט גצװארצן .געגען דעם שא־
פער װצרט געפיהרט א אויםפארשונג.

שטײנמעץ־בוױט.
דאם שטײנמעץ • ברויט װצרט װאפ
אמאל אלץ מעהר פאפולערצר בײ די
בעפעלקערונג ,װעלכע קויפען צם ,גע■
טונענדיג ,אז דאם שטײנמצץ ־ ברויט
איז זערר נארהאפטיג און געזונד פאר׳ן
ארגאניזם אץ בעשטעהט פון דרײ
םארטצן- 1 :טע’ ר £םארט  -קארן-ברױט
א גלעגצענד מיטצל אויף אבסטרוקציע,
-2טצר םארט  -״פאשילני״ פאר מא•
גצן־לײדצנדע- 3 ,טער סארט ״גראהאם״
(קגײפם) םפעציעל פאר צוקער לײ■
דענדע• v
דאם אויםשליםליכע אױסבאקצן פרן
שטײנמצץ • ברויט אויף טשצנםטאכאװ
און אומגצגענד איז איבערגעגעבען גצ־
װארען דער היגער בעװאוםטער בע■
קערײ פון ה׳ קאזלאװםקי אלצע . 30

ענטפער פון רעדא^ציע.
דעם שטענדיגצן לעזער פון ק :.דער
 15שערפיען  1918איז געװען זונטאג
ימכ־•
י״ז אלול תרע״ח.

יװישער וןארט־ 2אנצערט.
דער ױדישצר װארט • קאנצצרט פון
ארטיםט יעקב װײםליץ ,װאם האט גע■
זאלט פארקומען זונטאג דעם  5ױלי
קומט ענדליך פאר קומצנדען פרײטאג
'לעם  7אויגוםט.

אואבגעפאלען מנ״ט דאל פון דעד
נײעו סינאגאגע.
א גצװיםצר בצקאנטצר היגער גנ ב
םטאניםלאװ זאלאװא האט זיך װאהר־
שײנליך גצװאלט ארײנבעקומען אין
דער נײצר םינאגאגע.
צופצליג האט דאם בצמערקט דורך
די קראטצם ,דער פין דער גאם אדורכ■
גצהענדער פאליציאנט ,װעלכער האט
איהם אבגעװארט.
דצר גנ ב דערזצהצנדיג ,אז ער איז
אין פעקיל ,האט ער זיך ארויפגעצוי־
גען גאנץ הויך אויפ׳ן דאך ביז צום
ה־נער־אבלײטער ,אבער אין א גצװי־
סען מאמעגט האט צר ,װײזט אוים
פצרלוירצן דאם גלײכגעװיכט און איז
פון דער הויך פון א פאר שטאק ארונ■
טערגצפאלען ,אבצר דצר פאל איז גע־
װעזען אזא אומגליקליכצר ,אז ער איז
גוט צוקלאפט געװארען און פצרלוירען
דעם דבור און דאם בצװארםטזײן .אין
א שװערען צושטאנד איז ער אבגע■
פיהרט געװארען אין ױדישען שפיטאל.

התדאלז.

װי מצן טײלט אונז מיט איז די הי•
ג צ ױדי ש צ באנק ״ספולדזי עלט שי באנק
ה אגדל א װי״ נ ײ ע ר מארק  ,4זינ ט ד ע ם
 15ד .ח .אנגע שלאסען גע װ א ר צן אין
ר ע װיזי אנ ס-פ צ רב אנד אין לצ מבצ רג.

א גרויסער פראטעסט־מיטינג
לא^אטארען.

פזן

קומצנדען זונטאג  3אזײגער נאכמי־
טאג קומט פאר אין זאל פון די פײ.
צרלעשצר א גרויםער פראטעסט־מיטינג
אײנגעארדצנט דורכ׳ן לאקאטארצן־פער־
אײן מיט פאלגענדען טאג-ארדנונג:
 uדי פראגצ װעגען צוהויכען אב■
צאהל פאו־ן קאנאליזאציע און װאסצר•
לײטונג )2 ,װעגען פראיצקט צו העכצ־
רען דאס דירה-גצלד )3 ,װעגען אויפ־
בויצן ביליגע װאוינונגצן )4 /רצזאלוציצ.
מיט רעפעראטצן װעלצן ארויסטרע-
טען פארשטצהער פון היגצן לאקאטא-
רען-פעראײן װי אויך פארשטעהמר פרן
דער צציטראלער לאקאמארען־ארגאני■
זאציצ אין װארשא.

א נ״ע פרעכטיגע בע^עױי.
די פירמע אורבאך װארשאװער , 46
װעלכע איז נאך פאר דער מלחמה געװען
בעריהמט מיט איהר גוטען קװאליטעט■
אויסבאק פון פערשידענע גצבעקס ,האט
איצט נאך א גרונדליכען רעמאנט װאו
די בעקערײ איז אײגגצארדצנט געװא־
רצן לויט אלע פללים פון היגיענישע
און טצכנישצ אײנריכטונגען ,באקט װי־
דער אויס אלערלײ געבעקס װי |:זצ•
מצל ,ברויט ,חלות און טשאםטצס.

א בלימעל * טאג פון ״בוית
ט װ מ פ ל ח ר.
הײנט פרײטאג קומט פאר אין אונ•
זער שטאדט א בלימעל־טאג ,װעלכער
װערט אײנגעארדענט דורך דעם היגען
קן פון ברית טרומפלדור.
עס אונטערלינט נישט קײן צװײפעל
אז די דאזיגע אקציע װעט דורך דער
היגער ױדישער בעפעלקערונג װארים
אונטערשטיצט װערען ,איגערהויפט איז
די הכנסה בעשטימט פאר קולטור-צװע•
קצן פון דער דאזיגער ױגענד-ארגאני-
זאציע.

הױת װי איך ר.אב שוין דרײ מאל
אויפגעפאדערט דעם ה׳ ש ל מ ה װאקם־
מ אן סענאטארסקא  ,20צו א דין-תורה
און צר איז אלץ נישט געקומצן ,פאדער
איך איהם אויף עפצנטלין־ ,צום לעצטען
מאל ,אז ער זאל גצהן מיט מיר צו א
דין־תורד .זונטאג ,דעם  2אויגוסט ד .י.
אנדערש װעל איך זײן געצװינגצן אנ-
צונצמען די געהצריגע שריט.

ש ל מ ה א פ א ט שינ ס קי.

עדקלעװנג.
אין צוזאמענהאנג מיט דצר אויפפא־
דערונג פון ה׳ יצחק טרעמבאצקי ״טש.
צײטוגג״ נר 30 .״אז איך זאל איהם
ביזץ  3.8ערלצדיגען דעם חוב װאס
עס קומט בײ מיר זײט אנדערטהאל•
בען יאהר״ ,בין איך געצװינגצן פאר
דער עפענטליכקײט צו צרקלערען פאל־
גענדצס :
איך האב נ?יט דעם ה׳ י .טרצמבאצקי
קײנמאל נישט גצהאגדעלט ,און זיך
קײנמאל בײ איהם נישט געג ארגט,
איהם איז געקומצן א חוב בײ ה׳
שלמה טשעגסטאכאװסקי ,קראקאװצר 5
<מײן שװאגער) פאר סחורה און אזוי
װי ס׳איז צװישצן זײ פארגעקומצן צו־
ליצב דצם חוב גרויסע מחלוקות און
גצשלעגצרײצן האב איך זײ אויסגצ-
גלײכט און טשצנסטאכאװםקי האט איהם
גצגצבצן װעקסלצן אויפ׳ן נאנצען חוב
און אזוי וױ ה׳ טרעמפאצקי האט דורכ־
אוים פצרלאנגט אז איך זאל די װעק־
סלצן זשירירען ,בין איך גצװצן גצ־
צװינגען דאס צו טהון.
אין רעזולטאט איז שוין  70פראצ.
פון דער סומע געצאהלט און עטליכצ
װעקסלצן זעגען נאכנישט פצליג.
אט אזוי שטצלט זיך פאקטיש פאר
דצר חוב ,װאס ה׳ טרצמפאצק״׳ן קומט
ג ײ מיר און װאס פאדערט מיך אויף
איהם צו בעצאהלצן ,פדי מיך צו קאמ־
פראמיטירען.

D ruk. B. B o c ia n , A leja A

געבר .רובינשטײן.

kosztow ne p lak aty i k o sz ty przewozu, podczas

 B y b ką” ,jest lepsze״ gdy mydło z
i przytem tańsze.

Używajcie
tylko z Rybką.־־ Mydło
Częstochowska F ab ry k a Mydlą

נ ד בו ת אין ר ע ד א ק צי ע

DZIUBAS i F I S Z E L

א א ײני ק על אין קאנאדע.
זעליג צודעק  2.50פאר ט$ז 2.50 ,םארין יתומים

AKCYJNA.
p. NATAN

G ER SZO N O W IC Z

SPÓŁKA

P rzedstaw iciel na C z ę sto c h o w ę

w m ie jsc u , N a ru to w ic z a 10.

אײמץ עד שטונן סע אנפ  2פ « ח $י אוץ»  iמי ל ע טן
ג רוי ם ע ר ד א פ ע ל ט ע ר פראגראט!

קיבא

T

צום

ערשטצן

מאל

דצר

T

נײעסטער

פוילישער

פילם!

Z RAMION W RAMI ONA

פון ם .ק .״אםכלה׳/

זצהר ג  ,ה׳ רעדאקטארו
מיר נ ע ט צן זעהר צו גצבען פלאץ
אין אײצר חשוב׳ער צײטונג פאר פאל־
גענדער ערקלערונג:
אלם ענטפער אויפ׳ן בריעף פון הי■
גען ױדישען מאלער ■ צעך אין דצר
״טשצנמטאכאװצר צײטונג״ נומ,28 .
האפען מיר דעם פבוד צו ערקלערען,
אז מיר האבצן קײנמאל נישט בדעה
געהאט און עס ליגט איבצרוזויפט נישט
אין אונזצר אינטצרצס אויסצומײדצן
די היגע האגדװצרקער .און אויב עס
האט געטראפען א צופאל מיט די קא־
לישער מאלצר ,איז עס געװען א מיס-
פערשטענדניש ,װצלכעס מיר װעלען
אין דער צוקונפט אויסמײדען.
מיר דאנקען אין פאראוים און צײ־
מיט איײונג
כענען

m ydła

K upując

fabryk płacicie w yższe ceny za

זקן צודעק  5זל .פארין שפיטאל 5 ,זל .פאר
בית לחם אנשטאט  sטעלעגראמע צום געבררט פון

הײנט פרײטאג האלב  ioאװענד
קומט פאר די לעצטע פארשטעלונג פון
בעריהמטען קינסטלער פאראטאװ .עס
װערט געגצבען בערקאוױטש׳ס דראמע
״די שטים פון בלוט״.

א בריעף אין רעדאלןציע,

zam iejscow ych

ש מו א ל א ל ט מ אן

הײנט די לעצטע פארשטעלונג פון
ױ ר פאויל באואטאו.

שבת דעט 1־טען אויגוסט  10אזײ•
גער פריה קומט פאר אין אײגענעם
לאקאל א אויסערגעװעהנליכע אלגעמײ•
נצ פערזאמלונג ,אויפ׳ן טאג ־ ארדנונג
זצהר װיכטיגצ פראגצן.

Z astępca: I, Lew kow icz, C zęstoch ow a, N aratpw icza .15.
Złoty rnedal n a w y sta w ie w K atow icach !927

ריהרענדע דראמא אין  ioאקטען ,אױפ׳ן צאדען פין א אױטענטישעױ ראמאנטישער פאסירונג אין שטשאװניץ

אין דצר הױפט-ראל די שעהגע פוילישע ארטיסטען
f

מרזיק
אונ ט ע ר ד ע ר אנפיהרובג

«ז י* בודשיק*

r

אל ע ע .27
לעצטער סצאנס  ? 10װ ענד.

ע רני ד ריג ט ע פ ר ײז ען
אויפ׳ן

 1סעאנס

צרשטער

קל אנג־ קינ א

חענדי ז שאדז ש

I B B I i Sil

אין די חויפט־ראלען:

מאליצקא,

אל ע ע 12

הײנט און װײטערע

טעג.

ט ר א דזיי ש,

©אמטאדםקי

 Tא י ב ע ר׳ ן פ ר אג ר א מ :ק ל אנג־ װ א ך־ א ק טו א לי ט ע ט ען.
צום ערשטען מאל אין טשענסטאכאװ!
גרויםצר קלאנג־פילם מיט טצנץ:

 g e I i t a N owościח A
לעצטער סעאנס 30־ 9א װענר.

איז

מארייא טאגדלעד♦

מצכטיגע דראמא ,געשטיצט אויף קארזעניאװםקי׳ס ערצצהלונג.

קרזעסלא  iזל.

מוסטערהאפטער

BRANKA

ריהרענדיע דיראמא פון פע רלאנג און ל ײדענ שאפט אין הארץ פון א מדבר.

הײנט! גרויסער
ױם־טוב פון דער
פוילישער פילם■
פראדוקציצ!

י«

^ג ק װי ט ש ♦

אלס צװײטער פראגױאם מעכטיגער פילט פון זינ ד און א פרױו

POTĘPIEŃCÓW
און י ע י הויפט־יאל

»»

ק די ס ט ^

פרלריגעס י.

דעגע אד א ד ע
הויפט ׳ ראל

W y d a w c a B. B o c ia n

אין דער

שאפט א נײע קרצאציצ.

א״א

י ________

אלס צװײטער פראגראם:

דער בעםטער איגלעגדישער פילם מיט
א םעגטאציאנצלצן אינוזאלט .אין הויפט־

י*ל יאדװיגא סמאסאדםקא.
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