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מיגה־שטײעו.צאלןװעלןוומיגראנטן
אויםלענדער.פאוועגיסטואציעדיזועוןנאנײסס1װעט

מיגראציע•נײעםלויטן
קרצפט,איןארייןאיז'װאסגעזעץ,

קומצןװאסאימיגראנטןדיװעלן
אי•צאלןמוזןלאנד,איןארײן

צוגאראנ■כדיגיגראציע-שטײצר,

רצגי•דצרפוןאויסגאבןדיטירן
אימיגראנטדערװצןפאלאיןװנג,
אדצראויפפירןשלצכטזיךװעט

ארויס•איםסיבותאנדצרצצוליב

לאנד.פוןצושיקן

דצרמאנצן,צונויטיקס׳איז

אבסאלוטצראןםאראןס׳איז¡¡ז
פוןאימיגראציצאןםוןטארבאט

פארבאטאןןרבצטצר;אויםלצנדצר
איןארײןגצזאלטנאךהאטװאם

יאר,פארגאנגצנצםאינםןואפט
קריזים,צקאנאמישןדצםצוליב

מצקםיקאנישצפילװצלכןװרך
אןארבצט.גצבליבןזיינצןארבעטצר

אוים-פוןארײנקומצןדאס

פוןרצפובליק,דצראיןלצנדצר
לויטאן,י8נואר2*טןדעםמארגן

אי•פוןמצלדונגצןאפיציצלצדי
װצרןמחןװצטנצרן-מיניסטצריום,

גצלט־דצפאױט,8מיטגאראנטירט
אנגצזעצ־אןפוןזשירצ8אדצר

װײני•ניטסומצ8פצרזאן,נצר
פצז.הונדצרטפינףפוןקצר

יאר6פוןױנגצרצקינדצר
אויבצאלן,י8רפןנישטװצלן8לט
אץמצקסיקעקױןקומצןװצלןזײ

צלטצרן.זייצרצפוןבאגלייטונג
װצלןמיגראציצ-שטײצר,דצםצאלן

צל•זײנצןװצלכצדי,אלצמוזן
יאר.6פוןטצר

פרא•70װאסדצםצוליב

װעלכצאויסלצנדצר,צצנט

האבןרצפובליקדצראיןװאוינצן
פארגאנאיןרצגיםטרירטניטזיך

מיגראציע■דצרהאטיאר,גצנצם

אקאןאגצוהויבןבאשלאסןאמט
אויםלצנדצר-רצנײצאפארציצ

רציגאנצצרדצראיןגיםטראציצ
פובליק.

פיני8,אילאנדאה׳דצר

האטמיגר8ציצ-אמט,פוןשצף
דצרמאנטןדצםפארגצלייגטשוין

אינצרן׳מיניםטצרפארןפראיצקט
אויסלצנדצרידיבאנייצןצוכדי

רצגיכטראציצ.

איזד״טשלאנד»ר
אנטןןע-אוממעגלעך

דעםגנצױןומען
יאנג.פלאן

באזצל.

איזװצלכצקאמיסיע,די
פלצןלויטןגצװארן,באשטימט

אויבאויסנצפינצן,זאלזייאנג,
צאלןצובפחאיזדײטשל8נד

צוזאמצנהאנגאיןחובותאירצ
אונטצר־האטשאדנצרז8ץ,מיטן

דיבנוגצבאריכטאירגצשריבן
אויםפארשונגדערפוןרעזולטאטן

-ערשטנר,אופן:פאלגצנדןאויף
דײטשלצנדijאוממצגלצךס׳איז

קאנדיציעם,דיאנטקצגנקומעןזאל
פלאןדערגעשאפןם׳האטװעלכצ

דא•מילי־אן68פוןםומע8מיטיאנג,
-צװײטנס״יאר.דצשפוןלאר

מל•דימיטשאדנצרדאץדצר»ז
צוי8•װצרןדארפןחובותחמה

רצכנונג,אײןאיןמענגצשלאםן
נײצדיױך8נטקצגנצושטעלןכדי

דריטנם,קאנדיציצם.עקאנאמישצ
װצלכצראיןקאנםצרצנץדיאז-

װצרןדיפר8•ב8ה8נדלטס־דארף
מיטשאדגצרזאץדצםװצגןגצ
םארקומצןדארףמלחמה-זזובות,די

שנצלצר.װאס

האטנישטװילנדי?¡
דעדהוג׳עטזוןא

מוטעו.זײן

פארפאלשרצקלעכצר8
אװנטאיןפרײטיקפ8סירטהאט
אינ■אוןה8מבורגאג8םןדיאויף

אויטאמאביל8ןבצתםורכצנטצס
טעלעג•8אןאנגצקל8פטזיךהאט
םלופ.ראף

קאל•כאסעיונגצרמאןדצר
רײכער8פרןטאװארצס,קאנצא

שפ8-ארויסגצפארןאיזפאמיליצ

מיטגצמצנ•אויטא,זייןאיןצירן
װאסדעםצוליבמוטצר.זײןדיק
אויףבאלײכטונגגצפצלטהאטצס

דעראיזאינסורכצנטעס,גאםדצר
טעלעגתף8אויףארויףאויטא

פוןגצװארן,צעבראכןאוןםלופ
מוטערדיאיזקלאפשטארקןדצם

אויטאפוןגצװארןארויסגעשטויסן
אןשארבןדצםצצבראכןזיךאון
זוןדערטראטואר.פוןשטיינצרדי

צרװצןגצװארןמשוגצשיצוראיז
איזמוטצרזײןאזדצרזצןהאט

גצװארן.דצר׳הרג׳עטדצרםון

גמוואוןוועפאומױט
פינאנץ־געןעץ.א

םענטזפינפעוני^לנעד
װעוטדעםפאולױוןניטהאנן

איזװאםגצזצץנײצרדצר
״קאיצסנאמצןאונטצרןבאקאנט

פוןאפשטצלטװצלכצרגצזצץ״

צירקו■דאם,1932יאמארצרשטן
סצנטן,5-צרניקלצנצדיפוןלירן
איןפאניקאארויסגצרופןהאט-

I,מטבצדיאזמ׳מיינטװײלגאפ

jװצרט.דצםפארלוירןשויןהאט
באקאנטדצריבצרמאכןמיר

אויסבײטרצגירונגס-באנקדיאז
ניק•דאזיקצדיצײטיעדצרצו

אנדצ•אויףםצנטןפינפצרלנע
צפצםאןגצלטצר,גאנגבארצרע
פארלירן.צו

גואדאלופעװיאדי
?¡א־לאניעהײסןװעט

מאדערא.גוסטאװא

אױףהאטפארלאמצנטדער
אנגענומעןזיצונגלצצטצרדצר

װערןגעביטןס׳זאלאזיאשלוס,א
גואװיאדצרפוןנאמצןדצר

יעדעפאוגלחאײן
íoo.oooמענטשן

מאר•כ.לואיסדצפוט8טדצר

פ8ר•אין8רײנגצטראגןהאטקצס,
׳11גצזצץ-פראיצקטאל8מצנט

8130רטיקלדצםרצגל8מצנטירן
קאנסטיטו•8לגצמײנצרדצרפון

די8זרצפובליק,דצרםוןציצ
זאלרצפרצזצנטאנץנאציאנ8לצ

באשטי•צוגצזצץ,דצםאננצמצן
הונדצרטיצדצפארגלחאײןמצן

אײנװאוינצר.טױזנט

איניציאטיװדאזיקצדי

אונ•זײצרצמיטגצשטיצטהאבן
דצפוטאטן.43טצרשריפטן

װיכ•דיאיבצרדאגיבןמיר
דאזיקןדצםפוןפונקטןטיקסטצ

גצזצץ-פראיצקט:

דצראין-אײנם,ארטיקל
טעריטא־דיאיןאוןשטאטהויפט

קעןקאליפארגיצ,ב8כ8פוןריצם
פארגלחאײןװימצרנישטזײן

אײנװאוי•טויזנטהונדצרטיצדצ

אדעררצליגיציצדצרפ8רנצר
םצקטצ.

דיװצן-דריי,ארטיקל
װצטגלחיםפוןצאלמ8קםימאלצ

מצרשויןװצלןפ8רפולט,זײן
װערןנ־ט8נדצרצפוךביטצסקײן

אנגצנומצן.

רצגי•די-זצקס,8רטיקל

װעלןװצלכצרונגם-בא8מטצ,

טצריטא•זייצרצאויףדצרלויבן
ב8•דצרלויטגלחיםמצרריצס

ב«װצרןװצלןצאל,שטימטצר
פעהונדצרטפינףמיטשטראפט

צרגסאין8רצםט.מיטאדערזאס
אפגעװצרןזײװצלןפאל,טצן

זייטן.20האלטנומעוהײנטילןעודעו

ט:לאהניא
ליים■«רטשלי<י.

ר^עננעוגמ.

פינקעלשס״א.
גלאנץיעקב

̂ו̂נאמאיר

בעולינעריצח^
גלי2אװס2ימשה

גימליעןנ
וןז¿׳¿מ.

װיניעצןיי.
.דונבזמ.

?אהאךסאלאמאז
׳?לייןמענדל

הימעלפאונ^אלטער
*ראמירעזל.ב.אדװ.

״װצג״פוןיארג8נגדריטןצום
1931איןלצבןגצזצלשאםטלצךאונזצר
מצקםיקצאיןיאנגקלארא
לידצר

)בילד(אלבאםדצר

לידצר

)דצרצײלונג(אומגליקדצר
)98ראדיצ(האמלצט

קאמצנטארן
הײנטאוןצוריקיארצוױימיט

סך-הכולאונזצר
>טצ8טצר-רעצצנזיצ(״בריככבא״

)קאנקורס־דערצײלונג(פארברצכן8
)קאנקורס-דצררצײלונג(דורכגצבראכן

8מטן.זייצרצםוןזאגט[מאדצרא.גוםטאװאאויףדאלופצ
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באגריסונגען.$
זײןצוװצג׳/״דצרטריבונצאײנציקעאונזצר

מיראוןה8רציקמיר38גריסןצקזיסטענץצװיי-יאריקער^
Cהשמחברחשובןאונזצררצז־8קטארדצםװינטשן
קצמפצרצקשנותדיקןדעם-ג,רעבנצזאר\

דצר•װײטצרדיקן-מצקסיקצאיןװארטאידישןפארן^
8ר•נוצלצכצראונזפ8ראוןװיכטיקערזײןאיןפאלג

פוןגעזעץנײעוא
שסעמפל-שטײעו.

האטפינ8נץ-מיניםטצרדצר
דיפוןפ8רבאנדדצםצוגצזאגט

צק■18שיקןצוהאנדלם-קןןמערן,
פוןפראיצקטםונםזעמפל8ר

׳yeLשטצמפל־שטײצרפוןגצזצץנײצם del Timbre),דיבדי
מיטבאקצנצןזיךזאלןסוחדים

זײצרצפארמולירןזאלןאוןאים
צנין.דאזיקןדצםבנוגצמײנונגצן

אװעסן-בולדערדעושינען
קאמער.דערפון

דצרדצרשינצןאיזהײנט
אידישצרדצרפון»דרצסן־בוך

אינ•אינטצרצסאנטןאמיטקאמצר
נומצרדצרייאלטס-מאטצריאל.

און8רויסגצגעבןקארצקטאיז
אײנדרוק.גוטן8כ»כט

אין8רײןאיזאןהיינטפון
גצ•אויסגצבצסצרטצרדצרקי־8פט

צאלןשטײצרן.הכנםהפוןזצץ
האיןװצלןװצלכעדי,נארװצלן

8פצזאםטויזנטפינףאײנקונפטן
שטײ•דיװצלן8לגצמײןאיןיאר.

סךאאויףגצמינצרטװצרןצרן
פראצצנטצר.

שסרייןאלגעמיינעו
שפאניעןאין

שפ8ניצן.באדאכאם,

דאאיזב8נ8כטצװצלף
8לגצמײנצר18גצװאיןדצרקלצרט

זײנצןפאכןםך8כאטששטרײק.

8רוים•דאזיקןדצםקצגןגצװצן
דאםפונדצסטװצגןהאטטריט,

דיהאטװואם8גריקולטור-םאך
8לצזיךמיטמיטגצצויגןמצרהייט(

שטרײק8לג.דצראיןפאכןאיבריקצ
באװצגונג.

בצט.

ליטצראטןאידישןםוןםארװאלטונג
מצקםיקצ.אץפארײן

ג:רצבנצזארהברחשובצר

דײןאיןאונזצרצראױךאיזװעלכצריום־טוב,דײןצו
״װצג״,יארצװיי-װצגדורכגצגאנגצנעםשװצרן

דירװינטשןאוןוזבראוןרעדאקטאר,דיר׳מירבאגריסן
8רבצט:םרוכטבארעאוןלאנגצ

גל8נץ,י.בצרלינצר,י.

װייםבוים,א.װיניצצקי,י.

פינקצלשטײן,א.קאראנא,מאיר

ר8מירצז.ל.ב.דוכאװיטש,מ.

זצצצרס:

ראמירצז.צ.צלסטצר,נ.גאלדבצרג,מ.

װאסאלעאהאל,
בלינדמאכט

האטפראקוראטורהויפטדי
גצ•צװײטןדצםאיבצרגצגצבן,

שװינ־8װצגןאנקל8גצ,8ןריכט
גצװארן38ג8נגצןאיזװאםדצל

28ארטיקלקצגןאוןפאלקקצגן
צוױךפאציטװצלכצרגצזצץפון

פ8•8לקאהאלצטלצכצגצטראנקן.

זײ8זבאשולדיקטװצרן3ריק8נטן
צואויףהאפצראוןהאלץ3»נוצן

דאםװאם8לקאהאל,םאפריצירן
דאסגצ1צץ.פוןפ8רבאטןאי1

פאר•8ם8ידצרקלצרטװצרט

פון8לקאהאלדצרװײל3רצכן,

דיפארשצדלצך1ײצראי1האלץ
בלינד.מ8כטאוןאויגן

,,״״..נאטור8לי18ציצםוןגצ1צץדאס

הומאר.אוןכראניקליטצרארישצאוןביבליאגראפישצנײעם,

א.,א.טוצרגצ!צלש8פטלצכצמיטארפצטצר,אונזערצפון3ילדער

í&KS¡EEISliBBiBliaBS!ISBKIS!lsa?.RKi;EHIgEilSESEEHEESSiiEgElgS

•'תואלןציעיפוןמעלדונגען•■
איו.מזדמיםארבפם!װעפ?¡אהאןסאלאמאןוזי

שטצנדי•אלם״װעג״אין8רײןטרצטמ־מצרהײנטיקןמיטן•

קאהאן.סאלאמאןח־מיטארבצטער,קצר

שריטזײןצוקאלצגצנײצםדצםבאגריסטרדדאקציצדי
סביצהליטצר.אידישצרהיגצרדצרפארגצװינסאאי1װצלכצר

3פרט.״װצג״פארןאון3כלל

דאשויןאי1װצלכצקאנקורם-דצרצײלונגצןדיפוןדריטצדי
נומצר.קומצנדיקןאיןגעדרוקטזײןװצטרצדאקציצ,א־ן

וי
ועדא^ציע.

חנוכתפײעולעכעו
״נדחידעופוןהבית

ישואד
םארגע■אי1!ונטיקלצצטן

חנוכתפײצרלצכצרדצרקומצן
נדחי•שוהלנײצרדערםוןהבית

מצנכשןהונדערטפאר8ישראל.
גצקו•זצגצןפרויצן,אוןמצנער

גצהאלטןפײצרונג.דצרצומצן
סאו■ל.ה״הדיהאבן38גריסונגצן

)הילפס-פ8רײן(ר8סקי
קימדר.

ה׳שו•און)קרצדיט-גצ!צלש8פט<

)צױניםטן(.חט

אי381גריסונגצןדינאך
פירןפײצרלצכצדאםפארגצקומצן

8רײן,שוהלאיןתורהםפר8פין

ה׳דצרגצשאנקצןם׳האטװאס
פארגצ•אי1סוףצוםטראטנער.

גצםט8לצפצרםצודה8קומצן
אי1הביתחנוכתדצרטענץ.און

םײצרלצך.דורך

הילרבעטשיףא
סיטל.

שיףפר8כטיאפאנישצדי
אגצשיקטהאט״ט8מ8האמ8רו״,

מצל.זיװצלכצדורךר8דיאגר8מצ,

אןאיןױךגצפינטזי18דצט,
דינצפןל8געשװצרצצרנסטצ,

אינ1לצן.אלויטי8נצן

גצםינען1יךשיףדצראויף
מאטראץ.45

אל■איןפואטעסטן
מעויא.

אלמעריא.

3א•ארבעטצרגאנצצדי

8לגצ•אןצוגצרופןהאטװעגונג
אלםשצה,48פוןשטרייקמײנצם

פינףפוןארצסטקצגןפראטצםט
קאמוניסטן.

אנגצנו•האטרצגירונגדי

צונישטמיטלצןשטרצנגצמען
ארויס•צפנטלצכעקײןצודצרלאץ

טרצטונגצן.

\tmזענעןכינעזעוטויזנט9
סאנארא.שטאטפון

ק*מםא:יעלעצטערדערצוליב

זענען,*-,*pijoשטאטאיןבינעזערדיקעגן
אנטלויםןצוגעצװאונגעןנפװעןלעצטעדי

סזןנןר^ןפזענעןם׳־ױ.שטאט.יענעםפון
האנדלדערכינעזער.טויזנט9ביזאװצק
נאךפיל.זײערדצםצוליבד<(רטלײדט
אזמ,דהזענען״נאציאנאליםטךאלענישט

פילאצצראומרעכט,אןבאגאנגעןזענעןזײ
אגיטאציצ,זייעדםארשטרזזףדישויןלײדן

גאנצערדערזיךה^טדצרמאנט,װיװײל,
שטאט.יענעםאין.!)פגצשטעלטהאנדל

פוןעפידעמיעדי
אןהאלטבאנקואטן

יארק.נױ

פון38נקראט-צפידצמיעדי

איןאןהאלטאינסטיטוציצם38נק
דיאיןשט8טן.פצרײניקטצדי

פארמ8כטזײציהאבןטצגלצצטצ
פצנק:צװײדא1יקצדיטירןרצ
מיטק8"טראםט״מצרטשצנםדי

דא•מיליאן1צקםםוןדצפאױט8
צנד38נק״בראדװײדיאוןל8ר,

םוןדצפאױט8מיטקא׳/טראסט
דא•מיליאןפצרטלאמיטצװײ
ל8י•

דצרלר<8װילןװצלכצלצ1צרדי
דצםרצגולצר

.װעג״

ױיערצרצגולירןצוגצבצטןװצרן
חובות.



9זײטװעגחוו1932יאנואר1פוײטיק,

מיינונגיאײעראיזװאס
צײטונגען(דיזעט)פיןדערצועסןהאבןב#טשםזיװעטטװמעאיןװײלאועסטױט,װעחצוכיחאמיטשױפענספעואאויסגענואכןהאטזיװעןפרויאאועסטױטהאטפז$ליצײ

דעוצײלונגק.ד^זילןעדיגעשריבןפסעװדאנימס,אונטער,װעדפחמיטאובעטעודוייהאבןנײעסאויבנדערמאנטערדערפוןסמלאויפן

געפעלטדעוצײלועעזבײדעדיפוןװעלנעאדועס(אוןנאמעזזײןגענוישויפטלען)אעעבנדי^אװיסזאנןזיךגענעטןװעוטלײענעריעדערדעוצײלועעז,דיפו;בעסטעודעופארפריזאנאשטימטה$טועדאלןציעןי
״װעג״,איןוײחפארעפנטלעכטװעלןםײנועעןד־נעסער.אים

)פסעװדאנים(?¡לייןמענדל

פאובועבן...,״,א
-שעהשפצטצ

בליש־פײצרלעךלעצטע

פוןלאדן-שפאלטןדורךטשען
װארפןפצנצטצר,פארמאכטצהןןלב

אףפצדים-שטראלןטונקל-בלאסצ
גאםן.ם׳רוטפארשאטנטצבלײךדי
די

סודות׳דיקצשטומצ,gנ»כט.
זיךהילטזיך,טוליצטשטילקײט

פרצסטאוןמויצרןשלאפנדיקצאף
דצרשחורהמרהשװארצצרמיט

דורכ־שפצטצשטאט.שװײגנדיקצר

שװצרצ,מיטאפהילכןגײצר
גרויצ,דיאףטריטאײלנדיקצ

טראטוארפוןשטיינצרהארטצ
װאקל■מיטזיךשלצפטװונישטוװ

אויפ־מיטאמצנטשטריט,דיקע

מאנטל,פונםקאלנצרגעשטצלטן
זיך,שארטפנים,האלבןביזן

דורכזיכטיקצראװיאוםפויזצט
אויסאונטצרזיךפײםטאוןשאטן

צצצויגןאומצטיקאןנאזדצר
קוילצרטזיך,װיקלטװאטלידל,

כװאליציאמצרנדיקצאװיזיך,
שטארצרקאלטצר,דצראיבצר

פאר■אוןאויסזיךמישטאוןלופט״
אומצטיקןמיטןזיךפלאנטצרט

גלצטװאספאליציאנטן,פוןגצפייף
דצםפיגגערדארצקילצ,מיט

דערפוןדורכציטעראימה־דיקן
קריכן׳שאטנסנירװאנא-שטילקײט...

טװקצלציגרויצ,אףאוםפויזן
דיארוםזיךשלצנגלצןװצנט;

באלקאנצן-פצנצטצרפוןגראטצם
קװיטשצרײצן,לאםצנעןפארװיקלטצ-ליגןבלײבןאון

שײנקטירװיגנדיקצרIשװארצצאיןפינצטצרנישקנוילן

זיאוןצוזאמצנברצכןשות׳דיקצר
פאלן...פאלן...װצט

כ׳ביןאוןקאלטאיזמיר-
צוגצמורמלטזיהאט-הונגצריק

גצ•װײטצרהאטאוןאליין,זיך
שלײכנדיקצמידצ,אירצשטצלט

טריט.

דצרב»רירgפלוצלונג,
װיאויפגצװצקטאירהאטהאנט

גצ־איזאיראנטקצגןשלאף.פון
מיטמאןמיטליאריקצר8שט8נצן

מיטאוןפניםשמײכלצנדיקא
מיטאוןבליקן...ציגיש־בצטנדיקצ

צרהאטאטצם,ברצנצנדיקןהײסן
דיאיןארײנגצשצפטשצטאיר

װצר•מאדנצאפגצה8קטצ,אױצרן
אזויזיאיזםצקונדצgטצר...

דיאיןגצקוקטאיםאוןגצשט8נצן
זיהאטדצרנאךאריין...אויגן

זיךפנים,איןגצטאןשפײאאים
װײטצראוןצקלמיטאפגצקצרט

גצגאנגצן...

זיךהאטאײנז8מקײטדי
ציטצרנדיקאירארוםגצװיקלט

בײזצפױזנדיקצ,אװילײב׳
א-פארויםװצגדצרשל8נג...

װאםטיפעניש,אומענדלצכצפוםטצ
בלינדעראצואװעקערגצץפירט

צו׳שרצקנדיקעראומבאקאנטצר,

קונפט...

תאוה-גצלצכטצרםפריילצכצ

אפגצהילכט.האבן״קאנטינצ״gפון
אויסגצ■מיטזיינצןשײנקמײדלעך

דצרפון
ארויסגצ•

ראגgצרגצץפוןשויבן־װינקלצן...
פוןפלצמלגצלבלצךאציטצרט

g,ס׳דאכטאוןפאליציי-לצמפל
װינאכט,דרימלצנדיקצדיigזיך,

אײנ•אןהאטשומר,איינז8מצראן
דיוזיטןצוגצצפנטאויגציק

פארגליװצר־דיפוןקברים־שטומקײט
אינצװײניקמויצרן...גרויצטצ,

אףטײל,מצנטשן...חלומ׳צן
אונ־קישנס,אויםגעבצטצװייכצ,

פ8ר•טײל,דצקן.״װ8רצמצטצר

צוז8מצנגצ־מיטמידצ,גצםצנצ,
הוילצר׳8ףגלידצר,קארטשצטצ

פוןחלומ׳צןאוןצרדנאקצטצר
ציטצר-1מיטהינטד8רצברויט...

איבצרגצ־דיאיןטרויצרדיקן
האלבמיטש8רןאויגן,שראקצנצ

דצםל8פקצלצךאײנגצבויגצנצ
הינטצרג8סיקצאףאפםאלשטאטישן

מיםט־דיאיןנישטצרןמ8רק-ראגן,
פאר־8לטצ,זוכןאוןבצרגלצך
אײנצושטילןבײנדלצךטריקנטצ

הונגצר״.מאנצנדיקןדצם

grgג8סאאײנצראף
נ8כט•ק8לטצרדצרםרוי.gשלײכט

דורכ־דיןאיראףהוזשצטװינט
אףצסװארפטאוןקליידלזיכטיק

קל8פט8זיציטצרט,זײטן.8לצ
פוןבלײכקײטדיצאן.gאןצאן
קוקטפניםצ8רטלצנגלצךאיר

אוןפודצר-מ8םקצ,דצרפון8פצר
ליגטאירצאויגןשװארצצדיאין

צוגצװוינטצרװײטיקדיקצר,אזא
רויטדינצ,שמאלצ,דיטרויצר...

T

אראפגצ•ר.8לבליפן,ב8פ8רבטצ

טריקנט...צונגדילצכצן...לאזן׳

איןאוןקצל.״דצראיןברצנטס
װאםהוילקײט,אזאברוסטדצר

בויצרט...אוןאטצםדצםשטיקט
מישט...קאפדצרבויצרט...

אוןאויגן...דיםארם־שװינדלט
חלו־gאיר,זיךדאכטאט,אט.

שכו•האלבגצכאפטאוןשפרונגצן
מיטאוןהצנט,דיב8מצנצרר׳צ

מיטאװצקאויסגצשרײצןװילדצ
זײנצןװצלכצאויטאם,איןזײ

איןצרגצץגצװארןפ8רשװא1נדן
דצרפוןװייטקײטפינצטצרצרדצר

נ8כט.םודות׳דיקצר

ניט■gגצפילטזיךהאטזי
פרצמדצר,אףטרצטװאםדאאיקצ,

8רוםאלץצרד.אומבאקאנטצר
גצצקלט...אפגצשטױםן,אירהאט

ניטאוןגצװצןכצםאיןאיזזי
װעמצן...אףאוןװאס8ףגצװאוסט

פ8ראיזאירסלצבןג8נצצדאס
אומ•אוןטונקל8זויגצװצןאיר

פארשטצנדלצך...

'
זײן?...װײטצרװצטװאם-

גצטר8כט.זיהאט-

גצ•פוןריחשמצקנדיקצרא
פארכ8פטאירחאטפלײשפרצגלט

פונ-גצקוקטהאטזיאטצם.דצט

אירצאוןקומט,ריחדצרװ8נצן
באװויגן...זיךהאבןנאזלצכצר

8רײנ■זיהאטאטצםה8םטיקןמיט
װ8רצמצןדצםזיךאיןגצז8פט

פלײש,שטיקצרהײםצדיפוןגצרוך
קו־gאיןגצלצגןזײגצןװצלכצ

קנ•מיטשיסל.גרויםצרפצרנצר,
8רומ•די»ףגצקוקטזיהאטאה

גצשמאקהאבןװאםשטײצנדיקצ,
גצגצםן...

שטיקעלצ?gבצטןאפשר-
gאיראיז-נאר...פיצצלצקלײן
מוח...איןדורכגצפלויגןגצז־8נקא
-

בצט■קיץניט...קצןאיךנײן,
האט-ניט...דאךאיךבץלצרן

אויס•8זויבצסצרגצטר8כט-זי

אלײן,אײנצזיך,שלצפנדיקגיין
םוף...gאוןג8םןדיאיבצר

אנגצשטרײנגטזיהאטווידצר
װײ•אוןבחותלצצסצאירצ8לצ
האבןשלײפןדיגצג8נגצן...טצר

דװכגעבואכז
דצרפוןצוריקגײצןאלצ

נידצרגצשלאגצנצלויהגצבויגצנצ,

כחקײןשויןהאבןזייאבלים;
איזאויםגצשצפטװיינצן;צוניט

דצרטראפןלצצטןביזןגצװארן
דרײ־אוןזצקסדיאץטרערן-קװ8ל

גצ•איזמתדצרװאסשצה,סיק
שטוב.לצגןאין

פ8ר•זײבצןמוחות8לצמצנס

װײטיק׳זצלבןאוןאייןמיטנומען
טײ׳דאםפארלױרןגעדצנק:דיקן

פ8רמאגט׳מ׳האטװאםצרכטע

אנ׳אײנציקצרדערפארשװאונדן
לצבןאיןגצװצןאיזװאסה^למ

עלנטפאריתומט,-גצבליבןאון
פארשצמט.און

פ8ר•איזוואםנאר,ליזאאײן

■גצד8נ8נדצרצגארמיטנומען

דצרװאסזיךדצרמאנטזיקצן.
געזאגט:»מאלאירהאטטאטצ

דאםניטװצטמײןלצבן״בײ
גצ■איזטאטצדצראוןגצשען״.

ניטאיםזיהאטקר8נקצר,אװען
זײ•איםהאטזיצרגצרן;גצװאלט

איםאויףאוןגצהאטלי3ער
איזאיצטגצה8ט.רחמנותשט»רק

אירפאלגןצוצײטדיגצקומצן
שטצנ■אירהאטװאםמוזיק-לצרצר,

פוןזיךב8פרײצןצוגצר8טןדיק
טו־8■זײצרצפון8רומיקצ,אלצ

8װצקםענטימענטן,אוןדיציצם
ארײן;שטאטגרויםצרדצראץ
רצקאמצנדא■גצבןאירװצטצר

זײ■דארטחברים;זיינצצוציצם

דערברײט,מצגלצכקײטןדינצן
זי•זיךזיװצטדארטפריי;װעג
פארצק■צזויאירצוצושלאנןכער

gװצרןצו-שטרצבונגשנטצר
זינגערן.ב8רימטצװעלט

gקריגצרײצןפוןג^נצצרײ
באלײדי־מ^טצרנישן,פײניקונגצן,

האטצרותפצרשידענעאוןקונגצן
פא.נאכןליזצן,פארגעצויגןזיך

נאכ8־װאכןעטלצכצטויט,טערם
פ8ראיזװעלכצשטוב,איןנאנד

gאיןגצװארןפ^רװאנדלטאיר
דצר8זאוןגיהנום...ברצנצנדיקן

»װצקגצלײגטשויןהאטטרעגצר
וו8■איןהויךדצראץגעפצקאיר

װיצסזיךהאט3לײןזיאוןגאן,
איןזיצןצוםפל3.ץgגעפונצןאיז

צוג,פונםװאגאןגצפאקטןענג
גרויםצרדעראץאפגײטװאם

ארויפגצ■זיהאט-צרײןשטאס
ברוסט■אויפןהענטבײדעלײגט

א‘דצםאפגעצויגןלאנגקצכטן,
אראפגצ•האבןזאלזיװיטעם,

פוןל»סטשװצרצאזײצרווארפן

מיט-האטזיפארברעכער...gזײן
האבאיךגזשמײכלט-איראניע

כ׳האבװײלדערצו,רעכטקייןניט
געטאן...ניטשלעכ-םקייןקײנעם

ברײטןצוםצוגעגאנגעןאיזזי-
קאפע...אםענעראןפוןםענצטער

צע•דיבא-ראכטגייציקהאטזי
זײ•װאםקוכן,שטיקלעךשני_ענע

בולקעלטך...דיגעלעגן...דארטנען

די
גע•אירהאטאלץקיכלעך...

דערװיגעפילטהא;1זירייצט...

הארץצוםאירזיךדריקטמאגן
א-עםפארלירן...דעםװעטזיאון

בראנ•אנאר...ביסאײן-
זיהאט-קרישעלע...אקטלע...

געלעכצט.

גי0ד־טאױף)סוף

)פסעװדאנים(1וימלפארבאלטער|הונגערדצרגצהאמצרט...איר
.-אינגצװײד,ן’איראיןגצנאגטהאט

אוןאברים...אלצאיןגצטריקנט
קעלט...פוןגצשוידצרטאירם׳האט

גא־עלנטעדיאףגצקוקטהאטזי
געלעגןזײנעןװאססנמצנטשן,

טרא־שטײנצרנצק8לטצ,דיgף
אײניצוז8מצנגצדרײטע,טוארן,

שמא■פצקלעךװיגצקארטשצטצ
גצװצן...מקנאזייאוןטצס

פארגײ־אױפאליציgנטא

אוןשכור׳ן,gשלצפנדיקגצג8נגצן
פוןגעריסןזיךהאטשכורדצר

גײן¡גצװאלטאוןנישטהצנטזײנצ
אפגע-זיךצרהאטװײל,יצדצ

פאלי■דעםגצזידלטאוןשטצלט
צי8נט.

-^ĝ:מענטש...װאםפ8רא
נישטװיל-גצטראכטזי-האט

3ןאוןעסןמ׳גיטוװדארטגײן,
װאלגצרןנארשלאפן...צוםארט

דעראיןבצתג^,דיאיבצרזיך
בעסער...םךאבצסצר...איזתפיםה

באזיךהאבןגצדgנקצןדי
פונקט.אײןgףקאנצצנטרירטאיר

װאסגעיען,נישטמצרהאטזי
תפי•דיאיר...gרוםזיךטוטצס
אויגן׳אירעם־ארגצשטאנצןאיזסה
gװיפgלאץ...ליכטיקצרgװי

צוםװאסהאבןמצגטשןוװהײם
אװעקצולײגן...װוקאפדצםצםן...

גצ■זיודאטגליקלצכצ--

מורמלט.

צוגצ•זיאיזאימפצטמיט

דיgaאנגעכ8פטראג,צוםלאפן
איזװאםפאליציצנט,דצםהצנט

זיךאוןװ8ך,דצראףגצשט8נצן
געבצטן:

בצטאיךמיך...ארצסטירט-
אײך...

דערשראאפאליציאנט,דצר

איראףאױסגעגלאצטהאטקצנצר,
אפגערוקטזיךאוןאויגןפארא

הינטצרװײלצכס:אף
פאר׳משוגע?...זײט-איר

ארצסטירן?״.אײךאיךזאלװאם
הונגעריק...ביןאיך-

פאר•קײןניטאיז-דאס

װצג¡...אײעראײךגייטברצכן...
שטרײנגאירפאליציאנטדצרהאט

באפוילן.

עטלצ•אפגעלאפןנאךזיאיז
אנ•אןצוצוגצגאנגןאוןראגןכצ

דצרן:

זייטיאזוי-
פאלי׳הערגוט,

הפיפה.איןאפמיךפירטאוןציאנט,

אירגצשען?אײךאיזװאם-
פארברצכן?אצפצסבאגאנגצןזײנט

פאר•מיטפאליציאנטדצרהאט-

גצפרצגט.אירוװנדצרונג

-
נײן.׳.״

ארעסטירן...ניטאײךאיךקצן-
קאלט.אזויאיזמיראבער-

ניטטעגעטלעכעשויןכ׳האבאון
געגעםן...

אהײם...גייטטא■-

הײם...קײןניטהאבאיך-
האטעל...אאיןגײטטא- ▼ו▼

באצאלןצוני-¡האבאיך-
גארנישטאײךקאןאיך-

פאר-בלויזארעם־יראיךד,עלפן!...
פאליציאנטדערױאשברעכער...

געענג־פערט.קאלט

עטל׳גכצאפגעגאנגעןאיזזי
אנגעהויבןאירם׳האטאוןטריט
אירעאיןאוןקאפ...איןמישן

אפגעקלונגעןפםדרדאבןאויערן
״בלויזװערטער:שניידנדיקעדי

פ8רברעכער״...

עםךעפעסבאקומעןצו-
מעןדארףאנצוװ8רעמען/זיךאון

)עסקןיז(
גצ• זאגgהאטאוןפלײצצ,דצר

אלײן:זיךצוטאן
דורכ•אלץפארט-צנדלצך

גצבראכן;
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g,8טומל,שטורםgגצ־
װילדצראוןגצדראנגgפילדצר,

האבןמוראזאלאלץװיגצלויף,
װײםטװצרפ8רשפצטיקן,צוניט

שטופטליז8אוןגליקן.gפ8רװאם
מ8םן-שטראם,גאנצןמיטןמיטזיך

זיװאם,צוװיםנדיקניט8לײן
אײנרײדנ•לויפן,פוןצופרידןאיז

מי־לויפנדיקצרדצראין-ויךדיק
■אנטצואירגצלינגטצסאז-נוט

װאם?פוןװצמצן?פוןלויפן;
אלעאוןפוןניט;8לײןזיװײםט
אויך.זצלבסטזיךפוןאפשר

לצבןדאסאיראיזשװצר
זישטאט.גרויםצרדצראין

ניטאפילופריצרצםזיךהאט
אנצר•אלצפארשטצלן.גצקצנט

גיבןטײלטאלאנט,אירקצנצן
אבערטאלאנט״;״גצניאלןצונאך
דצרפארגצצאלטמאנצןאלצ

מא■כח;אויףמאנצןאנצרקצנונג;
חוצפה;נידצרטרצכטיקצרמיטנצן

ניטזײקצןזיװאסדאס,מאנען
אפילוניט,פאלקײןאױףגצבן,

פארלירן.אלץדארפןזאלזיװצן

פאראןאיזנשמהאײןנאר
g,ער•אןאוןאײדצלצ8ןרײנצ

װאסליכטיקערgפונקאײןלצכצ;
פינס■פארװאגלטאירבאשטראלט

שומאנסקי.איזדאםלצבן.טצרן

געמוטיקטליז8איזאיםד8נקgאון
גצשטארקטהאפנונגצן,אירצאין
צואומשטאנדאיזק8מף,איראין

אירצוכחות8לצמיטזיךרײסן
8לעװצטזיigזיכצראיזאוןציל

זײן.גוברשטצוונגצן

איר,זיךדאכטטײלמאל
tgאפילואירב8פרידיקטצס

איזצםזצלבםט.קצמפןדאםבלויז
קצמפצרי-g-זימײנט-אירבײ

igנ8טורשצ ,gtgלצבןניטקצןזי
טו־8כט-מצגלצךאוןק8מף.אן
גצ•אירזאלצסװצןאז-זיךזי

עספארװאלטגרינג,אנקומצןװצן
גצ־ניטאינטצרצסקײןגאראיר

האט.

דצרזצןהאטליזאאזאון
מיטאפיש,גצדרוקטןגרויםןדצם

װצרטצר,גרויסצשרײצנדיקצדי

ארויס■צרשטןדצםמצלדןװצלכצ
קינסט•גצניאלצרדצרפוןטריט

זינגצרןגאט-גצבצנשטצרלצרן,
איןפאטאגראפיעאירמיטליזא,

איןטרצרןמיטזיהאט—צצנטצר
שומאנסקין,ארומגצכאפטאויגןדי

אוןזיךצואיםגצדריקטהארציק
טאןפרײדיקןגליקלצךאמיט

אויסגצשריגן:

דורכ׳אלץפארטצנדלצך-
גצבראכן:

קריזים.שרצקלצכצרא

דרײצןמצנטשןפוןשאטנס
אויס־גאםן,דיאיבצרארוםזיך

דער•פ8רחושכטע׳גצלאשצנצ,

איזברויטביםgװאםשלאגצנצ, W T T

װצלכןצופ8נט8זיצ,גאנצצא
א•דידצרגרײכן.צושװצרס׳איז

מיטפול-ארבצטצר־שטובןרימצ
מתים,לצבצדיקצםקעלצטיקצ

צוטראפןאנאךלצכצןװצלכצ
ניטאוםנשמה,דצרדערהאלטן

הונגצר.פוןאויםצושפײצןזי

קײןניטשויןהאטליזא
נאנ•קײןפארצו־ער,קײןפרײנט,

ניט׳קײנצםבאקאנטצ,קײןטצ,

ניט.קײנצם

פארהונגצר■צצרײצטצאיר

איןשטובפוןאירטירײבטקײט
שטובאיןגאםפוןאוןארײןגאם

ברויט-פאנטאזיעאיראוןארײן.
אוןמצגלצכצ8לצאויףארבעט

אזויװיפלצנצראוממצגלצכצ

צוכאטשברויטביסטרוקצנצםא
באקומצן.

זײנצןגאסןדיאװנט.אין
שטראמצןגאנצצמיטבאלויכטן

אלצרלײדיליכט.צלצקטרישצ

פארװאסאויסשטצלונג־פצנסטצר,
די

מיט-זײערבלצנדןגצשצפטן,
װצל•באלויכטנקײט,שרײעװדיקצר

איןװײטביזארויםזיךרײסטכע
ארײן.גאסדער

שאטןgװיזיךשארטליזא
צװײטן,צוםפצנסטצראײןפון

טונקל,אירװצרטאויגןדיפאר

שװינדלצן,אירנצמטקאפאין

װאסניטכמצטשויןזצטזיאז
אױסגעשטעלטאיזפצנםטצרדיאין
ױטאיראינטצרצסירטװאםאון

אויך.

זיך׳שלצפנדיקאזויאון

gפוןפענםטערgצוצוזיקומט
פאר-מיטאויםגעשטצלטבצקצרײ,

גצבצקסן.זיסצשידענצ

אויגןדיװידצרשפירטליזא
פײ-מאדנעםgמיטאןזיךצינדן

פוןארויסאירקריכןזײאוןער...
זיךפארהאקןצײןדילצכצר;די

אוןציטצרפיבצרדיקןאמיטאיר
אירזיך:צמצןפיםאוןהצנט

רעשטדצםמיטאון...װארפן.

פאר־נאךאיראיזװאםכחביסל

דצרמיטבאץא-בליבן
ארײן...שויבאיןפויםט

צצשאטצנערהילכיקצרא

גאנצצדיפארליארמטקלונג

צצטו־8לצאפשטצלטאוןגאס
צעבלו׳אפארבײגײצר;מצלטצ

גאנצצזיךנאךלאזטהאנטטיקטצ
פארױטיקטאו־ךבלוטקאליצזשצם

ניטליזא׳אוןזיך.ארוםאלץ
שויןאיזבײדצ,אויףאכטנדיק

קײטאוןאנגצפאקטפולמױלאיר
אימפעטי־צצװילדצװצטצראמיט

ארוםװצרטצםשנצלקײט.קצר

גצװאלטןגצשרייצן,אטומל;איר
אויגן.נײגצריקצהונדצרטצראון

אנ•צסזאלאירניטזי-װיאון

שנצ׳װאםקײטאוןשטייט-גײן
מ׳זאלאזהאבנדיקמוראװילצר,

ארוים•צוריקניטמוילפוןאירצס
רײםן.

אירפירטפאליציאנטא

פוןזישיצנדיקזיך,מיטאװצק
זיךפארמצסטןװאםפויסטןדי

איר.איבצר

באקומצןהאטליזאאזאון
טורמצ-זופשיסצלצערשטצדאס

אויגןאויפ•אירצהאבןברויט,מיט

זיהאטגליקלצכצאגצלויכטן;
פרײ

אוןמיטאברײ■אפגצאטצמט,

צופרידנהײטאױםגצגאסצנצרטצר

אויםגצ׳זיהאטפנים,איראויף

תפי•אצוװיהצנטבײדצהויבן

שטי־ל:דצראיןשצפטשנדיקלה,
דעםאיךהאבצנדלצך-

דורכגצבראכן.,הונגצר
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Dr. Olvera No. 3C5

Tei. Eric. 3-36-03

México, D. F.AL״ MEJOR”HUSSEK. Y

libe]rm:an

mwmןןנטונג
iinwn»סןובעדיגעעפבטהאבןמױאזמעלדן,מױ

פרא?ןטי2¡.פוליערי?ןעאמיטכעמילןערדײטשןדיפלאמױטןאדעואויפזיבטפוןאונטעו

פוןטעלאסאלעולייפלאנטשעןאוןפאובןמױ
מאשינעןדיפוןאויסאובעטונגדיספעציעלאוןװנדשטוהל

״קעטטענשטוהל״

גאר^בסיוםיפולשסענדקאוטיםעלא.אןןאלנאואןנזאוענאס,איןאילאסאדך

«A T ENCÍO ÑB
Ponemos en conocimiento a los Sres, Fabricantes,

que hemos abierto un Departamento de Tintorería, a_
tendido por, un Qnímico titulado y con práctica de mu-
chos años en Fábricas Alemanas .

Teñimos y Planchamos toda clase de Telas, de Má-
quinas Circulares y especialmente tela de las Máqui_
ñas 'KETTENNSTUHL' TrábajoGarantizado

fYS׳íí®t\S׳t(«tl«

Fátosica de Géneros de
Punto, Algodón y Seda

Artlíícíal
ÜETTE1V, la Tela de Mo-
da.
Manufactura de Juegos Refajos, Pijamas,

Combinaciones, Blumers. etc.
Despachamos pedidos

por..>כב o. O
פאבריצירטװצלכצמעקםיקע.איןפאבריקאידישצגרעסטצדי

פו^טעל8נײעםטעדיקוגםטזײד,8לגאדאן,פ8נטאזי׳פוןטצלאם
נישטלאזטאוןדויערהאפטאיזאויס8רבצטונגד8ױקצדי״קצטטצן״.

פצדים.קײןנאך

קאמבינ«■פידזש8מצם,רצפ8כ8ס,כוצגאס,מ8נוםאקטורירןמיר

מצנצר.אוןדאמצןפארװ.א.א.ציאנצם

נאופוײזאיןנישטאיזלןאנלןװענץאונזעו
אויסאובעטוגג.אונזערפוןואיעללןייטאין

ggamlgasjigg

0
b4‘LAS FABRICAS

UNIVERSALES” I
Almacén do ]Ropa y
ISTovedades

0
I
אידישעדיאײןלאדןמױ0
אונזעובאזוכןצו?¡אלאניע8
פאוזעןאיזװעלכערלאגער0
פוןאויסװאלגרויסןאמיט8
װי:שטאפן,מאדעונסטעדי0

זייד.טאפעטן,טע■?¡אזימױן,8

באנעטע־מעבל,פאולאס0
מענעו,פאוויא־אוטילןלע]8
Qאנ-אוןדאמען־אונטמוװעש
פרײזן.^אנקװענץצודעוע.0

8
0

Gran

Casa en Paris! Rué des Petites Socuries 34

A. RE1NAUD Y CIA. SUCS.
S- EN C P• A-

Esquina 2a. de) 5 de Febrero y 4a Capuchinas

8
0

APARTADO 17 MEXICO, D F fl

0
9
0
9
0
0
0
9
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9

M VX R. RING.
ReP del Salvador 90 E. ic. 3-09-28
Apdo 7103 México, F. D.

מצרקע.גוטצראםוןנארקויפטואזױ-מעםעולעך?אירדארפט

די

״laedIראזיר-מצסצרלצך אוובצסטעדיזענעןירצגיטטרירט(éfaC״
גוםקײטזײןװצגןגאראנטיצאבײגצלײנט8יזראזיר-מעםצרליצדצרצודויערהאפטיקסםצ. פראװינצצרפארפרײזןביליקצספצציצל

סוחרים.

צופרידךזײןשטצנדיקאירװצטקאפצ״״אידצןןלפון
םארטןאלצרלײפיןאײסװאלשצנסטןאוןלאגצרגרצםטןדצםמירבאזיצןאױך

^עם,א״נפאכעאוןפאנטאזי
?¡נעפנואנ?ןוער1יאסי

ןוײן.בךילןקו־עלן1א2יאסי
בעושטעלעל,

מערסעריאאוןשפיגלען,?ןייטעלעל,
בכמ,

אנגרא.פארקויף

EL COMPETIDOR
Depósito de fierro y metales

Compra-Venia de rieles, Vigüelas Tubos
Maquinaria y toda clase de
fierro y metales.

R. GUROVITCH

9a. Cuahutemoctzin Nc. 278 ,4
Eric. 3-21-82 México, I י. F

דאמען־ערשטקלאסילןראן
פױזױ־אנשטאלט

Tel. 2-14-97

,1מצסאגצםמינ8׳מ״םפון
פריזירט,מאדצרן,גצקצמטװצרט

שײטלצך.גצמאכט

צלצג8נט.אוןביליק

Gran Fábrica de Camisas y Ropa J
Interior. rj

JFSMTZ, MINDIiT Y GANKIN
Belisar’o Domínguez SU Eric, 6-53-67 México, D. F.|׳>

פוןפ8בריקאידישצצלטסטצדי

ועדמעה
!ד

אויסארבעט
I

שענסטע
מוס■¡נײעםטעמאדעלן, íפו״זן.בילי^סטעדצוטעוןI רעפובליה.^גאנצערדעראיןבארימטזצנצןהצמדצר|8ונזצרצ איבצרצײגןןזיךאירװעטד.א.ס.דורךמוםטערן!פאדצרט ביליקסטע|דיאוןקװאליטצטלױטןאײנציקצדיזצנצןמירי1אז רעפובליק.ןגאנצצרדעראיבצרשיקןמירפרײז.|לויטן

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
®visאבטײלונגאןגצצפנטהאבןמיראזבאקאנט»אכן
פוןםאבריקאונזצר®

סאשלטא¡?ן
)לאגוניא(,37האנוזואסארל®

8וןםחורהגוטצקויפןצוזוכןװצלכצסוחרים®פראװינצצר
פ8בריקאיןװצנדןזיךד8רפןביליק

®
®
®
®

®
פון®
®
®
®
®
®
®
®
®
® flv. Jalisco 150 Eric. 5-16-73 Tacubayu, D F

®אדצר
®La Estrella Honduras 37 Eric. 2'14^05 México. X(5)

):קוטשער.ברידער^ ®®
®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@

O L O R I A
CH CHESKIN

. ce Eric1■oArgentina 56Rep. Arge
MExieo d. e.•Ai

2-30- 96}
\

גצקויםט8מאלשױןאיר^האט

Iגלאויא־אונטעו־װעש T
מצנערף^אוןדאמצןפאר

צװײטע^קײןנאךהאבןאונז,מיטהאנדלצןװצלכצקונדן^די
8לצ^דאיןשטצלןצופרידןזײזאלװאםגצפונצןנישט^קװצלצ

מ1םטצי.1*8הײנטנאךמ8כטגצלט,אוןצײטשאדs]^הינזיכטן.
צופרידן.װצטזײןאיראון'/^־באשטצלונג

טשצסקיןח.

¡fןליידמזיךעלעגאנט! |דאנסצלצסגאלדמאןל.פוןמןןגןןזיןמצנצראיןנאראירקענט1« י
שנײדצרײדי.2-22-48צריק,,97

ידצראונטערזיךגעפינט Í{צושניידער.צרש-קלאסיקן8ןפוןאויפזיכטI אויסלענדישצ8וןאינלצנדישצבצםטצדי
tשטאפן. f^ועדס.אזיףאזןואיעלנילי? jבעסםעדיפוןפייעו־פאחיכעחנגעזאןאוילנעםאיל^ ן}

j?אמפאניעס. ־ri7־־«^־w־־«»ד- -ssr-8׳ר־?וי־^

״װעגזעםאבאנױט T
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אביזאינלענדישעאחאויםלענדישעשטאפןבעסטעדיפון;
נאדל-פ$דעם.

St es Para Sastre Nosotros lo\
ין

Tenemos.

la Motolinía No 2 Tel. Eric . 3-06-10

MEXICO, D. F.

“j®סלןלאדאידישעראײבציקערדער
קארבאןאוןהאלץ

האלץ¡האבןדאופטאױװעןצײטיעדעוצו
1חפטבעקערײען.אוןקאלענטאדארעסװאננעס,פאר
טעלעפאן.'אויפןאפאונז

1.06-16מעבילןאנא618-74עריק.
בא■אײצרגרייטשטצנדיקזענעןקןןמיאנצן»ײניקצ

אויסצוםירן.שנעלשטעלונג

קופערשטײזאוןלאסקא.
.109קאנטרצראםמ«.מ&נוצל

*ae»¿1+stw

*y

?y

I3ÍC Jl w׳J J5ÍL Ji. J3£t Ji. Jw JSSV

Depósito de Fierro y Metales

TROTTNER Y
RABINOVICH

1) 8a. Calle de Cuauhtemotzsn 249 México, D. F.
Teléfono Ericsson 2-51 43 Mex. J. 22 58

2) El Centro Fierrero Cuautemotzin No. 77 Ericsson 2-25-01
Tubería de 'la 16' Conecciones para tubería de todos tamaños, Vigue_tas, Fierro canal. Lámina negra y galvanizada. fierro para construc_ciones, rieles, alambre galvanizado. Metales: Plomo, bronce, cobre,estaño, aluminio, ^tc

*f T2Cf '(

BKLEGGEMANN
Y CIA.

Motolinía No. 5
Eric. 2-97-57

Apartado Postal 1108

México, O. F.

שנאלזאו¡קנעפ
?¡לאספאומענעואוןדאמעןיעדעופון

פאנטאזיע.אוןאיינפאכע

EN

hARCA «NO. Rtá mn

| La Piscota S. Á. j¡
CASA MATRIZ

Fabricantes e Importaderes de Artículos de Bonetería

íá
s

ÜNICO DEPOSITO DE MEDIAS \
CALCETINES Y BONETERIA g

EN GENERAL B
Apartado Postal 2446

MEXICO, D. F.

República del Salvador No. 92
Ericssn 3-35-69

לאנד.איןפאבוי^זװיכטיקססעדיפוןפארטועטערודסשליסלענעדיזענעזמיר[■ זאק¡!,זײדענעאחטשיפאןפוןאויסװאלגרעסטזדעםגעפונעןאיר^ענטבאדעגאםאונזעועאין@
Kבילילןסטעדיצושטענדיל¡מיךפארקויפזדעוינעראױסלענדישע.סײאוןאינלענדישעסײ
m.פאבױק־סרײת

גע־זילדארףװעלכעפוײזן־ליסמע,נייעאפאופאוטילןטהאבןמיר|
Rבאנעטעריא.פוןסוחויעדןבאפונען

בעסטעדיאוןארטי^לעןנײעסטעדיװעגןאינפאומױןאײלװעטזי1
Üפרײזן'בילי^סטעדיצוסחורה
Rאונז.מיטהאנדלעןװעטאױװעןפואגועסױןשטענדילןװעטגעשעפטאײעו

שילןןאון?¡ונדן,אונזערעמיט^אנטאקטשטענדיקןאיןשט״עןמױ₪¡
mפוײזן.דיפון^ענדערונגי־1לעובאפו״ןן׳ליסטעםנײעאחיסזײ

sקענט?¡אנ^ורענץיעדעופוןגעשעפטאײעופאחיכעון9
IS9באנעטעויאלאגעופוןגועסטןאין?¡ויפטאיונאווועןאױ

0
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
9
0

0
9
0
9
0

LA MASCOTA, S. A.
אונזעוהאבזזאלטאיראזוױשנסװעוטאיזסחװזז,2ײזנישטאיצטדאופטאיראפילוווען

איןאדעראונזבײזיבעטצײט.יעדעוצוװעג־וױקעראאײדפארזײןװעטזיפוײזז-ליסםע,
צושיקז.גלײדאײךזיװעלזמירסו̂ורסאלן,אונזערע

Suc u r s a 1 e s;1.) Honduras 64 Apdo. Postal 2446 Eric. 6-55-732.) Pedro Moreno No. 518, Guadalajára Jal.

פאב■אידישעועושטעוזעראיז
פיחשאמעסאוןסװעטערספוןדק

״ראזענס8ל״

פוןמאדעלןלעצטעדיצײטיעדעוצואיובאקןומט
לאגעחגרעםטערדעואמעויל¡».אוןאייואפע

טאג־פוײז.סאלידסטעודעדאויסװאלןגועסטעודעו

SWEATERS
I3A1VO

FABRICA de
Y TR.ATIE3S

•ROSENTAHL”
Calle Córdoba 206 Eric. 4-10 51 Apartado 2966 México, D.F
rff^,,״ ywff-nÍT&n\\,i\rr.ur/mr/

Rayos Ultravioleta, Análisis
Gliaiocs y Electricidad

Medica

Or. Jorge Erdely
Médico Cirujano y Parte'
ro Titulado de las Facwl-
tades de Viena y México
Jbix-aBiiítente de las Clí
nicas de Praga, Buda-

pest y Vinca.
Horas: de 9 a /3 y de 15 a 19

CONSULTORIO:

la. de Motolinía No. 2

Depto. 22. Eeic 299-12
Dom.:Eric 449-03 Mex P 16-88

MEXICO, D, F,
בודאפצםטצרפוןאבצרןןצט

שפיטאלאידישן
דיפלאם.מעקסיקאנערא1ןװינער

סרויעאוןאינערלעכע,איןספעציאליסט
קראנקהײטן.

9אױםנעם־יעעהן: prפוןאון1ביז
מיםאגנאך7ביז3

ארטיקלצןאײצרצקויפטאירװצן
פא-אנאנםן־גצבצר,אונזצרע|בא

םוןאנאנסןדיאויףאײךרופט

װעג



mr.גלאנץ

אןןװאועלן,(
ן*נאיVimso1ן é׳■בלומעןאוןהימל!

שטיפדנדעו.

וואולקאנק־בערג׳

ציקלאפןודועמלענדצ

צוקאםן׳םויסטןשטײגיקעמיט
שנײאיקעםוןטוכןאיןםארװיקלט

שטאפן׳-

דורותוױםלװייסטװער
־שלאסן?ןןזויק$נטאיר

Popócátépetl,
Ixtlaxihuatl,

ריזיקע
קינדער-בערג,

עײ!טראפישעראףגעבוירן

שװערזיךם׳טוליען
םרעמדעאײערענעמעןדי
-שפראךפײןצו
שטיפקינדערוױ

אונטער

—דאךשטיםמוטערסא
שטרײםןװאלענעװי
געװעבן״זײדענעאין
»רייןזיךפלעכטאיר
מײןװערק,אין
לעבן¡.״מײןאין

באגינען
טרוימעןקאםמישעפון
רוימעןבלױלעכעאין

אויפגעװעקטזיךמילך-װעגדער
האט

ליכט-עסקאדראנעןטרײבטאון
פאנעןבלוטיקעמיט

שטאט.דערצו

אראפבארג-שפיץפון«
קאפזוניקערזיךקײקלט

באגינען-פון
טאלן׳פוןשיסלעןאיץ

קוכאלן׳איבערגעקערטעאיןװי

גאלד׳דאםשאטנסטריגקען
רינען״צואויףניטהערטױאס

פאסטאואל
בוידישטיל.גארטן׳איןבאטאג.

רוצןמער
שלאף.פוןװאםמורמלטפאלמעא

בראנזע•אפעדשםטאלברויעןפון

םטאטוענע

בלוי■איןװײטאויגןמיטקוקט
אין-םוף•לעכן

גאלדנדי•מיטפאסטוכלא-זוןדי

-קרויזןקע
דרעמלענ■דישעפעלאך,װיצײלט,

(1קלאװעלן.דע

פלא־װיקינדערלאך.קלײנעאון

רויזן׳טערדיקע

ײעין•שטראלנדיקעאיןזיךבאדן
איןפאםטוכלדאסארײןס־קוקט

-טײכלפונםשפיגל

ליי־װיפנימלרונדערזײןשײגט

בורשטין.טערער

אוןקעצעלעוױאליגטהאלבטאג
בײכל׳דאסזיךװארעמט

זילבער־אףזוניקעמאטיװןשפילט
(2נעםקלארין.

mmהאפנונג
גע■דײןזײןװעטהאםנונגקר&גקע

שריי¡
-דערגײן־נניטנאכטדורךװעטער

װײאײביקןפוןאפגרונטבאם
טרויער■דײןפוןשטיםדיהענגט

געװײן.

טונ•דעראין-אויגםינצטערעא
נאכטקעלםון

-שלײער׳זײדענעםאיןאםארהילט

פינצטערקײטאיןראגןאומגליקאף
לאכט

גײער.פונםטריטדיפלאנטעטאון

שאניאײגענערפוןארעמסאין
אוןשװעםטערדײןקלאמערטזיך

וױינט.

װאנטמיםטישערזײטיעגערפון
אןאשטיין.ווערדעםקאפשלאגט

דײםױגל-געשרייאמשוגענער
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בלײבטאוןליכטעלצקטרישע
װיטיר.איןמינוטצטלעכעשטײן
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און;איעפעסניטאיזציעפעם,

אפגצלייצנטןאיבצרןדײנקענדיק
איןשטײןבלײבטערביז

צוםפניםדעםמיטצימערמיטן

װיאוןװינקל,אויפגעהױבצנעם
דצרמאנט״צפעסאיןזיךװאלטער

דיאויםאמאלמיטערלצשט
גײטפינםטצרדצראיןאוןליכט

יענעםצוצו,לאנגזאםער
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ליכטדיאויףדרײטער
גאנצערדעראוןשטײ-לאכפ,פון

פוןאבשײןדצראונטער-צימער
אבאקומט^באזשור-ר.יטןדעמ

אויםזען.מיסטצריצזןגצהײמניפפולן

8לעאיןארוםזיךקוקטער
אמאלנאךרעװידירטװ-נקצלצך,

קלײגיקײטן,אלצבליקזײןמיט

זײװי

פוןשײןאיןאויסזעען
דאזיקערדער

האלבטונקלקײט,

געמאט־מיטארויףגײטער
שװערעטענע

ױךזצצטאוןטריט,
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בילדצרדיאיןאויגןגעשטארטע
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דעםאויףהויבאאמאלמיטער
אינםאדוםזיךקוקטקאפ.

עפצםמיטצימצר,טונקעלןהאלב

פארװאונ•אובפארשטצנדלצכצראן

•8פלוצלונגצרקימטװידערונג:
הערו

בליקא8מאלנאךװארפטער
דצר•צראוןאלבאםאפענעםצום
מיטצרגרופן-בילד¡אגרױסןזעט

שפ8•8בײחבריםמאסעגרויםעא
8הירדן״.״צמקאיןציר-גאנג
רײסטזיפץװײטאקדיקצרשװערצר

ארויס:איםבײזיך

כ׳האבטאןיאיךזאלװאס
גצקצנט¡ניטאנדערש

קאפגצבויגצנצם8מיטאון
י8•צרלאזטאויגןפארמאכטצ

הײם,נשמהמייןאיןקץקנאקנדיקצרפלאקערטםע
םל8ם.8אץזיךצעשווימטאדערןמײנעאיןבלוטדאם

שט8ם,גצזונטןםצסטאםוןאיזבויםברײטצר8זײןמיין גו־ויס.װײטצראיבערזײנעצװייגןהארטצדישפרײטװאם

שויס,קײ8לנדיקןגרעעםמיטאיזמ8מעמײןערדדי דער
הצנט.הוזשצנדיקצזיינעמיטמיךצצרטלטערוױנט,

8איזלצבןמײן
צצברענט,צרשטזיךהאטװאספײצרקנויל, גצברױז.װילד8איןפל8מצנרינגעןדיזיךם׳דרײצןאון

גליװערדיקצדיאפלצקמפײצרצונגיעדצאון
קצלט, צייס׳שרײצנדיקעראונזער«ףפעסטשײ8רצצװ׳8ליגטװאס -װצלט.דצרםאראנזאגאן-שצהקומענדיקעיצדצאון

אוןבערגצשטצלט,
זעלבערדצראין

גצשרײ:היסטערישןארײםj¿לץא״זצי
אשכחכם¡לאמותיעד-ןפינקטלעכקײט

תל’אביבאיןלידעואירשעביכלא
8םוןלידצרביכצלצאאיצטדערשינעןאיזתל-אביבאין נ.א.װאםערמאןדיכטצרןאידישערױנגצר

אין״פארנאכטן״. לידצר:ארײןקומעןביכעלצשײן-ארױסגעגעבענעם
ירושפײז8זש,

אזעלכעאזא,אטאלאביב,תללים,
.8א•נעכט׳

יזעט.פארראמאןא

8אץ8רויםאיזאלעכען״פאר״ביכערפארלאגריגצראין אידישצר
שריפטשטצלעראידיש-רוסישןבאקאנטןדעםאיבערזצצונג,

אי■אויףאיבצרגצזצצט״רויטקאפ/ױגנטפארראמאןאסװירסקי׳םמ. װ.פוןרצדאקציצדעראונטצרראזומני,מ.פוןדיש
לאצקי-בצרטאלדי.

i)נאװאיסטער-נערװ»«נזאדןן(3פײפל-קלאדין(2גלומען.-קלאװעלן
פזןעט.

געיצגווינטישןמיטקומטאנזאגלויכטנדיקערא םארשפרייטאוןזיהילטאוןװצלטדצרארוםזיךװיקלטאון װצג.יעדן«ףברצנענדיקשטורקאץפלאקצרדיקן8

פאלאצחפוןשטאט ברוקןשווארצצאספאלטפוןאוןקרומעגעםלעךאין מיט
נידעריקצקלײנע,

ליליפוטנהילזלעך,

שװארצצ-־טירןטירן,און
מייזלצך,פוןווילצכצר, קוקן.אוןארייןגאסאיןחושכדיקשטארןװאם

בוקן,זיךשמוציקעקצרפצרסאוןפיםקריכןםע שטשירנדיקעמיטפנימצרברוינעאון
ציינצר, גרויעדיאףמאלצײטאוײזוכןװאם
שטיינצר. מרוקןדיװיזײטן8לצפוןאןםקומצןאון

טר1יצר,שמײכלענדיקןמיטאוןשטילשװײגנדיקע טראטוארן,אףוײטארטיע»(אזוכןאון טויער.יעדןפוןשטײנערנצשװעלןאףצי

גאוהקאלטערמיטפארבײגײערגדלותדיקקוקט אײנזאמעאיןמענטשקארטשענדיקןאף
בילװארן, קעלמיט

לעכצנדיקעראוןפארטריקנטצר
תאוה.

**+

—אמענט׳טכ׳האב:געזען
נעציטערט,אוןראנאיןאיזגעשטאנען

גאםן׳טונקעלעדיאיןגעקוקשםארביאנחשעטאױגןמיט
ליפןמיט

בלאםן,טױטלעכןמיטפניםמיטפארקוועטשטע, 1טפענרלעךאףאוןפארפרעמדטלעבןאײגענעםאין
צעשפליטערמ. פארביטערט,אױגןמיטגעקארבטןאהאלחאמיטהונטא יעגצר.‘אםוןשאםפונםהאזאװישרעק,םוןגעציטערט געלעגערא;ײאנטדערבאהונטמיטןמענטשאיזגעשטאנען פיינלעךהאטרעגןדערוװגאםאפענעראף

געװיטערט.

ריװאנטםוןגעריסןהאטהאנטא—כ׳האב:גע:ען
^אפיש;,

בלאטיקעאוןקאלטעאףזײגעלייגט
^שטײנטראטואר;, קישן...פאפירטנעםאףהונטמיטןמענט׳שזיךגעטוליעכ

זײ—געחלומט:בײדעאון
בײנערפארװארםענעגריזשען —םאנארןנדױעפארבמורעטעבאדארטמיםטקעםטלבאם בלאטיקעאוןקארטעאףהונגער׳פוןחלוםא

שטײנער.

עודאינדיאנישע געדולדליגט,שטילקײטאזױפיל
הארטשטאלענער נעשװאלענערערדאףבארגיקע,װעגןאף

קרומער.און

דיברױגלעכעאינדיאנער
פעלדעראקעק. פלאקערןשווארצע—צװײדיערע,אױגןדי ש-ווםע•און

ציענדיקאקערדעםגרוילעכעאקסןדי גליענדיקאיזטאגזװזוניקע,פעלדעראף דא■ברענטאון

וועסמאים
געזאנגדארם״טערװיאופגײןישטיל, פעלדעראף
לאנג׳טויןמירזײנעןװאפדריסל^נדע, צאקאנט

דא.

*
..

שטומעבאתבלױלעבע׳שעה׳ן,לױלעכעטונקעלע,אין
פארטרד-פאמאכטן,

גריפערטע
זײ

דךבעמריאהינטערמידע׳אײזעלעךוױפארגייען,אוןשטילאוםגײען ...

באהאלטן.

טיטפולקעםיטפולעפעלעכלעךמיטבאלאדן
װאסוױיסע,

טױנמװיבאטבלע;,
חזיױם׳

ט$¡־פ־נצטערעדורךוױיטןאאיןהעקאאיןאװעקעמעץזיךשלעפןאון

ליקע
שפאלטן,

סיפ׳ז•לייןעבלױטטיפע,איןאי־ינעטזידוױקלעןאוןגמיעט׳שערעדעסציעןזיראון
מיט

א״נ-אןאן,נאכי¡דיקימטטי־יט׳טטונזפיקעאוןפארשטארטעהארטע׳
נײעי׳פ־גצטערערזאטער חױתדגאנט״טע,•ױבער:,אף(♦קאביכעדיקעװיאזיךצעשפר״טאוןצעליינט

־טלאפוװאם דעםבױךאף
א<;זירה־יטװאםעררנ-ף,פאלרלקןפין*טטײפ;געמנצלטן.

שרײעי••טװארצלעכן נ-^ש־־אנער1;ד:*פז^לקםנ^שvן(♦
(2הויפטשש^ט.

»?יהא(3מאים.8לעזל»ך. קעלש.פוןז־ךבאשיגןאינדיאנערװעלכערמישםאטשײלע,

<נ
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$ AL״ UNION“ ¡¡
^ Fábrica de Tejidos y de Ropa Interior $
\ Z. Grinberg D. Litwa\ V. Mochan ז

p Ropa Interior de Seda para Dama y Señor, Mar¡-¿
^ iones, Suieaters, Bufandas, Chales cuadrados, etc ¿
f Especialidad en Swéaters y ropa interior de alta^¿calidad. ?’.* ¿
^FABRICA: AV ARGENTINA 85 DESPACHO; AV.ARGIN■^;ACIRBAF׳ AV ARGENTINA 85 DESPACHO; AV.ARGI!

TINA 78 ERIC, 596-2-צ MEXICO, D. F.

אױסארבצטונגגוטעאירזוכטמוסטערן?מאדצרנצ.איר?זובט
דצםלויטקויפןאירװילטבאהאנדלונג?ראיעלעאירװילט

דיקויפןאירמוזטמארק־פרײז?ביליקסטן

ואפא־אינטעויאואזןסװעטערס$
פאבריקגרויסצרדערנאר־אין¿

אזגיאן״לא׳ t

S
S
*
í

פ.ד.מעקסיקצ,,73ארגענטינא

קײן׳נישטנאךמירהאבןפרײזאיןאוןבאהאנדלונגראיצלעקװאליטצט,אין^
באשטצלונג!מוסטעראמאכטנארװארטאויפןנישטאיונזגלויבטרצנט.^קאנק

Jאיבצרגצטריבןונישטהאבןנליראזאיבצרצײגןזיךאירװעט
באנק.אדצררצצמבאלסאד״א.ס.אויףשיקןמיר

LE"I״! TRAJE CHIC
MAX ALTER|

51=15.£.Av. Rep. de Chile 1. Eric

;México, D

!ar»s:ga»«H«á־sss8isa8«
I

אידישןעושט&לאסי7¡]דעםאיןנאר

ועסטאואן
פאפױשטייןא.פון

is sanara״ואנש(
מיטאג.פרישןאוןגצשמאקןגוטן,אמת׳דיקדעםאירבאקומט

מעקסי^ע.איןמאבליםגעשמאקסטעדי

באלןװעמ■אוןעלעגאנטםטערדעד
איןדעותסטאואןאידישעולעבסטעו

ועפובל,?¡.

אוןחתונותםארלאק^לשצנסטעראוןבאקװצמסטצרדער
מעגלצכקײט.דערלױטפרײזןבאנקצטן.

.3ד.מעלןסי^ע,3-19-4$עויל¡.טעל.

?¡ענטביליל¡אוןעלעגאנטזיך?¡לײדן
איןנאואױ§

טשי7¡״טדאכעעל pp
íדיקרצדיט,פוןדצפארטאמצנטאאיךעפןיאנוארפון

^קאנטאדא.איןװיפרײזןזעלבצ$
¡אײל.איבעוצײגטאזןלןומט|

gF!ITEI־ffFrignSlgaBa«jElTEiriSIFirEB'E & EEteEE5MISJkBlBl!lIlHil«lH18E®IS!S<i
*SlSm. *gSñ* «SC JS*. 4S&. Jsmrn. ^IBmr

t,
ז

ז

KRONENBERG
HILO

media calidad

CHIFFON
HECHA DE LOS MAS
finos materiales

jjjfáfcrí :a
j ül e fcia á*Hilo y Sida Chiflón marca ^
<kro,nenbi-:kg‘ ;
i¡y marcas el ‘LEOA{’ y la כ

-«»r־״8«ד-־

S I R F M A

¡¡ í3. j£a^u¡mi
if 2a. Calle del Alamo 60
j״ Tet. Eric 6'C4-48
J México, O. F.

פון|ילײדןנישטװדטקיינער
װעטעראויבקריזםהײנטילן

«רטיקלען¡אונזערעמיטהאנדלען
װאס̂כאבריקאײנציקעדי

אילא,ףפײנםטעדיאויםארבצט
בצסטצודיפוןזאקןטשיפאן

םפצרוי-מאטצריאלן,צגיפטישצ
,מארקצדצרפוןציעל

¡ן״?¡ואנענבעוג״

JUSIDMAN HNOS-
FERRETERIA, TLAPALERIA Y CRISTALERIA

VENTAS POR MAYOR
Corregidora 49 México, D. f.

פאפירן.אוןגלאזװארגפארבן,שטאלװארג,פוןסורטידאגרויםצאלאגצראויפןשטצנדיק
דער-איןדארפטאירװאםאלצסלאגצר,אויפן״פליט״בצםטצדיהאבןמיר
דיאיןוויביליקצראונזבאאירבאקומטבראנזשצ,טלאפאלצריאאוןפצררצטצריא

פארבן.פוןקאלירןשצנםטצדיצוגרײטןמירפאבריקן.
צופרידן.שטצנדיקזײןװצטאירהאנדלם-באציאונגצן,אונזמיטפארקניפט

רצצמבאלסא.אוןד,א.ס.שיקןמיר

.כוסידמאן.בוידעו

CHIFFON

ElGlobo yA A 5cidenf|0j.
Fábric a de Medias y calcetines

M. ZAJDMAN E HIJO
Galle Alzate 1.33 Erieó'07'43¡ México, O. F

פאװיגען¡געלט
קויפטאירררעןנ$ראירקענט

ועדמעה
פ«בריקמ^דערנערדעראין

Tri^v

פילדידורךפראדוקציעאונזערפוןאױפנעפערונגעןדי
דידערפירןצומעגלעכקײטדיגעגעבןאונזהןבןעקזיםטענץא,נזער

שטופע.העכפטערדערצודאמען-זיזקןאונזערעפון
מױרופזספעציעל

אלאויפסעסזאמ^ײטאײעו
פחמאר^ענײעואונזעך

זאקז־אילא־טשיפאז
Seidenflor
Ghiffon Z Z

wmz?עזװעלנע
אימפאו־בעסטעדי,מיט

לויטדעוארטיקלעןיטױטע
נילי^סטעדיאח^װאליטעט

tdei)לאנד-אױסארנעטונגבעסטעדילויט país
״I?יף»״«שלענטעײאיו«כטאיירנע־לעז»ײ

,1באשטעלונגמוסטעראמאכטפרײזן.ביליקסטעדילײזן » J
1ץקאבקורצקײןנלעקסיקעאיןנישטה$צןמיראזאיבערצײגן

פרײז.לויטןאוןםײקװאליטעט,
ריאבד.י״ודל

פיןיארן
קח־סליטעט

LA SIRENA

Pino Suárez 1 7

Tel. Eric 2-56-51

Camisas Cretona 11. oo doc.

״ Stop * 30. 00 ״|

״ Fiat crepé Francés 78 00
Todos los cuellos

Inarnugablas
אוים.אוןקװאליטעטאונזצר

גאראנטירט,—אדבעטונג

פרײז1אוןמוםטצרןפארלאנגט
העמדצרסארטןאנדצרצאלצרלײפון
איבצרצײגזזיךװצטאיראוןכועגאםאון

ביליקיאוןראיצלםטצדיזצנעןמיראז
מצקםיקצ.איןקױצלצסטצ

?ןעש.באשטעלונגען-פארן

נײענז
ספע־מיטזענען^ואגןדי

כדאפאואטלען/ציעלע
נישטזילזאלןך

בײגן

]Páljrica de Corbatas

MONEDA 12 Eric. 3׳33iI״ MEXI6©, D.F

מוסטעוןידײטשעשענסטע\ר
מאדעלן,מאדערנסטע

אנגוא־פאר?וי1.אויסשליסלעכער

ד.א.ס.דורךמוסטעון!פאדעוט

ועעטבאלסא.אדער

Wé\tré\tfá<tfi<tr£<fíS<fr£<

% “DELTA” I
^ Fábrica de Sweaters Calcetines y ^
^ Mantones ^
^ S. Yanovs\y M. Teverovs\y ®
® Av, Argentina 21 B Eric 209'84 México, D. F. ®

®סװצטצרס?איר®װילט
®קאלסצטינצם?אירדארפט®
®קװאליטצט?צרשטצאירווילט®
®איבצרצאלן?נישטאירווילט®
®פאבריקמאדצרנצרדצראיןנארקויפןאירמוזט®
I״דיעלטא״I

®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®©®

a

CASA DE CAMBIO

KLEIN
Av. Madero 26 y Esq. Bolívar26 MEXICO, D.40׳F.Tel, Eric 3-00-00 Mex. J

tm¡7דע״?¡אפאאז.איינצי^עדי
פ.המצקסיקצ,אין

אויסלצנדישצ¡»לצרלײצײטיצדצרצובאקומטאיר
פראנקן•מארקן,דײטשצפונט,גאלד,דאלאר:װי:װ^לױטצס,

פרייזן.אפיציצלצדיװיביליקצרשטצנדיקװ.אז.א.

jדצםאירהאטװאלױטצאויםלצנדישצהאבןדארפטאירװצן
jדע״לן808דצראיןנארפלאץר8יצלםטןאוןזיכצרסטן

״קלײן״.ק8מביא״:

געדעבקןטז
אוןװאלױטעאויסלענדישעהאבןדאופטאירװען
בעחע־פוײזיבילילןסטןצום?¡ויגןזײװילטאױ

לעלןאמביא״דעו״^אסאנאוװענדןאיןזילאױזאלט

iןײל

juBm. «as» ^ss» «a&. «as» «as» jsk*.

מענערי w בלויזװיכטיק !*
—1־

I־
o
O

־ו
!•

CLINICA ALEMANA!¡
rv r• ■ nn DACrUDAIIM

í

קראנק•פארבארגענעשװאכצ,טצקסועלראדיקאל,הײלאיך
רצװמא■מאגן־קראנקהײט,צרשעפונג,דצרראמצם,הײטן.

פאלגן.זײערעאוןבלוט־קראנקוזײטןאלצרלײטיזם,

^װירװאסדאקטאראײנצי^ערדערניזאין
מענעו.אויסשליסלעך

אװנט.7ביז4פוןאוןמ.פ.1ביז9פוןאויפנאם-שעהן:
.12ציז9םין—זונטיק

דערפרןדיאגנאזדצםצושיקןװעלןװאספר^װינצצר
אונזזיסט.ראטאבאקוניצןקראנקהײט

DEL DR. RASCHBAUM
San Juan de Letran 3 jrimer piso México, D. F
־יעע־־«*ד--־^«ר- ־«»־^*ד--rsfTר־r«^-w־

t

אײערעמאנטאירװען
דיאויןיאיירפאװפטבאשטעלונגען

״װעדפון»נאנםן



4זײסװעגדעו1932יאנואר1פרייטיק,

Para usar anteojos finos acuda a la

“£>ptka Untbersal” u “<©ptica económica”
Esq. 16 de Sep. y Bolivar y 16 de Sep. 23 México, D. F.

/ Las (Basas más modernas en •r ptica
^ —- examen científico de la vista Gratis.

Preparción de recetas de oculistas
con n״*s*cerP y economía.

ץ
y פאךאפטישזהײזעו»יןמ^דערנסטע.די

פוײ-אויגז־עגזאמען
Propietario גךעסטעדימיטועצעפטךצוגי־ײטועא^וליסטישער

J.CUTTLBRאנגואאוידפאהוץיחועלןײם.און.פינקשלעכליס

Londres 14 Col. Juárez
Apdo. Postal 1 040 México,

¡GreenSweaterCo. ¡
i
o
9
B Calle del Apartado 30 Tel. Eric. 3-38-80 TáApartado Postal 2978 México D F

BUנעני׳אחצילאדאסזונזא־ודאופטחאסצו

I

Oreen jHnos. IVicolaievsliy il
y iiiilvaJ־

Gran Fábrica de Mantones, fichus, Sweaters y Bufandas de JA
Seda y Lana, Para Camas, Caballeros y Nli.os.

Ver.tas por Mayor U
Calle del Apartado 30 Tel. Eric. 3-38-80
Apartado Postal 2978 México, B. F.

נעכי׳אחאילאדאסpuדאופטא־וצו׳װאס

פאושײדענעיאוץ׳נחוחתאייעועקױפןאיזזאס.
אירװאסאיר?¡ויגטאומע״וםנישטנ;עצעו)זױל

אוןג/נלטאיינשפאחזיך^נטאירוועזזאוע(.
סחװה?האבז;־ול̂טלאסיקןעאחצ״ט

דארפנ¡אץ־אלעסװאסאױקרגטאןנזערפאבוי?¡אין
מע^סי•איזאו־סװאלגרעסטןדעפדאהאטאיר

אלעולײמאנטאנעסאחסװעטעוספיטשוס,פוז?ע
אלנאדאז.װאלאוןפון?¡װאדטן־־גחאלעולײסארסז.

װעטיאייךװאספאגו־י?¡אײערגעדענ^טזשע׳
נאואיזפרײזןביליןססעדיצוסחװהואיעלעצושנעלז

GKKFjN SWKATiíK CO

אזבאוױיזאאיזפואגרעסױטפאבויק¡אחעז
אחצוסוידןזענען2ליעמהדיאזגוט.איזוהסחי.

גוטע.זענעזעונגעזבאדזיאז

יאולעמןאיזהאמװעלבעפאנרי?¡גונזעו
נעװא.יזפאודאפלשלעצטנסאיזמאשינעז,אצגעזזאט

נזאש־נעזמאדערנסטעדינ־יט

אונןהאלטצואױקmizןונדאאזאײנמאל
אונז.מיטזיןעו

אזוױלטאיראױנסחורה,גוטעזוכטאיראויב
באעוזאלאײנמאלאײןבא^ויפטװעלכער?¡ונהדער
מאנ־סװעטערס.פאר^ויפזאיסאירמוזטנלײבז,איין

דערפחנאואוןאמאדאןזײדפיטשוספוןט*נעס,
פאבוי2

.12סוחוטערגוין

jm1לעדעו-אוטשלען־״סוחרים
aאוטי2לען,לעדעופוןסוחויםאלעאייןלאדאיך
£$פוייזן.ביליקעספעציעלאנגוא.האנדלעןװעלנע •פוײזן W

wájmjm ]•i״ j, tío H״.i
Plaza de la Constitución No. 29

Tel. Ericsson 3_35_53 México, D. G.

Prop. J. B. TAFELOV

m mואךיא־אפאואט
■^םאר־איםמירװעלןניט,פונקציאנירט

<8rאויףאוןגאואנטיעמיטריכטן
פרײז.מינימום

Jפארשײדצ■פוןאו־יסװ^לגרויםער»
^Refaccionesקאדיא-טײלןאײנצלנענע,

אוןארײבקומעזפרײ?¡ענטאיר
אייעופוןוארא־לעמפלעלדיפ־ובירן

מאטע־’עלעןןטוישעואױאאפאואט,
לעמפלעל.סארטןפארשײדענעראלןאון

Cuando su Aparato de Ra-
dio no traba ja, nosotros
lo arreglaremos con Ga-
rantía y a un costo mini_
mu. Surtido de refaccio-

nes y novedades de radio
Pase Ud. aprobar los bul-
bos de su aparato gratis
Material Eléctrico y

Candilería.

Prop. A- MARGULES
.clrlF־ 1 2-74-50
Mex(Q 03-07

la. Guerrero 4
Apartado 2358

MEXICO, O. F.

m

אועסאיזדאנונציאפאוװאס
געהאון.יטירט

אין#*סירטהןטנלעשהדאזיקעדי

װעלט•דערפוןטעגערשטעדיאיןפאריז
נעבראכטאיזםאליגײ־אמטאיןמלחמה.

װעלהער,«נ׳עלעגאנטעראײנערגעװארן
װזןסדעדפאר,געװארןארעםטירטאיזכער
אינמיטןאופןפארדעכטיקןאיףאהאטער

נאטיץ•איןזיךבײפארנאטירטעפעםג*ם
!יכצלע.

נישטגעװעןאיזהערדאזיקערדער

איטא•נארימטערדערװיאנדערער,קײן
ד׳אנונציא.גאבריגלאדינטערליענישער

פאליצײ־אמטאיןאיזעםנארװי
האטאיז,דאסװערגעװארן«עםטגעשטעלט

אוןענטשולדיקטד'אנ1נציאםארזיךמען
באפרײט.אים

פא•פונםאװעקאיזד׳אנונציאװען
זיךפאליצײ-מײםטערדצרהאסליצײ-אמט,

פאליציאנט:ציםאבגערוםן
זיךהאסטדיאזגלויצ,איך—

דיערנישטאױפגעפירטהערדצםאטמיט

ארעסטירט.איםהאסטדיצשעתגראב

—

גצענטםערטהאט—נײן...נײן,

געװאוסט,דאךהאבאיך-פאליציאנטדער

איז...דאסװער

װאם-זשצנאךטא--גאר>אזוי—

גענראכט׳אהעראיםהאסטו

—

אג•איםזאלאיךכדיערשטנס,

ערװעטגאס,איננלידןנאטירןצוגעװענען

אןדורךװערןצוארעסטירטסארשפארן
אבער,צװײטנם...אוןפאליציאנט.אנדער

פרי•אמײנעבלױזאיזדאספנטשולדיקט,

װאט-זאך...

סטײטש׳—

פאלי׳ד,ערמיך,אירפארששײט—

גצשטאנעןאיךגיןאײנמאלצײ׳מײםטצר,
1יןשאטילצ.טעאטעראיןװאךדעריףא

ד׳אנונ•זצןצצוגערועןגעצװאונ:עןאיך
לאנגשעה׳ןגאנצעסארשטעלונגאציא׳ס

פארמא•אזוילאנגװייליקײטדימירהאט

ד׳אנמציא׳ןדצרזעענדיקהײנט,אזטצרט,
איםאיןאײנגצפאלןגלײךמיראיזגאם,אין

האנאנדערשדעןװאם׳זשענעמצן.צונקמה
ארעסטירן?״.איםנישטאויגםאן,נעקאנסאיך

?¡אפ.קןריטילןערסדעם

פוןראמאןאאיןהאטקריטיקערא

Manuel Schmidt
?¡ליענטןזיינעאלעװינטשט

gיאודערפאלגרײד

1932.

פאוצולײגןאייךכבודדעםהאטאון
״ײ»ויחײ״י,!וויחזזײן

דעם'ריכטיק:ישטפארגעפונעןץ(;ז,דיומא
לײדיקײט׳-זװײמ^גדיקע״דיאײסדררק

משוגה׳דיקעראד^ךאיזד$ס—
נאמערקטקריטיקערדערה$ט—!אגריף

אײך,נעטאיךמיר,זאגטאזרי,װי—דױמאן

רעדטױ$ס—

-קאלטגלוטיקגעסרעגט

געט^ןװײנישטקײנמ^ל
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.1932.יאנואר5iוײטיק,פדי
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3זײטוועגדער

»3T
מיםװןןיצרןדערשײנטװןןכנצײטונג..

בערלינער•י.'דורך?פטײלונג^דעדאקטירטלייטערארישעס^ראזענבערנ.-ןחוןט<ר:

יןי.ו0ולבאפעז.־05.2יןןר¡־אפעזאס5׳רעפונליקיגאנצצראין׳דעראנ^נענגזן-פ^ל^:
.יאר.האלבדאל.'א05.2׳דאלאד־א־ין«־¡'5'אויסלאבד:.־.

vrרעדאקציצאוןאדיײביססראציע:טךןאדרצס
35238עריק.טעל.פ.ד.מצקסיקע,;76גואטעניאלא

קארעספאנדענץ:פאר

“E L CAMINO”
APARTADO POSTAL. 1086, MEXICO D. F

פאראבסווארטל»]־.נישטרעדאקציעדיאיזאנאנסןדיפוןאיגהאלטפארן

«I
וי

«se» ^»em■ -«יג-«ה--־־«»ר׳ -a*.

״זועג״פוןיאוגאנגדויטןצום’־’\
־ד«׳*-■s־־«׳^׳ר־־״«»־--¿*י־־•«»ד׳־^»■־^ר־־ *es־

דריטןאינםארײןװעג״״דצרטרעטנומערהײנטיקןמיטן
יאוגאנג.

,1930יאנואר1־טןםוןי^ר,צװײפולצצײט,יארצװײ

װצג״.״דצרשויןדערשײנט

צײטדערזײטאיזװעג״״דצרװאסנומערן91דיפון
בא•זײנעגצשיכטצ,באזונדצרצזײןנומעריעדערהיאטדצרשינצן,

פוןגעשיכטעלאנגצא-צוז8מען8לעאוןלידה,חבליזונוערע
דערמיטקאמפןפוןקײטלאנגעאאים>צוביטולאוןאײנזאמקײט

פוןםוףצום-אוןגלײכגילטיקייט,בארצכטיקטצרנישטארומיקצר
קינד,אײגןאןגצװארןװצג״״דעראיזצקזיסטצנץיארצוױידי

רעס•אןהויבןפרעמדעאוןהאבןליבאןהויבןאײגענעװעמען
פעקטירן.

הײנ•אונזצרעפוןשילדדינישטאוןשולדאונזערנישט
גלײכגילטי־דעראטפארגעװצןאיזמיטארבצטצראוןפריינטטיקע

אויפצו•טירןאונזצרצאפןגצהאלטןשטצנדיקהאבןרימקײט.
דיהצר•איןהאטשטצנדיקאוןפוןישוב,כוחותדישצפצרישצנצמצן

גצקלאפטשרײבצראוןדיכטצראידיש׳מעקסיקאנישױנגצכוןדיצצר
ארויס•נישטשװאךגעװצןזצנצןזײ״װצג״;צוםגצפילװארצם8

האטהאנטאומזצבארצאןגצפילט,האבןזײװאסדאסצוברצנגצן
״װצג׳/צוםגצפילפרייצןיצדןדצרשטיקםאוןגצפרצםטאבצר
צײ•אידישצראײנציקצרדצרפאראנערקצנונגאויפריכטיקעיצדצ
מצקםיקצ.איןטונג

אומ•דיאוןגצפ״אצטגלײכגילטיקײטדיהאטצנדלצך
גצױארן.אװעקגצנומצןאיזהאנטזצבארצ

גצװאונצן?דערפוןהאטװצר
אלצ.מיר:זאגןװאקלצנישאן-

װצלכצמײנונג,אידישצצפנטלצכצדיגעװאונצןהאטצס
פא•םײאלצ,אויףרצאגירטצײטונגאידישעאײנציקצדיאזװײס,

גצ•ארוםאזויאיזצםדצרשײנונגצן.נצגאטיװצםײאוןזיטיװצ
םארןװעג־װײזעראמייגונג,אידישצעפנטלצכצאןגצװארןשאפן

כלפיצפנטלעכקײטאידישצהיגצדיגצװאונצןפילס׳האטישוב-,גאנצן
װצלט,גאנצצרדצראיןמ׳װייםװצלט¡אידישצרדרויסנדיקצרדצר
מצקסיקאנישעדימיטס׳גצשצטװאםנאר,ױךגצפינצןאידןװאו

עםםאלן;אוןשטײגןזייצרלצבן,קולטורצלןײצרמ׳זצטאידן,
װצלכצשרייבצר,אוןדיכטצראידישצױנגצדיגצװאונצןהאבן

איןבאקאנטװצרןצואוןאנטװיקלצןצוזיךגצלצגנהײטאהאבן
אוןגעלײצנטנארװצרטװארטאידישאװאוװצלט,גארצרדצר

גצרצדט.

לאנג-אויסגצטרוימ•דצרגצװאו־ןדצרגרײכטם׳איז-און
האבןזאלןכוחותאינטצלצקטוצלצאלצאז״װצג״:פוןװאונטשטצר

װארטאהצרןלאזןצוװאנצןפוןטריבונעאקומצן,צוװאוהײםא
צפנטלצכקײט.דצראין

גצײצןיארצװײדיזצנצןװצגשװצרעראוןלאנגערא
מירהאבןטריטפארזיכטיקעאוןלאנגזאמצמיטצײטונג.דצרפאר

וױילדצרגרײכט,צילאונזצראבצרהאבןמירפארויס.גצרוקטזיך
קולטורצלןאוןגצזעלשאפטלצכןמיטןשיכותאם׳וזאטנארװער

איןארויםזאגןמיטןאבצרקענונגגצגצבן״װצג״דצםהאטלצבן,
זײנצ״װצג״איןפארצפנטלצכןמיטןאדערמײנונגעןזײנצאים

שאפונגצן.

מירטרױמף.אונזצרפוןחשבוןאאפזיךגיבןמיר
שװצרזײצראידאתזצרצדצרגרײכונגצןאלצנאךאזגוט,װײסן

כלםוףצוזאמצן.שצפםאמיטװאלףאפארהויזאײןבויצןצו
אידײצןאוןאיבערצײיגוננצןזײנצפארלאזטנישטקײנצרהאטסוף

פאר■ניטקײנעםפוןדאםהאבןימיר״װעג״איןארײנטרצטןמיטן
צופרידנ•אלצאוןאינעװייניקאלעהאבןאוןלאנגט׳.

מירפארשטצלן.זיךמ׳קצןװיזאךלײכטצאזאנישטאױשטצלן,
שרצקטדאסשװערצ.אאיצטאױאויפגאבצאונזצראזגוט,װײסן

נישטאונוברצנגטאוןארבצטאונזצראיןאפנישטאבצראונז
עק•דיהויפט-פרינציפ,דצרװייללאגע,פארצװײפלטערקײןאין

אלץ.איבצראיבערשטייגןװצטצײטונג,אידישצאפרןזיסטצנץ
אידישצאוױילאבערקענט,אוןאײנגעזצןאלצשויןהאבןדאס

זיךמ׳קצןװצלכןאןלץקםוס,קײןנישטאיזמצקםיקצאיןצײטונג
אויסנאם.אןשיכםן,אלעפארנויטװענדיקייטאנארבאגײן,

13לואיזדעבןגעזעלשאפטלעואונזער
װעל•דעפרעסיצ־שטימוגגדי

אידישערדערבאהצרשטהאטכצ
ערשטצרדעראץבאפצלקצרונג

אלצפוןװען,1931פוןהצלפט
אי־אויםןגעלויערטהאטװינקעלך

איז-פוזד,אוןשרעקישובדישן
פאר•צוםרידנהײטאוינזערצג

שרצק,דיזי,װצןגעװארןשװאונדן
קולמינא•אירצודצרגרייכטהאט

ציאנס־פונקט.

שטצלןצופריךנהײטמיט
האל־לצצטצדאסאזפצםט,מיר

פראדוקטי•אגצװצןאיזיארבצ
גצזצל■אונזצראיןפצריאדװער

דצראיןם׳זצנצןלצבן.שאפטלצכן
ארגאניזא■נײצצוגעקומצןצײט

פאר•זצנצןאלטצדיאוןציצס,
ארויסגצ•אוןגצװארןשטארקט

סימפא•אוןאינטצרצסמצררופן
זיך.צ1טיצ

בא.נישטװצלןמירכאטש

לויטארגאניזאציצסדיטראכטן
װיפטיקײט׳אוןפארנצםזײצר
יעדצרפוןװיכטיקײטדיװײל

רצלאטיװציאאיזארגאניזאציצ
שולצאידישצדידארףלאךצנין,

װײלערשטע,דיװצרןדצרמאנט
שולצדיזינטצײט,קײןאיןנאך

גצלונ•נישטאיראיזצקזיסטירט,

סימ■אזאזיךארוםשאפןצוגען
דעראיןװיאטמאםפצרצ,פאטישצ

צײט.לצצטצר

סיבותפילפאראןס׳זצנצן
>וױשטײגונג,דאזיקצרדצרצו

טעאטצר■צפנטלצכצדילמשל

ארבעטאיבצרגצגצבצנצאװנטן,

אונזערפוןמצנטשןבצםטצדיםון
װיכטיקסטצדיװ.<אז.א.ישוב

שטײגנדערדצראיזאבצרםיבה

אידן,אונזצרעפוןבאװאוסטזיין
פאטצראפוןבאװאוסטזײןדצר

איד...אפארקינדזײןמאכןצו

דערפרײענדיקערטאפלטא
ךיאיזמאלדאםאזאיז,פאקט

פוםטצאגצװצןנישטסימפאטיצ
אויפ■אןנארדצרקלצרונג,ליבצ

מא־דיאיןבאטײליקונגריכטיקצ
םטיפענדיצם,>דיזארגןטצריצלצ

למשל(.

שולצ,דצרווצגןרצדנדיק

דערמא*צופלאץאויפןזײןװצט
קלוב.יוגנטדצםען

ארגאניזא•ױנגצדאזיקצדי

בניןװאסשצנםטצרדצראיזציצ

לצצטןאיןאויפגצבויטראבןמיר
יאר•

באװײזאדאסאױװידצר
זיךהאטישובאידישצרדצראז

אזאגצטאן.הויבאמאראליש
געדארפטלאנגשויןהאטקלוב

ם׳איזמצקס־קצ,איןצקזיםטירן
געבראכטנישטקײנמאלאבצר

פאקט,אצואידצידיגצװארן
ניטדערצונאךזצנצןרימװײל

מירבאשײדןװיאוןגצװצן.גרײט
לע■דצרמצןמוזזײן,נישטזאלן

)ספע־שולצדצרפוןרצרשאפט
טכארניצקיוי.לצרצרדצםציצל

דאנקהארציקסטןדצםאויסדריקן
אוןאיניציאטיװגוטצרזייצרפאר

דצםארבצט,מםירת-נפש׳דיקצר

גע•זײןאויףאװעקצושטצלןקלוב
הױך.הצריקצר

ױגנט-גצזצל־״אידישצדי

םאר•קײןיארדאסשאפט״האט
פלעג•באאגצמאכט.נישטשריט

א•איזאדמיניםטראציעמאטישצר

מ׳קצןװעןגצװינסגרויסצראבער

פאזיציעם.אלטצדיאנהאלטן

גצ•אױךקצןזצלבצדאם

קולטוריצענטצר.װצגןװצרןזאגט

פוןפאפולאריטעטדיאזמצגלצך
גצ•איזארגאניזאציעסביידצדי

לצצטןאיןהאבןזײװיילםאלן
אפיציעלןנישטאגצשלאםןיאר

האטװאם״װאסנשטילשטאנד׳/

ראזעבבערג.מ.פזן

טאקטישערדצרנאװיזןבולט
יוגנט-גע•אידישצרדצרפוןבריף

קולטור־צצנטער,צוםזצלשאפט

אמאליקעדיפארװישטס־װערןװאו
קולטור-צענטצרידצרסיכםוכים.

פוןראלדיגצשפילטאגב,האט.
אפ•בריףדצםאוןהגגזל״״קאזאקא

אבעובלײבטפאקטאגצשיקט׳.
גארנישטפרא•האבןבײדצדיאז

פאר־אפארמ׳זאל]אויבגרעסירט.

לצצטןאיןאזרצכצנצןנישטלוםט
געז.ױגנטאיד.דינישטאיזיאר

קולטור-צצנטערדצרנישטאון
װיזשורנאלאמיטארויסגעקומצן

יאח.לצצטןפאראיןלמשל

גע•האטפארשריטגרויסןא
געזצל■קרצדיטאידישצדימאכט

שאפט.

געװאקסיזיאיזאויסצרלצך
-אינצרלעךאוןלאקאל,אירמיט

באפצל־אידישצגאנצצדיכמעט

איר.מיטקאאפצרירטקערונג

דאזיקצרדצרפוןשבחצום
װערן,גצזאגטדארףאינסטיטוציצ

אאיןגצקומצןאיזזיכאטשאז
ישוב,פארןמאמצנטגצפצרלצכן

לאגצ.דיבאהצרשטדאךזיהאט
קרצ־איד.דיצוטאג־איזהײנט

רוקנבײןדצרגצזצלשאפטדיט
האנדלס-קלאסאידישצרדצרפון
זיךשװערם׳איזמצקסיקצ,אין

ישובדצראזויװיפארצושטצלן
אינס-אזאאןבאגאנגצןזיךװאלט

טאג.צוהיינטטיטוציצ

אדמיניםטראציצגוטצאיר

פערזצנלצצוליב)אומצופרידצנצ,
פאראן(שטצנדיקזצנצןםצמיםכע

באזײטיקןצוגצהאלפןפילהאט
ױד-םיכםוכים.שלקוצודי

אויךהאטפראגרצםירטפיל
בני•דיװצןהילפם-פארײן.דער

סוב•אירעאפגצשטצלטהאטברית

האטאױףאלעפ.,פארןה.סידיצס

גרויסצרדצרשרצקאאנגצװארםן
אינםטיטוציצ.רצדפוןבודזשצט

פארשטצלןגצקצנטקויםזיךמ׳האט
טראגןצובכחזײןװצלןמיראז

אײגענצראונזערפוןיאךדצם
דיפוןכבודצוםארעמקײט...

דעריבצרדארףאידןמעקםיקאנישצ
פוןצקזיםטצנץדיװצרןדערמאנט

סובםידיעס.דיאןאויךפ.ה.

דצר•קלצנערצקײןנישט
גמילתדיאיזישובפארןגרײכונג

אבצרדארףדאקאסצ.חםדים
פאראזאמת,דצרװצרןגצזאגט

מירהאבןאינטטיטוציצדצר
װעןװײלפארדינםט,קלצנםטןדעם

אמעריקעאיןבריתבנידינישט
דארטקאגגרצס״,״אידישצראון

געהעריקצדיגצגצבןהאבןװצלכצ
אינסטיטו•דצרפארסומע

חסדיםגמילתאאפשרװאלטציצ, ׳
T

פארנצם(איצטיקןאיר»איןקאסצ
אילוזיע.אןבלויזגצבליבן

טצטיקײטאקטיװצגרויסצא

צױ■דיאנגצפירטיארדאםהאט
▼ T T T

פאר•איןארגאניזאציצ.ניםטישצ
יארןפריצרדיקעדימיטגלײך

פאר•גצװאלדיקעגצמאכטזיהאט

געביטאויפןנארנישטאוןשריט
אױךנארא״י,לטובתארבצטפון

קולטורעלערפוןגצביטאויפן
דורכ•נישטכמצטהאטזיארבצט.

לי■אאןװאךאײןקײןגצלאזט
אװנט.טצרארישן

לצצטןאיןהאבןגצװאקםן
אינ•רצליגיעזעאונזצרצאויךיאר

איזישראל״..,נדחידיסטיטוציצם.

אוןגײעםזײדראיןארײן
אגעװארןאיזאוןלאקאלגרויםן

loאויףאפילוװוצןבאלצבאס
גצבײדצ.גאנצצראאיבצריאו־(

ארגאני•אחים״״אגודתדי

און...לײ-קאםעאײגצנצזירטאן
איארדעםאויםגצנומצןהאט

יײן•

פארנצמטפלאץבאזונדצרא
זיךהאטעםקאמצר.אידישצדי

אפ•מיטןאזגצדאכטאנפאנגם
װעטאנטיסצמיטיזםפוןשטארבן

פארשװנדן.קאמצרדיאויך

ארויסיצדןאבעררופטלצבןדאס
דיאוןקאמפליקאציצסנײצטאג

פילהאבןװצטקאמצראידישצ
מ׳קעןלצזן.הצלפןצוזײארבצט

אידישעדיאזזאגןדצריבצר
נויטװצנדיקײטאװצרןװצטקאמצר

צקזיסטירן.מוזןװצטאון

אידישעװיכטיקצדיצװישן
דערמאנטנאךדארףאינסטיטוציצס

מאנ•איןשולצאידישצדיװערן
צענטער,מיטןצוזאמצןטעררעי.

באװעגןאנגצהױבןאױךזיךהאט
דצראױףאידןדיפוןלעבןדאס

שולצאידישצדיהלואיפראוױנץ.

קײןזײןנישטזאלמאנטצררציאין
גאנצערדצראויףאײנציקע

פראװינץ...

װערןדצרמאנטנאךזאל
ארבצטם-פוןפארײןנײצרדצד

ארגא■זיךהאטװצלכצרגצבצר
פארטײדיקןקצנצןצוכדיניזירט

אוןזעלבע.דיפוןאינטצרצםןדי
ליטעראטןדצר-לצצטצום

ארוםגרופירטװצלכצרפאריין,

כוחותאינטצלצקטוצלצאלצזיך
האטװצלכערישוב,אונזצרפון
אויפגאבעאןפארגצשטצלטזיך

ליטערא•פצריאדישארויסצוגצבן
זשורנאלן.ריש-װיסנשאפטלצכצ

ארגאניזא־דאזיקצדיכאטש

דאךשװאך,אוןױנגנאךאיזציע
שאפןצודצרגרײכטשויןזיהאט

מענטשןפוןבאציאונגחברישצא
אוןריכטונגצןםארשײדצנצפון

שטרצמונגצן.

דארפןאלזא,זצצן,מירװי
דרויסןפוןמיטהילףקײןאויףמיר

אונזמ׳לאזטאויבבצטן,נישט
נישט,נאו־אונזמ׳שטצרטאויבנאר, r׳T

אנט׳פײןגאנץזיךמירקצנען
װיקלצן.

פוןריזן־דעדפאלג
״בו־ככבא״

דע־72-טןדעםזונמיה,^עצט;
א־ן׳טולעא־רדיהאםצעסבער

קינדער,דימיטגעיטטעלט,טעקסיקע

וױ־סבױם,א.פוןרעדשידעראוגטער

ככבא״.״בראפערענאלדםאדנם

געותזןאיזארבעאוטעאטערדאם
דערפון׳טיכטןאלעפוןאיבערפולט

נע־זיךיטטארקסיהאב;באפעלקערוננ,
וועל־םענזוטןפ־לאױגןדיאי;װארםן

איר״שןאיןנייטטקײנמאי1כעימ׳זעט
טעאגער■••

אױסערגע•דיאױףקוקנויקנ״טט
א•?׳טװעריקײטןטעכגי׳שעוױ־נלעכע

וױיס■א•רעז׳טיםערדעםנעלוננעןראך
מא-גיאנצעדאסבאהער׳טןצובױם,

טעי־יאל•

נד-איזװעלכעםפופליקוםדאס

נע־האטיטפיל;,פוןבאנ־יםמערטװען
רעדפי׳דעםאװאציעסנרױסעמאכט

םער•

ה׳װאסטיפןװאונדערפולעדי
דיפוןארױםנעבראכטהאטװײםבױם

איבערגעלאזמהאטשױיטפילערױנגע
אחנעסטאלעאױףאײנררוקטיפןא

איןיאגג^לארא
מעלןסיקןא!

מירװעלןיאנואר3טןדעםזונטיק
צואוןזעןצואירגעלעגנהײטדיהאבן

האטװאםארטיםטןבארימטעדיאיר,העדן.

אירמיטדערװארבןנאמעןגרויסןאזאזיך
שפילן.קינםטלערישן

אומגעפצרנליטאיראיךהאבגעזען
איךלאדזס.איןצוריקיאראדעריסג19א

אױפטריט,אירגוטזײעריעצטנןזךגצדענק

איךאירצ.באװעגונגיעדצאירן,קעריצדן
אויגן,װאונדערליכעאירעגוטנאךגעדצנק

פוןפארװאנדלרנגװאונדצרצארעאעפעם

נעטטזאלטעאטערדונקעלןאיןמענטשן.א
צלצקטרישןאןנליטװידורךקינסטלצרןדי

זיךװאלטפוצליקוםדאסװיפונקטשטראם,

איןװי:ארטעאטצר,קײןאיןנצפונעןניט
אלצװאוװינקצלצ,הײמישןװארצנלצןא

אײנ•דצרשפילן.אירבאװאונדערןצו־אמצן

אזוינאךדאםגעװצן,גרויםאזויאיזדרוק
אײנגצקריצטטיףגעפליצןעראיזיארןפיל
זפרון.אין

קגאראפשראיזיאנגקלארא

אדצרראל,אשפילטװאס,אקטריםע״,

דיאיזזינײן¡״אנדערע״,אןשפילטװאס
װאס*לײן,זיךזיך,שפילטװאסארטיסטן

—יאבג״״קלאראשפילט

הויךאפארױאסצ1װײםװער

אנשטאטװצןדערגרײכטװאל״ארטיסטןאזא
גצשפילטזיװאלטרעפערטיאר,לײכטןדצס
אבצרמוזמצןטעאטער-װערק.בעםערצדאס

זיךפארגצסטיזזנגקלאראנײ«זזײןמודה
דצראױףדזןךאיזזיפולשטענדיק...ד$ס

אײנציקע.דיבינצאידישער

דיזעןמירװעלןאטאון

זכרון.איןלאנגבלײבןוועט

עלעק־האט״אליעזרי‘איװקעראלס

איןפובליקוםגאנצעדאפטריזירט
איזאײעקיטטארבןזײןאקט•דריטן
רורכ-ק-נסטלער״טאזױאזױג^חען

אלעאויףס׳האטאזנעטראכט,
אײנדחק•קאלאסאלןאא־בערגעלאזט

אױם-האטדינה,אלם•טומסקיב•

ערגערנישטראלע׳טװערעא״רגעפירט

אר•פראםעסיאנעלערבעסערעראפון
אנכוױק•נעהעריקעראבאםיםטקע.

נרױסעראאױסװאקסןזיװעטלונג
טאלאנט•

נע-האטפאפוסאלסגערסאןי.

גאי־ד■װאסטיפאידעאלןדעםגעבן\
פאריטטעל;נעװאלטהאטפאדן

נע-האטככבאבראלםצימעטה■

עױטטןאיןמאמענטןגעלונגענעהאט
אבעראים.ס׳האטאקט,לעצטןאון

אױפ-ער׳טטערזײןגע־טראקןיטטארק

איזדעריבערםצענע,דעראױףטריט

פלאץאױפןאיננאנצןנייטטנעװעןער
אקטן.איבריקעדיאין

היסטא-ריאוןדעקאראציעםדי

אױסערנעװעןזענעןקאסטװמעןר״טע
ס׳קומטצוגעפאםט,אוןנעחײנלעך־ט״ן

רעזשי-דעםדאנקהארציקןאבאמת
קינסט-ױיןפארוױיסבױם.א•ה׳טער

רעדטיםער״טעאוןגעישטאקלערישן
לײםטוננע;.

סערהאבן״ארטיסטךאיבריקערי
מיטנעשפילט.װײניק

ארײננ^םיהאטװאסארבעטדי
קענ־גענוקאיזגעװעןאיװקער׳ה׳לײנט

אזאכטאיןנאן־מינעכזטוועןטיק•
םוןבא׳טטאנעןזענעןאלעארטיסכץ

דיפקפארר״נסטדע־איזשל-קינרער,
גרױס.איװקערזייעראוןװײסבויםה״ה

צײטונגעןאונזעוע
שפריצן

פעןא.פון
אידיש״מעקןסיקןאנערדאס

אזוישויןאונזזיךהאט?עבך

סיאיזאזבי־נער.דיאיןאײנגעגעסן
אונזס־זאלװאסװאך״.״דינישנזא

״פרײנט״.אאפשטארבזנישט

אװיאיז,װארט״״אונזער*
דען-אןןזזעלםיענערפחגעשױי

בעתאויערן,אונזערעצוניטגרײבט

ניטזידגנביעטלעב[״״אונזעראיז

האםנונג.פחשטראל2ײןארײז

אױסװעגאײעיןערארנזער
״װעג״איננזיטזשטײזזיק:דאמ«

אױפ•ס׳זאלװארטן׳אוזלעבזסון

״הא•װײטעדיפוןזוןנײעאגײז

ויזאנטז״...

ציזיהןןםןװילאיךיןזנג.קלאראטירטצ,
נרויסקינםטלצרישצרגאנצעראיראיןזען
נחתקלײגןאיןבאױאונדערןזימאלאװי

Iפרצליקום.מיטןצוזאמצן

עקזאל•

פינקצלשט־ין.א.{
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אפחפלאןאאויסגעארנעטמױהאנז1*32יאוצש

אונזערעפוןמײנונגדיהעוןװילזנדוטעטי^ײט,פארגרעסערטעו
אנ^עטע־ם^לגנדעראוינ״ענטפעחצומירנעטןדעריבעראוןפרײנט

dמיטopמיר7ןענעזלרםאײעוטײגשנ,מיטלען,פארא
דעסגװנט-קאפיטאל?פאוגועסעח

העחװילןמױאנדערעאין^אפיטאלאױהאטאוינ<2
אי•באװאוימאײךװאלטזאומשטענדןפאראװאסמײנוע:אײעו

?ןרעדיט-געזעלשאפט׳■אידישערדעוצונעוצוגײן

אאױן«הלואותארויסמױגיבזבא^אנט,יעדןסיאיזװי(3
פראיעקןטצוםמײנונגאײעראיזװיחדשימ.3ניזופוןטעומין

#װעז1למשלטערמינעןקלענערעאויףנאתןגעלטמירזאלז*ז
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אוזטעג(פאואאױףפעזאסהונדעוטפאראהאנןדארףסו־חר
טערמינען?גרעסערעאױףאזיןגלײננייסין

ןולןוליחדעועװעלנעהאנדל^טיפאויסלאנדסוחויס(4
איזדאלארפוןןװסװאסדערדעםצוליבדאלאו,לױנזזסחוהות

זײערעקאל^ולױןנישט?¡ענעןסוחריםאחגלײד,אלעמאלנישט
אײערהעוןגעװאלטמירװאלטזדאלאר,לויטןסדווחזאימפארטירטע

זאלאימפארטירערדעואזפאוזיכערןמױ^ענעזאזױװימי־נוננ
אבעופלאזגעװיסןאהאנj)מירןװס־וחקלענישפוןלײדןנישס

טראנז̂אציעסאזעלכעמײנוש,אייערגעהעוטגעוןװאלטזמיר
דערדאלאוװעןדעובאנל¡פאחיכעחגעדארפטזײטאײןפחװאלטז

גע־הזי^נישטסוחרדערװאלטזײטצװײטערדערפוןאוןפאלט
שםייגם.דאלאודעוװעןהאט

t

נוצן.אלעמענספארבעסטעואסטאןאןןאכטאיןנעמעןענטפעולאגישןיעדןװעלןמיר
פעחענלעל.אדערשויפטלעלענטפערןצואונזפוײנטיעוןדעריבערבעטןמױ

s)דעופוןאיחדיפאראינםערעסיחמױקענעןאזויװי
נאע?דעראיזפראװינץ

אינפאו-אזפארזיןאדושטעלטיװיבןדןוױפלאױן«(6
?¡רעדיט־געזעלשאפט?דערנײ^רעדיט,פארבױראמאציע

פאו■מאטעויעלישזײןבאנק¡דיזארן«איר¡מײנטװי(7

יסודות(?ןאאפעואטיװע)אויראינדוסטרי־צװײגזאיןאינטעועסױט
פער•צואובעטגעבןצוסעגלעכקײםאגעשאפזװאלטזװעלכע

פאזיציעסזייערעפוןװעקארויסגעשטויסזקענעזװעלכעזאנען
ארבעט-געזעץ?צוליבן

װעל•באנ?¡,דערפארנאלאירהאטפלענערפאראװאס(9

מע^ע?אין?אלאניעאידישערדערנוצזברעעעןזאלזכע

.1932יאודערפאלגרײךאפרײנטאונזעועאלעװינםשןמיר

די
פאחואלטונג.

Comercial, Industrial y Profesional de la

^,i>¡¿i«i׳isiisaisiiB|isisiHiisit>»ai5׳Kiga!aaíaig.gíisaigiaiBi8iafaiK5i«is!i»íigi«íi«nsai]Hii8iaiia!aiigHai]gBiiHBiiiganBiimigi<?iKii»ii»;is

directorioאכטונגן
פארבינדןזיךװילטאיראױב

פאבריקןאוןהײזערהאנדלסמיט
צוטרוי״האבןקעןמעןװעלכעצו

אידי•דערפוןאדרעםן־בוךאין
האנדלם•אוןאינדוסטרישער

אירװעטמעקםיקצ,איןקאמער
INDUSTRIAדארפט.אירװאסגצפינען y COMERCIO
פארמאגטאדרעםן־בוךדאס

אויסקונפטןװיכטיקעזיךאין
אוןמעקםיקעאיןאידןדיװעגן

אויםלןןנד.אין

אוןהאנדלםפונםבאגריפן
אוןטןןריפןגעזעץ,ארבעטס

אוןטעלעגראףפאםט-פארטײלונג,
אײזנבאנען.

אןהאבןדארףאידיעדער
עקזעמפלאר.

50מיטפעזעiצואונושיקט

איד.דערצואײערן,פארסענט
ה8נדלס׳קצמעראוןאינדוםטרי

Calle de Tacuba 15Ü
Tel. Eric. 2-85-04

MEXICO D, F.
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חרדגעגוינדעטמעקסשעאין
שבתא.
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ארטיקלעןאײערעקויפטאירװען!
פא•אנאנסן-געבער,אונזערעבא

פוןאנאנכןדיאױףאייךרופט

״װעג

DR. I. UNIKEL
Oirugano Dentista

Av. Pino Suárez No. 15 Altos
Tel. Eric. 3-60-24 México, D. F.

מעקסיקעאיןקליניקדצנטיםטןמאדערנסטעדי

גאראנטירט.אובעט
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באגריכונגהארציקסטעאונזצרע

אונזצרצ»לצ1932יארנײצםצום

בצזונדצרסקליצנטן.אוןפרײנט
םפצציעל»רטיסטן,?ןידישעדי

אירצויאננקלןןראמ״םדער

מצקסיקצ.איןדצבױטערשטן

פאװןןהצרמאןאוןפרידא
ם.ד.מעקםיקצ,75באליװאר

S׳¿

M
נ«׳\

i®
<&>

)6׳\~

M
i©
y«)

lis)

m

1

•״*

NACIONAIא
■

i R v
Gran Fábrica de Bolsas para Damas, ^

Ligas y Tirantes I*
Eric . 2-28- 68 h
exico,

Mesones 57,
/pdo. Postal 1974

8 iםוהריםיפארגעלצגנהייטגוטצ

llii Jאויסגצפארטיקטעפוןפארקויףאונזצרליקװידירןמיר,ן רפרײז:ביליקסטןצוםמ*רפארקויפןדצרבײדאמען-בײטלצן? -----—»ײ״איר

איו־

פוןסארטימצנטשצנסטןדצםאונזבאאויךהאט טיראנטצסאון.ליגאס P
Ch. Rosenberg y H. Jungster nיrws-שײ־ r«»־ י
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10זײטװעגדער1932יאנואר1פרײטיק,

)אזינאװ(פינ^עלשט־ײן.א.װײסבױם,א,
פאועם.לי

בעולינעו,יצה?¡

״װעג״•פוןאפטײלונג¡.יטער^רינערדצרפוןלײטער

■

)יע^בגימל(.מאנץ,י.

״װעד.פוןשעף־ועדא^טאואוןגוינדערראזענבערג,מ.



װעגדער1932יאנואר1פרײטיק
11זײט

דעקכיקע(איןגאםטסזלןאירצ)צויאע7ן5א1"א

״װעג״איןמיטגעארפעטכלל-טוער,לאנדױי.

טאפעלאװ.ב.ח.

״װעג״איןנליטגצארבעטפלל-טוצר

װעולינס?¡,מ.
״װעג״איןמיטגצארפעטכלל־טוצר,

סץזאבזצוג.עושטןדעםמאכטפרעזידענטפוןפאושטײעודערמע^סי^ע.אקשאן־טװנױ?עצטעו
נוײן.־סז4פרידמאן)ועכטס(-דעםה‘אח3־טן;?’?¡אװסק¡,)?יעמ-דעםמ.מיטאובעטעואונזערגעװאונע;:

זונדעלסאניא
״װצג״,פרןפארװאלטצרןאדמיױסטראטיװצ

שילעוגװפעאמיטשו?ע,איד.דערפון?עועודיסוןטײלא

ואמױעז•ל.ב.אדװ.

ראזען,סעם

שולעאידישצרדערפוןפרעזידענט

די
.«מאיאדעsואדאש()אײגנטימער״סאלא״,סטודיעדעראיןגעװארזאויסגעפארטיקןטזענעןבײלאגע,אילוססרירםערדעופוןבילדעוארט.
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1932יאנוארiפרײטיק

wi^tm *Afifr- ml&m

Gran Café y Restauránt

‘R O Y A L’

▼

I־

í
ןי Isabel la Católica 51 Tel. Eric. 2*61*86 jj

(Frente al Banco Montreal)

ףאונג»רישער•אידישאײעיןערדער f
i רעסטאר»ז\

ישפײזן.בעסטעדימע^סי^ע,איזלא^אלאידישעושענסטעודעו f
i¡ .פעזא i - שפייזן io |íjגולאשאועאוישעופיש,געפילטעעםנס,פוישעטאג,יעדן

ףפלײשן״פאושײדענעאןןהיזגעבראטענעאוןגעבא^ענע p
¡יפעזא, i פארנאואײךאינערצײגםאח?¡ומט

פוײזן.בילי^עצובאנלןעטןאנגענומעזאוין־װערןעס

¡I דעװיסאכטונג:,מיט
-»c- ־־יעןד״^*■י״«»■*־־2(?ד־־^אד״-*«--es■־־8«ד*^rs־

®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®
®Casa Grossman, S.A®
® Fábrica de Ropa para Señoras y ®

@ W Caballeros.W׳ @
^ Ventas solo por Mayor @
®5a. Tacuba, 78 Eric. 2 07*74®
®Apartado 2358 Mex. J.*01-57®
® MEXICO, D. F. ®

צום®פרײנטאון?¡ונדןאלע®באגויסט
®יאו.נײעט® ®Jv״ ®u,׳

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

CHR. BOLBRUGGF.
la. Capuchinas 27 Apdo. 86®
Tel. Eric. 923 Mex L'09'05

MEXICO, D. F.

Casa especialista en Bandas, eloP־
■ as, Chumaceras de Balas y babit,
Flechas, correas y Cosméticos

.ז\«׳ז\47זץ«זזי»״:ג»:.ז>».ן.».!•.•

פװיעןיאוןמענעו?¡ראנקעפאו
לאנג״יעריקעראמיטסםעציאליסטאגיןאיך

מן1•דיבאנוץפר^קטיק,
סעקסועלעפארגלאנדן—באהאנדלונגייפץמיטלעןדערנסטע

אוןבלוטנירן,לעגער,בלאז,קאנאל,ענגערפראםטאטצ,שװאכ^ײט
הױט-קראנקהײטן.

רװטאטיזש,
פרױעןאםטמא,לונגען,צוקזד-ק־אנקהײט,

מענסטריאלעקו־אנקח־יטז,
אוןװענערישצאױספלוסמאכטאומארדנונג,

צאלוגגילײכטעאח?¡װאציעפולשטענױל¡:
INSTITUTO M EDICO STANDARD

Consullas de 9 a i y de 3 a 8 Fomiugos de 10 a 12
Esq. Rep. Brasil y Guatemala No. 2 Mxéico, D. F.שפאנישאלןםראנצויזישענגליש,דײטש,מ׳רצדט
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Probar una HoiaVM El. L A es Adoptarla
מעםערלעךראזיר

Best-Sa
fety

Razar
פאקונ:צרוינצ

בארימ•דערפון
מארקצטער

R. R. R.
1000פעזעס17

שטיק.
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TRADE MA.RK

o O OI
THE UNSURPASSABLE

MARCA IND.REO N"28B96

CualquierMarca de Holas para rasurar
divaD״ Alberto Apartado 1329 México
yí( --

Vaya Usted al
TI TT יןזy־y־־

MANA I ITTAN Café“
Av. 5 da Mtyo 9. Pasaje América

M5XIC0, D. F.

Lunch especia] de 12 a 3 p. m. Servicio a la
Sarta. Servimos Vinos y Licores
La Casa de las mejores Comidas

^ Servicio Rápido Cortesía, Música Selecta
ADlerto día y noclie
Tel Eric. 40-53 Mex. 24_32 Neri

frop. W. II. LEWIS g
gבאשסעלונגעזנזאכטMנז»tn noא״עוע?in m״inniij,

jorou.«!?װ.8ז..8תעסשעױנ

געטראנ^עזבעסטעדמאכליס.געשמא?פולע|
jrigSrgEEElEEKllElKlEiaEE&kFiísKKiaSKElgggHamigigiigjgiggjjji

CASA KIRSH
FABRICA DE ROPA INTERIOR

^A I D A -er-

Av. Mayorasgo 617
Col. del Valle

i

Eric. 473-67
México, D. F.

נאופאדערט?ינדעו.אוזפװיעזמענער,פאואינטעויאוואפאעושט^לאסי^עפײנעפאו

wAIDA vv
קונח.מײנעזענעזגעשעפטןעושס^לאסי^ענאראז-גאואנטיאלס

פוייזן.אוןמוסטעוןפאדעוט

״װעג״דעםאבאנױט

לעזערפון״װעג״פרײנט,אונזעועאלעצו

וער״רןנ׳װאס^נ׳עטרענגונג,׳שװערעדיבאקאנטא־זאײךיערן.םון

א[|»nפי1׳טטיפעדערצודערגרײכםהאסערביזחרכגעמאכט,האט
ועופוןדערטײנעןפינקטלעכעראםגאראנט־רטוועלכעדרוקערײ,אײגענע

מעקםיקד■איזװאכנצײטונגא־רײטעראײנציהער

האשװאוגעטראנפ:פארוואונדערונגמיטאפשרהאבןאײךפוןפיל
אאפגעזונטזיךהאבןאפשרארער,געלט?פילאזױגענומען״װענ״דער
מאטעריעל?העלפןװאםמעצענאטןפאר

סיטאיזווענ״נייטט»דעראזדערקלערן,אײךמירמחןבארױערןצום
מ־ואפנעזוכט•זיךהאבןמעצענאטןקײןני׳פטאוןגעװארןבאנליקטאמאל

'iiiii״דערוואלטאנדער׳טוױילקעםט,אײגענעיאויףאיבערגעגאנגעןזענען

רערצו.געצװאונגעןגעװעןפשוטזענעןמירדערשינען...ני׳שט׳עױן

אױכגענוצטמירהאבןקאפיטאל״אײנענעםקײןבאזיצנדיקני׳עט
צא־אלעדיאוןמא׳שינען,אדערגעלט,בארגןצופלעצערמעגלעבעאלע

אױפמ¡(-דאסאנהױבןזיךס׳וועטװעןנײ-יאר,נאךאױףאפגעלײגטלונגען

יאר•פרייטןפארןצײטונגדערפארנען

א,אבעווױלןמירנאמען•באםזאךדיאנרופןנייטטדאװילןסיר

דחקער״,אײגענעקײןנײטטוױיטנארהאט״ווענ״דעראזװיםןזאלטאיר

האפןמ־ראוןהאבן,איערזימוזערזײנע,פארלױפיקנישטנאךאיזזי
האבן,זיװעטעראז

אונועון,פוײנטיעדןאזאפהענגילןפילאבעואיזדאס

«װער.פוןלײענעריעדןאן

תו־האבןמירװעלכעפרײנט,אונזערעאלעצואיצטזיךװענדןטיר
העלפ;אונוזאלןזײאזעקזיםטענץ,יארצװײדיפוןפארלויףאי;װארבן

איבערגעגעננה״טפילאזױמיטבויעןמירװעלכןבנין,דעםפארגרעטערן

צײט.יארצװײיטוין

אױבמיט־ילף,אײעראױסדרוקצוםקומעןװעטמאמענטאיצטיקןאין
דעפארײנשיקןח1חט׳םעדפוןמעגדיעחטטעאיןגלײך,אונזװעטאיר

יאחגאנץאפאואבאנענטן־אפצאל
מאל•אײ;מיטפעזאם5איינצוצאלןיטװערזײןאפ׳טרװעטפילפאר

;עקענטוואלטןדאסלײענעראונזערעפוןפראצענט80אזאבער,גלױבןנדר
וױרקלעךזעכעןז״אויבאוןאפ׳טאצןלאנעאו־נזערװעלןאױבזייבא־ױיז;,

״װענ״•פוןפרײנט

ועי•אלײןזיךזאלןז־יאזפראוױנ־ן,דערפוןלעזערדיצואפעלירןמיר
אץצױטיקןאומטענלעךםאראונזסיאיזחוב׳ויײלקליינעםדעםמאנען די

אןאן,קומשװדג׳'״דערװאורעפובליק,דערפוןטיילןפארװארפנסמע
פולעדיבאצאלןצואויפמונסערןצוױיטןדעםאײנערזאלאוןאינקאסענט,

םומע•

די1אינקאסענטדעםפארלײבטערןצומירבעטן׳טטאטאיןלעזערדי
איםזעטאוןמאל■עטלעכעקומעןדארפ¡ני׳טטזאלעראזארבעט,

פעזאס.5יאו,גאנץאפארבאצאלןצו

»כטונגמיט

אדמיניסטראצ־עאוןרעדא^ציע
דער

״װער.

®

®

S. KLEINBAUM
TALABARTERIA

Especialidad en fornituras inglesas y cueros since-
lados, Estuches de todas clases de cueros.

Chamarras de cuero y Makinoffs y otros
artículos de propaganda.

!Petacas de Filara Legí-
tima. Despachamos pedidos por

%% C. O. D.y Reembolso

fk
®

Fábrica de Ropa Hecha para Niños, Niñas y Señoras y Cami-
sas para Hombre.

MéXiCO, םנ<. FNicaragua 20
■

קינדער־לןלײדעראון?¡ינדעו־לןאסטױמעןפוןפאבוי?¡אידישעאײנצישעדי
נואשינען.ספעציעלעפאושיידענעחולבאװירטע

״סטאפ״.פוןאןיבעוהעמדערארבעטןאנגעהויבןמירהאבןאןיל

אויסצוארבעטן.אוילסחװהאןאוילנעםאיל

ראיעל«אוןמאדעלןשענסטעלאגעהגועסטעודעו
פרײזן.בילילןעספעציעלאויסאובעטונג.סטע

מוסטעון.אוןפרײזןלויטפלאץאויפןאײנצילןעךיזענען,מיך

רעעמבאלסא.אוןד.א.סיחולמוסטערןאוןפוײז־לןװאנטןפאדערט

losTrabajosmAs elegantes de lsx
]República

Br. be la lo^a 87 €ríc. 3=45=15
MEXICO, H>_ F.

t
$

k
s

FABRICA DE CA.LZADO
,CHIC’

MAX BLOCH
SALVADOR No. 13

שיועלעגאנטעאוןבילילןעספעציעלאויסארבעטאיך בעסטעודעופון
?¡װאליטעט.

אבאנעח.אחםוחריםפראװינבעופאוגעלעגנזזייטגוטעספעגיעלא אמאנט
מזססעו-באשטעלזנג.

$
í
$

\
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El Progresa
BRernitshy <Xnos.

י Comerciantes en compra y ventade hierro, metales y maquinaria
de todas clases.

8a. Cuauhtemotzin No. 284

Tel. Eric. 280-21 Mex J 07-51 México, D F

fl
fi
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I
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a
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9
0
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Wulf ZDort<3.1solxR
Q Cuauhtemotzin No. 237

Eric. 340-41
8. Mex. J. 1360־ MEXICO, O. F
DEPOSITO de FIERRO yMETALES

COMPRA Y VENTA

Maquinaria Tntoe
.aírViguetas,Lámi׳
ñas de todas clases
y tamaños.
Tenemos siempre METAL BABIT,

SOLDADERA Y PLOMO.

0
Ti
S
Ti

L

K. K. K.
MARCA REGISTRADA

El mnjor Chiffon de Hilo en
México.

J. Tabachnik y Cía.
Importación de Bonetería

Eric. 3-67-58
México, D. F.

Correo Mayor 60 Dpto. 2
Apartado 7667

אילע-טשיפאן.אימפאו־טױמעפחאױסװאלגועסטערדער
פוןאמערי^אנער-ז^ן,זײדענעױיזאחאילע-עס^סיא

kמאוןעדער k kפוזלאגעראיןנאראירנא^ומם

עאמפ.אוןטאבאטשניל¡י.

@wwvv'wwv'vv^'vwvw®
i.י

>אויבעניגים,אדמיניסטר^טיװעאוןױרידישצאײערעצלע^מיט
זיך[װענדטפינקטלעךאוןרןןיעלדורכםירןזײװילטיאיר

i

דעואיןנאר

בױדאיװידישעו
*אדװ.פוןלײטונגדעואוגטעו

\ראמירעז/ל.ב.
x Guatemala 76 Eric. 2ם1־47־ i
x Apartado Postal 1527 México, D. F. \

r¡ד־

Depósito de Fierro y tubería
Compa y venta de toda clase de
materiales y desperdicios de

fierro y metales

¿Raaowsky f?. 3)ic/iter
Cuauhtemotzin No. 103

Eric. 2-84-02 México, D. F.

"CASA LIM״
Fábrica de ropa interior

cM. cJlfolst&in y &ía.
Belisario Domínguez 63 Eric 214-99 "

México, D. F.

♦אנדעועאוןנועגאסשאלסאן,בלומערס,?אמיסעטאס,

|?¡ינדעו־.אוןמעגערדאמען,פאר
?פינ?ט*אוןשנעלװעוןד.א.ס.אויפפעדידאס

דערלערןןט.לעל

פרײזן.אוןמוסטעו־ןפאדעוט

SOMOS LOS PRIMEROS PA- 1
RA VENDER i

Y los únicos en Comprar
Toda clase de hierro y metales

"H E R C U L, E S” |
cffiarfíer y BRomstain

9a Cuauhtemotzin 299 Eric. 2-94-17
México, d, f, |¡

Materiales para herreros, Plo_ |j|meros y construcciones,

׳ג—

איזאינטצרי$ררן»*יצנצאדצרדיז$גן:הערןאירװעסןןםטװי
יןןרק״.״נױפאצריקדערפוןװיגוט*זוי

||דערמיטםארגלײכןנישטזיךקצןליכטקײןװיפונקטוױילליגן,א
דיזואויסארבצטוננעןזײבצמיטפארגלײכןנישטקײבערזיךקצן*זויזון,

יןןרק״•״נײאויסס׳ארבצטוראם

פוןבאשטעלונגעןאלצאײערעדעריבערמ»כט

ק״.ראיוי״נאיןנאראינטעריארראפ»

NEW YORK
Manufactura de primera calidad

Fábrica de ropa interior, de seda y algodónVentas al por mayor, precios muy bajosH. YasinovskyRep. Brasil 64 Dsp. 1 Tel. Eric. 6*50-45
México, D. F.K
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פאברישאנט!!הערן
געלט?פאודינעןװילטאױאויב

בוימ־נאוטעלןסטל־מאשינעןאײעועצונוצט

?¡ענטאירװעלבןסארטעושטןפןן)אלגאדאן(װאל
לאגעואיןבאקומען

‘El Rosario’
EMILIO AF1F

Av. Uruguay 68 Eric. 2_28_67

Apdo. Postal 2845 México, D F.

H• MlLLERf
La Especial t
Fábrica de Mantones y !?

¡iSweaters, de seda y lana tf

Precios sin competencia |
׳׳■■■

&Brasil No. 49 Entreda por Bolivia No. I ■f
Eric. 6*55-77 México, D. F. |

האבןאירװעטפאברישאיןלןויפט I
סחורהניליל¡»און.גוטע í
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I L. MOSEICO
1 IndependenciaFABRICA DE ROPA INTERIOR DE SEDA Y ALGODONPrecios muy bajos, ventas al por mayor

tMamifactura do primera iCalidad \Honduras No. 58 altos 3 Eric. 6-54-68MEXICO, D. F.
{

^ביליקעאױסארבעטונג,ראיעלסטעאינטעויאר,ואפאפוןאויסװאלגועסטןדעם|
״פאבריקדעראיןנאראירבאקומטפו־ײזן

wís^jssssaissssiasísassasassaÉaaassaíseísasajssaíí«אינדעפענדענסיא״|

ARNOLDO ZUNDEL

ContritietaEltctricis
ta. Especialista en Tu
boConduít, instala-
ciones ocultas y vici—
bles.
Instalaciones de Ma-
quinarias y tod a ola-
se del ramo.

Puente Alvarado A¿o. 6
Eric. 2-38-35 México, D.F

דצרהאלןװילןװצלכעלעזערדי
דצםרעגולצר

װעג״

Iזײצרצרצגולירןצוגעבעטןװצרן
חובות.

bonetería jMexícana
cJaime tfiimsfein

Av. República del Salvador No 5
Altass No. 1. Eric 3-26-^^

אמיטפאוזעןדעספאטשא:איז!מײן
אינלענ■אלערלייפוןלאגעוגװיסן

אוטיקלען.אויסלענדישעאוןדישע

יעדעואויסערפרײזן
1?¡אנשוענץ,
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״,״״־,״״,.,™י™,׳קןילגמאוועד^
מעקסיקצ(איןפארלאםןזיךהאשװאטמעשה>א

גצתצן-זײזײנעןקבצנים
קבצנישאפטזײערנארדריי,אלצ
איז:

דערשטופנװײז•גצגאנגען
דערגעװעןאיזקבצןקלצנ:טער

ער״װיילפרצסצר,■מעקסיקאנער
אוןפאוידינס,אוןגצארבעטהאט
װיארבעט,זײןהאטפוןעראויב

געקאנטניטגבירקײןגעװײנלעך,
גצ■דערפוןאבערערהאטװצרן,
15געקויפטאמאלנאךאוןלצבט

זײ־פוןאײנצרפצרמוננהקלײנע
גצװעןאיזצװײטערדערכלות.נע

טאקצאיזצרנאטאנזאן;פישקע
געשצפט,פוןאויפזצערגצװצןדער

-קדחתצרחאטפארדינטאבצר

8פצזצסאנדצרהאלבןסך-הכל
באלצבאסדערװאסדערפאר-טאג

איםאוןטובה״א״געטאןאיםראם
אוןארבצט,דערצוצוגמנומען

זײןגעקאנטניטדאךהאטפ־שקע
באמצרפארלאנגצןאוןחזירקײן

דרי■דצראוןבאדינגונגען.אזצלכצ
ריכטי•דצרקבצן-ס׳הײםטטצר

שלמה׳קצגצװצןאיז-קבצןקצר
רצדטאלײןצונאמצןזײןאומגליק.

זיך.םארשוין

גצרופן:איםמצןהאטאזוי
װײסיװצראוןאומגליק.שלמהקצ

איםב8געװצןט8קעאיזאפשר
פאמיליצנא■אומגליקלצכצר8ז8

גצ•איםהאטאימיצצרניט-מצןץ

פראטצסטירט.האטערניטפרצגט,

האטזײן,ניטזאלז8ךװידינאר
איםצוגצפ8סטצונאמצןזײןזיך

םײאױםזצן,זײןצוםײ-אינגאנצן
צודי

כסדרהאטצרװאסצרות,

ארײנגצכאפט.

אלצזײנצןפארנאכטיצנעם
אפרײלצך.גצװעןקבצניםדרײ

גצפונצןפופציק¡קלײניקײט-זצקם
םצנטי.פופציקמיטפצוצםזצקם

איזגצפונצןױיס׳האטװצר
װצןװארןצוטרעפן,שװצרניט

גצװצןװאלטמצקסיק8נצרדצר
זייןצרװאלטגליקלצכער,דצר

8מיטצצטײלטב8לדזיכצרגליק
פאר-שצנםטצרדצרמיטכלה,

אומגליקהאטדצראוןזיך.שטײט
גצקאנטניטפלוציםאװדאידאך

גצפינצןאוןגליקלצך8זויװצרן
צסיהײםטבלײבט,-פופציק.זצקם

מיטצ•דצרזײהאטגצםונצןאז
נאטאנזאן.פישקצקבצן,לצר

קײנצרװצן8זזײן,ס־קאן
גצזצן,ניטבצת-מצשהאיכװאלט

ליפןדיאפגצװישטפישקצװאלט
אבצראיזשװײג.8גצמאכטאון
האטצראומגליק:מיטןצרהא

פוןקאפדצם8רױםרוק8גצטאן
װצןצײטדצראיןפונקטגצשצפט

אויפ•איןגצה8לטןהאטפישקצ
װייםװצראוןבײטעלצ,דאםהויבן

גצמ8כט,האטצרמינצװאספארא

פרצםצראיזמצקםיק8נצרדצר8ז

זיך.טוטדאװאסזצןארויסגצלאפן

צםגצהצרט8װי,אויבאון

דרײ.8לצצודאך

גצלט?מיטןמצןטוטװאס
גצװצןװאלטןצםװען-.

זיךװיצלט-פצזצםזצקסגלײכצ
צצטײלטזײמירװאלטן-נאטאנזאן

8ףצװײצוחלקים,גלײכצאף
אצצפיצלגײאבצראײנצ□;יצדן

פופציקצח

מיטןגורלװ8רפן-מירן
דצרטשוטשא,זאגט-פופציקצרו

תאגילא-סאל!8ני׳-מצקסיקאנצר.

װידצרזיךמישטדאאבצר
אומגליק:דצרארײן

איך-צרטצנהט-נײן-

דארףמײנונג,מײןלויטקצגן¡בין
אײןאףאװצקגצלטג8נצעדאס

גצ•איזםדרײאלצפארצווצק
גצלט:פונצן

-שויןפילאזאפירטצר-

נאטאנזאן,פישקענאךאיםקרימט

צװצק.אזאאהצרגינ;-,אדרבא,

שנאפסוצסאױסגצבןאףמירן-,
צצבליצןשנאפס,'דצרהצרט

אויגצלאךשװגרצצטשוטשאסזיך
פנים,קײלצכדיק-ברונצטןאינם

אײנפ8ל!טײערער8טאקע

מורמלט:נאטאנזאןפישקצאון
קרמטאומגליקאןב8-

צצה...אןאמאלאײךמצן

טאקעזיינצן-אידןדי-זײ
שצנק;פוןליבהאבערקײןניט

מצןמצגגצשצצניש8זאבאאבצר
טשו•בפרטאוןאויםנאם.אןמאכן
אװדאי,אוןאװדאידאךאיזטשא

קײןניטטאקצאיזצרצופרידן!
פונדצםט•אבל־רטרינקצר;גרױםצר

שנצפםל8פרןאפזאגןזיךוועגן,
גארנישטאיזגעלצגנהײטבאאזא

מצנצריש...ניטס׳איז-אוןשײן

גצשצפט,דאםצוגצמאכט

װאו•קבצנים8װצק.דרײדיזײנען

״כאליםקא״¡איןמצן?גײטהין
מצנ■םךאפרײלעך,איזכאליםקא

מײד•אוןדזש8זב8נד8מיטטשצן
נאכט.ג8נצצאאפןס׳איזאוןלאך
נאכטגאנצצ8אפןס׳איזװאםדאם

אינטצרצםירט
װארןזײאפילוניט,

כרינקצןגײןניטדאךװצלןזײ
גלצזלצךצטלצכצגאר-אזױפיל,

מצאוןפ8רטיק;ביראוןקאניאק
צוטשוטשאצצגײןזיךװצט

נאטאנזאןפישקצאון8הײםזיך
פרצסצ•איןאומגליקשלמהקצמיט

צוזאמצןשלאפןזײװאוארײן/ריי
אבצראיזכאליםקאערד.דצראף

כאליםקאןפארט

גצטרונקצןזײהאבןקאני8ק
איזדאםגלצזל;אײןצוםך-הכול

דצרנאךפארשפײז.םארט8גצװצן
פלצשל8-בירםדרהא8יוצקאיז

שוץאוןשפצטצראפלצשל־-נאך
רײנצר

מיטצוגצפר8װצטטצקילא,

ז8לץ.אוןציטרין

לצבצדיק.גצװצןאיזארום

גרינצאוןרויטצשורותגאנצצ
פאפירצ•פילקאלירטצלצמפלאך;

איבצרןגצצויגןזיךהאבןפאםןנצ
גצװצןזײנצןװצנטדיאוןםופיט

מאלצרײצןגרויסעמיטבאדצקט
לאנד•אוןפרויצןנאקצטצפון

מיטטישלאךרײלאנגעאשאפטן;
אנ■שיצוראאןאוןגעזצסןװײכצ

גע•זיךהאבןמײדלאךגעםארבטצ
דעראונטצרזאלאיבצרןדרײט

דזשאז.פוןמוזיק

זײ-קבצניםדרײאונזצרצ

בוםצט,באםגעשטאנצןאבצרנצן
מכלױנגעןברוינצמחנהאצװישן

גצשוימטהאטבירדעראוןהמינים,

ארוםםוף.אאןגלפזצרדיאין
אח־מ•זיךהאטהאלדזטשוטשאם
איםהאטױאםמײדל,אגצפלאכטן

-נאראפלאזן,גצװאלטניטגאר

אוןאיר;מיטצוזעצןזיךזאלער
װילזיאויבנײן!ער-נײןאון

באםדא,אבצרגוט׳-טרינקען

אופןצוזצצן-בשוםזיךבופצט;
גלצזלאאויסגצזופטזיהאטניט.

זײערמםתםגרינצ,אעפצםפון

האטזיװצןאוןפליםיקײטטײערצ
שויןטשוטשאהאטאפגצטראגן,זיך

װצרגצלט.אײגןפוןגצצאלט
דיגעםונע•גצדצנקטנאךעםהאט

טשו•צאלטאיצטפופציק?זצקםנצ

איזצאלט,טשוטשאאזאוןטשא:
טרינקען?ניטעפצםהײסטװאס
גצװצןאיםפארדאךװאלטדאם

באלײדיקונג!א

פוןניטאבצראיזטשוטשא
האלבענאךשיכור.װערןװאםדי

דערמאנט,טאקעױךערהאטנאכט,
מאם,דיאיבצרכאפןניטמ׳טאראז

שוין.פוםטצװעטקצשענצאיןװײל

אומגליקדערװצןדצרהױפט,און
8זאפנים,װאסגצשטאנעןמיטאיז

גצלצכטעראיארויסגצרופןהאט

גע־שוץהאטעראוןאיטרצרן/
טיש.איןפויסטאמיטקלאפןנומען

פרצםצרײדיװאםאגליק
ווײטקװארטאלאײןסך-הכלאיז
זײװאלטןנימ,װצןשצנק.םון

אהיז•דערגצגגעןניטדרײאלע.

גא6,איןפונדצםטװעגן,

אונטער•זיךהאבןדיפיסכאטש
צסװינאךזײזײנעןגעבראכן,

צוגצקומצןאבערגצגאנגצן.איז
הויף,איןארײןאוןגצשצפטצום
אזצץאװעקדעראומגליקזיךטוט

ערד.דצראף

-ער.זאגט-ניט¡גײאיך

דר׳ערד.אףמערשלאףניטאיך

א•איםװילןוזבויםזײנצ
לאזטעראינצװײניק;רײנשלצפן

אויףהויבטאוןניטאבצרזיך
מעןדארףאזו/אויבנו,קול.דעם
נאךקאןניט,װעןלויפן׳לאזןאים
באלצבאסדצראוןםקאנדאלאזײן
גצשיכטצ•דצרפוןדצרװיסןזיךזאל

-

װאוהיןטאשלמהקע,הצר,
פישקעאיםםרצגט-גײףװילםטו

גוטן.מיטשויןנאטאנזאן

גײן?װילאיךװאוהין-
איןגארטןגײן,איךװילשפאצירן

אומגליקענטפערט-גײן:איךװיל
קאפ.װארפנדיקןאמיט

זיךפארשליםטנאטאנזאן
זיךציטאוןפרצםערײאיןגיךאף

צװישןלצנגגאנצצרדעראיןאוים
טשו־אוןמאשינצן.אוןטישןדי

ײך׳$ףאומגליקדצםנצמטטשא
א-אונטצרןארויםאיםפירטער

איבעררעם
דיאײנגצשטילטצגאסן.

זיךװ*קלטאוטגל־קשלמהקע
אסיםװייזטעראבערפיכ-,דיאף

א1ים,װייזטםימניםכוןבארואיקונג¡
װירקטנאכט-לופטפוישצדיאז

טשוטשאנצרװן.זײנצאףגוט
פאראיםשלאגטאוןצופרידןאיז

אומגליקדער״אהײם״.צוריקגײן
נײן,פאר׳עקשנט:אבערזיךהאט

גאנצעדיגאסאיןזײןװילצר
נאכט:

אװענידאביזאנגצקומען
אמיטגאסברײטע-אהידאלגא

צו•זיךבצנק.לײדיקעאוןגארטן
פוןשאטןאףאבאנק,איןגעזעצט

פוןבוים.הויך־צצװאקסענצםא
פרישעראגצטאןזצץאדאטגארטן

אוןגרינסןשלאפנדיקצפוןריח
שלמה•זיךהאטפלוציםאוןבלומען.

איזטשוטשאאלײן.דצרזעןקע

דצםדא,זיצטעראוןפארשװאונדן
אוןבױם,צוםאומגצדרײטקאפ

ברצכט.

זיךאנגעהויבןהאטדאאון
אװאנטורצ.זײן

געשטאנעןאיםאיזקאפאץ
אוןנעםלאגעדיכטצרוויעפצס

גע-ערהאטמאמענטנװײזנאר
געדאנ•זײנעקאנצענטרירןקאנט

אלײן,דאזיצטערפארװאםקצן.
אזוי

האטער-גארטןיאיןשפעט,
דצםחלוםאדורךװיגצדענקט

מײדלאךגעפודצרטצדימיטשענק
אבערלצמפלאך.קאלירטעדימיט

געשטאנעןקלאראיםאיזלאגצזײן
װײלדא,זיצטעראויגן:דיפאר

צוװאוניטראטער
װײלשלאםן,

גצלטניט.קײןהאטער

זיךבאדאךהאטעראדא,
פע-זצכציקגאנצצפעזצס׳זצכציק

-געטאןטאפאזיךאװדאי,זצס׳.
דצראיןזעקצלצאאיןפופציקיא,

װצם•איןצעןאוןהינטערקעשענצ
איזגעלטדאסאבצרטלקצשענצ.

אויפנע■ערהאטדאםזײנע.ניט

איןקונים»מאליקעדיבאמאנט
מארגןאפגצבןעכמוזאוןדארף

ערא•קאןאפשרבאלצבאס.דעם
דארףפצזענ¡;צעןדיראפנעמצן

חודש,לעבןאדצרמיטאבערצר
אףאויסגעבןערקאןאזויװי-

שלאםףיצוהאטעלא

אוים־אביםלזיךפילטצד
גצרןשויןװאלטאוןגצלײטערט

נאטאנזאנצן.צוצוריקגצגאנגען

ניטהאטצראזאזוי,װיאבצר

דצראוןטויערצוםשליסלקײן
ניט?איםקעןהוי:*־וצכטצר

איזעסװיבאשליסטער

גארטן.איןנאכטדידורכצוקומען

מימאויףזיךהויבטער
אוןאבריםדיאיןשװצרקײטא

גארטןאיןטיפערארײןזיךלאזט
אונטערבאנק,אאףזיךזצצטאון
לאמטערן.גרויםערא

איןזיך.קלעפןאויגןדי
קאפ

מישט.

באשײנט,האטלאמטצרןדי

פולצאװי
טייזאאףזײןלבנה,

בלאנד-גע■קאפפארװארפענעם

אנבלו•בלאם,מיטןהארקרײזלטע

געא•הויךהאטערפנים.טיקן
בא־זיךהאטמוילזײןאיןטעמט
צרװידאלב־אפענער,אװעגט
גצשטיקט.זיךװאלט

אויפגע•זיךהאטערװצן

ערהאטכאפט,
אאזדצרפילט,

קאפ.איןאיםבלאזטװינטלקאלט
צרהוט.דיאראפגעפאלןמכתם

צרד,דערצואנגצבױגןזיךהאט
דצראונטצרגצזוכט

אפןבאנק,
-גראז

פאר•איזהוטדינישטא.

גצםילטהאטצ־אבערשװאונדן.

אזא
ס׳האטאזגלײכגילטיקײט,

װעטאיצטװאםגצארטניטאים
בלויזןמיטן8רו.?גײןדארפןצר

אוןאײנגצנױרעטמצרזיךקאפ.
דצםאויפגעשטעלט

האטקאלנצר,
אײנצו-װידערגעגרײטזיךצר

דער•צרהאטדאאבערשלאםן.
בליאס-דצרזעןאוןשטימצסהערט

קנעפ.מעשענצקען

Iאװעקגצזצצטזיךהאטצר
קעשענצם,דיאיןהענטדימיט

װיכלומרשט
דערװײלפארטראכט.

פאליציאנ•צװײאנגעקומעןזיינצן
טצן.

-

שלאפן¡אהײם,העי,
-

דצר-ניטדעןם׳אױװאם,
זיצן?צודאלויבט

האט-גיטשפעטאזוי-
אײנער

געענטפערט.

-

א,
אנטשולדיקט׳.

אוןארויםגאנגצוםאװעק
זײטיקצראאיןפארדרייטזיך

גצװצןאיזװאסאלײ,שמאלצר
איןטיפצרשאטן.איןפארזונקען

צו•װידערזיךאוןארײןגארטן
באנק.אאףגצזעצט

ארויםגע•האטפניםזײן

דיאוןטונקלדצרפוןבלײכט
זיךהאבןהארבלאנד-גצקרײזלטצ

שײן.װײטןאיןגעזילבערט

אײנגצשלאםןװידעראיזער
אויפגצכאפט,זיךפלוצים

טאפאאינסטינקטיװזיךערראט

דצרבאגצטאן
װצםטל-קעשענע.

םארשװאינדןגצלטודאםנישטא-
זײןװעטװאםאוןפעזצם:צעןדי

איצטער?

טרײסט,אגעפילטראטער

נאךאיזהינטערקצשצנצאיןװײל
זצקלהארטצדאםגצװעןאלץ
ערװאםפצזעס,םופצ-קדימיט

באלצ־דעםאפגעבןמארגןדארף
שוץצרהאטשלאפןאבערבאם.

ניט
האבןשלײםןדיגצקאנט.

איזטשאדדצרגעהאקט.שטארק

געדיכטערנאךקאפאיןגעשטאנצן
װי

פריער.

דאךדירמ׳האט-
געזאגט,

-שלאםן׳גיטמעןטארדאאז

שטים.אפלוציםצרדצרהצרט

ציטערא
איםקעגןגצטאן.

מיטליצריקצראגעשטאנעןאיז
גרױערפא•ברײטצר,אאיןמצנטש

<16זײטאויף)םוף

גימליעקב

האמלעס•

טצאםער־פאראדיצםציקלגפון
®ןג,יענעם«יןגעיו8ן0-אין

«ױפג8לעגסהאסשעקםפירוךען
מןןל:זיוײםןגום
ניז-קיי׳8געװסןאיז

געשם?־»ך...שויןװידער_ני8ין

תןרבן׳סר^גןק^זלעןיוי

ששי־ז'"אאויסזונןבעטלערװיאון
מיסםן¡אלערלײעדיקעפון

אובלעסים,פון-אויםזוכןאזוי-א,

אום,טראגןאון

ארטיסםן;אונזערעדא,

״װערקע״אלערלײעדיקע

״שטערקע..."שװאבצ,

קצניג-ליר״״דצם—גארדינצן,פון

—,שצקספיר״פון—האמלצט

-הגבור״״שמשוןחוגאןןם

—טויט״פוןנאך״שטארקצר

—ליבצרפון

-בצקצראדעפעד

—טןזלסטאיפון

-װאנדצרצרדער

שן<ובצרנארדפון

-*אידצוזײןשװצד

קארנבליט,םון
-קראךדער

װאל-םטריטפון

שמר׳ןפוןציליצין,ז.פון
האמצרן,םון

מןןנטצקריםסאפוןגראףדצר

ליםטצ,גאנצצאנאךאון

שפילן,זײװאם

װאדצװילן,

גראמאםאן!...

שצקםפיר!

באקענםאיזנאבזצןדײן

צרד,קײלצנדיקערנארצראף

באשצרט,הײנטם׳איזאון

—רצנצסאנםדײן

צרשטצר
—םצאנם...

מיראזשי...א

פליאזש«םןאפשרבחור,ןא
צאד-קןןסטױם,אין

אום,גײט

פארשטומט?...

—קרמטוצר

שפרײזטו״ערגײטו״ער

גײםט1...א

טרצפי,אםןשויןאיז...ער
צפל,גרינצצװײװי—אויגןדי

בולם,םון—פניםדאס
נאז,דער

חלום...אװי

—ליפןדי

צװײװי
—אפןןסטרןפן

ןןפן...מויל,דןןם

קיל׳ײין

הילך,זיץ

מילך,שטראמעןטויזנטװי
אמאל,מיטװןןלטן

םאל,אנצטאן

בלצכצנצאין
םצסצר...

אן,הויצטצרס׳דוכט,

גרצסצר,גרצסער,װאקסן,

חצכצר...אלץקויזײןאין
אמןןל,מיטאון
םרוק,אגיטצר
מישקעווי

ציגאנאק...

יאנקלװי
—צוילע...

-םצצנצדצראף

ל*מפן,אלצאויסגצל$שן

—גײסטדצר

זיך,רירטאוןשטײט,צר
ארט׳םוןגיט

צװײדיאנטקצק,
גלןמפן-

»ערגארדןן,אקמארםצלא

װ#רט,קײןניטרעדן
דינויטשאקלצןשטײצן,

קצ*,

דימיטבליצלצן
אױגן,

—וועלףריװי

של$גטזײגערדצר
צװעלןון״

דצר
לאנגזאםזיךרוקטצדגײסט,

טרצפ...דיםון

—םארשװינדט

—װינטאװיאון

«רײן;םליטהאמלעט

ברײט

ונרדס,גןרצראיןשםײןבלײבם

*ויס¡שיייא—פלוציםגיםאון

זיץי...״ניםארצר.ז-ין,

ניפ!״.בעםצר

םריסשטילצמים

יןונלסצרגײסםרצד
זוריד,

זע̂..איןפארװיקלסצרא
אשרצקןןן,װארפסאק
זאי¡פוןצ.שריצרגידנצאף

»אנ«ל

ײילד,«יןגעלײגגעװײליגט

נילד.צוױיטצראוןצרשטצדדער

זצלבצןדאםדריטן,אין

נעלגצאוןברויגע,

קזלייז

»אצירן׳

—דצקןראציצדי

—הןןדאציצ

פארנט,סון

ח$רנט.-ה«רןדעד

הינטעדאף
גצרטרודא.קעניגןדי

נודאװיזיצט—קעניגדער

—א:נלצצ;ט.

—העבטדי

—פיםדיאף

פאדלאגצ-דער«ףפיםדי

די
,םרצװןןגצ־!טרובעט,טרוגצ,

-מיטן.אץהאנללעט,

אידן,זײםן,דיבא

םטאטיסטן.
שיר.-.$8ן*יסיסטן,

טיר...דער,צא

»םעליצ,*וןפאלאנױם

גאנצעדיאון
קאפצליצ,

נארומעסצנצרזײןמיםנישח-רביני,
ןרס,זײןאףשטײט

םארשטײבט,

װײנט,קינד,א

אײנצר
לאכט,

שטילצרהײט,

פאלאנױם
שטײם,

אװי
ױאגומצנט,

דיםארקרײציקט
הצנט״

צררםט,אםן

דעםאראפגצלאזט
ק*פ,

הוםט,אגיט

$פ...גײטאון

הײנט,«ין

גצרסרידא,קעניגןאוגזעי

זיצסט,און

«ײי
-סארדא-םוד*-,

צלצ׳ז,ניײב׳*יושנזים

»י־עקל«»ז
צצם,

קללד^שטיקל«1»

פיבצטצדצא
יזלצו...

זי*יזװאס,
נעצאך,

װיצלאירןן

קיצל׳איר18
סאיאץ,8װי

להבדל,

מיצל...188
דערוײ

קעניג,
גל8דױם,

פינגער,צרצכנדיקצדי8ן

איזער
קצנײ»דצרי8ך,

דצבצגמארק,פוץהײנט,

פינגערדיאץ
ה8לם,

שטאדק,נצ*8ךצר

אזוי
צונויםגעדריקט

סי81.קעניגלעכן8ף
צוײןםניטווײםטאון

טאן...
די

יגאנצעזיץ,)$סינגער!״.
ט8יג8םטזיצטער

ריר...ק~1ניטזיךטוטאון

ערצ8לסר$ןס
דיר,

שעקםפיר

לויץזגרוים1ד״ץ
(•»צרױ1צ•י8טצי

לײט,8יײיפוןגצמאכט
וזענט8ין«יסגצצונד!

יצגד,אי1ריקצצצראכ!
םינאלאיןאק

ם8י18°8דירגעל8זט
ת8לץ..שטיק8פגצד׳8קטװ׳81

שט8לץזײ:צ1מיר
רצזפים»גרויפער8ייי׳מיט

ײ8יג8נצן®חייי»ם)כ׳ז^
מ8ריפ...,8

שװ8ר׳ן...

אױפפירוננרערנ8ך.1930—נצשריצן
pe,נרױז-טרו»».סאריםדצרפץ.חאטלצט״

רצזש—ברו׳ץם8יים(.• י

מצקםיק».אקג8סטר8לירם
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2391׳יןןנואר׳1נירייטיק,

קאמענטארן
ר$ז.מ.פון.'*>

vאח&מאןאגעזעסן!ענען■מיר׳
אקטוע•םארשײדענעווענן;עשםועסט

אויףזיךישטעלספלוצלוננקג׳טראגן.
׳epאירהאטפרעגט:אוןאייגער

ה׳פלקאלענדארניײעםידעםט^זען
זאקךםוןר&לענדארע^׳דעדינײעו־

מיטשםעלטע-ןה׳..דעספאטשניק״...
ארײןהימלאיןפליטיעזוסוױפאר

צוױיטערא—אונן,ערזי^ךצײלט

נאךהאטע־ןה׳איבעו־:איםשלאגט
געקרײצטער...איעזוםמאדעל:איין

לעב-געװארןאיזשמועםאונזער
ס׳האטהיציק■שטארקאוןהאפטער

בחפראגע,דידיסקו-ירןאנגעהויבן
פארגעםןצורעכטםוחראהאטוױםיל

םוחראמעגװײטוױביזעסיק?אין

דאםכאטשגעשעםטזײןפאדטאןאלץ
איזי'

אדעדאיבערצײגונגעןזײנעקעגן
געםילן?עטישע

נעטענה׳ט.האטאײנער

ה׳

לא־קריםטן,מיטהאנדלטע-ן
נושאװעטעראזאננעטעןאםילומיר

הײלי־זײנעמיטקוניןזײנעבאזײןחן
דערצואיד,אאבערכיעגבילדער,קע

איןנישטגלויביקער,נישטאנאך
קךיםטלעכןאיןנישטאוןנאטאידישן

צו-דערנידעריקןאזויערזיךטענ״זון*,
זײנעםארזשעםטלעכערלעכןאל׳פ

קוגד־ן?

ארויפגע-איזנעלעגגהײטדערבא

פראגע•אנרעראןשװאומען

בכללאידןפארמאראלי׳שעםאיז
בילרער״?-חייליקעצוםארקויפן

װאםאונזפארוױיניסנאךאיזעם
נעגעבן.נאט״אװעלטדערהאבןםיר

אונזמ׳קרייצטנאמעןוועמענםאין
epמירדארפןיאר,טױז:ט2קנאפע׳
פיזפאחשפרײטונגדעראץהעלפןנאך

״אים״

םאלק?צוױשןהײליקעזיינעאון

אהאסרעדנדיק,זיך—,צוױשן
קײנערנארהאטצוױיםעראנגעהױבן,

איןגלױבןדעםפאישטארקטנישטאזוי
װימעקסיקאנער,דיצוױשןקריםטוסן

עםװאופלא׳ןקײןגיטטאאידן,מיר
יייטטזײואלןאידןאזהריםסןװאױנען

אז״הײליקע״•אלערלײמיטבאזארגן

צובילרהײליקאמיטאידאסיקומט
נאךאימילטדערצאוןמעקםיקאנער,א

האטהײליקערדעראטװאסנים׳םדי
פאקהשם״״חלולאעםאיזבאוױזן,

הײליקןרעםהאבןצוכלױביקן.נישט
מאראליש?ראםאיזבאזיך...

װינעםענהט■האטצװײטערא

אזעלכעסמיטהאנדלעןגארמידקענען
אמת,מענטשן?אפנארןהײםטװאס

די
א־פארנארט,בבללןענעןמענטשן

האנטמײןצולײנןאירמענװיבער
דעיצו?

האב;געטראנקגלעזעלעךפארא
.אויפגעװעקט״

מיט-דיפוןאײנעם
נעטענהט,האטיענעראוןשמועסער

העכערגעשעפטדאםשטײטמירבא

איךאזנױטיקםיאיזאויבאלץ,פאר
דערצו,גרײטאיךניןשמדין,זיךזאל

נע-צוםהעלפןנארמירס׳קעןאױב
יטעפט...

פאראנגענומעןדאםהאבןמיר
טיט)וױילשכורלעכןאפוןװערטער

נײ־גע־אזײנםערהאטפריערטעג8

אוןאיד,אפארגעמאכטקינרבוירן
נישםזיכערעסערהאסגעשעפטצום

באדארפט..•(

pDנרענעץדיםארטאבעראיזװו
סוחר?א

מעגט׳טאטענפונקטװעלכןביז
מירעקזיםטירןקרעמערישזייןבכלל

איצטיקערדעראין)אפילועםהײםט
צוליבןנאדצײט(מאטעריאליםטישער

צוליבנעשעפטדאםארערנעשעםט,
זיךחכריםמײנעאײןאיךלאראונז־

ײעלזאפשרדעם,װענןארױםצמאנן
פראנעירערצולעזוננאנעםונעןזײ

ראםאינטערעסירטסוףכלםוףוױיל
אונז...פ׳לפון

װעגדער

װיניעג?¡,י.

היינט.אוןצוח¡יארצװיימיט

שיי•8איןאיזפױלןפון
מיטל-8געקומעןםריטארגןנעם

םאר•זיךױנגערמ8ן׳געוױקםיקער
ר^זענבערג.-מיר:ם8רגעשטעלם

איןערהןטמיטגעבר8כט
ברעןחםידישןדעם38גאזשזײן
צוז8•אוןעקשנותליטװישעאון

אילוזיצס.מיטיםא-דערמיטמען

מעןקעןאיר,זאגט-װאם
אידיש8bרויסגעבןמעקסיקעאין

װאכנבלאמ?

מיטאילוזיע.אןגעװעןם׳איז
דערשי•איזצוריקצײטקורצערא

אײןװאך/״דיװאכנבלאטאנען
דריטןצוםדרײװאכן.״איןמאל

געװען...זוכהנישטנומער

מצליח:זײטאון-גײט
געג8נגען...איזעראון

1930נײ-יארםוןנאכטדי
געװצן.עםאיז

סיל•טומלדיקערוישיקע8

אי•װעםטער־נ8כט.

הויפט•דערפוןגאםןדיבער
געקלונ־אויםהעראןהאבןשטאט

םײער■גלאקן.קלויסטערדיגען

רעװאלװמר•מיטצוז8מעןװערק
דיאויפגעטרײםלטהאבןשאםן

גע•האטשטאטג8נצעדילופט.

הוליעט...

מאנעד8•אפ8רװארםןאויף

האטאױבערשמיבל,8ןאיןגעסל/
איזשײןהעלעראגעלויכטן.זיך

ה8לב-טונקעלערדעראיןגעםאלן
ג8ס.

עטלעכעהאבןאויבןדארט
בכבודורצד8קטארמיטןױנגצלײט

ניי•ערשטןדעםגעקנײטשטוצצמו
״װעג״.יאר־נומער,

8ר■דצראיןפו־8קטיקקײן
מיטלצןקײןגעװצן.נישטאיזבצט

שטארקצר8אבערנישט¡געװים-
•8פ8יל8נגפ8נ8טישעראװילן,

אידןמצקסיקאנצרפ8ררויסצוגצבן
שויןאיזװארטאידישגצדרוקט8
גצװען...יא

נ8כטג8נצצ8מעןהאט»זוי
גצ>סילװצסטער־נאכט,רוישיקעא

צײטונג.אידישער8בא8רבצט

8לצמירזצנעןפ8רטאג
אויםןהענטדימיטאײנגצשלאפן

הענט...אויףדיקאפדצםאוןטיש
דצראונזהאטזײגער88כטאון

גצמצל־אױפגצװעקמ,רצדאקטאר
פ8רצנ-איז8רבעטדי8זדצט

•83מידקײטדיהאטצרדיקט;

זיך8ר3צטדצרפוןאוןקצמפט
8רויס•האטצראפגצריםן׳3יזנישט

שלימה...מלאכהאגצגצבן

האטצוגלײךטאגמיטןאון
נומערצרשטערדער3אװיזןזיך

״װצג״.

מיס

...»

דא•פון:עגעןיארצװײ

קרי•יאוץ,שװערעפארפײ.מאלס

יארן.שװערעמוראידיקזיסן/

צײטיע1ערצודסהאטװער

װאכנבלאטאידישאאזגצגלויבט.
עקזים•קענעןמעקסיקעאיןװצט

טירן»

גע•ניטולכיטואבןפיל

»נ•זאך,גאנצצרדעראויףקוקט
אויסגעלאכטבײזי־יליק-דצרצ
פי*ר•ג־ןלאץגיפטמ־טאדצר

אאױף״װעג״דעםאורטײלמ
סיף.םריצײטיקן

האטקעגנערפי“זײער

צװײ־זײןאיןגעהןט״װעג״דצר
שװצרן,אעקזיםטענץ,יאריקער

פירןגעדארפטקארףפ8ר3יכערטן
גײן-ואנערפיעצ־פ־צלעדימיט

לעבן.געזעלע^פטלענןאונזעראין

ז־ךהגלטװעג״״דצרדאך-
צװײ׳יאריקןױ״ןצודצרשײנט

פאר■פן־רגרם־גרכן,3אץױצילצי

ארויסגעגעבןפארמגמ,שצנצרטן
אןפאר^ג,אײגענעםאןאין

װיכ•װאסאון,קערײד*ואײגצנצ

ןפ,אנטײל-מיטן5<לץפוןטיקצר
כהותאענילעכענטע3צסטעדי

יעוב.אונזערםון

קאמףיעריקןצװײשװערן8
פ-רןגעדארפטװעג״״דערהאט
יפרעסטיזשזײןפארקױם,ױיןםאר

צוםאוןהשסעה.זײןפ8ראון
״דעראיזױבילעאוםיעריקןצװײ

װצג״
זיגערודצר

*

װינ•פארװארפן8אין

ברײ־דערםוןאפגעשניטןקצלצ,
הײנט.זיךאיךגעםיןװצלט,טצר

שטעטצלצאיןמירצואןקומט
אויףזיךאיךװארףװצג׳/״דצר

אאויףדורשטיקעראװיאים
פרונים.

זיךאיךדצרװיס״װעג״פון
הויפט-שטאטדעראיןס׳לעבןײי

אינסטי•געזעלשאפטלעכעאונזצרע

נאנטאזוימירזענעןװאםטוציעס
ליב.און

3אפאיךנעם״װעג״פון
חבריםאוןפרײנטמײנעפוןנרוס
כייער¡אזויכירזענצןוואם

אוןליבריראיזדערפאר
.״דערװעג׳'טקצר

U4ױיטפוןיםוף
קנעפ.מצשענצמיטלצרינע

אומגליקדערחאטדאאון
8לײן,־זיךצורחמנותאו8דערפילט

איםזיךהאטװארימלןײטאאז
און'אברים8לעאיבערצצגאסן

צעװײנט'זיךהאטער
אויסגע•האטארימצחי-י-

▼ T

פא•דערמיטמענטשדעררופן
דיר?איזװאס-לצרינע

-

גארנישט-מור־גארגישט,

זיךצעװײנטאוןשלמהקעמעלט
יצ•דערהערטערװעןמער,נאך

פראגע.נעמם

רחמנותזײןװערטאיצט
אאיןפארװאנדלטאלײןזיךצו

צוליבעאאוןגוטסקײטסארט
דערפילטערװצלט.גצנצצרדער

הינטי־אוןאעלנטאײגענצםזײן
מענטשן,צוםדצנקבארקײטשע

אים.לעםשטײטװאם

-

»װעקפירןדיךכ׳װעלקום.
װאוינסטו?װאו»הײם.

גרױ•דעראיןמענטשדצר
אוןשויןאיםפירטפאלצרינצער

דעראוןארעם,זײןפעםטהאלט
כליפעט:אומגליק
כ־האבהײם.קײןניטכ׳האב-

צוװאוניטאוןגצלטקײןניט
שלאפן.

גארטן,פוןארויםגײןפארן

באזוכט,פרעמדצרדעראיםהאט

גצלט,זעקלדאס»רויסגענומען
«רײנגצ•רואיקעסזיךערהאט

װײ־איםאוןקעשצנעאיןלײגט
פעםטצאוןגיכעמיטגעפירטטצר

טריט.

פראטעס•ניטהאטשלמהקע

אויסגצזעןאיםהאטאלץטירט.
»זוי

»נדערשװיפונקטנאטירלצך,

און-זיין,געקאנטניטװאלט
8לײןזיךצורחמנותפוןטרערןדי

38גלײ-זײןצודאנקבארקײטאון
דיאיבערגצרונעןאיםהאבןטער

בצקן•

דערמיטמענטשדעראון
געטרײסט:8לץאיםהאטפ8לצרינע

אריםנעבעך:אינגלארים-

אין»װצקפירןדיךכ׳װעלאינגל:
װילסט?האטעל,א

געלטקײןניטדאךכ׳האב-
אומגליק.דערקלאגט-

שויןװעלאיךניט׳שאדט-
באצאלן.שויןװצלאיךפאצאלן׳

נאךהאטאומגליקשלמהקע
ברע-דצםאיבערצולײענעןבאװיזן

םאן-םצ•״האטעלשילד:נענדיקן
גע•עראיזבאלדאוןבאסטיאן״.

פירקאנטיקןקלײנעם8איןװען

אומגלי5•דעו

דצראוןבצטברייטצ8מיטצימער
זױגצהייסן•איםהאטמצנטש

אויםטאן.

אונטערארײגגערוקט'זיך
אײנגעשלאפן.אוןקאלדרעדער

אויפגצ־זיךצרהאטבאלדאבצר
כ8פט,’

8-באגלײטצרזײןװײל
פון'איםגעריסן'האט-נאקעטצר

8רויפגצװארפןזיךאוןלײלעכערדי
קושןאוןהאלדזן8מיטאיםאף

בײ־יסן.און

איזגע•דערנאךװאסגענוי

שלמהקע...ניטשויןגעדענקטשען

יאזיךדערמאנטערװאסאבער
געשריען:האטעראזאיז,

צוניט,פייסניט:ביים—
רוחותואלדי

זיךערהאטדערנאךאון
איןשכןזײןאףגעטאןשלײדצרא

איםאיןאײנגצגראבןזיךאוןבעט
זײןגעטאןכאפאאוןנעגלדימיט

קאנװאולסױוצדיצװישןהאלדז
יענעראוןגצשטיקט.אוןפינגער

אוןגעראנגלטאיםמיטזיךהאט
קושן...אויפגעהערטניט

אויפגע•זיךהאטערװצן
שטאק-פינצטצר.גצװעןאיזכאפט,

אנ־אוןגעטאןזעץ8זיךהאטער
קנצפלעלצקטרישןדעםגפטאפט

װאנט.דצר8ף

ליכט,שטראםמימןצוזאמען

איבערןגעטאןפלײץ8האטװאס
ליכ•אדערפילטערהאטצימצר.

איזמינוט8איןמוח•איןטיקײט
צראוןגצװארןקלאר8לץאים

איםמיטװאםאלץגעדענקטהאט
איז

אלײןגעװעןאיזצרגצשען.
אויסגצזעןהאסצימערדעראון
גצ•איזבצטדיפאגראם.אנאךװי

גצ■איזקישןדיאוןצצװארפןװען

אומגליקערד.אוןדערדער8ףלעגן
אויסגצשריצן:האט

איזער-
38נדיט:דצראװעק,

בןדובמ.פוןסך־הכולאונזעו
*ונ.װײניקם־איזאזאויסװײוט

צרות,אידישעפוןצאלאנםדעפערצוציצן

י$ר.איןמאלאײן

צוריקחדשיםפןראמיטהכולםך

איךה$צ״ױעג״(נומערהשנהראש)אין
מיטל-אלט•דיטוןגילאנםשטיקלאגעמאכט

געװארןאנגעפירטזעבעןװאםרדיפותלעכע
תרצ״א,יארםוןפארלויףאיןאידן,קעגן

קײןגעװיזןנישטזיךהןטערגעץפוןװען
הןןפנונג.שטראל

ער.אזגעמײנטדאמאלסהאטמען

ןןבערזיךװײזטזײן.נישטשויןקעןגער
קײןנישטה$צןצרותאידישע»זארוים
אפצושטעלן...זיךװאופונקט

ערשטןדעםפױלןסארנעמטוױדער
װײ-געשרײדערזיךהערםװידערפלאץ.

נאנצערדעראיצעראידןפױלישעדיםון
אידןפױלישעדיהאצןוױדעראוןװעלט

פירטװןןםװזג,צוםשטאפל«גענידערט

אםגרונט.צום

ןןפגע•ױךנידערןדןםװאלטאון

טרײםטאהאנןגעקענטמעןודאלטשטעלט,
איןצוריקשטײגן.װען-ס׳איזװעלןזײאז

דישרײצאיךװעןמאמענט,איצטיקן

אפ•נישטװײטנאךפאלןדןןםאיזשורות,

גײםפאנראםעןצלוטיקצדינאךגעשטעלט,

כ1חיתםינםטערעדיגאיקאט.מוראדיקער$<ן

שעם-היטלדןםאױםגעטאןהאגןפױלןםון

דערפארפניםמפא־שערטאזײערװײזןאון

אידישןקעגןבןיקאטדערױעלט.גאנצער
זצנעןפוילןאיןאידיפראצצנט70)אוןםוחר

מאגציטאגפוןשטארקערװערסםרחרים(
שעה.יצדערמיטװאקםטאיז־קעגןהאםדער

דארטי•דיהצלפןצואויסזיכטשוםקײןאון
נישט.זיךזעטאידןקע

םארארעמטזענעןאידןאמצריקאנער
צויפגעהערטא,ז־ךהאטאמעריקצגעװארן.

אידןפוילישצארעמקײט.אירמיטשעמען

זײער«1יףהאפןװײניקדעריבערקענען
—ערגערװאםאוןשסיצעמאטעריעלער

נישט.«ראקײןרעןתאטארימאןאןםאר
זאגןצײטוגגפןאנטיםעמיכישעפוילישצדי

מוראקײןנישטהײנטהאבןמיראפן:.דאם
ארעם..זענעןזײאידן,אמצריקאנצרדיפאר

לאגעדיאױךזיךוזאטפארצדגערט

אידן.וײטשעדיםון

כנזעטזענעןאידן,דײטשעדיזײ,
םוףכלסוףװעסהיטיעראזאיצערצײגטװי

מאנט.דערצוקומען

מיטאפהאלטהיטלערװאסזיגדצר

יצ•באװײז.בעסםערדערעסאיזםאגיעדן

נידער•אאיזהיטלערן,פוןצויםשטאנדדער

איןגלױבןזײאידן,דײטשעדיפארלאג»
פארטרײצןןא.אױסצושפבטןצוזאג:היטלערם

צוקונזטערװעןוײטשלאנדפוןאידןאלע
מאכט...דער

װאר■אוןאידןדײסשעדיזײ,זיצן

זיךדערנענטערטװאםגעפארדעראויףשען
זי.קומטאט־אטװאסאון

איבערלעבונגא־אװאם
באטײט,

גוט.זײעראיין,נייי׳װײסן

מלוכו¡•דערפוןהיטלער־פלאןדער
נאװעמבצרסוףאיזװאםאיצערקערעניש

אוי•אידןדישטעלטגעװארן,אויפגעדצקט
דעםלויט—אפילוװעלןאידןגעזעץ,סערן

צוגצצויגןנישט-באפצל״״צרשטןדאזיקן
צװאנגם-איגעט.צוװערן

קענעןדאםזיךױעטװערהײנט

פןו■מיטערענדיקט-ג«ס?אין

צװײםלונג.

אי.צוליבןצארןמיטפול

האטעל.פונםשמײכלדיאטישן

8רײןװידערערגײטוועכטער,
צוױען»רײןזיךרוקטצימער,אין
אנטדלאנן,װערטאוןקאלדרעסדי

אויפגעכ^פסזיךהאטער

עוװאסנס8נאךאוןפריזײער
טעלעפאן-גו-דעםגעדענקטהאט

פרעסערײדערפוןמער
איזױטװיהאטנאטאגזאן

הוטאאנצוג,אלטןאןגעפונען

איםאוןשיךגרויסעב־אר8מיט
געבר8כט.באלד

אנגצנאןזיךהאטשלמהקע
הענט:דיגעבדאכןאון

אומליק3ןאומגליק,אן-
זעקסשלימזלדיקעדימיטגעטראפן

פופציק:

אלץניסקאןנאטאנזאןאון
פארשטיין:

װאסאבערהײסט?װאם-
מעןהאט^זויװיגעשען?דאאיז
אנצוג;׳דעםצוגצגנבעטדירעס

פאטש8זיךצרטוטפלוצים
שטערן:אין

שויןןזאגװײסאיךאוזאי-
פרוי?שײנע8כאטשאומגליק,נאר,

ג¿]׳8כצן,א-אפרוי?

-געװצן;דאךעםאיזפישקע,

פ8רצװײפל•אשלמהקעענטפצרט

אי•איסרינצןטרצרןדיאוןטער
באקן.דיבער

אומ•8זאןאומגליק,אזאן-
גליק:...

.1931אויגוסט,פאריז,איןגעשריבן

13עצותגארקןיס
שריפםשםערעדױנגע

:״טטדאהאטנארקימאקםים
ר’מיטגע־טפרעךאגעהאטראנג

םאקםיםשריפטשטעלער•רוסיש.עונגעגצ-1אוןגעטאן.עץ8ךז
ערשטדאאוןאנםאן.זיךװאלט

דיאיןגעװארןפינצטעראיםאיז
דיגעפונעןניטהאטעראויגן:

אנצוגואןפוןשפורקײןאוןשיך
-איצט?זײןװעטװא&-

8י8אין-גצדאנק.8פליט-דורך
נאךזיךערהאטל8געמוראדיקע

ניטקיינמאל
אלץאוןגעפונען.

פופציקזעקסשליכזלדיקצדיאיבער
אנצושיכורן״זיךאזוי״אבער

געדאנק.איןאלײןזיךערזידלט

זיךטוטעסװאםװיםןניט.אזױ
דיר:מיט

אלץאומגליקי.
-צוגענומעןדירבאמעןהאט

די
־אוןאון....געלטדאםהוט,

דימיטאנצוגדעםאפילו
שיך¡״...

גיךהאגדלעןאבערמ׳דארף
ענערגישיאון

דיזיךאףגעטאןכאפא
אײנגעװיקלטגוטזיךקאלדרע,

צימער.פוןארויסאון

דערבאגעגנטאיםם׳האט

האטעל•פונםפניםפארשלאפענער

איןפראגעצײכן8מיטװעכטער
די

אויגן.

דעראיזװאו-
װאסמאן,

צויזאמעך׳מירמיסגעקומעןאיז

׳טױיבערױנגעדיגעראייןהאסנארק׳
גחי־פריערריקעדיבאלערנעןצוזיך

טענג׳קדישריפטשטעלעררוםישעסע
היטןזיךס׳דארףאבער׳שרײבן,פו;

נעדיערעמ־טזיךאנצױטטעקןנישט
דאנקען.

נערקינהאטטאלכטאייע;װעגן
א־םבאלעתעןפילמ־קען<זזאנט

מד-ןורררילעפלאםטיק,זייןפ.ן

׳טילרעװננ■אוןמאלערײקלאר־בולטע

טיטמעןפ׳לפאים,לײטנטמעןויען
ז״1י1לעט;,העלקדיװיחויטיםאלע

נאאיזקוגציקאזוי—לעבןקערפערס
העלר׳ד״-רגעשילדערטאוןגעגעבןאים

לעבן•דאם

1ל1:ך־.¡פ-:קא,ץװאכזאטקי׳ט
לערנעןזיךמעןדארףשפראךפון

ני^̂-חארפראזע״קורצעטשעכאװן

זאצן•דרײטע

פײ•אםפ־ל.אםײנעםהאטבונין

זע■געןלודערצ־זײנעאלע’טפראך.נע

געפאכטװאלפערוױאויפגעיטריבןנען

׳טיל•זיינעפעדער.דערמ׳מצײכנונגען

ד1ימיטאױםזיךצײכנעןרערונגע;
דערפוןפינקטלעכק״טטרוקענער

•טפראך■

נעגנעראאלעטאלפוןאיזגארקי
װעלט•גײםטיקער1־אסטאיעװםקיםפון

נאיזאגטדאשטאיעװםקיס"יאירעען׳Iהצחמײןאװעק.איזער.... רדאב;.נ״טטאיננאנצןמ־ררארפן,גײטערצזגעזאגט,האטערממשלה3וןדצראונטצראידןפ;>ר?נ:עדען אינגאיאונזזײנעזענעןאידעעןכיענ^פם.ברעגגעןופאראנמװןןרסלעך:ײןװצטװערהיטלערן? פ».־

נהערדעפמ׳טװארוםפרע.)ד,ל^ינגץשויןאװצקי;!—jי.אשטײען«ידןדיאױ»לעבןאידיש
נארװאסאיז-נײן,געזצץ?סצרן

׳טױ•מירהאבזצראװעק.

צולאז8זיךטוסאומגליקזיךהןסלענדעראיבריקצדיאין
8טוטװיגטקאלטער8.טיודערג-ג;ג^ראיזײגצענדצרט,נישטלאגצדי

איםנעמטאוןבלאזערגער...ביסעלעאװןןרן
ז־ונ'׳,זייטן־8לצאףקוקטעדגוף.אונ.עטסצצשןפארקומעןװיןאין

לער;צוי iגרויצרדצדאיןמענטשדערז־םט.מיניםטןרן...פון^םיטריפסותדערטער
אריין.דד׳ערדאיןוויאיזפ^לערינעטעםיק!װייצראיזרומעניעןאין

־ייאײנגצװיקלטבארװעטצר,8.אױןאו;:מ׳של^גטקוזא.םר$פ.אלטצרדער
גענן^סצײצסערדעראיןאוי׳פכעדצ•¡■איןדערמעןהאטאונגארןאין

לןאלדרע,

!קומסקאפ,אוןה^לדזבלויזןא^טיטרצגירונג,דצרקעבןפ^־ש-ועדמנטער
דערצײלסאון¿רײןװידצרערנעמען,אידישע15C0מיטליםטעאגעפונען

גצ•טרויעריקעזייןײעכטערדעםIערשטצקרפ■דיזײןגעדאדפטהןבןװעלכע
אגװאלוציצ.דערפוןגות

שיכטע.

זיין?איצטװצטײץסאון—לײדערדיר,זענצן,1932נײ-י^רציזן
לענדעדפילאיןגעגאנגען

ארויסגארגן..״טגז.יװי3ארג.אר!!פ.

סאאונטערנעפ׳רט
אוןאיגאנ׳ןערנםטטאקעאוןהכל,

ראהינזיכטאיזדעראין׳טטעכדיק.
א׳נטערנ״טטאונזפאיטאיעװשקי

דעםדורד
ני׳שפיײ1איפבאהאבןמירןסאנט.

דצ־יהװילןװצלכעלצזער
דצמרעגולצר
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או̂טלען^ױפטאייעועאירװען
גרעסטעראחערשטערדעואין

מאנטא־סװעטעוס,פוזפאנױלך
)אװםגעארנעטפיטשוס.אוזנעס
אלגאדאז(,אוןװאלזײד,פח
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$בו^אנץ״מ.«

Gershenson Hos. y
J. Moshinsky

FABRICA DE TEJIDOS DE
PUNTO

México, D. F.
ERie. 6*05-94CHOPO No. 45

אוז»מושאנעופאויזעולעצטע|
אליזייד,טעלאס,פוןמאדעלןן
“

אונטעחועשפוואוץלאנא,גאדאן
מאנטלען.אריבער־פאושטאפןנייעאויךאובעטןמױ

נוצן.בוענגעןאייךס־ווופלאגעו,אונזעובאזונט

|1
Mmm&nga

rHÍ£c •¿Ú&t ^׳רז^ל־^יל^ר&rÑjf־ •2ÍSt

ו EL CENTRO IDE¡
BONETERIA

Cbuaríjo isdmeetoeíásí
FABRICANTE E IMPOSTADOR

Apdo. Post 7778 ¡4
México, D. F. ji

Academia 36 altos
Eric. 2-74-02

; •k״j^ a»-• זז׳ r.־ >

אײל!סעלוסטאויבלאכט

האנדלבאזיםפוןאיזדעוקןאנקורענץ
מיטןןאנןןוױחנישטקיינעוmדאל

צענטערבאנעטערי»
װאסאומזאץגחיסעודעוװײל-פאװואסל*

Iמעגלעכקײטאאיםגיטמאבט,צענטער״באנעטעויא
רױח.מינימוםאזילשטעלןצו|

iדע־לאנג,פוןשויןדאסווייסן?¡ונדןאונזערע

ן
4דעו

|בילי•ןחנישטגעפונעןאוןנישטזײזוכןריבער|
I?¡ײןאונזעוסנישטאיחענטנאלאויבקװעלע,קןערע|

זיל1 װעטאיראוןנאומאלאייןפרואװטקונד,|
Iאיבעוציען.§ yן׳

-a*. -s«► -as. -a«. -as.

האבןמיראז?ליענטעלעגעערטעראומעובאקאנטמאנזמיר Í
ו
I־
״י
p

>
I־

פוןפאגו?אונזעוגעעפנט

?¡ראװאטז
איצטהײסטוועלכע

Fábrica de Corbatas

I־

Rosterberg y Nates
4 5a. Tacuba 78 Edificio Bustillos
j 1er. Piso, Desp.10 Apdo. Post.2538
^ Tel. Eric. 3-05-32 México, D. F.
J ^ראװאטןסארטזאלעולייפוזאויםװאלשענסטעואוןגועסטעודעו

«רעענזנ((לם<(.»(דערם.א.ד.דורךמוסטערןטןןדערטרעפונליל¡,גא7צעודעואין

סטראשעטער
בוכ־סעניארנאר,הערט

נישטװעטאיראויבהאלטער,

הו־װײלע»לעבעטןצואױפהערן
צוצונעמעןאײךאיךװעלםפות,

אירשותף,פ«ר»געשעפטמײן
הערט?

ועדט:דפלאמאטענגלישעראן
-

זצנעןענגלענדער,מיר,
אבערקענעןמירמבטיח.אײךעם

הבטחה.די«זזײן.מבטיחנישט

מבטיוז,איצטאײךזענעןמירװאס

זיין.מקײםמירזאלן

דעםעלןזאמעןאןיסגעהאלטן
מצרגןןריטא,פויצרטעדי

םוןמיטגליד8װערןגעװאלטהאט
!^־

איןפארטײקאמוניםטישערדצר

פאל-דורכגעמצכטזיהאטרוםלאנד,|
'־

עקז^מען.גענדן
גאט?איןגלויבםטו-

איךזי,ענטפערטחבר,-נײן
איןס׳גלויבטװערנישט.גלויב

מירד^רפן-בורזשוי.8איזגאט
פ8ר•זײנײן,-צערק1ועס?האבן

פאלק,איןפינסטערניששפרײטן

צעשטערן.זײמ'ד8רף

אויםןגצװעןשויןאיזזי8ו
איבערגעצלמ׳טזיךזיהאטגאם,

גאט,דיר,ד8נקאגעזאגט:און
דעםאויסגעה8לטןה8ר,אונזער

|י
עקזאמען.

וי

ף

i

בוראװיקק.נײ־מ8שינען.
נײ-מאשינעןזינגערדיפון8גענט

האבןאירדארפטקאמפאניע.
טעלעפא•מאשין,זיגגערנייעא

איךאון2-05-15עריק.מיר:נירט
הויז.איןאײךצוקומעןװצל

פריװאט-אדרצס:

4a. Cruz Azul No. 24
Col. Industrial, Gpe. Hgo. |}י

־
•־־־«»־־*cit״«?ד-״rvs־—es־־- -^rw־
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CREDITO
FABRICA DE MARCOS, MOLDURAS, PERCHEROS, CAJAS PARA RELOJES Y PARA EMPAQUE

eimUHTEMOTZIN 103 o Colisión del Triunfa 28 APARTADO 2096 JTEL. ERle 3-08«74 y 3-I1-05 MEXICO, D. F-Un artículo lluevo útil Olí cada lioíttvr, pe!*olleros en i colores
PIDAN PRECIOS

19 X
aísla«S'ítíSVfíSVtl’S'ít«

_ ]aini־״ siñ'SfriainEisiaiagygsgi ¡tir
Vrtít;»!?/«''??,

Importadores
de lunas y vi'
drios, Gromos
religiosos y
profanos, en
todos tamaños.

16. B

ראטװעלכער»רטיקלנײעראונזער

איןנוצטערװײלאנצרקצנונג,געװאונצן
װ.א.א.האטעלרצסטאראן,הויז,יצדער

איןטעגלצך,פארקויפטדצריבצרװצרטאון
פראװינץ,א1ןשטאדטאיןהוגדצרטצרדי

מעבל-םוחריםפארגעלצגנהײטגוטצאאיז
אבאנצרן.און

אוןביליקדאספארקןןיפםאױ
פואצענטהונדעוטעטלענעדערבייפאודינט

סיסטעםנ״מואונזער
יע־איןאזאיז¡אובעטפון

נאומױהאבןעסטאדאדעו
פאושטייעו.iאןעוiצו

האבןפאוטועטעואונזעוע
אויסצושטייןנישטדעריבער

קאנקורענץ.ןךין
פארטרצטצרמירהאבןהײנטבױ

צםטאדאם:פאלגנדצאין
ױקאטאן,גואנואכאטא,װצראקרוז,

מצקםיקצ.שטאדטדצראיןאוןהידאלגא

בצ■אנצרקגיפןגרײטזענצןמיר

»לצפוןסוחריםצרנםטצמיטציאונגצן
צסטצדאס,איבריקצ

איינצי־דערזייןאױװילט

אייעואיןארטילןלדעםמיטןןעו
באזוכטאדערשוייבטעסטאןא,

ג;ײל.אונז

מוסטעראגלײלפאדערט
אירכדיבאשטעלונג

דערװיאיבעוצייגןלןענעז
זיל.פארלןויפטארטילןל

פרײז-ליםטצ.אוןקאטאלאגאונזערבצט

24 E,

14. A
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..ir?•

ÜPcwei Ototener una i
dientadurJa. 1
P ER F BCTÁ

PIDA UD. QUE SE
LE HAGA | |

delNuevo Material 1

‘TIAFRAP׳*

iציין־גוטןאהאבןאױװילט
9I mam

געמאכט!זײןזאלעואז|פארלאנגט
Iצאן־מאטעויאלנייעסדעםפון1

״פאופאיט״

S9JV9/.

Siבא•אוןפוײנטאונזעועמעלדןצוכבודדעסהאנןמױ
גע•אונזבײאיזדעצעמבעו><ודעטמיטוחןןן^אנטעיאז

אונזעתאײןלאדןמױטוב.למזלזחאגעװאחבאח
פוןשמחהדעואויףנעמעןאנטײלבא^אנטעאחפרײנט

בוית־מילה
מ.ג2יאנואוצ-טזדעסזונטי^פאהןומעןװעטװעלכע

העונדי̂פאתעניגןגײססיןןדעםהאבןאויןװעלןזײװאו
גאלדבערגיע^נררגנײ־אויסגענומענעסדעםדידושהפח

מענינארעדןװעטאחאלססנה¡איינגעלאדןװעלכעואיז
אכטונג:מיטדױמא.

שנתלאטיאוןאבא
פאוטאלעס.^אל.mבעלגי^א?¡איע

-®*» «a&. ►«»ג*..*ג•-ה«

5S ESTILO PARIS ¡<
}>! Av. Uruguay 75 Eríc. 2-01-76 1י

MEXICO, D. F. r
Clíaá Cínátkobokp

noפאנו־ילאנג־באװאוסטע^די

מעגאסאוןהעמחנר
איזאחשטאפזבעסטעדיפוןװארעאיראויסשטענדי?¡ארבעט\

מוסטער•לויטןעושטעדישטענדי7¡

S¡*¡?לאגער.גװיסעראשטענדי
סאוטימענט,גװיסעראשטענדק

שולעאידישעודעופון
דצרםוןפארװאלטװגדי
דריקטמעקסיקצאיןשולעאידישער

&ק•דידןןנקהארציקןאיראוים
ציאנערן:

קאץמאיר
לאנדוייעקב

שײןמאקס
גראסמ«ןקאס«

ראזעןאוןאקערמאן
גודמאןפ.

לןןסקאוןפיער
גריןא.
טאםצלאװב.ח.

װינאגראדק.

קאראנאמרדכי

טשיזשיקאװסקיע.

ראזעןנ.
מעלאמודל.

גריןברידער
מיםלאבאדסקימ.

ראטשצקז.
מארקוסא.

מןןלינאװל.

ראסטענבערגי.

קרעמצרמאןמ.
ליטװאקא.
ליפשיץז.

ליפשיץא.

לאסקא.

נאםאװסקיא.

םישבײןע.
קוטשיקי.

פערקיסמ.

טראטנערמ.

װאםצרטײלי.

̂טבאכאװיטש

בצזפראוװאני

קינגא.דר.

קוטשערברידער

פרוי
טשאריטל.

מאיערם,אוןפײןשנײדערברידער
כאםקעלצװיטשא.

אײזצנבצרגא.

רײרערמ.

מ.
דארשאן.

צפשטײןא.
בראנשטײןד.
-ייבײליםג.

בראסל^װםקיצ.

צליאבצןס.
קאםצל

גאלדמאןל.
גצרשצנםאןברידער

װצרלינםקימ.

גצרסאןם.
'י*■לאםאװםקי

קאמאראװסקיא.

אוגיאן״״לןן
רןןמראז

בראנשטיץרבקהפרוי
פוןדיװידצנדןדישצנקצןם«ר

זצלבצרדצרלטובתאקציצםזייצרצ

דיצפגטלצךד^נקצןמיר
מ.װ־צזשיםצו־(.װײסבויםא.ה״ה

זייצרפארלײטצר()מוז.איװקצר

גצלונגצנצראוןאיבצרגצגצבצנצר
״ברדיאײנארדנצןבןןםארבצט

שו־דצרפ»רפארשטצלונגככבא״

,1931דצצ.72טןדצםזובטיקלצ,

קא-אוןשאץברידצראויךװי
אוןמיטהילף,זײצרפארפולסקי

ראבינאװיטש,אוןטראטנצרה־דצם

פ»רטירן-פצנםטצרשצנקצןפ»רן
שולצ•דצראיןצימצרנײצם&

יאנואר5טן'דצםדינסטיק
דצראיןלמודיםדיאןזיךהויבן

שולצ..אידישצר

פאר•איזאײנשרײבןדאם
דינסטיקביזגצװארןלענגערט

טצרמיןלעצטצרדער5טן,דצם
קינ•אלצקינדצר.אײנשרײבןפון

טצרמיןדצםביזװצלןװאסדצר
•צוניטװצלןאײנשרײבןניטזיך

למודים.דיצוװצרןגצלאזט

שול-פאדװאלטדנגדי

דעופינחנננײעסטעדי
״העשאליט״פון

?ינסשלןנןטואגטװעלכעויעדעו,װאס
װיסן.דארנ*צײן,

.9ע.װ.פון

פלימיעני^אונזערפוןוותונזזדערצו<
קאמאראװסשי,אנאפול.אויסדעחזיילטע,ךיןמיטבלאט<יצח7¡

̂'.1931דעצעמבעו״72-טןדעםזונסיקפאהגע^ומעןאיז¡װעלכע
Jצחאמענלעבן,זײעראיזצוקופטגלי^לעכעאװינטשן

^זון,אוזפװילעוױנשטײז,נחך

״העקא*פוןדערפינדונגרערכזיט
ליט״

צײטדעראיןדײטשלאנדאין

נע־צאן־טעכניקדיקריג,האטרערפץ
פאױשריט.איראיןרעװאלוציעאמאכט

געװאר!אנסדעקטאיזיאר׳isssאי;
קאוטיטיקווא־לקאנשירןפוןכיעטאדעדי

צאן־דאק־םוןבאנוצטװערטװעלבע

)גע׳טטעלןצאן־פלאט;פארטוירים
יענערז־יטצײן(.קינסטלעכעפאר

דער-זיךקאוטשיקדערהאטצײט

װערטאוןפאפולאריטעסם־לװארבן
נענוצט■צאן-פלאםןפאר

דעראזבאקאנטאלעסיאיז

נייטטו.ײטאנטשפרעכטקאוטיטיק

ב׳א־זצ"¡.פארמיטלא־דעאלעדאם

צוױיטקײןגעװעןנ״שטלאנגאבער
דעםצונוצןפעסערזאלװעלכעםכדטל

צןעקםפעריםענטןאלעטרא־ןצוױלק׳.
טעריאלd־\סארסצװײטןאנעפונען

האטקאוט׳ט־ק,פארטרעטןזאלװעלכע
דער־נ״טט,רעזולטאט;ק״נעאפער

מלחמה.לעצטערנרי־כטביזדער

דײטיט-בלאקאדעאױףצוליברער
דעיוועןקריג,פוןצײטדעראיןלאני

נישטראטאטעריקעםוןקאוט־טוק

ד־יט׳טעדיהאבןארײנקומען,געהענט
עקםפערי•מאכןאעעהױבןכעמיקער

מאטע-כעמייטעאנדערעמיטמענטץ

דעםאנטדעקטהאפןזײביזרי^לז

״העקאליט׳•טאטעריאל

נארנינ־האטנײעדע־פינדונגדי

זיךהאטנארקאוטיטיק,פארטרעטן

צװדקטעםיקערם־לפארארױםגעװיזן

א"געזונטער
יאסװײלעלעגאנ־ער,

דערפ־ןנ״שטאפסאלוטזיךאנטשייד
פארב.פל"־טריכטיקער

מלחמהדערפץצײטדעראין

אי;געברױכטמען-העהאליט׳האט
̂פריכטןצושפיטאלןדײטיטעאלע

אויעקװי:קערפער-טיילןאפגעיטאסענע
נאטירלעכטדיישײנעװ•א-א•באקזנאז

%

i
i

Í,סאוטימענט,גװיסעראשטענדי?¡^
r2¡^^ומטאירװעןאונזבאזוכטאדערבאשטעלונגמוסטעראמאנט í¡סחװה,?ויפןמעןסיקעjײז

־*2י»י״טיר־■־¿»ד־•«»ד־■שי׳״די״«?ד--»c-■^»ד־
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באזונדערסאױ״העקאליט*,,פארבפון
:

אױפפאל־ר.

גע-געטאכטא־זצייטדערמיט

סי־אטפיזעקםפעריטענטןמערװאק
צאן-אלסװערןאנגעװענדטגעקענט

האטדאאבער)פלאקא(נע׳טטעל

שװערי־נרױסעאױףאננעהראפןמע¡
אױףעםטזױערקײטפוןמױלדיקײטן.

םיהאטפארב•ריאו;נזאטעריאלדאס
אמאטע-ווער;נעפרנע;געט,יזטאלזא

אטאויםהאלטןזאלקענע¡װאםריאל
די:

עקספער-מענטןפ־לנאךזױערקײט,
דאסגעװארן.רערגרײכטראםאיז
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א־ן״היעקאליט״׳טאטעריאל
מ;נערוךקײןהאטקאוטיטיק;צו

פאי־וטאוןhklvנױגזאב,נײשט

דטת־ױנעונעמטפארצעלײאוןוױ

א־ועיאזיקעדימיזראב;.לןײןאריין

נעקומןאיצטאיזדערגרייכונגאלע
האש*טנעלג«ראון,1921יאראין

אי:אױםגעבאטטוועלטגאנצעדיעם

איןצאן■הײנמביזבעסטעמיטלראם

וןואיןמענטשןמיליאנעןטעכניק•
קינספלן•איצט.טראנןװעלטגאנצער

באראי-א,ין״העקאליט׳.פוןצײןרי׳טע

פאואײנק»דיװאפ■איזטעריםט״ט

דינועסגעװעןזענעןװעלכע׳טטאטן

קאוט־טוקזענע■פוןעקספארטירערטע
איטפאו־גרעסטעדיטאגצוהײנט

לעצטע)די״העקאל־ט״פוןטירער

באוימשטאטןדיפוןםמאטיסטיק
געיואר;פארברוינטדארטס׳זענעןאז

פלאטןמיליאןהאלבןאאוןצוױי

תנתיאלעא־;אוניװעחיטעטןצײן
l'S..העקאליט״-טעכניקדיהאפן
אויפשנמ:פראגראם׳שטודױםזײער

אזוועלכערהעקאליטפוןפרײזדעד
קאונזזיו׳פוןט־יערערפילנ״טט

״לדאפאזגעמאבטמעגלעךחאט
i'sגעבהיופאיןאױטיקלאןװערן
ציינעי■ק־נסטלעכענוצןװעלכעאלע

צאן•ױיצרעטראקװצלכצדיאון

דצרקצנטהצרקאליט,פוןפלאטן
נישטאיזדאסאזגארנישטמען

זײװײלצײן,קינםטלצכצקײן

פלײש-קא■נאטירליכןדעםהאבן
דארףמצלותהויפטדיצוליר.

מאטיידאסאזװצרןפארשריבן
נישט■קײנמאלזיךברעכטריאל

זי1מעעװאויגטאוןלײכטאיז
דאסמיפילטאזדצרצוצושנעל

מויל.איןנישט

מצקםיקאנישעודצראויך
צײן-דאקטיייפאראוניווצרזיטצט

אייאיןאויפגצנומצןהאטרים
יצדעואון״הצרקאליט״שטודױם

דיהאסצײן-דאקטארבצםצרצר

הערקאלי)!פוןאײבריכטונג

דצריבצוקליניק,זײןאין
װעלכעדיאלצאזראטזאםאיז

צײןיקינסטלצרישענוצןדארפן

זײצרעפוןפארלאנגצןזאלן»ז
יײזאלןזײ8זצאן-דאקטוירים

״הצקאליש״.פוןמאכן

פוןפרײנטיעדער
״װעג״

ןײןנואכט
נאודוק־אובעט

דװ^עויידעראין

וועגידער
M
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72-טןדעםמעקםיקצ,איןשולעאידישצרדערדורךאויםגעפירט
פוןרעזשידעראונטער״ארבעאו״טצאטעראין,1931דעצעמבער

איװקער.מ.לײטונג:מוזיקאלישעװײסבוים,א.

?¡אזזאן.סאלאמאןפזן

דעראיןװערטפולסטע.דאם
אי■דערפוןאויפפירונגלצצטצר

דעראיזמעקסיקאאיןשולעוישער
װערטשױןאיזזיװאס&»קס

צו־אויפמערקז8מערדערקריטיק.
ם׳איז»זזעןגעקצנטהאטסויער
אוןלעבנם-קראפטפילדאדארט

צנערגיע,י

שטאר•אדאס׳איזאז

אוןאויפצוטאן,עפעםװילןקער
עסדערצו.מעגלעכקײטדיאויך
דיאיןגעװארפןאבערזיךהאט

פול•א-פאקטצװײטעראאויגן
דעםאיןמאשמיששטענדיקער

פוןאנפירערדיפוןבאװאוםטזײן
עמ•אוןקוגסטװצגןוצרשולע

שול■צואנגעװצגדטטצםיק
קינדער.

זײ־אוןלעבןמענטשןװאו
גע■אויךמוזןדארטטצטיק,נצן

באגאנגעןאוןפעלצרןװערן»®כט
שטאנד־דעםפוןטעות׳ן.װערן

װײטערדיקעדיווערןאויס,פונקט
דארפןבאטראכטאוןגעשריבןשורות

ארונטדררײסן,אלםבלויזגיטװצרן
קאנ•אלסנארארונטעררײסןישם

באמערקונגען.קריטישעסטרוקטױוע

דעראיןפלאץגאלדפאדנ־ס
אוןטצאטעראידישןפוןגעשיכטע
איינציק.שטייטמוזיקאידישער

זײנען׳וועלכעאפערעטן,זײנע

ערשטעדיגענומען,גרונטאץ
גײעןאפערצ,אידישצרפון»פרובן

געוױינלצכןדעםפוןארויםװייט
שאפןזייןאיןאפערעטן-זשאנר.

צלצ■טראגישצרהיבש8דאאיז
מענט’

פוןקאמפאזיטאראאלײן
אוןעררײניקטפארנצם,ברײטן8

אוןפאלקלאראידישןךעםפולירט
קינסט•זײןדלרךדורכגײןאיםלאזט

האטצראבצרפריזמצ;לצרישער
גצהאטזינצןאיןגוטשטצגדיק

באשטימטניטאיזשאפןזײן»ז
ליבהאבצר,מוזיקראפינירטצפאר
םוןמאסןברײטעדיפארנאר

פוןפוילןאוןרוםלאנדרומצניצ,
יארהונדצרט.ניינצצנטןפוןסוף

זײןפרימיטיװקײט,זייןדצרפאר
אפ•זײןאוןנאיװיטצטגצקינצלטע

װאולגאריטעט.טצ

םיהאנ•צוװצרק,גאלדפאדנס

״קאל•״שולמית״װצגןזיךדצלט
דארפןככבא״,״בראדצרדוניצ״

אפצ•פאלקםאלסװצרןבאטראכט
דאםאונזפארזײןדארפן1ײרצן,
בײבײשפיל,צוםאיז,צסװאס

ר8פינירטצרעפילדידײטשןדי
גרצ■און״הצנזצלפאלקם-אפער

טצל״

זצלכצאצוהומפצרדינק.פון
קינסט־8מיטצוגײןמצןמוזװצרק

אםי•װצןאוןהכבוד,יראתלצרישן
ל8נגשויןאיזצײטגאלדםאדנםלו

אידישצדאסאיז8נדצרש8ריבער,
געװארן,זיןקולטורצלןאיןלצבן

ריכטונגען8נדצרצגאנץאיןאין
קינסטקולטור-דצראיצטגײט

אידישצדיםוןדארשטלצרישער
קײנצם8לץגאךצםגיט,]08»

אפ•אוןאפצוחוזקןרעכטקײןניט
דאםאוןגאלדפאדן.םוןצושפאטן

גצװארן.גצטאןאיז

האבןמירװאסדאםװײל
לצצטןדצם״8רבצ1״אץגעזען

גצשמ8ק•נישטאגצװצןאיזזוגטיק
פכבא״•״ברפוןק8ריקאטורפילצ

גצ•גיטװצרקזײןהאטגזןלדפ8דן
אץשטימצן,קינדצרפ8רשריבן

הצלדןזײנצםוןכ8ראקטצרןדי
כ8י»ק•קינדצרקײןניטזײנצן
צו־בכבא״״ברזײןװצלןטצרן.

n־8•רײןאוןמוזיק8לישפ8סן
הײםטקינדצר,פ8ראפילו»8טיש

גאמולקצס״שנײ״םוןמ8כןװצלן

פילרצםי-נאךקינדער,דימ׳קצן
8רײןקאפאין8רײנקל8פןטיציצס,

דיאי
מצלאדיצם,דיאיװערטצר,

מצכא־רײןבלויזאיזדאסאבצר
פצד8גא-קינסטלעריש,אבערניש;
דצםאין)אוןקינסטלעריש,גיש

איןשולצ״אידישצרדצרדאךהאט
אלצם(פארגײןגעדארפטמצקסיקא״

דורכ•דצראיזהינזיכטדצםאין
אוןאומפארמײדלעך,גצװעןפ8ל
פארברייטונגצן״,חדשים״דריינאך

גצבוירן.מויזאב8רגדערהאט

איבצר•װצלןמיראיידער

דצרפוןאיינצלרײטןדיצוגײן
איזפרצגן:זיךװילטאויפפירונג,

מאדצרנצרדצראיןניטאט8קע
קינדצר8לגצמיינצראוןאידישער

אויםצרװערקאייןקײןליטצראטור
פרינץ׳,גליקליכצראואײלדסאסק8ר

איןהןגעפינעןקעגעןזאלװאס
אנפירצרש8פטדערפוןאויגןדי

לעצטנסדאךװערןשולע?דערפון
אויפגצפירטאויסיאראייןיאר

דיאיןקיגדצר־פיצסןהצרליכע
פצראײניקטעדיפוןשולןאידישצ
לענ•?;נדצרעאוןפוילןשטאטן,

דצר.

פצרהויפט־פארװאורףדער
פוןאידײעאומגעלונגצנערדער

״ברשול-קינדערדימיטאויפפירן
דערװצרןגעמאכטמוזככבא״

װײלשולצ,דצרפוןלערצרשאפט
געקענטהאטפארװאלטונגדיאויב

נאציא•דעםפוןװערןהינגצריסן
מיטצלעמצנטנאל-פאטריאטישן

קאסצ-צרפאלג,צוםאויסבליק8
לצרצר-פערםא־דעראבערהאט ▼

T T .

טראפדצםשטעלןגעדארפטנאל
פעדאגאגיש-קינסטלערישעדיאויף

קינדצרעפנטליכצרפוןאבאדײטונג
אוןטוצרדיזאלןפארשטעלונג.

צו־דעראיןגעדצנקצןלערער
אזאמתעלעמענטארןדעםקונפט

אויפפירןװצרקבלותקצנעןקינדער
קינדער.פארגצשריבן

שרײבצרדעםװצטקײנער

באשול•ניםשורותדא1יקצדיפון
איןפראגןקאנםערװאטױםאיןדיקן

אבערערציאונג,סעקםועלצרװעגן
טיפןאגעפילטמירהאבןדאך

גצ־האטפאפוםװעןװידצרװילן
איןאויסגוםעראטישןןייןמאכט

אוןדינה,צוערקלערונגליבעױין
האטרוימערשכור׳ערדערװען

זעל•דאםאקטווייטערדיקןאאין
װעג׳ודצראמדאםניטבצגעטאן.

געזעזנײעסדעםװעגז
נאפוראליזאציעפון

ראמױעזל.ב.אדװ,פון

3לי

אירע

געלא1ט1יךהאטכארפוןםונג
אױפפי■גאנצצרדערדורךפילן

מצרפילװאלטןקינדערדירונג:
װעןשפילןפונםגעד.8טהנאה

לעבן,8רײנגעגעבן1יימ׳װאלט
כ8ר8קטע•דארףװאסב8װעגונג,

אנגצ•נישטמ8סן-םצענעם.ריױרן
צרשטןאיןגעװירקטהאבןנצם
ױלבערנערמאדצרנערדצר8קט

קאנטראסטצלםבצנש-לײכטצר,

קאסטױ•אוןאומגעבונגדצרמיט
שטולןראקאקאריאויךװימצן,

דע•דיאקטן.װײטערדיקצדיאין
8לגעמײןאיןױינצןקאר8ציעס

צוגצפאםט.גוטג8נץגצװצן
גצ•האבןװאםקינדערדי

ױינצןאלצאײנצל-ראלןדישפילט
זײ•פ8רלױבהעכסטןדעםװערט

«רײנ•װצלן1ײצרפ8רפלײס,צר
אוןראלן!ייערעאיןטיףדרינגען

דצראויףדיםציפליןױיצרפאר
זײפוןמ8נכעװאםדאםסצצניע.

טר8גיש,װירקןװעלנדיקהאבן,
קינדעראירעאוןבירגערשאסטאירלירן|!ייצרניטאי1קאמיש,גצװירקט

אלגעמײי.פוןס׳איזאזהאלט,איך
אויסלענ•דרםארספצציעלוױכטיקײטנצר

איךלאנד,איןדאװאוינעןװעלכעדער,
נאטוראליזאציע.דער.װעגןשרײבןזאל

נא•רעכשלעךלאנדאיןדאס׳זײנען
אויכלענדער,רימצדאינטצרעסןגרינדעטע

ז״,אריענטירןצורצכטיוימצרס׳איזאון
אזהאפנדיק,״װצג״,פוןשפאלטןדידורך

אינטע•מיטנאכפאלגןױעלןלײצנצרמײנע
נײערדצרװעגןדצרקלערונגעןדירצס

פארארדנונג.

באשטעטיקטהאטפארלאדעבטדער

װעלכערנאטוראליזאציע,פוןגפזעץנײעםא
פאררעכטןגרעסערעאנערקענטאיןשאפס

ספצ•אוןאויסלוגנדערנאטוראליזירטעוי

זײ:עןװעלכעקינדעד•זײערצפארציעל

גאדן¡מצקסיקאנישןאויפןגעױארןגצבוירן
נלעק•דיהאטפארארדנונגאלטצרדצרלויט

בירגצרשאפט,אירםארלוירןפרויסיקאנישצ

אויפ•אןמיטגצהאטחתונההאטזיאויב

דצרקלצרטזײנצןקינדצראירצלצנדער,

נײצדאסאבצראױסלצנדצר,פארגצװארן
פר,ימצקסיקאנישצדיאזפאר,זעטגעזצץ

פאר.נישטסיבות,דאזיקצדיצוליפזאל,

װעלרעזשי,דצרפוןנארשולד,
פארגעשטעלטבײשפילצוםהאטכצ

שװינתיפ•םארט8װיככבא״״בר

קריסטום.יצ1וםטיקן
גצ■האטפארשטעלונגדי

8נטדעקןצוגעלעגנהײטדיגצבן
בײנערװדי8מ8טישןשט8רקן8

)אליעזו־(,אױוקצרױנגצשילצרדי

שי•דיאוןופאפוס(גצרסאןױסף
צו•מעראין)דינהו.שומםקילערן

קינדער־פיצסן,אץװצרק,געפאםטע

מ8טעריאלגוטער8זײױינצן
סצע■אליצ1ר'סרצ1שיםצר.אפאר

שײלאקפאפוס׳צסשט8רבן׳פוןנע
אפ•דעםקריגןנאכןפילאסאפיע-

אנפאנגסדינה׳סאיןדינר,פון1אג

זײןזאלןלאנדאיןירןגצב,זײנצןווצלכצ
מצקסיקאנצר..

סארשײדצנצהאטגעזצץנײצדאס
ןזנצומצרקןנױטיקם׳איזאוןאפטײלונגצן

זײװצןאזאויסלצנדצר,נאטוראליזירטעדי

רצפופ•טצירםיקאנישצרדצרפארלאזןװעלן
איןקומצןצוריקנישטװצלןזײאוןליק

זײפאר•װצלןצײט,יארפינףפוןפארלױף
בירגצרשאפט.זײצרלירן

האסצראזשפראך¡נאציאנאלצדיאלם

רצגירונגב־שסײצרן.ויגעצאלספיבקטלצך

אינםארײןאיזװצלכצצנדצרונגאןנאך
גצריכטלצכעאלצאיןאזאיז,גצזעץנײצם

אינמצרװצנירןדירצקטװצטאױספארשו״צן
אויטארי•דיבאאויסצרןימיניםטצרייםדצר

דצרמאכט.פצדצראלצרדצרפוןטצרן
פולקאמצהאבןװצטמיניסטצרױםאויםערן

אפצוא•אדצרבאװיליקןצופצפדלמעכטיץנג

פוןאײנזעןיטןלראליזי־טצ:אטדי־וארפן
אדנדניס■דצרנראנטצרדצדןפזבאאמטצדי

בױרא.טראטיװצר

פונסאינטצרװצנץדירצקטצוי

טדיג1נאל1אלצאיןמיניסטצריוםאויסצרן
צװצקנליטןאיזמאכט,פצדעראלצרדצרםון
פארראליזאציצנאטדיבאשרצנקצןצו

מצק■דיװילןפאקומצןװצלכצאויסלצנדער,

פארפאטצנעצוליבבירגצרשאפטסיקאנישצ

צילן.

בירנצראױףדצקלאראציציצדצ
מאלדרײפארצפנטלצכטװצרןװצטשאפט

רצגירונגס•טעגלצכצראפיציצלצר,דצראין

דערפוןצײטונגאאיןאויןװיצײטונג,
צולינקאםטנדיק,צירקולאציצ,גרעסטצר

אהצר.naװיאפצאלמצרדצם׳

לײענצרמײנצפוןאימיצצדאויב
דא•דצסװצצןאײנצלהײטןמצרפארלאנגט

אויפןשר׳ייצןצרקצןגצזצץ,נײעםזיקן
פאםט•«בײלײגנדיקרצדאקציצ,פוןאדרצם

צנטפצר.אויףמארקצ,

פאובתכןאן
(9זײסיםון)םוף

אװיגעדאנק,שנעלערא
מח...איןדורכנעלאפןאיראיז

פארפרײד..אויפגעלױכטןהאבןארנן
אירעפארנעיטטא:עןא־זתפיכזזרי

דאסלױכשנדיקעראטאג...יױאאױנ;,
װערן...כיקױםו.עטגליקגעהאפכע

עיל..כערלעאוןאײנציקעררער
האנט,דיאױפנעהױבןהאטזי

מ־טפױסטא־זדיצוואמע.נער,װע.׳;ט
יטטארקןאזיהאטכהותלע-יגערי
’כ־ױב...ועראי;נעטאןזע;

נלאזהאיןיטטיקערריצעפ־אכענע
נעקל^פערי'אוןנע־לאננהילכ־קסיט
גראט־שטײנעינעשאםןצע׳טיטזיך

אןנעדארטןאירזיךסיהאטא־יןאר...
דישט־קערוױיזא1ױצעפאלטיאס

האטװאסױא:ט,הארטעמרכזיכט־קע,
•פאריטטעלט••גליקצוםײעגדעםאיר

געבליבןאױעלנטאיראן
פיס...א־רעבאפ־צלטער

צע•א'נ;

זײנצןנאטוראליזאציצדצרפאר

אױסגצריכטלעכעצװײגצװארןבאשטימט
דיאוןפריװיליגירטצאאײנצפארשונגצן,

פריװיליגירטצדיגצװיינלצכצ.אצװײטצ

אנצריװצרןװעלןװצלכצדי,פארזײןװעט
אויפבוי׳דצראיןמיטהצלפןזײאזקצנט,

אויםלצנדצריצנצו¡.ד.לאנד,פוןאונג

טראנס•דיטאן;פוןראפגעפאלן
געניגנדניטגעװצןאי1קריפציע

גע•ניטמתיקאלישס׳אי1אויבאון
צםאיזקצטאםטראפע,8ציקומצן

אוןפעבטערדערד8נק8בלײז
די•פונסהאנטריטמישצרױיצר

גצ•האטװאםאיװקצרה׳ריגענט,

!יךס׳האטװאס8לץראטעװעט
דיםוןױנגעןדצםװעגןגצלאץ.

פוןאויסנצם>מיטאײנצלםצליסטן,
שילערןדצראוןאיװקער1יונגןדי?בוצופ'אגעגרויסעאם׳איזאון

רײדן״.ניטבצםצרלאמירשומסקי(יײײײ»ייאײיײמינדטרדיטאהי

8ראוןענערגיצפיל81וי

אר7ס?עגדער•¡¡¿ע.»>.«׳ס-י/—ןi«--״■
האנדל,איציאינדו־טריצשאפן1ײנצ]1װצלכעתפיסהאי]סצצנצ

פאלקפארןװא.ילטאטןגצװיסענרצנגטװ<(סמאמצנטןײצרטפולצאײנציקצדי
אןןנט דיפוןנוצן.םאציאלן;ןנזצצװדיקןאןאוןיי1

זײאזפאדצרן,נלצןװצטפצרזאנצןדאזיקע'שוחט״ארקצסטצרדצר
אויפנעטןןהאגןזײװאסבאװײזןןאלןגעוועןאיז?צנ1<מיינצמירקוילצט

מיטןצהאמצנגעשפילטװײניק
א-אפטגאנץאי1כארדצרכאר;

ציאוןזאךאויבנדצרמאנטצרדצרגעבנ
מצקםי•איןלצגאלארײנגצקומצןזײנצןזײ

צואויםפארשונ;,געװײבלצכצרדצרצוקצ.

דיגצהצרןװצטגירגצרשאפט,באקומצן
״גצװײנ-שוין:זאגטאלײןנאמצןדצרװאפ

אױ•איןדצקלאראציצדיאנגצבנריקלצכע״,
אדמי•דצראיןנישטאוןםצרן-מיניםטצרױם

דצראיצט¡ביזװימאכטניםטראטיװצר

1שפאנישרײדןקצנצןדארףדצקלאראנט

דעםברענגעןװילביאלילן
א״יןייןוביראגאטשעװער

ביאליק,נחמןחײםאײדצר—ריגא.

אפ•איזפאצט,אידישער;אצ־אנאלצרדצר

אויףגצװצןאיזצרװאוריגא,פוןגעפארן
ראגאטשעװערדצםבאתכטצרבאזוך,האטא

דעםפוןגצװארןנתפעלאזויאיזאוןרבי
אנצופאנ•זיךקלײבטצראזגא1נותרבי׳ם

קײןאיםאראפצוברצבגעןבאװצגונגאגצן
ישראל.ארץ

״מןןרגןפארןאינטערװױאןאין
דצראזצרקלצרט,פיאליקהאט:שורנאל״

צוגאונותגצנוקהאטרביראגאטשצװצר

רגידצראײנשטײנם.צרוייניישטײןקענצן
בבליש־סדצםאויסװעגיקאויףקלזןראיז

זײצרצאלצמיטירושלמיש״סדצפאון
איפצרמענטש•זײנצןידיצותזײנצמפרשים.

פאראינטערצםירטאיזװאםדעראוןלצנצ?
קילטוראידישצראוןגעשיכטצאידישצראין

אינפאר•פילאזוירגיןדצםפוןקריגןקצן
צנציק■אןפוןקריגןקצןערװימאציצס

לןןפצדיע.

דעםנאראקטצריזירטהאטביאליק
בדרא״,»חדאאלםרבי׳ןראגאטשע־וצר

נע־׳שטײןזיאיזבאפדידיקטעא
באפרי-אאוןנערו.עאייטעא:דיב;,

ליכטיקעראװענ,נ״עראריקטע...
וז־ואט

אױנן

אירעםאראױסגעטפרייטזיך

זאקאפעםוןאייננטימערדער
געססאלעאיםנאךארױפנעלאפ;,

קו-געמאבטהאטערגעפילדער;סיט
ריבאפרױדעראעעכאפטאוןלות

געטרײבלט¡איראקאקםלען

אומגליקלעךםיךהאסטדו-
האטהוכדערטערגאנצעראנעמאכם...

אױס-דיבאצאלגעקאסט-..מיךדאס
נעלאבענע!.-

״טכור׳ע!;..ײ-.א

נדט־גענעז..א-
געליארעמט,האבןאירארוםאלע

שרעקפארהאבןאגדערעגע׳טויע;;
דיטו..אאיןאפנעתקסזיך

נע.זיהאס—איך...נ״טט-

האבאיךנייטטאױםשרייען,װאלט
מײןהונ־נאר׳עױב...דיאױסגע־זאקט

פאר-אבאגאננעןאיזהונגערגער...

—pina
האנטאדערפילטדהאטפלוצלינג

הארטעקאלטע,אאוןאקםלאיראף
אױ־אירעאיןאפנעקלונגעןהאטשטים

עק:

װאונשאײעראיךקעןאיצט־
דערפילן.

אנטלועגןאומגעדרײט.זיךהאטזי
מיספאליציאנטרערנדשטאנעןאיזאיר

בליק;:באפעלערישע׳טטרעננע,
קוםטיו

אפנעלעבטע׳שװאר-שטילע,איבער

טונקעלעצוױיגעגאנגעןזײנעןגאםןצע
אוןנעזעץפוןהיטערדערנעשטאלטך.

הונגער•-פארברדכערדער

בײזײןגצדארפטקינדערדיטאקי.
פארלויף¡איןסצענצם1צלכצבײא

אפילוװצןםצקם,חדשים.דרײפון
בלײבטגצשילדערט,גראטצםק

סעקם.

װאסאןמאמצנטדעםפון
שול•מיטאויפפירןפוןאידײעדי

לכתחילהאי1״ברככבא״,קינדער
ױינעןגעלונגצנצ,ניט8גצװען

אוןרצ!שידצרפוןאויפג8בןדי
גצ׳לײטונגמי1יק8לישצרדערפון

שװצר.אויםערגצװאוינליךװארן
אפ•ניטדעריבצר1יךװצלןמיר

רצ•דערװאסדצםאויףשטעלן
מוױק8לישצרדצראוןזשיםער
אויפ■גצקענטניטהאבןלײטצר

דאםאנמצרקןבלוי1נארטאן,
געקאנטאוןגצד8רפטס׳האטװאס

װצרן.גצטאן

ערשטןאיןהאטכארדער
אויסגע•זײןגצז־8רפטניטאקט

ל8נגעצװײאויףמומיעסװי!צצט
גצד8רפטהאטנארבענק,מאדערנצ

פאלקסטרױצרנדעפארשטצלן
רצ1שיסצרישערדאױקצרמ8םן,דער
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רעװליאוןדצרארײנגעלייגטביצט

פא־גצלונגען,״אפער8ציצט8ט:

געשטארבן״.ציענט

רעדאקציע:םוןבאמצרקונג
אײנשטינישט!צנעןמיר

קאה8ן׳סח׳פוןאײניקע,מיטמיק
איןװעלןמיראױספירונגען,

פ8רפלאץגצבןנומערנאנטסטן
מײנוגגצן8נדערצ

מאושעװעו
טאפיצעועוײ

r>־ףי״-ן״V'r׳־״״־׳־ו״־״־ו•
ה8לדערצובאציאונגאיןפעלער,גצװיסגצלינגצן.ניטקצןדאםאין

מאדצרנעפוןאויםװאלגרױסער
איךרעפצראציאנצסקאזצטקעס,

8לער•ב8שטעלונגאויףאויךמאך
ארבעט.טצפיצערסקצלײ

3מארי8כעסוסבעער

מעלחנגען
מיטגלידערדי

8רײנצוגעבעטןװערןפראװינץ
װאסמיטגלידם-אפצאל1ײערשיקן

נײ-יאר.בי1שולדיק!צנעןזײ
דצרפרא•פוןמיטגלידצר-

קאנ-שליסןד8רפןװצלכצװינץ
5רבעטצר,!ייערעמיטטראקטן

אײנצל•נאךװצנדןזיךקענצן
דצםצוליבקאמצר,דעראיןהײטן
ארבצטפילפאר!צעןמירװאס

אױקאנטראקטן,דא1יקעדיב8
זאלןמיטגלידעודי18געװאונשן

קאנ•דימאכןצואנהויבןגלײך
מאכןצוי8ט18םאי1עםטר8קטן.

םוןפ8רלױףאיןקאנטראקטןדי
.1932י8ני8רחודש

אונטצר•םירטק8מערדי-

װצל•ױריםט8מיטהאנדלונגען
מיטאפגעבןספעציצלזיך1אלכער

קאנטר8קטן.דאױקעדימ8כן

פ8רד<8נדטק8מערדי-

זאלןװצלכפדאקטויריםמיטאויך
אויפױכטמעדיצינישעדיהאבן

מיט•דיפון8רבעטערדיאויףדצרפון
ק8מער.דערםוןיגלידצר

י8רפןענינים8לצ-־װעגן
4פוןװענדןמיטגלידערדיזיך
מ.נ.6בי1

אד•דערדערשינצןם׳אי!-
קאמער.דצרפוןרעהן-בוך

מיט■אונ1צרצבעטןמיר-
8לעמיטזיךבאנוצןצוגלידער

קאמער.דערפוןדעפארטאמצנטן
דינעןצואי1צװעקאונ1צרװײל

הינ1יכטן.8לעאיןמיטגלידערדי

מיטגלידס■פארןמיטגלידיצדער

קאמערדיאויםגיצןקעןאפצאל
אדמיניס•ױרידישצ1ײנעאלצצו

צװעקן.אינפארמאציעאוןטראטיװע

ױבילעאוםערשטןצום-
דערפוןעקױסטעגץדצרםון

צוגעגרײטװצדטהאנדלס-קאמצר,

סור•גרױסעמיטפצםט-אװנטא
פריזן.

איןמיטגלידער-װערט

לןאמעויאידישערדעו

דעראיןמיטגלידאזײן
שפארןהײסט?ןאמער,אידישער

ועראיןאוןצײט,אוןגעלט
פועסטיששאפןצײטזעלבער

ועפועזענ■אפיציעלעאאון

?¡א-גאנצערדעופאוטאנץ

לאניע.



20זייטמעגדער1932יצנואר1פרײטיק,

הילפס־אידישןפון
פאףין

ןװינוװנגעז,אוןדאניוען

אינזעראױםמירדריקןדערמיט
האבןװעלכעפעחאנעןאלעדידאנק

דיהילםס־םארײן■פארןבי־געיצשײערט
חתונה■דעראױףפעזאם87פוןםומע

איסאקאוןקאמאראװכק,אנא׳פון
פ.י.,נע-72רעצעמבערדעםב1אס

אוןק־נגר.מ.הערןדירורךזאמלש
״װעג״.פון)רער.ראזענפערגמ.

קרומהאלץפ.,25םאסנאװיטשל.
רעזניק,5׳טולץ,5װערביצקיב.,10

ב.,3װערביצקי,2גאנזאלעס,3

,3לעװינשטײןמ.,2לעװינשטײן
בלאט,2נעדװדעאװיטש,3קאגאן

מ.גרופע:דיאון,3עפשטײן,1
דארשאן.מ.עפלשטײן,ל.לצםק,

פעז.20-ראסטנבערגאוןיאלאן
פעז.87-טאטאל

הערןרידאנקאונזער
בארצראוןליפשיץבורשטײן,

42.60פוןסונזצדיזאמלצןםארן
מינדלין.פוןחתונהדערבײ

יעקבאוןקינגר.מ.ה״הדי
דעראויףזאמלצןפארןהאלפערן

10פוןסומצדיברויןחזונהפון
פצזצס.

שצנ׳-מאזציקאהערןדי
םומצדיזאמלצןפארןקצװיטש

פוןחתונהדצראויףפצז.12פון
קרצמער.-באס

דאגקצפנטלצכןאונזער
פוןסטאװטשאנסקיי.ה׳דצם

מיטגלידצרשאפןפארןטאמפיקא,
װצלכצםוןפארײןהילפםפארן

סומצדיגלײכצײטיקקױיטירןמ־ר
פצרזאנצןאלצ>דיפעז.127/0

רצםױוצסבאזונדערצקריגןװצלן
גרי־בצניטאגצלט(.דצםאױף

גאט•אוןםוסיןפעו״6טשעװסקי
,3מ.שידלא,3לאןש.,5ריין

קאפלאןנ.,3רובינשטײןד.צ.
ראבצרטא,3שצרװיןברידצר,4

אזאני
אלטשו•אוןװײנשטאק,?

,6ראפאליןקלײנבערגאן,6לצר
וײינ־,1מאנדלבוים,1רײנהארדט

,4.50םטאליקאװיטש,2טראב
ציבאװאי

,6ראפאליןמאקם,2
קור•-אקון,7ציבאװאירײוצ

לאנדסקי
ל8ןס•,2װאקםמאן,6

םצילאקמ.,2טאבאנקצװיטש,6
דניאלאון4זארצםאנטא.15

פצז.127.50טאטאל.2סיצלאק

פוןאידןאלצבצטןמיר
בײשפילדצםנאכצוטאןפראװינץ

שאפןאוןסטאװטשאנםקיי.ה־םון
הילפם•אידישןפארןמיטגלידער

מעקסיקע.איןפארײן

סעק־עטארי3יט.

ZHU--'־:׳¡*¡«—׳־־׳■~־r;

באלןאנטמאבובג
זיךס׳האטאזבאקאנטמאכןמיר

צװצקמיטןגרופצאגצגרינדצט
אױףביחאזביראנאךאפצופארן

בא■צואינפארמאציצםעוד־אונעט.

גא■ה׳פוןשנײדצרײאיןקומצן
אברצגאן3גאנסאלעסלואיסלצק,

אװנט.7ביז5פון
די

ד.ח51-טןביזןדויערטרצגיסט.

Alzate

1 2 2

לןאמעואױישעודעראין^אנפעוענץא
געזעץאובעטװעגן

7טןדצםדאנצרשטיק,קומנדן
פארקומצןװעטאװנט9ח.ד.

הטעמצ:דעראיבעררצםצרירן
אדװאקאטןאײניקצאוןװצרלינםקי

אלצװערןגצגעבןאויךס׳װצלן
פוןיצדצרװאםאינפארמאציעם

בצטן.װעטפובליקום

ױננטאיד.דצרפוןלאק8לאין
דצרדורךאײנגצארדנטגצז״

קאנפצרצנץ8ק8מער,אידישצר
ם׳װצלןגצזעץ.ארבצטנײעםװצגן

פרל.פוןחתונהדערצו

ןרעמערש.ה׳מיטנאסי.
מזל-םובהארציקןאונזער

פןרטמאן.םאמיליע

באניעװאלןרעמערשמחה
חמונת-געחאס,

.1931דצצעמבער72-ט;דעםזונטיק

מיר.דאנקעןגעםטאלע

^רעמערשמחהפיײנטאונזצר
באסיעװאפרל.מיטחתונהזײןצו

צוזאמענלעצן.גליקלעךא

פאמיליע.אוןג״ץױסףחײם

באסיעװאפרל.דצרבאגריםןמיר

^רעמערשמחהה׳מיטחתונהצי»יי

פאמיליע.אוןמאסעיקז¡ל.

שװעגערןאוןשװצסטעראונזער

ועכטמאןבעלא
ה׳מיטחיוונהאירצו

בואזסימאז
צחאמענלעבןזײעראיןגליקפיל

טשאנםטקןןװםקימאיר

קינדער.אוןפרוי

רעכטמאזבעלאנראזסימאן
חתונח־געהאט

.1931דעצע-־ינער72־טןדצםזונטיק

מיר.דאנקעןגעסטאלצ

צרא1שװאגער״סימאןאונזערמזל-טוב!
ועכטמאזנעלאפרל.מיטחתונהזײןצו

זײןבאצירטצלומעןמיטלצבנסװעגזײצרזןןל
אוןקינד.פר,יבצצר,מאנוצללואיס

Í פרנםהזזיכעועאוןװאילןעא
■גוט-אײנגצאר•אאיבצרזיךגיטמצקםיקצפוןאפפארןצוליב קל־צנטצלצאײנגצפירטצראןמיטרצסטאראןכשר׳צרדנטצר

ביליק.זצצר

װעג״״דעראדמיניסטראציצאיןנאכפרעגן
i xr~=z
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Dentitas: Treinta años de práctica en®
Eurupa. ®

Clínica Dentul Av. Uru¿uiiy 3 Eri. 3-37-86®
MEXICO, O. F. ®

®
מאשינצן.טצכנישצמאדצרנסטצדימיטארבצטןמיר@
אונזצרמיטצופרידןשטצנדיקזצנצןקליצנמןאונזערע®

פינקטלצכצקוראציע,שנצלצאיז:סיסטצםאונזצר®ארבצט,װײל

פרײזן.מעסיקצאון®באהאנדלונג

®
1932יארדערפאלגרײךאפרײנטאוןקליצנטןאונזערצװינשןמיר

®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®
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כתודעםמיטתװהספר«

עלטצר.גוטעאאוןימיםאריכתאירװינטשןמיראון

Hישראל״.״נדחיפוןפארװאלט1נגדי||
te^tei&ia^te^te^zs^te^teartesrzesrtear

.¿ms► *as*,

jtאױףמצמבערםאונזצרעב»אנטשולדיקונגמירבצטן
Jצודערהאלטןנישטהאבןזײװאםדצפאראנקלאגעזײצר!
ףמיר,דצרקלצרןהבית,חנוכתצוםאײנלאדונגאונזערצײטדצר*ן
Lאדרצםן•פוןמיספארשטצנדנישאצוליבגעשצןאיזדאסאזJ
r.ישרײבצר

״נדחי-ישראל״.םוןפארװאלטונגדי

-swn־׳-**r״־es־r־־־ ׳שיר־יטמד־^c«׳*ד־
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FABRICA DE ROPA INTERIOR
DE PUNTO

Eric.
6 01-80
MEXICO, D F

Fabricamos toda cía'
se de Ropa Interior de
popotillo fino, de alsodón
para damas, caballeros.

Especialidad en ropa de Tsfiños.
Los precios mas baios. Pida Ud.

Envíos 6. ©. O.
אוןפאפאעיאפזןאונטערװעש,פוןסארמןאלעפאבריציו־ןנדר

אויםאר•פײנסטעדיקינדצר,אוןמענערראמעי,פאריערםע
נאהאנדלמנ.ראיעלצפרײזן.ביליקסטעויצובעטונג

S

m

אי־דערבאקלובױגנטפון
שולע.דישער

יאנו»רשטןדצםזונטיק
פארקו•װצטנאכמיטאג,3פונקט

ױ•איד.דצרפוןלאקאלאיןמצן
די,15ט&קוב8גצזצלשצפטגצנט

פאר־עלטצרןאלגצמײנעצרשטצ
האבןװאסצלטצרןאלצז8מלונג.

ײ•איןקיגדצרזײצרצםארשריבן
דצראויףזײןדארפןקלוב,גצנט

בא•ם׳װצלןװאופארזאמלונג
צרשט-פוןפראגןװערןהאנדלט

װיכטיקײט.קלאםיקצר

גײצןאידישפצרקורסןדי
װאך,איןמאל3פינקטלצךאן

פרײטיק.אוןמיטװאךמאנטיק,
גרויסגצמאכטהאבןקינדצראלצ

לצונצן.זײצראיןפארשריט

תילןוז־טעות
ארײנ•איזגומערפאריקןאין

טצותפ8רדריסלצכצראגצפ8לן
ליק•דצרפוןמצלדונגדצראין

קלײנהצנד•פוןוױדאציצ-קאמיסיצ
דצראויף8נשט8ט;לצר-פארײן.

גצקומצןנארזײנצןפ8רזאמלונג
די

אויףזײן:דארףמיטגלידצר,
גצ■נארזײנצןפארזאמלונגדצר

מיטגלידצר.דרײקומצן

מעלןסי^עןאיןאידןאלעצן

בא^אנטמ^כובג
אנונג!nגאוהאבןװעלכעאחיסאגודתפוןאײניןןע

מיטדײן,אוןהװאהמורהאפוןזיךפאדערטעסװאסנישט
עס'וועזאזשוע^ןזיןװעלכעפעוזאנעזאײני^עפוןהילל*דער
דעםפקסױםזאלװעלכעוובאמע^סי^ע7|ײןקןומעזװעט

מע^■איזבאפע^עװנגאידישעודערפוןשיכטזאלעפוזװערן
האנןי^לי־^ודש-ניזנעס,זײערעבוענגעזשאחעסװעטסי^ע,

וועלנעוהװאה,מװהאתדײזאפאוױנגנמאזאאױפגענומעז
פוןףיןסמיכה2יקנישטהאטזאגארערדעוצו,ואוינישטאיז

פראטעסטױןדאחפשטעלע,אזאפאונעמעןצורבניםבאװאוסטע
נאפעל•אידישערדערשאדןברענגטװאסטאטאזאקעגזמיר

אנעו^ענעןנישטמע^סי^עפוןאיחאלעראטזמױאוןקערונג
אונםערשריפטזײזגעבזנישטזאלאײןפון^יינעראוןדײז,דעס
װײלפאדעח•אײךפחװעלזפעחאנעזכתבװאסגעװיסעאאױײ
פאלעסטינעפוןרבניםגרעסטעדימיטפארבינדונגאיןזענעזמיר
צופוױןזאלװאסרנאשיקזאונזזאלזזײכדיױואפ,אח

מעןסיןעאיזבאפעל^עחנגאידישערדערפון^לאסןאלעשטעלן

אכטונג.•מיט

״גדחי-ישואל״,פחפארװאלטועדי

!«!
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