
לווין מ. דזשאזן«
למשרת מעמד הוא

נידיורס של העירוניים חשבונות על מטונה
 "נא־דיעל" המכונה מפלגתית הבלתי האגודה ממעש

לראש־העיר. מוריס ניובולד אח שהעמידה

----------->$<------------

 ההוצאות כל על משגיה הוא מאד. היא השובה השכונות על הטמונה משרת
 שלש לו יש עסטימייט", אוו ה״באורד של "הדעות" עשרה ומשש העיר, של וההכנסות

 ונאמן. ישר מוסרי, אופי בעל איש להיות צריך כזו משרה התופס שהאיש מובן "דעות".
 קרוב מוציאה גיו־יורק שעירית לדעת, די זו, משרה של חשיבותה על מושג לתת בכדי
העירונית. ההנהלה למטרות יום בכל דולר מיליונים לשני

 בברונכס, המסים על ממונה משרת רבות שנים זה התופס ץ,1לו מ. *דזשאזן
 ווייז, הד״ר של מיסודו לדת המכון של המפקחים ראש הוא בניו־יורק, העיריה מטעם

 צדקה במוסדות חשוב ציבורי עסקן הוא לווין מר המנוח. מק יוליאן השופט של במקומו
הבריות. כל על ומכובד מפלגתי בלתי הוא יהודיות. ודתיות תרבותיות ובאגודות

 והגדול הראשון בית־הוצאת־הספרים
 אמריקה ביהדות ביותר

א.2 פרבלישיבג בלו!
שנה 92 במשך עברית לתרבות מרכז

י. נ. ,1 ניו־יורק מערכה 31 רחוכ 31

וושובגז! וזודנווז
 האמריקאית כסוכנות קומסאני, סובלישינג כלוף

 הוצאת־הספרים של והמיוחדת היחידה
 הגדולה הארץ־ישראלית

 סוק הרב טוסד
 של הראשון הגדול המשלוח את כקרוס לקבל עומדת

 ספדי ושאר המפורסמים התורניים הספרים
עיה״ק. כירושלים קוק" הרב "מוסד

 החדשה, העכרית הספרות של כיותר גדול מכחד
 ספרים כארץ־ישראל, עתה זה שהופיעו הספרים
 ספרי דרוש, ספרי מחזורים, מציאות ויקרי עתיקים

וכו׳. תפילין טליתים, ולימוד, חינוך
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קי״ט(. )שבת דב\ .בית פזל וויוועות בפיביל אלא תתביית תפגלת אי\ ב״ה.

להורים קורא קול
המזרחי יד על החרדי וךהחינ ועד «"ט

ברוח! ונחזק נגדל מהרבה, מעט נשארנו
 מישראל לאדם אסור עטנו, הושבר אשר הגדול השבר על בבכי סמדר שהלב בשעה

 מאכסיטאלי עברי חינוך לתת היהדות, חיזוק של הקרושה העבודה םן ידיו להרפות
 חז״ל במסורת ושנוי בחורה ככתוב ישראל, בנצח האמונה את בלבם ולנטוע לילדיו

שנים. אלפי במשך עמנו תולדות בכל ומשולש
הילד כחינוך תלוי האומה של עתידה

 תחייתנו, רוח ועל־פי היהדות רוח על־פי ולאומי, יהודי־מסורתי חינוך המתחנך מישראל, ילד כל
 שעה. ובכל עת בכל לסמוך עמנו יוכל שעליו קיומנו, להמשך מבצר שישמש לו מובטח

 של החתוך כמוסדות ניתן כזה חינוך
 המזרחי יד על החרדי החינוך ועד

 מבתי באחד ילדיכם רשמו החדש, זמן־הליטוד פתיחת עם עתה, יהודים, הורים
 אתם מזכים המזרחי. יד על החרדי החינוך בועד הקשורים והישיבות תלמוז-התורה

באמריקה. ויהדות תורה חיי בזה אתם ומחזקים מובהק יהודי בחינוך ילדיכם את בזה
וציון, תורה בברכת

הרידעודודים ופד ד יו" מקלר, ל. ד. ופזיא חוסמאן, יעקכ *ד״ו הרכ
וזוהר מרגלית, יגהק וזפופצוז ר יו" חורגין, סינחם ד״ר

הזזרדי התעה־ לגנור התבתפגת ישיבות
 לנערות אקאדמי ישיבה

 י. נ. ברונכם, «גניו, סורים 1011
 סולובייטשיק משה ר׳ ישיבת

 י. נ. נישולאם, סט. וסדרת 180 רחוב
 ואמונה תורה ישיבת

י. נ. ברוננם, אווניו, שוסונוולט 1270
 קאנוויץ יוסח ר׳ ישיבת

 ניו־יורש חנרי, רחוב 813
 קווינם דסנטראל ישיבה

 א. ל. רוסאסיישא, ,100 רחוב 9021
 אקאדמי היברי רש״י

סאס. בוסטון,
 ישראל בני עדת ישיבת

או. סליוולאנר, אוו., ווסטסטטר 10417

המערב ישיבת
 אנג׳ילם לום סט., בריר נורט 233

 איילאנד דלונג ישיבה
 א. ל. ראסוביי, פאר סם., 19 ביסס 204

נוארק אר ישיבה
 דוס. נ. גוארש, אוו., שלינטון 709

 יהודה בית ישיבת
 וואסיננטוו וו. נ. סם. דישטייטור 1202

דפטרסון יבנה ישיבת
 דוס. נ. ,1םםרםו ,11 רחוב רחוב 427

 מוריה ישיבת
 שליוולנד ראוד, אטפאיר 1שר סופיריור

ברונזוויק דניו מוריה ישיבת
דוס. נ. ניו־ברונזוויש, סם., ליברטי 1

 ההררי הח־יגגך יגער ץשגרים2ה תגרה תלתה־ בתי
ישראל בני דטרכז תלמור־תורה  תלמור־תורה סיסטרהוד נייט סי

 א״לאנד שוני אוו., טוירסייד 2301
 תלמוד־תורה אחים עזרת

 י. נ. כרושליו, ניפורט, רחוב 144
 פלטבוש אח ספרד תלמוד־תורה

 ברושלין אווגיו, איילאנר שוני 1593
 תלמוד־תורה סוסייטי ליידיס

 י. נ. ברושליו, אווניו, טארסי 109
 דפלטבוש הצעיר ישראל

 ברושליו דוסיי, ואווניו אווניו איילאנר שוני
 דפלטבוש אחים אהבת ת״ת
 י. נ. כרושלין, סט., 37 א. 203

 ישראל משכן תלטוד־תורה
 א. ל. דוסאסיישא, ,150 רחוב 9502

 אמונה שומרי תלמוד־תורה
י. נ. ברושליו, Л0 רחוב 1803
 סנטר דזשואיש ביטש מנהטן

 י. נ. ברושליז, אווניו, אנד ווסט 00
 פארק דמייפלטון הצעיר ישראל

 י. נ. ברושליו, Л5 רחוב 2225
 ביי דבדבורד הצעיר ישראל

 י. נ. ברושליז, ,*.יו אווניו 2519
 דפלטבוש תלטוד־תורה

ברושליו אוו., איילאנד שוני 1305

 י. נ. ברושליו, אווניו, 4 — 5318
 היל דריטשטונד היהודי המרכז

 היל. ריטסטונד אוו., 103ו־ סט. 117
 אינסטיטוט הלל בית

 ניו־יורש סט., 95 ווסט 125
 סנטר דזש. פארק קורטלאנד וואן
 י. נ. סאוט, פארש שורטלאנר וואו 80

דקונקורם הצעיר ישראל
 י. נ. ברונכם, אווניו, וואלטאו 1015

 תלמוד־תורה טרימונט
 י. נ. ברוננם, אווניו, וואסיננטו! 1786

 אינסטיטוט היברו וורנון מט.
 י. נ. וורנוו, טאונט ו, י נ אוו 8 סאום 10

 אמבוי דפרט תלמוד־תורה
 דוס. ב אטבוי, פרט אוו., סריסו! 316

 מיין דפורטלאנד, תלמוד־תורה
 1םיי פורטלאנר, סט., פוירל 116

 נרשן דוד בית תלמוד־תורה
ברושלי! אווניו, ניו־יורש 450

יעקב בית
ביסס סיאסי, אווניו, וואסיגנטון 811



ה״בצרון" למען חברה
 אנו ונם החתימה, דמי את העתונים כל העלו המלחמה מצב מפאת ההדפסה יוקר ספני

 דמי־החתימה, ממדת בכפלים עולה הירחון הוצאת כי זאת, לעשות צריכים היינו בהכרח
 הקוראים מן שהרבה כפי אולם כעת. לנו עולה חוברת שכל ההוצאה גודל לעומת כאין שכמוהם

 קוראים אלפי בין נפוץ ויהא נפש, לכל שווה יהא שהירחון בכלל ובחפצנו עברים, סורים הם
 זה תמורת אבל לשנה. דולרים חמשה הקודם, החתימה מחיר את להשאיר החלטנו עברים,
 בפועל חבר להיות בכדי אולם בכח, חבר הוא חותם כל ה״בצרון". למען חברה ליסד החלטנו

 ידו אין אם חותמים, שגי עוד לפחות לרכוש או נוספים, דולרים חמשה חברות דמי לשלם עליו
 אחוז וחמשה עשרים של הנחה לקבל הזכות תהיה חבר לכל דולרים. חמשה עוד להוציא כשנת
 הספר את חנם חבר כל יקבל זה מלבד זכרונות". ו״מסכת ההלכה" "תולדות רב־צעיר מספרי

 שיופיע דמשק שלמה מאת "בגורלי" הספר את או הופיע, שכבר רב־צעיר מאת ציון" "בשערי
בקרוב.
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I Chemical & Bacteriological Luxuiw״,

J ולכאקטריולוגיה להיטיה מעכדה  

1018 East 163rd St. New York City 
TeL DAyton 9—0857

החגים אוצר
 ומסורות ערכין שינוי משום בו יש מדעי, חיבור
 והדת. התורה על־פי החג של האמתי מובנו את מוכיח

 היה לא בקריאתו. חייבים הרבנים, ביחוד יהודי, כל
והחוקר הגאון ידי מעשה מעולם• הזה כבושם

RABBI N. WOLF
556 Seventh Ave.. New York City

82.00 ניסור, 600 גהררת, בכריכת

EX-LAX
Th• Chocolated Laxative
Ex-Lax acts gently, but thor
oughly. Not too strong, not too 
mild—it’s the “Happy Medium” 
laxative! ... Its effectiveness 
and pleasant taste have made 
Ex-Lax America's most popu
lar laxative — the favorite of 
children as well as grown-ups.

AT AU DRUG STORES M 10s AND 25c SIZES

At a precaution ute only at directed

 מבוקבקים כרמל יינות
 לציון ראשו! בייקבי

 הברית לארצות הראשית הסוכנות אצל

קובלסקי מ. י.
PALESTINE HOUSE

10 West 28th Street Yorit
LExington 2—6263
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