


פרײנט: טײערע

כאר פאלקס ײדישעו ועטוױסעו דער
 סעזאן יערליכן טן27 זײן אין ארײן טרעט

געגרינדעט. זיך האט ער זינט

ט פערטל א װי מער פאר הונדער שע אונדזערע באדינט מיר האבן יאר־  ײדי

 ארגא־ פאר אויך און קאנצערטן צו ליד״, פאלקם ״ײדישע דאם זינגען מיט מאםן

 דאם שטאלץ, מיט זאגן מעגן מיר אײנגעלאדן. אונדז האבן װעלכע ניזאציעם,

 בכבודיקן א שטאט, אין דא זיך, פאר דערװארבן האט כאר פאלקם ײדישער דער

 םםע־ און, געזאנג כאראלע ליב האבן װעלכע די הויך שאצן מיר און נאמען.

ליד״. פאלקם ״ײדיש דאם ציעל,

 אונדזער אויםבעםערן פאר פלאץ נאך דא איז עם אז זיך, ם׳פארשטײט

רעפערטואר. אונדזער שטופע העכערער א צו ברענגען און געזאנג

 פארשטארקן צו בלוט נײע אין אימער זיך מיר נויטיגן טאקע דעם, צוליב

 דעריבער און טײער. און ליב אזוי אונדז איז װאם ארבעט, אונדזער און אונדז

טרעטן צו הארציק זײער אײך אײנלאדן פרײהײט די זיך מיר נעמען  אין ארײנ

 האבן ליב װעט איר דאם אײך, פארזיכערן מיר כאר. אונדזער פון רײען די

 זײן און פארגעניגן גרוים געפינען װעט איר און געזאנג, פאלקם ײדיש אונדזער

כאר. אונדזער אין מיטגליד א זײן צו צופרידן

Dear Friends:

THE DETROIT JEWISH FOLK CHORUS
entered the 27th season since its foundation.

For more than a quarter-century we have served our community 

with singing the “JEWISH SONG,״ at concerts as well as for any 

organization which called upon us. Humbly, but proudly also, we may 

say that we established for ourselves a respected reputation in this 

city and also — what we cherish especially — a place in the hearts 

of those who love choral singing and the Jewish Folksong particularly. 

Surely, we do realize that there is still much to be done for improving 

our singing and for bringing our repertoire to greater and greater 

heights.

For this purpose we always need new blood to reinforce us in our 

beloved work and therefore we take the liberty of inviting you 

cordially to join our Chorus. We can assure you that, if you love the 

Jewish Folksong, you will find great pleasure and ample satisfaction 

in our midst. And so we ask you:

JOIN THE JEWISH FOLK CHORUS



i n j o i 0  % J ° f 2  " ''/f5 snioqQ j j jo j  HstMaf ai{X mof

 רעפע־ אונדזערע כאר. פאלקם ײדישן אין אן זיד שליסט אײך: בעטן כדר

שאפט דער אונטער טיציעם,  הענריי דיריגענט באװאוםטן דעם פון אנפירער

 צענטער, קולטור ײדישן אין אװנט, 8:30 מאנטיק, יעדן פאר קומען גאלדבערג,

ראוד. דזשאי 2705

JOIN THE JEWISH FOLK CHORUS

Our rehearsals — under the direction of our well known con- 

ductor — HENRI GOLDBERG, take place every MONDAY at 8:30 

p.m. at the

— JEWISH CULTURAL CENTERיאר. דערפאלגרײכן און געזונטן גליקליכן, זײער א אײך װינשנדיק 2705 Joy Road
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