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JEWISH PEOPLE'S CHORUS 
OF WASHINGTON HEIGHTS

MAURICE RAUCH, Conductor 
Assisting Artists

YSAAK GLADSTONE, Tenor ARNOLD EIDUS, Violinist
1.

1. NATIONAL ANTHEM..................................................... Scott Key
2. DOS LIED FUN BAFRAYUNG—

Yiddish—I. R ontch .................................... D. Shostakovich
3. MAIN HARTZ VEINT IN MIR—

Folk Song A rranged b y .......................................M. Rauch
4. DOS LIED FUN SCHMIED—A. M a ise l...................J. Schaeffer
5. NEIN! NEIN! ........................................................... Engel-Helfman
6. GHETTO LIEDER (Vilna) —

a) Ballade Fun Itzik Vittenberg—
Author U nknow n....................................... Blanter-Rauch

b) Elegie—L. O p esk in ....................................... Biely-Rauch
c) Hymn Fun F.P.O. (Partisanen)

Hirsh G lick ............................................. Arr. M. Helfman
7. SPEAKER—Mr. Jack Goldman, Secretary of the

M anhattan District Jewish Peoples Fraternal Order I.W.O.
2.

YSAAK GLADSTONE, Tenor
1. LA PARTIDA....................................................................... Alvarez
2. SOLOVEI.................................................................................Glinka
3. ARIA ״WERTHER״ ........................................................... Massenet
4. HABEIT MISHOMAIM ................................................. Traditional

I N T E R M I S S I O N
3.

ARNOLD EIDUS, Violinist
1. RONDO CAPRICCIOSO............................................. Saint-Saëns
2. ANDANTE—Concerto D M inor................................. W ieniawski
3. ROUND OF THE GOBLINS................................................. Bazzini
4. SPEAKER—Jewish Music Alliance

4.
(Cantata) ״ESTER HAMALKE״

Text by Wolfe Younin 
Music by Maurice Rauch 
Tenor Solo Ysaak Gladstone 
At the Piano Sonia Eidus
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שינגטאן אונדזער פון קאנצערט ױבילײ ־טן8 דעם צו ר האבן כאר הײטם װא  מי
ט גרויסן א געמאכט ט פארויס, שרי עם אן מי ײגענ עמונג ױבילײ א  אין אונטערנ

אן ארביז ט אויך װי פלאזא ב עם אן מי ײגענ שטאב. גרעסערן א א,ז זשורנאל א  ארן מאם
שן א פאר דערגרײכונג גרויםע א שוין איז אלײן דאס  אזא אין ארדן בײם כאר ײדי

ט עגנ זיך. געפינען מיר װאו ג

שע יאר אכט ע קולטורעלע ײדי צי טו םטי םגעהאלטן װערט װאם אינ  די פון אוי
טגלידער ײט אפ גיבן װאם אלײן, מי ט געלט, און צ א ט נאר דאם ה  דערגרײכט געקענ

ײנען און ארבעט, זײער ליבן װאם זינגער פון רוערן  דורכרײםן ארבעט. זײער צו ערנםט ז
האט יאר 8 די פאר מיר האבן שטערונגען און שאפט די נאר געגרג, גע  איז װאם פירער

ען שטאנ ט האט ארבעט, דער בײ גע  מאל אלע האט שטרויכלונגען, קײן צו דערלאזן ני
ע די אז געזען אצי אניז שטענדן, אלע אונטער גאנץ בלײבן זאל ארג  אנגעגאנגעין און אומ

ט אלן אן אף ארבעט דער מי אנ אצי אניז אופן.. ארג

ט קאנצערט ױבילײ ־טן8 אונדזער צו מיר גײען דערפאר ע מי בענ עהוי  קעפ ג
שער דער אונטער ט און מוזיקער קאמפאזיטאר, באװאוםטן פון לײטונג מוזיקאלי ענ ריג  די

ט ראוך, חבר רטע פראגראם א מי די שטו םגע ט נאך איז װאם לידער אוי  געזונגען ני
שער דער «ף געװארן שע גרויםע די װי ׳גאס ײדי ע מוזיקאלי צי ה׳/ ״אםתר קאמפאזי מלכ  ה
לן פון מוזיק ױנין, רראלןש פון טעקםט טאר טאלאנטפו  פון לידער ;ראוך משה קאמפאזי

/ ״װילנער דער א׳ ט ע ײט יענער אף מארטירער ברידער אונדזערע פון טעקםטן ג  ים, ז
ק ט אונדזער פון צוגעפאםט מחי ענ ריג / ״דער ליד שפר די אויך װי רא״ך, משה די ד׳ מי  ש

ע א צי  זיכער דאם װעט עולם דער װאם לידער, גרופע א נאך און אלײן, זיך פאר קאמפאזי
ײנען עפ איז. געהעריג װי אויפנעמען שן דא ז  p,8 קוקן װאם רײען, אונדזערע אין מענט

ק קרום, זײער אונדז אגנדי  האבן, דאם מען דארןז װאם צו און געזאנג, דארף װער ז
ײט די אפגעבן בעםער ת מער עפעם פאר צ ע ק טי  זאגן, זיך װילט די צו טאקע אט נוי

אנג אז רט דאס האבן מיר און װאפן שטארקער א איז געז צי  דער אין פראקטי
םטענץ אונדזער פון יאר 8 די פאר װירקלעכקײט. ען עקזי ײנ פגעטראטן מיר ז  צו אוי

שײדענע שאפט װי ארגאניזאציעם, פאר ען, לאקאלע םאםײעטים, לאנדםמאנ  אונטערנעמונג
ם פאר קאנםיל ראלים, באנד קאניז אניזאציעם באלאנגען עם װעלכע צו אמערי  פון ארג

שידענע ט איז ר;ידע קײן שיכטן. פאר ד אזוי ני ײגנ בערצ  און װעקט װאם ליד א װי אי
ט איז כאר גאנצער דער װען אפילו און רופט,  קלענערע אונדזערע צו פארטראטן ני

ען עם אונדזערע פון אונטערנעמונג אניזאצי ט גרופע קלײנע די איז ארג ײנג  ארײן בר
ט עם און ױם־טובדיקײט און פרײלעכקײט ײנג רעזולטאטן. גוטע בר

ען איז םעזאן דעם ארבעט די אנג  םיגאל בערטא און אופן. פײנםטן אפן צוגעג
ײט װאם ט צע די ש אנ ײזער גערוען שוין פריער איז װאם ארבעט דער בא יאר 8 ג אנ  ארג
ט איז װאם און יאר, פאר א פאר  דורכפירן אין חלק גרויםן א האט יאר, דעם פרעזידענ

 װאס שטײנבערג, חבר װײם־פרעזידענט אונדזער ארבעט. םעזאן דערפאלגרײכן א
ער אן איז בערגעגעבענ ט ׳חבר פײנער א און טוער אי א טגעהאלפן םך א ה  אונדזער מי

ע. אצי ט װאם קאהען, פײגל םעקרעטאר אונדזער ארגאניז א  גערופן און געװעקט ה
ע א פארפעלן פלעגן װאם זינגער די טעלעפאן אפן גערופן אויך און שריפטלעך צי רעפעטי
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ט װירקלעך האט יאר, עטלעכע לעצטע די פאר  און םעקרעטאר נאמען דעם פארדינ
ײגעטראגן םך א האט ײט די פאר ב אנצק ע. די פון ג אצי  ארגא־ עקס אונדזער ארגאניז

מען האט װאם קאפעל, מעקם נײזער קן אזא איבערגענו  טרעזשורער, װי אמט װיכטי
ט קײנמאל זיך האט ער געהאט, װען האבן מיר זואם בעםטער דער איז  באקלאגט ני

ק. זײער איז דאם און פינאנסן, די װעגן  בערנארד דירעקטאר מיטגליד, אונדזער װיכטי
האט האט ער װען אנקװעלן פלעגט םיגאל פצונעמען גע ײע אוי  חברטע און זינגער. נ

ק געטאן ארבעט איר האט זינגער, די בא דױם נעמעץ פלעגט װאם לעװינםאן פריכטי  אוי
ײנען װאם זינגער אלע אויך װי געלט. האבן זאל קאםע די אז געזען און  געקומעץ ז

װארטלעך געפילט זיך האבן װאם און רעפעטיציעם צו רעגלמעםיק  אונדזער צו פאראנט
ע, שינגטאן דער ארגאניזאצי ײטס װא ארדן. בײם כאר ה

ײט איר אז באװיזן האט זינגער אי־ר ט אלײן איר װאס כח, א ז א שאצט, ה אונטער
ײט איר ר אז מעגלעכקײט, די געגעבן האבן װאם די ז ע ח נ  קאנצערט ױבילײ )־טער8 או
ײט איר און טעאטער, פלאזא בארבילאן אין פארקומען זאל װארטלעך ז  פאוץ פאראנט

ע דאנק א זשורנאל. דעם ארויםגעבן ר ע ח ט זיך האבן װאם שלאגלער אונ ײכנ םגעצ  אוי
ט  קאהעז׳ פייגל סיגאל, קאפעלם, איז דאם און זשורנאל, פארן םומען גרעםערע מי

 צוגעטראגן האבן וואם די אויך אוץ פיינגאלד, שטיינבערגם, פײלי, פעני לעװינםאן,
ר ארױםגעבן געמאכט מעגלעך האט דאם און סומען, קלענערע ע ח זשורנאל. אונ

ט זיך האבן װאם זינגער הברים די קומט דאנק א ײכנ םגעצ  פארקויפן אין אוי
אן אין קאנצערט אונדזער צו בילעטן  אויס־ זיך יאר דעם האט איר פלאזא. בארבינ

ט ײכנ י־ארן. פריערדיגע די אין װי מער געצ

ט אונדז בא איז װאס פײלי חבר קומט דאנק א  פאר־ איז אבער זינגער, קײן ני
 אונדזער קומט כח ײשר א און םעזאן, לעצטן דעם ארבעט גוטע סך א פאר אנטװארטלעך

װע גאנצער טי :עקזעקו

ט----------------------------------------םיגעל בערטא ענ ד י עז ר פ
בערג ײנ ט-------------------------------------שט ענ ד עזי ר פ ם־ ײ װ

ר-----------------ד-------------------------קאהן פײגל א ט ע ר ק ע ם
ר -----------------------קאפעל מעקס ע ר םי א ק

ם-----------------------------------------------------לעװינםאן ױ קאלעקטאר ד

ײנבערג בערטא און פיילי פעני אטעקארינם — שט בלי בי
ר--------------------------------------------קאהען אלעקם טו ל דירעקטאר קו

װ----------------------------------ארעטצקי טי קו ע קז ד ע טגלי מי

ש אזוי האבן װאם רן מעגלעך געמאכט און געארבעט הארמאני פי  לעצטן אונדזער דורנצו
דערפאלגרײך. ארבעט םעזאן

תאהען ם)אלער
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ג נ ו פ ױ ג א ב

ר טײערע טארבעטע שינגטאן אין מי ײטם װא —:כאר ה

ע און ערנםטע די אז זיכער בין איך אונג פײנ ט איר װאם באצי ם ארויס װײז ײנ  א

 ערפאלגרײכער אן צו פירן מוז פערזענלעך, מיר און אונדזערע, ארבעט די צװײטן, דעם

כאר. אונדזער פאר צוקונפט

קן מײן צו נעמט ע. גלענצנדער אײער פאר דאנק הארצי קאאפעראצי

ראוך משה

ג נ ו פ י ר ג א נ

ײט שװערער דער אויף געקוקט ניט  א זיך פילט לעבן, מיר װעלכער אין צ

שטארקטע ט פאר ײ ק טי ע טן אלע אויןז ט ײט אזאו אין ;קולטור פון געבי ק, איז צ טי  נוי

װע יעדער אז ע פראגרעםי אצי אניז  די ארבעט. פון פעלד איר אויםברײטערן זאל ארג

ען ארדן דעם בא כארן ײנ ײע ארבעט. קולטורעלער דער פון טײל װיכטיקער א ז  נ

ײע טעמעם, שן, נ שעעני ײע גע שײנונגען נ צט דריקן דער  דורך כארן אונדזערע אוים אי

אנג און געזאנג, זײער אײנעם. יעדן צו׳ אפעלירט װאם שפראך די איז געז

שינגטאן ק כאר, הײטם װא די פטרעטנ ש אונדזערע צו אוי אונטערנע־ ברענט

ק האט פזונגעז, די ײנגעטראגן שטענ ײםטערונג און פרײליכקײט אר  יעדער און ;באג

ע. קולטורעלע נריטװענדיקע א איז כאר דער אז אײן, זעט און פילט צי טו םטי  די אינ

ט באװעגונג פראגרעםיװע  דורך שאפער און טרעגער קולטור אלם כארץ די אנערקענ

שן. פאלקם די צו לידער פאלקם די ברײנגען מענט

ײט סט ז ײעךע געגרי ס, און זיננער חכרים, ט  יערלעכן אײער צו זינגערינ

ש ארדן פון נאמען אין קאנצערט שן מיר .167 ברענט ט אז אײך, װינט  אויף קוקנדיק ני

קע ײני ען, צו אוים קומט אײך װאם שטערונגען א ײט באגעגענ ט אן ג  װיכטיקער דער מי

ען פון ארבעט ײנג ײנבר םט און פרײד אר ער די צו טרוי קאנ שע אמערי די מאםן. פאלקס אי

167 בר. םעק״ לאטיוער, הערי



S I N G E R S
Altos;

Kopel
Segali
Paley
Belsky
B. Dee
Purrow
Levenson
Katz
Milgrim
Cohen

Sopranos:
Milgrim
Feingold
Buchwald
Steinberg
Glussman
Kaloms
Needleman
Mersham

Bases:
Tenors:

Messinger
Piguła
Steinberg
Cohen

Kopel
Segali
Wecksler
Kass
Kaiz

MIRIAM ORETSKY

S. BAITCH
55 EAST 190th STREET 

New York, N. Y.

BEN GREEN

I. EPSTINE
3842 BROADWAY

MORRIS BARRY
3866 BROADWAY N. Y.

MR. S. MILGROM 
500 WEST 15th STREET 

New York City

PALACE BEAUTY PARLOR

990 SO. BLVD. BRONX, N. Y

Greetings

HARRY EISENBERG

A . S P I R O

20 Seaman Avenue

HOTEL WEINGART
A . W E IN G A R T . P rep .

שלאם פאר׳פשופ׳טער דער
פוירנדעיל) און מאנפזיסעלא (צװישן

BUSH VILLE, SULLIVAN CO., N. Y. 

Tel. Monticello 571

C ily  In fo rm a tio n  TR. 4-7199

!אפן שוין זײנען מיר

BELOEZERKWER LODGE 17 

I.W.O.

ן ע ג נ ו ס י ר ג א כ

MR. and MRS. MINSBURG 
MR. and MRS. BRANSTEIN 

MRS. BERLIN 
MR. and MRS. BEST 
MR. and MRS. KARP 

MRS. F. IKE

Greeting» frot»
JACK NACHBAR
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«

The J. Hood W right Men's Club extends greetings on 
your Eighth Anniversary of the W ashington Heights 
Chorus of the Jewish Peoples Fraternal Order IW .O. 
M ay your chorus continue its good cultural work, so that 
unity of the people״ m ay be achieved through the songs 
you sing.

HERBERT L PALEY, President

»

Compliments to . . .

MR S .  A.  L E V E . N S C N

— from —

A F R I E N D

4
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Greetings from . . .

B R I D G E  S U P E R  M A R K E T

571 WEST 182nd STREET BRONX, N. Y.

Greetings from . . .

A R I S T O  S A L E S

NEW YORK 23, N. Y.136 WEST 65th STREET

פון קאמיטע האונטי יארקי נװ
שן די ארדן פאלקס פראטערנאלן אי

 און חברים־זיעער הארציק אײך באגריםט

שה דיריגענט אײער ראוך. מ

 כאר הײטס װאשיעטאן פון אויפטריט יעדער

 אײער ױם־טוב. א אלעמען אונדז פאר איז

 צום און ארדן אונדזער צו בײטראג קואטור

 א איז בכלל, לעבן געזעלשאפטלעכן אידישן

אויפטו. װיכטיקער

 מוזי־ אײער דערפאלג גרויס מיט פ^ר זעצט

 בעסערער שענערער, א פאר ארבעט קאלישע

װעלט.

טי י. נ. טע קאונ  קאמי

 פרעזירענט שײפער, נ.

םעקרעטאר גאלדמאן, י.

 — אײער צו זינגער, באגריסונג, הארציקע

זיג! גרויסן צום דערפאלג ױם־טוב. אונדזער

לאטקער חבר׳טע און חבר
אײניקל דאס מײקל, אויך

בערגשטײן חבר׳טע און חבר

באר דעם הארצלעך באגריםן

םונג פון באגרי

ט נ י י ר פ ע פ ו ר ג א



WAlker 5-4190
BEST WISHES FROM . . .

WEISS BINDERY

Commercial Binding
J.P.F.O. Lodge 525

Circular Folding - Pamphlets

*
•

145 HUDSON STREET
571 WEST 182nd STREET 

New York
New York 13, N. Y.

Greetings from ר צו גרוםן פראטערנאלע ע ח נ פון כאר או

B & H TEXTILE CO.
ש ט נ ע ר א.א א 16 7 ב

ft

פרײטיק ־טן3 און ־טן1 יעדן מיטיעען

105 WEST 40th STREET חוד׳מ אין

New York City
571 WEST 182nd STREET

New York, N. Y.



GREETINGS . . .TRemont 2-6280TRemont 8-9729

MRS. WOLF

Jr: be tings troia

MORRIS ALTHOUSE

COMPLIMENTS FROM . . .

I. H. & CLARA FEINGOLD
20 SEAMAN AVENUE 

New York

םונג פון באגרי

MR. & MRS. MEYER SINDEN

Compliments

M. MARGOLIS
3632 BROADWAY 

New York

Compliments oi . . .

H. ROSE SINGER

LOVE TO THE CHORUS

M. TILLIS

IDA POLTER 
600 WEST 157th STREET 

New York City

STANDARD

Beveling 6c Silvering Co.( Inc.

4137-9 THIRD AVENUE 
Bronx 57, New York

Greetings from

IACK GREEN 
Fox Seneca Laundry 

1471 EDGEWATER ROAD 
DA. 9-2000

BEST WISHES FROM . . .

EDITH LABEL ROSEN
427 FT. WASHINGTON AVE. 

New York

LOrraine 7-4928 S. Strasberg

INWOOD FOOD CENTER
Orders Promptly Delivered 

Groceries - Dairy - Delicatessen 
Fruits and Vegetables 

4454 BROADWAY
Cor. 190th Street New York

LOrraine 7-4430 We Call and Deliver

FERRY'S TAILORING, 
CLEANING and  PRESSING

4456 BROADWAY 

New York City

Bet. 190th and 191st Sts. N. Y. C.
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Greetings from

S. Oc W. PL.

866 - 6th AVENUE 

New York

MUrray ■Hill 2-6160

DR. S. J. STANDER
Optometrist

Scientific Eye Examinations 
and Complete Optical Service

60 WEST 45th ST. NEW YORK 

B&1. uih and 6th Aves., One Flight Up

Electrolux Corp. is now delivering 
New Electrolux Vacuum Cleaners 

for additional information call

O. HOCHHEIMER
MUrray Hill 4-3171

Sales and Service Not Sold in Stores 
ELECTROLUX CORP.

250 E. 43rd St. New York 17, N. Y.

GREETINGS . . .

FROM A FRIEND

BEST WISHES FROM . . .

A FRIEND

With Compliments

JOSEPH SWETLOW

1527 EAST 8th STREET 

New York City

GREETINGS . . .

WECHER PHARMACY

3859 BROADWAY 

New York

Greetings from

A. J. LOMBARD

229 WEST 97th STREET 

NEW YORK, N. Y.



>ocr=z>oc־r r <~ocT<־

G ì e e t in g s  fro ir

FAY LOEVIN 
APPAREL SHOPS, Inc.

— Largest Style Center — 
Dresses - Coats - Suits - Sweaters 

Sportswear 
"Dress Well for Less! ''

BROADV/AY, Cor. 145th STREET 
New York City

GREETINGS FBOM . . .

LOUIS WOLF, D.D.S.

BEACON HOTEL

GREETINGS OF . . .

BEST WISHES FROM . . .

ROYAL
GLASS WORKS CORP.

Long Island City, N. Y. 

HEgeman 3-4400

BIENENFELD 
GLASS WORKS

Incorporated

— Glass Mirrors —

1539-49 COVERT STREET 
Nr. Wyckoff Ave. Brooklyn 27, N. Y.

Greetings from .. .

A FRIENDMOHEGAN COAL CO.

155 WEST 72nd STREET 

New York

BEST WISHES FROM . . .

CENTURY MAINTENANCE 
& SUPPLY CORP.

4309 BROADWAY 
New York City

BEST WISHES FROM . . .

PINKAS FERNBACH

BUTCHER

8 BENNETT AVENUE 

New York City



BEST WISHES FROM . . . G re e tin g s  fro ir

ABALENE BLOUSE SLOTNICK'S

& SPT. CORP.
APPETIZING STORE

525 - 7th AVENUE 4053 BROADWAY

New York 18
New York City

COMPLIMENTS FROM . . . GREETINGS FROM . . .

JOS. EISNER
E. LINDERMAN

Meat and Poultry
Meat and Poultry Market

132 VERMILYEA AVENUE

New York City 3462 BROADWAY 

New York City

GREETINGS FROM . . . GREETINGS OF . . .

JAY CEE EMBROIDERY MORRIS SPIKE

336 WEST 37th STREET
3345 BROADWAY 

New York City
New York City

BEST WISHES FROM . . .
BEST WISHES FROM . . .

SCHAEFFERS FRUIT EXCH.
B. FUTTERMAN & CO.

237 DYCKMAN STREET 2287 - 12th AVENUE
New York City

New York
WA. 8-7816



o c D o a o a o n D o ̂—o---------'°׳  ocroo

AUdubon 3-9730-9731-9120
Greetings from

GLOBE PHARMACY

R. Pivnick, Ph.G., Prop.
SCHAEFFERS FRUIT EXCH.

3361 BROADWAY

Cor. 136th St. New York
237 DYCKMAN STREET

New York

EDgecombe 4-9130
AUdubon 3-9610 Sam. Flecker

CROMWELL
Dairy, Grocery and Delicatessen RIVERSIDE FOOD CENTER

3385 BROADWAY
3357 BROADWAY

Bet. 137th and 138th St. N. Y., N. Y.
Bet. 135 th and 136th Sts. N. Y. C.

GREETINGS . . . BEST WISHES FROM . . .

NORMANDY DRESS CO.
DALECREST CLASSICS

1359 BROADWAY 525 SEVENTH AVENUE

New York New York

GREETINGS . . .

Greetings from
L. BARTEL CO.׳ Inc.

A FRIEND
2304- 12th AVENUE

New York City
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Garden City 9521 Compliments of

GARDEN CITY LIQUOR CO.

N. Y. State Lie. No. L-1740 DR. SOLOMON AGER

Fine Wines and Liquors 

I. Eager - 1. Smotrich
Podiatrist

673 FRANKLIN AVE., GARDEN CITY י»

BEST WISHES FROM . . .

GREETINGS FROM . . .

S. LIEBMAN

CHIC DANCE FROCKS, Inc. Surgeon Dentist

463-7th AVENUE 701 WEST 176th STREET
New York City New York City

COMPLIMENTS FROM . . . Phone Orders to LOrraine 7-7474

CONTINENTAL 
PAPER SUPPLY CO. RE-LY-ON FOOD CENTER

550 TRINITY AVENUE
Groceries - Dairies - Delicatessen

Bronx 55, N. Y. 4799 BWAY NEW YORK 34, N. Y. 

Bet. Academy and Cummings Sts.

WAdsworth 3-3870
V

CRYSTAL CLEANERS
BEST WISHES FROM . . .

Cleaning - Dyeing - Pressing 
Repairing

4032 BROADWAY 

Bet. 169th and 170th Sts. New York

A FRIEND
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LOrraine 7-8980

*
פונג א רי פון באג

»

שפינל *ער,ב חבר׳טע און חבר

Greetings from

MR. & MRS.
JACK POMPADUR

16 MADISON STREET 

Stamford, Conn.

WAdsworth 8-9688 Strictly Kosher

SCHULMAN'S
בשר בשד

MEAT and POULTRY MARKET 

3875 BROADWAY

Nr. 161st St. New York

Branch: 4087 Broadway

GREETINGS . . .

GINSBURG
MONUMENT WORKS, Inc.

"Rock Art" Memorials
JACOB GINSBURG 

Brooklyn Office:
1659 CYPRESS AVENUE 

(Next to Mt. Judah feemetery) 
HEgeman 3-7330-1

New York Office:
145 SUFFOLK STREET

GRchard 4-0609 New York City

ANNETTE LADIES SHOP
Corsets - Gloves 

Hosiery - Underwear

160 DYCKMAN STREET 
Cor. Sherman Ave. New York City

EDgecombe 4-6585-6591

GOLD STAR DAIRY
High Grade Dairy Products, 

Appetizers and Groceries

3401 BROADWAY 
Near 138th Street New York

JErome 8-7574 Abdominal Supports

MME. DEE
Corsetiere

Corsets, Corselets and Brassieres

270 EAST 169th STREET

Cor. Morris Ave. Bronx, N. Y.
Opp. Public National Bank

BUtterfield 8-0124

ANDREW KOLB
Picture Frames, Mirrors, Oil Paintings 

and Fine Paints

1152 SECOND AVE. NEW YORK


