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 װיליאמם לואים
 װיליאמם מאקם
 מאזער לואים
 אלינםקי טאגי
 אלינםקי בעקע

מילגאטען נ.

 הוירש דזש.
באראן
 נאבאטאװםקי מארים

 גערשענאוױטש
 לעוױט ר.
דאנסקאי ל.

אבראמאװיטש נ. מרם.

אוקזילעױ לײדים די פון פארשטײער
הורװיץ קלארא אמאראנאװיץ מרם. חורװיץ טילי

Compliments of

SERVUSOIL
COMPANY

Incorporated

E. State & Chestnut Avenue 
305 South Warren Street 
E. Front Street Rear Armory
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BROADWAY INN
I 3 North Warren Street

Always Open

Compliments of

Apelstein and Kaplan
GENERAL CONTRACTORS

 צו באגריסונג הארצליכע און םרײלאכע א
 פון פארװאאטוגג 5שו דער און קינדערלאך די

 דריטן דעם צו רינג, ארבעטער ,90 ברענטש
קאנצערט. יערלאכן

 איר אז האפן, און גליק, אייך װיגשן מיר
 און דורכםירן אויך צושונפט רער אין װעט

 האט איר װעלכע ארבעט, גוטע די פארזעצן
ערפאלג. גרויס מיט אונטערנומען,

אקזילעױ לײדים די
90 ברענטש פון

רינג ארבעטער
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פראװינ• דער אויןז שולן אונזערע
ג > '

 האט שיקזאל דער נאר װאו פארשפרײט:־ וױיט װי אבער—באװעגונג ױנגע א
 —זאמען דער געװארן ער איז ראדיקאל, אידישן א ארבעטער, אידישן א פארטראגן

 שפעטער ם׳איז װעלכן פון—װירקלאכקײט אמעריקאנער דער פון באדן הארטן דעם אין
שו־לן. רינג ארבעטער די אויםגעװאקםן

 שוין ערטערװײז איז און—װערן פון פראצעם אין איז שול רינג ארבעטער די
 דער—פראװינץ דער אויןש שטעטלאך פארװארפענע די אין םפעציעל—געװארן טאקע

 ארטיקער דער פדן אינטערעם הויפט דער פונקט, מיטל דער צענטער, גײםטיקער
באפעלקערונג.
 ראדיקאל שטעטלשער דער זיך טוליעט פארבײנקטער א נױ־יארק, פון אפגעריםן

 זי װי פלענער, און צײט פרײע זײן אװעק גיט זי, צערטלט זי, כאװעט שול, דער צו
 לײ־ לײבאר א אויןש םומען גרויםע מנדב איז באפעםטיקן, צו זי װי פארשענערן, צו

 בכבוד׳קע און השוב׳ע א געפינען זאל אנשפאר, זײן ליבלינג, זײן שול, די װאו םעאום,
הײם.

 געװי־ איז און—געווען פראװינץ דער אויף לעבן אידישע דאם איז לאנג יארן
 אמאל מיט דא און װינקלדיק. באשרײנקט, פארגליװערט,—אויךי איצט נאך םערמאםן

 פיל אזוי מיט צװײגן, פארלאקענדע מיט בױם ױנגער א געטאן װאקם־אוים א האט
שול. (װעלטלאכע) ארבעטער אידישע די—פורות צוזאגנדע

אויפגעשװימען; זײנען אינטערעסן נײע געטאן, רודער א זיך האט פראװינץ די
 טער־ נײע מיט געװארן בארײכערט איז טוער ארטיקן דעם פון שאץ װערטער דער

 פאראנט־ נײע צו געװארן צוגעצויגן איז פרוי פראװינציאנעלע אידישע די םינען;
 —ארגאניזאציע טיפ מין נײע א אויפגעקומען איז שול דער ארום און װארטלאכקײטן,

פאראײן. מוטער דער
 נעהנטער באקענען צו זיך אויפגאבן די געהאט זיך פאר האט פאראײן מוטער דער

 פאראנשטאלטעט זײנען לעקצי־עם און שול, מאדערנער דער פון פראבלעמען די מיט
 דעם םיט—שפעטער פעדאגאגיק--און איבער דערציאונג, קינדער איבער געװארן-
פראגן. עקאנאמישע און געשיכטע אידישע איבער אויך אינטערעם- װאקםנדן

 געזעלשאפטלאכער א געװארן איז פרוי ראדיקאלע גערופענע- אזוי—אידישע די
שול. ארבעטער דער פון פראטעזשע די צײט דער מיט געװארן איז כח;

 אין תיקון נײעם א באקומען האט ליד ארבעטער און אידיש פארגעםענע דאם
 הײמען, אין אפילו פארשפרײט עם האט עם קינד; אידישן דעם פון מויל צארטן דעם
געװארן. גערעט זעלטן איז װארט אידיש א װאו

 פערמאנענטע א געװארן איז דורך פירן שולן די װעלכן קאנצערט, קינדער דער
 שטעטלאך די אין אפרוף באגײםטערטן א ארויםצורופן באװיזן האט אינםטיטוציע,

 בײטראג, װערטפולער א געשײניש, א קאנצערט קינדער דער איז פראװינץ, דער אדיף
פײערלאכקײט. גרוים מיט דערװארט םען װעלכן
 (אײנגלישער) שטעטלשער דער אין אפקלאנג אן אויך געפינט שטימונג דאויקע די
 דעם געוױנט שול די — איז דערפון רעזולטאט פארשטענדלאכער דעד און פרעםע

פאפולאריטעט. און פרעםטידזש געװינשטן
 נויט־ די מער אלץ װאקםט יאר, צו יאר פון אז זאגן, זיכערקײט מיט קאן מען

שול. רינג ארבעטער דער אין װענדיקײט
פארשפרעכנדע. פיל אדן האפנונגםפולע פערעםפעקטיװן אונז פאר זיך לויטערן עם

(לאםאװין) לאזעבניק ל. לערער
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 װײםנדיהע אלץ און חשוב׳ע, ׳בכבור׳קע,
 אונז באטראכט געשמײכלט, האבן מענשן,

 װעלכע קיכאטן, דאן פאר טרוימער, פאר
 אמעריקאנישן ברייטן דעם אקעגן זיך לאזן

 בארימט װאוייצ אזוי אלע די קעגן שטראם;
 ה. ד. אונז, מוזן װעילכע געזעצן, געװארענע

 אײעהארט רער—יצעבן קולטור אידישע דאם
 לאנג דורות קומפט װעלכער—פאל? א פון

 גע- ה*<*ט װעלכער און עקזיסטענץ, זײן פאר
 אין—צײט אונזער אין—אויםדרוק זיין פונען

 י־ל אידישער װעלטלאכער, מאדערנער, דער
 גענערט װערט װאם שפראך, און טעראטור

 אי־ האראפאשענע די פון אױפגעהאלטן און
 דער פון טײלן איע אין—מאםן פאלקם דישע

װעלט.
 פארשװײנקט מוזן װעט קוצטור רי אט אז

 די פון װערן פארכאפט מוזן װעט װערן,
n אםימילאציע; פון ^רעמם ברײטע ip — 

אונטערגיין. מוזן װעט
באװיזן. אנדערש האט לעבן דאם אבער

 שול!, אידיש־װעלטלאכע צאלפילע די אין
 שטאטן פאראײניקטע רי איבער פארשפרײט

 א דערצױגן װערן און לערנען קאנאדע, און
 דור, אידישן גייעם דעם פון טייל גרויםער

 אי־ און איר״ען אונזערע מיט באזעלט װערן
 יענע ענטפער בעםטער דער איז און דעאלן
לייט. םקעפטישע ?ענעװדיקע, װאױל

 איר זיך האט טרענטן, שטאט אונזער אויך
 מיט ?ייט. ;א^דענער רער אין רינגעלע,

 דעם איצט מיר פײערן געמיט, פרײלאך א
שול. אונזער פון ױבילײ יעריקן פיר

 איצט מיר טרעטן בטחון, מיט און מוט מיט
 ״ליי־ א בנױן, גראגדיעזן א אויפצובויען צו

 געפי- װעט שול אונזער װאו לייםעאום״ באר
הײם. באקװעמע און פאסיקע א נען

 די אין אז אנצונעמען, געװאױנט איז מען
פון באזוך דער איז שולן ריגג ארבעטער

 קאנען שטאלץ מיט מעימאלער. א אינגצאך
 צװישן אז פאקט, דעם קאנםטאנטירן מיר

 געפינען ?ינדער, פינף־אוךזיבעציק אונזערע
איעלאך. פראצענט פערציק זיך

 אין ?ינרער די פון באזוך טעגלאכער דער
 דאם האפנונגםפולער; א איז שול אונזער

 האבן ?ינדער די צובונד א פאר װאם באװײזט
 און שילער גראדואירטע רי שול. דער צו

 אידיש־ראדיקאלן זייער פאר זעצן שילערנם
מיטל־שול. אונזער אין שטודױם

 יאר, פיר פארגאנגענע די—גערעדט הורץ
 און ארבעט שװערער פון יארן געװען זײנען

 טרענטאנער די אוױ» הערט מען װען און מי.
 קינ־ אונזערע הײזער, אידישע די אין גאםן,

 אידישע די רײדן :ידער, אידישע זינגען רער
 דיםקוטירן—זיי פון עלטערע די און—שפראך

 אין—פראגן םאציאלע און געזעלשאפטלאכע
 האט דעם צו אז מיר, װייםן—קלוב זייער

 ארבעטער אונזער ב״געשטייערט מיינםטן אם
שול. רינג

 אבער זיך שטעלט פארװאלטוע שול די
 װערטפולע אלע די אט מיט צופרידן ניט

 און פלענער אירע צװישן דערגרײכונגען;
 צו װי פלאן, א אויך זיך געפינט אויפגאבן
 אויףז אויך—פאראיארן װי פונקט—באז^רגן

 אונזערע פאר קעמפ א—זומער ?ומענדן דעם
קינרער.

 אונ- אז האפנונג, אונזער אוים דריקן מיר
 אינטערעם הויפט דער װערן װעט שול, זער
 אין באפעלקערונג אידיש־ראדיקאלער דער פון

טרעטן.

 װילן פאראן ם׳איז װאו און
מעגלאכקײט די דא אויך איז

פארװאלטונג שול
רינג ארב. ,90. ברענטש



 מענשן פרי; דער אין אזײגער זיבן איז עם
 פאבריקז, די צו ציען גאםן, רי איבער פאייצן

 א אין אר״ן קומט מען װען אזייגער אכט
 זײ- אויוי ארבעטער אלע שױן זענען פאבריק

 און גיך, אזוי ארבעטן זיי און פלעצער ערע
 אר־ דער אין פארטאן איז מען שנעל, אזוי

 הערט מען מען; שוױיגט אלײן און בעט,
 מא־ די פון קלאפן מאנאטאנעם דעם בלויז

שינען.

 יערן אויף אויג אן האילט פארמאן דער
 פינקטלאך ארבעט די טוט מען צי איינעם,

 װייזט עם און לאנג, שטונדן זײ ארבעטן אזוי
 טײלן זײנען מענשן אלע די אט אז אוים זיך
 קײנמאל װעלן זײ אז מאשינען, זײערע פון

אפצוריײםן. ז.יך זיי פון כח ק״ן האבען ניט

 דאם פייףז, א זיך דערהערט פלוצים נאר
 רי װארפן זאל מען אז םיגנאל, דער איז

 אן זיך ם׳הויבט מיטארןן. גײן און ארבעט
 פרײד גרוים ק״ן אבער טומל, א גערודער, א

 אר- די פון פנים׳ער די אױף ניט מען זעט
בעטער.

 די זענען ארום שטונדע האלבע א אין
 פלעצער זײערע אויוי װידער שױן ארבעטער

 איז עם אז אוים, װידער זיך ם׳װייזט און
 ניט ארבעט דער פון איבערײם קײן גאר

געװעז.
 אז אזוינם, עפעם ג/גטראפן האט אייגמאל

אינטערעם נײעם א אריינגעטראגן האט עם

 איז ארבעטער נײער א ארבעטער. די צוױשן
 זײנע װי פלעגט ער פאבריק, אין אעעקומען

 פארמאן דער אבער שוױיגן, מיינםטן חברים
 אלעמען; פון מער געהאט פײנט אים האט

 דער און גוט, זייער געארבעט אבער האט ער
אנטזאגט. ניט אים האט פארמאן

 פארשפרייט ?לאנג א זיך האט אמאל מיט
 םטרייק, אין ארוים װעלען ארבעטער די אז

 אר־ נייער דער אז פארשטאנען אלע האבז
שולדיק. דעם אין איז בעטער

 אלע פון מיטיע א גערופן האט ער װען
 דער־ האט ער געקומען; ז״ זענען ארבעטער,

 זײ האבן םטרײקן אבער לאגע, זײער קלערט
 באשלאםן האבן זײ געהאט. מורא צוערשט

 דעם צו זײ פון פארשטײער צװײ שיקן צו
 קיר־ און באצאלט מער מאנען און באלעבאם,

שטוגדן. צערע

 אוים־ זײ פון זיך האט באלעבאם דער װען
 ארויס־ ארבעטער נייעם דעם און געלאכט,
 ניטא ם׳איז אז אײנגעזען זײ האבן—געװארפן

 זענען זײ און טאן, צו װאם אנדערש עפעם
םטרײרן. אין ארוים

 רעם זײ האבן ארום, װאכן פאר א אין
 האבן ארבעטער די און געװאונען, םטרײק

 פאר־ זײ כח וױפיל פארשטאנען, אמאל מיט
מאגן.

טשארנאפםקי, ביטרים
סלאם מיטל־שול
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ק י י ר ט ם

 א געװאױנט האט שטיבל ארעם אץ אין
 קינדער. און פרוי זיין מיט גרעבער קױלן

 זעלבן דעם אין געארבעט האט זיירע זיין
 און ער, און פאטער זײן װאו גרוב, קוילן
ארבעטן. קינרער זיינע

 דאם פארקלענערט מען האט אמאל מיט
 זײן און ער גרעבער. קױלן די פון געהאלט

 געמאטערט טעגלאך טאג זיך האבן פאמיליע
 ער האט לעבן, צום גענוג געהאט ניט און

 בעטן און באלעבאם צום גיין צו באשלאםן
 געװען באלעב^ם דער אבער איז געלט, מער

 אוים־ גארגיט האט ער און אװעקגעפארן,
 אנדערע רי געטאן אויך ה^בן אזוי געפירט,

 האט גיין זײער מיט אויך און—גרעבער קױלן
אויםגעילאזן. גארניט זיך

 גרעבער קױלן דער דערטראכט זיך האט
 זײ װעלן איינציהװײז אז פלאן, גוטן א צו

 װעט איינער אז װייל אויםפירן, גארניט
 גאנץ קאנען מען װעט ארבעט די איבערלאזן

אן גלײך ארט ז״ן אויףי *נשטעלן לייכט

 װעלן גרעבער קוילן אלע אז אבער אנדערן,
 ניט זײ װעט מען ביז ארבעט די אװעקליען

 שװער גאר שױן װעט געהאלט, זייער העכערן
אלעטען. זיי אן זיין,

 זײנע דערצײלט זײנעם פלאן דעם ער האט
 מיט געװארן געפעלן איז זײ און חברים,
 רער־ שטעטל יענעם אין זיך האט אמאל,
 גע־ עס האט ״םטרייק״ װארט ניי א הערט
הײםן.

 מוט און פרײד פיל האט װארט דאם
 האט און ארבעטער, די צװישן ארויםגערופן
באלעבאטים. די אויױ שרעק א אנגעװארפן

ן־  געװאונען האבן ארבעטער די װי דעם ̂נ
 קלאר זייער זיי פאר איז פ^רערונג, זײער

 גרױםע א ליגט אײניקייט אין אז געװארן,
קראפט.

 קראד ביטרים
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שמעון און יצחק

 געװאוינט אמאל האבן שטעטל קלײן א אין
 שװעם- אינגערע א זײער מיט ברידער צװײ

 רואיק אזן שטיל געלעבט זיך האבן זײ טערל;
 פא־ זייער װעלכעם הײזל װײם קליין א אין

 טויט. זײן נאך איבערגעלאזן זײ האט טער
 גע- װײניק זייער זײ האבן מוטער זײער

 נ^ך זענען זיי װען געשטארבן איז זי—ד״נקט
קליין. געװען

 אין און פליכטן אירע געטאן האט מלכה
 ברי־ די און געװען, רײן אלעמאל איז הײזל

 צוגעגרײטן א געפונען שטענדיק האבן רער
 אלץ איז היים זײער אין—קורץ מאלצײט;

^רדנונג. אין געװען

 גע־ האט ברודער, עלטערער רער שמעון,
 פארדינםטן, זיעע פאבריק; א אין ארבעט

 פון געלט איבעדגעבליבענעם ביםל דעם מיט
 מעגלאכקײט די געגעבן האט פאטער, זײער

איז יצחק אויסצוקומען. פאמיליע קליינע די

 דערב״איקע א אין גימנאזיע, אין געפ^רן
 פון װאונש דער געװען ס׳איז שטאט; גרויםע

 קריגן ז^ל קינד איין כאטש אז פאטער, זײער
בילדונג. גוטע א

 פליען זיי ניט; שט״ען יארן די דערװ״ל
 גימ־ געענדיקט ה?*ט יצחק אװעק; האסטיק

 אוניװערזיטעט, אין ארייז איז און נאזיע,
 װי האט שמעון ברודער עלטערער דער און

 אוים־ און פאבריק, אין געארבעט אלעמאל
 גרויםער ידער אין ברודער דעם געהאלטן

 פאר־ יארן לעצטע די האט ער װאו שטאט,
 טובים ימים די אויןמ בלויז פלעגט און בראכט,

אהײם. קומען

 הײזל קלײנעם דעם אין איז טאג, אײן אין
 גרא־ האט יצחק אז בשורה, די אנגעלומען

 קלייבס ער און אונױוערזיטעט, פון דואירט
 לוםט־ א אויףז חברים רייכע זײנע מיט זיך

אויך האט יצחק אז זיך ס׳פארשטייט רייזע.
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 צושי?ן זאל ברודער רער אז אנגעװאונקען
 אנ־ אבער איז בשורה די רייזע־קאםסן. די

 איז שװעםטערל קלײנע דאם װען געקומען,
 האט שמעון און בעט, אין קראנק געלעגן

 אויפ־ אום ארבעט זיין אױפגעבן גערארפט
איר. אויףי צןפאםן

 אזא ברודער זײן אװעקגעשיקט שמעון האט
ענטפער:

 מיר פרייט עם יצח?: ברודער ליבער—
 גרארו- שוין האםט דו דאם װיםן, צו זייער
 און אהײם קומען קאנען װעםטו איצט אירט,

 אויך דאקטאר. אלם פראהטיקע דײן אנהויבן
 זײן באהילפיה קענען װעםטו ברודער, ליבער

 איצט איז װעלכע מלכה שװעםטערל אונזער
 שיק מתנה, גראדואירוגגם א אלם קראנק.

 אייג־ אלץ זיך זאלסט די געלט גענוג דיר איך
אהיים. גלײך קומען און קויפן

שמעון. ברודער, דײן

דערװארטן, צו געװען איז ער נאריש װי
זיך װעט קעשעכע, אין געלט מיט יצחק אז

 קומען װעט און לוםטרייזע, זײן פח אפזאגן
 זײנע מיט זיך חבר׳ן שטענדיקע דאם אה״ם.
 גאר צוגעװאוינט אים האט פריינט, רײכע

לעבן. םארט אנאנרער צו

 ד^ך צײט, שטיסל א נאך איז יצדוק װען
 קראנס א געפונען ער האט אה״ם, געקומען

 ברודער. בלייכן דארן, א און שװעםטערל
 פראקטיסע זײן מיט אפצוגעח זיך אנשטאט

 שפילן, פארשירענע אין פארבראכט ער האט
 שטאט גרויסער דער אין זיך האט ער װעלכע

אױםגעלערנט.

 געשטארבן, שװעםטערל דאם איז גיכן אין
 דעם אין אז פארשטאנען האט שמעון און
 שמעון ברודער. זײן געװעז שולדיק פיל איז

 ברודערם זײן װי צוזען געהאנט ניט מער האט
 האט ערגער, טאג צו טאג םון װערט אױפירונג

 היים־שטאט, זיין פארלאזן חרפה פאר ער
 א אנצוהױבן אװעקגעפארן ערגעץ איז און
לעבן. גײ

יאלי, שרה
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י נ פ י ל ג י

 געקומען! מזל מיט שוין איז פרילינג דער
 זײנע מיט װינטער קאלטער אלטער, דער

 שנייען, און קעלטן װינטן, די דינער: געטרײע
 זײ ארױםגעשלעפט; צרות מיט קום זיך האבן
 א ם׳איז אזש קאלט, און אלט אזוי זענען

זײ. אויןי רחמנות

 דער לאנד, אונזער אין איז אנגעקומען און
 טענצע־ זיינע מיט פרילינג, ױנגער שיינער,

 שנע־ וזי—קנאםפן מיט איז—1גרי אין רינם
 בלומען שפעטער װעט עם װעלכע פון בעלאך,

 צװיס־ מתנות פון באגלייט אויםװאקםן,
פייגעלאך. טשענדע

 אויםגעלעבט אלץ האט פעלד אין װאלד אין
 ליכ־ אײז די ארונטער זענען ביימער די פון

 זיך האבן ערד קאלטער דער אוין» טאלאך;
 פײגאלאך גרעזעלאך, ױנגע װײזז אנגעהויבן

 צום בוים איין פון ארום, אױפער אן פליען
p צװײטן, u, בויען פיקן, צו וואם נישטערן

 1גרי א ווי כדר, זיך דוכט עם און זנעםט
 כשוף א שטעקעלע גרין א מיט האט אינגעלע

 אי- בײט א מיטאמאל ה^ט אל*ז און געטאן,
געװארן! װעלט גרינע א—געטאן זיך בער

 אטעם און ארום, און ארום, װאנדער איך
 װײזט מיר און לופט, שמעהעדיקע פרישע, די

מיך. באגריםן בײמער די אז אוים, זיך
שטנם. לאנגע אוים װאקםן אמאל מיט

 אי־ לאזט און צוביםלאך פארשװינדט זון די
 טונ- ם׳װערט הימל; אויפ׳ן גאלד פאםן בער

 װי אומעטיק, װערט מיר טונקעלער; קעלער,
פארלאז;. מיך װאלטן פריינט בעםטע מײנע

 פארבײנקטע, א אהיים, צוריק גיי איך
 איך אלעמאל; װי אנרערש גאר פיל איך און

 דער כשופ׳ט פאר האט מיר אויך אז טראכט,
שטעקעלע. גרינעם מיט׳ן איגגעלע, :רינער

באראן, אײרא
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ע י צ א ק א ו ו

 מיר האבן ״םהול״ אין טאג לעצטן דעם
 אויף צוטומלט, נערװעז״ געפילט אלע זיך

 צו־ זיך קינדער מיינםטע די זיינען מארגן
שטאט. פון פארן

 צו װאקאציע אױף אװעקגעפארן בין איך
 שטאט. פון װײט ניט פריינדן, א מאמעם מײן

 איינגעשטאנען, זיינע מיר װאו געביירע די
 הויז אקעגן װייםע, א אנידעריקע, געװען איז

 ביידע פון געצויגן, װעגעלע ?לײן א זיך האט
 װײט װי הױז, הינטער׳ן בױמער. מיט זײטן
 װייטע זיך האבן זען, געק^נט האט אויג דאם

געשפרײט. פעלדער

 אין געטוליעט זיך האט גארטען קליינער א
 װעלט; אונזער געװען איז דא הויז; פון זײט

 גארטן אין האבן מיר װעלט. קינרישע אונזער
 טאג נאגצן א אפגעהיט, בוימלאך בלומען די

 מיר ליב װי ארומגעשפרועען, געהאװעט, אלץ
 הויז פון װײט גיט גארטן! רעם געהאט האבן
שטאל. די געפונען זיך האט

 ארײג־ שטאטישז א פאר ניי, אזוי איז עם
 און שטייען, פערד רי שטאל. א אין צוקומען

 קײען קי די שטרוי; די אויפהער אן אן קייען
 אוים־ ליגן זײ פון פ־*ר א געשמאקער; סך א

 לןאטשקעם הינער, און דיל, אויפ׳ן געצויגן
 זיך קאנען און ארום, שטאל אין שפריעען

געפינע;. ניט פלא־ז קײן אלץ

 טוען פרי, דער אין אויוי שטײען מיר װען
 פאמפ צום לויפן ״אװעראלם״, אין אן זיך מיר
 אויפ־ מיר גײען פרישטיק נאכ׳ן װאשן, זיך
 לייגן הינער די װאם אײער פרישע די זוכן

זיך. פארגלוםט זײ נאר װי אומעטום,

 ארבעט דער צו זיך מיר נעמען שפעטער
גארטן. אין

 קינ־ אלע מיר גייען הייםער, ם׳װערט װען
 זעז״ צו שיין איז עם באדן, זיך אװעק דער
 מיר שפריננען אנדערער דער נאך איינע װי

 װאם פלױך, גרויםן א מיט װאםער, אין אריין
צוקוקער. אלע פארשפריצט

 מיר נעמען פרײלאכע, הויז, אץ געקומען
 גיט עפעס זיך װילט עם שטיפן, װ״טער זיך

 און קישנם מיט זיך װארפן מיר אײנרוען;
 װעלטן, קערן מיר עם, רוםט מאמע די װי

 זיך איבערטאן ביים האלטן מיר װען און
 פארביטן, זעגען שיך אונזערע אז מיר רערזען

 אינגעלע א ך;שי לינקע צװיי האט קינד איין
 מיי־ א און אפזאץ הויכן א טיט שוך א האט

 קעצעלע, א װי פיר, אלע אויף קריכט דעלע
הענט. די אויו» אויך שין־ מיט

שטיל. זײער װערט ארום מינוט א אין
 מען רופט דאם קלינגען, א זיך דערהערט עם

 און שטיפן צו אויף הערן מיר עםן; אונז
עםזאל. אין זיך מיר לאזן הונגעריקע

 אװעק מיר שפאצירן װאך אין איינמאל
 אן זיך מיר זעען רארט שטעטל, קליין אין

 פארקױפט קראם אײן אין זאכן, מארנע מיט
 פאםט און פארטוכער שאקאלאד, שיך, מען

זאכן. אנרערע נאך און מארלעם

 אוים׳ן פייערן מיר מאכן אװנטן די אין
 ביז שפרינגען און טאנצן מיר פעלר, אפענעם

 מאמע אונזערע אטאל מיט זיך רערהערט עם
גיין. שלאפן רופן אונז

 רער־ מיר ביז זומער, דער אװעק גײט אזוי
 מאמעם, די פון בשורה אומעטי?ע די הערן

שטאט. אין צורי? פ^רן שוין דארף מען אז

הורװיץ, טלכה
קלאס מיטל־שול
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ה ט ר ה
 װיל־ א אביםל שטיםער, א געװען איז ער
 און פארטשעפן ער פלעגט אלעמען דער;

גערייצט. אלעמען

 רער איבער געגאנגען ער איז איינמאל
 רוםט מען װי ער טדערהער יםפלוצ גאם.
 ליגט מיידעלע א קוק: א גיט ער הילו»; נאך
 ארוים- ניט קאן זי װײנט, און גרוב .א אין

 די און םינםטער, געװען שױן איז עם קריכן,
געשראקן. מער נאך זיכער זיך האט מיידעלע

 ארױםצו־ זי געפוילט זיך האט ער אבער
 אײנשטירן זיך געװאלט ניט האט ער שלעפן;

הענט. די

 די ער זעט אהיים, געקומען איז ער װען
 זענען אויגן אירע צוטראגן, זייער איז מאמע

 זיך טראגט צימער צװייטן פון און פארוױיגט,
 זעט: ער ערשט און ארײן גײט ער קרעכצן; א

 זיך פילט און בעט אין ליגט שװעםטערל זיין
 פא־ איר מיט זיך רעט ער װען או־ז קראנק.

 זי אױ דאם אז זאוים זיד לאזט נאנדער,
 פאר־ עס הילוי. געבעטן און גרוב אין געלעגן
ארויםגע־ ניט איר האט ער װאם אים דריםט

 די ער םארגעסט מארגן אויוי אבער שלעפט,
מעשה. גאנצע

 עם און טעג, עטלאכע אריבער אזוי גײען
 חברים זיינע מיט זיך צושלאגט ער אז טרעפט

 אםשר גרוב, א אין ארײן אים װארפן זיי און
 איז שװעםטערל זיין װאו זעלבער רעו־ אין

געלעגן.

זיך, ער שעמט הילף נאך רופן און װ״נען
 קיינער אים װעט ער, טראכט װײטער און

 זענען אלע װײל ארויםשלעפן, ניט זיבער
בײז. אים אױױ

 ז״- אין צוגאעען זיך זענען חברים זיינע
 דער װײל אים, אן פארגעםן און הײמען ערע

 אבער גרוים. געװען איז אים קעגן פארדרוס
 דערמאנט. אים אן זיך האבן זײ, פון פאר א

 געווען שוין ם׳איז ארױםגעקומען; זענען ז״
ארױםגעשלעפט. אים האבןי זײ און ^װנט,
 אויגן זיינע אין זיי האבן מאל ערשטן צום
 ד^ם זענען אפשר װייס- װער טרערן. נעזען
חרטה? פון טרערן נעװען

 שטײנגראב פעני
1 קלאם מיטל־שול

א דער
 האלט זון די פרי; דער אין אויר שטײט ער

 פענםטער זיין אין אויפגײן; בײם ערשט
 קוקט און שטײט ער רויטקײט, א זיך שפיגלט

אפרײם[, ניט זיך קאז און
 שטויס א אים גיט קראפט א עפעס נאר

 צו גײן שוין צײט ם׳איז אז דערמאן, א און
 מויל אין כאפ א עפעס גיט ער ארבעט; דער
צימער. זײן פארלאוט און

 און גאם דער איבער ער כײט פרייד מיט
 אן אן געגאנגען אוױ װאלט ער אז טראכט

פרימארגן. ליכטיקן דעם אין—אויפהער
אונטער־ערדי־ רער פון םטאנציע די אבער

 א אין װ״טן, פון שוין ער מערקט באן שע
 א״נגעשטיקט שוין ער איז ארום מינוט פאר

 גרויםע אין ארבעטער אנדערע םך א צװישן
 לעמפע־ אומעטיקע מיט באלויכטן װאגאנען

לאך.
 גלײך ער איז ״םאבװײ״ דער פון ארױס

צען פאבריק. האלב״פינםטערן דעם אין «רײן

ר ע ט ע ב
 אן אין אים, פאר זיך ציען שטונדן לאנגע

 ער אבער ניט, אים געפעלט װעלכע ארבעט
 און צונעװאוינט, שוין איז ער װײל עם טוט
ט$ן. מוז ער װייל

 אוים- מיד, ער איז אהײם, גייט ער װען
 שוין איז זון די הונגעריס. און געמאטערט

 שוועבט טונקלקײט האלב א פארגאעען, לאנג
 גאםן די שטאט, גרויםער דער איבער ארום
 און ארבעטער מענשן, מיט אנגעפילט זענען

 דעם זיך טראכט אים און — ארבעטערינם
̂ט—װעג גאנצן  װאלטן מענשן אלע די װען ז

 אויףז געװען אנדערש טך א װאלט װעלן, נאר
װעלט. דער

 שוין איז צימער, אין אריין קומט ער װען
 אויפגײן, מוזן זון די װעט מארגן אבער נאכט

.מוזן . .

נאבאטאװסקי, אלבערט

1 ללאס מיטל־שול
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אידיש קײן רײדן ניט קאן מען װען
 פארם. s אױף פארבראכט מיר האבן זומער

 אין קינדער נאך געפונען רארטן האבן מיר
 אוים- מיר פלעגן טאג יעח עלטער. אוגזער

 פאר־ רהאבן מי און שפיל נייעם א טראכטן
אופן. בעםטן דעם אויףז בראכט

 אוים־ אונז ב״ זיך ה^בן שפילן אלע װען
 דער צו געװענדעט זיך מיר האבעז גענומעז,

 ניט זי װײם צי פארם, דער פון באלעבאסטע
 איז באלעבאםטע די שפיל? נייעם א עפעס
 אפגע־ דאם האט זי און פארנומען געװען
שפעטער. אױףי לייגט

 אלע און דערװאקםענע די זייבען אװנט אין
 גע־ און װעראנדע דער אויף געזעםן קינדער
 דער פון אײנפאל נייעם דעם אויח װארט

באלעבאסטע.

אזױ, געװען איז שפיל באלעבאםטע דער
 פאר־ זיך זאל קינדער די פון עמיצער אז

 זאל און טיכעלע, א מ־ט אויגן די ישטעלן
 װאם און צװײטן צו אײנעם פון ארומג״ן

 אויער אין אריינזאגן עמיצן דעם װעט אײנער
 און צװײטן, דעם איבערזאגן דאם ער זאל
 ישפאם סך א ארויםקומען במילה װעט דעם פון
געלעכטער. און

 איעעל א אײנעם אויף אױםגעפאלן איז
 אזוי ארומגיין. ■■.גרישטער דער זאל ער רובי,

 קריםט־ א אויף כעם א געטראגן האט רובי װי
 די און אורזאך אן עפעם פאר מיידעלע לאך

 די צװישן געפונען אויך זיך האט מײדעלע
פארזאמלטע.

 װעט ער אז געטראכט, איצט רובי האט
 די אז אזוינם עפעם ארײנזאגן קאנעז איר

 האט געדײנקען. צו האבן אים װעט מיידעלע
 —אויגן רי אויף טיכעלע מיט׳ן רובי, אבער

 מיידעלע די װאו — אקוראט געדײנקט ניט
 מאמען: זײן צו אויםגערופן ער האט זיצט.

 אידי׳ש, אויףי אים אקעגן געזעםן איז װעלכע
 ׳שיקצע פאר׳שטײן: ניט זאל מיידעלע די אז

 האט געמיינט מײדעלע, געפלאצט מאמע,
 מיידעלעס דער ישיקםעם, דער װאו רובי,
איז? פלא־ז

 איז מאמע די אז איז, אױםגעקומען אבער
 האט עולם גאנצער דער ׳טיקםע. די גאר

 געקלונ־ האט עם געלעכטער; א אויםגעישאםן
 ניט האבן קינדער די אז קאמייש, אזוי גען

לאכן. צו אױפגעערט

 האט אינגל ׳שטאלצער א איז װעלכער רובי
 זען, געלאנט האט מעז פארשעמט, זייער זיך
 קאן ער װאם שטארק אים פארדריםט עם אז

 פאר־ מען זאל אים ריידן. ניט אידי׳ש קיין
מענ׳שן! פיל אזוי פאר ׳שעמען

 װען געװארן, מיר זיינען איבעראשט װי
 צוריק און ׳שטאט אין צוריק זין־ אומקערנריק

 אויך רארטן מיר ה^בן שול, אידישער דער איז
 גיט מער זיך װעט רובי רובע׳ען. געטראפן

שעמען! דארפן

קעסמאן אםתר

ד—קלאם

גרױםן א פון לעבן דאמ
 געװארן געבארן איז 1859 יאר דעם אין

 1זשא ׳פראנ?רייך אלבי, שטאט דער אין
 איז יארן שפעטערריקע זײנע אין זשארעם,

 ער פירער; ארבעטער גרויםער א געװארן ער
 טעמפערא־ הײםן א מיט מענש א געװען איז

פרײהײט. פון ליבהאבער גרויםער א און מענט

 פאר געקעמפט יארן זיינע אלע האט ער
ארבעטער. די פון װאױלזײן דעם

 פאראוים־ ז׳טארעם זשאן האט 1914 אין
 אויםברעכן, װעט מלחמה װעלט א אז געזעז

איז ער װאו פארלאמענט, פראנצויזישן אין

קעמפפער פרײהײטם
 קעגן געדונערט ער האט דעפוטאט; א געװען

 האבן קאפיטאליםטן די װאס שחיטה דער
צוגעגרייט.

 אויף האט פאטריאט פארפירטער א אבער
 פרײנט. מענשן גרויםן דעם דערשאםן טויט

 קינרער די מיר, אבער—טויט איז זשארעם
 אלעמאל װעלן קלאם, אונטערדריקטן אן פון

 אנ- דעם הערן אלעמאל װעלן און נעדײנקען
זשארעם. זשאן פון דיינקן

ראזענטאל דבורה
ד—קלאם
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ה נ ח
 רי ארעמע; געװען זענעז עלטערן חנה׳ם

 IS ,ypjsip א אלעמאל געװען איז מאמע
 ניט האט פאטער דער און אומצופרידענע

 געענריקט האט הנה װען פארדינט. שטענריק
 געװען עלטערן אירע בא איז םקול״ ״פאבליק

 או־ שנעל זענען זײ אבער שמחה, גרויםע א
געװארן. מעטיק

מ״ן חנה׳ן: צו געזאגט האט מאמע די
 אן עפעס אפזוכן זיך רארפן װעםט דו קינד,

ײל.. ארבעט,  פאר- ניט האט מאמע די .װ
דערלאזן. ניט האבן טרערן די װייל ענדיקט,
 די װאם פארשטאנען, גוט האט חנה אבער

ארױםברײעען. װיל מאמע

 חנה שוין האט ארום שטיקליצייט א אין
 עלטערן די און פאבריק. א אין געארבעט

 גע־ ניט פרײלאכער אלץ נאך זענען אירע,
 צו שװער געװען חנה איז זאך אײן װאח״

עטלאכע געזאגט, ריכטיקער אדער פארשטיין,

 קומט באלעבאס רער װאם—אמאל אויףי זאכן
 װיל ער װען אװעק גײט פאבריק, אין שפעט

 איז לעצטע דאם פרײלאך. אלעמאל איז און
 זייער האט זי געװען; מקנא שטארל אים חנה

פרײלאכקייט. נאך געביינקט

 געװאױנט להכעים צו אױױ װי זי, ה$ט
 פאראומער־ געהאט געגנט, אומעטיקן אן אין
 גע־ זי האט פר״נדינם און מאמע, טאטע טע

 א און שװײגענדיקע א איינע, בלויז האט
פארטראכטע.

 װאנען פון אויםגעפונען חנה האט שפעטער
 פרײלאכקייט. באלעבאם דעם זיך נעמט עם
 אים פאר געארבעט האבן װאם ארבעטער די

 געאר־ און באצאלט װינציק געקראגן האבן
 שול- געװען זענען זיי שטונדן. לאגגע בעט
פרייד. באלעב^ם דעם אין דיק

אונגער מערי
ר—קלאם

םקול״ ״פאבליק אין

 קינדער מיר, זענען װיגטער״ אין טאג איין
 מיט האט לערערן די און קלאם, אין געזעםן

 אמעריקא ״פארװאם שמועם: א געהאט אונז
מלחטה״. דער אין אריין איז

 דייטש־ אז רערקלערט אונז האט לערערן די
 א װײל דעם, אין געװען שולריק איז לאנד

 אמע־ אן געזונקען האט םאבמארין דײטשע
 און ״לוםיטאניא״ נאמען מיט׳ן שיו» ריקאנער

 רי צושטערן געװאלט האט רייטשלאנר אז
אייראפא. אין ארדנונג דעמאקראטישע

 קינדער רי אויף געט^ן קוק א האב איך
 די אין גלויבן זײ אז געזען און קלאם, אין

 זיך איך האב — לערערן דער פון װערטער
צװײ בלויז זיינען דאם ״ניין, אפגערופן:

 װאם אבער איז אורזאך הויפט די אורזאכן;
 וזאט זי ײײל קריג, אין אריין איז אמעריקא
 פאר מארקעט נייעם א באקומען צו געה^פט

 עפעם האט לערערן די פאבריקאנטן. אירע
 איך אבער — געטאן מורמל א אומצופרידן

דערהערט. ניט דאם האב

ראזענטאל, יעםא
ג—?לאם

פײגאלאך
 פיי־ די זומער, מיטן אין נעװען איז עם

 5אוין גערעט און אומגעפלויגן זענעז גאלאך
 פרעגט הײנט? פליםטו װאוהין—לשון זײער
צװײטער. דער פייגעלע איין

 מיר ם׳װעט װאו ניט, נאך װ״ם איך—
 שוין איז זומער דער אז װייםט דו אײנפאלן,

 מיר װעלן גיכן, אין גאר און אװעק? האלב
 האט —דאנען פון אװעקטראגן דארפן זיך

אויםגערופן. אומעטיק פײגעלע ערשטע דאם
 בא־ ליב האב איך איך, װײם דאם יא,—
 די באזונדערס און שטאט, דאזיקע די קומען

 ברע?לאך צו מיר װארפן זײ קינדער, קליינע
 צו ז״ מיט זיך שװער זיין װעט מיר ברויט;
שיידן.

 די האט העלםן, זיך מען קען װאם נו,—
 קומען װעט צײט די געזאגט, װייטער ערשטע

אװעק. מוזן מיר װעלן
 די מיט געקומען, איז הערבסט דער װען

 און װינטן, בײזע די מיט רעגענס, שטארקע
 צװישן מען האט פײגעלאך, אלע פארטריבן

 זיך האבן װעלכע בלעטער, געלע הויפנס די
 טויט א געםונען גאםן רי איבער געװאלגערט

 געװען פארט זעט, מען װי ם׳איז פייגעלע.
אונז. מיט צוש״דן זיך פײגעלע פאר׳ן שװער

װאלדמאן סילוױא
ג—?לאם



מארגנשטערן

קעמפ אין זוםער
 איך װאם פארגעםן, ניט קיינמאל װעל איך

 װאו קעמפ, אין זומער אנגעזען זיך האב
געװען! זענען קינדער פיל אזוי

 בוימער עפל די אויוי הלעטערן פלעגן מיר
 פיי־ נאך נאכלױפן װאלד, אין ארומשפאצירן

 זונטיק פרײלאך. אלעמאל זײן און גאלאך
 אונזערע װייל ױם־טוב, א געװען אונז ביי איז

 אונז און ארויםקומען אונז צו פלעגן עלטערן
מתנות. שײנע ברײנגען

 גיי!, שלאפן װעלן ניט מיר פלעגן רערפאר
 שפילן געװאלט אלץ גאך זיך ס׳האט װייל

שפילן. און
 יאר גאנץ א זיין געקאנט מ׳װאלט װען

גוט! נעװען װאלט קעמפ, אין
הוירש, מאיר

ג—קלאם

* * *

שול אידישע די
 איך בין שול, אין גײ איך װאם טאג דעם

 שטריינקײט אזא ניט איז שול אין פרײלאך;
םקול״. ״פאבליק אין װי

 לערער דער װען גליקלאך, זײער בין איך
 שלום פון מעשה׳לאך די אונז פאר ליינט

 װאלטן מיר און אלע, לאכן מיר עליכם.
 םוױ. א אן לײנען אונז פאר זאל ער װעלן
 ״מארגנ־ נאמען מיט׳ן קלום א אויך האבן מיר

 צו־ זיך מיר קלייבן זונטיק אלע און שטערן׳'
 אינ- פארשירענע װעגן רײדן מיר און זאמען

זאכן. טערעםאנטע
װײנער, שרה

ג—קלאם

* * *

וױגטער
 איך בין טאג, װינטערדיקן א אין אײנמאל

 מיי־ מיט אראפ, בארג שליטלען געגאנגן זיך
 פארשפילט, זײער זיך איך האב חברים, נע

שול. אין ג״ן צו פארגעםן האב און
 איך און רערמאנט זיך איך האב אמאל מיט

 ביכער. מײנע נעמען אהיים, אװעקגעלאפן בין
מיר און דורכגעשטראפט מיך האט מאמע די

היים. דער איז פארבלײבן שוין געהייםן
 איז עס אז געזאגט, אבער איר האב איך
 גארניט װי שול, אין שפעט קומען צו בעםער
קומעז.
 מיינע געװארן געפעלן זענען מאמען דער

 אין גײז געלאזט מיך האט זי און װערטער
שול.

הוירש, אוירװינג
3—?לאם

* * *

שול אונזערע
 אונ־ שול, רינג ארבעטער רי געפעלט מיר

 האב איך פריינדלאך; אונז צו איז לערער זער
 לערער געזאנגם דער װעלכע לידעלאך די ליב

 װאם געגנשטאנדן אלע פון אונז. מיט זיעט
 די בעםער מיר געפעלן שול, אין לערנען מיר

אונז. מיט האט לערער רער װאם שמועםן

 זאכן, גייע פיל אזוי זיך דערװיסן מיר
 גע־ ניט קײנמאל פריער האבן מיר װעלכע

 אונ־ װאם לייר בלױז מיר טוט עם װאוסט;
 הויז שײן אזא ניט האט שול אידישע זער
האט. םקול״ ״פאבליק די װי

םאײט מייבל
ג—קלאם

* * ÿ

איבע
 הויז, אונזער אין פאראן איז מיידעלע א

 —איר רופן מיר אבער ליבע, נאמען, מיט׳ן
 ארויםזאגן. ניט “״ל קיין קען זי װ״ל איבע,

 אלע אלט; יאר האלב א און צװײ איז זי
ליב. זי האבן מענשן

 מיר זי זאגט הויז, פון ארוים גײ איך װען
 װען און מאשינעם פאר היטן זיך זאל איך אן
 עליכם, שלום אלעמען זי זאגט שלאפן, גייט זי

 ארום שװימען װעלכע פישעלאך די אפילו
 און אויך, דאם זי זאגט גלאז, גרויסן א אין
 ראס זי נעמט ארויס, עפעס זאגט מען װען

איבער. גלייך

 צו איז זי װאם טאג ערשטן דעם אין שוין
 גא־ בײם גערופן מיך זי האט געקומען, אונז
 נאכגעפרעגט זיך זי האט מארגן אויףי און מען

מיר. אויף
האראװיץ, ױדזשין

ב—קלאם



מארגנשטערן

זומער דעם ליב האב איך שנײ־מענש א

 געמאכט איך האב לעבן, מײן אין איינמאל
 דא־ זענען קינדער פילע שנײ־מענש; א אלייז
 ארייג־ איך האב אויגן פאר געײען. מאלס

 האב איך קיילן. שטיהלאו צװײ געשטעקט
 װען און געקראגן ליב זייער שניי־מענש דעם
 איך בין אהיים, אװעק זענען קינדער אלע
או  געטאן באנג האט מיר פארבליבן; אלץ נ
אים. מיט שײדן צו זין־

 מאמע די האט נאכט, געװארן איז עס װען
שטוב. אין ארײנגערופן מיך

 פאר- געװען איז װאם פענםטער אויפן
 מענ־ א אויך אויסנעקריצט איך האב םרוירן
שעלע.

 נעהאלטן מיר זיך האט נאכט גאנצע א
 שנײ סן־ א זע אין־ אז חלומ׳ן, אייז אין

מענשאלאן־.

קעםמאן דבורה

ב—קלאם

 פר״- קינדער די װערן קומט, זומער װען
 אין שפילן זיך קענעז זײ לעבעדיק, און לאך

 שװערע קײז טראגן ניט דארפן זײ גאםן; די
 װינ־ אום װי קאלאשן טיפע קײן מאנטלען,

 ארומשפרינגען און ארומלויפן קענען זײ טער.
װילן. זײ װיפיל

 דער אויףי איז שטאט אין װי שענער אבער
 פעלרער בוימער, סך א דארט זעט מען פארם;

 דער אין װי אנדערש רארט שמעקט עס און
שטאט.

 פייגאלאך פיל אזוי מען הערט פרי דער אין
 פאר־ מיט ליגן צו גוט איז עם צװיםטשן;

 דוכט עס צוהערן; זיך און אײגאלאך מאכטע
 גע־ און מיר צו גערעט װאלטן זיי װי זיך,

 בעט, אין ליגן צו גענוג מיידעלע,— זאגט:
 לופט, די שמעק א גיב דרויסן, אין ארוים קום
שפרונג. א און לויוי א גיב

זומער! דעם ליב זײער האב איך

ליפםקי, עטל
-ב קלאם-

אינגל... א בין איך
 אלט, יאר נײן אינגל א בין איך

 קלאס צװייטן אין בין און
 פיר, רעדלאך אויף* זיך טראג איך

גאס. ברײטער רער איבער
 צייט, אין איך בין שול אין און

 העפט, און בוך מיין מיט
 אריין, שול אין ציט מיך פארװאם
 טרעפט? קינדער, אנו,

 רייך, ניט װײט איז שול אונזער
סאלט, דארט איז וױנטער און

 שול, אונזער דאך ם׳איז אבער
אלט. יאר נײן אינגל א כ׳ביז

מילגײטן, ארל
ב—קלאם



T ren t Tile Company, Inc.
FLOOR WALL TRIM TILE EVERY VARIETY

ESTABLISHED 1882 P I O N E E R S
MANUFACTURERS

LARGEST AND MOST MODERN EASTERN PLANT
Thomas H. Thropp, Pres. TRENTON, NEW JERSEY

. . . פראגראם . . .
טײל עוײטטער

ג נ א ז ע ג
גע/בארט מיכ? פון דירעקציע רער אונטער

כאר........................................................................................ אינטערנאציאנאל
געלבארט........................................................................... הימן ריע ארבעטער

ענגצ................................................................................................ װינטער דער
געלבארט.................................................................................... אינגאלאך דריי

געלבארט............................................................................................ אינגעלע א
געי^בארט  ......................................................................... מאױט ?ינדער

געי^בארט.............................................................................................ארמײ ױגנט
זייט) צװײטער דער אויוי (פארטזעצוע

Compliments  of

VEE CEE
GAS AND OIL COMP.



Compliments of

MERCER HOTEL

THE LA RAE CORSET SHOP

222 S. Broad St.

Compliments of

N. Y. FUR COMPANY

DAVIDSON & DILOUIE
VULCANIZING — FISK TIRES n TUBES 

1081 S. Broad St.

MOSER & SONS
DRESSMAKERS TRIMMING  

1 32 E. Front Street

JOE SPECTOR

INSURANCE OF ALL KINDS

םאלאס
פאייקם־ליר.................................................................................שניידערל דער

פאלקם־ליד....................................................................... זי 10 און ער אכציג
טשארנאפםקי ביטרים

לײדען פייגל
ח ............................................. ציפקעלע אי ר ״יי י

האראװיץ

זײט) צװײטער דער

 ױדזשין
אויןז (פארטזעצונג

MR. & MRS. GILMEN

1 726 E. State St. Ruper t  Bai l ey
GABRIEL LEVINSON STAIR BUILDER AND

REAL ESTATE AND INSURANCE PANEL W ORKER

1 48 E. Front St. STORE FRONTS A SPECIALTY

GRADS INSURANCE AGENCY
INSURANCE OF ANY KIND

Slackwood Trenton, N. J

R. F. D. No. 4

REAL ESTATE MORTGAGES  

209 Market St.
Tel. 7-6374-J



Compliments of

Simpson

Clothing

Co.

New York City

A NEW DEPARTMENT IN

JO E ’S TIRE SHOP, Ine.

ם ע י צ א מ א ל ק ע ד
גראר ביטרים...................................................................ליר געזונגענע ניט דאם
גרינבערג.......................................................... זײםט דו און אקערםט דו אןן

נאבאטאװםקי ן.א^בערט
גראד םידנ־ j......................................(דיאיאג) פרץ—בארימערם די

זײט) צװייטער דער אויףי (פארטזעצונג

COMPLIMENTS OF

Dr. Jacob J. Berman

Compliments of

Louis S. Kaplan
ARCHITECT

ADAM KALSTON
BUTTER,  CREAM, EGGS, GROCERIES A L T M A N ’ S

Orders Delivered
60 Union Street

Phone—7-S728-R

AUTO PARTS  

1 4 New St.

UNION MEAT MARKET
J. Dana & M. Horowitz, Props.

Compliments of

WHOLESALE AND RETAIL
CATTLE AND POULTRY

Mr. & Mrs.

237 Fall Street SAMSON DONSKOY



<♦>

PHONES—Bus. 4619—Res. 7-4372

John S. Lutz
The Gordon Press

LUTZ MOTOR COMPANY
JEWISH & ENGLISH PRINTING

129 N. W arren St. 
Authorized F O R D  Dealers

72 Union St.

Purcell Bros. Dr. J. Harry Etz
26 S. W arren St. CHIROPRACTOR

SHOES FOR THE WHOLE 
FAMILY 30 South Clinton Avenue

ר ע ט נ י ו ו ג י נ ע ק
שפיל) (הינדער

 (לאםאװין) לאזעבניק לערער פון
געמער: אנטײל

שטײעראב פעגי....................................
טשארנאװםקי ביטרים............................

קעםמאז אםתר......................................
ראזענטאל דבורה ................................

א......................................... ״ד באראן א

..................................... וױנטער קעניג
.................................. רייכער ערשטער

................................ ארעמאן ערשטער

זײט) צװײטער דער אויףי (פארטזעצונג

Cornplimei.ts of
Compliments of

Dr. Wm. Julian
Urici n & Kohen SURGEON DENTIST

W oolworth Bldg.

Kaplan & Appelstein * * £ אעי״יסלגע 2

- Builders ־ טשארנאװם־י מ. מרס. און מר.

Auto "Pire Vulcanizing 
Shop J. B. Wilson Go.

JOHN STRUCKER, Prop.
Market & Jackson Sts. 

DISTRIBUTORS FOR D A Y T O N  TIRES 
EXTRA HEAVY TUBES

State & Broad Sts.

HOSING— MILLINERY— BAGSHOSING— MILLINERY— BAGS



Newton A. K. Bugbee & Co. Inc.
Engineers and Contractors

STRUCTURAL STEEL AND ORNAMENTAL IRON

206 E. HANOVER STREET

TRENTON. N. J.

Phone, 6257

לץ׳ימלאך

 — דינער
פריצינג דער

א................................................................... ט ע ראזענטאל י
לןאפלאן פעני

קאן :..רבקה ..................................................................
גראר ביטריס.........................................................................

װאך קעניג׳ם

זײט) צװײטער דער אוױ* (פארטזעצוע

B. F. KRTTH’S

Capitol
Theatre

EVERY WORKINGMAN’S DUTY
is to eat bread with

THE U N I O N  LABEL
to help the baker secure bread 
: : for him and his family : :

-----o-O-o— -

BAKERS U N IO N
Local 202

159 MERCER STREET

I n t e r n a t i o n a l

^״ N S E G I S T E B E D )



STOCK AND  \  I  T  T  4 7 0 1 \ ?־ןי   T ak o f .e v e r y
s p e c i a l  I t JL A  M ^ d  ▼ ▼ V  F  £ v  J lV  d e s c r i p t i o n

F R AM E S W I N D O W S  D O O R S
S T A 1 R W O R K  — M O U L D I N G S  — P O R C H W O R K

■— Also —
BREAKFAST NOOKS, IRONING BOARDS, MEDICINE CABINETS,

FLOWER BOXES, ETC.

A. K. L e u c k e l  & C o .
62 1 S. Broad St. TRENTON, N. J. Phone 639 1

אװעק גײט װינטער װען
(טאנ׳ז)

װײגער םערע קאן, רבקיה אזארכי, ב. גראח, רבקה גרא^, ביטרים קופער, דארא

LIKE THE GLASS Y O U  D R I N K  F R O M
Castanea’s Glass Lined Plant Equipment is like the glass you drink from; 

clean, sparkling, neither imparting flavor to the product 
nor in turn being affected by it.

Glass is the Container You Put to Your Lips— None Other Will Do.
This is the reason glass lined equipment is the ideal for handling milk products.

CASTANEA
D A I R Y  C O M P A N Y

2 3 4 - 2 4 0  N O R T H  B R O A D  S T R E E T

DRINK MILK THAT IS HANDLED 
IN GLASS

TASTE t h e  b e t t e r  f l a v o r

Phone 5125

PRINC ETO N TIRES
MADE STRONGER WEAR LONGER

SOLD BY ALL GOOD DEALERS

F I N E B U R G ’S
DISTRIBUTOR

10 EAST HANOVER STREET



Phone 6344 Phone 7-3526

DR. H. MOSS HARRY COOPERSTEIN
DENTIST

PRESCRIPTION DRUGGIST

200 South Broad Street So. Broad Cor. Cass St.

Phone 5796

DR. MALLAS
DENTIST

ג סונ רי אג פון ב

10 South Broad Street
אן מ ר ע ר ש ע ד רי ב

JOSEPH MORRIS JACOB STEINGROB
FURNITURE, STOVES, CARPETS A FULL LINE OF DRY FRUITS,

AND BEDDING GROCERIES AND CONFECTIONERY

1 34 South Broad Street
35 1 Union Street

טייא צװײטער

א י ב נ ר ע ד
ע מאםן ענ צ  ביא^יק׳ז פון ם

ס ר עני צ ק5 פון ם בני ע (ילאםאװין) אז
ה............................................................................................ נביא רער ר יאלי ש

זײט) צװײטער דער אױףי (פארטזעצוע

Phone 4639 Phone 7-9891

BABY CARRIAGE FACTORY
Store

MANTEL SERVICE STATION

309-3 1 1 South Broad Street
D. M. CRANE 1 1, Prop.

Next to Central M. E. Church Clinton and W hiteaker

Now Featuring the New Spring

COATS, SUITS AND DRESSES
For Women, Misses and Children

FREEDMAN A.

NEW YORK CLOAK CO. A’ Il 0  E S

1 7 1 South Broad Street
(Near Palace Theatre) 834 South Broad Street



Phone 7-4148
Phone 6041

TH E CITRON-BYER  
GO.

DEALERS—BROKERS

IRON, RUBBER, METALS, ETC.

Ever Ready Service
Auto Repairs

BRAKE RELINING A SPECIALTY
HAROLD SACKS, Prop.

5 9-69 Muirheid Ave.Mill & Bloomsbury Streets

H ILDEBREG H T’S

Ice Cream

EVERY BANKING SERVICE

TH E MERGER TR U ST  
GO.

Broad and Market Streets

Open Saturday Evening, 7 to 9 o’clock

ך א ט ע ר ר ע ד
(אײן־אקטער

פרידמאן ב. פון
הורװיץ מלכה .................................................................................... זיידע דער

טשארנאפםקי ביטרים........................................................................... באבע די
האפלאן פערל....................................................................................אײניקל דאם

טענץ — געזאנג
לערעריו) (טאנץ אלריטש פון דורכגעפירט טענץ די

(לאסאוױן) לאזעבניק לערער—רעזשי
זײט) צװ״טער דער אױוי (פארטזעצונג

Compliments of

REDNOR & KI INE

Compliments of

U N IT E D  PO ULTRY

COAL AND MASON 

MATERIALS

GO., Inc.

32 Union Street

Phone 7-4481—7-4482



P H I L A D E L P H IA JOSEPH SON
B A R G A I N  STORE A N D

Broad & Front Sts. JOSEPHSON
H. WIRTSCHAFTER & SONS 

Props.
ATTORNEYS-AT-LAW

ALWAYS THE STORE FOR 
THRIFTY PEOPLE

724-25
Broad St. National Bank Building

Phone 6181

Compliments of
T H E  M O D E L

B E N J A M I N
& N A T H A N

K R A M E R

T. W. WILSON

CLEANING, DYEING, PRESSING 
AND RENOVATING

RUG CLEANING IN ALL ITS BRANCHES

985 Princeton Avenue

טאנץ אױערהאן דער
נעמעו־־: אנטײל

1 אורוױ כה̂מ........................................................................................ אױערהאן
 װאלרמאז םילװי ראזענטאל, דבורה באראן, אײדא גראד, ביטרים, יאלי, שרה

טשארנאפסקי. ביטרים לןעםמאן, אםתר

Compliments of EXCLUSIVE EVENING GOWNS

S A M U E L  L I T T Made To Order by

CONTRACTOR AND BUILDER MISS SŁONIN

908

Greenwood Avenue
THE F A S H I O N  S H O P

1 0 S. Broad Street



7-97 36-W—Resid.Phones: 6745—Shop

Ludecke Electric Co.
ELECTRICAL FOREMAN A T  HARRY E. 

STAHL’S FOR THIRTEEN YEARS

ELECTRICAL CONSTRUCTION 
AND REPAIRS

Fraser Street off Pennington Avenue

Capitol Auto Radiator 
& Fender Works

IV E REPAIR AUTO  RADIATORS  
FENDERS AND BODIES

1 1 0 Division Street
Phone, 4448

Compliments of

ROYAL CLEANERS

South Broad and Division Sts.

Phone, 7-3533-M

CHRYSLER AND CHEVROLET
SALES AND SERVICE

Broad Street Park Garage

F. J. UNGER, Prop. 

Chambers and Lily Streets

Phone 7-7978-W

HENRY TRAUTWEIN

256 Lafayette Avenue

GENERAL MACHINIST 

: REPAIRING PUMPS : 

ENGINES AND ICE MACHINES

Phone, 7-6984-W

Jos. Tick

AUTO PAINTING

Genesee 
and Anderson 

Streets



GO AND SEE Trenton Delicatessen

Ribsam’s Store JESS FAGELMAN, Prop.

1 43-5-7 East Front St.
DELICATESSEN AND FANCY 

GROCERIES
Between Broad & Montgomery

1 3 1 East Front Street

M. Kunis Wm. Frey

N. Y. FRUIT MARKET
Bakery

PURE RYE BREAD AND ROLLS
1 05 Market St.

1 07 Union St.

Nathan Rome
North Clinton 

Home Furniture Store
FURNITURE, CARPETS, STOVES

and Household Goods

HENRY HIRSH, Prop. 

WE BUY AND SELL NEW

5 1 9-2 1 North Clinton Avenue AND SECOND HAND FURNITURE  

522 North Clinton Avenue

Lieberman Furniture Go. Jos. R. Andrews
STOEES, CARPETS AND PIANO TUNING

HOUSE-FURNISHINGS
SPECIALIST ON PLAYERS

50« N. Clinton Ave.
209 W oodlawn Avenue

A . H. Paffe
COMPLIMENTS OF

204 Centre Street Leo Eisner
CONFECTIONERY CIGARS

ICE CREAM
C. PETER'S LIGHT LUNCH



Compliments of
y ״ i(־. ' . . i , , ו . ,1 

S T A R  L A U N D R Y
FAMILY FINISHED SERVICE 

W et Wash— Flat Work

BUILDERS S U P P L Y Your Patronage Is Respectfully Solicited

C O M P A N Y ,  INC.

Trenton, N. J.

Mutual Wall Paper Go.
3 1 3 S. Broad Street

Trenton — Phily — Washington — Richmond

T R E N T O N T R E N T

C A R P E T  HOUSE C IG A R  STORE
1 69 South Broad Street 19 N. W arren Street

Tel. 7-6254-M
BREAD—ROLLS—HOME MADE CAKES

O ’DAY
OUR SPECIALTY

E. SKLANSKY BAKERY
EXCLUSIVE MILLINERY

31 E. State Street 58 Market St.

THE N. Y. DELICATESSEN REMOVAL SALE

T. Kalich, Prop.
N. Y. LIGHT ELECTRICAL

TABLE LUXURIES—FANCY GROCERIES

Salads of AH Kinds Dainty Sandwiches
FIXTURES

23 E. Front Street 125 Factory Street

E. HAFITZ

כשר בשר FEIN’S KIDDIE SHOP

61 Market St. 1 2 7 S. Broad St.



Compliments from

Lums Drug Store
COMPLIMENTS OF

Centre & Federal Sts.
Centre St. Theatre

Compliments of
COMPLIMENTS OF

Dr. N . H. Koplin
I. Rosenberg

40 Greenwood Ave.

Compliments of

J. Richard Kafes
Gars Studio

A TT O R N E Y -A T -LAW
209 E. State Street

Dr. Louis A. Stein Compliments of

205 Market St. Trenton Furniture House

Dr. Herman Popkin

DENTIST

M. Feldman’s Bakery

1 1 2 South Broad Street
213 Fall Street



ן ג נ ו ס י ר ג א ם פון ב נ ײ ו פ
 װאלדמאן

 הערש זעליג
 מיללער און פיװ

 ראז מאיר
 רוביך חוה

 בלוט מ. דזש. דר.
ק.) (ל. פרײנד א
 יאפפע מרם. און מר.
 קאגוױטץ מרם. און מר.

 םעדלאןז דזש.

םמיטה ם.
בראדערם גארב

םסריט בראאד נארט 312־14

 םילװער מעקם
 פייפער־הײנגער

עװענױ קלינטאן נארטה 378

אבראמאװיץ נ. מרם. און מר.

גערשענאװיץ ה. מרם. און מר.
בוגאטש ל.

 שאפ דרעם אדלער׳ם
םט. בראאד ם. 188

 נאבאטאװםקי מארים מרם. און מר.

 האראװיץ פיליפ מרם. און מר.

 אלינםקי ט. מרם. און מר.

 פארבער מאקם
 פעלדמאן אײב מרם. און מר.

 באראן טרם. און מר.
טײלאר

 לעװיט ב. מרם. און מר.
 לײדען םעם מרס. און מר.

 פײן ר.

נױמאן א. ל.

 טאוב דזשאהן מדם. און מר.
 לײדען םעם מרם.

 קרײמער םעם מרם. און מר.

 עהרלין

זײעט א.
 ־אלינםקי װיליאם

םטריט ױניאן 47

 אלינםקי מ. מרם.
םטריט ױניאן 63

גאלדבערג
 דעליקאטעסםען םטריט מארקעט

מיללער ה.
נאבאטאפםקי צ.

פײנטער

 פרײנד א

װארגא דר.
 שול ר. א. די באגריםן מיר

בעלעטץ מײער מרם. און מר.

 הײװעםאן םרם. און מר.
טעלים מר.

 װײנשטײן לאבא און הינדא
םיגעל :זרם. און מר.

 די פון ױם־טוב צום באגריסונ: הארצליכע
 שול ר. א. פון קינדערלאך

 הירש דזש. פרײנדינע און פרײנד
פארװאלטוע םון מיטגלידער

Compliments of
A FRIEND
Compliments of

LOY BUTCHER
Compliments of
L. GEMBEL
Compliments of

MAX SIEGEL, PH. G.
So. Broad & Liberty



COMPLIMENTS OF

The Styles Shop Trenton Hardware and
COATS, SUITS, DRESSES, SKIRTS Supply Go.

SWEATERS, FURS, ETC. F. S. KATZENBACH & CO.

READY MADE AND TO ORDER 

1 36 South Broad Street

167 So. Broad St.

Compliments of

Harry Harold
. . . Hatter . . .

Light’s Pharmacy

Market & Lamberton

L. & M. BRODSKY Streets

Spector’s Lunch
OYSTERS IN A N Y  STYLE  

Opened While You Wait
Freeman’s Drug Store

325 South Broad Street
W arren & Market Sts.

Compliments of 

NEH7 BORN BABY

IRVIN RUBIN
Compliments of

JAHOS BROS.

2 1 0 S. Broad St.

Dr, M. Sutnick



SCHULER’S SAM MARSKY
BABY CARRIAGE STORE שר שר ב כ

128 Factory St. 65 Union Street

COHEN’S BAKERY םונג רי אג פון ב

665 Lamberton St. ען ב. ט א ג ל מי

HOTEL KURLAND
KOSHER RESTAURANT

N. Y. LIGHT SUPPLY CO.
LIGHTING FIXTURES

1 06 Market St. 1 7U S. Broad Street
Phone 5065

ARTHUR M. YETTER
Compliments of

DRUGGIST
SAM TEITZ

W arren and Fall Streets
BUILDER

742 Greenwood

Mr. & Mrs.

LOUIS ABRAMOWITZ
FRENCH MILLINERY SHOP

1075 S. Broad St. 1 8U S. Broad St.

Phone 7-9431

K A S S E R ’ S
S A M ’ S

SUGAR

9 1 0 South Broad Street 74 Union St.

MERCER HARDWARE 
AND ROOFING SUPPLY CO.

ג א םונ די אג פון ב

215-17 S. W arren St. װין ד. לע

Your Credit Is Good IVith Me
TRENTON STOVE REPAIR

206 S. Broad St.

H. SILVERSTEIN 
FURNITURE STORE

Phone 7-2533-J

<î>



THE BELL  •
Phone 7-3876-J

CLEANERS AND DYERS

D. ROSEN, Prop. ABE R O S E N T H A L
A DRIVER WILL CALL REAL ESTATE

LET US CLEAN YOUR RUGS BROKER

QUICK SERVICE

Phone 6291

954 Greenwood Avenue

Compliments of
Compliments of

W ILSON & STOKES  

L U M B E R  CO.
A F R IE ND

DR. S.

Compliments of
PHIL.  J. C A M P BELL

C O A L

I S A A C  GOLDBERG MASON SUPPLIES

Perry Street at Ewing

METROPOLITAN PAINT AND 
SUPPLY STORE

Phone 4308

1 4 North Broad Street THE L A C E  S H O P
IVe Cut Our Profits For Quick Turn-Overs 

Cash Only 39 East Front St.



Trenton Plumbing 
& Heating Co.

Compliments of

T H E  MAU-LYN
Trenton, N. J. BEAUTY SHOPPE  

and

ALBERT E. SCHOELLER 
President Dr. Lynn W . Frye

Phone, 7-3761-J

Goldberg-Julian 
Securities Co.

The Capital 
Stationery Co.

COMMERCIAL STATIONERS 
AND ENGRAVERS

Broad St. Bank Building
FINE PAPERS AND CORRESPONDENCE 

CARDS
SPECIALIZING IN THE FINANCING OF 

CONDITIONAL SALE CONTRACTS CONKLINS PENS AND PENCILS 

1 1 0 North Warren Street

Compliments of

Let

Reedhead Bros.

D. &  S. ABRAMS
Solve Your Home Problems

IVE HAVE THEM IN DESIRABLE 
LOCATIONS OR IVILL BUILD TO

BROAD AND HUDSON STREETS :: SUIT YOU ::

Trenton, N. J.
OUR TERMS ARE EASY

23 PARK AVENUE
(Broad St. Park)

וױלליאמם ל. און מ. פון באגריסונג



H. S. SIEGEL, SecretaryHARRY SIEGEL, President

Trenton Lumber & Mill work Co.
A  COMPLETE LINE OF LUMBER, MILLWORK 

AN D  MOULDINGS

30 CAIN AVENUE CALL —  4408

M. & P. URKIN
BROAD AND DYE STREETS

Samuel Heath Company
RETAIL— L U MBER— WHOLESALE

Office:

HOLLAND AVENUE NEAR N. MONTGOMERY STREET

TRENTON, N. J.


