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!האפנונג אונזער - שול די

 דינען ניט דאם זאל !פראװינץ־שטעטל א אין שול־ארבעט מיזאמע יאר פיר
 װארצ־ אויך שלאגט שול אידיש־װעלטלאכע די אז טרײםט, א פאר און פאקט א פאר אונז
 אלץ אוים שפרײט שול, נײע די זיך באװעגט זיכער אבער לאנגזאם, אמעריקע? אין לען

 אידי־ די צװישן אנהײנגער באגײםטערטע צאלפילע געװינט װירקונגם־קרײז, איר מער
פאלקם־מענשן. שע

 דערציאונג אידיש־װעלטלאכער א פון אידײע די אז זײן קלאר אונז פאר םימוז
 אײנציק־ דער געװען חדר דער איז צוריק, פופצן יאר א מיט ביז פלאנץ, ױנגער א איז

 די בשעת יארהונדערטער, פון טראדיציע א מיט דערציאוננם־אנשטאלט, דאמינירענדער
 רעליגיעזער פון פאלקם־שול די באפרײט דורות צענדליקע זײט שוין האבן אומות־העולם

השפעה.
 שוין קאן זי אבער שול, װעלטלאכער אידיש דער פון געשיכטע די איז קורץ
 - איח — ױנגע הונדערטע זיך םיגעפינען דערגרײכונגען, באדײטענדע פארצײכענען
 געשיכטע אידישע די אידיש. רײדן און פארשטײען װעלכע געבארענע אמעריקאנער

 דורכ־ זײנען זײ דאקומענטן, געהײמניםפולע קײן ניט זײ פאר זײנען ליטעראטור און
 א איז אויך ארבעטער־מאםן. אידישע קעמפענדע די פון אידײען די מיט געדרונגען

 אונ־ — געצװאונגען זײנען תלמוד־תורות צאל גרויםע א אז פאקט, באשײנפערלאכער
אידיש• פון לימוד דעם אײנצופירן — שולן אונזערע פון אײנפלױם טערין

עיו־ איר צושטאנד, פיאנערן א אין נאך זיך געפינט שול נײע די אז װײםן מיר
 אונז האלט מען װי — באדינגונגען אביעקטיװע די פון אפהײנגיק אזוי ניט איז זיםטענץ

 אידישע ברײטע די מצד איר צו פארעלטענישן די פון מער נאך נאר — אײנרעדן אײן אין
 און דערציאונג, און אויפקלערונג פאר באדן דאנקבארן א מיר האין דא פאלקם־מאםן

 זאל’ם װעלכער אין אקציע אן פאר װילן קאלעקטױון רײף־כעװארענעם דעם ארגאניזירן
 קינדער, אידישע פאר פאלקם־שולן ״אידישע פאדערונג ענערגישע די אויםדריקן זיך

 ווערן ארױםגעשטעלט קען פאדערונג די אט זיך פארשטײט שטאט״ פוןים םובםידירט
װ. א• און פילאדעלפיא שיקאגא, יארק, נױ װי שטעט אידיש־קאמפאקטע אזוינע אין

אונטערנע־ גראנדיעזער אזא מיט שװעריקײטן גרויםע פארבונדן זײנען אודאי
 װירק־ ״גלות װערן זאל ראמאנטיק״ ״גלות די אט ייז אװעק מוז יאר אײן גיט און מונג,

לאכקײט.״
 אײך װעט דאך דאן־קיכאט. א פאר װערן צו פארעכנט לאגע דער אין איז מען

 — דערציאונג אידישע װעלטלאכע די הײליק און טײער םיאיז װעםען — איד יעדער
הארץ. און מארך זײן באװעגן װאונשן און געדאנקען אזוינע אז אנטפלעקן,

 די װען פארשטענדלאך זײן דעמאלםט װעלן אינםטיטוציעם קולטור אונזערע
 אבער !מםכים ? אמת דערעםענער א באאומרואיקן, זײ װעט ױרשים פאר זארג

 פראבלעם װיכטיקםטער דער װערן, דערמאנט אנאויפהער מוזען װעלכע אמתין יענע פון
 אונ־ פאר דערציאונג װעלטלאכער פון פראבלעם דער װעדן מוז םדר־הױם אונזער אױןז
שול• רינג ארבעטער דער פון גײםט אינים קינדער, זערע

(לאםאוױן) לאזעבניק ל. לערער



שול רינג ארבעטער אונזער

 די װאם דאם איז אלין פאר װיכטיקער
 שטופע די דערגרײכט שוין האט שול רינג אר.
 פון אפהײנױק ניט איז עקזיםטענץ איר װען
 פון אדער אײנצעלנעם, פוךם קאפריז דעם
 לעבן אין טיפער עטלאכע, פון װילז גוטן

!װארצלען אירע שוין ׳טילאגן

 נאך פאלקם-מענשן ביים בײנקשאפט די
 ילעבן קערנדיקן א נאך אינהאלטםפולן, אן

 פון ארבעט דער אין אויםדרוק געפונען האט
 פארפרעמ־ פון בילד פײנלאכע דאם שול.
 אונז צװישן מיםפארשטענדעניש פון דונג,

 אונ- אויפגעװעקט ה^ט קינרעו/ אונזערע און
 א פאראנטװארטלאכקײט, און געװיםן זער

 גיבן הערצער, אונזערע באזיגט האט חאום
 אונזער װאו דערציאוע, א קינד אונזער

 זאלן פאלקס־שאפן אונזער און פאלקס-שפראך
 אונזער פון לעבן מיטץ באהעפטן ארגאניש זיך

 אונזער פון המשך דער װערן סיזאל קינד.
 פאר שטרעבועען די איינשליםנדיק געשיכטע,

 מענשה״ט. גליקלאכער און באפרײטער א
 קינד אונזער בײ םימפאטיעם די ענטװיקלען

 אפפערט און קעמפט װאם קלאם, דעם פאר
 די *ט פון פארװירקלאכונג דער פאר זיך

אידעאלן. הערלאכע

 האבן װאם מאטיװן, די געװען זיינען דאם
 4 מיט — מענשן געצײלטע פאר א — אונז
 ברענטש אונזער פון הילף דער מיט צוריק יאר
ii2 .שטאט אין דא שאפן צו באװאויגן ר. א 
שול. ר. א. אן

 די אין קוילן-פעלדער די װי שװארץ,
די געװען זיינען ערד דער פון טיפענישן

 זארג די װי גרױ, געגנער, די פון נביאות
 געװען זיינען לעבז, פארהאװעטן אונזער פון
 דערפאר אבער צװײפלער, די פון בליקן די

 האט דערפאלג רער װען מינוטן די פרײדיק
 פון ענד בײם איצט אונז, צו געשמײכלט

 גרא־ װירקלאך זיך מיר מעגן שול-יאר -טען4
 אונ־ פון צושטאנד מיטץ פרײען זיך טולירן,

 א שול. די באזוכן קינדער סך שול. זער
 און פייאיקײטן אויםגעצײכנטע מיט לערער

 ארבעט זיין צו איבערגעבנקײט זעלטענער
 גע- האט שול די קינדער. אונזערע לערנט

 ברענטשעס צװײ פון אינטערעם דעם װאונען
 הילפס־ ״פרויען ארבעטםזאמער אן און ו־ א.

 מיר אקזילערי). (לײדים ארגאניזאציע״
 פון מיטגליד ערנהאפטיקער אלם זיך פילן
 103 אירע מיט שול-משפחה, רינג אר. דער
 ניט אויך איז אונז ש׳ילער. 600ס און שוצן

 אידיש-װעלט־ דאם אז פאקט, דער פרעמר
 220 שויז ציילט לאנד אין דא שול־װעזן לאכע
 אינ- רעזולטאט א שילער. isooo מיט שולן

שול-ארבעט. יאר io—9 פוז גאנצן

 דער־ האט דערפאלג דער אז װײםן, מיר
 אידישער דער אין דאם פאקט דער מעגלאכט

 אי- פוךם דופק דער קלאפט שול-באװעגונג
פאלקם-מענש. און ארבעטער דישן

 צו צו מיר טרעט האפנונג און פרײד מיט
! שול-ארבעט יאר פיפטן דעם

 שול-פארװאלטונג דער פאר

ר. א. 112 ברענטש

קיידער בען



גאלדמאן הער און איך
דיאצאג) (א

 קלאם פערטן אין בין חנה, איז נאמען מײן
 גאנצער מײן איז דאם שוצ. רינג ארבעטער

!ידוום
 ש(ל אונזער אז פאראינטערעםירט בין איך

 עני חבריטע מ״ן אז כ׳װײם װאקםן. זאא
 פאטער איר נאר ,5שו אונזער אין גײן װיא
 איך וױל ניט, איר דעריצויבט גאלדמאן הער

 צו ארויוי קום און אורזאכן די אויםגעפינען
 פאטער איר און מיר צװישן און הויז, אין זײ

 גע־ כאראלןטעריםטישער אזא זץ־ פארבינדט
:דיאלאג אדער שפרען,

 הער—ניט איר שיקט פארװאם _ חנה.
 ש\ל, אונזער אין מיידצ גאילדמאן!_אייער

? גיין װיא זי װען

 םאציא־ א איז ש(ל אײער _ גאלדמאן.
ף ניט זי איז ?יםטישע,

? װאס איז נו _ חנה.

 ניט מעז ילערנט אײך ב״ _ דמאן.5גא
I רעאיגיע ק״ן

 רעלי־ ניט אלײן זײט איר װען _ חנה.
 א״ער צערנען דאם איר דארםט װאם צי גיעז,
? קינד

קינד מײן—אבער—װיא איך _ ג^דמאן.
1 העברעאיש ?ענען

 װעמען מיט קענען, םיװעט אז נד, _ חנה.
 קענען זי װעט ? העברעאיש רעדן זי װעט

 װי רעדן, צו װעמען מיט שוין זי האט איריש,
? איר דײנקט

 מען רעדט פאלעםטינא אין _ גאצדמאן.
I העברײאיש

 ניט, איך װייס רעדט מען װיפא _ חנה.
 הײם אייער אבער i געװען ניט דארט כיבין

! אמעריקע אין דאך איז
— אורפאטערם אונזערע _ גא^דמאן.

 גערערט האבן _ צוריק יארן טױזנטער מיט
1 העברייאיש

 אי- די םון אורפאטערם די װען _ חנה.
 אאטײן, גערעדט האבן רוימער, ךי טאליענער,

 איטא־ קײן ניט איטא^יענער די דערפאר רעדן
? ליעניש

 מײדל מײן—װיא_אבער איך—גאצדמאן.
I שיקן ניט אײך צו

פארלירער. דער ר ה י א זײט — חנה.
?יידער, חנה

.4 קילאם

װלאדימיר
 גע־ די איבערגעאיינט ערשט האב איך
 I מעדעם װאאדימיר i צעבן זיין פון שיכטע
 אויפ- און געדאנקען שיינע םון װעלט םיארא

!טױאונגען
^ אים האב איך מ ײנ  ניט פערזענלאן־ ק

 אים מיט באקענט אבער זיך האב איך געזען,
ביכער. זײנע דורך

 גע- געבארן יציבוי אין איז 1879 יאר אין
 װעל■ אינגעילע, א עלטערן אידישע בײ װארן
 דער- איז און געװארן, געישמד׳ט איז כער

ם געװארן צויגן סריםט. א א̂י
 געצויגן אבער, אים, האט םטודענט, אצם

 ער האט גיכן אין םטודענטן, אידישע די צו
 פוךם צוױיג א איז ער אז דערװאוםט זיך

 דעם צו בעלאנגט ער אז בוים, אירישן אלטן
 פאר- גרויזאם אזוי װערט בער5װע פ$לק,

 צארישער רער פון אוגטערדריקט און פאילגט
רעגירונג.

 די םון געװארן פארכאפט איז מעדעם
 ארבעטער, אידישע די װ$ם קאמפן, העילדישע

 ^נגעפירט האבן ״בונד״ פון פאן דער אונטער
ער איז 1900 יאר אין צאריזם. דעם קעגן

מעדעם
 אנ־ זיר האבן אים פאר בונדיםט, א געװארן
 אינטע- די אין קאמפן אומענד^אכע געהויבן

 פיא איז ער ארבעטער, אידישע די פון ערםן
 צייט דער אין אויך תפיםה, אין געזעםן מא?

 גע־ ״הײם״ זײן איז מיצחמה, װעלט דער פון
געפיינקעניש. דאם װען

 פוי^ן, אין אר״ן זיינען דייטשן די װען
ע 5פיי באפרייט זיי האבן ש טי  ארעםטיר־ פ^י

מערעםין. אויך זיי צװישן טע,
 א געהערשט דאמאצםט האט פויאן אין

 דער םון רעזוי^טאט אלם חורבן, גרוי^פעל
ע טױזנטער מיצחמה, ^ז מ  קינדער אידי^ע היי

 צו- כאםן, די איבער געװאלגערט זיך האבן
 געהאילפן מערעם האט רינענזאן, מיט זאמען
 פאר קיניער, די פאר ש(ל\ און היימען שאפן

 ער איז פאנדן, זאמאען צו צװעק דעם אט
 זײנען דא אמעריקע, ק״ן אריבערגעקומען

 ער כע5װע קראנקײטן, אצע באפאלען אים
 תפיםות רוםישע די אין אפגעשפארט זיך האט

געשטארבן. גיכן אין איז ער און
אלטשולער, מאטילטא

.4 האאם
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שאפוננען קינדער



קאמפאזיציע א
 צו- דארף זי אז געװאוםט האט שיינדעלע

 ״קינדער־זשור־ פאדן קאמפאזיציע א גרייטן
 אײנמאל ניט איר ה$ט לערער דער נאל׳/

 אפ- אלץ ה^ט שיינדעלע אבער i דערמאנט
 ניט ״בץועל געטראכט זיך האט זי געלײקט,

 דער- טאג״. א מיט שפעטער פארשפעטיקן
 קינדער אלע געגאנגעז. טעג די זיינען װײל
 קאמפאזיציעם זײערע געהאט שוין האבן

 שײנ- אז געפאר א געװען םיאיז ארײנגעגעבן,
װערן. געדרוקט ניט װעט קאמפאזיציע דעלעם

 איז העפט א אז שיינדעלען, זיך חלומיט
 פיס, לאנגע דינע, מיט איר צו צוגעגאנגען

 פינגער. לאנגע דינע אירע מיט געטאן ריר א זי
 העפט דער אויױ אז באמערקט שײנדעלע האט

 די און זשורנאל״, ״קינדער אנגעשריבן שטײט
 אירע אלע אז באװיזן שיינדעלן האט העפט
 און פארשריבן שוין זײנען בלעטלאך װײםע

 פאר- איז ארט ליידיק שטיקל א בלויז אז
 און בלעטלאך אירע צוגעמאכט האט בליבן

 אויףז האט שיײנדעלע געװארן. ניט איז
 זי און רןאמפאזיציע, איר אנגעשריבן מארגן

 לערער דער װאם צופרידן זייער געװען איז
צוגענומען. איר בײ דאם האט

איצקאװיטש, גיטל
.2 קלאם

? פםח שוין קומט װען
 שײנעם דעם אויףי איך װארט יאר גאנץ א

 מא־ די צײל און װארט איך ! פםח ױם-טוב
 בריינ- אים װעלן פרילינגם-װינטן די נאטן,

 מיר איז פליגלען, אומזעבארע זײערע אויףי גען
 ט״- און ליבער מער פרילינג דער --דערפאר

ערער.
 גע- מיר זײנען ױמים־טובים אידישע אלע

11 ליב איך האב פםח פעלן,
בוירג, דזשעסי

.2 קלאם

שול אונזער
 שול, רינג ארבעטער די איז שול, אונזער

 שטונדע, אײן פאר בלויז קומען מיר כאטש
 זאך אײן שול. די טײער און ליב איז מיר

 ניט האבן מיר פארװאם מיר. פארדריםט
 נעמען מײדלאך די אינגלאך, צאל גרויםע קיין
 אז װעט, איך אבער איבער, צופיל שוין זין־

 מיט אױםגל״כן זיך מיר װעלן יאר קומענדן
1 מײדלאך די

ראטנער, דוד
.2 ?לאם

מײדעלאך צװײ
 די לאודלע. און חנודלע קוזינעם, צװײ

 זײנען ,8 אנדערע די יאר, 12 אלט איז ערשטע
 יעדז בײ גאס. איז צוזאמען געגאנגען אמאל

 שטײן לאודלע איז געשעפט א פון פענסטער
 װײל חנהילעז, אפגעהאלםן אויך און נעבליבן,
 האט אל*ו געװארן, געפעלז אלץ איז לאװלען

 םיזײנען אז לאודלע װײםטו _ געװאלט, זי
 ? גארניט גארניט, האבן װאם קינדער, פאראן

 םיל, אזוי האסט רו און געזאגט, חנהילע האט
 זיך האט לאודלעז נ^ך. און נאך װילסט און

 גע- חנהילע איר האט געגלויבט, ױט אזוינם
 ארבעטער מינען די װאו גאםן די אין נומען

 קינדער דערזען האט לאהילע און װאוינען,
 קליי־ צעריםענע ארימע אין אויםגעשמירטע,

 1אי ברויט פארדארטע שטירןלאך מיט דעלאך,
 ב״ם פארקלעמט ה**ט לאהילען מיילער, די

 װען װײנען, צו אנגעהױבן האט זי און הארצן,
 מא־ דער זי האט היים, א געקומען איז לאהילע

 האבז פארװאם פרעגן, אײן אין געהאלטן מען
 ? גארניט מינען-ארבעטער די פון ?ינדער די

 זייער געװען איז און גע^װיגן מאמע די האט
אומעטיק.

ראזענשטײן, םעלמא
.1 ?לאם

? שול די ליב האב איך פאהװאס
אי־ קענען דארח מיידעלע אידיש א װײל

 אױםלערנען, זיך זי קען װאו j רעךן ךיש
 אוים־ זיר האב איך װייל ׳טול? אין ניט אויב

 לידעלאך אידישע אסך זינגען, געלערנט
 זינגען גיט קענען חברטעם מיינע דארטז,

 ניט ױיען זײ װייל i ליךעלאך אידישע קײן
 א נאך געװאוםט האב איך ׳שול אונזער אין

פארגעםן. האב איך נאר פארװאם,
גידנעברג, פײגעלע

.1 קלאם

פרילינג
פרײלאך׳ אלע װערן ?ומט, פרילינג װען

 קומען ערד שװארצער דער פון שײנט, זון די
 קומען פײגעלאך די גרינע'צינגעלאך. ארוים

 בלומען און װאוינונגען װינטער זײערע פון
 גרעםער װערן טעג רי ;בליען צו אן הויבן

 לייעער זיך קענען קינדער װארימער, און
דרויםז. אין שפילן

 שוין װעסטו װען פרילינג! i פריילינג
!אזוי דיר נאך בײנקען ?ינדער די ? הומען

װײםמאן, איריט
.1 קלאם



ניקאראגוא און ״מיר״
ע ארבעטער דער פון קינדער אוגז  שול, רי

 איז אמעריקע אז אײנרעדן ניט שוין מען װעט
 װײל ניקאראגוא, מיט מלחמה אין אר״ן

 אדער םכנה, איז געװען איז כבוד ״אונזער״
 ״באנ־ די פארטרייבן צו אויםן זײנען מיר אז

 האט אמעריקע אז קלאר איז אונז פאר דיטן,״
 דערפאר דאם איז אהינצו, מארינם געשיקט

 זיך געפינען ניקאראגוא פון בערג די אין װײל
 אמעריקאנער די װעלכע רײכטימער, גרויםע

 פארכאפן צו גװאלד מיט זוכן קאפיטאליםטן
 העלרישער דער מעדינא, װען און זיך, פאר

 פון לאנד זײן ראטעװען װיל רעװאלוציאנער
 אמעריקא- די שיקן ארײנדרינגער, פרעמדע

 אומ־ אין שיםן צו מארינם קאפיטאליסטן נער
 בײ דא אבער ?ינדער. און פרויעז שולדיקע

 ציי־ די דורך מען פארשפרײט לאנד אין אונז
 ״פאב־ די דורך ״מואװים״, די דורך טונגעז,

 אונזערע בלױז דערפילן מיר אז ליק־םקולם״,
פליכטן. פאטריאטישע

אמת!!! דעם װיםן צו שטאלץ זיינעז מיר
קײדער, עטל

a סלאס

ניט זיך פרײט דוד
 קומט פרילינג דער װאם זיך פרייען אלע

ס אלץ איז דוד אבער i אן  אומעטיק, א״נ
 און צײטונגען, פארקויפן ארומלױפן מוז ער

 װינטער םײ עקםטרא!״, i ״עהסטרא שרייען
 םײ שנײ, מיט באדעקט זיינען גאםן די װען

 װאקאציע האבן קעדער אלע װען זומער,
 ארוים פארן אדער דרױםן, אין זיך שפילן און
 מיט ארבעט, זעיצבע די רוד טוט שטאט, פון

? פרייען זיך ער זאל װאם
יאפע, םעמי

.2 קלאם
’די,פאבליק-םקול און שול אונזער

 מען צי גײן, מען מוז ״פאבליק-םקול״ אין
 שטר״נג אונז צו איז לערערן די ניט, צי װיא,
 אומעטיק מיר איז אפט זייער און בײז, און

גײז. צו אהין
 איך װײל שול, אין אונז בײ איז אנדערש

 דוקא מיר ציט מוז, ק״ן ניט םיאיז אז פיל
 מיקען זעלטן, ז״ער פארפעל איך און גײן,
 דערצײלט לערער דער װען קײנמאל. זאגז
 זייער איך ביז געשיכטע, אידישער דער פון

 זיצן געװאלט זיך סיװאלט פאראינטערעםירט,
 חלום אין װי אויפהער. אן אן העו־ז און אזוי
 איך און ״גוטע־נאכט״, לערערם דעם איך הער
הײם. א וױלנדיק ניט גיי

אנאנדערע, איך ביז פארנאכט אז פיל איך
!פרי דער אין װי זעלבע די ניט

מאפם, םיאװיע
.2 קלאם

הלל רב
 א זײער נעלעבט האט אמאל אמאל,

 אין הזסן... הלל רב מאן גוטער און לולוגער
 געהערט איך האט הײם דער אין און שול

 האב איך און אים, פון דערצײאן מעשודלאך
 _ אװגט אין גײ איך װען געקראגן, ליב אים

 איך װעל אט איך, טראכט גאם, אין אמאל
 ער אז װײם איך ן הזקן וזללל רב באגעגענען

 אזוינע אבער טויט, לאנג זײער שוין איז
 איך און i קאפ אין מיר קומען געדאנקען

אלעמען. צו גוט זייער װער איך אז פיל
יאפע, יעקב

.2 קלאם

זומער דער און װינטער דער
 : קומט זומער דער גײט, װינטער רער
 זיך. פרייען קינדער אלע

 ! גיך אויו» קום i זומער ליבער
 1 ברומט ער און בײזערט װינטער דער

 מיר, מיט קומט שטעקלאך, ?ינדער נעמט
 עמפאנגען גאםט גרין־זוניהן דעם

 _ פיר און טאג א גײן װעלן מיר i א
 !געגאנגעז זיין זאל גײן, אז

 ! קומט זומער דער \ קומט זומער דער
! ברומט װינטער דער i ברומט װינטער דער

אײזנשטאט, לאר״ן
.2 קלאם

פראגעס פיד
 איך װיל פםח, אן באלד םיקומט װי אזוי

 פראגע ערשטע די ? פראגעם פיר שטעלן
קוילן-גרע- די זיך געפינען םארװאם :איז

 אין און קעלט אין לעבן גאנצן זײער בער
 װארימען הײמען אונזערע און פינםטערניש,

? זײ באלײכטען און
די זיינעז פארװאם :פראגע צװײטע

 גאר־ טוען זײ װען רײך, מינען-באלעבאטים
 הונ־ פון שטארבען קוילן־גרעבער די און גיט,
? גער

 ניט מען האט פארװאם : פראגע דריטע
 װען לאנד, אין אונז ביי אימיגראנטן קייז ליב
 נוי־ און שװערע אלע טוען אימיגראנטן די

 ברוקירן איטאליענער די ? ארבעטן טיקע
 ארויס ברײנגען םלאװאסן די גאסען, אונזערע

אונז. ?לײרן אידן די ערר, דער פון קוילז
 א מען שטעלט פארװאם : פראגע פערטע

 רעװאלוציאנער אונגארישן דעם מאנננומענט
 מער מען האט אימיגראנט טויטן (א ?אשוט,

? ניט דעבם אונזער אוןי ליב)
שארפ, גאלדע

.2 קלאם



״אינחשאנקשאנם״קױלן-םטרײקער

 איז עפיזאדן שרעקצאכםטע די פון איינער
 קױצן־ גרויםער דער איז רײך-צאנד אונזער

 צאנגע שױן גערױערט װעצכער םטרײק,
 אראפ זיך צאזן װעצכע מענשן, די ^ט חדשים,

 אײן שטעצן ערד, דער פון טיפענישן די אין
 לעבעדי־ װערן צו באגראבן צעבנם, זייערע

 אונז בריינגען װעצכע מענשן, די אט קערהייד,
 הייזער, אונזערע אין װארעמקײט און ציכט

 זייערע מיט זין־ מאטערן מענשן זעצבע די אט
 אין ברויט ביםן א ניט אפט האבן פאמיציעם,

 קראנקהײטן, שדעקצאכע אפ זיך שפארן הויז,
צײט. דער פאר שטארבן און

 אין ארויםצוגײז באשצאםן זיי האבן
 אומשטענדן, זײערע פארצײכטערן צו םטרײק,

 פארא װאם מיט נויטן, זייערע צינדערן צו
״ האבן באצעבאטיס מינען די גרויזאמקײט  ז

 ״פאב- די אין אונז צערנט מען i באגעגנט
 באטראכט װערן מענשן אלע אז ציק-םקוצס״

 דא פרױױצעגיעם זעצבע די האבן גאייכע, פאר
 דער i דאס איז פאצש ניין, צאנד. אין

 זיינען אצע פרעםע, די פאציצײ, די קאנגרעם,
״  מינען-באצעבאטים. פון״די זײט דער אויף ז

 די םון צעבז דאם קענען םקרענטאן אין מיר
 ארומ־ מענשן די אט זעען מיר קױצן־גרעבער,

 קויטיקע זייערע מיט טאג-טעגצאך גיין
 זײערע אויף צעמפעצאך די מיט פגיםיער,

 ה״מען שײנע די אויך זעען מיר דאשעקעם,
 גאר־ טוען װעצכע מינען-אייגעטימער די פון

 דאס װעט אצעמאצ ניט אז װײם איך ניט.
11 !זייז אזוי

קאהאנאװיטש, פעשע
.4 קצאם

--------- O----------

! ! פליען װעל איך
 זײדע דער װען אז דערצײצט מאמע די
 שטאט, אנאנדער אין פארן דארפן פצעגט
 דאם װאגן. און פערר מיט פארן ער פצעגט

 יארן פיצ מיט _ זי זאגט — געװען איז
 מאמע די װאנען פון צאנד דעם אין צוריק
קומט.

 װען טראכט איך ניט. עם געפעצט מיר
 םאיעז איך װעצ גויױםער, א װערן װעצ איך

עראפצאן. אן אויוי

גרויםער? א װערן שױן איך װעצ װען אבער,
גארעציק, אײװיק

.1 קצאם

 אינ- עצטעו־ז, ארבעטער פון קינד א אצם
 דערפאר צעבן, ארעמער דאם מיר טערעםירט

 אר־ די צו מיר ציען צײטונג א ציין איך װען
ניים. בעטער
 גרויםע די פון ציינעגדיק צײט, צעצטע רי

 לאנד, אין דא פאר קומען װעצכע םטרײהם
 אינדזשאנקשאנם, די שטארק מיר װאונרערן

 געריכטס- די איז ארויםגעגעבן װערן װעצכע
 עפעם יוניענם, ארבעטער די קעגן הײזער
 דער־ מען װאם דעם מיט ניט דאם שטימט

 לאנד, אונזער אז ״םקוצם״ די אין אונז צייצט
גאייר. אצעמען פאר צאגד א איז

 װעא אפשר צײטונגען, רי אין זוך איך
 טײצט װעאכער געריכט, א אנטרעפן איך

 אבער אויך, ארבעטער די גערעכטיקייט צו
ן געפינען. ניט קען איך  אלײז זיך פרעג אי
 די פאר גערעכטיקײט רןיין ניט^ טאקע ״איז

 פאראיינעטע די װי צאנר אךא אין ארבעטער
 דער װען ״אז זיך ענטפער איך און שטאטן״

 פארא װאם פארשטאנען, װאלט ארבעטער
 מער אםך ער װאצט פארמאגט, ער קראפט

געסראגן.״ גערעכטיקייט

עפשטיין, משה
.4 קילאם

--------O------

חבױטעם

 דעם אין װאוינט איינע מיידעלאך, צוו״
 קוי?ן־ דעם אין _ צװײטע די בארג־געגנט,

 זיר האבז זיי חבדטעם, זיינען זײ געגנט,
 ערשטער דער צו צווייטע די קומט [ ציב

 זאכז׳ שײנע פי^ אזוי דארטן זי זעט מיירעלע,
 ציכטיק, און ריין ?יכטיק, און װארעם סיאיז

 אװעקג״ן גארניט זיך ט5װי מײדעצע דער און
 צװייטער דער צו מיידעלע ערשטע דאם קומט

 איינ־ ניט קילײרע^ע איהר זיך זי היט אמאל,
 ארעמ־ דער אויױ זיך װאונדערט צושמירן,

 אמא? פרעגט אומעטי?. זייער איז און קייט,
 דיר ב״ איז ״פארװאם מיידעלע ערשטע ד^ס
 זײ־ פארװאם ? הויז אין פיאנא קײן ניטא

 ראם שטײט ?״ געװאשן ניט דיאן די נען
 ניט װ״ם און פארטראכט מײרעלע צװייטע

I ענטפערן צו װאם

פוירצ, מיני
.3 קצאם



לענין ניקאלײ
 קינד... איר דערציילז אמאל װעס מאמע א

 אין מענש גרויםער א אמאל האט געלעבט
 זײן אין ער האט לאנד, גרויםן—גרויםן א

 האט חלום. לײן-שײנעם א געטראגן הארצן
 העל-הערלאך א געזען אויגן זיינע פאר ער

 גליק- פון און װעלט באפרײטער א פון בילד
 אפגעגעבן הארץ זײן ער האט מענשן, לאכע
 אויגן זײנע פון ליכט דאם און חלום, זײן פאר
 גרויס- דער און בילד/ זײז געשאנהען ער האט

 ? געשטארבן געשטארבן, איז מעגש גרויםער
 פון הערצער מילי^נעז אין לעבט ער i נײן

 גאנ- דער איבער האפטגגםפולע און ארעמע
!װעלט צער

שײפער,
.3 קלאם

!איך האם װי !איך ליב וױ
 ! אמעריקע איך ליב װי
 I דעבם ױדזשין און לינקאלן פון

 I שיידן ניט איר מיט זיך כיוױל
 איידן, אין םיי פרײדן, אין םיי
1 אמעריקע איך ליב

 ! אטעריקע איך האם װי
 I פארד און מ^רגאן, פון לאנד ראם

 מארד, דער מאםם, םון הימל צום םישרייט
 װאנזעםי. און םאקא פון
I אמעריקע איך האם װי

 !איך האם װי ן איך ליב װי
 1 פרעמדלאנד מײן היימלאנד, מײן
 ראנד, בײםװײטן איך זע דאך

 דעבם. פון גײםט דעם אויפגײן
I דעבם אונזער i דעבם אונזער

דעבם װ. ױדזשין
 איז לאנד אונזער פון יאר שענםטע דאם

 דעבס װיקטאר ױדזשין װײל U855 יאר ד^ם
 איך װען יאר. דעם איז געװארן געבארן איז

 צײטן, שלעכטע װעגן רערן הײם דער אין הער
 ניקאראגוא, װעגן םטרײקם, פארלארענע װעגן

 םיאיז אז זאגט און זיפצט טאטע דער און
 אמעריקע, װי לאנד אזא אין לעבן צו שװער

 אזוי ניט נאך איז לאנד דאם איך טראכט
 I געװארן געב^רן דא דאך איז דעבם שלעכט,

 װעט לעבן, מארטירער דעבם, ױדזשין
 װעלז מיר ביישפיל, א זיין קינדער אונז פאר
!װעגן זײנע אין גיין

גארבער, רױוע
.3 קלאם

הינטל — א און אינגל א לױפט
 הינטל, קליינער א גאם אין לויפט
 עקל. שװארצן דעם דרייט
 אינגל, קלײנער א נאך אים לויפט
 זעקל. דאם — שוך אויפ׳ן
 הינטל, קלײגעם דעם אז ער יאגט
ם־עקל. צי א טוט

— אינגל קלײנעם בײם אראפ פאלט
....זעלול צװײטע ד^ם

 איעל, קלײנער דער אן זיך בויגט
 _ םיזעקל פארבינדן

 הינטל קליינער דער אװעק לויפט
םיעקל. דרײהענדיק

גארעליק, בעני

.2 הלאם
?אפלאן, רייזל

.3 קלאם



מײדעלע גוטע דאס
ע גאם, אין געגאנגען איז ארעמאן אן ״נ  ז

 און צעריםן געװען אים אױף זיינען ק^ײדער
 געצי־ ער האט װינטער, געװען םיאיז װײא

 מיידע־ א דערזען אים האט ט,5קע פון טערט
 צום קויפן עפעם זיך גע^אפן איז װאם לע,

ע5ק איר אפגעגעבן אים זי האט עםן, ע  ט.5יי
 הונ- אביםעצע געװען טאקע זי איז שפעטער

 ה$ט זי װאם געפרײט האט איר אבער געריק,
ארעמאן. אן אחיםגעהאאפן

גאיצניק, העדע
.1 אם5קי

זיך שליטלען
^ מ ײנ  זײער אויפגעשטאנען איך בין א

 פענםטער, דורכן געטאז קוק א האב און פרי,
 געפאלן. אוים איז שנײ גרױםער א ערשט

 װײם וױים, אויםגעזען האט װעאט גאנצע די
 גענו־ טיר, די געעפנט פאמעיצאך איך האב
 בארג געט^ן א זיך און ש^יטן, מײן מען

 קינדער קיין i מחיה א געװען םיאיז אראפ.
 מא־ די i געװען ניט דרויםן אין נאך זיינען

 געב״זערט, מיר אױוי שפעטער זיך ה$ט מע
 צו גערעכט. איז זי אז געװאוםט האב איך
 םיאיז אבער \ אױפגעשטאנען איך בין פרי

 I זיך ש^יטיצען צו מחיה א געװען פארט
אײדיצםאן, מאט^

.1 קיצאם

קױלן-גרעבער דער
 אין אונז בײ װען קעצטן, גרויםע די אין

 דערמאנען זיך ?אמיר װארעם, איז הײזער די
 זיך ער האט דאם i הויאז־נרעבער דעם אן

 אויםצו- ערד דער אין טיח גע^אזט ארונטער
 ער. םטרייקט איצט קויאן, אונז פאר האקן

 זיין פאראײכטערן און פארבעםערן װיא ער
 ניט אים װיא באצעבאם זײן אבער אעבן,

 װאם אנללײבן דארפן קינדער מיר יפן5הע
ט מער  קוי^ן-גרעבער, דעם אװעקשיקן און גע̂י

געװינען. סטרייל דעם זא<צ ער

ז־ דעם געדײנקען קינדער ?אמיר,  קוי̂׳
גרעבערח

מילער, 5רח
.1 ק^אם

פענםטער מײן פארבײ
 פײגעאע, א פציט פענםטער מײן פארבײ

1יינם5הי דו פײגעאע
 איינע^ע, שװארצע מיין צו זשמורע איך

I שײנם דו פײגעצע
 שטײגעאע, א אין פ^אטערן דיך זע איך

I קצ״גם דו פייגעאע
 צװיעעלע, גרינעם דעם נאך ביינקםט רו װי

!שיינם דו פיעעצע
םפיטאי^ניק, דאבע

.1 ק^אם
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Phone 4448 Phone 3930

New Compliments of

Globe Auto Radiator Kramer
Company Kosher Meat Market

408-10 Linden Street Scranton, Pa. 413 Penn Avenue Scranton, Pa.

BILL MAZESS E. KOPLAN
Samuel BernsteinCall Us For Your Radiator

Fender or Body Troubles
REAL ESTATE

Service GENERAL INSURANCE

Auto Radiator Co.
337 North Washington Ave.

Phone 2-1594 Scranton, Pa. Miller Building

ם ^ א אגי ^ פי
אר קינדעו־ כ

דירעקצ־ע־קערנער

ערר מוטער אינטערנאציאנאל

ע ק על ד ױ ה מען בלו

וױנט דער ארמײ ױגנט

איגגעלאך דרײ
^ םאלא־-בױרג ״ ציפקעל

א ............... שגײדערל ל א סײמאן ס
וױג־ליר

Compliments of Compliments of

Meyer Ziman The Anthracite News
UNDERTAKER Company

1405 Adams Avenue, Scranton, Pa. 219 Spruce Street, Scranton, Pa.
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Compliments of 

Phone 3942

Anthracite Overall Co.
340 Penn Avenue 

Scranton, Pa.

Phone 2-7294

$3.00 Tire Co., Inc.
N EW  AND USED TIRES  

All Standard Makes
Vulcanizing and Re-Threading 

Guaranteed
520 Wyoming Ave., Scranton, Pa.

Compliments of
Phone 2-2239

Compliments of

Berwick Ice Cream Co. Jacob Brandwene
628 Lee Court, Scranton, Pa. KOSHER M EAT M ARKET

Phone 3008 219 Mulberry Street, Scranton, Pa.

טאנץ פרילינג׳ם
 גאלניק׳ האראוװיץ לאה אראנסאן, חגה װייסמאן, אײדא װײםמאן״ אידיט

 סעהם. סױוױץ רות מילער, רוט ראזנשטײן, סעלםא ראזנשטײן, דזשאנעט
ספיטאלניק

קײדער בען .. ................... .............פארזיצער
אלטשולער נ...................................רעדנער פעםט

“A Reliable Agency”

Man & Levy, Inc.
INSURORS

Compliments of

Franklin Beef Co.

Brooks Building Scranton, Pa.

Scranton, Pa.
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Phone 7-9233

Compliments of
Compliments of

Pollan’s Barber Shop Mr. Miller
A U i O  & P A R IS  COMPANY

315 North W ashington Ave. 
Scranton, Pa. Phone 2-1153

Compliments of
Compliments of

Mr. and Mrs. 
Ab. Koslow D. Korsen

ICE CREAM SODA

Phone 7-1469-2
1767 Quincy Avenue, Dunmore, Pa.

Mulberry S treet Scranton Pa.

טײר צװײטע
 אחאב פון טעג די אין

(לאסאוױן) לאזעבניק ל. פון דראמא
 מילעי .n ... ... פאלק פון פירער
נידנבערג ס. אליהו
גארבים רײזל..... ... ... תרצה
 גארעליק בעגי דינער

 פײערים ארבײטער,
קאפלאז ר. ױנג

אלטשולער נ................. אחאב
קײדער ע....................עבדיהו
קײדער ..חנה ............ איזבל

קאהאגאװיטש פ.......... יהושפט
אײנגל ..................... יהורם

גורעיױץ ג. .... איתבעל

Maloney Oil and 
Manufacturing Co. Compliments of

SCRANTON, PA.

Our Products Include Lackawanna Bakery
Malco Benzol Bien Gas

Super Herculene Gasoline
Herculene Motor Oil 

Pennzoil Petroleum Products 
Sold at all Maloney Service Stations

424 South W ashington Ave. 
Scranton, Pa.
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Phone 2-6270

Penn Drivurself Co.
Licensed Under 

H ertz D rivurself System , Inc.

25 N. Main Street 300 Wyoming Ave. 
Wilkes-Barre Scranton

24 HOUR SERVICE

TRUCKS PLEASURE CARS

Compliments of

Mr. and Mrs. 
Jacob Aronson

Phone 2-5103

129 W. Market St., Scranton, Pa.

Phone 2-6504

Nathan Rabkin
D RY GOODS

Compliments of

M. Brizer

318 Mulberry Street, Scranton, Pa.
Phone 2-2121

417 Webster Avenue, Scranton, Pa.

טאנ^ פעניצישער
 מילער, שארפ, עלפעם, לובין. איצקאוױץ, שײפער, פוירל, קאפלאן, רײזל

 זאנעס. ראזן״ אײזנשטאט, בױרג, פליקער, גארמאן, מייזעס, דארפמאן,
קאזלאװ לערויץ,

באגריסונג הארצײקע א
fr. איבעטער אונזער פון ױבילײ פיריאריקן דעם צו

 שול רינג
םרײנד די פון

^ װײםמאן םעם מרם■ און מר♦ __



 אײערע רעספעסטירט
 עלטעק פארשטאיבענע

ניט פארגעסט אוץ
 צײט—יאו

שול סט. ל-ינדען
בולמאז

 דראמאטישער סהרענטאגער
 פאראײן.׳רינג־׳

 איר צי שול די באגריסט
ױביליי יעריהן פיר
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Compliments of 
Friends

Best Wishes From 
MR. and MRS. SLAW ITZK Y

 װאונטשן הארציקע מיט
שולער נײטן מרס. און מר. אלט

Mr. and Mrs. B. Cader 
Mr. and Mrs. H. Kahanowitz 
Mr. and Mrs. H. Meisses 
Mr. and Mrs. T. Muffs 
Mr. and Mrs. I. Cader 
Mr. and Mrs. L. W agner 
Mr. and Mrs. S. Nidenberg 
Mr. and Mrs. N. Weissman 
Mr. and Mrs. J. Hauptman 
Mr. and Mrs. S. Weissman 
Mr. and Mrs. A. Forman 
Mr. and Mrs. S. Zlatkin 
Mr. and Mrs. L. Ratner.
Mr. Jack Cader 
Mr. and Mrs. J. Seimen 
Mr. and Mrs. L. Lazarin 
Mr. and Mrs. B. Edelsohn 
Mr. and Mrs. T. Seiman, D.
Mr. and Mrs. Rozen 
Mr. and Mrs. Lewinson 
Mr. and Mrs. Wolfson 
Mr. and Mrs. S. Radleman 
Mr. and Mrs. Isidore Rut 
Mr. and Mrs. M. Brandwy 
Mr. and Mrs. D. Lickach 
Mr. and Mrs. M. Brostein 
Mr. and Mrs. Sabsowitch 
Mrs. Golde Cader 
Mr. and Mrs. H. Saks 
Mr. and Mrs. W. Wolfgang 
Mr. and Mrs. B. Horowitz 
Mr. and Mrs. M. Futeransky 
Mr. and Mrs. Kitzis and Daughter 
Mr. and Mrs. Lickach 
Mr. and Mrs. B. Klein 
Mr. and Mrs. Meilberg 
Mr. and Mrs. Krieger 
Mr. and Mrs. Wolfgang 
Mr. and Mrs. Liegman 
U. & B. R estaurant

 338 בר. שלוםעליכם
רינג אחיעטער

 מעמ־ פאר קאםפי-ן א און פירן מיר
עקזאמינײשאנס דאקטאר בערס,

פרי/
 אויפ־ דעם פאר אױך אריעטן מ־ר
 ארייז-ישראל פול בוי

 שלום דעם אין מיטגליד א װערט
בר. עליכם

םעק. לײקאף אלעה.
עװ, וױיאמיננ 1229



ריננ אה m ברענטש

 ױבילײ יעריקן פיר איר צו שול די באגריםט
פאמ דער פון יארן דאנגע שול דער װינשט און

ױנג אה ii2 ברענטש
 צענדליק פאר א מיט 1907 אי] געװארן גענרינדעט איז

מיטגלידער 2סס ברענטש דער צײלט איצט מיטגלידער,

 איץ מיטגליד א װערט
!ברענטש אונזער

 זונטיה פערטן און צװײטן יעדן מיטן מיר
 לאקאה אונזער אין מאנאט אין

עװי װײאמינג ל״
= אפיםערס --— -------------—־

.................ראטנער
-................ראבקין

קײדער י.

............װײסמאז נ.
........ ... זלאטין דז.

פארזיצער........
 סעסרעטער רעק.

....טר•

כעס. פינ...........
האםפיטעלער.....



!גענריםט זײט
 קינתזרלאןד און פארװארטונג, י^ערער׳

שול רינג אר. אונזןזר פון

 גע_ ארכעט דאגהבארע אדער שװערע, אײער זאל
דערפאלג גרעםטז מיטן װערן קרױנט

עקזילערי (לײדים הילפס-פאראיק פרױען

 ריגג אר. 112 בר.
פא סקרענטאן.

בדטגלידער ריננ אר♦ פון פרויען
 רינג אר. ן 12 ירענטש פון לײדיס־עקזילערי ד•

אר־ אונזער אין מיטנלידער װעק צו אײף רופם
גאניזאציע,

נעזעל. מיטן אביסל זיך פאראינטערעסירט
 אונזער־זעלבסט־ענט- מיט לעבן׳ שאפטלאק
טעטירײט וױמלונגס

אינ־ שיינע און גרױסע א וועק מױ ׳טויל אונזער
סטיטוציע

 און צװײטן יעדן מיטיגגען אונזערע באזזכט
מאנאט אין ד־נסטיה פערטן

 שול-הויז ^ין

2 i s ם מ א ר ^ n v.

 גרוס מיט ,
עקזילערי ל־־*יידיס



Phone 7-1580-11

Madame Forman
STYLISH  COATS and DRESSES

For Immediate Wear

918 Vine Street Scranton, Pa.

Rathmell’s Candy
With a Reputation

319 North Washington Ave. 
Scranton, Pa.

Phone 2-1440

Club Beverage Co.
R. & H. SUPREME BREW

408 Quincy Avenue, Scranton, Pa.

Phone 7-9397

L. M. Heller
“Baldy’s Garage”

GENERAL AUTO REPAIRING
Oil and Greasing, Storage, Washing

344 Hallstead Court 
Scranton, Pa.

Phone 4984

Hy־Grade Tire and 
Supply Co.

HORSESHOE TIRES  

447 Wyoming Ave., Scranton, Pa.

State Barber Shop
“A Better Place For You” 

Scranton, Pa.

Estimates Cheerfuly FurnishedNew Phone 381

Klonsky & Muffs
PAINTNG and DECORATING

A. Klonsky, 839 Madison Avenue 
Phone 3844

E. Muffs, 1706 Linden Street 
Phone 5818

B. Mittelman
PLUMBING, TINNING, GAS and 

STEAM

Heating, Furnace, and Stove 
Repairing

Scranton, Pa.121 Mulberry Street, Scranton, Pa.
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A. & G. Cap Co.
Telephone 3379

315 Penn Avenue Scranton, Pa.

Harry Jaffe
FURNITURE

Telephone 3843

220 Penn Avenue Scranton, Pa.

Phone 2-5131

Zimmerman’s 
Fur Shop

Remodeling to the Latest Styles 
Expert Workmanship

621 Adams Avenue, Scranton, Pa.

Phone 3768

Reuben Jaffe
SIGNS

“Every Time You Need a Sign 
See Jaffe in a Jiffy”

416 Mifflin Avenue, Scranton, Pa.

Dorfman Bros.
COLLEGIATE TAILORS 

and H AT CLEANERS

Phone 2-1755

703 Quincy Avenue, Scranton, Pa.

Compliments of

Underwood 
Typewriter Co.

U. 0 . Schuck, Mgr.

226 Adams Avenue, Scranton, Pa.

Compliments of

Mrs. Miller

Kosher Restaurant
Mulberry S treet Scranton, Pa.

Phone 2-4529

Weiss’
Kosher Restaurant

HUNGARIAN COOKING

218 Spruce Street, Scranton, Pa.
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Phone 7-7548-W
Phones

Scranton 3655 Carbondale 87

Joseph Spitalnick
TAILOR

Cleaning—Pressing— Repairing

606 Adams Avenue, Scranton, Pa.

Paramount 
Dollar Dry Cleaning 

Company
24 Hour Service 

We Clean ’Em— or Dye

Best Wishes 
of

John R. Farr

Phone 3574

Ziman Bros.
Dealers in 

ICE AND COAL
Herman Ziman, Prop.

Corner Mifflin and Spruce Street 
Scranton, Pa.

Compliments of

Mr. and Mrs. 
Sam Shaffer

Phone 9774

M. Pearl
GENERAL GROCERIES

Contractor Plasterer

714 Myrtle St., Scranton, Pa.

Phone 5714

M. Parker
KOSHER DELICATESSEN

and
FAN CY GROCERIES

312 Linden Street, Scranton, Pa.

Phone 8553

Saul Rubinów
Personal Service

PRINTING
Prompt Deliveries

334-336 Adams Ave., Scranton, Pa.
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D. L. HAMMERMAN

COMPLIMENTS OF

Hammerman & Cader
ELECTRICAL WIRING, FIXTURES and APPLIANCES

Bell Phone 7-4360
221 Mulberry Street Scranton, Pa.

The Brotherhood Investment & 
Loan Association

Licensed by the State Banking Department of Pennsylvania

OFFICERS
JACOB GILEIWITZ, President SAMUEL KAHN, Vice President

MEYER BURKE, Secretary HERM AN ZIMAN, Treasurer

Shares $100.00, payable in weekly installments of $1.00. Subscribe now. Your 
credit is good if you are a member. Loans made on collateral or endorsement up to 
$300.00 to any one individual and are repaid in weekly installments.

COMPLIMENTS OF

Crystal Soda Water Company

Phone 6678

Scranton, Pa.425 Franklin Avenue
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Phone 7-4975

Arnold Lohman
VIOLINIST

and
MUSIC TEACHER

Compliments of

Samuel Mittelman
GENERAL INSURANCE

218 Adams Avenue, Scranton, Pa. Phone 7-0891-J
Connell Building Scranton, Pa.

Compliments of

Compliments of L. Kottler
Louis Ray TAILOR

Phone 2-4348

715 Prescott Avenue, Scranton, Pa.

Gordon’s Garage Compliments of

JOHN R. GORDON, Prop.

AUTO REPAIRING, PAINTING  
and SIMONIZING

Unity Luggage Co.
Phone 2-2179

Phone 2-5078 506 Lackawanna Ave.

810 Wyoming Ave., Scranton, Pa. Scranton, Pa.

Theo. L. Bauer Compliments of
TEACHER OF VIOLIN  

BAU ER’S  ORCHESTRA
Rosedale Dairy Co.

Phone 5685

Next Door to Central School
531 Washington Avenue

Phone 3626 Scranton, Pa.
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Electric City Sales Co.
1148 Capouse Avenue

Compliments of

M anufacturers of

KEYSTO NE LAMPS
(A Home Product)

Mr. and Mrs. Lune
Wilkes-Barre, Pa.

Local D istributors

SCRA N TO N  BR U SH  COM PANY  
421-423 Penn Avenue

G. V. M ILLAR COM PANY  
213 North Washington Ave.

Compliments of

GRUBER MOTOR 
CAR CO.

Reo Agency

Cedar Avenue and Birch Street 

Scranton, Pa.

Compliments of

Cap Makers Union 
Local No. 22

Scranton, Pa.

Buy Your Hats and 
Caps With the 
Union Label
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Phone 2-5801

Dr. Harry A. Golden
OPTOMETRIST 

EYESIG H T SPECIALIST
Hours 9 A. M. to 5:30 P. M. 

Evenings by Appointment
Court House Square

240 Adams Avenue Scranton, Pa,

Phone 7-4740

Red Dragon Engraving Co.
232 Adams Avenue 

Scranton, Pa.

Phone 8362

WE REPAIR ALL M AKES OF 
BATTERIES

Battery Bill’s Service 
Station

STANLEY E. ANDRES 

523 Mulberry Street, Scranton, Pa.

Phone 4054

Dr. Wm. A. Rose
D ENTIST

NOW LOCATED AT 
228 MILLER BUILDING

Opposite Strand Theatre

Scranton, Pa.

Phone 3521

Compliments of

Scranton Brush Co.

421 Penn Avenue 
Scranton, Pa.

Compliments of

Supreme Oil & Service 
Company

ATLANTIC GASOLINE

KENDALL OIL
ATLANTIC OIL

MOBILE OIL

“Service With a Smile”

Phone 8481
Special Rates for Day Storage

Poller Motor Co.
GENERAL AUTO REPAIRING

All Work Guaranteed
Specialists on Bodies, Fenders and 

Frames
D AY AND NIGHT SERVICE  

STORAGE WASHING
Wreckers Alivays at Your Service

413-415 Adams Avenue 
Scranton, Pa.
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Telephone 2-4585

Mrs. R. E. Molowney
PIANO STUDIO

ÊîaîTSaKRRSîSîæïîEEîRIÎSSîSîEîlEffîKîœEïSîHKH 

Phone 5356

I. Zuckerman
DELICATESSEN and FANCY  

GROCERIES

311 Penn Avenue Scranton, Pa.

Next Door to the W. C. School 
218 Adams Avenue, Scranton, Pa.

W. J. Barriscale Sam Glickman
LAD IES’ and GENT’S TAILOR

M ARBLE AND TILE
CONTRACTOR Cleaning, Pressing and Repairing

320 North W ashington Ave. 
Scranton, Pa.

Rear Hotel Vine Building
413 Vine S treet Scranton, Pa.

Best Wishes of

R. Shifman Louis Ratner
WATCHMAKER

SHOE REPAIRING Phone 4803 Scranton, Pa.

618 Adams Avenue, Scranton, Pa. Joe, the Barber
6021/2 Adams Avenue 

Phone 7-9299 Scranton, Pa.

Phone 2-1149 Ash & Sullivan
Compliments of GENERAL MACHINE SHOP

AND GARAGE
E. J. Wolfgang

Motors Reconditioned
BAK ERY Flywheel Ring Gears Installed

Disc Wheels Straightened 
Raybestos Brake Service Station

419 Penn Avenue Scranton, Pa. Corner Wyoming Avenue and Olive St.
Scranton, Pa.
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Compliments of 

Phone 8489

REAL E STATE BROKER 
LOANS ON MORTGAGES

Central Fruit and 
Produce Co.

Harry Bernstein
Reliable Realtor

Office Phone 3619 ; Res. Phone 9628

401 Penn Avenue Scranton, Pa.
Bernstein Bldg.,

439 Adams Avenue, Scranton, Pa.

Compliments of

Phone 2-5510 Compliments of

Tip Toe Inn Sam Block
RESTAU RANT

429 H arrison Avenue
217 Wyoming Ave., Scranton, Pa. Scranton, Pa.

Phone 8251
Compliments of

Smith'sIce Cr̂ r,
The Lraam ol farltcilon ̂  V

Nathan Block

Cor, Wyoming and Poplar 
Scranton, Pa.

743 Quincy Avenue 
Scranton, Pa.

In Case of Fire, Consult Us

A. B. Cohen & Son Compliments of

PUBLIC FIRE INSURANCE  
ADJUSTERS Nathan Williams

Brooks Building, Scranton, Pa. Wilkes-Barre, Pa.

Phone 9832



i

Phone 3303

S. Aronson
THE FAM ILY TAILOR

DOLLAR D RY CLEANING CO. 
Ladies’ and Gent’s Clothes

220 Linden Street Scranton, Pa.

-- «,kllŁŁl« >i» «jIl.4» «llLÎllt »11* ti» .SteSfeaiSj

Phone 2-2173 

Compliments of

Lackawanna Pants Co.
240 Penn Avenue 

Scranton, Pa.

Phone 3169

Gunster Bros. ’ I W I N / N G ’S ׳

CONTRACTING ENGINEERS L a p  s h o p
Hardware Plumbing See Our Line of Step Cover> 

Your Furniture and Clos׳ •
Furnace, Steam, H ot W ater Heating

325 Penn Avenue Scranton, Pa.
Phone 6327

316 Linden Street, Scran u,* ״׳;.

IACKAWANNA
I “THE"
L a u n d r y

Compliments of

Peerless Oil Company

Compliments of

Mr. and Mrs. A. Gorelik
931 Capouse Avenue 

Scranton, Pa.


