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 איז זי װײל שול, אונדזער — אנרופן איד יעדער קאן 24 שול די אט
 פראג־ עכט־אידישע אן קריגט קינד אידישע דאס װאו געגנט, דער אין אײנציקע די

דערציאונג. רעםױוע
 לימוד פונעם אינהאלם דער נאר שפראך, אידישע די בלויז נישט לערנט שול די

אידישלעך. איז
אפט־ ױם־טוביש. אידישע די פדן געשיבטע די געלערנט דוערט שול דער אין

 קינ־ די װאו — שמחהלע א טיט ױם־טוב אידישער א געפראװעט שול אין װערט טאל
 דאם אז אזוי ױם־טוב. באשטימטן מיטן פארבינדונג אין פאעמעם פאםיקע לײענען דער
ױם-טוב־גײםט. דעם זיך אין אײן זאפט קינד

מאר־ און העלדן אידישע די װעגן קינד דעס איבערגעגעבן װערט שול דער אין
 קינדערשער דער װערט דעם דורך צײט. איצטיקער דער פון און אמאל פון טירער
שול• אין — אופן נאטירלעבן א אויןז דערהויבן גײסט

צוזא־ פארברענגען עם װען אװנטן/ פרײטיק די זײנען אויפטו פײנער זײער א
 װי זען, צו געלעגנהײט א עלטערן מיר — האבן דא קינדער. די מיט עלטערן די םען
 קינדער ־י װי און שפילערײען געזאנג, — קינדער די מיט אן פירט לערער דער אזוי

קאמפאזיציעם. געשריבענע אײגענע זײערע פאר לײענען
 מען װאו אפרו, גײםטיקער א פשוט דאס איז עלטערן אונדז פאר אז האלט, איך

 אזוי שול, דער צו עלטערן די דערנעענטערט דאס דערבײ. עפעם אויך אלײן לערנט
 אינטע־ בעםערן א קריגן זײן און באציאונג װארעמע פערזענלעכע א דערפילן זײ אז

דערציאונג. קינדס זײער אין רעם
 זײ װאם דאם אונדז באװײזט דערפאלג, א זײנען אװנטן פרײטיק דאזיקע די אז

שול-טוער. און עלטערן אלע כמעט פון באזוכט װערן
!שול־בויער און פיאנערן אײך צו

זיך מעגט איר :זאגן איך װיל דערציאוגג אידישער יאר 20 פון ױבל צום
 שגײדן און טרערן מיט ״געזײט האבן װעלכע די, זײט איר װײל ױם־טוב, מיטן פרײען

געזאנג״. טיט
 איך זאג ,24 שול אין נײעםטע םאמע די פון פאררעבנט נאך בין איך כאטש און

 ארוים־ האט איר װאם חברשיקײט, הארציקער און װארעמקײט דער צוליב אז צו, אייך
 סאמע דער אין מיטהעלפן נישט זאל איך אז צוױנגען, מיך איר מוזט — מיר צו געװיזן

 םפע־ שײנער. נאך און שטארקער נאך שול אונדזער מאכן פון ארבעט װיכטיקםטער
װעלט. אלטער דער אין חורבן שרעקלעכםטן פונעם — צײט איצטיקער דער אין ציעל

 לערנט בלויז ניט װײל לערער. אונדזער פאר ױם־טוב גרויםער א אויך ם׳איז
 פאראינטערע־ און באוױרקט װאם דער, אויך איז נאר קינדער, די מיט לערער אונדזער

שול. אונדזער פון אויפהאלט פארן מעגלעך װאם אלץ, טאן צו אלעמען אונדז םירט

FOR VICTORY . . . BUY WAR BONDS !





שה יאר 20 א פ. פ. א. ,24 שול קינדער אידישע כץ מ

י• נ• רראנקס, עװענױ, װאשינגטאן 1628

:ע ט מ א א ב ־ ל ו ש
דירעקטאר סאשל - זװערלינג םעש פרעזידענט — הוירש דוד

דירעקטאר קולטדר - פארמאן מאיר םעקרעטאר פינאנץ - יװאקם£ פרענק

 דירעקטאר דראם. - גראםאן מאקם םעקרעטארין פראט. - דאנציגער שרה

ליטעראטור־דירעקטארן—שענקען אײדע

 הבדטע לאםקי, חבר׳טע קעלערםאן, הבר׳טע םטאלבערג, הבר לאסקאױיץ, הבר

 םטרעטן, הבר׳סע פרענד, הבר׳טע מאקאװםקי, הבר םיטלמאן, הבר׳טע םעמםאן,

 הוירש, הכר׳טע מארקאװיץ, הבר׳טע וױים״ חבר׳טע זװערלינג, הבר׳טע

 םיםאנאװיץ הבר ראבינאודיץ, הבר ■

לערער - קעיםען הבר טאנץ-לערערץ - שװארץ הבר׳טע



 א _ מעימען, הבר לערער, דעש אין האבן צו םזל דאס שול אונדזער האט גראד
שול־ארבעט. צו אלעמען אונדז װעקט װאם ארגאניזאטאר, פײאיקן

 אין קינדער !שול־טוער און, עלטערן — !אלעמען אײך טוב ױם גוט א איז
!לערער

 לערנעז- אײער פאר זעצט און געזונט זײט קינדערלעך/ ליבינקע — איר און
 ארדן־שול אידישע אונדזער װאם — באװאוסטזײן אידישן דעש שטאלץ מיט טראגט

געגעבן. אײך האט

24 שול כץ םשה דעו פון ױנילײ ־םן2ס צום
ראזענבערג, נ. פון

א. פ״ פ. א״ ,6 בר. קולטור־דירעקטאר

 פון פײערונג די אויפגענומען עקזעקוטיװע אדנדזער האט באגײםטערונג מיט
.24 שול יאר 20

 דאמאלט־אומפארטײ- די איבערגעננמען ארדן אונדזער האט צוריק יאר 15 מיט
 צו ערשטער דער געװען 6 ברענטש אונדזער איז אויפזיכט. זיין אונטער שולן אישעי
 פארלאנגט זיך האט .עם24 שול איצטיקע )2 שול (דאמאלט איבער שעפטוש נעמען
אויפצוהאלטן. שול די אנגעשטרענגטקײט און מי פיל זײעו־

 װען — װינטער־אװנט שרעקלעך־קאלטן א אײנעם אין איצט, זיך דערמאז איך
 אױפצוהאלטן — מיטלען פארשידענע באטראכטנדיק פארטאג 2 ביז געזעםן זיינען מיר

 פאראײניקטע די ווען זומער־טעג, הײסע די אין אויך מיר זיך דערםאנט עם שול. די
 אװיזק פארטאגן זונטיקס ־ שבת די אץ זײנען — שדל און ברענטש פון קאמיטעם

פיק־ניק. אויםפלאנירטן פארן טיש א פארכאפן פארק האנטש־פױנט אינדעם

שענ־ דאנציגעךם, הוירשעם, זװערלינגם, — הבריט די װי אויך׳ געדענק איך
 היס־ פונעש קוימען אין בלאז״ און טיי אויןש וואםער טראגן פלעגן פארמאנם, און קענם

םאמאװאר.״ טארישן

א און שטאלץ אכזת׳ער אן ז, ד נ ו א ר א פ פײערונג הײנטיקע די איז
__געדולד און פראצע פאראייניקטער אלעמענם אונדזער דורך װאם באלוינונג, גרויםע

 םשה די קינד, אידײשן פארן אינםטיטוציע דערציאונג איצטיקע די אויםגעװאקםן איז
.24 שול קינדער ידישע כץ

 באגײםטע- און מוט געזונט, סך א אײך װינטשט 6 ברענטש שעפטום אונדזער
שול. דער פון בויען װײטערדיקן אינעש — רונג

»ל־ פארװאלטער - געגרישט זײט קעימען, הבר לערער, - געגריםט זײט
קינדערלעך. ליבינקע און טערן

.24 ארדן־שול אונדזער זאל לעבן לאנג
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 אונדזערי פון נעםען די

n פון בילדער די לויט כסדר

 םטן20 צום גרוםן װארעמםטע אונדזערע

ױם־טוב שול

 — זיז, העלדישע אונדזערע

 שול־קינדער אונדזערע

 פאר שטאלץ א זײט איר

לאנד, אונדזער
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•% קאמף הײנטיקן אינעם
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 i הױרש דזשעק
 ספיװאה בעני־

 םפיװאס בארריס
סטײן דזשעק

 שענקץ מארטין דזשײ. לואים דזשײ מילטאן
שענקץ וױלי מיטלמאן מיטלמאן

 דאבינאוױץ הײמי
מיטלמאן דזשאזעה



ן ע נ נ ו ס י ר נ א כ
 — אלעמען אײך — אנערקענונג העכםטע און דאנקען װארעמםטע אונדזערע

 אדנדזער צו 145 — 98 — 6 ברענטשעם שעפטום קינדער, לערער, שול־טוער, עלטערן,
שול-ױבילײ. ־טן20

.24 שול — פרעזידענט הױדש, דוד

געזונט, זײט ! 521 און 24 שולן די פון שילער װאוילע און קינדער טײערע מײנע
 אויפן חשק און כחות םך א אן קלײבט עלטערן, אײערע םיט זומער פרײלעבן א האט

געשמאקער. נאך לערנען צו יאר גײעם

קעימען. נ. לערער, און הבר אײער

באגריםט פאמיליע עלערמאן)ר די
 ױם־טוב שול םטן30 צדש גרוסן װארעמסטע אונדזערע

ארבעט װײטערדיקער אייער אין װאונטשן בעםטע און

קעלערמאן הענרי און אסתר םעמױעל,

 פאמיליע און לעש
 פאמיליע און גענדלמאן
 פאמיליע און םטאלאװ
פאמיליע און פרידמאן

 פאמילי־ע און סעמםאן ד.
 פאמיליע און גארטסמאן
 פאמיליע און שנײדער
פ״אמיליע און אסטראװ

ש גראדזיסקער פון פרײנט און עקזעקוטיװע  145 ברענט
שה די באגריםן ױבילײ יאריקן 20 צום ,24 שול בץ מ

 װיכטיקער אייער אין באגייםטערונג און געזונט סך א אייך װינטשן מיר
קינד. ײדישן פארן ארבעט

פרעזידענט פאגעל, טשארלס

 פרענקל חבר׳טע
 פאגל הברים

 מיטלמאן חבר׳טע
 זענין הבר׳טע
 שיף חכר׳טע

דזשײקאבם חבריש

 מארגאן חבריש
 װענגער חבר

 יעלקין חבריש
 הוראװיץ חבריש

 שװארץ חבר׳טע
ראלער חבריש

 םפילבערג חבריש
 הערליך חבר

 הילמאנטל הבר׳טע
 ראזענטאל חבריש
 ראזען חבריש
עפםטײן חבריש

דעדוייונג יידישע א קינדער אײערע גים



 :שפיל דער פון םצענע א פון זײנען בילדער די
גראםאן. םאקם פון געשריבן

פארמער״■ ״דעך

טיװ)שפילער־קאלער דראמאטישער אונדזער
קעימעו נ• פוז

 אלעמען אונדז פאר איז קינדער־דערציאונג יאר 20 מיט זיך פרײען מיר װען
 דער אונטער שול, אונדזער אין טעאטער־שפיל יאר io — ױם־טוב גרױםער א זיכער

 מאקם יאט, טײערן באםת און הבר הארציקן אונדזער פון רעזשי און פירערשאפט
גראטאן.

 זײער שטענדיק הארעװײט װאם נאדל־ארבעטער, א איז גראטא; הבר פאטש
 שול־ אנדערע באװירקן און טראכטן צו צײט שטענדיק ער געפינט פרנםה, אויף שװער
פאר און שול־פרײנט עלטערן, די פאר גײםטיק עפעם שאפן צו חבר׳טעם, און הבו־יט

גע־ געו־ארן, געבוירן יאר io לעצטע די דורך זײנען שפילעך-קאלעקטױון םך א
 פיל... זײער — אורזאכן פארשװאונדן. סוף כל סוף זײנען און געשפילט און לעבט
 בלױז דאם באטערק איך טעאטער־פאלעכדק). קײן פאר נישט איצט איז צװעק (מײן
 שפילער־קא- אונדזער פון װערט דעם אפשאצן און פארשטײן קענען צו קלארער אוט

 משה אונדזער פון — הארעפאשניקעם שװערע פון דורכאוים באשטײט װאס לעקטױו
.24 שול קינדער אידישער כץ

 שול אידישע א צוגרײטן פון אײגנשאפטן זעלטענע די אז מעגלעך, גאנץ און
 ארוים־ און צלצוגרײטן אײנגעשפארטקײט און כוח דעם אױך זײ גיט קינד, אידישן פארן

 דראמאטי- דורך מענטשן דערװאקםענעם פארן — װארט אידיש אונדזער צוברענגען
 שײך איז װאם און גריט. און קאםטױט ליכט־עפעקט, דיקציע, בינע־שפיל, פון זאציע,

 טאקם - דראט־דירעקטאר אונדזער פון םײםטערשאפט די אנערקענען טיר מוזן גרים,
גראמאן.

 ארום דורכצופירן באװיזן שוין שפילער־קאלעקטיװ דער האט יאר צען די דורך
 דער אין געװארן געשפילט איז דײטשלאנד״, אין איד ״דער — װעלכע צװישן שפילן.50

 7 ארום פון עולם אן פאר שול־ױם־טוב און ארדן אן צו — הײ־םקול רידער הערמאן
 קומענ־ פאר זאך נײע גאנץ א צד גראמאן הכר שוין גרײט איצט און מענטשן. הונדערט

שול־יאר. דיקן
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ש ראזשאנער א פ פ א ,98 ברענט

 עלטערן די װינטשט און ױבילײ יאריקן 20 צום 24 שעפטום־שול בץ משה באגריםט
 דער אין באגײםטערונג און געזונט םך א לערער און פארװאלטער די קינדער און

קיגד. ײדישן אונדזער פאר דערציאונג פראגרעםיװער א פאר — ארבעט װײטערדיקער

 פרעזידענט — ראזנבערנ חכר
שול אין ברענטש פון פארטרעטער מאקאװםקי, חכר

ש רוזשאנער פון עקזעקוטיװע 98 בדענט
24 שול בא;ריםן 98 כרענצש פץ פרײנט איז מיטגלידער

לילענטאל דדיטשמאן ליפשיץ
פעזענא פארםאן לוקין
םיםקינד פאקם מעסס

טיםם פרענקל פריד
װאלק קאלוםקי םילער

װארשאםםקי קאטץ ראדש
טילעש גאלדםאן בערג

מעלראז קאםאנא־ו אבראםאװיטש
נירענבערג ליבטםאן ב״רגבױם

םאכלים ליפניאק בעקער
םעםינגער עז ראי בוירגער

נאגעל ראוענצװײנ בלאק



 און נױטיקםטן סאמע דעם — שטארק זײער אונטערשטרײכן אבער דארפן םיר
 דער פון װארעמקײט דער דאנק א אז ,24 שול פון שפילער אונדזערע פון פאקט װיכטיקן

 הארמאניע מענטשלעכע פײנע, די דא שטענדיק איז - - שול־אטםאםפערע הברישער
 זװער־ רוט זװערלינג, רײטשל זװערלינג, םעם :שפילער חבר׳טעם און הבריט די פון

װײם. ראז און םעט העלען גאלד, באםיע גאלד, קלארא לינג,

 שפילער־ אונדזער מיט שטאלץ זײנען שול־טוער אלע מיר װי אזוי פונקט און
 און שרײבער פירער, דראטאטישער אונדזער זײן שטאלץ אויך קען אזוי קאלעקטיװ,
 און הבריט פריער־דערמאנטע אלע אונדזערע מיט גראמאן, מאקם חבר — רעזשיםער
שפילער. חבר׳טעם

!באגײםטערט און געזונט נעגריםט, זײט

 די אי־ן פרײד פון ױם־טוב שטענדיקער א זײט שפילן װײטערדיק אײער זאל
שול־בױער. און פרײנט אלע פון — קינדער און עלטערן אונדזערע פון הערצער

.24 שול אונדזער אין כבוד ליכטיקער כםדר׳דיקער א זײן שפילן אײער זאל

! ך י י א ב ו ט - ם ו י וט- ג א

םאקאלאװ, טאטאם לערער באגאבטער און שפילער טאגדאלין פיינע אונדזערע
 אונדזער און הײנט אונדזער באשײנט און לעבן אונדזער אין פרײד ארײן טראנט איר

מארגז.
.24 שול עקזעקוטיװ



ו ת נ י ן ק ב ײ ר ש

י י נ ש ר ע ט ש ר ע ר ע ד
 האב געפאלן. און,בין ארױם איך בין אויםגעפאלן, איז שנײ ערשטער דער װי

שפא־ צו ליב האב איך צעקלאפט. נישט זיך האב איך װײל געלאכט, שטארק איך
ך-----------װײך און װײם אזױ ם׳איז שנײ... אין צידן ארן שליטלען צו ליב זיך האב אי

 א װי בעםער, איז שנײ א װײם. אזוי זײנען גאס; די שנײ־באלס. מיט זיך װארפן
רעגן•

2 קלאם ,24 שול אסטראװ, ראדא

פרילינג דעד קומען װעט באלד
 מען שנײען, די שוין גייען עם קאלטער. א זײער געװען איז זוינטער דער

 שוין װערן טעג די װארעמען, אן שוין הויבט זון די גאםן, די װאשן אן שוין זזויבט
 שװערע קײן טראגן דארפן נישט שוין װעלן מיר קלענער. װערן נעכט די גרעםער,
גאם. אפן שפילן קענען שוץ זיך װעלן מיר אץ קלײדער,

2 קלאם ,24 שול װעליש, ראדא

ץ ג נ י ל s ר פ ק ר א פ א
 די װי קוקן, צו ליב האב איך ;זינגען פײגעלעך די װי הערן צו ליב האב איך

 ביי־ די זואקםן, בלומען די בײמער, די אויך. קריכן װעװערקעם די װי ;פליען פײגעלעך
פארק. אין שפאצירן צו גוט אזזי ס׳איז און גרין זײנען מער

2 קלאם ,24 שול גענדלמאן, פרעד

ע נ י ז ו ק ן ײ מ
 זי רעדט באבע־זײדע, אירע מיט מײדעלע. גוטע א איז קוזינע קלײנע םײן

 כײ שװעםטער. װי זיך, ליבן און שװעסטער, װי זיך׳ שלאגן און זיך קושן מיר ײדיש.
 קוש א װאם איר װײםט און אװעקגײן. נישט זאל איך — מיך זי שלאגט ארוים, איך
 אװעק־ זאל איך נישט, װיל זי װײל געשלאגן... װי ערגער, נאך דאם איז איר בײ ? איז

 עמעםער אן װי זי, טאנצט קאזאצקע א אבער יאר, 4 װערן איצט דארף זי גײן.
קאזאק״-

2 קלאם ,24 שול לאפהןי, כיטרים

דערצי*ונג ײדישע » סינדער אײערע גיט



מאקאװםקיד סאל הבר טײערער

 אנערקענונכ העכםטע אונדזער אוים אײך מיר דריקן ױבילײ טן20 אונדזער צו

 איכערגע־ מוםטערהאפטער און פראכטפולער אײער פאר דאנקען װארעמםטע און

.98 בר״ שעפטום פדנ׳ם ״אמבאםאדאר״ דער אלם — שול אונדזער צו נעבנקײט

רט־ר או\ פארװאלמ־גור ל̂נ

ש ראזשאנעד 98 ברענט

םאפראן האלפערנם פעלנער

סאװיטםקי קעםלערם ראםקין

סערדין פלאטקינט יאזענפעלד

שײםין אדלערם שוירמאן

שײנבערג אללענ שפיטאלניק

סמיט בױרמאנפ שולצער

סאלאמאנפ בײלים׳ם מארגאלים

שטערנם בלומם קװארטאװיטש

שארין באנאכערפ באופ

װײם באראנוםקיפ מאקאװםקי

װערניק בראדםקים ראזענבערגפ

זעלאראװ בדאונשטיץ ארלאװםקיפ

אסטריטש קופערמאנפ בלענקפ

פײנבערג עלקינם מעלניקם

ראזענטאל פײגענם :אלדשטײנפ

םענטשורי פעלדמאנפ פרענקפ

קאטלער פיינם שערפ

קלײנער פרידמאנפ פײלי

רײנער גאפקאם נואנירקמאנפ

מעלטצער גאטליב סינגערם

הײבער גרינבױם לײטמאנפ

האכטאן ראזענבלופנ קולעצקיפ

לעװיטאן מינטץ׳ם



פי־רער גרױםע אונדזערע
 פון דערצײלט מיר האט ער מײםעלעך. שײנע םיר דערצײלט טאטע מײן

 די פאר לעבן זײן אײנגעשטעלט אלעמאל האט ער משה. — פירער גרױסן אונדזער
 די באפרײט האט ער ביז םאנעם ײדישע די םיט מלהמות געפירט האט ער ײדן.
 איז ארץ-ישראל, אין ײדן די ארײנצופירן גרײט געװען שוין איז ער װען נאר ײדן.
 פרעזי־ — פירער גרויםן אונדזער מיט געשען איז זעלבע דאם און געשטארבן. משה
רוזװעלט. ד. פרענקלין דענט

 מיט אנגעהױבן זיך האט הימלער, - מענטשן-פרעםער משוגענער דער װען
 געװיזז און גײנעראלז בעםטע די אויםגעקליבן קאמאנדיר הױפט אונדזער האט אונדז,

זײ. םיט טאן קען ער װאם הינט, װילדע די
 האט זיג לעצטן דעם אבער !םוינע דעם צעשמעטערט האבן ארמײען אונדזערע

געזען. נישט פרעזידענט באליבטער אונדזער שוין
 טײער האלטן שטענדיק װעלן םיר אדן — טױט זײן אויןש געװײנט אלע האבן מיר

רוזװעלט. דעלאנא פרענקלין - נאמען ליבן זײן
.3 קלאם ,24 שול םעכזםן, כלענטש

------------★------------

ה ש ר מ ע ר ד ע ײ ר פ א ב
 — באשלאםן האב איך און געפעלן, זײער מיר איז משה׳ן, װעגן מײםע די

שול־זשורנאל. אונדזער אין דאם ארײנצושרײבן
 קלוג צו איז ער אז געזאגט, םאניט די האבן קינד, קלײן א געװען איז משה װען

 דאם דארף מען אז געטײנעט, פרײנט די האבן װערן. פאטער אים פון דאו־ף מען און
 שיםל א און גאלד מיט שיםל א אים פאר אװעקשטעלן באשלאםן מען האט באװײזן.

 און געװינען, םאנים די װעלן גאלד צוט כאפן זיך װעט ער אויב קוילן. הײםע מיט
 די האט מען װי און געװינען. פרײנט די װלן קוילן הײםע די כאפן װעט ער אויב
 — קויל הײםע א כאפ א געטאן ער האט אװעקגעשטעלט, אים פאר שיםלען צװײ
 אפגעבריט זיך און מויל אין כאפ א געטאן קויל די ער האט געטאן, ברי א אים האט

געשטאמלט... םשה האט דערפאר צונג... די
.4 קלאם ,24 שול סטאלאװ, ניעל

6 ברענטש פון עקזעקוטיװע

ראזענבלום הברטע און u Zi

קירשטײן חברטע אוז חבר
ראזענבערג חברטע און הבר
קאםאפםקי הברטע און הבר

גראמאז הברטע ארן חבר
זװערלינג חברטע און הבר

ה
םפיװאק

ו ו א ר י ו’ט
שאפירא מ.

 װאנד סערע הברטע
 טאלבערט חברטע און הבר

 קאהן חברטע
 ראזענבערג דזשאזעף הבר
 םטײן הברטע און הבר
 מען חברטע און הבר

מינקין הברטע
ו ע. ע א ק  
 ק י ז ד ע ג

סיגעל מרם. און מד.

שיל ײדישער דער אין ינד)ר אײער שיהט



ר ע ז ד נ ו ט א ס ע ט נ א ת ־ ן ע ײ ל

 דעם בײטאג, שבת אז דערקלערט, אונדז האט קײמען, הבר לערער אונדזער
בראנקם. די אין ארדן־שולן אלע פון לײעךקאנטעםט א פארקומען װעט מאי, טן9

 גרײטן מיטן שװער זײער געארבעט קלאס טן3 און טן2 פונעם קינדער די האב,
 צוט װערן צו אױסגעקליבן מזל׳דיקע די געװען זײנען קינדער, צװײ נאך און איך זיך.

קאנטעםט.

 זײ לערער. און עלטערן און קינדער סך א זײער געװען זײנען קאנטעםט בײש
 שרײ־ ײדישע באליבטע אונדזערע פדן מײםעלעך שײנע און םך א זײער געלײענט האבן
 דעקלא- מען׳האט קינדער״ די פון דורכגעפירט — פראגראם א געװען ם׳איז בער.

זײער געװען ם׳איז און קרים אײז געטײלט האט מען געזונגען. און געשפילט מירט,
ה ע ל ײ ר פ

.3 קלאם ,24 שול םטאלכערג, איטעלע

ר ע ק ו צ

 קײן נישטא ם׳איז :מאמע די זאגט טײ, גלעזל א געװאלט האט טאטע םײן
צוקער. ארויןש ברענג קינד, מײן װײםט, דו — :מיר צו טאטע דער זאגט צוקער.

צוױיטער, א אין קראט, אײן אי; ארײן בין איך טאטן- דעם געפאלגט איך האב
 קײן נישטא ״ם׳איז — :ענטפער אײן כעקראגן איך האב אוטעטום און דריטער, א

 ״לײן״ אין זיך שטעל און פי״ און ״אײ דער צו גײ און נישט זיך איך פויל צוקער״.
 טיט ארוים גײען מענטשן אלע װי ׳זע און שטײ און שטײ איך מענטשן. אלע מיט

 װי און רײ. מײן שוין קומט אט און הארצ־ אויפן פרײלעכער שוין מיר װערט צוקער/
 ״I צוקער קײן מער ״נישטא — : געשרײ א איך הער — םטאר אין ארײן שוין קוט איך
 נעבעך שוין האט טאטע מײן און הארץ פארקלעמט א מיט געגאנגען אהײם איך בין

צוקערקעלע- א מיט טיי די טרינקען נעמוזט

.3 קלאם ,24 שול גארטפמאן, ראזלין

ע ש ר א ו ו

פוילזי פון הויפט־שטאט די איז װארשע
 נידער־ דער װען לעבן. איר פאר געקעמפט װארשע האט — צײט יאר 5 גאנצע
 צארעם. די אנגעהויבן זיך האבן שטאט, די פארבאפט האט היטלער טרעכטיקער

 טויזנטער הונדערטער פייין, און הונגער פון אויםגעשטארבן זײנען מענטשן טויזנטער
נאצי־בעםטיעם. די פון געװארן אויםגעשאכטן זײנען

פוי־ דער פון הילןז דער מיט ארםײ רויטע די ------------!געקומען איז צײט די
 פוילישע די באפרײט האבן קאמאנדירן, רויטע די פון אנפירונג דער אונטער — לישער

װארשע, אין פאן פדילישע די װידער פלאטערט איצט און הויפט־שטאט

A קלאם ,24 שול פרידמאן, סטענלי

שיל ײדישער דער אין סינד אײער שיהט



romCfreetinçji ĵ r

Mr. 4  Mrs. WILLIAM SHANKEN
(In Service)

Mr. 4  Mrs. IRVING YOUNG  

MARTIN SHANKEN (In Service) 

JUDITH SHANKEN 

Mrs. ESTHER GOLDIN

SHANKEN FAMILY

Mr. 4  Mrs. JOE SHANKEN

Dr. 4  Mrs. THEODORE GOLDIN
and FAMILY

Mr. 4  Mrs. OSCAR SHANKEN
and FAMILY

LOUIS RABINOWITZ JENNIE RABINOWITZ

HERMAN RABINOWITZ

Mr. 4  Mrs. S. LASKY and FAMILY

FRANK BARAN 
SARAH BLUMSTEIN 
C. A. RIEMES

FROM GOTLIEB 
Mr. BOROK 
Mr. HENRY BERGER 
Mr. FENY MILLER 
Mr. SAPIRO 
ROZY WEISBERG 
MARY ROZEN 
FRANCES 
FELDMAN 
FRANK LABRINSKY 
SADIE
BENNY SWIRTZ
SIREFSKY
GOTLIEB

Mr. 4  Mrs. ARTHUR HIRSCH 
Mr. 4  Mrs. MAX GROMAN 
Mr. 4  Mrs. SAMUEL ZWERLING 
Mr. 4  Mrs. MORRIS HEILWEIL 
Mrs. RUTH BERGMAN 
Mr. 4  Mrs. BERNARD LASHKVITZ 
Mr. 4  Mrs. GOLD 
M. SKALITAR 
MORRIS SCHAN 
SAM GIELK 
L. SCHNIDER 
Mr. 4  Mrs. A. DANZIGER 
Mr. 4  Mrs. STEINBAUM 
MARCUS WEITZ 

MAGIDSON 4  FAMILY 
LOUIS FREEMAN 
MOSES B. RUBINSTEIN 
SOL MILLER 
I. SHIFRIN
A. PUKOFF

!ג נ ו ס י ר ג א ב
.6 בר. פון מיטגליד אריזאנא, פעגיק, פון

בײשטײ־ אלם דערציאונג, פון :עביט אויפן — ארבעט אײער מיט שטאלץ זײט
װעלט־פארנעם. פון — פרײהײט״ פון ״םטאטוע גרויםער דער פון אױפבוי צום דתגג

אמפער. ש. אײער,

יןמ

דעחױיוגג ײדישע » סינדער »ײערע גימ



טערן ט און על ײנ ר םן 24 שול פון פ רי אג כ

FROM FURMAN

LjAI'-I b l o c k
H. BERENSON
Mrs. MESTETSKY
Mr. £  Mrs. ROSENBLUM
Mr. 6  Mrs. ROSENBERG
Mrs. WECKER
Mr. & Mrs. SHERMAN
Mr. & Mrs. GOLDBERG
Mr. & Mrs. KOSSOFFSKY
Mr. & Mrs. MINKIN
Mr. GELMAN
Mr. & Mrs. STEINBERG
Mr. WORNEK
Mr. L. KIRSTEIN
Mr. 5, Mrs. MANN
Mr. & Mrs. KIRSHENBAUM
Mr. DRUNCH
Mr. H . KAPLAN

FROM FRIEDMAN 
S. FRIEDMAN
A. FRIEDMAN 
JOHN LIBERTO 
FRANK CAMARDA 
PHILIP PALMERI 
BEN PALAZZOLO 
LENA SCHIFF 
ROSE COHEN 
NORA MOSKOWITZ 
SARAH FRIEDMAN 
LILLIAN FRIEDMAN 
SHIFFJN 
BORSTEIN
J. KORENSTEIN 
SAM JAFFE
L. K.
STOLAR
M. LEVY
!.OUÏS GANYLEN 
SAM SINDLER
B. BOXER 
MORRIS L. COHEN 
L. BERMAN

FROM SHENKEN

Mr. <S Mrs. D. HIRSCH 
FRED D. CHURA
B. ROSENBLUM 
B. STEINFELD
M. WEITZMER 
LUPE LUSTIG 
H. MEISELS
B. DANSKER
N. KRANE
C. KOENIG 
A. JANOFSKY 
H. HIMMEL 
ADLER— 174th St. 
SOPHIE HOROWITZ 
Mrs. BROOKS 
ELSIE ZYSMAN 
SARAH ANENSTEIN 
J. SLONIMSKY
M. TILIS 
A. RUBINSTEIN 
H. KUPELMAN 
Mrs. BETTY SPITZER 
SAM COHEN 
L. BERNIKER 
COHEN
ANNA CROICK 
BESSIE BRAVER 
ALTSCHULER 
BERTHA KLEINE 
BESSIE BRONSKY 
H. ISTWIN
Mr. & Mrs. N. WOLOV 
Mr. & Mrs. BEST 
Mr. & Mrs. COHEN 
Mr. & Mrs. EISENSTEIN 
Mr. & Mrs. H. EPSTEIN 
Mr. <£ Mrs. FEDER 
FANNIE STEIN 
JACK STEIN 
ROSE BUCOFF 
RUS STOKES

1דערצי#ונ ײדישע * רןינדער אײערע נים



GREETINGS FROM . . .

GREAT NORTHERN 
WINE CO.

Distributors of the Famous

Gallo Wines

1624 WEBSTER AVE. BRONX 56, N. Y.

Tel. JErome 6-0371

s . A . B A R K I N

Dresses and Sportwear
PERFECT FIT - REASONABLE PRICES

Alterations Free

270 EAST 169th STREET 
Cor. Morris A venue BRONX, N. Y.

Mr. (Sr Mrs. LOUIS HABER

1171 SHERMAN AVENUE BRONX, N. Y.

JErome 8-3455 J. KARNIOL

GRAND RADIO bHUR
Service At Its Best"

RADI°  RECORDS
ELECTRICAL APPLIANCES 

VACUUM CLEANERS
EXPERT REPAIRS GIFTS

O pen Evenings

229 EAST 167th STREET BRONX, N. Y. 
Bet. G rant & Sherm an Aves.

H A R R Y  R O B B I N S

1274 MORRIS AVENUE BRONX, N. Y.

JErome 6-8292

F & R 5-10c VARIETY
ALL KINDS OF

House furnishings. Cosmetics 
Stationery, Etc.

256 EAST 167th STREET

IRVING ADELMAN 
. . .  Furs__

145 WEST 28th STREET NEW YORK

GREETINGS FROM . . .

CROTONA "ICOR" CENTRE
3861 THIRD AVENUE BRONX, N. Y.

DR. PHILIP STEINBAUM
220 MIRIAM STREET BRONX, N. Y.

PUELIC SERVICE 
SUPER MARKET

103rd STREET & NORTHERN BOULEVARD 
CORONA, L. I.

Tel. JErome 7-4985 M. LOSS, Prop.
L O S S

Prescription Pharmacy
539 CLAREMONT PARKWAY 

N ear 3rd A venue NEW YORK

JErome 7-5101
R U D O L P H  K A T Z  

. .  . Optometrist . . .
3819 THIRD AVENUE BRONX 57, N. Y. 

Bet. 171st St. & C larem ont Parkw ay

MIRIAM GERSHBERG
333 EAST 176th STREET BRONX, N. Y.

THE POST PHARMACY
BUSSEL & GOODSTEIN, Reg. Phar.

117 FEATHERBED LANE NEW YORK

Dickens 2-6799 W isconsin 7-8354
D A V I D  L U B E L  
. . . Chiropractor . . .

1465 BROADWAY NEW YORK 18, N. Y.

POLLAY PHARMACY
1735 WASHINGTON AVENUE

GREETINGS FROM A FRIEND . . .

B . T .
BRONX, N. Y.



167th STREET CAFETERIA

59 EAST 167łh STHEET BRONX, N. Y.

GRANROUSE BAKERY 
Wedding & Birthday Cakes

Our Specialty

.263, EAST lB7th STBEET BRONX, N. Y.

jÈrome 7-2019 S. SELIP, Prop.

S I D N E Y ' S
Ladies' and Children Wear

259 EAST 167ih ST. NEW YORK CITY

JErome .7-5461

R O S E  S A M U E L S  
Smart Dresses - Sport Wear

252 EAST 167ih STREET ------

Cor. G rant Ave. BRONX, N.. Y.

GREETINGS
C. MISKKIN
S. SAVRANSKY
G. CROLL
CH. and S. SUSMAN
D. GLU3MAN 
HARRY GOODELMAN 
ROSE GOODELMAN
I. KATZ 
KESLER
L. COHEN
H. KITAFF
J. IMERMAN 
CHERNOFF

.FROM S. STEMPEL 
BERTHA STREISIN
L. MARGULIES 
ANNA ESAKOFF 
ESTHER POYOUROW  
FRANCES KAUFMAN 
ANNETTE REICHBACH
M. GOLDMAN 
F. SHIFRIN 
PAULIN EVANS 
GERTRUD TALBOT 
ELIZABETH NAGY 
LOUIS CHERNY
E. MOSS 
VVM. FRANK 
SUSAN STARK 
BEATRICE NANIN 
ROSE GOLDSMITH 
PLEEK
SARAH STEMPEL

FROM RIABOY 
M. RUBIN 
J. RIABOY 
LILIENTAL 
S. SHUBERT 
A. KAZAN 
ASKER 
RIABOY 
FRIEDMAN 
VETTA MITZ 
ROSE SMOLENSKY 
KAUFMAN 
GUSSIE LEVITT 
LOTTIE KAPLAN 
HELEN RUBIN 
SARAH BARKIN

FROM J. SILVERLICHT 
FRANK SALENGER 
JACK KAPLAN 
N. KAPLAN 
J. PACKERMAN 
I. BUCHMAN 
JOE SILVERLICHT 
HARRY L. FEINSOT, D.D.S.

FROM FANNIE LEVITT 
GABRIEL LEVITT 
EUGENE A. LEVITT 
FANNIE LEVITT 
BEN JAFFE 
S. JAFFE
A. RICHTER
B. DAVIDOFF



HELLMAN'S MILLINERY
217 EAST 167th STREET 

N ear Sherm an Ave. BRONX, N. Y.

JErome 7-2577
S Y D ' S  H A T  S H O P  

Exclusive Millinery
44 EAST 167th STREET BRONX 52, N. Y. 

Next to L oew s Theatre

JErome 8-8256

NORMANDIE SHOPS 
Lingerie, Sportswear and 

Accessories
227 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

JErome 6-8833 STRICTLY KOSHER
CHARLEY'S LT.
. .  . Poultrier . . .

Specializing in
GRAY PULLETS - ROCK BROILERS 

BLACK YEARLINGS
231 EAST 167th STREET BRONX N Y

G . W A L D  

Dairy and Grocery

205 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

JErome 8-4126

JOY YOUNG DRESS SHOP
"En JOY YOUNG Dresses״

202 EAST 167th STREET 

Cor. Sheridan Ave. BRONX, N. Y.

JErome 8-2584 MORRIS HABIF, Prop.

VARIETY GIFT SHOP 
Lamps - Shades - Chinaware
Pictures - Mirrors - Occasional Furniture

120 EAST 167th STREET 

Just W est of C oncourse BRONX, N. Y.

Phones JErome 6-8770-8762

THE BEACON PHARMACY
WM. PLOTZKER, Ph. G.

"Famous For Prescriptions"
268 EAST 169th STREET 

Cor. Morris Ave. NEW YORK

RIVERBANK WINE CO.
Producers and  Distributors of 

THE FAMOUS

Riverbank Wines

JEAN'S SPECIALTY STORE

260 EAST 167th STREET 

Bet. G rant & Morris Aves. BRONX, N. Y.

JErome 7-2705

L A S H ' S  
House Furnishings

NOTIONS and COSMETICS

233 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

Phone: JErome 8-5882
C AMILI A FLOWER SHOP

WE TELEGRAPH FLOWERS 
TO ALL PARTS OF THE WORLD 

Special Prices on Graduation Bouquets
197 EAST 167th ST. BRONX 56,V  Y. 

East of G rand  Concourse

137 IMLAY STREET BROOKLYN, N. Y.

RELIABLE FURRIER 
Your Old Furs 

Made To Look Like New

277 EAST 169th STREET BRONX, N. Y. 

JErome 6-8658 IRVING POLOGE

B O N - T A Y S 
Dresses - Coats ־ Suits

50 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

DR. ISAAC KLOONICK
1504 SHERIDAN AVENUE BRONX, N. Y.



Phone JErome 8-5037

Mr. & Mrs. L. COHN

43 EAST lB7th STREET BRONX, N. Y. 

JErome 8-3134

IDA'S CORSET SHOP
Ready-To-Wear and 

Made-To-Order Garments

101 EAST 167ih STREET 

N ear W alton A venue BRONX, N. Y.

JOE'S KIDDIELAND 

Infants' and Children's Wear

231 EAST 167th ST. BRONX 56, N. Y.

UNITED QUILT STORE

198 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

D I L L E R ' S  
Sportwear - Lingerie 

Accessories
196 EAST 167th ST. NEW YORK 56, N. Y.

JErome 6-9298 JErome 7-5132

JACK WEININGER 
Physical Culture Shoes

LOOKSLIM FOUNDATIONS
M anulacturers oi

Corsets, Corselettes, Girdles
SURGICAL GARMENTS

231 EAST 167th STREET NEW YORK

JErome 7-1163

B. S A T T L E R  
. . .  Photographer . . ,

Fine Portraits -  Child Studies

227A EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

JErome 7-3917

S .  R O S E N B E R G  
Dry Goods and Wool Store

240 EAST 167ih STREET BRONX, N. Y.

A . K A N E V S K Y

1511 SHERIDAN AVENUE BRONX, N. Y.

JErome 6-8777 S. ROHR, Prop.

MIZRACH PROVISION CO.
D ealers in

Quality Delicatessen

20 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

WOMEN'S CLUB 

Branch 521, L W. O.

BRONX, N. Y.221 EAST 167th STREET



I. KIRMEIER M. SIMCHE

GRANT WINE and LIQUOR CO.
New York State Lie. No. L955 

S p ecia l Discount lor I. W. O. and Other Organizations

239 EAST 167th STREET
Cor. Grant Ave. East of Grand Concourse BRONX, N. Y.

Phone JErome 7-5577

Compliments of . . .

J O S E P H  J. M O R R E L L

3 C

18 HAMILTON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Phone JErome 8-1448

L O U I S  D L U G A T C H

1829 JEROME AVENUE

BRONX, N. Y.

P A T R O N I Z E  O U R  A D V E R T I S E R S



Phone JErome 7-8010

L O U I S  I.  S A T T E R
MACE SATTER, M anager

Wines and Liquors

57 EAST l,67th STREET BRONX, N, Y.

TeL JErome 6-8571

G R E A T  A S I A
Chinese and American 

Restaurant
TAMOUS FOR DELICIOUS FANCY 

MANDARIN FAMILY DINNER 
O pen From 11 A.M. to 2 A.M.

211 EAST 167th STREET 
"Near G rand Concourse BRONX, N. Y.

JErome 8-8189 JErome 6-8417

BOARD OF HEALTH STATION

C R O S S - H I L L  
Dependable Pharmacy

C. SUSLAK, Ph. G. M. BOUSEL, Ph. G.
J. GARFINKEL, Ph. G.

100 EAST 167th STREET 
N ear W alton A venue NEW YORK

“ALWAYS ON THE LEVEL“

LEVEL PHARMACY
H. MUSHOTZKY, Prop.

Prescription Specialist
52 EAST 167th STREET 

Next to W oolworth's NEW YORK
JErome 6-9196

BRIGHTON MEAT MARKET
STRICTLY KOSHER

Meats and Poultry

231 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

Phone JErome 8-1122-1L23

HARRY SAL HABERDASHER
Inc.

Cash Buyer of 
Bankrupt Stocks
51 EAST 167th STREET 

Opp. Loew's Theatre BRONX, N. Y.

Phone DAyton 9-8955-8956

CONSOLIDATED 
SYRUP CORP.

M anufacturers of 
CRUSHED FRUITS 

CONCENTRATED SYRUPS 
SODA FOUNTAIN SUPPLIES, Etc.

1743 WEST FARMS ROAD BRONX, N. Y.

SA cram ento 2-6038
DR. JACOB LEVENSON 

Surgeon Dentist
Main Office:

24 EAST 97th STREET 
Cor. M adison Ave. NEW YORK

Bronx Office By Appointment:
1187 GRANT AVENUE

Tel. JErome 6-8842

GLORIA DRESS SHOP
EXCLUSIVE

Dresses - Suits - Blouses

225 EAST 167th ST. BRONX 56, N. Y.

METRO DELICATESSEN & 
RESTAURANT, Inc.

STRICTLY KOSHER
Delicatessen and Restaurant

216 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

JErome 8-4762 JErome 6-7668

TRU D R U G  S T O R E
M. GINZBURG, B. S., Phar.

200 EAST 167th STREET 
Cor. Sheridan Ave. BRONX, N. Y.

JErome 6-9376 JOE MINTZ

C O T T O N  S H O P  
Brunch Coats - House Coats 

House Dresses - Aprons

BRONX 52, N. Y.103 EAST 167th ST.



ON ALL JOYFUL OCCASIONS . . .

— U S E  —

M A N I S C H E W I T Z
K O S H E R  W I N E S

Produced and  Bottled by

MONARCH WINE CO.
B U S H  T E R M I N A L  

BROOKLYN, N. Y.



MADE AND BOTTLED WHERE THE GRAPES GROW

S T A R W I N E

־ : s ו  ו ״ פ ל נ ע
NEW YORK STATE

MALAGA CONCORD GRAPE

HONEY WINE SAUTERNE

TOKEY DRY CONCORD

Produced and  Bottled by

FREDONIA PRODUCTS CO., Inc.
FREDONIA, N. Y.

P A T R O N I Z E  O U R  A D V E R T I S E R S



NAPA VALLEY 
GRAPE PRODUCTS

P ro d u cers of the

FAMOUS COLOMBO WINES

405 LEXINGTON AVENUE 
NEW YORK

Phone JErome 8-M48

C O U N T R Y  F O O D  C E N T R E

BRONX, N. Y.206 EAST 167th STREET

UBBY'S MEN'S SHOPS 
Manhattan <S Arrow Shirts

STETSON and MALLORY HATS

223 EAST 167th STREET 

At Sherm an Ave. BRONX, N. Y.

BAFF SHOE STORE
FEATURING

Dr. Posner's, Polly Preston 
and Crosby Square Shoes

235 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

HENRY'S MEN'S SHOP

260 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.

JErome 7-5713

V A N - T E X  S H O P S

48 EAST 167th STREET 

N ear Loew's 167th St. NEW YORK CITY

Phone JErome 7-4894

T H E  L I T T L E  S H O P  
Dresses - Suits - Coats

BLOUSES and SPORTSWEAR
Sizes 9 to 17; 12 to 20 
Half Sizes; Sizes to 44 

Air Conditioned For Your Comfort 
72 EAST 167th STREET 

Cor. G erard  Ave. BRONX, N. Y.

HORN KORMAN'S BAKERY

76 EAST 167th STREET BRONX, N. Y.



THE BEST IN KOSHER WINES

Place Your Orders For Passover
I 
1

SCHAPIRO'S VINEGOLD BRAND 
KOSHER NEW YORK STATE 

MALAGA, CONCORD GRAPE, RUBY RED, 
TOKAY, SAUTERNE, BURGUNDY. HONEY 

(MEAD), SWEET GRAPE.

%

Manufactured and Bottled Under Strict Orthodox 
Rabbinical Supervision

f \ u  P ’j m  v « i ״ W # 0 ײ״ימ  ײ • *  W J *
i י״' u m j h a  * t i » ״  •»» i ־ •  • *  

1 v ü*׳i<5» J»»» י ײ

vram .
Gr»m. *•832§ rtAAX

SCHAPIRO’S (Est, 1899)
CALIFORNIA VALLEY WINE COMPANY 

126 Rlvtaqton Str#«t N*w Y<**• N• Y*.
"CALL”__Sorry No S a t e w i M - U i " ^  Supply

PRODUCERS OF THE FAMOUS

S C H A P I R O ' S
HONEY WINE (MEHD)

M ade from 100% Pure New York State Buckwheat Honey 
fam ous For Over 46 Years . - . Since 1899



גודלמאן הערשל הבר

521 שול קינדער ײדישע די באנריסט

ש פון פדױען־קלוב פון באגריםלנג 49 ברענט

 פרעזידענט — לערנןןר אײדע

שנל דער פאר — לעװיט פעני

i שילער און לערער פארװאלטער, חשוב׳ע
יאר דערפאלגרײך־האדםאײשן פונעס אפשלוס צום הארציק אײך באגריםן מיר

דורכגעפירט. האט איר װאם ארבעט,
 אר- דער אין חלק אונדזער בײטראגן געקענט האבן מיר װאם ארנדז, פרײט עס

 צו מוט מער גיט רעזולטאטן אזעלכע געװען. טעגלעך נאר איז עם װיפיל אױןן בעט
 מאבן העלפן צו — קינדער די לערנען קענען צו אום - בעםער און מערער ארבעטן

האם. און מארד פון פרײ װעלט לי

JACKOBOWITZ PAULINE JACOBS
COHEN HERMAN LANSKY
Mr. DUA N. SAVRANSKY
Mr. ROTH H. FEINSTEIN
Mrs. LERNER M. COHEN
S. BANNEL D. GALINSKY

JACK METZ 1 S. KROLL

O. KOVAC L. GROSSMAN
GERTRUDE WEINSTOCK S. PAVLOVSKY
ANNA HEIFLER B. HALPER

Mrs. PLEECH M. GREEN

SONIA NEIMAN EVA PIETKOWSKY

M M E .  D E E  
. . . Corsetiere . . .

COHSETS, COBSELETS and BRASSIERES

270 EAST 169th STREET 
Opposite PubEc N ational Bank 

Cor. Morris Ave. BRONX, N. Y..

HEARTY GREETINGS FROM . . .

Mr. & Mrs. P. FRANKEL



FRIENDLY GREETINGS FROM . . .

MEYER & IDA FORMAN 
and Family

FRIENDLY GREETINGS FROM . .

Mr. & Mrs. HART 
and Daughter

FRIENDLY GREETINGS FROM . . .

Mr. & Mrs. GALLOWITZ 
and Sons

S . <5, R .

FRIENDLY GREETINGS FROM . . .

I . B .
KAY'S SHOE STORE

1627 BATHGATE AVENUE BRONX, N. Y 

JErome 8-7575 A bdom inal Supports

S U M M E R S
1276 MORRIS AVENUE BRONX, N. Y.

MR. and MRS. HOFFMAN 

MR. and MRS. MUSLIN 

MR. and MRS. LICKER

Phone DAyton 8-0564

SUPER WHITE LAUNDRY
1715 HOE AVENUE BRONX, N. Y.

Greetings from

GEORGE EISENBERG, Photographer
796 E. 175th STREET BRONX 60, N. Y.

Phone TRemont 8-2011

C ompliments of

ROSEN <& STULBERG
B A R G A I N S

Ladies', Men's, Children's 
and Infants' Wear

3636 GATHBATE AVENUE BRONX, N. Y. 

Tel. DAyton 9-2355

I. KOULACK, M.D.
Office Hours: 12-2 P.M.; 6-8 P.M.

Sun. & Holidays By Appointm ent Only

1540 CHARLOTTE STREET 

Cor. Boston Road BRONX 60, N.'Y.

Tel. CAnal 6-0131

S A M  M O S E R
]obbers in

Watch Materials and 
Je-v/elers Supplies

"NU VIGOR" MAIN SPRINGS 
"SUC" UNBREAKABLES

AMERICAN an d  SWISS WATCHES 
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ץם־טוב גראדואיר עדשטער אונדזער
רעיטאגד װ. פון

 קינד ערשטע דאם אז דערגרײכן צו געװארן ארײנגעלײגט איז עם מי װיפיל
 אונ־ פארשאפט עם נהת און פרײד וױפיל אבער גראדואירן, זאל שול אונדזער פון

 צװײטן דעם אינגאנצן ױנגע, א איז שול די אמת, ױם־טוב. הײנטיגער טוער דזערע
 ױנג װײל אבער פארצײכענען. צו דערגרײכונגען גרויםע צו קײן ניט אמת אויך און זמן
 איבערגע־ די פארצײכענען מיר מוזן דא און שװער זײער געװןןן טאקע עם איז —

 קלובן. פרויען און ברענטשעם שעפטום אונדזערע פון אפרוןז נײטיקן גוטן, געבנקײט,
 ארגאני־ םײ געביט, יעדן אויןש או־נדז מיט מיטגעארבעט האט װעלכער ,49 ברענטש

 א קינדער. שול אונדזערע אנהאלטן און װערבירן העלפן פינאנציעל, םײ זאציאנעל,
 אונדזער און געװניםן, אונדזערע פארצײכענען צו מיר האבן בײטראג זײער דאנק

טראגט. שול אונדזער נאמען װעמעם 521 ברענטש

 די איץ ארדן פאלקם פראטערנאלן אידישן פון ערשטע די איז שול אונדזער
שעפטוס• האט ברענטש רעדנדיקער ענגליש אן װאם בראנקם

נאציא־ דעט פון שטײגן דאם אנערקענט און פארשטאנען האט 521 ברענטש
 נויטװענ־ די און פאלקם־מענטשן ײדיש־אמעריקאנער די צװישן באװאוםטזײן נאלן

דערציאונג. אידישע פראגרעםיװע א קינדער זײערע געבן צו דיקײט

 קלוב פרויען און ברענטש פון םײ פירערשאפט, די װאם אחרױת די זעײן מיר
 דערנענ־ און אינטערעם םפעציעלן דעם פילן טיר שול. אונדזער לגבי זיך אויף טראגן

ארבעט. דער פון גאנג אין אויפגאבן אונדזערע צו טערונג

 פון ארבעטםזאמקײט איבערגעבנקײט, די פארצײכענען אװאדע מיר װילן דא
 אי־ טײערע, אונדזערע פינאנם־םעקרעטאר און פרעזידענט אונדזער פון מיטגליד יעדן

 צװײ־ אונדזער פײערן מיר װעמען לכבוד קירמײער, הברים הארציקע בערגעבענע,
 בײ שטײן פאר ארבעט, אפגעטאנענע גוטע פאר אנערקענונג די ױם־טוב. פאכיקן

 זײ־ פון גראדואירונג די און פאראנטװארטלעכקײט. פולער דער מיט פירערשאפט דער
שול. אונדזער פון גראדואירן צו קינד ערשטע דאש םיבל, טאכטער געראטענער ער

ױם־טוב. אונדזער ־ אײער מיט זיך פרײען מיר

 אונדזער דיר, און קירמײער הבריט טײערע אײך מזל־טוב הארציקן אונדזער
 גרויםן אונדזער צו לערער און טוער שול הברים געגריםט זײט םיבל. געראטענע

 שול, אונדזער אויםכרײטערן פארגרעםערן, מיר װעלן הילןז אײער מיט ױם־טוב.
געגנט. דעם אין װיכטיק און נויטיק אזוי איז װעלכע

FOR VICTORY . . . BUY WAR BONDS !
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 פיל איך קינדערלאנד. קעמפ אין פארן צו פארבליבן זײנען װאכן דרײ בלויז
 מאנאטן דריי האב איך אז געטראכט האב אץ־ װען געװען נעכטן ערשט װאלט עם װי
 דעם דעילײן״ ריװער ״האדםאן דער מיט פארן מיר קעםפ. אין פארן װעל איך כיז

 קינדער־ אין דערװארטן. ניט שױן זיך קען איך פרי. דער אין אזײגער 9 ױני, צטן9
 אנ־ און גײםס באל פארשידענע שיפלען, שװיטען, פון אקטיװיטעטן מיר האבן לאנד
 רעגענדיקע פאר ״אינדאר־גײםם״ און הײקם, שפאצירן, טאנצן, זינגען, ספארטס, דערע
 צװײ זיך באדן מיר װײל קעמפערם, פאר ניט אבער הײם, איז עס נעכט. און טעג
טאג. א מאל

 פון קריגן םיר װאס אפעטיטן, די רײצן און געשמאקע זײנען שפײזן די
 מיר אונדז. מיט שטענדיק פארברענגען װעלכע אױפפאסערם, פײנע האבן מיר שפילן.
אומבאמערקט. אװעק לױפט צײט די אז גוט, אזוי זיך װײלן

קלאס גראדואיר קירמאיער, סיביל
521 שול דזשעראם

------------★------------

. געװאלט זײ האבן אזױ . .
 אײנגערעדט םיר האבן זײ שול. ײדישע א פארגלוסט זיך האט עלטערן מײנע

 מײנע ווען צופרידן. איך בין איצט און גאס, אין שפילן זיך אנשג־אט שול אין גיין צו
 זיך, צװישן רעדן זײ װאם פארשטײן, זאל איך אז געװאלט, נישט ןהאבן עלטער
 האב שול אין װײל טאן, נישט מער דאם זײ קענען איצט אבער ײדיש. רעדן זײ פלעגן

געװאלט... זײ האבן אזוי װערטער. ײדישע אלע פארשטײן צו אויםגעלערנט זיך איך
קלאם טער2 — קירמאיער פלאייד

521 שול דזשעראם

ש סמארגאנער פונעם באגריםונג 49 ברענט
 פרעזידענט פײנשטײן, הערי פון

װײם־פרעזידענט סאפראנםקי, םאניע

 דזשעראם דער איבער שעפטום האבן מיר אז יאר, צװײטע דאם ערשט איז עם
:צײט דער פאר ארבעט פון סך־הכל דער איז אט און .521 שול

 בײטראג. פײנעם זײער א ברענטש אונדזער האט יאר פארגאנגענעם אינעם
 אקציעם, פארשידענע אלע אויף אפגערופן װארעם זײער זיך האט 49 ברענטש אדנדזער
 זאגן, ניישט אופן קײן אויף װילן מיר און שול־לעבן. מיטן טאן צו געהאט האבן װעלכע

 םך א טאן דארפן מיר װעלן װײטער אויף און גײ איז שול די װײל גענוג, איז עם אז
 נויטיק־ םאםע דאס איז קינד אונדזער פאר שול אידישע א אז האלטן, מיר װײל מער,
פאלק. אונדזער פאר און צוקונפט אונדזער פאר עלטערן, אוגדזערע פאר םטע

 פאר־ צוזאמען אלע לאמיר שול־טוער, חבריט טײערע אונדזערע גענריסט זײט
 אונדזער קינדער־אינםטיטוציע, באליבטע אלעמענס אונדזער פארשענערן און גרעםערן

שול.
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For we have all the privileges 
Of which they are deprived.
I hope some day to awake 
To find a  world that's free 
With everybody happy, 
Enjoying liberty.

KIRMEIER
Jerome School 521

I am an American,
And am I glad to be,
A citizen of that 
Wonderful land of the free.
I really do feel sorry,
For those on the other side,

By SIBYL
Graduation Class

 פאר אנערקענונג העכםטע אונדזער

 או ,521 שול פאר קרימײער הבריט די פון

צוזאםענלעבן. יאריקן 20

 פיאנערן־ארבעט אויםערגעװײנלעכער דער

זײער צו גליק און געזונט זײ וױנטשן ן

Shul Executive and Representatives of Emma Lazarus Clubs of J. P. F. O. 
and I. W. O. Lodges 49 and 521



? וױיטער m m ױם־סונ ארבדזער
שול-פרעזידענט לן־מ״ע־, ישראל פו;

 פון יאר צװײטע דאס אפ שליםט 521 שול קינדער עװענױ דזשעראם אונדזער
טעטיקייט. איר

 לע- פארן — ױש־טוב גרויםער א איז שדל אזנדזער אין מאמענט דאזיקער דער
 שעפ- און פרױען־קלובן אונדזערע שול־טוער, אלן עלטערן די פאר קינדער, די פאר רער,
 די הארצן צלט איז עס װען אידן, פראגרעםילוע אלע פאר ,521 און 49 לאחשעם טוט

קולטור. אידישע די און דערציאונג אידישע די שול, אידישע
 אונדזער ברענגען צו אױפגאבן װיכטיקע זײער און ברײטע האט שול אונדזער

 אין םאמענט, איצטיקן ז*<ט אין בפרט פאלקם־מענטשן. איךישע די צל ללארט אידיש
 נאך גײט און דורכגעגאנגען איז פאלק אידיש אונדזער װאם צײט, קריטישער דער

דורר״•
 זיך פרװען מיט גענוג. נישט אבער זיךאנגעשטרענגט, האבן מיר — אמת,

 האלט, איך אבער שול־ױם־טוב, אונדזער םיט און דערגרײכונגען אונדזערע כױט טאקע
 מיט באפרידיקט בלײבן רואלטן טיר אז פעלער, גרונטאװנער א געװען װאלט עם אז
 נײ גאר איז שול אונדזער אז האבן, זינן אין מדזן מיר רעזולטאטן. איצטיקע ביז די

 א פאראנטװארטלעכקײט, גרעםערע א זיך נויטיקט דערפאר און געגנט אונדזער אין
קינדער. פאר קענװעם־צײט מער םך א מענטשן־אקטױו גרעםערער
!ארבעט״ םיט װעלט א דא איז ״עם
 װעלכע פיאנערן־מענטשן, האבן אבער מוזן מיר — פעלד ברײט א דא איז עם

 שול־פיאנערן דאזיקע די און קינד, אידישן פארן שול דער פון נויטיקײט די פארשטײען
 אױפגעבן, נישט אפטרעטן, נישט — עקשנות גרעםטן מיטן אננעמען זיך זאלן —

 אויפגעאקערט װעט באדן ױיער אונדזער — ביז װערן אנטוישט נישט און מיד ױשט
 אידישע צענדליקער סך א פון גארטן שײנעם פרעכטיק א אין זיך צעבליען און װערן

 — נעכט־ פון װארט פראגרעםיװ־אידיש אונדזער לערנען װעלן װעלכע קינדערלעך,
מארגן. פארן און הײנט אינעט

 אויםדריקן זיך װילט דערהויבנקײט, טוב׳דיקער ױט פון גײםט אינעם איצט און
 521—49 פרויען־קלובן און שעפטום־ברענטשעם אונדזערע צו אנערקענונג העכםטע די

 הויך זײער שאצן מיר !פרײנט טײערע — :פאלקם־ארדן פראטערנאלן אידישן פונעם
 אלג־ בויען העלפן אין מיטלען אלערלײ דלרך צײטן, אלע פלן הילןז כםדר׳דיקע אײער
שול. קינדער אידישע דזער

 זײער דער פאר שול־אקטילו, גאנצן דעט הארציק זײער באדאנקען װיל איך
 איך שלל־ארבעט. דאנקבארער זײער אויך אבער — ערנםטער אלן אנגעשטרענגטער

 צלגע־ און האנט א צלגעלײגט האט ללאם פרײנט, אלן הכר׳טע הבר, יעדן דאנקען װיל
 בא- אונדזער דערמאנען טיר לוילן םפעציעל שול־בנין. אונדזער צו חלק א טראגן

 בײטראג פײנעם פארן גודלמאן, הערשל הבר פרײנט, השלב׳ן און קינםטלער װאוםטן
 שול־קינדער אלנדזערע לערנען פאר געלט) פעני אײן (אן צײט לוערטפולער פיל אזוי פון
 פאר אלפנים פארשײדענע אליף הילף שטענדיקע זײן אהױן מאלן. פדן קונםט די

 מעגלעך איז מענטשן אזעלכע פלן מי אלן באלואוםטזײן דעם דאנק א און שול. אונדזער
דערגרײכונגען. ־ שול איצטיקע ביז די געװארן

— פאעמעס אידישע רעציטירן קינדער אונדזערע הערן צו מהיה א באמת ם׳איז
 מיר האבן דא אלן דיקציע, אידישער זאפטיקער אזא אלן אויםשפראך קלארער א טיט
קעימען. הבר — פעדאגאג און לערער חשובן אלנדזער פארדאנקען צד שוין

 ארבעטן צוזאגן זיך טיר דארפן שלום־ױם־טוב, מיטן זיך פרײען מיר בשעת און
 שלל, אלנדזער אז - יאר קלמענדיקן פארן אײנגעשפארטקײט און חשק מער נאך מיט
געגנט. ארנדזער אין כבוד א אלן מוםטער א זײן זאל

B U Y  U . S .  W A R  B O N D S





We extend our warmest appreciation and  thanks to all 
friends who contributed to the success of our Annual Almanac.
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	20־י8ױ«ו

	ױנילײ אלטאנאו

	משה n

	אידישעו סינדער־שול 24

	אונדזער שול

	פון ש. סטאלבערג

	20 יאר משה כץ אידישע קינדער שול 24, א. פ. פ. א

	ש ו ל ־ ב א א מ ט ע:



	צום ס2־םן ױנילײ פון דעו םשה כץ שול 24

	פון נ. ראזענבערג,

	BUY U. s. WAR BONDS


	מילטאן דזשײ לואים דזשײ. מארטין שענקץ מיטלמאן מיטלמאן וױלי שענקץ

	הײמי דאבינאוױץ דזשאזעה מיטלמאן

	אונדזער דראמאטישער שפילער־קאלער)טיװ

	פוז נ• קעימעו




	BUY BONDS

	ראזשאנער ברענטש 98, א פ פ א

	א ג וט- י ו ם - ט ו ב א י י ך !

	עקזעקוטיװ שול 24.

	ד ע ר ע ר ש ט ע ר ש נ י י

	באלד װעט קומען דעד פרילינג

	פ ר s ל י נ ג אץ פ א ר ק

	מ ײ ן ק ו ז י נ ע


	ראזשאנעד ברענטש 98

	אונדזערע גרױםע פי־רער

	משה דער באפרײער

	ע. קאעו ג ע ד ז י ק מד. און מרם. סיגעל


	שיהט אײער ר)ינד אין דער ײדישער שיל

	אונדזער לײען־תאנטעסט

	צ ו ק ע ר

	ו ו א ר ש ע

	ב א ג ר י ס ו נ ג!

	אײער, ש. אמפער.


	גימ »ײערע סינדער » ײדישע דעחױיוגג

	GREAT NORTHERN WINE CO.

	s. A. BARKIN

	Mr. (Sr Mrs. LOUIS HABER

	GRAND RADIO bHUR

	HARRY ROBBINS

	IRVING ADELMAN ... Furs	

	CROTONA "ICOR" CENTRE

	DR. PHILIP STEINBAUM

	PUELIC SERVICE SUPER MARKET

	LOSS

	MIRIAM GERSHBERG

	THE POST PHARMACY

	POLLAY PHARMACY

	HELLMAN'S MILLINERY

	CHARLEY'S LT.

	G. WALD Dairy and Grocery

	JOY YOUNG DRESS SHOP

	THE BEACON PHARMACY

	RIVERBANK WINE CO.

	JEAN'S SPECIALTY STORE

	LASH'S House Furnishings

	C AMILI A FLOWER SHOP

	DR. ISAAC KLOONICK

	Mr. & Mrs. L. COHN

	IDA'S CORSET SHOP

	JOE'S KIDDIELAND Infants' and Children's Wear

	UNITED QUILT STORE

	JACK WEININGER Physical Culture Shoes

	LOOKSLIM FOUNDATIONS

	B. SATTLER ... Photographer ..,

	S. ROSENBERG Dry Goods and Wool Store

	A. KANEVSKY

	MIZRACH PROVISION CO.


	GRANT WINE and LIQUOR CO.

	JOSEPH J. MORRELL

	LOUIS DLUGATCH

	LOUIS I. SATTER

	GREAT ASIA

	LEVEL PHARMACY

	BRIGHTON MEAT MARKET

	HARRY SAL HABERDASHER

	CONSOLIDATED SYRUP CORP.

	GLORIA DRESS SHOP

	METRO DELICATESSEN & RESTAURANT, Inc.

	TRU DRUG STORE


	MANISCHEWITZ

	KOSHER WINES

	MONARCH WINE CO.

	FREDONIA PRODUCTS CO., Inc.

	NAPA VALLEY GRAPE PRODUCTS

	FAMOUS COLOMBO WINES


	COUNTRY FOOD CENTRE

	UBBY'S MEN'S SHOPS Manhattan <S Arrow Shirts

	BAFF SHOE STORE

	HENRY'S MEN'S SHOP

	VAN-TEX SHOPS

	HORN KORMAN'S BAKERY




	SCHAPIRO'S

	הבר הערשל גודלמאן

	באגריםלנג פון פדױען־קלוב פון ברענטש 49

	ROSEN <& STULBERG

	I. KOULACK, M.D.

	SAM MOSER

	DR. M. B. EISENBERG, D.D.S. Surgeon Dentist

	H. KUPCHAN


	אונדזער עדשטער גראדואיר ץם־טוב


	קינדער שױינן

	הינדערלאנד

	אזױ האבן זײ געװאלט ...

	באגריםונג פונעם סמארגאנער ברענטש 49

	WISH


	ארבדזער ױם־סונ m m וױיטער ?

	BUY U. S. WAR BONDS

	SECOND ANNUAL BANQUET

	Jerome Jewish Children's School 521

	J. P. F. O.

	SUNDAY, JUNE 17th, 1945

	SCHOOL BOARD


	CONCOURSE CHAPTER

	JEROME LODGE 521





