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קאטלער מיױ

םקװער טײמם
 !םקװער טײמם םקװער ״טײמם

 ■!4אהע אהער, ארוים? װיל װער
 ! ניט זיך שטופט !שנעלער גיכער,
י ! ניט מיך צעטרעט !אװעק זיך זעצט

געפילדער, א נעדראנג א
 װארט קײן ניט הערט טען

 זיך שטופט יעדערער
ארט. אן געפינען

 !סיט ע טי םײװ פליז ! ״אײב
 !״ פיט מײ אן םטעפ דאנט !הײ

 !םקװער טײמם םקװער, טײמם
אהער. טרײנם אהין, טרײנם
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״קינדערלאנד״ קעמפ
קינדער! אונז פאר קעמפ דער האט באדײטונג װיכטיגע א פאר װאם

 פאר־ װאם מיר !שטאט אין יאר גאנץ א שװער אזוי ארבעטן וױאם טיר,
 אידי־ דער אין אויך און שול ענגלישער דער אין טאג גאנצן א ברענגען

 נײטיקן מיר װאם אין זון, א־ן לדפט קײן נישט האבן װאם מיר, שער.
 גרעםטע די אין שול ענגלישער דער אין גײן מוזן מיר פיל. אזוי זיך

 װינ־ פון פארמאטערט װערן מיר פרעםט. גרעםטע די אין און רעגנם
 אומדערטרעגלאכע די מיט זומער דער נישט אויך שאנעװעט אדנז טער,
 ״קינ- קעמפ דעם צוריק יאר דרײ מיט באזוכט האב איך װען און היצן.

 האבן קינדער פיל אזױ וױ זען, צו צופרידן געװען איך בין דערלאנד״,
הײם. דער אין װי באקװעם אזוי פילן זײ הײםט, דאס הײם. צװײטע א

 יאך דעט אראפ גלײך מען װארפט קעמפ אין קומט
 שמעקעדיקער גוטער דער פון דערפרישט באלד <*רט

 איר װאם אויפנאם חבר׳שער דער פון פארשיקערט װערט איר לופט.
 איר אז אײך/ זיך דאבט מאל, צװײטע דאם קומט איר װען און קריגט.

 אײך צו באלאנגט אלעם זיך, דאכט עם בירגער. א דארטן שוין זענט
 זיך. איר קושט יעדן מיט זיך, איר גריםט יעדן טיט אלעמען. צו און
 איך ארויםשרײבן. גארנישט װערטער מיט פארגענען אזא קען איך
 און אונז פאר מאל אלע עקזיםטירן װעט ״קינדערלאנד״ אז האפן, װיל
קינדער. אנדערע פאר

מען נאר װי



מאורים ליליען

פאן רויטע די

 פאן רױטע די העל פלאטערט עם
קלאםן, אונטערדריקטע די װעקט און

 אמאל פלאטערן נאך װעט זי
מאפן. באפרײטע די איבער אויך

פאבריקן, און שעפער אין
 - דאמף און ראד די אפ שטעלט

אן  פירער גערעכטע אײערע נ
קאמף. אין ארבעטער כײט

 באפרײען זיך אדן קאמןז צום
!אויןן הדיבט פאן רויטע די

 לײדן אײערע צו און
םוף. א ארבעטער מאכט

___________________________________________

דזשוליען מלבה

האפענונג וױליס

 א איז זײנע מאמע די צײט. ערגםטע די װילין פאר איז װינטער
 אויװן בײם קעלער אין פארנומען טאג גאנצן א איז זי דזשעניטארן.

 אין פענםטער בײם ער שטײט אים. פאר צײט װינציק זײער האט און
 :גאפ אין זיך שפילן קינדער די װי ארוים קוקט און קעלער־שטוב זײער

 שליטלאך. זײערע אויף זיך שליטלען און שנײ־מענטשן מאכן זײ װי
 געװאלט שטארק אזוי אליץ װאלט ער !מקנא דאמאלט זײ איז ער װי אך,
 גאנצע קײן ניט אבער ער האט קינדער, די מיט שפילן גאם אין גײן
 זיך שעמט ער אז לאטעם, אזויפיל מיט איז מאנטל זײן אויך און שיך

גאם. אין אים אין ארוים i
 ענדיקן באלד זיך װעט װינטער דער אז װילי, קלײנער דער האפט

גאם. אין אלעמען מיט שפילן קענען װעט ער און
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עלקין לאה
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 וױנטער־נעכט די אן קומען עם
 שלעכט. אי גוט׳ אי פיל איך און

 שײנעם, א לאנד א פון א־ײמגעקומען
 אינײנעם. אלע פארבראבט האבען מיר װאו
 געדענקעז איצט קען איך װאם מיר׳ איז גוט
 בענקען, צו װאם נאך האב איך װאס און
 ניט איצט דארט קען איך פארװאם מיר איז שלעכט און
פארברענגען. פרײנט אלטע מײנע מיט און

 !דיר נא־ך בענק איך װי קינדערלאנה א
 מיר. געגעבן האםטו גליק אזויפיל

 אמאל נאך זען זיך װעלן כױר אז האף, איך
צאל. א אן לידער זינגען דיר װעלן מיר און

• *ײזײ I ׳1־- ־4
י U Jו ו

 איצט. װינטער איז עם קינדער,
 זיצט ארן פענםטער לעבן שטול א נעמט טא
 ;גאם אויפן ארוים קוקט און

 כעם מיט בלאזט װינט דער װאו
 פארװײען גאםן אלע טוט און

שנײען, ליכטיקע און װײםע מיט

 !שנײט עם װי קוקט א
 װײם אזוי גאם די

 אײז װי גליטשיק און
 פאלט. און אלץ פאלט שנײ דער און
 שטארק מיר זיך װילט עם

 בארג, אויפן ארוים
קאלט. שוידערלאך אבער איז עם



פרידמאן הערשל
בילד טױטע דאס

 אדיפן מאן דער בילד. א הענגט הויז, אונזער פון װאנט דער אויף

 אפט האב איך ברודער. א מוטערם מיץ געװען איז ער טויט. איז בילד

 מײנט. בילד דאס װאם קלײן׳ געװען בין איך װען מוטער מײן געפרעגט

 זעלבע די פאטער מיץ געפרעגט האב איך געענטפערט. ניט מיר האט זי

 ביז געװארט איך האב געענטפערט. ניט אויך מיר האט ער פראגע,

 האט שול, אין גײן אנגעפאנגען האב איך װען גרוים. געװארן בין איך

 פאטא־ די און ברודער איר איז דאם אז דערקלערט, מוטער מײן מיר

 פאר קעמפן אדעם אין געגאנגען איז ער װען צײט, יענער פון איז גראפיע

 מען האט דאמאלםט און 1905 אין געװען איז דאם רוםלאנד. פרײער א

 זיך האב און פארטראכט שטײן געבליבן איך בין דערהארנעט. אים

 װעלט גאנצע די ביז װערן געהארגעט װעלן מענטשן נאך װיפל געפרעגט

באפרײט. װערן װעט

באגראװ הערשל

ארבעטן גײט מאמע די װען

 ידט־ אײנציקע אדן זונטיק אחוץ ארבעטן, מאמע די גײט טאג אלע

 מיך שיקט פרוי די הײם. דער אין פרוי א מיט זײן דארף איך טובים.

 עםט אהײם, קומט מאמע די װען פארנאכט שולע. אין און םקול אין

 און איר צו קומט גאםט א װען מיטינג״ א צו שול אין גײט און אפ זי

 שול. אין גײט און נאםט איר מיט זי נעמט מיטיננ, א צו גײן דארף זי

 קראנק. אהײם זי קומט אמאל פארמאטערט. אהײם זי קומט טאג אלע

 עם אבער שטונדן. פערציק און פיר װאך, א טעג זעקם ארבעטן דארף זי

 םאװעטן־פארבאנד א זײן װעט װעלט נאנצע די װען צײט, א קומעז װעט

 װעלן פאטערם די װײל ארבעט־, דארפן ניט מוטערם קײנע װעלן דאן און

פאמיליעם. זײערע אויפהאלטן צו געלט גענוג פארדינען
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אײזנבערג הערשל

פרײנט פארשלאפענער מײן

 שנײ געדיבטער א אז ׳זע און פרימארגן שײנעם אײן אויף איך שטײ
 מײן צו לויף און אפ עם אן, גיך אױף זיך איך טו ארויםגעפאלן. איז

 אים: זאג און אױןז אים איך װעק נאך. שלאפט ער אז איך, זע פרײנט.
 צוערשט אדיף. ער שטײט שניי!״ דעם זען ארוים קום און אױף ״שטײ

 זײנע געפינען ניט ער קען דערנאך קלײדער, זײנע געפינען ניט ער קעז
 װען יאר. א אבער אים עם נעמט עםן, ער גײט עם געפינט ער װען שיך.
 צו־ שױן איז שנײ דער אז מיר זעען ארוים בײדע ענדלאך גײען מיר

גאנגען.

_______________________ g Ł i _______________________

פרימאק ברוך

שנײ ערשטער דער

 שליטל מײן איך האב ארויסגעפאלן איז שנײ ערשטער דער װען
 בראנקם אין בערג איבער העט־העט אװעקגעלאזט זיך און אתיםגענומען

 ארײנגעפאלן ניט שיר בין איך אז שנעל, אזוי געפלויגן בין איך פארק.
 ארײנ־ בײם האלט איך אז דערזען׳ האבן קינדער די אז און טײך. אין

 כאפט איט כאפט פאלט, ״באראך :שרײען אנגעהויבן זײ האבן פאלן,
 און שליטל מײן אוים דרײ א געגעבן איך האב זײ פאר פלינקער !״ אים

לעבן. געבליבן

צפת שמחה

ע מ א מ ן י י מ

 אבער לעבן, מיט פדל פרוי ױנגע א נאך אלט, יאר 42 איז מאמע מײן
 מײן כאטש טאן. גארױט קען אוץ שול־טיטינגען די צו גײט זי קראנק.
 אנבײםן מיר גיט און פרי דער אין אויןז זי שטײט קראנק, איז טאמע

 מא- אלע שולע. אין מיך זי שיקט םקול נאכן םקול. אין מיך שיקט און
 איז מאמע מײן אז דײנק, איך אבער קינדער, זײערע צו גוט זײנען טעם

װעלט. גאנצער דער אין מאמע בעםטע .די
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 עלטערן און לערער פארװאלטונג די

בראנקס .u שול אומפארטײאישער דער פון

 צו איר װינשן און קאנצערט יערלאכן צװײטן איר צו שול די באגריםן

 אידישער דער פון שטאלץ דער װערן און זיך אנטװיקלען ארן װאקםן

בראנקם־פארק ארו־ם ארבעטערשאפט

 לערער םטרוגאטש מ.

 נעזאנגם-לערער ציװקין, מ.

טאנץ־לערערן שאפירא, לילי

פארזיצער מענשער, ש. ח׳

 קריםטל חברטע און חבר

 דאבקין חברטע און הבר

 מענשער חברטע און חבר

 האנדװערגער הברטע און הבר

 פרײמאן חברטע און חבר

 באגראװ חברטע און חבר

 צפת חברטע און חבר

 מארקום הברטע אדן הבר

 קאן חברטע און חבר

 פרידמאז הברטע אדן חבר

 גליקםמאן הברטע און חבר

 שטײנשנײדער חברטע און חבר

 פרימאק חברטע

 קאטלער הברטע

 מארים חברטע

דזשוליען הברטע

 לערער דראמ. טײמאן, משה

 ארקעםטער רעדי, גיטל

פיאניםטן טערענסקי, עטל

םעקרעטאר צפת, י. ח׳

 פינקלשטײן חברטע

 װינער הברטע

 שפאלאנםקי הברטע

 הארעליק חברטע

 עקשטײן חברטע

 קעראל נ. ־בר

 קעראל ל. הבר

 פײזמאן הבר

 שאפראן חבר

 עלקיז הבר
 ראזנקראנץ הבר

 אײזנבערג הבר

 װאלאװיץ הבר

 זלאטניק הבר

 גאלדשטײן הבר

פרידטאן הבר
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קאנצערט יערילאכן צװײטן אײער צו אײך באגריםן מיר

ארבעט אײער אין ערפאיצג אײך וױנטשן מיר און

םעקרעטאר פינ. װין,טשערמאן צפת י.

קלוב ארבעטער בראנקסער
 ראוד באםטאן 1472

 צװײטן איר צו 14 ש(ל באגריםט

ױביצעאום

אגגונו ךאוטרטנוי^ יג\ד\ װיגו\ װיו

ד. ו 27 בר. נ ב. אי ר ג א נ די

 צװײטן צו.איר 14 שויל די באגריםט

קאנצערט יערצאכן

* C T I V *
P r e ss , inc .
*S-X8 UNION SQUARE  
N E W  Y O R K  C I T Y
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Phone Canal 5050 
Res. Phone Scarsdale 1693

N elson F. Chambers

New York Life Insurance Co.

395 BROADWAY

BRAF’S SHOE STORE

for the Entire Fam ily 

at Reasonable Prices

920 E. TREMONT AVE.

SATZ BOOK CO.
838 EAST 180th STREET 

Cor. So. Boulevard

Books in All Languages 

Stationery

Jewish Religious Articles

Phone Canal 0741

PLYM O UTH  

SAMPLE CA RD  

C O R PO R A TIO N

520-522 BROADWAY

UNION SQUARE 
BARBER SHOP

Cleanliness

E xpert Workmanship

Comradely A ttention

30 UNION SQUARE

The House of Good Value

Diamond Dreher Co., Inc.
Period Furniture

46 AVENUE A 

Bet. 3rd & 4th St.

Phone Drydock 0643



I. ALTMAN & CO. FAIRY LAUNDRY
MODERN HOME OUTFITTERS 1504 INWOOD AVENUE

FURNITURE 

37-39 AVENUE B
WEST BRONX

Tel. Jer. 2112

Compliments of

A *  M A U R I C E

A ristocrats of Quality

Compliments of

MARKOWITZ BROS.

Specializes in Marboro Hosiery

WEBSTER HALL

20 ORCHARD STREET 119 EAST 11th STREET

ROSENZWEIG Phone: Olinville 9991-2-3

Dairy and Grocery
928 East 178th Street P. ROLLIN

Pharmacist

National Delicatessen
אפטײה רוםי׳סע

975 E. TREMONT AVE. Cor. Allerton and Olinville Aves.

Phone Orchard 4931
רא לילי שאפי

Alvin Knitting Mills
טאנץ־לערערן

M anufacturers of K nit Goods גזגװרי^

54-58 CANAL STREET 36 UNION SQUARE

NEW YORK Tel. : Stuyvesant 2326



Phone Fordham 1894

R. ROSEN

Strictly בשו־ Private 

Restaurant

WE CATER TO BANQUETS 

PARTIES AND WEDDINGS

975 EAST 178th STREET

Columbus Res. Tel.:
9796 Melrose 5962

A. MOONVES

Insurance

General Insurance in All its 
Branches

1819 BROADWAY

A. BRAF

Footwear for the E ntire Family

. ו ס ד ױ א ט פ ױ ר ע ל

ט פ י ט נ ע ד
 םט טע176 קאר. בױלװארד, םאוטערן

 עװענױ טרימאנט לעבן
 1253 טרימ^נט טעצעפאן:

n מפינסויצלגו n3\\־ <\r\רײן' 
UPOimR־

MAX DEUTSCH

Orthopedic Footwear 

2655 THIRD AVENUE

PHIL. L FEELING, M. D.

1100 GRAND CONCOURSE

911 E. TREMONT AVENUENEW YORK



Tel. Melrose 8046

SCHWARTZ’S

Fis h Store

943 E. TREMONT AVE.

MASON & FORMAN

Fruit and Vegetables 

941 EAST 180th STREET

A. KASSELMAN

Poultry Market 

931 E. TREMONT AVE.

I. GERSEN & CO., Inc.

D airy Products 

941 EAST 180th STREET

Dr. Harry C. Drillich

Surgeon D entist 

2105 DALY AVENUE 

Phone Fordham 9072

DR. IRVING SHERMAN

Surgeon Dentist 

807 EAST 161st STREET

Phone Tremont 1981

L. GREENMAN
Distributor of Fine

Paints — Varnishes — Shellacs 
Oils — Colors and Brushes

1963 PROSPECT AVENUE

M. SIDER

Fine Groceries and Dairy 

944 TREMONT AVENUE

Phone Orchard 1805

WINOKUR & FINE
High Grade Clothes 

for Men and Young Men

184 STANTON STREET, N. Y. 

Phone : Tremont 5155

THOMAS SOKOLOFF
Teacher of

Mandolin and Mando-Cello
Instructor of the Freiheit 
Mandolin Orchestra Class

1883 CLINTON AVENUE 
Bronx, N. Y.



Tel. Orchard 4728

H . L. and A. ABRAMS

High Grade
COATS SUITS AND DRESSES

27 DIVISION STREET

M OSKOVITZ R O U M A N IA N  R E ST A U R A N T

Dancing, Dining and Entertainment 

219 SECOND AVENUE 

Between 13th and 14th Streets

Compliments of

A FRIENDLY BAN K

VACA

•>

A. SCHNEIDERMAN

Plumbing and Heating  

Roofing and Sheet Metal Work

300 EAST 73rd STREET 

NEW YORK

F. SALZ

Licensed Electriciaii

249 EAST 78th STREET

12



Phone Tremont 0584

Leono Specialty Shoppe, 
Inc.

Corsets, Gloves, Hosiery and 
Underwear

1899 SO. BOULEVARD 

Cor. Fairmount PI.

GREEN’S SHOES

“Shoe Beautiful

919 EAST 180th STREET 
Corner Daly Avenue

W. LIPPMAN

Ladies and Gents Furnishings 

and Infants W ear Shop

1997 BRYANT AVENUE 
Near 178th St. Bronx, N. Y.

Established 1890

M. MILLER

Painter, Decorator 

and General Contractor

1026 EAST 179th STREET

Phone : Fordham 9640

Orchard 7143

NOBLE
ONE PRICE

Clothing Shop

117 STANTON STREET 
Corner Essex

Canal 4346

A. KAPLAN

Clothier

171 CANAL STREET

NATIONAL LAUNDRY

Bronx Plant
1471 WILKINS AVENUE 

Phone, Kilpatrick 7000

M anhattan Plant 
FIFTH AVE., at 141st ST. 

Phone, Bradhurst 4100

DAVIDIEN BROS.

Shoe Repairing, Shoe Shining 

and Ha t Cleaning Shop

1005 E. TREMONT AVENUE

13



Compliments of

ISIDOR C O H N

830 BROADWAYCompliments of

ISRAEL PERLSTEIN

Meet me at the

H Y G R A D E

RESTAURANT

149 WEST 28th STREET

Starlight Pharmacy
CHAS. I. CHALE

1865 Bryant Ave., cor. 176th Street 
Phones: Fordham 0241—0352

Formerly Pharm acist a t Mt. Sinai 
Hospital

J. YATCHMINK’S

Cut-Rate General D ry Goods

Specializes in

Ladies, Men’s & Children’s Wear

886 EAST 180th STREET



CLAYMAN’S

Grocery Store

1096 EAST 180th STREET

G. LOBELLO
Stam ped Goods. Notions of all 

Kinds. Hemstitching
985 East Tremont Ave. Bronx

Tremont Barber Shop

991 E. TREMONT AVENUE

Phone, Fordham 5493

JACOB HARKAVY’S
Prescription Pharmacy 

2018 BRYANT AVENUE 
Corner 179th Street 

BRONX, N. Y.

MORRIS’
N ew Fruit M arket 

Orders Delivered 
962 EAST 180th STREET 

Tel. : Fordham 6537

KAY’S
Hairy Store

998 EAST 179th STREET

BUSH PUBLIC MARKET
963 E. TREMONT AVE. 

Near Vyse Ave.

Good Things to Eat

S. BURGER, Ph.G.
Pharmacist and Chemist

865 EAST 178th STREET 
Cor. Mohegan Ave., Bronx, N. Y.

Phones Fordham 7567—7586

THE BOULEVARD

Hand Laundry 

913 Freeman Street

PHIL SHNIDER
House furnishings, Hardware, 

Crockery and Glass Ware
990 East 179th Street

דאון-טאון פון שלמה׳לע
 און הערינג פיקלם,

פיש גערײכערטע
941EAST 180th STREET

SIGEL’S DAIRY

905 EAST 180th STREET

Compliments of

GROSS & SEIBEL

RICHMAN’S

Candy and S tationery Store 

928 EAST 178th STREET

15



רובינשטײן נ.
D airy and Grocery 
2102 Daly Avenue

JOSEPH STEINBERG

J. REICHER
םטאר קלינינג

911 EAST 180th STREET

I. GINSBURG
Drug Store 

1722 Bathgate Avenue

LEON’S
— כשר —

Meat and Poultry M arket 
1023 East 178th Street

SAM COHEN
בשר ב׳טר

J. ZAP
Fish M arket 

880 East 180th Street

WEINBERG’S
Ladies and Children’s Shoes 

2078 Crotona Parkway

HARRY HAUSMAN
Dairy Store

997 East Tremont Avenue

HYMAN BERENSON
940 East 180th Street

WITKIN BROS.
Delicatessen  

949 East 180th Street

בארבער־שאפ
קאלאניע קאאפעראסױוער דער פון

.י .בארבנגד־שאפ דט־ס־  vsvth־\\s»3

NEUFELD & WOLF

HARRY GELMAN

A. WARMUND 

A FRIEND

B. DVORACK
1965 Bryant Avenue

KERNER’S DAIRY
950 East 180th Street

װאל ח־טע און ה׳ )
הײזער ינאאפעראטיװע

בוכהאנדלונג טוביזז׳ם
עװענױ־ אלערטאן 679

הײזער קאאפעראטױוע די לעבן

SHWARTZ STATIONERY
Candy and Cigar Store 

950 Tremont Avenue

VICTORY HAND LAUNDRY
Sam Zudiken 

1999 Bryant Avenue

ISRAEL HALTZMAN
Grocery and D airy 

546 East 175th Street

JACK KINZLER 
MORRIS GOLDSTEIN

Kosher Butcher 
992 East 179th Street

FRANK’S BARBER SHOP
1000 E. 178th St. cor. Bryant Ave. 

Open A ll N ight
Bronx Health Drug Store

952 East Tremont Avenue

I. SUSSMAN & N. LEB

L. & B. HOSIERY CO.
53 Orchard Street

S. SCHWARTZ
D airy Store 

2016 Bryant Avenue



MORRISANIA STOCK FARMS, Inc.
THE ONLY UNION CONCERN IN THE BRONX SERVING THE:

Amalgamated Clothing Workers Cooperative 
Yiddishe Cooperative Heim Gesellschaft 
United Workers Cooperative Association 
Jewish National Workers Cooperative Association 
Also servirfg the First Ladies’ Day Nursery

GRADE "A” COUNTRY BOTTLED
A QUART A DAY BRINGS HEALTH TO STAY 

Fresher by 24 hours
For 41 yrs. our name has signified Purity and Quality in Dairy Products

We specialize in
Country-Pasteurized Bottled Grade “A" and Grade “B” Milk 

Delivered direct to you in our own wagons 
Distributors of CHEPLIN’S ACIDOPHILUS MILK

883 TINTON AVENUE BRONX, N. Y.
Phones: Melrose 3863-3864-3161

Distinctly Individual

Goldberg & Lazarus

Shoes of the Better Grade

959 EAS 174th STREET 
Corner Vyse Ave.

Phone Harlem 4470

SPARKLING LAUNDRY 

SERVICE, Inc.

A Service for every Home 

327 East 122nd Street

610 CLAREMONT PARKWAY 
Corner Third Ave.

Wohlman Furniture Co.

81 AVENUE A



״ ז ן ע פ ו א ״

 אמעריקע אין ארבעטער־טעאטער ערשטער

ט ל י פ ש

״ . ו פ א ו ה א ט ס ױ ״

 און בײטאג זונטיק אװנט, שבת יעדן
אװנט מאנטיק און אװנט אין

טעאטער לאבאראטארי אמעױקן אין
סטריט טע54 איסט 222

The

IRVING PLAZA
HALL FOR BANQUETS, WEDDINGS 

RECEPTIONS AND MEETINGS

15th STREET and IRVING PLACE

NEW YORK CITY «*a*


