
אן אלטער פארפיהרער פון יונגע'
מיידלעך אין ברוקלין, פאר'משפ'ט
צו 9 יאהר געפיינגנים פאר זיינע

טעדבחןכענם•

.פאר 9 יארד
1 ! א: "קאדעט".

� אן אלטער פערפיהרער פון יונגע מייד
לעך, וועלכער האט אומגליקליף נעמאכט
הונדערטעד קינדער אין פערשיעדענע

עטעדט *ח דיא פעראייניגטע שטאאטען •
איז נעכטען פעראורטהיילט געווארען פון
הנכמר לאויננ אין קאורש אוו דזשענע�

ואל םעשאנס צו 9 יאהר פריזאן.
� אויסוואוחי הייסט סיל � אלטער ' דעו

וילסאן. זיין גע'עעפט איזן וועסטער פ ו
; � באלל •שימס מותן צו אראנדזשירען'בעז 
: פיר פרייען, ער פלעגט ארומפאהרען אין
, :•ערשיעדעיע שטעדט און איבעראל האט

| � ער פארנארט צי זיר אין וואהנונג מייד
לעך און ליי ציגערעדט צו א לעבעי פון

עאנדע.
ווילפאז איז א פא! פון א יאהר 55.
עי האט א ?אגמן נדויע בארד און זעהט

ן � אויב וויא א גאנץ אנעפענדינער ביינעם
סאן. קיינעם האלט ניט איינגעפאלען אזן
� א סאן פיט אזא פאטר-ארכאלישען אויס

זעהן זאל זיין אזא פאםקודנער בעל תאוה.!
: ראך זיינען דא פעםטע בעווייזע אז רעד
כ�אן האט פעראמ&יקט הונדערטע הנגע!

כיידלעף.
זיין פעטאדע איז נעהען זעהד א
אריגינעלע. ער פלעגט אדווערטייזען אז
ער דאדף האבען יוננע טיידלעף פון 14

ביז 17 יאהר — צו א ארבייט און אננע�
� בען דעם אדרעס ב<ן זיין ורא�נוננ.*נא
� � פלעגען קופען צו איהם א סף יונ טירלי

נע םיירלעף פרעגען איי* ארבי יש.
- ער פלעגמ אריינרופען דיא טיידלעף
זר זיך אין רום איינצינווייז. ער פלעגט

!�� האבען ביי זיף פערשיעדענע מיאוסע ביל
' ידי ו!אס יעגען אויף יאס בלוט, און דיזע
מצחנו דאט ער געצייגט דיא פיידלעף.
� רעיניי פיעגט ער זיי נאף צו זאנען גיל
יענע בער* און פיעלע פלעגט איהם גע�
� ?';נעז צו פאדאונגליקען. ער פלעגט זיף
�טיעדענע נעמען און דער ררפעז פיט פער
$2ייציי איל נעווען שהער איהם צו כא�

מן.
.געבראכט? נעווארען פאר ויען ער איז
ריכטער יאוינג האט ער ארויםגענוטען
��ייטעטע לאנגע פגילה' אין וועל? >! נעט"פ
:ע ריא ט'טילדרען'ס האפייעטי איז בע�
בולדיגט ועוואדען אז זיא פעדפאלגט
� איהם נאר דערפאר וואפ ער האט עטלי
כ< סאל בעוויזען אז דיא םאפייעט' איז
א אוננליק פאר דיא קינדער יואפ זיא
נעהטט אינטער איהר עונךן. דיעזע פגייה
� יאט הילפאן פארנעלעזען פאר'ן ריב

. מער. ?
יער ריבטער האט איהם נעפרענט,
ויי* עס קופען צו איהפ דיא ע�עלהאפטע
יעיבע טע האט געפונען ביי איהם בייאד• ו

אי! קאפטען.
� �טילד האבען אגענטעז פון רער ט י&ס� י
� � פיר דיא בילדער אונ יעני פ פאכייעטי
�, האט ויללפאן געענטפערט. �פע; מיגעיוא�
�עיי, אבער דיא ט'טילדרענ'ם פא� -
כץעט' א,: יא ך ניטא אין אללע 'טטאא�
מ!' פאי וואס זייגען דא נעמק אייף
יפ און עיק^א און קיאנע' אין? פענט לואי

דזשאדזש גע� - אי� טייי;איי 1* האט דער

�יפא; יאיז עפעפ געפורפעלש אוני � '
� מר? דעי' י.אז ייאפ קיינער האט ניט גע

מרט.
יא; ז":ע; ארייננעפיהרט געררארעז
�יעף, אמע צווייטען דיא יאהרען •עיזכ ט"
פזז 4י אין ל1 און דיא טיידיעך דאבען גע�

, אז '•;: אי; דיא או�גע! 'אכט "יי�דא:

� י ייינען דיי� אן אדווערטייזפענט גע זי

"?'טע; צי :י"�ב אי; ריס, און ער האט

זיי געוויזען •עעניייבע 9יהטשודכ און

זיי צומןחניט צו טאי; פיאופע זאבען.

� �בעי ר"אוה איי א פאר יער איטעי 
� �;� געווארען ויען ער '?•אט רער �ט יי�מ
"'גי! ייא טיידיעך. ער איז נעווארען בליין

� ביי זיין א>! זד ^'.נעכאפט כ"ט א דאנ

יאי"עי גרייער בארד.

� לאן פער � אי-הפ  רעד ריכיי"ער האט
אירטהיייט צו ניין 'אד� סטייט פריזאן.

י —0——
ןגעמיבען ^�פארלארענעם קאמעט.

^יפארניא, 'טבת. — ̂} דז�צ^ז. '�.א מ
יעי יייעיטאר פון דעס אסטראנא�
<; א:בעריזאטאריום האט בעהאנט *"�
5*^גט, אז א יייאכיעט, וזעאכער איז פאר'

י-יאינתעז נעווארען פיט יאהרען צוריה, 'ט

<ז יעצט צורייזנעםונען געווארען. א

©�——
טיטייגיס גרייפע�ן ^ן רוסען.

סם• פעמערבכורג, וי! אויג. ~�

� י ייא ייאגעאין פאנדז"1ורי ווערט ?רי
�< טיט יעדען טאו.. ריא כינעזער �  "
י^ו איז ייא |!>,עצטע אייגיגע טעג אנ*

� �טטיי ןעי�פען ייא יוספיע!, ווארפענדיג 

^ איייי ייא חםממנ סאידאטען.

שמוציגע פיקטשורם.

קריסטען ווערען אומגעברמכט מאס-
' םענווייז דורךיטעיקען, און לעכען
דער בולגארישער גרענעץ שוויטט

מען אין בלוט.

שטעדט.ברענען,
קאנאנען קראכען

ס :א פ י א, אויגוסט 21.—

דיא אעצטע נאכריכטען פון מאצע�

דאניען• זיינען פיע? בעאונרוהי^ענדער

וויא דיא נעכטיגע. שטעדט און דערפער

ברענען און מענ'עען אנמוצויפען קוים מיש

̂עבען. קריסטען ווערען נעשניטען או.ן דיא 

געברענט פון 'דיא7טערקע1 און מצחטעדא-

נער ווערען אומגעבראבט מיט 'מרעק^יכע

� אכזריות פון דיא קריסטען. ביי דער בוי5

גארישער נרעניץ הערט זיף דאס 'עיסעריי

פון קאנאנען, און וואה דיא מ5חטח רוקט
זיף צו נעהענטער צו _ דער בולגארי'עער

! גרעניץ ווערען דיא בו^נארען א<ץ סעהר
אויפנעקאכט' און -עם איז אלץ 'עווערער
זיי אבצוהאלטען פון י צושטעהן צו דיא

רעוואלוציאנערען.
� דיא סעכטע זעהש אוים זיינען ענט
עלאםען זיף אריינצוטי^ען' און עסטרייך
וועט דא 'עפיעלען אזא וויכטינע ראליע

וויא רוסלאנד.
עס 'הערט זיף, אז עסטרייף האט
צונע'עיקט א צעטעל מיש פאדערוננען צו
� דער טערקי'עער רעגיערוננ און דיא פא
דערונגען זיינען אונגעפעהר דיעזעלבע ווי

דיא רוססי'טע. /
דיא פאדערוננען פון תסלאנד זיינען
איצט קלעהרער וויא פדיהער, רעד הויפט"
� פונקט איז, אז הילמי פא'מא, דער גובער
נאטאר פון מאנאסטיר, זא^ אראפנעזעצט
ווערעז, אזן אוי^ זיין *5אץ ז*?עז אננע-
'מטעלט .יוערען איירא3עאי'ז*ע בעאטטע.
פון אאנדאן ווערט געמעלדעט, אז
� דיא מעכטע זיינען געקוכמגן צו א פער
� 'שטענדיגונג וועוען דער לאנע אין טאצע
דאניען, און האבען אנוענוטען א פלאן,
� וועלכען )יי וועלען אנהייבען אויסצופיה
רען. ו ואס דער פלאן איז ווייסט מען נאף
דערווייל ניט. אבער עפ איז זיכעי. אז
I אללע מעכטע וועלען האנדלען הארמאניש.
אין דעם צידקוילאר וואס דיא רעווא�
ייוציאנערען האבען איויסגעלאזט ווערט
� אנגעגעבען אז דיא טערקען האבען םאר
ברענט נאף ציועלו* קריסטליכע דערפער

און דיא איינוואהנער לויפען אין
 שחנק. דיז< וואר• אנטלויכען ניט אי; דער
� טויט

צייט ווערען אויםגעקוילעט פון דיא ודל- 1

! דע טערקען.
* $ 

שלמה הטלך'ס גאלד�מיינם.
'טיק^גא, 21 אויג. —

זעקם פערזאן, וועלכע זיינען ימיט א
יאהי� צוריק אוועק פון דאנען אויף רעם
שיף ,.פערקיורי" אום צו זוכען •עלפה
' פאטאגאניען, � טיינס אין הפלף'ס גאל ן
זיינען איצט ארעפטירט אויף טורקם אינ- '
ן זעא, וועסט אינדיען. זיי ומורן בע'טולדיגט
א; אניטטאט צו זוכען 'טלטה המלף'פ ?
� מיינם. האבען זיי גאר באראבעוועט 'טי .

פען אויפ'ן יש. '
מיט א צייט צוריק איז געסומען פו;
טעקפעם א געוויסער ט'טארלז קאררעען
�ציקאנא. קאררינען האט געוויזע; נאף 
� ן פעדיטיעדענע פערזאיען קארטען און צייפ
� !נונגען פון 'טרפה הפלף'ס פיינס אין פא
טאגאניען. קא�ריגען האט בעהויפטעט אז '
דער וואס האט ענטדעקט דיזע פינען, איז ,
� | פון ריא ווילדע פון יענעם געגענד ארויב
געטריבען געווארען, און אז ער, הארריגען,
� האט געקראיען דיזע קארטע; און צייב

נונגען דורף א צופאל. •
ונגען צו קריגען ן עפ איז איהם געיי
פינף פרייגדע וועלבע האבען איהם -ע� ?
גלויבט, און זיי, צוזאפען פיט קארריגען,
פערקיורי" זוכען

זיינען אוועק אויף דיא " ]
דיא פיינם. ? לאנגע צייט האבען זיי זיף
ן ים ביז טען האט ארונעעטריבעז אויפ' '
�רויבער. זיי האבען זיי ארעסטירט אלם ים ן
' ניט געקענט בריינגען קיינע פארלויפיג
אזוי לא;נ *בעווייזע וואו זיי האבען זיף
ארופנעטריבע: און 'טלפה המלף'ס מינען

האבען זיי אויף ניט געפונען.
0 

קאפיטאן דערטרונקען.
עטיל הארן, קעפטען פון די בארדז'ט
געווארען אונא. איז נעכטען דערטרונקען
,גענדיג פון זיין בארדז'ט ארי,'� א 'טפרי
םטיפער, צו וועלכען זיי-ן בארדז'ט איז

געווען אנגעטיטעפעט.
�ט איז געווען זעהר נא� ריא .בארדז
הענט פון דעס סטימערל, און דער יןעפי
טען האט געוואלט ארוי* אויפן דעה פוי
ירונג געטאהן או:

̂ר. ער דאט א 'א סטינ
איז אריינגעפאלען אין וואםער. מען האט
באלר ארונטערגעלאזט א קליינע '*יפעל
און טען האט איחס א 'טטונדע צייט גע�
זוכט, אבער טען חאט איחס ניט געקענט

נעםינען.

וועט רוםםלאנד צוריקציהען איחר
פלאם ?

פאריז, |נ2 אויג. — ן.
ווערט בעהויפטעט, אז דיא : �עס
יערונג האט נעקראגען א טערכע'טע רעי. '
� י נאכריבטז אז רופלאנד וועט זיפער צי

. איהר פלאט פון דעם האפען ן ריקציוהען:
פון איניאדא, טערקיי. :

רוסץאנד האט באיטלאסען צו טאהן
דיעזען 'עריט, נאכדעם וויא דיא 'טערקע� !
•טע פערטרעטער האבען געגעבען דיא
פערזיכערונג, אז אללע פאדערונגען פון

̂• וועלען נאכגעגעבען ווערען. רוספלא
ן — ©

� �ריים•  הייצט איז דיא יאכט
�רייס חיינט לומט פאר דיא יאכט
!-ע-

�יא אמעריקאגער יאכט " צווי'טען :
 "שאכ'�

לי יענם" און דיא ענגלי'טע יאכט
ראק", וועלכע באלאנגט צו סער טהאמאם

\ 
לי8ט^1• י י

�וועלט איז מען זעהר �א ספארט א| ד 
אויפגערעלט וועגען דיעזער דיים. . נאף
דאנערםטאג האט זיף ריא רייס אנגע�
פאנגען, אבער דיא יאבטס האכען ניט
דער געקענט לויפען צוליעב רעם, וואם

ווינט האט זיף פלוצלונג אבגעיטטעלט.
אין אללגעטיין דיינקט מען, אז ריא
רע^ייענט" וועט געווינען. דאנערסטאג,

�פערזוף, איז דיא" ביי רעם ער^טען ריים
רעלייועס" נעווען פיעל אין פאראייס

 ^י*אטראק"."
טון דיא

• ! I • . ן

�ען• . - גרויםער פייער אין קעמז
�רז'טוירזי, פרייטאג. — קעמדען^ ניו

פלאמען האבען דא פערניכמעט דיא .
� געביירען און רעם םטאק פון דיא דז'טע

נעראי קעמיקעל קאמפ.
דער שאדען וועט באטרעפען 200

טויזענד דאל.
� אין 'טטאדט האט דער פייער.פער
� � אורזאכט דיא גרעםטע אויפרעגוננ? דעי
פאר מאס די ברענענרע געביידען 'טטייע;
לעבעז דיא כטענדערט איל קאפפ. און'
מען האט מורא געהאט, אז דיא פלאמען
וועלעל דערגרייכען דיא געביידען פון די
סטענדארד איל קאמפ., וועלכעס וואלט
� געבראכט דיא גאנצע .'טטארט אין נע

פאהד.
סייער אינדז'טענס זיינען געקומען

�לאדעלסיא. פון פ
�© 

דערטרונקען געווארען פאר זיינע
פריינד אין דיא אויגען.

� נאכל ניוזיטען, 21 יאהר אלט איז נעכ
טען ארויסגעפ)אלען פון א 'טיםעל אין רעם
� דארלעם ריוועיר און איז דערטרונקען נע
ווארען פאר זזיא אוינען פון א גאנצער
� קאמפאניע מוז זיינע פריינד וועלכע הא
בעז איהם גאר ניט געקענט העלפען. ער
איז געפאחרען: אין שיפעל צוזאמען מיט
זיין חבר דןשייטס ברין. ברין איז א1יף
ארויסגעסאלען פון 'טיפעל אין ריווער נאד
ברעגעס ער חאט זיף אננעחאלטען אן דיא

ביז וואנען טע האט איחס געראטעגועט.

דיא מעכטע אייגע.
, טרזענדער אידען פעראונגליקט.

לויט א נייע גזרה וועלען נאר אידישע *פאדטאסטעריעס" חאבען ראם
� � אין רוםסישע שטעדט. אבער פאלקאמענע א! רעכט צו וואהנען.

בייטער וועלען ?ארויסגעטריעבען ווערען נאך דיא "טשערטא-.

זיי מוזק געהן.

�  � מ  - ן

וויא עס איז בעוואוםט, האבע! ריא

אידי'טע ארמיטער ביז איצט נעהאט

� ראם רעבט צו וואוינען אין רוסלאנר, 'אוי

טען רעם אידי'טען תחום, נאר איצט איז

ארזים א נייע גזרה אויף א טהייל אידייטע

ארבייטער, וואם נעפינען זיף אין דיא רד

סישע 'טטעדט. דיא נייע נזרה לויטעט,

אויב אן ארבייטער ווערט בעצויכענט אין

זיינע. פאפיערען אלם א טאדמאסטאריע

האט ער ראש רעכט צו וואוינען אין ריא
'  אין זיינע

י
רוםסי'טע 'טטעדט, נאר אויב

פאפיערען יוערט נעצייכענט אז ער איז א
ראבאטניק, טרייבט מען איהס ארוים פון

, דארטען, און מעז 'טיקט איהם אב •�אין דעם
^ט'טערטא אסיעדלאסטי). אין קיעוו תחום
אליין וועט דיא גזרה אנריהרע! א דריי
� טויזענד טאן, און דיא עטליכע איבער
נעפיי^לטע נזבערניעם, וואו אירע! טענען
וואוינעז, וועלען איצט נאף מעהר אנגע�

פאקט ווערן.
� זןיא ארבייטער וואס זיינען בעציי
� בעג1ט אין ו"ערע האפיערען אלם ראכאט
ניק|נט מענען עוין זיין בעלי מלאכות פון
צעהנדלינע יאהרען, וועלען אויף סוזען
נעדןמעז דעם פעקעל אין נעהן. עם קען

זיי )קיין זאף ניט העלפען.

ריעה נ"עהמען פיר
י
. ב ן ג|ון פריוואט

ארויכ איינצעלהייטען פון דיא סטרייקם
אין דןא צוויי גרויסע זידליכע 'טטערט

קיע15ו און אדעס.
� דא (אין קיעוו) זיינען איצט אזעל ...]
כע גרויסע סטאט'טקעם (סטרייקס), אז
י גאט! זאל אויסהיטען. דיא וזאנזאלניקעס,

� I קאנרוקטארען. האבען זיף ענטזאגט צו אר
נע� " בייטען און דיא טאווארני וואנאנען :
ן וואק� הען "טוזן ניט עטליכע טעג. אויפ' |
זאל האבען זיף אויפגעבונטעוועט אודאי
צעדיי, טויזענד מאן. אוי!* דער צווייטער
זייט פון דער פלאטפארטע האבען 1יף
� אויפנעלעגט דיא אריבייטער און דיא קא
אפילו זאקען קענען זיי ניט צוטרייבען '
יט 'טיסעריי. אין דיא זאוואדען ארבי טיט
מען בים. ביי סאלאמאן קאהען האט בען
�ס, דיא '•טינעס צובראכען. עם ווייזט אוי !
אזוי וויא ריא גאנצע 'טטאדט האט זיף ?

לויפט איבעודדיא גא� , אויפנערלויבען. מען ן
סען וויא פער'םם'טע און מען 'טר"ט
זאפיראט" (םערמאכט דיא קרא- לאווקיי ן"
ו טען) און טאפער פאלגט מען ניט לויפען
אן אין קלייט פול מענ'טען און טע צי?
'טלעפט דיא סהורה און מען 'טרייט:
� טארגאוואט" (מען טאר ניט נעלזיא 

"
האני*לען). אויח ברויט איז געווארען א ן
שרעקליכער יקרות, מען צאהלט 12 אוי '

� | פופצעהן! קאפיקעס' פאר א פונט פראם

טען כרויט און מען קען ניט קריגען. דיא
קלייטען זיינען פערמאכט און טויזענדער
מענ'טען, מיירלאף, שיקסעס, 'טקצים, גוים,
בחורים לויםען ארוס און שרייען הורראה.
� מאמער זעהט מען ערגעץ א מאסטערםקא
יא ('טאפ), רואו מען ארבייט, לויפט מען
גלייף אריין צהין און מען לאזט וויםען,

אז מען טאר ניט ארבייטען און אויב מען
� ניט צוברעכט מען און מען צי םאלגט
'טטעכט אלץ, וואס מען געפינט דארטען.
� מען האט מויא צו ארבי יטען אפילו אונ
טער רעד 'טטאדט, ווייל זיי טרעפען אהין
אויר און מען האט פאר זיי מורא וויא

פאר פעער.

אזוי וויא איף זיץ איצט און 'טרייב,
האב איף דערזעהן פון פענסטער א.'טרעק�
� ליכען געלאף און נאנץ יארקעוויץ איז נע

ווארען נעדיכט מיט םענ'טען. זיי זיינען
אהינטערנעלאפען צו ברוידען און וויא
זיי דיאבען נאר א קוק געטהאן, אז מע;

ארבייט אויפ'ן זאוואד (פאבריק), האבען
� זיי צובראכען אלץ, וואט זיי? האבען דע�
� טאפט. עס האט ביי זיי לאננ ניט געדוי
ער©.. און זיי זיינען זיף באלד צולאפעז
�  'מפעטער זיינען אנגע

̂' א "הורדאה". י מ
� לאפען קאזאקען, נאר זיי תאבען שוין קיי

טעם ניט נעטראפען.
אזוי ט'טעפען זיי קיינעם ניט. איף
� בין גע'טטאנען דיא נאנצע צייט אין פענ
סטער און האב געקוקט, און קיינער האט
מיר אפילו קיין גראב ווארט ניט געזאגט.
זיי 'טלאגען נצר דיא פאליציי, אויף דער

זיינעז זיי אש להבה און זיי 'טלא� פאליציי
גען דיא פאלייציםטען אהן רחמנות.

1וייל מען טהאן קען מען זיי גאר ניט,
� קען זיי אלעמען ניט אריינזעצען אין גע
� פעננניס. וואס .זיי פערלאנגען איז צו אר

בייטען נאר אכט שעה א טאג.
אט אזוינע מעשים טהוט זיף איצט

אב איז קיעוו.
פון אדעס שרייבט מען כמעט אין
דעם זעלבען נוסח. דיא צאהל פון דיא
סטרייקער האט דארטען דערגרויכט ביז
45 טייזענד מאן. צוויי טעג איז ?דיא

שטאדט נעווען אהן פלייש און ברויט האט
מען אליי! געמוזט באקען, אז ניט האם
מען נאר ניט געקענט קריגען. ארעסטירט

' האט מען איבער• 700 מעגשען. די גאכען
זיינען ביי טאג און ביי נאכט בעוואכט
� פון כאלדאטען און קאזאקען. דיא םטריי
קער געהען אי! גרויםע מהנות פון פינו*
ביז זעקם טויזענד פאן, נאר טען קען זיי
גאר ניט טהאן. פאר קיין פאגראם דאה*

פען דא קי ין פוירא ניט האבען, וויי? דעי .
סטרייק ווערט דא אננעפיהרט אויוי א
שטילען אופן, און דיא םטרייקער האבען
אפעז ערקלעהרט, אז זיי וועלען קיין .זאף

ניט ריהרען. ;

,יקרות און סטרייהם אין היעוו.

לויפערלעך גנב'ענען � דריי ,קליינע 
� קיפער אוועק פון א רעםטאראנט 
.300 דאל• און צולעבען זיר אויה

. טיש און אויף ביינק; .
4 ? ——

• רענדלעך
 שטרוי.

י
ורא

דרייא לויפערלעף פון צו 8 און 9 יאהר

דאבען בע'גנב'עט א רעסטאראנט אוי1*

800 דאלער און דיא קענדי סטארס און טאי
טטארס חאבען געהאט א גוטען טאג. דיא י

בויעלעף אבער איז םערשטערט נעווארען
דיא שמחד^ .

� רעד בא'ננב'עטער איז לאריס אנדער

סאן פון 825 אטלאנטיק עוועני• ברוקלין.
י
אנדערסאן איז א מענש ויאט האט
ניט קיין צוטרו'ען צו דיא בענק. האלט

ער זיין געלט ביי זיף אין א רום הינטערן
:
סטאר. 800 דאללאר און א גילדענע וואסש

� ראט ער ^עהאט אוועקגעלעגט אין א פינ

םטער ווינלעל ערגעץ אין זיין רום. ער

האט נעמיינט אז קיין נפש ווייסט ניט

אז ער האט אזויא פיעל נעלט ביי זיף אי!

רום, אבער.ריא יונגע לויפערלעף� פון דער
ואכבארשאפט האבען געוואוםט.

� נעכטען איז אנדערסאן אוועקגעגאנ
נען און כינף באיס האבען זיף ארייננע�

כאפט אין זיין ^רום דורף דער האל און

אזויא לאנג בודק .חטץ נעווען ביז זייא
האבען געפונעז רעם אוצר. / •

� -א בא ן אי הברה איז אוועק ערגעץ 
האלטען ארט און זיף גענומען טהיילען מיט
דער מתנה? א רענדעל אראפ א רענדעל

ארויף. ווייניגער א פופציגער מעהר א

פופצינער. זיי האבען זיף גיש געשטעלט
אוי)* אזעלכע קליינינקייטען. באלד האט
אננעהויבען ווערען ביזי אין דיא קענדי
סטארס און אין דיא טאי סטארם. חברה
�קריס '"סאדאגפ האט גענוטען טייגקען איז
� .'מעסער און םריטען- אללע זייערע חברים'
� לעף שעהנע האט מען געקויםט, דיא מחיי
ערםטע קענדיס, הארמאניקעס. י יא סמאר

קיפערם האבען געשארט גאלד.
דיא פאליציי האט באמערקט, אז דיא

ו יאף זיינען• נאר פיט א מאל לליינע לויפ�עו
נעווארען :וואלדיגע ספענדערס. מע האט?

זיי אדעטירט און נעפובען ביי זייא אין ן
דיא פאקעטם גאנצע באנדעלס כיללם ביי
�ן 35. .איינעם 50 דאלער, בי* איין אנדער

' 700 דאללאר איז נאף ביי זיי געווען פון'ם
! נעלד, דאס איברינע האבען זיי פארפפענט

און פארלארען.
? :*נרערסאן האט זיף נעכאפט אז ווען
: שוין""1יא י פע האט איהם בע'גנב'עט האט
האליציי געהאט דיא גנבים און דאפ

נעלש.
ריא גנבים'לאף זיינען:.

� �מייפ, 9 יאהר אלט. אי ארטהיר מעק
יאהר. עדווארד בארדטען, זידאר קליין, 8-

10 יאחר.
זיי זיינען איבערגעגעבען געווארען

דער טשילדרען'פ םאסייעטי•
רוזוולעט'ס "אונטערזוכוע". י 0

איםטער ביי, 21 אויג. —
� עם-זיינען שוין היינט פערעופענט
ליכט געווארען דיא בריעו*, וועלכע פרע�
זידענט רוזוועלט האט געשריעבען צו
� םעקרעטער קארטעלא, וועגען דיא יוניאן
לייטע, און נינךיוניאנלייטע אין דיא רע�
�דעפארטטענטס. רוזוועלט זאגפ גיערונגס
ידונג 4ון אין זיין בריעף, אז דיא ענט'טי

רעם קאטישאן. זואם האט געםעטעלט-
�םטרייק, דארף געפאלגט ווע�' ידעם קוילען

� �רעפארט רען, אין אללע רעגיערונגס
מעיטס. וויא בעקאגט, האט דער קוילעך
סאמישאן אבנעגעבען דיא ענטשיידונג,

.� אז עפ זאל*ניט געמאבט ווערען קיין איינ !

� ' ניט טערשיעד צווישען יוניאן מאן און
יוניאנטאן.

� עם איז אלזא איצט נאף דיא פער
� עפענטליכונג פון רעם בריעף, קיין צוויי
פעל ניט, אז רוזוועלט וויל, אז דיא י?•"
יאנס זאלען פארליערען זייער איינפליס.

; 0—(= 

י פעררי וויל ניט דעבאטירען• ,
איגדיאנאפאלים, שבת. —

פערי, פרעזידענט פון דיא
�
דייוויד

ניישיאנאל עמפלאיערפ אסםאפיאיישאן,
� האט היינט גע'טיקט א פארמעלען ענט
פער צו ועם קאפיטע, האס האט איהם
� אויפגעפאדערט צו דעבאטירען טיט גאמ
פערס. ער נעהמט ניט אן דיא ארויספא�
דערוננ, און שיט שוועבעל און פעף אויף

דיא יוניאנס.
©- 

נ�ייע רפואה פאר שווינדזוכט.
ליווערפול, 21 אויג. —

עס ווערט • געטעלדעט אז פראפעטאר
� מארמארעק, יער טשיעו* פון דעם פאס
א נייע �אינסיטיטוט, האט ענטדעקט, טער
רפואח צו היילען 'טווינדזוכט. טארמארע?
חאט עקספערימענטידט טיט דיא נייע
� רפואה 6 יאהר צייט און עם ווערט בע
חויפטעט אז דיא נייע מעדיצין איז א

טאלשטענדיגער ערטאמ.

פולע קעשענעס געלד.

א מאן ליידעט פון קרעמפף, און ער
היינגט זיך אוקז , מען ראטעוועט
איהם, אוץ ער זאגט, אז היינגען זיר

י איז זיין "םעדיציך.

דיא תליה
אלס רפואה

•דער עקספרעםמאן ששארלז פאליץ,
פון 425 איסט 73טע סטריט' איז נעכטען
� אין דער מריה נעשטאנען פאר מעדשי
סטרייט י בארלאו, אין יארקוויל פאליס
קאוו^ט, אויטער דער קלאגע אז ער האט
� ועמאכט א פערזוף צ' בעגעהן זעלבסט
טארד. דער פאליסטאן וואס דאט רעם
� בחור ארעסטירט האט דעהצעהלט אז טיט
� האף אבענד האט ער איהם געפונען הענ
גענדיג אין א שטאל, אין 254 איםט 71טע
סטריט, מיט א שטריק ארום האלז און
טיט א ארויםגעשטעלטען צונג• נאף גוט
וואס דער פאליםפאן איז אנגעקופען אי;
� �מיעדער עקס צייט' ווארום דער לעבענס

פרעםמען האט לו י ם געזשיפעט.
� דער פאליםטען האט איהם אבגעשני
טען פון דער תליה און האט גע'טיקט נאף
� אן אמבולאנס. דיא דאקטוירים אין האס
� פיטאל האבען געמוזש שווער ארבייטען איי
�טזל'דיגען דער זייא האב"ען דעס שלים
זעלבסטטערדער געקענט בריינגען צו זיף.
� אבער וויא נשתומם איז מעדזשיס
� טרייט בארלא ונעווארען ווען יער עקם
פרעםמאן האט איהם ערקלעהרט אז איהס
איז גאר אין דער לינקער פיאטע נימ גע�

לעגען צו מאכען א סוף פון זיין לעבען.
�זשע האט אייף געייוינט אזא —צו וואס
שפיעל, — האט איהם דער מעדזשיסטרייט

ועפרענט.
— פארשטעהט איחר מיף, יור הא�
נאד, איף האב לא עליכם געברענטע צרות

פון דער קרעמפי* ו/לאת, וראם פלאנט מיף . ,
שוין זייט א פאאר וואכען. קיין שום סגולה
מיר ניט געקענט העלפען. האב איף

 י
האט

�יק אדום ?וענוטען אי! פערצויגען רעם שט-�
האלז איף *אל הייננענדיג איין פאהל פאד
אללע מאהל אויםגלייכען מיינע נליעדער.
� — איז דאף גוט — האט רער פעד
זשיםטרייט געזאגט טרייםלענדיג זיף פון
נעלעבטער — אז אימיצער איז דא דערביי
אפצושניץדען אייף פון רעד תליה, אבער
וויא איז דער דין אז קיינער איז ניטא ?
ראן בלייבט דאף דעו* צונג שטעקען אויף

אייביג.
� — נעווער טיינד — האט דער עקס
פרעסמאן געזאנט פריילאף — אויף'ן שד

געפינט זיף שוון.
� דער פעדזשיםטרייט האט איהם אפ
� נעשיקט א היים, נור ער האט איהם אנ
נעזאגט א צווייטען טאהל ווען דיא קרענק
ויעט איהם אנכאפען זאל ער זיף אייסזו•

כען עפעם איין איינפאכערע רםיאה.
 © ד-

ורען טרעםפס באלעבאטעווען'

^— י טרענטאן, אויג. 1
� א באנדע טרעמפס האבען פער
�טריין פון דער רידינכ כאפט א פראכט
�דאור, לעבען בעל מיד, נעכטען אין רייל
� דער פריה, און האבען איבער איהר גע
באלעבאסעוועט ב'יז דער נאהענטכטער

להטי ישען פון היע.
� דיא• קאנדוקטארען און אינדזשיני
� רען האבען מיט זיי גאר ניט געקענט טא
האבען זיי געפאלגט אלץ וואס כען, זיי
זיי האבען געהייםען, און זיינען געווס
וויא דיא קאטינקעפ. אום דיא שטילל.
רייזע זאל ניט זיין לאנגווייליג, האבען
דיא פריילאכע טרעטפם נענומען באטעלם
שטיינער, און זיי געשליידערט דיר!י און
דיא פענסטער אויח יעדען פערבייגעהער.
איינעם האבען זיי נוט צולעכערט דעס
מוח. און וועד ווייס נאף וויפיעל צרות
� הברה האלט אנגעטאהן, ווען א קאספי
רעד, וועלכען טען איז פערבייגעפאהרען,
� וואלט עפעס ניט געווארען קשה דעד גאנ
צער הילוף פון דער טדיין, און ער וואלט
ניט טעלעפאנירט אין סטיישען נאף פא�

ליציי.
נאף א געזונטען פייט, האבען דיא
� פאליםלייט ארעסטירט דריי פון דיא פריי
לאכע פאסםאזשירען. דיא איבעריגע הא�

בעז געמאכט פיס—ואיננס.
0 

פערד ווערען פערניפטעט.
� ..אוט � פערגיפכער מאכט א פערד 
וליקליף אידישע עקספרעםלייט איך ודל-

. ליאמםבורג.
י ראגערששאג כיי נאכט זיינען צוועל!'

� פערד אין אידישען קווארטאל געששאר
בען פון ;יסט. א אונטערזוכוננ חאט כע'

וויזען אז דעד סם איז נעווען ארסעניק.
2 פגן די נעסאלענע סערד חאבען בעי
� דיעלערש קיממעל לאנגט צו דיא אייז 
און ליפטאן, קארנער מאאר סטריט און
� טענחעטען עוועניו, צוויי צו דיא פיש
דיעלערס סינקעלשטיין און מאחען 43—60
סיעגעל סט. ריא איכדיגע פעי-ד חאכען

געלאנגט צו *ריםע עקטפרעסי^יט,

� ריכטעריס ווארנונג



ענפערזאטיוע. א גרויטןן ט̂א
פת קינסשלער וועש זיין צום קאנצעדט
און מלל פח דיא ר*פער טאכעדב יוניאן
פריימאנ, דעז 28=עז אוינוסט, אין נרענד
אמעריקאן חאלצ, 9 — 7 סעשאנד עזו.
מיקעטס קאסט בלויז 15 םענמ. .{?2

ן ? אפעךעייר מימינה . 
פון םאמיאל דעמאסראמיק עדיו<4 קלאב
� חייטע אבענד אין ארשעארד און ריודננ
מאן און אין דיוויזיאן םקווער. רעדניערט:

, לוריע, טייקעלפאן, סיין, אדלער, אברא�
? ראזענצודינ! האם לינקאלן, כעטיועלסאן,
און צעווענפא}. פרייבערנ און מאנאוויץ.

משערליימע. _ \
? ?

לייבעל אניטאציאנס קאפיטע.
מהר איין וויכטינער טיטיננ פו: דיא

; *ייבעל אניטאצי^נס קאמיטע פון דיא
נעווערסשאפטען זונטאנ אבענד, דען 838ץ| |
אויטסט, אין אפיס פון דיא געווערקימאפןן
י מען, 120 קלינטאן. אלע דעלענאטען זאלק
פינססציו ערשיינען. (3צ

-© —
ברענטש 20 ארכייטער רינג.

6̂ 
 ד. מ> אץ

מיטעט '*בת רען 22=ען
קלינטאן סט, אלע זאלע! אנוועזענד *יין]
זעהר וויכטינעס צו פערחאנדלען. (ט

�* 9 י ? �

רוססישער ארביימער בונד.
א וויכטינער מיטיננ פון בונד היישע
יט.:

י
שכת אכענד, אין 21 םאפפאלק סטר

אלע מעמבערם טוזען אונבעדיננט קופען.ן
זעחר וויכטיגעס דאח* בעשפרעבען- ווערן.;

סיינער זאל ניט פערפעהלען•

איינשטישיג בעשלאםען
אז אויב איהר ווילט זיף אטוזידען,
סענט-איהר נאד ראן ,?ועז איתר וועט גיי;
צום קאנצעו�ט און.באלל פון דיא ראפעו�
� מאכערס יוניאן סרייטאנ דען 28םען אוי

נוטט, אין נרענד אמעריקאן האצל, 9—7 י
םעקאנד עוועניו. (221

וואיס אוי לייבאר פיקניק
מנת רעם 38טען אויגזכט אין ליגערטי
פארס. *•)

©- 
�  אלע פריינדליכע ארנאניזאציאנען ויי
נע; נעבעטען צו נעהפען אין אבט דאם

דעד 12 נאוועפיער איז פערנומען ביי דיא ?
פייפער סיגארעט טעקערס יוניאן. נ)

0 ^—
וויכטינ פיר באסטאן און לארענץ

I א לעקטשור וועט געגעבעז יועךן אין
באסטאן און איינע אין לארענץ זונטאנ י

דעמ 28טען אוינוסט פין געכ ל. ראזענ�
צווייג טח נויארק. 22

0 
דער אידישער אונטערשטיצונגס פער�

איין אין הארלעם.
� ו האט א קאנצערט און אינטערשיינ

מענט זונטאג רעם 28טען אויגוכט 8 אוחד
אבענדם אין לייפעאום האל, קארנער 107
� סטריט און 3טע עוו. פיר א וואהלטהעטי
גען צוועק. א רייכער םוזיקאלישער פראג�
ראם. פראכטפאלע רעתער. קומט אין מא�
כען. דץס קאמושע. 22

0 
פאציאליםט עדיוקיישאנאל קלאב נוארק.
צו אלע מעמבערס און סימפאטייזער.

ז"נטאנ דעם 24טען פונקמ 8 אוהר ווע!ט ,
זיין איין מיטיננ כיי נענאפע בלום 20

נרטאלטאן סטריש. זעהר וויכשיגעס וועגען ן
ערעפענען איי! קלוב רום, אויף וועגען

אראנזשירען איין טאסענפערזאמלו̂נ
פריינדע! עם איזמ שוין 2 מאנאטען 'דייט
עם איז קיין םיטינג געיחנן און עם איזט

שויז צייט וויעדער עטויאס אנפאננען צו!

ן זע� ן
י
טאהן. דארום אללע ייא וואט ווילע

. העז איין עדיוקיישאנאל קלאב אין נוארק '

� ווערדען געלאדען צו קוטע! צו דעם טי
מינג. אויף ווערדען געלאדען אללע גענא�
סען וועלכע עם דעגקעז עטוואס צו טוהןן
� ;* פאר רעם נעקסטען קעטפיין איס אויס
מראג דאס קאמיטע פין פאציאליסט עדיר
קיישאנאל קלאב. (23

~0
אויף רעם אלגעטיינעם, פערלאנג

' וועט זיין א .פיקניק איז ליבערטי פארק
יה(ו>• שבת רעם ט2טעז אוינופ:*.םון ייא ווא

אף לי יבאר. ג.] ך!
, 

� ?י י => �

10טער אס. ריסס ם. ד. 3
� טיטיננ שבת אבענד 22 אויג אפען עיי
האר. לודלאוו און ריהינגטאן סט. רעד-
* נערם: ראבינאוויץ, טשערםאן• םעסיועל

ווייטהארן, יאזעו* ווייטהארן און אדלער;
22

אפנעלייגט.
� ז דער פיקניק פון דיא היברו אימי
גראנט אייר פאסייעטי אבגעליינט אויף, !
ו זונטאג רען 30טען אוינופט איבער דעםן,
שלעכטען וועטער. מיר פאבען -בעקאנט י י
'  יראם ווערטהע פובליקום, דאס אללע דיא

יעניגע, וועלכע האבען נעקויפט טיקעטס
ן 4טען אויגוכט, י צו אונזער פיקניק אוי1*'

קענען זיי בענוצען צו אונזער פיקני? אויז*
דעס 30טען אויגוסט אין רעם זעלבען
פארק. (30

<> 
רעגס פיקער נעהטט אין אכט !

דיא רעגפ פיקער יוניאן או* נויארק
'4 , טיטען יעדען '�אנערשטאג אין 414 גרענד
̂�?יא געלעגענהייט , פט. פערזאמט :יט 

אריינצוטרעטען טיט די איינמריטס נעלר :
םון 25 סענט ביז רעם 25 אויגוסט ווארום

עם וועט פיעל מעהר קאפטען צוליעב :
אייער איינענים בענעפיט. ע=שוי.ג=פאל, .ן
ראם קאטיטע. 24 0

אויפמערקזאש !
פענטם פעקעו�ס יוניאן לאק, 8.

רער פיקניק וועט זיין 'טבת רעם 22טען
� אויטםט אין היבערמי פארק. יעדער מעמ
בער איז נעטעסםט מיט 50 סענט און
קריגט 4 טיקעטס צו 26 סענט. טיקעטם
צו בעקוטען יערען אבענר אין אטיס אין
84 ארטשארר סט. 2̂2

אויסטערסזאס
א5ע פארטגעמרימענע ארנאניזאציא*
צי נעחמען נעז זייגען געבעטעז אין אכט .
ראט רער 18טער סעפטעמבער איז םער�
נוטען טון •חאנרעסיוו ווארסימטען בענ.
אטסאסיאיי'עאן. *

דיא ניריארק איגדאסםריאל האאפע*
ריימעו סאסייעטי האט ארויטנענעבען און
פארקעט איין איינענעם פעקעדזש טהעע.
דיעזער ?עסעדזמ מזמע איז *חמ זמויי•
פעל דעד בעסכער אניטאטאר פיר קאאפע�
ריישאז אח מוזויאליזמ̂ו טדינסענדינ
קאאפעראטיווע טה̂ע קענט איהר האבען
דאס פערעינען צו דיטקוטירען, איבער ;
קאאפעריישאן און פיחלען דערביי איין
אמתין נעממאה פח א גומע נצאז מהעע,
אויכעד דעם וועט דעד פעקעחש א^ייז

סאכען צו ריידען יעתר סויפער פון מזעע
איבעד קאא3עריישאן און סאציאליזםזכ,
� אננאזשירמ דיא ניו• מיד האבען דאהע!�
יארק גראסערי קאכטאניע, אלס די םאל

אנעגסע! פון דיא ק>8עראטיווע טהעע אין
נוארק, און. מיד ווענדען זיף צו אייף,
� איהר זאלט העלפען דיא מהעע ןיוי סער

שפרייטעז אין אייער שטאדט, סערלאננט'
,נראסערי סאן, זעהט דיא טחעע פון אייער

נדע און בעהאנטע זאלען י דאס *ייעדע פד̂י
טהאן דאס זעלכזג רעקאמענדירמ יעדעז,
צו טריבקען ד*א קאפעראטיווע טהעע—
 "בעםט אין טייםט, דיא בעםט אין

דיא

ספיריט". פארלויפינ סענט איחר עט בע'
קוכמז ביי ̂ו שאפירא,. 224 קאורט סט.
פערגעסט ניט צו מחאן אייעד
פפליכט. (נ

|אן ויא גענאסען און
קאאפערייטאדם

אף נוארק

צו פערנרעטערען און פערבעסע�
רען דעס איינציגען סאציאליסטיש�
וויסענשאפסליכען זשורנאל .דיא גר
קוגפט" איי ארויסגעלאזען געווארעץ
̂,'5נדל פון 5 דאל. שעד̂ג גענאםע כ

I לאורענש איז בעפאלמעכטינט פון
"דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן" י

� צו פערקויפען שער̂נ אעעהמען סוב
סקרייבער און קאלעקמעז'�געלט• ז

� גענאסען און פרייגדע פון ביל
דונג א.ץ אויפקלעחרוע! שטעהט ניט
פוץ ווייטען, העלפט און שטיצט אייער
איינצינען זשורנאל, וועלכער איז דעד
�ווייזעד פיר אונזע� לעחרער און וועג
רע טויזענדער עלענדע ברידער. קויפט
^ערס אליי[ און רעקאמעגדירט אנ�
דערע זאלען קויפען, אום צו זיכערען
)�עם עקזיסטענץ פון .דיא צוקונפם-

אויף לאגגע יאהרען.
פעתואלטועם ראטה "צוקונפט".

0 
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I ו || קאאפעראפדווע
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 !ראפערי אה בוגממר סם"י

******** V
[\ V 201 איסט 100טע ם̂נ <|^8^^ \ \\12 I

ן הים אייערע ציין

גומע וו ייסע •עחג̂ז געזוגדע יייחז קען
מען נוי? חא1ען ווען םען יוזש חוג}••*
באש'ס ?ולוועד. דיא בעם=ע און געזונדשסן
� צייחן או ןגר מעו ?ולוועי צו רייניגען דיא
חיסעז דיא ג*םס, םןזכש דיא יי ין ווייפ אזן
. ניט *עתר א גדמעז געזימאק איז סונר. דד,
מאט'ס ב*תן *ולוועד איז דווו זיכערםפת
םיםעל צו. ווןןמען דיא !יין און דארינער יר
,דאס אל< ?רויז II סע"< V !אמעל מי8 ועז
זיו נאד נאייע. דיא ריכשינע פריג8 איחו
נוד גי יא ראםקאוויץ בראס" 166 3500*1

80ר̂י כויא̂ר ,

טעדיצינישעס
^16011031

י אנדערע צאהלען \

0.000!$ ;�י,%^ד,̂?
?יי"ןריייימג&ס. 9נדעיע •#חיעו
ואד א יעחרליבקז . אוממרי""א' •אי

;1ילד5" $5.08 ?ומ
ןרווקר**יועי0 דייבמן יןס איז אמי

י2 5̂1 $•00 0̂0 31̂ מזוען ביידע זאבעז נ*<̂?
•יוור נןענה גןר'מגן V שענאמי קאאיע

*אר 10 מענגנ.
.*-ינמעך6 אינס", 16 שפרוט טטרים

נז*<יק וו*מ*

1611%11*1
איר האב נעליטען א יבער א יאחר
מיט א שלעכמע! מויל און צו̂נ דער
דאקטאר האט ערקלעהר* אז עש
�קומט פון כ'אנען. איך האב פרובירט
ריפאנס טייבולם אח מ*ב איז דעס
נעפונען ד*א בעםטע זאר וואס איןי

•
סאנעז צו פחבירעז ריפאנס טייבולס

ביי אפטייקערס.
דעד פינ? 0ענ=�5עקעדזש איז •בענוג

8*• א מתועחנליבען מל. דעד 6אסי•
ליע! באשלל 60 סענמ. ענמחאמ8 א

?*רדאשח פאר א יאהר יייפג

? ן

� &ם  געטו
:דר. העלטן מיגלזזר

נאד בראנקס
I 1486 וואשינגטאן עוועניו

מימני 71^אג 0טג

* 0
/< ממ"מ ̂/ ק � 1מ\ 
\ /̂ V צער �ן ̂• מלגעט  ̂

 אין
X X

.
י
:יי יש נ י די א ר ק •* ע ט ע ר כ א ז'

די סאאפעראטיווע סטאר, 313 נרענד סט. בעט םילווער, 120 ריויע� -£

 יא-ו
י
� 100מ ** נ י ר�ה י י ו די ז * 201� די קאאפעראטייחג 00*י 

� � �5
 ̂

31 ספרים י• ̂( יןמענבו̂י י•' טהעע ̂ב נג פיינבער̂* 552 2טע̂ 
ס. פיינבערנ 993 1טע עו̂ו טהע םמאד,

�דזש.  נ ד א ר. ק, ני*
'
^ עי̂ן ייזעע סגמ1ר ל. ניטלאוו, 1614̂ 

 ̂ז מו9ירא 2-4 סאיס סס
^ עןן^ טהע םט¥ר'

?̂ ל. 04̂* 5>14€ 
 בא^אןע,

 נויאיס נראסעייי מ5ט£ 38
̂^ פ¥0י'  '

^ 182עןוי איי ג פ̂,

ו א נ ק ס 2 קיםין, 57 ווילייאב סט ; ב
ג טיינבע̂ר 3009 3טע עוו., מהעע סמאי ,

א�<�צטי*;7 2�- פערלאננמ ~*א ?:צ
: נ ו ו ק ל י ן או*ך כיי אייעד נראבערי.

:!�
י
- "."*

 י
וו. םאלינסקי, 134 הערים*! מיי•

שרייבט א פאבטאל לאיד א- 213

ל5 ב ר א נ ז ו ו י ל , נרענד סטריט איז מז מט א"י צ̂י
פעהאטיווע סהעע איו הויז אדיי4 פג ומםערסאן, 177 טהאטימורד עוועניו"ןדיא ̂ק

דר. אננא אראנאוויץ אין
דר. פעגני דעמבא

האבעז נעטופט נאד
326 אישם 86טע ספרים.

אפפיס שטינדעז:
9—10 םארנענס. 4—2.80 נאכמיטאנ.

^
8 — 7 אבענד̂ג

דעו' דאן טאוז אפיה פערבלייבט אין
. 232 א יםט בראדוויי.

: י אפפיס שטונדעז
1 — 8 0 ̂כ זאנטאנ 11 — 12 סארגענ*

 טעצ. 8122 79טח.
^

? —�  ?
דר. ע. הארוויטץ

סורדזמען 'דענטיסט

210 א י ס פ ב ר א ד ו ו י י.

? _ 
�  41

זד" חויעווסקי, יח**|
272 איסם בראדדויי 272
מייויז סאנצנאמעיי או ז וגאי ועיבור פ•

י יי• •עסק̂י
חאט נעםופס נאד

131 איספ 101טע סטריפ.
יז ניער לעקפינג&או עו̂י

אומים V!)וניען *
• — א1. 4 — • "" זוב=*נ • _ 19

מע?עפא1 9אג9ס**1 אח •גויס איי428•
79מע

דר• ש. רוססיאנאוו,
יענטיסט

האט נעםופט איז 22 ראפנערם ספריפ,
�יארק. ניער הענרי סטריט, ניר

: פיויעז קעגען
ינגונגען דיא תויבאש ק1ג30 ?יד לי ונטע כע5

� ערלעהרגען. •יייע ענסבינדונג. •זוויסעין אנ

•טאלס אין נויארק און בי�יקליז. "יק* וו

�קארד. "*רער ?זשונדזנן: 1 ביז 2 אומר גאסטאל

איגששושומ, 844 וועשס 89שע פ̂ס נייארק,

רעדו.
� יאאכים קוייאנםמאן 

אין דעם פדאבםפאדעץ
ז
לופעיו"** 88<ד8וו>*

2טע סט. און 2. ער. 1
מיד ד"רעק-טארען פון דיא רייברר מע8�-
טיס בילדינג קא-ינעך 21צע פ̂מ 2ביע :1
0 בזד �ב?̂י י ע̂ו מאכע! דעס ממ3?רמק 3:

סאנ̂כ דאס נקיקליכער ודיזע איז ימי
אויך דיעזעם יאר\ געל:;;ע! צי/נגאמי
רען רעם בעכטעז טמיק לינבסלעי, ח3
�יי. יא*:? בעריהטטען קאה,-ךזן 
ול? -נ-ע- 3-?5ב̂כ קוראנטמ^ן, אק א

לופטיגען טעבפעל סתפלל צו זיק

|ננור
י
ראש השנה וים

ראט •טדהל קאבייוע.
פח 5 טיקעטט זינד צו בעק�מ̂ן
� אבד-י5 י- אוחד םאדנענס כיז 10 אוחו
�נ דעו- בי'לדיננ פון דעד היברו פזמדז
קארנער 21יםע סט. אק 2טע ע". איני�
ביי רעיו. יאאכים קוראנטפא;, 225 מ

70�טע סם.

— - � ? " ? ?

ן—> !מפזע̂פ

33_ .57 >1י121 .£

העדיק'ס רעסטאראן
8 33̂  2!מ? 8̂0

מאלביןס .
ער87טע ק?אסע 60ר

5?אפע=רעסטאראן
( 200 א. בראדוויי

אשען 8אנ ווו ן נאכ3̂ 0<0<ננ רוסכ

טארקעל בר�אדעד:
םש. קאנעל 92.

�ינדעפ 1874 נעט

שיפסהארמען
� פ*1 *ח נ*ו חאכיבורג נמ*
�̂א *מ אנםווקדאען, ראשפערז

•וי. ג ^וניא4 צ*וועראול * 

נעלדשיקען
" ^ * ^אך רוסלאנד' עםפייי- 
מנעלל אח כיללינ כדר ;א�אננד'?

אנםו1*דם. אי? 4 וואכע! ניץ4

. דעפאזיטס
סיר :עזזםעז נעלד� איי* !ד*גימ

�אמנם ןדניע4 איז זואחלען 4 *�

.81108 .£1^1^ןי.

ן. ב. 1לבערמ*ק |
? : רעסטאראן :ןכשר

י ! סמ.  : 44ק8געל ן

אפטיקאל ספןךפזיאליספ.
^̂ ^̂  ̂

� אוינען וועדען פריי אונ
81|̂ � מעיזוכש מי= דיא בעס

'̂� ניע סאדעינע איגבפרר
0§ ^ שענטען און אוינען נאך̂ 

?̂̂  � זעד וועיען געמיקע1. איי
0ע עי גע ן חאלב אז0זאנ30ג

�ר. ̂ד קרעטער, "
879 נרענד םטרים.

02נ10נ800נ 1ע̂ע

-8מ0ע88מ . :
^:ד1£32?מ *

, 76 סעכט, ?אדשא *דיי. 3 פמייל, 621 ייישען

דיא ערינערונגעז פוז דעכאגארי —
מאקריעוויטש. וועלכע נעהסען ארוס דיא
� �עו' זיי קעמפפע פון דיא 0ל אוז 80 יאחו
נעז אבסאלוט ניט צו קריענעז אה סעז
�ייטש� האט דאריכער ארויסנענעכע! איז י
� לאגד א נייע אויפלאנע. וועלכע םעי פער
סייטס פאר וזעכער וויא 2 דאל• א קא6יע
ד*א הונדערט עקזעטפליארעז וואט איד
האב נאד סח דיא ארינינעלע אויכגאבע
וועל איד פארסויפען סאד 76 סענט א
כעט, מיט פארטא. היילט אייוי אי מ!

וועלעז זיבער זיי4 שנעלל פארהייסט
נ 11^י^ *.V ,/•ז0441זע .£ 194 ,1**1̂

� קאפ�שטערצען'
ילומ אין ד*א *וימנו 'וווו̂י

*עחמש •יאמש^י ^לעגמל''כ *-"'**
י און וחידש קודירע א1ן 0ן ם*;•?? . **' ̂"
?? יי ?' � ע-כ; כ  �נג ? דןיגד דיא לע*מ,י ;

:/£;''" ' * כ*ע̂   און ד'א 7̂י
וועזי'אע

17 ? ?י ' , 'אזזינדלזגג אין דיא אייגע- יי
יאמ ג•* 4* אין 10 גויג>*מז !ו1ן̂ 

פר"יז 16 אח 26 טענ*

יוא רימיגע •אי 3??
244*11 .|.$ןן,"פ ,אממא"*• '* *..
'''" "*?? '*ו*'*! *"וער און !ןאמעי ?'

בילינער וויא קאסט טרייך
זימען דיא געשאדקשע *דייזעז *ין דיא
קל&דינג און חעטס וו$ר וועדען יעג*

?ער<}וי*ט איז דעדאק'אעו אייל און
גאטלאכ ענד ראט,

ד קאר. 9םע אין סויטח סטט. פ̂י

אן אטת'ער' לוקסיס
^%^̂ 4^̂ ^̂ ¤̂ ^̂ ̂'טליבט עומימ&י"^י.נ  IV נעקענמ פיעל םעי"5ייכטערט ווערז וורד דעט געבדויר
רט פעד'6ופארט כיי דעפ נט?#גסג. מעליא. מעז אייו 'אטוגדע ארבייט ווע
 ף^1

זעיצ1 אפאליא ויעז איי? סנייטמ ווערט וויינינ3י אויפז נ" 8 עטיקעל ס
דיא ארבייט איז סערלייבטערט דאז מיי דיא טרוי ?*יו גארי£ ?£. יל̂.

. ^מ ",!ג"̂ז סוז איחר מא̂ז  אוז
 בע

 דיא פרא
סערנאאכצעםיגט צו מאכעו
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חתונח אדער א באמ, ויעז איחר זוכט א חאלל, פיר א�

פערגעסט ניט אז רער 'אעחנסטער און בעסגועטסטער *לאמץ,

טעה! וייא א קענינליכער פאלא"ן, איו

? . .האלל גרענד אריענטאל
\ 245 'גרענד סטריט, ניער קריסטי

�י]נזער יוניאז האלל איז דער גרעסטער, שעחנםטער און בעקוועטסנמר אוי!* דיא

<יםט סייד. נרויסארטינ דעקארירט און בעלויכטען טיט הונדערטע עלעקטריי8ע סיא'

� שען. דיא נרעסטע און 'ןיעחנסטע דייניננ רום• סיר און געשיער סטריקטלי כשר אונ

�א בילינםטע בעתאנדלונג, דיא בעסטע חאלל � שער ה'טנחת הרבנים דפר.. פרייזע? *

אייר. רודען און רודען פראפ.  פיר איכס6עה^או. קוייט און * :זרציינט '
*ף

באלטימאר

דיא יוניאן האלל
14—1012 איסט באלטיטאר

איז דיא פייכסטע און בעסטע חאמ אין
מטאדט באלטיטאר, טיט דיא נייעסטע
איטפראווטענטס, פאסענד פיר חתונוו/
� בעללער קאנצערטען און ארבייטער ארנא

. ניזאציאנען.

אונטער םענערזעמענט 0יז ג• םאקאלאוו.

עקורטייבל לייף די
אפפיס�

אריענטאל באנק כילדיו

122 באוערי
קארנער גרענד סטריט.

. ה. מינדלין
דיסטריקט טענעדזשער.

אנענטען פערלאננ̂נ כעסטע קאנדימאנס.

פעקרעטערע אויפטערקזאס !
אלע םעקרעטערע פון יוניאנם, סא�

סייעטיס און ארנאניזאציאנע! זיינע! גע�
בעטע!

1) ניט צו שרייבען צו לאננע גע�
ריכטע!, וועלכע קענעז איבער טאננעל אין

פלאטץ דורכאו*ט ניט נעדרוסט ווערען.
2) צו #רייכע! דייטלי3 און אוי1*

איין זויט פאניזנה

שנא03 פעדלער
� ווייסען נוט, אי נאי טיט נאצד
. כערנס כרענדי, סאניאסס אגן
�וויינעז קעז טעו קאסטאסערס

צופריעדעז 'אטעלעז.

רג לבע א ג יצחק .
171 איסט בראדוויי אח
הץיטטאן קאדנער קלינטאן

•'�  ^̂  ! •
̂' מאסקי�באלל, "פארוועדמ

שבת 6טען פעי.

םעדיסאן סקווער גארדען
_̂ , 1

האט חתוגח
: : ! אח דיא מעחנססע גרעםטע האלל .י

י איז הא איסט סייד '

חאל!; ;;גרעגד לייםעום
�86 מארפיטה פפריט | [ \ מ�
; ב̂ע גוענד אוו חע86עי ! נ \
יי : ' י דיעזע חא< איז א וואחרעד גן עדן
� 1• דעקארירט סיט דיא 'מענםטע גלד::
- � ;: טעז אח 'עפיגלעז. 8 טויזענד עלעסי 
�! יי * טריק לייטס בעלייכטען ד יא האיל. • י נרקסטע דייניננ יזס דיא סיו '! דיא

:; איו סטריסטלי כמר.
ן; ציוויי אוו סורינססי. 3רא6 
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; איש און חאלא ויי אדוקע1.
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י י רופיייער גראוויזאר \ י
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. ? 189 פאנראע סטריכ4 י
קאינעד ראמעמ ששרי*

?
ז —^—
19טער דעצעטבער

אלע פראנרעסיווע ארגאגיזאציאנען
ויינען העפליכטט נעבעטעז איז אכט צו
נעהסען דאס דער 19טער דעצעטבער איז
עערנוטעז פון ארבייטער ריננ ברענטע 2,
4 V

 18 כאיארד טםדי̂נ
אין דראג סטאי,

* רעזניס, ווערט אננענוםען סונסקריי•
גערצ אויי דיא כולעטמעז פח "בתד-. עט

. אויןי איינצעלנע ווערט דאדט טקרסייפט

כולעטינע^ או! אלע אנדערע אוימאכעו
מון .בונד/

! ענני איז ניט געוועז אזא שלעכטע

! פתי וויא איחרע 'עכנים חאבען נעדיינקט

ן וועגען איחר, אמת, זיא פלעגט.זיך מטענ�

טיט איתר מאן. ן.יא ז יג איבערווערטלען '

� אויס עלעכ . האס עם אבער ניט געטאחן

! טיגקייט. ייא געשיכטע איז געווען אזוי:

עננים מאז; חיימאז' איז גז*וועז פון רעד

עודינליף נאטור א נאכלעםינע בריאה. נ

איז ער נזט נעיייעז א קינצלער אין איינ�

יויפע! זאכען. וואם ער האט נעסויפט

איז דאס נעויען אדער 'טלעכטע וואארע-'
' �גרעסטע אדער 'עלעכט נעט4ןכט. ?דיא 
1 צרה איז נעווען ווען. ער פלענט קויםען א

! העט. וואט ענגי פלעגש זיר גיט כעטען
! ב'יי איהם אז זיא וויל טיטגעהן איז דאס

! ניט געוועז סעגליך אויסצ\סיהרען און
' קיין וואונדער אז זיי סלעגען דארום איז '
' ויד� אפט ווערטלען. ביז ענרליד חיימאן

מיט ענני'ז זיינעז אמאחל פארביינעגאנ�

ובען זיי נען גרענד קאתער יוייססיע ̂י

בעמערקט אז דיא נרעיד חעט לאטטאניע

םערקויפם דיא � �א  האט אנאיטירט אז ז

פיינםטע איז כעסטע לייטעסט סטייל

� יוניאן טייר חעטס פיר די ביליגסטע פריי
ועז לכבוד יום טוב.

ענגי האט ניט לאנג נעטיאכש און

ףאט נעזאנט חייטאז, רו דארססט ראך

א חעט סוגן וועסטו דיי קויסען און איןי

וועל זעהען צו מעז סעו דיר ניט צופאסעז
א חעט צו דיין נעזיכט, חיימאז חאט זיין

פדוי געםאלגט און זיינעז אר"ן איז יעפ

פדאבטפאלע? העט סטאר פון דעד נדקנר
21 גרענד סאד. סריםטיע העט קאטפאניע .4^

̂רי  . טטריט. .

זיא האט געזיעגט



.
 י

עט איז שויו נעווארען א טנחנ איז

רער אידישער טהעאטעי וועלט אלע יאחר

צו רעקלאמירען דעם קומענדען םיזאן, צו

� זאנען פראכש און גלאנץ און נא� ניט דא

נעוועזענע נייעס. דיזען יאהר .יועט טחא�

� ליא טחעאטער� געפיחרפ וחנרן טיט אן אנ

רער וועג און פון דיזען מהעאטער וועלען

 י
טעהר ניט הוטען קיינע רעקלאמען טיט

� � י  קיינע נלענצענדע פערעפרעכוננען. דיעזען 

קוטענדען סיזאן וועט טהאליא סהעאטער

I זיין א טהעאטער

� די ביהנע וועט זיין אונטער דיא ליי

אר- טונג און אויפזעהען פלז י ע ק ב נ 

י י ז' ויעלכער וועט זיין רער אויטאר

� און םופערווייזאר פון אלע פארשטעלונ

גען. פיעסעז ויעלען אויפנעפהרט ומ*וץ

נור אזעלכע וואם זיינען פראדוצירט פון

ב ג א ר ד י ן'ם םערער ארעד ק ע י

וועלכע וועאעז פון איהם אפראבירט ווערן. •

טחעאטער וועט נעעפיעלט ווערן ניט . '

נור פרייטאג, 'עבת און זונטאג, נור יעדען

� אבענד. דיא בעסטע 'שטיק און ליםערארי

ע ווערקע וועלען גע'עפיעלט .ווערן אויך ש

אין' מיטע! יואר טיט דער אנטהייל פון

דיא בעסטע און טעהר בעליעבטע אידישע

שוי'פפיעלער.

א נעניגענדע גאראנטיע פאר דיא פיע�

םען איז דעד נאטען פון יעקב גארדין.

וויא אזוי און מון וועמען דיא פיעכען ווע�

� לען געשפיעלט ווערן קען טען זיך פאר

� שטעלען, ויעז מען ווייסט פון וועלכע אד

טיםטען דיא קאטפאניע פון טהאליא טהע�•

אטער איז קאמבינירט און צוזאםענגע�

שטעלט. דאם איז דיא ליפטע פוז אונזערע

'עוישפיעלער:

�יא ציי" ער'עטע. פריוען פרויעז : י

טאדאם ק. ל י פ צ י ן און )שאדאס

� ש, טיט זייע1< דיי י ל א ק הא  ט  י ע ב

כען רעפערטואר. מאדאם פ י ? נ ט א ן

� (דיינע), מאד. מאני אלפ מוטער ראלים

טען, מאדאם מאבאטשניקאף, מאד. ברית

און אנדערע

טעננער: טר. דייוויד קעסלער, טר.

זינמונד פיינטאן, מר. טאשקאוויטש, מר.

טאבאטשניקאף, פר. מאני, מר. קאהן, פר.

קאצטאן, טר. גאלד'מטיין, טר. נילטטאן

און הי ימאן.

אלע טיטלען וועלען אנגעווענדעט ווע-

' רען אז אין טהעאטער או! אוי!* דער ביהנע

י זאל זיין דער גרעכטער ארדנונג. :

אנפאננעז שפיעלען וועט טען יעדען אבענד

� פונקט 8.15. קליינע קינדער וועלען פאזי

� טיוו ניט ארייננעלאזט ווערן. דיא נרעס

טע אויפמערקזאטקייט וועט נעשיינקט ווע�

רען צו יעדע פאוןעדונג פון דיא בעזוכער

V און יעדען וועט טען זעהן צופריעדען

ייען. ש̂נ

סאטייעטים וועלכע וועלען קויפען אי!

� טהאליא מהעאטער בענעסיט פארשטעלונ

גען וועלען האבען א רייכען רעפערטואר

פון פאפולערע און בעליעבטע פיעטען, ווי

צום ביישפיעל: גאט, םענש און טייוועל;

סאפאה; קרייצער סאנאטא; טירעלע

אפרת; דיא שחיטה; דיא שבועח,� און

פיעלע, פיעלע אגדערע, מיט דער אנ� ן

מחייל פון אזעלכע שוישפיעלער וויא מר.

קעסלער, סיינטאן, מאשקאורטש' ארעד

מאדאם קאליש, טאד. ליפצין און מאדאם

פיינמאן און מיט דעס איז נעוויס פערזי*

כערט רער עדפאלג פון אזעלכע א ונטעו-

נעחמוננען. קאסטען מעט עס ניט פיעל

מעחר וויא םריחער און איינברייננמן וועש

עט זעתר פיעל מעתר.

אנשטאט אלע נעוויינליכע, נלענצענרע

פערשפדעכוננען זאנען מיד נאד איינט :

מיי וזעלען ניט שאאדען סי ין פיח או!

0יינע אויטנאבען אז טחאליא טחעאטער .

ואל נעסטטען יאחר זיין ווירקליך א טחעא�

טע!-. אגשוגנשפאל,

לעאפאלד שפאכנער,
*יונןס ניענע""ש',

I

̂? י _' ;8?? £ 1̂̂ 1̂

טהאליא טהעאטער

 און כ. טאשא*עוושקי
 י

י. עדעלששיין

לעשים און טענעדז*ערש.

ג טאטאשעווסקי דירעקמאר

 רעזשיסער
ט. יאזענטחאי י

� זשענייע, טאלענט און פעהיגקייט פער
איינינט צוזאמען אין שעהנסטען .
נרעסטען און בעסטעך אידיי'"ע

טהעאטער פון רער וועלט.
דיא גמרא זאגט : דוד טלר ישרא,

חי וקים ! און פיפעלס טחעאטער 8ר4
קלאטירט :

זיגטונד מאגולעםקו איז נעזונד

� פריש און טונטעי� אין וועפ קרעה
נען נעקםטען םיזאן טיט זיין טיפד
ווירקונג אין דער גרזיסער קיגספד
פיפעלם לער קאמביניישען פון
מוזיקער 1 ^ י 0טהעאטער, אלם אקטיאר' און אלם
� אט ראם איז דיא בשורח, וואס .י!י
פעלם טהעאטער ברענגט פאר דעם אידי*

? ':� שעז פובליקוס. ,�

� גרויסער און. נעוועחלטער קינסט רער •

לער .פערזאנאל פאננט אן טיט פאלנענדע
י י  

דאממען : .

םאדאט םאלווינא לאבעל, םאדאם

בעללא גודינסקי, רער גרויםער גאסט

אין פיפעלס טהעאטער, טאדאם טאני ווי�

לענםקי, טאדאם אבראטאוויטש, טא�

ראם קלארא יאנג, טאדאם סיליע נאלד

� און אונוער גרויםער און טהייערער ליעב

לינב טאדאם בעססי טהאםאשעוסמי.

ד*א .העררען זיינען :

מר. בארריס טהאםאשעווטקי, מר.

מאקס ראזענטהאל, מי• בערנארד

יאע, מר. דזשאו קעםםלער, מר. נאדר,

מר. םיםאנאוו, און מר. םייזעל, אלם

גאםט, מר. צוקערמאן — און יא! קומט

רער אלנעטיינער ליעבלינג מר. םאפו-על

טארנבערג און מר. זיגטונד טאגולעםכו
� האבען טיר שוין גערעכענט. !

� �קאטני אט מיט דיעזען קינסטלער 
� ניישאן נעהט דער שעהנםטער און גרעס

טעי אידישער טהעאטער עטפפאננען ראם
נעססטען סיזאן. � פובליקום צום אידישע .

דעדצו האבען טיר אן אויסוואהל שון
דיא בעםטע פיעכע! פון דיא בעםטע אי'

דישע אויטארען:
.� �אנשטאנד, שעהנהייט און נע� רוהע,
שמאק; קונסט, טאלענט, זשעניע און ביד
נעם פעהיגקייט, זיינעין דיא זיילען א.�י.א
� וועלכע פיפעלס טהעאטער שטעהט 2ע

פעסטיגט.

אונזער אויפגאבע איז, צו חאבען
רעם בעםטען פון דיא בעסטע, און דעס
םובחר שבטובחרים. םיר שטודירען וויא
צו נעפעלען דיעזע -וואס בעעהדען אינז
' מיד שפא� מיט וייער פאטראניידזש, און
רען קיין נעלד דארט וואו עם חאנרעלט
זיף צופריערען צו שטעלען דאס פובליסי�ם.
� פיפעל'ם טהעאטער האט נאף א נאנ
צע רייהע איבעראשונגען פיר דיא טהעא�

מער בעזוכערם, וועלכע וועלען אנפאננען
טיט דער ערעםנונג פון םיזאן.

י פארלויםינ• ווערט פיפעל'ם טהעאטער

אויםגעציערט, בעסער םערשעהנערט, '
אויסנעשטאטעט, און עם ווערט ארייננע�
בראכט א?א שטראם עלעסטרישעס ליכט,
�וואס וועס קוטען אין אום דער עולם 
טהעאטער זאל זיך פערליערען אין נלאנץ

פון ליכט און 'שעחנהייט.
אונזער רעפערטואר אין פיעםען, איז
דער רייכםטער,' אונזער נארדעראבע איז
דיא שעהנסטע און טיר שטרעבען בלויז
� אנרע�� צו שטעהן אימער חעכער פון אלע

̂ח אונזער מאטטא איז :
פיפעל'ם טהעאטער פיהרט און

אלע אנדערע געהען נאך• •
טיר בעטערקען בלויז נאד אמאל, אז
� פר. יאזעף עדעלשטיין איז דער טענעד
זשעד פון פיפעל'ס טהעאטער. מר• עדעל�
� שטיין איז רער יעניגער וועטען. דיא גאנ
צע וועלט קען, ווייל ער זוכט איטער צ-
פריעדען צו שטעלען רעס איינצינעז בעזד
כער פונקט וויא דיא חברה, סאסייעטי און

פעראיין.
אונזערע נייע פיעסען:

דיא שטיר�סאטע" און
פון יעקב גארדין "

ליבוםיע".
"

"דער בלינדער מוזי� �פון לעאן קאברין
. קאנט" אדעד דער אידישער אטחעלא.
פון ז. קארגבליטת א וואונדערכאחו

דראסא.
פון טר. לאטיינער "ראפ חויז אשכנזי".
פון נ• ט. שייקעוויטש (שט"ר) צווייא
גרויםע ווערקע, וועטעט נעטען וועלען

ערשט בעקאנמ ווערען.

אפפיס שטונדען פיר חבתת, סאסיי•
� עטיס און פעראיינען, פון 12 ביז 2 נאכ
טיטאנ און פון 7 כיז 10 אוחד אבענד*

אכטוננטסאל,
דאס טענעדזשטענפ.

טהעאטער ^יפלם

דעד ^אגלער, עלעגאנטער און פי יעי פרו!"

� וזע.£ ןלעפענט ווערן אש מאנאט ע! טחע̂א

� דער נערזענ אויגוסט, סופערווייזט אונטערי

יטען לינער טעגעדז'מעםעגט פיון דעש ג.י'1

קינסטלער און קעניג רער אידישער גיחנע

הערר יעקב פ. ארלער.
טופןזרטעד פון דיא פארגענדע קינסטלער ,

געזעל'8א0ט .*

ראמען : מאדאם סאיאה אדלעי, מאדאם
סאפיא 'זארפ, מאדאם עטא םינקעל,
טאדאם ;'אוויטץ, מאדאם נאטאנזאהן,

טאדאם נרינבער^
חעררן : יאקאב פ. אדלער, בערנארד
בערנשטיין' לואיס פריערזעל, 'אזעןז
לאטיינער, מאריס סינקעל, עליאס

ראטחשטיין, ד. לעווינזאח*, טש• נא-
? טאנזאחן, נרינבערג, פערעלטוטער,
און נ*ןל נייע צונעקומענע קרעפטע.

חברות, לןזדזשעז, שאשיישיש און •וניאנט
ווןןט ווילען זיר בעזארגען בעצייטענט טיט
טיקעטס $דער בענעפיטש פיר דעם נעקטטען
םיזן>ן קענען ?ין *וין ווענדען אי: אפיש
שיז 10 ?ון גרענד טחעאטער טעגליד פון 6�
אוחד אבעניש אן דיא חעררן גאטליעביאון

לואי^ רעפרעזענשעטיווס.
אכטונגשפאלל,

ראם פענעדזשטענע

גרעגד טהעאטער

� אונטערריכטונג 
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�: י ! טארמא-יימעט פיר א*5ע קאל
, ן :י < ; ל<0*שעס און דידושעגטס עקז*ס%- 
I [ ניישענ!^ וויא אויו פיר די פעדשי�;! ,
3 ; > דענע טיוויל טערוויפ שטעללע! און ; י

! > גיזגע̂פ דיא אונטערריכטוננ איז ' ; ן
� י; I טו-ז חעגסמ פעתינע םפעצי*ליס ; ן

1 < : טען. מר. איראן, לעספעורער פיר 1 ,
; דיא טארד אוו עדיוקיישעז און! י !
! I נדיוסיישאמגל על'לי*עג̂ג איז? ; I
| *רינסיאל. <

? ו *̂* '̂**************^

אונטערריכטונג
ח0110נ1ח1051

8< \̂^^^^<^^^^%^^^^^^^
; �בא ; | עץ חיים ה1א למחזיקים 

- י : ; ארבייטער אח פרי-ינדע ! 
{ ן מחט איחר דורכאוים ארבייטעז ?
< י פיר יענעם? קענט איהר ניט ווערן "
< , ; זעלבסטשטענדיג, לערנעז א פרא�
� פעםיאן וועלכע בעצאהלט זיד און ' י
< י איז עהרענהאפט; אייז פראפעסיאז:
'I גלענצענדע צוקונפש  ̂� וואט גיבט א
; > � ואם זיינען אינ 3 פיר יונגע לייט ו
< \ � > טעלינענמ אוז נעוויסערטאםעז אט
< ביציעז איז לעבע! — זא וויא לאא. < ,;
^ >  � דע: אינזשינידיננ. סיודל , מעדיםיז.
י י > טיםטרי, רעגיטרווגס שטעלען א
; ז. וו. ? ; >
> אום דאס צו עררייכעז ערלויבט < ן
<; יגענ� י! אונז אייך פארצולעגען דיא אי
� ? י מ שאפסעז פון אונזער שוהלע, וועל
? פיר < > כע וועט אייר פארבערייטען
י קאללעדזש, דידזשענס און ביוויל ז >
� י י; סוירוויס אוז שנעל איז עקאנאמיש < : י אייר פאםענד *אבעז פיר איי! הע
י : " כערער פאזיציא! איז לעבען. 
, נישט לאנג צוריה האבען א היב� < י

V �שע צאהל פון אונזערע שילער גע <
י אלעדזש; ; ענדינט זייער קורם א^ז ק
, און רידזשענס עקזאמיניישאנם — ' 1
• > � , יונגע מעניער און פרויען וועלכע זיי
* I > נעז צו אונז נעקוםעז גענצליד אונ� 
; ' ן ה א �נפראקטיש,  * פארבערייטעט, א
\ וואםערע ניט איז ערציהונג. און מיר י >
י : י י ז > זיינען שטאלץ אנצוצייגעז אויף 
; ודא אויר לעבעדינע םוםטערז פון '!
וןערטת פח אונזער * \דער הויכער י ;
* I אינסטיטוציאז און ריכטיגע עדות <
מען'; דיא בענעפיטען וואם קו י ; פיר
< ! , ארויס פוז אונזער לעהרונגט�קראפט 
> אוו ערציהוננס מעטהאדען. ז *
; " � י דיא אורזאכע פון אונזער נרוי
ג סען ערפאלנ אץ ראם עאט יעהעב! י
� < י איינציגער סטודענט בעקוטט פער ! <
, אויפמערקזאטסייט און י

^ 
* זענליכע

; ןהילפע. אלם פאקט איז גענונ צו ! י
! * � > ןדערטאנען אז ב*י דיא לעצטע ריד
< :

י
* זשענסס עקזאמ ניישאנס פח איין

י | ; קלאס פון 80 האבעז 29 :ראדואירט 
י אוז 18 'פון דיזעלבע האבעז נעקרא� < :
- : � צייכענם (האנאר  * :געז עהרעז 
, מארקס). דאס אויז א רעהארר אויף I י
> וועלכע^ מיר האבעז פאלעס רעכט ? :
. : ; צו שטאלציךען. אזא בעריכט רעדט 
� , פיר זיד זעלבסס און איז, וויא זיא י
> � יאייז אוי י קענעז זעלבטט אןינזעהעז-
< !  ' 1 ,; סערגעוועהנליכער ערפאלג  ? זיינען ביליג � פרייזעז  \ אונזערע • ,י> > און מעסיג: זיי קענעז אויסגעצאלט י
< ועה�: ו נ. 

צאהלוני יועדו איז קליינע . ו
! י > רענד זיא זעצעז פארט אייעד סטו� 
. , זיינע1 אזוי זיכעד מיט . • דיום. טיר
: אונזערע מעטהאו�עז' אז מיר געבעז ? ?
! איין נאראנטי צו אונטעריבטען פיר ? :
. עקז�אמיניישאז. עם טאכט ניט י
 י

 י
לאננ עכ וועט נעהמען< ; אויס וויא?

; � . | אונזערע שטונוזעז זיינעז אבענד15  ;
נ � - ן ףון 30.ד ביז 10.80 אום ניט צו אונ�
? , טערפיהרעז טיט אייערע טעגליכע ! י
� ; בעשעפטינונג. ,
I ?  � . אויב זיא ווילע! אויסבייטע; איי
- ! ע� ב , ער יעצטיגע ארבייט אדער 
* שעפטינוננ אייו* א בעסערער מוזעז ? !
י י ] ;.יא אייז ריכטיטע בילדיננם אונ�
' : ן טערריכט בעמימ^ז. און דאם רע�
'. > כעז טיר אייר פאיישטענייג נעבען *
י ! 'פרייבט אדער !:עזוכט אונז פער� י •

�  I 0 !ענליר. איז יעדע מאל מעלעז מיר
>? אייר צופריעדעז שמעאען מיט ריכ� * !
. !- ים או ; טיגער אנטווארס און נענויע 
< ; ; סינפטע. 
י
\י 76110 111? 0635 5110 4111 ;

% IV!3ח3113ו1ח !
!! ק6"!ק ו310̂ח  ̂:
1ס0י501ן!
\ I **'**•0יו8|. •£ 201 \
י
< \ ; נעבען עדיוקיין8יאנאל אלייענס. 

א?* א ענגלישע שפרארע איז קורצער
.ן צייט צו ע�לערנען. לערנט אויס גוט
ענגלישער און

י
רעכענעז ̂כ בלומענפעלד,

דייטשער לעחרעד, ע16 ארטשארד סטרי̂נ

ל. לעססעי
ניט לעםסאנס אין ע"גל̂י

131 הענרי סטריט, 2טען פדאר רום 0.ב
<

לעםסאנם אין ענגליש
און אנדערע געגענשטענדע,

פארבערייטעט .צו רירזשענטס אויך.
א. םיגעל, 711 איםט 6טע סט. רום 15.

מ'

מףואקאטען
̂ו1.3  3ח6ץ

? זי יי

! ? — —?
געטופם |

ל•^• מיליער
אדוואקאט און נאטאריוס

יואירלד בילדינג
68 ?ארהן ראו, דוש 8̂7

טעלעפאן 4694 דזעאחן.

וואד"נו̂נ 1495 וואשיננטאן עוו.
קארגער 171מע שפג

ם 4

טאקט שיינקטאן. .לאמנד. !
אפפיש

• וואירלר בילדיה
טעלעפאז 4894 דז"אן.

יעוייענם 888 אישש 169מע 80.
) ניעי באשםאז יאפי.

1ז—
טאזעס יאפפע,

לאיער,
7ע2 בראדוויי.

*חנלעואו 2047 פדענקליי,

? ?

אב. גייער
פייער און לייף אינשורענם.

�163 ברום סט. 161

: ? ?

לעט. | | םטארם טוי
מ גרויםע און שעהנע םטארם וויא|
מ אויך גרויטע און שעהנע טיטיגמן
?} רומס צו פעררענטען אין גרענד??
�218"216ץ< מאירווינג פעלעם, 220
214 ברום פטרי* נאכפרעגעןמ

ן האלל• מ^ | אי

דער רעדאקשען סייל
איז איגשערעטאנט פיר יעדען איינעט
ויל קו ו שען גוטע קלאדחינג און וואס ן
חעטס אין י

נאטלאב ענד ראם,
קאר. 6טע און סויטה סטס. םילאד.

שיעםסעל אין קאמפאגי, בעגקערס
218 ריווינגטאן םטריט, ניער פיטט סטרינ4

געההעז ועג&זיטס צאחלבאר געגען מזעקס. צאהלען 4 פע סענט אינטערעםעי אן סאע�
�==. קויפען און פערקויפען אויס לענדי'טעס גזךי בעז:>רגען געלדזענדונגען *יל דע3>זי
�טחיילען. ?זיפה *רטען שוו און נאר אייראפא �:סטענם נאר אלע וועלט נייינגטעג:• אוז י3:ע

. דיי:ר5ער נא:'.אי. עז �.אנדיציאנזןו אוי!* אלע ליני 9 ג*;:=י:-י 

^ 218 ,££5>1א*8 ,.00 4 011£85£1ול
'102100 5̂ 61.

מ. הבין
ניט לעסאנס אין עננןליש אוין פערפער�
טינט צו רידזשענס; קאללעתשעס, אוני

יוויל סוירוועס עןקזאטי^יישאגס. ןכן

35—^23 הענרי םטריט, 2טען פלאאר.

.!וק .¥)51^0100^ .מ .ק
11 .ז111זםץ1סע •!?V 18 ז10:"דו)108 ץ1ז*"ז0

�I• !IV ן10ש* 1£ ^•*!זק  I? 1*81118^1 .ח0"

I-••' 0100 01 658ש1ו1̂ו •1108?ווו*נ11•* 104

*"!א>0̂1 .* .̂ 165� ן8.8�  *̂נ - .̂ז

? *י 4 ו ו

� ט. ז א ט ע ט ק י ן, 
ן ניט לעססאנס אין עננליש

א1ן פערםערטיגט צ1 ר'ידזשענטס.
133 ארסט 4טע םטריט.

ב. א. ביכאוועה
נוט לעססאנס אין שפראכען און

טאטעמאטהיק, און פערטערטינט י
צוט קאללעדזש,

יווענדען שריפטהיןי ארעד מינדליף זיו צו
81 2טע עוועניו, 2טעז פלאאר,

מא*, י טרי  גאכפגעגען גיי
*

א:ייער עלעקטרישער סטענד
פיר נעה�מאשינען

דאש 'גיעהנסטע און בעסטע אין דער וועלט

1 פיר עלעקטריק�פאוער פו; 50 ניז 6̂000 0̂ \

8א8 *39̂ן ̂יזףל$*{ןא|^̂£ 1 ^^

היא ראסמאגט עלעקטריק קאטפאני
יארק 207 גרץ סט. ניו

י

ארביייטער פערלאנגט
>>16ח3^ ס 61^

.ער^אנגט 6ד$נט, קאלער מייקערש, שליוו
� ס"קער0' 1 8עק/יר. 185 טענדזשין 00. בדא
24  ̂ ",לאווםקי.

מ"£אנגט א שליוו ווארפערין פיר ליידיס
̂  11טע ,

,ן"סמס. נושבוים ענד קאמא. 66
 י (22

^ 1מ1. עלזיי•
פערלאנגס איין מעדכען ונו בייסטען נוטע
0"1^דמן^1עעקעטס, נוטע וויידז'יעס, סטע�
וי ןובייט. 39 גרייט דזשאנס בט. גינזבורג.
23

� 2 נוטע ?יינטערס, טוזען פאטי פערלאנגטז
� ן און נעחמען רופס, נאבצו י י ז לז;ן לייכע 
גו7געז טון 7 ביז 9 אבענד אש 0לאץ, 308
וועסכ 69=ע סט. קאפעלזאחן. \ 22

פער^אנגט א באי 10 דעליווערן ארדערס אין
ן מ;;רי סטאר טוז קענען אביסעל ענגליע

גומ :ויידז'טעט און אלע? פריי. 83 לענאקס .
עוו. בעקער שטאר ארעד אין 79 טאט סט.
ןייפער סטאר. ג.)

פערלאגגט גריני; גום לערנען ביי דעד םא'ןזין
ב* ז י רטש סט. 2טען פלאר. 24 . 328

פערלאננט נוטע סלי וו מעקער צי *ו ירטש.
125 ם?גדז*ין סט. 2טען פלאר. 22

� ו פערד^נגט אגענטען אין דיא קאנ
פריס פיר דיא קאאפעראטיווע טהעע
און קאפפע. נאכפרעגען אין דיא קאא�
פעראטיווע סטאר, 313 גרענד סט.
(נ

איז קאדעםאאנדענש אין ? � בדך חאלטער א ניטע�
עגגלי'פ, דייטש און אידיש זוכט א וזטעללע
*ויו V גאגגען טאג אדער אייניגע טענ דורך
 ג.

? 
רען סארווערטם ט. י דעו וון^ך. אדרעס

141  ̂ 0*2* '111 7". 11*נז0ז111 ,51ח̂ו
*מז0 ;$7 .א) .1)ם1%ז!ס£ 40 ]1י!0̂ .̂

,*•"31 "!ז ע1יג11 .*2* .*10ז̂ז :19*

? דויד לייכשע אדמיט נאד ענג• מנער הענען
�יקא 826 לןגד XI—$6 דייטשלאנד $10. א̂�
<*תר?ן. 113-115 1ט7 שש. גויא̂ד (9

ביזנעס טשעגסעס
065ת*ו*0 6$8חו8118

י",
י
, סיגאר, סטיישיאנער נוטנערענדע קעגדי

אייז ?דים און באדא וממעי סטאר, לעבעז א

י^רזאכע טברייזען. 326 איסט 70כע 5ק*הל.
כ5ר̂י 23

פערקויפעז >ז גזש געחעניע קענדי סטאר, י צו

343 איכט €=ע בטדיט, אזרזאבע קדאגקחייט.

22

וויכטיג פיר דאךטאונער ו,*עלכע זוכען צו

כופען א2מא.י;. איכ פערריינט 4 רוסס,
אלע ליביטיוע טיט אדע איספדואווטענטס פון .
8 ביי 10 דאלזיר א טאנאט, איחד האט איין

עלבעי הויז און י אין דער ז *'דידזנ גר?זבער

*יין איךישען בוטשער אין זיווייטען בלאק.

�אץ איז 3 בדאי, פרן סענטיאל פארק, מי 3

3 בדאק פון ריוודרסייד דרייוו. נאכצופרעגען

, 308 וועבט 69טע יפן פלאץ. י. קאפעיםאוז או

50. דירעקשאגס: נעהטט דעלענםי אדער טע�.

דיבא; סטריט קארס או! שיאגששעיייש פיר

�ט ביי דער 9§טער 6בע עוז. באר, ואן סטא

כטריב אוי געהט 11-3 ביאק וועפט ביי ז א י הר

קוטב גופ גוטער 308 וועשט 69טע פט. 19

צו פערדענטען א פייגע פארנישד רום
אין א אנשטענדיגע נאבבארשאפט,
� נאנפרעגען אין אפפיס פון .פאר
'ועיט� באיש (ג) (נ

0אל. ךאע נאט^ £:§<>* ?801
יי� בטיייגאנערי הטארכ און :•ינעב אגענט פ
נייטונגט פטעידס. און אייר אלערליי ביזנעב.
170 קליגטא:, ניער נרענד פט., טעלעפאי 844
חשיי איט'טארר. אפיס שטונדען פון 8—10

טאיגענפ אין 6—9 אבעגךש>

̂"א ביזנעס, קוטט אויב אירר וזילט קויפען
גלי י ך גו אלנז, טיר האבען אימער א: הענד
� הטארס, םיגאר 'און סטיישיאנערי *לעחזאנז

� ן כטאיס, צייפונג םטעגדס און ר$ודס איז אונ
, כיי לייען אייר געלד איין• �איטי זעו :?עש

; � :•ז:ע=. האנין און ראזעגפז^. ביזנעפ עקפ
מ"כיש אין גאטוירי פאבליק, אפילזעש 75)

ן גאפאיק כמ. אפיב שטונדען 7 ביז 10 ם$ד*
: : 6 ביז 10 אבענדס. אונזער טעיעפאן , ג;ג:

נ •פער איז 2424 ארטשארד.
7 — 9 8ארנעג* 0 — 9 אבעני̂ו י

|
^(̂  ? // .� |ננמממנמ0
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* י � י  �געכער, יע . ךיא איינצינע אידישעיצי-טונג $% §$ \ יערער : ארבייטם
 I 'I דער ביזטעם�טאן אדווערטייזט _*** .

א חיים וועלכע ךעפרעזענטירט ד^ ^
יוייס הליו נעפינט ; ער -פארווערטס- ז " ארבייטער'ם אינטערעסען,- £ 14********* ^|אי
.ג"  ע ס ו^<"

' ףאס
 I פון ערפאהרןנג

יש/! # דיא1 צ"טונ^ דורר ייעלכע דיא * אין

י^
ידיו- -.  ̂ � אדווערטייזמענט . אהל א ארבייטער זוכען אוז געפינעו <$# "*: ^ 12 ווערטס'' 

� - |€ 1 בריינגט נוטע רעזולטאטען איחר "עט I אררייט ; אןחרע ..וואנטס�' £ 
 1-און דאס איז, ווייל -

^ ^1 
 ** ארביי6ט^4 פארווערטםרז^ו-ןיי^ו-^ךץ" ווערעו דארוס געלעזעז פת

פארווערטס?
? 1נמנענענ(נ0^^)| < :

\\ 1/ ^  
=̂^̂ |

I כיזנעס טשענסעס
068ח0118 688ח81וו6

0 V- > ? =•

45 ?י0מער9א| *!!*1ז6בנ1גמ21 .8 {
' |�* דיע? עפשייא און ביזנעש אגענש, •יי 00י
"יאנערי סטארס, ?י יפער שטענטש און ?י י •עי! '
חיו8ש' 0י""" ספ*יס איו אייר אלערליין;
ביזנעש, אימעי גאך יעדענט וואונש נאי. <
אויש שט^נדעז פון 7 ביז 9 טארנענש און אי! '
8 ביו 9 אבענדס. 174 קלינטאז 00יו0. 00לא, | :

!ראנש. כעטווין גינני או! ד1וויזשאן ̂ג

;
 י

צום פובי5יקים 1 •'

ביטטע נעהטט אייר אין אבש, אז דיא ;

האם דיעלשי ?אטפאניע *ון 886 גרענד סט., ;

באט אן אפרייז פון טויזעד דאלעד יו יעדען '
 י

וואש וועט איבערגייגען אז דיזע קאט3אניע
� ?ן' קען ניט געבען קיין פאלשטענדיגען בי,זיץ

I יעדען וואס קויפט פון שיין (טייטעל) גו .
; איהד הייזער אדער לאטס. אלע טייטעלמ זיו-

ען גאראנטירט אהן איבריגע קאהטען. בלויז
5 סענט פעור פון נויארק. אלע זיינעי פער• !

אינטערעסיר�ג אדאלף זוססאן,
יזשענעראל טענעדזשער. ,י

ם ק א ר א ט י ט. י ר פ א
פיקםט. פעררענט און פעדקויפט נעח און בא� ,י47 נארפאלק קארנער גרענד ששדי*

טענהאל מאשינען. נאראנטירטע שערען, חיי'
:ישעס. קאטפטאנס, וויסש. אייר קאטער סע�
בערס, ארערליי קאטלערי און חארדווערי

זעהר בילליג. אמויען, טעשעים, רייזערס גוש י
נע'אליאען.

וויליאס נאלער'עטייז,
188 ריווינגטאז סטריט. 1טעז פלאר. '
אנענט פיי אלעיליי ביזנע̂נ שטיישיאנערנ י
I � סטארס, ?י יפער דאושש און סטענדש א שאיי

גיאליטעש. אפיט שטונדען ;

טאקס קאברע,
באנלן, *יפסקארצזעז און וועססע? נע'אעפט ;

40 ! אנעל םטריט, ניריאר^

םערעה פינקעדשטיין.
?ייז* אינשורענס אנעננ^ .

260 דיוויזשאן סטריט, 'גידיארמ.
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, ווילנא האבען ארויםנעלאזען - א אויפרוף, אין וועלכען זיי דיא רבנים פון
� ווארנען דיא אידען געגען דיא רעוואלוציא|ערען. דער אויפרוויואיז א אינטערעסאנ
ווערט דארט באוויזען, אז � טע שטיק רבנייטע ליטעראטור. טיט דרוש )און בייט .פלפול 
�ווערטער, אירע! טוזען זיין אונטעדטהענינ צו זייערע1 אונטערדריקער. אלןןרליי תורח
וועלכע זיינען פערפאפט געווארען אין פעדשיעדענע צייטען פון נלות צו חנפ'ענען
� דיא חערשער, זיינען דארט צונויפגעקליבען4 און טאמעד איז ראם נאף ווייניג, ער
קלעחרען דיא רבנים, אז ניקאליי איז א טלך חסד, אז דיא רעגיערוננ טחוט רק טובות
דיא איען און אז דיא אידישע רעוואלוציאנערען זיינען דוטע, ג;ראבע, אונדאנקבארע

סענשען.
יא רוםישע רעניערוננ אויף איחר דיענםט אויך ד*א

י
און אזר האט שוין ד

�, האט זיא שוין פון לאנג אן. דיא קאזיאנע רבנים. דיא קאזיאנע רבנים, אייגענטלי
� רבנים—דאם זיינען םפעציעלע אנגעשטעלטע פאר דער קלעגליכער ראליע צו בענ

שוין די'א רעניערונג נעקרא� ;  זשען דעם צאר, .וועהרענד אקע שילטען איחס, איצט האט
גען אויר דיא ריכטינע רבנים, וועלבע זיינען ביז איצט פטור געווען פון אזא ראליע.

איןז ווייט פון רבנישען גלויבען.; ער קעז : רער שרייבער פון דיעזע •ציילען.
� ניט דיינקען ווענען זיי, פיר טוזען צו 1 אבער דיא רוםישע רבנים. וואם טיר זאלען
נעבען, אז זיי זיינען פעהרסטענטהייל אויפריכטיגע, עהרליכע מענשען. היינט 'וויא
� שטעלען אויף'ן דיענםט קוטט עס, אז דיעזע או;פריכטיגע און עהר&יכע• זאלען זי
: כל עם ועדה מיט פון דער אנטיםעסיטישער רעניערוננ און )^רויםטרעטען בפני .

- אוטגעלומפערטע שקרים ?!! ע, אזעלכע פיאוס'
ראם איז א נוואלטינער כוה, וועלכער האט נעקענט טאכען דיא אלטפאדייעע
� טיט אזא ענין, )וויא דיא .רוםישע ?רעוואלוציאן. דאם איז רבנים צו אינטערעםירען זי
א גוואלטיגער כוח, וועלכער' האט זיי געקענט אוועקרייסען פון זייערע שאלות, פון
זייערע נט'ן און קדושין, פון זייער באנק אין בית טדרש. און ווען דיעזער כוח האט זיי
בעריהרט, ראן זיינען זיי אין גאנצען אנדערע נעווארען. עם איז נ^טא שוין ;יא אפא�

ליגע רבנישע תמימות!
� דער צייט, וועלכער !פערפלייצט ענדלי דאס איז דער גוואלטיגער שטראם פון '
� א איז שוי! ניט טעהר פער

אויך דעם רוםישען יודענטהום. דיא אלטע רוסישע גהעטי
גליווערט און בעוועגלאז, וויא אין דיא אלט11נ נוטע צייטען. עם רוישט איצט, '�יא
ייזט מיט פערלאננען און שטרעבוגנען, פיט בעוןענונג און קאםפף. גהעטא, און ברו
דיא• רבנישע פיעי י און ארויםגעהן פון און דיא אלטע רבנים פוזען זיף מטריח זיין|
� ; אזוי וויא יערער רוםישער איד, מוןזען זיי נעהמען א שטעלונג אין שטור איילען

טישען לעבען.
� געשטעלט אויפ'ן ווענ, און זיי האבען דיא שטעלוננ נענוטען| זיי האבען זיף

� אין דיא זשאנדארטםקאןיע אופראוולעניע. וועלכער פיהרט נלייף
. * ?= ,ן *

� טען וועט. אונז זאגען, אז הינטערן או|פרוו> איז געשטאנק א ווילנעה קוואר
א שווערד. און אוויח.דיא רבנים איז טאלנער, טיט עפאלעטען, פיט שפארען, מיטןי

אנגעפאלען א אימת מות.
: ווען עם ו1אלט, צום ביישפיעל, בענייט נעווארען מיר וועלען אבער פרענען
דער אטאליגער געזעץ, אז דיא רבנים• מוזען זייערע פאות'ן אונטערשניידען, וואלטען
� דאן דיא 'רבנים טיט אזא נרינגען מוטה אונטערגענעבען ? וו^לטען •זיי ראן ניט זיף
אנגעווענדט דיא נאנצע קראפט פוןי זייערע גמר|א קעפ, אבי נור דיא פאות'ן צו רעטען?
� פאות'ן הארבעה, וויא אונטע1�שניידען דעם גע איז דען אונטערשניידען דיא
פאה, היילינער, ?וויא י וויםען ? איז רען רער געוויסען, וואם ליענט אין דער רבנישער

� דער געוויםען, וואס ליעגט אין' דיא רבנישע פפליבטע פאר'ן כלל אידען ? 
דער כלל אידען אין רוםלאנד שטיקט *ייך און ווערט דערשטיקט אונטערן יאד
פון דיא שרעקליכםטע גזרות; ער געהט אוים !ממש אונטער דיא אייזערנע האנד פון
דער ערגסטער אנטיסעמיטישער רעניערונג. און ווען דיא בעסערע אידישע קינדע•�
זיינען זיף מוסר נפש פאר-'ן כלל און קעמפפען, צוזאמע* מיס אלע אויפנעקלעהרטע
רופען זיך אפ אויול דעם דיא רבנים � כריסטען, דיעזע רעגיערוננ צו פערניכטען, ראן

טיט אזעלכע לינענס, זלזולים, בלבולים.
; דיא מעשה איז אבער, וואם רער כלל אידען זעהט זיף ניט און ביי דיא רבנים

עם זעחען זיף אן ביי זיי נור דיא ווייניגע נבחרים, דיא תקיפים, דיא בעלי דעה אין-

יהל, וועלכע קענען אימער נעבען דעם רב א נוטען צד, וועלבע קענען איהם אימעי
, און דיעזע גבירים און �געלט, א שעהנעם רה"ש. אונטערטראנען אנשטענדיגע רגל
עקיפים ליידען זעהר ווייניג פון דיא גזרות אוון רעם שווערען יאןן, זיי האםען דיא
זיינען אימער בע- ; זיי ' רעוואלוציאנערען און דיא אונצופריעדענע טהיילען פון פאלק

? פון רעם דיי? צו לעבען £ נוטען טאנ, צוזאמען מיט דער רעניערונג, אויפזן חשבון
ארימען, אויכנעזוינענעם פאלה.

� מיר האבען געזאגט, אז דיא אלטמאדישע רבנים זיינען אויפיריכ"טיגע, עהרלי

� רבנים, וועלבע חאבען נעשריבען רעם אוי&רוף, וואלטען זי . כע מענשען. דיא זעלבע

: וועז פיעלייכט םוסר נפש נעווען, אין צייט פון א מרה, אפילו על ערקחא דמסאנא

� דער רשע וואלט פון זיי פערלאנגט, אז זיי זאלען אנדערש פערבינרען דעם שוך, וואל
טען זיי גיכער געשטארבען און דעם רשע ניט נעפאלגט. גענען דיא אידישע נבידיפ

און תקיפים וועלען ויי אבער בשום אופן ניט .געהן. ראם איז דער רעזוילטאט פון רע�

; רבנישער ערציהוננ — דיא ערציהונג פו! עסעןן "טענ" און !*לערלי י ערנידערוננען

ראם איז דעד רעזואטאט פון דער רבנישער לאפע אין דער געזעלשאפט — דייא לאנע
פון אבהיינגיגע מענשען, פון מקבלים.

ווען ?הינטער דעם אויפריף וואלט געשטאנען דעי קווארטאינער אליין, דאז

וואלטען דיא רבנים פיעלייבט געשטארקט זיר )און ארויםגעדרעהט זיף. הינטער דעס

קווארטאלנעם זיינעז אבער נעשטאנען אףיןי דיא אידישע גבירים און תקיפים. דיא

עפאלעטען, דיא שפארען, רער שווערד זיינען טאקע םטראשנע זאכעןןפאר דיא רבנים;

�זאק. און דא ליעגט ראם נאף סטראשנער איז אבער פאר זיי רער איד}שער געלט
אומגליקליכםטע פאר דיא רבנים און דיא רבנות.

דיא רעוואלויציאנערע בעווענוננ, וועלכע געהט אן אין דיא ^ידישע שטעדט,

�יא אידישע[ אזוי וויא גענעז קעמפפט ניט נור געגען צאריזמוס, זאנדערן א,ייך געגען 

�זייגער. דאס איז. אויד א כעוועגוננ פון דיא גוןויסע מאםען פ*ן דיא כריםטליכע בלוט

פאלק. און אויב דיא רבנים שטעלען זיזי געגען! דיעזער בעוועגוננ, !דאן שטעלען זיי

זיף געגען גאנצען פאלק. און אויב דיא בעוועגונ: האט פריהער דיא ןרבנים, אלם פא�

לעהרען א
י
ליטיש אונשעדליכע, אויסענגעלאזען, ראן וועט זיא אבער איצט זזי ערק

טלחמה איבער רער גאנצער-ליניע.
*

�  
* *

דיא רבנים, וועלכע שטעהען אימער ביי רעם אלמעכטיגען אי-ן חימעל, האבעז

זיף איצט געשטעלט אויך ביי דיא אלבזעכטינע אויה רער ערד, און דיא שפיאנען און

זשאגדארמען פון דעם רבונו של עולם האבען נערייכט דיא האנד צו• היא שפיאנען און
זשאנדארמען פון דיא בשר ודם'כ, דיא צארען און דיא קאפיטאליסטען.

 חברותא — אזוי טחוען אויר דיא נלהים פון
 י
דיא רבנים האבען דא א נוטע

� ; .דיא קא איינפאכע טשינאוונןקעס : אלע טינים. דיא פראוואםלאוונע גלהים זיינען

טחוילישע נלחים פלענען פריהער בונטעווען גענען רער פראוואםלאןונער רעגיערונכ

� י• און ניין אין סיביר. חיינט זיינען זיי געווארען בעלי תשובה. און ט^ט פרוסע, פער

ענקער
י
V גלאצטע אוינען שטייהען זיי אללע, אין ריהרענדער הארמאניע, ט^ט דיא ה

פון פאלק.

� הינטער דיא' פראוואםלאוונע און קאטהוילישע גלחים שטייטיאבער א גוואל

; זיי קענען ריזיקלען. ווער שטייט, דאגעגען, חינטער טיגע אוננעהייערע מאבט
דיא רבנים?

� שמדן זיף . דיא םטאטיפמיק פין שמד ווייזט א.ינ^, אז היא רייכע• אויןען

'גיכער אויס, אז זיי פאלען ניכער אפ פון יודעגטהום. ראם זעלבע קומט פאר ביי

� אנדערע פערשחלאפטע פעלקער, וואו דיא רייכע קלאסםען ווערען גיכער פערשלונ

נען פון רער הערשענדער נאציאן. און אויב ריא גרויסע אידישע טאססען וועלען

פערהאסען און פעראכטען רעם יודענטהום און זיינע פארשטייער, ביי וועמען וועלען
ראן דיא רבנים בלייבען ?

�דער' י טיר ווייםען, אז אונזערע ווערטער וועלי^ן צו דיא רוסםישע הבנים ניט 

גרייכען. מיר האבען אבער אויך אין אמעריקא רבנים, וועלכע זייםען דם שונאים
� ריא ארגאניזירטע ארבייטער, וועלכע ליגען אונטער דיא פאנטאסעל פון דעם לעצ

 י
�םרעזידענט, סון רעם לעצטען קאקרוטש באס. טען שוהל

א היגע צייטונג האט ניט לאנג אויפגעחויובען דיא םראגע, ווארום זיינען דיא
רבנים אזוי שפל. סיעלע רבגים האבען זיף וועהען רעם אויסגעשפראכען. צי חאט

זיף אבער כאטש איינער פון זיי פערטראכט יוועגען דעם פאלגענדען פוניוט:
� דיא אידישע גבירים דארפען ניט דיא רבנים, און דיא אידישע סאלקס
� מאסםען קענען זיי אויך ניט רעספעקטירען, כל !זמן זיי זיינען בערייט צו םערשא
� ' ויי רעפרעזענטירען, פאר רעם ער חתורה, וועלכען בערן זיף אליין און רעם כבור.

שטען, בעסטען קאפיטאליסטישען טאפ לינזען. |

א• ליעסץ.

*�  �  

� 0 ן ; ן
אונזערע1 רבנים. . . . י

�  
 י
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� דוכנער געווען א איז רער 
טאציאליסש ?

פון אלע קלונע טשלים וואס איד
� תאב נעחעדט און געילעזען פון דעם דוב
:ער מגיד (געהערט טי ין איך פון אנדעדע,

ניט פון איחס אליין, נאטירליך) פון אלע
זיינע םייחיגע און טאלאנטפא^ע דרשות
געפעהלט טיר איינע אם בעטטען. עס איז

� א גאנצע קייט טיט פשטלעך און דרייד
לעך, אייגענטליך, אבער 1יי נעהען אלע
צו איין פוגקט, און איך וועל דאס טרייען

אזוי פערקירצעז, אז עם זאל זיין פליין
און דערעיקר זאל ניט פערלארען גע.�ן.
ווער זיינען דאם דיא, וואט פליהען

"
וויא דיא טויבען• צו זייערע פענסטער ?
אזוי שטעהט אין פסוק, און דער דובנער
�צו ערק^עהרען .; מגיד .הויבט דאס אן 
ערשטענם גיט ער אן אינטערעסאנטען

�ווייז משל, און דערנאך קומט ער ביסלעך

�צו. דער ערשטער צו צו העם נמשל דער

משל איז •א גאנץ פראםטער עסק : ביי

א א-דענע איז פערפאלען געווארען א

!זוהן האט זיא איהר געזוכט און נעזוכט

און גיט נעפונען. א פאר טעג שפעטער

איז זיא גראד אריינגעגאנגען צו איהדע

דיא הוהן גיט א קוק —
י
א שכן'טע ; זיא

שטעהט א צוגעבונדענע' צו א טיש. זיא

'ד-א טענה'עט עם אי^איהר הוהן, אבער

.זיא האט שכן'טע לייקענט, און שדייט אז

דיא הוהן געקויפט ביי אזא >},ין אזא

� פויער. וויא זי* חאלטען זיך אזוי אין קרי

נען און טענח'ען קוטט אריין א טאו, -און

זאגט ער חאט א פלאן וויא אזוי אויף'ן

דערגעהן, וועמען'ם חוחן דאפ שטעל צו

� איז. הקיצור, ער האט דיא הוהן אבנעבונ

רען און נעעפענט דיא טיר און דיא הוהן

האט זיך גלייך געלאזען לויפען צו איהר

ן גע�
י
פריהערדיגע היים. פון דעם האט טע

זעהן אויף קלאהר אז דיא ערשטע פדוי

האט געהאט רעכט. אי טא וואס זשע האט

דאם צוטהאן טיט .דעם פסוק וועגען דיא

טויבען ? טא הערט זשע פריהער נאך א

טשל טיט נאך א פסוק. י •

עם זייוע! דאי פערשיעדענע נעצע:

וויא צו •באפען לעבעדינע בעשעפענעכע:,

זאנט דער דובנער. פוינלעך לטשל כאפט

פיט ידעם וואס טען שיט אין רעם , טען

נעץ אן קערנדלעך און זיי קופען• פיקען

ביז זיי פארקריכען אזוי אז טען פאי!ט

זיי ; נרויסע היות וויעידער כאפט פע;

גאר אנדערש : טען גדאבט אויס א טיע�

פע גרוב לעבען דעם ארט וואו ז�ייער נארע

נעפינט זיך ; דיעזע 'גרוב דעקט טען צו

פון אויבען טיט בלעטער און גראז, זא

ראם עס זאל ניט קענטיג זיין אז דאכ

איז א נרוב, און דערנאך שלאנט טען

� טען יאנט דיא חיה פיט שטעקענכ און

ין אין בייז ארומלויפענדיג פאלט זיא אריי

גרוב. ראם איז דעד טשל, און דער פסוק

 "דעד פיינד האט
דערצו איז פון תהלים :

� .צוברצ נאכגעיאגט םיין נייםט און האט

כען מיין-נאנצען לעבען. איך בין געגליכען

ן א צו דיא וואס נידעריגען ארונטער 

רפון איז
י
נרוב אריין. און דער נמשל דע

אזוי :

רער יצר הרע האט צוויי מיטלען צו

ברייננען דעם מענשען צו עבירות ; איין

� מיטעל איז ד; רף רייכטהום און דער אנ

דערער טיטעל איז דורך אריטקייט. רער

וואם איז זעדר רייך איז א הולטאי ; פין

צו�פיעל וואוילטאנ טהוט ער וואס אי;

בעדא� קאורט שטעהט און בעעב'עט און

בעוועט ריא ארימע ; און אריטקייט

� צו אלע שלעכטס ; מען ניט בריינגט אוי

� על
' דיא אריטקייט און עלענד פון זייערע

טערעז וואלטע! פיעלע פון. דיא היינטיגע

�םרויען נע*] נאכט גנבים אדער שטראסען

ווען אנשטענדינע מענשען ; דאס איז
� פונקט וויא טיט דיא צוויי. נעצען :' איי
ניגע ווערען ארייגגעפאקט אין רעם יצר

הרע'פ נעץ פיט נעשמאנןע קערענדלאך,
דיא אנדערע טיט דיא טיעפע פינסטערע
גרוב פון ארימקייט ; אבער דיא ארימע

מען פאריאגט און מען
האבען א טענה : "

פערפאלנט אונזער גייסט, אין א טיעפע
�נט וויא קען מען פון גרוב ליגען טיר, היי

אונז ערווארטען מיר זאלען זיין נוט.

איך !זאב
וויא אין ישעיחו שטעחט י: "

� געלייטערט טיט זילבער רייכקיימ, דיך
� �טיגעל פון אריט נור אין רעם .שטעלץ

קייט האב איך ?דיר אויםנעפרופט� ;

� חיינט וויא קען טען ערווארטען אן ערחא
בעגעם ליכטיגען לעבען אין אזא טינעל,

אין אזא פינסטערע נרוב ? זאל נאר וועין

בעסער אוין* דעד וועלט, זאל טען. נווי דיא
מענשהייט פו! גרוב ארויםנעחמען, דיא

נעצען זאל טען נור פערניכטען, דעם
מען אויסהערען צו' מע^שליכען 'גייםט זאלי

פערפאלגען — דאן וועט דיא טעגשדייט

� זיך גלייך א לאז נעטהאן צו די אטת'ע אנ

שטענדיגקייט, עחרלייכקייט, טעגשעד

ליעבע.

' אויר טרייט און שריט הערט _טען אזא
י
� טענה : "וואפ, איהר זייט א סאציאליםט 

א.יד.ר ווילט אז טענשען זאלען לעבען וויא

ברידער ? ראם קען מען קי ין מאחל ניט

אויכפיהרען ! דיא טבע פון רעם מענשען

איז צו ציחען נור צו זיך , צו זעהן וואס

טעהר אריינצוכאפען, און רעם אנדערען

א פיםעל אונטערצושטעללען וויא העי

 "יערער פאר זיך
איינגלענדער זאנט :

און זאל רער טייוועל כאפען דעם וראם איז

פון חינטען�.
,וויא איחר זעהט אלזא איז דא אזא
מין דעבאטע : דעד סאציאליסט שרייט

� אז דיא טענשהייט בעלאנגט צו עהרל*כ

� �ליעבע, און דער נימ קייט און ברודער

� םאציאליםט טענח'עט, אז דיא מענש '

חייט . בעלאנגט צו ננבח אין

� קנאדי און שנאה. קוטט נזלח, 

צוגעהן רעד דובנער און זאגט: שא,

קינדער איך דאב א טיטעל צו דערגעהן

וועד פון אייך עם י האט רעכט. דיא הוהן

איז צוגעבונדען; דיא טענשחייט ליענט .

�דיא טיעפע פינסמערע נרוב ; בינט אין 

אפ ד*א חוחן, בעפרייט דיא םענשחייט,

וועלע; טיר זעמן וואחין זיא וועט זיך ראן

 "כי אליך
לאזען געהן. זאנט דעד פסוק :

נשאתי נפשי" —י גוואלט צו דיר בר,'�

�ליעבע און יושר ציחט טיר פיין דעוד

דיא פענשחייט, — ?לאזמ י גייםט, שרייט

פיר נור ווערעז פריי וועט איהר זעחן וויא

� איד וועל א פליח טהאן צו דיא גלייכ

�  "ווער זיי
חייט פיט היא בדודעהליכקייט.

� נען ראם דיא וואס פליהען צו ךיא פענ

פטער. צו דיא ליכטיגקייט, פונקט וויא

�א פענשהייט איז חוב, טויבען ?" ד

שרייט רער דובנער י

� אין אן אנדער.-ארט חאט דער דוב

� ;ער אן אנדעד ברילליאנטענעם משל ווע

גען רעם זעלבען ענ<ץ.איינענטליד. דיעזער

טשל איז א םעשח וואם חאט פאסירט

�אכטאנ שבת אין אמעריקא, אבער איבער

איז אויף א שבת, און דערומילע לאטיד

האבען ?אין זינען דעם היינטיגען דרוש

אז דיא וועלט טוינ היינט אויף כפרות ווייל

אייניגע וואלגערען זיך און הולטעווען אין

דיא. נעצען םיז צו פיעל רייכטהוס און
דיא 'אנדערע ליגען אין דיא פינםטערע

גריבער פון דלות ; אבער אז ראם אלעס

וועט אבגעשאפט ווערען וועלעךמיר אלע

זיף א לאז טחאז וויא דיא טייבעלעך, צו

ליכטיגע פענסטער פון. פרייחייט, דיא

גלייכהייט און ברידערליכקייט ; ובא

לפראלעטארישיאק גואל.

דער פראלעטארישקער מגיד,

I . .דיא םדרה

� קיין געשריעבעגעי לאו, אז טען טאר
גים לאכען איז ניטא, נאד א רדיפה אויז*
געלעכטער האט זיך אננעהויבען צוזאטען
טיט דער ציוויליזאציאן. וואס העכער
� סענשען חויבען זיך אויפן לייטער פון צי
ווילזאציאן, אלץ מעהר םערשורנדעט חנו�
� פיינערער געזעלשאפט ועלעכטער. אין דעו
�ערט א געלעכטער נערעכענט פאר זעחר � ו
ודאולגאר, און ווען איחר טרעפט איינעס

פון יענער נעזסלשאפט וויא ער עפענט
א מויל צום לאבען וועט ער זיך פאר אייך
עגטשולדיגען צוואגצינ טאל אזוי וויא ער
י.אלט אייך טי יורע וואס געטאהן טיט
דעם געלעכטער. זעהט איהר, א שמי יבעל
איז ניט פערבאטען, עס טאכט ניט אויס,
צו א טייויעלשער שטייכעלע צו אן אירא�
נישער, אייו* דעס דאח* טען קיין היתר ,
נ ט חאבען, איחר טאנט שפייכלע! פיעל
איחר ווילט. נאד לאכען פיט א פולען
מויל — הס פלהזכירי פון אזא שאגרע
וןעט פען דך קיין מאהל ניט אבוואשען.
אין דעד קלענערער נעזעלשאפט האט
טען קיין איינענעם שלחן ערוך ניט פון
� אזעלכע דיניט; דא זעחט פען נאכטאנ
צען רעד דעכערער נעזעלשאפט און טען
איז שטארק מקפיד או מען זאל פון זיי
� חם ושלום ניט אבשטעחן. און וואם אנ
בעלאננט צו דעי ארבייטער קלאםע לינט
לאכען גאר ניט אין זינען, דעד ארבייטער

איז דורכנעדרונגען מיטן קלאסען קאמפר
און ער נעפינט זיך ניט אין אזא מוטח,

אז ער זאל קענען אפט אויסשיבען אין א

געזונדען, פולען נעלעכטער און בינו לבינו
דאט רער עולם פערגעםען צו לאכען.

. סאלי, א בעריהפטער דר. דזשייטס

וואשינגטאנער פםיכאלאג, איז געקוטען
צט בעשלום. אז א םאנ וועט קוטע! ודע!
פענשען וועלען אין נאנצען פערגעסען וויא

צו לאכען. נעלעכטער וועט נאד בלייבען
פאר קלי/נע קינדער. פאר דיא נידרינערע

חיות און פאר ווילדע פענשען, ויעז זייל

רע ודיםע זיענער וועלען ניט זיין אדום

זיי.
�טברח חאט דד. און עיט קיין בויך

כאלי אונז דערצעחלצ^ ניין! ע� חאט נעל

 יער האט
פאכט לאננע בעאבאכטוננען אוז

� אויסגעפונען אז דעד קוואל פו! פענשלי

כעד פרייליכקייט ווערט אויסנעטריקענט

און דעד געזונטער געלעכטער וועט באלד

ו,�ער( א זאך דעו� פערגאנגענהיימ.

- אריפע טענשהייט 1

� וויא טרייערינ דארף זיין א פענש

חייט וואט קען ניט לאכען. א פענשחייכ

� פיט אויםגעצוינענע פנים'ער, מיט איינ

� נעזוכקענע אויגען, מיידלאך אחן חךגריב

לעך אין דיא בעקעלעך און טהעאטערע

א הן קאטיקעד.
ביי וועלכען קאטיקער וועלען זיך

גאר חויבען דיא פיס, ווען דיא צושויער

וועלען זיין שבריגנען ניט בעגלייטען טיט

נעלעבטער ? וועלכער קאפיקער וועט נאד

וועלען ערשיינען פאר א פובליקום, ווע!

ער ווייסט, אז דאס פובליקום ו ועט איחם

� ניט בעגענענען טיט א שאס פון געלעכ

� � ? •זיינע הטצאות וועלען ראך פעד טעו

פראהרען וועדען אויף זיינע ליפען, ווען

ער וועט דערזעהן דיא קאלטע פנים'ער פ-ן

דיא צושויער.

און נאך אפאל אריפע פענשחייט ! .'

א צייט איז געווען ווען טען האט דקפ

פענשען אויסנעצייכענט פון אלע חיות

� וועלט נאר דעדפאר וואט עד .דעו פון

האט געקענט לאכע!. איצט לאזט זיך גאד

אויס אז חיות קענען לאכען און דער מענש

פערגעפט וויא צו עפענען א מויל פאר א

געזונטען געלעכטער. יענע צייטען, ומן א

מענש .חאט געעפעגט א פולען טויל און

�חץ� אויסגעשאסען טיט א ברי יטען ,חא

חא" זיינען שוין םערשוואונדען. אסילו

 "חא�חא�חא"
רעד קלענערער נעלעכטער

ביי וועלכען דער בויך פלעגט זיך אז5י

טדייסלען, איז אויך געוואדען א יקי

הפציאות און טען ?עז איהט נאד טרעפע;

� אין טחעאטער. רעד נעלעכטעד איז נע

� 'ווארען עפעס אזא דראכנינקער, אזא את

בעדייטענדער, אז עס איז נאד פשוט מאים

�חי" איז דעד �חי  "חי
איחס ?צו חערען.

געוועחנליכער נעלעכטעריל, וואס מען קען

נאך חיינטינע צייטען תע�ען פון מיירלאך

� וואס ווילע! שויו אומכייטען זייערע סור

צע ק<יידלאך אוי1 לאננע.

און יאכען איז דאו נעווען א נוטע

זאך. איך זאנ געווען, ווייל איך פערקאז

זיך אויז* דר. סאלי און נלויכ, אז דעד

נעלעכטער ווערט סערשיואונדען. דער גע�

� לעכטער האט ערלייכטעט דעט סע.�טשא

� דעטען, אננעלאדענעט טארך, אדייננענע

כען פךישען לעכען אין דיא אויטגעפא'

טערטע נליעדער, ערפרישם דיא אננעצדי•
נענע נעתועו און נעטאכט דאס כלוט ציר-

קולירען גיכעד.

ש
ניט אופזיסט האבעז דיא איטע י..�

אונז נעחייסען לאכען. יאבע; א- ג-..י.

�יי-.. � �עם פע צום פאגען, עב חעיפט 

>>� און 'פון לאנען וועיט מעז פעט

דר. ראביגסאן האט זיר איי� בע-ען-

^
�אנע יי• י. � �^?� פ טיגט פיט דער וויכטי:

;� �"ייייןן כעץ און ער איז נעקומל צים צ

^
<� י שלום, אז פאגבע הינד ינענע; בעב

כעז וויא פיגנשעז.

.,..�  •":� � האס איז אפילו א :עיי�

� 'א פאי�ט :י":2 דעם בהיר היצורים. נא

�ך א פאקט, פון אפת טא� פעל גימ אנמ

טען.

-- � �ט ע � דר. ראבינבאן עיייע

"V� ':� ? ��> � געלעכטער פיז ייני איי 

געלעכטער פון עדוואקםענע פע;-.� א-

זיי פעישטעהען זיך אוי* שפאב :ע:;•

�אט :ע^כט  �>� יייא אלע אנדער1£ היות- 

5̂ � �. "אב  �י�- .עקפפערימענטען מיט א 

�ני�אי• � אי בעלאנגמ צי א וואשיננפאנע

... � א• דןר . יער און האט אויםנעפינע

•<א �  � בעכע ' � האט נעקענט לאבע; א :

דיא פני פון נייפאי�ט.

$ � דר. סארי יאט נעפאנט נצ

�ך � �צצ איכע  �.� �ענט ענטרעקוננ, אז גע

�":םינ; ופופט פון מייל צ* ייא אי"�ע; 

� פיט -א א- � צייפעך לאבען פי� פע

�י:7: '�צ• �"�א א נע,, וויא טיט^ מיל. פ*ט 

� �יג:•; נע�עבםכ �שיע בע; פיר זיעבען פע

�:י  � �צבע: טי� ב וועהרענד� פיט'ן פ"י 

פינוי פינים.

�^ה דאב יאט י� באיי ?*י(ייז :?צע
 י

� ךן �ע:ט א•� � האט נעצעדיט  און אז ע

�צ� א^ש  � אויף אידים פעילאזעז. ע

�ע בדיד �אטען, 'ד<יבע ווייזען 'ע אפא

 '?�<: פץ
נוננ פון דיא טוסקולען ב,,

5̂
;
או; א^ע לי גע בעי"�ט - נערעבטער,

. זיינעז דיין וויבענשאפטליכע.

� אי* נעווען, א"יךעך י7ר און שייע

�ניע; פי פייל. . איז פ^�שי.*א געיעבטער

� א לגא2עז ק"י -עז האט ע דיא איוי .̂ אי

ער האט דארפילן פעהי א פניב פין חוזע

ף אזא אופן איל ניט י •פ ז^ך או און 

טאג ווען דיא פענשה"ט. ותש וועיען א .

� ?� נענב '*עלעז  �ננ לאפלאזע ראפע. פע

� ?זיין, :אבע� ל*• וועדע; זיין פאלפפ אוי

�בליימ! �פערננינענפ, זיי וזעלע .פע בויי

אינעוויינ*ג אין טע! ויעט קיץ ציימק פח

ז פנ•^ �ן א"�י זי< ניט מא-<! לד

איז גאר ניטא סיי' פ:*לה צוריק זי�
קעהרען דיא פענ'שה"ם צו רעד :*?יעמד' י

צייט פון לאבע; ?

י לאנפ אל גייז. דר." פאל

� � קלא �ע .כל זפן עפ עק"פטי�ט 
�צפנינ: אל פען�קאפפף! איז ניטא ק�•; 

דעד נעלעבפער זאל צ-�� א"פלעגק*,

עדקלעהרט ער.

נאד דאפ איז א: איפ"בטע 52�

�אנ1 �7ט  צווייפלוננ. דעד קלאיכענקאפ£? 

� ט>נ הד.. נים נעדוי^�ען. עם קופפ דע

פענשען וועלען אויפהערען צו ז*" א"ר

�יכ"ז" נעטחיילפ אין אויסבייטעד או: •א

�ת �."נ~  בייטעטע און עם וועט זי� אנ
הער'ן"אפט פון עקאנאפישער ;ל"בר.י*5

וודאדיטיר קא!�לאדענקא'ס י.*ב*דע*^
/ 
י שטיל און אהן רעש איז איבע�נמר

�פ פיז<ומ� אין יופלאנד דעד *ובילעא .גען
�א. וויא עפ .�"•*פ *'פ דיפיר קא�אלענ

�פ�יד. .איז דיא יעניעדינג' ג*פ שטא�ל צ
�יא דד&ר דען פיט דעד ט^עטינקייט טון  י

�ד. � שפזר פער פאד פדיידייט אין זיבט צ
:� � וויא-ווייט זיא קען, ז"ע�ע '2:

וולאריפיק קאארלענלא "ע�פ :ע�ר
*~ � � א"נעב :'� בעט אי! י�פלאגד פא
�עשע. � קע; גיס  בעבטע בעלעטריפטעז. ע
̂רהס ו פון ארבעל קיין פק�צען, עפ פעד
�פ-פ יי" היבשע צייט ביז דאפ 2י�-

' �זל" ווארט ז*ך אןיף וייגע ,, ""�י ;*� 
�צע-, •?�א :ד � פאר זיינען אדע זיינע פ
קליבענע פעריל. נאה ער האט "� '"ך
�ג *� . ע�  � �אל-.' ,בענונענט פיט'ן שר� יבעל 
=?� .א לעבעדיגען אנפהי�ל אי:  נענופען
האטפוי פאר פדייהייפ אין איל מדן וזי*.
פיב- את.זי ;** נעוועןפעישיקט פאל.
�*נ* � פל ;� �ע� קאלפ � פי;  דיקקעה.�ענדינ זי

�עמ• האט ער זיין טדעט*גק**ט פא�פנע
דולאדיפיר קא�אלענלא אי' :ייץ
:י ע;ט^לט ~� דער ערסטע�, .ןיה̂ 
גדויסען רוסישען טאלאנשפאלע"� ש�"מי
גארקי. ער האט ארוים;עשיע£- >?%''""
�דעי� סינכטערניס א.-ן נעגעבע' ""� פון 
רעם ערסחען שפויפ אין דעך • 7י- *

. ?אלעני^א >י-י ;;•יל  ̂
 אין

ליטעראטור.
�זנ£ דער ערפפעה, .'ואפ האט ;ע� אפ 
מוטה צו פראטעפטירען פיט 8 מין
שפדאך נע;ען דער רוטי'שער %,-.*•?'*"*?

3'
""

�ך אכנעש.*א5זגי " וועלכע האט ז

/
נעהסען דעס געניאלע! מ'�יינע* י4"

צווישען דיא '.אונששע�בלימ" יעישא
V. *V: ?-#00 ©אס נאדקי האט גי:'.

נעוועז גייס ?אליצ"ס5מן "*כלאני
7� וולאדימיר לאראלענקא אי' יע* 
3̂ דאקטאר פון דעם כע.;,יא,עסען ^•-

_ ^  
'שורנאל "רוסקאיע כאכאטבטי-�א"

^עאזס שח ז"ן ציםע�א"^
. דן1ר ,וכ

טחעטיגקייט איז ;עו.�ען טיט * מ* י
וןימן ן1ןדיק א.ן א,ז אדיבע�;ענ*י''3

זעחר שטיל' ,.,
ציוי'אען ןייכע וועד7 ;עם•;ט

אויך דעד ,בלעחןר מוזימנט". ;*"
וועלכען דיא לעןע� פין .%1�."ע-טכ י

נען שוי! כעקא;נ4

וועט דיא מעגשהייט
לאכען? צו אויפהערען

י. דער לכנה'ם זילבער שימטער

; דורך דיא גרינע צוויינען קריכט

� אויף רעם גרינען גראז זיך פלעכטען

'גרינע קווייטען אוים פון ליכט..
— 

: .

'
? � ' י!

. זיםם געווירציג איז רער ריח

פונעם פףשען חיי ארן נראז,
אויש ריחות אבער שפירט זיך ו

עפעס אנדערם, כ'ווייס ניט וואס..,!

ארייי אין דיא נשטח / 4 קריכט-

� חאנד - און. טיט ווייבער סאסעט 

� * טאלט אין טח פאנאראטעם  •

פינזעלט דארט א צויבערלאנד.

| פאללט ארונטער ווי א שלאפטרונק..;

איך אלליין ניט טראכט, ניט קלעחר,

וואט איך דענק איז גאר ניט טיינע—

ס'חלוטט כלויז דער גייסט פון נאכט... . י

דענווער. '
̂  יזזואע *

זוממער-נאכט.



ןז"ן קינדהייט און יוגעגד און וויא אזוי
ןר איז *ןקונזעז גו דעד מדרגה זנו זי י ז א בעל
מנימזוןא "?*סמען" און ):וויי וויישע סייד.)

פון א. ליטווין.

זיין גאמען איז נעווען אייגענטליך—
עעפע. נאד דאס האבען שוין אלע לאנג
�ער אליין האט שוין מדנעסען. אפילו 
; אןיך כטעם פערגעסען זיין איינענעם נא�

. .וועד עם חאט-איהם נאר געקענט, הנן.
האט איהם .נעקענט בלויז ביי דעם נא�
קעצעלע". אפילו זיין אייגענע ווייב

מען "
האט איהם ביי קיין אנדער נאטען ניט
.עמפען, ודא קעצעלע — ווען זיא איז
I ניך ;עןיען אין א גוטען חוטאר. בשעת

I זיא איז אבער געווען בייז און צארנדיג—
\ און ראפ האט געטראפען ניט זעלטען,—

� דא איהם פראםט רופען — שליט פלענט

כלל.
קעצעלע" האט ער בע�

דעם נאמען "
� ?וטען נאנץ פריה, נאך בשעת ער איז ;ע
ויען $ קלייגער אינגעל און איז געגאנגען
? אין הלמוד תוהה. געקהוינט האבען אידם ?
פיט רעם דאזינען טיטעל—זיינע חברים

�תורח קינדער. —דיא איבערינע תלטוד
שעפע, אדער שעפקע, וויא טי חאט
י איהם לכתחילה גערופען אין תלטוד תורה,
—האט נעהאט זעהר א פראםטע קאפ צים
�שטיק, איז דאם לערנען, אבער אויה שמד
•עןןען א גאון. ווער און וועםעס ער איי
.יעיוען — האט קיינער אין תלפוד תורה
ניט נעוואוםט. קיין טאטען און קיין פא�
ימן, קיין קרוב און קיין נואל פון איהם
האט טען קיין טאל ניט באטערקט. 'ואו
� �וואו ער האט גע ער האט נעטאנט און 
נענטינט האט טען ניט געוואוםט. קי*�
� ווענען רעם ניט נעקיטערט נער האט זי
און, דאנט זיך, ער אליין אויך ניט. ער איז
� ? איכפער אופנעלאפען נאקעט און באר
וועס, איפפער האט ער געכאפט פעהד �
�ן'פ ^בי'ן, אבער איפפער איז ער ללעפ פ
געווען צאפפעלדיג און חדוח'דיג. נאנץ
אפם פלענט פען אידם זעהן האלטענדיי
אין טויל א שטיק שווארצען ברויט, אפאל
א זויעדע אונערקע און שטאפענדיג עס א*;
דינע אוואיעם, ביית באקען פיט פשונה'
�שחורה'דיגער רבי האט אז אפילו רער פרה
� זיך ניט נעקענט איינהאלטען פון געלעכ
סער קוקענדיג בשעת פעשה אדה קעצע�

לע'ס פנים.
פאצאפעט" ריא ברויט מיס

וואו עד "
דעד אוגערקע ראט קיינע� ניט נעוואוסט—
נאד יערער איז געווען זיבער, אז קעצעלע
� קרינט" און ןועט קיי; מאל ניט זיין הונ

"
�יב נעו

וואם פיר א שמד'שפיק אין תלפור�
לערה-חאפ זיר ניט אכגעטהאן — אי; קע�!
מלן תפיד נעווען רער ערשטער. ער האט
אמר נעקענט אנשטעלען אזא ? רחפנות'�
די: פניפ'על און פאבען זיף א ימעד אזוי
� וע'עו�אטע, אז דאס רוב פלענט ער אב
� ?וטען נאד פיט עטליכע קניפען, אדע
�וקענע קלעפ ביי וועלכע ער פלענט פיט ט
דיגע טענער, ארדסלאזען אזעלכע ?פשונה'
אז נא נץ אפט פלענט זיך דער נאנצער חדד
צולאבען און רעד רבי, קוקענדינ אויר ליי,

אייך.
� �עבטע קונץ איז אבער בעשטא ז"ז 
נע; אי; נאבפאבען רעם קול פון אלערליי
זכןונינע היות און בהפות. נאד בעפעד
. פון צלע .האט ער נאכגעפאבט קעץ. ער
איז געווען אין רעם אן אפת'ער ארטיפט.
ער האט-געקענט נאכפאכען וויא א קאץ
� אן �טעט, בשעת זייא שטויסט זי בי�ט
� פיט אן �ונד, ווען זיא רייכט זיף טיפ א 
�על פלייש, רועי . *נדער קאץ איבעד א ש-טי
� ; ער האט נעקענט נאכפא זיא פיאיקעט
נע; קליינע קעצעלאך אגן ?נרדסע סעץ.
עד ראט אייך נעקענט נאכמאכען וויא צ
� מיט א מויז און ז. וו, �אץ שפיעלט זי
� � האט עד דאפ בעקומע; דעם ט דערפאר

"קעצעלע".
טיל ?

� ער איז אבער אויך נעווען א מייכ
� בער נאבטאכע; הינד. זיין שעהנכטע פאר
: וויא א הונד באפט *מלינג איז נעווען
פייענען. דיא דאזינע פארשטעיוננ האט .
�בשפעטעי ניט איין מאל געראטעוועט � א

פו; רינ-ע-יטיידט.

תלמוד תורה 'האט זיף קעצעלע אי; .

אבנעוואלנערט ביז 14 יאהר. רעדנא� ן
!�  "פאפעטשיטעלעפ" אב

�יא . � איים יצבע

�ר ן �איכה. ער האט כפ גענעבע; צו א בעי מי
 דויכגעי�אנר�עוועט איי; ווערקשטאט נאך ?

.י

דעם אנדערען; נעווען ביי א יטוםטעי, ו

:" א שניידער. ביי א באנדער, ביי א
� י סשעפי�עי, נאד ערנעץ איז ער ניט איינ
פנומן מעך� ודא צוויי, דריי פאנאט. ניט

! מאט עי יאט ניט נעוואלט — נאר זיינע
1 מגי יצבע; זיף :יט נעהלעבט צו קיי;
� פי�ענט זובען פיט כל• �בייט. ע א
^נחבולוח .אז דעי בעי� הבית, אדער דיא

! ' טע זארען איהם ערגעץ שיקע! י כעי הבית

I ליחות; עי פלענ6 פשוט ניט הענעז* *
איינייצע; איז מאבטערפקאיע.

I ,עגט מען איהם ערגעץ שיקעז � ; .פי
שעה י 58ע* עי 'עיי; הומע^אין דריי, פיעיר

,
איום.

�ע. וואס איז מיט דיר פיר — העצעי
* ףיאנ י וואו פיוטו פארפאללען געווא�
יעי אי! שווארץ יאדרען?~פרעגט ביען

אייים.
ן איז שוי; תמיר  לאי ביי קעצעיע'

*$מ1 א תירוץ אניעגרייט, א גיאטעי,"

א! אבגעטאיזטער, און פי האט סיט אידם

• ןיי ניט גזדיענט פאכע!. עס האט איהם
יט 3'ליאימען היין קללות, ניט היין קלעס,

;
ניט פיט גיטעז. ניט פיט בייוען.

איז אניח' ז שיעגט קעצערע — אז

̂ יאט איהם געשייוט א גאנג - אוועה �
?*ימי*! אי; פראנציסהאנער גאס און
י*1 איז ייא נרויסע שייבען אויה דיא י
� �ויכ ***מ 'אנעז. וואס רארטען איז א
מ"ט#ט, ארער - אין א פארק�טאג-
*יי' י אייה'ן פארק, רייבען זיך צווישען
י* וממן או! בעטראבטען דיא פערר טיט

דיא בחמות, טיט דיא היהנער, וואס ט*

פלענט דארטען פערקויפען. דארטען איי

נעווען פיר איחם א וועלט, א לעבען. ניט

� איין מאל חאט ער געקראגען גוט אנגע
בראכען דיא ביינער פון דיא פויערן, ודיל
מי חאט איחס געחאלטען פיר א קעשעניק,

אבער קעצעלע'ן האט דאס ניט געקי�

מערט: אלץ ביעסער וויא זיצען אין העד

לאנגווייליגער טאסטערסקאיע.

*ז שבת, א יום טוב, איז קעצעלע שוין
� או¥ אין שטוב ניט געזעסען. ער האט זלף

געשלעפט מיט חברח, רואו שטאדט חאט

אן עק. זיין שפיעלען איז נאר בעשטאנעי

.אין נאכמאכען פערשיעדענע חיות און

בחמות זייערע שטימען, אדער . גלאט

ארופשלעפען זיך פיט הינד אדער קעץ. \

איז געווען אין שטאדט א צירק, אי
ער שוין געלעגען אדום צירק טאג או

נאכט.

.קעצעלע געווארע; ענדליך אי) שוין
אזוי בעריחטט צוףשען דיא בעלי טלאכות
אז קיינער האט איהם טעהר ניט געוואלט

צונעהטען.

גוטע לייט האבען זיך או4י1* אידם!
דערבארעטט און אבגעגעבען איהם אין אן

, דא האט ער! אככניא פיר א משרת.
נעהאט נאכאנאנד צו לויפען און ראם איז
איהם לכתחילה געפעלען געוואדען. אבער
� לאנג ניט געדויערט. רער: דאס :חאט אוי
� בעל הבית חאט א יחם ארויסגעטריבען צי
: אמאל זיינען עטליה ליעב אזא נעשיכטע
כע אורחים געזעסען אין פאדערשטוב או;

געגעכען. הער בעל הבית איז אויך!
דארט געווען מיט איינעס פאררערט.

 א
פלוצלונג הערט מען אין מיטען שטוב י

; נאכ'ן קוויטש האט ווייבערשען קוויטש
נענומען דונערן און בליצען א נאנצע
צעטעל פון ווייבעדשע קללות תוכחה — אי
וכל טאטינים — מאם דיא הארץ געלוםט.
� ראם אלעס, טיט דיא שעהנסטע און בעס
טע טיטולען איז געווען אדרעסירט אויפ'ן
בעל הבית'ם *.אטען. נאד יעדער פאר קללות

—א טיטול, נאך יערער טיטול — א
קוויטש טיט א פערגייענעס, טימ א יא�

מער.
� הער נאנצעה עולם האט זיך אויפ
נעכאפט א איזוואמפעטעד. זכריה אליי;.
דער בעל הבית, הייסט ראם, האט זיך $!
ווארף געטהאן מיט דיא קולאקעם אויף
איהר י פלונית'טע און געוואלט געבען י זיין
� א ניטען חלק. נאר צו אלעמענכ ערשטוי
נע (דיא בעל הבית'טע)

'נען איז ציפע גרוי

איז נעלא� פערשוואונדען גיעווארען. זבריה.
פען איהר זוכען און האט איהר געפונען
שטעהענדיג אין א קראם אנטקעגען אין

דריטען הויןז.
ער איז צו איהר צונעלאפען מיט אן

אימפעט און מיט א נייפט:
�, פשוגע, — םטייטש, דוא פבשפה
? פאר לייטע; אין דיא צו הפר דעה ביזפי
! וועפט. דאך צוטרייבען אלע אויגען

אורחים...
ציפע נרונע האטי אויפגעשטעלט א
פאר אויגען און קוקט אויר איהר פאן וויא

� - י  - - - _ ' - � ז< טשונע'נעט� - אוי
עם האט זיך באלד ארויפגעוויזען, אל
דייא גאנצע פצענע איז נעווען קעצעלע'פ
שטיקעל ארבייט. ער האט אונטערגעהערט
שטילע" געשפרעבען צווי'

" 
�נאכט דיא ביי

שען רעם בעל הבית און די בעל הבית'טע.
און עפ האט איהם פלוצלוננ אנגעשפיארט
 "קאנצערט" אין

צו וויעדערהאלען דעם
פיטען חעללען טאג, פיר אללע אורחים

אין דיא אוינען.
עס איז, פערשטעהט זיך,יאיברינ צי
זאגען, אז קעצעלע א-יז באלד געווען פיט

זיין פעקעל אויפ'ן גאם.
איבערינענס איז זיין פעקיל געווע;
א נאנץ לייכטער, או; קעצעלע האט זיך
נעפיהלט אויפ'ן גאפ פיעל בעפער, וויא
אין אכפניא. .פי קען זאגען, אז ער ראט
� קי ין פאל אזוי גיוט ניט געפיהלט. זיף
אליין אונטער רעם פרייע; היממעל —
קיין בעל הבית איבער איהם. דדיי רובעל
טיט עטליבע קאפיקעס אין קעשענע, וואט
, פון אורהים'פ וער האט אויפנעקליבען
�ניעזונד נעיד"). וועד אטיעזדנע" ("זיי  "]

�  ?� איז צו איהם דאמאלם געווען גלייף
� דיא ערשטע ואך איז קעצעילע אריינ
נענאנגען אין א שענק און האט נעמאבט
� פיר דריי קאפיקעפ א כום'ע און פאךבי
פען מיט א קיבעל און א שטיקעל ליעבער. .
דערנאך איז ער אוועי, פיט זיין פעקיל..
� דיגער קא ה. ה. מיט זיין העמד או; 'טבת'
פאטהע, וואס אן אורה האט איהם אוועק�
נעשיינקט — בעטראבטען דיא שטאדט.

ער איז אויסען נעווען וואו דיא
�ט שטאדט האט אן-עגן, האט ארומגעקו
אומעטום אין אלע ווינקעייאי וויא א בעל
י� �זיינע בעל הבית הבית, וואס קוקמ ארום
ישקייט, נאך רעם וויא ער איז א לאנגע
.רער היים ניט נעוועזען. אויפ'ז צייט אין
וועג, האט ער געפהופט צזציהען צו זיך א
איז איריס •גאכגעלאפעז י הינטעל, וועלכער
און איז איהם שרעקליך געפעלען געווא�
; ער האט זאנאר אויסנענעבען א קא� רען
� נייר

פי�ע אויןז א בייג/ד און געקארמעט "
טיטירען" (ער האט איהם שוין גענעבען א
� נאמען). אבער אין גיכען האבען זיך אב
געיאוועט זיינע בעלי בתים, ארעד נלאט
הינטעל — א , ן שטארקערע בעמים אויפ'
פאר געזונטע שקצים, האבען אנגעבראבען
�ען דיא ביינער און רעם הינטעי העצעי

האבעי זיי צוגענומען.
פיט א פערקלעמטע הארץ, אז איין
גאט האט איהם געמאגט ענטסערן,.איז
קעצעלע . םארקראכען, א מאטטער מיט
חלש'טע פיס צוריה אין שטאדט. עפ צו'
איז שוי! געווען שפעט אין אבענד. דא
האט זיך קעצעלע דערמאנט, אז מי האט
גערעדט אין רער אכפניא, אז היינט איי
אנגעקופען אין שטאדט רוראוו, רער נע;
� ריהמטער קונצען מאכער, וואס קאמאנ
רעוועט איבער א גיאנצע ראטע חזרים
און א פאלק מייז. ער האט זיך געלאזען
לויםען מיט דיא לעצטע כחוח צום צירה.
דארטען איז שוין געווען ייכטיג אין
ליארפריג. טוזיק דיאט געשפיעלט. גרוי�
סע שילרען זייגען געווען ארויפגעחאנגעז
פיט ריא םצענעס, ודא אזוי רוראוו מאכט
�ז פאיזוםען מיט זיינע הזרים, הינד, קע

און פייז.
(*לוש סארגען).

� י . �

• דער .'ואלף און דער יעגער.

ספארטם איז סיין עין חרע דאי אין

צאחלט נאך ^פעריקא א סך און אז פען

רעם דא פיעל . באר א םפארט איז אויה

. . בעלנים. .

טען האט געאפעיט טויזענד דאללער

יגע! וואט וועט בריינגען אונזער
רעם יעני

פיםטער •'ואלה א טויטען אדעד א לעבע;

ריגען. איחר קענט זיר לייכט פארשטעלען

וויפיעל יעי-ער האבען דיך א לאז געטאהן

פערשיעדענע טיטלען הא� איהם כאפען. .

� |ען זיי אננעווענדעמ אבער עם האט גע

האלפען וויא א טויטען באנקעם- אי ינער

פון דיא פפארטס האט נעוו�אהנט אויפן

פעלד א :אנץ יאהה און האט געוואלט

� כאפען דיא וייעלה טיט פערכשוה'טע שפיי

אלעפען � זען. רעדי וואלה האט 'אבער פון

נעטאכט חוזק. כאפען אידים האט טען ניט

נעקענט.

ענדליך איז אננעקוטען יא נאר שפא-

'1 נעל נייער יענער, א נעלעהרנטער נאטור

פארשער. ער האט ארוטגעקוקט דאס

םעלד, ער האט געזעחען אז צוליעב דיא

רעם וואלה אונטענליך נאכייא� . בערג איז ן

רען טיט הינד אדער דערשיפען איריס. ער ''

. פערשטאנען אז אונזעד 'ואלה איז !ראט

ניט אבי י.יער< אז אירים טוז טען נעהטען

מיט א פארטעל. פו1ן דיא פערשיעדענע

פם'ן האט דעי נעלעהרנטער געוואובט

פיעלעם, אבער נעהאלפען האט עם איהם

ויייניג: טיר וועלען דא אייך געבען גאר

�פון ודעלכע ז^הר וועט � ^*יזיפאד פעלע

זעהען ודא מיםטער וואלה האט אפילו

�דעם :עלערנטען אבנעלאכט. ן-ון 

� רער נייער יענעה האט צוזאמען נע

� שטאלצען קעז מיט נידעךפעט פון א יונ

גען אקס אין איין פארצעלייענער כלי,

זאל ניט אנריהרען קיין מעטאל כדי עם "

אמן דערמיט ניט בייטען עטוואפ רעם

כעם. געשניטען האט *ער דיא לאכען מיט

יא זעלבע � א ביינערנעם מעסער צוליעב 

אחרזאכען. וחנן רעד אויפקא� פון רעם

�פעט איו ?אבגעקיהלט. און קעז און :ירען

ער אין פיטען פון
 י
הארט געייארען. האט

ידעם געמאכט א לאף און אריינגעלייגט

אהין א גרויסע דאזע פין סייאניי פאטא'ט

'!זעהר א טטארלער :יפט!. רער גיפט איז

געווע; אין איין קאפפולע. אז מען זאל

איהם ניט קענע; דערשמעקען. נאכהער

האט ער פערשמירט דיא לעכער מיט קעז.

וןען ער ,לאט ראם נעפאכט האט ער גע�

טראגען הענטשיקעם איינגעטונקטע אין

� בלוט פון א יוננען אלט, כדי קיין זא

דעם נערוך פון זיינע
 י

זאל ניט ראבעין

ו]ענד. ער האט צוגעגרייט אזעלכע קו�

כענס פון פעט א פיער, פינה שטיק, האט

זיי. אדס^עשמירט טיט בלוכג ער האט

זיך ראן אוועלגעלאזט אין וואלד. שלע�

�^ר זיר אויה :6 שטריק א לונג פענדיג נ

און לעבער פון ?א חיה, בדיי'צו פערשמירען

דעם גערוך פון זיינע םים טריט: ווען ער

א|יז אזוי אבגעגאנגען א מייל צעהן האט

ער גענומען פאנאנרערשפרייטעין זיינע

יעדע % - פערכם'טע פעטע קיכלעף, אדהי

� ארער האלבע מייל א קיכעל? דאס אבגע

טאהן איז ער. אוועק אהיים און געויארט

ביז מארגעז פריה.

� �אונזער יע | אוי1/ מארגען פריה איז 
גער אוועק א קוק טאד! וואס דערט זיך.

. רעי ערשטער ער :איז נתפעל געווארען.

קי|כעל איז ניט געווען, דער צווייטער

או.יך ניט, דער דריטעי דאסזעלכע. טיט

� גרוים אימכעט האט ער דיך נעלאזט לוי

פען צו זעדיען וואו רער לעצטעי איז, ער

טרעםען � האט געריאפט דארט וועט ער 

מ^סטער ייאלה א טויטען, אבער לא� דיא

א^ע פיעד קיכייעך זיינען געלענען איינם
אויה ראם אנדערע, נאך טעהר מיפטער

וואלה האט זיי נאך בעשטוצט, גראד וויא

� לט צייגע; אז ער ם'1ראכ על האט '.עווא

טעט אזעלכע נארישקייטען.

; ך"ער נייעג• יעגער חאט זיך גענימען

שטעילען טיעפס, ד. ה• אזעלכע ;יייסע רא*

�באפער. ער פלעגט טיט ויי טאכען טען

^ פלעגט זיי בעשיטען
פער'טיעדענע שטיק

טיט ערד, בלעטער, צווייגען פון בויטער

א• ו. וו. עם האט אבער ניט געחאלפען.

טיםטער וואלה פלעגט זיי דערשמעקען

ארוטגראבען אויה א זעחר געשייטען אופן

אזוי אז יערער וואלה זאל קענען דערקע�

נען דיא טרעפס. טען האט דארום געטוזט

טאכען 'א נ-ייעם סארט טרעפ, אזוי קליין

וויא א געווייגליכער ראטען פענגער, צו

איהם פלעגט טען אבער צוביניען אויה

א קייט א שווערען קלעצעל. אויב רער

טרעפ -זאל זיך אנטשעפען. אז וואלה'ס פוס

זאל ער פוזען טיטשלעפען רעם קלאץ ביי

� אנטלויפען דאס וועט אידים פיעל אבהאל

טען. מען, וועט .איהם דאז קענען אניאגען
און מאכען א סוה פון אידים. י י

דיא נייע טרעפם האבען אויך ודיניג

אדפנעטאהן. טען האט אבער בעמערקט

רעם אהט ודא מר. וואלה גיאבט זי י

אויס וויא אזוי ער קערעוועט זיך אב,

ווען ער איז פערטיג מיט •זיין ארבייטען

� און פון רעפ האט טען בעשלאפען אויס

צושטעלןןן א לאט פון טרעפם אין צודי

ליינם און צווישען דיא צודי ליינס ז!אל !

נאך לויפעז איין דריטע נראדע ודא דער

ענגלישער בוכשטאב }-ן. טיםטער יואלה

�ט איהר, איז שוין געווארען א פערששע

ספארט אויה טרעפס, וויא ער פלעגט זיי

נאד דעדשטעהען פלעגט ער זי י קיטען

אויסגדאבען. ער פלעגט אנשארען אויה

זיי איין שטיין אדער א שטיק דאלץ כהי

� דיא טרעפס זאלען זיך פערטאכען פער

� "שטיין אנשטאט .זיין לא
.כאפע;די; דעם

� איבעד
י
פע און נאכהער פלעגט ער זיא

האט געראכט אז טען וועט . קעהרען, מען

האבען דיא טרעפס אין צודי ליינס און א

:אין מיטען וועט דער וואלה אדיין דריטע

�יא צודי ליינפ אויםכראבען די צייישען 

טרעפפ און פערטשעפען זיך אן דיא

טרעפפ פין דער פיטעלפטער ליין.

� מען האט נעמאכט אזעלכע ארראנ
דזשאפענטם פון טרעפס אין• עטליכע
פלעצער. צונעגרייט האט פען זיי אויפן
� פארזיכטינכטען אופן, קי ין 'נאקעטע ,טענ
אנגעריהרט, אלעם י שען האנר האט זיי ניט
ו,זאס טען האט געטאה! איז נעווען אין
הענטשיקעי^פון פרישע פעל פון איין אקס
און אלעס גוט אויםגעווייקט אין בלוט.
� דיא לאפעטעם פיט וועלכע טען תאט גע
נראבען זיינע; נעווען הילצערנע לאנג
אויסגעטריקענטע, אז לזיין גערוך זאל פון
זיי ניט קיפען און אויך אדפנעשמירט

! �שאבעכץ ענטוועדער אין בלוט, .קישקע
אדער טיט רעם זאפט פון א לונג און
� לעבער. ווען טען האט דיא טרעפס אויס
געשטעלט -אין אייניגע פל4גצער זיינען
:
אלע געווען זיכער אז פר• וואלה איז יעצט

פערפאלען.

מען איז ארופגענאנגען פרעהליכיג
� טען האט נעווארט איין נאכט, ארויסגע
גאנץ פריה צו דיא טרעפפ אבער זיי יאפע;.
צוויי� זיינען גארניט געווען אנגעריהרט. די
טע נאכט דאסזעלבע, אויך די דריטע א. ז.
וו. אנפאנגפ האט מען נערעכענט אז פר.

וואלה האט פערשטאנען רעם טריק, און ן
דאט מורא זיך צוריהרען צו דיא טרעפס.
מען האט שדן געוהאלט אדםנעבעז רעם

] ' ארויםנעהטען דיא נאנצען פלאן און
, טרעפם. יא איז אבער אנגעקומען א ניי'�
עם אז אין א טייל 10' פון אונז האבען
דיא וועלה חרוב געטאכש א גאנצע םטא�
האבען ראן-פערשטאנען אז י דע שאה• 'מיר
געווען און הער וואלה איז נאך דא ניט
דאט נאך דיא טרעפס י-יט געזעהען. מען

ן � האט דארום. געלאזט די טרעםם אויה זייע
רע פלעצער און גענוטען ווארטען און

, וואטשען. ענדליד איין טאהל ביי נאכט
בעלע, מען האט מען רערהערט זיין קול'

האט שדן געטיינט אט האט מעז אידם.
. אויה מארגען גאנץ פריה דאט אבער
דעד נייער יעגער געמוזט זיך גאך אמאהל
אבטראגען מיט א נאז. . רער וואלה
דיא טרעסס ניט גלייך אויסגעגראבען, האט
ער האט אויה זיי א פריהער אננעווארפען
שטיינער און ווען זיי האבען זיך אלע
צוגעטאכט האט ער אייניגע טון זיי
ארוטגעגראבען גרארע ודא פריהער. אין
איין פלאץ האט עד גאר געצייגט איין
קונץ. ער איז אריין צודשען דיא צוויי
ליינס פון דיא טרעסס, דיאט. ארוטגענרא�
'בעז דיא מיטעלסטע ליין און חאט זיך

דורך פון דיא צודי ליינס . ארויסנערוקט '
ווארסען ערד און שטייגדלעך• מיט דיא
חינטערשטע פיס און דערמיט צומאכענדיג

דיא הינטערסטע טרעפס.
אבער ראך "סוה ננב לתליה"• טען
חאט איחס דאך נעקעטשט. וןעגען דעס

נעקםטע! טאח{.

ע". ל ע צ ע ק "

פול י. באראנדעסס.

� ; אין :יו ארלינס חאכ א שריפטזעט

צער, וועלכער בעלאנגט צי רער ו ארטיגער

,� ייאקאל יוניאן נוטער 17. געטאכש א טיס

טייק אין ציפערען, אויכזעטצענדיג איין

אדווערטייזפענט פון א 'דארטיוע באנק,

אין דיא טעגליכע עננלישע צייטונג "דיא

. * 
 י

דיילי ניוס".

דיא באנק •חאט ז*ך. ענטזאגט פאר

רעם אדווערטייזטענט צי� בעצאהלען. דיא

דאט דיא םוממא, וועלכע דיא צייטונג

אנאגסע האט בעטראפען אבגעצויגען פון

יעם זעטצער'ם וויידזשעם.

דיא יוניאן האט דערפאר ערקלערט

א סטרייק או! דיא פיאפרייטארם פון

דיעזע צייטונג. זיינען נעווען. נעצוואונגען

יעם סטרייק נאכצוגעבעז. גלייך נאך רעם

� אבער, האבען זייא רעם. זעטצער פער

ללאגט פיר רעם בעטרעה פון דעד אנאנסע

און דיא האורט האט ענטשיעדען אז דיא

,.. רעכט. ביי'ן פראפרייעטארס האבען

אז עס : . טרייעל איז בעוויעזען געווארעז,

איז געווען אן איינפאכער טיסטייק, אחן

אירגענד יועלכע שלעכטע אבזיכט, אבער

עם האט נישט געהאלפען.

� אין אונ פיהרט זיך עס שויל אזויא"

� וער זויבערער קאפיטאליםטישער' ארד

� נונג, אז דיא ארבייטער דאיפען בע

שטראפט •ווערען "ביודעים ובלא יודעים".

�' ו י ? —'

� �האט בע דזשאהן רייען, א קלויהק, 

גאנגען זעלבסטטארד לעצטע וואך, דורך

קארבאליק עסיד אין טאונט טאררים

ארבייט. ווער בארק. אורזאכע: אויםער '

זאנט עם, אז אין אונזער לאנד פעהלט
• V "פראספעריטי"

� דיא רעפרידזשערייטאר קאר קאט

פאניעס, ויעלכע ליפערען נעשלאכטעטע

�גע� בהטות אין ספעציעל געבויטע אייז

פילטע קארם, האבען דיך אינקארפארירט

אין א טראפט, טיט א קאפיטאל פון א

� טיליאן ראללאר. א םלייש טראםט, אייז

'טראםט, ?אפפע טראסט, צוקער טראפט,

נעטריידע •טראםט, איל טראסט, נעז

.טראסנ^ לעדער טראםט, קלאטהיננ

�טראפט, טאבעקא טראפט, טראםט, דראנ

� נ�היסקי טךאסמ, א"זען טראסט, .אייזענ

� דאהן טראסט, שיפיננ טדאטט, ריעל עפ

טייט טראםט, רעפובליקאנישער טראפט,

י בית עולם
דעמאקראטישער טראסט א

פראפט און א טראסט אויה אללעמען .

� ראם דיא קבצנים טוזען דיאבען אום. זיי

ער לעבען צו ערהאלמען א חוץ' לופט 'און

ליכט. וויא שעדין' עס וואלט אויפגעזעהן

רען דיעזע רויבער כאנדע וואלט געקענט

� הערייננעטען דיא לופט און ליבט אין צי
לינדערס און ווען דיא קבצנים וואללטען'

זיך געדארנען פון שטיקעניש און בלינד?

נעווארען פון פינסטערניש, יואלט רער

נייער לופט און ליכט טראםט געדאנערט:
ענד יו דראפ 'א ניק-על- אין דהי כלאט . ,

ודל געט כאם לאיט ענד עיר".
און 'ואם טהוט רעד עולם >' רער עולם
איז א גולם, ער ווילל בעםער א רעניערונג
איז דער איעענטהום פון טראפטס. ויעלכע
איידער אזעלכע וועלכע וואלט נעהאט
�אלע, אללע טראסטם אונטער איהר קאנט

אלם ד^ם איי�נענטהום פון םאלק:

�טדייד, דיא צושטענדע אין ראפער
� ' איייפאך שרעקליכע. ראפער מיי זיינען
קערם וועיען אט ערנפטען בעצאהלם, זיי
סענען איי-נפאך ניט פערדיענען נענוג,
� אום א טיזעראבעללען 5ראלעטאדיאר לע
בען צו מאכען. עס איז בעמערקענסווערטה
) ראפער פייקערם זיינען זעהר אז דיא
� פארגעשריטענ�ע און עינטוויקעלטע אדביי
טער. זייא בעטרייבען יעצט א שטארקע
אניטאציאן פיר א פאללשטענדינע ארנא�
ניזאציאן פון זייער טרייר. זייא האבען
און י וועג אצינד קיינע הינדערגיפםע איז
עם-איז זיכעד, אז זייא וועללען היינטיגען
אללע אין � א בעדייטענדע  כיזאן שפיעלען;

�יוניאניסטישע בעווענונג היא טהייד

דיא1 גאלד ארבייטער האבען זיך ניט
איבערגעשדאקען. פאר דעכע לאקאוט פון
ךיא באםעס, ווע^כער איז געווען ניט
מעהר ודא א בלאה. זיי שטעהען פעסט
� וויא א 'טויער און ניט אמאהל איין איינ
� ציגען יוניאן טאן איז דיא באכעס געלונ
גען אוועקצולאקערען פון רעם ייניאן לא�
גער. דיא בעלי בתים האבען זיך גע�
שפיעלט אין לאק�אוט און יעצט האבען
זיי חרטה. !נייגיגע טאנופעקטשורערס
ווילען ז^יערע ארבייטער צוריקנעהםען,
אבעה, דיא יוניאן בעהויפטעט, אז זיא
דאט' יעצט אייניגע פאדערוגנען אן דיא
שטעללען, הערען כ^אנופעקטשורערס צו
און ביז זייא וועללען ניט בעווילליגט ווע�
' וועללען ריא ארבייטער ניט אויפנע� רען
טען דיא/ורבייט. דיא יוניאן איז זיכער אז

וועט האבען א פאזיטיווען ערפאלנ. זיא.

1 רזשולערי טאנוםעקטשורערם דיא
� סטראשען דיא סטרייק'ערס, אז זיי ווע
�םייד לעז סאכען זייער ארבייט ביי איסט
� טאנופעקטשורערס, ביי וועלכע דיא אר

בייטער טטרייקען ניט.
י עט ןויז קיין צודיסעל ניט, אז דאס

� אין א פוסטער כל^ה, ןןכעה ווארוש זא

א-יטע דרעהען זיך אדום !̂ �ן  " -> -י <-
� ן ביי דיא הע�קוואדערם פון דיא םטריי
: קערס דיא גאנצע צייט, אבער זייא איז

� י ניט נעלונגען דיא רייהען פון דיא סטריי
קערס צו ברעבען.

'� דיא פייפ פייקערס האבען די!|6 אונ

.טעדשטיצוננ פון אללע פארגעשריטן^ע

} ארבייטער און זייא זיינעז זיכער אויה

. ערפאלג.

דיא נעפעדרליכםטע אדבייט. בייא

� 'ו.עלכעד אידעשע ארבייטער זיינען בע
� י שעפטיגט איז כאדא און פעלצער ווא

ן כעד באטלינג מאנופעקטשוריננ. איהר
� קענט ניט נעפינען קיין ארבייטער] וועל !

כעד זאל :יט האבען עטוואם א פום דורך

דיעזע זיפע פלאכה. אין דיא מייסטע
פעללע קומען דיא פערלעטצונגען דורך

� רעם עקספאאדירען פון באטעלם און םי

� פאנם, ווען אבער, פער צופאל, איין אר
. � בייטער מיידעט אויס אזא אומנליגן ליי

�כען רעיומאטיזם, רעט ער פון שרעקל
* 

� וועלכער קומט פון דיא נאסקייט און אונ
ריינקייט פון דעם שאפ. אז דעד אל רחום
אבער ציינען זיין גבורה, איז וחנון ודל ,
�י סאדע וואםער ארבייטעה טיט )ער מזכה י
I 'בי ידע זאכען. און דיא קאליקעס בענשען

גומל צו -זיין ליעבען נאמען" דערפאר
��  � וואם זייא ווערען אין גאנצען ניט דעד

חרג'עט. טראטץ דעם אללעמען, זיינען
וויידזשעם פון דיעזע .ארבייטער דיא י ?דיא

�גליכפטע. קלע
ווארום ווערען דיעזע ארבייטער ניט

? ארגאניזירט
עם זיינען יעצט ארנאניזירט געווארען
� אייניגע כאדא וואםער טייקער און באט
לערס יוניאנפ אין אנדערע שטעדט, אוני
טער רער *אמעריקאן פעדעריישאן אוו

לייבאר".
כארוואס איז עם' וואס דיא שקלא�
פעריי פון דיעזע ארבייטער אין דיעזען
טרי יד ווערט ערלויבט פון דיא אידישע

? ארגאניזירטע ארבייטער
דיא "פעראייניגטע אידעשע געווערק�
שאפטען" וועלען לייטטען פיעל טטעס
דיא טרייר יוניאניםטישע בעוועגוננ י פיר
� ווען זייא וועלעל דיא סאדא וואםער אר

בייטער ארגאנייירען.
טיר האבען שוין לאנג נענוג געווארט
̂' אז עטוואט דערויה, עם איז שדן ציינ

זאל נעטחאן ומרע!.

•אלזא' הער "ווירדינער ברודער" טעדי
� � טשיעה סאר רוזוועלט, וייעטען עקס 
דזשענט. פיץ דיא לא�אםאטיוו פייערטען
האט געמאבט פיר אנ'עהרענטיטגליעד

פון זיין יוניאן דערפאר, וואס רוזוועלט : .
האט איהם געמאכט פיר קאטישאנער
דשענעראל אוו אימיגריישאן, — דיעזער
*וףררינער ברודער" האט געלאזט יידסען
זיין לאקיי קארטעליו, רער םעקרעטער
אוו.קאפעךפ און לייבא� אז ביי די דעני-
� האלטען � זיף רוננם ארבייט, זאל עד 
בטדיקט לויט%דעם בעשלוס פון דעד
� קאהל 'אדבימדיישאן קאמישען, לויט וועל
כען יוניאן ליימע דארפען ניט האבען

ן פעהר פארצוג פין ניט יוניאן לייטע. טיט י
י אנדערע ווערטער הייפט עפ, אז פון יעצט
ן אן און ווייטער דארה בטל וועדען דעה
� ן פנהג צו בעשעפטינען בלויז ייניאן אר
בייטער בייא אללע רעגיערוננפ ארבייט.
אזויא געהט עם שוי! אין קאלופבוסעס

פדינה "כל הפצר לעבד נעשה ראש".

� דזשאו זאווארא, א שניידער קאנ
טראקטער, פון 250 ודללעט כטריט נייארק,
איז נעלם נעווארען פיט $400, וועלכע ער
דאט געזאלט אייכצאהלען דיא זעכעצהן
אדבייטער, וועלבע האבען ביי אידיס גע�

ארבייט פיר זייערע וויידזשעם. פון דיעזע .י
� ציפערען איז קלאהר, אז דיא $400, וועל
� כע דער פוועטער האט פון זיינע ארביי
� _טעה גערויבט' רעפרעזענטירען ריא ודיר
� שעפ פאר צודיא וואכען, ודיל אין א ניט

יוניאן שאפ זיינען דיא שניידער ניט נע� •
וואהנט צו פערדיענען <¥ דאללאר א וואך.
� � דיא אר וואהרשיינל•� האבען זי
בייטער פן דיעזען 'עאפ נוהג נעווען ודא
א מאהל אין דייא אלטע צייטען. אום ניט
צו פערםפענדען דיא וויידזשעס, חאבען
זיי געזאמעלט• זייערע פאאר סענט ביי'ן
באם צוויי וואכען צייט, אום נאכהער צו

קריגען א ..מנה יפה". מיט אמאל....
 דער פדעטער איז אבער ניט קיין

י

נרינער און ער .האט בעשלאסען. אז ער
ווייפט בעכער וואט צי טהא; טיט געלט

I .וייא וייגע •ארבייטעד
� דיא אומנליקליבע בערויבטע ארביי .�
�ס טער, ווארטעז אייה דיא אנקומענרע ימ
� -אל נוראים, .יוען זייא האפען, אז דעו

וועט זיך אברעכענען טיט . �ונוקל!" ' .קנא 
רעם סוועטער .ודא ער האט פערדיעג*
דערודיל עכען זייא א פלאטץ ביי איין
אנדער סוועטער, וואו דיא געשיכטע וועט

ייך, וואהרשייגליך ודעדעדהאלען. אזויא -
� ; דיא ארביי וועט עס געהן םארווערטס
,זיטצען שבעה און זאנען רבנן טער וועלען
קדיש און קלאנען אויה דיא פערלדדענע
ודידזשעס. העלפען מעט עם אבער פונקט
אזויא פיעל ודא א טוידטען $ אל טלא

רחטיס. 9
עט איז פאראנען בלויז איין וועג ..ן

� אויה וועלכען ריא ארבייטער קענען פער
זיכערען זייערע שוועד פערפראצעוועטע
; צו ארכייטען אין יוניאן ליי' ווייחשעס
בעל שעפער, וואו דער טאנוסעסטשורער
איז דירעקט פעראנטווארטליך פאר דיא
וויידשעס וועלכע זייערע קאנטראקטארען

שולדען דיא ארבייטער.
דער בעסטער סס פיר דיא כאצילען

דיא ארבייטער וועלט.
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אדער דיא טאכט פון צייטונגען.
זונטאנ — איז ערשיענען א שטיקעל
נייעם אין אלע אידישע צייטונגען אז
אוצרות זיינען ענטדעקט נעווארען אין
פארסייטח ספריט און זא שנעל וויא דיא
צייטוננען חאבען זיך פערשפרייט איבער
א שנעל איז םארסייטח

רער שטאדט, זי
סט. פערוואנדעלט נעווארען אין א נייע

קלאנדייק.
טרויען, טענעראון קינדער חאבען זיך
א לאז נעטאחן צו דיא גאלר קוועלע טיט�
טראנענדיג אידישע געוועד, פויקערס,
ואלגער חעלצער, פאטייטע טעםעי�פ און ו
טחוט פיקס. און טיט דיזער געויער איז
דיא ארטעע כעפאלען פארםייטח סט. און
ניט וויסעגרינ. רעם ריכטיגען פלאץ וואו
� אנצוסאנגען צו זוכען? חאט יעדער גענו
אין אן אנדעיר ווינקעל. דיא . טען נראבען
לענדלארדפ נ�ון דער נאכבארשאםט חא�
בען געטיינט אז רא קומט שוין דיא פא�
ציאלע רעוואלוציאן אין טען גייט זיי פא�
כען פאר אויס קאפעליש פאכער, אים צו
בעשיצען זייער איינענטחופ חאבען זיי
געפאלדען אין פאליס חערקוואזערס. עם
� חאט ניט לאנג נענופען און א פחנח ̂פ
� ליציסטען זיינען בעפאלען דיא נאלד זו
ער און נעניפען זיי. צוטריייען, רער ̂נ
קעפטען חאט גענופען פרענען וואס זיי
זוכען? און וואס זיי נראבען? דיאט פען
אידים נעענטפעדט אז זיי זוכען די איצרות
'ניט אין פארפייט פט• זיבט פען איצרות
קעפטען געזאגט אין דיוייזשען? . דיאט דער
פטריט דארט איז אוצרית, דאדט איז די

פאלאטביא טחעע וועלכע סופלייעט דיא'

און דורך ן . ועלט טיט דיא בעסטע טד,עע ו
רעם קענט איחר אלע נעפינע! אוצרות.
! - אד.

דיא נייע סלאנדייק. דער וואוגדער
פון טיאום שיין.

8מדי '̂̂  (̂̂ .̂ 1'/

עעהן און ניט ליידען פין אלע קענען !ייו
� �קראגקחייט, בייסונגען, ח<ןר�אוים היין חוימ
פמלען ויען שען יוזט דוא ליביט זאלב און

יוןו. .
ליביס זי

בט ווייס י ליביט נוםער 1 מאנט דיא געז
ונשער � וויא 'גניי און ריין. עם געהטש אי

� �שפריגקלאד, לישאיעס, פלעקען, פיט זוסער
ווארטס, בלעק חעדס א; ז. וו. 8עלס, רינג
ליביט זאלב נוטען- 2 חיילט בייסונגען,

�שיילינג און עקסזימא. אויסשלאגען, דויש

ליביט זאלב נוטער 3 חיילש וואינדען.

נאפע, שרוקענע. אייסערס סארס און פיבשעלס.

� ליביט נוטער 14 מאבט דיא הא^ר וואק

� סען. רייניגט דיא קאפ פון דענדראז* (ניס
לאד) פערהיש דיא חאןזר פון ארוישפאלען.
ןרייז 50 סענב'ן צו שיקען דויד 9>)שש75ם.

! ליביט גומער 15 פאר אוניריונע אזן שוואבע
בלומ• פרי ין 50 סענט.

;
1� יעדע קינ דיט זייס וואשש זיר און אי ליו
י דעד טיט ליביט זייף•. ווייל ו

! ון פערחיט פון
דאם איז דיא ריינםשע זייף אי

, חויט קרןןנקחייט. עש קיחלט דעם קערפער
און ששארקש די:. האמר פין קא£ ^יי זןזלען

ניט ארויספאלעז
פרייז 15 פענט א שטיק.

! ווארנונג! גייש ניט אנדערסוואו קויפען
;� דיא ליביט, ווי יל קיינער האט ניט דיא ריב
: טיגע. איהר לריעגט עס נוד אין אונזעף
! נשאן. דראג סמאר, 5•̂- כשענטאן סש., קאר. קיי'

ניו יארק.
�:ן עס איבעראל פריי. ווען סיר 'שי

אין סשעמפס פרייז  � איהר שיקט דעש
80 0̂?!! ;* 8108. 185 8180100 81

דיא קישקעש טוזען איטער ריין נעחאלטען
. ווערען און איו גושען ארדנונג. אום זיי זאלען
כענען איבערקןןבען דעם עסען. דער עשען טוו
דורכגעהן זעה- א לאנגע וועג און ויען אין א
יעץ ווערט פערשטאפש, ווערט דער טאגען פ̂ל
אוגר דיא קיש^;יס קראנק און טען פאנגש אן
צו פיחלען א עלעבשען נעשטאק אי; טונד,
� קיין אפעטיט. פערעכאפוננ (עצירות) דרי
זייש אונד � אין  �ערצען. שטי קוננ אונשערן י
רוקען. קא�-ןזטערצען. דיםפעפשיע. אפענע
� �ע� אנ אונו פערטאנצי! טערידען אוני עש 
�ונג פון דיא קישקעש אונד �-ז טאכען ענטצי

• � אפענדישיטים.  ,

קישקעס אין ? 10 יארד

אייעד בויך ן

אין דער איינציגער און בעסשער מיטעל וואס
� מערחיט אונד גורירט פאזיפיוו אלע קראנק
הייטען וואש ?וטען ארויש פון טאגעו אוו

קישקןןש.
I 0 10 רייז 15 םענט א באקס. דורד פאשט*

גע נור אין דיא אפטייקען פון י דיא ריכט

באקשיצקי און ראטקאוויץ ברעדערס. ן
86 עללען שטר י ט.

165 סשענטאן םטריט און
250 ויוויננטאי סטריט, נויארק.

כרוקלינער בעקוסען עס איי 78 נרעחס עוו.
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טריאומח פארן מאגען

*זי"*"יי*****-**>**#****|? 1 �̂ז ?
 צו די בעלפארט לאטס בעזיצער 2

^2 � * אלע זיינעי אויפגעם^דערט צו קו
I מעז איו דער קאטפאניעס אםםיס #
2 נאד אייפקינםטע וועגעז טעלסעס, 1
2 פערלארעגעם דיר און טראגםפערפ 2
$ טובוירבאז אינוועפטטענט קאטפ. *5
ן פיר א טעפ ווענדעט אייר צי וי. דזש. 2
* וואקער, סופעראינטענדענט טע# דע' |
2 פארטטענט. *

I . 108 ?יימאן 0"., נייארק 2
1 *̂**********************

טארנאליוס קאטעדזשעס.

סאדגאליעם און' ייאדצעל, ?רא•.

� סרישע טילך, ענס פיו אייענענע טעי
קעגס, לוםטינע רומס פייסעס דיא אשע•

כעםטע כעחאנדלינג, אייו בלאק פיו טר1ין
און קאר.

20 נארטח בראדוויי, לאנג ברענטש ג ת, ?

? י י ך

יער לעצמער ראנשן *ץ עמיל זאל#.
 • ו

איבען�זעצמ פפעציעל פער'ן .פארווערטס".

� � �
(04!�,=�; פארטועצונג.)

— דוא תאפט טיך גיט געחאלטען

? פאר שולד̂י טחערעזא

— ניין, פראנסוא, איך שווער עם

דיר.
יחאב — ערשט חיינט אין דער פריח

. איך נאך פון קיין שום זאך ניט נעוואוםט,<

אין דעו� טרויערינער איינזאטקייט *1ין
וועלכעו� איך דאב זיך נעחאט פערנראבען.

אבער דורך א צופאל איז טיר אריינגעפא�

לען אן אלטע צייטוננ אין חאנד. חאב אוך

נעכאפט און נעקומען צולויםען. ור^ס

. מאכט ראזע ?
— זיא וועט באלד גענעזען ווערען.

זיא איז דארט אין איחר ציטטער.

פראנםוא חאט ניט געוואגט טחערע�

זא'ן צו קוםםען. זיא איז געשטאנען נלייך
לעבען איחס, שטארק אויםגעדעגט, שטרעננ

און ערנסנג אבער מארק, וועלכער חאט

איבערנעלעזען 8 נאנצע דראמא אויוי זמן

אייגיקעל'ם בלייכען, אויסגעטוטשעטען

נעזיבט, איז אויפנעשטאנען פון זיין ארט

את חאט פראנסוא'ן נעכאפט פאר דיא
חענד.

- הום קאדשט אדיער, מיין ארעטער

בחור, און דערצעחל םיר אלץ.

און פראנסוא חאט טיט א ציטערל

דעו* שטיממע און אין קנאפע אונבעפוצטע

ווערטער רערצעחלט דיא נעשיכטע פון

�טריט: פון זיין אנטלויפען מיט זיין פעחל

קאלעט, דיא מיידעל וועלכע דיאט איחס

פער'שכור'ט ביז צום וואחנזינן, און פון

דעם וויא זיי חאבען זיך אויפגעחאלטען

אין באמאנט אין א ציממער, ערגעץ איך

א אבגעלעגענער נאס, פון וועלכען זיי

פלעגען קוים ארויס אוי1* דער

ווייטער וועלט. פערצעחן טענ

חאט ער אזוי אבנעלעבט אייננעשלא�

� סענערחייד. דיא טעג זייגען נרעסטענ

טחיילס סערלאםען אין 'ןאןירטישע םצע�

נעז, וועלכע זיינען נעווען ארויסגערוםען

פון דיא ווילדע קאפריזען פון קאלעט'ס

� ציניינער�נאטיר, בענלייטעט פון פאר

ווירפ'0 טרעחרען אפילו פון קלעפ. ענד�

ליך, נאך איין לעצטער סצענע, ווען ז*א

חאט איחס ניעווארםען אין קאפ אלעכ•

וואט איז איחר געקוטען אין חאנד, איז

זיא פלוצלוננ אנטלאפען און איז מעחר

נעקומען. ניט

פון דאז אן זיינען אוועק דריי ווא�

כע!. דיא עךשטע צייט חאט ער נעחאסט

� אז זיא וועט זיך אומקעחרען צוריק. דעד

נאך חאט ער זיך גאר אין נאנצען פערנרא�

בעז אין זיין באחעלטעניס, מיט א זעעלע

ענט פון פערצווייפלוננ און וואט תאט נע̂ב

חרטוצ ער חאט זיך נאד קיין עצת ניט

געקענט געבען, טיט וואסערע אויגען ער

זאל קומען אין מעבוא צו זיין פרוי, וועל�

כע ער חאט אין רעכטען מימען פון זיין

משוגעת, קיין טאל גיט אויפנעחערט צו

ליעבע4

דיא נאנצע צייט וואם ער חאט גע�

� רעדט איז טחערעזא נעשטאנען אונבעוועג

<יך, טיט א אפגעקעחרטע ק6$• ייעז ער

איז אנשווינען נעווארען חאט זיא נעזאנט:

— דיא אלע טעשות דארו* איך ניט

וויםען. איך נערים איינםאך אן, אז ד.יא

� ביזט געקוכד.!! אחער אום זיך צו םערטחיי

דינען זיך נעטנן רעם פערדאכט וואם ליגט

אויו* דיר.

— א, — איז איחר טארק אריינגע�

פאלען אין דיא רייד טיט א עדעלען טאן.

—רער פערדאכט איז שוין פון איחם איז

נאנצען אראפגעפאלען.

� — איך בין צוריקגעקוטען, ווייל אי

ווי? זעחן ראזא'ן—חאט פראנס̂ו געזאגט

—און איך זאנ נאך אטאל, אז איך וואלס

דא געווען גלייך אויר טארגען, ווען איף

וואלט טר געוואוםמ וואס עם איז געשעחן.

— ט, נוט — חאט טחערעזא גע*

זאנט — איך וויל דיר ניט שטערען זעחן

ריין סינר. זיא איז דארט אין ציםטער.

סעגטט ארייעעחן.
ראן חאט זיך אבנעשפיעלט א אוננע�
וועתנליכע סצענע וועלכע מארק חאט סעד•
טאלנט זעחר נעריתרט. ראזע איז נעזעסען
� אין איחר ציטטער אין א פאטעל חאלטענ
� דינ דיא חאנד אין באנדאזש וויא א תענ
נע* און נעלעזען א ביכעל. ווען דיא טיחר
ר&ט זיך ןן ורעת געטתאן *\>* ריא זא�

וויעסעס חאט זיא אויפגעחויבען דעם קאפ

און פון איחר חאלז חאט זיך ארויסגעריםען

א געשריי אין וועלכען עט חאבען זיך נע�

טישט שרעק טימ פרייר.

! — א, פאפא

זיא איז אויפנעשפרונגען און חאט

� איחס א רגע אגגעקוקט טיט שטאררע בלי

קען. דערנאך חאט זיא אויסגערופען אין

א טאן פון חעכסטער ערשטוינוננ:

— אבער דוא ביםט דאך נאד ניט

געווען דו, פאפא, דאפאלם יענעם אבענד!

דעד מאז איז געווען קלעגער פון דיר און

זיין בארד איז אויך נעווען אן אנדערע!

זיא חאט זעחר פערוואונדערמ און

געריחרט איחם ווייטער בעטראכט, גלייך

אן אנדערן ווי ז* וואלט איז איחס געזעחן

טאן ווי זי חאט זיך איחס פארגעשטעלט,

זינט ער איז אוועס און זיא חאט געזעחן

� דיא טרעחרען פון. איחר םערל"אזענער טו

טער. זיא חאט זיך איחס פאדגעשטעלט

דיא גאנצע צייט פון זיין אבוועזענחייט

� טענשען טיט א טיאום י א שלעכטען . אלם

און טיט דעד נעזיכט פון א ' גראבען גון*

�דורשטינען מענשען�פרעסער. אבע� בלוט

איצט דיאט זיא פאר זיך פלוצלוננ ווידער

נעזעחן שטעדיענדיג איחר חיים�געליעב�

טען פאטער מיט זיין' גוטען שטייכעל. ער

איז זיכער געקופען צוליעב רעם, כדי, טען

זאל דורך איחס אין רעד חייים מעחר ג�ט

וויינען. פלוצלוגג חאט זיא פערשטאנען

וואם עם חאט געקענט ארויסקוטען פון

איחר שרעקליכען טעות אין יענעם אבענד

:און זיא חאט אננעדיויבען ציטערן.

בעשולדינט, י — און איך חאב דיך

� ופאפצ, איך בין אין טיין נארישקייט איפ

, אז דוא ביפט עפ מער געב�ליעבען דערביי

ביסט עס גע� ן דוא" ! ניין, ניין, ג̂י געווען

ווען, איך בין א ליננערין. איך וועל אזו'

שרייען פאר דיא זש^נדארפען, ווען זי'

! וועלען קוטען דיך נעחטען

זי איזיצוריקגעפאלען אין איחר פא�

טעל און דיאט פערצווייפעלט געחליפעט.

איחר פאטער חאט זיא נעפוזט נעחטע!

|צו זיך אויך דיא מניח, זיא קוםםען און

םערזילערען אז איצט איז שוין דיא גע�

פא חד פא רא יבער. ער איז אויך געווען

ןעחר אויפגערעגט און דיאט דיא ווערטער

נור נעקענט ארויסשטאטלען. אזא שלעב�

טער טענש איז ער געווען, אזוי שלעכט

צו זיין םאטיליע, דאם זיין געשטאלט דיאט

אויןס אזוי פיעל נעקענט צוקריטט און

פערדארבען ווערן אין זיין קינד'ם פאנטא�

זיע און ביי איחר איז זאגאר רעכט נעייוען

�צו נלויבען אז ער איז געווען' פעחיג נעגען

�טחאט! איחר צו בעגעחן א נוואלט

טחערעזא חאט צונעחערט דעם גע�

בעטיחט אויס� שפרעך און זיא חאט זיך

צזאווייזען נלייכנילמי^ זיא חאט ניט גע-

רעדט קיין ווארט. פראגסוא חאט• זיא אנ�

געקוקט שמערצליך, גלייך וויא ער וואלט

וועלען לעזען אין איחר מיענע, אויב זיא

�ן וועמ נאך צוריק אריינלאזען איחס א

דעו* פריעליכער חיים, וועלכע ער חאמ

צושטערמ. אויך מארק חאמ זיא אננע�

קוקט און זעחענדיג אז זיא איז אזמ חאדט
און שטרענג גענענאיבער זיין אייניקעל
און קוקט אוים צו זיין זעחר ווייניג נע�

נייגט אידים צו פערגעבען, תאט ער עם גע� ו

פח4ען פאר בעסער זיין אייניקעל מיטצו�

נעוזמען מינ^זיך און אידים ביי זיך צו בע�
שיצען ביז וואנען טחערעזא וועט אביסעל
אפגעחן פון כעס און וועט ווייכער ווערן.

נאך אין דעם זעלבען אבענד זיינע; ן
> נעקוטען זשאנארען אין פאסטען'ס וואר�

.נוננ אום איחס צו ארעםטירען אויר דער!
| בעשולדינוננ, אז ער חאט דיא קליינע רא�
זע געוואלט צו גנב'ענען און פערנוואלטען.

ן אבער זיי חאבען איחם **ו-ין ניט געםונען"
ערשלאסען אז? ן דיא! וואחנונג איז געווען פ

ער איז אנטלאפען. וויפיעל טען חאט איחפ |
'• ניט צוזוכט איז אלץ געווען אוטזיסט.

| � עגדליך חאט טען געטיינט אז ער איז אנ
טלאפען קיין אםעריקא. עס חאט אויסנע�

' זעה! אז זיין שוועםטער קאלעט איז מיט
! איחס טיטגעפאדירען, ווייל זיא איז אויך
;

י
, ניט אין מעבוא און ניט אי ניט |נעווען

באמאנט. ו
(נןרטזעצונג מאלגט).

0 
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ז. קארנבליטה. ! "פארווערטס" פח .
̂�"אט פאר, ספעציעל כעאז

טע מאמתעיוע.) €צ )

טידווינטער חאט איבערנעלעזען
דעט בריען* נלייכנילטינ. פון דיא עד�
שסע ווערטער סון דעס כריש*, אין וועלכע
פיםטער ברא<ן חאט טיטנעטחיילט אז ער
דורכנעפאלען, חאט מידווינטער נלייך איזי
געזעריען, אז אללעס ארבייט זיך אוים, אז
. וער חלום זאל מסוים ווערען. דיא פדוי
וועט זיעגען, און ער וועט געכען רעם כע-
� מר טיט גיםט עללען'ען, ער טוז אנטל.י
פען. דעדפון סע! נאד קייז רעדע נישט
*יין, אבער איצט חאט ער ראך א פפליכט
צו ערפיללען, ער מוז זעחען דיא פדוי,
וואס איז נעבטען אמעסוטען סי י! טארא*
אטבראז, ד*א נובעמאנטח, וואט אןז
נעבמען אננעסומען צופ טיידזשאר, און
ביי *מרייכען טיסטער בראק'ז א עגמםער..
איהם איז סיין צוויימע* ניט נעוועז, אז
דיא וובערנאנטין זעחט או*ט אסוראט ווי
מיסטער כראס חאט זיא אפנעטאחלען. ער
מוז זיא נאד !עחען פון יוצא וועגען. ער
� האט זיך אויפנעהויבען, עט איז שוין גע
וחש נרויסער טאג. כיי איחס איז נעבליע�
� בען נלייזי צו געת! אין סאטעדזש און זע
� ד.ען דיא טבערנאנטק. נאד אהן אויס

דייד, זאנען, אז ער דארן* זיא זעחען, דאפ
אללעס. דאז וועמ ער. נעחן שרייבען

א בריש* צו םיםטער בראס און צו עללע:
און אוועקפאחרען.

אין נעקסטען ציממער, וואו עללען
איז נעשלאפען, חאט ער נעתערט טריט.
ער חאט פארשמאנען, אז עללען סען ניט

אוי* סיין פאל י שלאפען. אבער ער חאט
ניט נעוואלט, עללען זאל איתם זעחען, ער
!מורא נעד'אט, אז וויא באלד עללען האט
- וועט אידים זעהען, וועט ער שוי! ניט

קענק אוועקפאהרען.

� :שטילל, וויא א גנב, איז ער ארויס

נעגאנגען פון רום, און אזוי שטיל איז

.ער*ראפנענאננען דיא שטיעגען, און דא:

פיט שנעלע טרימ ארויס פח רעם הוי!*.

ער איז נעגאנגען צום סאטעדזש.
� ער איז געווען ענםשלאםען ניט צו פאר
'ליערעז קיין צייט, אח איז נענאננען טיט

שנעלע טרימ. ער איז געגאנגען טיט ד*א

שסאלע שטעזקעט, וואו א1ץט עס איז

� נעהענטער, איין איז צוגעקוטען צום נרא

בעז, וואט איז הינטער רעם קאטעדזש.

דער נראבען וואס לאזט ניט צו דיא

בחסות צום פארק. איבער רעם נראבען

ליעגט א שמאל בריקעל, וואט פיהרט צום

�תויז פון סאטעחש. זוטער

� טיידווינטער איז אתיר אויסן ברי

קעל א$ חאט נעזעהען אין נארטען צמיי

. אויר רער סטעזשקע, דאטען געחענדינ

זואס פ�ין דעם זומעך�חויז צום קאטעדזש.

זיי זיינען געגאנגען צום קאממעדזש צו

או! ערי חאט נאד געקענמ זעחן זייערע

רוקענס- איינע איז געווען א חויכע, טיט

א טאציעזער פיטר, דיא אנדערע איז

� יא ניעדרינע. ער חאט נלייך דעד נעווען

קענט, אז ראפ זיינע! דיא טבערנאנטין

און םיסס מילראי, אבער נעסוסט חאט

ער 1אר אויז* רער נובערנאנמין. ווען ער

�תויז, זיינען איז צוגעקומען צופ זוטער

בייט . דיא צוויי פרויען שויו געווען באלר

קאטטעדזש. טידווינטער חאט געוואלט

אונמערלויפען ,און זיי דעריאגעג, אבער

ער האט זיך בארעכענט, אז עט קען זיין

זיי ייעלעז זיר אוטסעהרען צוריק, ראן

� וועט ער לעגען גוט אנקוקען דיא גובער

נאנטין פארשפארענדיג צו פרענען אוין*

איהי- און זיד פארצושטעלען.

ער האט געטראפען. דיא צוויי

פרייען האבען זיוי אוטגעקעהרט און נע�

�חויז. דיא ניטען נעהן צוריס צום זומער

שטעזשהע איז געווען א גאנץ לאנגע, חאט

ער ניט נלייך געקעגט זעחען דאט געזיכט

מיז רע" גובערנאנטין. דיא פינורע חאט

זיזי אבעי� געווארפען אין דיא אויגען,

� י1 ייייטע:. ראפ איז געווען דיא שעחג פ

כטזנ, צויבערליכפטע שייגורע, וואס פע

*V זיו םארשטעלען, און ריא סלי ירעד

אייי אידר זיינען געלעגען פיט אזא גע�

�מגה, פיט אזא חן, אז דאס אויג טון

יעחגן פאנפפעירזאן דיאט געמוזט צוגע�

-  ̂ יערעז צו איתר. "טידט י

אבער טידיוינטער האט ניט געקוקט

*!גיי איחר. ער חאט געהאלטען אין. רעד

האני פיהטער כראס'ס בריען*. און זיך

*ייינגענוטען אין קאם אריין ריא גע�

זיכטסצינ'^ •ייעלכע טיםטער בראס האט

בעי*ריעכען טיט אזא פינסטליבסייט. ער

�ציוע איז ג'גגחמ זיכער, אז ריא נעזיכטם

!� פון מיטטער בראק'ס בריעג* וועלען שטי

טעו אויוי יער תאאר טיט דיא נעזיכטם"

צינע פון דער פדוי, וואס סוטט אללע טא̂י

נעחעגטער צו איחט. ער תאט עוין גע�*

חאט אין זיין זכרו! אללע סמנים, וואט

מיסמער בראס חאט איחם איבערגעגע�

� ארויסגענומען בען, אבער ווען ער חאמ 

דיא אוינען פון רעם בריער און א סו̂י

געמאחן אוי1*'ן נעזיכמ פון דעו* נובעדן

נאנמין אי* ער נעווארען א צומומעלמעך.

אנשטאט דיא חעל�ברוינע שיטערע

חאאר. פון טיםטער בראס'ט בריעף חאט|

�ן ער נעזעחען( פאר זיו א נעדיכטעז שעחן

פארקעמטע! סאפ�תאאר פון א עכס רוק

�נאז טען סאליער. אנשמאמ דעו� אדלער

� —א נלייכע, אמודנריבי'מע נאז, דיא לי

פען ניט דיז, נאד פול, רויט, לייךענ�

שאפטליך. דיא אויבערשטע לי'פ ניט לאנג

ן נאד עטוואם סורץ, אסוראט וויא דיא

יפען פון די נריכישע םטא�; 6� אויבערשטע 

טוען, דיא פארב פון נעזיכט^ ניט כלייך,

סריינס^יך, נאד א זעצטענע ווייפקייט

בארעקט ניט א צארטער רויטסייט. א

� נעזונטע פרישע, כליחענדע נעזיכטכ

פארב, וויא עם סען נאד בעזיצען א פתי

מיט גאלדענע חאאר, וועלכע איז סיינמאל

נימ קראנק נעווען און איז איממער אויר

פרישער נעזונטער לופט. וואו א שניט

� ? קיין קראץ, סיין מינד אויה א באס

סטער צייכעז אוי1* ביידע באקען. א גע�

זיכט, וואט בעצויבערט או! טאכט שווינד�

לעז פאר ריא אוינען טימ זיין זעלטענעם

שעחנקייט. א געזיכמ, וואס דריקט אויס

� אינטעללינענץ, לעבענסלוסט און ליי

דענשאפט.

טידווינטער איז געשטאנען אויויו

זיין ארט וויא א צונעשפידמער, און גע�

קוקט דעו* פדוי גלייך אין געזיכט אדיין,

און דאט ניט אראפנענומען דיא אוינען

פון איחר נעזיכט, אויך ווען ביידע פרויען

זיינען צונעקוטען נאנץ נאחעגט צו

איח̂נ

� דיא נובערנאנטין איז פערוואונ

� דערמ געווארען פון אזא מין צוגעשמיד

טען קוסען פון א יונגעךמאן אוי1* א

פרעטדע פדוי, און חאט אנגעשטעלט

אוי1* אידים איחרע צוויי נרויסע בליייע

 "וואפ
אוינען, וויא איחס םרענענדינ:

קוקט איחר אזוי, יונגער�טאן ? וואם

חאט איתר אוין* מיד דערזעחעך.

אבער אויך דאן חאט טידווינטעד

� ניט אראפגענומען פון איחר זיינע בלי

קען. ער חאט ניט ק-יין פינטעל געטאהז

טיט קיי! אויג. סעםט און שארו* תאט

� ער געקוקט אויןי איחר, וויא זיינע בלי

קען וואלטען געווען פארגליווערט און ניט

אונטער זיין קאנטראל/ג

.איז דאס דיינער א פריינד?" חאט
דיא טבערנאנטין נעפרעגט טיפס טילראי.

טיסס טילראי דיאט טידווינמער'ן

פון ערשטען מאמענט אן ניט 'ליעב נע�

חאט. זייט נעכטען, ווען ער איז נעווע!

דיא אורזאכע פון איתר צוסריעגען זיך
טיט ארמאדייל'ן, דיאט זיא איחס פיינט

געחאט וויא דעס טויט.

.ער איז ניט טיין םריינד", חאנ1
זיא געזאגט, םארקרימענדיג דיא ליפען.

"ער איז מיסטער ארמאדייל'ם פרייגד".
כיי די ווערטער זיינען ביידע פרויען

געבליעבען שטעחן אקענען מידווינטערן.
אבער אויך דאן דיאט ער ניט אראפ�
נענוטען זיינע בליקען פון דער נובער�

נאנטין.

טיםם פילראי איז געווען שרעקליך

בייז אויר טירוויגטערין, און ראם וואכ
ער בעמערסט זיא נאר ניט, און סוקפ
גאר אוין* דעד גובערגאנטין, חאט זיא

נאך בייזער געטאכט.
� ער איך ווייס גישט וויא טענשען

"
לויבען זיך אזוי .אריינצוגעהן צו יענעם
אין נארטען און זיך אוועקשטעלען אין
א פארשטעלט ארט?" האט זיא געזאגט

צו רער גובערנאנטק.
אין טיטטער ארטאדייל'ס א םרייגד
איז אבער ריא גובערנאנטין שוין נעווען

פאראינטערעסירט. .

(פארטזעצונג מארג"!).
? ©~ 

פארלייסיגע אנצייגע
שבת רעס 29טען אויגוסט וועט זיין רער
8יקניק פון דיא וואיס א1* <ייבאר אין
צינערטי פארס. £

! !̂̂ *̂ ^̂ ^̂ ^^̂̂ "̂ *'̂ א 1ך—י�,*•—

|^נאט£ש^ף^=\

*̂**?**#^-*?•*•?•4**********************************
 י
לענדלארדס! ן ן�זיימ ניט פארשקלאפט צו די
 קויפט אייך אן אייגענע חיים אויו* לייכטע אבצאה<ונגען אין ;

|

4  ̂ ^̂ ̂ י̂? 01  ^0̂י •̂̂  ̂ V _ . /̂ 0 ^ ̂ע%<   ןןר*ןו.0*<%^^* 
מ

* דיא <יםט איז אי*ממן!4טנד. דערנענענד איז טט פאר ביזנעס און ארבייט. ?י
� דיא סאמפאניע איז דיא ראיעלסטע און זיכערם̂ט אלע ווייסען אז דיא §  5

| דיאלטי טדאטט איז נגט און איתר סליר דיר איז נאראנטירט. פאחרט *
ס טיט חט נרויסען . - 2 3 א̂ר

I. , פרייען עהספוירשען �  |
I שבת און זאנטאג 22. און 23. אויגופט 

 י
ן

# �  י ממט דיא לאטס און דיא בארגיינס. סיר חאבען שעחנע הייזער צו פער
?

| סויסען אוי% לייכטע מאנאטליכע אבצאחלונגען. אויך א ריזיגע שעחנע. £
2 נדויטע חגיז פיר א שאפ צו פעררענטען, וועלכע איז א גוטע געלעגענהייט 2
| פיר מאגופעסטשורערס. גענויערעס וועגען ראזעל און פרייע טיקעטס צו ע
. פאמרען בעסומט איחר אין דיא פאלנענדע איסט סייד אפיסעס: 5 ן

ז! איזראעל און לאםגער, 138 רידוינגטאן סט. ניר יארק |

I '1'קומןאן, 73 *יי'ייטע 'עףג. \ I טעקם
רי̂נ  ̂ * י. םילעצקו, 183 מעדימ*ן

8 ה. דיכטער, 106 איסט 7טע\סטריט.

שרייבער
יוניאן קלאדיער

1 קאגעל 1 7 93 און 
.— עללעש זומטער סוטס און פענמם

יוניאן טייל טיט רעט יו̂נ

�ז ב� ̂י* ?69   *?מזו40ו*
 ^גג

^ ן

וואאדע בעסטע ;

בעסטע ארבייט
נעסטע בעהאנדלזע

ביליגע פרייזען

געזוגד ןשענער וסרט �/*�!י �אר חיילא ?אזיטיוו אלע געןזייםע אג ניג
איטעסענדע םענער סראגקחייטען, ןועלבע קו*
*>** *ון יוגעגד זינד. ניערען אזן 8ענכער
קראנקחייטען. ?אטען איינפלום און אורין
שטערצען ביים יעזען וואסער, גי ט סעכען
� איעי או אמט וואסער לאזען, גאנארעא. אונ
� נאטירליכע פלוס, שוואכער רוקען. םעננעו

קראנקחייטען. אר^ויז 60 סענט.
אנטערסוננ ! — דיא זואס 'לי ידען פון
אוננאטירליכע פלוס. ברענונג ביי לאז עז וזא�
סער און גאנארעא זאלען אויר יוזען בינ"אך

� ג�אר.  איינעפריצונגען צוזאטען טיט כ;
פרייז צוזאטען $1.00.

חיט זיך פאר פאלש̂ז דיא ריבטיגע או פן-
ייק. קוטע! און אפש

ךאטקאוזיץ בראס" 166 סטענטאן טט.
געעיקט דורד •אסט פריי. ווען איחר ?ייקט
דעם פרייז איו סטעטפס אדער טאני ארדער.

*01110 1̂12 81-08.. 165 £{(211100 34^
•א  ̂¥01� .̂

-ץ : ן

וואו טרעפט�איחר אייערע פעקאנטע?
איז

י. הערריהיס
^̂

4.4  ̂ פדישסטע -

I בעחאגדלינג

141 דיוויזשען סטריט
פון אלע פיער עקען וועילט ווערט טען

. ! געהאלפען

אלע טרעפען דך
ביי

. י בג פארנעס
(סוקכעשאר צו שטיקלער)

מאפע�רעסטאראן
� I פיישע און נעשםאהפא^ע ש9יי
ז'מ. פערשיעיענע ממרענזיג

אנש8וננדינע נעהאנדלתג

167 איםט בראדוויי י

: :םמוהט דיא "באפפא"
אלל טאבעסא סיגארעטס

און קדיינע חאוואגא סיגארלעך

? י -̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ 

7

�  III. ^^01
̂^^-—ו ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

ן <?

דיא בעסטעאין טארסע̂נ

. סטריקטלי יוניאן טייר טיט דעם יוניאן לייבעל.
. \ אינדאסירט פון דיא פעראייניגטע אידיעמ נעווערקשאפטזש.

י צו בעסונמ! אין אלע סטארם.

� ען סטוקען דיא באפסא סינאר ארביימער אח אלע אנשמעגדיגע טענשען ד̂א
לעך, דען דער סינארעט איו טט אח געשטאס און א*מר שטיצט דאמיט אייערע יוניאן

בריעדער.

דיא גרעסטע ביללינסטע .און |
^

?< רעעלםטע |

נג כהאנדלו בו
| און טפרים נעשעפט >>
מ אין אטעריקא חאלסייל און ריטייל. 8
>> . מ איז כיי

| ס. דרוקערמאן
| 50 קאנעל סטריט, ניו�יארק• |
!גמממססממ .8 | .̂^' � מ 
�י\6^ "817-661 011141 0* >)  ¥071£ <<

העמארידען
אפענע און פערטאכטע תעטארידען ווערט
זיכער געחיילט טיט ט"ערי'ס חעטארידען
פאטאד. 9לאגט זיר ניט ווען איחי קענט
געהאלפען ווערען• ?רייז 50 כענט א
באקס. געלד צוריק ווען עש וזירקט ניט.
פיר 60 סעגט סטעםאס פער'נויקט א^ן גאנץ

אטעריק!^

19881 1 01 40 091III

טירן צו קוטט טעננעד
"'?" "" ן .י "" י י י"" " י

I ססער ם8עצי><ליםט 1 , - דעד ג̂ר

? � � �  �  ̂ ?

ארבייטער, סמוקט !

פ ר י י ז ע ר ס ר ו  0 ' 1
I* / ̂ *̂ ?^^^  ̂ *

דיא נעםטע קליין האוואנא סיגארלעך
י קאנטרי ארדערס ווערען פינקטליר אטענדעט.

5* 0. !/יוע8*ןמ ,514111 םא^0 144 , אמ0ץ ^£א
1- .—  ̂ מ—

א ישועה פיר בראנזווילל!
< דער וואונש פון דיא בראנזווילער ביזנעס לייטע ווערט ערפילט טיט דיא

 ערעפנונג פון א ברענטש
�  

;

ב^סטייט באנס אף ניו יארה
וועלכע איז נענרינדעט פון אירען, און פאר אידען, און וועלבע .דיאט איטער

געטרייט דאס בעסטע פיר דיא פערגרעסערוננ פון אידישע קאטעי�ץ, אח ן
ספעציעל, חאט זיך דיא "םטייט כיינק'* בעריחטט געטאכט טיט איחר ן
! �̂  י פינקטליכקייט, און טטע בעחאנרלינג פון איחרע בעאטטע, וועלכע פע

�גייסט, אזוי גוט וויא רעם וואכ^לענט אוייעס^ ן 'טטעריען רעם אידישען ביזנעם
זיינע אבנעשפארטע פאאר ראלאר צום סייווען. און צוואר איז דיא ודר
טינסייט פון ריא בראנזווילער כרענטש, וועלכע דיא "םטייט בייגק" או*

\ � �יארק חאט ערעפענט ח!ורט, ראס דיא בדאגזווילעד בדענטש וועט נע ניו
מעגעתשט ווערע! אוגטער דיא אויסזיכט פון תעררן וויליאם כ ראוט,

וועלכער איז טט בעקאנט צו יעדען בעזוכער פון דיא םמייט כיינק.

דיא בראנזוויל ברענטש
פון דיא סטיימ ביינק

איז שוין אפען פיר כיזנעס אין ./

גל�ענמאר און סטאון עווס.
£ \\ד ••¥\/ 0?0ו*ח*01 אח• •1*810 .�001 , .*• 4**אנ> 378*376^4<1^/8 :7£^/57

:£.1.1ו57ו\ז/*\0מפ ¥01711 ^1£א

\ ? געןמופט • . ן
י

ק םטאר עלקץ"ס מרז̂י
פון 8 דדןןעסערכאן נאך

181 איפ6 בראדוויי י
X-•—ו—ן—ף?

̂יייק טראססין
איז דעד ריכטיגער קלאדיער •י*ון

, מערטשא^טטיילאר
� וועמען איחר בעקומט דיא בעסטע ביי

)וואארע צו דיא בילליגסמע פרייזען.
קוטןש אין

53 עלירידזש סטריט
.*ו! איחר וועט. ^יין חרטח חאבען,

קייי! קאנעקשאנס טיט אנדערע סטאדע

�— ? ו � ו  .
וו יד ערפאחרענע רעםמאראטאר6 1

טען
י
חאבעו איבערגענו

: ליבערטי
 ̂

| כשר

ן רעסטאראן
73 עלען סט.

*יער גרענד סט.
� �קםט טיט דיא לייטעסט איט |און איבערגעפ
9רואווטענטפ. י ויד טערווירען רעם פיינסטען :

:דינער אדער באפער טיט דיא פיינסטע?
�ער 20 סענט שפייזען. א דינער 25 פעגט. םא�
'פריי בעלצער. ארענטליבע בעהאנדלונג גא:

ראנטירען אייר דיא פרא5רייטארס פון

ן .*8 11611̂. 73 ,*411ז1וג*6.0מ /!ז*(!!! )
ן ?€118 י  ̂ .פגןסז? .•61(1141 450

:I ..- : !
I ו " . •

I 
^
]????????????????ן

| היילפע פיר יעדען. |
I קראנקע ווערען פאזיטיוו 4
ן. אומזאגםט נעהיילט. ?
4 אין 464 גרענד םטריט. אין דעט ?
ןר *יטט. ? | ריעזען דראנ סטאר קארל
ן. זיצעו טעגליד דיא נרעפטע דאקטוי• 4
| ריס פון 9 אוחר טארגענס בוז 0 4
I 

ן אוחד אבלנדס און בעחאנדלען יעדעו י
I ו ואס פאדעי* נאד חילפע נאנץ <
> אוטזאנסט. ?
ן) אין נמזזנרי'ם דראג סטאי. 464 ?
, ניןונד שטריט. ווערט איחר בלחאנ• ?

דעיט ו י יא איחר סומט, אומזאנסט. ?
I �ווערט נע� V נאד מאד דיא מעריציו 

I *זיייד ביייגער יויא אירע . ? רעכענט
I � י > דאי. אלל געהייטע טענעד. סראנס� 
I �הייטעו ייעח פאזיטיוו אויסגע < >

> חיילט. בלזונזוערע דאקטוידים •יד ?|: (
קראנקחייטען. •11 . . פרויען און קינדער
1 אייד דעזונדעדע דאמטוירים פיר ?!
I I י פער*ידענע מענער קראנקחיימ"ן  '
1 I סראנקחייטען. גרויסע� ? פיר ברוך
4 סגעציאייהטען; ווען דעד דאקטאר ?
; זעחט אז איחר ברויכ!1 א ברירי ? >
. , נארטעל אדלר שיר א פדוי א ביין- 4
טע,• עם יו ארדער 0 גארטעלס טאכט
י בילינער וויא פערטיגע וויא איד? 1 4 '
) גענד א ?יאץ איז •*יארס ? ] [ ?

| טשעררייס זןו�אנ 0מ^ 0[
I 464 נרענד סט•! קאר. פיט סט. | \ ו

II� :� ..

£5 מעדיקאטענטען צו געב^�יכען,

]פערלארענע ימענגער קראפט קורי- :
^ יע איר שנעל אונד דכער.

י;

אללע הויט קראגקהיימען, פימפעלם, I
 ארט אויסשלענע - קורירע איר דירר טיינע

ט נייע עלעקטריש כעמי'שע טעטתאחן אהנע^
I ניפטינע זאלעען. \

! 
5 Iפלומפעתייפמוע! םיפילים קודידע

¤ איר אהנע קוועק זיל1ער שנעל אונד זיכער. ק

העמארידען> גרון, פישטיל קורית ן |
I איד שמערצלאז אחנע אפעראציאן אונד !

ו

- � - ? � �'� י � י " " " י "" " '" "  " ' " � י י י

,
: . אייגענער טעטחאדע,

צלאו או"• �ע אד שנ̂א ן םמייקמודק קידיי
! אחנע צי שניידען. }

מט חייטע ערזאמט ניט אוגר ̂ל
 ̂

ט

' איחר קענט טיר אלעס פערטרוען.

אלעס נלייגנט אין רעם נרעסטעןגעחיימ..

0 ^<%<י*,! ן 1< ̂< בעפאר איחד נעזזט היירא'
( טען קוטט אונדמעראחט� V * ע* 1_ ) |1
? •?'—*—--*—עט אייד טיט טיר> איר
61 וןעחאגדעל ?תייאט קראנקחייטען זייט דיו!

* I לעצטע 15 יאחר. אלעס וואס דיא וויסענ- ?
|| שאפט חאט ערפונדען אונד נעלר קע1 1
• א קויפען" חאגע איר אין מיינעם אפפיס. ,

>6 פערטרויען זיא מיד אייערע נעהייטניססע' אונד
\\ איד ייעריע אייר אייעד געזונדחייט אין
ן| קורצער צייט וויעדעד געפען. טיט איינעט
יין ווארט וועמען איר אונםערנעחטע *ו מע-

ט חאנדלען נאראנטירע איר *י קייייעז•
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