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ה׳תרס״ה.



 רעגמג־ קאנאדישער דער פון בעפעהל לעצטען דע□ לויט
 האבען רואם ?!טיגראנטק, לאגד אין ארנינגיבלאזק ניט ווערען רונג
 און נעלד מזומן רובל הונדערט ארגינפאהר בי_ים וריזען צו ניט

 עמיגראג־ .פאהרק זיי וואוהין סטאנציע, דער ביז באהן־בילעט א
 פאר זארגק זלף אויף נעהמען וועלכע קרובים, האבק רואם טען,

 האבק זיי ווק אפילו אחינגעלאזק יוערען זלי, איינארדנק און זלל
 וראם ארבץטער, שטארקע און גקונדע ,געלר קי_ין וריזק צו ניט

 באהן- ,האבק און מערב־פרא-וינצק די אין בקעצען זיף ווילק
 אפילו ארנינגעלאזק, פעלען אנדערע אין ווערען אהין, בילעטק

 ינ־2אר ניט ירערען אויף ,זיף מיט געלר גענוג ניט האבק זיי ווק
 אנשטעקענדע אויף ידק2ל •ואם ,עמינראנטק לאנד אין נגנלאזען

 גפאיואום, פארחעם אויף דערהויפט קראנקהי״יטק, עקי;לו>אפטע אדער
Гатиз) טראהאמא אויגען־קראנקהכיט די און ,

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ. 28 1юня 1905 года.



.לאנד דאם : “ т

 אמי^ריקא פון שטאטען פעראייניגטע די פון צפון־דיט אין
 אגרוים איז דאם ,קאנאדא פראיוינץ ענגלישע די זיף געפינט

 צפון- פון צפון־דיט גאנצען דעם כמעט פערנעהמט רואם ,לאנד
 ציהט עם .אייראפא גאנץ ווי אנ׳ערף נרוים איז און אמעריקא

 אטלאנ- ביז׳ן מערב אין ים שטילען פון וויארסט 5,500 אויף זיף
 פראווינצען: פאלנענדע פון בעשטעהט און מזרח, אין ים טישען

 קוועבעק, עי-ברוינשיוייג, ,אינזעל עדוארד׳ם פרינץ עי־ש^טלאנד,
 ברי- און טעריט^ריעם צפון־מערב׳דיגע די מאניטזאבא, $נטארי$,

,טיש-ק^לומביא
 ,זעלבע דאם אומעטום ניט איז לאנד דעם פון אויסזעהן ד$ם

 נור^ן־אזערע דער ביז ים, אטלאנטישק פון מזרח־ברעג, דעם פון
 מ.יט בעדעקט .«רטערווניז ,לאנד פלאכעם אנידריגעם, זיף ציהט

 בעדעקט געווען געגענד נאנצע די איז אמאל ,בערנלעף נידריגע
 לאג־ און פעלדער מעהר אלץ דארט ווערט איצט ורעלדער. טיט

 ,וועלדער גרויסע גענוג נעבליבען דארט נאף ס׳איז $בער קעם,
 איז אויבערשטער-^זערע דער און נור^ן־אזערע פון צפון־דיט אין
פעלזען, הוילע אסף מיט אגעבירגיגע, געגענד די

 בעשטעד^ אזערע אויבערשטער דער פון מערב-דיט אין
 ,.פון טייל פרוכטבארםטער דער איז דאם ,סטעפעס פון לאנד ד^ם

 זין פוך וואם ,בערג סקאליםטע די ביז זיף ציהט ער קאנאדא,
 ביז •מערב־קאנאלא גאנץ איבער בערג-צווי_יגען זיף פערשפריןטען

.ים שטילען צום
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.קלימאט דער
 בכלל אז זאגגנן, מען קען קאנאדא פון ומאט קל דעם רועגען

 אויף לי_ידען וואם די, נאר .געזונדער א און אטרוקענער ער איז
 די ,פאהרען ניט אהין דארפען הארץ־קראנקדדיטען, אדער האלז־
 אריבער• לי_יכט דארט איז דעריבער טרוקענע, א דאי־ט איז לופט

 פ^רשידענע אין ,קעלטען שטארקע און היצען גרויסע צוטראגען
 די אין אפערשידענע. טעמפי׳נראטור די איז לאנד פון טיילען

 זומער דער איז מאניטאבא און קרועבעק ,אנטאריא פראיוינצ^ן
 , שנעאיגער און קאלטער א רוינטער דער און ווארימער א זעהר
 און דעצעמבער אדער נארועמבער אין אן זיף הויבט ווינטננר דער

.אפריל אדער מערק ביז דויערט

♦ בעפעלקערונג ך
 דער אייניואהנער מיט בעזעצט דערהויפט איז קאנאדא אין
 אינגאג־ כמעט איז לאנד פון צפון־טיןל דער לאנה פון דרום־טייל

,וויסט צען
 מיליאן 6 בערך איז קאנאדא אין אייניואהנער צאהל די

 פרא* צורי די אין וואהנען מילואן 6 די פון אהעלפט ווי מעהר
 גרעם־ די אויף זיף געפינען דארט ,אנטאריא און קוועבעק ווינצען

שטעדט: קאנאדישע טע
 איינרואהנער( 325,000) מאנטרעאל :קתעבעק פראיוינץ דער אין

איינרואהנער( 70,000) קוועבעק
 איינוואהנער( 225,000) טאראנטא :אנטאריא פרארוינץ דער אין

 איינוואהנער( 60,000) אטארוא
.איינרראהנער( 53,000) האמילטאן

 ;שטעדט גר^סטנג די זענק פראווינצען איברינע די אין
 וואג- און איינוואהנער 70,000 טיט מאניטאבא( )פרארו. רויניפעג

איינוו, 26,000 מיט בריטיש־קאלומביא( )פראוו. קוווער
 צוואג־ און ,פינף קליינע א איז קאנאדא אין יודען צאהל די
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 פרא־וינצען די אין זיף געפינט יודען רוב דאס ,טויזענדבערף ציג
 געגענ־ ארומיגע די און מאנטרעאל שטאדט דער )אין קיועבעק

 טא־ שטאדט דער )אין אנטאריא מאן(, 10,000 אנ׳ערף — רען
 שטאדט דער )אין מאניטאבא און מאן( 3,000 ווי העכער—ראנטא

 ,שטעדט אנגערופענע די חוץ א ,מאן( 3,000 אדום — וויניפעג
 גרו- קליינע וואהנען צאהל, גרויסער א אין זיף געפינען יודען וואו
 האליפאקס אין למשל, ,שטעדט אנדערע פיעל אין יודען פעם

 אטאווא, ני_י־ברוינשיץיג(, נפראיו. סען־דזשאן עי־שאטלאנד(, )פרא?.
 אין אנטאריא(, פרא?, דער אין דרי_י )אלע ל$נד$ן און האמילטאן
 קאנא- גרויסער דער פון סטאנציעם פיעל זעהר אויף קיועבעק.

 אנטלאנטישען, צום ים שטילען פון געהט וואם אייזענבאהן, דישער
 ,פאמיליעם יודישע עטליכע צו אדער אייגע צו געפינען מען קען
 וואה- , בריטיש-קאלומביא ,מערב־פראיוינץ וריטעסטער דער אין
 נאף דארט האבען זיי .וויקטאריא שטאדט דער אין יודען גען
 יאחר יעדען מיט אשוהל. זיף פאר אויסגעבויט 1862 י^הר אין

גרעסער, אלץ קאנאדא אין יודען צ$הל די ■*וערט

פאבך_קאצ;ע. ארן האנדעל
 וואק־ עם ,ערד־ארבייט פון לאנד א דערהויפט איז קאנאדא

 גערשטען, ארבעם, האבעת ווייץ, :תבואות אלערהאנד איחר אין סען
 וואלד מיט רי_יף איז קאנאדא אנד, און קארטאפעל מאאים, באב,

 וואלר-געשעפט דער עגטוויקעלט דארט איז דעריבער וואסער, און
 אויף זיף געפינען מעטאלען אלערהאנד און קויהלען פישערי_י, און
 די און האנדעל דער דארט זיף ענטעיקלען צוגלי_יף לאנד. אין

 אנ־ פאר מעהר אוים זיף ציוכנען פרט דעם אין פאבריקאציע.
 אין פערשפרייט זעגען דערהויפט ,מזריח-פראיוינצען די דערע

 זעג־מיהלען מילנעדי, פאבריקאציע: ארטען פאלגענדע קאנאדא

 גום־פאב- גארבערי_י, שוכווארג, פון אויםארבי_יטוגג די )טארטעקם(,
, אנדערע און צוקער־פאבריקען ריקען,



6

שולק. און שפראך ,אמונה
 פר^טעםטאנטק, זענען קאנאדא פון אייניואהנער רוב ד^ם

 דער= ב^זעצט איז רו$ס איינציגע, די איז קיועבעק פראיוינץ די
 די איז קאנאדא אין הויפט־שפראך די .קאטויליקען מיט הויפט

 וו^ם ,יעדערער דארף ענגליש פערשטעהן און רעדען ,ענגלישע
 $דער אמל^כה עפעם בעקומען און לאנד אין בזנז^צען זיף ודיל

 ורע- געזאגט ביכעל אין ווי_יטער רוערט עם וו$ם דאם ,אנ׳ארמיט
 פון ארבי_יטער פאר לוין דעם און ארבי_יטם-בעדינגונגען די גען

 וואם ארבי_יטער, אזוינע אלץ דאם מען מיינט פאכען, פערשיחגנע
 קוועבעק פר^וויגץ דער אין .שפראף ענגלישע די פערשטעהען

 ווערט דעריבער פראנצויזען, בעפעלקערונג דער פון רוב דאס איז
 אין שפראף. פראנצויזישע די געברויכט אלץ פאר מעהר דארט

 עם און אומזיסט, קינדער די מען לערענט שולען קאנאדישע די
 מוזען עלטער אגערריסען פון קינדער אז ,אגעזעץ עקזיסטירט

,שולען די אין ווערען געשיקט

מטבעות.
 רואם ,מטבעות ז?גלבע די געברויכט ווערען קאנאדא אין

 ד^רט רעכענט מען .אמעריקא פון שטאטען פעראייניגטע די אין
 געלד רוסישע אויף איז אדא^לאר .סענטען און ד^לארען אויף

 100 פון בעשטעהט און קאפץ 94 רובל 1) רובל צירן אנ׳ערף
 אדא־ זיף שרי_יבט ענגליש אויף .קאפ׳( 2 בערך סענט )א סענט
$ :אזוי לאר

 טהון צו ה$בק אויםקומען עמיגראנט רעם וועט וועג אין
 רע־ תיטשלאנד אין מטבעות. ענגלישע און די_יטשע מיט אויף

 רופישע אויף איז מארק אתיטשער מארקק. אויף מען כענט
 .פפעניג 100 פון בעשטעהט און ,ק$פ׳ 46—47 אנ׳ערף געלד

 שטער- פונט א .שטערלינג פונטען אויף מען רעכענט ענגלאנד אין
 20 פון בעשטעהט און רובל 9,50 געלד רוסישע אויף איז לינג
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 איינגעטיןלט ווערט שילינג א ׳קאפ׳( 50 בערף שילינג )א שילינג
.קאפ׳( 4 בערך פענם )א פענם 12 אויף

._קאנאדא אין מען פאהרט אזוי ווי
 רוסישע די דורך אדער פאהרען מען קען קאנאדע אין

 און דגיטשע די איבער אדער , ריגא און ליבוי פארט-שטערט
,גתןניצען עסטתיכישע

 אשיפם־ אנ׳עמיגראנט פאר קאסט ריגא( )אתגר ליבוי פון
לי פון ניט געהען שיפען די . רובל с1 70 קוועבעק קי_ין קארטע

 לאג־ בין נאר דערגעהען זיי קאנאדא, קי_ין דירעקט ריגא און בוי
 שיפען. אנדערגג אויף אריבערזעצען זיך מען דארף דארט און ראן

 )בעל- אנטווערפען איבער קאנארא ק;ין ליבוי פון שיפם־קארטע א
רובל. 78 קאסט גיען(

 האט־ ביז פאראהאד מיטץ ליבוי פון פאהרען אויך קען מען
 דארט פון און רובל( 20 קאסט און מעת-לעת 2 דויערט )עם בורג

.שיף תיטשען א טיט וריטער פאהרען
 150 שיפם־קארטע א קאסט האליפאקם ביז האמבורג פון

 )רוינטער קיועבעק ביז אנטווערפען פון רובל(. 75 )ארום מארק
 שטגנר־ פונט 5г/а — ענגלאנד פון מארק, 130 סען־דזשאן( ביז

 ,אפט זעהר זיך בכיטען שיפם־קארטגגן די פון פתיזען די .לינג
 ווי- אנפרגגגען, ועקפאהרען“א פאר׳ן שטענריג מען דארף דעריבער

. שיפם־קארטע א איצט קאסט פיעל
 פאר , רובל 5 מען צאהלט יאהר איין ביז קינדער פאר

.בילעט האלבען א מען נעהמט יאהר 12 ביז 1 פון קינדער
עסען, טאג א מאל 3 פאסאזשיר יערער בעקומט שיף אויפ׳ן

 פאראחא־ די און פערפראהרען קוועבעק ארום ים דער איז ווינטער *(
 מען דארף דארט פון . סען־רזשאן אדער האליפאקם ביי אב זיך עטעלען דען

 אהין נסיעה די ווינטער קאסט דעריבער און באהן, מיט׳ן קוועבעק קיין פאהרען
. זומער ווי טייערער ביסעל א
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 רוערט ער אויב הילף, מעד:צןנןשע און של^פען צו אויף אנ׳^רט
 ,קאלדרע א ,בעט א פאסאזשיר יערער בעקומט אויף . קראנק

 א און אג^פעל ,טרינקען אויף אקענדעל אטעלער, אקןשען,
.מעסער

 ,לןניע' אמערןקא—"האמבורג דער פון שיפען די אויף
 זיי מען גיט עמיגראנטען, יודןשע סף א זין טיט פ^הרען עם ררען
 פאר־ איז עם און ׳עםען כשר זיך פאר ק$כען צו מעגלןכקגיט די

 און פלןןש= כשר׳ע זיי מען גיט אויף , נעשיר כשר דערצו האן
 רוילען זןן אז אבפאהרען, פאר׳ן מעלדען זין אויב פןש־קאנסערווען,

,עסען כשר וועג אין האבען
 גןט שיפס־געזעלשאפטען אנדערע דן פון שןפען דן אויף

 קאר־ נ$ר אבער ,עסען כשר אויף פאסאזשירען יודןשע דן מען
 און ,דעסגל, און פןש ,קאנסעריוען אויבם, אלערהאנד ט^פעל,

, פליןש קי_ין נןט
 צורן ביז פ^הרען ד$ם דויערט קאנאדא בןז רוסלאנד פון

• עןכ$וו
 דארפען תיטשלאנד אויף פאהרען וואם ,עמןגראנטען דן

 געווןסע דן דורך דורכגעהן גרענןץ רוסןש-די_יםשער דער אויף
 זאכען דן ב$ד, אין זןן מען פןהרט ד^רט ,״קאנטר^ל*םטאנצןעס״

 דער- נעהמט מען ,מען דעזןנפעקצןרט זןןערען באגאזש רעם און
 פון ; מארק 2 צו קןנדער( פון )אויך עמןגראנט יעדען פון פאר

 עם .מארק 4 צו טען נעהטט ענגלאנד, אויף פ^הרען וו^ם דן,
 עמן־ דן ק$נטר$ל־םטאנצןעם דן דורכגעהן פון בעפרי״יט ווערען

 דער פון שןפס״קארטע א (2 , פאם א (1 :ה^בען וו^ם נראנטען
באהן־בןלעט א (3 ,״לןנןע ״האטבורג-אטערןקא געזעלשאפט

 דער־ יעדען פאר רובל 200 צו טזומן־געלר (4 און האטבורג בןז
,י^הר 10 בןז קןנד м פאר רובל 50 צו און יואקסענעם

. ש ז א אג ב
 פןה* ד^ם .זאבען צופןעל זןף מןט נעהמען נןט דארף מען
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 פון אריבערפיהרען דאם און באהנען, די מיט דערהויפט זיי, רען
 עמיגראנט רעם פערשאפט און טי_יער זעהר קאסט שיף צום באהן
 ק?ין זיף מ.יט נעהמען ניט דארף מען , חלאפאט און מיה אסף

 זיף קענען וואם ,אזוינע און ארט אסף פערנעהמען וראם זאכען,
 ערר־ צו אדער מלאכה דער צו בלים ווי וועג, אויפ׳ן צוברעכען

 וואם און דא קאסטען זיי וואם , געלד דאס פאר ווארום ארבי״יט,
 קויפען געווים זיי טען קען אבקאסטען, וועט אריבערפיהרען דאם

 ניט מען דארף אויך , ביליגער נאף אפשר און ארט אויפ׳ן דארט
 בע־ שטולען, טישען, : למשל ווי ,מעבעל ק:ין זיף מיט געהמען

 פערנעהמען וואם זאבען בכלל צונויף, ניט זיף לייגען וואם טען,
 :חלקים צוויי אין איינטיילען מק דארף באגאזש רעם ,ארט סף א

 זיי וועט מען וואם זאכען, די פערפאקען מען דארף בעזוגדער
 וויעדער און ,ארט אויף׳ן אנקומען נאמן ערשט האבען דארפען

 די ,וועג אויף׳ן נעברויכען זיי מוז מען וואם זאכען, די בעזונדער
 מען דארף האבען, ניט זיי מען דארף וועג אויף׳ן וואם זאכען,

 אנ׳אנ־ אויף אדער טשעמאדאנעם קאסטענם, אין פערפאקען נוט
 עס זאל מען און דורכגעהן ניט זאל וואסער קי_ין אז אופן, דער

 איינ־ נוט מען דארף זאכען די ,שלאם א אויף פערמאכען קענען
 בשעת׳ן שאקלען ניט און ווארפען ניט זיף זאלען זיי כדי לי.יגען,

 קאם- די .ווערען צוכראכען ניט דעם איבער זאלען און פאהרען
 פערנייען ניט אבער מען דארף וו. ז. א, טשעמאדאנעם , טענם
 טאמאזשנעם די אין ווארום שטריק, אסף טיט פערבינדען אדער
 קאסטען, יערער אויף .עפענען זיי מען דארף נרעניצען די אויף

 יבען2א:שר אותיות קלארע מיט מען דארף וו, ז. א. טשעמאדאן
 דעם פון פאמיליע די און נאמען דעם אייל־פארב אדער טינט מיט

 דארף דאם פאהרט. ער וואוהין פאיט־שטאדט די און עמינראנט
 דאס קען מען פראנצויזיש, אדער תיטש אויף אנגעשריבען דין

 און צעטלען לי_יניוענטענע בעזונדערע אויף אויף אנשרניבען אלץ
 ; רו. ז, א. טשעמאדאן קאסטען, יערער צו צעטעל אזא צונייען

 גרויסע האבען ער קען טחון, ניט דאם וועט עמינראנט דער ווען
 דער ב.יז באהן מיט׳ן פאהרט עמןגראנט דער אויב .היזקות
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 איהם, לוינט שיף, אויף׳ן זעצען זיך דארף ער רואו פארט־שטאדט,
 בא- דעם אוועקצושיקען אפריהער באגאזש, אסף האט ער אויב
 דער ,אויסרעכענען נאר רארף מען ;סקאראסטיו" "מאלאי גאזש

 אב- וועט שיף דאם איידער אנקומען געווים אויף זאל באגאזש
.פאהרען

 דער פון נאמען אויף׳ן שיקען מען דארף באנאזש רעם
,פאהרט עמיגראנט דער וועלבער טיט שיפם־נעזעלשאפט,

 און פערשפעטיגט האט עמיגראנט פון באגאזש דער אויב
 דעם וועגען ער דארף איהם, אהן איועקפאהרען נעמוזט האט ער

 זי_ין מודיע ,ארט אויף׳ן פאהרען צו קומען וועט ער ווי ,באלד
 איהרען מיט איז ער וואם שיפס-געזעלשאפט, דער פון אגענט רעם

 רעם אבנעהמען זעהען דארף און ,פאהרען צו געקומען שיף א
.באגאזש

 זאר- ניט וועט און אבלייגען עם וועט עמיגראנט דער אויב
 פער- אינגאגצען נאר באגאזש דער קען באלד, רעם וועגען גען

,ווערען פאלען
 ער דארף ,פ^הרען צו קומט עמיגראנט דער ווי באלד

 צי ,שיף מיט׳ן געגאנגען איז וואם באגאזש, דין ארומקוקען זעהן
 פערפאלען איז עפעם ווען ,אגגעקומען גאנץ און ריכטיג אין ער

.מעלדען באלד רעם וועגען ער דארף געווארען, צונישטעט אדער
 מיט פיהרען מעג ליבוי, פון פאהרט וואם עמיגראגט דער

 ער צאהלט מעהר, פיהרט ער וואם .באגאזש פוד 6 אומזיסט זיף
 רו. ז. א. טשעמאדאנעם קאשטענם, די ;פור א פאר רובל 1,75 צו

 לענג, די ארשין 11/2 ווי מעהר פאק יעדער האבען ניט דארפען
.ברי?ט די ארשין 1 און הויף די ארשין 1

 האמבורג אין שיף אויף׳ן זיף זעצען וואם עמינראנטען, די
 ליניע", אמעריקא—״האמבורג רער דישיפעןפון מיט פאהרען און

 פור באנאזש קי^אגראם 100 אומזיסט זיף מיט פיהרען מעגען
 בילעט, האלבען א מיט פאהרען וואם קינדער, ;פונט( 5 מיט

 , מעהר וואם .באנאזש קילאגראם 50 אומזיסט פיהרען מענען
 קי־ 100 יעדע פאר רובל( 12 )ארום מארק 25 געצאהלט ווערט
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 האמ־" די צאהלט פערפאלען, ווערט באגאזש דער אויב ,לאגראם

. (1 מארק 100 ווי מעהר ניט ארוים ליניע" אמעריקא—בורג
 גילטען עםטר:יף און פתיסען אין אייזענבאהגען די אויף
 קלאם טען-3 פון פאסאזשיר א :באנאזש וועגען תקנות פאלגענדע

 )אין קלאם טען-4 אין ,באגאזש פונט 62 אומזיסט פיהרען מעג
 אין זיף מיט נאר באגאזש נעהמען אפאסאזשיר מעג פתיסען(

.אויפהויבען קען מענש דערוואקסענער א וויפיעל און וואגאן
 בא־ פ.יהרען מען טאר ענגלאנד אין אייזענבאהנען די אויף

 פונט; רוסישע 126) פונט עננלישע 112 ווי מעהר ניט גאזש
 רארף קאנארא אין פונט(, רום. 11/8 גלגיף איז פונט אענגלישער

 וועגען און קוביק־פוט 10 ווי מעהר ניט פערנעהמען באגאזש דער
 קא־ אין ווערט מעהר, וואם פונט. עננלישע 150 ווי מעהר ניט

 יעדע פאר באהן־בילעט פון פרניז דעם פון 12% נעצאהלט נאדא
.פונט ענגל. 100

.דך טיט נעהמען "עמיגראנט דער דארף רואם
 נעשיר, לעפעל, און נאפעל מעסער, ווי הויז־נערעט, קליינע
 אינסטרומענטען קליינע ,ניי־מאשינען , ט:שטןכער בעט-נעוואנד,

 נאר דארף ער זיף, מיט נעהמען עמיגראנט דער קען דעסגל, און
 עמי- יערער דארף קליידער פון .זאכען שווערע קי_ין נעהמען ניט

:פאלגענדעם זיף מיט נעהמען גראנט
 ווא־ לאנגען א :וועג אין טראגען צו אויף (1 : מאנסבילען

קאלדרע, וואלענע א שטיוועל, פאר א בגד, נוטען א מאנטעל, רעמען

 זיין פון ווערטה גאנצען דעם בעקומען וויל עמיגראנט דער אויב (ג
 סטרא־ איהם ער דארף , ווערען פערפאלען וועט באגאזש דער ווען ,באגאזש

 אויסגערעכענט ווערט עם וועלכען אין פאפיר, א דערלאגגען דארף ער : כידען
 בעצאהלען בעזוגדער און קאסט זאך יעדע וואס און זיך מיט פיהרט ער וואם
, סטראכאווקע די פאר
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 האנדטיכער טןכלעף, רועש, אהאלז-טיכעל, און היט^ל אורארימע
 אין קומענדיג טראנען צו אויף (2 ;הויזען נטענע1לי_ירו? נוטע און

 פאר 3—4 און שטירועל פאר צרוןןטע א נגד, צווייטען א ן קאנאדא
.רועש

 ווארימע איין :וועג אין טראנען צו אויף (1 פרויען;
 זשאקעט, א אדער מאנטעל אווארימען ,קאמאשען אפאר קלייר,

 גוט זיצט רואם , אהו-ט ,אהאלז־טיכעל און קאלדרע רראלענ?נ א
 זעקיל; לי_יררענטענעם א און נעה-נעצניג טיכלעף, ורעש, קאפ, אויף׳ן

 אצרויןטע : קאנאדא אין פאהרען צו קומענדיג טראגען, צו אויף (2
 טיכ- , באיועל-קלייד א קאמאשען, פאר אצרויןטע קלייד, ווארימע

, ררגנש פאר 3—4 און האנרטיכגנר לעף,

 3—4 און שיך ,מאנטלען ,קליידער ורארימע קינדער:
, שפגגטער טראנען צו אויף און נ1רו אין ררגנש פאר

. .קאנאדא אין איהענבאהנק ך
 מען ניט באהן מיט׳ן פאהרען צו אויף נילעטען אומזיסטע

 עמיג־ דער זיף דארף וועג אויף׳ן עס^נרוארג .קאגאדא אין ניט
 קאנסערווען, :באהן אין זיף זעצט ער וואו דארט, איינקויפען ראנט

 בילעטען דעסגל, און מילף גער:כטע אנלעכעל אטש_ינ.יק, טין,
 אין קויפען מען דארף נאהן מ.יט׳ן קאנארא אין פאהרען צו אויף

 די דא ברייננען מיר ,שיפם־קארטי; הנר מ:ט צוזאמען אייראפא
 קויפט מען ווען קאשטען זיי רואם נאהףבילעטען, די פון פרי_יזען

: (х ן1שיפם־קארט די מ.יט צוזאמען אייראפא אין זין

 פאר . טייערער סך א עם קאסט ,קאנאדא אין זיי קויפט מען ווען *(
 יאהר 5 פאר קינדער , וזעלפט א מען צאה^ט , י$הר 12 פאר יונגער ,קינדער

. אומזיסט פיהרען מען מעג
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,אוממיטען צ:יט דער טיט זיף קענען פרגיזען די

סען־דזשאן פון , יןפ פון
האליפאקס אדער מאנטרעאל קיוענעק

רובל ׳קאפ רובל קאפ׳ רובל קאין׳
10,65 4,90 ---  — קיועב^ק בוז
10.65 ---  — ■■■- 4,85 מאנטרעאל ח

13,80 4,85 9,70 אטאווא п

13,80 12,90 13,80 טאראנטא п

13,80 13,80 13,80 האמילטאן и

33,50 31,50 31,50 וויניפעג и

— 37,50 37,50 קאפעל и

— — 98,70 — רואנקוווער и

— — 98,70 וויקטאריא и

._קאנאדא אין ווענדען .עמיגראנט דער זיך וועמען צו
 קוועבעק :אן קומען עמוגראנטען די דואר שטעדט, די אין

 )ני_י- האליפאקס ,קוועבעק( פראיוינץ דער )אין מאנטרעאל און
 ספע־ פארהאן ז^נען )ני_י«ברוינשיוווג( סען־דזשאן און שאטלאנד(

 קי_ין פאר צאהלען ניט קענען רואם ,די פאר סטאנציעם ציעלע
 נאר , צי_יט אקורצע דין דארט קעגען עמוגראנטען די .צימער

,צאהלען זיו דארפען עסען דאם פאר
 און עצות נאף ווענדען זיף קענען עמיגראנפען יודישע

 רויכטיג־ די ,צדקה־חברות און פעוראיינען יוריש?? די צו ידיעות
 באראן — האליפאקם אין : פאלנענדע די דינען זיי פון סטע

 אינסטיטו־ בענעעאלענט הירש דע )"באראן צדקה-חברה הירש׳ס
 )"באראן צדקה־אנשטאלט הירש׳ס באראן — מאנטרעאל אין שאן(,

 צרקה־חברה יודישע די — טאראנטא אין אינסטיטוט״(, הירש דע
 יודישע די — יואנקוווער אין ,יעטי״(2סאם בענערואלענט )היבריו

וויקטאריא אין ,יעטי״(2םאם בענעיראלענט )היבריו צרקה-חברה
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 ה.יבריו") פרויען־פעראיין יודישער דער — )בריט^קאלומביא(
,שאן"(”אסאסיא לעדים

 געפינט מאניטאבא( )פראווינץ רויניפעג שטאדט דער אין
 עמןגראציאנם־קאמיםאר א ,רעגירונגם־בעאמטער אבעזונדער זיף

 מ:ט טיילט און עצות גיט ,אימיגריישאף אף )קאמישאנער
 מאני* אין ב^זעצען זיף גריל וואס ,סןדי¥ ידיעות נויטיג^ די

 דא־ די אין .ט^ריטאריעם צפון־מערב׳דיגע די אין אדער טאכא
 ספעציעלע שטעדט פיעל אין זיף געפינען פרא־וינצען צוויי זיגע

 אויף און רעניערונג, דער פון נעשטעלטע עמיגראציאנם־בעאמטע,
 קי_ין פאר קענען רואם ,עמיגראנטען פאר סטאנציעס אומזיסטע

 בענוצען זיף ווילען רואם ,עמינראנטען די ,צאהלען ניט דירה
 .אהין אנשחיבען פריהער דעם יועגען דארפען סטאנציעם, די מיט
 וועגען ידיעות אומזיסט עמינראנטען די בעקומען בעאמטע ד.י פון

 עם וואו ,רעם וועגען , זיף פערקויפען וואם , פערמעם און ערד
 דארף יוי לוין, דער איז גרוים ווי ארבי_יטער, געפאדערט ווערען

,פאהרען דאם קאסט וואם און פאהרען מען
 מערב־ קי_ין קיועבעק פון פאהרען וואם באהן־צוגען, די אין

 רעגי־ שטעגדיג זיף געפינען אזערע, אויבערשטער דער פון דיט
 און וועג אין עמיגראנטען די העלפען צו אום רונגם־בעאמטע

.עצות זיי געבען
 זארגען ניט אלןץ קען און קראנק ווערט אעמינראנט ווען

 און הילף מעדיצינישע רעגיערונג דער פון ער בעקומט זיף, פאר
,שפיטאל אין צוגענומען ווערט

 וואסערע ,אננעוויזען ווערט קאפיטליען וריטעררןנע די אין
 געפינען אנדערע פאר גיכער קענען ארמיטער קאטעגאריעם

.קאנאדא אין זיף בעזעצען און ארבי_יט
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.^רד־ארבייטער
 בע־ לוינט ערד-ארבי״יט, מיט זיך פערנעהמען רו^ם די, פאר

 אפריל, מאנאט אין פאהרען צו קומען ז%ען זיי אלץ, פאר פער

 מעהר ,ארבי_יט בעקומען צו דין שיוער זיי פאר וועט אםיעףצ:יט
 בשעת און פריהלינגם־צגיט ארבעטער געפאדערט ווערען אלץ פאר
 דער־ געפ^דערט רוערען עם .פזלדער די פון אראב נעהמט מען

 ארבויט דער אין געניט זענען וואם , לי_יט יונגע און וואקסענע
 ,קיה מעלקען קענען וו^ם ,לאנד*ווירטשאפט טיט בעקאנט און

 פיה קוילענען חזירים" באראנעם, פערר, בהמות, מ.יט זיף בעגעהן
 אג׳־ געפינען זיף קענען ארבץטער ניט-געגיטע אפילו ;רו. ז. א.

 מענשען פעהיגע שטארקע, זענען זיי אויב פריהלינג, אין ארבעט
 בעקומען זיי וועלען אנהויב פון נאר ;לערנען זיף ווילען און

 יאהר אין איז אנטאריא אין , שכירות קליןנע א זעהר קעסט חוץ א
 בע־ זענען וואס ,ארבי_יטער אויף דחק אגרויסער געירענן 1904
 אויף׳ן ארבי_יט דער בשעת ,גערטנערי_י און ערד־ארבעט מיט קאנט
 מאנןטאבא אין ארבי_יטער פיעל זעהר געפאדערט ווערען פעלד

 צו־ אהין קומען עם $בער טעריט^ריעם, צפון־מערב׳דיגע די און
 פאר איז דעריבער ,מזרח־פר^וינצען די פון ארבייטער פ^הרען

 אנטא־ קי_ין פאהרען צו בעסער עמיגראנטען מי-אנגעקומענע די
 אז ,זיף פיהרט אומעטום כמעט .מאניטאבא קי_ין איידער ׳רי$

 וואם די ווי ארבויט, גיכער בעקומען פאמיליעס $הן עמיגראנטען
 אין איינגעפיהרט איצט ווערט עם אפאמיליע. זיף מיט האבען

 רוב דאם יאחר, אגאנץ אויף ארבי_יטער רינגט מען אז קאנאדא,
 די אויף מאנאטען, 7—8 אויף נאר ד$רט זיי מען רינגט אבער

 און פערמעס די ארבי_יטער די פערל^זען' חרשים ווינטערדיגע
 די און ^נטאריא אין :פערדינסטען אנדערע זוכען זיף געהען

 גרובען, די אין פאבריקען, די אויף זיי ארבייטען מזרח־פראיוינצען
 טערי־ צפון־מערב׳דיגע די און מאניטאבא אין בעלי־עגלות; זענען

 , ערר שטיקער אייגענע אויף איין אנדערע זיף ארדנען טאריעם
בריטיש־ק^לומביא אין אומזיסט; ד^רט גיט רעגירונג די וו^ם





18

 און גרובען די אין ארמיטען ,פישעחי טיט זיף זיי פערגעהמען
,בעלי־עגלות אלם

 די פון פערלויף אין אגארבי״יטער פערדינט דורכשניט אין
 ק ע ב ע ו י ק פר^ירינץ דער אין : קעסט חוץ א מ^נאטען, 7—8

 דאלאד 25—35 )ארעד מאנאט א ד^לאר 20 ביז 10 פון
 ם ׳ ד ר א ו ד ע ץ נ .י ר פ אויף ;קעסט( אייגעגע אויף מ^נאט א

 ביז 16 פון אנטאריא אין דאלאד; 18 ביז 10 פון אינזעל
 גי״י-שאטלאנד און גי_י־ברוינשוויןג אין דאלאד. 25

 דאלאד 20 ב.יז 10 פון נאיועמבער ביז מאי פון מען פערדינט
 20—25 דורכשניט־לוין דער איז א ב א ט י נ א מ אין . מ$נאט א

 ,ווינטעד בשעת׳ן 5—15 און מאנאטען זימערדיגע די אין דאלאד
 לוין דער איז טעריט^ריעס יגע רב׳ד ע מ ן־ פו צ די אין
מ ו ל א ק - ש י ט י ד ב אין קעסט, מ.יט מ^נאט א ד^לאר 20—25

 וואג־ אינזעל דער אויף דאלאד. 15—35 ים שטילען בנים ביא
 פערמעם די זיף בעגוצען ערטער אגדערע עטליכע אין און קוווער

 צאהלען און ארבניטער חינעזישע און יאפאגישי; ביליגע די טיט
 ,קעסם מיט דאל. 15 אדער קעסט אהן אמאנאט דאל, 25 אדום

 פד:י־ די שטניגען פ;נלרער די פון אראבנעהמען די;ם בשעת
.פעררינען מעהר שטעגדיג קענען ארבניטער גוטע בעזונדערם זען,

 אויףאגאנץ קאנטראקט א ארבניטער מיט׳ן מאכט מען ורען
 אנטאד.יא אין .וועניגער געעעהנליף איהם מען צאהלט יאחר,

 אוים־ אין יאהר, א .1דאי 160 קעסט אחוץ געוועהנליף מען צאהלט
 120—250 אבא ט י מאג אין ;דאל. 200 ביז נאהם־פעלען

 אין און דאל. 240- 350 יא יש־קאלומב יט בר אין ד^לאר,
. יאחר א ד$ל. 120—180 יגשווי״יג ני_י«ברו

. ם ע ח ו ט ם א פ
 צפון־ די אין און טאניטאבא אין בעקומען פאסטוחעם גוטע
 טיט אמאנאט ד^לאר 25 ביז 20 פון טעריט^ריעם מערב׳דיגע
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 $בי;ר ותנרען פאסטוחגגם , י$הר א אויף זיל דינגט מען אויב קעסט,
 שערען מלט זיף פערנעהטען וו$ם די ,וועניג זעהר געפ^דערט

,אשעפס פאר סענט 7 בעקומען שעפסען
 די פארהאן זעני׳נן טץריט^ריעס צפון־מערב׳דלג?ן די אין

 מלט ספ^נצי^ל זיף פערנעהמען הויפען,-רו$ם אזוינע ,״רענטשעם״
 ד$ל, 20—25 ד$רט בעקוימען ארבייטער פר^סטע .פיה ה^דערוען

 ארבי״יט דער צו .מננהר און ד$ל, 35 — אויפזעהער חודש, א
 קען הגריבער אץ ,ארבווטער געניטע נעפאדערט $בער ווערען

 ניט בי;שעפטןגונג קי_ין עמלגראנטען נץ־^נגעקומענע די פאר עם
 מננק־ שטאדט דער ארום דערהולפט ליענען "רענטשעם" די ,דין

,טעריטאריעס( צפון־מערב׳דיגע די )אין לויד
 הא־ מיט פערנעהמען צו זיף לוינט בריטיש-ק^לומביא אין

,מילף־רוירטשאפט זעלבשטענריגע א פיהרען און פיה דזעיוען

. ר ע נ ט ר ע ג
 דאלאר 1 פון גערטנער די מען צאהלט $ י ר א ט נ א אין

 פארהאן איז זיל פאר ארמיט אבער טאג, א סענט 75 דאל. 1 ביז
 פרא- דער אלן און ג ויי ו נש ל ו בר י_י־ נ אלן פריהללנג. אין נ$ר

 חורש א ד$ל. 20 ביז 12 פון גערטנער פערדינען קוועבעק ווינץ
 מוט אט^ג ד$ל, 1—!1/4 נני־שאטלאנד אין ,עסען אחוץ
 גע- ניט גאר גערטנער רוערען פראיוינצען אנדערע די אין .עסען

 אנדערי; ארום גגנגגננדען די אין און מאנטרעאל אין .פ^דערט
 זי;לבםטשטענדיג גערטנער זלף קענען רו.לגיפעג, דערהולפט שטעדט,

, קאפיטאל קליינעם א האבענדלג איינ^רדנען,

.פאברקם־ארבייטער און בעלי־מלאכות
 צופ^ה־ קומען בי^סטיע ד$ם אולף איז בעלי־מלאבות פאר

 מעהר שטענדלג רוערען אומעטום .פריהללנג אין קאנאדא אין רען
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 אהן האבען 1904 יאהד אין .טשעסליארעם געפאדערט אלץ פאר
 נעלערנטע אלערהאנד זיף פאר ארבי_יט געפונען שיריריגקגיטען
 באנדא־ האלץ־זעגער, ,מוליארעם סטאליארעם, ווי בעלי-מלאכות,

 בעלי- גענוג פארהאן אוטעטום איז אבער איצט אנדערע, און רעם
 רויג־ דערהויפט קומען, ניט מעהר אהין דארפען ני_יע און מלאכות,

 לעבען צום פערדינען נעקענט וואלטען דערפער די אין ,טער־צניט
 קאפיטאל אקליינעם האבען רואם טשעסליארעם, און שמידען

 ארבץ- צוגלניף און מלאכה זייער טיט פערנעהמען זיף קענען און
 צו־ קומען דערצו אבער דארף מען ,פערמע קליינער א אויף טען

.פריהלינג אין אדער זומער פאהרעי
 פרא־ די אין ענטוויקעלט דערהויפט איז פאבריקאציע די

 געפי־ ים מים גענענדען די אין ,אנטאריא און קרועבעק ווינצען
 פארהאן איז מאניטאבא אין ,פאבריקען גרויסע אויף זיף נען

 טיט אנ׳ארמיטער בעקומט געוועהנליף .פאבריקען וועניג זעהר
 , דאלאר 2ג/2 ביז !1/2 פון מזרח-פראווינצען די אין :עסען זי_ין
 טע־ צפון־מערב׳דיגע די אין , דאל, 3 ביז 2 פון מאניטאבא אין

 פאבריק די וו:יט ווי זיף )ס׳ווענט דאל. 5 ביז 2 פון ריטאריעם
 דאל. 4 ביז 3 פון בריטיש־קאלומביא אין און באוזן( דער פון איז

.ג טא א
 אטאג דאל, 1/2—1 אויף אומעטום בעקומען מוליארעם

 קענען זיי ווען וואכען, פארהאן זענען ווינטער־צייט אבער מעהר,
 )נריטיש־קא־ וויקטאריא אין .פרעסט די איבער ארבייטען ניט

 שעה 8) אטאג דאל, 44/2 מוליארעם איצט בעקומען לומביא(
 בעקומען בלי_י-פאבריקאציע, דער אין ארבי_יטען וואם די ארבי_יט(,

 וויניפעי אין אשעה, סענט 40 טשעסליאיעם און טאג, א ראל, 4
 7—8 פארהאן איז )ארבי_יט שעה א סענט 45 מוליארעם בעקומען

 40—45 טשעסליארעם בעקומען וואנקרוער אין יאהר(, טאנאטעןאין
 די שעה, א סענט 50 בלכי-פאבריקען אין ארבי_יטער שעה, א סענט

 )אנטא־ טאראנטא אין טאג. אין שעה 8 צו ארבי_יטען יענע און
 )ני_י- האליפאקם אין סענט, 30—35 טשעסליארעם בעקומען דיא(

 )בריטיש־קאלוט- ראסלאנד אין אשעה, סענט 22—25 שאטלאנר(
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 מאנט־ אין און )אנטאריא( אטאוא אין ,טאג א דאל. 31־/ ביא(
 הא־ אין ,שעה א סענט 40 מוליארעם בעקומען )קיועבעק( רעאל

 טאראנטא אין , ארבייטעף טאג אין שעה 9) סענט 45 מילטאן
 אין בעקומען זעצער ,ארבייטען( טאג אין שעה 8) סענט 45

 אין שעה(, 45—54) רואך א דאלאד 17—22 בריטיש־קאלומביא
 מי־ברוינשרוייג, אין שעה(, 54) ארראף דאל, 16—18 מאניטאבא
 אוואף דאל. נ0 — קרועבעק אין און נני_י־שאטלאנד( האליפאקם

.שעה( 54)
 דער געשטיגען בכלל קאנאדא אין אין צי_יט לעצטע די

 בי_ים טהון צו האבען רואם , ארבייטער די בי_י דערהויפט ,לוין
 פאר אויף און !אייזענבאהנען די אויף נום־פאבריקען, אין בויען,

 טי_יערער אריך לעבען דאם איז צונלי_יך נאד ,ארביןטער פראסטע
 ,גערוארען

. ט פ ע ש ע ג ־ ד ל א ו_ו
 אר־ בעקומען שרועד זעהר איז ארבןיטער געניטע ניט פאר

 אין איז דאגענען ארבייטער נעניטע .רראלר־געשעפט אין בייט
 זעהר גע-וען צי_יט לעצטע די מזרח-פראיוינצען די און אנטאריא

 די אין .פערדינט גוט זעהר דא האבען האלץ־זעגעד ררעניג.
 דאל. 20—22 האלץ האקען פאר מען צאהלט מזרח־פראררינצען

 א דאל, 30 ביז פליטניקעם( )די אראבפיהדען פאר ,מאנאט א
 פאר מען צאהלט בריטיש־קאלומביא אין קעסט. מיט אלץ חודש,

 מאניטאבא אין ,קעסט מןט מאנאט א דאל. 35 פון האלץ־האקען
 בריטיש־קאלומביא פון זעג־מילען די אויף .דאל, 35 ביז 26 פון

 אין ,עסען( )אהן טאג א דאל. 2/!3—5 האלץ־זעגעד די בעקומען
 ארבעט זענ־מיהלען די אויף .דאל. 1/>2— 4 פרא־וינצען אנדערע

 פון — וועלרער די אין אטאג, שעה 10—11 געררעהנליך מען
 פערנעהמט וואלר־נעשעפט מיט ,פארנאכט ביז פריה דער אין

 און מזרח־פראירינצען די אין דעדהויפט און רוינטער־צ^יט זיף מען
 טעריטאריעס צפון־מערב׳דיגע די אין ;בריטי^־קאלומביא אין
האקען. צום רואלד רועניג פארהאן איז
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גרובק. ך אץ ארבייטער
 ארביי■ די פעררינען מי-שאטלאנד אין גאלד־גרובען די אין

 אין דארט ארב:יט מען דורכשניט, אין אטאג דאל. 2</» טער
 אין אויף זיף געפינען גאלריגרוכען יאהר, גאנצען פון פערלויף

 ארביי- וועניג זיף פאדערען רארט נאר אנטאריא, פון טערב־טייל
 די אין ארבי_יט די ענטגייק^לט זיף האט צ:יט לעצטע די ,טער

 אלע ליעגען גרובען דארטיגע די ;בריטיש־קאלומביא אץ גרובען
 דארט קענען ארבייטער געזונדע און גוטע נאד ראסלאגד, ארוס

 צי_יט לעצטע די ,ארבייטס-סעזאן דעם בשעת ארבי_יט געפינען
 יוקאן געגענד וריטער רעד אין גאלד־גרובען געפונען מען האט
 און קלאנרי_יק ט:יף בי_ים טעריטאריעם( צפון־טערב׳ריגע די )אין
ערטער. אנדערע אין

 פראוויג־ פערשירענע אין פארהאן זענען קויהלען־גרובען
 בריטיש־קא- און מי־שאטלאנד אין זיף געפינען גרעסטע די צען,

, געפאדערט ניט איצט דארט ווערען ארביוטער אבער לומביא,

ארבייטער. פראסטע
 די אין מען צאהלט עדד־גראבען און ארבי_יט פראסטע פאר

 טערי־ צפון־מערכ׳דיגע די און מאניטאבא אין מזרח-פראיוינצען,
 ,עסען אהן אטאג סענט 75 דאל. 1 ביז דאלאר 1 פון טאריעס

 ש.יפ־רוארשטא- די אויף ,דאל. 1/!ג—21»/ בריטיש-קאלומביא אין
 ארביוטער די בעקומען )בריטיש־קאלומביא( רואנקורוער אין טען
 טרעגער, אטאג, דאל, 11«/—2 מאנטרעאל אין אשעה, סענט 20

 20 האליפאקם אין בעקומען לאדעווען, מ.יט זיף פערנעהמען רואם
 —מאנטרעאל אין נאכט, דער בי_י 25 און טאג בי_י אשעה סענט

 )ברי־ וואגקוווער אין נאכט, דער בי_י 30 און טאג בי_י סענט 25
 נאכט. דער בי_י 50 און טאג בי_י אשעה סענט 40 טיש־קאלומביא(

 יסער גרו א אין ווערען ערד, גראבען צו אויף דערהויפט ארבויטער,
 רוען ,זומער־צי_יט און פריהלינג־ נאר אומעטום געפאדערט צאהל
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 פער- אייזענבאהנען, די בויען בי_ים ארבי;ט פיעל פארהאן איז עס
.דעסגל. און וועגען די ריכטען

.י י ר ע ש י פ
 פערנעהמען קוועבעק און עי־שאטלאנד ,עי-ברוינשיוייג אין

 דוי־ דערפון פעזאן דער ,פישערני טיט ארבייטער טויזענדער זיף
 מאנא־ איבריגע די נ^וועמבער, ביז אפריל פון געוועהנליף ערט
 פישער די .בעשעפטינונגען אנדערע זוכען זיף מען מוז טען

 אלץ בעקומען זיי אדער לקרקעם, אייגענע אויף פישען זיי $דער
 אחלק זין ניט ער און בעל-הבית, דעם פון נויטיג האבען זיי רואם

 ביז 150 פון דערבי_י זיי פערדינען דורכשניט אין ;פערדינפט פון
 פיש( מין )אזא אמארען די פישען פאר .פעזאן א פאר ד$ל. 250

 בריטיש-קאלוט־ אין .וואף א דאל. 8 ארום שכירות מען צאהלט
 זענען ד^רט אבער פישעתי, מיט אויף זיף מען פערנעהמט ביא
 זענען וריסע ,אינדיאנער $דער חינעזער דערהויפט ארבןןטער די

 מא־ 5—6 די פון פערלויף אין און ררעניג זעהר פארהאן ד$רט
 מאנאט א דאל, 100 ביז 40 פון די פעררינען םעזאן־צ:יט נאטען
.עסען אחוץ

ארבייטער. ארן בעלי־מלאכות אנדערע
 דורב־ אין פעררינען פאריקמאכערם און בעקערם ,קצבים

 מאנופאקטור-און אין פריקאזטשיקעם ט$ג, א דאל. 11*/— 2 שניט
 וועניג יוערען זיי ארואף, ד^ל. 12 ביז 8 פון ק^לאניאל־קר^מען

,געפ^דערט
 10—15 דורכשנןט אין בעקומען פוהרמאועם און בעלי-עגלות

 די אין ארבניט געפינען קענען זיי עסען. מיט אמ^נאט ד$ל,
,דעסגל. און מאנטרעאל ז^טאיוא, ווי שטעדט, גרויפע
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 75 פון מאנטרעאל אין בעקומען )פראטשקעם( וועשערינם
,עפען אהן אטאג דאל, 1 ביז פענט

 אין נאר געפארערט ווערען מאדיפטקעם און שמידערקעם
 קאנא- קי_ין פאהרען ניט די דארפען דעריבער גענענדען, אייניגע

 פאר דין וועט עם צי אנגעפרענט פריהער זיף ה^בענדיג ניט דא,
 איז מאנטרעאל אין ,קרובים צו פאהרען זיי כדידען ,ארגעיט די

 זעהר די פאר איז ארבי״יט אז שעידערקעם, פיעל אזוי פארהאן שוין
 4 דורכשניט אין זיי פערדינען אנטאריא אין געפינען. צו שיועד

 !1/4 מען צאהלט )ני_י־ברוינשווןיג( פען־דזשאן אין ;וראך א דאלאד
 דאל. 7 ביז 2у» פון און קליידעד מענסקע נליען פאר אטאג דאל,
 —1 מען צאהלט )מאניטאבא( וויניפעג אין ;פרויען־קליןד א פאר
1у2 ,טעריטאריעם( )צפון־מערב׳דיגע קאלגארי אין ,אטאג דאל 
 סענט 75 פון — מאנטרעאל אין עפען, אחוץ מאנאט א דאל, 20
 פעררינעי )בריטיש-ק^לוטייא( רואנקורוער אין אטאג, דאל, 1 ביז

אטאג. דאל, 1—!1/2 עסען אחוק מאריסטקעם
 , אנגעיויזען ד$ זענען וו^ם ארבי״יט, פאר פרליזען אלע די

 פער־ קען מען וראם דעם, וועגען אבעגריף ווי ניט מעהר גיבען
 זיי , שטענדיגע קי_ין נ.יט זענען פר:יזען די קאנאדא. אין דינען

.$פט זיף בי_יטען

._קאנאדא אץ פאהרען ניט דארף ווער
 פערמערם. געפאדערט קאנאדא אין ווערען אלץ פאר מעהר

 נוטע הויז־בערינטע. און לאנד-ווירטשאפט דער אין ארבייטער
 שטענדיג קענען פאף, דיער אין געניט זענען וו^ם בעלי-מלאכות,

 האבען די ווען נ*אר פ^הרען די דארפען פונדעסטיועגען פערדינען,
 יריעות, גענויע בעקומען האבען די ווען ארער לאנד אין בעקאנטע

, י_יט3אר האבען וועלען זיי אז
 ווילען וו$ם פרויען, סקלאדניקעם, קרעמער, פריקאזטשיקעם,

 ארבץטען וואם די ,גובערנאנטקעם למשל לוי דינפטען דין ניט
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 ניאנעם קרעמערקעם, טעלעפאן, אויף׳ן אדער ^רי_יב־מאשןנען אויף
 אין פאף קי_ין ניט האבען רואם פערזאנען, ארך ווי ,דעסנל.( און

 קרן דארפען ,ארבןןט פראסטע צו פעהיג ניט זענען און האנד
 עם אדער נעלד-מןטלען האבען זין כדידען פאהרען ניט קאנאדא

.שטעאג א זין אויף רוארט

.ווירטשאפט זעלבשטענחגע
 ווע־ קגגנען קאפןטאל, אקלןןנ?גם האבען רואם עמינראנטק,

 קי_ין ניט פאר מען קען אומעטום ,פערמערם זעלבשטענרןגע רען
 גאנצער דער מיט פערמעם אייננעאררענטע קויפען געלד סף

 מא־ אין לאנד דאם פרוכטבאר איז דערהויפט ,בעל־הבית׳ןשקי_יט
 דן פום מעהר און 3 אויף לןעגט טשערנאזיאם תגר רואו נןטאבא,

 פןהרען צו וון וואסורןסען דן נןט. ערגעץ פעהלט וואסער טןעף.
 ר־1ת פערנעהמ^ן צו זןך אלןןן נרןןט זענען און מילך־ווירטשאפט

 ווןל עם ווער .פערדינסט שענעם א דערפון האבען קי^נען מןט,
 דארף ערר־ארבןןטער זעלבשטענרןגי^ר א וועגרען קאנאדא אין

 רובל 10—12 צו נ$ף ערד קויפען צו אויף געלד אחוץ האבען
 ד$ם דעסיאטןן, 0,37 איז אקער ?ננגלןשער )א ערד אאקער אויף

 ווע- צו בדי ,דעסיאטןן( 37 גלי_יך זעניבן אקער הונדערט הןןסט,
 ווענןגער נןט ה$בען מען דארף פערמער זעלבשט^נדןנער א רען
 אווירטשאפט פןהרען זןך נעהמט מען איירער רובל. 2,000 וון

 פון אופנים דן מןט ווערען בגגקאנט נוט מען רארף זןף, פאר
 א אנ׳ארבןןטער דין דיברצו דארף מען .קאנאדא אין ערד-ארבי_יט

 נאב־ ערשט . קאלאנןסט א בי_י אר^ר פערמער א בי_י צווןן—יאהר
 געגדונגגננער אלם געארבןןט צורן—איאהר האט מען וון דעם,

 פון אופנים דן טןט געעארען ביבקאנט איז מען און ארבןןטער
 מןט און לעבען רארטןגען דעם מןט לאנר, אין לאנד-ווןרטשאפט

 א ווערען וועגען טראכטען צו אנהויבען מען קען ,שפראף דער
 בעם?גר לוינט געלר, נענוג האבען רואם די, .זןף פאר בעל־הבןת



26

 בעאר־ אליץ נעהמען איידער פערמע, אג׳איינגע^רדענטע קויפען
 און געלד אסף ק$םט ר$ם וו$ס ערד, שטיקעל ארוילד בגיטען

.מיה
 וואלד־ מיט פערנעהמען זיף קענען קאפיטאל טיט סוחרים

.אטאיא איז תאלד־האנדעל דעם פון צענטער דער .געשעפט

.קדיפען .ערד דאם
 בעדינגונגען גענרריסע אויף ניט רעגירונג קאנאדישע די

 נעהמען איז אלץ פאר בעסער ערד. אומזיסט אוטעטום כמעט
 צפון־מכרב׳- די און מאניט^בא פר^יוינצען די אין ערד שטיקער

 ערר, די איז פר^תינצען אנרערע די אין ,טעריטאריעם דיגע
 אוים־ און רועלדער, מיט בעדעקט געגעבען, אומזיסט ווערט תאם

 פיעל זעהר קאסט פעלדער די מאכען ריין און בוימער די האקען
.מיה

 טע־ צפון־מערב׳דיגע די און מאניט^בא פראתינצען די אין
 מאנסביל דערוואקסענעם יערער רגגיערונג די ניט ריטאריעס

 די לויט , אקער 160 פון ערד שטיק א י$הר( 18 פאר )עלטער
 מען צאהלט ערד די $בשרי_יבען פאר׳ן בעדינגונגען: פאלגענדע

 שטיק דאם אויף דאקומענטען אבער רובל, 19 ארום סף־הבל איין
 ענגלישער ווערט ער ווען נאר בעקומען קאלאניסט דער קען ערד

 די תי דעם נאף אהאלביאהר ווי שפעטער נישט .(3אונטערטאן
 זיף ער דארף עמיגראנט, אויף׳ן געתארען אבגעשריבען איז ערד

 חלק אגעתיסען בעארבדטען און לאנד שטיק דין אויף בעזעצען
מחויב רתיטער, ער, איז י$הר דרי_י פון פערלויף אין .איהם פון

 ווי , זיו ״נאטוראליזירען״ ,קאנאדא אין בירגער ענגלישער ווערען (‘
 קאנאדא אין שוין זיצט ער ווען , עמיגראנט יערער קען , אן ראם רופט מען
 נא־ אנ׳עצה מיר גיבען עמיגראנטען יודישע די .יאהר דריי ווי וועניגער ניט

 גלייך , רעכט פאליטישע אלע זיי בעקומען דעמאלט ווארום , זיך טוראליזירען
.קאנאדא אין בירגער ענגלישע אלע ווי
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 מאנאטען 6 ווי ווענינער ניט פערמע דין אויף פערבריינגען צו
 בעאר■ $דער ער דארף יאהר 3 די פון פערלויף אין ;יאהר אין

 ווע־ ניט ה^בען $דעי לאנד דין פון חלק נרעסטען דעם בןיטען
 שטאלען זיי פאר אויסבויען און פיה אייגענע שטיק 20 ווי ניגער

.ווינטער אויף
 ווע־ וואס ערד, שטיקער פרי״יע אזוינע אז וויסען, דארף מען

 אייזענ־ דער פון וריט אפטמאל ליענען ,גענעבען אומזיסט רען
 בעזעצען ניט זיף וויל עם יוער .ישובים מענשליכע פון און באהן
 ארענ־ אין נעהמען אדער קויפען דעריבער מוז מענשען, פון וריט

 צאהלט ערד ויילד אאקער פאר פערמעם. איינגעארדענטע דע
 3 פון מערב־קאנט אין דאלאר, 6 ביז 3 פון מאניט^בא אין מען
 אקער א ד$ל, 25 ביז 5 פון קאסט ערד בעארביןטע .דאל. 4 ביז
 גע־ די פאר אויסצ^הלען נוהג זיף איז מען .פדיערער נ$ף און

 אויף טויג יו$ם ,שטעדט ארום ערד .ראטעם־וריז ערד קויפטע
 טע- נאף און אאקער ד^לאר 25 ביז 10 פון ק$םט גערטנעריע,

• ערער
 אבגעגעבען ערד שטיקער ווערען בריטיש־ק^לומביא אין

 איז דארט ,מאניטאבא אין וו$ם ,תנאים דיזעלבע אויף אומזיסט
 מוז מען .וועלדער מיט בערעקט און געבירגיג לאנד ד^ם אבער
 און ,בוימען די פון ק^רטשעם די ארויסנעהמען צוי^רשט ד$רט

 ערד סארט דער .אקער א אויף ד$ל. 12 ביז 6 פון קאסט ד$ם
.טעערער און אקער א דאל, 2/!2 פאר פערקויפט ווערט

 פראיוינ־ אנדערע די און אנטאריא פר^יוינץ דער אין אויף
 נ$ר אומזיסט געגעבען ווערען לאנד פון מזרח־טייל אין צען

 מיט אפ^טער מען ניט ד$ וואלד, מיט בעדעקט ערד שטיקער
 אדער־ ,אקער( 160 נ$ר )ערטער־וריז ערד אקער 200 קינדער

 און מאן א אדער ,יאהר 18 פאר עלטער , מאנסביל וואקסענעם
 פאלנענדע אויף אקער, (120 )ערטער־וריז 100 קינדער $הן וריב

 אבריי־ מען דארף י$הר 5 ערשטע די פון פערלויף אין תנאים:
 אקער 15 צו ווי וועניגער ניט פערזייען און וואלד פון ניגען

 ווע- פערעיט רערבני דארף י$הר יעדעם ערד, שטיק יעדער פון
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 זיף דארף קאלאניפט דער אקער; 2 צו ווי ווענינער ניט רען
 ק$םט )ר$פ 20 אויף פוס 16 ווי קלענער ניט שטוב א אויפנויען

 אין מאנאטען 6 ווי ווענינער ניט און רובל( 100 ביז 75 פון
 .פערמע אין זיף מי לאנד אויף׳ן פערבריונגען ער דארף יאהר

 בע־ קאל^ניפט דער קען הם־פעלען אויפנא בעזונדערע אין
.בעדינגונגען ד^זינע די ערפילען פון ווערען פרי_יט

 ק$ל$ניםט יערער קען ערד שטיק אומזיפטע דאם אחוץ
 50 מזומן־פרניז צום אקער 100 נאף רעעירונג דער פון בעקומען

,אאקער פאר רובל( 1) פענט
 שטי־ אומזיפטע די ליעגען פר^יויגצען אנדערע די אין ווי

 אל־ ,ישובים מענשליכע פון וריט ^נטאריא אין אויף ערד קער
 ק$םט ערד מעהר און אקער 100 מ.יט פערמע אייננע^רדענטע

 500 ביז 100 פון הייפט )ד$ם אאקער רובל 200 ביז 40 פון
,אדעפיאטין( רובל

 ביז 2 פון ערר ווילדע קאפט קיועבעק פראווינץ דער אין
 אקער א ד$ל, 20—30 ק$סט ערד בעארמיטע ,אקער א דאל, 5

 מען קען אי^הר דאל, 50—100 פאר בנינים, די טיט צוזאמען
 פון קויפען מען קען ערד ווילדע ,ארעגדע אין פערמע א נעהמען

 דעם טיט אקער, א רובל 1,20 — ק$פ׳ 50 פאר רענירונג דער
 וואוי- און ערד די בעאיבייטען בוימער, די קארטשעווען צו תנאי
 ארום י$הר 4 אין בעצ^הלט ווערט געלד ד$ס ,לאנד אויף׳ן נען

 100) וואלד מיט בעדעקט ערד שטיקער אומזןפטע קויפען, נ$כץ
 18 פאר )עלטער דעהואקפענעם יערער גענעבען ווערען אקער(
 ריין־מאכען און שטוב א אויפבויען זיף אויף נעהמט וו^ם יאהר/

ערד. אקער 12 י^הר 4 פון פערלויף אין
 ני״י-שאטלאנד, ,נמי־ברוינשווייג פר^רוינצען אנדערע די אין

 רעגי־ דער פון בעקומען אויף מען קען אינזעל( פרינק-עדוארד׳ם
בעדינגונגען, נוטע אויף $דער אומזיפט ערד רונג
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.כןאלאלעם יודישע ך
 קאל^נים- יורישע צ^הל קליינע א זיף געפינט קאנאדא אין

 זיי פון צוויי וו$ס ,ק^לאניעם יודישע 3 פארהאן זענען עם .טען
 זגיטיגע $הן אוים קומען זיי , הייסט ד^ם ,זעלבשטענדיג זענען
 אסיניבאיא פר^וינץ דער אין ליעגען קאלאניעם דרגי אלע .הילף

 הירש קאלאניע די .ריטאריעס(5ט? צפון־מערב׳דינע: די )אין
 גרעניץ דער פון מגיל 12 און מאאוז טגיף דעם פון מגיל 6 ליענט

 ק^לאניע דער פון קלימאט דער .שטאטען פעראיינינט^ די מיט
 ל^נקעם די אויף פרוכטבאר, און גוט זעהי ערד די גוטער, א איז

 ברו- פיעל פארהאן זענען קאל^ניע דער אין .גר$ז גוטע וואקסט
 מען זיןט דערהויפט רואסזגר. געשמאקע אסף גיבען רואם נענם,

 י$הר 12 ארום עקזיסטירט קאלאניע די ,ווייץ ק^ל^ניע דער אין
 קאלא־ די נפשות. 80 ווי מעהר ניט איהר אין יואוינען עם און
 אסיניבאיא פר^ווינץ דערזעלבער אין זיף נעפינט וואפעלא ניע
 יאהר אין ה^בען ק^ל^ניע די אייזענבאהן, גרויסער דער בגי

 אייגענע געהאט האבען וואם ,פאמיליעם 20 געגרינדעט 1894
 הילף זגיטינע $הן בענעהן נעקענט זיף ה^בען און קאפיטאלען

 ישע יוד גרעסטע די .פאמיליעם 36 קאל^ניע דער אין לעבען איצט
 קאפעל. סטאנציע דער בגי }((,и’АреПе) קאפעל איז ק^לאניע

 יאהרען די אין ,אנדערע די פאר שפעטער געגרינדעט איז זי
 עמיגראנטען, 365 געקומען אהין זענען $נהויב אין . 1901—2

 איצט און ,ק^ניע די פערל^זען באלד ה$ט עי פון אהעלפט
 די .פערז^ן( 160 )ארום פאמיליעם 56 איהר אין זיף געפינען

 פון ווגיט גאנץ נ$ף האלטען און שטיצע בעקומען ק$ל$ניםטען
.זעלבשטענדיג ווערען
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.לעבענם־מיטלען
 מיטלען לעבעגם ווענען יריעות אייניגע מיר בריינגען צולעצט

.קאנאדא אין
 אלץ לעבענם־מיטלען קאפט ,מערב־דיט צו וריטער וו$ם

 פיש .קאלומבןא בריטיש אין זענען מקחים גרעסטע די .טניערער
 .סף א פארהאן אומעטום איז און ,קאנאדא אין ביליג זעהר ק$םט

 ד.י פון מקחים די בריינגען מיר געברויכט. פיעל זעהר ווערט טיי
:קאפ.( 2 — סעגט )א סענטען אין זאכען, נויטינסטע

 גע־ זעהר יאהרען לעצטע די זענען דירות פון פרניזען די
 ביז 4 פון אהויז פאר מען צ^הלט שטעדט די אין .געשטינען

 אין חודש, א דאל. 7—14—מזרח-פר^יוינצען די אין צימערן: 6
ד$ל,, 10—15 טעריט^ריעם צפון־מערב׳דיגע די אין און מאניט^בא

אין צענטר און מזרח אין
בריטיש-קאלומביא קאנאדא פון

סענט 18—10 סענט 17—8 פונט 1 רינדש-פלייש
" 18—12 // 15—8 п " קאלב-פלייש
,, 24—18 П 16—12 и קעז
" 35—20 и 25—18 и " פוטער

סענט 40- -25 и " קאיד;
" 10— 5 и 6—4 и " יז2ר
" 15—12 и 12--10 и " רואורסט
" 7— 5 и 6 3*/2 и " צוקער

60 и 50—25 и " טיו
« 8 и 6—4 и 2 ברויט
" 60—20 п 40—15 דוצענד 1 אייעד

סענט 75— 50 פונט 25 מעהל
20 и 8—5 טעפיל א ילך מ

и 80—50 אבושעל קארט^פעל
— בושעל א ;פונטען רוסישע 1/»8 ף ין2גל איז פונט )אענגלישער

,טשעטיועריק( 1,4



31

 י¥ל• 8—15 בריטיש־ק^לומביא אין (,15—25 וויניפעג )אין
 ארבלטער פאר .טילערער פיעל דירות זענען נל־ברוינשי״ולג אין

 ערטער נילע אין זיף בעזעצען רואם די דירות. וועניג פארהאן זענען
 נעהמט וואם .הויז הילצערנעם פארטיג א רוב דאם זיף קויפען

 צו־ און ווערען אריבערגעפיהרט שטיקער־וולז קען פונאנדער, זיף
 פארהאן זענען עם ארט. נלעם אויף׳ן ווערען זאמעננעשטעלט

 ודיל מען וועלכער פון הלזער אזוינע אוים בויען רואם פאבריקען,
 פאר ה^בען מען קען צימערן 2־3 פון הלזיל קליין א גרוים.

.300 רובל א
 און קעסט אויף איינדינגען זיף מען קען שטעדט די אין

 אין ,אוואף ד$ל. 3—4 מזרח-פראיוינצען די אין : קאסט ראם
 טעריטא- יגע מעדב׳ד צפון• די אין ,דאל. а</5—2!/3 מאניטאבא

.אוואף דאל, 6 ביז 3/>2 פון בריט.יש־קאלומביא אין און ריעם
 קאנאדא אין קאסט אנ׳ארבייטער פאר אנצוג גאנצער א

 15 ביז בריטיש-קאלומביא אין און קיועבעק )אין ד^לאר 8—10
 אין און קוועבעק )אין ד$ל$ר 1יג/—3—הויזען אפאר דאלאר(,

 ביז 1 פון קאסטען שטיוועל .ד^לאר( 4 ביז בריטיש־ק^לומביא
. הוט א דעסגללכען דאלאר, 2ץ2

 איז ביכעל, אין געווארען געזאגט איז ור^ם דעם, אלעם פון
 פאהרען אז ,איבער מאל א נאף עם חזר׳ן מיר נאר קלאר, שוין

 און קען וראם און שטארק איז רואם דער, נאר דארף קאנאדא ין2ק
 שיועד און אסף זי_ין גרייט דארף עמיגראנט דער .ארביןטען וויל

 ער ווי באלר יאתר. פאר ערשטע די דערהויפט הארעווען, צו
 ער ,אויסקלויבען ניט ארביןט קי_ין ער דארף פאהרען, צו קומט
 ,פערדינען צו עפעם געלעגענהי_יט ערשטע די אויסנוצען דארף

 גרויסע .גאסען די אויף ניט זיף וואלגערט ארבייט קלן ווארום
 ארבןיטער: וועניג פארהאן זענען עם אז ניט, נאף בעתיט שכירות

 לעבען ד$ם אז ,סימן א גיכער עם איז ,סף א צאהלט מען ווען
 בל זיף נאכפרענען זלן פויל ניט דארף מען טלער. דארט איז
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 אין און אגענטען ספעציעלע די בני דערהויפט מי;נשען, גי^ניטע
 גוט זיך מען דארף צונלעף נאד ,אנשטאלטען פפעצןעלי; די

 אויף פערל^זען ניט זיף און ארט אויףץ און רועג בשעת׳ן היטען
 מען און ניט זיי וויןסט מען וו$ש !ן5מענש? פרעמדגג פון עצות

ניט. זין קען

ג האפי 3 פרייז ? /־ 1


