ק א נ א ד א.
אלגעמיינע ידיעות וועגען לאנד ארן עצות פאר די וראם
ווילען פאהדען אהין.
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כוכדרוקעריי פאן יוסף לוריא עט קאמפ ;.גאראחאוואיא , 48

ה׳תרס״ה.

לויט דעם לעצטען בעפעהל פון דער קאנאדישער רעניע-

רונג ווער^נן ניט אר2ינג?1לאזען אין לאנד ;גמינראנטען ,וו$ס ה$נען
ניט צו וו2יזען בי_ים ארגינפאהר

הונדערט רובל

מזומן געלד און

אבאהן־בילעט ביז דער סטאנציע ,וואוהין זייפ^הרען .עמיגראנ־
טען ,רואם האבק קרובים ,וועלכע ני^המען אויף זיף זארנען פאר
זין און איינארדנען זין ,ווערען אר2ינגעלאזען אפילו ווען זיי האבען

ניט צו וריזען קי_ין נעלר,

נעזונדע און שטארקע ארבןןטער ,וראם

ווילען זיף בעזעצען אין די מערב־פראיוינצען אוךה^בען באהן-
בילעטען אהין ,ווערען אין אנדערע פעלען אר״נגעלאזק ,אפילו
רוען זיי האבען ניט נענוג געלר מיט זיך ,אויף יוערען ניט ארי_ינ־
געל^זען אין לאנד עמינראנטען ,וראם ל״דען אויף אנשטעקענדע

אדער עקעלדואפטע קראנקהי_יטען ,דערהויפט אויף פארחעם ופאוואוס,
 )7^8און די אוינען-קראנקהי_יט טראחאמא,

51 1905מ, 28 110נ1׳י1ק(67ן616ח־, 04ס1סוך61135ן 1ס160נס3£ס4

דאם לאנד.
אין צפון־זתט פון די פעראייניגטע שטאטען פון אמ^ריקא
געפינט זיף די ענגלישע פראתינץ קאנאדא .ד^ם איז אגרתם

לאנד ,תאם פערנעהמט כמעט

רעם גאנצען צפון־דיט

פון צפון-

אמעריקא און איז גרתם אנ׳ערך ווי גאנץ אייר^פא .עם ציהט
זיף אויף  5,500תיארסט פון שטילען ים אין מערב ביז׳ן אטלאג-
טישען ים אין מזרח ,און בעשטעהט פון פ^לגענדע פראתינצען:
נת־ש^טלאנד ,פרינץ עדוארר׳ם אינזעל ,ני_י-ברתנשתייג ,קוועבעק,
$נטארי ,$מאעיטאבא ,די צפון־מערב׳דיגע טעריטאריעם און ברי-
טיש-ק^לומביא,
ד$ם אתסזעהן פון רעם לאנד איז ניט אומעטום ראם זעלבע.

פון רעם מזרח־ברעג ,פון אטלאנטישען ים ,ביז דער גור^ן־אזערע
ציהט זיף אנידריגעם ,פלאכעס לאגד^. .רטער־תיז בעדעקט מיט

נידריגע בערגלעף ,אמאל איז די גאנצע געגענד געתען בעדעקט
מיט תעלדער .איצט ווערט ד^רט אלץ מעהר פעלדער און לאג־
קעם ,אבער סיאיז נ$ף דארט געבליבען בענוג גרויסע וועלדער,
אין צפון־דיט פון גור^ן־אזערע און דער אויבערשטער^-זערע איז
די נעגענד אנעבירניגע ,מיט אסף התלע פעלזען.

אין מערב-זתט פון דער אויבערשטער $זערע בעשטעד&ז
ד^ם לאנד פון סטעפעם .ראם איז דער פרוכטבארסטער טיל
קאנאדא; ער ציהט זיף

ביז די סקאליפטע בעת,

תאם פוין־ זין

פערשפריוטען זיף בערנ-צווי_יגען איבער גאנץ •מערב־קאנאלא ביז

צום שטילען ים.
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דער קלימאט.
וועגען דעם קלימאט פון קאנאדא קען מען זאגען ,אז בבל ל
איז ער אטרוקענער און אנעזונדער ,נאר די ,רואם לי_ידען אויף
האלז־ אדער הארץ-קראנקה2יטען ,דארפען אהין ניט פאהרען ,די
*
אריבער
לופט איז דאיט א טרוקענע ,דעריבער איז דארט לי_יכט

צוטראגען גרויסע היצען און שטארקע קעלטען ,אין פערש ידענו;
טיילען פון לאנד איז די טי;מפי;ראטור א פערשידעני; ,אין די
פראיוינצק אנטאריא ,קוועבעק און מאניטאבא איז דער זומער
זעהר א ווארימער און דער ווינט^ר א קאלטער און שנעאיגער.

דער ווינטער הויבט זיף אן אין נאעעטבער אדער דעצעמבער און
דויערט ביז מערץ אדער אפריל.

די בעפעלקערונג ♦
אין קאנאדא איז דערהויפט בעזעצט טיט אייניואהנער דער
דרום־טייל פון לאנד ,דער צפון־טייל פון לאנד איז כמעט איננאנ־

צען וויסט.
די צאהל אייניואהנער אין קאנאדא איז בערך  6מיליאן
מעהר ווי אהעלפט פון די  6מיליאן יואהנען אין די צורן פרא־
ווינצען קוועבעק און אנטאריא .דארט געפינען זיף אויף די גרעם־
טע קאנאדישע שטעדט:
אין דער פראיוינץ קוועבעק :מאנטרעאל ( 325,000איינוואהנ^ר)

קוועבעק ( 70,000איינוואהנער)

אין דער פראווינץ אנטאריא :טאראנטא ( 225,000איינוואהנער)
אטאווא ( 60,000איינוואהנער)
האטילטאן ( 53,000איינוואהנער).
אין די איבריגי; פראווינצען
רויניפעג (פראוו .מאניטאבא) טיט
קוווער (פראוו .בריטיש־קאלוטביא)
די צאהל יודען אין קאנאדא

זעגען די נרעסטע שטעדט:
 70,000איינוואהנער און וואנ-
טיט  26,000איינוו.
איז א קליינע ,פינף און צוואנ־
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ציג טויזענדבערף .דאס רוב יורק געפינט זיף אין די פרא־וינצען
קיועבעק (אין דער שט$דט מאנטרעאל און די ארומיגע געגעג־
דען — אנ׳ערף  10,000מאף ,אנטאריא (אין דער שט^דט טא־
ר^גטא■—העכער ווי  3,000מאן) און מאגיטאבא (אין דער שטאדט
וויגיפעג — ארום  3,000מאן) .א חוץ די אנגערופענע שטעדט,
וואו יודען געפיגען זיף אין א גרויסער צ^הל ,וואהגען קלייגע גרו-
פעם יודען אין פיעל אגדערע שטעדט ,למשל ,אין האליפאקס

(פראיו .גגי־ש^טלאגד) ,סעףדזשאן ופרחיו ,גגי־ברוינשייייג) ,אטאווא,
האמילטאן און ל^נד^ן (אלע דרגי אין דער פר^ו$ ,נטארי ,)$אין

קיועבעק .אויף זעהר פ.יעל סטאנציעם פון דיער גרויסער קאנא-
דישער אייזענבאהן ,וואם געהט פון שטילען ים צום אנטלאגטישען,

קען מען געפיגען צו אייגע ^דער צו עטליכע יודישע פאמיליעס ,
אין דער ווגיטעסטער מערב-פראיויגץ ,בריטיש-ק^לומביא  ,וו^ה-
גען יודען אין דער שטאדט וויקטאריא .זיי האבען דארט נ$ף
אין י^הר  1862אויסגעבויט פאר זיף אשוהל .טיט יעדען י$הר
ווערט די צ$הל יודען אין קאנאדא אלץ גרעסער.

האנדעל און פאברץקאציע.
קאנאדא איז דערהויפט א לאגד פון ערד־ארבייט ,עם וואק־
סען אין איהר אלערהאגד תבואות :ווייץ ,האבער ,ארבעס ,גערשטען,
באב ,מאאיס ,קארטאפעל און אנד ,קאנאדא איז רגיף מיט וואלד
און וואסער ,דעריבער איז ד^רט עגטוויקעלט דער וואלר־געשעפט

און פישערגי ,קויהלען און אלערהאנד מעטאלען געפינען זיף אויף
אין לאגד .צוגלגיף ענטעיקלען זיף ד^רט דער האנדעל און די

פאבריקאציע .אין דעם פרט צייכנען זיף אוים טעהר פאר אג־
דערע די מזרח־פר^יויגצען ,דערהויפט זענען פערשפרייט אין
קאנארא פאלגענדע ארטען פאבריקאציע :מילנערגי ,זעג־מיהלען
(טארטעקם) ,די אויסארבגיטונג פון שוכווארג ,גארבערגי ,גום־פאב-

ריקען ,צוקער-פאבריקען און אנדערע .
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אמונה ,שפראך און שולק.
ד^ם רוב אייניואהנער פון קאנאדא זענען פראטעםטאנטען,
די פראיוינץ קרועבעק איז ה איינצינע ,רו$ם איז בעזעצט דער־
הויפט מיט קאטויליקען .די הויפט־שפראף אין קאנאדא איז די
ענגלישע ,רעדען און פערשטעהן ענגליש דארף יעדערער ,וו^ס
וויל זיף בעזעצען אין לאנד און בעקומען עפעם אמל^כה $דער

אנ׳ארבי_יט .דאם ור^ם עם ווערט וריטער אין ביכעל געזאגט ווע־

גען די ארבי_יטם-בעדינגוננען און דעם לוין פאר ארבי_יטער
פערשידענע פאכען ,מיינט מען דאם אלץ אזוינע ארבי_יטער ,רואם

פון

פערשטעהען די ענגלישע שפראף .אין דער פר^רוינץ קרועבעק
איז ד$ם רוב פון דער בעפעלקערונג פראנצויזען ,דעריבער ווערט

דארט מעהר פאר אלץ כעברויכט די פראנצויזישע שפראף .אין
די קאנאדישע שולען לערענט מען די קינדער אומזיסט ,און עם
עקזיסטירט אגעזעץ ,אז קינדער פון אגערריסען עלטער מוזען

געשיקט רוערען אין די שולען.

מטבעות
אין קאנאדא רוערען געברויכט

די זעלבע מטבעות,

רואם

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

אנ׳ערף צרויי רובל (נ רובל  94קאפס

און בעשטעהט פון 100

סענט (א סענט בערף  2קאפ)) .אויף ענגליש שרי_יבט זיף ארא־
לאר אזוי$ :

אין וועג וועט דעם עמיגראנט אויסקומען ה$בען צו טהון
אריך מיט די_יטשע און ענגלישע מטבעות .אין תיטשלאנד רע־
כענט מען אויף מארקען .אדי_יטשער מארק איז אויף רוסישע
געלד אנ׳ערף  46—47קן^פ' ,און בעשטעהט פון  100פפעניג.

אין ענגלאנד רעכענט מען אויף פונטען שטערלינג .א פונט שטער-
לינג איז אויף רוסישע געלד  9.50רובל און בעשטעהט פון 20
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שילינג (א שילינג בערף  50ק^פ׳א א שילינג ווערט איינגעטיילט
אויף  12פענס (א פענם בערך  4קאפ׳),

ווי אזוי פאהרט מען אין _קאנאדא.
אין קאנארע קען מען פאהרען אדער דורך די רוסישע
פארט-שטערט ליבוי און ריגא ^ ,דער איבער די דגיטשע און

עםטרי_יכישע גרעניצען,
פון ליבוי (אדער ריגא) קאסט פאר אנ׳עמיגראנט אשיפם־
קארטע קי_ין קרועבעק )*  70רובל .די שיפען געהען ניט פון לי

בוי און ריגא דירעקט קי_ין קאנאדא ,זיי דערגעהען נאר ביז ל$נ-
דאן און דארט דארף מען זיך ארןבערזעצען אויף אנדערע שיפען,
א שיפם־קארטע פון ליבוי ק:ין קאנאדא איבער אנטרוערפען ובעל-

גיען) קאסט  78רובל,
מען קען אויך פאהרען פון ליבוי מיט׳ן פאראחאד ביז האט־
בורג (עם דויערט  2מעת-לעת און קאסט  20רובל) און פון דארט
פאהרען וריטער מ.יט א דכיטשען שיף,

פון האמבורג ביז האליפאקס קאסט א שיפם־קארטע 150
מארק (ארוס  75רובל) ,פון אנטווערפען ביז קיועבעק (ווינטער
ביז סען־דזשאן)  130מארק ,פון ענגלאנד —  573פונט שטער־
לינג,

די פרי_יזען פון די שיפם־קארטען ב״טען זיך זעהר אפט,

דעריבער דארף מען שטענדיג פאר׳ן אעעקפ^הרען ^נפרעגען ,ווי-
פיעל קאסט איצט א שןפס־קארטע ,
פאר קינדער ביז איין י^הר צ^הלט מען  5רובל ,
קינדער פון  1ביז  12יאהר נעהמט מען א האלבען בילעט .

פאר

אויפ׳ן שיף בעקומט יעדער פאסאזשיר  3מאל א ט^ג עסען,

*) ווינטער איז דער ים ארום קוועבעק פערפר^הרען אוי די פאראחא־
דען יפטעלען זיך אב כיי האליפאקם אדער סען־דזשאן  .פון דארט דארף מען
פאהרען קיין קוועבעק מיט׳ן באהן ,און דעריבער קאסט ווינטער די נסיעה אהין
א ביסעל טייערער ווי זומער .
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אנ׳^רט אויף צו של^פען און מעדיצינישע הילף ,אויב ער ריערט
קראנק  .אויף בעקומט יערער פאסאזשיר א בעט ,א קאלדרע,
א קישען ,א טעלער ,א קענדעל אויף טרינקען ,א נ^פעל און א

טעסער.
אויף

די שיפען

פון דער

״האמבורג—אמעריקא ליניע',

ווען עם פאהרען טיט זיי א סף יודישע עטיגראנטען ,ניט מען זיי
די מעגליכקגיט צו ק$כען פאר זיף כשר עסען ,און עם איז פאר־

האן דערצו כשר נעשיר  .אויף ניט מען זיי כשר׳ע פליןש־ און
פיש־קאנסערווען ,אויב זיי מעלדען פאר׳ן אבפאהרען ,אז זיי ווילען
האבען אין וועג כשר עסען,
אויף די שןפען פון די אנדערע שיפם־געזעלשאפטען

ניט

מען די יודישע פאסאזשירען אויף כשר עסען ,אבער נאר קאר־
קאנםער ,פיש און דעסגל ,.און
וען*
ט^פעל ,אלערהאנד אויבם,

ניט קי\ן פליןש .
פון רוסלאנד ביז קאנאדא דויערט ד^ם פ^הרען
וו$כק •
די עמיגראנטען,

ביז צרויי

רואם פאהרען אויף תיטשלאנר

דארפען

אויף דער רוסיש-די_יםשער גרעניץ דורכגעהן דורף די גערויסע
״ק^נטר^ל״סטאנציעם״ .ד$רט פיהרט טען זיי אין ב$ד ,די זאכען

און דעם באגאזש דיערען דעזינפעקצירט מען ,מען נעהמט דער-

פאר פון יעדען עטיגראנט (אויף פון קינדעח צו  2מארק ; פון
די ,וו^ס פ^הרען אויף ענגלאנד ,נעהטט טען צו  4מארק ,עם
ווערען בעפר״ט פון דורכגעהן די ק^נטר^ל־טטאנציעם די עמי־
גראנטען רר^ם הז^בען )1 :א פאם  )2 ,א שיפס״קארטע פון דער
 )3א באהן־בילעט
געזעלשאפט ״האטבורג-אטעריקא ליניע״,

ביז האטבורג און  )4מזומן־געלר צו  200רובל פאר יעדען דער־

רואקסענעם און צו  50רובל פאר  9קיגד ביז  10י$הר,

ב אג א ז ש .
מען דארף ניט נעהטען מ:ט זיף צופיעל זאכען .ד^ם

*
פיה
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רען זוו ,דערהויפט מיט די באהנען ,און דאם אריבערפוהרען פון
באהן צום שיף קאשט זעהר טלער און פערשאפט דעם עמינראנט
א סך מוה און חלאפאט ,מען דארף עט נעהמען מוט זוך קלן
זאכען ,וראם פערנעהמען א סך ארט און אזוינע ,וואם קעגען זוך
צוברעכען אויפ׳ן וועג .ווו כלים צו דער מלאכה אדער צו ערר־
ארבלט ,ווארום פאר דאם געלד  ,רואם זוו קאסטען

דא און וואס

דאם ארןבערפוהרען וועט אבקאשטען ,קען טען זו ו געווןס קויפען
דארט אויפ׳ן ארט און אפשר נאך בולוגער  ,אויך דארף מען נוט
נעהמען מוט זוך קלן מעבעל ,ווו למשל  :טישען ,שטולען ,בע־
טען ,וואם לווגען זוך נוט צונויף ,בכלל זאכען

וואם פערנעהמען

א סך ארט ,רעם באגאזש דארף מען איינטוולען אין צורן חלקים:

בעזונדער דארף מען פערפאקען דו זאכען ,וואש מען וועט
דארפען האבען ערשט נאכץ אנקומען אויף׳ן ארט ,און ווועדער
בעזונרער דו זאכען ,וואס מען מוז זל געברויכען אויף׳ן וועג .דו
זיו

זאכען ,וואם אויף׳ן וועג דארף מען זין עיט האבען,
גוט פערפאקען אין קאסטענם ,טשעמאדאנעס ארער אויף אנ׳אנ־
דער אופן ,אז קלן וואשער זאל נןט דורכגעהן און מען זאל עש

רארף מען

קענען פערמאכען אויף א שלאש ,דן זאכען דארף מען גוט אייע
לווגען ,כרי זוו זאלען זוך עיט ווארפען און נןט שאקלען בשעת׳ן
פאהרען און זאלען איבער דעם עיט צובראכען ווערען .דן קאם-
טענם ,

טשעמאדאנעם א .ז .וו ,דארף מען אבער עיט פערנווען

אדער פערבןנדען מ.יט אמך שטרוק ,ווארום אין דן טאמאזשנעס
אויף דן גרעעיצען דארף מען זוו עפענען ,אויף יעדער קאשטען,
טשעמאדאן א ,ז ,וו ,דארף מען מ.יט קלארע אותיות א:שרלבען
מוט טןנט אדער אייל־פארב דעם נאמען און די פאמיליע פון רעם

עמוגראנט און דן פא-ט־שטאדט וואוהון ער פאהרט ,דאם דארף

זלן אנגעשרןבען אויף דלטש אדער פראנצויזןש .מען קען דאש
אלץ אנשרלבען אויך אויף בעזונדערע ללניוענטענע צעטלען און

צונןןען אזא צעטעל צו יערער קאסטען,

טשעמאדאן א ,ז ,וו; ,

ווען דער עמןגראנט וועט דאם ניט טחון ,קען ער האבען גרויפע

היזקות.

אויב

דער

עמוגראנט

פאהרט

מןט׳ן באהן

בוז דער
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פארט^שטאדט ,וראו ער דארף זיף זעצען אויף׳ן שיף ,לוינט איהם,
אויב ער האט אסף באגאזש ,אפריהער אוועקצושיקען דעם בא"
נאזש "מאלאי סק^ראסטיו"; מען דארף נאר אויסרעכענען ,דער
באגאזש ז$ל אויף געיוים ^נקומען איידער ראם שיף וועט אב-
פאהרען,

רעם באגאזש דארף מען שיקען אויף׳ן נאמען פון דער
שיפם<עזעלשאפט ,מיט וועלבער דער עמיגראנט פאהרט.

אויב דער באגאזש פון עמיגראנט האט פערשפעטיגט און
ער האט געמוזט איועקפאהרען אהן איהם ,דארף ער וועגען רעם
באלד ,ווי ער וועט קומען צו פאהרען אויף׳ן $רט  ,מודיע דין

רעם אגענט פון דער שיפם־נעזעלשאפט ,וו$ם ער איז מיט איהרען
און דארף זעהען

^בנעהמען רעם

א שיף געקומען צו פאהרען,
באגאזש.
אויב דער עמיגראנט וועט עם אבליעען און רועט נ.יט ז$ר-

גען וועגען רעם באלר ,קען דער באגאזש

ג^ר אינגאגצען פער־

פאלען ווערען,

באלד ווי

דער עמינראנט

קומט צו פ^הרען,

דארף ער

זעהן ארומקוקען דין באגאזש ,וו^ס איז געגאנגען מיט׳ן שיף  ,צי
ער איז ריכטיג און גאנץ ^נגעקומען .ווען עפעם איז פערפאלען

^דער צונישטעט געווארען ,דארף ער וועגען רעם באלר מעלדען.
דער עמיגראגט וואס פאהרט פון ליבוי ,מעג פיהרען מ.יט
זיף אומזיסט  6פור באגאזש .וואס ער פיהרם מעהר ,צ^הלט ער
צו  1,75רובל פאר א פור ; די קאשטענס ,טשעמאראנעס א .ז .וו,
דארפען ניט השביען יערער פאק מעהר ווי  11/2ארשין די לענג,
 1ארשין די הויף און  1ארשין די בריןט.

די עמיגראנטען ,וואס זעצען זיף אויף׳ן שיף אין האמבורג
און פאהרען מיט די שיפען פון דער ,האמבורג—אמעריקא ליני?/
פוד
מעגען פיהרען מיט זיף אומזיסט  100קיי^אגראם באגאזש
מיט  5פונט); קינדער ,וואם פ^הרען טיט א האלבען בילעט,

מעגען פיהרען אומזיסט  50קילאנראם באנאזש  .וואס מעהר,
ווערט געצאהלט  25מארק (ארוס  12רובל) פאר יעדע  100קי־
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ל^גראם ,אויב דער באנאזש ווערט פי^רפאלען ,צ^הלט די "האט-
בורג—אטעריקא ליניע״ ארוים ניט טעהר ווי  100מארק , )1

אויף די אייזענבאהנק אין פרכיסען און עםטר:יף גילט;ן
פ^לנענדנג תקנות וועגען באגאזש :א פאסאזשיר פון -3טען קלאם

מגגג פיהרען אומזיסט  62פונט באגאזש,

אין -4טען קלאם (אין

פרניפען) מעג אפאפאזשיר נעהמק באגאזש נ$ר טיט זיף אין
וואג^ן און וויפיעל א די^רוואקפענער מענש קען אויפהויבען,
אויף די אייזענבאהנעץ אין ענגלאנד ט$ר מען פןהרען בא־
גאזש ניט מעהר ווי  112ענגלישע פונט ( 126רופישי; פונט;
אענגלישער פונט איז גלי_יך  178רום .פונט) ,אין קאנאדא דארף

דער באנאזש פערנעהמנגן ניט מעהר ווי  10קוביק־פוט און וועגען
ניט מעהר ווי  150ענגליש?! פונט .וואם מגנהר ,ווי;רט אין קא־
נאדא געצאהלט  12%פון דעם פרניז פון באהףביל^ט פאר יעדע
 100ענגל .פונט.

וואס דארף דער ..עמיגראנט נעהמען טיט דך.
קליינט הויז־גערעט ,ווי מעטער ,גאפעל און לי^פעל ,געשור,
אינםטרומענטן
*
;
בעט-נ^וואנד ,ט:שטיכער  ,נד־מאשינען ,קלדנע
און דעסגל .קען דער עמיגראנט ני^המען מיט זיף ,י;ר דארף נאר
ניט נעהמען קי_ין שווי׳גרע זאבען ,פון קליידער דארף י^רגנר עמי-
גראנט נעהמען מיט זיף פאלג^נדננם:
מאנסבילען  )1 :אויף צו טר^גען אין וועג :אלאנגען ווא־
רעמען מאנטעל ,א גוטק בנד ,א פאר שטירועל ,א וו^לענע קאלדר;נ,

*) אויב דער עמיגראנט וויל כעקומען דעם גאנצען ווערטה פון זיין
באגאזש ,ווען דער באגאזש וועט פערפאלען ווערען  ,דארף ער איהם סטרא־
כירען  :ער דארף דערלאגגען א פאפיר ,אין וועלכען עם ווערט אויסגערעכענט
וואש ער פיהרט מיט זיך און וואס יעדע זאך קאסט און בעזונדער בעצאהלען
פאר די סטראכאווקע ,
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אווארימע היטעל און אהאלז-טיכעל ,רועש ,טיכלעף ,האנדטיכער
און גוטי^ ל״ווענטי׳ןנע הויזען;  )2אויף צו טראגען קומענדיג אין

קאנארא נ א צוויןטען בגד ,א צוויןטע פאר שטיוועל און  3—4פאר
וועש .

פ רו י ע ן )1 :אויף צו טראגען אין וועג :איין ווארימע
קלייד ,אפאר קאמאשען ,אווארימען מאנטי;ל אדער א זשאקעט,
אוואלענע קאלדרי; און אהאלז־טיכעל ,אהוט ,וראם זיצט גוט
אויף׳ן קאפ׳ וועש ,טיכלעף ,נעה-נעצןיג און א לגיווענטענעם זעקיל;

 )2אויף צו טראגען ,קומונר יג צו פאהרען אין קאנאדא  :אצורןטע
ווארימע קליןד ,אצרוןןט^ פאר קאמאשען ,א באיועל-קלןןד  ,טיב־
לעף ,האנדטיכער און  3—4פאר וועש ,

קינדי^ר :ווארימע קליידער ,מאנטלען ,שיף און 3—4
פאר ורעש אין וו ;ג און אויף צו טראגען שפעטער ,

ך אייזענבאהנק אין .קאנאדא .
אוטזיסטע בילעטען אויף צו פאהרען טיט׳ן באהן גיט מען
נ:ט אין קאנאדא ,עסענווארג אויף־ן וועג דארף זיף דער עמיג־
ראנט איינקויפען דארט ,וואו ער זעצט זיף אין באהן :קאנמי^רווען,
טין ,אטש_יעק ,אנלעכעל גער:כטע מילף און דעסגל .בילעטען

אויף צו פאהרען אין קאנארא מיט׳ן בארן דארף מען קויפען אין
אייראפא צוזאמען מןט די;ר שןפם־קארטן! ,מיר בריןנגען דא דן
פרניזען פון די באהן־בןלעטען ,וואם זןן קאסטען ווען מען קויפט
זןן אין אייראפא צוזאמען מןט די שיפם־קארטבן!) :

 )£ווען מען קויפט זיי אין קאנאדא ,קאסט עם א סך טייערער  .פאר
קינדער ,יונגער פאר  12י^הר  ,צאה1ט מען א העלפט  ,קינדער פאר  5יאהר
מען פיהרען אומזיסט .
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פון
קיועבעלן
קאת׳ רובל

~ ■— ~ — 1
בוז קיועבעק
ח מאנטרעאל 4,85
9,70
 //ז^טאווא
ח טאראנט^ 13,80
ח האמילטאן 13,80
31,50
 //וויניפעג
 11קאפעל
37,50

פון
מאנטרעאל
קאפ' רובל

פון פען־דזש^ן
^דער האליפאקם
ר,אפ׳ רובל

4,90
--- ---

//

רואנקורוער

—

4,85
12,90
13,80
31,50
37,50
98,70

//

וריקטאריא

98,70

—

10,65
10,65
13,80
13,80
13,80
33,50
—
—
—

די פריץזען קענען זיף טיט דער צ:יט אומעיטען.

צו וועמען קק זיך דער .עמיגראנט ווענדק אין _קאנאדא.
אין די שטעדט ,וראו די עמיגראנטען קומען :קרועבעק
און מאנטרעאל (אין דער פרארוינץ קרועבעק) ,האליפאקם ומי-

(ני_י)* זענען פארהאן פפע־
ויןגש
בדוינ
שאטלאנד) און פען־דזשאן
ציעל^ פטאנציעם פאר די ,וראם קענען ניט צאהלען פאר קי_ין
צ ימעד ,די עמיגראנטען קענען דארט דין אקורצע צ:יט  ,נאר
פאר דאם ;נטען דארפען זיי צאהלען,

יודישע

עמיגראנטען

קענען זיף

רוענדען

נאף עצות

און

יריעות צו די יודישע פעראיינען און צדקה־חברות .די רויכטיג־
פטע פון די ד_ינען די פאלנ^נדע  :אין האליפאקס — באר^ן

הירש׳ם צדקה-חברה ("באר^ן דע הירש בענעדאלענט אינפטיטו־
שאן) ,אין מאנטרעאל — באר^ן הירש׳ם צדקה-אנשטאלט ("באראן
דע הירש אינפטיטוט״) ,אין ט^ראנט^ — די יודישע צדקה־חברה

(היבריו בענעוואלענט פ^פץעטי״) ,אין וואנקרוער — די יוד ישע
צדקה-חברה (היבריו בענעיו^לענט פ^פ^יעטי״) ,אין וויקט^חא
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(בריטו^קאלומביא) — דער
לעדים אפאפיאיןשאן").

יורישער

פרויען-פעראיין ("היבריו

אין דער שטאדט וויניפעג (פראווינץ מאנןטאבא) געפינט
זיף אבעזונד^ר רעגירוננפ-בעאמטער  ,אעטיגראציאנם־קאמיפאר
(קאמישאנער אף אימיגריישאן) ,ער ניט עצות און טיילט טיט
די נויטיגע ידיעות יעדערען ,וראם רריל זיף בעזעצען אין מאני־

טאכא אדער אין די צפון־מערב׳דיגע טעריטאריעם .אין די דא 
ז וגע צרויי פראיוינצען נעפינען זיף אין פ.יעל שטעדט פפעציעלע
עמיגראצואנם־בעאמטע ,געשטעלטע פון דער רעניערונג ,און אויף

אומזיפטע פטאנציעם פאר עמיגראנטען ,וראם קענען פאר ק2ין
דירה ניט צאהלען ,די עמיגראנטען ,רואם רוילען זיף בענוצען
מיט די פטאנציעם ,דארפען יועגען דעם פריהער אנשרגיבען אהין,
פון די בעאמטע בעקומען די עטינראנטען אומזיפט ידיעות וועגען

ערד און פערמעם ,וואם פערקויפען זיף  ,וועגען דעם  ,וואו עם
ווערען געפאדערט ארבי״יטער ,ווי גרוים איז דער לוין ,יוי דארף

טען פאהרען און וואס קאסט ראם פאהרען,
אין די באהן־צוגען ,וראם פאהרק פון קרועבעק קי_ין מערי־
דיט פון דער אויבערשטער אזערע ,געפינען זיף שטענדיג רעגי־
רונגם־בעאמטע אום צו העלפען די עמוגראגטען אין וועג און

געבען זיי עצות.
ווען אעמינראנט ווערט קראנק און קען אליין ניט זארגען
פאר זיף ,בעקומט ער פון דער רעגיערונג מעדיצינישע הילף און

ווערט צונענומען אין שפיטאל,

אין די וריטערדןנע קאפיטלען ווערט אננעוויזען ,וואפערע

קאטעגאריעם ארבלטער

קענען גיבער

ארבי_יט און בעזעצען זיף אין קאנארא.

פאר אנדערע געפינען
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.קרד־ארבייטער.
פאר די ,רואם פערנעהמען זיף טיט ערד-ארבויט ,לוינט בע־
פער פאר אלץ ,זיי זאלען קומען צו פאהרען אין מאנאט אפריל.
אםיען־צי_יט וועט פאר זיי שיוער זנין צו בעקומען ארב:יט .מעהר
פאר אלץ ווערען געפאדערט ארבי_יטער פריהלינגם־צניט און בשעת

מען נעהמט אראב פון די פגלדער .עם ווערען געפאדערט דער־
וואקסענע און יונגע לניט ,וואם זענען געניט אין דער ארבגיט
און בעקאנט מיט לאנד־ררירטשאפט  ,רואם קענען מעלקען קיה,
בעגעהן זיף מ.יט בהמות ,פערד ,באראנעם ,חזירים ,קוילענען פיה
א ,ז .רו ;.אפילו ניט-געגיטע ארבי_יטער קענען זיף געפינען אנ'=
ארבי_יט אין פריהלינג ,אויב זיי זענען שטארקע ,פעהיגע מענשען
און ווילען זיף לערנען; נאר פון אנהויב וועלען זיי בעקומען

א חוץ קעסט זעהר א קליינע שבירות  ,אין אנטאריא איז אין יאהר

 1904געיוען

אגרויסער דחק אויף ארבניטער,

רראם זענען בע־

קאנט מיט ערד־־ארבניט און גערטנערני .בשעת דער ארבי״יט אויף׳ן
פעלד וועדען געפאדערט זעהר פיעל ארבי״יטער אין מאגיטאבא
און די צפון־מערב׳דיגע טעריטאריעם ,אבער עם קומען אהין צו־
פאהרען ארמיטער פון די מזרח־פרא“וינצען.

דעריבער איז פאר

די נני-אנגעקומענע עמיגראנטען בעסער צו פאהרען קי_ין אנטא־
ריא ,איידער ק:ין מאניטאבא .במעט אומעטום פיהרט זיף ,אז
עמיגראנטען אהן פאמיליעס בעקומען ג יבער ארבי_יט ,ווי די וואם
האבען מיט זיף א פאמיליע .עם ווערט איצט איינגעפיהרט אין
קאנאדא ,אז מען דינגט ארמיטער אויף אגאנץ יאחר ,ראם רוב

אבער דינגט מען זיי דארט נאר אויף  7—8מאנאטען .אויף די
ווינטערדיגע חרשים פערלאזען' די ארבניטער די פערמעם און

געהען זיף זוכען אנדערע פערדינסטען :אין אנטאריא און די
מזרח־פראיוינצען ארביןטען די אויף די פאבריקען ,אין די גרובען,
זענען בעלי־עגלות; אין מאניטאבא און די צפון־מערב׳דיגע טערי־
טאריעם ארדנען זיף אנדערע איין אויף אייגענע שטיקער ערר ,
וואס די רעגירונג גיט דארט אומזיסט; אין בריטיש־קאלומביא
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פערנעהמען די זיף מיט פישעחי ,ארמיטען אין די גרובען און
אלם בעלי־עגלות.
אין דורכשניט פערדינט אנארבי_יטער

אין פערלויף פון די

 7—8מ^נאטען ,א חוץ קעסט  :אין דער פר^יוינץ ק י ו ע ב ע ק
(אדעד  25—35דאלאר
פון  10ביז  20ד^לאר א מאנאט

א מ^נאט אויף אייגעגע קעסט); אויף פר ינץ ע ד ו א ר ר ׳ ם
אינז^ל פון  10ביז  18דאלאד; אין אנטאריא פון  16ביז
 25דאלאר .אין ני_י־ברוינשוויןג און ני״י-שאטלאנד

ב.יז  20דאלאר

פערדינט מען פון מאי ביז נאיועמבער פון 10
א מאנאט  .אין מ א נ י ט א ב א איז דער דורכשניט-לוין 20—25
דאלאר אין די דמערדיגע מאנאטען און  5—15בשעת׳ן ווינטער.
אין די צ פו ן־ מ ע רב'ד יגע

טעריט^ריעס

איז דער לוין

 20—25דאלאר א מ^נאט מיט קעסט ,אין ב ר י ט י ש  -ק א ל ו מ
ביא בי_ים שמילק ים  15—35ד^לאר .אויף דער אינזעל וואג־

קוווער און אין עטליכע אנדערע ערטער בענוצען זיף די פערמעם
מיט די ביליגע יאפאנישע און חינעזישע ארב:יטער און צאהלען
ארום  25דאל .אמ^נאט ז^הן קעסט אדער  15דו^ל ,מיט קעסט,

בשעת דעם אראבנעהמען פון די פעלדער שט;יגען די פרץ־

זען ,בעזונדערם גוטע ארבי_יטער קענען שטענדיג מעהר פעררינען.
ווען מען מאבט מיט׳ן ארבי_יטער א קאנטראקט אויףאגאנץ
יאחר ,צ^הלט מען איהם געעעהגליף ורענינער .אין אנטאר.יא
צ^הלט מען געוועהנליף אחוץ קעסט  160דאי .1א יאהר ,אין אוים־
נאהם־פעלען ביז  200דאל ;.אין מאג .י ט אבא 120—250
ד^לאר ,אין בר י ט יש־קאלומב .יא  240- 350דאל .און אין
ני_י ינשווי_יג  120—180ד^ל .א י^הר .
ברו
*

פאםטוהעם .
גוטע פאסטוחעם בעקומען אין טאניטאבא און אין די צפון־
מערב׳דיגע טעריט^ריעם פון  20ביז  25ד^אר אמאנאט מיט
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קעסט ,אויב מען דינגט זיי אויף אי^הר .פאסטוחעם ווערען ז^בער
געפאדערט זעהר וועניג .די וו^ס פערנעהמען זיף טיט שערק
שעפסען ביעקומען  7סענט פאר אשעפס.
אין די צפון־מערב׳דיגע טעריט^ריעס זענען פארהאן די
״רענטשעס״ ,אזוינע הויפק •,וו^ס פערנעהמען זיף ספעציעל מ.יט
האדעווען פיה .פראסטע ארביןטער בעקומען דארט  20—25דאל.
א חודש ,אויפזעהער —  35דאל ,און מעהר .צו דער ארבריט
ווערען אבער געפאדערט נעניטע ארבןיטער ,און דעריבער קען
עם פאר די מי-אנגעקומענע עמיגראנטען קי_ין בעשעפטןגונג ניט
דין ,די "רענטשעם" ליעגען דערהויפט ארום דער שטאדט מעק־
לויד (אין די צפון־מערב׳דיגע טעריטאריעס),
אין בריטיש-קאלומביא לוינט זיף צו פערנעהמען מ.יט הא־
דעיוען פ.יה און פיהרען א זעלבשטענדיגע מילף־ווירטשאפט,

גערטנער .
אין ^נטארי^ צ^הלט מען

די גערטנער פון  1דאלאר

ביז  1דאל 75 ,סענט א טאג ,אבער ארבי_יט פאר זיי איז פארהאן
נ^ר אין פריהלינג .אין ני_י-בר1ינשווייג און אין דעה פרא-

ווינץ קוועבעק פערדינען נערטנער פון  12ביז  20ד^ל ,א חורש
אחוץ עסען ,אין ג 2י ־ ש א ט ל א נ ד * 1—17ד$ל .א ט^ג מ:ט
עסען .אין די אנדערע פראיוינצען ווערען נערטנער גאר ניט גע-
פארערט .אין מאנטרעאל און אין די געגענדען ארום אנדערע
שטעדט ,דערהויפט וויעפעג ,קענען זיף גערטנער זעלבפטשטענדיג
איינ^רדנען ,ה^בענדיג א קליונעם קאפיטאל .

בעלי־מלאכות און פאברקם־ארבייטער.
פאר בעלי־מל^בות איז אויף ד^ס בעסטע קוטען צופ^ה־
רען אין קאנאדא אין פריהלינג .אומעטום ווערען שטענדיג מעהר
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פאר אלץ נעפאדערט טשעםליארעם  .אין יאהר  1904האבען אהן
שציריגקניטען געפונען ארבי_יט פאר זיף אלערהאנד געלערנטע
בעלי-מלאכות ,ררי סטאליארעם ,מוליארעם ,האלץ־זענער ,באנדא־
רעם און אנדערע ,איצט אבער איז אומעטום פארהאן גענוג בעלי-

מלאכות ,און ני_יע דארפען אהין מעהר ניט קומען ,דערהויפט רויג־
טער־צניט ,אין די דערפער וואלטען געקענט פערדינען צום לעבען
שמידען און טשעסליארעם ,וואם האבען אקליינעם קאפיטאל
און קענען זיף פערנעהמען מיט זייער מלאכה און צוגלניף ארי י ן־
טען אויף א קליינער פערמע  .מען דארף אבער דערצו קומען צו־

פאהרעי זומער אדער אין פריהלינג.
די פאבריקאציע איז דערהויפט ענטוויקעלט

אין די פרא־

ווינצען קרועבעק און אנטאריא ,אין די געגענדען בנים ים נעפי־
נען זיף אויף גרויסע פאבריקען .אין מאניטאבא איז פארהאן
זעהר וועניג פאבריקען .געוועהנליף בעקומט אנ׳ארבניטער טיט
דין עסען ג אין די מזרח-פראווינצען פון  172ביז  2/* 2דאלאר ,

אין מאניטאבא פון  2ביז  3דאל ,,אין די צפון־מערב׳ריגע טע־
רימאריעס פון  2ביז  5דאל( ,ס׳ווענט זיף ווי ווניט די פאבריק
איז פון דער באהן) און אין בריטיש־קאלומביא פון  3ביז  4דאל.
א ט א ג.

מוליארעם בעקומען אומעטום אויף 72~1

ראל ,אטאג

מעהר ,אבער ווינטער־צי״יט זענען פארהאן וואבען ,ווען זיי קענען
ניט ארבווטען איבער די פרעסט ,אין וויקטאריא (בריטיש־קא־
לומביא) בעקומען איצט מוליארעם  44/2דאל .אטאג ( 8שעה
ארבניט) ,די וואם ארבניטען אין רער בלני-פאנריקאציע ,בעקומען
 4דאל ,אטאג ,און טשעסליארעם  40סענט אשעה ,אין ווינ.יפעי
בעקומען מוליארעם  45סענט א שעה (ארבניט איז פארהאן 7—8
מאנאטעןאין יאהר) ,אין וואנקרוער בעקוטען טשעסליאדעם 40—45
סענט א שעה ,ארמיטער אין בלני-פאבריקען  50סענט א שעה ,די

און יענע ארבי_יטען צו  8שעה אין טאג ,אין טאראגטא נאנטא־
ריא) בעקומען טשעסליארעס  30—35סענט ,אין האליפאקס (נ:י-
שאטלאנד)  22—25סענט אשעה ,אין ראסלאנד (בריטיש־קאלום־
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ביא) ־ 37ד^ל .א ט^ג ,אין ^טא וא ($נטארי )$ארן אין מאנט־
רעאל (קוועבעק) בעקומען מוליארעם  40סענט א שעה ,אין הא־
מילט^ן  45סענט ( 9שעה אין ט^ג ארבייטעף  ,אין טז$ר$נט$

 45סענט ( 8שעה אין ט^ג ארביןטען) .זעצער בעקומען אין
בריטיש־ק^לומביא  17—22ד^לאר אוואף ( 45—54שעה) ,אין
מאניט^בא  16—18ד^ל ,אוו^ף ( 54שעה) ,אין ני_י-ברויגשווייג,
האליפאקם (לי־שאטלאנד) און אין קוועבעק —  10ד$ל .אוו^ף

( 54שעה).
די לעצטע צי_יט

לוין,

אין

אין קאנאדא בכלל

געשטיגען דער

דערהויפט בי_י די ארבייטער ,וואם האבען צו טהון

בויעץ ,אין גום־פאבריקען ,אויף די אייזענבאהנען,
פראסטע ארבןןטער  ,נאר צוגלניך איז ראם לעבען

ב:ים

און אויף פאר
אריך טניערער

גע־וארען.

ו_ו א ל ד ־ ג ע ש ע פ ט .
פאר ניט געניטע ארבייטער איז זעהר שוועד בעקומען אר־
בייט אין וואלר־געשעפט .געניטע ארבייטער דאנעגען איז אין
$גטארי $און די מזרח-פראיוינצען

וועניג .ה^לץ־זעגער

האבען

דא

די לעצטע צניט געיוען זעהר

זעהר גוט

פעררינט.

אין די

מזרח־פר^ווינצען צאהלט מען פאר האקען האלץ  20—22דאל.
א מאנאט ,פאר אר^בפיהרען (די פליטניקעם) ביז  30דאל ,א
חודש ,אלץ מיט קעסט ,אין בריטיש־קאלומביא צאהלט מען פאר

ה^לץ־האקען פון  35דאל .א מ$נאט מ.יט קעסט ,אין מאניטאבא
פון  26ביז  35ד^ל ..אויף די זעג־מילען פון בריטיש־קאלומביא
בעקומען די ה^לץ־זעגער —5ג 2!/דאל .אט^ג (אהן עסען) ,אין
אנדערע פרא-וינצען  172— 4ד^ל ..אויף די זעג־מיהלען ארבןיט
מען געוועהנליף  10—11שעה אטאג ,אין די וועלדער — פון
אין דער פריה

ביז פארנאכט.

מיט וואלר־געשעפט

פערנעהמט

מען זיף ווינטער־צי_יט און רערהויפט אין די מזרח־פר^וינצען און
אין בריטי^־קאלומביא; אין די צפון־מערב׳דיגע טעריטאריעס
אין פארהאן וועניג וואלד צום האקען,

22

ארבייטער אץ ך גרובען.
אין די גאלד־גרובען אין עי-שאטלאנד פעררימץ דן ארבןי"
טער > 2</דאל .אטאג אין דורכשנןט ,מען ארמיט דארט אין
פערלויף פון גאנצען יאהר .גאלר־גרובען געפינען זיף אויף אין
מערב־טןןל פון אנטאריא ,נאד דארט פאד^רען זיף וועניג ארביי־
טער ,די לעצטע צ:יט האט זיף ענטגייקעלט די ארמיט אין דן
גרובען אין 5ריטןש־קאלומבןא; די דארטיגי; גרובען לןעגען אלע

אדום ראשלאנד ,נאד גוטע און געזונדע ארמןטער קענען דארט
געפינען ארמ_יט בשעת רעם ארבןןטם-םעזאן ,די לעצטע צ:יט

האט מען געפונען גאלד־גרובען אין דער וריטער געגענד יוקאן
(אין דן צפון־מערמרןגע טעריטאריעס)

מים ט/יף קלאנחיק און

אין אנדערע ערטער.
קויהלען־גרובען זענען פאדהאן אין פערשידענע פרארוןנ־

צען ,דן גרעסטע געפןנען זןף אין מי־שאטלאנד און ברןטןש־קא-
לומבןא ,אבער ארבןןטער רוערען דארט איצט ניט געפאדערט .

פראסטע ארבייטער.
פאר פראסטע ארבי_יט און ערר־גראבען צאהלט מען אין דן
םזרח-פרא׳ אין מאנןטאבא און דן צפון־מערכ׳רןגע טערן־
וןנצען
*
טארןעם פון  1דאלאר בןז  1דאל 75 ,שענט אטאג אהן עסען,

אין ברןטןש-קאלומבןא ־ 11/2—27דאל ,,אויף דן שןפ־ווארשטא-
טען אין וואנקורוער (ברןטןש־קאלומבןא) בעקומען דן ארבןןטער
 20סענט אשעה ,אין מאנטרעאל  174—2דאל ,אטאג ,טרעגער,

וראם פערנעהמען זןף מןט לאדעיוען ,בעקומען אין האלןפאקם 20
סענט אשעה בי_י טאג און  25בי_י דער נאכט ,אין מאנטרעאל—
 25סענט מי טאג און  30מי דער נאכט ,אין וואנקוווער (ברן־
טןש־קאלומבןא)  40סענט אשעה מי טאג און  50מי דער נאכט,
ארבןיטער ,דערהויפט אריף צו גראבען ערד ,ווערען אין א גרו ישער
צאהל געפאדערט אומעטום נאר פרןהלןנג־ און זומער־צ:יט ,ידען

23
עס איז פארהאן פיעל ארביןט :3ים בויען די אייזענבאהנען ,פער־
ריכטען די וועגען און דעסגל..

פ י ש ע ך י י.
ני_י-ברוינש ,מי־שאטלאנד און קיועבעק פערנעהמען
ויןג*

אין

זיף טויזענדער ארבןןטער טיט פישערני ,דער סעזאן דערפון דוי־
ערט געיועהנליף פון אפריל ביז נאוועמבער ,די איבריגע מאנא־
טען מוז מען זיף זוכען אנדערע בעשעפטיגונגען ,די פישער
אדער זיי פישען אויף אייגענע לאדקעם ,אדער זיי בעקומען אלץ

וואם זיי האבען נויטיג פון דעם בעל-הבית ,און ער ניט זין אחלק
פון פערדינסט; אין דורכשניט פערדינען זין דערמי פון  150ביז
 250דאל .פאר א סעזאן .פאר פישען די אמארען (אזא מין פיש)

צאהלט מען שכירות ארוס  8ד^ל .א רואך,

אין בריטיש-קאלוט־

ניא פערנעהמט מען זיף אויף מיט פישערץ ,אבער ד$רט זענען
די ארבץטער דערהויפט חינעזער אדער אינריאנער .וריסע זעגען
דז^רט פארהאן זעהר וועניג און אין פערלויף פון די  5—6מא־
נאטען סעז^ן־צגיט פעררינען זיי פון  40ביז  100דאל ,א מאנאט

אחוץ עסען.

אנדערע בעל״־מלאכות ארן ארבייטער.
קצבים ,בעקערם און פאריקמאכערם פעררינען אין דורב־
שניט  11/4—2דאל .אט$ג ,פריקאזטשיקעם אין מאנופאקטור■ און
קאל^ניאל־קרז^מען פון  8ביז  12ד^ל ,אוואף ,זין יוערען וועניג

געפ^דערט,

בעלי-עגלות און פוהרמאזעם בעקומען אין דורכשניט 10—15
דאל ,אמ^נאט מיט עסען ,זיי קענען געפעען ארבניט
גרויסע שטעדט ,ווי אטאיוא ,מאנטרעאל און דעסגל..

אין די

24
וועשערינם (פראטשקעם) בעקומען אין מאנטרעאל פון 75
סענט בלז  1דאל .אטאג אהן עסען.
שמידערקעס און מאדיסטקעם ווערען געפ^דערט נאר אין
איינלג^ געגענדען ,דעריבער דארפען זלל ניט פאהרען קי_ין קאגא־
דא ,ניט ר^בענדיג זיף פריהער אנגעפרענט צל עם וועט דין פאר
זלל ארבליט ,ם:ידען זלל פאהרען צו קרובים .אין מאנטרעאל איז
שוין פארהאן אזרי פיעל שנלידערקעם ,אז ארבי_יט איז פאר זלל זעהר

שיועד צו געפינען .אין אנטארלא פעררלנען זלל אין דורכשניט 4
דאלאר איואף; אין םען־דזשאן (מי־ברוינשווללג) צאהלט מק 174
דאל .אטאג פאר נליען מענסקע קליידער און פץ  272ביז  7דאל.
פאר א פרויען־קלללד; אין וולנלפעג (מאנלטאבא) צ^הלט מען —1
 172דאל .א מאג ,אין קאלגארי (צפוףמערב׳דלגע טעריט^ריעם)
 20דאל .א מאנאט אחוץ עסען ,אין מאנטרעאל — פון  75סענט
ביז  1ד$ל .אטאג ,אין רואנקוווער (בריטןש-ק^לומביא) פעררינעי
מ^דיםטקעם אחוץ עסען  1—172דאל .אטאג.
די אלע פרליזען פאר ארכגיט ,וו^ם זענען

אנגעיויזען ,

גיבען מעהר ניט ווי אבעגריף וועגען דעם ,וואם מען קען

דינען אין קאנאדא.
בי_יטען זיף •אפט.

די פר:יזען

*
פער

זענען ג.יט קי_ין שטענדלגע ,די

ווער דארף ניט פאהרען אין .קאנאדא.
מעהר פאר אלץ ווערען אץקאנאדא געפ^דערט פערמערס.

ארבילטער אין דער לאנד-ווירטשאפט און הויז־בעדינטע ,נוטע
בעלי-מלאבות ,וואם זענען געניט אין זליער פאף ,קענען שטענדיג
פערדינען ,פונדעסטיועגען דארפען די פ^הרען ניאר ווען זלי האבען
בעקאנטע אין לאנד ארעד ווענן זיי האבען בעקימען נענויע יריעות,
אז זלל וועלען האבען ארבליט .

פריקאזטשיקעם ,קרעמער ,סקלאדניקעס ,פרויען ,וו^ם ווילען

נלט דין דלנפטען לוי למשל גובערנאנטקעם ,די וו^ם ארבללטען

25
אריף ^לויב־מאשונען אדער אויף׳ן ט^פאן ,קרעמערקעם ,ניאנעס •
און ד^סגל ,).ירי אויף פערזאנען ,רואם האבען ניט קוון פאף אין

האנד און זענען ניט פעהיג צו פראסטנג ארבייט  ,דארפען קוין
קאנאדא ניט פ^הרען סוידען זיי ה^בען נעלד־מוטלען $דער עם
ווארט אויף זיי א שטעלנג,

זעלבשטענדיגע ווירטשאפט.
^מינראנטק ,רואם ה^יען א קליונגנם קאפוטאל ,קענען ווק
רען זעלבשטענדיגע פננרמערס ,אומעטום קען מען פאר ניט קוין

סף נעלד

קויפען

איינגעאררענטגג

פערמננם

מוט דער גאנצער

בעל־הבית/ישקלט ,ד^רהויפט איז פרוכטבאר ד^ם לאנד אין מא־
ניט^בא ,רואו דער טשנגרנאזיאם ליעגט אויף  3און מעהר פום די
טיעף ,וראסער פעהלט ערג^ץ ניט ,די וואס רוייסען ווי צו פיהרען

מילף־רוירטשאפט און זקען נרייט אליין זיף צו פערנעהטען דננר־
מוט ,קקען ה^בען דערפון א שעניים פערדינסט ,ווער עם וויל
אין קאנאדא ווערען א זעלבשטענריגי;ר ערד־ארבייטי^ר דארף
האבק אחוץ גננלד אויף צו קויפען ערד נ$ף צו  10—12רובל

אויף א אקער ערד (א קגלישער אקננר איז  0,37דעסיאטין ,ד^ם

הווסט ,הונדערט אקער זקען גלי_יף  37דעפיאטין) ,כדי צו ווע־
רען א זננלבשטקדוגער פערמער דארף מען ה^בען נ.יט ווענוג^ר

ווי  2,000רובל ,איירער מען נעהמט זוף פוהרען אווירטשאפט
פאר זוף ,דארף מען גוט

ב^קאנט ווערק

מוט דו אופנים

פון

ערד־ארבי_יט אין קאנאדא .מען דארף די;רצו דין אנ׳ארבווטער א
י^הר—צוווו בוי א פערמי;ר אדער בוו א ק^ל^נוסט .ערשט נאב־

דעם ,ווי

מען ה^ט איאהר—צוווו נעארבווט אלם ג^דונגקער

ארבווטער און מען איז בעקאנט גקוארק מ.יט דו אופנים פון
לאנד-רוורטשאפט אין לאנר ,מוט רעם ד^רטינק לעבען און מוט

דער שפראף ,קק מען ^נהויבען צו טראכטען ווענען ווערק א
בעל־הבות פאר זוף ,די ,רואם ה^בען בענוג געלד ,לוינט בעסער

26
קויפען אנ׳איינגע^רדענטע פערמע ,איידער נעהמען אליין בעאר־
מיטען א ויילד שטיקעל ערד ,וו^ס ד^ם ק$םט אסף געלד ארן

מיה.
סוחרים מיט קאפיטאל קענען זיף פערנעהמען מ.יט וואלד-
געשעפט .דער צענטער פון דעם וואלד־האנדעל איז

וא.
*
$טא

דאם .ערד קויפען.
די קאנאדישע רעגירונג ניט אויף געוויסע בעדינגונכען
כמעט אומעטום אומזיסט ערד .בעסער פאר אלץ איז נעהמען

שטיקער ערד אין די פר^יוינצען מאניט^בא און די צפון־מערב׳־

דיגע טעריטאריעם .אין די אנרערע פראיוינצען איז די ערר,
רואם ווערט אומזיסט געגעבען ,בעדעקט מיט וועלדער ,און אוים־
האקען די בוימער און חין מאכען די פעלדער קאפט זעהר פועל

מיה.
אין די פר^יוינצען מאניט^בא און די צפון־מערב׳דיגע טע־
ריט^ריעס עיט די רגגיערונג יעדער דערוואקסענעם מאנםביל
(עלטער פאר  18י^הר) א שטיק ערד פון  160אקער  ,לויט די

פ^לגענדע בעדינגונגען:

פאר׳ן $בשרי_יבען די ערד צאהלט מען

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

אונטערטאן .)8נישט שפעטער ווי אהאלביאהר נאף דעם ווי די
ערד איז אבגעשריבען גערוארען אויף׳ן עמיגראנט ,רארף ער זיף
בעזעצען אויף ז:ין שטןק לאגד און בעארמיטען אגעוויסען חלק

פון איהם .אין פערלויף פון דרי_י י^הר

איז ער ,וריטער ,מחויב

 )1ווערען ענגלישער בירגער אין קאנאדא ,״נאטוראליזירען" זיך  ,ווי
מען רופט ראם אן  ,קען יערער עמיגראנט  ,ווען ער זיצט שוין אין קאנאדא
ניט וועניגער ווי דריי יאהר .די יודישע עמיגראנטען גיבען מיר אנ׳עצה נא־
טוראליזירען זיך  ,ווארום דעמאלט בעקומען זיי אלע פאליטישע רעכט  ,כלייך
ווי אלע ענגלישע בירגער אין קאנאדא.
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צו פערבריינגק אריף דין פערמע ניט וועניגער רוך  6מאנאטען
אין יאהר; אין פערלויף פון די  3יאהר דארף ער אדער בעאר-
בןןטען רעם גרעסטק חלק פון דין לאגד אדעי האבען ניט ווע-
ניגער ווי  20שטיק אייגעני; פיה און אויסבויען פאר זיי שטאלען

אויף ווינטי^ר.
מען דארף וויסען ,אז אזוינע פרי_יע שטיקער ערד ,וואם ווע־
רען אומזיסט געגעבען ,ליענק אפטמאל וריט פון דער אייזענ־
באהן און פון מענשליכע ישובים ,ווער עם וויל זיף ניט בעזעצק
ווי_יט פון מקשען ,מוז דעריבער קויפען אדער נעהמען אין ארענ־
דע איינגעארדענטע פערמגנם ,פאר אאקער ווילד ערד צאהלט

מען אין מאניטאבא פון  3ביז  6דאלאר ,אין מערב־קאנט פון 3
ביז  4דאל ,,בעארבייטע ערד קאפט פון  5ביז  25דאל ,א אקער
און נאף ט״ערער .מען איז זיף נוהג אויסצאהלען פאר די גע־
קויפטע ערר ראטעם־וריז .ערד ארום שטעדט ,יואס טויג אויף
גערטנערני ,קאסט פון  10ביז  25דאלאר אאקער און נאף ט>

אין בריטיש־קאלומביא

ווערען

שטיקער ערד

אבג^געבען

אומזיסט אויף דיזעלבע הנאים  ,רואם אין מאניטאבא ,דארט איז
אבער ר^ם לאנד געבירגיג און בערעקט מיט וועלדער ,מען מוז
ד$רט צו^רשט ארויסנעהמען די קארטשעם פון די בוימען ,און
דאם קאסט פון  6ביז  12דאל .אויף א אקער .דער סארט ערד
ווערט פערקויפט פאר  2!/8דאל ,א אקער און טץערער,
אויף אין דער פר^יוינץ אנטאריא און די אנדערע פראיוינ־
צען אין מזרח-טייל פון לאנד ווערען געגעבען אומזיסט נ^ר
שטיקער ערד בעדעקט מ.יט וואלד .ד!^ ניט מק אפ^טער מיט

קינדער  200אקער ערד (ערטער־וריז נאר  160אקער) ,אדער־
וואקסענעם מאנסביל  ,עלטער פאר  18יאהר ,אדער א מאן און
וריב אהן קינדער ( 100ערטער-ווי_יז  )120אקער ,אויף פאלגענדע
תנאים :אין פערלויף פון די ערשטע  5יאהר דארף מען אבריי־
ניגען

פון וואלד

און פערזייק

ניט וועגיגער

ווי צו  15אקער

פון יעדער שטיק ערד ,יעדעם יאהר דארף רערבני פערז;ןט ווע-
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דעו* קאלאניפט דארף זיף
רען ניט וועניגער ווי צו  2אקער;
אויפבויען א שטוב ניט קלענער ווי  16פום אויף ( 20דאם קאפט

פון  75ביז  100רובל)

און ניט ווענינער

יאהר דארף ער פערבריעגען אויףץ לאנד

ווי  6מאגאטען
מי זיף

אין בעזונדערע א וי ם נא הם ־פעלען קען דער קאלאניפט
פרי_יט ווערען פון ערפילען די דאזינע בערינגונגען,
אחוץ

דאם אומזיפטע שטיק ערד

קען

אין

אין פערטע.
בע־

יעדער קאלאניפט

בעקומען פון דער רעעירונג נאף  100אקער צום מזומן־פרי״יז 50
פענט ( 1רובל) פאר אאקער.
ווי אין די אנדערע פראיוינצען ליעגען די אומזיפטע שטי־

קער ערד אויף אין אנטאריא וריט פון מענשליבע ישובים ,אנ׳־
איינגעארדענטע פערמע טיט  100אקער און מעהר ערד קאפט
פון  40ביז  200רובל אאקער (דאם הייפט פון  100ביז 500
רובל א דעפיאטין),
אין דער פיאווינץ קיועבעק קאפט ווילדע ערד

פון  2ביז

 5דאל .א אקער .בעארבייטע ערד קאפט  20—30דאל .א אקער
צוזאטען טיט די בנינים .פאר  50—100דאל .איאהר קען מען
נעהמען א פערמע אין ארענדע .ווילדע ערד קען מען קויפען פון
דער רענירונג פאר  50קאפ׳ —  1.20רובל א אקער ,מיט דעם

תנאי צו קארטשעווען די בוימער ,בעארבץטען די ערר און וואוי־
נען אויף׳ן לאנד .דאם געלד ווערט בעצאהלט אין  4יאהר אדום

נאכץ קויפען .אומלםטע שטיקער ערד בעדעקט מיט וואלד (100
אקער) ווערען געגעבען יעדער דעריואקפענעם נעלטער פאר 18
יאהר) ,וואם געהמט אויף זיף אויסבויען א שטוב
אין פערלויף פון  4יאהר  12אקער ערד.
אין די אנדערע פראווינצען (מי־ברוינשיוייג ,מי-שאטלאנד,
און ריין־מאכען

פרינק-עדוארד׳ם אינזעל) קען מען אויף בעקומען פון דער רעגי־

רונג ערד אומזיסט אדער אויף נוטע בעדינגונגען.
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ך יודישע כןאלאמעם .
אין קאנאדא געפינט זיף אקליינע צאהל יודישע קאל^נים־
טען .עם זענען פארהאן  3יודישע ק^ל^ניעם ,רו^ם צרויי פון זיי
זענען זעלבשטענדיג ,ד^ם הויסט ,זיו קומען אוים $הן זגיטיגע

הילף .אלע דרגי ק^ל^ניעס ליעגען אין דער פר^וינץ אסיניב^יא
(אין די צפון־מערב׳דינע טעריטאריעם) .די קאלאניע הירש
ליענט  6מגיל פון דעם טגיף מ^אוז און  12מגיל פון דער גרעניץ

מ.יט די פעראייניגטע שטאטען .דער קלימאט פון דער ק^לאניע
איז אגוטער ,די ערד זערד גוט און פרוכטבאר ,אויף די ל^נקעס
וואקסט גוטע גר$ז .אין דער קאל^ניע זענען פארהאן פיעל ברו-

נענם ,רואם גיבען אסף נעשמאקע רואסער .דערהויפט זליט מען
אין דער ק^ל^ניע ווייץ ,די קאלאניע עקזיסטירט ארום  12י$הר
און עם יואוינען אין איהר ניט מעהר ווי  80נפשות .די קאלא־
ניע וואפעלא געפינט זיף אין דערזעלבזגר פר^רוינץ אסיניבאיא

בגי דער גרויסער אייזענבאהן .די ק^ל^ניע הז^בען אין יאהר
 1894געגרינדעט  20פאמיליעם ,רואם האבען געהאט אייגענע
קאפיטאלען און ה$בען זיף געקענט בעגעהן ^הן זגיטיגע הילף
איצט לעבען אין דער קאלז^ניע  36פאמיליעם ,די גרעסטע יורישע

ק^לאניע איז קאפעל

בגי דער סטאנציע קאפעל.

זי איז געגרינדעט שפעטער פאר די אנדערע ,אין די יאהרען
 . 1901—2אין ^נהויב זענען אהין ג^קומען  365עמיגראנטען,
אהעלפט פון זיי ה^ט באלד פערל^זען די ק^ל^ניע ,און איצט

געפינען זיף אין איהר  56פאטיליעם (ארום  160פערזז^ן),
ק$ל$ניםטען

בעקומען שטיצע און האלטען

ווערען זעלבשטענדיג.

די

נ^ף גאנץ ווגיט פון
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לעבענם־מיטלק.
צולעצט בריינגען מיר אייניגע ידיעות וועגען לעבענם מיטלען

אין קאנאדא.
רו^ס וריטער

צו מערב־דיט,

קאסט לעבענם־מןטלען אלץ

טניערער .די גרעסטע מקחים זענען אין בריטיש קאלומבןא .פיש
ק^סט זעהר ביליג אין קאנאדא ,און איז אומעטום פארהאן אסף.

טין ווערט זעהר פיעל געברויכט ,מיד בריינגען די מקחים פון ד.י

נויטיגסטע זאכען ,אין סענטען (א סענט —  2קאפ:).
אין מזרח און צענטר
פון קאנאדא
רינדש-פלייש  1פונט  17—8סענט
קאלב־פלייש "
15—8
//

אין
בריטיש-קאלומביא
 18—10סענט

18—12
24—18
35—20

ח

16—12 //
קעז
25
—18 //
"
פוטער
11
• //
 40—25סענט
"
קאווע
6—4
"
רגיז
// 10—5
//
12—10 //
"
וואורסט
15—12
ח
 //־6—3'/
"
צוקער
7— 5
60
50—25 //
"
טןי
2
ברויט
6
—
4
8
//
//
60—20
40—15
אייעד  1י דוצענד
ח
מעהל  25פונט
 75—50סענט
מילך א טעפיל
8—5
20
,
11
קארט^פעל אבושעל 80—50
14
(אענגלישער פונט איז גל2י|“  !78רום ;ישע פונטען; אבושעל —
//

 1,4טשעטיועריק),
די פרכיזען פון דירות זענען די לעצטע י^הרען זעהר גע־

געשטיגען ,אין די שטעדט צ^הלט מען

פאר אהויז פון  4ביז

 6צימערן :אין די מזרח-פראיוינצען— 7—14דאל ,א חודש ,אין
מאניט^בא און אין די צפון־מערב׳דיגע טעריט^ריעם  10—15דאל,,
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 8—15ד^ל.

בריטיש־קאלומביא

(אין וויניפעג  ,)15—25אין
אין מי-ברוינשווייג זענען דירות פיעל פדיערער.
זענען פארהאן וועניג דירות .די וראם בעזעצען זיף אין ני_יע ערטער
קויפען זיף דאם רוב א פארטיג הילצערנעם הויז .וראם נעהמט
פאר ארבץטער

זיף פונאנדער ,קען שטיקער־וריז אריבערגעפיהרט ווערען און צו־
זאמעננעשטעלט ווערען אויף־ן מיעט ארט .עם זענען פארהאן

פאבריקען ,וראם בויען אוים אזוינע הכיזער פון וועלכער מען וויל
גרוים .א קלוץ הניזיל פון 3־ 2צימערן קען מען ה^בען פאר

א רובל .300
אין די שטעדט קען מען זיף איינדינגען אויף קעסט און
דאם קאסט :אין די מזרח-פראיוינצען  3—4ד^ל .אוואף ,אין
מאניטאבא ג/י 372—5דאל ,.אין די צפון־מערב׳דיגע טערוטא-
ריעס

און אין

בריטיש־ק^לומביא פון ?/־ 3ביז  6דאל .אוואף.

א גאנצער אנצוג פאר אנ׳ארבווטער קאסט אין קאנאדא
 8—10ד^לאר (אין קיועבעק און אין בריטיש־קאלומביא ביז 15

דאלארא אפאר הויזען——3ג 1</ד$ל$ר (אין קוועבעק און אין
בריטיש־ק^לומביא ביז  4ד^לאר) .שטיוועל קאסטען פון  1ביז
 2</2דאלאר ,דעםגלי_יכען א הוט .

פון אלעם דעם ,רר^ם איז געזאגט געווארען אין ביכעל ,איז

שוין קלאר ,נאר מיר חזר׳ן עם נאף א מאל איבער,

אז פאהרען

קי_ין קאנאדא דארף נאר דער ,ריאס איז שטארק און וו^ם קען און
וויל ארביוטען .דער עמיגראנט דארף גרייט ז:ין א סף און שיוער
צו הארעווען ,דערהויפט די ערשטע פאר יאהר .באלד ווי ער
קומט צו פאהרען ,דארף ער קי_ין ארבייט ניט אויסקלויבען ,ער
דארף אויסנוצען די ערשטע געלעגענהניט עפעם צו פערדינען,
ווארום קי_ין ארבייט וואלגערט זיף ניט

אויף די גאםען.

גרויסע

שכירות בעד״ט נאף ניט ,אז עם זענען פארהאן וועניג ארבץיטער:
ווען מען צאהלט א סף ,איז עם גיכער א סימן ,אז ד$ם לעבען

איז דארט ט:יער.

מען דארף ניט פויל דין

נאכפרעגען זיף ב;י
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געניטע מענשען ,דערהויפט מי די םפעצייעלע אגענטען
די ספעציעלע אגשטאלטען ,נאד צוגלי_יף דארף מק

און אין
זין גוט
*

היטען בשעת׳ן וועג און אויף׳ן ארט און זיף ניט פקילאזק אויף

עצות

פון פרעמדע מקשק ; וו^ש מען ווייסט זיי נ.יט און מק

קען דן ניט,

| פריה  3קאפ׳ |

