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? קאלאנלזאציע פאר ארק־לשראל פויג. צי
ווארבורג. א. סאר?4רא8 פון

 אלהר םראנ?ן: צוולל דאזלג? די אונן מ?ן שט?לט אפט נאנק
 ארק־ אין נאר וו?ר?ן ש?ר?נטפ?רט קאן יוד?נ־פראג? דל אז זאנט,

 לאנד, ם?רלאז?ן וויסט א דאך א־ז ארק־ישראל ראשית, אב?ר, ישראל,
 קאלאניזאצי?, צו מסוגל ניט אלז און פרוכטבאר ניט איז ?רד די

 ס׳איז און אראב?ר דורך ב?ז?צט ראך אי־ ארק־ישראל והשנית,
יוד?ן. פאר ניטא פלאק קלין נאר דארט

 ן אין אבשט?ל?ן זיך מיר וו?ל?ן פראג?ן צווי־ דל אט אויף
ביכ?ל. דאזלג?ן ד?ס

 ג?• לאנג נאנק טאקל האט פראג? ?רשט?ר ד?ר צו בנוגע
 קאלאנל■׳ פאר נלט לחלוטין טויג ארק״ישראל אז מללנונג, דל ה?רשט
נלט לשוב קיין גאו־ ס׳קאן וואו נ?וואר?ן, מדבר א אלז ?ם אז זאצל?,
•!Г?*

 דאנק א ניט, וו?רטה שום קילן אלצט אב?ר האט מיינונג די אט
 ?רשט? די פון ?רם$הרוננ?ן די און נ?ל?הרט? דל פון םארשונג?ן די

 בכלל איז לאנד דאם אז ד?רוולז?ן, האבקן אל? דל אט יאנ?ר?ן.9
 גוט?, גאנץ ?ם גלט ?ס, ב?ארבללט?נדלג אז נ?וואר?ן, פ?רוולםט ניט

 с? אלז קללמאט צום בנוגע אפילו אז און הבנסלת נל?נצ?נד? אפילו

 האביון ד?רהויפט ים־התכון. פון ג?ג?נד אלנ׳ם ארט ב?םט?ר ד?ר
 סיר וואר?ן, טשארל?ז סיר רט?ן,?6?קם ?ננליש? דל ד?רוולז?ן פי?ל

 נ?« האב?ן וו?לכ? ק$נד?ר, פאלקאוונלק ד?ר און ווילפאן טש$רל?ז
 בנוגע ארץ־ישראל אויםצוםארש?ן ט?גליכקי_יט פאלשט?נדלנ? דל האט

םל?ל־ זיל?ר פון צייט ד?ר אין תנאים וולרטשאפטליב? אלהר? צו
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 איינעפ צ־ נעקימען זענען א*ע זד לאנד. ראש איבעד רייזען •יעהרינע
 קא־ פא־ ניט דורשא־יש אי־ לאנך דאם אז בעשלוש, דעמזעלבען אין

לאניזאציע.
 נע־ טהעא־עט־ש ש׳זענען וועלבע צי רעזולטאטען, זעלבע די צי

 פארשיננען, זייערע דאנק א מיליטערישע די אין נעלעהרטע די קימען
 ווירטעמבערנער די קאלניפטען, דייטשע די נעקימען פאקטיש זענען

 נע• האב?ן אין 1868 יאהר פונ׳ש דארט וואיינען וועלכע טעמפלער,
 בי־נע־• דער יונג ויען דערפער. אין קאלאניעס בליהענדע נרינדעט
 יאהר איני□ פובליקירט קאלאניעס, דאזיגע די פין אדנער פין מייסטער

 העקוזא־ יעדער פון מען בעקומט גערעטעניש־יאהר א אין אז ,1902
 גערשטען, קילאגראם 2500—2000 ווייץ, קילאנראם 3000—2500
 10,900 אין דורהא ק״נ 1500—1200 מאאים, קילאגראם 1500

 אין ידיעה שיטיקעל א נא־ האט וואט דעד איז קארטאפעל, ק׳׳ג
 אין ערפ^לג. גרוישער א איז דאם אז פערשטעהט, דארפט־ווירטשאפט,

 פאקט דער בעווייזען קאן בעריהמעריי, פוסט? קיין ניט איז דאש אז
אין אט אין ערד, מאל אלע קויםען«צי קאלאניסטען דאזינע די ויאס
 נר*« אין קאלאני^ א נאך נענרינדעט זיי האבען צייט לעצטער דעה
ע־ד. פטע־“נעק וואס נא־ דע־ אייף ציוייטע די נרינדען צי ז:ך טען

 ייד:שע פין פיעל פ־יינגען מען קאן פדשפיעלען אזעלבע
 אובער• קאן יודען אינזערע אז אבער, איך וידם ער ד לד קאלאניעם.

 ז$־ און טהיען אימה אנ׳אנדער פין מענשען וואם האס, נאר צי_י:ען
 קאלאני? דעי פין ביישפיעל אדן בריינגען נאר דא. יויל איך גען.

 אלו^נש דע■־ פין אקערב־י־שיל דער אין וואי יפו, ביי מקיה־ישראל
 פאך 15 שעזאם נע־עטענעש: האס געויען Г905 יאהר אינ׳ם איז

(15 ь׳Сам>) ניט לאניד נאנצע דאס איז נאטירליך פאך. 10 ווייץ 
 פארהאן מ׳זענען ; ערד שטיקעל דאזיגע דא.ש ווי פריבטבאר אזיי

 תבואה« פאר ניט טוינען וועלבע ערד, בערגיגע שטרעקעם גריישע
 און וודנגערטנער פאר נוט זעהר זיי זענען ^בער דערפאר קולטיר,

 אננע« אווי דער ויד לאנד, טדל קלדנער א ;אליווען פאר עיקר דע־
אגאיוען, ווי פלאנצינגען, אזעלשע פא־ •נ‘« מדבד־יהידה ריפענער



 אונפרוכט- א־יף אויסג?צייב?נט וואקם?ן וו?לכ? וו., א. א. קאקטופ
?רט?ר. באר?

 ד?ד פרוכטבארקייט זיין מיט אויס זוך צויכ?נט עיקר ד?ר
 הולך ה?ר טיט ב?יו?ם?רוננ גוט? א זיין וו?ט דא וו?ן עמק־הירדן.

 וו?ל• ה?רליכ? נאה ניט וואקם?ן ז־א וו?ל?ן ירדן, פון וואם?ר פינ׳ם
 ז?נ?ן וו?לכ? וויוהרויך«בזימ?ר, און מירה?ן פיינ?ן־פאלמ?ן, פון דער
 טץ?ר? אז?לכ? אפילו נאר ציוט?ן, אלט? די אין נ?וואקם?ן ד#

 אייך דא מ?ן וו?ט בוימוואהל און צוק?ר־ר?הר ד?ר ווי קולטור?ן,
 אלט־ דו פון חורבות די עדות זאג?ן איצט נאך איונפיחרען. קאנ?ן

 נ?שטא־ אוז קולטור די אט ך*1ה ווי צוק?ר־ר?הר־מוהל?ן, פר?נקיש?
ארט. היים?ן הנם ש?הנ?ם, ד?ם אין נען

 ט׳טו־ וואו עבר־הירדן, ד?ר ירדן־ג?נ?נד, פון מזרה־זיוט ד•
 איד רינד?ר, און שאף פון טש?ר?ד?ם פי?ל די פון איצט זיך מ?לט
 קאנ?ן צי_יט?ן, אלט? די אין ווי תבואה־קולטור. פאר לאנד גוט א ז?הר

 ביז ג?רשט?ן און ווייין פון פ?לד?ר ציה?ן דארט אויך איצט זיך
 , ה?דזשאם־באהן די איצט שוין זיך ם'נ?פינט וואו , מזרח אין ווי״יט

 ד^ר טיט קאנסטאנטינאפאל פ^ראיינינ^ן קורצ^ן אין וו$ט וו^לבע
 תבואה־ און מדבר א צוויש^ן עבר־הירדן פון מזרח אין מ^קא. היילינ^ר

פאר גוט זעהר איז וו^לבי^ פאש^־^רד, שטיק א זיך צוהט , ^רד
 פע־• קאנ^ן ציוט ד^ר טיט זיך מ׳ווי^ט וואו און רינדעד און שאף

 וואט שטרוים־צוכט, טיט אפילו און פקרד־צובט אראב^ר טיט ני;המ?ן
ץ הכנסות. גרוים^ נ^בי^ן ניך נאר ס׳וי^ט

 מ׳כ^נוצט וו^לבען צים־ירדן, הייסט וו^לכ^ד לאנה, טייל י^נ^ר
 ניט , וו^רטה נרויס^ן א זעהר האט , תבואה פאר עיקר ד>^ר איצט
 הי וואט י־עם, מחמת נאד ?רד, י־י אויף מקהים איצטיג? הי מהמת

 , לאנה טייל דאזינ?ז ד?ם ?רווארט?ן וו?לב? , ר?זילטאט?ן וים? גר
 אייג?נטליך פאפט ?רד די אט ג?וואר?ן. ?ררייכט ניט נאך ז?נ?ן

 ?נטוויקל?ן צייט ד?ר מיט זיך וו?ט דארט ג?רטנ?ריי, פאר ב?ם?ר
 גרונד־וואס?ד פונ׳ם צושטאנד ד?ר וויפי?ל פי?ל, אזוי אויף אראינזש?ן

 טי?פ?ר זיך נ?םינט וואס?ר דאם וואו דארט ?רלויב?ן. נאר ?פ וו?ט
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 ראזשינק?פ, אבריקאם?ן, נד?ל־בוימ?ר,8ט פלאנצ?ן קאנ?ן מ?ן וו?ט
 א אמת, האב?ן, וו?לכ? אליוו?ן-וו?לד?ר, גראנדי?ז? אד?ר םייג?ן,
 חסרון ד?ם , ארוס צייט ליינג? § אין פרוכט ברייננ?ן זיי וו$ם חסרון,
 זייטע? דו ם'ברייננג?ן וו?לכ? הכנסות, ברט״נג די פ?רנל?ט?ן $ב?ר

 ל?ב?ן גופא בוימ?ר די וו$ם ד$ם און וו?לד?ר די אין פראדוקט?ן
 ד$רט מ׳ב?:?ג?נט פרוכט*בויט?ר. אנד?ר? אל? פון ל?נג?ר םי?ל

 הכנסה, נאך גוב?ן וו?לכ? אלט, יאהר ЗС0—400 פון אליוו?[־בויט?ד
יאה־,. 1000 אלט וו?לכ?ז?נ?ן ?קז?טפליאר?ן, טר?פ?ן אפילו דארט ט׳קאן

 נר?־ פי?ל א ניט פרוכט*בויט?ר־קולטור די אז ב?ווייז, א פאר
 די לנ?נד?ם:.4פ די?נ?ן קאן תכואה־קולטור, אייד?ר הכנסה, ם?ר?

 פראצ?נט; 20—15 אראנזש?ן דיוויד?נד, 0/8° ניב?ן טאנד?ל־בויט?ר
 $ראנז׳ פרוכטבאר? קל?נ?ר? די אפילו האב?ן יאהר ל?צט?ן אינ׳ם
 שוו?ר איז אליוו?ן-בויט?ר פון הכנסה די ראצ?נט.8 15 נ?ג?ב?ן ש?ן

 פנים כל על לאננזאם; ז?הר שטיינט זי ווייל ב?שטים?ן, צו פאראוים
 פונ׳ם ריוה ד?ם ר?ב?נ?ן ט?ן קאן בויט?ר ?לט?ר? מ?הר פאר

 שפדינט ז?לט?ן ניט ראצ?נט.8 15—10 קאפיטאל ארייננ?ל?גט?ן
 אין איב?ר ל?בט וויינבוי ד?ר נאר .30—20 יף1א פראצ?נט ד?ר
 האט יאהו־ צ?הן ל?צט? די אין ווייל קריזים, א צייט ל?צט?ר ד?ר
 ג?קאנט מ׳האט וויין וויפי?ל וויינג?רטנ?ר, מ?הר ג?םלאנצט מ?ן

 די קאלאניסט?ן די איצט פ?רבייט?ן ד?ם טחטת מארק. אויפ׳ן פ?רקויפ?ן
 די נאר קולטור?ן. אנד?ר? און ימ?ר1מאנד?ל־ב אויף ווייננ?רטנ?ר

 א-ץ• אין קאלאני?ס יודיש? די וו?לכ? וויין, ה?קטאמ?ט?ר 60,000
 האב?ן מורא דארפ?ן מ׳זאל אז וד?ניג, ז?הר איז פראדוציר?ן ישראל

 קאלא־ יודיש? די וו?ן און קולטור. ד?ר אט פון צוקונפט די פאר
 האב?ן נאך וו?ל?ן , וויינבוי מיט זיך ם?רנ?המ?ן ור?לכ? ניםט?ן,
 ניט שוין וו?ל?ן און קאלאנוםט?ן. דייטש? די ווי ק?ל?רם, אייג?נ?

 לציון ראשון אין וואס , ק?ל?רם גתים? צוויי די פון אבה?ננינ גיין
נ?ה?־ וואם און יט1נ?ב האט ראטהשילד וו?לכ? זכרון־יעקב, אין און
 פ?רקויף ד?ר זיך וו?ט ד?םאלט קאלאניםט?ן, די איצט פון ר?ן

 נאנץ אין !־?שטילירט“ וי?רט וויין פונ׳ם טייל א ווייל פ?רגר?ם?ר?ן,
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 דיני■ נאך ב^ארבייט וויך־ט וו^לכ^ר טייל, א און קאניאק, נוט?ן
ויכן. טאקוי^ר אטת׳^ר ווי זיך, פ^רקויפט מזגטהאדע, אונגאריש^ר
 וו. א. א, ^רד־נים נ^ראני^ן, טאבאק, ווי קולטור^ן, נכע: אויך

 די דא אויפצול^ב^ן טיק האפט ווייט^ר צו. גוט אויך דא זיך נ^המיען
 יי?ל?ן וו^לב? זייד״צוכט, און בויטוואהל פון פראדוקציאן פריה^רדוניי

 לבנון, אויפ׳ן ווי ראל?! ב^דכט^נד^ אזא ישפיל?[ צייט ד?ר מיט דא
 זכר ארוי?םג?שיהרט יאחד ר?ד?ס וו?רט אליי; ביירוט דורך וואנ?ן פון

פראנק. מיליאן 22 אויף
 אין בבלל ווי ניד?רינ, ז?הר דא נאך שט?הט פיה־צובט די

 ווירטשאפט, גוט?ר א ביי אויפטהון אב?ר מ׳קאן רואו טורה; יאנצ?ן
 האבן; וו?לב? יפו, ביי שרונה אין קאלאניםט?ן דכטש? ד: אונו וי_יז?ןו

 ז?ה?ן דאםז?לב? און םילך־פ?רקויף. פונ׳ס פרנסה וואויל? גאנץ א
 דאזיג? דו הגס קאנסטאטינאפאל. אין לאנד־ווירט א ביי אויך מיר

 טילך די אץ דאך יאהר, איין הבל בסך ?קזיסטירט אונט?רנ?המונג
 גרוים? די ?רפיל?ן צו אונמ?גליך ס׳איז אז ב?לי?בט, אזור דארט

 שווכצאריש? א איצט האלט ד?ריב?ר און איהר, אויף פאד?רונג
אונט?רנ?הםוננ. אנ׳אקציאנ?ר? ד?ם פון סאב^ן ביים קאמפאני^

 ג^וואר^ן, נ^טהון $פ?ס ד^רין שוין איז אינדוסטריזן ד$ר צו בנוגע
 גרוים? קיין ^גטוויקל^ן. אין .^רשט גאך זיך זי האלט בבלל נאר

 אני• וויינק^ר, גרויס^ צווי? די חוץ ניטא, דא נאך איז פאבריק^ן
 מאשינ^נ־ א חברה, יודיש^ר א נ^הגך־ט וו^לבי^ לוד, אין על־פאבריק

 רי^פאראטור־ נרויס^ א ה^נד, יורישך אין זיך נ^פינט ווי^לב? פאבריק,
 וו^ר^ן טייל א וו^לכן פון מיהל^ן, רייה א יפו, אין וו^רקשטאט

 ^טליכן נופא, זיי גןה^ר?ן טייל א און יוד^ן דורך פ^רוואלט^ט
 אלט• צ^נט־פאבריק, איין זייף־פאבריק^ן, בוער־ברייןריי^ן, דייטש^

 וו^לב? פארב^רייען, גאבארני^ם, ט^ריי^ן, וו^ב^רכ^ן, פר^נקיש^
 גרינד^ן בכם איצט האלט^ן יוד^ן אראב^ר. צו רוב דאם ג^הער^ן

 צו איז אלזא זכפ-פאבריק. א און וו^ב^רכ־פאבריק שפינ^רכ-און א
 די און ארבכט, פאר פעלד ברייט א אפ^ן דא נאך ס׳איז אז ז^ד.ן,

 אינדוסט־ אין אויך או ב^ייכזט, ביירוט שטאדט ד^ר פון י^נטווייקלונג
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 פו^ל ז^הר עול ט^רקוש^ן אונט^ר׳ן אפילו מזרה און מ^ן קאן רון
אייפטהון.

 אונכןד?יטןנד. ניט 1ן אין ארין־ושראל פון מסחר צום בנוגע
 )ראם ןקספארט דןר און סחורה( אריונפוהרןן )דאם אימפארט דןר

 א פראנק סיליאן 28 בוז יןדןר ןרנריובןן סדורה( ארויספוהרןן
 ם?ןנ• א אויף פראנק 47 כמעט אוים ןס קומט דורכשניטליך יאהר,
 פראדוצירט אליון יפו פון סביבה די נאר אז בןטראכט, אין נןהמןנדוג שןן,
 ארוס יאהר ןטלוכן אין אז און יאהר, א פראנק 3,000,000 אויף
 מלליאן א בוז פראדוצורןן בןזונדןר קאלאנון מדישן יןדן ווןט

 דא ןקפפארט א פאר וואס פארשטןלןן, שורן •זוך מןן קאן פראנק,
 בןדןקט וזןלןן טזרח־ירדן פון ןר־טןר פלאג? די ווןן זיון, וזןט

 הויפט־האנדןלם• דןר אוצט ביז נאך אוז יפו גןרטנןר. מוט מןרןן
 צונן• ווןרןן אייגןנטלוך דארטןן פון וויול אומפארט, פאר׳ן צןנטר

 ברוי- פיןל אבןר פ־אדוצירןנדן ווןנ.יג די און פראדרקטןן שטןלט
 פראדוק־ ד• פאר בןצאהלט שטאדט די אט ירושלום. שטאדט כןנדן

 ווןלבן נדבות, דו פון גןלד מיט׳ן דןרהויפט קויפט, זו וו^לב^ טקן,
 חלוקה יודיש^ איין ;וו?לט נאנצ^ר ד>ף־ פון אריונג^שוקט אחין וו^רןן

 דו ז?נ^ן אב^ר מקהה פי?ל פראנק, 4,01.10,000 אריין קומט נאר
 מוסו• מאנאסטור^ן דו אויסציהאלט^ן אויף קומ?ףאן וו^לס? סומ^ן,

 אלנ^סדנ? די אז אזוי, לאנד, אונים צדקה־אנשטאלט^ן דו און אנ?ן
יאהר. א !פראנק 5,000,000 רעכ^ן מ^ן קאן סומן

 פרוהנך־ איז נזה, ארץ־ושראל, פון שטאדט נ^ב^ן־ים דרום דו
 אוז וי^לב^ נ^ג^נד, נרוים^ א פאר )פארט( האפ^ן ד$ר אלין ווו

 ארויסנ^פוהרט ד^רהויפט ס׳יי^רט וואנ^ן פון תבואה, מיט פ^רזייהט
 יאהר, א פראנק מילואן 8 דא איז #קספארט ד^ר נ^רשטי^ן; ש?נ?

 זיין לויט האפ^ן דריטער ד$ר מולואן. 3 נאר אימפארט די^ר און
 £נטוזו־ און בלוהט וו^לם? היפה, אוז מעלות דיונ# און נאך נרוים
 מיט זו פ^ראיינונט וו^לב? איוז?נבאהנ־לונ.י?, ד$ר דאנק א זוך ק?ןלט
 אימפארטורט חיפד«אקרא חוראן. תבואח־רווכ^ן דעס מוט און דמשק

 מוליאן 61 2 אויף ^קספארטירט אין יאהר א פראנק מיליאן 8 אויף
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 7האפ^ אלם , חיפה וו$ן צייט, די וויוט ניט| ג$ר שוין פ׳איז פראנק;
 לאננ$ א דורך איצט זוך ס׳פראי^קטורט |׳יםו. אוב^רשטייגען וו^ט

 ירושלים און יפו חיפה, פ^רבונדען צו צוס־ירדן אין אייז^נבאהנ״לוני?
 דאם, ניט ווייט נאך*נאנץ ז^נ^ן .7שאם^־וו?ג^ן די )שבם(. נבלוס דודך
 גוט$ ^טליב? פארהאן איצט שוין זס.נץן דאך זיין, קאי^ן זיי וואם

 אייראפעאיש^ ניי־גג די וו$ן צייט, די ווייט ניט שוין ס׳איז און וו^ג^ן,
לאנד. הייליג^ן אין וו^ר^ן ב^נוצט וו^ט אויטאמאבול, דאם ^רפינדונג,

 סיר וו^ל^ן פראג?, דאזיג^ר ד^ר מוט ?נדוג?ן מור איוד?ר
 ד?ר און ב?האלט?ן אוז וו?לכ? עשירות, דאס אז ד^רויף, אנו,יייז?ן

 ג?ווא* אויםג?נוצט ווענוג זעהר נאך ס׳איז הגם איץ־ושראל, פון ?רד
 נאר נוט זוך ג?פונ?ן דא אונב?דייט?נד. נוט אוד דאם אב?ר ר?ן,

 ים־המלה, ביום מאם גרוים?ר א און (Залежи) אלץ־אבלאנ?רונג?ן
 נאר וויוב, לוטים וו?ג?ן ל?ג?נד? אלט? דו נאך־אן ס׳רוייזט וואם אויף
 וואם וווד?ר הוץ ג?םונ?ן; דא מ^ן האט פאספאר טיי^ר^ן פי^ל אויך
 בראם׳ און קאלו פו$ל זוך אין ץנטהאלט ים־המלח פון וואס^ר דאם

 שפור^ן און אספאלט יס-שוו^ל, פונים סבובה ד^ר און זיד געופונט
 לווהס, ברויבבאר^ פו$ל ז^הר דא זיך גןפונ^ן ד^ם חוץ נאפט. פון

$נשטאנ#ן. דא ץרשט^ן צום אוז וו^לב? גלאז־פאברוקאצו^, פאר זאמד
 און אוצר כרויס^ן א עמק-הירדן ד^ר פ^רמאנט ד$ם חוץ

 בארג אויפ׳ן אוז טייך דגך־ אט ירדן: פון וואפ^ר־פאל שטארק^ן ד^ם
 ים- פינים אויב^רפל^ ד^ר פון ה^ב^ר מ^ט^ר 370 אויף הרמון

 נוד^ריג^ר ^ר איז ים־המלח און אריין פאלט $ר וואו און התיכון,
 הויך דו אז י1אז מעט^ר׳ 304 אויף ים פון אויב^רפל^כ? ד^ר פון

 ?^ל^קטרוש^ דו וו^ט אלזא מ^טי^ר; 674 אוז וואס^ר־פאל, פוני□
 קויה• פון הווץ־קראפט דו פ^רבייט^ן קאנ^ן וואס^ר־פאל פונ׳ם קראפט

 נ^נוג האב?ן ניט וו?לי^ן אספאלט און נאפט ד#ר וו^ן פאל, און ל$ן
^ל^קטרוצוט^ט דו אונדוסטרמי; צוקופטוג^ די פאר הווצ־קראפט

דו און קויהל^ן פון הויץ־קראפט די ב^זייטוג^ן בכלל אלז$ וו?ט
 צ^נטראל• דו מוט ב$נוצ$ן זוך וו^ל^ן וועלב^ פאבריק^ן, צוקונפטיג^
 און וואס^ר־פאל ביים וו^ר^ן אויסג^בויט וו$ל$ן וואם סטאנצי^ם,
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 ל?ק*5 אד?־ ט^כאניש? פאר קדאפט זיין אוישנוצי^ן וו^ל^ן דועלשע
קר^פט^ן. טריש?

 ארז צי פראג$: ערשט? די אויף אז איחר, זעהט אלזא
 צוקונפט? ווירטשאפטליכ^ר א טיט לאנה א איב^רהויפט ארץ־ישראל

! יא :^נטפערן אונב^דינגט מץן מוז
 א-ץ־ושראל נאך קאן ט^נשען וויפי^ל :פראגן צווייטע די

 ראשות אופנים; ציוויי אויף וו^ר^ן ב^האנד^לט קאן ארייננ^המ^ן?
 צכט איצטינ^ר ד$ר אין ארץ־ישראל פון תנאים די ם$רגלייכ$נדינ

 והשנית, צייט, נליקליב^ר מ$הר פ$רנאננ?נ?ר, דער פון תנאים די טיט
 ארץ־ישראל פון תנאים ^קאנאמישי^ און קליטאטיש? די פ^רנלייכ^נדינ

אוהד. אויף $הנליך ז>ןנ$ן וו^לכע ל^נדער, די פון תנאים די טיט
 איו לאנד פונ׳ם ב^פןלקןרוננ איצטיג? די וו>ןן צייט ד$ר אין

 טיינוננען די ם^רשיןד?ן זעהר ז$נ$ן מענשען, 600,000 אג׳^רך
 צייט. אלט^ר ד$ר אין ב$פןןלק$רוננ ד$ר פון צאהל דער וו^נעןן

 אונטןד־ און לאנד דאם אוישפארש^נדיג קאנד^ר, פאלקאווניק ד$ר
 צאהל די אז בתשלום, צום קומט הורבות-שט^דט, אלטע די זוב^נדיג

 דןר פון נר^ס^ר מףוען איז ב^פ^לק^רונג ד^טאלטיג^ר ד^ר פון
 דלטשן $רנשט$ ט^נש^ן; מיליאן 10 אויף הפחות לכל איצטינ^ר
 קוואדדאט איין אויף אז ר^כ^נ^ן, שוו^ב^ל, אין סאצין ווי פארש^ר,

 וואם ט^נש^ן, 120—96 אוישנ^קוט^ן ד^טאלט איז קילאמ^ט^ר
 פלאווייש, יוסף לויט איונוואוינ^ר. טיליאן 3 אנ׳^רך אויש ס׳טאכט
 קל^נ׳ די וו$לכ$ פון נליל, אין שט?דט 204 וו^נ^ן רוך־ט וו^לבןר

 קאנד^ר׳ש אויס קוטט ט?נש?ן, 15,000 איב^ר נ^צעהלט האט סט^
(.1 ריכטיג מי^הר ציפורן

 איז קוזאדראט״קולאט^ט^ר 29,000 איהרן טיט ארץ־ישראל
די בןלנו?ן. ווי אד^ר פאז^ן פר^ווינץ די ווי גרוים אזוי אונג^פ^הר

 טיטוש וו^ן ירושלים, אץ נעווען ז?נ?ן אנגאבען טאצ:טום'ס לויט (1
 אנ׳ערך ז?בןןן אבער יוםף'ן לויט אלנוואוינער, 600,000 בעלאגערט, ז; האט

 פוןדער צלם דץו־ אץ געוו^רען גע׳הרג׳עט און אויסגעשטארבען 1,110,000
 געפאנגענשאפט. אץ געווארען גענוטען זענען 94׳°°° Р* ׳ בעלאגערונג
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 ®$ז?ו מילואן. 7 צווייטן די איינוואהנןר, מיליאן 2 האט ןרשטן
 א דןרהויפט — פןלני?ן , איראר־לאנד פרוכטפ»ןרןס מ?גםינ א אין

 טיט פןרגלייכןן ניט טןן קאן אפןר ארץ־ושראל אינדוםטרין«לאגד,
 , סיציליןן מיט פןרגלייכונג די אין אפשד גלןנצןנד זיי. פון איינןר

 דאם אפילו נאר , נרוים איינן די זןנןן לןנדןר פיידן די ווייל ניט
 פן. די יקםןן,1גןו די כאדןן, דןו־ , לאנן נןאנראפישן די , קלימאט

 אגרי־ די און אינדוסטרין די אפילו און פןווןסןרונג די שןפןנישןן,
 קאן מןן דאם אזוי ןוזנליך, זעהר לןנדןר פיידן די אין זןנןן קולטור
 , סיציליןן פאר ווירטשאפטליך ט׳נילט וואט , דאס אז , זאגןן זיכןר
 ארץ־ אין פןפןלקןרונג די וון; ארץ־ישראל. פאר אורך ןם נילט

 , םיציליןן אין איז ,מןנשען 600,000 פיז איצט דןרגרייכט ישראל
 800,000 פון מןהר ניט גןהאט יאהר־הונדןרט 16 אינ׳ם ווןלכןהאט
 ; מילואן 3’/2 כיז פןפןלקןרונג די איצט דןרגרייכט < איינוואוונןר

 די ניט ווןן און , גןשווינד דארט זיך פ^רמ^הרט פ^פ^לק^רונג די
 ארץ־ישראל אין נליק צום איז וו^לב^ < 0 לאטיפונדו^ן־ווירטשאפט

 פ^רגר^ס^רט. לאננ נאך פ^פ^לק^רונג די דארט זיף וואלט , ניטא
 מאל 6 כמעט ס׳הייםט איינוואוינ^ר, מיליאן 3ג/2 אז , מ$ן ז$הט אלזא
 צאהל, קל^נסט? די איז , איצט האט ארץ־ישראל וויפי^ל פי$ל אזוי
 צוקונפט. ד^ר אין ארץ־ישראל אין ?רווארט^ן דארם?ן סיר 9כיי?ל

 ארץ־ישראל פון פראדוקציאנם׳ימ^גליכקייט ד$ר צו אפ$ר פנוגע
 ^רט^ר, פלאב? ברייט? איהרע טיט זי אז , ד^רויף אנווייז^ן מ$ן קאן
 אזוי פראדוציר^ן צו כיכולת האט גרונד־וואס^ר רייכ^ן איהר סיט

 מ?ןהר נאך זיין ס׳קאן נאר , נטווים שיצילי^ן ווי דרום־פרובט פיעל
 אזוי מאל .30 איצט #קספארטירט סיצילי^ן און , ל^צטי^ר ד^ר פון

ארין-ישראל. אייד^ר פרובט םי$ל
 קאנ^ן ארץ־ישראל $רשט וו$ט איינוווינ^ר אפ^ר מ^הר פי^ל

 וואם , לאג? איהר און שאנס^ן אינדוסטרי^לן איהר? וו^ן , ^רני^הרן
 וון. ,אייראפא און אפריקא , אזיןן צווישןן םיטןל-פונקט דןר איז זי

אויפגןנוצט. כןפןר ווןרןן לןן

,1הןנ אץנן א?ן דך נןן?6גן ןרד גרוישן זןהר .(1



12

 די פון הילף ד?ר מוט ?נטוווקלונג אונדוסטרו?ל? די אויף
 מיר האב?ן קר?פט?ן וואס?ר די פון און אוצרות ?רד ב?האלט?נ?

 ’וו?ל אונדוסטרו?ן, מינים אל? די ב?שרייב?ן צו אב?ר אנג?וווז?ן, שוין
 פרובט־ צוקונפטונ?ר ג?וואלטיג?ר ד?ר דאנק א ?נטוויקל?ן דיך וו?ל?ן כ?

אונט?נליך. איד פוה־צוכט גרוים?ר ד?ר און זייד?נבוי ד?ר בוימ?ר־קולטור,
 וו?ל?ן וו?לב? באהנ?ן, די וו?ן צייט, די ווייט ניט שוין ס׳איז

 דרים־ מיט יפט־שט?דט1ה די און שט?דט אייראפוואיש? די פ?רבינד?ן
 וואקם?נד?ר אלץ ד?ר און ארץ־ישראל דורכשנייד?[ וו?ל?ן אפריקא,

 פארט־ ב?זארנ?ן וו?ט זו?ץ־קאנאל, ד?פ דורך שווימט וואס פלאט,
ארץ־ישראל. פון פלייש און פרובט גרונם, טיט □אאיד

 אויםל?נ־ פון שטראם ד?פ פארש?ל?ן אב?ר זוך קאן וו?ר
 זוך ם'יו?ל?ן דו?ן ארץ־ישראל, אין טהון נאם א דיך וו?ט וואם ד?!־,
 אין אי_יו?נבאהנ?ן די זוך פ?רפאלקאמ?ן האפ?נס, אויםבוי?ן דארט

 האט?« די פון קאמפאי־ט ד?ר פ?רנר?ס?ד?ן זוך ס,וו?ט וי?ן שאם??ן,
 היונטזו?ל• אל? וו?ר?ן איינ?פיהרט וו?ל?ן עטק־הירדן אין און ל?ן

 ־אט מצרים וואם הכנסות, ג?וואלטינ? ד־ אויסב?ם?רונג?ן; טיג?
 י?ד?ר, מאם; א פאר די?נ?ן ראן פר?מד?נ«פ?רק?הר פונ׳ם איצט שוי[
 כ׳-?ט וו?ן ארץ־ישראל, ב?זוכ?ן אויך וו?ט מצרים, ב?זוב?ן וו?ט וואס

 די אט צוויש?ן פ?רק?הר שינ?ל?ר און וואלוו?ל?ר ב?קוו?מ?ר, א זי_ין
 ארץ־ישראל, אויסשליסליך ב?זוב?ן וו?ל?ן וויםי?ל און ל?נד?ר, בייד?
 נר?־ יאהר י?ד?ן מוט וו?רט אוצט שוין ! צוו?ק?ן ר?ליגי?ז? מהמת

 הא־ ניי־אויםנ?בויט? ד• און פר?מד?נ־פ?רק?הר פון שטראם ד?ר פ?ר
 פ?ר,3דאט ד?ר אויך ווי , נאדאר?ט—ירושלים פון וו?ג אויפ׳ן ט?ל?ן

 , אי_יז?נבאהנ?ן די פ?רבינד?נדיג טבריה־ז?ע, ד?ם אויף פ?רק?הר
שטראם. דא.זי:?ן ד?ס פון וואקפונג ד?ר מ.יט׳ה?לפ?ן מ?הר נאך וו?ל?ן

 תנאים קלימאטיש? די ב?טראכט?ן מיר דאו־פ?ן פוף צום
 , לאנה פון קלומאט דאס גוט פ?רטראנ?ן יוד?ן דו אז לאנד. פונ׳ם
 איים און היים, ג?וו?ז?נ? זיי?ר דאך איז דאם ; ספק בלתי אוז דאס

 צפונ';יש?ן ט?הר צום צונ?וו?הנט טוולווייז אוצט ימוין זוך האב?[ זיי
ארץ־ושראל אין זוך פיהלט אב?ר דור צדייט?ר ד?ר איז ,קלומאט
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 ל^צט^ דו הנם דייטש^ן, די ווו ב^ר אין אראב^ר די ווי ניט, אזוי
 דאם איצט יצוין ם$רטר$נ#ן , לאגד אין צייט לאננ? א אבראוינ^נדיג

 נרוי־ ד^ר פין זי^הן ?ם מ׳קאן ווי , פריה^ר ווי ב^ס^ר פיע!ל קלימאט
קינד^ר זיי^ר? פין צאדל ם^ר

 מאלאריא־ מ$ן בי^ני^נט ארין־ישראל פון טיילי^ן םי$ל אין
 שווארץ־ פין פארם דער און אפילי שט^ל^ן איינצ^לנ^ אין , קדחת

 רום דאש טען קאן מיטל^ן אוונפאכי^ דורך אג^ר , וואפ^ר־קדחת
 ץק־ ד$רם$ר די ראי דארט, און מאכ^ן, ג^זונד לייבט גאנץ ?יט^ר

 איו קולטור זייוגר דורך אין צייט ל^ננ^רי^ ט$הר א שוין זיסטירןן
 דארט פ^רשווינדט מףואר^ן, ^רניד^רט גרונד־וואם^ר־שפו^ל ד$ר

 איונפאב^ מוט מ?ן קאן אבער שט^דט די אין קדחת. דאם שנעל
 זומפינ^ די אין ;תנאים שאניטאר^ די אויסב^ס^ר^ן ט.יטל?ן היגיןניש$

 קאנא־ דוו־יד יאחר א פין משך א אין אויסטריק^ן ט^ן קאן ןרט$ר
 און ראם אייקאלופטום־וו^לד^ר, איינפלאנצען דורך אד^ר ליזאצי^

 דו אפולו גוג־ואר^ן. נ^טהון י^רפאלג מוט אוו פינקט^ן איונוג?
 יודוש^ דו צווישק ארט זומפינפט^ר סאט? ד$ר חדרה, קאלאני?

 גרויםארטוגע: די דורך וו?ןר?ן ג^וונד אן אויך שוין הויבט קאלאני^ם,
 נ^־ דארט האט ראטהשולד באראן ד^ד וואם איוקאלופטוס-וו^לד^ר,

אגרי־קולטור. ד^ר פון ?גנטויוקלינג דארטוג? די דורך אין פלאנצט,
 טרא־ די ב^דייטונג א האט קראנקהויט^ן, אנד^ר^ר^ צו ביונע

 יודוש? די און אב^ר וו^לבויר פון מצרים־אוינןן׳קראנקהייט, א האטא,
 מ?ן לי_ידט ב?ןהאנדלונג, גיטי^ר מ^דיצינוש^ר ד^ר דאנק א קאלאנו^ם,

אראב^ר. די ווי וו^ניג^ר
 שטן־ נוט אופן בשום קאנ^ן לאנד פין תנאים קלימאטוש^ די

 דורך וו^ר^ן וו^לב^ וימ^ר־היצ^ן, דו אויך ווו קאלאניואצו?, ד^ר ר?ן
 איינציג? דו שנ.יט, תבואה ד#ר אין ,מולדתו־ פו>ןל ים*ווינד$ן דו

בוינאכט. פארקומי^ן אייך ק$ן זוט^ר־הדשום, די אין ארבייט וווכטיג?ן
 ז$ל?ן:ן טור שטאנדפינק א פאר וואם פון אז אלזא, ז^הט איהר

 און אי־ זו אז אוב^רציינט, מור וו^ר^ן ארץ׳ישראל, ב^טראכט?ן גיט
דער זאנט ר^בט טיט און צוקונפט, נרויס^ר א מוט לאנד א בלייבט
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 סוף אין ןב^רהארד ר^קטאר
 ארץ-*שראל, אין איינוואנד^תנג

оу־1 אין קאן ווארט^ן, צו ר$נט

 יודישע די איב>ןר ארטיקעל זיין פון
 אויסנ^ל^־ נאר זיך ס׳האט 1ут1״ אז

•1-1у ג^שןהניש^ן גרוים^ נאך לאנד
 קויז^ר־שלאס ל^נדאריש? דאס ווי פונקט איז לאנד ראם ל$ב?ן,

 זיין פון טאמזננט 1у1 נאר שלאף, פ^ר׳כשופ׳ט^ן א אין ם>ןרזונק?ן
 פון אראבווארפען оу וו^ט רזימאלט או; נאהנט, שוין איד זיך אויפויאכ^ן

 אין צוקונפט, ד$ר ■אנטק^נק ג$הן וו$ט און אש^ג־קלייד^ר זירב^ זוך
ודבש". חלב זבת אנ׳ארץ ביבליש, זיך אווסדי-וק^נדונ זיין, וו^ט оу וו^לכ^ר

7)1(11■,( Г! 6/61(/ПС/(
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"אלזק־תכך כרמל ד?ם ודעג^ן רערטקר ?טלוכע
ל ז ר ב־

 זעהר ־,א קערפער מענשליבען אין אייזען דעם פון ר$ליע דר
וויכסוינע. א

 זיין אפיל־ בלוט" דאם בעלעבט און אפ פרישט ,,אייזען" דער

אייז^ן. דעם פון אויך בלוט דאם בעקומט פארב רויטען , שיינעם

 בלאט אי־ , אייזען ווינציג דיך אין ס׳דאט וועלכע , בלוט

מאכט. אן , ענערגיע אן , לעבען אן , פרישקייט אן , שוואך

 בליטדירפטיגע אווינע באגענענט ניט האט אונז פון ווער

(Малокровное) די , בלאס באקען די — ? "פניס׳ער'׳ בלאסע 

 בלוט טראפען קיין , פלעקען בלויע אויגען די אונטער , ווייס ליפען

צוקוקען. אן נעבעך רחמנות א ס׳איז א־ , ניטא

? קומט דאס וואנען פון איחר ווייסט דאם

אי_יז?ן. פ^לט בלוט אין וואס פון ד^ר קומט דאש

יאהר^ן. יונג$ די אין יפט1ד^רפון,איב^רה קומ^ן קראנקהייט^ן פיל פיל,

 מי^ן ,,אייז^ן". וויד^ר טאקי איז ד^ם צו רפואה ב^פט^ די

 שרייב^ן ד^רום בלוט. אין איי־^ן פון חסרון ד^ם זיין ממלא ב^דארף

 ;■ל$ן פיל , פראשק^ם : פארמ^ם אל^רליי אין ״אייז^ן״ דאקטוירים צו

ג. ד, א. מיקסטור^ן

 ארין- אין בנןקומען צו אי_ינג?ג?ב?ן ז:ך האט אב^ר לאנג ניט
,,אי-יז^ףוויין. ישראל

 Р/2 אנדקרהאלפ^ן ראם , אויסג^רי^נט האב^ן דאקטוירים

 אין וויפי^ל "אי_יז$ן•׳ פי^ל אווי זיך אין האט Барзелъ ל^פ^ל

צו. שרייבט מ?ן וואם ר^צ^פט טהיי^רסט^ן ד^ם

 צו אנג^המ^ר פיל איז ער דאם ויך, פערשטעהט עם נאר

נערן. איהם טרינקען קינדערליך קליינע אפילו ארעצעפט. ווי טרינקען

.1.30—האלבע א ״2.50 קאסט פלאש נאנצע א
№ 40 פריים־קוראנט אין
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Ссуды—Неоспоримость.—Наиболыше выкупы и реду- 

цированныя свидетельства
Главмоудоянамоченнын Общества В. м. КРИВОШЕЙ, для Херсонской, Бесса- м 1,1 *** пммьимн,
рабской и Таврическ.губ. Троицкая, 23, Г. Одесса. I
Въ ОдеесЬ и въ пред־Ьлахъ указанныхъ губерн!й нужны д'Ь- 

ятеяьныя лица въ иачеетв׳Ь уполномоченныхъ.
Тк.״ ■граф!1י А. Ч. !Двеидера О;е»с<.


