не

;РОЗБІ'ВМО Polski:

Na d ugr

| и/ ^ Р as

"

a

+39

Bag

.

"JT *-

2B.lis topada

19,
ff“/Î;
м

federacyi naâdnnajakhj.

*

Basball.
++

Do
Pena Einistra Spraw
Zagranicznych

S

wwarssnwie.
-н—цц-ццрц-пвп

цяцрцвццпц

\
się

Jak Aoniostem
%

ostatnich

moich

raportach

#
a

sâ

skłani

a
..
wejć-.i v
kontakt z republiką
częsko-słowacką. W plan
ie gym zaa faje
… rząd silne poparc
ie
w рієпзгушїцдиіе
w parti socjalistycz
nej, która w sojuszu
в ﬁzuho-‘Ro‘qncya wi
з
si
rząd Rennera
19

Drzeciwwazę przeci
w надписи mona
rchi cg
nym i stentualnemu
zamiaro i restaur
ao yi Habsburgów.:ff
ery klery- -kalne, które za cz
asow monarchii au
strpwęgleiiskieś
wstępna?!” î
ideg „деци; Anst
ryﬂ

-

zachowują się tm
ragen 7066 zinno wo
bec _-_
pink, y_blityezneg
o. nglgr‘nieéispoöa
rczogo [zwie-zku z Cz
echami, ;
Sfery te wolą те 15
6 з blifszy kontak
t g "egrani, by um
ożliwić
Swycięstwo ir’ei’
hénarchistycznej w
Austryi,
W tem sposób staj
e się

Ss

kwestjafer'eracyi

1
najski
ej w tej lub owej
formie aktualną. Wy
raz temu лах nietyl
Renner `і Bauer na
ko
posie4zen it Zgroma
/tenia Nerwowego
z In

ia
23.bm.mle także cz
eski minis to r hena
lu, który publiczn
ie Stvier= |
Aziz, że najwięks
zym konsume ntem cz
eskim jest obszar
dawnej lo—
rarchii aus tro-we
gierskie j. # "
Listach "- znowu
uke- --

INSTITUTE |-ARCHIVES |
New York |

ни,

¥
zał

się

îrtykûï dyrekfŞra praskiarc przemysłu ialazncge Dra Muti—_

ва, т ktôrymsamacrs,té Wicteñ i Berlin były i są dalej робге-

śnikami ha.‘lu czeskiero.Konsek-e~cyo polityczna tej zmiany fron~
tu rzą/u czeskiego i czeskich. sfer przemysłowych leża na dXoni.

Jeżeli si" Ioda 20 toro jeszeze enuncyasyg air Geax-ea Clarcka,
Iypewieﬁzlana przed wyjazdem m Budapesztn,a atrauzczajray się
w tom, Że leŻy w interesie ententy, by przyszło йо zbliżenia
mişizy państrami, powstałymi na gruzach fawnej monarchii, to mdżm

Ąustryę
a Czechami albo połączenie się lariano gospidareze jak politycz-

S&wicrizié

bez

federacys gospodarcza mizäry

ne Austryi z W frau: jest nietylko możliwe ale nawet praw? opołob=
· ве „Взеся prosta miałaby pierwsze kombinscys ostrze skierowane
Sprzeciw Тоegrom. Druge zas kombinacya skierovangby była przeciw
Czechom.lt6ra kombinacje bş?aie mogła być urzeczywistnione. to
już zależy od tego, jaka forma
plikafska Aus frya

utrzyma się w Aus tryi.4epu=

pâJPnÆo rzecz prosta ręka w rękę z ropubli-

vam Cree ho Znacya. GAyby się znowu udało

w Austryi"

zmiany ustroju na platformie monarchistycznej, połączy/aby się
&u—trya z Węgrami przeciw
*

*

)

Dalekowi/zaca polityka połska powinna obie vventualne—

tei nzţşă po! rozwagę, prsovithec wszystkie konsękwencys i de°,

* stosonuç’îp гене swoją taktykę,

ж

»

Dr.$.Szarotâ Me De

mruna
WMF TA GENERALNA ,

WMS—A"
A
j
- L. 1438 ана
i-HW. Wydzial. --

r.
-

BC

<
%

$

%

e

|
INSTITÔTE
ARCHIVES "
New York A4"

