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 מדינה, אוון נאך געפעען יט־נ זיך וועט אעראפע גאנץ אין
 די ווי פערפלאנטערט, אזוי זי.ין זאל לאני; פאליטןשע איהר רואם

 טערקגי אין .י( האבסבורגער ד!־ פון קעניגרגיך דער פון לאגע
.קלערער אנ׳ערך אין ניט מצב פאליטישער דער יאה אפילו

 עפטרייכישער )דער תיכסראט דער אה לאנג ניט נאד נאך
 דול- אנ׳אמתען פון אבגעשטאנק ווייט ניט געווען פארלאמענט(

 בגידע אריינג^בראכט האט סבה נישטווערדיגע און קלגינע א .ה הו
 אזוי זי״י האט און (2 משוגעת וחלדע א אין רניכפראט פון צדדים

 פארלאמעג- גאנצע דן אבשטעלען געטוזט זיך האט ס צורי״יצט,]אז
 פופציגיעהרעער דער—יאהר 1898 דער און ר^דעל; טאחשע

פון אייך נאד ,מערץ־רעוואלוציע דער פון נאד ניט יובילי״י

עפטר״ך אין קונונט ראש דונאשטיל, דער פון פאמוליע דן (1
 מיניפטער דעם פון פע.-אדרנוננ דער ווענען זיך רעדט רא (2

 טשעכושע, דו אי דךטשע ר: אי שפי־אכען, דעב אז דעם, וועניען באדענו
 ארוים- האש פעראררנונג ד: . בעהמען אין ערעבטונט2גלי_יכ דין זאלען

 האט פעראררנונג רו עםטרי_יך. נאמן אין מהומה מורא׳דוגע א גערופען
 ב ט ל א ה ג י א איהר מיט אונצופיורעגהי_יט שרעקלוכן א א־ויכגערופען

 דין רורכאוים וו:ל וועלכן בעפעלקערונג, עםטרי_יכישןר די_יטשער דעה
 פעלקער סלאווושע די ררוקען אלין אין ווול וועלכע ,הערשענרע דו
 אבער האט פעראררנונג דו . טשעבען די איבערהו״פט און עםטרי_יך אין

 פארשטעהער. דו מוט מאסען דו פון צוזאמענשטויסוננען צו נעבראכט אויך
 נלי_יבבע- דו וואם דעב, דורך —ם| פאר איהר דו־ך רעגירונג דעו־ פון

 וואש ,געוע׳ן א אלם נוט דורכגענאנגען איו שפ-אכען רו פון רעכטונונג
 ׳ פאלקם-פא־שטעהער רו פון פארלאמענט אין נעווארען אננענומע? אין

 מוט בענוצט זיך האט וועלכער ?גר,םמועמ Па פעראידנונג א אלם נאד
. .ט ר;יבםר רעם פון ווולען דעם נענען רעגורוננש־מאבט דער

*

*

איבערזעצער. דער
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 האפנונגק געגעבק לכתחלה האט וואט ,קיניגק פראנץ״יוסף׳ם
 אנ׳איפ- מיט אויסגעצמכענט זיך האט—שלום, פאלקאמען א־ויף

 און פראג אין קריגסיצושטאנד איינפיהרק מיט ,וויק אין שטאנד
,פארלאמענט דעם צומאבען טיט

 איבערין הכל סך זיך נ?$המט רעש גאנצער דער און
 :שאלה דער איבער ,ריכטןנער ,שפראכען דן מכת בעפעהל

אין וואויהנען רועלכע , בעאמטע 200 די זענק צי
 ודאי א ? ניט ארעד דייטש פערשטעהן צו טחויב , בזגהמק

 איז שפראך־פראגע די וואט ,דאט געווירקט שלעכט האט
 פון אפעראררנונג דורך נאר געזעץ, דויכ׳ן ניט געווארק געל^זט

 אןךנעותסע איז בנופעהל דער אז אנאמת, אויך ס׳איז אמינ-סטער;
 דאך מק אין אבער עסטרייך אין—שטרענג, צו העזןכטק
 טיט ,מעשים 5ערגער? צו אי זיך פערהאלטק רוהיג געוואריהנט
 ׳ מלחמה אונזיניגע פלוצליכע אזא זיך ! ערקלערט רואסהשע

? נעפיהרט בלוטיג אז־וי זיך האט רועלכע
 רוק ,פק־שטענדןג דאמאלס נאר איז מלחמה דאזןגע די

 , סבה א ווי ניט שפרעכען די מכח בעפעהל דעם בעטראכט מק
 לאנג ניט זקק וו^לכע ,געפעכטק אלע די צו סיגנאל א ווי נאר

 מ׳קק .טןפער סך א אבער ליגען רע עיע סבות די . פארגעקומק
 דער מיט נאר עסטרייך פון לאגנו איצטעע די ערקלערען ניט

 זיך, פערשטעהט ,האט האנד" ״אייזערנע די .באדעני פון טאקטיק
 ז?קסיםטןרענדע די פערש^רפזנן צו מיטגעהאלפען פיעל

 דעריבער און געשאפען, היפוכים די האט זי ניט נאר היפוכים,
 ,געווק ניט אה עט נויטיג ווי ,באדעני פון בקניטיגונג די האט
 האט דןמיטיע באדענן׳ם .מצב דעם מאכען לריטערער געקענט ניט

 האט וואט ,פראנראם א מיט רענירונג א פאר אנ׳ארט פרניגעמאכט
 אין זי וועלכק אין ,ווינקעל טומפק פונים עסטריוך ארויסגעפיהרט

 אז ,בעוויזק זי האט אבער צי_יט זעלבער דער אין ;פערקראכק
 אוןפארטייק קלאסק הערשענדע די זענק רענירונג מין אזא א־ויף

 בעשטעהק לאנע איצטיגער דער פון טבית די בעלנים. קנאפע
 פון אונפעהיגקייט דער אין אדער ,גאנג״״ פאלשק א אין ניט

 שטייפסטען אם זענק זיי . טיעפער סך א ליגען זיי ,מיניטטער א
 נא- די פון ענטווןקלונג אגיגענארטןגער דער מיט צוזאמענגעבונדק

.עטטרייך אין קלאסק און ציאנאליטעטק
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 אלגעמ:ןנע אין אנצגיכענען פרובען זיך לאמיר כל, קודם
.נאציאנאליטעטען די פון ענטוויקלונגס-גאנג דעם שטריכען
 אינאגינעם וואקסט וועלכע אידעע, נאציאנאלע היינטיגע די

 מיראזש, פוםטער קיין ניט אין שטאאט, תינטינען פון וואוקם מיט׳ן
 ב״תיפטעט עם )ווי מתות קראנקע פון האלוצינאציע ק?יץ ניט
 מארקסהם( מאטעריאליסטישען" איינזניטיג ,,צו פונ׳ם קריטןקער איין
 פעלקער. די פון בעדערפניסען די אין בעהאלטען טיעף לעט זי—
 מיר ווי ,זענען ענטוויקלונג איהר פון פאקטארען וויכטעסטע דן

דריי: ,רעכענעץ
 פון בפרט ,בורזשואזיע דער פון בעדערפנים די ,ערשטענם

 דעם זיך פאר בעווארענןגן צו רות, סח די שאפט וועלכע ,דער
 אויסער- רעם פערבתיטערען מעגליכקניט די און מארק אעערליכען

 און יםען1אי פון דך אבצאמצן צו פיהרט בעדערפניס דיזע ליכען.
 קאנקורענ״י אויסלענדישע אלע נענען מיטלען צוזאמען אננעהמען צו

 דורך ווערען בעפרידיגט בעדערפנים דיזע קען בעסטען אם .טען
 לעבען מדינה אען אין וואו אבער, דארט ;מדינה נאציאנאלע א

 שפראך־נרענצען די פערבניטען ,נאציעם פערשיעדענע צוואמען
 ראך איז שפראך די :גרענצען אבצאהלונגם די מאם נעוויםען א אין

 פערברגיטערן און אבצאמען .פערקעהרם־ימיטעל וויכטיגסטער דער
 ,קאנקורענטען די איהר פון יםשליםען1א געגענד, שפראך די

 בעווארענען צום דןענען קען שפראך, אנ׳אידער א־ויף רעדען וועלכע
 גרי״ים די ארט אנ׳אנדער אין ווי פונקט ,מארק אעערליכען דעם

מלוכה. נאציאנאלער דער פון אונאבהעננינקניט די און
 נאציאנאלער הנינטיגער דער פון פאקטאר ־טער2 דער

 דעמאקרא• צו פרייהי_יט, פאליטןשע צו שטרעבונג די אין אידעע
 יסודות עקאנאמישע די ארומרעדען ניט דא וועלען מיר .טיזם

 אקראפט מיט זיך האט וועלכע שטרעבונג, דאזיגער דער פון
 לעצטען פון משך אין לענדער קולטורעלע אלע אין אר־ויסבעוויזען
 פון סובערעניטעט פולען צו׳ם אשטרעבונג אה דאם יאהרהונדערט.

 ווידערשטעהן און מזל זיין בעשטימען פתי וויל וועלכער פאלק,
 פון :שטאמען ניט זאל עם וואנען פון ,צוואנג אויסערלןכען יעדען

. נאציע פרעמדער א פון אדער קלאם א פון ,פערזאן א״נצעלנער א
 שטרעבונגען נאציאנאלע היינטיגע פון פאקטאר דרןטער דער
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 נאציאנאלער פון פערשפרייטונג די מי״ינונג, אונזער נאך אה,
 .פאלקש־מאשען די אין ליטעראטור נאציאנאלער פון ,בילדונג

 ־;הנטען ני_ינצ פון צניכען האראקטערישטישער א איז לעצטע דאם
 *פאלקם א אומעטום מיר בעמערקען דהערצייט ביז יאהרחונדערט.

 בעל איבער נעהען וועלכע ,ידיעות סכום געוויסען א און פאעזיע
 דער פון גרענצען די אריבער ניט טרעטען און דור צו הר פון פה

 צי_יט זעלבער דער אין .קהלה שטאדטינער אדער דארפישער
 טין א נאר אבער איז וועלכע ליטעראטור, א נאך מיר בעגעגענען

 לחלוטין בלייבט און ארישטאקראטען וועניגע פון פריוויל-גיע
 לאנ־ א פון במשך אז פיעל, אזוי אויף פאלקסילעבען דעם פרעמד

 אי־ טראנט און שפראכען פרעמדע טיט זיך זי בענוצט צי_יט גער
 טען~19 דעם אין .חאראקטער אינטערנאציאנאלען א בערהויפט

 ליטערא. דער פון ווערען ארויסגעשטוישען אן יבט ה יאהרהונדערט
 אלגעמגינע אלם פערנומען וועלכעהאט ,שפראך לאטי״ינישע די טור

 האט ארט צווניטען לרעם ארט ערשטען דעם שפראך ליטערארישע
 אלץ קומט ב;. .ור ליטערא די שפראך(. פראנצויזישע די פערנומען

 אין געשאפען ווערט ליטעראטור די טער, חאראק נאציאנאלען א מעהר
 די אין נאר פאר קומט אבער אזוינם ;שפראכען נאציאנאלע די

 די .בורזשואזיע ענטוויקעלטער א טיט נאציעם גהיסע פון גרענצען
 ניט זענען פעלקער אבגעשטאנענע עקאנאמיש די אויך ווי קלי״ינע,

 מדרגה דער בה לעבען גניסטליכען היער פה.יבען1א בכה נעווען
 נעקענט ניט זיי האבען דערצו ;ביכער־ליטעראטור אג׳א״גענער פון

לעזער. צאהל נענוגען קיין ניט מחברים ק:ןן ניט ליפערן
 די פון שוהל־בילדונג די ווערט יאהרהונדערט טען 19 אין

 און עקאנאמישע דאם .נויטווענדיגק״ט אנ׳עקאנאמישע מאסען
 ווי_י: מיט זיך צונויפטראגען מאשען די צוויננען לעבען פאליטישע

 ענטשטעהט ביכער^ליט,ראטור דער מיט צואמען .געגענדען טערע
 טיע אלץ אין ארנין דרינגען ב;ידע זי״י און גאזעטען־ליטעראטור, א

 יך א ערשנינט זי״י דאנק א .פאלק פון שיכטען טיעפערע און פערע
 צניטונגם- א בל קידם ליטעראטור, אנ׳איינענע נאציעם קלי״ינע די ביי

 רי״יניגט זי ,קלי״ין גאנץ ווערטה איחר אה עצם אין .ליטעראטור
 אריגינעלער פון פארמען העכערע פאר באדען רעם אב אבער

 אין ארי-ין ערשטען צרם פיהרט און ליטעראטור באציאנאלער
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 בנוגע געמ״ינזאמקגיט פון געפיהל ראם מאפען די פון בעוואופטזנין
.בעוונדערהגיט נאציאנאלער זייןןר צו א;־יך און שפראך זגיער צו

 אקאונזער בעוועגונג נאציאנאלער דער פון יסוד,ת אלע דיזע
 דעם פון ענטוויקלונגפ״טענרענצען די אין טיעף זיך ווארצלען צגיט

 פאלקאם זיי זענען היסטאריש לעבען. געזעלשאפטליכען איצטיגען
 ווי איינם, אלץ אי; וואוקס זמער שטערען קינפטליך און געזעצליץ,

ענטוויקלונג. פאציאלער דער פאר אוואנר שטעלען
 פראלע־ דער איז בעוועגונגען נאציאנאלע מיני זעלכע א צו

 אין ער פערקעהרט, ,געשטימט פיינדליך ניט נאר ניט באריאט ־
 ר ע ד .וואוקם גינפטיגען זי״יער אין פעראינטערעפירט דירעקט גאך

 נויטווענדי" נאטירליך קנין ניט אין נאציעם די צווישען ף פ מ א ק
 וואו דארט אפילו ,בעוועגונגען נאציאנאלע די פון רעזולטאט גער

 בע- האט ראם—מדינה, איין אין ווא!יהנעןצו!אמען נאציעם אייניגע
 וו_ילד זעהר געווען פ׳וואלט .שוו״ץ פון בעשפיעל דער קלאר .לויזען

 אין קאמפף נאציאנאלען היינטיגען רעם אננעהמען — משונה׳דיג און
 אנערקע- ,קיום שער פאר ראפען די פון קאמפף א פאר עפטרייך

 אין איינזעהן און נאטור דער פון געזעץ א פאר קאמפף דיזען נען
 אדער ,באדעני מיט ׳ ״יונגרטשעכען די פון מטהרים פאליטישע די
 נאטור־ פון ערשגינונג די וואלף הפ׳עוואטען רעם פון ליארם דעם אין

. קרעפטען
 דער אז השערה, די ריכטיג ניט פאר מיר רעכענען א:יך

 די פון פראדוקט א זענענדיג ,עפטרניך אין קאמפף נאציאנאלער
 זמן כל ,אויפהערען ניט וועט ,שטרעבונגען נאציאנאלע הרנטיגזג

 .בעוואופטזיין נאציאנאלער איצטינער ער ז קיום א האבען וועט צם
 נאציאנאלע די וואם ,דערפון ה;יפט-םבית די זעהען ,להיפך מיר,

 אונזיניגען און שרעקליכען אזא אנגעצונרען האיען שטרעבוננען
 עפטרייכי־ דנר פון איגעשטאנענהניט דער אין—מחלוקת פון פייער

 חורבות. אבפאלוטיסטןשע און פעאדאלע איהרע און אימפעריע,
 מאכען מ:ןנונק אונזער לויט ,קען וועלכער ,מיטעל איינציגער דער

 וואם אלץ, זי-ין מבער ,א־ויכראמען- אי! מחלוקת, דיזער צו אפוף
.איסאלוטיזם און פעאדאליזס פון געבליבען נאך איז

 מדרגה ער ד צו דערוואקפען ניט הי.ינט נאך איז עפטרייך
 » Т ״ ’•* *י’ • • 1 נא- זי אי! בעצם . מוינה איינהייכליכער היינטיועלטליכער א פון
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 זענעץ ווזגלכע ת, מלוב! קלטנע און גריסע פון סכום א ם הי! עד
 צרוישען זענען און טעריטאריע שותפות׳דיגע איין דורך פעראייניגט

.דינאסטיע דער דורך ווי ניט מעהר צונויפגעבונדען זיך
 צווי״יטער־ דער ביז לאגע די געווען ספק שום א אהן אין י אז!

 געוועץ אין טערעזיא מאריע . יאהרהונדערט פארןגען פון העלפט
 פון הערצאגין א ,בעהמען פון קעניגען א ,אונגארן פון קענןגין א

 זי מדינה. גאנצער איין פון מלכה קטן ניט נאר וברמה, שלעזןען
 מדינה־ איינארטיגע אמעהר בעשאפען געפרובט אפילו זיך האט

 ■ענט- א געמאכט האט П סף י: ?והן איהר ערשט נור פערוואלטונג,
 שטאנדעם־ די זטן מבטל מאנארביע, ן יי א בעשאפען נסי־ון שלאסענעם

 גאנצע די אונטערטעניגען און לענרער איינצעלנע אין פריווילעגיעם
 ביוראקראטיע זעלבער דער און איין פון הערשאפט דער מאסע פאלקם־

 נור ניט ,דייטשע א געווען אבער אין רעגירונג זיין .ארמעע און
 קענןגליכען דייטשען רעם בעזןצט האט וועלכע ,דינאסטיע די מצד

 זענעו לאנד גאנצען אין במעט וואס ,דעם דורך אייך נאר ,טןטול
 אין ,קלאסען העכערע נטע דן ,בורזשואזיע די און אינטעליגענץ די

 ,דעספאטיזם״ "געבילרעטער דער גענויטןגט זןך ס׳האט וועלהע
 דער אויסגעפיהרט: ניט אבער זטנם האט п יוסף דטטשע. געווען

 ערשמ .איהם פון מעכטיגער געווען איז פארטיקולאריזם פעאדאלער
 צום עסטרטך געמאבט נעהענטער האט רעוואלוציע פראנצ!י;ןשע די

 גער• די ערשיטערט■ האט זן . מדינה איינהטטלןכער א פון אידעאל
 קר־ויץ,. איהר פון ענטזאגט זיך האט П פראנץ . אימפעריע מאנןשע

 האט און געווען, ווערטה גארנישט סט ווי פט ין ש! אין אם1ו
 יאהר )אין עפטרטך" פון "אימפעראצאר מטול דעם אנגענומען

 מעהר נןט עקפןסטירט האט עסטרטך געשאפענע ניי דאם (.1804
 אין מגולגל שוין זן ווערט 1867 יאהר אין יאהר. זעכצןג פון

 הטסט טטל איין וועלכער פון מאנארכיע, עפטרטך־אונגארישע
 קענןג־ רטבפראט אין ,,פערטראטענע :צווי״יטער דער און ,אונגארן
 אויף שוין, בעווטזט אלטן נאמען דןזער '.,קרוינלענדער און רטכען

 אנ׳איינהטט• זיין זאל זן אז ,דעם פון *ווטט אין עסטרטך פיעל ווי

.צטט נטער דער פון מדינה ליכע
 אבסא- צענטראליזןרטער דער אין צטטען מעטטערניך׳ם אין

בעזונדערע די . מדרגה העכסטער דער בין דערגאנגען לוטיזם
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 דרגיפטעו/ דער מט צוזאמעננעבינדען האט לענדער" אין "מלוכות
 נאר , П יוסף פון דעספאמהם פראגרעאץוער מענשענפרגינדליכער,

 ,שפיאנאזש פאלןצגיאישען פון סיסטעם ומלרע און אונזיניגע די
. דרוק און ת אפוטרופם! פאליצגיאישער

 ערשטער דער אין זענען דרוק אונערטרעגליכען דיזען געגען
 נאכ׳ן איינער אויפגעשטאנען יאהרהונדערט ־טען19 פון העלפט
 פאקטא- אויבעננעבראכטן! די .עסטרגיך פון פעלקער אלע אנדערן

 אשטרעבונג געפיהל, נאציאנאלען א ערוועקט גי ז אין האכען רען
 אדיסגערופעץ האבען און ת אחד און אונאבהענגיגקייט נאציאנאלע צו
 ניטגעקענט זן קראפטהאט שום קגין וואם בעחענונג, נאציאנאלע א

 עקסיסטי- מיט׳ן שטרייטען גערארפט האבען אלע זין .אבשטעלען
 ניט נור שונא, נאהענטסטען זגיער מיט ווי אבסאלוטיזם, רענרען

געהערע. חי געבהון עם האבען אלע
 סאמע די זענען עסטרגיך פון מרינה־טגילען גרויסע די צווישען
 און אונגארן—געווען הינדכט עקאנאמישען אין אבגעשטאנענע

 צוזאמען עקסיסטירט דארט אי דא אי האט דעם מחמה .גאליציען
 בעדגיטעג" און שטארקער א אויך הויף־אדעל ביוראקראטישען מיט׳ן
 נאך געבגינקט שטארק האבען וועלכע גוטם־יעזיצער, פין אדעל דעה

 ,נעהאלטען גי ז האבז^ן לגיצעם די ווען ,צייט גאלדענער יענער
 בע- האט וועלבע ,מלוכה נאציאנאלע א פון געחלומ׳ט האיען וגי

 מאדיא- די פון אונאיהענמגקגיט ה נאד ניט —אוננארן אין דייטעט
 רומעניער, קראאטען, די איכער הערשאפט זגיער אויך נאד רען,

 דיפאליאקען פון ך;הערשאפט—פ;ילען גלייכעןאין דאס סלאווענער,
 הייג־ דער פון יסודות רעאלע ה .דייטשען און רוסעען די אייער
 דורכגעררוננען אויך געווען זענען כעוועגונג נאציאנאלער טיגער

 גע־ איז בעוועגונג ה זמן כל . ת זכרוני פעאדאלע משונה׳דיגע מיט
 געשטא- שורה ערשטער דער אין אי; ,אפאזיציאנעל עצם אין ווען
 מין א ז א אז בפרט ,נאציאן איינענער דער פון בעפרגיאונג די נען

 מערב־ דער ביי מיטגעפןהל שטארקען א געפונען האט יעוועגונג
 יערער גענוג נעווען אבער ס׳איז . דעמאקראטיע אייראפעאישער

 אברייבען צו ,בעווענינג נאציאנאלער הזער פון ערפאלג קלענסטער
 איהרע אויפדעקען און פארב דעמאקראבןשע איהר אבמעקען און

 רע- אלנעמגינער דער פון קאך דעם אין יסודת. רעאקציאנערע
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 רעאקציאנערער דער איז יאהר( 1845 בה 1815 )פון אקציע
 קענטיג ווענןג דך, פערשטעהט בעוועגונג, דער פון חאראקטער

 בפח געהאט ניט האט אבסאלוטהם עסטרייכןשער חור .געווען
 אעגארןשער דער און ;אונגארן דערשטןקען א־קמאמענט אויף אפילו

 פעאדאלע דן פון נא־ געהאלטען דך האט וועלכער רייכסטאג,
 אין ערטער וועניגע יענע פון איינער גערוען דאמאלם אה ׳צייטען,

 רעפט ראם פראקלאמירט אפען זיף האט עם וועלכען אין אייראפע,
.זעלבסטפערוואלטונג און פרייהייט איויף פעלקער פון

 היפוכים טיט פול אויך אין בעוועגונג נאציאנאלע דייטשע די
פ־וילישע. און אונגאי-ישע די ווי וועניגער ניט פתיר;ת, און

 עקא- אין זענען דייטשען דן אז געזעהן, שדין מיד האבען אויבען
 עסטועיך, פון נאציע פראגרעסיווסטע די נור ניט געווען דן נאמישען

 אינטע־ ר>כ ראם און בוהשואזיע די געבילדעט אוי־ האבען עי נאד
 געווען עי זענען חגם חוץ א ;נאציעם דייטשע נןט די פון ליגענץ

 דן צו נאהענט זעהר געיוען אה וועלכע ,נאציע איינציגע די
 מערב. פראגרעפיווען פון שטרעבונגען ליטערארישע און פאלןטישע

 פון פארשטעהעד הירקליכע דן געווען דייטשען די זענען ובכן,
 דער פון נאציע פראנרעפןווסטע די ליבעראליזם, בור,שואזען
.טאנארכיע

 עי האחון פאליאקען, די און אונגארן דן טיט צוגלייך נאד,
 . נאציעס( איבריגע די צו )בנוגע לאיע פריווןלעגירטע א פערנומען

 איז גרינגער אלץ ,בעסער און זיכערער אלץ געווען אין לאגע די
 צום נעווען אה עסטרניך נעהענטער וואם ,איינצוהאלטען געווען זי

 אידעאל רעם .מדינה איינהייטלןכע צענטראלהןרטע א פון אידעאל
 אונטערדריקענדיג מר דערגר״יכען, געקענט פראקטיש מען האט

 נאד פעלקער, אנדערע פון זעלבשטענחגקניט •נאציאנאלע ■יערער
 ביוראקדאטיע, דייטשער דער פון הערשאפט אבפאלוטער ד״ר דורך

 די_י-שען, זעלבןגע די און .פאלןצעי דיי-שער ארמעע, דייטשער
 , אבסאלוטהם מיט׳ן געקעמפפט ענטשלאסען אז!י האבען דועלכע

 איהם פלעגען ,געפיהל נאציאנאלען עיער אנריהרען פלעגט ער זוען
 אנדערע אונטערדריקען פלעגט ער בעת ,הסכמה פולע עיער געבען

 עפטרייך חיצשער רעד פון בעוועיונג נאציאנאלע די . פעלקער
אי; אידעאל איהר :פראגרעסיור דורכאויס ניט געווען א!יך איז
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 נאר עבר, פעאדאלק אין ניט ,זןך פק״שטעהט :הינטק־ א געלעגען
 ם'11 ייוסף מיט .אבסאלוטןום פונ׳ם בליהונגם־פזוריאד רעם אין

 פער" נקוק בורזשואזק ליבעראל^ר דנוטשער חור פאר איז נאמק
 פון ק״אינק-ונג גזואבטקטע און אנ'אנגןונ?והחנ נאר ניט בונדק

.צוקונפט חור פאר פראנראם א אויך נאר ,?בר
 מןט׳ן פק־גלייך אין ,סלאווק פוילישע ניט דן פון לאנע דן

 גאנץ נקוק איז פאליאקק, און מאדיארק ,דייטשק דן פון מצב
 דן נאר פעלקער סלאווןשע די אונטער דא מיינקן מיר .אנדערש

 ,טשעכען דן .נאציאנאליטעט כלאווןשע ווןכטיגסט? די טשעכק,
 ה־ויפט־טייל חום בןלדק רוסינק און קראאטק ,סלאווקק־ דן וון
 זיי^ר .(*בעפעלקערונג חור פון מאסע אונטק-דרןקטק" חור פון

 דאזעע די .צופעלעקייט קיין נקועזק נןט איו מצב אונטקרדריקטער
 זקק זיי .קלאם הערשקדק קיין געהאט ניט האבק נאציזנם

 זננט־ דעם און פויערים קלנינבירגק־, פון איויסשליסליך בעשטאנק
 חור פון קלאסק חורשקחג דן .פראל?נטאריאט ששזוהקדק
 אינ׳ם געוואחון פ?ורנןכטעט זענזון בעהמען אין נאציאן טשעכישער

 האיסבורנער ד?ןר דורך קריעג׳ ,דרי_יסןג־יאהרןג?ון( פון פ?וריאד
 —דייטשען פערנומען האבק ארט ז:ן?ור און ,קאנטר־רעפארמאציגו

בוחשואחו. ^,דייטש גי_יםטלןכקייט, חוחוחו דייטשע אחול, דייטשער
 דן;ק פון אנהויב אין אנגעוויזק זענען וועלבע ,פאקטארען דן
 פעלקער, םלאווןש?ג דן צויןשק בעשאפק א!יך האבק קאפיטקל

 וועלכ?ו בקועגונג, נאציאנאלע א ,טשעכק די צווןשק יפט איבערה
 דהער פון הויפט־טחונער דן אנ׳אויפהער. אהן גקואקסק איו

 זי״יק- און פויערןם, די און קלניץ־בירגק- דן גקוק זקק בקוקונג
 אלם בקוקונג. איןדער אויסגק־רןקט האטזיך חאראקטק- סאציאלק־

 נק זי האט פויערטום און קל״ן־בירנערטום פון אבעווקונג
 אינהאלט, איהר לויט דעמאקראטןשער, אדעמאקראטישק זיין מוזט

 בורושואזיע לןבק־־אלק• דייטשער דער פון בקוקו:גק דן איידער
 אגראריק"; ,רקואלוציאנק״ק' מאדיארישע און פיוילןשע די פון און

 ניט מעהר נאך זיין געמוזט זן האט אבער, קל״ן־בירגערלןכזו א אלם
איבערי־ דן איידער פעסטק וחנינער קווגינקלקדק שטקדיגק קנון

 שטעלכן וועלכע ענער, איסאל אן רומעגיער די ניט מיר כעטראכעען דא ♦(
א-פגאכען, אנדערע גאר ארוים
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 איז, קלנינבירגער א .בעוועגונגען נאציאנאלע ץנרמאנטע1אויבענ גע
 קאפיטאליסט, האלבער א — סתירה אפערקערפערטע בעוואוסט, ווי
 מלוכה הנינכןגער דער אין לאגע זיין . פראלעכאריכר האלבער א

 זנין בטבע ער דארף פאליטןק אין :היפוכים מרט פול יך1א איז
 ער קען אנשטאלטען דעמאקראטישע ביי נאר ווניל אדעמאקראט,

 טראגט מלוכה־פערוואלטונג דן ווען אינטערעסען; זנינע בעשיצען
 פון . רעוואלוציאנער א זנן ער מוז אבסאלוטךם פון אהאראקטער

 אינטערע־ עקאנאמישע זנינע איהם טרייבעץ ,אבער זניט אנדער דער
 נא־-ירליך־ ווערט ער און צבר, אין אידעאלען זיינע זוכען סען

 אליסט, קאפי אלם אט זיך פיהלט ער .ארעאקציאגער נויטווענדע
 אלם אט און רעוואלוציאנער אלם אט פראלעטאריער, אלם אט

 ארויסגע• ,בעוועגונג א פארשטעלען נור זיך מ׳דארף .רעאקציאנער
 די בני און ת, סתיו־ אין רייך אז.י איז וואם , קלאם א פין רופען

 נאציאנאלע שום ק:.ן ! עסטרניך פון תנאים פול־ווידערשפרןכליבע
 די ווי ווידערשפרוכען אזעלכע ט מי ניט זיך ענטוויקעלט בעוועגונג
 שווערען צניט דערזעלבער און איין אין גרניט איז זי !כשעכישע

 פאליטיק אינערליבער דעמ^קראטיעאין ראתקאלסטער דער כרניהניט
 אויפשטעהן ר׳נינט יסערליכער;1א אין—דעספאטהם צארישען אוןדעם

 בני האגד געהן מארגען און דן רעליגיעזען אין געזאנענע פ־רני אלם
 שטיצונג שטארקסטע די בןלדען ד-נינט ;יעזואיטען די מיט האנד
 אבסא־ דעם טובות פאלןצניאישע כהון מארגען און פרניהניט, דער

 —מארגען און , מלוכה דער געגען זנין הנינט ;רעזשים לוטיסטישען
. זיך אונטערגעבען איהר שקלאפיש

 א־ויך האט בעוועגונג דיזע וואם ,ניט הדוש קנן אין דערפאר
 בוחשואזיע קלנין די .פערגאנגענהניט אין אידעאל איהר געזוכט

 , פערביי ין1ש איז פעריאד גלענצענדער זיין וואם ,קלאם א אלם
 איהר זוכען און עבר רעם אידעאליזןרען צו נוטה לאנג־אן פון איז

 קלנין־ביר• פון וועניגער מט צניטען". גוטע "אלטע, די אין אידעאל
 יוריסטען און היסטאריקער די נוטה אויך דערצו זנינעץ גערטום

 דער פון מנהיגים רוב ראם זיך ליפערן עם וועלכע פון קרניזען, די פון
 בעגריניען אין שטניגער זניער .בעוועגונג נאציאנאלער טשעכישער

 די .מלוכה־רעבט פארצניטיגע אלטע די אויף פאדערונגען זניערע
 אץ איין א!יך דאך זעהען אדוואקאטען און פראפעסארען דניטשע

 פץ רעזולטאט נויטווענדיגען קנין ניט דייטשלאנד פון איינהניט דער
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 בארבאראסא׳ם פון ציאה המליגע א נאד פערהעלטניסען, הי_ינטעע די
.(*צייטען

 קישר, די_יט^ער כ־;ר באיבאראשא-אמ־טעלאטעדל םר:דר.יך *(
.ען פ^לקם־פאנשאו פ:על פון העלד _

 פערגאנגענהייט פון זכרונית די האבען אבער טשעכען די פאר
 פאר דייטשען. די פאר איידער ,בעדייטוננ גרעסערע פיעל א נעהאט

 וועלכער פון מאנאריע, אפאנטאם נור נייט געווען דיזכרונות זענען עי
 דייט־ די ביי ווי ,אראטארען און פאעטען ווערען נתפעל קאנען עם

 מיט אנגעפיהרט האט וועלכע , לעבענם־קראפט א א־ויך נאד ,שען
פאליטיקער. רעאלע ניכטערע, די

 אוי שוואף בענעהמען. צו שווער ניט איז דערפון סבה די
 איהר פון אנפאנג אין נאציע טשעכישע די געווען איז פעראבטעט
 געדארפט האט גר־רים ווי און ,בעוועגונג נאציאנאלער היינטעער
 די פון צייט די—פערנאנגענהייט איהר אויגען איהרע אין אויסזעהן
 די—מלוכה, דייטשע די נעציטערט ס׳האט וועלכע פאר הוסיטען,

 בע־ האט וועלכער בעהמען, פון קעניג דעם ,П א_אקאר פון צייט
 קריינא, קארינטיע, שלעזיען, עסטרייף, הערצאנטימער די הערשט

 אויף !עסטרייף היינטיגער פון האר גאנצען דעם ,ווארט איין מיט
 אין קרוין׳ "ווענצעל׳ש פון מלוכה אלטע די א־ויפשטעלען ניי דאס

 ווייטער אויף מאכען צו אום ,פארבעדינג נויטווענדיגער א געווען
 דיזער פאר עלעמענטען די און ,נאציאן טשעבישע די לעבענס־פעהע

 ווייט דאמאלם נאך אין עסטרייך עקסיסטירט. נאך האבען מלוכה
 הער־ ראם עקסיפטירט נא־ ס׳האבען .גאנצעס איין זיין פון געווען

 דאם ,עיקר דער און ,מעהרען גראפענשאפט ד־ ,שלעזיען צאנטום
 פון לאנדטאג דער עקפןסטירט נאך ס׳האט ניעהמען. קעניגרייך

 פון אונאבהענגיג איהם מאכען געדארפט נ-ט מעהר מ׳האט ;בעהמען
 פאזיציע; שטארקע א איהם אין פערנעהמען ,מאכט צענטראלער דער
 .געלענט איז הערשאפט אלטע די איויפב־ויען צו יסוד דער — און

 צענט־ דער פון אונאבהענניג לאנדטאג רעם מאכען. צו שטרעבענדיג
 פעאדאלען מיט׳ן בעגעגענט טשעכען די דף האבען ,מאכט ראלער
 ירושה די—שטאנרם־לאנדטאג דעם אין האטנעהערשט וואם , אדעל

 שטאאטם־רעכט בעהמער דאם האט אזיוי אט .צי_יט פעאדאלער פון
 בעוועגונג נאציאנאלער טשעכישער דער צווישען בריקעל א נעבויט
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 פלעגט פערבאנד דיזער ווען צייטענווייז, .אדעל פעאדאלען רעם און
 דך ער פלעגט ,חאראקטער דעמאקראפישען מעהר א אננעהמען

 פ׳פלענט ווי ,שפעטער אדער פריהער נאר ,פונאנדעררייסען
 דייבשען ליבעראלע די טיט אגעפעבט ביי האלטען נאר

 אויפלעיען. איבער־אננים ער פלעגט ,צענטראליזם מיט׳ן אדער
 איינער האבען פארטיקולאריזם נאציאנאלער און פעאדאלער דער

. געגעבען נד הא די אנדערן עם ד
 נאציאנאלע רי״יהע א עסטרייך אין מדר בעגעגענען אז־וי אט און

 ארויפנערופען זייט איין פון ווערט יעדערע וועלכע פון ,בעוועגונגען
 ווארצעל א האט ,פאקטארען געגענווארטיגע דורך בעשטימט און
 זניט אנדער דער פון און ,כח איתר איז רעם אין און — לעבען אין

 וועלכע פארמען, אין ציעלען איהרע פערתירקליכען צו זי שטרעיט
 לעבענם־ שום קי״ין ניט ש־וין האבען וועלכע עבר, צום געהערען
 1זי אדער ניט, לחלוטין ט־ויגען זיי אדער וואס פארמען אין קראפט,
 ווערע! דורכגעפיהרט צי_יט איז וואסעךעם פון משך אין נעקאנט וואלטען

 .קראפט פערליערען^זגיער גיך מוזען וועלכע ,נוואלט־מיטלען דורך
 אין ן ע ג נ ו ג ע וו ע ב ע ל ע נ א ן צ א נ די ל ע י פ י וו ף י 1 א
 פןעל י 1 ז א ף י 1 א ,ג י ה ע פ ס נ ע ב ע ל ן ע נ ע ז ך יי ר ט ם ע
 צןעלען.דאם רע ע יי ז ג ן אונפעה נם־ לעבע ענען ז

 דיזער פון ענטוויקלונג די ליידט עס וועלכער פין סתירה, די איז
 זיך נעהמט עם וואנען פון אין ,יאהרהונדערט לעצטען אין מדינה

לאנע. איצטינע איהר ספק אשים אהן
 פעלקער, אלע אונטערדריקט האט אבסאלוטהם דער זמן כל

 זי אהיסבעווייזען; קלאר נאר ניט פתירה דאזיגע די זיך פלעגט
 אייפגע־ פ׳האט נאד ווי אר־ויפגעזאגט, גלנוך פערקעהרט, זיך, האט

 דך האכען יאהר 1848 פון מערץ־טעג די אין דרוק. דער הערט
 מעטער־ פון יאך רעם אראבגעשלי-יויערט אונגארען ת און דניטשען

 די, נאד .פלאווען די נעבולון האבען זעלבע דאם .ממשלה ניך־ס
 *אוננא און רייטשער דער פאר געקעמפפט ערשט האבען וועלכע
 דער־ גענומען נצחין זי״יער נאך תיכף זיך האבען פרנוהניט, רישער

 לי־ נעפונען זיך פ^זאבען אונאבהענגינקניט. כלאווישע די שטןיקען
 אין קאננרעם פלאווןשען בעת׳ן האכען וועלכע ,דייטשען כעראלע

 מיטלען ענטשלאסענע אננעהמען ווינדישגרעץ׳ן אייננעלאדען פראג
 באמבארדורוני די בעגריפט האכען וועלכע ,טשעכען די ?עגען
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 האבען זיי וועלכער מיט שמחה, זעלבער דער טיט פונקט פראג פין
 ר נא .קרןעגם־צושטאנד פון ערקל^רונג די בעגרןסט לאנג ניט
 ערשט האבען טשעבען דן וועלכען פון ווןנדןשגרעץ, זעלבער דער

 ווי לעצטע, דן פון סןמפאטיען די ערווארבען האט ,געליטען י אז:
 דניטשע די צוטרעטען צו כוי ורען, געגען ארזים איז ער נאר
 באטבאר־ נאר־וואם האבען וואס הארמאטען, ע עלב ז דן .הניט פת■

 בעקראנצט־ בלומען מיט איינוואהנער איהרע פון זענען דןרטפראג,
.וויען באמכארדןרען אוועק זענען זגי ווען געווארען,

 האבען וואס ,פאסירונגען די צוגעקומען נאך זענען דערצו
 הער־ נאציאנאלע ננוע דן .אונגארן אין יעלט5פונאנדערנעש זיך

 פאר האט אונגארן( פון הויפט־שטאדט )די פעשט אין שאפט
 פוןדעח טגילען פערשיעדענע פעראייניגען צו זיך גענומען התחלה א

 ניט־ די אונטעררריקען צו מ־ורא׳דיג און קרוין" "סטעפאן׳ם אלטער
 דן—מלוכה אונגארישער אלטער דער פון פעלקער מאדיארישע
 ניט זיך האבען לעצטע דן ווען און קראאטען. סערבען, ר־טעניער,

 מאביליזירט אונגארען דן האבען פים, די טיט טרעטען געלאזט
 אונאב־ צו שטרעבונג סלאווישע דן דערשטןקען כדי אנ׳ארמ^ע,
 וועלכער הויף, וויענער דער אריינגעטישט זיך האט עם . הענגיגקניט

 ווי-יל קראאטען, די פון צד דעם געהאלטען זיך, פערשטעהט האט,
 וויע־ דעם צווןשען סכסוך דער .אונגארען די פון שונאים זענען ז:.י

 דורכדעם זיך האט אינגארען ווןדערשפעניגע"" די טיט הויף נער
 צו געכראכט םוף כל סוף האט ער אז ,אזוי פונאנדערגעוואקסען

 קראאטען די נאר . דינאסטיע האבסכורגער דער פון נידערלעטנג
 שטארקע געווארען זענען יעלאטשיץ פון אנפיהרונג דער אונטער

 ווינדיש־ פין חיל מיט׳ן חברותא אין .רעאקציע דער פון אנהענגער
 אונגארן מןט .אונטערגעיען זיך וויען געצוואוננען זע האבען גרעץ
.רוסלאנד פון הילף דער טיט צורעכענט רעאקציע דן זיך האט

 1848 פון אויפשטאנד דער דערענדיגט ניט האט עם וואם
 אין . Щ נאפאלעאן און בןסמארק ענדןגען געזעהן האבען ,יאחר

 גרונד ביז׳ן האבעןז:.י יאהרען 1866 און 1859 פון מלחמות די
 די פון רעש דער . אבסאלוטהם עסטרי_יכןשען רעם צוטרי״יסעלט
 בשורה די געבראכט האט קעניגגרעץ און סאלפערינא בני הארטאטען

 פערשטעהט ,איז ליבעראלןזם דער . רעזשים ליבעראלען פונ׳ם
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 לכתחלה זיך האט ער רוייל ,צווטפעלהאפט גאנץ געווען ,יך7
 דער .מלוכה מאדערנע פאלקאם א עסטרטך פון מאכען ענטזאנט

 *וואהל א א־ויף געגרינדעט געווען איז פארלאמענט צענטראלער נייער
 נלייכען: קטן ניט אפילו נאר אלגעמטנעם, קטן ניט נאר ניט , רעכט
 און יסודות פעאדאלע א־ויף געב־ויט געווען אין וואהלרעבט דאם
 די לויט וואהלען די פון סרר דעם איינגעהאלטען נאך האט

 נאר געווען פארלאמענט צענטראלער דער אי; לכתחלה .שטאנדען
 וו^לכע פון לאנדטאגען, בעזונדערע די פון ארגאן עקזעקוטיווער א

 זענען יאהר Г 18>: אין ערשט .ווערען יםגעקליבען1א פלעגט ער
 וואהל־ בעזונדערע אין וואהלען דירעקטע נעווארען איינגעפיהרט

 קץ אפילו נור דעמאקראטישע, קטן נאר ניט איז עסטרטך .קרייזען
 אבער ס׳אין געמטן ווי — .געווארען ניט נאך מלוכה בורזשואזע

 די געיען געמוןט דאך ער האט ליבעראליזם, דיזער געווען ניט
 פערקעהרם- אשטיקעל חאטש הפחות לכל עסטרטך פון פעלקער
 ווטטערדיגער יערער אז ,שיוק הטסט גופא דאם און .פרטהטט

 אטראט אין ליבעראליזם צענכראליסטישען דטטשען פונ׳ם טראט
קכר. צום

 ליבעראלהם צענצראליסטישען דטטשען פומם הערשאפט די
 עסטרטך־ פון איינהייט דער פון זיך איזאגען מיט׳ן אן זיך פאנגט

 דער פון זעלבסטשטענדיגקטט די געווארען אנערקענט ס׳איז אונגארן.
 זעליסט־ די נור ניט במילא בעדטטעט דאם און מלוכה, אונגארישער

 הער־ איהר אויך נור נאציאן, מאדיארישער דער פון שטענדיגקטט
 דטטשע די .דטטשען און סלאווען ,ניער* רוט די איבער שאפט

 כדי מיטעל, אזיכערען פאר גערעכענט עם האבען לייעראלען
 ;רב־ מ די מיט טאלק" א ,מאכען און הענד די זיך פונאנדערבינדען

. סלאווען עסטרטכישע
 דא־די אי; ,צוואנגכדמיטלען אלע אויף קוקענדיג ניט נאר

 פעראייניגטען דעם בטצושטעהן בכה געווען ניט בוהשואזיע דייטשע
 עלעמענ־ פויערשע קלטניירגערליכע ,אדעל פעאדאלען פון דראנג

 דאלמאטען טיראלער, די ,סלאווען און אלפען־לענדער די אין טען
 לעצטע די רעכטע; בעזונדערע געמאנט האבען פאליאקען און

 אווטאנאמיע פאלקאמע א כמעט דערשלאגען בןסלעכווטז זיך האבען
 די נאר ניט ,אונגארן אין ווי אקוראט א־ויך ,ה, ד. נאליציען, פון
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 איהר אייך נור נאציאן, אייגענער *דעו פון זעלבשטענדיגקכיט י
.ינעץ רום די איבער —אנ׳אנדערער איכער הערשאפט
 כהות איהרע אלע אנגעווענדעט האט בורזשואזיע דייטשע די

 *ווןכטיג די בעווענונג, נאציאנאלע טשעכישע די פערניכטען אויף
 מיט זיך ערקלערט דאם איהר. פאר געפעהרליכסטע און סטע
 , מאנארכיע פון לאנד רגיכסטע די געווען אי; בעהמען רואם דעם,

 דייט־ דער געהערט האט זי עקספלואטירען צו פריורלעגיע די און
 ניט איער איהר איז טשעכען די פייקומען .בורזשואזיע’* ישער

 די האט עי פערקנעכטען שטרעכען דעם אין געווען. בעשערט
 זאל זי ווען . כחית בעסטע איהרע גע׳פטרט בורזשואזיע דייטשע

 זי וואלט דעמאקראטיע, טשעכישער דטר מיט פעראייניגען זיך
 אלמנהער" און פעאדאליזם פון רעפטען די אראכווארפען געקענט
 בוהשוא דניטשען דעם פון קאמפף דער ,פערקעהרט־זשע ■שאפט.

 פעאדאל־קלעריקאלע די פערשטארקט נור האט טשעכישען מיט׳ן
. רעאקציע
 ליפערא דייטשער דער שוין אי; יאהר 1870 פון סוף אין

 רעגירונגם• עסטרייכישע אלטע די און מאכטלאז, געווען ■ליזם
 (ארכ:יטען ייטן אנה רוהיג אננים אייעד געקענט וואלט סיסטעם

 ווידער־ ענערגיש פלעגען וועלכע ,טשעכען—עקשנים די ניט ווען .
 א־-יפ• ניט האיען עי רענירונג. צענטראלער וויענער דעו־ שטעהן

 , שטאאטס־רטכט זי״יער פון פערווירקליכונג די מאנען צו געהערט
 מעהרען בעהמען,—קרוין" "ווענצעל׳ם פון לענדער די אז , ה. ד.
 .אונאכהענגיג ווערען אוננארן, וון גלייך ■זאלען,—שלעזיען און

 אפאזיציאנעלע אשטענדיגע אלם טשעכען די זיך האבען •ןערבי_י
 טאאפע מיניסטער *דעו .דעמאקראטןש זעהר יםו.עווי;ען1אר פארטץ

 געפרובט אפילו זיך האט רמאות, נייע אין דרכים אלטע זיונע מיט
 ניט שוין מען האט עי איינשטילען כה מיט אונטערקיפען; עי

 קאנ־ אייניגע דורך אייננענעבען טאקע זיך האט איהם .געקאנט
 פאליטיקער, טשעכישע די פון מעהרהייט די אישלאגען צעסיעס

 זי״יערע פון סכי שטאטס־־רעכטלןכע, עיערע פון סיי אלטטשעכען, די
 זיך האט נאציאן טשעכישע די נאד שטרעבוננען. ־דעמאקראטישע

 אויס־ האט טאאפע ,מתנות געלר דורך יפען אונטערק געלאזט ניט
 גאנצען אין האיען טשעכען אלטע די אז ניט, מעהר נעפןהרט ■
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 זיי־ זענען יאהרען נטנצינער דן פון אנפאנג אין און ,באנקראטירט
 ראדןקאלע דן דורך געווארען ארויסגעשטויסען אינגאנצען

.יונג־טשעכען
 ויפנעשעפט ז לאנד־חכמה טאאפע׳ם זןך האט דעם מיט

 האט רעגןרונגפ־קונםט עפטרייבשע דן וועלכע ,מיטלען דן טיט
 מדינה־איינהייט די מעדר עוין מען האט אנגעווענדעט, איצט בה
 אויפ־ געמחט האט כ .אונמערהאלטען נעקענט נןט עסטרייך פון

 1 הא דייטשלאנד, פעראייניגט וואט דאס, ;וועג נייעם א פרובןרען
 האט טאאפע :"קרוינ-לענדער" די פעראיינינען געדארפט אויך

 האט וועלכע וואהל־רעכט, אלגעמי״ינע דאם איינפןהרען געוואלט
 פון שטראם מעכטיגער חור אז ,דערצו בחיננען געדארפט אויך
 אנהויבען זאל בעוועגונג פראלעטארןשער אלץחואקסענדער דער

.שטילער און רוהןגער פליפען
 רעגירען אז ,בעוויזען האט קאאלןציאנם־מינןםטעריום ראם

 נןט. מעדר שוין אה טשעכען די פון ווןלען דעם גענען עסטחיך
 קען וועניגער נאך אז—געווהען האט גורל באדעני׳ם און ,מעגליך

 וועט מןניסטעריום נויטש׳ם .להכעיס דייטשען דן רעגןרען מען
 עקפןם־ דן ביי אז ,בעווייז א פאר דןענען זי.ין בעשערט ,פנים א

 די גלי_יכצי_יטןג רעגןרען נןט אויך מען קען יסודות טירענדע
.דייטשען דן מיט טשעכען

 שוין קומט אפנים, עסטרניך, אין זי_ין? איצט וועט וואם־זשע
 פערוואלטונגפ- פארלאמענטאחשער גאנצער חור פון פוף דער אן

 צוחק. זאל אבפאלוטיזם דער מרא, שוין האבען פיעלע און קונסט,
 צענטרא־ אלטער דער !פחד אנ׳אומזןפטער .ווערען לעבעדיג ניט

 הויפט־ היינטןגער, דער אין אונמענליך איז אבפאלוטיזם ליזירטער
 בעשטעהט וועלכער אבפאלוטיזם, דער עסטרייך. פלאווישער, זעכלןך

 דער מיט רענןרען זאל ביוראקראטיע וויענער די אז ,דעם אין
 17 דורך נאר פארלאמענט, איין דורך צוזאמען ניט מדינה נאנצער

 עסטרלבי־ דן אויב .אנ׳אבסורר אה אבפאלוטיזם אזא—לאנדטאגען
 פעפא" אלע פאר טהןר די אפען האלטען נןט ווןל מאנארכיע שע

 אימ- גערמאנישע די וון אזוי, זן וועט שטרעבונגען, ראטיפטןשע
פארלאמענט. אצענטראלען אן בעגעהן קענען ניט זיך פעריע,

 פאק־טארען" אנדערע פון רעדענדיג ניט אפילו, אלמן דאם
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 איהם מאכען ,רעזשים אלמנהערשענדען קייץ נ.יט דערלאזען וועלכע
 איצטיגע אלע די לעזען .אונמעגליך לחלוטין עסטרייך אין איצט

 קרעפטע אויסערלןכע פון דך אריינמישען דאם דורך שוועריגקייטען
 אין אבסאלוטהם. דורכ׳ן ווי אונמעגליך, אזוי פונקט איצט איז

 גענוג נאך זענען וועלכע ,דייטשען פארהאן זענןגן עסטרייך
 וועלען אימפעריע פון ברידער דיערע אז ,גלויבען צו המימות׳דיג

 אין .דראנג סלאווישען דעם אבוועהרען העלפען און אחינטישען זיך
 אין קגינעם חלומות אזוינע לןגען אבער גופא גערמאני^

.ניט דנען
 נוטה זעהר ספק בלי איז גערמאניע אין קורם" "ניתור דער

 קויהלעך איין צוליעב ,ניט מורא קיין האט ער .אוואנטיורעם צו
 אקשטעלען פראגע מורח־אדאטישע גאנצע די אויפרודערן סטאנציע

 מיט ניט ער בראקירט דערביי . שלום אלגעמטנעם דעם קאן אין
 בענוצט דך האט עם וועלכע טיט די, צו עהנליכע נאנץ מיטלען,

 פארהאן אפילו ס׳איז .חשעמסאן"( ענגלענדער מפורםם'חגער חור
 און טראנסוואל אויף אנפאל דעם צודשען נפקא־מינה אגרויסע

 פריוואטע א מיר האבען טראנסוואל אין קיאא־טשאאו. פי^רחאפען
 אוואנטיור?וס־מאכער, הניפעלע אקלגיחום פון אונטערגעהמונג

 קענזןן וחומענס אשונא, א־ויף אנפאלען צו זורוואגט האבען וועלכע
 איין ניט י׳ונגלענדער די שוין האבזון חווועהר מיט דך ב^געהן

 האבען קיאא־טשאאו פערחאפען ם ב: .אויסגעפרובןרט מאלאויףזיך
 און גרויפער א פון אונטערנעהמונג אנ׳אפיציזגלןו טיט נ׳עסק א מיד

 און שוואכקגיט איהר וואס ,מלוכה׳לע א געגען מלוכה שטארקער א
 וואלטען מיר וחון . משל במין ג^ווארען זענען שוטצלאזיגקדט

 אויף געהן גיכער עם שוק קען טאפפערקווט, פון רעדען וועלען
.נפאל א דזשעמסאן׳ם

 ניט זאל$ מןר הויך וד .אגב דרך ניט מעהר איז דאס נור
 ער אה שוועדלעחיען, צו קורם נייעם פונ׳ם דורשט דן אבשאצען

 אום אומנעלומפערט, פיעל אזוי אויף ניט פונדעפטוועגען דאך
 ד.י יף1א דך שטעלען העלפען כדי עסטרייך, אין אריינצוטרעטען

קענעב נאט-פאר חוץ א—האט וועלכער גערמאנהם, דעם פים

 ,פראנסוואל אויף אננעפאלען איז וואם דעו־ ♦(
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 עסטרי_ימשע די וואם דערפון, רעדענדע ניט ין ש! ניט. מורא קי_ין
 נאר מט וואם זיך, וועהרען צו• אום כה גענוג נא־ האט מאנארכיע

 רועלען אלפען־־ל^נרער די פון דייטשען די אויך נאד פלאווען, די
 אונבערןהר־ זעער בעשיצק כהות לעצטע ת מיט פערצווגיפעלם

 ן ע ב י 1 ר צו נסיון יעדער וואם דעם, פון רעדענדיג ניט בארקייט,
 אנ׳אימה׳- ארויפרופען וואלט עסטרייך פון זעלבסשטענדיגקייט די

 געווןנק פאל בעסטק אין דא וואלט וואם—וועלט־מלחמה דיגע
 עלעמענטק, זעלכע א זיך צו אריינברגיננען ? פרייסען־דייטשלאנד

 פרניסישע גאנצע די נעווען מבטל סוף כל פוף וואלטען וואם
 פתיסןשע די דאס זאל דעם צוליעב און .אימפעריע אין העגעמאניע

 ס׳זענען ? קריין געזעצליכע א אונטעררניסען *וועלען רעגיגרונג
 האבען רעמרונגען פר״סישע די ווען צייטען, די אוועק שוין

.מיטלען רבוואלוציאנערע אז־וינע מיט זיך בענוצען צו ריזיקירט
 ווארטען צו וואס נארנישט האבק דייטשען עסטרי.יכישע די

 אייניגע פין צארן מאראלישען חו־ן דייטשק, נזןרמאנישע די פון
 זענען ערד־ריטטער דן פון האפנוננק די רי^דנ^ר. און שרי.יבער

 פק־פלאג" דער א־ויף עדות זאנען וועלכע חלומית, ווי מעהר ניט
 ניט. עי וויוזק לאבירינט פון אויסוועג קי.ין .מצב פונ׳ם טערטקויט

 אין שוועריגקעטק, היינטיגע דן בי_יקומי;ן מעגליך נאד ס׳איז אויב
.אויפערן פון מט אינוועמג, פון פיידען

—

П.

 איצטיגער דער פון שווערק/יט גאנצע די בעשטעהט וואם אין
 לעבענפפעהינע די צווישען ליגט וועלכע סתירה, דער אין ? ■לאגע

 פארמען, אבגעלעבטע ,מאכטלאזע די און בעוועגונגען נאיאנאלע
 עפטרייך אין בעוועגונגען נאציאנאלע די .שטרעבען עי וועלכע צו

 ,פאדמען אזוינע ניט בעפעפטיגק און דערגרגיכען צו שטרעבען
 נאציעס, ד• פון זעלבסשטענדיגקעט די גאראנטירען זאלען וועלכע

 אונזעלב- דער מיט צונויפנעבונדען פעסט זענען וואט אזעלכק נאר
 .נאציעס פון טעילען אדער נאציעם בעזונדערע פוץ שטענדיגקייט

 די .טשעכק און אונגארען דייטשק, פאליאקק, די טהוען אזוי
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 ניט בעדווטעט שטאטם־רעבט משעכישען פונ׳ם -פערווירקליכונג
 מעהרען בעהמען, אין טשעבען די פון זעלבשטענדעקווט די ניאר
 מיעוט דויטשען איבער׳ן הערשאפט עיער אריך נאר ,שלעזיען און

 עם וואם רעם, פון הויפט־סבה די איז דאם און .לענדער אקדיעזע
 דיוטשען אלע ביי עסטרייך גאנץ איבער פונאנדערגעברענט זיך האט
 ווענען בעפעהל דער .טשעכען די צי שנאה לאנגאניגע מט זמער

 וועלכע זאך, אונשולדינע נאנץ א דך פאר אלמן איז שפראכען די
 איצטיגען זיין אין אפילו און ,אויסבעםערונג צו• מפוגל טיילווניז איז

 .נאציע דייטשער דער פאר סכנה שום קמן ניטא איי געשטאלט
 בעהמישער דער פון מבשר קול א פאר אננענומען אבער איהם מ׳האט
 דער בעהמען אין דייטשען די איבערנעבען פון התחלה א ,מלוכה

 אויסגעבראכען עם האט דערפאר און טשעבען, די ?פ א-יבערהאנד
 ,איינצושטילען ן גסי. חיטרען זיון מיט באדעני און שטורם. אזא

 לעצטער דער אז פערנרעפערט, שטורם רעם פיעל אזוי אויף האט
.זעלבפט גראף פוילישען דעם אומגעשטןרצט האט

 עסטרייך• אונמענליך. עסטרמך אין שוין איז צענטראליזם דער
 דער נאר . מרינה אפעדעראטיווע אלם נאר עקסיסטירען נאך קען

 "היסטאריש־פאליטישע אלט״פרענקישע די פון פעדעראליזם
 מליבות היפטארישע פון פעדעי־אליזם דער אינדיועדואליטעטען׳/

 דער איידער מערי ניט לעבענם־פעהיג אייך ין ש:׳ איז לענדער און
.צענטראליזם

 א- י צ א נ ן ו פ ם ז י ל א ר ע ד ע פ :וועג אמן נאר פ׳בלמבט
 פראוועץ־גרענצען, טראדיציאנאלע די זמן מבטל נאליטעטען,

.שפראכען־פערשידענהייטען די פון יסיר אויפ׳ן עם:רי_יך בענמען
 רעוואלוציע פראנצוידשער נריויפער דער פון פיהרער די

 מבטל האבען עי בעת ,טהוען עי וואם געוואיסט, האבען
 אייג־ אנמע אייננעפןהרט און פראווינץ־גרענצען אלטע אלע געווען

 ?מ האבען דעש מיט .דעפארטאמענטען פון פארם אץ ארדנונג
 פונדאמענט, שטארקסטען עם ד מרינה־אמנהווט ער ד פאר בעשאפען

 פארטי־ פעאדאלען דעם גע׳פבר׳ט מאל אלע פאר מאל איין האבען
 זכרינותעיער פעאדאלע די בוו צונענומען בבלל האבען ,• קולאריזם

.שטןצפונקט פעסטען סאמע
 № א עפטרייך, האבען אייך איצט מוז בעניואונג מץ אזא
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 וועלכע ,שטאאטם־רעכט פון פעקעל פעאדאלק רעם צו
 נאציאנאלע היינטיגע די בעדינגונגען אונמעגליכע אין שטעלק

 צוברעק־ וועלכע נרןננצק, טעריטאריאלע די צו ם־ף א ;בעוועגונגק
 צונויף שמידק וועלכע ,גרענצק די אראי ,נאציעם גאנצע לק

 צווישק פיינדשאפט און האס צו ברנינגען און נאציעם בקונדערע
 פרייהייט בי.י ,ארבייט געמןינזאמע וועמענם ,פעלקער אזעלכע

 ע נ יי א פאר עסטרייף מאכען געקענט ור«לט גלייכבערעכטיגונג, און
 שטערט מחלוקת וועמענם און ,מדינות קולטורעלע סאמע די פון
.פראגרעם יעדען פערהאלט און

 און פערשטעהן צו אן דאס שוין הויבק דייטשען די אפילו
 אד־ בעהטען צוטי״ילען פון פאדערונג די ארויסשטעלען זיך פרובק

 יערער טשעכישע. און דייטשע נענענדען: 2 אויף מןנןםטו־אטןוו
 איינריכטונגק און שוהלק דן אין שפראך זיין האבק זאל געגענד

 דארפק געגענדען בי״ירע די נאד .פערוואלטונג אייגענער א מיט
 וואלטק וועלכע ,קוריעם 2מיט לאנדטאג בעהמישק דעם בילדק

 דעפוטאטק־ די ווי ,ארבגיט דן אנדערער דער איינע טארמאדרק
 דעריסודפונ׳ם גקוען איז דאם .הערחנץ־פאלאטע דן און פאלאטע

 אלט־ די אץ דייטשק די געשלאסק האבק עם וועלכע שלום,
 אין מיניסטעריום טאאפע׳ם פון פערמיטלונג דער ביי טשעכק
 ער־ דורכ׳ן געווארק צושטערט אבער איז וועלכער יאהר, 1890

 אויפ׳ן לאטע א איז שלום־אבמאך דהער .יונג־טשעכק די פון .פאלג
 אי מורא מיט זיך שטעלט רעפארם די .שטגיגער יר:ןךעםטרי_יכשק

 קעניגטום. בעהמישק פערשטארבענעם לאנג פונ׳ם שאטק פאלן
 אג'- אין דייטשק דן מיט טשעכק די פון צוואננם־פעראייניגונג דן

 שארפער דער ווייטער, אויף זיך האלט פערוואלטונג אלגעמגינע
 צייט, פעאדאלער דעו־ צו אקוראט פאסט וואם ,קוריעם דן , מןטעל
 דערנעהענ־ אנשטאט און ערפעדונג, אנייע פאר גערעכענט ווערט
 מדינה, איינהצטליכער היינטינער צו אשריט אויף זיך טערק
.פארטיקולאריזם פעאדאלק צום צורןק מק קריכט

 מיט איינלעיק נוט זןך קק מדינה איינהייטליכע היינטיגע די
 אבער טיילען, איינצעלנע זיינע פון זעלבסטפערוואלטונג אברעטע

 אלע רעכט גלייכע גןט וועלכע זעלבסטפערחאלטונג, אזא מןט נאר
 נייע נאר בעדייטעט חלקים 2 אויף יעהמק אבער טי״ילען ..טיילק
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 אין בעפעלקעדונג דער פון שיכטען בעזונדערע פאר •.פרןווןלעניעם
 עסט־ ארנאנהןרען ביז רעפארם אזא פון .פראווינץ איינצעלנער א

 אין עם וון , ווייט אווי איז נאציאנאליטעטען פון יסוד או־יפ׳ן רייך
 פארלאמענט איין פון אידעע דער ביז קוריע פינפטע א פון ווייט

 וואהל־רעכט. נעהעמע און דירעקטע גלייכע, אלג., פון נרופד אריפ׳ן
 דער פון בעהמען אין דייטשען די גאראנטירט טאקע וואלט •ראם

 עם וואלט בעהמען אין אפילו נאר בשעכען, די פון אויבערהאנד
 בצדע די .קריגערייען נאציאנאלע די צו סוף קיין מאכען •ניט

 די איינע מאכעץ צו אום ,שטארק גענוג געווען וואלטען •קוריעס
 מעהרען אין טשעכען וועגען פראגע די און . אונבעדייטענד :אנדערע

 , טןראל אין איטאליענער ,גאליציען אין רוסינען די ,שלעזיען .:און
 ,געלעי-ט ניט בלייבען וואלט — קארינטיע און שטיריע אין סלאווען

 פון פונקען די געטלןעט וואלטען ווייטער אלץ און .געוועזען ווי
 , אויפגעפלאקערט ניים א איבער וואלטען ,שאתיניזם ..נאציאנאלען

 לאגע איצטיגע די פערצוינען וואלטען און זיך ■פונאנדערגעכרענט
.שיעור א ■אהן

 אין טשעכען דן פוץ ווערען אבגעטגילט דארפען דניטשען די
 צהא־ ניט און צוטיילען, גאנצען אין אבער זץ מ׳דארף ;בעהמען

 מוז דעס צולןעב .לאנדטאג איין אין מאל א נאך ז?ן ■מעננעהמען
 שלעזיען, בעהמען, אין שפראך טשעכןשער מיט געגענדען אלע ■מען

 פעראיינן־ זןך, צווישען זיך שליסען וועלכע געגענדען, אלע ■מעהרען,
 ווי יסורורז, .רעכטליכע זעלבע די אויף קרניזען איןא;יטאנאמיע גען

 זעלבע דאם .קאנכאן אדער דעפארטאמענט דייטש־בעהמישער ■•רעד
 בעפעלקערונג די וואו ,פראווינצען אנדערע בהון.אין •דארףמעןאויך

.לשונית פערשידענע אויף ■רעדט
 לעזונג ע ל ע י פ י צ נ י ר פ און ע נ י ט י_י ז ל א מין אזא נור

 נאציאנא־ א עסטריי־ געבען געקאנט וואלט—פראגע שפראכען דער :פון
 טראריציאנע־ די ומיד תיכף געווען מבטל ניט זהוואלט .שלום ־לען
 בעזייטןנען ניט אויך וואלט זי היפוכים, איינגעווארצעלטע טיעף -לע,
 די למשל, כדומה ווי בעדייטונג, אקלענערע פון .פראגען נאצ. :די

 דעם מכח אדער שפראך־געגענדעץ, די איינטצלען ■מכה פראנע
 פראג אין דייטשען די )ווי ערטער, קלגינע אין מיעוט .נאציאנאלען

 ניט וואלטען פראגען אלע דיזע גאר ;וויען( אין טשעכען ־די •און
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 פארי זייט א אן אבטרעטק גענחט וואלטק און שטערק געקאנט
 פאציאלק און פאלןטישע וועגק מלוכה־פראגק, אלגקז״ינע וויבטיגע

 פאלןטןשק אלגעט?.ינעם אין געהערשט ניט וואלטק ש .רעפארמק
.געשטערט ניט איהם וואלטק און לקנק

 אזוי זאל וואם בדו, דער אנקומעץ דארף וואנק־זשע פון
 עלעטענטק, פקאדאל־קלק־ןקאלע די ? פראגע נאציאנאלע די לקען

 וועלק עסטרייך, אין הויפט־בעלי־בתיט די איצט זקק וועלבע
 שטייף האלטק זיך ווילענדיג לקונג, אזא גקק זיין כחיות אלע מיט

 פון כח גאנצק דעם דערצו איויסנוצען רוןלק ש אלטע; דאב אן
 אוןסעפאראטיפטי־ שנאה נאציאנאלע די— נקעל, און צ״הן שק-ע

 ט. מאב שער פאר פונדאמענט פעסטער א ראך זענען טראדיציעם שע
 צווקך דער ארוס פק־איינעק זיך דארפען נאציעס פיינדלןכע ד•

 מקלןכקייט דן האבק כדי שפראך־־פראגע, דער פון לקונג מעכןנער
 ניטע נאר מאכט. פאעדאל־קלערןקאלער דער לקונג דיזע אנווארפק

 ניט האלט נאציע קיין ווענע. דעם צו אבער זענק אלי״ין האפענוננען
 אנער־ פון ווייט גלייך אלע זענען די אטראט־ערד, אבטרעטען ביי׳ם

 וועלכע דניטשען, זעלבע די .אלעמען פאר רעכט גלייכע קענען
 וואלטען טצלען, צרוי״י איויח בעהמען פון חלוקה די פאדערן
 שלקיק טגילען דארפען זאלען ש ווען כעם, אין העכסט געווקען

 צוט״לק אדער טשעמשע, און פ־וילישע, דייטשע,—חלקים 3 יף1א
 סלאווישע די פעראיינןגען און קארינטיע און שטיריע טי״ילען 2 אויף

 פראווינץ איין אין צוזאמען קריינא מיט פראווינצק די פון טטלען
.שפראך פלאווישער פון

 קלטן־פויערטום מרט׳ן קלי״ין־בורזשואזיע די אם וו פאדציע, דן
.גרעגער נ.יט לאגע די אויך מאכט פראגע, דער אין פערנעהמק

 מאמענטען די נאר אונטערגעצגיבענט מיר האבק איצט ביז
 די מאכק קלאר קקק וועלכע געשיכטע, עסטרייכישער דק־ פון

 זעלבער דער אין קאמפף. נאציאנאלק איהר פון בקונדערהכיטק
 פאליטישע און פאציאלע די פארווערטם געגאנגק אלץ איז צייט

 פון ענטוויקלונג דער מיט צוזאמק עסטרי_יך, פון ענטוויקלונג
 כזיף. אין מיר בעמ^רקק אומעטום .אייראפע אין לענדער אנדק־ע

 רעכט“וואהל פונ׳ם פערבד״טערונג די יאהרק ־ק־60 דן פון
לכל ארק־ קלאסק, אלע א:יף אדער פק־שפרי״יט ;יך האט וועלכע



 וויפיעל א;יף נאר .פויערטים אוץ קלניץ־בוהשואזיע אויףדער הפחות
 און רעכט זניער אויסנוצען גזנלערנט זיך האבען קלאסען דהע

 ענטזאנ^ן אנגעהויבען זיך זיי האבען קראפט, ע.יץר אנערקענען
 איצט בה זענען די וועלכען פון ,ליבעראלהם בורזשואזען פונ׳ם
 און קלנינבירגער דן האבען האפנונקגן מיט פול .אנהצנגער ג^ווען

 און פעאדאלהם איבער׳ן נצחון ר5ח אז ,ג^ווארט י?ורים1פ דן
 וואויהלשטאנד; בוהשואזען צום אוועג עפענען זני וועט אבסאלוטהם

 עי פון רוב נר!יםען פאר׳ן קאפןטאליזס קור האט רעם אנשטאט
.פראלעטאריזאצי! צו וועג א געעפ^נט

 העלפען געקענט עי האט ליבעראלהם דער וועניגער רואם
 עי פל:;ג.;ן מעהר אלץ ,פראצעס דהען צו ווירערשטאנד עי?ור אין
 פלעגען פרישקניט מעהר מיט אלץ נאר ;איהם פון אבטר:ןםל?ון זן"
 האפנונג דער אין ט1טהעטןגקי פאליטישער צו נעהמ׳ון זיך עי

 געוואלט ניט עי האט וועלב:.? ,מלוכה חור בני השועה א געפינען
 דא האט ווןרקונג אשטיקעל לבםטהןלף".*י ז" פון חובט דאם געבען

 פרא־ דעם רופען איהר מיט סאציאל־דעמאקראטי; די געהאט אויך
 צ^דיעננן זי צווינגען כדי מלוכה־מאכט, די רקץטפפ:;ן‘^ לעטאריאט

 די ערקעמפפען וו^לען אבער פראלעטאריער די ׳ציעלען זיינע
 ;ם וואם אלץ, ן פערמכט צו איהר דורך כדי מלוכה־מאכט,

 אבער, קלניךבה־גןנר די ;י^נטוויקלונג עקאנאמישער דער צו שט?נרט
 אנטקץגץ;־• מאכט ;,;רקזנמפפט’ די ווילון פאלען, בני האלטען וואם

 פאציאל־ד^מאקראטיע די .•;נטוויקלונג עקאנאמןשער דער שט^לען
 צו מיטלען די פון איינ^ם אויף רון מלוכה־מאכט, דער אויר קוקט

 אין ארדנונג 5זעלשאפטלןכ?*’ג עקסןסטירענדע דן איבערבויק
 פראלעטאריאט, תם פון נאר ניט ;ן’רעם1אינטז די אין העכערע, א

 אפןנלי־ קלנינבירגער - יורדים דן ג^זעלשאפט. גאנצער דער פון נאר
 у דאס פעראייביגןגן מיטעל א צו ווי ,מלוכה־מאכט דער צו רען

 פראדוקציאנס־ מןטעלאלטערלןכער דער פון פערבליבען אה וואם
 פאר זני מאכענדיג ,שיכטען שטארבענדע די רעטען און פארם

 אויסהאלטען עידארפען זאל מלוכה,וועלכע דער בני קעסט־קינדער
, געזעלשאפט דער פון חשבון אויפ׳ן

 זן סאציאלהם, פון היפך ער ד פונקט איז מלוכה-הילף מין דן
אונטער־ ס׳האט וועלכען הןלף,מןט מין דעם צו עהנליך גאנץ אה



 עקאנאמישע זיין זינט ,אדעל פעאדאלער דער קיום זיין ־נעהאלטען
 און קלי.ינבןרגערליכע די פון חברותא די אי; דערפאר .מפלה

 ער ד ;אנגעבארען ווי ' ארבעט "נאציאנאלער פון ״גואלים" אגראר^
 בורזשואזען פון מפלה דער צו געבראכט האט בוגד ־דאזיגער

 פון סימן חאראקטעריסטישער א געוואחק אי; י׳ר און ליבעראליזם
 עסטרייך נעמליך ,קאנטינענט אייראפעאישען פון פאליטיק דער
.דייטשלאנד און

 צופערשטאר- האלפען מיטג סך א האט בוגד דאזיגער דעו־
 פלא־ רן פערשטארקען דייטשלאנד, אין פארטיקולאריזם דעם ־קעץ

 אין ,פונדעפטוועגען .עפטרייך אין בעוועגונגען נאציאנאלע ותשע
 פראדוקציאנם־פארטען מיטעלאלטערליכע די פון בליהונג דן אויפלעבען

 דאם אויפשטעלען אנעם איבער וון מעגליך, פיעל אזוי פונקט
 די פון נויט די וואקסט עם מעהר וואס .מלוכה־רעכט בעהמישע

 זגיערע וואקסען וועלען מעהר אלץ פויערים, און קלגינבירגער
 פון כה א איז כה וואקפענדער דןזער גור .מלוכה דער צו תביעות

 שטרע- אין שטרעבונגען, אונזיניגע אין גע׳פטרט ווערט וואס ,יאוש
 ממשות'־ אי; עם וועלכען צו פיהרען ניט קענען וועלכע ,בונגען
. רעזולטאט דיגען

 דך פ׳לאזט ווי—וואם ,פקרה־זאך קיין ניט גאר אי; ראם
 מנוכלים, לצים, מיני אנפיהרער אנטןסעמיטןשע אלע זענען — אויס

 האבען מ׳דארף צוזאמען. אלץ ניט אויב הארצים, עם גלאט אדער
 כדי ,שטות׳עריי אדער לייבטזןנןגקייט ,הארצות עם סך א זעהר

 פוץ נפיונות די ביי קאפןטאלהם, פון וואוקם איצטיגען דעם בי_י
 די האפנונג א געבען מען זאל יאהרען צעהנדלןגער לעצטע די

 פאר־ דן פון אויפלעבונג אנלעצענדע אויף שיכטען שטארבענדע
 ניט איז צוגלייך און .ווירטשאפטס־פארמען הונרערט־יאהריגע

 פאלק פאציאלען" "קריפטליך פון מאסען דן וואם דאס, צופעליג
 ארוים נןט זןך ס׳זאל קלאר וון מנהיגים, זגיערע געטריי בלייבען

 וואס דער :לעצטע דן פון שטות און נןרערטרעכטןגקייט דן ווניזען
.שטרוי א פאר אן זןך, חאפט דך טרינקט

 אויבען שטענדיג. אויף ניט דאך בלייבט טרייהייט דיזע נאד
 דרעהט עם היפוכים א פאר וואם אין אנגעוויזען, שוין מיד האבען

 וועט זן ווען ,זיין אויך וועט זעלבע דאם .קלען־בורזשואזיע די ■דך
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 פער־ דאמאלם שטיצפונקט. עקאנאמישען איחר גאנצען אין פערלירען
 פון דך ווארפט און שטייפקיוט נארמאלע יעדע מעהר נאך זי ־ליערט

 אגראר^ קלגינבןרגערלןכע היינטיגע די פאר אנדערען. צו׳ם אייןברעג
 בעסטער דער צוחק" און "הין פון פאליטיק די איי עלעמענטען

 ר גא ניט су טהוט מלוכה די וואו דארט, און .רעגירונגם־מעטאד
 צוריק״י־ און "הין דער פון ,.גבורים' אייגענע דך זיי בעשאפען גערן,

.לועגערם און בולאנזשעם ד.יערע בעשאפען — פאליטיק
 אחים קומט יוצא פועל א פאר וואס פערשטעהן, שדין מ׳קען

 דך גיסעץ שטרעבונגען אגרארע קלגין־בורזשואזע דן וואם דערפון,
 די פערשטארקען מוז דאם .בעוועגונגען נאציאנאלע די מיט צונויף

 נאציאנאלע די פון קורצדכטיגקניט די און טענדענצען רעאקציאנערע
 נאצ- די פערשארפען מעהרסטען אם גלייכצניטיג און בעוועגונגען,

 די ס׳ווערען האפנונגם־לאז מעהר וואס .היפוכים יאנאלע
 ,קלנןנבירגער ח פאר פערהעלטנןסע ע ש ן ט ק א פ

 שעיר א אלם — ן ע נ א ז ר ע פ די זוכען החמדה מעהר מיט אלץ
 די כעס. משוגענעם עיער אויסצולאזען רועלכע אויף לעזאזל,

 אן די ווייזען לאגע סאציאלע די און טראדיציעם חסטארישע
 די אויף — געגענזאץ נאצ. אגדער קגין ניטא ס׳איז וואו דארט,
 ס׳געפינט וואו דארטקזשע, שונאים: נאטירליכע"" איויף ווי יודען,

 אוים איהם ף אוי זיך גיסט געגנער נאציאנאלער אנ׳אנרער זיך
 איכעחג־ אנגעקליבען ד.י בי_י זיך האט וועלכער צארן, גאנצער דער
 געגען מאכטלאז איז הידערשטאנד ד״יער וואם דעם, דורך פול

ענטוויקלונג. עקאנאמישער אונברחמנות׳דיגער דער
 האפען, צייטען הי.ינטיגע ביי מען קען אלץ פון וועניגער

.פחעדען נאציאנאלען צו ציעלען דך זאל קליינבירגער דער אז
 צום אנ׳אמת אויף שטרעבט עסטחיך אין קלאע איין נאד

 אייגענע זיונע אין שיוין דורכגעפןהרט איהם האט און שלום גאצ.
 דך האט ער וויפיעל אויף ,פראלעטאריאט דער דאם — רייהען

 נדט׳ן דורכגעדרונגען איז און השנות קלמן־כירגערליכע פון בעפחיט
. קלאסען־־כעוואוסטזי-ין פראלעטארישען

 פון חסידים פערבלענדטע קיין פאר ניט זיך האלטען מיר
 געהערט איהם אז , איבערצניגט זענען מיר ווניל . פראלעטאריאט

 חסרונות, די פערשווניגען ניט אופן בשום מיד וועלען ,צוקונפט די
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 אבלי״יקענען, ניט אבער וועט קיינער עתה. לעת האט ער וועלכע
 דך ארןבערגעוואקסען איצט שזין איז פראלעסאריאט דער אז

 פאליטישער כח, אינטעלעקעועלען ידיעות, זי.ינע טיט קלי״ין־בורזשואזיע
 מיט אריבער שטנוגט סאציאל״דעמאקראטיע די נאר אז ;רניפהייט

 דעמאקראטישע אלע בליקען היסטארישע איהרע פון ברי״יטקייט די
 וואם פארט״יען, אל?ו צועשען איינציגע די איו זי אז פארטעען;

 ארויסגעהענדיג פאליטיק, איהר פיהרט וועלכע אצונד, עקסיסטירען
 אדער דער פון ניט און הנחית ועסענשאפטליכע שטענדיגע פון

.:ט ע מאט יענעם אין אדער דעם אין שטימונג יענ?נר
 טעהר עטוואם נאך ד. ם. די אין אבער עסטרניך אין

 דע־ בורזשואזע הניפעל רעם רעכענען ניט מ׳זאל ווען :ם;ד פון
 די דארט זי אי! ,וויען אין "סאציאל־פאליטיקער" און מאקראטען

 גענענ־ איינציגע די ריכטיגער, פארטל, געגענווארטינע איינצינע
 אלע די .רעכענען זיך מ׳קען וועלכער טיט ,פארטני ווארטיגע
 ליבעראליזם בורזשואזען פון פארטני *ד! אויך ,פארטצען איבערינע

 צוליעב געזעהן, האבען מיר ווי ,צוגעשמירט זענען כלל, אין
 פערנא:־ פון אידעאל צוט ,טראדיציעם נאציאנאליסטישע ז״ערע

 אז ארויסגעווהלן, זיך האט מזרח־אייראפע גאנץ אין גענהי״יט.
 פון רעשטען די טיט אנ׳עק טאכע: אונפעררג איז בורזשואזיע די

 איבערגעגעבען זי האט אוטעטום אבסאלוטיזם, און פעאדאליזם
 געווען איז זי וועלכע אויפגאבען, היסטארישע די ד. ם. ד;ר

 אין ארוים דאס זיך ווייזט בעזונדצר נאר .לעזען צו בערופען
 די שטירצען צו אנשטאט פארטי״יען, בורזשואזע די וואו עסטרניך,

.בעפעסטינען צו זיי נאך שטרעבען ,חורבות אלטע
 שכרעבט וועלכד פארט״י, איינציגע די ד. ם. די איז דארט

 אין חעלכע און יסודות מאדערנע אויף מדינה די יען בו צו
 דער .רןכטונג דער אין ארבגיטען צו פעראינטערעסירט 1זעלבס

 אלע בי.י מחויב ניט דך פיהלט דך, רשטעהט פ ,פראלעטאריאט
 עסטרניך. איצטיגען פון גאנצקייט די פאר שטעהן צו אומשיטענדען

 דער פון אט?ןל ווערען הי_ינט וואלט עסטרייך די.יטש: די ווען
 פאר׳ן ניט געווען ניט היזק קנון עם וואלט ,אימפ::ריע דייטשער

 וועגען .ענטוויקלונג אלגעמנונער דער פאר ניט ,פראלעטאריאט
 ניטא גערעדט, אויבען האבען מיר ווי ,דאך איז אבער דעם
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 נאך־פיעל בעגעגענט עסטרייןד פון צוטץלונג די .טראכטען צו וואם
 פון חלוקה דן ס׳בעגעגענט וועלכע דן, חוץ א מניעות, אנדערע

 פאר עסטרכיך מאכען אייגעבען ניט זין־ ס׳וועט אויב .טירקיי
 ניט צוטץלונג, איהר צו ניט בריינגען עם וועט מדינה, מאדערנע

 אלאנג־ צו נאד נאציאנאליטעטען, איהרע פון בעפרייאונג דער צו
 קען פערהעלטנןסען פאלןטישע דן פון אבהענגיג .טויט זאמען

 אין נאד צייט, לאנגע וועניגער אדער מעהר א דויערען גסיסה דןזע
 געזעל־ דעם פון גאנג דעם אין אעכוב זיין דאס וועט אופנים אלע

 אלעמען פון מעהר און פראגרעס, פאליטישען און שאפטליכען
 האט פראלעטאריאט דער פראלעטאריאט. דער ליידען דערפון וועט

 וויאויך. אויסען, פון "השגחה׳ א צוהאפעןאויף וועניג האטפונקטאז־וי
 וואו לאגד, אין טען ארבץ צו שטרעבט ער אויבען. פון "השגחה" א

 אי[ אינטערעסען זיינע מיט בהסכם זי אומענדערען און לעבט ער
 אין זיך ער נויטיגט דעריבער געזעלשאפט. דער פון אינטערעסען דן

 די ווען ,דאמאלם נאר ווניל פראגע, נאצ. דעו־ פון לעזונג דער מיט
 נאציאנאליטע- פון מדינה א ווערעץ וועט "קרוינלענדער" פון מדינה

 צהאמען און שכנות אין לעבען אווטאגאם וועלען וועלכע טען,
 פון קלאסען־קאמפף דער ערשיינען קען דאמאלם נאר ארבץטען,

 זעלבסשטענדיג־ די .פארם געהעריגער דער אין פראלעטאריאט
 היינטיגען דעם פאר תנאי אנויטווענדיגער א? נאציע דער פון קניט

 נאר — פרטים אלע אין פריי זיין מוז פאלק דאס .קלאסען־-קאמפף
 ארויסטרעטען אימשטאנד זניז פראלעטאריאט דער וועט דאמאלם

 דער כלי־זין. גאנצען זיין מיט געגנער סאציאלען זי_ין געגען
 ענטוויקלונג אלזייטיגער און נארמאלער זי_ין צוליעב פראלעטאריאט

 וועניגער, ניט נאציע זי_ין פון זעלבסטשטענדיגקייט אין זיך נ־ויטיגט
 פערזאמלונגען פון פרניהייט און וואהל־רעכט אלגעמץנע אין איידער

.פרעסע און
 די ניט בעדניטעט אינטערנאציאנאליזם פראלעטארישער דער

 גלניכבע־ און פרייהניט די נאר נאציאנאליטעט, דער פון נאריראיגונג
 ארגאניזאציאנם- דיאיינציגע — נאציעם. דן פון רעכטיגונג

 שלום נאציאנאלען דעם צו יסוד א לעגען געקענט וואלט ם,רואם פאר
 ד. ם. עסטרנוכישער דער פון ארגאנהאציע דן איז ,עסטרייך אין
 אויף ,“מעגלי נאר איז עם וויפיל אויף אוי", זיך שטיצט לעצטע די
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 נאר־ ;לאנד פון צוטצלונג אדמןנןסטראטןווער עקסןסטןרענדער דער
 דך פון גרענצען די סותר זיינען גרענצען נאציאנאלע די וואו דארט,

 ערשטע די ארגאנהאציאנס־יסוד אלם דןענען לענדער" און ,.מלוכות
 שלעזיען ,בעהמען פון ד. ם. טשעסישע די .לעצטע די ניט און
 דך ארגאניזאציע, אלגעמי״ינע איין איצט שוין בןלדען מעהרען און

 געהערען שפראך דייטשער דער פון נעגענדען די אין חברים דייטשע
 דך די״יטש, רעדען לואס פאציאלןסטען, פון ארגאנהאציאן דער צו

וו. ז. א. ארגאנהאציעם פוילישע די צו שלעזיען אין חברים פוילישע
 ד. ם. עסטרייכישער ער ד פון פערטרעטונג אלגעמןינע "דן

 עקזעקוטיוו־קאמיטעטעןפון אין ארגאניזאציאנען דן פון זיך בילדעט
 דרום- און איטאליענישער ,פוילישער ,טשעכישער דייטשער דער

 דך פוץ איינע בפירוש זאגט אז־וי — ארגאניזאציעם" סלאווישער
 ארגאני־ ד. ס. עסטרייכישער אלגעמ:ןנער דער פון בעשטןמונגען

 יאחר. 1897 פון פארטי״יטאג וויענער אויפ׳ן ן;אנגענומ. זאציע,
 צוטי״ילונג דן נאר ניט דורכנעפןהרט פראקטיש ד. ם. דן האבען ובכן

 ארגאניזןרונג פעדעראטיווע דן אויך נאר הלקים, 2 א׳ויף בעהמען פון
 ראם ווןפיעל אויף ,שפראך־גרענצען דן לויט עסטרייך גאנץ פון

 נאציאנאלע ד. ס. בעזונדערע פון ענטווןקלוננ דן נעפאדערט האט
 דער סתירה קיין ניט איז דאם וויפןל אויף און ,ארגאניזאציעס

.לאנד פון צוטי״ילונג פאליטישער עקסיסטןרענדער
 זעצט וועלכע עסטרייך, אין פארטי״י איינציגע די איז ד. ם. דן

 אנדערע־ אלע אין אוי־ וון פראגע, נאציאנאלער דער פאראויסאיץ
 בעגרןג־ א נאר טאו/ הנינטיגען פון פראנראם א פשוט גןט פראנק
 אינטערעסען די מיט וון איין שטןטט וואס פראנראם, ברייטע דעטע,

 אינטערעסען דן מןט אויך י1אז ,מלוכה מאדערנער דער פון
 ארוים־ קען ד. ם. דן וואם כח, פון .נאציאן איינצינער יערער פון

 —זיך,צווועלען ווענדט בעגעגענט, זן וועלכע מניעות, דן פון ווניזען,
 אבגעשוואכט ווערען היפוכים נאציאנאלע די וועלען ווען און
־ .בעזןנם און

 ,אבשאצען צו שווער אה פרעמד דער פון מענשען א
 נאר ;פרט דעם אין האבען קאנען מיר האפנוננען א פאר וואם

 שווער איז ,עסטרגיך אין וואויהנט וואס ,פאלןטיקער א פאר אפילו
 ווי—פאליטיק אין ממנונג. אבעשטימטער צו ענין רעם אין קומען
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 אונערווארטעטע דאס אונגעריכטע, דאס שפיעלט — מלחמה אין
עסטרייך: אין וון יסע, גר א אז ניט ערגיץ נאד ראליע, אאונגעהויערע

 פערווירקליכט ווערט דא ,אונמעגליכע ראם פאסירט דא"
אונבעשרניבליכע" דאם

 איהר , לאנד אנ׳אבגעשטאנענע עקאנאמיש איי עסטרניך
 ארגאני- און בילדונג די אוץ ,שוואך ערך לפי איז כראלעטאריאט

 די חרך אבגעהאלטען זעהר ווערט פראלעטאריאט איהר פון זירונג
 אלץ דאס אויב נאר .היפוכים און פערשיעדענהניטען נאציאנאלע

 בעשאפט חסרון, אגדויסער ד. ם. דער פון ענטתיקלונג דער פאר איז
 מעגליך מאכען וועלכע מאמענטען, זניט, אנדער דער פון אבער, עם

 איידער וררקונג, פאליטישע אגרעסערע ד. ם. עסטרניכשער דער פאר
 געדאנק סאציאליסטישען פונ׳ם פערשפרניטונג דער ענטשפרעכט עס
ע איז היפוכים נאציאנאלע די צוליעב דוקא קלאסעךקאטפף. און
 ,ה. ד. , עסטרייך אין פארטיי ווירקליך־מאדערנע איינציגע די
 יעדען ביי מוזען יותרקונג, אפאליטישע ערווערבט זי נאר ו׳ר אז

 מדינה דער פון עלעמעגטען פראגרעסיווע אלע בעשלום ערנסטען
 זאלען מנינונגען זניערע ווייט ווי צוזאטען, איהר מיט אבשטימען

 טןטאיהר געהן אלע ,סאציאליסטישע די פון אונטערשגידען ניט ז!־ך
 מאדערנע איינצןגע די אלם .שטארקער זי מאכען האגד, אין האנד

 זניט איהר אויף בעשלום ותכטןגען יערען ביי זי האט פארטי״י
 מיט ריכטונג איין אין וחרקען וועלכע פאקטען, די פון לאגיק די

 צוניויפ- פעסט איז וועלכע אפארטיי, אלם סוף, צום און איהר.
 פראגראם, ברניטען און פיעלזייטןגען אקלארען טיט געבונדען
 קלנין־בורזשואזע שטיצלאזע און צורודערטע ח געגען זי שטעהט
 אפשר קענען וועלכע נאציאנאליטעטען, פערשיעדענע פון מאסען
 אריים היינט טרעשען זני וועלכען מןט היץ, און כה זעלבען מיט׳ן
 אג׳־ פאר נעהמען זיך מארגען ,געגנער נאציאנאלען דעם געגען

 ברנינגען וועטניט קאמפף נאציאנאלער דער אויב שונא, רעאנד

.ישועה ערווארטעטע די
 .פאראויסזעהן ניט מען קען קלנין־בןרגער די פון כונות די

 דער געווען איז צןלע אין גימנאזיע די ווען ,יקרצו יאהר 2 מיט
 בורזשואזע די צווישען מחלוקת נאציאנאלע פוץ אביעקט איינציגער

 ניגע**א^ חוץ א אז ,מי״ינען געקענט מען האט ,פארלאטענטאריער



 צום אינטערעם טיעפען קיין ניט ק:ןנער מעהר האט חברה־לניט
 היבש א—מלחמה די האט נאכט איין פאר . קאמפף נאציאנאלען

 *אונגע א געקראגען — זיף׳ בעגעהן באדעני׳ם צולןעב טאקע ביסעל
 ,ווייטער אפשר זן קען נאבט אען פאר און כדן, גרויסען הויער
זניט. א אן אבטרעטען ,וויילע איין אויף חאטש

 פון כה רעם מאכען וועלכע ,מאמענטען אלץ זענען דאם
 וואלט עם איידער גרעסער, פיעל עסטרניך ואין ד. ם. דער

 איהר פון ענטוויקלונג און קראפט דער לויט זיין געדארפט
 היפוכים נאציאנאלע די אויב .פראלעטאריאט בעוואוסטזיניגעץ

 עסכרייכןשער ער ד פון ענטוויקלונג די שווערער פיעל מאכען
 די—צוהילף זניט אנדער דער פון דערפאר איהר קומט ,ד. ם.

 דער , איהר — , שלם נאציאנאלען א אויפצושטעלען .נויטיגקניט
 די האט אזוי פונקט שלום. דאזיגען רעם פון פארטני איינציגער
 מלוכה־ דער פון צענטראליזירונג די פערנןכטען צו שטרעבונג

 איינציגע אלם , ד. ם. דן געמאכט גערמאניע אין מאכט
 וואלט דאם איידער שטארקער, אפפאזיצןאנם־פארט״י, ערנסטע

 עקאנאמישער דער פון ותרקונג איין דער צולןעב נעווען
.קלאסען־קאטפת בר״טען דעם און ענטוקיקלונג

 פיעל ד. ם. די מוז שלום פאר׳ין ארבגיט איהר אין
 וואהל־רעכט, דאס מניעות. קינסטליך־געשאפענע פון ליידען

 איינפיהרען דורכ׳ן געווארען פערבעסערט עטוואם נאר אי! יואם
 עלעמענטעו, אגרארע קלגיךבורזשואזע די ניט קוריע, פינפטע דן
 זיך ווייזט עם וועלכע אין עלעמענטען, דן אקוראט ה., ר.

 נאציאנאלער דער און היפוכים נאציאנאלע די ארוים בולט
פון אויסבעסערונג דן .וואהל-זכיות שורה אגאנצע גייץ,

 *וואהל אלע פון פערניכטונג דן , וואהל״רעכט איצטינען
 וואלט אלעמען, פאר וואהלירעכט גלייכע דורך פריווילעגיעם

 שלום(, נאציאנאלען צום ברגינגען דןרעקט ניט )אויב נעקענט
 און שלום נאציאנאלען פון עלעמענטען די פערשטארקען היבש

אנר״יצונג. נאציאנאלע די מאכען שווערער בעדייטענד
 אויךמיט־ געקענט וואלט וואהל־רעכט דירעקטע גלניכע, אלג.

 פראווינ־ און קאנסטיטוציאנעלע אלע בטל״ווערעץ ס׳זאלען •ז׳וןרקען,
 י פארט דעספאלראלען אבשוואכען וואהל-רעכט, אין חלוקים ציעלע
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 לעזונג פעסטער היינטיגער י^דער וועג אין שטעהט וואם קולא״ירם,
 אלג., איינפיהרען דאם וואלט ;ין, דעם אין פראגע. נאצ. ער ד פון

.שלום נאציאנאלען צום אטראט געווען וואהל־רעכט גלייכע
 גאנצע א דורך רעגירט צייט היינטיגער ביי ווערט עסטרייך

 קאנסט-טוציע עסטרייכשע די ;מלוכה־איבערקעהרעניסען סעריע
 .זכי פערענטפערען צו פאראנראף בעזונדער א אפילו עגטהאלט

 זאל וועלכע בליק, ברכיטען א טיט רענירונג העלדענמוטיגע א
 וואקלענדיגען איצטיגען דעם פון אסוף מאכען אנ׳אמת א.יף וועלען

 קיין ארעוואלוציע חוץ זעהט זי אויב געדארפט, האט צושטאנד,
 צו פאראנראף טען* 14 מיט׳ן זיך בענוצען ניט, אויסוועג אנדער

 נכיע יף א מדינה די אוועקשטעלען כדי רעוואלוציע, *ווירקליכע א
 גלייכע אלג. דאם — איז הויפט־יסוד ער ד וועלכע פון יסודות,

 בעשאפען פראוענץ־גרענצען, פעאדאלע די זיק מבטל וואהל^רעכט,
.פראוועצען נאציאנאלע נייע,

 טהע־ רעוואלוציאנערע מין אזא ערווארטען אבער קען ווער
 נסיונות ראתקאלע קי_ין ניט מיעסטער. עסטרכיכישען א פון טיגנךיט

 פעלד דאם פריי מאכען וועלכע שטאטם־מענער, ווייטדכטיגע פון
 פוקסען־ דעם נאר זיי, בכי מיר נעפינען טהעטיגקייט, אברייטע פאר
 און מנוחה ז״יער וועגען נור זארגען וועלכע ,בעאמטע פון שכל

 די ארבייט. ארט אנגענעהמער קיין ניט פון ווערען פטור ווילען
 צו ניט לחלוטין העלפען ברויכען, עי וועלכע איבערקעהרעניסען,

 נאך דערווייטערען עי אדרבה, קניפעל, דעם פלאנטערן פונאנדער
.פונאנדערפלאנטערן אם ד

 שלכיעק א מיט בעדעקט און אונבעקאנט אזוי ניט אין זאך ק״ן
 די וואם מדינוו/ פארהאן ס׳איז . עסטרייך פון צוקונפט דן ווי

 טארערנע אויף זיך שטעלען דערלאזען ניט עי האבען אומשטענדען
 אזא .טויט לאנגזאמען א אויף פער׳משפט זענען עי און ,יסודות
 עסטרייך מען דארף טירקיי. אויך אין אזא פוילען, געווען אין מדינה

 מען קען קלאסען הערשענדע איהרע פון ? זכי צו רעכענען צו אויך
 די ווירערשטעהן בכח זיין זאל וואם ,אזעלכעם ערווארטען ניט

 מדינה דער פון צוקונפט די .טענדענצען לעבענם־שטערענדע
 איצטיגע ביי . סאציאל־דעמאקראטיע ער ד פון עךפונ׳סכח רוענדט

פארטכי, די רעוואלוציאנהם איהר צוליעב ע איז אומשטאנדען
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 נעוואלט א נאד מדינה. דער פון עקםיסטענץ די איין האלט *ועלכע
 רעגירונגס־םןסטעם עקםיסטירענדען דעם פון אוטענדערוגג טהעטיגע

 ציהען נאד ניט פעהיג ,ה. ד. לעבענס־פעהןג, עסטרייך מאכען קעץ
 ענטווןקלונג. צו פעהיג נאד ,טירקיי וון לעבען, דאם אין עם ווי
 וועגען מען קען ,קלינגען ניט זאל ראם משונה ווי ,זין רעם אין

 ווערטער, זעלבע דן זאנען ם.יד. רעוואלוציאנערער ריויטער, דער
 האלב־הונרערט א מיט נרילפארצער געזאגט האט עם וועלכע

 דעם ,רעאקציע שווארץ־ינעלער דער פון העלר דעם צוריק יאהר
י עסטרניך אה מחנה דיין אין :ראדעצקי גענעראל


