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„<£е Ьііг(1е (сіп Зад осгдгЬсп, ап Ьст Ьсг іипдс ОНспіф пігіїі тіпЬ«?!спв
«остіііаяв пяЬ аЬепЬв іс сіле ЄілпЬс Іалд ІасрегНф цсїфпіі шігЬ, ІшЬ дшаг
іл ісЬсг ««* ооп ®^ос( ипВ їигпсн. фіссЬсі Ьяг( ЬфпЬесе сіл @росі піфі
иссдсйсп шсгЬсІ:, Ьсг іп Ьсп Яядся пал десаЬе Іс1)г аісісп „35 о 11 і ( ф с л"
а(в сої) ипЬ ияюйсЬід дШ: Ьаз -Зогсп. вз НІ ипдІаиЬІіф, шав (ііг (аііфе
•ІЧсіпяпдсп ЬаІлЬсс іп Ьсп „®І-1<іІЬсісп"Ігсі|еп осгЬгсііс» |іпЬ. Фон все іллдс
Ш2сп{ф (Сфісп Ісглі шпЬ рф Ьапп ІІсгитраІІЙ, яііі аів [с1Ь((псг(іііпЬІіф ппЬ
сі)гслюсг|, Ьа| сг аЬсг ЬоІІ. Ьа§ їоИ <о^ (сів! ЗДогит? Єз діЬі Ісілсл &\>агі,
Ьсс гоіо Ьісїсг Ьсп Япдгі((вдсі(( іп дісіфст Жобс {іігЬІті, ЬІі^ІфпсПс ЄІІІ-
ігіІ(ІІМ><І!' оссіалді, Ься Йоірсг ди На41сгпс« вс(фтсіЬідІсіі сгаісі)*. Єб І|ї
ліфі Іо^гс, шслп дші'і іяпде ЗКепіфеп сіпс ЯНсіплпдввсІїфісЬспІісіі тіі Ьсл
,\іиі(1сп аяв(сфіся аів тіі сіяст де|фіі((сясп 5»іій йіісп. бв і (І аиф піф'
ІІпсЬІсІ, тспл сіл ЗІпдсдгНІспсг рф [сіпсв Ипдгсі{с<« тіі Ьсс 5аи[| ссюсфИ,
Гіаіі Ьа»аязпІая(сп ппЬ паф еіяст ЗфиАяІапл дії (фссіся. Яос аНст оЬІІ,
Ьсс іиядї, дс(япЬс ЙпаЬс (оіі аяф @ф(адс сгісадсл Ісспсл. 3)вв тад іп Ьсп
Япдсп пп(сссс (Ісяіідсп бсійсвіатргес паііісііф аіз шііЬ сс[фсілся. Фоф І)а(
Ьсс н о 11 і І й) >' £ І а а І сЬсп піфі Ьіс -ЗІпїпаЬс, сіпс Яоіопіс (сісЬіатсс
Я[і^сісп ппЬ іосрссііфес ®сдспссаісл ал(«яіііфісп. Яіфі іт сІ)сЬасгп @))іе6-
їіі ісдсс вЬсс Ьсс іядсяЬ^атся, аііся Зялдісс {їс^і сс (сіп Леяіф^сіізііїсаі,
іспЬссп іп Ьсс іго&ідсп фсгіосрссяяд тііппііфсс вса(і ппЬ іп ЗДсіЬсгя, Ьіс
юісЬсс йИаплсс дя» Йсіі дії Ьсіпдся осстс'дсп.

со і[і йЬсс^аярі Ьсс брасі піфі піч Ьади Ьо, Ьсп сіп.кіясп ()ас{, дсшапЬі
ІшЬ Ііі1)п ;п тафея, (алЬссп сс (оіі аиф аЬ|£сіея ппЬ 1сі>гсп ІІлЬіІЬсп
;я ссісадсп.

ЖигЬс ипіссс дс(птіс дсі|іідс ОЬссіфіфі сіп|і ніфі (а аив(фІіс61іф іп
иасясЬтсп •ЯІІТІапЬвІсІІсся ссдодсл юасЬся (сіл/ і)й|(с |іс ап @ісПс ЬІ'Псн
Ьясфдс^сяЬв «агсл дсіссяі, |а шасе сіле Ь е й і Т ф с Ясоаіиііоп лап З"
ІІаІІсгп, 3)с[ссісяссп ІшЬ а^пііфст всГшЬсІ піетаів твдііф дсшс^сп."

(«яв $НІес, „Жсіп Йатр?-.)

ЯКИ Ьіе[егІ Жогіеп зеіді ипз Ьег 5"1)гег оиз Ьет дго^еп ©ебіеі
Ьег ЙеіЬезйЬипдеп еіпеп брогі, Ьег гоіе !еіп опіхгег 6е^а()ідІ іЦ,
Ьеп ЗидепЬІіфеп зит ї)аг(еп, еп^фІо((епеп, еіп[ай6егеіІеп ЙеЬепз=
!атр|ег зи егзіе^еп. ®еюі§ діЬі ез ^еиіе поф 2Неп[феп, Ьіе Ьеп
ІВо£[рогі іп 25аи[ф ипЬ Йодеп аЬІеІ)пеп, Ьо |іе іп \\)т піфіз оп=
Ьегез Щеп, аІ5 еіп їіпп(о{ез, го^ез ЗпеіпапЬег{фІадеп. дйг апЬеге
гоіеЬег і[і ег пиг Ьег брогі Ьез фгоіеіеп, Ьагит еіпез {иШоіегїеп
Шіеп^феп ипгойгЬід,

%еігафіеп тіг ипз Ьег=
агііде 1Ігіеі(епЬе сіпігті
депаиег. ©ешоІ)п(іф[тЬ
ез ооп ЖаНІг аиз тіі
юепід ?атр^егі[феп (Еі=
деп[фа(іеп де(едпеіе
ЗЙеп[ф*п, Ьіе іп^оіде
іІ)гег (ее(і[феп ооег деі=
[Іідеп ^еттипдеп Ьеп
33о£|рогі іт ©гипЬе де»
поттеп пиг аиз Япд[1
оог (фтег,5()о(ІІ'п 6фІа=
деп а(ІІеІ)ІІеп. ЗВаз [оі-
Іеп Ьіе[е Ш2еп[феп аиф
тіі Ьет Во£е
деп, |йг ре і(і еіп

ііопеїіег
Ьеп топ ооп еіпет
диіеп *рІа^ іт
Ьеі ігдепЬеіпег
ип[<а((ипд депаи [о диі,
Зит тіпЬеЦеп аЬег де=
^а^г!о(ег оег|рйгі. 2Віе
гоепід рф
раЬадодеп, Ьіе
Ьет Жо{(рогі іеЬеп іп=

•ЯгЬсЦ, от



пегеп 2Вег* аИргафеп ипЬ фп пиг аіз (ЕгзіеЬипд зиг !Ко()еіі Ьеи=
*е*еп, {іф ті* Ьіе(ег ЙеіЬезйЬипд Ье(фа(*ід* (>аЬеп, Ьегоеі(* Ьіе їа*=
(афе, Ьа(? (іе еіпе ег(1агг*е 6фи1аи((іф*зЬе{)бгЬе, Ьіе [іф аи{ еіпеп
оог(іп*(ІиШфеп (ЕПа(з оег(1еі(іе, іп фгег 2Іп(іф* ипіег(*й&*еп. Йот
Зп*еЦе(*ие1Іеп ипЬ Ьег 6фи(е аЬдеІеІ)п*, гойге Ьег ЗЗо£ІрогІ аіб
С£гзіеІ)ипдбті**еІ [йг еіп готтепЬез Гатр(егі(фе5 ©е(фІефі Іапд(і
іп 2>еи*(ф(апЬ пиг еіп 35едгі(( оот ф6геп(адеп, гоепп (іф піф* Ьег
Гатр(егі(ф де[иІІЬе, еіп(афе, тії ЬеіЬеп г5"6еп іп Ьег ЖМПфгеіі
(іеІ)епЬе Шїеп(ф, Ьет Ьег ЙеЬепегатрУ (фоп іп (гіі1>е(1ег ЗидепЬ аиТ
Ьег біігп де(фгіеЬеп (*апЬ, (еіпег апдепоттеп ипЬ (ііг (еіпе ЗЕ8еі*ег=
епігоШипд фіопіегЬіеп(*е де!еі(іеі 1>а**е. Й5 гоаг (йг Ьіе вег=
дапдепе Зеіі *ПРІ(Ф ипЬ (йг ипв ЬеІеІдепЬ, Ьав Ьіе гатр(егі(фе
ЗидепЬ оог аііет іп Ьеп ипіег(*еп бфіфіеп (а^, гоаІ)гепЬ іп Ьеп
апдеї}аф(і}феп ЙапЬегп Ьег ©рогі ооп Ьеп і)оф(фиІеп аиздіпд.

ЇВеігафіеп тіг Ьоф еіпіпаї Ьеп 5аи(ігатр( оот ®е(іф*5юіпІеІ
Іепег, (йг Ьіе ег (Їпп1о(е5 ЇКаи(еп ипЬ (Їгзіе1)ипд зит ЇКогоЬпіит
ЬеЬеиіег. 2Віе оегігаді (іф Ьіе(е 2Іп(іфі тії апЬегеп Яатр((рогі=
агіеп, гоіе з. 25- тіі 8еф*еп? Йеіпет Жепіфеп гоігЬ ез еіп(а!(еп.

а(5 Ш1)--
і)еіІ зи Ьезеіф--
ІкчІ, ипЬ Ьоф і(1
ЗЗоуеп ІІІФІ5 ап=
Ьегез аГз Зефіеп
ті* Ьеп Даи(іеп.

Зеп Ьеп
Ьеп (іаіі (Ве(іф(5°

ипЬ 33ги(і=
(еЬідІіф Ьіе

Ьі({деро[(*ег(еп

(еіпег Зедпегг
оог гбгрегііфеп
бфаЬеп. Віє
етр(іпЬ(іф(іе
біеііе іт ®е(їф4
і(і Ьа5 Й'іпп, ипЬ
іп Ьіе(ег 5Кіф=
іипд 1)іп Ьетеді
(іф аиф Ьег 6*0(5
ипЬ піфі зчг
31а(е. ®еюі| даЬ
ев Ьеі еіпет 1)агіеп 64гаи§ &теіег ипгеіп (фїадепЬег Йатр(ег
(фоп еіпта( еіпеп 91а(епЬеіп6гиф. 2оф Ьіе(ее і(і піф{ Ьег ШгипЬ,
гоев^аіб Ьіе ©едпег Ьев 58о£епз Ьіе(еп брогі аЬГе(>пеп. Зйг («
аііеігі депйді Ьіе Ха((афе, Ьан тап (іф Ьет ®едпег (іеКеп ти(і
ипЬ Ьа§ Ьіе(ег піфі юеІ)гГог |(і!1 1)ЙІ*, (опЬегп шіЬег(ф(аді, ит Ьет
Заи(1!атр( пиг Ьіе егЬепШф(1еп Йегіе^ипдеп ипіегзи(фіеЬеп.

ї)оф Ьег 2$ог(рогі таг(фіегі ипЬ Іа%1 (іф ооп еіп рааг Іапіеп
ипЬ фа(еп(й(5еп піф* теї>г аи((>аИеп. 2)ег ЗидепЬ і(* Ьег Жег* Ьез
ІВогепз (фоп Іапд(* (Іаг. ^оіізеі, феег ипЬ ЗКагіпе ЬаЬеп і*)п е6еп=
(аііз а(з гоіфНд(*ез ШІНіеІ зиг ЙбгрегегШфНдипд егГаппі ипЬ аиф
Ьіе(еп брог* пебеп апЬегеп брогіагіеп аіз оойшегіід іп Ьеп
5)іеп(*рГап аи(депоттеп. — 2)іе 5їатр(ег Ьег Зїеюедипд, 62Ї ипЬ
66 ЬіГЬеп фге ШІид(іеЬег іт 18о£еп аиз ипЬ оегап(іа!*еп Йатр(е



ипЬ їитіеге. 2)аті{ абег піфі депид, Ьіе вег(іаиЬіеп, Ьеп
(рогі афІепЬеп 2Шеп Ьег 6фиІаи(?іфівЬеІ)огЬе {іпЬ іп Ьсп $аріег=
ЕогЬ дегоапЬегі. феиіе Ьаг{ епЬПф Ьигф (Егіаіз Ьез їКеіфзтіпі^егз
?ііг (Егзіе1)апд іп Ьеп ©фиіеп ЗЗоуипіеггіфі егіеіК шегЬеп, (огоеіі
де{фийе Йгоре рогїщпЬеп |іпЬ. 2Ме(ег <ЕгІа& ЬеЬеиіеі |йг Ьеп

6фиЬїигп= ипЬ ЄрогЬ
Щгег піфіз апЬегез,
аіз рФ [фІеипідЦ тіі
Ьег ЗКе^оЬі! Ьез 9аи[і=
Гатрїев оегігаиі $и
тафеп, Ьепп Ьіе і>еиііде
ЗидепЬ і(і еіпе апЬеге,
|іе і[і Гатр^егі|ф еіп=

ипЬ |огЬегі

всІйпЬеІои? віЬІ Ьет ї?о£сг ЯизЬаисг ипЬ

Єфиішід |йг Ьеп .Чатр(, ит Ьигф і()п зи ИЙйппегп
гоофіеп, Ьіе піфі оот ег[іеп ШпЬ(іо$ итдешеі)і шегЬеп, дапде
ЗВІаппег, Ьіе іп Ьег Саде {іпЬ, Ьет ЗЗаіегІапЬ іп Є!>ге ипЬ Ігеие
ди Ьіепеп.

ІшЬ

2їо£еп {(еі^і ^ефіеп, і(і дефіеп ті* Ьеп ЗішЦеп ипь ег^огЬегі
д(еіф Ьет @еф(еп ЬІі^фпсЦе ІВегоедипдеп ипЬ УїоаГІіоп іт 2Іп=
дгі[[ ипЬ іп Ьег !ВегіеіЬідипд. Йоуеп пеппі Ьег 2Ітегі!апег „|ід^іеп"
Ьаз 1)еі[з4 !атр[еп, Іатр^еп ооп Ьег ег[іеп Ьіз зиг ІеЬ*еп 6е!ипЬе,
|іедеп тіі Ьет &п\а1& аііег ЗНіНеї аи| Ьет !йгзе[іеп ЗВед.

3$о£еп і(і аЬеГ аиф їотЬіпіегІе ЙеіфіафІеН?, іп Ьег 8аи|,
©ргипд, ©іо{5, ©фГад ипЬ 2Виг( }іф ЬаиегпЬ аЬІо(еп. Віє Йаи{=
агЬеіі |еЬег ІКипЬе, Ьіе ^огіде^І Ьигф біб&е, ©фіаде ипЬ
Зюі(феп|ригІ9 (бргіпіз) ипіегЬгофеп шігЬ, і)аі Ьаз Хетро еіпег
9ЛШеІ[1гесїе, Ьіе ©фіадбетедипдеп [іпЬ піфіз апЬегез аїз тіі
воііет $бгрегеіп|ай Ьигфде[йІ)гіе бй^е, ©фіаде ипЬ 2Вйф, пиг
тії Ьет ІІпіег(фіеЬ, Ьа|з |іе аи( еіп $іеІ дегіфіеі }іпЬ, ипЬ, Ьа
^іег {іф з»еі Ш1еп(феп ти Ьег|еІ6еп 2ІЬрф£ дедепйЬег[1е^еп, о[і
Ьег анде^е^іе ©фГад іп(о!де еіпез ©едепапдгі^ез (фоп іт 2Іп[а*5,
]а о^ (одаг поф !игз оог Ьет 3'«І зчгйа'депоттеп гоегЬеп ти^.
Вег ті4 Ьет 91еп> Ьез Зефіегз аивде(ІаМе{е ШДОеІ Ье(і^і Ьіе {бгрег=



»ос ЗШиеП)апЬ{ІІой)ЄпЬгііс[кп

Гіфе 2>игфЬіІЬипд еіпез 3^пК>тр{ег5, Ье|{еп ай{еШд д!еіф=
Іпа'&ід ЬигфдеЬіІЬеіе ЗКизІиІаіиг ЄфпеЦ!га|і ипЬ 21ибЬоиег оет-
гаі. 2)игф Ьеп {огіІаи{епЬ [іф гоіеЬегЬоІепоеп 5Веф[еІ ооп 2Іпдгі({
ипЬ ЖегіеіЬідипд, Ьег еіпе {фпеїіе Єраппипд ипЬ 2ІЬ[раппипд Ьег
ЗЙизЕеІ ЬеЬіпді, їбппеп Ьіе(е пиг Ьіе зиг [фпейїга^ідеп, б?опо=
Іпііфеп ЗІгЬеіІ егзодепеп, Іапдеп, де(фтеіЬідеп ипЬ ІоЛегеп ЗНизМ
Ьез 5ефіегз ипЬ 2еіфіоІ)Йеіеп {еіп. 2)іе Іаи{епЬеп ©раппипдеп
ипЬ Ш[ратшпдеп Ьег дго^еп ЗИизГеїдгирреп епііа^іеп Ьае фегз
ипо оег!)іпЬегп Ьатіі Ьіе іт брогі (п і)йи[ід Ьигф йЬегтабіде
еіп|еі1іде !8е(а(шпдеп ипЬ ?рге[|ипдеп оогЕоттепЬе і)егзеггоеі(е=
гипд. 2)іе |іф ЯипЬе ит ІЯипЬе юіеЬег()оІепЬе 8аи[агЬеіІ іт

ооп Ипдгі[{ ипЬ ЗЗегіеіЬідипд ипЬ Ьіе ЬаЬигф ЬеЬіпдіе
Штипд діЬі Ьет аЗо?ег еіп Йипдеп^аПипдзоегтодеп, Ьаз

{іф тії Ьет Йипдепвоїитеп еіпев їКІІЬегеге гооДО те)"|еп Гапп.
біпег Ьег фаирітегіе Ьее 25о£епе {йг Ьіе Ібгрегііфе (Егзіе^ипд

аЬег Ііеді іп Ьег 2ГЬюепЬипд Ьег етр[іпЬНфеп Іге|{ег оЬег, юо

8

{оіфез піфі тодііф, 6ф(аде тіі: Ьет ©Іеіфтиі еіпез дапзеп
Шїаппеб І>іпзипеІ)теп. І)ет 21тегіїстег деЬй()г( Ьае
Ьіе аііе епдП{фе бфиіе, Йо^еп ои[ 3)і{іапз, Ьіе іттег теІ>г
еіедапіеп 6феіп(ефіеп тигЬе ипЬ Ьеі Ьет еіп ЗМеЬег[фІад Іаит
поф иогГат, Ьигф Ьеп „{ і д 1) і", Ь. \). г й сї {і ф І е І о {е п
й а т р і Ь и г ф 6 ф І а д а и 5 і а и { ф ипіег ©іп[о^ Ьег еідепеп
рІІчМФегІ фіШе ипЬ Ьег Зіизпи^ипд Ьез „і п { і д \) і і п д", Ь е е
Й о т р ( е 5 ат Ш і а п п пеи ЬеІеЬі з" 1>оЬеп. Жоуеп, {о юіе шіг
еа 1>еиіе |е!)еп, Ьигф |еіпе ЗВапЬІипд рот ^ипПЬо&п зит
„{ і д і) І е п", з и т Й а т р ^ е п ооп Ьег е г { і е п Ь і з з и г

І е 4 ? і е п © е ( и п Ь е , зп)ге?|ТІ''§ід іп {еіпег ЗІпюепЬипд ои{
Еі|іапз, і)аІЬЬі{іапз оЬег 9ІаІ)?атр{ ои{ Ьеп Шедпег еіпд«[іеІІі, і{і
Ьаті* юіеЬег Ьіе ооіітегііде Ййтр[ег{фиІипд дегоогЬеп. ^агіе іт
®еЬеп (бф(ад^агіе) еггеіфі тап оІ)пе теі^егег ап Ьеп 6ф(ад=
дегаіеп, оЬег ^агіе іт Зїеітіеп (еідепе $)'агіе) Ьигф І>ог[іфіідег
Сіп{іі()геп Ьеб Ьигф (бгрегііфе ипЬ |ееіі(фе ^еттипдеп Ье^іп=
Ьегіеп 2Іп(ііпдег5 іп Ьіе ©еІ)еітпіЯе Ьег ЙО£Їип{і. 2)ег ооп
аиз Ьгаи[дапдегі[ф оегапіадіе,
іпіеііідепіе Ш2еп[ф Ьгаифі еЬеп*
[оюепід еіпе 9Лиі|фиІипд тіе
Ьег іт ЬоиегпЬеп Йатр{ тіі
Ьег Зїаіиг {>агі дегоогЬепе 11г=
теп(ф. Ваг аЬег ігі{{1 {йг
еіпеп дго^еп £еіГ ип{егег
ЗидепЬ піфі зи- 2)апоф шігЬ
Ьег оег}іапЬпібОо(Іе 2еІ)Гег (еіп
ІІЬипдзргодгатт аи{зиЬаиеп
І;аЬеп ипЬ ЬаЬеі Йеі[іипде=
{фшафе Ье{опоеге Ьегйс!}іфіі=
деп. 2)игф Ьіе оогЬегеііепЬе
ЗІгЬеіі іп Ьег ©г)тпа{1і{, ап Ьеп
Єфіаддегйіеп {ошіе Ьигф Ьіе
депаие 2Іптеі[ипд іп Ьег
пегогЬеіі, Ьіе іт
21и{6аи бфгііі
Ьигфдепоттеп гоігЬ ипЬ Ьеі
Ьег |ііг Ьеп бфіад аиф Ьіе Ье= бІапЬідс ?ІгЬсі{ ап Ьеп (Восаісп сг-



іге^епЬеп 2ВеЬ,гагіеп деШ гоегЬеп, ігоіпіегі {іф Ьег ЇФИК етр=
їіпЬНфе Кбгрег тії Ьег $е\і еіпеп ШїизГеІрапзег оп, Ьег {іф де=
иіІ)[5птвід Ьеіт 2Іи(іге^ел Ьег ЄфИде {раппі ипЬ (о Ьеп Ьигф
Ьіе ОЬипдеп іттег Ь,агіег юегЬепЬел бфїад Ьез йЬипдзрагіпегз
иіте гоеНегез аІІ5І)Ш. ЗВелп аи| Ьіе(е УМ Йеі(1ипдз(фгоафе Ьигф
Оіе 5Во£[фи(е піфі дегаЬе зи -Т)с(Ьоп егзодеп шегЬеп, [о детбЬ,пеп
[іе (іф Ьоф ()іегЬеі ап Ьеп Маілр[ ипЬ Іегисп і1;ге ^еттилдел
Іпеі(!егп. 53іе(е 9ЇО£епЬеп, Ьеі Ьепеп Ьег (е^ІепЬе Йатр{деі[{ Ьигф
еіп Ш!сІ)г ап @еі)ігп ег[е^і шігЬ, еідпел |іф деюб^пііф Ьіе ЗВе()г-
Ьеюедипдеп ипЬ фагаЬел (фпеїіег ап аіе Ьіе феі&їрогпе тіі іі6ег=
[фаитепЬет Хетро. Зііе апдгеі^епЬ, (еЬе Віб^е реіпііфр оег=
теіЬепЬ, \а\і іттег аи| Ьет КйЛзид, (іпЬ (іе Ьіе де{аІ)гПфї*еп
ЖіЬеффег.

ІШаз ЬеЬеиіеі аЬег Ьаг- (еіп[іе ипЬ оіе([еіНд[іе ^апЬшег($з^ид іп
Ьег ^апЬ еіпев ЄШтрегб о()пе де|(аІіепЬе «га[1 ипЬ ЙІлр|іпЬеп,
таз ліі&еп аііе ЬигфЬгаіпіейеп ЗКизСеІ, го«пп {іе іт гіфіідеп

Фаз біійісп поф сі

Тсг ЗсІииЬоп» віЬІ Гсіиспі
па іп Ьег ї»он[с -Лн.

ШСІ[ІІП(ІГП

10
Зт йатр?

21идепЬПГЇ піфітшт
І іл ЇВегоедипд

гоегЬеп Іоп=
пеп. — 21иф 1)іег
деЬ,і Ьіе деі[ііде
бфиіилд тії Ьег
(бгрегПфел і)апЬ іп
фопЬ. Х>ег ШІЛ Ьез
йЬепЬеп, уіег^і ип=
ги!)ід ипЬ
гоігЬ тіі Ьег
іттег гиЬ,ідег ипЬ
[еІ)епЬег, Ьіе зиіе^і
гоепіде бе(ипЬел
Ьег Йеобафіепз де=
пйдеп, ит Ьав Йбп=
пеп ипЬ ЗВоІІеп Ьез
©едпеге Пат ди ег=
Іеппеп. їаМі{ф Ьел=
!еп ипЬ І)апЬеІп ііі
аиг|[ф[аддеЬепЬ |иг
Ьеп ©іед. Юіе{е

Ьез ЬН^{фле11еп Вепїепз ипЬ ^алЬеІпз, ЬеЬілдІ Ьигф
Ьіе (Еіп^ІеІІипд Ьег еідепеп Ш5е()Г ипЬ Вигф^іфгипд Ьез ©едеп=
апдгі(?з, їіпЬ еіп @е()ігпІгаіпіпд, гоіе гоіг ез 1)бф(4еП5 поф Ьеіт
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Зефіеп (іпЬеп. йег іт бріеі (еіпег 5?гН(Іе тії Ьет д!еіфде(іппіеп
ЯотегоЬеп [іф Іпе((епЬе Ш1еп(ф §аі Ьеп Ьигф ЗЬіЩаііоп ипЬ
йбегГиЙиг оегГогепеп Йатр(іп(1йШ гоіеЬегде(ипЬеп. 2)ег Ьигф
Ьіе ІКедеїп Ьез г*аи(іїатр(ез $иг апрпЬідеп ®атр(ез(й1)гипд ег=
Зодепе 9Неп(ф гоігЬ (іф Ьіе(е 21п(іапЬідгеіі аиф іт Йебеп зи 6е=
шаі)іччі шіі'іеп ипЬ аиф Ьа |еЬе ип(аиЬеге Яатр(е5(йІ;гипд аЬ-
ГеІ)пеп, ег шігЬ Ьеп і^т деі(Нд оЬег (бгрегііф піфі: дегоаф{епеп
Шііітепіфеп депаи (о афіеп юіе (еіпеп іт Кіпд іп ®{»геп ипіег'
(едепеп Шедпег.

^ОГ<п Ніг ІсЬсплапп!

бо де[а1)гГіф Ьіе(ег брог^, оот еіпез
аие Ьеігафіеі, аиз=
(е{)еп тад, (о діЬі
ев Ьоф гоо()1 Геіпеп
еіпідегта^еп пог=
таїдеЬаиіеп Шіеп=
(феп, Ьег Ьіе(еп
©рогі піфі Ьеігеі»
Ьеп !опп!е.
і(1 ез піф4
таппз бафе, оог
ЗгеипЬеп ипЬ Я3е=
Іаппіеп о((епіІіф іт

1)аиои зи шегЬеп.
Воуеп аГз геіпег
Катр((рог( і(( бафе
Ьег Іатр(егі(ф еіп=
де(іеШеп ЗидепЬ,
2$о£еп аіз геіпе
йеШезйЬипд аЬег
Гбппіе І'еЬегтапп
ЬеігеіЬеп. $)\ег (аііеп

ЗїоІІ) сіпс 9НІІІІІІС ЬІ5
шт Яатр{ГфШ§] Фпа

шігЬ І)сгаопсЬсп

1

(Йгсфеп)

аііе ^агіеп йез геіпеп Яатр(Ьо£епз шед. ®іп ОІіеЬег(фІад, гоіе
йЬегЬаирі еіп 1>агіег ©фіад, гоігЬ аизде(фаІіеІ Ьеіт ЦЬеп тії
еіпет д(еіфде(іппіеп *$атІпег. ЇЇіе ИгЬеіі ап Ьеп ©егаіеп оегігаді
еЬеп(аІІ5 іеЬег ЦЬепЬе. 5)а(йг аЬег І)аЬеп шіг еіпе ЙеіЬезйЬипд,
Ьіе іеЬет брогНег Ьигф Ьіе Щіе[(еііід?еії Ьег Шеюедипд (Егдапзипд
ипЬ Зіиздіеіф |йг (еіпеп <5резіаІ(рог1 діЬі. 2)ег Йеіфіафіеі (апп
їеіп дапзез Жіпіегігаіпіпд аи( 23оі;еп шп(4еІІеп. Вег ©ріеіег,
МиЬегег, бфгоегафіеі и(го. (іпЬеі іп Ьіе(ег 21гі Ьег ЙеіЬезйЬипд а(І
Ьаз, та* фт іп (еіпет игеідеп(1еп брогі ап оіе((еііідег ИизЬіІЬипд
\еі)Н. 2)оф піфї пиг Ьаз, ЇВоуеп і(і Ьіе па№гПф(іе 6е1Ь(ЬегіеіЬі=
дипд. 2игф Ьіе ЗІизЬіІЬипд ипЬ !Ве1)егг(фипд (еіпег 5аи(іе Ьаі
Ьег Ш?еп(ф (еіпе па(йг(іфеп 2Ва((еп шіеЬегде(ипЬеп. Єіп шо!)І=
дезіеііег, депаи (і^епЬег 6ф(ад оЬег 6іо& тії Ьег Го(еп Ваи\і
Ьгіпді аиф Ьеп (іагГ(Іеп 2Іпдгеі(ег зиг 33е(іппипд. 2)агит Іегпі

ит іп ігдепЬ еіпет ЗЗсгеіп оЬег Ьеі еіпет !Во£ГеІ)гег Ьеп Заи(і=
?атр( зи егіегпеп, Ьгаифі тап Ье(1ітті піфі те(>г ап <5рогі=
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ЬеМеіЬипд ипЬ =аибгй(іипд юіе зи іеЬег апЬегеп Єрогіагі аиф.
(£іп $ааг їигп[фиЬ.е ипЬ <5рогіЬ,беф«п депйдеп (йгз ег(1е оойаи[.
браіег, юепп тап (іф Ьет Зїоуеп тії фаиі ипЬ фаагсп оег=
(фгіеЬеп і)аі ипЬ [еіпе .Нга(( от @едпег іт М'атр[гіпд тсі(еп гпіІІ,
Іеді тап (іф еіп фааг гіфКде 3$ог[фиЬ,е зи, Ьіе, Ьа (іе йЬег Ьіе
Йпбфеї геіфеп, Ьет Зи§ теЬ,г фаи1 деЬеп. Зиг ЗГгЬеії ап Ьеп
Єфіаддегаіеп $іе!)і тап (іф зит <5фи£ Ьег фапЬГпбфеї еіп $ааг
аИе Згоігп= оЬег ЙеЬегІ)апЬ(фиі)е йЬег, Ьіе тап [раіег еіптаГ Ьигф
еіп фааг !8аі1І)ипЬ[фи()е сг(с^п (апп. Т)атіі і(і, госпп тап Іти
еіпет еідепеп 6рптд[сіІ аЬ(іеЬД, Ьіе дапзе Зрогіаи$ги[іипд ІпІ11=
(ШпЬід. 23оуІ)<т&(фиІ)е (іеШ Ьег Зїегеіп оЬег Йеї)гег; еідепе 5)апЬ--
(фиІ»е рпЬ з»аг (е()г Іфбп, аЬег піфі ипбеЬіпді пбНд, Ьа тап ре
Ьоф пиг зит їгаіпіпд, аЬег піфі зит Йатр(е [еІЬ[і Ьепи^еп Рапп.
2)іе іІЬипдг[іипЬе Ьедіпп^ ипЬ епЬе! шіе Ьеі ІеЬег апЬегеп 6рогІ=
агі ті* дртпа[Н(феп ИЬипдеп. 2)іе{е йЬипдеп (іпЬ іп Ьег фаирЬ
(афе (фпеИЕга^ідег оЬег ІосїегпЬег 2Ігі ипЬ Ьгаифеп 1>іег піф4
гоеііег егюаІ)п( зи гоегЬеп. „2Вег аи( (еіпеп Зїеіпеп (іе^«п Гапп,
(апп Ьо^еп", Ь. і), юег (іф еіпе диіе 5и6[^Ицпд апдеюбЬпі ипЬ
Ьатіі ипіеп [іфегеп біапЬ Ьо(, (апп оЬеп аиф (фіадеп. 25 о р =
(1 е 1 1 й п д : ШІз еіпег Ьедиетеп 6еіІдга([ф(ІсІ!ипд юігЬ Ьег гефіе
0и& еіпеп бфгіМ зигй<Где(іеІИ. 2>аз Кбгрегдегоіфі гиІ)і аи[ ЬеіЬеп
5Веіпеп, Ьег гефіе 5и§ (Ш^* (іф пиг аи( Ьеп ВаИеп.

5аи(іе ЬаІІеп, ЗІгте іп бфийегбгеіі* ипЬ 6фиЙег(»бІ)е ап=
юіпГеГп, і)апЬгйо!еп Ьег Заи(* зе'9* поф аи^еп. 3«Й* пиг поф Ьеп
ОЬегГбгрег Іеіфі паф оогп (аНеп Га((еп, ипЬ гоіг Ї>а6еп Ьіе іЬеафе
Во;(іеКипд, Ьіе ез ниє де(іаіі«і, ІіІІСз ипЬ гефіг д(еіф диі ипЬ
[фпеП зи [фіадеп ипЬ Ьіе дедпегі[феп бфіаде зи теі)геп. 91іфі
ооп оогп^егеіп ооп ігдепЬ еіпет !8о£ег аЬде[фаиіе їВо^аизГаде
еіппе^теп. 2Іиз Ьег ()іег апдедеЬепеп Вог[{ейипд епіюіЛеК (іф
Ьіе [йг |еЬеп зи(адепЬе 61«ІІипд ооп \еЩі.

Вегосдипден «от ипЬ зит

ти§ Ьег 2Гпдгі[[ оЬег Ьіе ЙегіеіЬідипд ег[о!деп,
гоепп тап (іф оот ЇВогеп (£г(оГд оег(ргефеп юіІІ. 5)агит Ьііг[еп
Йбгрег ипЬ ©ПеЬтабеп піфі іп еіпег *Ки(к(*еШтд (е(ідеІеді гоегЬеп.
Віє Заи(*е гоїіеп іп Иеіпеп Кгеі[еп ЬаиегпЬ аи( Ьеп ©едпег зи
ипЬ де[ІаНеп ЬаЬигф еіпеп (фпеїіеп ЄфГадап[аі{ оЬег еіпе
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ї)іе 5іі(зе [еЬегп аи( Ьет ВоЬеп аЬгоеф(еГпЬ Пп!з ипЬ гефіг І
рот ®оЬеп аЬ. ©раіег ііЬегігаді (іф Ьіе(е 58егоедипд аи[ Ьеп
дапзеп Йбгрег. 5Шап (аді, Ьег ЇВогег гоШ ипЬ Іаиф*. Зп>еі ІІЬепЬе
(ІеІІеп (іф пип аи[ ІКеіфгоеііе Ьег ЗІгте дедепііЬег аи[ ипЬ Ігеі[еп
іп Неіпеп ©фгШЬегоедипдеп, Ьеі Ьепеп Ьіе 5й^е пиг дапз Іеіф*
нот Во&еп аЬдеі)оЬеп гоегЬеп, НпГз ипЬ гефіз гоеф(е((еіНд ит
Ьеп ©едпег 1)егит, оіще (іф ЬаЬеі еіпе апЬеге ЇВог.(4еЦипд аіз Ьіе
де[фі(Ьегіе аи(згоіпдеп зи (а((еп.

А. 2)ег 5ІО&.

2В»г Геппеп І)еи*е іт тоЬегпеп 5аи[іїатр[ т Ьег Яи5(й^гипд
пиг поф згоеі бфГадаг^еп, Ьеп біо^ ипЬ Ьеп і)аГеп. 2)еп (гйЬ,ег (о
о[і иппй^ апдегоапЬІеп Зфгоіпдег (іеДО тап Ьеі диіеп Йатр(егп
йЬегІ)аирІ піфі те!?г, ипЬ гоепп, і(і Є5 пиг еіп де[фгоипдепег
фа?еп. З^ііНф депоттеп ти([еп гоіг гоеіїег ип*ег(феіЬеп Ьеп
Зфїад оог Ьет ©едпег, тіі Ьет ©едпег ипЬ паф Ьет ©едпег.

Жеіт 61о[з гоігЬ
Ьіе {$аи[і аІІ5 Ьег
Ьфиііеґ 1)егаІІ5 тії

|а§ паф оогп де-
[фоЬеп. Віє бфиЬ
іег Ьез {іо^епЬеп
2ІППЄ6 Ьгеі)! ЬаЬеі
(о гоеіі паф оогп
ипіег Геіфіет 51еі=
деп Ьев Йбгрегз іп
Ьег £>іі[іе паф Ьег

©еііе, Ьіз (іе' Ьіе
піфі (іобепЬе 0аи(1
Ьегіії)гі. 2)іе[е Іеді
[іф, тіі і)апЬгй(!еп
Зит еідепеп ©е(іфі
ЗеідепЬ, ап Ьіе оог*

ЬІІггі)
осгсіїеіі (йопісгп)



дебгофіе бфІШег (піфі аи( Ьа5
ОИіфІ). ЗІІш (>а( Ьаг Ніни дс=
деп дедпегі(фе ЗКЩІб&е еіпе
1аЬе1Іо[е І)е(Іипд. 2іе
Ьеіт еідепеп
Ьеб ©едпегг

іттег. 2)агит аів

Г й п д 1} е г а й з
І е г п е п ! 2)ег {еюеіПд ігсіе
Ягт Ьесїі іттег Ьае (ЗерФ*.

діеіф, оЬ ев (іф ит еіпеп гефіеп оЬег Ііп(еп, і)оф= оЬег Ііе(=
%еіт гефіоп 6(о(? гоігЬ тап (о(ог( деюаІ)г гоегЬеп,

оЬ тап гіфНд (гопіаі ^ит ©едпег ЦеІ)і оЬег зи гоепід діафе ипіег
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Ьеп Зіі&ен ()аг. ЗВіг ипіег?феіЬеп Ьеі аПеп ©фІадЬетедипдеп (оіфе
паф Ьет ®е(іфі (і?оф) ипЬ поф Ьет Йбгрег (ііе|). (<5іе1)е етр[іпЬ=
Ііфе біеііеп.) 2»іе ©ібізе тіЩеп ег|і Іапдіат (зидід), {раіег іттег
ІфпеНег гоегЬепЬ, аиз Ьег Шог^іеІІипд Ь,егаиз ипЬ Ьапп от ©егаі
сгйЬі гоегЬеп. 2)іе ЙиЦгеЦГафе Ьеіт ©іо^ ф Ьаз ег^іе Зіпдег=
д(іеЬ тіі діпдегап|а&1пбфеІ. 2)ег фапЬгйЛ
Т>іе 53геІ)Ьегоедипд Ьег 5аи{1 Ьгаифі піфі Ьеіопі зи гоегЬеп, Ьа
Ьигф Ьіе біеііиид воп (ЇИе ипЬ бреіфе ЬеЬіпді і[і.

2іе ВеІІг Ье0

5Віг ип*ег[феіЬеп Ьгеі 2Веї)гагіеп
а) ї)е(їипдеп,
Ь) ЗПеіЬЬешедипдеп (ра({ше
с) «рагаЬеп (аЙіое 5ВеІ>г).

а) В е е і и п д е п . (Ведеп Шіі^іббе І)йЬеп юіг Ьегейз еіпе
ЇІеЛипд егіегпі. 23ог» ипЬ 91аф|1б6е тегЬеп, іе пафЬет гоеіфе
2їгт= ипЬ бфиКеграгНе ?геі і[і, Ьигф епі|ргефепЬе фоф* оЬег
Ііе^ЬеІїипд аи?де?апдеп. 2)іе і)офЬе<Гипд Ііп!з оЬег гефіа гоігЬ,
депаи гоіе Ьеіт ЗКі1[іо6 [фоп Ье[фгіеЬеп, пиг оіще еідепеп 6іо&

©егооЬШіф Ьге^І їіф Ьіе ІіпГе ©фиКег рг гефіеп
©фиііег, 5аир ипЬ Ііпіегагт иЬегпеІ>теп Ьеп ®ерф*е=

58еі Ьег Ііе^Ьейипд гоігЬ Ьег (егоеіНд |геіе ІШегагт оог
Ьіе апдедгіііепе Йбґреграгііе деіеді илЬ [апді (о Ьеп біо| аи|.

Ь) 3Н е і Ь Ь е ю е д й п д е п. 3)ег біоб гоігЬ детеіЬеп
1. Ьигф еіпеп Неіпеп 9 { й * | р г и п д ,
2. Ьигф З е і і п е і д е п Нп(з оЬег гефіз (піфі теі)г аіб пбіід),
3. Ьигф ВгйЛпеідеп (іп Ьег ̂ й(іе тіі Ьет дедпегі[феп ©Іоб

тіідеііеп),
4. Ьигф © е і і і г е і е п (іп!з оЬег гефіб (паф Ьег беііе,

паф Ьег тап аиегоеіфеп гоШ, де^і Ьег {еюеіііде 5и§ еіпе
ди^іапде зиг ©еііе, Ьег ОЬегІбгрег юігЬ тіідепоттеп),

5. Ьигф ІК й Й і г е і е п (Ьег гефїе Зи^ ігіМ еіпе Йибіапде
зигйЙ ипЬ Ьгіпді ЬатЯ Ьаз ©е^іфі оие Ьег 9$еіфгоеі1е
Ьев ®едпегз),

6. З З е г Ь и Й е п . (06ег(бгрег де()4 Геіфі паф оогп, (о Ьа&
Ьег біо^ йЬег Ьеп ІКйеїеп ()іпгоедде()і. ІДпіег Ьіе ®йгіе(=
Ііпіе ЬиДеп і|і оегЬоіеп.)
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ОпІІ

е) ! | 5огаЬеп. ЗВіг ип(ег[феіЬеп ЦпіегоЬюеІІг паф іппеп,
паф аивен, паф обеп ипЬ паф ипіеп. дйг Ьеп 2їп|апдег Готті
пиг Ьіе ип4егагта6гое{)г паф іппеп ипЬ аи^еп іп Згаде ипЬ гоігЬ
[оІдепЬегта^еп аивдеїйІ)гі: 2)ег дедпегі(фе <5іоЬ юігЬ (игз оог
Ьет ®е(іф( тіі Ьет іегоеіГід {геіеп ипіегагт паф іппеп оЬег
аи&еп д«Ьге^і (піфі де{фГадеп). Вег тіі оойег ЗВифі де(й^гіе
біо^, Ьегагіід деюеї)гі, оегііегі |іф піфі пиг іпз Сееге, [опЬегп
ІеіВі Ьеі піфі депйдепЬег ЄІапЬМіідГеіі Ьеп ©едпег тіі паф оогп
ипЬ Ьіеіеі ЬаЬеі ®е[едепЬ,еіі, еіпеп гоифіідеп #агеп пафзи(фІадеп.

Віє еіпзеїпеп аВеІІгЬеюедипдеп тй[[еп дегоі(|еп()а[1 тіі Ьет
йЬипдерагіпег еіпзеїп іт ЄІапЬ ипЬ Ьапп іп Ьег ЗЗегоедипд,
(раїег аЬег аіз !КеіЬ,еп^о[де тіі «ЮіІ= ипЬ 91аф(фІадеп ипЬ ап=
іфІіебепЬег 2ВеЬ,г ЬигфдеВДгІ юегЬеп. 2)ег біоб, оог аИет Ьег
ПпГе аіз УКЩіоЬ (Йопіег) і[і Ьіе ^аирігоа^е Ьез 2)і[іапзГатр^гз.
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В. Вег ї)<Леп.
Вег фаїеп і[1 іт @едеп|а& З""1 6іо&, Ь«г, шіе (фоп (еіп 'Лате

(аді, еіпе (Іо&епое ЗЗегоедипд Ьег 5аи(і \\і, еіп геіпег бфіад аи[
Ьіе етрііпЬІіфеп {еШіфеп біеііеп ап Йор( ипЬ Йогреі. Віє 21и(«
ігеКІафе Ьег 8<>и(і і(і еоеп|айе Ьав ег(1е діпдегдІіеЬ, Ьег фапЬ=
гййеп Ьег Заи(1 зеіді ЬаЬеі паф погп, аі(о зит ©едпег.

2Віг ипіег|феіЬеп гіфіипдвта&ід і)оф= ипЬ Ііе(()оїеп, 6фгад=
аи?= ипЬ ЗфгадаЬгоагІб^аГеп ипЬ Йи(гоагІ5()аГеп. І)ег Сапде
паф ЬоЬеп гоіг Ьеі Ьег ИгЬеіі аи( ВіЦап^ Ьеп Сапді)а(еп ипЬ іт

О'чіі

. дні

91аі)Гатр( Ьеп
ЗЗеіт ІфиГтаВід }и ег(ег=
пепЬеп ^а(еп гоігЬ Ьеі
гефігоіпПід деЬеидіет'Лгт
айв Ьег *Во;[іеиипд Ьегаиз
Ьигф еіпе (га(ііде £геЬипд
іп Ьег і)й(іе ипЬ Іеіфіе
Вегіадегипд Ьее ОЬег=
Гогрегв паф Ьег ,$и ЬгеЬ,еп=
Ьеп 8еі(е тії аііег ШифІ
Ьоф паф Ьет Йор( оЬег
ііе( паф Ьет Йогрег §Є'
[фГадеп; Ьав дап,зе Йбгрег=
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дегоіфі тпи{$ ЬаЬеі Ь,іпіег
Ьег ІВегоедипд (і&еп. (Ег
гоігЬ іт Йатр(е [еІЬ(1, Ьа
сг |а Гіїгзег аіг Ьег
і[і, дегобІ)пПф аіе
(ф(ад Ьигф еіпеп
еіпдеіеііеі оЬег Ьеі еіпег
ЗКеіЬЬегоедипд оЬег $а-
гаЬе аіг <Ш= оЬег Паф*
(фіад апдегоепЬеі. Зп Ьег
2игф[ії Ьпшд (іпЬ Ьіе е і п =
зсіпсп фаГсп діеіф, пиг
Ьа^ Ьег Єфгадаи(гоагІ9°
1)аГсп [фгад ооп ипіеп
Ьсгаи[, Ьег бфгадаЬ-
гоагІ5І)аРеп (фгад ооп
оЬеп паф ипіеп, Ьег 2ІІф
гоагіз^аСеп ооп ипіеп
паф оЬеп де(й^гі гоегЬеп.
ЯПе ^аГепагіеп Кіппеп, |е
пафЬет Ьег ©едпег еіпе
ЖШ&е Ьіеіеі, паф Ьет ве-
рфі оЬег паф Ьет Йбгрег
деГйіІгі гоегЬеп.

2)іе еіпзеГпеп $а(еп тй[(еп депаи гоіе Ьег 6іо|з
еЬеп(аІІв ег[і айв Ьет біапЬ ипЬ Ьапп айв Ьег ІВегоедипд 1>егаив
егйЬІ юегЬеп.

І) і е З В е Ь г Ьев і )а(еп5.

а) 2 ) е с Г и п д е І І .
1. .<)оф[еіІспЬе(Гипд (дедеп аііс і>аГсп, Ьіе (еііііф паф Ьет

де(й^гі гоегЬеп). Віє ^аи(і Ьез (е(і апдегоіпГеМгп Ягтев гоігЬ тії
Ьег £а(Іеп(еііе йЬег Ьав ОІ)Г де(еді ипЬ Ьег (ЕКепЬодеп (о еіп-
дегоіпГеІі, Ьа| ІІпіег* ипЬ ОЬегагт Ьав @е[іф( ЬІчТеп (бппеп.

2. Зле[[еііепЬесГипд (дедеп аііс (еііііф деііі !)псп £бгрегІ)аІеп).
2ег і!1пп гоігЬ [еііііф ат Могрег Ьіфі дегоіпГеїг ІІІІЬ (апді (о Ьеп
вфіад аи[.

3. Ііе(ЬееГипд (гоіе Ьеі біоб).
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Ь) Ш І е і Ь Ь е г о е д и п д е п .
1. о (І е 2ІившеіфЬсгоедІшдеп юіе Ьеіт
2. ЄеіІоогЬиеІеп. ((£іпс ЩегЬіпЬІтд ооп оеііпеідеп ипЬ 3$ог

ЬиДеп, Ьіе Ьег 8о£ег оиф їаифеп пеппі.)
е) Щ а г а Ь е п.

£)оф- ипЬ ІіеЯеіІепЬеа*ипд.
2)ег фаіеп юігЬ ті* Ьет Ііпіегагт іт (ШепЬодепдеІеп! Ьее

ІфІадепЬеп Шгтев аи|де|апдеп. 2Гиф Ьеіт (ЕгйЬеп Ьег і)а?епгое!)г
і(1 тіе Ьеі Ьег 2ВеІ)г Ьев фа(епз рагІпегшеі|е зи агЬеіІеп. 2)апп
гпідеп <5егіеп ооп фаіеп ипЬ ©фІадоегЬіпЬипдеп тії біб&еп ипЬ
фаГеп пеЬ|1 Ьег епІ|ргефепЬеп 2Ве()Г іп іттег ІфпеИегет Жеф(еІ.
2)іе(е і[1 |фоп Ьіе 'ЛгЬеіІ Ьез догіде(фгіКепеп ипЬ

иЬипдзСатр^ ипЬ .ЧЧІтргігаіпіпд.

і( ап Ь«п
ЗВепп тап аиф зит ®о$еп |е!Ь(і піфі теІ>г ©рогідегаіе

ЬгаифІ, аіз пиг ріг (іф ипЬ (еіпеп ©едпег еіп фааг *8о£І)апЬ=
(фи!)е, [о Ье|іпЬеп [іф іп Ьеп Во^фиіеп ипЬ Їгаіпіпдб(іаі1еп еіпе
дапзе 'Лпза^І ооп ©егаіеп, Ьіе рф ооп Ьеп |оп^ иЬНфеп ©рогі=
дегаіеп іт 21иг{еІ)еп Іфоп гефі юе|епі(іф иІІІег|феіЬеп. ЯІІе |"ІІ|'і
о^пе ЗІибпаЬ.те |іпЬ 5рагІпегег}а^. 53а і|і ап Ьег ЗВапЬ Ьаз 9ВапЬ=
роІЦег, ап Ьет Ьег 21п|апдег |еіпе бфіаде гіфіід тії роїіет
Й6грегеіп|ай егіегпеп Іапп. ®іп тії і)йІ)пегтаі8 де|йІІіег Ьігпеп-
|бгтідег ЖаІІ, Ьіе ШІаізЬігпе, егтодііфі 1)агіе5 Єфіадеп, о^пе Ьа|
Ьіе і)апЬ{пбфеІ іп аЛііІеіЬеп|фа[і дезодеп шегЬеп. 21п Ьег ЗВапЬ
|іпЬ Ьіе піфі дегаЬе Іаиііоз іп 58еюедипд $и |е^епЬеп ^8(аЙ|огте

ЬаІІе, ап Ьепеп тап |іф тії Ьег 3е" еіпеп депаиеп ипЬ [фпеїіеп
бф(ад еггоігЬІ ї)ег ЮорреІепЬЬаІІ 1>аі Ьеп{еІЬеп ЗгоеЛ. і)іег шег=
Ьеп оог аііет Шіі^фіаде з« егйЬеп |еіп. 5)ег 6апЬ|аеї, еіп Іапдег
ипібгтідег СеЬег|а(ї,. іп ЬеЦеп Зппетп |іф ипіег еіпег 2Вегд= оЬег
•){о^1)аагро1|1египд поф еіп гіфіідег ©апЬ|асІ Ье|іпЬеі, Іа^і де»
ЬиІЬід 1>агіеб ©фіадеп ипЬ оог аііет Ьіе ИгЬеіі ат Шіапп з"-
ІЇІПС5 Ьег |фбп|іеп ипЬ оіеііеіфі аиф Ьаг Ьі(Іід|іе €рогідегаі і|І
Ьаз 6ргипд(еіІ. ЗКап егіппегі |іф ЬаЬеі |еіпег ЙіпЬегзеіі ипЬ і|1
Ьеіт ег(іеп Жегіиф ег|іаипі, Ьа§ Ьае бргіпдеп І)іегтіі ег|і гоіеЬег
егіегпі |еіп ти^. 6фпеІІід!еі4 ипЬ ЯиаЬаиег егшігЬі тап |іф ип=
ЬеЬіпді Ьигф Ьіе оіеіуеійдеп бргйпде ті* Ьіе|ет гіп^афен (Вегаі.
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тап
2)іе ЙОЕ^апЬ|фи^е шегЬеп піфі гоіе (оп(* ^апЬ(фи!)е паф і^гег

©го^е, (опЬегп паф фгет ©егоіфі (огііегі. Зе Ьійег еіп фапЬ|фи()
деро(|іегі, ит |о дгб&ег ипЬ {фюегег і|1 ег ипЬ ит |о ^агт!о|ег
Ьег Йатрї. 2)ег ЗІтаїеиг ІатрЦ тії 8=ІІпзеп=^апЬ(фи^еп (еіпе
Ііпзе (іпЬ 28 ©гатт), Ьег Йеги|вЬо£ег }е паф ЇШтафипд тії
5 ипЬ 6 Ііпзеп. ВеіЬе, Ятаїеиг шіе а$еги|(ег, Ігадеп ипіег Ьет
^апЬ(фиІ) зит <5фи& Ьег ^апЬГпбфеІ еіпе ЖапЬаде. Иіе Ьее 2Іта=
Іеигг і(1 еіпе юеіфе ВДиІЬ оЬег (їатЬгіИнпЬс ооп 4 ст йгеііе ІІІІЬ
2 т Сапде. 2)сг £еги|з(атр|ег ]еЬоф Ьепи^І аи^ег Ьег юеіфеп
поф |е паф Йегеіпбагипд тії {еіпет ©едпег еіпе ^агіе ШапЬаде.
2>іе ІВо^ег (іпЬ депаи шіе Ьіе Ліпдег ипЬ ©Іеттег іп Ье(опЬеге



ЙгЬоіі он Ьсп (Вегаіеп

еіпдеІеШ. ИаЬигф і[і іп Ьег бфіад&агіе, Ьіе |а
оот Мбгрегдегоіфі аЬІ)апдід Ці, еіп дегефіег Яиздіеіф де{фа[}еп.
2)іе еіпзеїпеп ©еюіфізНаЯеп іп Ьег Єраппе ооп 50 Ьіб 80 Ь# |іпЬ:
ЗНедепдегоіфі, 25апіатдегоіфі, ЗеЬегдегоіфі, Сеіфідегоіфі, ЯВеИег*
дегоіфі, Шііііеідешіфі, У)аІЬ(фгоегдегоіфІ ипЬ Зфшегдеюіфі.

25ег Итаіеиг (атр^і Ьгеі ІКипЬеп (еіпе ЗІипЬе і\і Ьгеі Шііпиіеп
Йатр^ ипЬ еіпе Шііпиіе ?Раи(е), Ьег 23еги|е{атр|ег |е паф ЯЬ»
тафипдеп (ефб ІтЬ те^геге 5КипЬеп. Зйг ЗидепЬІіфе деИеп Ье=
(опЬеге -ВеСііттипдеп.

2)ег Йатрїгіпд ^а* еіпе Яигте^ипд ооп 5 X 5 т (Йог^фгі^
4 Ьіз 6 т) ипЬ і|і ооп Ьгеі беііеп іп 40 от 21Ь[іапЬ ит|раппі. (£г
тив еіпе гп11аЬ|фгоафе-пЬе (<рІап тії Зіізипіег(аде) (еЬегпЬе
ипіегіаде Ье}і^еп. — ©іед оЬег 51іеЬегІаде Ьеіт ^аи(1!атр^ гоегЬеп
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лиІ'фіеЬеп:
1. Ьигф !. о. (Йпо^оиі) Ь. .̂ ШеЬег(фІад. Йег Оеіго^епе

зи ЗЗоЬеп ипЬ !апп {іф піфі іппег()а№ 10 6е(ипЬеп гоіеЬег
Іеіпет ©едпег дит Йатр(е (Іеііеп, ег гоігЬ аи5дезаї)Гі;

2. іефпі|фег І. о.
а) 2ІЬЬгиф Ьег Йатр^ез Ьигф Ьеп Шпдгіфіег гоедеп ЦЬег=

ІедепІ)еіі,
Ь) 2(и|даЬе Ьез Йатр^ез РОП |еііеп еіпее Йатр|егз,
с) 2>і5диа(і[і!аНоп еіпез Яатрїеге.

3. Ьигф ^ипМгоегіипд, |аІГз Ьег Йатр} йЬег Ьіе ЗіипЬеп деІ)і;
4. ипепі(фіеЬеп Ьеі 5рип(1дІеіф1)еи;
5. юепп Ьіе Йатр|ег еіпеп 6феіп(атр[ оог|іі()геп, Ьаз $и61і=

Гит Ьіе 2Веііег(іі1)гипд оег()іпЬегі оЬег Ьег Кіпд {о )фаЬ()а|і
деюогЬеп і[і, Ьа^ еіпе^огіїе^ипд ЬебЙатр(е5 иптбдііф і[і.

Ье(іе()і аиз Ьет
гіфіег, Ьеп
шегіегп ипЬ Ьет$еіІ*
пе()тег. 2Іт Зїіпд
атііегі аи^егЬет еіп
брогіагді, Ьіе Йатр|е
}еІЬ[1 юегЬеп Ьигф
еіпеп ЗЗеІедіегіеп Ьев
ЗЗегЬапЬее 6еаиї(іф=
«д*.

Зт Кіпде |е№(і
атііегі Ьег Й а т р | *
г і ф і е г , Ьег Ьеі Ьеп

поф Ьіе
ЄІПЄ8

аиеііЬі. ЗДт оЬНеді
Ьіе гіи^іфі Ьег Йатр*
|ег гоа{)ГепЬ Ьез

ігеппі

іт -Літі
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Ьіе іт СШпф (ІІт=
Иаттегипд) 6е(іпЬ=
Ііфеп !Во£ег, егта^пі
оЬег оегюагпі (іе іе
паф ©фгоеге Ьег 33ег=
(еДОипдеп, зйДО* Ьеп
Ьигф !ЯіеЬег(фІад з"
ВоЬеп дедапдепеп
Йатр|ег айв ипЬ оег=
(йпЬеі Ьеп ©іедег.

@е()і еіп Лотр? йЬег
Ьіе !ЯипЬеп, [о сп((феі
Ьеп Ьгеі фипМтегїег
йЬег біед оЬег 91іеЬег=
(аде. ©егоегіе* гоігЬ
Япдгігї, і)агіе (іт
©еЬеп ипЬ 91е1)іпеп),
Іге^егзаІК, £аШ( ипЬ
ЩегІеіЬідипд. Йп фапЬ
Ьіе}ег 2Вег*ипдз(а{*огеп
і[і Ьіе ^ипМгоегІипд
Зіетііф СотрНзіеті, ш
Ьег фга£Іб оЬег гое{епі=
Нф еіпі'афег. 2)ег Ье?=
(еге Ьеіотші ріг іеЬе
ІНипЬс 20 !рипНе, Ьег (фіефіеге Ьетеп4(ргефепЬ юепідег; біеде.
і(1 Ьаті* Ьеі погтаїет Йатр(оегГаи( Ьег, Ьег Ьіе теі(іеп
(ди![і£епЬе бфіаде) ?йг (іф Ьифеп їапп.

@е[ф(адеп Ьаг( паф аИеп оогп }іф№агеп біеИеп ат
оот бфеііеі Ьіб зиг ©йгіеПіпіе, гоегЬеп. @ф(аде ипіег Ьіе ©йгіеІ=
Ііпіе (ХіеНфІйде) {оюіе бфіаде аи( Ьіе ІНіиГепрагііе (®епіЛ= ипЬ
91іегеп(фШде) (іпЬ І1)гег ©е[а()гІіфІеіі юедеп оегЬоІеп ипЬ юегЬеп
оот Кіпдгіфіег Ьигф ЗЗегшагпипд оЬег Вібдиаіі^іїайоп Ьее Ье=
Іге^епЬеп Йатр(егб деа^пЬе*. ЗЗегЬоіеп і^і (егпег бфіадеп ті* Ьег
о^епеп фапЬ оЬег і)апЬ(апіе, біо^еп ті* Ьет (ЕНепЬодеп, ІКат=
теп ті* Ьет Йорі, Веіп^еііеп, Йіпдеп ипЬ 5Каи(еп, і)аІ*еп ипЬ
ІІтНаттегп, Я)аШп ипЬ ©фіадеп, бфіадеп аи( Ьеп іфоп З"

£сЬгст ІІІІЇІ вфііїсг

дедапдепеп ©едпег, Зіаф^фіадеп Ьеі еіпег ІІпіегЬгефипд
Ьее Йатр^ез, $)аШп ап Ьеп беііеп ипЬ ©фіадеп ипЬ ©ргефеп
іт Кіпд. Зііг ипаЬрфШф де!апЬе*е, оегЬоіепе бфіаде !апп Ьег
ЇКіпдгіфіег [йг Ьеп ©еіго({епеп еіпе Шііпиіе ЄгІ>оІипд5раи|е еіп=
(е^еп. 33е(1е»)* паф Ьіе(ег Щаи|е поф Йатр?ип(аІ)ідГеі*, |о шігЬ
Ьег Йатр( епЬдіШід аЬдеЬгофеп, Ьег ©фіадег ЬІ5диаІі|ізіеті ипЬ
Ьег ©еіго^епе зит ©іедег егіїагі.

^тр^пЬїіфе @<«И«п «т ^огрсг ІтЬ Ьег !. о.
ЗВепп аиф Ьег дероі^егіе і)апЬ(фиІ) еіп еідепШфез 6фтегз=

етр?іпЬеп аиз(фаИе*, (о І)аЬеп гоіг ат ^бгрег Ьоф (фїадетр{іпЬ=
Ііфе ©іеііеп, Ьіе, тепп !)агі двіго^еп, еіпе ЗВеііегрі^гипд Ьез
Йатр^ез иптбдііф тафеп. Єоіфе етр^іпЬІіфеп 6*еІІеп (іпЬ Ьіе
Йіпп|рі^е, Ьег Йіе^еггоіпіеі, йЬег ипЬ ип*ег Ьет ОІ)Г, Ьіе $аІ5*
(фІадаЬег, і)егз= ипЬ ЗКадепдгиЬе, ЗМадеп ипЬ ЙеЬег. 2)ег ©фіад
аи( Ьіе Йіпп(рі^е (Ч$ипМ), Йіе|егюіп!еІ, йЬег ипЬ ипіег Ьет ОІ)Г,
диі ипЬ І)аг1 деІапЬе*, !апп еіпе ©іогипд Ьев ©Іеіфдегоіфіз ипЬ
Ьеб ІІтЬег(фгоеі[епЬеп Зіегоев 1)егЬеі(иІ)геп ипЬ ЬаЬеі еіпе тотеп=
*апе Зїегои^Йордіеіі 1>егоогги(еп. Єіп ї)аг* деІапЬеіег ©фіад аи?
Ьіе і)о!?((і)1адаЬег оЬег фегздгиЬе §аі аЬпІіфе 9Віг!ипдеп, іпЬет
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0011 Яоч(ІІаІщ)|«'п инЬ '-їсошиїїоіп «по ЗІІгІораІІІшісІІ <шз 14 п. (І1)ї.

І)іег |ііг 5ЙПІФІОІІС ооп Єе!ипЬеп Ьіе 58ІІІізи(иІ)г паф Ьет
ипіегЬгофеп шігЬ. бфіаде іп Ьіе ЗНадепдедепЬ (ЗПадеп ипЬ
ШіадепдгиЬе) геізеп Ьае 91егоепзепігит Ьез Зшегф|е(Ів ипЬ [ібгеп
Ьатіі Ьіе ШтипдзїипГііоп. 2еЬег|фІаде {>аЬеп зегтіігЬепЬе, (га[і=
гаиЬепЬе 2Віг!ипд. 2Ше Ьіе оЬеп де(фіШегіеп Хге[[ег Гоппеп еіпеп
91іеЬег[фІад ипЬ Ьатіі еіпеп 1. о. (Яивіф(од) 1>егЬеі[й1)геп. 2>ег
{. о. ап {іф 1)аі !еіпе юеііеге де{ипЬ=

ЗДафгоіг(ипд.

іт §аи<1!йпфї.
2Віг (іпЬеи Ьеі бфіІЬегипдеп поп

ВоуГатр^еп іп Ьег ХадезргеЯе оЬег
1)йгсп ша^гепЬ еіпег 5Во5оегап(іаІ=
іипд іттег юіеЬег Ведгі^е, Ьіе |іф
п)іЬег|ргефеп Ьзю. оег[фіеЬІ'пі1іф
деЬеиіеі шегЬеп, теі{іеп5 {іпЬ ез
ЗгетЬгоогІег, Ьіе ац(Ьіе

Іпреп оЬег
Іинпеп *езид пе^теп.
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і еіпег

ье'св*Ш9 "ц оіртріа

Зіеігафіеп юіг аіїее ипіег Ьет 23едгі[[ §аи[і(атр{ (35о£еп) ипЬ
5аи[і(атр[ег (ЗЗоуег). 3)ег Зіаи[і!атр(ег, [отії 3$о£ег, Гапп (еіпег
Гбгрегііфеп ЗЗегапІадипд паф еіп І)і[іапз{атр[ег (ЗЗоуег), еіп
фа!ЬЬі(іапз{атр[ег ({?ід!)іег) оЬег 91а(){йтр[ег (Зп(ідї)іег) [еіп.
Йе[опЬегз ргорогііопіегіе Йатр[егіпреп (Зе^п!атр[ег[ідигеп) (іп=
Ьеп [іф іп аііеп ©іііагіеп зигефі ипЬ агЬеііеп зюеЛта^ід іп Ьег
Йатр[езагі, Ьіе Ьет Шедпег піфі зи?аді- ©еіпег р[пфі[феп (Еіп=
[іеііипд паф пеппеп юіг Ьеп 0{[еп[іо{атр[ег еіпеп ЗідІ)Іег, Ьеп іп
Ьеі 2е[еп[іое ипЬ Ьагит пиг аи[ 2)і[іапз агЬеііепЬеп еіпеп Ї8ох;ег.
Зо (апп а([о еіп геіпег 2)і[іапз{йтр{ег, а![о ВоІ;ег, еЬеп[а[І5, юепп
ег ЬаиегпЬ іт 21п=
дгі[[ агЬеііеі, еіп 5І9І)г

іег [еіп. Хі)еогеіі[ф
[1геі[еп оЬег оегті»
[феп (іф Ьагит іт=
тег шіеЬег Ьіе[е 33е=
дгі([е. *Шап ти^ пиг
Ьіе 55еЬеиіипд „ЗЗоуеп
діеіф Зефіеп" ипЬ
„Зід^іеп діеіфЙатр=
(еп" шжеіпапЬег ип=
Іег[феіЬеп ипЬ [іе пиг
|ііг Ьеп ̂ атр(оег(аи(
оЬег аи[ Ьеп Катр(ег

шаі)г«;пЬ Ьез

ЬаПП 1)ОІ тап ЬаІЬ <гісг сосЦиа, апМег ш ) а п и ) . ош е п с п
йЬег ай Ьіе[е 35едгі[[е іїаи(йатр?сг оиа Ьет гЬ'їтеп-ЗКиїеит іп Лот)
еіп Ногее ЗЗіІЬ.

"ЛІІ6 Ьег
ЇШап ^аі піфі ит[оп[і Ьа5 ®оі;еп аіз еіп 5ефіеп тіі 91піиг=

юа[[еп Ьезеіфпеі. бфоп еіп ЗЗІісГ аи[ Ьіе ЗІаіигооІІег зеіді Ьіе
таппід[аф[іе ШегЬгеііипд Ьеб Заи[ІІатр[е5. 5Ве[опЬегв Ьеі Ьеп
ЗпЬопе[іегп ипЬ 6йЬ[ееіп[иІапегп пітті Ьаг ЗЗоуеп еіпе піфі ип»
юе[епіГіфе ?КоІІе еіп. ЗЗоп Ьеп (ЕіпдеЬогепеп аи[ ^араіі іп Ьег
Хопдадгирре гоигЬеп Ьегеііз аие Ьет 18. ЗаЬг^ипЬегі Яатр[е Ье*
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гіфіеі, гооЬеі піфі гоепідег а(з 3000 Зчїфсшег Ьет 6фаи(ріеІе
ЗІІ(аІ)сп. (Еіпе ЬеІіеЬіе 11піегІ)аІІипд (феіпі аиф Ьаб 23о£еп Ьеі Ьеп
і)ан(іа*, еіпет 91едег[іатте 8Ве(іа^гі!ае, $и (еіп.

йЬег Ьіе $(1еде Ьег ^аи[і(атр(ез Ьеі Ьеп а(іе[іеп .ЧиІІигобІЇсгп
Недеп пиг гоепіде ОиеІІеп оог. 21из ЯЙе[ороіатіеп і(і еіп Неіпез
ЗлшгсНеї аиз Ьег 3«і ит 1500 V. (£Ь,г. Ьеіаппі. 2іеі Ьеп ©гаЬипдеп
іп Ягеїа юигЬе еіп (йг Ьіе 25о£де(фіфіе юіфіідег §ипЬ детафі.
(Ез і(і Ьег (одепаппіе їгіфіег ооп фадіа ХгіаЬв.

ЗЗеі Ьеп (Вгіефеп (іапЬ Ьег 5аи(1!атр( іт І)бф(іеп 21п[еі)еп
2>іе брагіапег даііеп аіз Ье(опЬеге ЗгеипЬе Ьез 58о£епз.

Зи ОІтпріа шигЬе Ьег Заи(і{атр{ іп Ьег 23. ОІптріаЬе
(684 о. <£{)г.) еіпде(ШІгІ. ЗВаз Ьеп ЗНаппегп еіпе ЗгеиЬе шаг, де*
ша'Ьдіе тап аиф Ьеп Йиаікчі, Ьіе іп Ьег 41. ОІцІпріаЬе (612 о. (£і)г.)
ит Ьеп оІптрі(феп СогЬеег (атр^еп Ьиг(іеп.

Сіп Ье(опЬеге5 Кеппзеіфеп Ьез Зли^Сатр(егз шаг Ьіе !8еюеІ)=
гипд Ьег фапЬ. ї)іе аІіе(іе Йгі Ьег Заи[іюеЬ,г і(і Ьег „гоеіфе" 91іе=
теп, Ьег ІпсІ)г зит бфи^е Ьег і)апЬ а(г $иг Шег[іаг(ипд Ьез
бфіадез ЗЗегюепЬипд (агІЬ. Зт 4. Заі>г()ипЬегі о. &і)г. (ат {фоп
еіпе шеіі де^а^гііфеге ^ои[(гогІ)г аиз І)аг(ет ЗеЬег, Ьіе ,Дфаг(еп
Зііетеп, іїидеіп", аи(. Єо гоигЬе аиг Ьет еіп[афеп ІКіетеп еіп
гіфіідег і)апЬ{фиІ). 2)ег Ш1)М (фійр^іе тії {еіпег і)апЬ іп еіп
(фіаифагіід зи(аттепдепііІ)іег ^еіі і)іисіп. 2)іе Зіпдіт ипЬ і)опЬ.
Ііафеп ЬНеЬеп (геі. 2)еп еідепіііфеп бфіадгіетеп ЬіІЬеіе еіп аиз
те^гегеп бфіфіеп де(егіідіег ооаіег Зііпд аиз ^агіет ЙеЬег. 2)ег
^агіе ІКіетеп (фіеп (раіег )еЬоф Ьеп ?Іп(огЬегипдеп піфі те^г зи
депйдеп. Єз епі[іапЬ Ьег 2КеіаІІсае(Іи5. 2)ег(еІЬе Ьііг|іе Ьег
готіїфсп Зїаі(егзеіі апде^бгеп, іп Ьег тап дго&е ДгеиЬе пп ЬІи=
іідеп 6фаи(ріеІеп (апЬ. 2Іи( еіпет реїзагіідеп 2Ігт(фи& юигЬе
аи( Ьет Я)апЬгМеп еіп еігоа 5 ст {)оІ>ев ЗНеіаа[ійа* аи^топііегі.
1)05 Ігаіпіпд Ьез 5аиЦ{атр(егз (апЬ іп Ьеп ©птпареп ипЬ
^8аІаСігеп, Ьеп брогіріа^еп Ьег ©гіефеп, ипіег 21и((іфі Ьег
ігіЬеп, 6рогЙеІ)гег, (іаіі. ЗЙіі Ьет ЙогЬппдеп Ьез Є^гі^е
юигЬе Ьіе ШЬДеііС аіз еіпе иппи^« ©афе апде(еІ)еп. 2)игф
Ьо{іиз Ьеп ©го^еп гоигЬеп іт ЗаЬ,ге 394 п. (ЕЬг- Ьіе 01отрі(феп
бріеГе (293. ОІптріаЬе), а(з І>еіЬпі(фег іїиіі, аи(деЬ,оЬеп. Зп Ьеп
тіііеГаІіегІіфеп ІКіпдІеІ)гЬйфегп (іпЬеп гоіг аиф Ьіе І8о£!ип(і. біе

ЗО

іїои(Ййпч)К «ш оїіеп <£пдІапЬ шигЬсп — |ПІ4 ЬІойсІ $опЬ — ІпяпфтаГ ііЬсг
70 Яипіхт аиздсігадсп. Ис бфаирШІи Ьіс(сг ЯИа([сІшсгап{ІаШт9<мг шпгеп

Ьіе

і(і тіі Ьеп $ЯіпдІеІ)геп епд оегЬипЬеп. Єз шаг аІІегЬіпдз те()г
€е(Ь(іоегіеіЬідипд, юаз і)іег деііЬі ипЬ де(еІ)Іі шигЬе.

Ваз еідепіііфе ШІиііегІапЬ ип{егез тоЬегпеп ІВо^рогіез і(і
(їпдІапЬ. Єз шагеп Ьіе аііеп 55ефітеі(іег, Ьіе аиф і)іег іп ШпдІапЬ
(іф тіі Ьет ЇВо£еп Ье|Іфа(іідіеп. Затез Цідд, Ьег ат 2(п(апде Ьез
18. Заі)г(>ипЬегІ5 Ьаз 2)едеп= ипЬ біофефіеп Іе1)гіе, юігЬ аіз ег(іег
іп Ьеп 21шіа(еп Ьег епд!і(феп 'ВоїїипЦ де(йЬ,гі. !8е(опЬеге ©рогі'
гедеіп даЬ ез Ьатаїз поф піфі. 9Вег ат ^агіе(іеп (фіадеп ипЬ ат
теі(іеп вегігадеп Гоппіе, шигЬе ©іедег. Кез^аІЬ ()бгеп юіг аиф,
Ьа£ еіпзеїпе 58о£Іатр(е Ьіз зи 70 КипЬеп ипЬ ЬагйЬег Ьаиегіеп.
11т Ьаз ЗаЬд 1740 шигЬеп Ьигф Ьеп епд(і(феп ІШеі[Іег ЗаЙ 2$гоид*
0)оп (е(іе Йатр^гедеіп аи(де(іеІІі. (Ег і(і аиф Ьег (ЕгііпЬег Ьез Ї8о£=
()апЬ(фиІ)б. ©едеп 1863 егІіе& Ьіе епд(і|фе ЗЧедіегипд еіп ®е{е&,
гоопаф еб Ьіе *ргеізгіпд!атр(е йЬегІ)аирі вегЬц| (Ргісе гіп^ НйЬІз).
ЗКап р[Іедіе аЬег Ьае І8о£еп і)еіт(іф гоеііег. 1865 юигЬе юіеЬег Ьег
ег(іе о(?епіНфе Ї8оу!атр(, ипЬ зшаг тії Іеіфіеп і>апЬ(фиІ)еп, аиз=
деігадеп. ЗИіі Ьет ЗаЬ,ге 1891 (оШе |їф еіпе і)итапеге Йатр(гоеі(е
деІІепЬ тафеп. біп Ьеіаппіег епд!і(фег ©рогізтапп, Ьег ЗКаг=
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^ш$ о( Оиеепзбеггп, (іеИіе пеие 5Кеде(п аи(, паф Ьепеп пип аиф
іп 21тегі!а деїатрЦ гоигЬе. (Еіпс гоеііеге ЯІеиЬеагбеиЧтд Ьег
КедеГп йЬегпа^т Ьіе Ьеіаппіе атегі{апі{фе ©рогізеііипд „фоіісе
©асеШ". 2)іе го^е Йга^, Ьіе бізнес йЬегаІІ оогі)егг{фіе( шигЬе
Ьигф еіпе (еіпе ІефпіГ а[ІдеІо({. ЗЗоп (ЕпдІаІІЬ аиз дгі{[ Ьег 33о£»
(рогі аНтаДОіф аи( Ьіе опЬегеп 91аііопеп йоег.

ЇВІ5 зит Зсфге 1918 Ье((апЬ аиф іп £>еи((фІапЬ тії Зіизпаїтіе
Ьег фап(е(іШе роїізеіГіфез ШркгЬоі. ®5 юаг а((о піфі тбдііф,
еіпе Зеп(га(Ьо£(рогіЬе^бгЬе $и (фа^еІІ. С£іп і8сг[иф, Ьег іп Ьіе(ег
Игі іп і)атЬигд іт За^ге 1912 Ьигф ©гйпЬипд Ьез „2>еиІ{феп
ШороегбапЬез" детафі юигЬе, Іоппіе (іф, де^іпЬегі Ьигф Ьіе Ье=
[Іе^епЬеп 5Вег6оіе, піфі юеііег еиігоілеіп. (Ег вег(фгоапЬ (отії
іт За()ге 1914 ооп Ьег ШіГЬ^Іафе.

Шз пасі) Ьет &гіеде Ьіе іп (£пд(апЬ зіоі(=іпіегпіегіеп 2)еиі{феп
Зигй(І(атеп, ^аМеп |іе іп Ьег (8е[апдем[фа[^ ооп Ьеп епд(і{феп
ЗВаф(тапп[фа(іеп Ьоз Во£еп егГегпі. біе Ьгафіеп Йатр^деі[і тіі
ипЬ еіпе ди(е [рогіїіфс Єфиіипд, ипЬ а(з (іе [ф(іе^(іф іп Ьеп
б(аЬіеп 'І5егип[(а((сг (апЬсп, Ьіе !8о£!атр(е аизігадеп
теІЬеіеп Г«Ф Ьіе 3)еиі|феп, Ьіе іп Ьеп епдІі(феп ©е^апдепепГадегп
Ьаз £о{еп дсіепи І)аггеІІ, ЗГпдегеді Ьигф Ьіе[е !Вегаи|Іа11ипдеп,
еп(:[іапЬеп йЬегаК іт Леіфе 2$о$(рогІоегеіпе. Згп Зої)ге 1920

(іф Ьіе(е !В«геіпідипдеп зи Ьет Кеиі(феп ЯеіфзвегбапЬ
оЕеп зи(аттеп. (Еіп ЗоІ)г оогї>ег шигЬе Ьег 23ег=

ЬапЬ І)еи([фег ^аи[і(атр[ег, Ьіе £еги(зогдапі(аИоп, дедгйпЬеі.
і)еиіе і[і аиз Ьет 2)еиі(феп 9іеіфзоегЬапЬ [ііг ЗГтаіеиг-%о;еп Ьег
Йеиі(фе 2Ітаіеиг=ІВо£=!Вег6апЬ Ьигф Ьіе [рогШфеп Зй^гег Ьез
ІІаНопа([озіа(і[(і[фсп Уїсіфсг дедгііп&еі ипЬ ЬапеЬеп Ьег іВсгЬапЬ
2еиі(фег ЗаиІіїатр^ег аіз Огдапі^аііоп Ьег ЇВеги(5бо£ег ЬеіЬеІ>аІ--
іеп гоогЬеп. ВеіЬе брагіеп гоегЬеп ооп геіпеп Итаіеигеп

Сііегоіиг.
Й и ( 1 о » б ф о ^ е г , Йітрссі, Всгііп.

І Є Ь 1 1 А фея і Є > ®оїеп іп ЗЗНЬогп ипЬ ЗИсгІшогісп, Лсгіод ®іей & 0,0.,
ЄШІдагі.

1924 ІІІІЬ 1930, (бгсІЬІоіп Жсгіав, йеіріій.
іт *05сп, 2*и{[(6сс брогіосгіав, 8сПіп.

З И а І І Ь І а с , Йатргііфісг, йатр^госііипа/
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Ч)ІЄ 26 фефІе

без <ЕіпзеІ1>ерс0

Л ФІртріа 1936, еіпе паііопаїе
2 вШаІІҐ
З
4

ипд
10 бргіпаеп
11 Шег^сІІ
12 Оохеп
13 (0ешіфІ1)еЬеп ипд Шпдеп
14 $сф(еи
15 Єфіфп

17 (Гигпсп (Кіпдс, Кс#, баггсп, Р<Гсгд)
1$ їигпеп (бодепіигпеп, ^гсіиЬипдеп, ЙІейсгп)
1<) ©фгоіттеп
20 ШаІТесЬаІІ ипд Шо)ТегГргіпдеп
21 Кидегп ипд Капи
22 Єсдсіп
23 КоОГчЬгеп
24 бедеі^ид
25 £*еіЬе0иЬипдеп тії „Кгар йигф
26 І>есдеи(ГфипдвІ)е^ (йг бромаие

$гсиде"
ідГІІ«Є

: §. її. ®гаип & £о., 93егІіП'гетреІЇ|о^ «ЦІЬоіп(Іга§е 21—23.


