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Єрпшд іт ©еІйпЬе іібес ОнаЬсп тії йоррсігігі Ьаоог.
>)аі [іф зи дсшаШдет Єргипв сІЬоЬеп ипЬ іІЬсгшіІІЬсі

Ьа«
?пз

зз ЗДегЬ Гаті гооШ о!« Ьег іШе(іе ©еііїЬпе Ьез 2Кеп(феп Ье>
ігнфгеї шегЬел. І ігЬеіІ 'зГатегаЬ ипЬ Зітеііго^ зидіеіф гопг ез

оог аііет іт іЗеЬел ипіегег %ог(аі)геп. бо аіі шіе Ьіе ®е(фіфіе
Ьеб Ч5^егЬез аіз ^аизделоЯе Ьев ЗНелїфеп, іЦ аиф Ьег ЗВеНІатрї
Зи ?Р|егЬе. баде ипЬ Фіфіипд [іпдеп Ьеп 5Ки()т Ьіе{ез еЬІеп їіегез,
Ьав еЬеп[о {фол гоіе пОДІіф і\і. 2Іт дгеі|Ьаг(<еп юігЬ илз Ьіе ®е=
Ьеиіипд Ьез ф^егЬез іп Ьеп (агЬелргафіідеп бфіІЬегипдеп Ьез
ЗКіиеІоІіегз. Зп Ьіе{ег ®1ап№\1 Ьег їигпіеге оег^фтеїзеп Ьіе
ЗЗедгі^е іЯеііег ипЬ ІЙіЙег зи еілег (£ілІ)еіі, — ипЬ поф ^еиіе ЦІ
г і г і е г і і ф е і)аІ(ипс! Ьіе !еплзеіфпепЬе ХидепЬ Ьез гоігНіфел 9им=
іегз. £)іе 9ЇСІІ5ЄІ1 гйЛІ Ьапп іттег теІ)Г Ьіе їКеппеп аіз 6фпе(Іід>
(еіізшеііЬегоегЬе іп Ьеп ШогЬегдгипЬ. Зіе ЬеЬеиіеп ліфі еіюа

Єрог( оЬес даг ьеп[аііоп (йг еіпеп Ьеоогзидіеп і ігсій, |'оп=
Ьегп (іпЬ 2еіЦипдзргіі{ипдеп ^агіе^іег Игі ипЬ Ьоті* ипбеЬіпдіе
9)огаиз{е^ипд [і іг еіпе де(илЬе ^(егЬезифі.

Зп Ьеп (е&іеп ДаІ)гзеІ)»*еп \)аї (іф іт 91 е і і { р о г і Ьеі аііеп
геііепЬеп Зіаііопеп Ьег Х и г п і е г ( р о г і епігоійеи, Ье({ел иг=
(ргипд(іф«г біпп Ьагіп Ье^іапЬ, (йг ^(сгЬсзифі ипЬ $(егЬе[рогі
Ьеі еіпет Ьгеііеп ^ІІЬІіІЧІт І&ег(іапЬпі5 ипЬ Зпіеге((е зи еппоЛеп
ипЬ юеііег Ьіе ЧЗ(егЬе, Ьіе 1)іег іп ЩіеМїотр} ігаіеп, іп ©еЬгаифз=
{аі)ід(еіі ипЬ і)бфіі(сі[іиіід дедепеілапЬег аЬзигоіідеп.

%еі аііеп Шаііопеп і[і Ьег $ ( е г Ь е { р о г і аи(з епд((е тії
Ьег9Ве()гтафі ипЬ
Ьісг ілзое(олЬеге
ті( Ьег МапоІІсгіс
оег(пйріі. 2Іиф Ьіе
геііегііфе
|ипд Ьег ЬеЬге((еп=
Ьеп Зіаііоп ипЬ
'фгег ЙаоаНегіе
[ріедеіі (іф іп Ьеп
р(егЬе(рогі(іфеп
38еі(1атр(еп гоі-
Ьег, ипЬ Ьіе 2Гп(ог=
Ьегипдеп Ьег оег=
(фіеЬепеп

юегіипд гоегЬеп
Іпа^деЬНф ооп Ьел
^іег І)егг(фепЬеп
(ооаНегі(іі(феп

Ьееіп-

ЄргиІІй ііЬсс сіпг біі
Ьсіїп ЗаяЬ[ргіпйсп Ьег



НЬегюіпЬеп сіпев 6*еіП)апвс4.
®оо ф(стЬ (іе!)4 оптшегНаш
тії дсфібісп О1)гсп паф чопі
ний (сії Ьіе фіпіссЬсіпе шсії
ипісі (гіпси ЄфгосгршІІіг ши
ІапвТат аЬ((сідсп зи (описи

ЗМс {іфіЬаг сш{іеідепЬе
СпІгоісНтІд Ьег Ьеиі{феп
Іигпіег|рогіе5 іп Ьеп (е^>
іеп За1)г,5фІІеп І)аі Ье|оп»
Ьегг іп Ьедид ані Ьіе оег*
(фісЬспагНдеп $гіі(ипдеп
сінс Шіе1де|іаШд!І<іі 1)ег=
оогдеЬгафі, гоіс (іе іп ?сі=
пет апЬегеп ЙапЬе зи РЄГ*
Звіфпеп ір. — ЗВіг ипіег»
(феіЬеп ^іегЬеі (ігепд ЗКа*
іегіаі*, Шдпипдз' ипЬ &еі>
[іипдгргй|ипдеп. Зп 3Н а •
і е г і а і р г й ^ и п д е п
Ьегоегіеп гоіг Ьіе ^р^е^Ье
Ьіп|іфПіф і^гег {раіегеп
©еЬгаиф5згоесГеб а(г *Леіі=

оЬег 5Вадепр}егЬ; іп Ьеп ( 5 і д п и п д г р г й | и п д е п шегЬеп Ьіе
ЇДОегЬе ^іпрфйіф фгег {о^огіідеп ЇВепи|}ипд Ьеигіеііі, ипЬ іп Ьеп
С е і р и п д г р г і і ^ и п д е п ипіег[феіЬеп гоіг еіпе [о дго^е Ип»

роп ЖеМЬегосгЬеп, тіе (іе 4а1(афІіф Ьеі Ьег 3$епи£ипд Ьее

ЗВсііГрІипд
ііЬсг сіпсп

ІІЬегІхшрі іп Ьег
іп Згаде Готтеп.

ЗІеЬеп © е І а п Ь е г і і =
і е п , 2 ) а и е г с і Н е п
ипЬ § а Ь, г і е п (ріеіеп
іп фпеп Ьіе 3 а д Ь «
{р г і п д е п еіпе Ье{оп=
Ьегг йг°&е ЗіоКе. (Еіпе
юеііеге (Егдапдипд ргн
Ьеп Ьіе Йеі{4ипдгргіі{ип=
деп Ьигф К е { о г Ь *
.<) о ф = п її Ь 2В е і І =
(ргіпдеп. — ЗКіі Ье}опЬе=
гетбіоіз Гоппеп гоіг |е(і=
(ІсНсп, Ьа^ Ьеі ипг іп
2>еи({фІапЬ Ьіе 9іеіі(ип[і
іп Ьеп 2 ) г е ( { и г р г й =
\ й п д е п Ье(опЬегг де»
р|(еді гоігЬ, гоіс }а

(ип[і, \й (апде еіпе (о(фе
Ье[іе^і, іп ип(егет85аіег=
(апЬе іттег ра((іоиісгіс
2Іп))апдсг ипЬ
дс(ипЬеи 1)а
аи( Ьеп (Ег^а^гипдеп ипЬ
ЗеІ)геп Ьег аііеп
{феп 5Кеіітеі{іег,
гоіг іп2)еиі(фіапЬЬіеИиг-
ЬіГЬипд Ьег *р(егЬег іт
2)ге({иггеііеп паф Ьеп ®гипЬ(айеп Ьег дегтапі{феп
гоіе (іе ()еиіе та§деЬ(іф {ііг ипг іп Ьег ІНеііоог[фп{1 Ьег ІКеіфг=
1)еегег піеЬетдеІеді і{(. *ЛеЬеи Ьіе[си ЗВеііЬегоегЬеп Ье(фа|4ідои
гоіг ипг аЬег аиф ші( $гіі[ипдеп иои ^{егЬеп іп ЇЙадеп ипЬ
йЬег^аирі |йг |еЬеп (ВеЬгаифгзюеЙ, Ьег Ьеі ипг оот 5Ц|егЬе де=
{огЬегі гоігЬ.

иічі іц іоп іт Йсіапік
іп сінс Ііс^с ЙгиЬс. Фіе Зісіісг

паф поте іп Ьіе Чн'шічишп тіі ипЬ (Ііі(»сіі
ПФ (сІЬ(1 ои( Ьеп фа!« Ьсс ^(сгЬс аи(



5>а« І>сЬі
бргмпа иЬег сіпеп «йгаЬеп

ід, ит Ьоа ^іпЬеті» ШкгтіпЬеп »и Шпеп

9$еі Ьеп апЬегеп 5Лаііопеп (еЬ,еп гоіг Ь е і Ь е п їигпіегеп
а II е і п ЗадЬ* ипЬ 9$еІогЬ(ргіпдеп. ЗВа'ЬдепЬ ип(еге Хигпіегрго*
дгатте еіпе дго(?е ОДгоеф(Іипд аи(гоеі(еп, Ьіе Ьег ЗМеЦеШдїеіі
Ьег ЖеггоепЬипд Ьег ^5^егЬеб еп*|ргіфі, (іе()* тап аи| аибІопЬі(феп
їигпіегеп теі(і пиг <ргй^ипдеп, Ьеі Ьепеп ооп Яп|апд Ьіз

а 1 1 е і п ©ргіпдр^егЬе тфгеіеп.

ипЬ Ьс*
еі ЗІивйЬипд Ьев ІКеи[рог4е і(і Ьег ІКеііег іп аііет аи| {еіп

опдегоіе[еп. Вет 21п{йпдег і(* Ьоз зидегіНепе ^|егЬ, аи| Ьет
«г (еіпе Ип{апдгйЬипд тоф(, Ьег 8еІ>ппеі[4ег. Зе Ьеяиетсг Ьа»
^{егЬ де!)1, |е (готтег ев і((, ЬеЦо еЬ,ег гоігЬ Ьег ІНеіІег Ьеп гіф-
іідеп диіеп ©і^ егіегпеп ипЬ Зи^ачш деюіппеп. і)оі Ьег іипде
іНеИег {іф еіп дегоі|{е5 Й'бппеп апдееідпеі, {о {іеідсп аиф Ьіе 21п*
{огЬегипдеп, Ьіе {еіп ЗіеіНе^сег ап фп {іеііеп ти^; іе теІ)г Йоппеп
Ьаз ооп І1)т дегіііепе ^5{егЬ аи{гоеі{і, Ье(іо Іеіфіег гоігЬ ее іЬ,Іи
гоіеЬег гоегЬеп, Ьіе(е 2Іп{огЬегипдеп ци егіегпеп ипЬ (о диі Іше
тодііф аие}и{іі()геп. Жіе Ьеі )еЬег апЬегеп брогіагі {ріеіі паійг=
Нф Ьіе їогрегііфе ІВегапІадипд еіпе дго^е !Ко(Іе. $іег$и демосі
аиф> Ьа^ Ьег Кеііег {іфіеп Іегпі, Ь. Ь,., Ьа^ {еіп Йбгрег (іф Ьеп
!8еюедипдеп Ьее ^і(егЬе5 оправі, Йе діИ Ьеіт Зїеііеп, тіі Ьег Же=
гоедипд Ьег $(егЬеб тіізиіфшіпдеп ипЬ (іф ЬаЬеі Ьаз поііде ОіЦ'іф-
дегоіфі5де(іі()( н п д и с і д п е п .

біт1 диіс
©гнррс ооп



2)ег Яеііег ііЬеппіііеІі Ьет ?Р(егЬ (еіпеп ЗВШеп Ьигф Ьіе (оде«
паппіеп „фіІ(еп". Шііі Ьег фапЬ (йЬді ег Ьіе ЗидеГ, Ьіе зит @еЬі&
(ііі)геп, ипЬ діЬі тіі іІ)пе» Ьіе ЗйдеЦ)Н{еп, тіі (еіпет ®е{а(5 (ЇДО
ег іт баііеі ипЬ (апп Ьигф «егтеЬдіез Жегіедеп Ьез ©егоіфіз
аи( Ьеп еіпеп оЬег апЬсгеп ®е(а^(пофеп @егоіфіз()і{(еп деЬеп. 2)іе
ат $(егЬе(бгрег НедепЬеп ЄфепІеІ, Ьіе Ьаз $(егЬ тбд1іф(і гоеіі
Зи ит(а{(еп І)аЬеп, егтбдііфеп ез Ьет ЗНеііег, Ьигф ЗЗегІедипд Ьег
ипіег(феп!еІ ипЬ Ьигф пег(іаг(іез ©едепЬгііАеп 6феп(еІІ)іІ(еп зи
деЬеп, Ьіе поф Ьигф Ьіе ©рогеп оегте!)гі гоегЬеп (бппеп. 2)іе оег»
(фіеЬепагіідеп $іІ(еп тіі{(еп (іеіз ііЬегеіп(ііттеп ипЬ (оПсп аи(
Ьег апЬегеп Зеііе аиф Ьег Зіаіиг Ьез $(егЬез апдера^і гоегЬеп. Зе
етр(іпЬНфег еіп їр[егЬ і{і, Ье(1о (еіпег тй((еп Ьіе фіІ(еп дедеЬеп
гоегЬеп. ІІпіег !Кеііегіа(і оег(іе!)і топ Ьаз 21пра{(сп Ьез Жеііегз
ап Ьіе СЕідепагіеп Ьез ^(егЬез. 2)іе гоеіфе ^апЬ (огді ЬаиегпЬ (йг
ЗЗегЬіпЬипд тії Ьет ^(егЬетаиІ Ьигф Ьіе діеіфтабід ап(іе()епЬеп

ЗіідеІ ипЬ оегапіа^і
Ьаз$(егЬ,гоіПід іеЬег
3&деІ()і((е зи (оїдеп.
ЗВегЬеп Ьіе оЬеп ап=

ипЬ (іо^гоеЦе деде»
Ьеп, пітті Ьег ІКеі=
іег І)іегЬеі піфі аи|
Ьіе (Еідепагіеп Ьез
ЩпЬез ІНйЛрфі, {о
шегЬеп Ьіе[е |ііг Ьаз
ф(егЬ ипЬедиет ипЬ
Щі'щ ипЬ (огЬегп

35аз ^^егЬ І'рі'іпяі «іпе
ЗПаисг тіі 6оІв(а)"Іт
Ьогаиг. ®сг Зіеіїсг діЬі
Ьигф -аііііітісп Ьез №с-
(авсо Ьет ф^егЬ Ьеп
9{«еЄеп {геі, (о Ьа8 ез
Ьіе[сп ащ"шо[Ьсп (апп,
її т аиф тіі Ьеп
біиісгЬсшеІІ Ьіе
о(ІІІс дц Ьсгіїбгсп

иЬегшіпЬеп

ііЬег еіпсп 6 9КЄІЄГ ЬІеіісп ІчгаЬси тіі ЙорреІгісІ ЬаІйЬеІ.
егЬ І)аі лиз дго§ет ЯІІІсшг еіпеп дсшаїіідсп @а^ дспоттеп

ипЬ {і«Йі ПФ іп Ьег Йи{4, ит Ьіе ведсчИЬегІісдепЬе (оеііе аи еггеіфеп.
Яеіісг деї)і іп Ьеі 93ешевип9 тіі, ит Ьаз

ез ЬаЬигф дегаЬези зи Ш}іЬег{е^Ііф(еііеп і^егаиз. ї>ег Шеііег
Ьаі)ег {іеіз {е(Ь{і Ьеі)егг(фі {еіп ипЬ Ьаг{ шетаїз {еіпет Йігдег
пафдеЬеп, гоепп іЬт еіптаї еіпе 2(и[даЬе піфі д(еіф (о деііпді,
гоіе ег ез тофіе. Сїг ти^ пог аЦет аи( Ьіе ${І)фе Ьез ${егЬе5 еіп«
деІ)еп ипЬ Ьеі |еЬег ЗЙаВпа^те, Ьіе ег ігі{{і, іттег Ьагап Ьепіеп,
гоіе Ьіе{е аи{ Ьаз ${егЬ еіпгоіїіеп гоігЬ. 9їо1)є ипЬ ипЬеЬегг(фіе
ІКеііег (оттеп піфі гоеііег, Ьа^ег і(і Ьаз ІКеііеп еіпе дІапзепЬе
ЄІ)ага(іег(фиІипд. Всі Ьег епдеп ЗЗегЬіпЬипд з>»і!феп Шеііег ипЬ
«р{егЬ йЬегігаді {іф д!еіф{ат ІеЬег ©еЬап(е Ьев «Йеііегз аи{ Ьіе|ез.
2Ві(І з- 'В. Ьег Жеііег еіп ^іпЬегпіз ІІеЬ,теп, {о пш& сг (іф іп (еіпет
5ВНІЄП 1)іегои( (*ог! !опзепігіегеп. 5Иап Іапп ^ііи{ід ЬеоЬафіеп,
Ьай Ьег іНеііег, гоепп фт Ьіе(ет еі(егпе ЖШе (еІ)(і ипЬ ег |е!Ь{і
іппеге 5>еттипдеп Ьаі, Ьіез аи( Ьаз $(егЬ иЬегігаді. 2>аз СЕгдеЬ-
піз і(і Ьапп, Ьаб Ьаз $(егЬ іт Іе^іеп ЯидепЬІіо? {іф гоеідегі, Ьеп
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ІШегшіпішпв

Єитпцсв
іт (йсІапЬс.

(ІстЬ ЬІ г ЬеіЬеп
йоррсігійв осг=
ІоІщІ оо п Ьет

сінсн

бргапд.

тії Ьег З'їв?''
І)ШІЬ ЮСІІ ІНІЙ)

оопі, Ьатіі Ьоа
ф{егЬ Ьеп £>аГз
ІалдтпфспІтЬ

л :' ЦФ ооПЦопЬів
^ (ігеЛен Іапп

бргипд зи пеіцпеп. фіегаив І)аі (іф Ьес аііе геі іег і іфе ®гипЬ(аі$
егдеЬеп, Ьег Ьет бргіпдгеііег етр(іеЬ,11: „ЗВіг( Ьеіп фегз йЬег Ьеп
бргипд І)іпй6ег, Ьаз ^{егЬ гоігЬ (фоп паф{ргіпдеп!"

2ІИ Ьаз оЬеп ©е[адіе ігі{{і іп »егтеІ)гіет ЗИа^е зи, гоепп Ьег
аиздеЬИЬеіе Кеііег (іф іе£і Ьатіі Ье{а((еп гоіИ, еіп ішідез ф(егЬ
Зизигеіїеп ипЬ еіпзи(ргіпдеп. Зе&і їотті ез іт ^6ф(іеп (ВгаЬе
Ьаганї ап, Ьіе (£ідепагі ипЬ Ьіе !8егап(адипд Ьез ф(есЬез зи ег»
{а((еп ипЬ аи{ ®гипЬ Ьіе(ег ®г(еппіпіз 1)іегаи( еіпзиде{)еп. і)апЬеІі
ез (іф пип Ьагит, тіі Ьет зидегШепеп Ч?(егЬ ап ІШеіІ{атр(еп
іеіІзипеЬ,теп, Ьапп ти§ Ьег !Неііег Ьа{йг (огдеп, Ьа^ еіп оіеііеіфі
Ьег фт аи(ІгеіепЬез 2атреп{іеЬег ипіегЬгіісіі гоігЬ, Ьатіі ез (іф
(еіпез{аІІз аи[ Ьаз Ч?І{егЬ йЬегігіідІ. — 2Іиз аііет і(і Наг зи ег=
(еІ)еп, гоеіфег дго^е егзіеІ)егі(фе ЗВсгі Ьаз іКеіісп аиф (йг Ьеп
2Неп(феп (е!Ь(і ипЬ (йг Ьіе ШЬипд (еіпез (£!)ага{ІеГ5 §аІ. 2>ез=
юсдеп і(і Ьаз !КеіІсп аиф еіп дегаЬе (йг Ьіе ЗидепЬ юіфіідег ег-
ЗІе^егі(фег брогі, Ьег дееідпеі і(і, Єпі{ф1о((еп()еіі ипЬ ЗКиі зи (бг=
Ьегп. іїеіп Зіеііег гоігЬ Ьеі 2йеіі{атр(еп зи еіпет (Ег'оіде Готтеп,
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(чііісі Ьес (їгЬо Ііеді чиї Ьет Ліиіси Ьес

Ьег піфі Ьеп біедезгоШеп іп {іф 1>аі, ит іІ)п аи( (еіп Чр(егЬ з"
йЬегігадеп ипЬ ез зи ^6ф(і1еі(іипдеп апзи(рогпеп.

(Ез діЬі гооДО піфіз бфопегез, аіз юепп Ьег ЗНеііег аи{ еіпет
Зидегіііепеп 3)ге({игр(егЬ {еЬегзеіі {й^Іі, юіе ез (іф тіі (еіпеп де=
гоаііідеи Йга(іеп И>т ипіегогЬпеі ипЬ аиф Ьег Іеі(е(іеп ^І1(е дегп
(оїді, оЬег юепп Ьег бргіпдгеііег йЬег еіпе і)іпЬегпізЬаІ)п геііеі
апЬ ЬоЬеі Ьетег!і, юіе (еіп $(егЬ ипіег Ї1)т дедеп іеЬез фіпЬегпіз
даіорріегі ипЬ ез аиз еідепет ІВе(ігеЬеп епегді(ф йЬегюіпЬеі.

51еЬеп Ьіе(ег гоіфіідеп 58еЬеиІипд Ьез ЇКеііепз (йг Ьіе Є|)ага(іег=
(фиіипд (іеІ)і поф Ьег дго|е Зйегі Ьіе{ез брогіез (йг Ьіе Іогрегііфе

11



ЯизЬіІЬІшд. г?а{* {еЬег ТОнеМ пш& ()ісг тіїагЬеНеп, ипЬ Ьег даще
Я'йгрсг шив де(фтеіЬід (еіп. Віє тіі Ьет Зіеііеп оегЬипЬепе Сііг--
регііфе 21п[ігепдипд юігСі пеоепЬег аоег аиф дйп[іід аи( Ьіе іппе=
геп Огдапе еіп.

Ва Ьег їКсіІ(рог( ап Ьіе 5Вепи&ипд Ьез ф(егЬез деоипЬеп і{і,
демосі Ьіфг брогі (сіЬсг зи Ьеп !о}і(ріеІідегеп, теіі тііигдепиій
Зи Ьег 1ІпіегІ)аИипд ипЬ ЯЬтІйипд Ьез ф(егЬез Ьіе ипіег(ип(із=
ипЬ діиііег{о{іеп поф 1;шзиСоттеп. 2)іе ЙеЬеиіипд Ьіе(ег брогіагі
Ці аЬсг (о дго&, Ьа| ез гойп(фепзгоегі Ці, тбд(іф(і шеііеп Мгеі[ічі
іі)гс ЗІивиЬипд з» егтбдПфеп. 2)іе та^деЬепЬеп біеКеп ооп
^[егЬезифі ипЬ ^рогі (іпЬ аи(з еі|гід(іе ЬетііІ)і, Ьіе 1Шо(іеп (йг
Ьіе 2!и&ііЬипд Ьіе(ег Єрогіз аи( еіпеп тбд!іф[і піеЬгідеп біапЬ
{)египіегзиЬтй(Іеп, ит іп ап[іеідепЬет ЗПа^е пейс іипде Зіеііег

тіі Ьет КпЬзіеІ, Ьаз Жеііеп зипг Воиз(рогі гоегЬеп

Фіс г сіїсг Ііфсп «Шс(їГ
іт фтод^пт Ьсі Оіутрііф<п ©рісіс.

Зт 9іаі)теп Ьег ОІптріаЬе-9веіі(атр(е юегЬеп Ьгеі (Вгирреп
ооп геіісгііфеп $гй(ипдеп аЬдеЬаІіеп. ЗеЬе Ьіфг Ьгеі фгіі^ипдеп
{іеі)і «іпе Шегіипд Ьет еіпзеїпеп Зіеііег ипЬ еіпе (оіфс іеоеб ЗапЬез
йог. (їз Ібппеп іп іеЬег Згирре ооп {еЬет УппЬе Ьгеі Шеііес ипЬ
йгсі ф(егЬе іеіІпсЬтеп. їуііг Ьіе Ш1апп(фа(ізгоегіипд гоегЬеп Ьіе
^ипНе Ьег Ьгеі Зіеііег (еЬез 8апЬез зи[аттепдеза^(і, ипЬ (^іегаиз
егдіЬі (іф Ьіе 'ЛсіЬепіоІдс Ьес еіпзеїпеп Ф)апп{фа{ісп. Віє Ьгеі
Ье(іеп (Еіпзеїгеііег ипЬ Ьіе Ьгеі Ье(іеп Ш2апп(фа(іеп егІ)аІІеп іп
ІеЬет ЗВеііГатрІ (ііг Ьеп ег(іеп ^ргеіе Ьіе (НЬегоегдоІЬеіе, (йг Ьеп
Зюеііеп фгеіз Ьіе (іІЬегпе, (йг Ьеп Ьгіііеп фгеіз Ьіе Ьгопзепе
ОІптріа=^Іа{еііе ипЬ Ьіе ЬазидеІ)бгіде ІІгЄипЬс. ЇІИез іп аііет (іпЬ
а!(о Ьеі Ьет 0(птріа пеип доІЬепе, пеип |і(Ьегпе ипЬ пеип
Ьгопзепе $Іа!е(іеп Ьигф Ьіе (ЕіпзеСгеііег зи деюіппеп ипЬ сЬеп(п
оіеі фІаІеМсп і і іг Ьіе Ш1апп(фа[іеп.

91аф(іеі)епЬ [*іеп Ьіе @гирреп Ьег геіісгі іфеп
{фіІЬегі: А

Віе|е (іеііі ап Ьіе ЇКеііег ипЬ ^(егЬе дегаЬе гоедсп Ьег ЗМеЬ
іеіі іді 'сі і Ьег ?Іп(огЬегиндсІІ дапз Ье(опЬегз І)оІ)с %(п{ргііфе. Зт
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о.
ои{ Ьсш ЬоппомгГЛеп ЗВаОаф

и^вЬпвсІ", тії Ьет
іп ЗДпАстЬат Ьіе

детопп

аЦдетеіпеп ЄргафдеЬгаиф гоігЬ Ьіс[е «рги(ипд аіз ,ЛШіШагп", Ьіе
$гй(ипд Ьез €о(Ьаіепр(егЬез, Ьедеіфпеі. біе гоігЬ (еІЬ{і ап Ьгеі
Іадеп аЬдеюісІеІі. 21 т сгіісп Ходе (іпЬеі еіпе ї)гс(|игрпі}ипд (іаіі,
Ьеі Ьег іеЬев *Ц|егЬ еіпе Ье^ііттіе 21и(даЬе аи| еіпет Щіегесї іп
Ьег @гб|е ооп 60 таї 20 Шеіег зи егіііііеп і>аі> ипЬ зшаг гоігЬ
Ьіе(е ооп Ьет ІНеіІег аизгоепЬід оогдегіііеп. Зп Ьіе(ег фги(ипд (оіі
Ьіе ©е(фтеіЬід(еіі Ьез $(егЬез ипЬ {еіп (£іпдеЬ,еп аи| Ьіе і>і![сп
Ьез 9ісііегг дергіі^і ипЬ дегоегіеі гоегЬеп. 2(т зтеііеп Хаде ег|о!ді
Ьаз 5Кеііеп іт ©еІапЬе. 2іе(ее реііі ап Ьіе 8еі(іипдз(а1)ід{еіі ипЬ
5)агіе Ьег фїегЬе дапз Ье|опЬегз ЬоЬе 2(п|огЬегипдеп. Зт дапзеп
(іпЬ 36 Йііотеіег зигййзиіедеп. ЗипофЦ І)іегооп 4 ЗШотеіег аи|
Зіга^еп оЬег ЗВсдсп іп еіпет Хетро ооп 240 т/Шіт. Вагап
Іфііе^і |іф еіп (фпеїіег ©аіорр ііЬет еіпе ЗадЬгеппЬа^п ап, ипЬ
Зшаг |іпЬ оіег 5їііотеіег тіі ІНеппЬаЬп^іпЬегпіПеп іп еіпет Хетро
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ооп 600 т/ШІіп. зигигізиіедеп. 2)агаи| [оїді гоіе $и ЗЗедіпп гоіеЬег
еіпе №і'йс(1гсіїс, ЬіезтаІ ооп 15 М'ііотеїег Йііпдс, ап Ьіе Пф Ьіе
еідепШфе ОисгїИЬеіІІ^гееГе ап[фІіе^і. І)іо|с і(( афі М ііотсіег Іапд
ипЬ }ііі)г( диефІЬеіп ііЬег еіпе дго^е 21пзаІ)1 ооп паійгНфеп Лин
ЬегпЩеп, Ьіе зи $(егЬе йЬеггоипЬеп юегЬеп тіЩеп. фіег гоігЬ
еіп Іетро ооп 400 Ьіе 450 Іп/ЗИіп. оегіапді. І)еп бфіи^ Ьіе|ег
Хадезап|огЬегипд ЬіІЬеп Ьіе Іе&іеп діпеі .Чііотеїег аи[ еЬепет
ЙоЬеп іт Хетро ооп 333 т/ЗШп. Зйг Ьіе(е дапзе ©Ьгейе гоігЬ еіп
,,(*пІ)грІап" аиздеагЬеіІеі, аиз Ьет Ьіе Зіеііег депаи егіс1)еп (бп-
пеп, гоапп Ке ап Ьеп еіпзеїпеп !рип!іеп ап!оттеп тй}|еп. — 2)іе
Йеііег гоегЬеп еіпзеїп де{іагіеі, ипЬ Ьіе Чігй(ипд Ьіе(ез Хадег еп4=
{ргіфі іІ)гет 9Ве[еп паф Ьег Ии^даое еіпе$ ШІеІЬегеііегз, гоепп ег
еіпе гоіфііде ті(ііагі(фе ТОсІЬипд зи ііЬегЬгіпдеп і)аі. '2Іп Ьеп
ЗІ'іІїоІІІгоІІсп ипЬ ап Ьеп еіпзеїпеп £>іпЬегпі({еп {іпЬ паііігііф
9{іфіег аІІійе(1І'ІН, Ьіе пііе ЗЗогдапде депаи поНегеп ипЬ Ьіе оог
аКеп 2)іпдсп Ьіе ^еІ)Ісг, Ьіе і)іегЬеі детаф( гоегЬеп, паф еіпег

дііІНдеп ^е^ІегіаЬеІІе аи[[фгеіЬІмІ.

2)іе(е $ги(ипд іт ®е(апЬе ЬезгоеЙі, ШигЬаиег ипЬ ©ргіпдоег»
тбдеп еіпег диіеп Йгіедз° ипЬ ЗадЬр|егЬез зи Ьегоегіеп, Ьаз Ьигф
{огд(аІ1іде ЙогЬегеііипд аи? Ьіе і)б!)е }еіпег ЙопЬШоп деЬгаф! і?*.
©Іеіфзеііід гоігЬ 1)іегтіІ аиф дергіі|і, іпгоіегоеіі Ьег ІКеііег {іф
йбес Ьаз їетро ипЬ Ьіе ЗаІ)ід{еііеп (еіпез ^р^егЬез Маг Ці. — 2)іе
дапзе ©ІгеДе і(1 депаи аизде[1адд(, ипЬ Ьаз ЗигйаЧе8еп Ьег пег=
(фіеЬепеп бігегїсп Ьез @е(апЬегі((ез гоігЬ паф Ьег деЬгаифіеп
3«іі ипЬ паф 9еї)1егп ап Ьеп і)іпЬегпіЯеп Ьегоегіеі. ЗеЬе 3«і*иЬег=
(фсеііипд гоігЬ Ье^га[1. дйг {фпеНегез ІКеііеп аи[ Ьег ЗадЬгепп»
ЬаІ)п ипЬ диег}еІЬеіп гоегЬеп (ВиїрипМе іп Йпгефпипд деЬгафі.

2Іт Ьгіііеп Іаде (оЦ Ьіе ЬгіНе їеіїргіі{ипд, еіп ЗадЬ(ргіпдеп,
Зеідеп, оЬ Ьіе $[егЬе паф Ьеп дго^еп 21п{ігепдипдеп Ьез Ходе*
оог()ег поф ііЬег Ьіе ег^огЬегІіфе Ше(фтеіЬід(еіі ипЬ Опіегдіе и с г =
(іідсп, Ьіе (ііг еіп диіез К г і с д & = оЬег ЗадЬр^егЬ поігоепЬід Ці, иіп
юеі!егІ)іп (ііг Ьеп ї>іеп[* Ьепи^І гоегЬеп зи Гбппеп. 58еі Ьіе(епі
ЗадЬ|ргіпдеп |іпЬ уюоЦ ^іпЬегпі{|е, 1,10 Ьіз 1,15 ШМег 1)оф, зи
йЬеггоіпЬеп. і)іегЬеі юігЬ Ьег 11пде{)ог(ат Ьег ?Ц|сгЬе, Ьаа Цт=
гоег|еп еіпез ^)іпЬегпі((ІЄ5 оЬег І8еги1)геп Ьез 5Шаї|ег(ріедеІ5, Ьаз
§аІІеп ооп ^{егЬ оЬег МеЦег тії 6іга|рип(1еп Ьегоегіе*.

14

?ав ф|егЬ асіді ЙсювЬс, сіпс (фшісгіде ІІЬшІд Ьег §оІІеп Єфиіе, в о г
$іпі«г(апЬ шсіі паф иоіпе ІтіеІГеб*, чт еіпт ЄШ^рипН Ітісг Ьет Єфгосг-
рипИ ооп Зісіісг ипЬ |̂сгЬ ги ІіпЬеп. Фі« $іп«сгЬсіпс псЬтсн аПсіп Ьоз

ясіатіс йсітфі ооп ІКсіїсг ипЬ $(сіо аи(

2Іиз Ьег Зи(аттепгефпипд Ьег фипїіе іеЬез ЯЗеюегбегб, Ьіе
іеіігоеі^е поф тії оег{фіеЬепеп Йое?рзіепіеп тиІНрИзіегі гоегЬеп,
Іе паф Ьег ШеЬеиіипд, Ьіе Ьег Хеііргй^ипд зиїотті, егдіЬі {іф Ьіе
!Кеі1)еп|оІде Ьег ІВегоегЬег ипЬ Ьигф епІ|ргефепЬе Вегефпипд Ьіе

(оІде Ьег Ш1апп(фа((.
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ІІЬсгшіпЬипя гіпсе й<х!)-ЗВси-6ргаи(кв, корргіпйб тії фсгіт Ьааи>і(д)сп.
2>ов ІЧсгЬ РІКИ ГІФ аиздсагіфпс», ииЬ Ьсг «сіїсс вс!)і й«1 іп Ьсг «сюсйиия
ті ї , сг Іни Ьсп 6(1)ІЧІГсІ и о г М І г і І І о І І І І і Й і й от ЛнгІ І іс«ІЧІ ІІІІЬ снШГШ Ьсп

Ьсз -^(сгЬе0 ЬІІгф ЇІсЬсп Ьсз
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В. 2)Іе дгоде 1>геііигргії{ипд.

25еі Ьіе{ег ї>аі іеЬег Зіеііег еіпе Ье{ііттіе оогде{фгіеЬепе
даЬе аигтепЬід аи{ еіпет аЬде{іесїіеп 5Кеііегоіеге<ї ооп 60 таї
20 Шіеіег (Згб&е оогзигеііеп. фіегзи {іеікп фт ІбЗЙтиіеп зиг5Вег«
{йдипд. !8еі 1ІЬег}фгеііеп Ьіе{ег фбф{ізеіі гоегЬеп Ье}ііттіе 6іга{-
рипМе апдегефпеі.

Віе{е Йге{}игргй{ипд [іеііі ап Ьае ©егіііеп|еіп ипЬ Ьеп ©е!)ог=
(ат Ьез ^|егЬеб, ап Ьіе Кеіїїип)* Ьев Зїеіигб ипЬ оог аКеп ї)іпдеп
ап Ьіе иЬегет(1іттипд зюіїфеп ІНеііег ипЬ ?р(егЬ аЦегї)оф}іе 2Іп*
{огЬегипдеп, Ьіе паійгііф гоеіі йЬег Ьеп ІНа|)теп Ьег 2ге|{игргй»
|ипд |)іпаи5деІ)еп, Ьіе іп Ьег 2їіеІіеШд!еЙ5ргй{ипд оегіапді юегЬеп.
2)іе еіпзеїпеп Зідигеп, Ьіе зи геііеп |іпЬ ипЬ Ьеі Ьепеп ез Ье[опЬегб
Ьагаи? апіотті, Ьа& Ьег оогде|фгіеЬепе ЗВед аи{5 депаие(іе іппе»
деЬаІіеп гоігЬ, |іпЬ |е1>г {фшіегід ипЬ Іо'ппеп пиг ооп юігПіф ооИ»
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(ІапЬід Ьигфдегіііепеп ^(егЬеп ипЬ брі&епгеііегп аиздер^гі гоег=
Ьеп. 1)іе ИЬегсіп(ііттипд згоіїфеп Зіеііег ипЬ ^[егЬ ти{$ |о юеіі=
дсї)епЬ де^огЬегі {еіп, Ьа^ тап ооп еіпет 6е!ипЬепдеІ)ог(ат Ьег
^5{егЬс |ргефеп ?апп. Зіебеп Ьет Щоггеііеп Ьег оогде(фгіеЬепеп
ЙеГііопеп {отті ез оог аііеп ЗМпдеп аЬег аиф аи{ Ьіе 21гі Ьег
81и5|ііІ)гипд ап, Ьіе паф Ье{ііттіеп Ьа|йг оогде[е()епеп дгипЬ(а^=
Ііфеп ІКедеІп «г|о[деп ти^, юіе |іе Ьег Па{(і(феп !КеіІ!ип[і 3"=
дгипЬеІіедеп.

Юег ІКеііег, Ьег {еіп ?р{егЬ {о шеіі деЬгафі ()аі, Ьа& ее іп еіпег
[оіфеп *ргіі{ипд {іф тіі 21п[ІапЬ зеідеп Сапп, ()аі діеіфіат аиз іЬт
еіп МипіігоегГ детафі, Ьаз ооІКоттеп ЬигфдеагЬеііеі і{і ипЬ Ьаг
Ьигф Ьіе {огі{фгеііепЬе гіфііде ИгЬеіІ аиф іп іеЬег ЗЗезіе^ипд
{фопег деюогЬеп і{і. Віє ЇШибСиїаіиг і[і ооІЦіапЬід ипЬ діеіфта^ід
аиздеЬіІЬеі. Вае ${егЬ {іго&і дегаЬези ооп Йга(і, Ьіе еб аЬег юіІПд
Ьет ЗВипіфе ипЬ Ьеп ^іІ[еп {еіпее Меііегб ипіегогЬпеі. ЗВіг }еІ)еп
еіпе йЬегеіп{ііттипд ооп іКеііег ипЬ ${егЬ, Ьеі Ьег Ьег Шеііег
гоеіф ипЬ іфтіед(ат тіі {еіпет Ч?(егЬе тііде^і, гооЬеі ег {еіпеп
ЗВіїїеп Ьигф Гаит (іфіЬаге і)і({еп аи{ Ьае ^3{егЬ йЬегігаді, ипЬ
гоіг Юппеп еіне ооІКоттепе йпіегогЬпипд Ье§ ^{егЬез ипЬ [еіпег
Іїга{і ипіег Ьеп
ЗВШеп {еіпез
*Кеііег5 ЬеоЬ=
афіеп, Ьепп еб

аиф аи{

сіп, о()пе
іп іг-

депЬеіпег2Веі(е
{іф зи {ігаиЬеп.
Віс-г аііез ег-
діЬІ Ьеі Зіеііег
ипЬ *р{егЬ еіп
На{{і{ф {фбпез

®п «еііег 8СІ9І
ЧНііїсІІгаЬ іп сіїкг
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гоаЬгспЬ еі
5)09 Ч^егЬ Ьгіпві Ьіе оогігеІечЬеп ЗЗеіпе гоеі» па* мопи 1)еишв,
ит тії Ьіе[еп гаитв«і(епЬт їгіііеп ІфпеВ оогюйгів ви Іотяип

ШЬ ооп Ье|опЬегег фагтопіе, гооЬигф {іф Ьіе гоігШфе
!ип|1 аиззеіфпеі.

Зт їгаЬе ипЬ ©аіорр |еЬеп гоіг іп Ьіе{ег 21и|даЬе Ьіе {фгоіе«
гід[4еп Зідигеп ипЬ вог аііеп 2)іпдеп Ьіе ІІЬегдапде пот пег=
{аттеНеп зит ^іагіеп Іетро ипЬ итдеіе^гі. ЗВіг \е$еп, юіе Ьае
^Р?егЬ іт аЬде(йгзіеп їгаЬ іп іфо'пег 2Іи{гіфіипд ипЬ тіі епег»
ді(феп ХгіНеп |іф Ьегоеді, гоіе ег рЦіізПф ап Ьег осфіг оог=
де{е()епеп ©іеПе |іф (ігеЛ* ипЬ ті* І)бф{іег епегдіе іп дго&ет
2гаЬ ооггоагізіїгеЬі, Ьег пиг Ьеі еіпет 1)іегаи^ ріаптй^ід де»
їфиііеп ^{егЬ тодііф і(і. итде(еї)Гі |еІ)еп шіг гоіеЬег, гоіе Ьіе
ФІегЬе аиз [іаг{егет Іетро ои^депоттеп гоегЬеп зи {игдеп
®апдагіеп оЬег гоіе (іе Ьопп ап еіпег 6е{1іттіеп 6*еИе зит
©іапЬ Ьигфрагіегі гоегЬеп ипЬ І)іег ипЬегоедІіф {Іе^епЬІеШеп, тії
деірі^іеп ОІ»геп аиітег{[ат еіпе юеііеге і)іІ?е Ьев ІКеііегз ег«
гоагіепЬ. — $йг Ьаз дго^е фиЬІі(ит рпЬ РОГ аКеп ЗНпдеп Ьіе
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ІРсг Зісіїсг зсів* шй&гспЬ сіпсг ®гс[[игрги^ипд Чісфівдоіорр

©аІорргоефИ іп 6е(ііттіег Зоїде иоп дго{зст Зпіеге[(е ипЬ соп
ЬфпЬегег 9Віг!ипд. Ваз ги^ід Ьа()іпдаІорріегепЬе ?р|егЬ гоефіеіі
рІІП^Ііф, о()пе РОП йег Йіпіе аЬзигоеіфеп, о1)пе Ьіе Иг! Ьез (Чаїирр-
Іргипдей зи апЬсгп, {аЦ о()пе (іфіЬаге <£іпгоіг(ипд Ьез ІКеііегз
3. Ш. Ь е п ІН е ф 1 з д а І о р р і п й і п { в д а і о р р. 2Іп Ьег 3"6=
[е&ипд і(і егГеппЬаг, оЬ Ьаз ЩегЬ гефіз оЬег (іп!з даіорріегі.
®еіт СіпГздаїорр дгеі^еп Ьаз (іпіе ЙогЬег= ипЬ ^іпЬегЬеіп гоеі=
іег паф оогпе йог, гоаІ)тепЬ Ьіе Зїеіпе Ьег гсфіем Єеііе еігоаз
ЗигйІШсіЬеп; Ьеіт ІКефіздаїорр епІ(ргефепЬ итде(еІ)гі 9Віг
{е!)еп Ьапп Ьіе біеідегипд, гоіе еіп |о!фег ®а(орргоеф(е( паф |е
оіег ®аІорр(ргііпдеп дезеіді: гоігЬ, гоіе ап Ьег паф[іеп Іапдеп
беііе Ьіе(ег 2Веф|еГ {фоп паф Ьгеі (8а(орр(ргііпдеп еіпігіН, Ьіе
Ьапп Ьіе(е біеідегипд ?о гоеіі |огіде(е^1 гоігЬ, Ьа& іфПе^Ііф Ьаз
ЧЗ^егЬ Ьеі іеЬет ©аіорріргипд зші(феп гефіз ипЬ Ііп(з гоеф|еИ.

€з і^і ег(4 еіпіде ЗаІ)ге І)ег, Ьа^ тап поф Ьіе^е Іе^е 2Іп|ог=
Ьегипд а(з еігоаз дапз 58е{опЬегез ап[а(). 2іез юаг Ье(опЬегз Ьеі
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ипб іп І)еиІ{ф(апЬ Ьег ЗаІІ, п>о гоіг ипз тії Ьіе|ет (ВаІорргоефИ
Зи еіпет Хетро поф гоепід Ьето|іі ()аіісп. феиіе |іпЬ шіг {о гоеіі,
Ьа& ип|еге 6рі^епЬге||игр|егЬе Ьіе}е Іфшіегіде 21и[даЬе о()пе
теііегез

Ш>ег аиф аиз Ьег На([і[феп фо!)еп бфиіе }іпЬ еіпіде
Ьегипдеп іп Ьіе(е 2)ге||игаи}даЬе 1)іпеіпдепоттеп. 2Іиз Ьет ХгаЬ
{>егаиз Іт'Щеп Ьіе Ч^егЬе ап еіпег Ье^іттіеп біеііе зи* ^і а Н «
деогафі гоегЬеп, Ьеі Ьег Ьіе ?Р|егЬе д(еіф(ат еіпеп ХгаЬ аи? Ьег
ЄіеІІе дсЬсп. 0(иф Ьіе[е (фюіегіде 'ЛиГдаЬс ти| гоіїїід ипЬ тії
соІНоттеп діеіфта^ідеп ХгШеп ооп Ьет їр^егЬ аигде|й!)ті п>ег=
Ьеп, ипЬ аиз Ьег їріа^е ^егаиз епігоіЙеН Ьег !Неііег Ьіе *45оЦаде,
Ьіе іп ЬеиІ(фег ИЬег(е^ипд аиф тії „біоІзігііГ Ьезеіфпеі юігЬ.
3)іе(е [ІеІІІ Ьіе ЬЬф[іе 93ег{атт1ипд ипЬ '-НегооІНоттпипд Ьег
Хгабег Ьаг. І)іе іп Ьег {^и6|оІде Ьез ХгаЬез |іф епегді{ф йот
ІВоЬеп аЬ{еЬегпЬеп Ьіадопаїеп Веіпрааге І)аІіеп Ьіе ІВеидипд ипЬ
бігейипд Ьег ©ПсЬта^еп Іапдег аиз, гооЬигф еіп Ье(опЬегз

(фопез СіоІзезШЬ
егдіеи гоігЬ. ©оІ=
фе ра|{адеагіідеп
ХгШе зеідеп |ипде
'і?(егЬе аиф деіе*
депіїіф ооп |е№[*,
гоепп ре |геі іт
ЗеІапЬе І)егит*
1аи|еп ипЬ гоепп
}іе тії ЬфпЬегег

Єргиіій ііЬсг сіпс
$>іИі)с тіі біапвс
ЬагііЬсс. їіаз фісгЬ
І>а( Г>Ф дсюаііід
вот ЗїоЬеп аЬвс-
іфисІК, ипЬ так
Іопп аи [сіпст
Ч11ивіігіі({ ипЬ [етгг
$оПипв сгісппеп,
Ьа§ сз ІсІЬТІ Ье.
тіі()Нр, йспбргипв
|СІ)І"ЇГЕІ 84 ІІЬсг-
шіпЬсп

ипЬ
®ггедипд дїеіф{ат
Ьа1)ег|фгоеЬеп.

Зїеі Ьіе(ег дго^еп

ап Ьаз іпіегпаїіопаї

їКіфІегГоІІеді ит сі пе

[огЬегипд де|(е11І.
<Ез діЬІ пиг гоепіде

Ьегіп
2ВеН, Ьіе геііегііф
{о ЬигфдеЬИЬеі (іпЬ,
Ьа(з [іс аиф гіфіід
Ьіе|е Іфгоіегідеп!8ог=
ІйЬгипдеп Ьеигіен
Іеи ипЬ дедепеііі'
апЬег аЬгоадеп !оп=
пеп. Зііг і«Ье Ьег
дезеідіеп Зідигеп
дібі іеЬег Зііфіег
еіпе Шегіпоїс, Ьіе
і()гег[еііз поф тії
еіпег ^е

юігЬ, аиз Ьес Ьіе !Во*
Ьеиіипд Ьіе(ег Неї--
ііоп (ііг Ьіе дебатів
Веюегіипд

бргипа
ііЬег гіпс Єісттаи

ег=

5)іе *2(и^а|[ипд йЬег Ьіе ©гипЬ(а'йе Ьег Йге^иг (іпЬ зит Хеіі
піфі дапз й6егеіп(ІіттепЬ, |о Ьа^ гоіг аиф о(і ооп еіпег дегта=
пі(феп ипЬ готапі(феп *Кеі«ип(1 Іргефеп ^огеп, гоіе |а аиф Ьіе
аііеп Ьсгііітііеи Йеі1теі[1ег іп фгеп Яи((а|[ипдеп ипЬ Йе^геп
піфі ооІЦІйпЬід й6егеіп[йттІеп. 2»а5 !8оІ{егоегЬіпЬепЬе Ьев
©рогіз і)аі |іф аЬег аиф 1)іег іт Й'Іеіпеп аІ5 піі^Нф еггоіе{еп.
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ї)іе іп Ьеп (е^іеп ЗаІ)геи (>аи[ідег аЬде[>а(іепеп іпіегпаііопаГеп
2)геї|игргй(ипдеп І>аЬеп з" іттег дго&егег йЬегеіп|ііттипд Ьег
21п|іфіеп йЬег Ьіе{е геііегИфеп

ЗадЬ|ргіпдеп.

2)іе(е5 ЗадЬ{ргіпдеп №і)гі йЬег еіпе 6ргіпдЬоІ)п соп еігоа
1000 ЗКеіег Йапде тіі 16 Ь\5 20 бргипдеп, гоепід{іепз 1,30 ЗЙеіег
ипЬ і)бф]іеп5 1,60 Шіеіег і)оф, Ьеі Ьег аиф еіп ©гаЬеп тіі еіпег
бргипдіапде иоп 5 ЯГОеіег оогГотті. ^ііг Ьаг дго(зе ипЬ геіІгг=
Ііф піфі І'аф»ег(ісімЬіде фиЬІі!ит і|і іт аіідетеіпеп Ьіе(е *^гіі=
}ипд Ьег 5)о()ерип(і Ьег %егап[іа[іипд. ЗеЬег Жеііег ^аі Ьіс|с
ЗргіпдЬаЬп з^вітої зиги*3и^деп, ипЬ юепп паф Зи!аТптеП5

Заі)(ипд Ьег Зе()Іег Ьеі ЬеіЬеп Іітіои^еп поф !еіпе (£гІІ(феіЬипд
егзіеіі і(і, ігііі еіп теііегез ©іефеп йбег егІ)бі)іе ^іпЬегпі^е еіп.

Шііі 0 г?еІ)іегп І)аі еіп ^Р|егЬ Ьіе ЗргіпдЬаІш ЬеепЬеі, юепп ез
Іеіп і)ітІЬегпі5 оЬег еіпеп Іеіі Ьез(еІЬеп итдеюог^еп 1>аі, гоепп
еб піетаїе еіпе 2ВіЬег{айІіф{еіі зеідіе, Ьіе оогде|фгіеЬепе ЗКіпЬеїі»
зеіі еіпдеЬоІіеп і^і ипЬ юепп юеЬег Леііег поф 5р?егЬ де|аИеп
|іпЬ .ІШігЬ еіп фіпЬегпіз итдеюог^еп оЬег Щі еіп обегег ІеіІ
еіпез 5)іпЬегпі^ез аЬ, гоігЬ Ьег 9Ва{[ег{ріедеІ ЬегйІ)гі, дапз діеіф"

ЦЬІ-г еіпеп Ь с с і г с п о'ІтЬсн тіі Йоррсігіі Ьапог ипЬ 6п1)іиісг
іт йгокеп 3«ЯЬ(рсіпІкІь ЗКап їн'І)*, шіс Ьа0 і^'сгїі Іти) Ьст брппій
Ьегеіі ані- £апЬипд ЦІ ІтЬ шіс Ьіе йіІІісгЬсіпс апдсаодеп ипЬ Ьоф.

дсшог(сп шегЬсп, Ьатіі Ьаз $інЬехпі$ піфі Ьегйіїсі шіІЬ

24

діНіід, оЬ тіі
Ьеп !8огЬег=
оЬег ^іпІег=
Ьеіпеп, {о діїі
Ьіез
рип(іе,
?Р(егЬ ипЬ Ьег
Кеііег, |о !о(іеі
Ьіез |ефз, |аПі
Ьег ЇКеііег а[=
(еіп, зеіт@іга(>
рипМе. ЯВеі»
дегі (іф Ьаз
ЧР^егЬ, еіпеп
©ргипд зи пеЬ,5

теп, іпЬет ез г еіпефейе.
-Жоп ре^і оп Ьет Яив«
ЬгиЛ
Ьав Ьаз іЧегЬ іеІЬ« Ьеп
ІВШеп і)аі, Ьеп ЬоЬеп
Єрптд 8и иьегшшосп

оЬег паф Ьег
<5еііе і)іпюед*
Ьгіфі, зеіді ез
|іф {оп?і юіЬег*
|а{)Нф оЬег і(і
ез поіюепЬід,
еіпеп Зїгеіз (ЗЗоІіе) 3" геііеп, ит паф еіпег ЗВіЬег|а&Нф!еіі Ьев
Щ|егЬез юіеЬег ап Ьеп бргипд Ьегапзиїоттеп, {о діїі Ьіез аів
1ІпдеІ)ог(ат. Ваз ег(іе ЗНаІ юігЬ еіп {оіфег 11пдеІ)ог(ат тіі
Ьгеі @іга(рип(іеп, Ьаз згоеі*с !ШаІ тіі (ефз 6іга{рип(іеп ипЬ
Ьаз Ьгіііе ШіпІ тіі Жиз(ф(и^ Ье[іга(і. ЗВепп }еЬоф еіп *р?егЬ
оог еіпет і)іпЬегпів (іе!>епЬІеіЬі, о^пе ез шпзигоефп ипЬ ип-
тіііе(Ьаг Ьагаи{ аиз Ьет ^аііеп {ргіпді, |о гоігЬ Ьіез піфі аЬ
11пдеі)ог(ат апдегефпеі.

3)іе юргіпдЬаЬп і(і Ьигф Ьіе Жеіі)еп(о(де Ьег ^іпЬегпі{|с ипЬ
Ьигф ШпЬезеіфеп репай (е(іде(еді, (о Ьа§ іеЬез $(егЬ депаи
Ьіе(еІЬе 8аІ)п іп Ьег(еІЬеп Йапде зигіісіїедеп ти{$. ШгЬ Ьіе
аКіпЬе[ізеіі йЬег(фгШеп, (о егдіЬі іеЬе ооПе ЄеІипЬе те!>г еіп
оіегіеі
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ЗеЬебтаІ, юепп еіп ${егЬ {еіпеп 11тГаи( оеепЬеі і)аІ, тігЬ
Ьеп $щфаи«гп Ьаз бгдеЬпіз, аЦо Ьіе <5итте Ьег ©іга^рипМе,
ЬеГагтідедеЬеп. (Ез і}і {е№(ІоегїіапЬІіф пегЬоіеп, Ьа|? Ьіе Ваїт
оог Ьег ?{$геівЬеюегЬипд де}ргипден гоегЬеп Ьаг|.

ЛафЬет )еЬег ІКеііег іеЬег Ш1апп(фа{і еіптаї Ьеп 11тІаи( $и=
гіійдеіеді 1)аі, егдіЬІ (іф еіп ег^іез ЗЗНЬ ііЬег Ьіе Йеі{іипдеп Ьег
«іпзеїпеп ^(егЬе ипЬ Ьег 2Каппїфа{іеп. ЗЗапаф ефіді іп Ьег=
ІеІЬеп 2Веі{е Ьег згоеііе Іітіаиї, Ьег іт аіідетеінеп тіі гоепідег
5е1)1егп зигййдеіеді гоігЬ аіб Ьег ег(іе, гоеіі Ьіе ІКеіІег ипЬ ^{егЬе
\а іпзгоі(феп Ьіе Зїа1)п Геїтепдеіегпі 1)п6еп. ЗВепп Ьіе ЗеІ)!ег=
ЗаЬїеп ЬеіЬег Птіпий' згоі|феп Ьеп еіпзеїпеп Зїеііегп оЬег Ьеп
ЗЙагІп(фаЦеп діеіф (іпЬ, (о тй{|еп Ьіе(е йбег |ефв і)іпЬегпіЯе ооп
1,40 Ьіз 1,70 ЗИеіег ^б()е ипЬ епі|ргефепЬе і)оф=аВеіі=6ргііпде
егпеиі геііеп. Вигф Ьіе(ез біефеп ег^оіді Ьопп Ьіе ОтпіШипд Ьег

11т {е()г Іеіфіе ІКеііег піфі зи Ьеоогзиден, і(1 еіп
дешіфі ооп 75 Шіодгатт ^йг *Кеі*ег тії баїіеі иогде(фгіеЬеп.

Огі ипЬ 3е'* Ьіс^сг і-сіїсі-ііфеп (ЗРс«Гаицнс.
Зт 5Коі)теп Ьег дго^еп о(птрі{феп іїатр^Ьа()п і(і еіп

(опЬегез 9іеііег|іаЬіоп де[фа^сп гоогЬеп, Ьа5 еіпе да
годепЬс Саде аи^гоеі(і ипЬ ап Ьег ЧЛе Ьег оііеп ®гипегоаІЬгепп=
Ьа\)п ЬігеП от ®аі)п()о^ *}5іфеІ5Ьог( (іеді. (їіпе дго^е деЬеЛІе
ХгіЬйпе еггпбдііфі еіпе диіе йЬег(іфі йбег Ьеп дапдеп ЧЗІа^. ит
Ьеп аи^егЬет сіп Ьгеііег Іітдапд 1)егит^иІ)гІ, Ьег еіпе дго^е 2іп=
За()1 ооп 6іеІ)рІайеп аи|гоеі(і. Яп Ьег ШШІе Ьег еідепЛіфеп
Ягепа Ье|іпЬеі (іф Ьаг Жіегей (йг Ьіе ї)ге([игргй|ипдеп. і)іег гоігЬ
ат ШШгооф, Ьет 12., ипЬ Воппегзіад, Ьет 13. 21иди(1 1936, Ьеп
дапзеп Хад йЬег Ьіе дго^е 2>ге((игргй(ипд аЬдегоіЛеИ, Ьеі Ьег,
юіе оЬеп де(фі(Ьегі, ісЬег 5Неііег еіпзеїп Ьіе|еІЬе Йи^даЬе оогзи=
геііеп І)пі. 21и( Ьет|е1Ьеп ^1а^ {іпЬеі ат Згеііад, Ьет 14. 21иди|і,
Ьіе 3)ге}[игргй(цпд (іаіі, Ьіе еіп їеіі Ьег дго^еп ІВіеІ(еіНд{еіі5=
ргй|ипд і[1.

Єіпег дго^еп 2Іпза(^( ооп Зи(Фаи^г" пйго Ьигф Ьіе оогІ)ап=
Ьепе деЬеЛІе їгіЬйпе, еіпе гоеііеге ап Ьег Йапд5|еі4е еггіфіеіе
ХгіЬііпе ипЬ Ьигф оіеіе 6ісІ)рІаІ;с Ьіе ЗЛбдІіфСІмІ дебоіеп, Ьіе{с
На^і(феп І8ог|и()гипдеп депаи зи ЬеоЬафіеп.

2Гт ЄоппаЬепЬ, Ьет 15. 21иди[і, гоігЬ оогаиз}іфЙіф іп ипЬ
ит 3)ооегі|5 Ьіе ©еІапЬергй^ипд аЬдеІеді, Ьіе Ьигф депаие $е\феп
|ііг Ьіе Меііег {еппіііф детафі шігЬ. 2)іе[ег Над і|і (ііг Ьіе іеіі»
пеі)тепЬеп ІНеі^ег ипЬ ф^егЬе Ьег Ьеі юеііет ап(!гепдепЬ}Іе.

21т боппіад, Ьет 16. 2Іиди[і, юігЬ ит Ьіе ЯНШадвзеі* іш
дго^еп ©іаЬіоп Ьіе (е^іе їеііргй^ипд Ьег (одепалпіеп ЗЛіШаго,
Ьаг ЗадЬ[ргіпдеп, аЬде^аІіеп. ^іегЬеі юігЬ паіигііф Ьіе (Ігоре
ЗГгепа еіп дапз апЬегез 2ЛІЬ ^еідеп, Ьа іп і()Г еіпе дго^е 21пзаІ)І
ооп ^іпЬегпі[І"еп аи^деЬаиі і)І. Зіе У)ег(іеЦипд е іпег (оіфеп
©ргіпд6о!)п ефгЬегі дапз Ье{опЬегг дго^еб ©афоег[іапЬпіб, Ьа
Ьіе[е |йг Ьіе ?)5{егЬе тбд(іф|Ч паііігііф аив(еІ)еп ти^. Жа()гепЬ
Ьег ШШіадвраи^е шігЬ Ьіе(е @ргіпдЬаІ)п итдеЬаиі ипЬ оог аііеп
5)іпдеп ег|фюегі, ипЬ ат 91афтіі(ад ег^оіді Ьапп Ьаз дго^е
ЗадЬІргіпдеп, оегЬипЬеп тіі Ьет „їргеів Ьег 51аішпеп".
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Фіс геіКгЦсп ЗВгігіатИс Ьсі Ьст
іп '}Ст|іїсгЬап«.

Зйа&.гепЬ гоіг Ьаз ІеДОе Оіптріа іп Йоз ЯпдеГев іт ЗаЬ,ге 1932
тії Кеііегп піфі Ье|фіа*і Ь,аЬеп, Ьгафіе ипв Ьав Зої)г 1928 іп
Шп(іегЬат еіпеп дго&еп (Ефід Ьег Ьеи^феп 2ге((игте4Ь,оЬе.
2$еі Ьег дго^еп їге(|игргй(ипд іп фііоефт [Іагіеіеп Згефегг
ооп Йапдеп аи( „ї)гаи(дапдег", 5КШІпеі}іег йіпГепЬаф аи[ „@іт=
реГ ипЬ 9Шітеі(і« дф. ооп Йо&Ье* аи( „(ЕагасаЦа". 2>ег іп Ьег
їигпіегдетеіпЬе Ь« ЗВеН гй()ІпНф[1 ЬеГаппіе 5гІ)г. о. Йапдеп,
Ьег тіі Ьет ^ЦегЬе Ьеі Йог&сгеиипдзгоеііїатрїеп іп ВбЬегі^ (о
Іфгоег (Шг^іе, Ьа^ (еіпе Зїегіе&ипдеп (еіпеп ІоЬ іп Ьег Зіафі
оот 2. зит 3. 2Іцди[і 1934 1)егЬеі|іі^гіеп, Гоппіе іп {фтефег
ЙопСиггепз дедеп Ьіе Ье^іеп ВгеИиггеііег Ьеп ег(іеп ^геіз ипЬ
Ьатіі Ьіе ШоІЬрІаІгІіе еггіпдеп. $Кііітеі{іег ЙіпГепЬаф егї)іей Ьеп
(еф(іеп фІа% ІтЬ дг()г. ооп йо^ЬеІ Ьеп ефеп. 2)іе|е5 Ьигфгоед
[о дйп[ііде Ш[фтіЬеп ип(егег Зіеііег ипЬ 5Ц^егЬе оег{фа^1е ипз
оиф поф Ьіе 6е(!» 5Иапп(фа}і5гоег(ипд ипЬ Ьотії еіпе гоеііеге
войрГаІеЙе.

21иф іп Ьег ЗЬ|((м(ідІеіі9ргііїипд (оппіеп юіг [е()г еІ)гепооЦ
аЬ(фпеіЬеп, Ьепп ЗЛаіог Зіеитапп {оппіе іп Ьіе(ег Іфгоіегідеп
ЙопГиггепз аи} „5Ііо" Ьеп Ьгіііеп 5ргеІ5 еггіпдеп. ОЬегГеиІпапі
Йіррегі аи^ „ЗЦиЩ" гоигЬе Зе&піег. — Зп Ьет дго^еп ЗадЬ=
{ргіпдеп ЬІіеЬ ипа ІсіЬег еіп Єг^оїд »ег|аді, іеЬоф Гонки аиф
1>іег аИс Ьгеі Ьеиі[феп |̂егЬе ипЬ 5Кеііег іп диіет бііі йЬег Ьіе
Йа()п, юепп оиф еіпіде §и\аЩ№Ій№\п еіп йггеіфеп Ьег ег|іеп
Ьгеі «ріа^е піфі егтодііфіеп.

Віє ВогЬсгеіІипдеп {йс 1936. 2ае 2еиі}фе ОІптріа=Йотііее
^йг ІКеііегеі ЦІ тії Ьег Йигф{й()гипд Ьег оогЬегеіІепЬеп Йи^доЬеп
Ьеаи^ігаді юогЬеп ипЬ і(і іп Ьіе(ет біппе |фоп (еіі Іопдег З*'4

Іаіід, гоіе еб Ьіе{е юіфііде ЙгЬеі* ефгЬегі. Вет (£&ага(іег Ьіе^ег
геііегііфеп Ч5гй(ипдеп епі(ргефепЬ, Готтеп еЬеп(о гоіе Ьеі Ьеп
апЬегеп 91аііопеп аІ5 Зіеііег 0{(ізіеге Ьег ЗВе&гтафІ іп 5^оде;
Ьевгоедеп Ііеді беі ипе Ьег бфюегрипМ Ьіе(ег 25огЬегеиипде=
агбеііеп Ьеі Ьег ЙаооЦегіе(фиІе іп і)аппооег, то (фоп (еіі Іап=
дет іт і)іпЬПЛ <ш{ Ьіе ОІчтріо=5Юе*Натр?е ріапта^ід де=
агЬеііеІ гоігЬ.
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ЗКіпіаПІїЯІаІегсі ІІт сіша 1750

Зит ег(іептаїе Ьеі еіпет Оідтріо {оііеп іп ЗЗегІіп аиф
2ВеНїатр[е зит Зіиеігад Іоттеп, ипЬ утат Ці а(з Огі {>іег{йг
Ьаз дго&е 21и(таг(фдеШпЬе Ьее !Яеіф5(рогі|е(Ьег іп 2іи5(іф( де>
поттеп.

2) ао $о(о і(і еіп 9іп(епЬп1Ііріс( д
5и6ЬаІІрІай а^пИфеп 5«ІЬ де(ріей
Шіапп(фа(іеп »оп )е оіег Шеііегп.
юедііф (еіп тй|[еп, иегюепЬеі топ фопіе».

@фоп іт (сфі'іеп За^г^ипЬегі (оК іп $ег(іеп Ьіе[ез ШаЦ(ріе( зи
$(егЬе дейЬі гоогЬеп (еіп. 58оп ЬДег {)оі с& (іф ііЬег дапз З'пігаІ'
а{іеп оегЬгеііеі, Ьепп тап ?'іпЬеі ез (оюо^І Ьеі Ьеп Іагіагеп а(9
аиф Ьеі Ьеп ЗпЬегп. Зт Зафге 1854 гоигЬе Ьіе)еб бріеі ооп Ьеп
(їпдіп пЬсгп т ЗІІЬіеп зит егрсп Шіаіе ЬеоЬафіеі, ипЬ 1859 гоигЬе

, Ьаз аи{ еіпет, еіпет
, ипЬ з«оаг зюі{феп $п»еі

Ьіе ^егЬе 1)іегЬеі {е()г Ье«
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ооп епдЩфеп 0{{і»
ЗІегеп Ьег іпЬі|феп
2Ігтее іп ЙаІЇІШа Ьег
сг(іе фо!о=ШиЬ де=
дгйпЬеІ. 3)іе епд(і(фе

сіпса
І)пі Ьег оогЬт ЯгНсг Ьоз апЬссе ІЧ""'0 оот Жаіі

ЗО

Йедіпп
Ьа|) Ьіе

(ег бріеі 1869 іп
ЄпдІапЬ еіп. Шоп
1)іег аиб йЬегпаІппеп
5гапзо(еп ипЬ 9іиі=
|еп Ьіе(ез пеиагіїде
бріеі, ипЬ 1898 гоиг»
Ье іп фатЬигд Ьее
ег(іе Ьеи{(фе $о!о--
Шиб дедгііпЬеі.

З&іеЬеі а(Іеп91а(еп>
ЬаЩріеІеп і{1 аиф і)іег
Ьаб Зі«1 Ьег Іатр{еп«
Ьеп Шїсшпїфсф, Ьеп
іВпІІ іп Ьаз дедпе>
гі[фе їог (©оаі) зи
{фіадеп. і)іегЬеі ^а-
Ьеп Ьіе бріеіег, ит
Ьеп Шй еггеіфеп з"
Ібппеп, еіпеп Іеіфіеп
©ІоЛ тії 1>аттег»
огіідег Єрі^е зиг ЗЗег»
(іідипд, ипЬ ег і(1
еіпе дго|е Аип|1, тії
Ьіе(ет біой РОП Ьет
Мййеп Ьее даіорріе-
гепЬеп ипЬ |іф о|і іп
Ьег ЮепЬипд Ье|іпЬ'
Нфеп фоппз Ьеп ЗВаП
депаи зи Іте||еп. Шеі

Ьее 6ріеГе8 |ІеІ)еп Ьіе ЗНапп{фа|Іеп тії Ьеп віег Жеііегп Іо,
ег(1еп Ьгеі ©ріеіег іп еіпег 5КеіІ)е [іф іп Ьег ЗНііІе дедеп»
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йоег(1е{)еп, гоіфгепЬ Ьег оіеііе <5ріеГег І)іпІег Ьет тіІІеІ(Іеп Ьсг
ег(1еп Ьгеі Зіеііег 1)611. 5)ег 58оІІ гоігЬ Ьапп ооп еіпет ипрагІеЩфеп
Згоі(феп Ьіе(е ЬеіЬеп 2Напп(фа(Іеп дегоофп. 11т зи осгІ)іпЬегп,
Ьа|( Ьег 25аІІ айв Ьет 6ріеІ(еІЬ 1)егаи5го{Ц, їапп Ьіе(сз тії еіпсг
піеЬгідеп фоіз&огіе оег{еІ?еп гоегЬеп.

Віє Воиег еіпез <5ріеІ5 оеігаді еіпе ЄіипЬе, Ьіе іп (ефз Ш>=
(фпШе ооп }е $е1)п Щїіпиіеп еіпдеІеШ і(1. 9<1аф Ьет зюеііеп ипЬ
оіеііеп 21Ь(фпШ юегЬеп |йп( Шпиіеп *р<иі(е, паф Ьет ег^іеп,
ЬгіЙеп ипЬ (йп^еп ЗІЬ(фпіН згоеі Шііпиіеп ^аи[е еіпдеіеді. Юа
паїйгііф Ьіе еіпзеїпеп ^опіез піф( Ьіе дапзе ЄІипЬе Ьигф Ьіе
дго^с 21п{ігепдипд аиз^аііеп !бппеп, гоегЬеп Ьіе(е юа()гепЬ Ьег
$аи|е паф Ьет £е(іеЬсп Ьег бріеіег деюеф(е(1, (еЬоф ти^ Ьіе
Ьа(ііг еіпде[е^(е $аи[епзеіі іппедеЕ)а!іеп юегЬеп.

91аіигдетсі^ діЬі ег (ііг Ьіфо $о(о(ріеІ дапз еіпдеі^епЬе
ІКедеІп, Ьіе Ьіе Ши{даЬеп Ьег еіпзеїпеп бріеіег (е(*Ісдеп ипЬ Ьіе
аиф гоеіісг оог(фгеі6еп, гоіе (іе (іф ди оегІ)аНеп і)аЬеп, шаг
і^пеп егІаиЬі ипЬ осгЬоіеп і(і. бо Ьаг| еіп ©ріеіег еіпеп ©едпег
аЬЬгсіпдеп оЬег аЬгсіїеп оЬег (еіп фопд оог Ьав Ь«5 ©едпегз
(ІеІІеп, ит і^п зи оег()іпЬегп, ап Ьеп ЖаІІ зи деіапдеп, аЬег ег
Ьаг^ їеіпсп апЬегеп бріеіег, Ьег іт ЗЗер^ Ье5 2}аЦе5 і[і, Ігеизеп;
гпепп згоеі бріеіег ооп оег(фіеЬепеп Шіфіипдеп аи| Ьеп 2$аЦ ул=
геііеп ипЬ еіп Зи(атпичІЦо& юа()г[фґіпІіф гоігЬ, (о ти(і іттсг
Ьет ©ріеіег, Ьег іт 35е(і̂  Ьев ВаЦез і(1, Ч51а& детафі юегЬеп.
2Нв (оіфег дії*, гоег зиіг^і Ьеп ІВаІІ де(ф!адеп §аІ, оЬег еіп Зіеііег,
Ьег ац5 Ьег Зііфіипд їотті, ооп гоеіфег Ьег Йаіі зиіе^і де(фІадеп
юигЬе. 2)іе ©ріеіег Ьііг^еп {іф гоеЬег дедеп(еііід тії Ьег і)апЬ ап=
)а((еп, поф тіі Морі, і')апо, £(ІепЬодеп [фіадеп оЬег (іо^еп.
(£Ьеп(о Ьаг| (еіп бріеіег (еіп ^чІІІІ) ао(іфІІіф тіі Ьет іїор( (еіп«б
^н>Іо(Іос{сг (ф(адеп. ЖегЬеп <Бріе(геде(п оегіе^і, (о і)а( Ьіе @едеп=
(еііе Яп(ргиф аи( еіпеп (геіеп бфіпд.

Зіаф іеЬет їог тоігЬ Ьіе '5ріе(гіфНІпд деюеф(еИ оЬег гедеІ=
та^ід іе паф зе()п ЗКіпиіеп ЄріеІЬаиег. ЗаІІб Ьег <БіоЛ Ье5 6ріе=
Іегб ,5сгогіІ1)(, (о ти{5 ег (іф (е№(і еіпеп пеиеп 6іо<ї ^оіеп; ег
Ьпг( іі)т ІІіг1)І деЬгафі юегЬеп.

(£Ьеп(о гоіе Ьеі Ьеп апЬегеп їКа[епЬа(1(ріеІеп (іпЬ Ьіе оег(фіе-
Ьепеп ЗДіиІІп(фаіІсп Ьигф Ьіе §аг6е іідег ШеіЬипд деСепплеіфпеІ.
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оез «£іпзеІІ)ерев

1 ФІутріа 1936, еіпе паїіопаїе
2 вШаиґ
З
4

7 (>ос?еу
$ Лаи^еп ипд беЬсп
9 $ііп^ ипд Зе^пГатр^

10 бргіпдсп
11 Шсг^еп
12 бохсп
13 СешіфІІ)еЬсп ипд Шпдеп
14 $ефіеп
15 Єфіс^еп
16 Ксііеп
17 (Еигпсп (Кіпде, Ке*,
1$ Сигпеп (ОойспПІгпеп
19 ©фгоіттеп
20 ШаГГегЬаІІ ипд И)а|ТеІ
21 Кидегп ипд Капи
22 бедеіп
23 КадГаЬггп
24 бедеМид
25 ^еіЬееііЬипдеп тії „1
26 «сгдеиІГфипд^ №

багсеп, Р^егд)
, $гсіііЬипдеп, біевегп)

гГргіпдсп

ісар дисф $гсиде"
с брсМаиойгисїе
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