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%ив Ьеп

ЬепГгойгЬідез ЗаЬ.г і(і Ьад ЗДг 1936! Ші Ьеп 0(птрі(фет
®ріеІеп Готтеп зит ег(іеп 5ГОаІе {еіі Ьет 5$е(іе()еп Ьез ©е»

гаіеіигпепз (Вегаіеіигпег айв аііеп 'Лаііопеп Ьег Жеіі, (огоеіі (іе
Ьое (Вегаіеіигпеп ЬеггеіЬеп, паф Вегііп іп Ьаз ЙапЬ, айв Ьет
Ьа5 Хигпеп оп Ьеп ©егаіеп еіп(і деіоттеп Ці. ІІЬегаІІ іп Ьег
ЗВеїі і)аЬеп іпіегпаііопаїе Жей(атр{е іт ©егаіеіигпеп (фоп
!ІаІ»де{ипЬеп, пиг іп 2)еиі(ф(апЬ поф піф(, Ьет £апЬе, іп Ьет
еіп ®и*5 5Ши(()9 ипЬ еіп ЗгіеЬгіф ЙиЬгоід Заї)п ІеЬІеп, Ьіе гоіе
пістон» йог іІ)пеп іп Ьег ЗВеН Ьеп @еЬап(еп ріапта^ідег
йЬипдеп оогапде- ^ ̂
ІгісЬеп Ь«»І'». Ва5
Хигпеп ап Ьепгоіф*
(ід[іеп Зегаіеп і[і
еіпе игеідепе йгрп=
Ьипд Заі)П9. І)ег
За(ш[фе Хигпде°
Ьап(е, аиідеЬоиІ аи(
Ьег і)агіеп Єфиіе
Ьез ®егаіе1игпепз,
І)аІ оог йЬеґ 130
Заі)геп ІШигзеІп іп
ІІсІІІ(ф1аиЬ де(ф(а<
ден, ит ЬаІЬ тіі
[еіпег ооІ(і(феп (Еі*
депагі ііЬет$идгеі(еп
аи( Ьіе ЗііпЬег Ьег
Іітгоеіі. Фоп Ьогі
аиз і{і е? іп Ьіе гоеііе 2ВеІі дедапдеп, ипЬ 1936 юегЬеп е9 оіп*
ипЬзгоап^ід 91аііопеп (еіп, Ьіе аіг ІШіідііеЬег Ьез Зпіегпаііопаїеп
ХигпегЬипЬез, Ьег Рбсіегаїіоп Іпіегпаііопаїе <1е Сутпазііяие
(РІС.), ЗЗегІіп Ье(ифеп. Єз Готтеп Хигпег аиз €ді)ріеп, ЗЗеІдіеп,
Єі)і(е, 2)апетаг(, ^іппІапЬ, ЗгппГгеіф, ©го^Ьгііаппіеп,
Сіїаііеп, Зарап, Зидо((аюіеп, Зи^етЬигд, 91оггоедеп,
іидаі, Житапіеп, бфгоеЬеп, бфюеі), брапіеп, Х|фефо{1оша(еі,
Ііпдагп, ІІгидиап, Зіегеіпідіе біааіеп ипЬ 53еІІІ(фІапЬ.

гйІчсІкп, 3*іФ»иІІ9 ит 1850

2еиі(ф(апЬ, Ьаз ЄІатшІапЬ Ьез ©егаіеіигпепз, демосі ег(і (еіі
1934 Ьет Зпіегпаііопаїеп ХигпоегЬапЬ ап, ез юигЬе Ьеі Ьет
Зпіегпаііопаїеп КопдгеБ ат 31. 5. 1934 іп »иЬаре(і тії 12:3
бііттеп аи(депоттеп.

Що ег[1 (еіі Ьіе(ет Зо^гс )а^(і І)сиІ(фІапЬ іт ІКеідеп Ьег де*
гаіеіигпепЬеп ЙапЬсг Ьег ЯВеїі ооНЬегефііді тіі. 2)іе ©е(фіфіе
і(і 1)ісг еіпеп {сІЦатеп, деюипЬепеп Шед, дедапдеп, (іе (е і̂ аЬег,
ит тії Ьеп ЗВогіеп За^пз ди (ргефсп, Іе^іеп (ЕпЬсб )еЬеп іп
(еіпе €і)гепгефіе
еіп. 2)епп „Ьаз
(£пЬигіеі( Ьег
Ве(ІІд«(фіфіе
оег|аі)гі иіфі".

Вегііп
і(і 1)еі1іаег
пегбоЬеп.
1)а( Ьег
оаіег

.<)ісг

деп Хигпег де=
(аттеїі, і(і тіі
І{)ПЄП ООС Ьіе

Хоге %ег(іп9 де-

ЙтвІиспМ»



Зодеп ипЬ і)аі іт ігсі=
гоіШдеп 2(гЬеіі9Ьіеп((
Ьеп ег(іеп Хигпр(а& Ьег
ЗВеІі ищ Ьег#а|епЬеіЬе
де[фа(їеп. Зп Ьеп Зи1і=
іадеп Ьег ЗаЬгез 1936
гоігЬ Ьіе(е деіфіфШфе
Єіаііе еіІІ2Ваі1іаІ)гІ50гі
Ьег {гетЬеп їигпгг (еіп,
Ьіе Ьогі іі)гсп ІІапІ ап
еіпеп >Шипп аЬ{*аі*еп
гоегЬеп, Ьег ооіі Ьеп
11гап(апдеп (еіпез іиг=
пегііфеп 2Віг(епв ап
піфі Ьіе %еЬеиіипд айв
Ьеп їіидеп оегіогеп і)аі,
Ьіе (еіп ЗВегї йЬег Ьіе
©гепзеп Ьез еідепеп
СапЬег 1)іпаиз {ііг аііе
СапЬег І)аЬеп гойгЬе.

Ьсі
Р{сгЬ, 6а& (фгоес^іе Фсга».

(Еіп 21и|а1теп деІ)і (сЬевтаІ Ьигф Ьіе 1КеіІ>еп Ьег 5Шеі(іег=
шгпег, шепп Ьіе йЬипдеп ап |епет ©егаї Ьигфдеіигпі (іпЬ, Ьеі
Лет ев Ьіе теі(1еп ІйЙеп діЬі. Ваз диегде(ииіе ^(егЬ дій аІІде=
Іпеіп аів Ьаз [фюефе (Вегаі. 11т Ьіе оЬ)Іпрі(феп ^((іфШЬипдеп
(іфег зи ЬеІ)егг(феп, Ьази де!)бг» аа()е, ипабГа^іде йЬипд ооп
ЗидепЬ аи{, ипЬ ит |іе оог Ьеп Йатр(гіфіегп (еІ)1ег!ое

и (ііЬгсп, Ьгаифі ег
сі|егпе 91егоеп ипЬ Ье=

І(опЬеге іигпегі{фе ЗЗе»
'даЬипд. (їіп Жогбеідгеі»
іеп ит Зіпдегз ВгеЦе,

1еіп{іе ип(іфсгІ)сіі
• и Ьег Доїде Ьег
Зфгоипде $еггеі&еп Ьіе

І Іап,]е ІІЬипд. ї)аб ЬаЬеп
І !фоп І)офЬедаЬіе $(егЬ-
| іигпег ап (іф ег(аІ)геи
|тй((еп. — Зт ®едеп=

', (а^ зит ІКеЙ ипЬ 'Ваг
! геп і}* Ьйз фїегЬ еіп
. (Вегйі аНегеп Т)аіите.



«НЮпІеп

5 Ввггеп,
гіпе Ьеи»|ф«
. ІМег ЗЗаггеп, ЗЗаггп оЬег 35агп
»>ег(іапЬ тап (Зегаіе тії
(ЙІеіф(аи|епЬеп 95аіїеп оЬег

»еп (епдЩф 35аг), 91аи{еп,
і>аите й. а. 9Ьф і>тіе тппі
Іпап іт ЗЗодНапЬ $. 35. Ьіе біеііеп
|т біаК, гоо Ьеп Йіфеп Ьае §иі=
юег оегаЬгеіфі гоігЬ, Ьеп Ваггеп
ІоЬег ЗЗогп, {одспаппі паф Ьет
•Іеііегагіідеп ®е[іеП тіі гоеіі ои5=
сіпапЬег ІіедепЬеп 6рго{{еп, Ьаз,

Іфгад ап Ьег ЖапЬ апдеЬгафі,
Ии(паІ>те Ьев і)еиез Ьіепі.
Заііпз ХигпрГай гоагеп й. а.

сеі ©егііЦе $и ЗЗогйбипдеп !йг
Ьаз ЗЗоІНдіегеп аи|с\с}(еІ(І. ДаЬ»
|(е(Ь[і (фгіеЬ ап еіпеп і)о1т тії
31еі[*і{* Ьіе ЗВогІе „Ьег Зіоггеп".

ЬеігіеЬ тап (еІ)г п>аІ)г{феіп1іф (фоп іт (гіед^Зег ІВаггеп юигЬе Ьетпаф ап-
іііфНдеп аНІчІ !Кот, Ье(іітті аЬег іп Ьеп 9ііііега(аЬетіеп Ье*іапдв зи%оІіідіегііЬипдеп Інчіиці,
ЗДіКсІаіІегз, гоепп аиф іп еіпег еігоаг апЬегеп догт аіз дедеп'Ь. \ц., теі)г зи ЄргипдііЬипдеп.
гоагіід ип(ег ф(егЬ(фгоіпдеп. 2іе ЇНіІн-гцГаЬеІпіеп гоагеп Ьіе'-ііив Ьеп ет(афеи ЦЬипдеп Ьег
3(и9ЬНЬипд9(іа'Неп ?йг Ьіе Зип?сг ипЬ ^парреп Ье9 УііІкг{итЬез. 5Ііі8епе ипЬ біи^еіпг емІгоіЛгКе
СЕіпе Ьег „реЬеп 98е!>апЬідІеііеп", Ьіе |еЬет іКіЙег еідеп {еіп тибЙіф аЬег (фпеИ Ьаз еідепНіфе
іеп, ипЬ Ьіе іт Х^йгіпдег „ЗііНегІріедеІ" аи{де.)їіфпеі (іпЬ, гоої'Йаггепіигпеп, Ьаз Ьегеііз іп
Ьав 9іеііеп. Х)ав 21и(= ипЬ 21Ь[і^еп ипЬ апЬеге ®егоапЬ(1)еііб«ОаЬп9 Хигп(ип{і ооп 1816 Ье
йЬипдеп ііЬіе тап ап еіпег -ЛафЬЦЬипд Ьез ІЧегЬез. 2)іе((іфгіеЬеп і[і. І)ог іваггеп 1}а( іп
ОЬипдеп паппіе тап „ЗЗоШдіегйЬипдеп". біе (ріеіеп ЬІ9 іпіеіпег ЗІгі а'^пНф гоіе Ьае Шй
ип{еге 1)еиіідеЗ*і* Ьеі іеЬег геііегііфеп ШІ9ЬіІЬипд еіпеїКоЦе. ЗаЬІІіт 8аи(е Ьег (ЕпІгоісПимд еіпе
ііЬогпа!)Іп аи( (еіпеп Хигпріа^ аиф Ьае ф|егЬ. Ціп ЧЧегЬ аибІІагСе їШапЬІипд Ьигфдетафі. 5п
Ьег ЗаІ)п(феп Деіі [іе і̂ ()еиіе а(9 91еІідиіе іт За{)пти|еит ійЬег (Ведепгоагі їотт» {йг Ьа9
ЙгепЬигд ап Ьег Цп{ігиі. ®аІ>гепЬ ип|еге І)еиіідеп Хигпр(егЬ«їигпеп Ьег ®ггоаф|епеп пиг Ьег
РОТІ (ііІі(іегі |іпЬ ипЬ Ьет гіфіідеп ?р(егЬ еідепіііф пиг поф Ьеп\еі?«гпе Ваггеп іп 8гаде. %а<і)*
Жатеп паф д(еіфеп, а'Ьпеіі Ьаз ЗаЬп{фе $|егЬ іп {еіпеп аи|егеп!еи(е {іпЬ дедепюіігіід ЬаОеі, Ьеп
Догтеп поф {іагї {еіпет СЬепЬНЬ. і^аггеп зи оегЬе{(егп. Єї епІ=

ІІЬег(((|1ав-
ІпенЬс ат \ВагпчІ

6



£апдГате9 £>еІІгп іп Ьсп &апЬ(ІапЬ
*п ШІЬ аей"(«оп Ягтеп,

пїїІ'Ін'и >ті> дІ'йгаІ(<1)Нм» ІВеіт'П

{ргіфі іп {еіпег дедеп«
тагіідеп Шгі піфі Ьеп
2іп[огЬегшІС|еп, Ьіе тая
ап еіп 1)офгоегІідев

Зетаі (іеПеп

Зт ЗаІ)ге 1860 ї)
{одаг е'ттаї еіп«п
геп(ігеіі дедеЬеп. Ватії

топ іп Ьег.

Єіпс оогМІЬІіфе «оІфсЬ^аКе

Злігпдеіфіфіе Ьеп Іе^іеп їеіі
Ьез Йатр|ее, Ьеп Ьав За!)п!фе
Іигпеп дедеп Ьіе 6фгоеЬі(фе

Іог !Ко*1)(іеіп, Ьег Йеііег Ьег

[іаіі, Ьег Ьаз |фюеЬі(фе
пеп іп Ьа$ Шііі і і іг еіпдг{ііІ)Г!
ї)а«е, ІіеВ 1860 *Несї ипЬ Ваг«
геп аиз [еіпес ІигпІІаНе 1)іп
аизгоефп. Вадедеп ег^оЬеп
ЗаІ)Ігеіфе аВіЦеп|фа|Нег ипЬ
Іигп^афіеиіе Єіп{ргиф. 1863
{атеп 9$ееІ ипЬ Ваггеп гоіе»
Ьег іп Ьіе фаііе ипЬ
[Іод 1)іпаи$.

МГПІПЧ1ІІО-5 Л>І4ЯГЛІ[(І)(П ПІЙШІШЗ

піїт. Ьсг Єфю(Ьс(іррс

еп >>а«6(1ач£> («тт
ІТТ-і ти оіінчн ІИІ1ІІІ



: ЯЬйгиІ(аюІ айв ога сіиагІІІ іде її >ІаІІВ(ІоІ)си ані Ьет ЯеЛ

$69 ПеЛ, йопід Ьес Фсгаїе.
2Іиф Ьав !КссГ і(І еіпе еідепе <5фор(ипд ооп ЗаІ)ІІ. ТОіІ Ьет

Звогіе Злесї Ьезеіфпеі тап поф і)еиіе іп 91іеЬегоеиі(ф(апЬ (9е(іеКе
ті* гоадегефіеп Єіапдеп, Ьіе іп Ье[(ітт(сг 5)бі)е попі 2$оЬеп
2Іи[1)апдеп ооп 2Ва[фе, па[(ег Й(еіЬипд5[ій(І'е ооег аиф
пе^еп Ьіепеп. Ііпіег !КссС осг(іс()І тап аиф еіпе ОІит^апде іт
!Каиф(апд зи|г| ЇІи(ЬаІикп Ьег ЗВйг{іе ипЬ Ьіе @і^(іапдеп |йг ®е-
((йдеі. Ваз ЗВогі 5КеЛ і(і айв Ьет 91іеЬегЬеиі(феп ооп За&п іпв
*Лси()офЬси((фс аів Вепепттд [еіпе* Хиспдегаіег ііЬегпоттеп
гоогЬеп. І)іе ег(Єеп ЇКе(ї[(апдеп юагеп [оГфс айв фоІ$, ап(апд5
па!игдегоаф(епе ©іапдеп, (раіег (о(фе айв Іапдеге 3«<^ деіадегіеп
аДОгеіеп 83ифеп=, Й1е(егп= оЬег Є(фепЬо1зЬоІ)Іеп. 11т Ьіе 5Ігиф=
{іфегІ)еіі зи егІ)6()еп, гоигЬеп іп Ьіе ^оіз^апдеп (фтіеЬееі(егпе
оЬег [Іа{)1егпе Сіпіадеп еіпде(ііді, іїЬпІіф Ьет ©гарІ)і* іт :ВІеі=
[Н{ї. 2)а Ьіе(е і)оІз{*апдеп абег ипегюйп|ф4 Ьі* гоагеп, юапЬІе
тап {іф еігоа іп Ьег ІШІМе Ьев оогідеп ЗаЬг^ипЬегів зи Ьеп <Еі|еп=
[•апдеп. ^еиіе оеггоепЬеі тап біапдеп айв 6і1Ьег[іа{)І, 28 ЗНіЦі=
теїсг («агГ ипЬ 2,20 Ш2е(ег (апд.
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Кіпде, Ьая „пене" <5ега(.
2)іе -Ніпде [іпЬ зтаг (фоп РОП Єі[еІеп, еіпет Єфіііег За1)П5,

еіпде|й^гі шогЬсп. біе [Іаттеп аиз Зіаііеп ипЬ [іпЬ Ьогі ооп
2Ігіі(іеп гоа()г(феіпІіф їфоп ца *Нбтегзеіі Ьепи^і юогЬеп. біе
[й!)геп Ьез^аІЬ аиф оіеі^аф Ьеп Зіатеп „5КбІпі}фе Яіпде". ШоЦ
бріе^ Ье[фгеіЬі [іе іп [еіпег ХигпІеЬге рот ЗДгс 1842 ипіег Ьет
Зіатеп ,ДКіпд(фтеЬеГ. Ваз Кіпдеіигпеп Ігіі! аЬ«г ег[і іп Ьег
(Ведепшагі Кйгїег іп Ьеп ЗЗогЬегдгипЬ, юеіі ег еіпе оіппіріїфе
ІІЬипд і[(. 52іг 2еиі=
(феп гоагеп ап{апдв
Ьаг Хигпеп ап Ьеп
бфаиіеігіпдсп $і>
гооЬпі. 2)ег Зпіег»
паііопаїе Хигпоег*
ЬапЬ Іаб* аіб ЖеЙ=
Гатр[[огт пиг еіп
Хигпеп ап Ьеп гиІ)і«
деп Кіндеп деііеп.
3)ісб ег(феіпі ипз
а(5 „бііпЬс гаіЬег
Ьеп ©сі[і" Ьее Ше«
гаіез. 2)іе паШгІіфе
ЙеггоепЬипдбагІ Ьег
Зїіпде ег(феіпі ипз
!>еиІ{феп Ьаз@фаи<
Геїп зи (еіп. Є5 і(і
(фаЬе, Ьа^ Ьеі Ьеп
0(птрі(феп Єріеіеп

(йг Ьіе ЙйгйЬипд ап ^̂ ИИ ^̂ Я .̂ ¥ *і 1 І ї
ЬепЯіпдепеіпе [оіфс
апЬсп [{іЦІ^апдепЬсп
ипЬ (еіпе бфюипд»
йЬипд зиде!а[{еп і(і.

Фег
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і гоігЬ 1936 дИигп»?
58еі Ьеп оїптрі(феп

Хигптеі(іег(фа(іеп діЬі ез

ипЬ <Еіпзе((атр(е. 2)ег
і(і «п

ЗеЬе 91аііоп, Ьіе |іф ап
Ьет аВеНЬегоегЬ ЬеіеШдеп
гоШ, $аі еіпе $ГОапп(фа{1
ооп афі їигпегп зи ї^'5

їси. Згосі Хигпег іеЬес
91аКопа(тапп(фа(і тіі Ьеп
піеЬгід(іеп$ип{ізаЬ. (еп (от>
тсп (йг Ьіе (Еггефпипд Ьег
®е(атірип(ізаЬ( Ьез Ййп^
Ьегокі«атр(е5 піфі тіі
Зиг ЗСпсефпипд. 21и5|фІад=
дсЬепЬ (ііс Ьіе 9іапд(оІде
іт УапЬегГотрІ (ІпЬ а((о
Ьіе Йеі|іипдеп Ьег
Ье[іеп ІигпІ

Йег о(отрі(фе (£({(атр(
іт ®егаііигпеп Ье[іе{|і ап

ІеЬет ®егаі аиз |е еіпег оогде(фгіе6епеп ИЬипд, Ь. і. Ьіе *Ц (І і ф і =
й Ь й п д , ипЬ аиз |е еіпег йЬипд, Ьегеп Ягі ипЬ Зи(аттеп(е^ипд
Ьег Хигпег (еШ[і гоаДОеп (апп, Ь.і. Ьіе Й й с й Ь й п д. (£з юегЬеп
де(огЬегі іе еіпе $((іфі< ипЬ еіпе ЙіігйЬипд ат !Кесї, ат Васгеп,
ат [еііде(іеЦіеп $(егЬ тіі $аи{феп, ат (апдде[іеОіеп $(егЬ о!>пе
Ч5аи}феп (йг Ьіе бргипде ипЬ ап Ьеп (іій^апдепЬеп «Кіпдеп. 2)аз
(іпЬ зеЬп ветаійЬипдеп, зи Ьепеп а(з е!(1е йЬипд {іф еіпе Йиг-
ііЬипд дс[еІІ(. 2)іе оогде(фгіе6епеп ^((іфійбипдеп ег{огЬегп Ьеі
ІеЬет ОІотріа сіп егфсЬІіфез Ш?а^ ооп Йоппеп.

12

ЧІЬроІІІеп айв ЬсІ Єфшипд^стте

ВегЬсп ЬІе Р?1іф»й6ипдеп іеіфіег?
Юепп Ьеі Ьеп ОІ^тріІфеп бріеіеп

1936 іп «егііп тбд(іф{і оіеіеп 5Паііопеп
Ьіе ХеіІпаЬте ап Ьеп (Вегаіешеіі!атр?еп
егтбдііфі юегЬеп |оИ, Ьапп Ьйг|еп Ьіе

бфюіегідіеіі п і ф і й Ь е г ^ е і д е г і
шегЬеп. 3)еиі(фІапЬ, Ьаз Ьеп !Вог(ф(ад
(йт Ьіе(е $[ифШЬипдеп тафі, Іапп
Ьигф Ьіе Ягі Ьег $|(іфіиЬипдеп юеіепі*
(іф зи еіпег [іагіеп Хеііпаі)те ат Шп>
Ьегюеіі{атр( іт Яип(ііигпеп деіедепі»

13



Ііф Ьег 01птрі=
[феп брісіе 1936
іп 8ег(іп Ьеііга*
ден. 'Вегііп йеді
(о, Ьа£ Ьеп теі[іеп
ЙапЬегп Ьіе Ве>
ІфісГІтд ЬегОГпт*
рі(феп6ріе(е деІЬ-
Ііф тодііф (ет
тігЬ. Цп(есе$((іфі
{[і Є8, Ьіе(еп біт»
Ьегп Ьіе аШоеХеіЬ
псфтс зи егіеіф*
(ет Ьигф
ііЬипдеп,ап Ьіе (іф
аиф Ьіе ЙапЬсг

14

тіШегеп (игпегі(феп Яоппепз ^егапшадеп. ЗВепп тап ЬеЬепІі,
Ьа§ Ьіе Щ((іфШЬипдеп Ьегеііг (£пЬе 1934 оего^епіПфі юигЬеп,
Ьапп гоігЬ тап іп Ьеп апЬегфаІЬ За1)пчі Ьег ШогЬегеііипд аиф іп
Ьеп Йа'пЬегп ап Ьіе йгісгпііпд Ьег ІІЬипдеп ^егапде^еп, іп Ьепеп
Ьіе ^гйфіе Ьеб (Їг|о1д?5 піфі о(>пе ет^Шфев ^ВетйЬеп геі{еп.

5&п{ ВеКтеі(іег{фа|їеп іп Ьеп бт)е(!атр|еп.
<£шзеІ(атріе юегЬеп ап )еЬет еіпзеїпеп (Вегаі пеЬеп Ьет

Ш}апп!фаіІ5?атр[ Ьег ЙапЬеІ поф аіз (Їіпзс1теі(1ег(фа(іеп айв»
деігадеп. (Ез діЬі аІ(о поф еіпе ?ШеШпеі(іег{фа(і ат 'Лей, еіпе
2ВеІ1теірег{фа^ ат Йаггеп, еіпе 5ШеІІтеЦіег|фа(і ат ?еііде(іей»
іеп $(егЬ тіі $аи(феп (йг ®е{фюйпде, еіпе %е(ітеі{іег{фа(і ат
Іапдде[іеШеп ф(егЬ о!)пе $аи(феп {ііг бргітде ипЬ еіпе ЗВеїі*
теі{іег(фа(і ап Ьеп [іШЬапдепЬеп іКіпдеп. 9Ве(ітеі(іег(фа{іеп іп
Ьеп дгеіііЬипдеп
тегЬеп піфі аиа=
деігадеп. 2Іп Ьеп

іфо|іеп
!бппеп пиг (оіфе
Іигпсг, Ьіе 21пде=
І)бгіде еіпет £ап>
Ьеттапп(фа(і рпЬ.
Єб Ці еф піфі
тодііф, Ьа| РФ
еіп Хигпег пиг ап
Ьег Ш$еІІтеі{іег*
}фа{і ат Яе* Ье«
іеіііді. 2>игф Ьіе(е
еіп(фгап(епЬе
ЗНа&паЬте (оИ
Ьет &ЬеІ(рі^іеп
НгіЦіепіит Єіп«
і)а(і деЬоіеп шег*
Ьеп. 2»а» Хигпсп
Ьее <£1{(атр(е5 ЬіЬ
Єфашпв-

•ЯЬдапв нот &офгей



Ьеі аІ[о аид(еіф Ьеп У&еШ*
юегЬ ит Ьіе (їіп,^1тсі[<ег|фа{=
(сп. 2>іе (ЕіпдеГтеі(іег(фаіі Гапп
аІ(о еггоогЬеп гоегЬеп Ьигф Ьае
Іитсп Ьег $((іфШЬипд ипЬ
Ьег «йгііЬипз ап Ьет Ье(ге{{еп*
Ьеп (Вегаі.

Зп Ьеп ЗгеійЬипдеп юегЬеп
(еіпе ЖеНтеі«сг((1)в(іеп айв*
деігадеп, юеіі дюі(феп Ьеп Уап=
Ьегп (еіпе (Еіпідипд ЬагиЬег сг=
ЗіеК юегЬеп (оппіе, піаб ооп
еіпег ^офгоегНдеп «$геіиЬипд
де(огЬег* гоегЬсп ти^. €з діЬі
аЦо еіпе 6іедег(і(іе іт
Гатр{, еіпе }йг Ьіе
ап {еЬет (Бега( ипЬ ЬагиЬег І)іп--
аие еіпе ЄіедегЩіе, іп Ьег Ьіе
сіпзеїпсп їигпег тіі іІ)гсп ег<
геіфіеп ^ипГі,5аІ}Іеп Ьеі аКеп
е(( йЬипдеп аи(де(іі()гі гоегЬсп.

Ьес Фесіипд.
ЗеЬе йЬипд гоігЬ ооп )юеі %атр(гіфіегп Ьешегіеі, ооп Ьепеп

|еЬег ооп 1 Ьіе 10 фипГіг деЬеп (апп, ипЬ зюаг тіі @гаЬаЬ[іи°
(ипдеп ооп еіп ,^еІ)піе( $ип(і. 2>іе ЗВегіипд Ьег ЬеіЬеп іїатр|-
гіфіег гоігЬ ди(аттеидсда()Іі ипЬ егдіЬі Ьіе $ип(ізаЬД (йг Ьіе
сіпдсіпс Шипд. ЗВепп Ьег Йатр^гіфіег Я. 9,1 $ип(іе діЬі ипЬ
Ьег іїаіпр|гіфіег £. 9,3 $ип(іе, Ьапп ^аі Ьег Хигпсг аи{ {еіпе
йЬипд 18,4 *рипИс ег()а(іеп. Се (бппеп Ьеі іеЬег ПЬипд іт Ве(і*
(аііе 20 $ип(іе еггеіфі гоегЬеп

Віє ХЗегіипд Ьег ЗегаіейЬипдеп і(і аи|егогЬепі(іф (фюіегід
ипЬ !)а( (фоп тебг^аф $и 3»>іе[раНід(еііеп Ипіп^ дедеЬеп. Жа1)=
гепЬ С5 (іф Ьеі Ьеп ІеіфіаіЬ(еіі(феп Шипдеп, юіе Уаіфп, 2Всг(сп,
Зіо^еп, Єргіпдсп ит аЬ(о(иі те^Ьаге С«і[іипдеп ^апЬеІі, Ь. 1).
ит [о(фе, Ьіе тіі Ьег біорриік оЬег тіі Ьет Жапота^ дапд сіїи
гоанЬ|геі (е[іде[іе(Іі юегЬеп (бппеп, і[і Ьіе ЗВсгіипд Ьеі Ьеп (вегаі=
йЬипдеп еіпе ЗСп(іфіб(афе, Ь. .̂, пиг еіпе геїаііо юегіоаге Усі

(фпйегідс

16

$геісі ІІПРг^АІая гіійтпг»" ач» Ьет %И<ІфІв<
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|їипд. 2Н е Ж е г і й п д Ьег © е г й і й Ь и п д е п і (і т е Ь, г
о Ь е г ю е п і д е г е і л е О е { й ( ) 1 з а п д е І е д е п І ) е і і . дйг
Ьіе Юегіипд еіпег ©егаШЬипд ІіпЬ аизІфІаддеЬепЬ ©фппегідїеіі
Ьег <ЕіпзеІ(огаеп, Ягі Ьег ИЬилдеоегЬілЬипдеп ипЬ 6іфегІ)еіі ипЬ
<5фблЬ.еіі Ьег ®е(атіІеіЦипд. б ф т і е г і д і е і і , б і ф е г ^ е і і
илЬ 6 ф о п і) е і і Іалл тап аЬег шеЬет тіі біорриін* поф тіі
Ьет ВппЬтай (е|і|іеПеп. біе {ілЬ ї)іпдс Ьез рег(бп(іфеп ®е»
їфтайг илЬ Ьез ^іпдег(рі^епде|йІ)(5. Жспп (фол іт ЙеЬеп еіпез
ШоКез Ьіе ©е(фта(Іег (о оег(фіеЬеп (ілЬ, ит тіеоіеі теі)г пш(|сп
Ьіе 2Іп|іф4еп аибеілапЬег деі)еп, юелп даг оег(фіеЬеле 91аііопеп
йЬес еіп ипЬ Ьіе(еІЬе бафе игіеііеп (оііеп. 2)іе ©е(фта^ггіф°
Іипдеп Ьег еіпзеїпеп ЗЗоІІег, фге іигпегі(фе Яи?}а[(ипд ипЬ 6фи=
Іипд (іпЬ Іуеиіе поф {о оег|фіеЬеп, Ьа^ ег Ьеі Ьеп ©егаШЬипдеп

іттег еіптаї 5еї?Ь
гоегіипдеп деЬеп шіг&,
илЬ шепп тап іп Ьег

• >* 2Іи5юаї»1 Ьег
гіфіег поф (о
1)аН і|і. йг Ііеді іт
ЗЗВе(ел Ьег ЯВегіипд Ьег
©егаШЬипдеп Ьедшп*
Ьеі, Ьа§ сіле ІптЬегІ*
ргозепііде, аЬ(оїиі гіф«
ііде, аііе Ье|гіеЬідепЬе
ЗЙегіипд піе зи^іапое
{оттеп юігЬ. 2а| Ьіе
Йатр[гіфіег Ьег оег«
{фіеЬепеп Зіаііопеп (іф
Ьетііі)еп, г е і п { а ф >
( і ф зи т е г і е п ,
(оіііе топ ооп еіпет
о(птрі|феп Йатр?гіф=
іег ооп »огпІ)егеіп аіз
еіпе €е(Ь(іоег[іапЬ(іф«
Іеіі аппе^теп.
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Х>ес дфгфїеіе Ьорреііе 5аІіо.
3)іе ЗШрреп ооп ЗЗиЬаре(і, Ьет Огі Ьег ЗВеНтеіїіег{фа|іеп іт

ШегаПигпеп 1934, |іпЬ іп іЬгег ©е}аІ>г егіаппі; |іе юегЬеп — Ьогап
і|і піфі зм зшеі^еіп — 1936 итІфіН* юегЬеп. Осе |іпЬ піфі пиг Ьіе
Шшпдеп ап Ьеп {ІіЩіеЬепЬеп Зііпдеп, іп Ьепеп, юіе ВогітипЬ
егюіе9, Ьіе ЬеиЧфеп Іигпег )е&і Іфоп дго&е ЗогЧфгШе детафі
ЬаЬеп, піфі пиг іп Ьег ©йіе Ьег Яив|йІ)гипд, ІопЬегп оиф іп Ьег
ЗЗіеІїеііідІеіі Ьег Сіпзе^огтеп ипЬ Ьег ег^оЬіеп 6фюипдД>а{іід!еіі;
ее \\ї аиф Ьіе дгб&еге ЗВеШатр^ефЬптд, Ьіе Ьеп апЬегеп Сап«
Ьегп іп ЗїиЬареЦ депй&і і>аііе ипЬ Ьіе ІеЬ.гі, Ьа& о|ітаІ5 6іфег«

{)еіі юіфіідег і|і аіз Ьег бфгоіе*
гідїеііздгаЬ Ьег йЬипд. 2)епп
Зіфефіі діЬі Ьег ІІЬипд Ьіе
„©фбпИі", Ьіе ооп Ьеп іпіег»
паііопаіеп бфіеЬбгіфіегп еЬеп|о
іп Ьіе Жегіипд еіпде{ф(о${еп юігЬ
юіе Ьег @фюіегід!еіібдтаЬ. €іп
1)о()ег ЗфшіегідІеііздгаЬ вегтад

»ит ЗВеМтпр? опасігеіеп
, 93иВор«ГІ 1984

, етпсс Ьп [фшіетів(ісп ІІЬипвеп от * >•<*

піфі ̂ егаивзигеі|еп, юаз ап Ьег біфегікіі де(йпЬіді гоигЬс,
айв Ьет еіп^афеп теп{ф(іфеп вгипЬе, госії бфбп^еіі ипЬ біфег>
Ьеіі (іпп(аКідес юігїеп ипЬ Ьіе бфіеЬвгіфіег аиф пиг ЯНеп(феп
(іпЬ. — 5)ег 6фюіегід(еііздсаЬ Ьег йбипдеп ат ^егЬ, Ваггеп
ипЬ 'Лей шаг Ьеі Ьеп Ьеиі{феп Хигпегп іп %иЬаре(і Ьегагі, Ьа^
ІсЬсвтаІ аЦдетеіпе, еі)г{игфііде ЄііЦе аи( Ьет %ВеііІатр(р(а^
еіпігаі, гоепп еіп Ьеиі(фег Іигпег іигпіе. 91атепіІіф ат 'ЛеЛ, Ьет
Мопід Ьег @егаіе, юигЬе Ііпег^бгіеб де(еі[іеі.

2)іе 2 ) с е ^ ( ф ю и п д ( і е т т е п тії й'еЬгс, ЗвепЬе ипЬ
©гаі(фе, ооп Ьепеп патепіііф Ьіе Іе^іе еб іп (іф І)аі, ЦЬипдеп, Ьіе
Ігй^ег пиг ооп юепідеп дс(фа((( юигЬеп, деі)дгеп і)еиіе зит „!Кс=
регіоісе" ооп еіпег дап$еп Зіеі^е Ьеиі(фег Фіеі(іегіигпег.

(ііпе (ІЬипд, Ьіе Ьеі Ьеп 2>огітипЬег 9Яеі(іег{фа[іеп тапфет
Іипдеп Япгоагіег Ьіе Зіефпипд оегЬагЬ: Ьіе (гсіе @е(де гйсГгоагіб
ипЬ (геіег (ІЬес(ф(ад гйЛгоагЬ тіі (ЧгаИфе, Іиг) Ьаз „З е І д «
а 6 д г а і ( ф е п " депаппі, оЬег даг Ьав „($е(даЬ()ефіеп", аІ(о
Ьег ІіЬдапд тіі де(ф(о((епеп ипЬ де(іге4іеп 'веіпеп, дфогі Ьегеіів
їй Ьеп Ьагіеп 91й(|еп (йг Ьеп 9Кеі(іегіигпег. 2)ази Ьіе Жеіік Ьег
'гсісп й Ь е с ( ф ( а д е оогпкігіб Ьзго. гиЛгоагІб айв Ьет йпіег*
(фюипд, аиг Ьет ^апЬ(іапЬ, айв Ьет біагіЬ аи{ Ьет 9іеа^іапде,
аиг Ьег 9ііе(еп(е(де гйа'тагіб ипЬ ооггоагів іп і^геп Єіеідегипдеп
Ьигф еіпе ^а(Ье 2)ге(>ипд ит Ьіе Оапдваф(е, Ьигф Яив^іі^гипд
тіі де(ігеаЧеп і)й{(еп оЬег Ипіедеп Ьес Ягтс.

ІВепп тап оог поф піфі (апдес З*" (г°1) «хіс> ооп сг(їеп
@егаіеіигпегп Ьеп ЙгеизйЬег(фюипд іп Ьеп ̂ апд тіі <£((дгі$( \м\.~
де(е|{ зи (е^еп з«г 6фюипд(іетте тії ©гі((юеф(е( іп Ьеп («іеп
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[о де^бгі еб ІІеиіе піфі те&г з
Ьел <5еИелІ)еіісп, Ьсф еіпе 5К і е (е п
( е І д е іт „<£ П І) а п д" апде(йді гоігЬ,
Ьіе тап |гй()ег піфі {йг тодііф деіраііеп
1)агіе. 2>іе (фгоеге ИЬипд Ьег 31іе(еп(е1де
ооггоагіе тії Яаттдгі(( ипЬ (геіет
1ІЬег{ф(ад ооггоагіб ііЬег Ьег 5Ке<ї}іапде,
ап Ьіе (о тапфег Ш5еі|ісгіигпег піфі
!)егапдеІ)і, депйді ЗВіліег, Ьет 2МІ
теі(іег ат чЛей, піфі еілтаї, ег (ііді
Ьет ИЬег(ф!ад ііЬег Ьет 5Ке<! еіпеп
іеп ()іпзи. Єеіп гоипЬегооЦ деіипдепег

(йг 2Йеі(іег(еі(іипдел ег(й((еп:
© е г а і і и г п е г т й в е і п е п и п Ь а л Ь і д (і а г {е п

п з й г С е і (і й п д ипЬ з й п І її и е = ипЬ В й г ф *
п і г о £ ( а й ( с п Ь 9 П і | е г ( о ( д е п а и ( Ь г і л д е п .
іт «ипЦіитсп юігЬ пиг Ьег і)агіе, Ьег ^е(Ьі|фе ЗПеп(ф.

піфіє (йг їїііп{=иІ)Г'£се=Зйпд1іпде ипЬ Хапзіее-^аиаііеге,
піфіз (йг Єфаит(фІадег ипЬ 2ЯаиН)сІЬсп. €>аде тіг, тав Ьи
Ібгрегііф 6еігеі(>(1, ипЬ іф гоіїї Ьіг (адеп, юег Ьи Ьі(і!

Сіп дапзсг весі тик Ьес весаіеіпспес {еіп.
Нсіп апЬегев иЬипдздебіеі (й^гі (о зиг &бгрегЬеІ)егг(фипд гоіе
• ©егаііигпеп. Йсіп апЬегез йбипдгдебіеі ег^іе^і (о зит (е і *

.... п З и ( а т т е п ( р і е ( о о п 5 1 е г о е п и п Ь Ш і и в г е ї п
Ь о р р е І і е г Є а І і о і п ЕогітипЬ шаг|юіе Ьа8 ®егаиигпел. УК&І бфюагзе пеплі Ьав ©егаііигпел еіпе
Ьег ©Іапзрипїі Ьег 3>еи1(феп ©егаіе4^0ф(фи(е ̂  зкибЄеІ« ипЬ «Кегоепзифі. Віє (Еідеп(фа(іеп, Ьіе Ьав
теі(іег(фа(іеп 1934 іл 2)огітипЬ. Ійегагіиглеп оегтіііеГі,

Іілеггеіфіег @фюіегід!еіігдгаЬ ипЬ ,,
біфег^еіі (іпЬ Ьаз З'«1 Ьег (оттелЬеп
Шіопаїе, ЬІ5 Ьіе ЄіипЬе Ьез Же1і(атр(е5
іт ЗаІ>ге 1936 (фіаді.

гіійшогі* тії ЬаІЬес
Іс айв

гийшіігЮ

* а п п І е Ь е г
З а ! «з Ьіеіеі иьипдвтодіїфіеііел

Іеппеп гоіг
)Ьег

©еюапЬфеіі
. ЄфлеЬ

ід(еіі ипЬ біфег^еіі,
ипЬ ©еі(іез<

Зедепгоагі (іпЬ Ьіе (£г(о!дс

® "Лїі" * "_' ",*" &«" ®ега1іепЄ>35е
І€ дегЙдЄеи ат

аііег ЙеіЬеейЬипдеп. Й а п п ) е Ь е
Зиг ! Ш е і ( і е г ( ф а ( і г е і ( е п ? 91 е і п ! Вази деЬбгі еіпта
(бгрегііфе Жегопіадипд. ї>іе(е ЇВегапІадипд і(і аЬег піфі де
ЬипЬеп ап еілеп Ье(ііттіеп Мбгрегіпр. 2Іт Іеіфіе(іеп (аЦі е
далз деюіб Ьет (одепапліеп рріпііфеп Хпр, Ьет 1га(іідеп
деЬгипдепеп ЗЙеп(феп, Ье((еп На((і(фег Жегігеіег ипіег Ье
дедепюагіідел <теі(іегіигпегп %ес(егі>91еи(іаЬі і(і. 21Ьег а
!Шіпіег»Згапг(игі ипЬ ©іеНепв'ЗЗгетеп, Ьіе Щфепііег, Ьав (іпі
Ьіе (ф(ап!еп ипЬ (еЬпідеп <Шеп(фел, илЬ 6апЬгосї=ЗІппидга[1)
Ьег $ег(иІігег, Ьаз і(і Ьег (іагНпофіде ипЬ !гіі(ііде ®иг(фе|аиф
Гбппеп 4)еп>оггадепЬе5 Геі(іеп — ЗВіпіег і(і 2ВеІітеі(іег ат "
илЬ тІІгЬе Ьеі Ьеп (е^іеп @егаітеі(іег(фа(іеп Ьег 251. зті^г
ЗапЬгосї Ьгіііег ипЬ 6іе((епз оіегіег біедег — юепп (іе Ьіе оіе

СЕ» де Ме ШЩІІ ,е(іо (іагіег (ІпЬ Ьіе деШі=
О^ м «• м і л >ч ,> »

;еп ЖігГипдеп. ЇВег ип(еге
©егаііигпег ЬеоЬаф=

еі, І)аі іттег (еіпе ^е((е
геиЬе дегаЬе ап ЇІ>гег
«шапЬіі)еіі ипЬ 6іфсг=
іі, (Елі(ф(о((еп^еіІ ипЬ
еі(іездедепюагі, тіі Ьег

Ьіе 5оплеп теі(іегп.
55а* ©егаііигпеп і(і аЬег

еіпе 88 і 1 1 е п в •

гПІНіпд» оогіойгій
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{ ф и І и п д е г { 1 е п ! К а п д е 9 . (£в егзіеЬ,і ілеЬе{опЬеге зи |епе
(Еідеп{фа{і, Ьіе Ьаг пеие Х>еиі{ф(апЬ ооп )еЬет юеІ)ГІ)а(і«п ЗЛапп
оегіалдел Іпи&: зи ^иі Ш1& ЗаЬ'9^ илЬ 'ЛизЬаиег. 2)а
п е и е 3 ) е и і { ф І а п Ь о е г і а п д і Ь е п { а т р { е г і { ф е
З Н е п { ф е п . 2>ег Ь,офюегііде ©егаііиглег Ці еіл {оіфег. 5Юи
ший іеЬег ©егаііигпег 1>аЬеп, гоепп ег ег зи еіпідегта&еп еігоа
Ьгіпдел гоіїї. Зит ЗНиІе егзіе()і Ьіе Оггіегпипд {еЬег леиеп (фгоіе
гідеп Зогт. ЗЙиі деІ)бгі (фол Ьеі Ьет юелідег ЗЗегапІадіеп Ьази
еіпе Зіапїс оЬег ©гаі(фе аигзи(іі^гел. і)5ф(іеп Шіиі еІ(огЬеп
аЬег Ьіе (фгоіегідел ШЬдалде Ьег (Баїіоб оЬег даг
РОІП ЇКІ'сГ. ФаЬІІгф, Ьа^ гоіг іт ©егаііиглел іттег ипЬ ітте
шіеЬег пеие @фшіегід(еііел ап Ьеп Хигпег і)егапЬгілдел, гоігі
Ьа8 ©егаМиглеп зи еілег ^офїфиіе Ьез ЗКиіег, ипЬ Ьатіі Ье

;ит •Я

{феп, зи еіпет дапзел Йегі.

Сеє „ІиспегЬиіеГ.
<Ез і{і ліфі юа!>г, Ьа& Ьа:

©егаііигпеп Ьеп „Хигпег
Ьио?еГ Ьгілді. Йапл тй({еі
ип{еге Ье{іеп Хигпег аііе теЬ;
оЬег юепідег оегЬНЬеіе Шіеп
{фел {еіл. 5Шег аЬег ]ет
дегаЬе ип{еге Ье{іел ©егаі
іигпег ()аі {е!)еп (бплел, ти^І
іттег юіеЬег {еіпе ^геиЬе а
Ьіе{еп аи{гефіел, (га{і{іго^еп
Ьеп Ш2еп{феп і)аЬеп. Йгип
ЗШаЧп |ІпЬ іттег Ьіе до!
дапз аіідетеіпег {фіефіеі
.'Оаііипд оЬег еіл{еііідег ІбгреІ
Ііфет ^аИилд оЬег £е{фа{іі
дипд іт 9$еги{9ІеЬеп, аЬе
ліфі Ьіе Зоїде Ьез ©егііііиг
пелз. Віє (бгрегНфел ЗВігГип
деп Ьез ©егаііигпепз {іпЬ Ьі
діеіфеп {едел5геіфел юіе
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Ьеп алЬегел СеіЬегііЬипдеп. ЗЗіе {іаг!е >ЛІІ5= илЬ ВигфагЬеіптд,
Ьіе дегаЬе Ьаз ©егаііиглеп тіі {іф Ьтілді, ЬеЬілді еіле ©е{илЬипд
ипЬЙгаіНдипд Ьез де{атіел Йогрегз ипЬ {еіпет Огдапе. ЗеЬе (огрет<
Ііфе Шеіаіідипд {огЬегі Ьеп %Іиі(теігІаи{ ипЬ Ьатіі Ьел аи{ЬаиепЬеп
Єігогп ип{егег СеЬелз{а{іе илЬ £еЬел9(га{іе. 2Вег іт Шеги{9(еЬеп
[1сі)і ипЬ Ьіз іп Ьіе {іл(епЬе ЗЧафі і)іпеіп Ьеги{9іаіід {еіп ти{), {ііг
Ьеп ЬІеіЬі аІ9 <Веіаіідипд9тод(іф{еіі іт аіідетеіпел лиг Ьаг
фаііепіигпеп/ Ьа9 илаЬІ)алдід ооп Заі>ге9зеіі ипЬ ЗВіііегилд іп
Ьел 2(ЬелЬ{іилЬеп гедеїта^ід ЬеігіеЬел юегЬел (апл. Зт $а(Іеп<
іиглЬеігіеЬ {іеі)і пеЬеп Ьет ^геійЬипдгіиглел а(9 ЗЛіііеІ Ьег
Йбгрег{огтипд илЬ £еюедилд9{фи(ипд Ьаз ©егаііиспеп ооп ]еІ>ег
іт ^огЬегдгипЬ. (£г Ьгілді паф {еілег 2Ігі еіпел юігСипдзооІіеп
Шиздіеіф дедепііЬег Ьег Ьеги(Ііфел ©еЬипЬепі)еіі іп Ьег %еюе>
дипдьтодІіфГеіі. @9 ЬеІ>пі ипЬ геа*і илЬ {ігеДі Ьеп Йогрсг іт
бійй ипЬ Єфюилд ипЬ ©ргилд. Ш9 ег}а6і іп {еіпеп 2Віг(ипдеп
Ьеі Ьеп ЄргипдйЬилдеп Ьіе Йеіпе еЬел(о гоіе Ьеі Ьеп ©Ій&= ипЬ
©фюипдйЬилдеп 21гте илЬ !Вги{і илЬ іКйЛеп. 25іе ©егаійЬилдеп
(іпЬ зит дго^еп Хеіі а(ІегЬілд9 Іие1)г бгіїіфе Нга^ііЬипдеп, {іпЬ
а({о Ь^аир^афііф ЬеЬілді ооп еілег Ь,офде(іеідегіеп ЗІгЬеіі еілзеїпег
ШІизІеІдгиррел. 1>а& ЬаЬеі Ьіе ЗІгте Ьел ^аирідеюіпл і)аЬеп, <{і
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їеіп Жаф(еі(. 2>іс $апд* ипЬ біОДйЬипдеп пбіідеп аЬес іттсг
аиф $и (іасїес !КйсГпІ((ге(їипа.. 01)пс еіпе іпЮп(іос бігейипд Ьег
!8аифгоапЬ г>есІаи(1 їаит еіпе $егоедипд, ипЬ Ьіе <$(ап(еттІ9Іе(п
егіеЬеп Ьеі оіеіеп Шшпдеп еіпе госгіооїіе ЙгаЦідипд. 9Вес Ьіе
(Еіпзеїїогт, ипЬ юепп {іе поф [о еіщ'аф ЦІ, {аиЬег іигпі, Ьіір Ьіе
2ВігЬеІ(аиІе {ігсгіеп, Ьіе ріс Ьіе <5фопЬ.еіі іп ©е(іаІі, 5<Шипд ипЬ
ветедипд ооп дсб&іес В«Ьеиіипд і(і. ФегаПигпсп юеііеі Ьеп 3$п«>
(осЬ ипЬ (ф«{{1 Ьатіі Ьіе ЯосаизОДипд ріс Ьіе (саріде (ЕпНоісШтд
ооп фесз ипЬ ііипде, Ьіе іп Ьіфт Вги{і(огЬ еіпдеЬеііеі (іедеп.

£аі{афе і[і ипЬ ЬІеіЬі, Ьа£ Ьеі (іппооїіет ВсігіеЬ Ьаз (ВесаЬ
іиспеп еіпе ОиеКе їогрегііфег <Зе(ипЬЬеі( ипЬ Йга(І і(і ІІпЬ Ьіе(ес
©с(ипЬЬгиппсн Іапп (ііг | е Ь е 9 її 11 е с ипЬ {ііг )сЬе {осресііфе
8есіід!еіі5(Ш{е Ріе^еп. 3)еи*|фе9 ©есаііиспеп еідпеі рФ №' Ьеп
(игпесі(феп ВеісіеЬ іт ШеіпКпЬесІиспеп еЬеп(о, гоіе |йс Ьіе іп
Ьес !Кеі{ипд {іф Ье{іпЬ(іфеп ЗЛсп(феп, юіе ріс Ьіе іт £оЦЬе(і^е
і!)гсг Йга{* (іе^епЬеп, {а Ьіеіеі (одас Веіаіідипд5тбд(іф{еіі Ьіе іп

Ьаз 6оІ)е Яііес ^іпаи(.
Зп ип(есеп їиспоегеіпеп
гоігЬ ап Ьеп (Бесаіеп де^
їиспі оот 2}іег|аІ)гіаеп
Ьіе

ЩЛ>т иосшйгі* ти
«п «ив Ьсс 6фшипд(1стінг
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Фіе Йатр^іасїе Ьес Лаііопеп.
2)іе Й е і (і й п д 5 і й ф Н д І е і і Ь е с 24 Ж а й о п е п, Ьіе !

Ьет Зпіеспаііопаїеп ХиспоесЬапЬ аііде[ф!о{[еп [іпЬ, і[{ ( е і) с
о е с | ф і е Ь е п . ЗЗеі Ьеп Іе^іеп *ЙеНІпеі{1ес|фареп Ьег Зпіегпаііо=
паїеп ХиспоесЬапЬее оот 31. 5. Ьіз 3. 6. 34 іп ЗЗиЬаре(і (гаіеп
ооп Ьеп 24 51аііоіич! пиг Ьсеізеі)п зит ЖеііЬеюесЬ ап. 3)а|з Ьіе
ге(ІНфсп еЦ піфі тіііиспіеп, іад Ьасап, Ьа^ {іе Ьеп дегогЬєтп
ЧЗ|1іфійЬипдсп піфі деюаф[еп шасеп. ї)іс 91а(іопеп дІіеЬесп (іф
{)іп(іфШф ІІ)СЄ5 2еі}Іипда|іапЬе5 іп еіша Ьсеі Зсирреп, іп еіпе
брі^епдсирре ооп еіша {ефз 5?аііопеп; зи ЇЬпеп Ьйсреп ,5аЬІеп:
Ьіе бфшеіз, Ьіе Х(фефо{Іота(еі, Зіаііеп, Ііпдасп, ^іппіапЬ,
ЗІтесіІа ипЬ 3)еиі(ф(апЬ; іп еіпе ШШІеІдсирре ооп еіша-еЬеп(о
оіе( Зіаііопеп, ипЬ зюас ^гапісеіф, Си;етЬисд, Яеідіеп, фоІіапЬ,
Що(еп, Івиїдагіеп ипЬ Ьіе се(Шфеп 'Лаііопеп, Ьіе іп фсет 2еі*
І'іипдбіІапЬ дедепііЬес Ьеп апЬесеп гое(епШф ?>шМ Ііедеп. €іпе
11Ьес(іфі йЬес Ьіе Йатрі[(аг(е Ьес Щаііопеп, Ьіе 1936 іп ЗЗесІіп ап>
ісеіеп, Ьііс(іе Ьіе 91апд(і[іе ооп Ьеп 2 В е І І т е і р е с ( ф а | і е п
іт Й и п ( ( ( и г п е п 1934 іп і В и Ь а р е ) ! деЬеп, Ьіе гоіе (оїді
аиз|іеЬі:

1. бісдсг бфгоеіз . . . .
2. „ Х{фефо{(оша(еі .
3. „ 2)еиі(фІапЬ . .
4. ,
5. ,
6. ,
7- ,
8. ,
9. ,

10. ,
И. ,
12. ,
13. ,

,, Зіаііеп . . . .
, ІІпдасп . . . .
, §іпп!апЬ . . .
, ЗгапЕгеіф . . .
/ £ІІг,етЬисд . . .
, Веідіеп . . . .
, $ойапЬ . . . .
, фоіеп . . . .
, ЗЗиІдасіеп . . .

ЗЙегИо . . . .
(Еіп епіїфеіЬепЬез ЗВосі Ьшг{іе поф

тії 788,20 «ршІМеп
,. 772,90 „
„ 769,55
„ 760,35
„ 754,80 ,
„ 754,45 ,
„ 730,35 ,
„ 623
„ 592,90
„ 585̂ 0 ,
„ 568,90

?

9

9

9

Г

і

Г

?

1

„ 558,20
„ 427,15 „
2Ітегі?а тіі{рсефеп, Ьаз

Ьеі Ьеп ОДіеп 0!г)трі}феп Єріеіеп 2. Єіедес іт 8апЬес(атр| де»
гоосЬеп, аЬес іп ВиЬаре[і піфі апдеігеіеп гоаг.
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о»» *««ІІіга еІвостів«п !рапі>(іап6

ІКІ 3>$. «ю 7.,'Я. ЯугіІ 1934

9 й п Я е І.7І оТиТІШ Й«Й*сІ№^п Л ї«ШЬш,ве„, з ооК£ аьипа.)

4
5. Йітбисв

189Д

127,1
126,4

15. ШпЬсгтапп
шаг

12. Яиіпе .......... 123,5
13. $аиіІсш ........ 120,7
14. ЗВеікГіпЬ ........ 120,6

оег!)І

2.
3.
4.
5.
6.
7. ЗКіеіІ.бфшсу

9. Єасіоз

28

137,75
136,15
135,75
134,90
133,15
132,45
131,95

130,95
10.
11.
12.
13. бапЬІоЛ
". ЙОЇЄПІ 128,85
25. Яіер -
41. віеКен*
43. ЙітЬигв

1. бфшогдаоїт
2. 5тіеЬгіф
3. Йогспз

»ви> 21. - 28. 3«И 1
З го В І Н а т р ? : (8 йегаІсііЬІтасп, 1 ^гсііІЬипд, 3 шИві. ПЬипдеп)

230 фипіі* 4. ИітЬигд
227,5 . 5. ШВЬід ............ 215Д
222 „ 6. ЗИоф ............ 213̂  „

«ш 3./4. Я*мю»« 1*34 і» ФогітмпЬ.
З ю В І ? ( о т р і : (10 (ВсгйіеііЬипвеп, 2

1. бфшагзтопп — 234,3 фипііе 6. йіпЬсгтапп
2. Жпіег .......... 228,7 „ 7. фоітаг ........ 217,4
3. ЗапЬгоЛ ........ 223,4 „ 8. ЇІіеЬгіф ........ 216,8
4. біеїїепв .......... 223 „ 9. ггоВДеіт ...... 216,5
5. 99еЛг* .......... 222,3 „ 10. 5геч ............ 214,1

5фгоагзтаппб бйгаЬипдеп.

2)ег 9йгЙ)ег Злітег Ш^геЬ Єфгоагдтапп, 2)еиі|фег ©егаі«
теі[іег ипЬ КатріІріеЦісдег, 1>аіІе Ьеі Ьеп Веи^феп Ш1еі(іег(фа(іеп
іп І)огітипЬ іп Ьеп (оїдепЬеп (фшіегідеп йЬипдеп Ьіе ЗДоіе „|е^с
дії!" ег^аііеп:

ЗЗіе М е с ї і і Ь и п д Ьедіппі тіі еіпег <5фдаипд{іетте тіі йЬег>
дгаі(феп іп Ьел ЄфюеЬе[ійЬ, @еп(еп, !КііЙдга«{феп, ЙЧрре, деіде
оогііпдв ооггоагіз іп Ьеп ̂ апЬ[іалЬ тіі (о(огіідет 11т[ргіпдеп іп
Ьеп &аттдгіН, *Ліе(еп[сІде оогшагіз, 2)игф^о(Іеп іп Ьеп (ЕШ)апд,
@фюипд[іетте ЙОдгі}}, ®гі((шеф(е( тіі (о{огіідет 1іЬегдгаІ(феп
іп Ьел ЗфшеЬеІОД . . . !Кіфп}е1де, 11піегдгеі(еп, Вге()[фгоІІпд'
(іетте іп Ьел ^апд. Шдопд: ^ефідгаі(фе аиз Ьеі Єіиіз(е(де.
броіег, ріеНеіфі Шг Ьіе О(п.трі{фел бріеіг, |оН Ьіе(е ИЬипд еіл
^ефі айв Ьег 6іиіз|е(де тіі ап(ф!іе^епЬет баїіо ЬеепЬеп.

'Лт 58 а г І е п Ьедіппі Ьіе Яііг тіі еіпет деїдаи|(фгоипд іп
Ьеп фапЬ}іапЬ . . . бфюипд(іетте тіі (о(оііідет ИЬегдгаі(фсп,
і)апЬ[»апЬ, @ій|)(еІ)те РОГГОШГІЗ, 11піег{фюипд іп Ьіе Йірріаде . . .
{геіс 6(йі}юааде, ^еЬеп іп Ьеп ^апЬ(іапЬ, 2и(ігоПе ипіег Ьеп
^оітел іп Ьеп Єій&, £и(іго(1е [еіішагів йЬеІ еіпеп $о(теп зит
ЄіапЬ. $)\ег \ой Ьег 21п(апд еіптаї аи$ тоїдепЬеп Хеііеп Ье(іеі>еп:
Си(іІо(Іе айв Ьет $апЬ(іапЬ іп Ьеп ^апЬ[іапЬ ипЬ бОДОДге РОЇ»
шагів.

2)іе д г е і і і Ь и п д ОДі (іф аиз |о!депЬеп ^аирііеііеп зи[ат«
теп: 91аЬ іп Ьеп і>апЬ(ІапЬ тіі дедіііі(фіеп ЗЗвіпеп, (апд(атеі
иЬег(фІад іп Ьіе ЄіапЬшааде оогііпдв, йЬег(ф(ад оогюагіб тіі
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апмпЖпвеп

ап{ф(іе&епЬет фефі іп Ьеп
(іапЬ, бепіеп зиг Ваифіаде,
Ьее де{ЬгеаЧеп Ябгрегб іп Ьеп
(іапЬ. Ш»дапд: <КаЬ(ф(ад.еп тії Йіег»
іе(Ьсеі)ипд ипЬ 5аНо гііЛшагіз іп
Ьеп біапЬ. 2)іе(е иЬипд (іпЬеі оог»
Іаи(ід Геіпс ШшпЬегапд.

Шб Єрсипд йЬег Ьав 2 а п д =
р ( с г Ь зеідіе бфгоагзтапп іп 5>огЬ
типЬ Ьеп ,4)ефі". (£в шаг ипЬеЬіпді
Ьег Ье(іе брсипд, Ьег Ьеі Ьеп

гоигЬе. 2їиф ес шігЬ гоеі(сгІ)іп Ьег
Яйг[ргипд ооп @фіоаг)тапп Ь(еі>
Ьеп. 2>іе €фюйпде ат я й е г »
д е [ і е Ш е п ЧНегЬ Ьедіппеп тії
еіпег пеип(афеп Ке^ге, бфегеп оог«

ЗО

ипЬ гй(їгоагі5, ,згаеіта( 2ВепЬГе{)г[фгоипд, ЖапЬег{(апІеп тіі
*'о|огіідет СЕіп!е^)геп. 211» НЬдапд: Ягеізїе^ге йЬег Ьеп .̂ аів тіі
ВісгІг1Ьге!)ипй ииЬ апіф(іе|епЬет ЖепЬіфгоипд.

2)ег ЗфгоіегідГеіівдгаЬ Ьіе(ег йбиидсп гоігЬ ЬЇ5 1936 !аит
йЬегЬоіеп юегЬеп, е&
(еі Ьепп ат ЗІесГ, ап
Ьет Ьег ЗгапІ(игіег
5Й і п і е г тіі ^офТіІеи
(іипдеп аи{оіагіеіе.(£те
Яи5па()те ЬіІЬеі Ьіе
9ііпдеиЬипд,Ьіе ЬІ9І936
{іф поф ше(епШф ап*
Ьет шігЬ ипЬ Ьіе шіг
ЬевЬаІЬ піфі Ье(аппі*
дедеЬеп $аЬеп.

§о|«в бфегеп
ат яиегде|іеШеп ЗДегЬ
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Віє
паф(о(депЬе

0(9ІпріаасЬеі< Ье» ОДмв 1935.
аів Ігадегіи Ье9 @егаііигпепб
Ьигф:

1935: СалЬегіатрі іт Йип|Нигпсп Ііпдагп —
2)еи((фІапЬ іп %гев(аи (За^ипЬегфаКе).

ЗІ.ЗИйгд 1935: 0(птріа°$гіі{ипд$* ипЬ ЖегЬеіигпеп іп Ьеп (Ваиеп.
16.— 28. берІстЬсг 1935: бфиіипд Ьег 91ойопоїталп{фа{4 іп Ьег

ВеиИфеп Хигп(фиІе оегЬипЬеп ті* еіпет ОІптріа=ЗВег6е=
іигпеп.

3. Зіооетбег 1935: 2)еи((фе ©егаітеі(іег|фа|іеп аІ5 Оїптріа=
$си(ипд9(игпеп Ьег 100 »е(і«п 2)еиІф(апЬв. (йег Огі {іеДО
поф піфі (е(і.)

1. 2>е}ет6ег 1935: УапЬегГаІпр} іт .Ч'ип|Нигпсп. (Зедлег ипЬ
ОГ( (ІСІ)СП ПОф ПІфІ (е[(.)

і(і Ьег ЗІйІЇІатрІ1 Ьез ЙапЬег(атр^Є55йг Ьеп Оїіобег 1935
Ііпдапі — 2)еиі(ф(апЬ іп
(фІіе^епЬ і[( еіп ОІптріа
Ьйгдеп дсріапі.

іп
іп

(йс биІІИІигисп.
Я с н о Й и п а ( і ) , Т>іс 93с-

МіфІІІІІІя Ьсс («кгаісиЬІшапІ,
Ч*гг|пд бфііпстапн, «гстсІІ.

ІЙа І Є ф ш а г і с, Тав2ишси
іп Ьеп (£ІІІюі(1ІиІІявіпІ)гсІІ,
їісгіоц Иішрсп, Фсезіїсп.

1̂ г її о К й її а І 1) , ЗЯеіп Фас-
ІІІгпсгЬІІф, ОЬ«с- ипЬ ЗЯгі (Ісі
«ніс. І. ЗсіІ:
Н. їоіі:
НІ. їсії: ф(есЬ- ипЬ
іІЬипвсп. Чісг (ая Зфііпетаті,

депоттеп
ипЬ іп
6»оп Ьівса (бсгаіе.
ІигпеІІ сгііііи іипд
Ь\з іпз І)ОІ)о Шісс

$ й Я ° 2 '' с с , Яип((іиспеп аи
Ьеп №сг«(сн, ЦІІіоп Т>сІІІ(<і)г

«п,

?о« Иин(«игнсп,
«сгіоя, ОІЬепЬитд.

ЬипдзЬеіІаве Ьог
їипцеіінпя Ііеві топаіііф
і>сг 2. 3. Ьеі.
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Ргеів дев «іпзг!І)ерсв

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ФІутріа І936, еіпе паїіопаїс В>>Г0аЬв

СПІоаҐ
доЬОДтІ, «ЕійЬснїІгу

(Мац?
$и^ЬсШ
$апдЬа11
$64*у
іпи^сп ипд ФеЬсп
$йп^= ипд Зе^пРашр^
бргіпдеп
Фег^еп
бохсп
6ешіфІІ)еЬеп ипд Шпдеп
$еф(еп
вфіс§т
Кеіїеп
Іигпеп (Кіпдс, Йе*, баггеп, Р^сгд)
(Сигпеп (водепіигпеп, $геійЬипдеп, ШеКегп)
©фгоіттеп
Ша(ТесЬаІІ ипд П)о|Гег|ргіпдеп
Кидегп ипд Капи
ЄедеІп
КайГаЬгеп
бедеірид
ГІгІЬевІіЬипдеи тії „Кга^І дигф $геиде"
Оегдеи«Гфипвв^ Г»г е^тмМ*

5)ги(І ипй «егіад: §. ЗД. «гоип & Ео., <8егІт=їетреІІ)о?, ШЬоОДга§е 21—23.


