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Жег ,}ит ег}ІептаІ ои[ еіпет Зи^ЬаНрІаі} тійеп ипіег Ьіе
Зафіеиіе дегаі, ти& [е(і[іеІІеп, Ьа& тап Ьогі іп еіпег еідпеп
бргафе геЬеІ. (Ег (отті }іф оог гоіс еіп ТОапп аиз Ьет 2$іітеп=
ІапЬ от Зл(ф я.ііп[1ідег ©ееіеиіе, гоепп Ьоіі ооп Шіеег ипЬ ЗВеІІеп
ипЬ ЖіпЬ дерІаиЬегі гоігЬ.

21т ефіе((еп і[і Ьіе[е ©рог4(ргафе, (оЬаІЬ Ьіе Жог^й^гег йЬег
еіпеп 5їатр[ гіфНд еггсді (іпЬ, ипЬ поф ипоег[аІ[ф4ег |оИ [іе
І)егаи5ЕотнІеп, гоепп тап ііЬег Ьіе|е оЬег )епе 6ігеіі[гаде ит Ьіе
Йигоеп ^егит апеіпапЬегдегаїеп і|1. Йеіп Йе()гЬиф діЬі 21и[(ф(и^
йЬег Ьеп Загдоп Ьег брогірїа^с, ипЬ Геіп <5ргаф[ог(фег гой^іе
Зи (адеп, гоо 1)іег Ьае 6фгі(іЬеиі|ф аи(1)бг{ ипЬ Ьіе иггойф|іде
ЙибЬги(ї5гоеі(е Ьег біга^е ап(апд1. бо (фпеЦ ипЬ аііе 2)атте
ЗегЬгефепЬ, гоіе Ьег брогі іп І>еиі[фІапо дегоаф(еп і[і, і(1 аиф
(еіпе бргафе дегоогЬеп, де[ейІо5, аЬег (фбп іп і(>гег ипЬе(фгоегіеп

2ег брогі ^аі аи| [еіпег 9$сі(е ооп (ЕпдїапЬ паф 5)еи*(ф(апЬ
аиф (еіпе бргафе тіідеЬгаф!:. 2ІІ5 Ьіе ег|(еп Зи^ЬаЦрІа^е епі=
[ІапЬеп, І)бг*е тап пиг оот „йоаі" геЬеп, пот „Ьа1{", оот
„сІгіЬЬІшй" ипЬ оот „гепіегп". Вег Иеіп(іе Йпігре ат !КапЬе
еіпее 6ріе1[еІЬ5, Ьаз е^ег еіпет ИеГег дііф, (фгіе піфі паф Ьет
©фи&, (опЬегп паф Ьет „кЬооі", гоіешої)! ег |оп(1 гооІ)( поф піе
еіп епдіііфее ЗВогі іп Ьет ШїипЬ де[й^гІ ()аі(е. 2)іе дго^еп Вегеіпе
паппїсп (іф тіі біоі} Ьіе „иісісегк".

Юсг еіп(афс 6рогІрІадЬе(ифет 1>аЙе аІІегЬіпд? Ьоф пиг еіпе
дап,5 ЬеіфеіЬепе 2іи*шаі)1 (оіфег Ьигф Ьіе ВіаІеС^агоипд тііипіег
Іи^ід епі|(еіиег епд!і(фег ЗВогіе. Йат тап аЬег Ьогі^іп, гоо Ьіе
ірогіїіфеп ЖеШеиІе оег{еІ)г(еп, Ьіе Ї1)геп ©ргафеи(фа^ іп ОЗІа»--
дого оЬег іп Йаіго еггоогбсп ^аНсп, Ьапп ег|фаиег!е тап оог Ьег
уііЦе ефіепдіііфег Зафаи5Ьгііс(е, ипЬ тап теіпіе тіі еіпет
®о((ІогЬ йЬег Ьіе ©гііпв Ьеі ИЬегЬееп ,511 гоапЬегп.

Зс тс()г еіпе 6рог(агі іпе ВоІС деЬгипдеп І\і, ит [о теІ)г і)а(
(іф аиф і()гс бргафе оегЬеиІ(фг. 2)ег ЗЛапп, Ьег боппіад ит
6опп(ад аи( Ьеп йи^ЬаНрІа^ де!)і, \)аі Ьеп де{ипЬеп ©іпп, (еіпет
ЗІеЬептапп аііее [о еіп(аф гоіе Іподііф ди егїіагеп, І)аІ)ег іе&іе



ег {еіпе Итдапд5[ргофе ап Ьіе ©ІеИе ооп ЗВогІеи, Ьіе тап оІ>пс
О ІІІопнІІ) ипЬ ЗпІіпЬег пиг ті* 1)"1Ьег ЗІпЬафІ аиз[ргаф. ї»іе
Зеііипдеп ипЬ і!)ге ШШагЬеііег 1>аЬеп аиф оіеі деіап, ит Ьіе
©ргафе Ье5 ©рогів ипЬ Ьег 6рогІрІаі}е ЬеиІ(ф зи тафеп. Жіг
І і п Ь Ь і е г поф (апде піфі от З'е'- ШегЬіпдб гнив аиф зидедеЬеп
гоегЬеп, Ьа$ еб даг піфі (о Іеіфі і(4, (йг (оіфе ЗВогІе еіпеп ЬеиЬ
іфеп ЙибЬгиГЇ еіпзщіфгеп, Ьіе іт Шапд (фоп Ьеиі|ф дегоогЬеп
(іпЬ. Жепп еіпе ЇКедеІгоіЬгідГеИ (оЬег аиф Геіпе) аи{ Ьет <5ріе(=
Іе(Ь де(фіе!)1, Ьапп ги[еп Ьіе Йеиіе „|аиІ", аЬдеІеііеІ оот епд!ї(феп
,,{ои1". (£з гоігЬ ап (іф піфі (фгоег [аКеп, (йг „}аи1" еіпеп Ьег
21Ь(Іаттипд паф еіпгоапЬ(геіеп Ьеиііфеп ШІаЬгІиї зи ІіпЬеп.
ЙЬег Ьіе(еб „(аиГ, ,,[аиГ де()6гІ Ьоф пип (фоп зи ип(егеп Зи[}=
ЬаІІрІа^еп гоіе Ьіе ї г і Ь і і п е п ипЬ Ьіе Яа((еіфаизфеп, ипЬ Іпепп
еіптаї Ьіе ЇВобІ)еіІ ипЬ Ьіе СЕггедипд йЬег Ьіе Йеиіе іп Ьеп Яигоеп
Соттсп, Ьапп гоегЬеп (іе дапз еіп[аф (аи( ги(еп, ипЬ гоепп (іе
діеіф і()г ЙеЬеп Ьатіі оеггоіг!еп тіігЬеп. І)епп Ьіе брогірійізе
(іпЬ Іиттеїрій^е М и І п о І І г г йеіЬеп(фа(іеп.

Х)аб 25егІ)Ь'Ипіб Ьвб Ьеи*(феп Жогіеб зит епд!і(феп і(1 іп Ьеп
еіпзеїпеп Єрогіагіеп оег(фіеЬеп. (£іп аи( Ьеиі(фет ЇВоЬеп де»
гоаф(епег ©рогі, гоіе ^апЬЬаІІ, І)а* Гаит ипіег (гетЬеп (їіп(Ііі((еп
де(іапЬеп иІІЬ і(1 ЬаЬег аиф іп (еіпег бргафе Ьигфаие ЬоЬеп=
(ІапЬід. 3)адедеп і(< ев Ьеігп ЗЗоуеп, ипЬ оог аііеп 5)іпдеп Ьапп,
гоепп ев (іф ит фго(іапдеІедепЬеі(еп І)апЬеН, гіфіід еіпе ЄифІ,
ті* ЗВогІеп итзиде()еп, гоіе (іе оог Ьет !Ніпд іт Магііхоп Здиаге
Сагйеп іп 5Йего *2)ог{ іт бфгоапд (іпЬ. Вег погтаїе ї8о{Гатр('
Ье(ифег (іе()і патііф пиг аііс (ефв Шіопаіе, гоепп еб дні деІ)і, еіпеп
23о£Гатр(. йг І)а( даг Гсіпе ©е1едепІ)еіі. (іф І'іЬес Ьіе ЗМпде іт
!Кіпд Ьеб 6(іегеп Іапд ипЬ Ьгеіі аибзи(ргефеп. бо ЬІеіЬі Ьіе %і!Ьипд
Ьег 33о{(ргафе Ьеп феггеп ,Д^готошг5 ипЬ Юіападегп" оог=
ое!)аІіеп, Ьіе теі(1епв Ьигф иіеіег і)еггеп ЙапЬег ипЬ таифегіе і
©фиіеп дедапдеп (іпЬ. Цйг (іе і(і еіп Жо(ег піе де(феі», [опЬегп
„СІЄУЄГ". ПпЬ Ьапп 1)аі Ьав Ьеи<(фе 5Во£еп іттег поф Ьіе Яаи*е
ит (еіпе ЗВіеде іп (іф, ипЬ Ьіе (іапЬ іп Ьеп 2ВеИ!гіедз=©е(апдепеп=
Іадегп йпдІапЬе. Зе тс()г, гоіе Ьав Ьіе ( У п І ш і Л І и п д і(1, Ьег Ьеиі(фе
атаіеигірогі іт 25о{еп [іф ЙеНипд оег(фа((1, ит (о те!)г гоаф(1
аиф Ьаб *8еЬйг(піб паф еіпег Ьеи»(феп !Во£(ргафе.

©о і(* Ьіе ©рогі(ргафе ()еи4е поф дапз ш ©агипд Ьедгі((еп,
ооп еіпет біатт (гетЬег ЗВогїе Ье(гиф1еі, ооп Ьег итдапдз*
Іргафс (фон еіп гоепід оегЬеиі(фІ ипЬ дегеіпіді. ЗеЬег еіпзеїпе, Ьег
тії Ьет брогі еігоаз зи Іип І)а4, і(1 Ьегиіеп ІпіІзи1)еІІгп. Ьа^ еіпе
тігИіф ЬеиІ(фе ©рогЦ'ргафе еп{((е1)і: Ьіе Йеиіе, Ьіе Ьаг Юогі
Ьегиійіпа'бід 3й теі(1егп І)аЬеп, іпЬет }іе Іге((епЬе Ьеиііфе 5Вогіе
еіп(іфгеп, ипЬ Ьіе апЬегеп, іпЬет (іе Ьіе(е пеиеп ЗВогіе ап Ьіе
©Іеііе Ьег іібегіїйііід дегоогЬепеп ЗгетЬгоогІе (е^еп.

Кіфііде Йаіеп іп Ьег Зи^ЬаІІІргафе-'діЬі ез ііЬег^аирі піфі
те!)Г, ипЬ гоепп (іф іп ї>еиІ(фІапЬ гоігїііф поф еіп піфі зи Ье=
(е^гепЬег (Ведпег Ьіе(ез бріеіб [іпЬеп (оіііе, ег їапп (іф даг піфі
Ьадедеп гое()геп, Ьа^ І1)т Ьег 5и^Ьа11іагдоп еіпде()1. Шіап (Іеі)!
аи( Ьег 6Іе!ігі(феп, ипЬ Ьіе ІіеЬеп Зіафоагп [апдеп ап йЬег
іефпі(фе Зи6ЬаІІ(гадеп з« Ьізриііегеп, ипЬ ги((4 Ьи еіпеп ЙеІІпег,
(о 1>аІ ег дегаЬе поф [еіпет ЙоЦедеп егїіагі, гоагит Ьіе(ев оЬег
Іепее їог аЬ(еіІ5 дегое[еп (еі.

2Йа5 еіп „їогтапп" і|і, еіп „Йаи(ег" ипЬ „ЗЗегІеіЬідег" оЬег
еіп „біигтег", ЬеЬаг[ Геіпег (ЕгЯагипд, Ьепп Ьае 2Ві((еп ит Ьіе(е
Шетепіе і(1 (фоп [а(1 ЙоІ!едиІ дегоог&еп, ипЬ іеЬег піфі дегаЬе
Ї8едгі([5[»ийіде, Ьеп тап оог еіп Зи(зЬаи(е1Ь (ііЬгІ, гоігЬ Ьа(Ь 1)ег=
аив^аЬеп, то ег Ьа5 „Хог" ипЬ Ьіе „6Л(аІ)пеп" зи (ифеп 1)аІ, Ьеп
,Д((теіегрипСІ" аІІегЬіпдб, ооп Ьет аиз Ьіе (фюег({е 61га(е аиз=
де(ііі)г1 гоігЬ, Ьіе Ьаз 5и61'а11(Іга(де(е^Ьиф {еппі, ти^ тап Ьет
2Іп(апдег (фоп з«'9еп. ипо аиФ Ьеп тії гоеібет ©адетеї)! аЬ=
дедгепзіеп ,,©іга(гаиіп", іп Ьет ез Ье[опЬегз ап(іапЬід зидеІ)еп
[оіі, гоігЬ Ьег 8и6Ьа1ІаЬері піфі [о о^пе гоеііегез егГеппеп.

ЗВаз аи( Ьет Зи6Ьа(1(е1Ь (іпп[а'иід і[і, Ьае оег[1е!)1 Ьег Яп=
(апдег (фоп паф Ьег ег[іеп ипіеггоеііипд. 2ГЬег ез (фїиттегп
Ьогі пеЬепЬеі аиф Ііе(е ©е()еііппі[іе. (їіпе 2Ланп[фа[1, (о ег[а'1)Г{
Ьег оот ©фаиег [оіфег пеиеп ЗВеіб^еіІеп апдегй()ГІе ЗгетЬІіпд,
[ріеіі паф еіпет „6п[(ет", оЬег „диі ЬеиІ[ф" де(адІ паф еіпет
Ье]1ітіп1сп „64ІІ". ©Ііі і(1 21и([а[[ипд, і(1 ©фиіипд, і[і Ьіе Ш?еІІ)оЬе
Ьеї Зч[аттепагЬсіІ іп еіпег Я)?апп[фа[[. ЇЇШ ипоег()оІ)1епег 93}і^г

афіипд гоігЬ іп Ьег МипЬе Ьег Зи^ЬаЦгоеііеп [е[Іде((еЦІ, Ьа^ Ьіе|"е '



0Ьег )епе <ЇІ{ поф Ьаб Іюг(іпІ(ІиІИфе „Ійсіс апй гизЬ" ЬеігеіЬе, гоов
тії „2ВаІЬ= ипЬ 2Віе(еп[и6ЬаЦ" аїіди паїв ііЬсг(е^( і(і, Ьепп аиф
.КІсІ< апсі гивЬ" і(І сіп 5НІ, те ті нині аиф дапз еіп[аф лиг Ьеп
ВаІІ Ьогі гоіеЬег (ифі, гоо топ фп І)іпдеігеІеп І)аІ. ЗЕКіІ госіфег
>)офафІипд и п і е г і ї а і і е п |іф Ьадедеп Ше(едепі)еііб(гііі(ег ііЬег еіпе
ДотЬіпаІіоп5таппіфа[і", Ьіе (іф Ьеі іІ)гсг ЗиІаттепагЬеіІ міфі
.Іи{ Ьее ШІтафіідеп дйііде ^іідимд оегіа^і, Ьеі Ьег оіе(те!)г )еЬег
оріеіег Ьеп ЖаІІ ЬогІІ)т діЬІ, нт' еіп апЬегег Ьег(е(Ьеп Ш}апп(фа(1
іс!)(, (о Ьай ег тім ЧЯапп $и 'Ліани, гоіе ап еіпет ЗаЬеп дезодеп,

5еп ЗВед 3"Ш дедпегі|феп Хог пітті.

3)\е біітте Ьее ІВоІГев ои( Ьеп Зи^Ьа11}еІЬегп ипЬ Ьіе Ог11>о=
югіс аНег 9и^Ьо(Іде(еІ)г(еп оегіапді а(г Ьіе Ье(Іс Ш2еіі)оЬе Ьаг
„|1афе ©ріеі", Ьеі Ьет Ьег іВаІІ |іф (аит йот !8оЬеп ег!)еЬІ. 2)05
„^аШ^о^е"', тії (ап(іеп Кигоеп Ьеб ЙеЬегв, Гапп оиф (еіпе !8е=
гефіідипд І)аЬеп, те()е оЬег, »епп Ьіе (одеппаппіеп „Йегзеп"
І'Іеідеп ипЬ |іф Ьег ЗЗаІІ діеіф еіпег Зопійпе іигпфоф ііЬег Ьеп
ріаі; етЬ,еЬі. І)апп г>ег)іе()еп Ьіе Єфспдеі^ідеп ипіег Ьеп З1'-
іфаиегп, |о(егп (іе піфі $еІег ипЬ ШіогЬіо дедеп Ьеп Йегзеп*
іоЬгіГппіеп Іфгсіеп, дпг (фтегдііф Ьае ©е|іфі, оІ5 ^аЬе іт |фоп--
іїеп 6іііс( еіп айв ЇНопЬ ипЬ ЇВапЬ дегаіепег ЯКирГег ріб^ііф еіпеп
іфгШеп Іоп Ь,б«п 1а|{еп.

ЗЛіі ЩеггоипЬегипд ()бг1 Ьег ЗгетЬІіпд іт ^и^ііаіігеоіег {еіпеп
'ЛеЬептапп Ьеі еіпет Йатрі Иодеп, |еіпе ТОапп|фа{і іріеіе зи
„епдта|фід", тав Ье{адеп гоіІІ, Ьа^ [і'' ліфі дго4)идід депид
ипЬ піфі тії „(апдеп ЗЗогІадеп" агЬеііе. ОЬег ев гоігЬ іп ^огт
ЬгйпЦідег ©ІобдеЬеІе Ьег „3(оп{епюеф|еІ" де[огЬегі; Ьапп (оіі
!»ег ЗЗаІІ, ит (геіегс ЗЗефп зи ЬаЬеп, ооп Ьег еіпеп Сйпд5|еіІе Ье5
5ріеІ[еІЬб зиг апЬегеп гоапЬегп. бфпеїіе ипЬ де}а()г1іфе ,Д)игф=
Ьгііфе" РЄГ(Є^ЄП Ьіе 21пІ>апдег Ьег оог[іо&епЬеп ЇЦагіеі іп ег>
юагіипдвооКе 5гв1'Ье ипЬ Ьегеп ©едпег іп Ьо[е Зііетпоі. 5)а5
Юе|еп ефіег ВигфЬгйфе \\і еіп ои( дапз Іопде (Іеііе %ог(адеп
аиідеЬаиіег {ф(ад(егііде& ШогЬгефеп.

Ш?іІ еіпег дго^еп ЇВегиЬ. ідипд |іе^і Ьег *ЛпІ)йпйег еіпег „^агіеп"
1Лапп{фа^ ои| Ьог ЄфІофИ6'6- Ьспп ег ЮСІ6. Ьа^ Ьіе Єеіпеп аиз
ІІег де(ій1)11еп Йатр[пюга1 ()егаи5 |*еіб Ьегеіі |еіп гоегЬеп, йбег
іЬг ЙЬппеп Ь'поиб еіп ЗВипЬег зи ооІІЬгіпдеп; гоег [іф аЬег тіі

ипЬ 8ипдсп(га[1 еіпег „гоеіфеп"
іфгіеЬеп І)аі, ігаді реіб Іфгосг ап Ьег фегзеп&апдїі, |еіпе е([

тбф^еп гоіеЬег еіптаї аиз ЖШепбІпапяеІ згопг ':І

ЙіеЬІіфїеіі, іеЬоф Ье[іед( аи[ Ьег 8ВаІ[(а^ МеіЬеп.

(їіпе ди(е Ш?апп(фаіІ (ой піфі пиг ЄНІ, (опЬегп аиф „<51еІ)=
оегтодеп", Ьа5 1)еі§1 3(и$Ьаиег ІтЬ *ЮіИеп дит 2)игф()аІІеп 1)аЬсп.
Жіфіід і(1 фг „ЄпЬ(ригІ".

ІоЬ[ііпЬе ІтЬ о(1 оіеі зи Іаиіе шІЬ Ьеиіііфе Зфтаі)ги(е Ьег
©аіегіе, гоепп еіп 6ріе(ег піфі гіфіід „аЬдіЬІ", Ьа5 і)еі^1 Ьеп *ВаІ1
піфі іп Гіігзе[1ег 3е" Ли еіпегп ЗКіІ(ріе1ег [Іо^І, [опЬегп 1)бфЙ
еідсптШід (еІЬ[1 тії Ьет ВаІІ іпз ©едпегіог Іаи[еп гоНІ. (£з гоігй
„аи| Ьеп ЗКапп" аЬдедеЬеп, Ьаг 1)еі̂ 1, Ьет ипЬе1а(ІідІеп ©ріеіег
оог Ьіе Зіі^е де^ріеіі. Жепп Ьи Ь,а(ЬдеЬі(ЬеІег ЗийЬаИзи|фаиег
пип (одаг еіптаї гоеі^І, гоаз ег ЬеЬеиІеІ, піфі „аи( Ьеп ТОапп",
(опЬегп „аи[ Ьеп [геіеп ЇКоит" абзидеЬеп, Ьапп 1)а(1 Ьи Ьіг Ьеп
ВоІІІІгЬиІ Ьег Йигпеп(ІиЬепІеп еггоогЬеп. ,ДЬдеЬеп аи( Ьеп [геіеп
ЇКоит" і(1 {фоп дапз Ь°№ їоМії ипЬ ЬеЬсиїеІ, Ьа^ Ьег 'ВаІІ іп
Іепе 8іі(Ге аи| Ьет Зи^ЬаІЦеІЬ де(фо6еп тегЬеп |оИ, іп Ьіе (о(огІ
Ьег ШІіІ(ріе(ег І)іпеіп1аи|еп ти^, [йг Ьеп Ьег 5ВаН ІІе[ІіттІ і[1.

йбгідепз [о(І Геіп бріеїег іт <5ріеГ(еІЬ ,,[геі(ІеІ)еп". ©Іеіе ти^
Ьіе ©едепрагіеі і()п „Ьееїеп", еіпег фгег бріеіег ^аі {іф {о зи

|(е11еп, Ьа^ ег Ьеп ІВед зч>і|феп Ьет ©едпег ипЬ Ьет ®а(1 оегіреггі.
ЗІЬег Ьаз Іа'&І )іф (а іп Ьіе(ет бріеі Ьег Іаи(епЬ ТОбдПфІеіІеп даг
?и [фіефі Ьигф[іфгеп.

ІШепп тап Ьіг іт Й'оііедіит Ьіе аи^егеп ЗДогдапде аи)1 Ьет
5и^Ьа1[(е(Ь гіфіід егНагІ ^аі, Ьапп 1егп[1 Ьи Ьапп іт бетіпаг Ьіе
гіфіідеп Жогіе (йг Ьіе (ріе!1ефпі(феп Віпде. ї)и (іе()(1 патііф
1)іег ипЬ Ьа Йііп(1е, (о Ьа& Ьи Ьіф оог еіпег ЗЗагіеіоЬйіте гоа!)п(1.
Зи Ьепеп деі^огі зит Веі(ріе( Ьег „21Ь(аІ)ГісГ" (гоіе [фбп ((іпді
„61о{5 тії Ьет ЯЬ(аІ)"). 2)іе(е5 [фбпе, аЬег іп еіпет І)оЬеп *ргозеІЧ-
(аі) Ьег І^аІІс дапз ЬгоІІо(е Йип[1(1іі(ї гоигЬе тії ЙогІіеЬе Ьеп
Йеиіеп іп )епеп (їпІгоісГІипдвіа1)геп дезеіді, дао поф Ьег ШиЬт Ьег

іШег Ьіе йуегзіегріа^с діпд.
ПріеІег, Ьег Ьеп 25аІІ „тії Ьег брі^е" Ігеїеп тшїгЬе,

гоаге піфі апЬега апзи(еІ)сп аіз еіп 9Кеп(ф, Ьег аи( (оіфе 2ІгІ тії
Ьет Шїе[[ег }реі(1, Ьа^ тап іЬ,п (йг еіпеп 2>сдеп{фІисГег



(оппіе. (£з деІ)ЬгІ (фон те()г дит 2ІІІ[іапЬ, Ьа^ тап Ьеп ВаІІ тії
Ьет „брапп", тії Ьег ОЬег|'еііе Ьее І^и^ез аЬ(ф(адІ, дап,} аЬ-
а.е(еІ)еп Ьаиоп, Ьа^ Ьіе ЄіфегІ)еіІ Ьез ©Іо^ез Ьапп оіеі дго^ег і(1.
(£з діЬІ аЬег аиф сіпеп біов ті* Ьет „Зппепгі(1", а!(о тії Ьег
Зппеп(еіІе Ьез Зіфеб, Ьег Ьигфаиз |а1оп(аІ)ід і(1. Зо, тап Гапп
аиф тії Ьег 2Іи^еп(еііе Ьез Зи&ез |"(ореп, аЬег ЬаЬеі ти^ тап Ьіе
Зеі)е еіпзіе()еп, пі? оЬ ез ап етеп етрііпЬІіфеп ®аіїепза1)п діпде.

Жав еіп „Йорі(1о^" і [І, (іеі)! іеЬез ЙіпЬ (ііЬгідеІІб ЬаЬІ'ІІ ЙіпЬег
о|1 оіеі деЬіедепеге ЯеппІпі((е Ьев 5ІІ^ЬаІ1(ріеІ5 аіз Ьіе 2Шеп).
Іїіпе [Іеіе ЙІаде Ьег 311ІФ(1исг Іаиіеі: (£г „ЬгіЬЬеІІ" ди иіеі. І)гіЬ=
Ьеіп і(1 Ьіе Йип[(, еіііеп Медпег, гоепп Є5 піфі апЬегв і(1, тії
Іеи[1і(феп їаиіфипдзтапооегп зи итде1)еп.

*ЛіфІ зи за()(еп (іпЬ Ьіе 'ЛизЬтйсІе, Ьіе Ьіе гоиІІфаитепЬе ^оІГз-
іееіе (иг Ьеп (фіефіеп ©ріеіег ег(ипЬеп І)<І'- ©і* аііеіп тіігЬеп
еіп Йе^іїоп [ІІІІеп.

Й Ініі ост -}ІЬІаи

— Ьсі (о(1 оі іси

Ьсг
І5Мкн ^с^ біііпнсг іп
с* (Кй»ті[с1)(чІ їогсо;
р)"сі(Оп ЗгіФІ'П лиш

чай брісІпЬЬгнгі)
ЬІІгф йсн бфісЬогіфН'Г

Сир — ^о(оГ, Єрісіо ит -ЦоСоІс
ТіСЙСІї — СІ11СП врІСІСГ 1)0111 фПІІ

аЬ[фпгіЬеп, іЬп Ьсшпфсп

ЬІ6 «ІГ

о ї І п и Ь І с и о>гс.пдс
Наі ІгісЬ — іт'інтінич' Хогсгіоїй

сіней вііігінггз іІІІн'гЬпІЬ оінсв
брІСІОй

Кісіс апсі гик

— ПтірісІсІІ

СгІІПтоїфій — брісі Іні( ГІІї(
Іадіт

Каіг — и І І Ц с і п О І П
РІКА — З п і е г н п і і о п а ї г г ІЇ

'ІісгЬппЬ
-- оот {|ІІйгІІ(ІіІгІІІ'г л

ЛІоІІГсІІшо(і)(с( — -Микіччі Ітсі) (Іог
опЬягси боіїс іісз врісІ(сІЬс5

шН ЯІІІП
«гппірс І І п і < І І ) і п п ' брірісг
-1(ІІн(Ю(оІІІрї - Ьсі ІИсі(Ісг

(рісіси
6СІ)ОНІ[ІІ)СГ 6ІІІ — І 'СІИСС- Д1П

оріїісіїїїісії -- 3(о() тії й'І
йсв 6(І)ІІ()'9 •

5п[Нчп — 6ІІІ сінсс :1)1аиІІІ"с1)аі*
оісінюгіпйс -МЬІІсЬсп іп йсг !)ігс('

Ісп •Ліфітій л»пі Іог
ЗІоррсІІ чВаІийІсІІ
вігсі ігпнт — -ЛЛПІпп, (£|(шс»сг!

цсі і і іясі- ДиіЬаи Ьс-з брісісз
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-Всіфо Яїапіііфщ'і — Ьіс »і
ЇІІІІІріси (вин

І)іе йо£ег[ргафе і(1 І)еггІіф. ЗВепп тап аЬепЬз оог Ьеп
$?атр(еп ипіег Ьеп „Сеиіеп оот Жаи" (і̂ І, ипіег аІІдеЬіепІеп
Ш?еі[1егп, *ргот<йог5 (Щегап[1а(іегп) ипЬ ЗКападегп (Йеиіе, Ьіе
Йатріс иесіпіііе(п), Ьапп теіпі тап ипіег а(1еп ЙоІопіаІ(оІЬаІеп
Зи (еіп. ї)ег їоп ір (о 'дегзегугііфепЬ §агі, ипЬ ег юігЬ РОП Ьеп
$атрїеп ипЬ Ьеп Рі^НІз (ІВо^СатрО де{ргофеп юіе ооп Ьеп
6ф(афі|еІЬегп іп ЖагоЕГо оЬег іп 2>еиЦф=6йЬ=2Ве[1. 25іеІ ЬеиІ(фе
ЗВогІе [іпЬ піфі ипіег Ьіе[ег ©ргафе Ьег Заи|((аІпр[егді(Ье, Ьіе
іп аКеп Зііпдеп Ьег (їгЬе і(>ге ^еітаї "де(ипЬеп ^а(. і)іег і[1 Ьет--
паф еіп дго^ее 5е(Ь (йг ЇКоЬипд.

Рі^НІег іт ©іппе Ьеб 5афтапп5 і[1 пиг Ьег ти(ї(іфІ5(о(е,
1ар(еге бфіадег. ®5 (оИ іфоп иогдеСоттеп (еіп, Ьа^ Ьіе і)еггеп
„Ргоіік" («еси(5Ірог11еи1е) тії Іи(фе(п ипЬ ЗОДІегп Ьіе Йор(е
Зи(аттепде(Іе(ЇІ І)аЬеп, ит {е}1,}и(ІеІІеп, Ьа^ Ьіе(ег оЬег (епег
Ййтр(ег еіпе „діа(фе" дегое(еп (еі. Юапп юаг еішаб піфі іп
ОгЬпипд, ипЬ Ьіе ЇКойеп гоагеп іт иогаиз оегіеііі.

2)ег &атр(р!а& І)еі^1 „ІКіпд", ипЬ абдедгеп^І і(1 ег ооп Ьеп
„беііеп". ІІпЬ юег „іп Ьеп ©еііеп 1)апдІ", Ьег тафі юйі)гепЬ Ьег
Яатр[е5 еіпе гефі ипдійІІІіфе 5ідиг.

3)іе ^аііипд, Ьіе Ьег ІВо^ег зи Ведіпп Ьез Йатр(е5 еіппітті,
ипЬ іп Ьег фп аііе ^51)оІодгар^еп іттег юіеЬег Ьаг[ІеІІеп, і(1 Ьіе
„Яизіаде". „Вейипд" 1)еі̂ 1, Ьигф гіфііде Когрег()аІІипд Ьіе
бфіаде Ьеб ©едпегз абюе^геп. 9Вег Ьет ЬеЬгапдІеп ©едпег даг
„Ьіе 2)еа*ипд Ьигф(фІадІ", (о Ьа& ег (геіе 58аІ)п (ііг (еіпе бфіаде
1>аІ, Ьег І)а1 Ьеп апЬегеп аиф (фоп ()а№ деІіе(егІ. 9Віе аЬег І)еійеп
Ьіе(е оег(фіеЬепеп ©фіаде? 2)а і(1 Ьег „©фшіпдег", аІ)п(іф Ьет
*Леі1ег()іеЬ, гоіе і()п аІІргеи^і(фе Йііга((іеге тії Ьет ?)5аЦа(ф
(фіидеп, еіп гоеіІаи5де()о(іег ^іеЬ; Ьа і(1 Ьег „ШегаЬе", Ье((еп
51ате айе5 9Ві((еп5тегІе Ье(адІ, ег (аи(і патііф (егзепдегаЬе
аиз Ьег бфиііег ^егаие ап Ьеп Йбгрег ипЬ Кор(; Ьа і(1 аЬег аиф
Ьег „^аіеп", еіп !игзег аЬдеЬге()Іег і)іеЬ (ипЬ Ьоф (ой (іф Ьег
дапзе Йбгрег тії І)іпеіп(едеп). ©о еіп і)а!еп !апп „ІгоЙеп" (еіп,
та((іи, ЬіІІегЬбз іп Ьег Жігїипд. ОЬеп агЬеіІеп Ьіе дйи(1е Ьез
іВоуегз, ипіеп Ьіе ІВеіпе, ипЬ Ьіе (ЕпІІ)и(іа[Іеп оог Ьет Щіпд (адеп
аІ(о піфі (еііеп: ЗВеІф еіпе ()егг(іфе „ЖеіпагЬеіІ"! 2І6ег зигиа°



Зи Ьеп бфійдеп! 2>а і[1 поф еіпег тії Ьет [фбпеп їїіатеп „иррег
сиі", тії Ьет Інші Ьет (Йсдпег ат ИеЬ|'1еп Ьав Йіпп гаіІеЬи^
()іпгоед(едеп тйфіе. „21и{гойгІеІ)аГсп" гоаге дог піфі іфіефі ^ііг
„иррег сиі". ЗВепп Ьег тії Ьіе(ет ЗДІфрагОДаГеп 'ВеЬго1)Іе пип
гіфіід деігоііеп тігЬ ипЬ ег даг еіп „ОНа»Гіпп" (етр^іпЬІіфев
Йіпп) Ь.аІ, Ьап деІ)1 ег „Ьпосіс оиі" оЬег „1. о." ЗВег гоії&іе піфі,
гоаб „І. о." і[1. Х>апп і[1 ег ,}и ЬеиІ(ф „аиздеіфіадеп".

иІЬег гоіг |іпЬ |а тії Ь е п , бфіадеп поф даг піфі [егіід.
„Йопіегп" Іиі Ьег *БоІ;ег, гоепп ег і пі $їатр| Ьіе 6ф(йде (еіпез
©едпеге ЬІоаЧ. 2ІІ(о 1а|}еп гоіг ев Ьеі „ЬІоЙеп". Зн Ьіе
брЬагеп 1)бІ)егег 3$о£гоіі(еп(фа|1 {іфгі |фоп Ьав ЗЙогІ „СГОЗБ";
сговв і|1 Ьег бфіад, Ііеі Ьет тап іт ©фіадеп Ьеп 21гт Ьев
©едпегв їгеизі. 2Йіе [фбп Ніпді Ьа: ,Дгеиз(ф(ад"!

І)ег і)ипЬегІргозепІ=!Кіпдтпапп Геппі йЬегІ)аирі Ьав Жогі
„<5ф(ад" піфі. Зіїг і()п діоі ев пиг еіпеп „рипсЬ", ипЬ гоепп ег
тії Ьет фапЬгйгіеп аІІ5де^й()ГІ гоігЬ, Ьапп пеппі тап фп Ьеп
„ЬасЬ Ьапі", ПІ5 оЬ Ьов ЗВогІ ,;^апЬгйІЇ|фІад" $)«пп ^іпз ипЬ
феггп Йипз піфі Ьа5|е(Ье Ье(адеп гойгЬе. Ипіег Ьеп гіфіідеп
Йидигеп Ьез Міпдв гоігЬ ііЬег()аирІ піфі де(ф(адеп, [опЬепІ (тап
ЬепИ ЬаЬеі пиг ап 2ІЬо1( і)еи(ег) еіп ©егаЬег, еіп і)аГеп гоігЬ „аЬ>
де|фо|[ен". ,Діе(|фІад", еіп ипапде(офІеп Ьеиііфег 51ате, і(1 Ьег
ипегІаиЬІе бфіад ипіег Ьеп ©йгіеі.

ЗгііІ)ег І)бгІе тап Ьеп ІКіпдгіфІег (Іеїв ги(еп „Ьгеаїс, Ьгеаїс",
гоепп Ьіе ЗЗоївг іт „ІпКйЬііпй" (9?а()Гатр[) (іф дедеп Ьіе ЇКедеї
іпеіпапЬег оегргіЛІ І)аІіеп. феиіе [оді ег „Ігенпеп", Ьае Ьеі&І оив--
еіпапЬегде()еп. „бПпсп" і{1 Ьіе Йип|1, Ьет ©едпег Ьіе їісіїипд
ооИГоттеп З" (осГегп, Ьатії еіпе ©а[}с (ііг Ьіе бфіііде Ьа і(1.

©еЬіі<ІІе біеіїипд і(1 Ьег {одепаїт іе „сгоисЬ". ^)іег (оііеп }іф
Ьіе ^едег ипЬ Ч5|1едег Ьег 9іоіІ:}ргафе еЬеп(о Ьіе Йор(ег зсгЬгефен
гоіе іп Ьет Заіі Ьее 21ІІбЬгиЙв „<1оиЬ1еІІе", Ьег Ьапп іаііід і[1,
гоепп аие з^еі фапЬеп згое' ©фійде іфпеїі І)іпІегеіпапЬеІ;
їоттеп. ЗВегЬеп Ьіе згоеі ЬІі^іфпеІІ тії з го е і фшІЬеп оЬде(еиегІ,
Ьапп [ргіфі тап оот ,,Зіпб'Згое'г®ФІа9', (ои(1 аЬег еіп деЬіедепев
ІготтеІ(еиег ооп фіеоеп аи[ Ьеп ©едпег, Ьапп І)еі^1 ез, Ьа^ ег
тії еіпег ,,©ф(ад|егіе" йЬег(фііІІеІ гоогЬеп |еі.

ЗКап !апп Ьеп ©едпег „НйЬІеп" ипЬ „аизрипНеп". Зт
ег[іен 5аІІ гоШ тап ІІ)ІІ о!>пе ©паЬе аи^ Ьіе «геїіег [фіеГеп, іт
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Згоеііеп тйфіе тан пиг ат 6фГи& Ьег Йатр^ез Ьигф Ьіе 6е(|еге
Во£гоеі[е ап *Цип!Іеп геіфег (еіп аіб Ьег апЬеге ипЬ Ьатії паіт=
Ііф аиф біедсг гоегЬеп. „Ого^йу" >І* Ьег „аиде[ф(адепе", етр=
{іпЬІ іф деігоііепе ®о£ег. Йол фт 1>еі^1 ег аиф, „ег Іфгоітті".
„йіп гоепід ЙГОЙЙУ" [ІеНеп Ьіе Цптепіфеп йог Ьет 9\іпд |е[(,
іпЬе([еп і[1 еб Ьет Ьа оЬен (фоп }и ЗКиїе, аіе оЬ ©оппе, ШіопЬ
ипЬ ©Іегпе оог іЬт Іи[1іде Іапз^дигеп аи5(й!)гІеп. (Ее діЬІ аЦег=
Ьіпдз Во)сег, Ьіе |адеп, ее |еі даг піфі (о (ф(ітт, ЙГОЙЙУ зи (еіп,
тап (ате }іф оог гоіе іп еіпет ЗЧаи(ф паф Ьет ©епи^ еЬе!(Іег
ЙВеіпе.

(їіп „по аесіяіоп Катр£", Ьаб 1)еі^1 Йатр[ о()пе (ЕпІ(феіЬипд,
(оіі пиг Ьіе ЙіеІ[аІІ Ьег 5Во£{ип[1 З^іден ипЬ зи !еіпег ЄпІ(феіЬипд
|йі)геп. 2І(ІдеЬіеп(е Воуег, „!:Кіпд(йфіе", {бппеп еіпеп |о!фен
Йатр[ (о де[фі<ЇІ ипЬ тії \о оіеі Хетрегатепі [йІ)геп, аіз діпд
Є5 ит аЦег. 2ІЬег ит аііе ^«іп^еііеп еіпег (оіфеп Йатр^ег зи

егСеппеп, ти^ тап |фоп оіеі оот ®0£еп оег^іе^еп, Ьепп ЇВо^еп
і[1 еіп ©рог(, іп Ьеп Ьег Саіе (о (еіфі піфі еіпЬгіпдІ, еЬеп|о (фгоег,
гоіе іп (еіпе Ьїитепгеіфе, ипег(фор(1іфе бргафс

— 6ІОІІШІ9 Ьсі

Вас"ІІЬап<і — &

^аиіаін=, ЇусЬсг-, ЗйсЦег= и[ш.
• дсшіфі — еінІсЦІшд Ьег Зі

Согаіпі тап [ОІШПСІІ&СГ
Сго58 — Є(і)Іая. Ьог йси -Лгт Ьсс-

$аНнийСгоисЬ

рі^ІНег — ^сфН'г, й(сіс
Йсіайсг — Ьігсіїсг 6(оГ;
СГОЙІУ ^ аидс(фіпяеп
Йоісп -- (ІІгдог в(1)Іа9 тії ип.

"Лїіп

ЙІппиІІспІ — осгЬаіспсз
ЬСУ йспнсг?

К. о.. КпосК оиі - 9(ісЬсг[фІая
яшіісси £фШвс ЬІосїпІ

Єіі !

ЗісиїгоГс (їйг — ІІІІЬс|"с(|Іс 9ііпдс(їс
Nо-І^есІ5іоп-[ійН( — йашрї оііпс КІЧ

[сі)СїЬІшп
Ргоіі — 9зсги(б(роі'(йптіиі
Рготоіег — $сгап(іаисг
РипсЬ — бфІодЬпгІо
ЗііІІя — чІтЬгпІі(ІІ)Сг Йпгор?р[п*і
ЗінпЬо — Катрусі!
бфюіпдсс — Іаппсг 6ф[ад ооп Ьог

бсііс ІотІпсІІЬ
бсіїс — 9(ІІ«гоидипя Ьс5 чЛіпво?
бсІшІЬапі — $с!н'Г
аофіиісіюг й. о. -- каІІІр(аЬЬгш1І
5ісг"|"с!)Іая - бфічя ІІІИсїЬпЦІ Ьсі

і ті Ьіе •ііоігс'г, їііі) оош
Іокп

Оррегсиі
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Жег Ьіе 5и&Ьа11(ргафе Ье()егг(фІ, Ьег гоігЬ (іф аи[ еіпепі
$)ой(Г)ріаЬ аиф Ьеіт ег(іеп Веігеіеп даг піфі (о {гетЬ РОГ=
Готтсп. Сепп Ьег ЗибЬаІЬ ипЬ Ьег фоа*еп)агдоп ЬаЬеп Ьеп[еІЬеп
©іатт. <Ї5 деІ)1 \а Ьеі Ьеп ЬеіЬеп Єріеіеп ит Ьіе(еІЬеп ®гипЬ=
еіетепіе. 2(иф аи( Ьет фойепріа^ ти& тап ит Ьеп дго&еп
ИпІег(фіеЬ зп>і(феп „ІефпіГ ипЬ ДаИіГ гоі((еп, Ьег Ьіе 11пІег=
Іаде ОІІЄ5 2Ві(|епз РОП Ьеп ЬеіЬеп ©ріеіеп Ці. ІефпіІ і(і патііф
Ьіе дгп'ЬідІеіі, тіі Ьет 5БаІІ гіфіід итзидеЬ.еп, їаШ! Ьодедеп Ці
Ьіе Йип(і Ье5 деі(іідеп <5ріеІаи(Ьаив, і|ї Ьіе бігаіедіе Ьев Яатр(ев.
21иф (оп(і І)егг(феп Ьіе детеіп{атеп ©гипЬЬедгЩе. Єє діЬі ЗЗег*
іеіЬідег, Йаи(ег ипЬ ©ііігтег, гоеіфе ипЬ Ь,агіе Ш1апп(фа(*еп,
йЧІпІріпиІІІІІ(фаііси ипЬ ЙотЬіпаііопетапп{фа{іеп, диіе ипЬ
іфіефіе Щогіадеп, діапіеп ипЬ Єфй[[е, ВигфЬгйфе ипЬ ©ріеі аи{
Ьеп [геіеп !Каит, ігеі[іе()епЬе ипЬ деЬеДіе ©ріеіег, гоіе гоіг Ьаз
аііее (фоп Ьеі Ьег )}и^Ьа(({ргафе Ье(ргофеп І)аЬеп.

Жепп гоіг йЬег Ьіе 5Вс(опЬегІ)с»еп Ьег і)о*еі)}ргафе геЬеп
гооїіеп, Ьапп тіі|(еп гоіг тоЬД егЦ еіптаї Ьеі Ьет ЗВогі „^оЛеп"
(еІЬЦ |1еІ)ЄпЬ(еіЬеп, Ьа& (о ипгефі епдІі(ф Ніпді, аЬег (гапдб(і[феп
Иг[ргипдз Щ. 3)епп „Ьосяиеі" ЦІ Ьег ©фа'[ег(1о<ї, Ьаз ІДгЬіІЬ Ьез
і)ое(еі)рос{5, ипЬ ооп 5гап!геіф айв юапЬегіе Ьаз ЗВогі паф
ЗЗгіІаппіеп.

Вег ЗиіФои«г- Ьег ріеКеіфІ нот ЗіивЬаЦрІа& зит ^ойепІеІЬ
їотті, [іеЬ,1 РОГ Ьеп Іогеп аиф еіпеп аЬдедгепзІеп Зіаит, аЬег
Ьаз і[1 піфі Ьег <£({те(еггаит, {опЬегп Ьег „Єфи&ігеіз";
Ьіе|ез Ягеі|ез Ьаг} Ьег ЇВаІІ аи( Ьаз Іог де(фоЦеп гоегЬеп.

Вег і)о*еі){атр[ гоігЬ тіі Ьет „ШІфГад" („Ьиііу")
Зт Йатр( |е(ЬЦ діЬі ез, \о гоіе тап аиф Ьеіт ^ІІйЬаЩріеІ »ег=
ІфіеЬепе Іефпі|фе 55<ігЬипдеп Ьез біо^ее ипЬ Ьее ЄфиЦез §аІ,
еіпе дап^е Йефе РОП бфіадеп. І)а діЬі ез Ьеп „25огІ)апЬіф(ад"
ипЬ Ьеп ,ДіісГ^апЬ[ф[ад" (Ьег 11піег|фіеЬ (іед* (фоп іп Ьеп %е--
^еіфпипдеп). ЗВігЬ РІЄІ теЬд аиз Ьет ^)апЬде(еп[ аІ5 Ьеп 2Ігтеп
(Іегаиздеіфіадеп, Ьапп !)аЬеп гоіг Ьеп „5)апЬдеІеп!(фІад". 5ВігЬ
Ьіе Йидсі піфі де(ф(адеп (опЬегп де(ф(еиЬег*, Ьапп Іргіфі тап
йот „Єфіепзеп", ипЬ іп еіпет ЗаІІ гоігЬ даг оЬ.пе Ьеп біой де=

\2

агЬеіІеі, патііф Ьеіт „(£іпгоІІеп" Ьез ВаІІез, гоепп ег йЬег Ьіе
©еі»еп1іпіе аиедеіфіадсп гоигЬе.

2Іиф Ьеіт ^)оа*сІ)ІріеІ Ь,аі тап Ьаз „І)гиіппеп|ріеГ, Ьіе 3"г

(аттепагЬеіі Ьег Ьгеі іітегеп бііігтег (ЗЙіЛеЦІйгтег тії Ьеп
фаІИійгтегп), аиф Ьогі Іа^* |іф ооп еіпет „ЮгеіаибепІріеГ-
Іргефеп, гоепп патііф Ьег <5іипп|1йде1 тії Ьет Ййи(ег {отЬіпіегі.
2Іиф Ьогі дІаиЬі тап РІеІ(аф тії НпЬегдІаиЬідет фегдеп ап
Ьеп 9Вегі Ьег „\С=Зогтаііопеп", Ьіе |о з^іапЬе Іоттеп, Ьа|з Ьег
6іигтІііЬ,гег гоіе еіп ЙеіІ паф оогп деігіеЬеп і(і, Ьіе фаІЬ(ійгтег
гоеіі зигйЙ^спдеп ипЬ Ьіе ЯибепЦіігтег гоіеЬег Іеіфі оогде|фоЬеп
їіІІЬ, Ьатіі Ьаз Зе'Феп Ье5 ^ іт 5еІЬ ег|феіпі.

п, анф '
(ЕіпІоШп — Єіпшцї( Ьсз

ЯСІфІОЯСПСН -ЛоІІСи

йосГгп — йгитІн(ІпЬ (спаї.,
пот ?юіій. Ьоциеі,
ЯгІшшфаЬ)

Ьеі їогий()Є
»ой(»Ь1ог — І)П5 (юегЬоІене)
Ьев біойев ІІЬег 6фиІіег1)о1)е
іго^иііу — 6»м?оЬ(фІпя іт
Ігеіб

— сіпе бфіавагі, Ьеі Ьег
Ьег ЗЗаП Ьинф $с6е[шіг(цнд Ьев
Єіогіев яе(І1)Іеиі>ггІ юісЬ

— вег[фіеЬопе бфіаяогіен

І)ег 5КаЬ{рогі Ь,аі еіптаї іп 2еиі|фІапЬ да«з аііеіп деІ)егг|фІ,
аіз Ьег ди^ЬсІПрогі (еіп Шедітепі поф Іапде піфі апдеігеіеп
1)аііе. Ватаїз діпдеп 91атеп гоіе КоЬІ ит, ипЬ (іе гоигЬеп іп Ьег
(ЗетеіпЬе Ьег ефіеп 2ІпЬ,апдег тії Ьег(е1Ьеп 21пЬафі депаппі гоіе
Ь,еиІе Ьіе Ьег дго^іеп Во£вг ипЬ ріеііеіфі аиф ег(о!дгеіф(іег 5и|=
ЬаІІег. Єіп ©рогі, Ьег (фоп (о (гіф ©іга^е ипЬ Ягепа іп Ьеп
ЗЗапп де^одеп 1>аі, Ьег іттег гоіеЬег тії пеиеп ИИеіЬ,оЬеп Ьез
Яатр(ез (еіпе 2ІпЬ,апдег зи (іф І)іпЗ°9. Ьаі паійгііф аиф еіпе
дго&е ІгаЬіііоп іп (еіпег (рогіїіфеп ©ргафе. ЗВепп тап ипіег
Ьеп аііеп Йеиіеп Ьев !КаЬ[рогіз ап Ьег 55а1)п оЬег даг іп рогдетмсї=
іег 51афі іп Ьег 5)аІІе Ьев бефвіадегеппепз (ІеЬ,і, Ьапп (рйгі ІІ*ап
депаи (о, Ьа& Ь,іег айв ііе(егет ЗВі^еп ит Ьіе ЗМпде еіпе ]рогі=
(іфе ЗВеІі тії еідепеп ЇВогіеп ипЬ Ип(фаиипдеп деЬаиі і(і, гоіе
іт Йгеіз па(еп= ипЬ о()гепзегЬеи(іег аііег 95о£ег.
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ЗВег (іф ипіег Ьіе ЯаЬ(рогІ(ег З" ЬсдеЬеп деЬепЯ, ти{$
гоЩеп, Ьа£ Є5 оег|фіеЬепе Игіеп ост За()гегп діЬІ. На ипІег=
[феіЬеп |іф йог аНеп 2іпдеп Ьіе „Дііедег" Іюп Ьеп „61е()епі".
ї>ег Зіісдег і[1 Ьег <8а1)пгепп(а1)гег Ьег Іигзеп 61геа*е, Ьег 61еі>ег
Ьадедеп Ьег ЯНапп, Ьег Ь,іпІег Шіоіогеп Ьіе (апдеп віеіеп ІШо=
теіег 1)египІег[ІгатреІІ. Ш>ег Ьапп діЬІ ез поф Ьіе еі[егпе
©іІЬе Ьсг „Є>Іга{зеп[аІ)гег", Ьіе шеіісіфі Ьіе (фгоег[1сп {бгрегііфеп
ипЬ тогаЩфеп їргіі(ипдеи Ье{1е1)еп, Ьіе еіп брогізтапп йЬег=
Ь,аирІ аи[ {іф пеІ)теп !апп. 2)апеЬсп 1)аІ тап аІ5 бре^іаїтапп
поф Ьсп „Ш?апп(фа(І5{аЬ,гег", Ьег {еіп Ігаіпіпд аи{" Ьіе дго^еп
ЗКапп[фа{І5геппеп еіпде[ІеШ Ь.а(.

Ваз Зііедеггеппеп юігЬ піфі пиг тії Ьеп Йеіпеп, (опЬегп аиф
„тії Ьет Йор[ де[аІ;геп". „їа(1і(" і{1 Ьогі аи&егогЬепНіф гоіфНд,
тапфтаї (іе()еп зюеі Зііедег тііеіпапЬег іт Йатрї гоіе Кагіеп-
(ріеісг, Ьіе фге Ігйтр(е ег[1 дап} Іапдіат аибзи(ріеІеп деЬеп?еп.
5Иеі(1еп5 гоіїї (еЬег Ьеп ИпЬегеп „|й()геп" Іа((еп, Ьаг (;сі^і і^п оог
{іф 1)аЬеп. 23е5І)а(Ь „ЬІеіЬеп Ьіе За()гег тііипіег дапз еіп{аф
Це1)еп", (іе шоііеп ЬаЬигф Ьеп ©едпег згоіпдеп, Ьіе Зіфгипд зи
ІіЬегпеІ>теп. ї)іе гіфііде ІаМіЕ і[( Є5, Ьеп ®едпег „аЬзи{апдсп",
}а[( іт Іе^іеп ЗІидепЬІіа* ап і()т иогііЬегзизіе^еп. ЗЗав (фбп{(е
аііег Йатр[ЬіІЬес Ьее ап дагЬипдеп (о геіфеп ЗНедег!атр{е5 і{4 Ьа,
шспп еіпег йот апЬегсп „ат !8апЬ", Ьа& 1)еі^і іт З'е' П°Ф ет*
дс^оіі (аЬдс(апдеп) юігЬ.

„ЄфпеіЬсп", Йгеизеп Ьег ©едпегг" іт Йатр( і(і піфі ап=
НапЬід (ит Ьаз 5гетЬюог( „ипїаіг" $и оегтеіЬеп!). ®іп диіег
5аі)гег ти^ Ьадедеп юі|{еп, юапп ег „зит бригі апзизіе()еп";

юапп ег пШ Ьет 35ог[іо^ зи Ьедіппеп §аі. ®8 деІ)і І)іег Ьеі Ьег
Єреїиіаііоп ит ©еСипЬеп, Ьае юі{(еп аиф Ьіе еф^еп Йеппег Ьег
Зііедеггеппеп, ипЬ (іе гоі[(еп аиф, шеіфег 5аІ>гег „(ргіпіеп", Ьав
1)еі&і іфпеїі ипЬ епегді{ф „апігеіеп" (Ьае ЗВогі гойгЬе (фон аііег
І'адеп) !апп. 2ІЬег Ьа5 ,,©іе!)оегтодеп", Ьаз Йагпр[еп{оппеп аи(
еіпе Іапдеге бігейе (ап(іаіі „2і{іапз") і{( аиф гоіфіід.

І)іе 2»аиег(аІ)гег І)аЬеп гоіеЬег і^ге Ье[опЬеге иіпдапдзіргафе.
3)ай Ьег „[фтаг^е" ВДапп аи( Ьет еідепагйд деЬаиІеп ЗЯоіоггаЬ
Ьег „©фгіКтафег" ипЬ Ьег І)іпІег і()т {аІ)гепЬе !Шапп тіі 'Ьет
6іигз()еІт (Ьег бфгШтафег (>аі аиф еіпеп), Ьег „оіе()ег" оЬег
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аиф „2>аиег(аІ)гег" і[і, Ьав де()6гі зит АВС Ьег
бфоп госиідег аидепіаііід, аЬсг ит [о гоіфіідег і{1 Ьіе (Іеіпе
5іапде,-Ьіе Ьсг бфгііітафег 1)іпІеп ап [сіпег (о оог(іп1|(и11іф
гоігїспЬеп 1Йа|фіпс Ьаі, Ьа* і(1 па'тііф Ьіс ЗЧоІІе, ипЬ гоепп сіп
5аІ)гег іт Йатр| „поп Ьег 9іо(1е аЬІотті", гоепп ег іп5
„бфгоіттсп" дегаі, гоепп ег Ьеп $Іп|фІІІ$ ап [еіпеп бфгійтафег
иегііегі, Ьапп дс!)1 еіп {фтсгзііфеб ЇКаипеп ит Ьіс Йигосп, Ьапп
гоігЬ патііф Ьсг »оп Ьсг ЗлоІІе аЬдсГоттепс іт ппф|*еп Зіидеп»
Ьііа* іт !Кеппеп зигйеГ(а11сп.

Жсг іт *Лаи(ф Ьс5 ©1еІ)еггеппеп5 поф 3е'* делид (іпЬеі, паф
Ьет Зтіепгаит Ьег 3"І'«пІІтІ)п з« ЬІІЛт, Ьег {ісі)! Ьогі Шіаппег
ІіеЬеп, Ьіе тії іЬ,геп і)йпЬеп даг де1)еітт5І>оІІе Зсіфя» деЬеп, ипЬ
Ьіе(е 3?'феп дсіісп Ьег !Шапиіфа(і, Ьіе |іе Ьеігеиеп. 2)іе(е Шіаппег
іт ©гоеаісг, тії Ьег Єрогітй^е ипЬ Ьеп иоп Ьет ЗїеппІеЬсп де=
Зеіфпеїеп ®е{іфІсгп |іпЬ Ьіе ,,^[(едег" Ьег ЗКапп(фа(і, Ьіе {іе
дегоі||"енІ)а|і тії Зіафгіфіеп йЬег Ьеп 2ІЬ{ІапЬ оот ©едпег, Ьаз
Іетро ипЬ Ьіе тіф ди |а()ГЄпЬсп ЗхипЬеп оег|огдеп. йіпс дапз
Ье(опЬсге Зіоііе ІріеГеп Ьіе(е Щ|1едег Ьеі дго^егеп ЗВІапп(фа{І5=
гечпеп гоіс з- ®- ,/3)іе Зіафі", гоо |іе |іф гоіе ііЬегзагШфе йттеп
ипЬ %оппеп аи([иІ)геп.

Зи Ьеп еіп(афеп їіогдапдеп 1>сі Ьеп Йатр(еп Ьег 61е1)ег деЬ,бгІ
Ьаз „2Іпдгеі(еп" Ьев ©едпеге, Ьае Ьег 1)іпІеп(іедспЬе 5оЬгег Ьапп
Ьедіппі, гоепп ег Ьіе 3*іі [иг дип{1ід ЬаН. ©оп[1 (апп ег аиф вег=
їифеи, Ьеп ©едпег Ьигф ("ог1де(е(-)1е Йпдгі(іе зи „зегтигЬеп". 3(1
фт Ьаз деГипдеп, Ьапп „ра([іегІ" ег і^п, зи ЬеиІ{ф: ег „де!)1 ап
і^т иогЬеі". Йаз аіісв {іпЬ аиф {ііг Ьеп Саіеп Іеіфі Ьедгеі{Гіфе
Віпде, аЬег ев деііі іп еіпет (оіфеп Йатр( аиф депид вог, шае
пиг Йеиіе тії Іеіфіет Йеппегіафеїп оЬег аиф тії Ьег ЬіеЬі)феп
^геиЬе Ьсб 6іпдегосі1)1еп |е|1|ІеІІеп.

Й8 Готті зит *Веі|ріе( о(і оог, Ьа(з згоеі оЬег Ьгеі ЗаІ>гег дедеп
еіпеп [аІ)геп, Ье|опЬсг5 Ьеі іпіегпаїіопаїеп Йатр}еп, гоо ЙапЬ
дедеп ЙапЬ {іе!)і. І)апп {аІ)геп Ьіе ЖегЬйпЬеіеп, гоіе ев іт геіп[1еп
Дагдоп Ь«'6і- ,ДІРР«". віє Ь,аЬеп еіпе „ЙотЬіпаііоп". біс {ифеп
Ьеп ©едпег тії аіісп (сг(аиЬІеп) Шїіііеіп Ьег Зи(аттепагЬеіІ зиг
бігейе зиЬгіпдеп, ипЬ гоепп аііев піфІ5 1)і1|1, Ьапп пеІ)теп {іе Ьеп
Йгт|1еп „іп Ьіе ©фегс". ї)іе|е фг^Ьезиг ІнІКзіеЬІ {іф піфі [о
{игфіЬаг, гоіе Ьег ЗІивЬгис! Ье(адеп гоіїї. (Ї5 де()1 (о зи: 3)ег ІеіЬідс
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Шедпег гоігЬ іп Ьіе ЗКШе депоттеп, Ьег вог фт (іедепЬе
Ьгет[{ ао, (о Ьа|) Ьег ©едпег аиф піфі аи( оои> їоигеп {оттеп
(апп, Ьег ЬгШе Ьадедеп (іб&і іп Ьіе[ет 21идепЬП(Г Іи(1ід оог.
ЗІЬег (о еіп(аф, гоіе Ьаз іт Йгіедзріап (ІеДО, оо11зіеІ)1 [іф Ьаз „іп
Ьіе Зап9е пе^теп" піфі, Ьепп теі(іепз (Іе()1 1)іег еіп „Яоиііпіег"
(іф гоигЬе (адеп ,,25а1)п(иф5') дедеп Ьеп апЬегеп.

Йіе ©іга{$еп(а()гег ^аЬеп гоіеЬег фгеп Ье(опЬегеп Йоттепі,
ипЬ Ьигф и)ге бргафе Шпді оог аііет аиф Ьіе 1)агіе ї|51аде Ьіе[ег
ипегоіШіфеп (рогіНфеп $пі(ипд. ЗМе де(фІо((епе 9Иа((е Ьег
61га{іеп(а()гег і(І Ьаз „ЗеІЬ", Ьаз (еЬ,г о(1 ооп еіпет „Яизгеі^ег"
(5аІ)гег, Ьег Ьет ЗеІЬ Ьаооп ((фгі) „де(ргепді" гоігЬ. Жепп (іф
[о іт Йатр( Ьаз ЗеІЬ деіеііі 1)аі, Ьапп діЬІ ез вегіфіеЬепе
„Шгирреп", Ьіе оогЬег(!:е, аи[ Ьег Ьеі Ьет дго^іеп ©іга^епгеппеп
Ьег ЗВеИ, Ьег Тоиг <іе Ргапсе, Ьіе ЗІидеп аКег 91аЬ(геипЬе Ьег
(їгЬе гиІ)еп, і[і Ьіе „брі^епдгирре". Шіапфтаї (отті ез оог, Ьа^
еіп дап,} ©го^ег Ьег ЙапЬЦга^е аиф Ьіе(еп 83е[іеп іп Ьег Єрі^еп=
дгирре дапз ?іп(аф Ьаоопісі^гі, ипЬ Ьапп (адеп Ьіе (їафісиїе тії
Ьег Не[(1еп ЙегоипЬегипд, Ьіе (оіфе аи( Ьег ^аг*еп 2апЬ(*га^е оо(І=
Ьгафіеи Йеі(1ипдеп оегЬіепеп: „ег І)а1 Ьаз 5е(Ь (іеі)еп Іа((еп".

2)іе Шгирре (а!)ГІ, Ьіегоеіі еіпе ефіе ЙатегаЬ(фа(1 1)егг(фІ, (о=
Іапде Ьег Йатр( піфі іоЬі, „де(іа((еІІ". Шіпег [<и)гі а(в 2ВіпЬ=
(фи^ оогаиз ипЬ ЬеЛ Ьіе апЬегеп, Ьіе дй^гипд гоеф(е(1 паійгііф.
2)ег (ф!ітт(іе ЗеіпЬ Ьег ©іга^еп(а()гег (іпЬ Ьіе 3$егде, Ьогі (отті
ез о(1 оог, Ьа& ешег „аЬде^апдГ гоігЬ, Ьеп 2Гп(фІи& ап Ьаз Зе'Ь
вегііегі. Зп Ьеп Йегдеп ЬеГоттеп аиф Ьіе ^а^пг ат Іеіф(е(іеп
Ьеп (одепаппіеп „Щі", Ьаз ЬеЬеиіеІ Ьеп Іоіеп ^ипГІ. біе їоппеп
о(і (гої) (еіп, (іф дегаЬе поф Ьіе Жегде „()іпаи(,5и{гатреп" (тіі
(с^іег Йга(( Ьеп 95егд зи пе!)теп).

ЙЬег Ьіе 2Іпд(і Ьег 5аЬ«г °ОІС Ьеп Вегдеп і(і піфі (о дго^ гоіе
Ьіе Зіигфі вог Ьет „!Неі(еп(фаЬеп", Ьег (фоп (о тапфеп ,Допід
Ьег 8апЬ(Іга&е" ит Ьеп оегЬіепіеп ©іед девгафі ^аі, Ьепп шепп
еіп егп(іег Йоп^иггепі ооп еіпет 'Леі(еп[фаЬеп й6егга(фі гоігЬ,
Ьапп еп4(е((еІп Ьіе апЬегеп еіпе „ЗадЬ", ит і()т Ьаоопзи(а1)геп.

©го^е 5о1)гег (іпЬ „Йапопеп", (іпЬ „Я((е", еіп ЗВогІ, Ьаз айв
Веідіеп ипЬ 5го"їгеіф 5й ип5 деїоттеп і((, Ьав (одаг дго^еп
Яеппеп Ьеп 5?атеп дедеЬеп 1>аі: Йгііегіит Ьег 2І((е. Шіііе Ьеи((ф!

Ьеп
"Ї^Ігвсг — .ЗМгсиег сімсг

^ЦІ^гсІвеп — Ьсіп (*>ссііісг сиідаЦгїки ^іс "^оІІ ІкІ)і оЬ — іїог(іо(і о\ю ЬспІ
^ІонЬ Я^І ї^л1)гсІгїс(Ь
^іїіпид ~— Йиіїсгічиїя чї>ІІІ1с —- С^с^йй иііі *Рорршіїіс1
Ооріпй - чЛ»три[ррпиІ« 'іНоіс Уаісгпс — ііо^ісг сіисб ??І

(?іпст ^оЬІ'огНпіо, йІн Фог^іобс оон Коиііпісг — Ьег $а()ІІ^ІІІі)д
С^сон^тп ІПІІІІОІІІІСІЇ ді ї Іпо<І)сІІ оЬсг ©ргіпіеи — їфііеїі апігсіеп
ЛІІ сгїфгосгси бригі

Зіісіїсг - йигд)*гс(*ен|ої)гсг оГ)ІІс бісЬсг
§іІІ)Гинд І ф г і ї п п а ф с г

(йс^отїсїі тої)гсп - тії аЬшсф[сїпг вичІнситаИгсг — 34сн»їої)ГРї >іиї Ьег

ТапеїетІсі їеп
Расе-таЬег -

еіп і(1 аиф (еіпе ©ргафе
і(1 еіп 5и^ЬаІІіагдоп

тіі

гсіп ЬеиІ|ф. ї>іе бргафе Ьег
о!)пе епдіі(фе 21п(Іапде.

ВДап гапп Ьіе Йатр(1)апЬІипдеп іт фапЬЬаІІ(е(Ь
Ьеп(еІЬеп Жогіеп (фіІЬегп, Ьіе тап аиф аи( Ьет
деЬгаифі. 2іе 21и((іеНипд Ьег бріеіег і(і Ьіе діеіфе, ипЬ юепп
тап (Іаіі „6іо|" Ьеп ИибЬгисГ „Виг(" еіп(е^і, (о Іапп тап (іф
(е!Ь(і ипіег фапЬЬаІІЄ£рег{еп (фііе^ііф с)опз диі оег(іапЬПф тафеп.

^іег гоігЬ Ьег "ВаІІ піфі „де(іоррі", (опЬегп „де(апдеп", піфі
„деігеіеп", (опЬегп „дегоог(еп"". 2ЇЬег (оп(1 гоігЬ „де!аи(еп", „зи=
де(ріеіі" ипЬ „де»аи(фі". Єє юігЬ „аЬдегоеІ)г<" ипЬ „деЬейі",
тап „(іеПі (іф (геі", тап „Іаи(( (іф (геі". Ваз ©ріеі ^аі (еіп
„Єп(іет" ипЬ (еіпеп „Яи(Ьаи", (еіпе „їа(ііг" ипЬ (еіпе „Іефпі!",
аЦе5 гоіе Ьеіт Йи(зЬаІІ. (їз діЬІ (еіпеп ©фи& аи( Ьаб Іог, (опЬегп
еіпеп „Іогпшг(". 2І(з ЗЗе(опЬег()еіі діЬІ ез Ьіе „Хоггаитііпіе",
Ьіе Ьеп Іоггаит аЬ(фІіе^і, іп Ьеп Ьег (еіпЬІіфе бійгтег піфі
еіпЬгіпдеп Ьаг(.

9Кап (оді, Ьа% Ьіе ^еііе ©оппе ііЬег Ьеп ^апЬЬаІІрІайеп Ііеде
ипЬ Ьег 1еіЬеп(фа(іІіфе ЗІеЬеІ аи( Ьеп 5и^ЬаНрІайеп Ьгаиі.
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бріеі і[і 6ріе( ипЬ Зи(Ф°иег ЬІсібеи ітпіег ЗИфаиег, ипЬ гоепп
еіптаї Ьае 5іеЬегН)еппотегег аи[ Ьеп Йатріріа^еп (Іеіді, Ьапп
тафі ез геіпеп ИпІег(фіеЬ теЬг, оЬ Ьег ЗЗаіі деігеїеп оЬег де=
юог|еп гоігЬ. Вапп (іпЬеп [іф Ьіе бееіеп іп па()ег ЗДеггоапЬгіфа[(,
ипЬ Ьапп Іаи(* аиф ит Ьіе фапЬоаІІрІа'йе І)егит Ьег Ь,еі&е
ІготтеІгоігЬеІ: „Іетро! Іетро!" Іетро і[ї аи^ Ьеп брогіріа^еп
піфі пиг Ьег 9іи^ паф Ьег дго^егеп ЄфпеЦідСеіІ, (опЬегп аиф Ьіе
ипоеЬіпдіе ЗогЬегипд Ьее біедее ап Ьіе ©ріеіег. 11пЬ Ьапп Ьегг[фІ
аиф Ьіе ІеіЬеп(фа(Ніфеге бргафе Ьее Зи&ЬаІІз ипгег Ьеп Йп=
І)апдегп Ьее $)апЬЬа[1(рогІ5.

Ьеіт

(6<га(ссЄс), Іоияс вйо — йЦг(с
вои Ьеп (їгіси Ь(5 брісІісІЬсз аиаЬст

ШІЬ 6іго?е(& (Нис^с <£<іе) — ЬІІсф Ьеп бфіеЬвгіфІег паф ті--
Жііг(с ооп Ьеп <£<(«п Ьлю. 6фпШ« оегоо^пііфеп иІІІегЬгефІІІІяеп Ьез
рнпНеп Ьег 61га(гаитІіпіе тії Ьег Єріеіев

Еоггяншііпіс — [ф!іе§1 Ьеп 2ог-
Ьеі ЗІеаеІюіЬгіаГеН ґонт а(>

- ЗДаЩІорреп оЬег уиі'
ипЬ ДіфПІпяпоЬІ 'ІІ тії Ьет И І І І о г

Віє бргафе Ьег Зефіег і[{ іпіетаі іопаї . ЯКап гоепЬеІ іп
2)еиІ(ф(апЬ (а(( еЬеп[ооіеІ (гап,зб(і(фе гоіе І1а(іепі(фе 8езеіфпип=
деп ап, ипЬ [о ^а^геі ат 2Вог{(фа*) Ьег §ефіег Ьіе ©е{фтеіЬідГеі*
а1І(гаи$б(і(фег (ЕЬеІІеиге ипЬ фгег Ші)геп^апЬеІ; І)іп ипЬ гоіеЬег
ЬІі^І аиф Ьіе ©езіегфеіі ійЬГіфег ІКепаі([апсетеп|феп аи[. ЗЧиг
Ьіе дго^е аіге ЬеиІ[фе ЗефІГипЦ Ьее Шгі*ге(а1геге, Ьег 1)агге 2М(з=
!атр| аи^ і)іеЬ ипЬ ©Іо&, Ьеі Ьет іеЬез ЇШігІеІ Ьег Ійа*е ипЬ Йі(1
даіг, Ьеп ОЗедпег ^иг бігеїїе зи Ьгіпдеп, діпд іп Ьег ЗеФНРгаФс

ІеіЬег |а[г оегіогеп, гоепп аиф Ьае Ьеиг(фе ЗБогі „(фігтеп" —
(іф Ье(фй^еп, аіе Везеіфішпд Ьег Зефі?ип[і іп ^а\1 аііе ©ргафеп
йбегпоттеп гоигЬе. (і)о1ІапЬі[ф „(фегтеп", іга(іепі[ф „[феппа",

гіте" и(го.)

Ьев ЬеиІ[феп 6рогг(ефіегз ?:иіз
ипЬ „бабеї".

, „Ведеп"
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51огеіі ипЬ ІІедсп (іпЬ „біо^гоа^еп", ЗІогеЙ Ьіе їеіфіе, Ведеп
Ьіе [фтеге; Ьег 1еіф*е ©а'ЬеІ і[1 еіпе ,,^)ІеЬ- ипЬ 6іо^ша{(е" ^и=
діеіф. „51огеИІ)апЬ|фи1)", „дІогсіїтаеГе", „дефгапзид" деі)6геп
Зи Ьег 2Гиегіі[іипд Ье5 ©рог({ефіеге.

(Йе(офІеп гоігЬ аи( Ьег „^Іапфе", Ьеиі[ф де(аді, „дефІЬа()п".

2іе іеф{егі(феп ®егап|1а11ипдеп |іпЬ епІгоеЬег „Іигпіеге"
оЬег „ДефіагаЬетіеп". 'Веіт Іигпіег діб! ее (їш.^еКіїпІри4 ипЬ
ЗДаппіфа[1е=''ЇВеІгЬеп)егЬе; Йатр[е згоі|феп з^еі 5еф*ет йЬег
еіпе Ье{ііттіе Іге^егзаІ)1 пеппі топ „МаІсЬез". Зт Іигпіег
гоігЬ іттег аи( Іге([ег де{офіеп; Ьеі Ьег ^ефІагаЬетіе |іеІ)1 Ьег
„ЗфаиСатр^", Ьеі Ьет ее піфі аи{ 6пІ|феіЬипд деІ)і, іт ЗЗогЬег*
дгипЬ.

Віє Іигпіеге гбппеп аіе „Єіпзе1Ійтр|е" ипЬ „ШІапп(фа[іе-
Гатр[е" аиедсігадеп гоегЬеп. ЗЗіе Иигігадипд еіпег ЗефНигпіеге
егіоіді паф ІКипЬеп. ®е діЬі „ЗЗоггипЬе", „Зп)і|фепгипЬе",
„23огепЬ=" ипЬ „ФпЬгипЬе" (Ріпаїе).

11т Ьіе ^(апфе 1)егит |(еІ)і Ьае |ііп|їбр}іде ,Датр|дегіфі", еіп
„ОЬтапп" ипіх оіег ,Датр|гіфіег". ©іе епІ(феіЬеп, оЬ еіп
„Іге^сг" дс(аЦсп \\і, об еіпег Ьег дефісг паф {еф!егі|феп Медеіп
гіфіід деІгоЦеп гоигЬе оЬег піфг.

2)ае Й«Ф*«п Ьсдіппі тії (£іппе{)теп Ьег ,,©гипЬ[Іе(Іипд". ЗЗе»
йог Ьег дефіег Ьапп іп „ЗефІ[Іе(1ипд" йЬегдеІ)!, ег^оіді паф аІІ=
феоаісгезсег ІІЬегІіе|сгипд Ьіе „їВедгй^ипд" Ьее (Ведпегз. 2Іиф Ьет
Йатрі („авхаиі") (оїді поф еіптаї Ьег ®ги^, о|1 аиф Ьеі еіпег
ШІІегЬгефипд Ьее ®е^ефІз.

!Ліфі деЬееІге ©ІсНеп Ьее Йогреге псппі тап [ефІегі(ф „581б^еп".

Йепаи [о гоіфіід гоіе Ьіе гіфііде $)апЬІ)аЬипд Ьег 38а[[е і(і
Ьег гіфііді' (ВеЬгаиф ипЬ Ьіе бфпеїіідіеіі Ьег Жеіпе, Ьа аііе
2Ва([еп тії Ьегоедііфет 21Ь[ІапЬ де{офІеп гоегЬеп.. І)іе іт ©е^ефі
иогЕотІпсгІЬсіІ ЙбгрсгЬегоедипдеп |іпЬ: бфгіїї оог= ипЬ гййгоагіе,
Яие^аіі, бргипд оог= ипЬ гйеїгоагіз (іе паф Ьет *Л6[ІапЬ ипЬ Ьет
!ИегЬа11еп Ьее (Чедпсге, епде, тіІНегс оЬег гоеііе Шіепіиг). ІІпЬ
Ьае Жог! „ТОеп|иг", Ьае іп ипз Ьіе !Вог{ІеІІипд ап 1)ЄІ1ИіпдепЬе
ііиЬепІі(фе ІКарісге еггоесГІ, ЬеЬеиІеІ іт ©іпп Ьег 6рогІ[ефіепз Ьеи

ооп
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Ье-

3[1 Ьіс ЗВа^е дедеп Ьез ©едпегв Вги|ї оогде[ігеа*(, (о (ад( Ітшп,
{іе Ье[іпЬе( (іф іп „Йіпіе".

11т Ьеп 6(о& еіпез ®едпег5 аЬзигоеІ)геп, таф( топ еіпс
„^ВагаЬе". 2)іе ,Да((рагаЬс" гоігЬ дедеп Ьеп дегаЬеп ©4о{і а п =
дегоапЬІ, Ьіе „йгеіврагаЬе" Ьапп, юепп Ьег ©едпег всг(ифІ, паф
еіпег „8іІІІе" (ІешІфипдзтапоиег) З" іге[[еп. Жег Ьет Оеднег
еіпе !В1й(зс зеіді, ит ії)п зи еіпет біо{} 3й оегіеіісп, тафї еінс
„СсіпІаЬипд". ЗКіі Ьег „2МпЬипд" гоіїї Ьег Зефіег Ьадедеп Ьіе [еіпЬ=
Ііфе 2Ба|[е зи еп^егпеп (ифеп, ипЬ тіі Ьег (одепаппіеп „Йаиаііоп"
гоіїї тап Ьіе еідепе Шіпде айв Ьег [еіпЬІіфеп ®іпЬипд Ье[геіеп.

Юіе 5аи('г Ьіс Ьіе 2Ва^[е і)ІШ, {апп іп оег(фіеЬепеп ^о{іІіопгп
дсЬгеї)! гоегЬеп. 2>іе ^аирі{афІіф((еп |іпЬ оіег, ипЬ згоаг ег|(е
(Ргіт), зюеііе (5есоп<1е), Ьгіїіе (Тегг) ипЬ піегіе (Оиагі) 5аи|(1аде.

„Ргіт", ,,8есопс!е", „Тегг", „Оиагі" ШІЬ „Сегсіе" |іпЬ Ьіс
еіпзеїпсп ©іо^е, ипЬ Ьіе ^агаЬеп ипІег(феіЬеп {іф паф Ьеп{еШеп
Йіпіеііипдеп.

„2Веф(е(п" (иі Ьег ^ей)іег, Ьег |іф еіпег |еіпЬІіфеп
тафііді, іпЬет ег тіі Ьег еідспеп ©рі^е еіпеп ЙТеібЬодеп
ЬаІЬ оЬег оЬег!)а!Ь Ьег [еіпЬІіфеп ЙІіпдс Ье(фгеіЬІ

2)іе „®пігоа|[пипд" (оК Ьет Шедпег Ьіе Й'ііпде айв Ьег
Іфіадеп. „3?іро|(еп" пепп4 тап біо^е, Ьіе ЬІі^ІфпеІІ паф де
Іітдепег 2ІЬгое()г аизде^іі^гі гоегЬеп, Ьадедеп і(1 „ШітеЯе" Ьіс
1ВіеЬегІ)о(«ІгІд Ьег ©іо^ез айв Ьег 21и8[аК(Іе(їипд, пафЬет Ьег
(Зедпег Ьигф ЗигйеїЬеидеп Ье5 Йогрегб Ьеп 2Іпдгі[[ оегеііеИ 1)Ш.

ЗНап (апп {іф тіі Ьег Кііпде оЬег аиф Ьигф Зіивгоеіфеп тії
Ьст Йбгрег (Iп^иа^^а^а — МЬЬгеі)еп Ьеа Йогрега, шоЬсі Ьав иог^
Ьеге Веіп аи| Ьег Зеф(Ьа1)п ЬШЬі, Равкаїа яоііо — Яизгоеіфеп
тії 4іе(ет ©£о^) ЬесГеп.

„їетро" іт біті Ьеб Зефіегз і[1 Ьег дйп(ііде ИидепЬІісї [ііг
еіпе 2Шіоп. ї)ег [одепаппіе „21ггеІ[іо^" ег^оіді дедеп аіі^и ип
де[1ііт апдгеі^епЬе ©едпег.

3)ег „ЗефІтеЦіег", З^фНеІдег, гоігЬ тіїипіег іттег поф тії
Ьет иаііепі|феп „таевіго" Ьеїшппі.

Віє .бргафе Ьег Зефісг гоігЬ гооІД егЦ іт Уаи[е Ьег Зсі'еп

Ьеиі[ф тегЬеп, (іе {ІеЙІ поф дапз іп Ьег 23егдапдепІ)сіі Ьіе|еа
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©рогіб, ипЬ {іе і}і сг(І Ьапп І'іфіід МиІооН, гоеип Ьеі еіпет
, дго^імі і м і е г п а ї і о п а ї е п Хигпіег Ьіе (Еггедипд ипЬ Ьіе аиб Ьег

фіпдегіі іяфеіі деіюгепеп дафаизЬгіісГе іп аііеп ©ргафеп Ьигф*
еіпапЬеггоігЬеІп, гоіе Ьіе фіеЬе ипЬ ^агаЬеп аи( Ьег ,/ірІапфе".

АггеиІоВ _, -ЛІІ(Ьп11ІІ»іі (Єрсиї»о&> «атрі9СГІ(ІІі — І)С1"Н-І)І оіі;5 Опитнії
д58іш4 ^офКпшрі 11ПІ) Кпінрїгіфіст
-ЛіпЬІІІІй — ,«ІІн епіісгпсн Ьег (ОінЬ- Кауаііоп — Итясіптв

(їфсіі 'ШоЯс МаїсЬ - З^еіїотрї
'ЗЗІбііс — оиспе бІсНе Мепкиг — *2іЬІІапЬ ооіп
Сегсіе — Йх'СІвГіов ^лііїоог — "ЛЬшсЬї

— тії -ЛЬГІЛІ йелеіяіс РІапсЬе — ЯІ

Ьсв
РІесЬе —
йгшІЬ[(сШшв Ьсі

Кірояіе — і>]
'-їсіиро — іт

І) І І I I (І і (ЇСИ З

Ьео їнгпісг —

ІІіс геііегііфеп 2ВеНКіІпр{е, гоіе гоіг |іе іп Ьег 1)еІІКдеп
ои( іп= ипЬ ои5ІйпЬі|феп Іигпіегеп егІеЬеп, (й()геп фгеп 1Іг|ргипд
ЗигііеГ аи{ Ьіе Іитіеге Ьез ВДіНеІоНеге, гоо Ьіе Кеііег (ЇКіиег)
і!)ге Йатр|егргоЬ(()еіі іп {гіеЬІіфет Йатр( ипіег :Йеюеіб [іеШеп.
Зп Ьег|еІЬсп Ш.ті (оііеп аиф Ьіе ()еиІідеп *КеіІег(атрІе Ьіе СеіЦипдв=
|а()ід!еіі Ье5 *Р(егЬеб, Ьіе ЇКеіі(ип[* Ьее Шеііегб (йг Ьеп ргаНЦфеп
ШеЬгаиф 6егосі|еп. ЇВеі Ьеп геііегііфеи ОІІ)трі|феп Йатр[еп
І)а1)еп гоіг Ьгеі Ягіеп зи ипіег|феіЬеп:

1. 2іе 3)ге(іигргй[ипд |о(І псЬеп Ьег МеіІІипЦ Ьеб ІКеііегз Ьіе
1)агтопііфе ІІЬегеіп[(іттипд иоп іЬт ипЬ (еіпет ЧЗ(егЬ ипіег
*8егоеі5 )Че(Іеп ипЬ зеід«п, Ьа& Ьае Ч5|егЬ ооЦГоттеп ЬигфдеЬіІЬеІ
ипЬ зидегіИеп і[4, Ь. ()., Ьа& ег іп )еЬег *8езіе1)ипд {іф Ьст ЗЧеііег
ипіегогЬпсі, аи[ )еЬе |еіпег „ЄіпгоігГипдсп", Ьіе Ьигф ЗЗегІедеп
Ьег !Неі(егдегоіф»5, Ьигф ©феп!еЬ оЬег Зив*")'1^" *г|"Ідеп
(бппеп, гоіШд еіпде[){ ипЬ аііе ооп И>т оегіапдіеп йЬипдеп, Ьіе
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Ьіе ШІ[даЬе оог(фгеіЬ(, (о аиб{ііЬ.гі, гоіе ее Ьіе ©е[е&е Ьег
їип(1 оегіапдеп.

ІЙІІ5 Ьеіп ©еЬіеі Ьег (одепаппієп „фоЬ,еп <5фи(е" гоігЬ іп Ьег
де(Іе(Неи 2Ги^да(Іе Ьіе „*ріа((е" осгіапді, еіпе ігаЬагІіде Вегоедипа,
аи[ Ьсг 6М1е, ипЬ Ьіе ,,^а|("аде", Ьіе Ьіе І)оф|іе ЙоІЇ{отпгпепІ)еи
Ьеб ІгаЬев Ьаг|їеШ. 58сі Ьеп „®а(орргоеф(е(п" гоегЬеп аиф
„6ргипдюеф[е1" оегіапді, Ьіе іп еіпет Жеф[е[ Ьег ди&(оіде Ье-
)<еі)еп ипЬ [ііг Ьеп Йаіеп Ісіфі Ьагап ди егіеппеп [іпЬ, Ьа(} Ьеіт
СіпЬдаІорр Ьав Ііпїе 3$огЬег= ипЬ фіпіегЬеіп гоеііег паф оогп
І»огдгсі[еп, гоефгепЬ Ьіе !Веіпе Ьег гефіеп беііе еігоаг зигйсШеіЬеп,
Ьеіт !КефГздаІорр еп*(ргефепЬ итдеГе()г(. ІНе Ь,6ф[1е біеідегипд
і(ї Ьег ©аіорргоефіеі Ьеі іеЬет бргипд.

(Еіп іпіегпаїіопаїее ІКіфіегіоІІедіиІп ЬеигіеШ Ьіе 2Іи5(ііІ)гипд
Ьег еіпдеіп иогде(фгіеЬепеп 2Гп(огЬегипдеп, ипЬ аиг Ьет Зи=

(аттемгефпеп Ьег Ь,іегЬеі егтіііе((еп Зіоіеп егдібі |іф Ьег біедег
ипЬ Ьіе 9іеіІ)еп[о1де Ьег іЯеПег паф іЬ,гег іВеюегіипд.

2. ®еіт ЗадЬ(ргіпдеп (іпЬ ооп )еЬет ^(егЬе еіпзеїп фіпЬег=
пііі'е зи ІІЬегтіпЬеп, Ьіе Ьег 9Шиг ІІафдеЬаи4 [іпЬ. ЗВігЬ еіп Іеіі
Ьіе[ег і)іпЬегпі(|е оЬег Ьав дапде і)іпЬегпІ5 итдеюофп, оЬег Ье=
гй^г( Ьае ^[егЬ Ьеп 2Ва[(ег|ріедеГ тії Ьеп Йеіпеп, (о гоегЬеп
ЗеЬїег ^іег|йг іп Кефпипд де(е&(. Жеідегі (іф еіп ф(егЬ, еіпеп
бргипд 3" пе^теп, іпЬет ее [ І е Ь о п Ь І е і Ь і оЬег паф Ьег беііе ^іп
аивгоеіф*, (о гоігЬ Ьіе(ег „11пдеІ)ог[апІ" аиф тіі
Ьегоегіеі. йггоеі[і [іф еіп ^В[егЬ а{5 Ьгеітаї ипдеІ)ог(ат, [о
ез аивІфеіЬеп. 21и&егЬет ти^ еіпе йего'[(е 3«'
юегЬеп. ©еЬгаифі Ьав *ЩегЬ те(>г З?'*, (о гоегЬеп аиф
5еЬ(ег еггефпеі.

2>ег „?|5геів Ьег ІКаі'шпеп" і[< еіп „2Иап(фа({вгоеМЬегоегЬ", Ьеі
Ьет Ьіе 6гдсЬпі([е Ьее бргіпдепг [ііг Ьіе Ьгеі 3$еі(ег |еЬег 51а4іоп
Зи(аттепде(ЧеП(: гоегЬеп, Ьіе Ьапп Ьіе ЇКеі^еп(оІде Ьег ЗД?апп=
Іфа[(еп егдеЬеп.

3. ї)іе „35іеНеі4ідГеіі5ргй(ипд", Ьіе \)'аи\і% аиф „2ШШагп"
депаппі гоігЬ, і[( еідепНіф еіпе ЄгргоЬипд Ьев ЬгаифЬаг[(еп
6о1Ьа1епр[егЬе5. ЗІеЬеп Ип(огЬегипдег, Іт ЗадЬ[ргіпдеп ипЬ іп
еіпег Вге|іигргіі[ипй, Ьіе ЬеіЬе еіюав дегіпдег [іпЬ аіз Ьіе іп Ьеп
оЬеп де|фі(Ьег!еп Ірги(ипдеп, гоегЬеп Ьіе ІЩегЬе аиф поф іт
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„йеШІІЬе" егргоЬі, гоо {іе паііігііфе фіпЬегпіЯе аи[ еіпег 6е[НІпт=
(єн (йеІйпое|(гесТе іп еіпег |е(1де1едіеп Зеї* ІІЬеггоіпЬеп ІпиЦеп.
'ЛІІНегЬеш гоіго Ьеі еіпеїп (одепаппісп 95еппЬаІ)па,а(орр аиф поф
Ьіе бфіісі і ідїеі і Ьег *ЩегЬе егргоЬі.

(Уііг Ьіе(е ^гіі(чпд гоігЬ еіп „ДаЬдрІап" аи|"де(1е(1і, з» госіфеп
Ьіе Ч5{сгЬе Ьіе е іпзе їпеп ЙопІгоЩІеКеп еггеіфеп тЩ[еп.

еі Ьіе|еп Ьгеі Зігіеп ооп '$гііїшідеп егІ)аНеп )еЬе5ІпаІ Ьіе
Іі( Ьеп Ьгеі Ье(1еп (£іпзеНеі{ІІІпдсп Ьіе ОІцтріа^ІаїеМеп,

ипЬ аийегЬет (іпЬеІ поф еіпе 9ЛпІтіфа[І5гоег1ипд Цаіі, Ьіе (іф
ай* Ьеп ііеі|Чипдеп Ьег Ьгеі їНеііег іеЬег 9}а(іоп егдіЬі.

Зп ІВегІіп гоегЬеп аиф оІцтрі(фе >роІогоеНі'атр|е аиздеігадеп.
„^оіо" і)Ч „;Ка[епЬаІ1Іріе1". <їб діЬ< ЬаЬеі „Іоге", іп Ьіе Ьег !ВаІІ
е,еЬгаф( тегЬеп тир. ©егіїіеп гоігЬ аи? „^оіоропіеб", де(ф!аден
тії еіпет біосї (тії У)апІІпегспЬс). ЗЛап Ьаг| еіпеп ©едпег ЬаЬеі
„аЬЬгаплеп" оЬег „аЬгеіІеп", і!)п аЬег піфі „(геизеп", гоеїт ег
Ьеп іВаІІ Ь,аі. Цб Гатріеп згоеі ,,^оІотапп(фа(Іеп" зи иіег Леііегп.

^Лн'Лп'егіІеи — ч№еі(іеіиіні Ье-з ч|>тег- Оп'СІЬеи, йіїоиег, $»сс(е - &іпЬегиіП"е
Ье*/ І'іи >:>іІІЬегніз лп і р г і н п е І І еінеї 1 бргіпяЬаЬн
СІІІґСІ) ч?ІІІуи'еіІ1)ен пасії Ьсі веііе 'ч\піійірі'пни'іі ,>111'і^'еяеи е і п е г

ЗЧІрреІІрпши лшеі ІІінЬсгиіие, іи Інмііттіеп ЧВІІІ)И тії ІЦІегшіиЬеп
еіпеш !іеі-іні\сп -ИЬПшІЬ піі |еіп. Ьсг пинкІЧеШен йіиЬеІ-ці(іс
аІІЬег т о ї я е и Ь у^ФЇІ^еіІ -ЛняоЬе ЬеС' Зеіітйбео/

?геіничп-іііипя -Іп'шеїНІІи) Ьсг- Се||ен !Цнч-((Іксі1ІІІІ<1 ДІІт •Яиг-

г і і і е п і е і п ІІІІЬ іт О'к-ІїОІ'їаш, ^и'= і\орре1пгГ ^іцЬегиід, еіпе (£ін-
.тггіііня Ьег ^іеіі^ни)! Ье* ••ЦтеІ'Ьео ^ііііініпя ЬоІ'ЇІеІІснЬ тії ^шеі о1<Іи=

і-'есіегаїіоп Кяиехіге Іпіегпаїіопаїс І1ЄН ЙЬСКЬІШІЬСІ

(Р. Е. 1.) - Зшштпеик1)(ив Ьсг -ЛііІІЬе(иеіІ І11іег(фічм1еп Мс[с-з
УппЬе^оегЬйпйе п П е к віооїеи, Ьіе Зеіітане^ и>іІ'Ь тії '^е()1егп Ьс^
[іф тії ^іеі іегеі Ье(ф«тІіяеп аіегіеі

Негіегаїіоп Маїіопаїе (Р. N0 -- ІП Мііі іагу — цеЬганф[Іфе ЧВСДЄІФІІ11ПЯ
'репНфІпІІЇ1 Ьіе ОЬсгрс -Ве[)огЬе іііг еіііе ЧііеІ[еіІіІІІ"еіІйрІ'ііїІІІІя, Ье.
Міг Ьіе І>І'іІіитІСІІ Ьег івагпі- ІІІІЬ І'ІеІкнЬ пив 0>е1пІІЬс[!гсйе, йпіорр
Й(1ІІЬ[ІІ1р(сгЬ* (О. -В. ЇЙ. «.), йег пчг Ьег ЗоІІЬгсІІІІЬоІпІ, [оІІ^Ііясп
ЬсІІКФс ЦпІІЬгімксЬпІІЬ, Ьег Ьеп -ІЙсясргсйпІ, ?се)"|"игргіі(ІІІІя ІІІІЬ

отпяаІЧ - ^ІІЧ Ьее -Вешеїитп ін1* ОЬеІ'(Іе чІїе1)і)гЬе і ї і г Ьіе ч}їгіі(итіеп
"РІїїЬс? (бфгін, їгоЬ, (йоіорр) . Ьег івапІІ- ІІІІЬ «п[НІ1ІІІр(е>'Ье

ІчеКіІІЬеіНччіе — іт ОнМйІІЬе Ьщ-ф (О.-ІЇ.Й.Я.) -ЛнїііфІоЬеІІсіІ'Ье Ьеі
бігеїіе тії Ьеи1]"фен 3"ипнеї[рох'І5 ІІиЬ Ьег

І>аІЬЬІІІ1гепнеІІ.
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Рагсоигв —

аіїсг

ипЬ вПсг Й"»»І1<1 І1011

ичЬ .[рог*
Єісідтпій "ІІЬ *"•

ІпінЬстпв Ьег 6сі)ІІсПія(л-і* Ьег сіп-
«[неп йапдогіеп Ьег ^?(сгйс

УоІІе — Леіісп еіисг йгеівїіяиг иоп
(і 6й)гі(( ?тг(()Іпе(ісг

ИіеІГеіІіпїеибргЩиив — айв шеііге-
ген <£тде1ргіі(ІІІІ(и'ІІ ЬеТ*ейе»Ь.
Ьегеїі (£сяеЬІІі|1е Лі|'ешшіеііяеда1]11
шегЬеп

Ріаі£е — 5г«ЬІгШс оиг Ьег

З'"!)* ІІп

Єрі4їС!ІоІ'яап((аііон
пті ї їпт оїісг ^ІІфі

І)ег йогЬ о( йапЬагІ)аг, ©оииегпеиг еіпег іпЬі|феп
ї, ()а№ аиз Ьег &шдегоеі(е Ьез {оіопіаіеп ЙеггоаИипдзІеЬепв,

>аІЬ аиз 6еІ)п}иф( паф Ьеп Кфіеп Шр«п, еіпеп ІВефег [ііг Ьеп
ос(1еп 2Г6(а^гіз[аи(ег Ьеі еіпет ЗЧеппеп ат ЗГгІЬегд. Єг і(1 гоа()г=
Іфеіпііф піфі ип6е(феіЬеп депид дете(еп, ит зи аІ)ІІеп, Ьа^ Ьатії
Ьег оіеИеіфі еіпзіде апде((аф[і[фе ЯизЬгисГ Ьез „ЙапЬаг()аг"=!Неп=
пепз іп Ьеп ©Сіірогі деїгадеп гоігЬ.

2)ег „6гі1аи(" і\і погЬі(ф пегтигзеїі. Зїітт бфі — ез готті
оот поггоеді(феп ©Гі. „6СІ" і[і еіп ©феіі. 2Іи( 5)оІз(феіІеп (а()геп
Щ}еп(феп ііЬег ©фпее(е!Ьег. ШІіі Ьет 2аи( аііеіп і|і ез піфі деіап.
ЇЇЙап ти& (іф гоеІ>геп (о'ппеп дедеп Ьіе ІІЬег(а(1е Ьез ЗиІ°и5; еб

діЬІ ©ф(иф*еп, 9\і(|е, ©ра((сп, оог Ьепеп тап (іф іп Іе^іег ©е=
ГІтЬе гейеп пш^(. Зп Ьег поггоеді(феп фгооіпз ІеІетагС ег(іпЬеї
тап Ьеп "Водеп(фгоипд; „Іеіетаг!" І)еі§і ег (еіфег. ©1етт=
(фгоипд? ЗЗеп І)аЬеп Ьіе 2Кеп(феп іп Ьег ^Згооіпз „Й'гі^іапа" епі=
Ьеа*і. 2Іиф Ьіе 5гап,1°(еп ичЬ ШпдїапЬег (адеп (о. Ье Теїетагі^
оЬег: ТЬе Кгіхііапа.

бадіеп юіг піф(, ЙапЬаг()аг (еі Ьег еіи^іде епд(і(фе ЧІизЬгиа*
іт 6Шаи(? 91ип, Ьав піфі ІоізиїгіедепЬе ЗВогі „ЮегЬц" деі((ег(
аиф Ьигф Ьіе гоеі&е Жеіі Ьез ©СНаи(ег&. 55ав дго^е ЇКеппен іт
•рафппдеЬіеі ^еі^і (фоп {аит поф аІІЬегз аіз „*раг(еппЬегЬп".

!8оп Ьег „©фапде" (фгоеЬеп, ЗІгте НіІ)п аиздеЬгеіІеі, тіе (еІЬ
(ате 9\іс(егшоае1, Ш?еп(феп ІіЬег Хаппеп, ©фпее, (фгоагзез Зи=

(фаиегдегоітіпеї; і()г 2ІЬ(ргипд іпз Йи(ітеег ег(о(д( йот

1

,,©фапзепіі(ф". Ваз |їпЬ айез диіе Ьеи((фе Юогїе, депаи юіе Ьіе
--Віпішпд, ит Ьіе )а(>гзе()пІеІапд ит аКе фіШеп(еиег еіп егоідез
©егаипе діпд, гоеіфе 2Ггі „ВіпЬипд" Ьепп пип Ьіе Ье((е, Ьіе
і)аиЬаг(іе, Ьіе" еіпзіде (еі. (Ез (феіпі, Ьіе 21и((фгаи6ЬіпЬипд г)а*
Ьеп епЬдйШдеп <5іед Ьаоопдеігадеп.

Віє ©гіег (іпЬ тії „ЙгеНегп" Іапд(( йЬег(еі$і — „зтоа ВгеМеІп,
а д'(йЬ.гідег ©фпее", (іпдеп Ьіе ЗВіп4ег(рогІІег —, І1)г фоіз (іе(ег(
Ьіе ,,(Е(фе", аиф „фігїогп" і(( еіпе 91и(іЬаитаг4, таф(г аЬег пиг
іп .ЧапаЬа.

ЗМе ©е(ег)г4еп ({«Неп Ьагит, то&г Ьаз ЗВогі „6іа(от"
їопіте. Вег гоіпЬепЬе 2аи( згоі(феп фіпЬепІЩеп 1)іп1егІа'й{ еіпе
бф(апдеп(риг, ЬевІ)а(Ь аІ(о @(а(от == бфіапде? ОЬег і[і аиф
ЄГаІот еіп(аф поггоеді(ф? Ваз ЗВогі і)еі^1 іт ЙапЬ Ьег 5ІогЬе
ипЬ ^еег ©Г)п4б еіп|аф: бриг.

®еІ)еітпІ50оИ §агі (іф „ЗДаІ" ап, аЬег ез 1(4 пиг Ьіе Ш--
Кігдипд ^ііг Ьіе „Й{аЬеті(феп 6!ігоеШа'тр(е аііег ЙапЬег".

Юіе ,£о(Іе" егНагі (іф ооп |е(Ь[і. Зп 1)осГепЬег ЗаІ>г( га(еп о(і
2ІЬ(а1)г1б[аи(ег Іаігоагіз — Ьеіт ЙіГотеіеггеппеп іп 61. ІШогі^
^абеп ЙЬ[а()г45Ійи|ег ©е(фп>тЬід('еі(еп ооп 130 Йііотеіег іп Ьег
(БіипЬе ег$іеИ.

Вапп Ьаг^ ез Ьеп де[йгфМеп „і)аг|ф" піф4 дебеп, (епе богіе
©фпее, Ьіе іеіфіег аіз іе&е апЬеге зит ЗаОеп |йЬ,гЧ. ©іе і((
піфіз ^ііг ,,©!і()а(егїп", (епе ЗВе(еп, о^пе Ьіе Ьаз ©ПІеЬеп пиг
ЬаІЬ [о [фбп юйге ІІІІЬ іеЬез юеіЬІіфеп ЗоиЬегз епіЬе()Гіе. 3)оф,
пип (фоп Ьеі Ьеп ©фпееагіеп а м д е і и п д і , (еі еіпе Зіефе аи(деза()1і;
Ьіе ^Веаеиіипд егдіЬі (іф теі{1 |фоп аиз Ьет 91атеп:
(фпее, 91еи(фпее, *рарр(фпее, *Йгиф^аг[ф, 5'ті
Й'ги[4еп(фпее.

2)іе 25е()апЬІипд Ьег ^8геНег і[і зи еіпег 2ї
гоогЬеп. ТОоп ти^ (іф, госпп тап іп Ьег „$)Ше" (і^і ипЬ Ьеп
аііеп 5афІеиіеп зіфогі, юипЬегп, Ьа^ ез поф {еіпе 2е()г[1йІ)1е
Ьа(І'іг діЬІ. ,ДІі(1ег" — Ьае і(! бїігоафв. ®5 діЬІ ип,5Й()1іде Иг^еп
(йг )еЬс ©ог(с ЗВеЛег ипЬ ©фпее.

І)іе дго^еп Йапопеп іт б(іїаи( гоегЬеп (е()г ге(реСНоз „9?епп=
}аие" депапп*, „6(апЬ(аие" Ьапп, гоепп (іе зи Ьепеп деІ)бгеп, Ьіе
і()ге ©ргйпде ЯеІ)епЬ ІюІІЬгіпдсп. „6фи^аІ)гі" і(» еіп ргафіооїі,
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ЬіІЬ(га(*іаег МизЬІчІсї, ефі ЬеІІІ(ф паїіігііф ипЬ |о ЬезеіфпепЬ, Ьа£
ІЬп Ьіе ^гап,)о(еп гоогШф ііоегішттеп 1)аЬеп.

бо оди ?аті Геіп ©Ндегаї (еіп, Ьа^ (іф піфі Ьіе „Напіеп" аЬ=
пи£еп. *Шап |фа{(1 а!(о І'іїп[11іфе Йапіеп аиз ОНеІоІІ, фагІЬоІ,},
ЗеІІІІІоіЬ. Еег бІ'іІаи(ег Ьгаифі аиф поф дгоеі ©ІосТе. віє (іпЬ
„ІеІІегЬегоеЬгГ, еіп <йе(1ефі, Ьаз Ьаз 2НІ(Іеттеп егіеіфіегі ипЬ
1іег}іп(еп Ьег ©ІбсГе пег()іпЬегІ.

бриті - еіпе бриг іп Ьеп ігі|"фсп
> г бфиес Іеяеп

^еіешагГ, ягНІістіл, ЗІсштЬойен —

6фпее5 йШатеп

— 3(іІііІп*(г вон

6(і(раІІпшІя — ФоІЬшІл Ьеі
ииіі'г Ьеі Ч11їі11о

6(ішчф5 — ои( Ьеи и
11ПСІ) Ьеї ЧВСГФ«(Т<МІЬЄІІ

п (Жосі)[еп)

Оп Ьеп Ьг6()ПЄпЬяг фаііеп Ьег 6рогіра1а(1е ипЬ ипіегт Ь1ап(=
ЬІаиепЬеп і)ітте1 Ьег ЧІІреп і(( ЄІ5І)оеГеІ) Ьаз Іфпе11|1е ипЬ ег--
(фор(епЬ(Іе ©ріеі. Зп ?еіпет апЬегеп брогі гоегЬеп (оиіеі ЙеІІІе
аивд.еІаи|фІ; Ьіе ІЙедеї егІаиЬІ ез. ,,'ВапЬп" Ішппіе топ Ьа5
йізЬо(їеп{ріеІ [гіфег, ипЬ аіз ее (о ()іед, (ріеііе топ ез поф тії
Ьет <8аИ. Сіп епдІі|фег ЙиеЬгиЛ, аЬес 1)сиІс (фон оегдеЦеп, тіе
еб Ьег ®а(І аи( Ьеп (Еіз[ріедеІп дегоогЬеп і{і. беіі еіпет Ьп'ЬІ'п
ОаІ)ГІ)ипЬегІ і{< Ьаз шпїйтр{іе ОЬ|е» Ьіе „ЄфеіЬе". 1880 (ріеііеп
ЛапаЬіег зит ег[1еп ЗИаІс тії іЬг, ипЬ Ьез()аІЬ і|1 Ьаз І)еиІіде (ЇІ5=
І)0(їец ,ДопаЬі|фез (їіз!)0(Іеп". 28епп Ьіе Ьгеііеп І8иг{феп аиз Ьет
Сапо Ьее ?)ІІГоп, аиз Хогопіо ипЬ ОиеЬес, аие ШіопігеаІ ипЬ
ОІІагоа 1)егйЬегГоттеп аи| Ьеп аііеп Йопііпепі, Ьапп де()1 еіп
е1)г(іігфІідеб (Ветигтеї Ьигф Ьіе ^аііеп. Єіе іріеіеп Ьаз йгй^іе
„ЄізІ)осГед" Ьег Жеіі. ІІпЬ іп іЬгег р()апІа|Н[феп брогІНеіЬІтд,
іп Ьег піе Ьаз дго^е ЗЦогпЬІоМ аи( Ьег *8ги(1 }еЬН, (ІеІ)еп (іе Ьа
гоіе Ьіе ®йІІсг Ьез Єріеїз. І)итр( оЬег (фтеІіегпЬ Иіпді іі)г
„ЗфІафІгиГ'. ЗДоф ()аЬеп (іе еіпегі гіе[ідеп !Иог|ргипд.
і}1 еіп бріеі піфі пиг тії Ьег „©феіЬе", Ьіе еіп
[феіЬфеп і[1, піфі цієї оІІЬегз аіз еіпе бфафіеі тії бфиІ)юіф(е
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сп, ев і(1 аиф еіп брігі тії Ьег „ЗїапЬе". біе (ріеіі Ьіе
діеіфе ІКоІІе, гоіе Ьіе 58апЬе [йг Ьеп 2ШагЬ(ріе(ег. Т>іе 'ВапЬе
[ріеіі тії. ІІпЬ гоіе Ьіе ЄІ[епЬеіп^идеі аи| Ьет дгііпеп Жгеїі тії
Іеі[ет ,ДІіо°" пиг Ьапп Ьеп (Ег^оїд ап^еіді, гоепп {іе $иоог іт
депаиеп 2Іиз(аІІгоіпГеІ ап Ьіе ЇВапЬе де(ріеіІ гоигЬе, |о і[1 ез аиф
ит Ьіе бфеіЬе іт (Їізі)оа*еі)(ріе1 Ье(ІеШ, Ьіе Ьег бріеіег аи| Ьіе
Ш<їі(ф(1е 2Веі(е ат ©едпег оог6еі(ріе(еп {апп, іпЬет ег Ьіе
,,'ВапЬе" — іепе пісЬеге ЗВаггіеге аиз $)о\$ — ІпіІЬегефпеІ. (£г
[16̂ 1 Ьіе ЄфеіЬе ап Ьіе ВапЬе ипЬ Іаи^ оЬпе бфеіЬе ат (Ведпег
оогЬеі, ит [іе Ьогі гоіеЬег аи(,}ипеІ)теп, гоо [іе паф Ьеп ©е(е^еп
Ьег ЯНафетаІі! 1)іпГоттеп тиб- (Еів^ойеі) і[1 піфі зиіе^і ЬезІ)а1Ь
{о ип()еітНф 1>агІ, гоеіі Ьег бфіадег еіп [апдег „феоеі" і(1; гоеіі
|іге(ЇІ И)п Ьег ©ріеіег оог (іф ()іп, ипЬ гоеіі [іф тії Ьіе(ет ^еЬеІ
6фй[[е поп ипде!)еигег !ШифІ егзіеіеп Іа[|'еп. йог аіїет Ьег Хог=
гоагі і(1 Ье5І)а(Ь „дерапіегі", *8еіпе, ®ги(1 ипЬ Игте (Іеа!еп 1)інІег
*РОІ[ІЄПІ оегоогдеп. Ваз ©фпеКе ипЬ ЗИиІсоІІе іт ©ріеі оегІоаЧ
^и 2їег[й^еп; ,Диз(фІіі^е" аи( еіпе обег те()геге ЗЯіпиІеп [іпЬ
піфі [еііеп. „!Ци(!" Ьеі^І Ьіе бфеібе,. ипЬ Зіісіс (адіе тип еіп[1
|иг Ьеп ЄІоЛ, йЬег(Ій[(іде апдеІ(аф{і[фе

%Ізшсф[ІІІпв Ьс{ брісісг — Ьсі ісЬси
брісїинісгбгсфипв

ВапЛу — а»т гІп{сг[фісЬ воїн <£І5-
1)0іс\), Ьаа тії Ьег бфеіис вс[рісИ
юігі), сій (£І5(ріоІ тії ЯаИ

їїсінГфіІ'ІІо — ЯІІ5І-Ц(ІІІІІя )цщ 6еГш()
Ьег Зїсінс йеяен 6фіі|"(е ІІІІЬ бфіаяе

— шісснІШопаГсс 3«'
їпІІІІнсиГфГиб Ьсс

ЄфгіЬс

Ьсз

ои

ипЬ їотфісг -

Жепп (іе іпз Єфеіпгоег{ег(іфІ [Ііедеп, Ьіе і)ег6ег, і)спіе оЬег
, гаи(фІ іЬпеп Ьег Веі^аК спІ(е(|еЛег і>аи(ег $и. біе (іпЬ

Ьіе (їіз 1 а п з е г і п п е п — аЬег аііе тЩ{еп оот 8аи( Ьег Іегпеп
ипЬ оот Саи( ЬегЕотгпеп. 2ІІІе ^абеп Ьіе ^Ііфі^ідигеп (егпеп
тй|[еп, е()е (іе зиг „Ййг" !атеп, Ьіе{е Вгеіег= ипЬ ЙфІег{ідигеп,
„бфііпде" ипЬ Ьеп „©фІіпдепрагадгарЬеп", Ьіе „ЗВепЬе" ипЬ Ьіе
„©едепгоепЬе", Ьеп „ЗНопЬ" паїйгііф, тії паф аизгоагіз де(Іе(Неп
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Діі&еп з« Іаіфп. Ш1е5 ЬеІЩфе ЗЗезеіфпипдеп, Ьіе іп (гетЬеп
бргафеп о}1 дапзіісі) апЬегб депаппі гоегЬеп, піфі еігоа еіп[аф
Ініг ИЬег|еІ5ІІпдеп Ьаг{1е[1еп. „фігоиеііе", паїйгііф аи? Ьет 5гаги
,5б(і{феп [ІаттепЬ, і[1 еіпег Ьег гоепідеп ЙиеЬгіігїе, Ьіе аиф Ьеі
ипб Ішф д.еЬгаиф1іф [іпЬ. 6оп{1 ЦІ аЦее дні оегЬеиі(фІ. 3)ег 'Лив'
Ьгиа* „фаагіаи}" і[1 Ьеі аііег Опп(аф[)еіІ еігоав Ьигфаив (£іп=
таїідег: ев діЬІ фп пиг іт йІ5{ипі*Іаи{. бргйпде: „ЗІуеІ^аиІІеП'
бргипд" ипЬ сіп Виі)епЬ апЬеге, еіп|ІтаІ5 аиздеїпоЬеІі ооп Ь«=
гиІ>т»еп (їі&Гип|І(йи|егп, Ьегеп !Латсп ре пип Ігадеп.

ЙіігііЬІІ«асІ> — (сІЬрвсшаІ)Ис (£іб-

(Ісппниі
Жоні», 1іІн-ІнІгпрІ)пІ, 6в)1і«« РігоиеНе

(£І5(фпеІІаи|ег тіі|(сп йЬег бігесївп »оп 1500, 5000 ипЬ
10 000 пі аи( «а()пеп, Ьіе 400 Іп Шп(апд 1)аЬеп, 1аи(еп, а!(о 4—25
ЗїефпгипЬеп іе Ітф Ьег бігегїе.

Вег „(£іб{ІО(1" |іе()< дог піфі гоіе еіп біоЛ айв, е!)ег гоіе еіпс
!8е«|1аіфе тії ®гі|(. (їг і(1 Ьое ©фіе&дегаї, ипЬ Ьіе „ВаиЬе" і|'1
Іепег иіегеЙіде $)оІцШ§, іп ЬеЦеп 3?йІ)е тап ІпбдІіф|1 диі 1>егоп=
апїоттеп ти^. „Сигііпй" і[< еіпе апЬеге їігі Ьег
ипЬ гоігЬ іп ЙпдІопЬ дейЬІ. Зп йгіевІстЬ (еппі тап Ьаз
Ьо((е1п" тії Пеіпеп 5)оІд(иде1п (Й(ооЦфіеІеп).

йіп брогі, |фоп ипЬ [фпеїі ііЬег Ьіе ЗЛа^еп -- гоепп
іфгоеге, еі(егпе ЗВадеп іп Ьіе Йигоеп деІ)1 ипЬ (еГипЬспІапд [
гефі ап Ьег (ЕібгоапЬ ()йпдІ, |1е()1 Ьеп
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Ьег

аЬег Ьіе бфпеГІідСеіІ дег(ІбгІ Ьіе ©е|е^е Ьег Єфюег!го[1. 2)ег
21тегі(апег Іогоп(епЬ сг(ипЬ Ьеп 8оЬ|(еідІ) ит Ьіе 90ег ЗаЬге
Ьез погідеп ЗаІ}гІ)ипЬег(5. 'ВоЬ гоігЬ деІепК гоіе еіп 2їиІо. 1924
(іе()1 тап зит ег(1сп ІВ}а(е Ьаз „Ьеасі-Ягяі", ЇВоЬ(а^геп ті* Ьет
Й'ор[ оогап. — Йае (еппі тап [оп[1 пиг оот „ЄГеїеІоп", Ьет
еі(егпеп бфііііеп, аи[ Ьеп тап (іф (фон Ьеіт біагі тіг(( ипЬ
{о(огІ аЬд(еіІепЬ І05га(1. Й'игоепагЬеіІ ипЬ 25гет(еп де^фіе^І тіг
Ьеп еі(епЬегое{)гІеп Зй^еп. Вег Вгіїе 6і)іІЬ ег(апЬ Ьа9 ©ега( 1884
іп 61. ЗКогі^. Потаїв шаг ег поф айв і)оІз, (еіі 1887 (а[( пиг
поф айв 61а()1.

і йпофеп де|фІЩепе КоЬеІ ()аІ тап де(ипЬеп!
Ьапегі(ф-о(1еггеіфі[фе ЗКипЬагІ. ЗЗот І)агтІо|еп

Й'іпЬеггоЬеІп [ап|1е 6фпееІ)апде ипЬ Зїпіадепгоеде ^іпаЬ Ьіб
{рогіїіфеп ЗіоЬеІп і(і еіп теііег Жед. 1777 Ьаиіе Ьег

ипЬ 1840 діЬІ ее іп Вегііп ,^гоеі !ип[ІПфе ЇВа()пеп. ї)іе Йи(еп |іпЬ
)ІаІ)1Ье(фІайеп.

ВоЬзІеі^Ь пспйи І н ' п о і і н и с і ; Ьіе
ІіогЬінімиІсі Іпс()гсі'ог бїсїсіоно з11

сінсш (ЮиссЬагон 3)ісІ)г(іЙ"

Єіз[фіс6сн — сіпс 91сі Ясдсіи аи|
йст <£І5

Неасі ЇІГ5І — -ЛоІМ"(ІІ)І 'С!І тії ЬоІІ!
Корі посам

Зиеіеіоп — '.51аІ)!(сІ)ІШси (ііг сіпсн

ЗїиЬсгп.
2)аг (рогіїіфе ЗІиЬегп і}1 ооп епдІі[феп Йаиііеиіеп паф ^>ат^

Ьигд деЬгафі гоогЬеп, ипЬ Ьаб (ІаЙегІ аиф іттег поф іп |еіпег
бргафе аи(. ШегиЬегІ гоігЬ іп Ьеп ((фтегегеп) ,,©ідг" ипЬ іп
)ф(ап(еп „Жеппііооїеп", Ьегеп дагіе Ьйппе фаиі там тії еіпет
1)агІеп Зи9г'Т[ еіпЬгіісСеп Сапп. 'ЛирегЬет ІІІІІег(феіЬеІ тап Ьіе
„МіетепЬооІе", іп Ьепеп іеЬег ЗКапп еіп 9?иЬег ЬеЬіепІ, ооп Ьеп
„бСиІІЬооіеп", іп Ьспеп )еЬег тії ^шеі ЇКІІЬегп агЬеіІеІ.

Нег @а(1ипд паф діїїі ев „віпег" (бГітИ, „Зюеіег", „Щіегег"
имЬ „Зіфіег", )е паф Ьег Жсіайипд Ьег !8оо(е.
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Вег ©і& Ьег Зїеппрооїе і(1 Ьегоедііф ипЬ
ЗЗаз ЗЧиЬег іп Ьіс[еп йЬсг,}«гІеп Зіооіеп, Ьіе Ьег Йаіе тоіе еіп
ЇЛееггоипЬег апреті, гіфі іп еіпег га^тепагіідеп ЙаЬеІ, еіпег
„ВоІІе".

2>іе ЙипЬідеп Ьее ЇКедаіІарІайез, ипЬ піфі ІпіпЬег Ьіе 55аф=
Іеиіе, Ьіе фг ЙеЬеп Іапд „пиг" ап ?••« ©Ігегїе (1еІ)еп, |ргефеп оіеі
ооп Ьег „Йбгрегагоеіі" ипЬ Ьег „2Ва((егагЬеіІ". ЙогрегагЬеіі і[1 Ьіе
фаііипд Ьее ЯиЬегегз, 2Ва((егагоеіі ЬеЬеиіеі Ьеп 2Вед Ьез !КиЬег>
Маііез Ьигф Ьаз 2Йа((ег. Шіап 1>М аоег оиф 1іе(егп(1е ВеЬаІІеп
йоег Ьеп „©фіад". І)ег „(онде бфіад" гоігЬ тії гоеііег „Зіизіаде"
ипЬ гоеііетп „Зійо?[фгоипд" аизде(іїІ)Іі, (игдег іт Жа((ег гиЬегп
(>еі&1: еіпеп „Іигдеп бфіад" 1)аЬеп. „34ег бфіад" ЬеЬеиІеІ:
34 ©ф(йде іп еіпег аЯіпиІе. ІІЬег Ьіе ©фіадзаі)! 1)аі ез [фоп, (еіі*
Ьет дегиЬегі юігЬ, Ьіе ІетрегатепІооЩІеп 2Іи5еіпапЬег|е^ипдеп
5Гоі|феп Ьеп КиЬегеггоеііеп дедеЬеп.

ипЬ Ьо5(>а(4 |іпЬ Ьіе 2ІибЬгй(Іе |йг *ефпі|фе йе()(ег Ьеіт
п. (їіпег „Іфіеоі ЯЦіе" 1)еі^(, Ьаб «г тії Ьет *КоІЦі^ паф
де!)і, Ьеоог ег тіі Ьет Й'огрег {фгоіпді. ЗВег Ьав 9?иЬег $и

(іе[ іпб ЗВа|[ег |е^4, „іаифі зи ііе(". Йеп иппй^еп „Си|»[фІад"
ооЩіфгі тап оог Ьет Єіп(ейеп іпз ЗВаЦег. Жег тії Ьет ЇНиЬег
іт Жа{[ег {Іееїеп ЬІеіЬІ, 1)аІ (о бфгеЙеп, іп З'е'"й^г!) „еіпеп
іїгеоз де(апдеп". (£е і(1 еіпе Ьо|с ©йпЬе, Ьеп ІКіетеп „іп Ьеп
Жаиф ди зіе!>еп"; Ь. ()., фп зи Ііе{ ап Ьеп Йогрег ^егапзиЬгіпдеп.

2)ег ЗЗедіпп Ьев ЇКеппепб і(і гоіе йоегаїі Ьег „біагі". ЗВег |іф
ап Ьіе <5ріі5е |е̂ 1, деІ)і іп „Зіфгипд". 3)ег І)іп*ег і()т ІіедепЬе
ти^ |іф 1)й1еп, „іпз бфтеі&гоаЦег Ьеб ^йІ>гепЬеп ЗЗооІее р де=
гаїеп", іп [еіпет Яіеі[<гіф зи (а!)геп. ®іп ЗЗооІ, Ьй8 ап Ьае
|й!)гепЬе 5іоо1 1)сгппГртт1, „Іаи|4 аи|" оЬег, гоепп ев (апді'атег
гоігЬ, „|аі1і еб зигіій".

2Йег Ьіпіеп Ііеді ипЬ аи[(оттеп гоШ, 1и4 диі, „Ьіе ©фїаддаї)!
,}и ег1)ЬІ)еп". 2а5 1)егг1іф[{е ЗВіІЬ іт Йатр{ аи| Ьет Жа|'{ег і[1 Ьег
„ЙогЬ'ап^ВогЬ'іїатрі". Шіапфтаї Ьаиегі Ьіе|ез Кіпдегі, Ьеі Ьет
[іф Ьіе ІВооіе іт ХаП апеіпапЬег оогЬеі[фіеЬеп гоіе з
гоеф(е!пЬ оог(Іо^епЬе Ш?а{фіпеп!о1Ьеп, Ьіб іп Ьаз
28епп еіпе ЗКаІІп|фа|і {о 1)египІегде{іїтр|і \\і, Ьа^ }іе піфі те!)г
Зи|аттепгиЬегі, (опЬегп (еЬег |йг |іф агЬеіІеі, Ьапп „(аіи ііе
аизеіпапЬег".

ЗО

Віє Вспеппипд Ьес <ВооІз6е(а£ипд (о(Не оегаппі (еіп. ЗМе еіп=
ІКиЬесес 1)а6еп Яїиттесп, Ьіе оот „58ид" аиз, шо Ьег

„Видтапп", а((о „51г. 1", (іі}1, дегефпеї юегЬеп. Зт ЗЗіесес гоаге
а((о Ьег (одепаппіс „бфіадтапп", Ьег Ьеп ©фіад апдіоі, „51с. 4"
5Ваз Ьег „біеиегтапп" і[1, (оіііе іеЬес гоі[(еп, Ьаз (аді (а [фоп (еіп
91ате. ШІесЬіпдз ()аі Ьег Єіеиестаїт іт ІЯиЬесіасдоп пеЬеп
(еіпет 1)о((а'І)ідеп Зіатеп поф тапфе апЬеге юепідег НеЬІіфе 23е=
Зеіфпипд ЬеСоттеп, ипЬ Ьаз Ье[опЬесз аиз 'Лпіо^ Ьес ипоесзеф=
Нфеп ХаІ(афе, Ьа^ ег (іф „оес[1еиесп" Гапп. І)ег ©Іеиестапп
Ьаг( аиф сіп аІІЬесез 53ооІ піфі „Ье1)іпі)есп", і!)т о!)пе „Пасе
ІУіфсипа," іпз 2Ва((ес [а!)сеп. Яіасе діфсипд \)еі$і згоеі ЙооІз=
Іапдеп (^Вооїзіапде і[1 Ьаз о[(ізіеЦс Сапдепта^ Ьег !КиЬегес).
,До(1і(іоп" і(1 Ьа, гості }гоеі 85ооІе іт Зїеппеп іпеіпапЬесдесаІеп,
ипЬ Ьаз (отті теі[1епз Ьа^ес, Ьар еіп ©Іеиестапп Ьаз 25оо( Ьез
апЬесеп „апде(аї)сеп" 1)аі.

Ш>((оррсп -- аиг Ьег ЄІІ'еЛе т І І ) Ч І І с І І ЄФІпдІІшпп — пііі* Ьеп ЄфТов ап
ЯПсіпппІІй — сіп Яосі дс1)1 о^пс Є ф І а й л П І І І — 'Зіадаї)! Ьеі' бфіпде, Ьіе

йсйчес НЬсг Ьіе бІсеЛс іп еіпсг ЗКіІшІс йс^одсп шсгЬеч
^Іи(Іоитсп — сіп Зїооі ас^ аи Ьо5 6фтсі^ша[(ег — Яіе(ш«[|"ег еіпез

аІІЬеге 1)січт ЗЗооІс-5, уоп Ьеп оогано(аІ)ГспЬен

паф Ьсг йанде Ье5 фооіев офІІІЬоо! — їїооі оіщс ^(изісаег тії
$НІ<ї — брі^с Ьсо ЗЗооїсо ФоПеп ап? Ьет ^їогЬ
ЯоШ|іоп — 3»ГптІІІсІІ((о(і 5иіЙ — Йіпег
ЙВгрсгагЬсіІ — Яогрег[)аІЬІпа ЄГІІНЬооі — 35орре(гиЬсгЬоо(
*ісіпеіі(іоо1 — іеЬег Жапн сіп ЯІІЬсг біпгі — "ЛЬїоЬП
^ І о І І П й — Ьсшсйїіфег 5і^ Ьсі 9ІЄІІН- ЄІсттЬгеН — ап іЬт рІІЬ Ьіе їуіійе

Ьооїеі аІІйсГФІшКі
ЗіиЬсппа[с1)іпе — дпг ІІЬІІІІй ащ Ьет Тгаіпег — Цсїіі'сг

ЗЧ'осїспеп й&йіїсІ'агЬеіі — ЙінГай к п Ь ФІ

(£іп рааг ЗВогІе Ьез Йапи(рог(в іггііфїегп іп Ьіе
ГапаЬі(фег ЗпЬіапег ипЬ Ьіе епЬІо(еп (ЕІ5[е1Ьег Ьег (ЕзПтое ()іпеіп,
іп Ьаз (Шіе 2)аІ)іпдІеі(еп Ьег ЗЧіпЬепсапоез ипЬ фге гоадЬа((ідеп
©ріеіс тіі Ьеп ©ІгиЬеІп до(ЬІ)аШдег ®еЬігдз[Ій((е.
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(їапое = „іїапи" і(1 Ьіе Жезеіфпипд (ііг згоеі <8ооІ5даІІипдеп,
|"ііг Ьеп „ЯаіаГ, Ьег Ьів аи( еіпе „бі^іиіе" деЬеаЧ і(1, ипЬ аиф |ііг
Ьаб опепе, їапаЬііфе ЯЧІпи, Ьа5 „ЙапаЬіег" депаппі гоігЬ. беіпе
Иг[огт і{1 Ьег „ЄіпЬаит" Ьег ЗпЬіапег, Ьег піфіг апЬегез шаг,
аіе еіп аивдеІ)бІ)(Іег *8аит(1атт. 'Вегоеді гоігЬ Ьаз ЗЗооІ Ьигф
Ьіе „іраЬЬеІб", іп Ьег Догт Ьез „(£іпЬ(аіі* ипЬ ЗЗорреІраЬЬеІе".
Жогаи( аЬег піфі ДпЬіапег ипЬ ©о!Ь(ифег деіоттеп гоагеп,
Ьагащ оег[іе! топ ат Зпп. Шіап Гоп(ігиіегіе Ьа& злі|аттеп1ед*
Ьаге ипЬ Іеіфі [огІзи(фа((епЬе „ЗаНЬооГ. Хефпі(фе аибЬгйсСе
Ьеіт фІаЬЬеЬІ І>ег|'{еЬІ )еЬег, Ьет Ьіе ЗіиЬег(ргафе еіпідегта^еп
еіпдедапдеп і(1: -„ІНІгфзид" (Ьез *43аЬЬе1з Ьигф Ьа* *Ша([ег),
„©фГаазсфІ", „6*аг(", „йпЬІригі". ЗВіе Ьеіт КиЬепІ, дШ |иг

Ьіе аііе Везеіфттд „ЗїедаНа". ї)ег ба^гег іп *>ег
і|І Ьег „Ігаіпіпдбтапп". 9}еЬеп Ьіе(еп біетепіеп іп

Ьег іїапиіргафе діЬ( Є5 поф Ьеп Загдоп Ьег „Зип(іідеп", Ьіе аІ5
феггеп йЬег ЗВеНег, ЗВіпЬ ипЬ ©оппе ііЬег Ьіе ВІЩе діеііеп, аи&
Ьег егоідеп теп(ф!іфеп ©еЬп(ифі паф Ьет 'Йе[геі((еіп аи[ Ьеп

'

з Лосі тії ЄОДІиІс
5Воо(

фаЬЬсІ Уо?(с1 дит •
йоп йі'5 -Вооїс-з

іепеп о!І)трі(феп Зе"е"- '" Ьепеп Ьіе ,ДипЬідеп" ІІ)еЬапег
аіз Ьіе ЗЛеі|іег Ье& ІНіпдГатр^б даііеп, Ці (еІЬ}іоег(*апЬІіф піфій іп
Ьіе ©ргафе Ьег !Кіпдег еіпдедопдеп. ИпЬ гоепп аиф еіптаї 5йг[*еп
ипЬ Йбпіде (іоїд ЬагаІІ| гоогеп, дго^е !КіпдІатр[ег зи [еіп, ез (ат
еіпе Зеіі, гоо |іф ї)о( ІтЬ ЗіоІІ ооііег ЗЗегафіипд иоп Ьег ип=
а,е(ф1афІеп !Каи}Гнп(1 аЬгоапЬіеп. (їг(4 (раі епІгоіІеНе (іф Ьапп
гоіеЬег Ьег Ьеиііде !Кіпдїатр[, Ьег ипіег Ьег (Гтгоігїипд Ьег 9гап=
ЗОІеп аиф аіе 4ЙоЬеп?атр( де}іі()гі гоигЬе, Ьепп (гіфег |фоп еіптаї
І)аМе. тап іп Ьег *]3гооепсе Ьеп „2ВйІ}Гатр{", еіп (ниіпйіїідег
(9е|еф* ат ЙоЬеп, ЬеІгіеЬеп.

Ит Ьіе іКіпдсгІргафс ,)и оегЦеЬеп, ти|5 тап зиегі* еіппю! Ьеп
ЦпІег(фіеЬ згоііфеп Ьет „дгіефі(ф=г6тііфеп ІКіпдІатр?" ипЬ Ьет
.Чатр} „іт (геіеп бііі" (еппеп. 58еі Ьет егЦеп деііеп пиг Ьіе
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нот бфеііеі Ьіз зиг $)іі((е, Ьеіт Ге^іеп |іпЬ а(Іе ©гі^с егіаибі. Ве.
Ьет аие Зарап ((аттепЬеп „Оіи=3іі{и" (іпЬ аиф Ьіе [фтегз=

©гі^е, гоіе „35егЬге1)еп Ьег ШеГеп!е" ипЬ „ЗВйгдеп",

Шегипдеп гоігЬ ан( Ьег „ШіаНе", Ьіе тіпЬе^епе зе^п Зепііте*ег
ЬіД {еіп ти^, {о Ьа^ гоіг піф( а(1зи 1>е{(ід ,}и ег{фгесїеп Ьгаифеп,
гоепп Ьіе Йбгрег аи{ Ьіе(е ЗКаЙе {аи{еп, аіе {ойіеп Ьигф {оіфе
Же^апЬІипд Йеіі) ІтЬ бееіе [ііг іттег оопеіпапЬег деій^ гоегЬеп.
„ЯІІ^ег^аШ Ьег ЗЛаІіе" гоігЬ піф(5 апегСаппІ. 5)ег ІКіпдег ігаді
„Хгі(оі" ипЬ „!КіпдІ)о{е". 11т піфі аи{ Ьіе „бфииегп з« їоттеп"
(Ьагит де()і ео пп'тііф Ьсіт Зііпдеп), тафеп Ьіе іКіпдег „Ьіе
ЇВгйсГе". біе Іедеп Ьеп Кбгрег гіфіід гоіе еіпе ЖгйсГе, Ьіе беі Ьет
Йбппег {а [фбп де{фгоипдеп (еіп їапп, юіе гоефі Ьіе ЇКіаІіоЬгікі'е
Ьег егоідеп 2Ва{(ег{іаЬ(.

ЗВег (іф аіб Кіпд{атр(Ье(ифег ипіег Ьеп еіпзеїпеп ®гі((еп айв»
Геппі, Ьег де^бгі (фоп зиг ©етеіпЬе. Х)а (іпЬ Ьіе „ип(егдгі((е иоп
погп ипЬ ооп §іпіеп", Ьіе \а ат теі((еп аидеп(а((гд (іпЬ. „Віє
іїор(дгі({е", ипЬ (фііе^ііф Ьіе ,Дгтдгі((е".

Т>іе ( о д е п а п п і е „Йгагоа^е", Ьеі Ьег Ьес Шїюе Ьет Ч?а((іоеп Ьеп
паф 21п(іфі Ье5 агдіоіеп Зи(фаиеГ5 гедеігефі аЬзиЬге^еп

деЬеп», дібі ез пиг беі Ьеп 58епІ(5гіпдегп. Юадедеп Щ Ьег „2(иб=
1)е6ег", беі Ьет Ьег ©едпег гоіе еіпе Йа{4 аиз (еіпег Саде І)егаи5=
де))оЬеп гоігЬ, аиф беі Ьеп Шпаїеигеп іт Єфгоапд. <5еІ)г Сгіедегі(ф
деЬІ ез Ьеіт „6фиНег[фгоипд аиз Ьет БІапЬ" з», Ьепп Ьег 21п=
дгеі(ег зіеЬІ (еіпеп ©едпег ат 2(гт Ьигф Ьіе Йи{1 ііЬег Ьіе Єфиііег,
а(5 об сіп ШІІфІгаЬ іт ©апд (еі.

Шіап Ьеп П ап Ьеп аКеп 6ееІ)еІЬеп аи( Ьет Іга(аІдаг=^(аЙ,
гоепп (іф Ьіе Йеппег Ьез „6іапЬ= ипЬ !8оЬепїатр(е5' тії 6е(оп=
Ьегет Єгп(1 оот „і)аІЬпе((оп" ипЬ Ьет ,Д)орре(пеІ(оп" егза^іеп.
2)іе ©гі((с гоегЬеп ооп Ї)іп1еп апде(е^і, ипЬ Йор( ипЬ і)а(5, ііЬег=
1>аирІ Ьег дапзе ЗИапп, дегаїеп ЬаЬеі іп еіпе 6б(е 3°"9е- (° Ьа&
Ьаз ®«{іфІ Ьег 93еІго((епеп еіпе дго&е Віїїегпіз оегга'І. Жеіт
„2Ігт(аЦдгі({ аиз Ьет ©ІапЬ" (ифі тап еЬеп(аЙ5 Ьеп оЬег!>а1Ь Ьее
21ггп5 де(е(|еНсп ©едпег йЬсг Ьіе і̂і(1« зи зіеІ)еп. Ии(гедепЬ і({ аиф
((еіз Ьег ,,^іі(1(фгоипд", Ьс(опЬеге гоепп ЬаЬеі еіп Йоіо^ іібег Ьіе
#й(1е аи( Ьеп ВоЬеп гоігЬеІі. Веіт „91ао?еп1)еЬе(" гоіеЬегит (іе()(
ез аиз, аіз даЬе ез пиг еіпе ЯПбдІіфСсіІ, Н>т зи епІде(;еп, патііф

33



Ьіе, (іф Ьеп Йор( 1>сгоі|ф аЬгеі(зеп ДІЇ ІоИеп. ©ап,з ії&егга[фепЬ ІІпЬ
еіпЬгиа*вІ>оІ1 (йг Ьсп Йаіеп !оіпіп1 еіп ріб^ііфсг „'2ІгтЬигф,5ид от
ЖоЬсп", сіп фсЬеІдгіК, ті* Ьст Ьег ©едпег ит (еіпе Ййпд$аф(с
деЬгеЬД гоігЬ. ©го&сб (£фо Ьеі Ьсп ЗиІФаІ1егп' гості Ьвіт ВоЬеп=
!атр| еіп ЬеЬгапдІег іКіпдег Ьигф „(сШіфеп Йпігсі^еґ' Ьеп пт
ІІІгт де[е((еИеп ©сдпег [еііііф аи| Ьіс бфиііегп діеі)і. Ііе|св ЗШ=
ІсіЬ тії Ьст 5$еІго[|епеп ЗІеЬД Ьеп !Шф((афІеиІеп Ьсі Ьет „21гт=
|фІй[)еІ" Ьигф Ьіе фегзеп, Ьепп (іе теіпеп, Ьсі Ьег д с т и К і а т е п
3)ге1)ипд Ье§ ЗІгт*, Ьег (фііе&ііф аиф Ьег Йсігрег Ье* Йпдедгі^епсп
(оїдеп пш&, (еіеп 5)аиІ ипЬ Йїюфеп іп ©е|'аІ)Г. ЗІЬег !Ніпдег }іпЬ )а
ігаіпіегіе ©рогізісійс ипЬ !бппсп (фоп сігоое иегігадеп.

2)аз гоог пиг еіпс 21и5гоа1)1 иоп ©гіЦеп; е« діЬ» поф оісіс, ипЬ
йог аііеп Ніпдеп і|1 Ьіс ЗДегЬіпЬипд соп сіп^сіпсп вгіЦеп тодііф.
2)а5и (>аі тап поф ,,©резіо1дгі[[с", ит ЬегепігоШсп аііеіп топфсг
5!Яеі[іег ипЬ Жс1(тсі}(сг іп Ьіе ЄгоідСеіі Ьег ЗНвМе сіпдедапдеп і(і.

38еіт 5геі[ііІгіпдеп ипЬ Ьст Зіи=ЗіІ[и діЬ» е$ еіпе Ьс|опЬсге
ХефІІіІ ипЬ Ьатії аиф Ьс(опЬегс ЗйгЬипдеп Ьег бргафс.
^ІиобсЬсг — $офІ)сЬ(п Ьс* (йсіщсгв ЧКпНс — «ч)ІцчЧ'І«(і і>сї ДіІІскг

Ьигф ІІІІІ?пП"пІ >ов ЯогрсІ-5 •ИіІІяІаІІІрїггясІ — ОїймІІІи), наф і>с>'
-ЛойсиГптрї — сіпсг Ь«г ОкйІІИ' і[1 Іц'пііпіпі имг&

ЛІІ «оЬсІІ п яопйси 6фІІ»сг(ІР« - юси її (Йсписг п»г Ьи-
СаІсЬ-а5-саІсЬ-сап — ^гсІрІИашрІ, бфІІКсгп яеЬгоф» тісЬ

ВсшІфІвІІа^т — ишітикв поф
Когрсгясшіфі бролічіягіі і -- иои пііст

91і„вГаІІІрГ - еі«спв

9ІІІІЯСІІ, боі Ьсш Ічіг №гЩг йот КоиМеие — ІІЬсгшиг?
6<1)сі»сІ Ьі» лин йіігісі йсііс» @ІанЬ(«ІІІр(-9ііІІясІІ — дасіні Ьсійс

-іп" — иті<і|(пі і
(Ір5 Опчіпггз Ішісг (їсийгпшоїіс — №гі(( НЬсг

ЙІПІІ

Віє бргофе Ьег ІНіпдег ипЬ ©егоіффсЬег і{», о(тпрі(ф деЬафі,
сіпе дго^е бргафс, Ьепп піф4 оіеіе ©рогіб^госіде ^аЬеп Ьет ЙапЬ
іп ОІцтріа [о оіе( (ї()геп деЬгафї, юіе Ьіе Ьгаоеп Ьси*|феп
бфгоегафіеісп.
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£»іе 91атеп Ьсг дфіегі[(еп [4агГеп Шїаппег, юіе Ьіе ооп 2ІЬз ипЬ
біецгег, гоапЬегп діеіф Ьепсп ооп оег(фюипЬепеп Іііапеп Ьигф
Ьіе Ьеи([фс 6рпгІде(фіфіс. 2Ваз тафеп пип Ьіс[е [ІагГеп ЗЛаппег?
біе „ЬгйеГеп", (іе „гсі^еп", |іе „Цо^еп".

„ЙгіісГеп" деІ)і іп згосі 216{фпШеп оог {іф, зисг^і Сотт( Ьаг
©егоіфі: оот ІВоЬеп Ьигф Гигзе ЗЗсгоедипд (|одспаппіе5 ит[е(}сп)
аи| Ьіс 2>ги((, Ьапп тігЬ се Іапд(ат 1)офдеЬгііЛі.

,Деі^еп": 9ЛІІ еіпст ІКисІ гоігЬ Ьаз ©ешіфі оот ЙоЬеп о!)пе
ІсЬеп 2їи[спфа1і ^иг і)оф((гссїе дсгі|"(еп. ВаЬеі ти)5 Ьег
гоіе Ьіе дафГеи(е [адеп, „ипісг Ьа8 ©егоіфі [ргіпдеп", Ьаг
піф( пиг Ьіс Йга^І Ьеб і)офгсі6еп5, (опЬегп аиф Ьіс ЙогрегІефпіС
гоіг{еп Іа((сп.

п": Вав ©сгоіфі гоігЬ іп 8ги[1()бІ)с итдс[е^1 ипЬ Ьапп

Жіг ^аЬеп пиг Ьіс 'еістепіагеп ИизЬгіісГс аиз Ьсг Іітдапдз*
(ргафе Ьсг [іагГеп ЗКаппсг аи^де^йІ)г4, аЬег аиф Ьіе Ь,аЬеп і^гс
Ье(опЬеге !НеЬегоеі(е. Нт [іс геппспзиіегпсп, [оіііеп Ьіе брогізіеиіе
рф оіеі ІпсІ)г тіі Ьіе|'еп „біаггеп" Ьеіфа'Цідеп, а(5 С5 де(фіс()г, (о
юіе гоіг ез фпеп еідепШф а(е Ьсп [Іеіеп ©егоіппегп доІЬепег
01І)тріатсЬаі11еп (фиІЬід [іпЬ.

Ьог (йсшіфіс — ІоняГатсз біопсії — тії (игдос Жсшсатщ Лін
йофйпіііеіі пай) сг^оіді-'т (иі'дсп 6оф(Ц-«іс Ьгтяен, оогікі Кт-
1ІпІ(с(ІсІІ лиг фгіі^і . (с^імі
сі^си — ірофгсі&еи тії сіїичп ІЙий
оот Войсп Ьіе диг 6огі)((гос(г

Іигпеп і}Г игЬсиі(ф, воп ©иіз 9ЙиМ)5 ипЬ ЗгіеЬгіф ЙиЬюід
Їіа1)п айв Ьег (Еідепагі ипЬ |йг Ьіе ОЕідепагі Ьее Ьеи4(феп 9Леп|феп
ег|оппеп ипЬ сггатр[4, ипЬ (о [іпЬ аиф Ьае Непгеп ипЬ Ьав
бргефсп Ьеб Хигпега дап,5 Ьет феітаІЬоЬеп дІеіфдеюаф|еп.

25аб Іигпеп ат „©егаі" (іеі)( а(з гоіфгід[(е ипЬ аивЬги((ио(І[їс
Шгпсгі[фе йЬипд іт ЩогЬсгдгипЬ. 2І1з Ьав (фюегГІс ©егаі тії
Ьс[опЬегеп їііїїеп дії! Ьаз „^8(егЬ". „іВаггеп" і[і Ьаз ©ега* Ьег
•)юеі д[сіфІаи[епЬсп і)о!те. 25от Іигпоаіег За1)п (еІЬІ'І егЬафг
і[( Ьа? „ЇКссї". 25оп Ьсп І1а1іепі(феп Иг(і[геп (іпЬ Ьіе зюсі ап бсіїеп
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ЬапдепЬеп „ІКіпде" іібегпоттеп гоогЬеп. ЗВеі Ьеп 0(в,трі(феп
бріеіеп іп йегііп гоегЬеп „!ГОапп(фа(ІбІатр(е" ІтЬ „ЄіпзеЬ
Сйтр|е" (Ьіе -8едгі((е (іпЬ деіаи(ід) йЬег Ьіе ІКапд(оІде Ьег ІІІгпеп»
Ьсп 9ІаІіопеп епІ(феіЬсп. 2)ег оїі)трі(фе ,,(Щ{атр(" (е^І (іф айв
„*$(ІіфійЬипдеп" ипЬ „ЙйгіїЬипдеп" зи|аттеп.

ЙивегогЬепІІ іф за()(геіф |іпЬ Ьіе еіпзеїпеп ІІЬипдсп ам Ьсп
Йегаіеп, Ьегеп ЗДатеп гоіг еідепШф поф оот ©фиііигпеп №
гоепід((епб іп фгеп ©гипЬЬедгі(їеп Іеппеп (оШеп. ї)а і(1 Ьіе
,Де()ге" йЬег фаіб ипЬ 'Лйеїеп Ьез ?Р(егЬеб, Ьіе Ьоф |о еіп(аф ипЬ
деІфтеіЬід аиз(іеі)і ипЬ (о (фюег і(1. ЗеЬеб (Іеіпе Єріеі Ьег ЗНиб=
Іет |іс1)( пні її Ьеіт Іапд(атеп „5)еЬеп іп Ьеп фапЬ(ІапЬ". 5сін і((
аиф Ьіе де^ігесїіе Йіпіе Ьев Йбгреге, гоепп Ьег „21и{5фгоипд зиг
Яіе|еп|еІде от ІНей" ег(оІдІ. Вег (одепоппіе „©ій^ тіі |ог1=

Ягтеп" ап Ьеп 9ШІдеп оеггаї Ьіе браппипд оііег
. ЗЗег ,Лг«іе ОЬегіфІод" („<5аИо") ЬЬег даг Ьег „Ворреііе

їгг іс ІіЬегІфІад" {іпЬ {фшіегіде ЗІЬдапде. йігіс еіиЬпІгГвооІІе
8еЩипд ЦІ Ьіе „І)оІ)е Йи|ігоІІе" ат Ваггеп, Ьеі Ьег Ьег Іигпег
1)оф йЬег Ьет ®ега! ІфшеЬі ипЬ еіпе дапде 2>ге1)ипд ит Ьіе
Зігеііепаф(е аив(ііі)гі ипЬ |іфег іп Ьеп бій^ зигіШоттІ.

ЇІіе дап^е ииде^типдепе ЗгеиЬе Ьез оот ЗІІІІад Ье^геііеп 9)1еп=
(феп Ііеді іт „їВоЬепіигпеп", Ьаб аііе Ш?бд1іф!еі*еп зи іоііеп ипЬ
(іф ЬаЬеі зи епііраппеп діЬі. І)сІ5 ВоЬепіигпеп Гаїт Ьів з« І'Г'
Ііаипііфеп 8еі|іипдеп де(іеідегІ юегЬеп. *21иф ()іег діЬі ее Ьеп
„ІЇЬегіфІад" ипЬ Ьаг гіфііде „!КаЬ(фІадеп", Ьаз бргіпдеп „йЬег
Ьіе (теп(фііфеп) ЙбЛе", ап Ьет юіг іп Ьег ©фиіе ип|еге Зг«иЬе
де()аЬі І)оЬсп.

Яиф Ьіе „ЗгеіііЬипдеп" (Ьег 58едгі}{ ап |іф \\і деіаи(ід) Ьіепеп
|еІ)г Ьет Йбгрег(фиІипд. Хигпегі|фе ЗгеіиЬипдеп (іпЬ ІпиїІІт
діііііде 86грегегзіеІ)ипд, гоіе зит Жеі|ріеІ Ьіе „біапЬгоааде". 2Іиф
Ьег „ипІегагт^апЬ", еіп біапЬ аи( Ьеп ипіегаппеп, \\і еіпз Ьег
оіеіеп Жеііріеіе Ьо^йг, Ьа& Ьіе ЦгеійЬипдеп дго^іе ЙогрегЬе1>егг=
Іфипд (огЬегп.
"ВоЬгпІиспсп — Йог))(ги6ипв(» ои( ЙІІгІІЬиІІа — Йімінй ппф (гсісг ЗВаЬІ

Ьст *оЬ(ІІ дапиіі(фо(»в(йшр(е — ти і>іс Йсі-
еіІМсГГашріс — Ьсі Ьсисн ісЬсг ?іи (ітів Ьег ЗМапп[<і)а?» Ігігі) псшсгіс»

Л* («ті ті» вгшсгіеі юіІЬ 1>ІІіфНІЬІиІ9 -ооїйсГфгі
ЛГІміШІицкп — НІ)г(Юїії1)ІІ(ІииІ оЬІК

(бсгйіс
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ї)іе ЙеіфіафІеНІ ІтІеНфеіЬеІ (іф »ог аііет воп Ьеп Йатр(=
(ріеіеп ЬаЬигф, Ьаб Ьіе егзіеііеп ЄгдеЬІІі[(е зоІ)(епІпайід Ьигф $е\*
Іеп ипЬ СЕпІ[егпипдеп дспаи ег[а&* гоегЬеп Гбнпеп. ©іе і(4 іт
оі і іп Ї1)гег о1і)ітірі(феп Єфбріег еіп (е(11іфет брогі, ипЬ Ьа1)ег ЦІ
іІ)ге бргафс, (оюеіі (іе йЬег Ьіе ©іаЬіопе (фюіпді, аиф еіпе оіппі'
рі(фе, деігадепе.

Івсг (іф іп Ьіе (Бргафе Ьег Цеіф(аІІ)Іе(і ї І ) і І І е і п І е Ь е п юі(1, ший
(іф вогег(1 тії Ьет Саи( Ье(фа(іідеп.

Єб діЬі „дІафІаиГ ооп 100 Ьіз 42000 Шіеіег („ЧКагаН)оп"--
(ІгеЛе) ипЬ „і)йгЬепІаи(" (Йаи( тіі і)іпЬегпі((еп, фйгЬеп). Вази
діЬі еб Ьаз „2ВеЙде()еп". ї)ег 2ІЬ{аи[ ег(оІді ап Ьеп „біагіріа^еп".
Зи Ьеп (игзеп ©ігейеп дгаЬеп (іф Ьіе Йаи(ег „біагіїбфег" іп Ьіе
*Ва1)п. Віє ЗЗегіеіІипд Ьег біагіріа^е ег(о!ді Ьигф „21и5Іо(ипд".
Зіеі аЬде(іес!*ег ЗЗа^п діЬі ее „ЗппепЬа()п" (паф Ьег Ч?Іайтіііе І)іп)
ипЬ „2Іи6еп6аІ)п". Єб і(і вегиоіеп, Ьеп ©едпег аи( Ьег 58а()п зи
„(фпеіЬеп" (І1)п Ьигф Йгеизеп зи ЬеІ)іпЬегп). їВеі Ьеп Ійгзегеп
оігейеп ^аі тап, ит Ьіе (£пі|феіЬипд 1>егЬеізи(йІ)геп: „23ог1аи(е",
„Зк>і(фепІйи(е" ІтЬ „Є)ІЬ[йи[е", 2Іт СпЬе Ьег ЄігесГе \\і Ьаб
„З'еІЬапЬ".

Віє ЙтпМаде Ьеб диіеп Йаи(епв і(1 Ьег „6Ж". &т гіфіеі (іф
Ішф Ьег 6*ге(їе. 2)ег ,Дгеі(НІ" гоігЬ паф 23ег(а((еп Ьег „6іаг4=
Ібфег" апдегоапЬі, ит Ьеп Йбгрег іп „бфтипд" зи Ьгіпдеп, шаі)-
гепЬ Ьег гаитдгеі(епЬе „5фгеіі(1іГ аи( аііеп ©ігеЙеп ипіегшедб
апдешапЬі гоігЬ.

„Йигз(Ігесїеи(аи[" Ьіб зи 400 ЗКеіег. („бргіпіег" діеіф Йигз=
(<гесГепІаи(ег.) СЕг гоігЬ вогЬегеііеі Ьигф Ьав „ЯоттапЬо" Ьеб
„біагіегб" ипЬ Ьедіппі Іпіі Ьет „ЄіагЦфи^". „ЗеІ)1(4агі" (тіі
'ВіеЬегІ)о(ипд) гоепп еіпег зи (гй^ юеддедапдеп оЬег „іп Ьеп

1)іпеіп" де(1агіе4 і(1. „бригі" (аиф Ьеі Ьеп {игзеп бігегїеп)
Ьег (га(іоо1Іе „6ф1и^Іаи(" оог Ьет 3'*'- „2$ги(1=ап=2$ги(і=

(", гоепп зп>еі оЬег те!)г Йаи(ег іп Ьеп еп((феіЬепЬеп Зіидеп-
Ь1і(Геп аи( еіпег ^б^е Педеп.

ї)іе „$е\іпеі)тег" „(іорреп" Ьеп Саи(, (іе пе^теп тіі Ьег ©Іорр=
и!)г Ьіе 3«'* оЬ.
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2>ег 100=Щ}егег[аи[ гоігЬ теі(1епг пиг аи( Ьег дегаЬеп *ВаІ)п
деІаи[еп, оеіт 200*Ш!еіегІаи( де!)1 е& (фоп іп Ьіе „Йигое". 23еі
фт Ьаг( аиф ат 21п(ппд піф( „деЬиттеїі", Ьае 1)еі&4 Іапд(атег
де!аи(еп гоегЬеп.

Жепп гоіг Ьіе фбф(іІеі(іипд" („ІКегогЬ") гоегіеп, Ьапп і{4 оіе(=
Іеіф( Ьег 400=ТОеіегІаи( Ьіе £)агге(іе ,Д$гй(ипд" („Щурііп"). ЇВеі
фт (е!)еп гоіг (фоп Иагег Ьеп „Яатр( ит Ьіе ^о(Шоп", ит Ьіе
9\еіІ)еп(о1де іт Зіеппеп. феиіе гоігЬ Ьег 400=ЗЯеІегіаи( аІіегЬіпда
(фоп ооІІСоттеп „де(ргіпІег", ооп 2Гп(апд зи (ЕиЬе тії ооііег

де[аи(еп.

„ЗКШеІЦгесГепІаиг": 800 ЗЙеІег, 1000 ЗКеіег, 1500 «Шеіег.

Йеіт ШШІеІ(Ігеа°епІаиг (ріеіі (фоп Ьіе „Саи^аМГ еіпе дго^е
. Йеіт ШІіііеІ(1гес{епІаи( діЬі Є5 аиф (фоп Ьеп „Іо*еп *рипЙ"

(ЙидеІіЬІісГ, іп Ьет Ьіе Й'га^іе пафдеЬеп гооїіеп).

„Сапд^геЛепІаиГ': 3000 Шіеіег, 5000 ЗКеіег, 10000 2Йе*ег.
ТОагаі()оп(аи(. Вег 8аи( еіпег Ю?апп(фа(і, Ьеі Ьет еіп Йаіцег
паф еіпег Ье(іітт1еп ©ігегіе тії Ьет паф[іеп гоеф(еИ, і(і Ьег
„ЄІа^еІІаиІ". 2ег Жеф(е( 1?еі{з* „ІІЬегдаЬе", юеіі ЬаЬеі Ьег
бІа[(е(=„©іаЬ" ііЬегдеЬеп гоігЬ. ІВеі Ьес ІІЬегдаЬе Ьаг( еіпе
„Шіагїе", еіп ЗеіФсп аи( Ьет ІВоЬеп піфі йЬег[фгііїеп гоегЬеп.

ІІЬегдаЬе ефіді „2)і5диаІі|і!аііоп".

„2Веіі(ргіпдеп" гоігЬ ооп Ьет ооп Ьег (їг&е піф( аЬде=
І)оЬепеп „бргипдЬаїГеп" аЬде(ргипдеп. (Еб діЬі ац^егЬет ,,і)оф'
(ргипд", „ї)геі(ргипд" (еіп де(а()СІіфе ІІЬипд, Ьеі Ьег (іф Ьег
бргіпдег іттег тіеЬег аи( еіпет 58еіп (огфіІ(0 ипЬ ,,©1аЬ1)оф=
(ргипд".

2)ег і)оф(ргипд ефіді ІіЬег Ьіе „Йаі4е". „їефпі(ф" ипіесіфеі--
Ьеп (іф Ьабеі Ьіе еіпдеіпеп ©ргіпдег о(ІтаІ5 гое(еп1Нф. ©о Геппі
тап еіпеп „Коїіегіргипд", еіпеп ,,©фперрег)ргипд" и(го.

Веіт „2Вег(еп" ипЬ „©Іореп" тир Ьег Ш^іеі Ьіпіег Ьег „ЇШагЬ
Ппіе" оЬег іппег!)аІЬ Ьез „Йгеііег" ЬІеіЬеп, иоп гоо аиз Ьег Жиг(
оЬег ©іо^ еф(д{. (Йе(*о^еп гоігЬ Ьіе „Йидеї", Ьіе 14К ^(ипй
гоіеді. іВеіт ЙидеІ|Іо(зеп ипЬ (еіпег £сі({ипдб(*сідегипд (ріеі іе Ьіе
(одепапміе „16=ІШе1егдгепзе", Ьіе тап еіптаї (йг ипеггеіфЬаг
1)іе1і, еіпе дгоре
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І)ег „бреег", Ье((еп ЗВІІгі еіпет аПдегтапі(феп, погЬі(феп
Йгіедб(ріе1 епі(ргіфг, і(і 2,60 ЗДеІег Іапд ипЬ гоіеді 800 ©гатт.

Зіоф даііз ооп Ьег 1)оІ)еп 5е(І(іфгеіі ОІцтріав итгаи[фІ і(і
Ьег игаНе 5Йиг( тії Ьет „ї>і&ги&", гоаІ)гепЬ Ьае „фаттеггоефп"
(еіпе Іе^іеп ОиеИеп іт дегтапі(феп ІШпфоб І)аі. ХІ)ог шаг Ьег
п(іе ©оіі Ьее фаттегб, Ьіе псиеп ©бііег і)іе(ег таппІіф(<еп
Йга[ІргоЬе (іпЬ Ьіе ЗгІйпЬег.

Зіаф Ьет ЇЗогЬіІЬ Ьег дгіефі(феп ШїеІ)г!атр(с і(і Ьег тоЬегпе
о(тт»рі(фе ,^ЗеІ)пгатр(" (Йатр( іп 10 (рогіїіфеп їргй(ипдеп)
де(фа((еп гоогЬеп. „©егоегіеі" гоігЬ паф ^?ип!іеп, Ьаз 1)еі^і Ьіе
Зе|і({е1Іипд Ье5 ©іедегб ег(о(дІ (о, Ьа^ Ьіе (ііг Ьіе еіпзеїнеп Сеі=
(Іипдеп (еі(де(е^1еп *рііпгіе ,}и(пттепдеза()(і гоегЬеп.

ї)ег ©оІЬаІ (оіі (еіпе (рогНіфе (Еідпипд іп Ьет ооп Ьет
5ф6р(ег Ьег ОІптрі(феп ©ріеїе, 'вагон ооп (їоиЬегНп, егЬафгеп
тоЬегпеп „5йп(гатр(" оегоеі(еп. 3й (еіпеп ^гіі(ипдеп заг^Іеп
їКеігеп, Зефіеп, 'їріііоіепіфіе^еп, ©фгоіттеп, Оиег(е(ЬеіпІаи(еп.

2)09 [рогШфе „©е^п" і(і іп (ЕпдІапЬ [еІ)г оегбгеііеі. Кег Йаіе
$аі Ьагап оогег(4 пиг (еіпе дго^е ЗгеиЬе ипо Юіг5 егр (тідіит
Ьа1)іпіегїоттеп, гоеіфе 2ВіІІепбІсі(4ипд Ьіе(ее ©еІ)еп оегіапді,
ипЬ поф [апй(атеї гоігЬ ег Ьа1)іп1ег?оттеп, гоег еіпгоапЬ(геі деі)*
ипЬ гоег еіпе (одепаппіе „Ііпгеіпе ©апдагі" (>аг, Ьаг §е\$і (аи(І,
ап(ІаН ,}и де!)еп.
;ЛЬ[пІ1с» — [фюафсї шсгЬсп $1ігЬпІІпи{ — Иан? тії фінЬстіЦт,
•ЛІІІпн( — дат Єрпіпя ипЬ 9ВІІг( $іісЬсп

сгдсгіф. ЙигіЦгсс(сІиаІІ( — Ьіе ,иі 400 ЗЯеІсг

«ппйргссїиііоиі — пЬ »КЮ Шсісг
і)сг біагі- їІ)1ага1І)ОІІЇогІї — І)і|Іогі[фґг ііаіії

ііЬсг 422ІК) аИсІсг
ІСП-рднпя аіісіїс — дсжсіпі і(» сІІяЩФс

Соипігу — ОисІ'їсІЬсіІІІаІІЇ йіі'іф 1ІШ9 Зіісісг

аМіНсТ[1гсс(снІаи? — Ьій 15(Ю

ОвЬоІ'ІІІсфпії — оргипд(ііІ паф Іїог-
ИпізЬ — Єпй(чшрі ЬіІЬ Ьсй •Яиісіііаиггв ОіЬопІ

Діпиі[фс -РІщТадг — і і і к і с і і Ьсз Йііг- РепІа*Ь1оп — йгісфі[фс[ ^ і і і і т ' а і п і ) ? -
рсїз паф (іппЦфгп 2с()гсн ЗіогЬіІЬ Ьсз о1І)ІІІрі(фсн Зеї)»'

Ріі — (сі'іід, іт біічіс пон ііі 5огш їотрїсз
(сіп ЖсСогЬ -

бажиісг — ЯІІдгІ он йеііс шіі ®гі?( КизЬ — гп[фсг
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иишіиспі
Сапіег —



— Іч і( бппЬ

огііїиіе, Зи'іЙІК"1<і1'Н'< СпІЬІ«и{е —
Ьеі еп*[рге<І|еІІЬег Їсі1нс1)шегдаї)(

— «ЬШ(сІІ ЬІ-і ЄІи((сІ1аиі

6(агНЬ<Ьсг — фЩвІшИсІ Ьсіш ЧІЬ-
Іа\І[

біог(ріпі) — -Шешг
Теат — ЗНашІГфпіі
їгаітнй — і*огЬегсіІІшсІ ін іїсгЬін-

Ьшія тії (рогІйеїсфЧогіісЬспзшеііс
иьогюефкі» ІІЬсгГфгсіІси Ьсг

•ДВе<і)Ге(нтг(е

Ьсн Яант, іп Ьет ЬсітбІаисПощ"
Ьег 61а((еІ(ІаЬ іІЬосяеЬеи гоесіюі
пгай

ЗВигїІсгіа — оЬдсІ'ІесІІеІ- ні'еііз Ьсіїн
Ф>сі'теи нпЬ біо^еи

ЗсНпейтог — 3'і"ІІс([ег т і ї 6Юрр-
иЬгси

2)ег ЬеиІ(фе 6едеІ(Іид \\і аиб Ьег 6с()п(ифІ дегоогЬеп, Ьіе Ьіе
ЬеІІМфеп Й'гіедв^іедег ті( іп Ьіе ̂ еітаі депоттеп 1>аЬеп, ипЬ Ьа=
(>ег Шпді аиф іп (еіпег бргафе Ьег Йаиі юіЬег, Ьег іт фог(і Ьег
дііедег іп іепеп Зе'^п аиК'Іапд, іп Ьепеп (іф Ьіе Ьеиііфе дііедегеі
еіп ешідеб ЮепСтаІ {е і̂е. ЦпЬ тіеЬег зіеІ)і Ьіе[е 1;агІе таппііфе
бргафе ЬеюиІ/ ои( Ьеп ^бї)еп Ьеиі[фег ©еЬігде ипЬ от бігапЬ
ЬеиІ|фег ЗМееге, Ьгобеп аи| Ьег 9і()оп, гоепп іп фгеп (ІШеп ХаГегп
еіп[ате Сіфгег апдеІ>еп, Ьіе Єргафе, гоіе тап (іе 'зи аііеп 3«''еп
ит Ьіе Садефиег де(іі(»гі 1;аг. Єіе зіе()1 Ьигф Ьіе (и(іідеп ®е=
(ргафе Ьез дІіедегабепЬз ипЬ рпЬеі (іф гоіеЬег іп Ьеп Іегпідеп
ЙісЬегп Ьеиі|фег 6едеІ{їіедег.

Юег „фапд[іагі" Ці Ь«г віагі ат 21ЬІ)апа ипіег еіп(афег *Ли5=
пи^ипд Ьев ©еІапЬез. ШИ Ьег Єп(гоіЛ(ипд Ьег ©едеІЦіедегеі
(фпеІИе піфі те^г іп аіїеп ЙаПеп Ьав ©итті(еіІ Ьіе ЗИаіфіпе
поп еіпет Вегд^апд іпз їаі. Зп Итегіса Сат аІ5 пеие ©ІагЬ
теІІ)оЬе Ьег „21иіо[ф(ерр" аи[, Ьеі Ьет еіп Йга^юадеп Ьае 81ид=
Зеид аи( еЬепет ©Іаггріай діеіф еіпет Вгафеп Ьоф[фІерр(. Зп
2)еиі(фІапЬ діпд тап Ьаті гоеііег ипЬ 1іе& Ьав бедеі^идзеид іп
Ьеп „6ф(ерр еіпез ШїоіогЦидзеидее" пе()теп.

Зт „Ии(гоіпЬ"={еШ Ьедіппі Ьаз діидзеид зи |еде(п. ,,.{)апдгоіпЬ"
ф Ьіе Ии(юагІ5бегоедипд Ьев ЖіпЬев ат #апд. дегпег Ьепи^І Ьег
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Ьеп „ЗВагтеаи(тіпЬ", ег (едеН |ози(адеп аи[ Ьег ег=
І)і(іІеп Йи(1. „Шг 1)аІ1ЙІ РФ аЬег аиф ап Ьіе ЗВоІЕеп", ег Ьеті^і
Ьеп [іф ипіег Ьеп іїаи^епгооІЇеп ЬіІЬепЬеп 2Іи|тіпЬ.

„і>оІ)еп{ійде" гоегЬеп тіі ЗДпгтеаи^гоіпЬ („ІЬегтіІ1") детафї,
,,(Уегп((ііде" тії 2ІІІбпи^ипд Ьев ЖоІСепаиігоіпЬб. І)аЬеі „Цеиегі",
шіе ев іп Ьег І^ііедегіргафе 1)еі^І, „Ьег ^Ііедег Ьіе Жоіге ап".
Йиіе5 ЄедеЦІидгоеііег Ці (Ьеп ііаіеп гоігЬ ев дги(еіп) Ьав і)егаи|=
,;іе()еп еіпев ©егоШегб. 51оф Ьеиог Ьіе 9>аіиг іп 21и}гиІ)г дегаіеп
і\і, Ьепи§і Ьег 6еде([1іедег Ьеп „Згопіепаи|гоіпЬ", Ьіе Ьеі $)егап=
паІ)сп Ьег ®егоі1(егб аи([{еідепЬеп гаї іеп 2иЦта((еп.

1)іе ЯЛаіфіпе Ьее ©еде1|1іедег5 і|і Ьіе „Щіе". ЮеІІп ег |ф!еф*
тії І1)г ІапЬеІ, ,/Вгиф тафі", „1)а( ег Ьіе Й'і^е 1)іпде(фті([еп",
ипЬ Ьапп (адеп Ьіе ЙатегаЬсп: „Ьег ®аг4 і}! аЬ". Жег Ьіе „ЙЩе
[о аи((е^1", Ьа^ Ьіе „5іа|е іт ®гпз [ІесИ", 1)аІ „'реігоіеипі деЬоЬ.гІ".
®іп аіізи Ьагіез 21и|(е|іеп Ьег Ш(1е 1)еі^1 ,Діег1апЬипд".

2Вепп Ьіе Ш?а{фіпе „йЬег Ьеп 5Іид«(", (еііііф „аЬгиІіфІ", Ьапп
|ад( Ьег 5'іедег: „5іе [фтіегі аЬ". Жег (е!)Г (ІеіІ ат біагі іп Ьіе
.<)оЬе тій, ит Ьеп 3«гііїїдеЬІіеЬепеп ^и „ітропіегеп", Іеі(ІсІ {іф
еіпеп ,„Чаоа1іег{Іаг4" оЬег аиф „!8а11егі(1аг1". (Еіп Ьсгаппіег ЬеиІ=
Іфег КопїггиЯеиг 1)еіві данз еіп(аф іп аіісп Ьеиі(феп дііедег=
Ггеі(еп „Ьег і)апдгоіпЬ", Ьег {одепаппге ,Дгапіф|фгеі" Ці Ьег
6(агідги{5 іп 9іо(іЙеп.

ї)ег 2Іп{апдег 1[і Ьае „Ййсіеп".

ЦІІЬ піт Ьеп теІоЬіспгеіфеп Іеуі ооп Ьег !ЯЬ,бп: „5га(ї(аи|еп"
і[1 Ьаз !8апдеде(іі()1 аи& Ье|опЬегеп ШпІа'Пеп. Жег Ьеі аііет (їі|ег
ипЬ оіеіет бфиіеп піфі Ье[1е()ен І'апп, Ьет „гойф[1 Ьег 23о11ЬагГ.
чіттег моф Іаиіеі Ьег ®гий Ьег ЗІіедег ,,^аІ5= ипЬ 'ЙеіпЬгиф".
„ІогреЬіегеп", гоепп еіпег тії ©егоаіі ,511 дго^еп Іаіеп деЬгафІ
ІоегЬеп іоіі. 2ег [Іагге ЇНеЬеІ, Ьег зит З^іет з«»іпдІ, ф „Йпо|е".
1£іп аІІеЬггоіігЬідег ЙатрЯІіедег 1>еі(з1 — аиздегефпеі -- „пііе
І^гаи". £)ег ©еІедеп1)еіІ5=6опгіІадб|Ііедег ї)аі „(еіпе Йагіеп паф
Йегв(е1Ь іп Ьег Іа(фе". „21Ь ЬеіЬі", Ьеп ЗДІіебтафет зит Іго^!
,/Йеппо" Ьгі^І Ьег гоеіЬІіфе ©едеІ{Ііедег. Йсіп і)а'Ітфеп Ьегоеді
і'ф: „51аи(е". Жег тії (рагііфеп 2Іи(гоіпЬеп Ьіпаи[ гоіїї, Ьег
„РгеЬ[1 ат фонд".

©е[1еиег( гоігЬ {еіі Йго^ооїеге Іадеп тії Ьет .ДпйрреІ".

41



8Ціс — 3>їа(фіін-
&пііррсІ — біенсг

їіпіф ІІтфсн — Жпїфіпс лсгГфІадсп йіиісії — 9(пійІІ9сг
$ЇНІ8ЛСІІй(ф1ерр — &>ф[ф|сррсп ІМІІ'Л 3;І)спш( —

ЯНоІог|(ия^еІІй аи(шшЬ
$апй(іаІЧ біпгі оош ?ІЬІ)пня тії

біп 6фпнтт{е(1 ат (оттегііфеп ©{гот і}і еіп ВНЬ ипегЬ,бгіег
еіІ; тії ЬипЬегі Ьиніеп Жітреіп, ЇВаЬеіифет, <8аЬе=

тапіеіп, 25аЬепшІ5еп, тіі боппе ипЬ ЖеіЬеп ипЬ ЗМаифіттеІ,
аЬег ез і[{ пиф еіп аїи[1і[феб ЗШЬ, ипЬ (епег Іаиіе, (апддеоеЬ,піе
Ми!, Ьег (іф ап Ьеп ЩеггоапЬеп Ьгіфі, і(і аи( Ьеп ег[іеп ИидепЬІіа*
Еаит зи егїеппеп. (Ег(і Ьег дапз паї) фіпзиСоттепЬе тегИ, Ьа^
еб |іф 1)іег ит Ьеп !Ни|: „ЗіеІ>!" ЬапЬеІІ, тіі дапа ІапддеЬеІ)п1ет
„і". <5о |еиегп Ьіе бфгоіттег і^ге ЗгеипЬе іт 2Ва[[ег пп, Ьае
Йе^іе ^егзидеЬеп! дгетЬгоогІе аЬег? 21иеІапЬі(фе ИивЬгііЛе? Т)а
(іе^і ег іт ©фтіттеп, доШод, Ьипп аио. 2)а^ бфгоіттеп еіпе
паійгііфе догІЬегоедипдзагі, і(1 [іфег. Ва^ е5 Ьіе аііеп ©егтапеп
(фоп, Ье((ег де(ад1: Ьіе іипдеп ©егтапеп, ІттПф Ьіе ЙпаЬеп ипЬ
Зйпдііпде, ті* Ье|опЬегег і)іпда6е Ьигф геі&епЬе бігбте ипЬ
ЇВп'фе іт @егоіМег(фгоаи ІгіеЬ, гоі[(еп шіг аііе аиз ип(егег ©фиі'
Зеіі. 5Во (оНІеп Ьа Ьіе ^гетЬеп ЗІизЬгйа'е ^егіоттеп? 21Ьег Ьа і|І
Ьоф госфі Ьав Сгагоіеп, (еіі еіпет За1)гзе()п1 еіша „оегЬеи!(фІ",
іпЬет тап ев Ьеи^ф (фгеіЬг, патііф (о: Кгаиіеп. 25іе дго^еп
^афіеиіе Ьее ©фтіттепб пеппеп Йгаиіеп Ьіе <Ше(1е 21г1 Ьеб
бфгоіттепб Іі6ег1>аир1, аЬег Ьеп гефіеп Ьеинфеп ЯибЬгий ЬоЬеп
аиф |іе піфі де^ипЬеп. 1906 Ьгіпді Ьег 21и[ІгаІіег Сесії феаіі) Ьае
КгаиІеп паф (Еигора. ©е|е()еп 1)аІ ег ез Ьеі 6иЬ[ее-Зп|иІапегп.
®5 і)1 еіп ипсг^огіег Ігіитр1)зид Ье5 Йгаиіепе іт тоЬегпеп
6фгоітт[рогІ, ипЬ (еіпе ®ідепаг4 і[і Ьіе юігЬеІпЬе ІВегоедипд Ьег
ЇВеіпе. „ЙгаиІІфІад" пеппі тап Ьае. Ваб „®ги(1[фгоіттеп"
Ьгаифі гоа^г^а^ід (еіпе (їгСІагипд, аиф піфі Ьаз „дгеі[М1"=
Єфгоіттеп. Воф (еі аи| Ьаз Йгаиіеп поф еіптаї зип'іа*де{оттеп,
юеіі ез еіп атегі{апі(фез ипЬ еіп аи[1га1і|фе5 Йгаиіеп діЬІ. Вег
ІІп1ег(фісЬ? Йеіт атегігапі(феп Йгаиіеп їоттеп Ьіе Веіпе ?а(1
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піфі аІІ5 Ьет Жа(|ег, Ьеіт аи(іга(і(фгп іфіадеп |іе ооп оЬеп Ьег
аи} Ьіе Жа[[ег(1йфе. — Ва діЬІ ез поф еіпеп ЗофаибЬгиЙ, Ьег
оісИеіфі піфі о!)пе гоеііегез иег{((іпЬІіф і(і, Ьаг „Моїіеп". !КоІІеп
(оіі Ьег &огрег Ьеіт .^гоиІ(фшіттеп піфі, Ьа Ьіе ©е|фгоіпЬід(еі1
}оп[1 ІеіЬеІ. „ЗіГкїепїгоиІ" (еппі топ {еіі 1912, иоп Ьег ©іоГЇЬоІтгг
01І)тріаЬе 1)ег, гоо феЬпег оиз 11621. Ьеп Ьеи1{феп ИКййеп)фгоіт*
тег ЗаЬг [о Ье|іедіе ипЬ і()Іп Ьіе ©оШтеЬоіІІе оог Ьет ,Дп|ф1ад"
ап Ьеп „ЗіеІЬоІІеп" гоедігаиііе. — „дгй^іагіз" діЬі ез іт ©фюіт=
теп іп 8ІІІІЄ. ЗВепп Ьіе $$атр(ег аи{ Ьеп (еифіеп ®еІопІШ^еп
оЬег па{(еп ЖгеНегп (ІсЬеп, дсЬеп Іеіфі Ьіе іНегоеп тії фпеп Ьигф,
ІІпЬ Ьет ег{!еп Щ1а1[ф іпз 2Ва||ег |о(деп го|ф Ьіе Ітф|1еп, еЬеп|о
(іпп!о(еп. 2)апп гоігЬ „зигййдер^і^еп". Ваз деЬі еіптаї диі. фа\--
|іегі ев поф еіптаї, юігЬ Ьег бйпЬег „ЬегаиедеЬапді", аиф еіп
брезіоІаивЬгиа* Ьеі Ьеп бфюіттегп, ег гоігЬ оот Йеппеп оив=
де(ф!о([еп. „ЗВепЬсп" і(1 гоіфіід. ЗВег диі госпЬеп гапп, епі|феіЬеі
дапзе Зіеппеп (ііг {іф. Віє теі(1еп ЄфгоіттЬаЬпеп }іпЬ 50 Шіеіег
Іапд. Воз ЗІп{фІадеп, ІІтЬгеЬеп, 21Ь|фпеІ1еп іп Ьег то'д(іф(і !ііг=
,5е|1еп Зогт егІеЬідІ, !опп деюаііідеп 2іог(ргипд Ье|огдеп. Єє
діЬІ депид бредіоЩІеп аи( Ьіе(ет ОеЬіеІ ипЬ апЬеге, Ьіе ез піе=
таїв Іегпоп. „61еІ)Іеп" Ьеіт Єіогі готті аиф »ог, аЬег Ьо і(1 ез
Ьег|е1Ье ЗІІІзЬгиЙ юіе Ьеі Ьеп ЙеіфіаІЬМеп ипЬ оІ)пе гоеііегев
оег|іа'пЬ1іф.

-Лпіфіая — -)Іи([ф!оасп тії і>сс &оІІЬ біііи'іиппіаіі — аи(я^Ь[п[гпссОнІІІІті*
"І" З'сІ (огі, іп Ьет Ьеіт Єісот[фюітп»л

Ріпа — ЗІІістІІаПопаІгг бфшішт- ьіс »І»Ь« шіїйсдовсн шсгЬсп
в«ЬоІІЬ ЄІогІЬІосї — (£гІ)і)І)ІІІІв Лиш -М6.

ЄфгаІІЬс, баїїо, $сфі. ірп<"9 іпз Жа|ігг
— -Лгіпі Ьсв Янпрїргіийсіїб бігсйсніпнфсн — Ітісг аВо(ісг сіно

йгаиі — [фпс(І(1с бфюіттагі бікйо псЬтгп
ІЕВспіІс — ІІІІІІгІІс от •йоІ)ІІспі)С

ЗВаг піфі іеЬеб ІїпаЬеп ї^геізеіі ег(ШН ооп Ьеп Ігаитеп ит
Ьіе дгедаііеп Ьег 6еде1|фі|(е ипЬ ігошпіеп юіг піфі аиф іп Ьеп
Ша([епзіттегп ооп [фпеегоеібет, деЬІа'Ьіет Іиф, Ьаз (ф(ап(е
Йооіе Ьигф азигЬІоие бееп гі^? Воф бедеіп Ьгаифі геіп Хгаит
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Зи ЬІеіЬеп. 5год( пиг Ьіе ©едіег, го'е ї'е Ї'Ф гоеЬдеп, гоепп оот
,Дарііа(і[1еп(рог1" Ьіе *КеЬе і[і, ипЬ ЬегоипЬегІ, гоепп іі)г е& апЬегз
піфі Сипні, іп Ьеп Жофеп[фаиеп Ьег Йіпсфаиіег Ьіе ЬІйЬ,гоеі&еп
©фгоагте Ьег ©едіег аи[ Ьет Шїйдде[[ее Ьеі ЗЗегІіп, гоо Ьеі Ьег
Іе(}1еп „фегЬ[ігоофе" 320 2$ооіе ипЬ 1000 Шіапп ЗЗеіа^ипд дезаЬ,!!
юигЬеп! Ваг Йо(£ егоЬег! |іф Ьеп <5едеІ(рог1, ипЬ юо ©ееп ипЬ
5Ш?їе (іпЬ, гоегЬеп Ьіе 1)еІІеп Щаппег Ьег „2ВіпЬ[фі{їе" деЬл&і. 1>іе
ЗІиеЬгйІїе, Ьіе Ьег ©едіег деЬгаифі, |іпЬ оіеІ[аф Ьіе Ьег ©еетаппеб;
е5 (апп піфі апЬегз (еіп. (Ег (ргіфі ооп І8ай= ипЬ ©ІеиегЬогЬ,
воп „еіпег Шїй^е ооіі 2ВіпЬ", ег [ифі Ьигф „?р|еі(еп" Ьіе 2ВіпЬ[1Ше
зи рогеп, ипЬ таз Ьегдіеіфеп {еетаппі(фе МибЬгйЛе теІ)Г |іпЬ,
Ьіе ооп „бідіетипЬ !Ни[1ід" зи „Шаиз бІогіеЬесЕег" іп аіісп
'виЬепЬйфегп іфоп егНагі ипЬ іттег гоіеЬег иегде[{еп |іпЬ. Врф
1>аЬеп Ьіе 6ед(ег ЬагйЬег І і іпаиа фге брезіоІаиеЬгйсїе. ї)ег „ІКепп=
!іе(ег" і|і еіп дго^ез, Іеигез „6фЩ", ипЬ |еіп ®едеп{1й(ї і(( Ьіе
„ОІІ)тріа=(ЕіптаппіоІІе", Ьіе |е^і іп Ьег дапзеп Жеіі пафдео()т(
ипЬ пафдеЬаиІ юігЬ, Ьепп аи( Ьег ЗЗегІіпег ОІптріаЬе гоігЬ ^іе іп
Ьіе(ег пеиеп Игі ,,деіаи{ґ'. 5)іе „Си((І)афГ даЬ Є5 (фоп Іапдс,
поф йог Ьет ©рогі[еде!п. Ваг і|і (еіп Іеіф^ег ©рогі, ег !апп еа
|еіп, деюіб, оЬег юо ег юігНіф {рогіїіф Ье(гіеЬеп гоігЬ, ег(фсір((
ег Ьіб зит аи(зег|{еп. ®іп ^афтапп [аді ЬогііЬег: „ЗВег аЬсг \е--
таїз Ьеі {іебеп Ьіз зеІ)п ©е(ипЬептеіегп Ьигфіфпіиііфег 2ВіпЬ=
де(фгоіпЬідїеі(: зюеі Ьіз Ьгеі ЄІипЬеп іт <5іигт ипЬ Зіедеп іп
еіпег „!Кепп)ОЙе" де}е([еп 1)аІ, ЬепГІ апЬегв ЬагйЬег. Зп іеЬег Во
()йи \\Л) Ьіе ШІаппіфаЦ пиг тії Ьен $е§еп [е(і ипЬ Ісді Ьеп Йогрег
гоеіі йЬег ЇВогЬ." ІІІІЬ гоеііег: „йіп еіпзідее ІаІ(фев Шіапооег, ипЬ
Ьав Вооі і(1 іп ()аг(ег 5ее „деіепіегі". 2000 Йеидеп Ьее іп Ьеп
Зе1)еп Ь,апдепЬеп Йбгрегз, ипЬ Ьіе 9Йапп{фа[ї, Ьіе ооп ІНедеп
ипЬ Єргі^егп Геіпеп ігоЙепеп 5°Ьеп ат ЙеіЬе §аі, гоеір, гоае |іе
деіап ^аі, гоепп Ьаз Зсфгзеид Ьигфв З'е' 9ед°п9еп Ц'-"

2Віг дІаиЬеп Ьет ^афтапп дегп. йЬег „бфтаїзіоііеп" ІафеІІ
ег, Ьпз і[і еіне ©асі)е ійг ^агт!о[е 6разіег(аі)гіеп. 2іе „2ВеІІЬе=
Ьо|е" і(і Ьаг, юаз ійг Ьеп бфгоіттег Ьег ЗВепЬеЬаїї'еп §е\$І, „аЬ-
гоеііегп" {кі(}1, тії Ьеп 58оеп еіпід зи гоегЬеп, еіпе ит Ьіе апЬесе
зи Ье(іедеп, Ьег Ш1еп(ф дедеп Ьіе ©егоа(1 Ьег їїіаіиг. 2Іи^ ^оЬег бее
їоттеп иаііігііф пиг гіфііде „ЙіеКгеизег" іп 5гаде, Ьіе тафіідеп
бедїег, Ьіе ои[ Ьег ,,Йіе1ег Жофе" — еіп 2Ве!(Ьедгі|ї - - Ьав
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[{гаІ)1епЬ(1е !8і1Ь оег|фа{(еІГ. Т>ег бедїег Геппі пиф Ьае „вфгосгі",
еб ф еіпе |еІ)Г |гіеЬІіфе Жа|(е. Зит 11п1ег(фіеЬ ооп Ьеп ЙіеІ=
СІаіїеп (тії }е|1ет іїіеі) діЬІ ез піітііф Ьіе „Зоїіеп"; Ьеі ІЬпеп
і|1 Ьіе „діо^е" Ьигф сіп іп Ьег ВооІзтШе Ье(іпЬІіфеб ©фгоегі ег=
(е^І, Ьаб ііе(ег оЬег піеЬгідег іп« ЗВа^ег 1)егаЬдеІа(іеп гоігЬ, ипЬ
іеіп біпп і[1, Ьет ЖіпЬЬгисГ зи Ьедедпеп ипЬ зи иег()іпЬегп, Ьа&
Ьіе(е.г Ьав ЗЗооі (еіігоагіб ІгеіЬІ. 2)іе ©егоаіі Ьев 5Ва(|егб |іеЬ,1
дедеп Ьіе ©егоаіі Ьее „ЗерІ)ігб", Ьег піфі іттег [о {ап[і зи Ь1«і=
Ьеп ЬгаифІ. вадеп шіг (фІіе^Кф поф еіп ЗВогІ йЬег „Ьіе ЬезаІ)11е
$)апЬ". Ваб |іпЬ Ьіе Йеиіе ап *ВогЬ, Ьге ійг фге ІаІідГеіІ Ьсзіфіі
гоегЬеп. Вег „біеиегтапп" !апп піе Ьеза()Ііе і)апЬ, ег ти^ 2ЯІ1=
дІіеЬ еіпег апегГаппІеп Шегеіпв (еіп. І)іе 3°̂ ' Ьег „оезаЬДіеп
і)апЬе" і[1 Ьигф Ье|опЬеге 23е|1іттипдеп Ье|фгапИ ипЬ іе{1де(ед1.
ї)ег ВпІЬег Ьег Меппіоііе і(1 Ьіе „'ЖапЬегіоІІе", і()ге (їідепагі аив
Ьет Зіатеп о()пе гоеііегее (іпп{йІ1ід.

ЬеіДІ'їісн — Ч>сгНсіІІсгп Ьсз б
ІІог(оІІІ ЗВіпЬ

Сіафі — 6рог>шо([сг(п1)с,кнй
ЗоІІс — (ІсіІКб бсаоІЬооІ тії

ЛІІЬсг — бІ
«огіфііі — ггії йог оті аЯо{*
Жоніоп — Зсіїс, оіс оси

ї>ав ®егоеІ)г Ьез оіптріїфеп Єфй^еп і(1 еіпе
Ьйф(е, Ьіе [одепаппіе „ЗЙеі{1егЬііф|е", Ьіе еіпе .<)6ф|1(фи(зІеі(1ипд
Ьаі. ї)ег „ЗіеГгіетеп" Ьіе(еб Ье|опЬегеп ©егоеІ)Г5 і|1 піфі Ьег
©ешеІ)ггіетеп, Ьеп {іф Ьег Ьгаие Зп(ап1егЩ іп ЗВЇаг|фогЬпипд
Іппдіфпаїїеи ипЬ итЬапдеп Гоппіе. &г гоігЬ оіе!теІ)г ит Ьеп
2Ігт дс{ф1ипдеп, Ьатії топ Ьіе 55йф|е (е(1ег „еіпзіеі)6"" Ш1°
Ьатії (іфегег (фіе^еп їапп.

Вав Ьеі Ьет о1І)Іпрі|феп бфіе^еп ЬспиІ5Іе ©егоеЬг Ьа* пзоЬ,!
еіп ,Догп", аЬег ап Ьіе біеііе Ьег „Йітте" і^І Ьег „Віоріег" де=
ігеїеп. 11т Ье(|еге бфибіеіїїипдеп 3" еггеіфеп, гоігЬ піфі тії
о|[еп«г Ї5і(іегипд де|фо{|еп, Ьа тагі )а пиг еіп Неіпег ©е{іф1в(еІЬ
Ьгаифі. Шеіт З'*''" "Ш6 Ьапп Ьаг Йот іп Ьіе ЗОШІе Ьее
,,ВіорІег1офб" деЬгаф) гоегЬеп.
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6оп(і І)аі тап Ьеіт бфіе&еп іт 'аЦдепшпеп Ьіе ЗІизЬгіісге,
Ьіе Ьет „деЬіепіеп ЯНапп" аиз (еіпег ЗВШііагзеіІ (>ег поф гоо!)1=
де(аи[ід [іпЬ. 53ег Єфй&е Ііеді аи{ Ьег ,Д$гіі[фе", ег Ь,аІ еіпс
Ье(ііттІе (Епі(егпипд иоп Ьег „бфеіЬе". (Еіп ©фи^ \і%1 „гефіз"
оЬег „ІіпГз", ,Дигз", Ьае Ь,еі£1 „Ііе?"- ЗВепп Ьег 9іеСгиі іт ЗІКадпеЬ
[еІЬ Ьез ЬгоЬ,епЬ ^егитдеї)епЬеп деІЬгоеЬеІз гоепід{іспз Ьіе ©феіЬе
Ьегіфгі Ь,аІІе, {о даГі Ьаз іттег поф а(з „їге((ег", ипЬ ег(1, гоепп
ег Ьае ©еІапЬе Ьез 6фіе(фапЬез Ьигф ипЬегефепбаге ШагЬеп
ооп 2Іпд[і|фи|(еп ипрфег детафі ^аііе, їат ез зи Ьет реіпііфеп
ЗВіпІ'еп („і)егг фаирітапп, (іе 1)аЬеп дегоипїеп"). ©обаІЬ Ьеі
Ьет оІцтріІфеп ©фіе^еп !еіп Міпд деІго({еп і[4, зої)И Ьег бфи{$ 0.
Зт ©едеп[а^ зиг ,ДІеіп!а(і6ег{феіЬе" тіі і()геп 12 Шпдеп
і)аі Ьіе о!г)трі(фе ©феіЬе пиг 10 !Ніпде. „Зепігит" і(1 Ьіе
бфеібептШе. „Єріедеї" і(і аИев, юав іт {одепаппіеп „6ф»аг=
Зеп" Педі, ІтЬ згоаг |іпЬ Ьеі Ьег о(І>трі(феп бфеіЬе Ьіе ІКіпде 1—З
гоеі&, юег аЬег Ьіе ІКіпде 4—10 ігі[(і, і)аі „іпз Єфюагзе де(фоЯеп".

Зт Зн>сі(е(5ЇаЦ н9№ е'п Кіпд паф оЬеп", Ьаз ^еі^і, гоепп
Ьег Ігеппипдзгіпд деіго^еп і[і, шігЬ Ьег 5Кіпд тіі Ьег Ьо'ІН'геп
Заі)1 дегефпеі. Шііі Ьег „6фи^ІеІ)ге", еіпет Ш1е^іп}ігитепі, Ьаз
тап іп ип[іфегеп г$а(Іеп еіп(е^і, Сапп депаи |с((дс(іеІІ( гоегЬеп,
оЬ сіп ІКіпд де|ігеі(і гоогЬеп і(і.

„Зіеі аи((ійеп Іа[(еп" 1)еі^і Ьіе ипіегс Йапіе Ьез З'е'в ап=

де()еп, „іпз Зіеі де^еп" ЬеЬеиіеі іп Ьіе ЗЛіііе Ьег ©феібе де()еп.

ЗВегЬеп те!)геге ©фй[{е 1)іп1егеіпапЬег іп Ьег дїеіфеп 2їп=
іфіадзагі аЬдедеЬеп, (о пеппі тап Ьаз еіпе ©егіе ипЬ [ргіфі оіі
детеіп ооіі ©егіеп(фіе^еп.

Зиг Ьаз ЗЗогЬеіІфіе^еп ап Ьег бфеіЬе діЬі ее (ооіеі иег«
(фіеЬепе ©ра^аизЬгйіе гоіе ВіаІеНе. ЗВеііпегбгеііеі і(і Ьіе !8е=
тегїипд, Ьег ©фіі^е ^аЬе „еіп (Еі де(фо((еп".

Ігі^і ег аЬег іпз ©фюагзе, Ьапп ї>аі ег еіп „ВІаііфеп" $е=
(фо||еп. Зп тапфеп ©едепЬеп ип{егез ІВаіегІапЬез (ргіфі тап
Ьеі та&ідеп Єфй^еп воп „Йгаиііфй^еп". 2>ег ЗІизЬгиа* їотті
аиз Ьет 15. За(>г()ипЬегі. (їг гоигЬе зит ег[(епта( еіюаз оегафі=
(іф аи[ Зппипдзіеиіе ипЬ і)апЬгоег!ег апдеюапЬІ, Ьіе іт ©едеп=
|"а^ зи Ьеп оогпеЬ,теп 6фй^еп!(иЬз, Ьіе |іф Ьег 2(гтЬги[і ЬеЬіепіеп,
тії Йігпте ипЬ Йот, аІ(о тіі „Йгаиі" (фо^еп.
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сиге
Ьеиі(ф ІтЬ теіЬеї ^гстЬе 'ЛибЬгй^е, »»епп іін' Ьет
^еїаЬгіеп Ьіе ©ріеіге^еі егНагі! @фш* міфі „^оаі",
шепп еіпег еіп „їог" яе|фо^еп Ьлії „Сапіегі" еигеп

ніфі оЬ, (опЬегп „\<Ь\а<\1" і!>п іп еЬгІіФет
„^гШіегі" піфі тії епі-ет „КіІшЬ", їоп*

Ьсгп Ііе^егї еіпеп ^ІІіеп (ЕпЬїотр^! @еіЬ )ЬІі, Ьеи^ф
$п геЬеп, Ьапп «>егЬе< і^г аиф Гїеїб Ьеи^ф
ипЬ аі* Ьеиї(фе
ІтЬ ШаїегІапЬ.

г шіе Ьее ЗЗешїфеп
(сіп їйпЬ,

<)1іф шіе [еіпе
ЦпЬ Лаг! шіе (еіпе

(еіпе

Шіеіе» їапп еіп ЯЗоїї епіЬеЬгеп,
'ЇВепп Ьо^и Ьіе Шсі еб

Ьет ^еіпЬе ти% ес
б ит Ьіе

птфі.
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Ьи Ьіф іт
(о <ие ев їйг Ьіф и«Ь піфї ^іі

07іфі іттсг і<1, пкг егїйд, Ьег {(сіпеге
®гип.

іп гіфїіяег їигпег ипЬ сіп іифїі$«г
теп ііЬегаИ Ьмгф.

еіЬ (їф Ьіе<)еп,
іс @сс(е * * *

§айсп і(ї їсіпе @фапЬе, аЬег Педеп ЬїеіЬеп.
2)ег

Віє оофе^епЬгп ©ргйфе гоигЬеп ^оїдепЬеп ©фгЩсп еп(«
поттеп: За(»п ипЬ ©геі{: „І)еиі[фе ЗидепЬ, Ьеп! Ьагап", Ш((>е(т
Сітрег(=Вег(ад, ЖегГіп 65В 68; Зої). 3 '̂ЬІег: „6рог( ипЬ ©ріеі",
25сг(ад Ь«5 3>сиі[феп бргафоегеіпа; 6 ©ргйфе айв „бргифЬиф
Ьег ©фпг", 2апЬв?пефЬ^ге^е, ЗВШіпаеп.
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фапдЬаК

бохгп
«Вешіф<1>гЬеп ипд Шпдеп
$еф(еп

ипгеггіфісп (едсп Оеиг|"феп йЬсг дав, шав ег РОІП
срсп шІЦсп ти0.

1 Фіутріа 1936, еіпе паїіопоіе
2
З
4
5
6
7
$ £аи?еп ипд
9 $йп^> ипд

10 бргіпдеп
11
12
13
14
15
16
17
1$
19
20
21
22
23
24 ведеі/іид
25 £еіЬевйЬипдеп тії „Кгар дигф $<еиде"
26 $й!)гег дигф діє ЄрогіГргафе

Зедег ОоІГвдепоЛГе егІ>а» діє Є>еГ« ^ііг 10 р^д. дав ЄЙ* Ьеі
ПЄ.-ФгдапіГаііоп, ^гЬеі»в(1а»г одес Ьеі Геіпет врогіосгеіп.

®гиеІ ипЬ ЗЗегІад: $. 91. ЗЗгаип & <£о., іВегІіП'їетреІбо?, їІІЬоіпЦгаВе 21—23.

Пеііеп
їигпеп (Шпде, КссГ, баггеп,
£игпеп (водепіигпеп, $геії>Ьипдеп/

Офшіттсп
ШаІТегЬаІІ ипд ШаГГсгГргіпдеп
Кидегп ипд бапи
бедеіп


