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- ипЬ Тигтіргіпдеп

бргіпдеп еіпе
еіт 2Ва((ег(ргіпдеп Іотті ез піфі пиг Ьагаи( ап,

еіпе Еогрегііфе фоф^ііеіїіипд зи ооііоппдеп.
ЗеЬег бргипд і[і шетіеі)г Ьег ЗІизЬгиЙ еіпег
(йп(іІегі[феп <Бтр[іпЬипд. 91іфі гоІ)е Йга(і ипЬ
їефпі! (ріеіеп Ьіе ег(іе ©еіде, (опЬегп Ьіе Яиз=
ЬгІІсГбде(іаІіипд Ьигф ЗЇ^І)і()тиб, ©фгоипд, Йог=
регІ)аІ іипд ипЬ =Ьегоедипд. „2)ег бргипд і(і еіп~
ипегте^ііфег ІапзаизЬгиїї іт ЇКаит еіпег 6е=
(ипЬе, еіпеїаГідеЬйгЬе, іп Ьіе Ьег дапзебфгоипд
еіпегЗЗееіІ)ооеп(фепЄіп[опіе ()іпеіпдезаиЬегі і(і."

ТЗІісН іп Ьі
Зт Шіегіит 1)аі ез еіпе еідепіііфе 6ргіпд(ип(і поф піфі де>

деЬеп, Ьа іт 6фгі[ііит іепег Зеі' аиб(фІіе6Иф Йор((ргипде ое=
(фгіеЬеп ипЬ Ьагде(іеШ |іпЬ. 2ег ЙорНргипд і[і )а Ьіе з^сЛ5

та&ід(іе 21гі Ьез Жа||ег[ргіпдепз ипЬ Ье|опЬегз ^йг Ьіе їаифег
дееідпеі, ит (фпеІІ іп Ьіе Хіе[е зи Соттеп. і)іег |іпЬ Ьіе ЗВигзеїп
ип|егег Йип(і зи |ифеп. 21иф аіз 6іагі(ршпд рпЬеі Ьег Я'ор(=
(рсипд ©ггоаІ)пипд. Зц (гйі)1іфет бріеі ипЬ Йигзгоеіі гоагеп паф
2)іфіег|іеІІеп аиз Ьег аіі^еііепііфеп ©аде Кор|(ргйпде (еІЬ{і ипіег
(Збііегп ЬеІіеЬі.

тегїгоіігЬіде ШоІІе Іріеіі іп Ьег дгіефі[феп 6адеп=
Іе!)ге Ьег бргипд йот Йеи!аЬі[феп ЗеІ|еп. ЗМе(ег де{аІ)г1іфе
бргипд гоигЬе аіз феіІтіНеІ дедеп ЗЗегІіеЬфеіІ етр|о!)їеп. 2ІІ5
егЦег [оИ Ьег ©оііегоаіег Зеиз |е№[1 Ьіе 9ВипЬеПга{1 Ьез деІ(епз
іп 2Іп[ргиф депоттеп І)аЬеп.

Зп Ьег аІіпогЬі|феп иЬегІіе|ептд гоегЬеп аВа}(ег(ргііпде зи иег=
(фіеЬепеп Зп>е(їеп егта()пі. Юіе иггоііфрдеп ©егтапеп ?іпЬ аиф
оог Ьеп »еггоедеп{іеп бргйпдеп піфі зигііеГде|фгеа*1. <£& даіі а(з

еіпе 6е№[іоег[іапЬНф(еіі, аиф ипіег Ьеп (фгоіегід[іеп 23ег^аНпі|(еп
Ьеп ©ргипд іпе ЗВа((ег аиззіі[и))геп.

Віє 'Лафгіфіеп иЬег Ьаз 9Ва((ег(ргіпдеп іт Шііі їсіаі ісг [іпЬ
Ірагііф. Зт ег{іеп Єфгоітт(еІ)гЬиф Ьег ЗВеїі „(ЕоІптЬеіез"
(ЗІидзЬигд 1538) ег^аї)геп гоіг юоп Ьеп бргіпд!йп[іеп Ьег Зйгіфег
ЗидепЬ, Ьіе рф іп |го()Ііфет ІгеіЬеп юоп Ьег ^о^еп ЙіттаіЬгйеІе
І)египіег[іигзіе, аЬег поф (еіпе еідепіііфеп &ип[і[ргііпде аиз|і'фгіе.

ЗВаі)гепЬ Ьег Деіі Ьез !8ег[аІІ5 Ьег ©фгоітт- ипЬ £аЬеше(епз
іт ЗПіііеІаНег ипЬ (раіег ^аЬеп Ьіе ^аііогеп іп і)а11е Ьаз Єргіпдеп
шеіідг дер|(еді ипЬ оегооІИоттпеі. Шїап (апп тіі Вегефіідипд
(адеп, Ьа& іп ^аіїе Ьіе ЗВіеде Ьег 6ргіпд(ип[і де^іапЬеп 1>аі.

11т Ьіе ЗЯіііе Ьез иогідеп За()гі)ипЬегіг гоигЬе ооп Ьет ^аііогеп
X і ф V) іп ЗЗегІіп Ьег ег(іе Ьеиі(фе ©фгоіттоегеіп тіі Іапдетег
ЙеЬепзЬаиег, Ьіе ЗЗегеіпідипд Ьег ,Діфп|феп дгбіфе", дедгйпЬеі,
Ьіе (іф Ье[опЬег9 Іпіі Ьеп ©ргіпд(йп[іеп Ье|а^іе. £)іе|ет Щегсіп
ігаі аиф Ьег Хигпег ^егтаїш 0(іо ЙІ и д е Ьеі, Ьег 1843 (еіпе
„6фгоітт= ипЬ ©ргипд=©птпа(іі(", Ьаз ег(іе дго^еге

&ор((ргіша іп баїиііні. Я1і(ф(пія оиб Ьот Г>. З



ііЬег 5Ва(|ег(ргіпдеп, Ь,егаиздаЬ. Ваз Єргіпдеп 1>аіІе (іф пип з"
еіпег Йитф епігоісГеИ. (Ее і{1 еіп ипЬе(1геі(Ьаге5 ЗЗегЬіеп^ Ьег
ЬеиІ[феп Хигпег, Ьіе оегіфіеЬепеп ©ргііпде іп еіпе (е^е Зогт
деЬгафі $и Ь.аЬеп. ї)ег Іигпегііфе (Еіп|ф(ад гоаг Ьепп аиф дп>&,
гоаз іп Ьеп }сф[тфеп ергйпдеп $ит ЗІизЬгий Іотті, Ьіе тії
їигпегі(феп йЬипдеп оег!пйр(і {іпЬ.

Йоп 1886 аи йЬегпа1)Іп Ьег пеидедгйпЬеіе 53еиі|фе Єфгоітт=
оегбапЬ Ьіе ЧЗЦеде Ьез 5ВаЯег[ргіпдеІІ5 іп ЇрогШфет біппе, 2Іиз=
ігадипд ооп 5ВеШатр[еп ипЬ 2Кеі|іег[фа(іеп, 5еШ«дипд Ьег Ме=
деіп. Зіаіигдетаб юагеп іигпегііфе ©е(іфІ5риІШе гіфіипддеЬепЬ
ипЬ 1)аЬеп Ьеп ЬеиІ(феп Йип|і[Н( аиф іт гое{епНіфеп

Йег игіргйпдііфе Ьеиі|фе 6Ш, Ьег Ьеі Ьеп ЗЗог(гіедзоІптріаЬеп
(а ег|о(дсеіф шаг, Іо^І |іф (иг$ (оІдепЬегта^еп !епп$еіфпеп:
тіїііагііф (ігатте 2ІІІ5(Ш)гипд аііег ЗЗеюедипдеп, (іга^е Йогрег=
!)аІпшд, ЗЗеІопипд Ьез і)о^[{геизез аиф Ьеіт (Еіпіаифеп, І8е=
(фгап(ипд аи[ Ьаз 1= ипЬ 3=Іп=ЗеЬег6геН.

Зп бфгоеЬеп І)а4 Ьаз бргіпдеп еіпе апЬеге СЕпіюійІипд дс=
поттеп. Т)іе бфгоеЬеп, Ьіе {еИ 1899 5ШеіЦегіфа[іеп аивігадеп,
р|(едіеп ооп 21м[аіні аи [о[і аиг(ф(іе^Нф Ьао Хипп(ргіпдеп ооп
^ІаЙ^огтеп, гооЬигф паШгІіф еіпе дапз еідепе вргінд» ипЬ Єіп=
іаифіефпі! ЬеЬіпдІ гоаг. ЗВедеп Ьег дго^еп 6ргипд^о()е Іпи^іе еіп
і)аир(аидептег( аи[ діаііез (Еіпіаифеп деіеді гоегЬеп. Зп Ьег
дап^еп Йпіаде Ьег бргипдег Сат Ьаз ШіиіооКе Ье[опЬегз ,упп
ИизЬгий. Йіе Єргіпд(игое \іії)їІе гоифіооїі юеіі ї)іпаиз. Віє
Йбгрег()аШшд гоаг де[о[1, Ьіе Йогрегііпіе іт аіідетеіпеп дегаЬе.

іаифеп 1)аІІс тбд(іф[( {ргіі)ег(ог ди ег[о(деп.

25еі Ьеп ШогЕгіедзоІптріаЬеп даЬ ез еіпеп [(апЬідеп Йатр|
Ьеп ЬеіЬеп бфиіеп, Ьег рот Зпіегпаііопаїеп ©фгоітт=

оегЬапЬ (фііе&ііф ЬаІ)іп епі(фіеЬеп гоигЬе, Ьа^ Ьіе Ьеиііфе 6ргипд=
ісфпіЕ [йг Ьаз ЗеЬегЬгеі4|ргіпдеп, Ьіе (фгоеЬі{фе [ііг Ьав Хиггп=
іргіпдеп апегїаппі гоигЬе.

91аф Ьет Йгіеде їатеп Ьіе 21тегі!апег тії еіпег дапз пеиеп
Хефпі! іп 5йІ)гипд. 2>ег атегіГапііфе ЄНІ і[1 еіпе дїйІПфе ЗЗег-

(фтеїзипд Ьег
(фгоеЬі(феп ипЬ
ЬсиНфеп <5фиІе.
Вигф еіпе^бф[1=
Іеі^іипд ап Хгаі=
піпд гоігЬ еіпе
егЦаипІіфе <5і=
фегІ)еіі еггеіфі.
©го^ітодііфе
ЗЗгеііаизпи^ипд
Ьеі |раг[ат?іет

депаиеЦев 5)ег=
аивагЬеіІеп Ьег
еіпзеїпепбргіпд-

Ьіде ©е(фтеіЬід=
Іеіі аііег !8еп)е=
дипдеп,
гипд Ьез 9Ьег=
Ібгрегз Ьеі де=

іипд ипЬ
Іо(ез (їіиіпифеп
рпЬ Ьіе Ье[опЬе=
геп

<9гипЬ(й)иІс

Ьсс
оогшйгіз ІІпЬ гіігі-
юіігіз
Іт



ИИ(ег[рппдегІ5
Веп ЗВегі Ьез ЗВаИег(ргіпдеп5 !апп

тап егте({еп, гоепп тап (іф вог Иидеп
1)аИ, Ьа^ аИеіп (фоп Ьав ©фгоіттеп
аіб еіпе Ьег (фбп(іеп ипЬ де{ипЬе(іеп
ЗеіЬезіїЬипдеп апегїаппі гоігЬ. „5)ав
бргіпдеп аЬег і[і Ьіе Йгопе Ьее
6фгоітт(рогіе5."

Віє (Еіпгоіг!ипд Ьез 2Ва([ег(ргіпдеп5
(іеді піфі пиг аи( Ібгрегііфет, (опЬегп
аиф аи( |ееІі(фет ®еЬіеі. Жег їбппіе
ап Ьет де(ипЬ()еіШфеп ЗВегіе Ьіе(ег

Фаз (їііиаїкйсп сг^оГві товііфй Геп'«ф*. йа'ІІЬс
8С[фІо(Гои, йор? іті(<І)сп Ьеп 9ІГШСІІ — 35ог-

Ьеі аШп Горїшйги сіпясїаифіеп бргйпяс"

©ес ОЬсгїогрсІ:
і(і І
Ьсс
Яс(^
(«.
ЗКсіЯсг Ьег ®ї.)

Єпііо иогюсіїїз ОІІ5 Ьст ЄіапЬ
£о()сг ЗДЬГртпд пні) [рісІепЬ Іеіфіс 5)геІ)ШІя

СеШезйЬипдеп
Згоеі(еІп, Ьіе гоіе
Іеіпе апЬеге Ьеп
Йбгрег Ьег Єіп*
гоігіипд ооп
Йіфі, Си(і, ©от
пе ипЬ 2Ва((ег
аиз(е&1! 2игф
Ьіе 5ГОаппід(аІ=
НдГеіі Ьег ЗЗегое*
дипдеп юігЬ Ьег
дап$е $бгрег
діеіфта&ід
ЬигфдеЬіШеі,
ЗКизгиІаіиг,
6еІ)пепипЬ23ап*
Ьег еЬепта^ід
де{гп(ііді, Ьіе ЗЗегоедІіфГеіі Ьег ©е!еп(е ег()б1)і, Ьег Йбгрег де=
іфтеіЬід ипЬ дегоапЬі детафі. (ВІеіф дго^ і[1 Ьег Іга|іідепЬе

и^ Ьіе іппегеп Огдапе іп|о!де Ьег Не|дгеі^епЬеп ©І)т=
Ьев ЙгеІ9Іаи[[пЦетз ипЬ Ьег Штипд. Т>\е ЙбгрегІ)аиІ,

)епеб гоіфііде Огдап, шігЬ іп \)о§ет Шіа^е аЬдеІ)агіеі ипЬ гоіЬег=
|іопЬ5(а()ід детафі, Ьег де(атіе 6іо|(юеф(еІ апдегеді. Єіпе ип=
епЬІіф (еіпе ©фиіипд ег[аІ>геп Ьіе біппе, іп5Ье}опЬеге Ьег 2аде=
{іпп. 21и6егогЬепіНф юегЬоІІ і[1 Ьіе (ее(і(фе (ЕіпшігГипд Ьез
28аЯег|ргіпдеп5. ®еі[іебдедепгоагі ипЬ <Епі|фІи6(гаЦ, ЗВШепз=
епегдіе ипЬ ЗКиі гоегЬеп іт ^бф[іеп ®гаЬе іт бргипд ипЬ ЗГиде
еггоогбеп. (ЕгІ)еЬепЬе ®е[й(>Іе }іпЬ ез, Ьіе Ьеп бргіпдег ЬеІеЬеп,
гоепп ег (еіпеп ігаіпіегіеп Йбгрег ^іпаие[фпе(Іеп (а^і іп Ьеп гоеііеп
9$аит, Ьеп аііеп їгаит оот ЗКеп(феп(Іид ег(ііНепЬ. ЙеЬепеІи(ї
ипЬ ®Ііі(Ї5де(й!)І йЬег Ьіе 33еї)егг[фипд Ьее еідепеп Йбгреге [іеііеп
(іф еіп, юепп тап паф юоІ)ІдеІипдепет ©ргипд аиз Ьет па([еп
Шетепі аи[іаифі. Зіаіигдета^ (огті (іф епі(ргефепЬ Ьіе|еп (Еіп=
гоігСипдеп Ьег Йбгрег. ЖіеИеіфі гоаг ее !еіп З^аН' Ьа^ „З
ОІптріа 1932" дегаЬе еіпе бргіпдегіп гоаг.



Воп ЬегТЗсшегІипд
Кіе 6ргіпдгоеІі!йтр(е гоегЬеп паф Ьеп Зїедеіп Ьег ¥еАегаІіоп

Іпіегпаїіопаїе сіє Наіаііоп Атаїеиг ипЬ Ьеп ШІдетеіпеп Ї8еі*=
{атр[Ьфттипдеп Ьез дафатіез ©фгоіттеп аІ5 ®ип[*(ргіпдеп
юот їе&егпЬеп 1= ипЬ 3=т=*8геіІ ипЬ а(б їигт|ргіпдеп ооп Ьег
5 ипЬ 10 т 1)оі)еп %Ші\огт аиздеігадеп. Віє ^идеіаїїепеп бргііпде
(іпЬ іп Ьеп атШфеп ©ргипдіаЬеИеп іп ©гирреп ті* діеіфагіідет
аьірптд Ьзго. а()п(іфег 21и5(й()гипд зи(аттепде^а6* ипЬ ті*
еіпет Єфгоіегід!еі*5дгаЬ ооп 1,0 Ьіз 2,5 оег(е()еп. 2)ег 21Ь[ргипд

. . . аЬсг гиІІІ 2ІІгш[ргіІІІичІ а<І)»сі "°* тс||г

паш(і((] оийсг(*с *сІ)сп-(фич9 Ьса Айїрсгв ипЬ пивсЬогсис

баїїо ооггоагіз

Л І Г І 1 І І II (ІСГ

Ьсо Иорісо
Г Ьег 95ги((

тсі(1 сі»

Ьег

ег[о(ді ті* 'ЛпІпи( оЬег аиг
Ьет 6*апЬ оог= оЬег
Ііпде, оот Хигт аиф аие
Ьет і)апЬ[*апЬ ипЬ ті*
еіпет ІВеіп. Зміїфеп 216=
}ргипд ипЬ де[ігеа**ет
іаифеп іпз 2Ва[[ег рпЬ
геіфе бргипдЬегоедипдеп
тодііф, ЙгеІ>ипдеп ит Ьіе
Сапдз= оЬег Йгеі*епаф[е,
аиф ит ЬеіЬе 2Іф(еп дГеіф=
5«і*ід (6фгаиЬеп(аІ*о). Зп

він (й)Впсг Єаііо оогюасіе юігЬ
пін- псі доня яс(*гс<Нст Яогрсг ипЬ

йса Йор?сз ііп 3!аіїсп ссгеіфі
ЗПсіІісг Ж. 9»о()гвіиі)



5Вот

Ьег 21из{Ш)птд ипіес|феіЬеі топ зюі|феп Ьег де[ісес!іеп, деІ)еф=
іеіеп оЬег де!)ос!1еп 2Ісі. ЗЗеі Ьег деікфіеіеп 2Іиз|йї)гипд ти^ Ьег
Йбгрег Ьеі де(ісеоЧеп Йпіеп ІтЬ 5и{5|рі(}еп іп Ьег фіі[іе аЬдеЬеиді
гоегЬеп, Ьеі Ьег деІ)оа*іеп 21из[й1)сипд і(і Ьег Йбгрес |о епд гоіе
тбдііф зиіагптепдесоїіі. 58еі Ьеп „|ІіедепЬеп" Єаііое ти|з РОГ
Ьег еідепШфеп ЗЗге^ипд еіп Иагег Йор^ргипд іп (£г|феіпипд
Ігеіеп. Віє Жегіипд паф Ьет ЄфбпЬеіізетрІтЬеп ег|оІді ооп
{ііп[ оЬег |іеЬеп Єргипдгіфіегп тіі 0 Ьіе 10 їрипііеп. 11т ЗеІ)1="
юегіипдеп аиззиіфііе^еп, гоігЬ Ьіе іегоеііз І)бф}іе ипЬ піеЬгід[іе
^ипіі^аі)! деУігіфеп, Ьіе сегЬІіеЬепе 2)игф|фпіНзгоегіипд тіі Ьет
епі[ргефепЬеп 6фшіегід!еііздгаЬ тиіііріізіегі ипЬ {о Ьаз епЬ=
діііііде ЗйегіипдзегдеЬпіз еіпез бргипдез егтіїіеіі. 2)ет 3"ІФоиег
Ьеі 6ргипдгоеіі!атр(еп іЦ апзигоіеп, Ьіе[е ЗаІ)(еп зи поііегеп ипЬ
діеіф тіі Ьет оогапдедапдепеп ЗВегіипдзегдеЬпіз зи аЬЬіегеп, Ьа
ег Ьапп }еЬег$еіі ііЬег Ьеп ©ІапЬ Ьез 2Веіі!атр(еб ипіеггіфіеі і[і.

2)іе Вегоегіипд ефіді паф а[і^еіі|ф=іефпі(феп ©ерфізрипііеп.
Зп ег^іег Йіпіе юігЬ Ьег ©еіатіеіпЬгиЙ Ьез ©ргипдез 58егііс{{іфіі=
дипд |іпЬеп, Ьіе дап$е Ягі Ьег Іефпі( ипЬ Ьез ЙбгрегаизЬгиЛез,
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Ьес Єфгоипд, Ьіе ®е{фтеіЬід!еіі, Ьег Щї)Н)ттІ5, Ьіе біфег^еіі, Ьіе
^ббе Ьег бргипдіигие, Ьаз і)егаизаг6еііеп Ьег еіпзеїпеп бргипд*
рі)а[еп, Ьіе .ЙйгрсгЬаіПІІнІ ипЬ Ьаз Іргі*|егІо{е (їіпіаифеп. ЮіегоаЬге
ІШеіЦег(еі[іипд юігЬ аиф Ьег Йаіе о()пе гоеііегез егіеппеп Ібппеп.

аьес
ІІабТгаітпд

Ьеіт 6ргіп«
деп і[і поф Іеіп
Шіеі^іег оот ̂ іттеї
де[аІІеп. 6е(Ь(іоег=
[іапЬІіф діЬі ез де=
гаЬе |І'іг Ьіе(е йеіЬез°
ііЬипд, Ьіе еіпе 1)сг-
оопгадепЬе Йбгрег=
Ос[)егг(фипд ипЬ
(Бе(фісПіф(еіі, дс=
[ІІпЬс бігше ипЬ
сіпеп диідешаф(е-
пеп Йогрег ег|ог=
Ьегі, еіпе 6е(опЬеге
ЗЗегапІадипд. 11паЬ=
^апдід Ьаооп абег
діЬі ег (йг Ьеп
бргіпдег, Ьег ег зи
диіеп Йеі[(ипдеп
Ьгіпдеп юііі, пиг
еіпе ЩегогЬпипд,
ипЬ Ьіе [>сі&(: іад-
(іфе (ІЬипд, Ьаи=
егпЬе ипЬ гедеЬ
таніде 2ВісЬсг()о=
(ипд Ьес оес(фіеЬе-
пеп ©рсйпде, тіі
Ьет 3«(. еіпе сефі
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ЗЗегїфісЬстиІіас
і [фгоісгідсп

бфпшЬсп. ЄфиеПс
ЛешепшиІ Ьеі Ьег
випаси бфгаїїбс
(оЬеи) тії Іойегет
ОЬсгІогрег
(3».е е і в І Ь іп в),
Ьеі Ьсг ІкІІЬсІІ
бфгаІІЬс (ипіеп)
гиі)івс 5)геЬ,Ітв іп
ІЄІФІЄГ

Ь,оІ)е ЗЗепшІНоттпипд
ипЬ ЄіфегЬ,еіі зи ег=
геіфеп. 2)іе Єргйпде
тіЩеп дегоЩегтайеп
іт 6фІа{ Ье()егг[фІ
гоегЬеп. 2ШтйІ)Ііфп>ігЬ
Ьіе 6фюіегід{еіі де(іеі=
дегі Ьів 'ди Ьеп ©ір|еї=
(еі(1ипдеп Ьег теі)т>

{афеп 2)ге()= ипЬ
ЛотЬіпа(іопг(ргііпде.

е|еЬ І\і ипЬ
ЬІеіЬі Ьіе (Еггеіфипд
тбдІіф[іег 6іфегІ)еіі,
Ьіе іт2ВеМатр{ Іе^іеп

Ьеп 'ЛІІ5(ф[оя
діб*.

(®г. Й с ф п і І)
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ипЬ Ш-
[ргипд [іпЬ Ьіе
ШогЬеЬіпдипдеп
^ііг еіпе диіе 8еі=
[Іипд ипЬ ЬпІ)ег
оифЬеітїгаіпіпд
Ьеоогзиді З" Ье=
гйЛ[іфНдеп. Йог*
ЬегеііепЬе ипЬ ег=
дапзепЬе ©птпа*
(Н! і[і іп зшеііег
Шпіе иои Зіиізеп.
Зп бопЬегрИеп
гоігЬ тап рф аиф
Ьез Іго(1еп(ргтд=
аррагаіез 6еЬіе=
неп, Ьег еіп 2Ги^=
[апдеп Ьез бфй=
Іегз паф Ьет 216=
Іргипд ат ©игі
ипЬ ап Ьеп фаІіе=
{еіГеп егтодііфі.

2)іе ЬеиІ[феп 6рі^еп[ргіпдес 1)оЬеп Ьеі Ьеп (оттепЬеп 01І)т=
рЦфеп ©ріеіеп 1936 іп Вегїіп еіпе гоипЬегЬаге 21и[да6е зи вг=
ІйІІеп. Веиі|фІапЬ і[і Ьав ШІиііегІапЬ Ьез Йип{і[ргіпдепз. Зп
)а^гзеі)піе(апдег ЗГгЬеіі 1)аЬеп ип[еге ©ргіпдег і()геи ©рогі юеііег
епігоісЕеії ипЬ Ьеп Ьеиіїфеп 51атеп Ьеі Ьеп 0(птрі|феп ©ріеіеп
ипЬ з<ф(геіфеп Низ(апЬз[іагіз !КиІ)Іп ипЬ (Е1)гс еіпдеЬгафІ. ї)іе
Зіатеп ^а£, 5 В а ї з , ф о о ( ї , © й п і ї ) е г , 3 " г п е г » Й е ̂  >
г е п з , Й и Ь е г , З В і е ( е І ипЬ Й е ф п і г і)а(іеп }фоп оог Ьет
ЙТіеде іп Ьег іпіегпаїіопаїеп ©рогіюеИ еіпеп диіеп Шапд. 6еі4
еіпідеп За()геп 1)аЬеп ипз Ьіе їїтегі!апег Ьигф (їпігоіЛІипд еіпег
пеиагіідеп їефпі! аи[ Ьеп зшеііеп ^Іа^ деЬгііЛі. ї)іе[е Їа1}афе

ипз ег[1 1928 Ьеі Ьеп ОІптрі(феп ©ріеіеп іп 2Гт(іегЬат гефі
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5Вепш|}і(еіп. ЗІІІф 1932 іп Сов Зіпдсісг шаг Ьіе Саде ип--
регапЬегі. 11п{еге Єрогізіеиіе ^аііеп ]а Ьапшіз лоф піфі Ьаз
1)іпіег (іф, гоаз тап зиг фбф|Неі{іипд ЬгаифІ, Ьеп еіп!)еііНфеп
58ІІІЄП Ьез ЗЗаіегІапЬеб. ^іегіп і)аі пип Ьаб 3)гіЙе ІЯеіф 9ВапЬеІ
де{фа^еп ипЬ еіпе ^іогіе ВеІеЬипд деЬгафі. Зп РІСІЄП біаЬіеп
І)аЬ(п (іф бргіпдег(фи(еп ипЬ Хгаіпіпдгдетеіп(фа(Іеп йЬег аКе
Шегеіп5іпіеге[[еп зи (гифіЬгіпдепЬег ЗІгЬсіІ зи(аттепде{ф(о((еп.
Зп Ьеп ЄфгоіттЬаЬегп юігЬ Ьигф СЕіпЬаи Ьег депогтіеп
ІВгапЬ{іеп°£геііег Ьіе поішепЬіде йЬипдгдеІсдсгфсії де|фо{(І>п,
ипЬ іп Йифп гаегЬеп ип|еге 5Кафшифб(ргіпдег паф еіп^еШіфеп

ЦШеп:

ЄіаІІЬ
гйгіюШа.
ОЬсп:

ЄаПо
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15



З ш е і ТП е і (І е г Г рг й'п § е

Й О Р М Р П І І І Й
оопх'йгіб, •ЛЬГрпицІ
И О Г Ш П Г І 5 НІІй

5ЖІШП9 ипЬ
брппіл гиЛшіігЬ:.).
(£игоратоі(Ігтіп

ІНіфіНпіеп деїфиіі. Єіпе |о!фе бааі
Ьеп оіегіеп Єигоратеі[іег{фа|іеп іп ШІадЬебигд 1934 їоппіеп гоіг
іп Ьеп бргіпдюеіііатр^еп а(Іе (£игоратеі[іег (Ісіісп. ОІда
З е п { ф = З о г Ь о п , 5)аО)а 6 ф і е ф е, Зіппі Й а р р , Є |( е г,
ї)ї а І; г а ї ї п , Ь ( о г { ипЬ 9 і і е Ь ( ф і а д е г Гоппіен }іф Ьогі
пиф ргафіідеп іїатрісп іп Ьіе €>іедегЩІе еіпігадеп. ї)іс(сг Сг(оІд
Ьог{ ипб аЬег піфі ЬогйЬег І)іпшедіііІІ[феп, Ьа& тіг Ьеі Ьеп 01рт=
рі|феп бріеіеп 1936 іп Шегііп оог }фшіегіде 2Ги|даЬеп де(1еІІі |іпЬ.
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Ша[[егЬаІІ, Ьае б а т р ї Ї Р І е І Ь е г Зфшіттег
$)а[і Ьи [фоп еіптаї еіп <5фгоітт[е[1 Ье(ифІ? 2Вепп \а, Ьапп

їепп(4 Ьи аиф Ьаз 2Ва[(ег&а(1[ріеІ — іепез (фпеїіе, Ігійгеіфе ипЬ
ипдетеіп ап(1гепдепЬе Йатр((ріеІ Ьег бфгоіттег! 2)апп 1)а(1 Ьи
аиф |фоп ЬеоЬафіеІ, гоіе 14 бріеіег (іф ит еіпеп 5ВаІІ (Ігеііеп,
Ьег тії еіпет йи^ЬоЦ оіеі Ш)пІіфГеіІ і)аі. Ше [іе гоіе[еІ[Ііп( паф
Ьет гипЬеп ЙеЬег (фгоіттеп, юіе [іе ез тіі Ьег фапЬ ег[а[(еп
ипЬ оег(ифеп, ез іпв їог Ьез ®едпегз зи Ьгіпдеп. ВаЬеі ї)а[1 Ьи
Ьапп аиф Ьео&афіеі, Ьа& Ьіе бріеіег [іф дедеп[еііід піфІ тії ©Іасе»
1>апЬ(фиІ)еп ап[а[(еп! Жіе (іе [іф дедеп(еііід ипіег ЗВа[(ег Іаифеп
ипЬ еІ)ег еіп!Каи[&аи(ріеІ аІ5, паф Йаіепап(іфІ, еіп ІрогНіфезбріеІ
аипіфті. Шіапфтаї шіг[( Ьи Ьіф аиф дешипЬегІ І)аЬеп, Ьп(і Ьег
бфіеЬбгіфІег даг піфі еіпдгеі[1, юепп Ьег еіпе Ьеп апЬегп ипіег
Жа([ег (ІесІІ — оЬег оіеііеіфі {одаг Ь е т І Ю і ( ( е і а і е г еіпеп
„[геіеп 2Виг(" дібі ипЬ піфІ Ьет, Ьег ііт паф Ьеіпег 2Іп[іфІ оег=
Ьіепі 1)й(4е! ЦпЬ Ьоф ()аЬеп Ьапп Ьіе ^афісиїе Ьіг егНаїі, Ьа^ Ьег
Ііпрагіеі і іфе ооКСоттеп гіфіід дс()аІІЬс(( ипЬ паф Ьеп ІНедсІІІ
(огге(1 епІ[фіеЬсп ^аі! 6іе (̂1 Ьи, ІіеЬег Йе[ег, Ь а з і (І е Ь е п
2 В а ( ( е г 6 а І І ( р і е І , Ь е г Й а т р Н р о г і Ь е г б ф г о і т т е г !

2Ва((егЬаЦ{ріе( і[і (еіп ^Ціпдропд! Иа^ег і(1 ез аиф піфіз [ііг
Зітрегііфе брогіїег. ®б ег^огЬегІ іп ег[1ег 2іпіе дго^е (фгоітте»
гі{фе За'І)ід{еіІ, ЗІибЬаиег, де(ипЬеб фегз ипЬ еіпе де(ипЬе Йипде.
ЗВег еб аивііЬеп гоіїї, ти^ аиф еіптаї еіпеп <51о|з оегігадеп
Гбппеп. 28 е п Ьа5 9Ва|{егЬа(І|ріе[ аЬег еіптаї іп (еіпеп ІБапп
дезодеп І)аІ, Ьеп (а^і еб піфі те()г (05, (еі ег пип бріеіег оЬег [еі
ег Зи(фаиег. (Вепаи [о гоіе Зиб^аІІ оЬег (ЕІ5І)о<їеп. ЦпЬ ез діЬІ
Йеиіе, Ьіе 1)еиІе еіп 6фгоітт[е(і о(і пиг Ье[ифеп, ит (іф ап Ьет
(фпеїіеп ©ріе( Ьег (е()підеп <5фгоіттегде(іаКеп зи ег(геиеп ипЬ
ит ЬаЬеі зи (еіп, гоепп фге 5ЩаІт(фа[1 дегоіппі оЬег оегііегі! ^аі
тап ег(і Ьіе Сідепагі Ьег ЗВа((егоаЦгедеІп ипЬ і(>ге Зеіп()гііеп
Догана ипЬ і|"( тап тіі і1)ІІІчІ гіфіід оегіпиіі, Ьапп СоІптІ еіпет
Ьае бріеі (е№(1 аЬ(о(и( піфІ те^г [о го^ ипЬ гиррід оог. !Шап де=
гоіппі іт бедепіеіі Ьіе ЦЬегзеидипд, Ьа^ Ьіе [феіпЬагеп 11п(аіг=
Ьеіісп, Ьіе(е5 Хаифеп ипЬ і)аНеп Ьеб (Ведпеге, гоепп ег Ьеп *-ВаІІ
1)аІ, ипоегтеіЬЬаг (іпЬ — (оп[1 гойгЬе Ьа5 2Ва([егЬаІІ(ріеІ еЬеп !еіп
Йатр|(ріеІ (еіп ипЬ оіеі ап ЗпІеге((е

18

риб Ьес беГФіф^ Ьеб Ша[[?гЬаІІ[ріеІб
ЯВіе іеЬез [рогіїіфе бріеі, І)аі аиф Ьег Жа((ег6а1І(рогІ (еіпе

®е(фіф*е. беіпе ЗВіеде (4апЬ іт ШІиШгІапЬе Ьез брогіег, іп
ЄпдІапЬ. 2)огі !ат ез еігоа ит Ьаб ЗаІ)г 1874 аи[, аіз іп ШЬіоп
Ьег 6фгоітт(рогІ (фоп еіпе дегоі((е 58Ій*е еггеіфі ЬаНе. ЗЙап
(ифіе паф еіпет ІШИМ, ит Ьіе Зи(фаиег Ьеі ©фгоітт(е(4еп
теІ)г зи (е([е!п аіз Ьіз1)ег, оегап(іаІіе*е 1>итогі(іі(фе 6фаи=
питтегп, Ьіз (фііе^ііф еіп Ье(опЬегз (іпЬідег Йор( аи( Ьеп ®ег

Ьап(еп Іат, Ьаз іп ЄпдІапЬ (о йЬегаиз рориіаге ди&ЬаЩріеІ іпз
2Ба[(ег зи оегіедеп. ®е(аді — деіап. ЗГОіІ Ьеп Зй&еп (оппіе тап
Ьеп ШаІІ аІІегЬіпдз іт Жа((ег (фіефі ЬеагЬеіІеп, аІ(о паІ)т тап
Ьіе і")а'пЬе Ьази. 311$ Хоге гоигЬеп теі[і [фюіттепЬе Л'ііЬпе оЬег
*ЙооІс регюепЬеі. 2Ва((егЬа11гедеІп даЬ ез поф (еіпе. ЗеЬег (оппіе
Ьеп ШаІІ (ріеіеп, гоіе ег гооїііе. Єг Ьиг(іе іІ>п тії ЬеіЬеп ^апЬеп
[а((еп, (іф ап Ьеп ©едпег Наттегп, [іф аЬ[іо6еп оЬег, гоепп ег
Іоппіе, аи[ Ьет ®гипЬе Ьез ЄфгоіттЬаЬез оЬег 23а[[іпз [Іе^еп.
2Мс ^аирі[афе гоаг, Ьа^ Ьег 'Ваіі тбдІіф[і о[і Ьигф Ьіе дедпегі(фе
Їог(еі1е Ье[бгЬегІ гойгЬе.
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6ігеШд(еііеп гоогеп ЬаЬеі паіигдетпа(з піфі зи оегтеіЬеп.
ІІпЬ (о діпд тапфез бріеі тіі еіпег (рогШфеп Йеііегеі аиз, ипЬ
Ьег ©гипЬ(а6 гтт „іаіг-ріау" гоигЬе зиг Загсе.

Зттег теІ)г юигЬе Ьаз ЗЗеЬйфйз паф еіпет д с п а и е п ,Де=
діетепі" (аиі. ЯКИ Ьег Зеіі І)аНеп (іф )а аиф |фоп Ье(ііттіс
'Ледеіп ЬегаиздеЬНЬеі, Ьіе иоп еіпет ,ДКедеІ=ЗЗоагЬ" зи(аттеп=
де(а(}і ІтЬ еігоа ит Ьаз ЗаЬг 1876 о((ізіеЦ еіпде(Ш)гІ гоигЬеп
(паф апЬегег Йезагі (оІІ Ьіез аІІегЬіпдз ег(і ит Ьіе 90ег ЗаІ)ге
дегое(еп (еіп). ЗВепп Ьіе І)еиНдеп, теІ)г(аф оегЬе((егіеп Ледеіп
тіі Ьеп ЬатаНдеп аиф піфі те^г оіеі детеіп 1)о1)?п, (о (бппеп
Ьіе епдІі(феп ЗЧедеїп Ьоф а(з Ьіе (ВгипЬгедеГп (йг Ьаз ЗВа^егЬаІІ*
(ріеі апде(еІ)еп гоегЬеп. ї)іе ШпдІапЬег пе{)теп Ьез^аІЬ аиф {>еиіе
поф Ьаз ІНефІ }ііг {іф іп 2(п(ргиф, Ьіе еідепіііфеп Шг()еЬег Ьег
ЗВа(|ег6аЦгедеГп деюе(еп зи (еіп, ипЬ Ьеап{ргифеп аи( ©гипЬ Ьіе^ег
їаі(афе іт Зпіегпаїіопаїеп 2Ва((егЬаІІга4 аііеіп депаи \о оіеіе
©і^е, шіе аііе йЬгідеп 51аііопеп Ьег ^ШеН з^аттеп депоттеп.
(£іпс гіпЬегипд Ьес ЗВаіІегЬаКгедеІп С а п п а([о ргаШ(ф пиг Ьапп
Ьигфдер^гі гоегЬеп, гоепп еіпег Ьег1)геі Зїегігеїег ©го6Ьгі4аппіеп5
еЬеп(а(1з Ьа(йг [іітпії, апЬегп(а(1з оег^а'ІІІ: (іе Ьег Ш(еі)пипд.

й о ї щ ч і і г п і і о н ипЬ <£м(Г( і )Іо((Ім<І)СіІ
тий Ьег *«гІсіЬідсг Ьсі Ьег «ЬюсІ)! сіпсб
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Шіе Ьае Ша[[егЬаІІ(рІ£І паф ВеІиГгіІІапЬ Нот
©епаие 2)аіеп Іа[|еп (іф Ьа^йг піфі те^г аи|6гіпдеп. Єз ^оіі

ит Ьіе ЗВепЬе Ьез За^гІ)ипЬегі5 дегое{еп |еіп. 2)атаіз І)аііе Ьаз
иі!іде бріеі, Ьаз Ьіе Зи(Фаиег пііі Ведеі^іегипд оег^оідіеп, еіп
Ьеиі|фег ©фюіттег аи( еіпет 6фгоітт{е[{ іп (їпдІапЬ де(е()еп.
Й п і е \ е, (о І)іе[} Ьег Ьеиі[фе брогіїег, оегр|[апзіе ез паф
£Іеиі(ф(апЬ ипЬ (іі^гіе ез Ьеі (еіпет ЗЗегІіпег ШиЬ зиег|і еіп. 2ИІ=
Іпи()Іід |апЬ ез аиф Ьеі апЬегеп Ьеиі(феп ЗЗегеіпеп ЙіеЬ^аЬег. <Ез
юигЬе те()г ипЬ теі)г дерйеді. 3)ег 9Вип[ф паф ооІКоттепегеп
Шедеіп шигЬе ІаиІ. Єфііе^ііф тафіе (іф Ьег Ьеиі|фе бфтітт-
(рогі{й()гег 3Г'Ь 3) г о т е г (ЗЗегІіп) Ьагап, еідепе 2ВаУ(егЬаІІ=
гедеіп ІІпІсг Уім1е1)ішгід ап Ьіе епдЩфсп їКсдеІп ди (фаЦеи. 2)исф
тапфегіеі !ВсгЬе((египдеп, зеіішеі[ег (£ іп[Гфгипд Ьез їаиф= ипЬ
ЄргефоегЬоіез, гоигЬе Ьаз бріеі аШпа^Іід оег(еіпсгі ипЬ епі=
юіЙеИе {іф аиф іп 2)еиі|фїапЬ ооп Ьет |гй()егеп го^еп ©ріеі зи
еіпет гіііегііфеп МЧІтрКріїІ. Сіп 9іотЬЬеиі[ф(апЬ р|1едІеп ез Ье-
(опЬегз Ьіе „Вегііпег ©еппапеп", іп ©йЬЬеиі(ф(апЬ Ьіе біиМ*
дагіег „©фшаЬеп". Зші}феп ЬеіЬеп {апЬ аиф 1912 іп ЗЗегІіп
Ьіе ег(1е ї)еиі{фе 2Ва(}егЬаИтеі(4ег{фа|і [Іаіі. ,,©егтапіа"=38егІіп
дегоапп Ьіе(ез бріеі тіі 4:2 ипЬ §оШ {іф аиф іт Ьагаи{{оІдепЬеп
За()г 1913 Ьіе 2еиі|фе Ш1еі(іег{фа{і дедеп „6фюаЬеп"=6іиіідагі
тіі 5:2.

Зт 2аи(е Ьег ЗаІ>ге 1>аі {іф Ьаз 9&а((егЬаЦ{ріе( іефпі(ф аи6ег=
огЬепіІіф епішіс^еіі. Сїіпс Ш1апп(фа[і соп 1913 шіігЬе (е(Ь{і дедеп
еіпеп оіегі(1а}{ідеп ЇВегеіп піфі теІ>г аи{Іоттеп, Ьа піфі те!)Г
юіе Ьатаїз Ьіе дго^еге Йбгрег!га{і ипЬ Ьае Ье{{еге ©іеііипдзїріеі
Ьеп 2Іиз(ф(ад (йг еіпеп біед деЬеп, {опЬегп Ьіе {фгоіттегі{фс
І1Ьег(едеп{)еіі ипЬ ЄфпеШдІеіі Ьег бріеіег. 53іе (фпеЦ(іе ЗЛапп*
|фа{і гоігЬ Ьа()ег Ьигфюед еіпег шепідег (фпеїіеп ііЬегІедеп (еіп.

К і е 2 ) е и і ( ф е 2 В а ( { е г Ь а И т е і ( і е г ( ф а ( і ЬПЬеі аІІ=
Іа1)гІіф іт 6фгоітт(рогі еіпеп деюі({еп ф6І)ерип{1. біе (іпЬеі іп
Ьег ЗїедеІ СпЬе 2Іиди(і (еЬез ЗаІ>гев (іаіі ипЬ гоигЬе Ьіз(>ег де=
гооппеп ті п:

9Ва((ег(геипЬе^апповег
96=ІВегІіп

8таІ
4таІ
2таІ

©егтапіа=ї8егІіп
1. 5гапГ(игіег 6. СІ.

2таІ
Ітаї
Ітаї
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іт іпїегпаНогшІеп ОДа|їеІ:ЬаІІ[ріеІ
Зт ©едеп(а& зи ^иіе Ь,аі тап іп (гіфсгеп Заідеп іп Веи1(ф=

(апЬ Ьет ЗВа((егЬаІІ(ріеї піфі Ь і е ЗЗеЬеиіипд Ьеідете((еп, Ьіе ег
еідетііф аГз (раппепЬез ипЬ тіігеівепЬез їїатр((ріеГ оегЬіепі.
3)сг ег(1е Ьеиі(фе ЙапЬеІіатр[ іт 2Ва((егЬаЦ гоигЬе ег(1 п а ф
Ьет Й г і е д е 1922 дедеп Ьіе бфгоеіз аиздеігадеп. Осіпе оег=
1)аІ(пі&та(5ід [фюафе аио бфгоіттегп зи(аттепде({еІШ 2Ва((ег=
ЬаІІтапІІЇфа(( оегіог (еіпегзеіі іп 2Іго(а 1:2. 91оф іт діеіфеп
ЗаЬ,ге (оїдіе Ьапп еіп ЙапЬег(ріеІ іп ЗЛадЬеЬигд дедеп Ьіе 11пдагп.
2)іе(ез ©ріеі деюапп Веиі(фІапЬ 4: 3. (Ез (оНіе Іапде ЗеН Ьег
сіпзіде ьіед ЬІеіЬеп, Ьеп еіпе Ьеиі(фе Шіапп[фа(і дедеп Ьіе ші-
дагі(фе 91айопа(тапп(фа|і егзіеііе. Щиг поф е і п т а І деіапд
се, Ьіе ІІпдагп з» Ье(іедеп. ї>ае гоаг ап (епет ЬепСгоіігЬідеп
8. 2Іиди[{ 1933 іп 2їт{1егЬаІп, а 1 й І ) е и і { ф ( а п Ь д е д е п
І І п д а г п Ьіе 2В е II т е і (і е г ( ф а 1 1 д е г о а п п . 'ЛііІ еіпег
еіпзідагіідеп £еі[іипд гоагіеіе Ьата(з Ьіе Ьеиі^фе ЙапЬегтапп=
?фа(1 (Егіф КаЬетафег, ^гі^ ©ип[і, Оііо СогЬез, (Етії Йепейе,

2Ітапп, Йог! ШЬгє, Зоафіт ІКаЬетафег аи[. 8000 ЗКеп(феп
Ьет 1)егоі(феп Йатр( іт 21т(іегЬатег 6фгоітт[1аЬіоп

Ьеі, Ьагипіег еіша 2000 Веи1|фе, Ьіе іп бопЬегзйдеп ипЬ Шііоз
Зи Ьіе[ет іїатрї 1)егЬеідееіІі гоагеп. ®з гоаг еіп дапз дго&е.г Хад.
®гіф ІКаЬетафег (>аііе їигз оог^ег Ьіе Ш((теі[іег(фа(і іт Я$ги{Ь
{фгоіттеп дедеп Ьеп Зарапег І(игиіа оегіогеп. „(їіе" гоаг аЬег
Ьигф Ьіе[ез ЗЙійдеіфіЛ піфі е4гоа піеЬегде(ф(адеп. Зіеіп, іт
@едепіеі(, піт дегаЬе ег[і гсфі гооКіе ег (еіп дго^ез Й'йппеп а(з
ЗіаНопаІІогпІапп зсісіеп ипЬ [іф еіпе „ЯоІЬепе" ()о!еп. (£г иЬег^
Іга( (іф іп Ьіе(ет брісі \еЩІ — гоіе й'6егі)аирі аПе бріеісг Ьег
Ьеи((феп !Шапп(фа((. (£г|іаип1іф гоаг, гоіе (іе Ьаз Хетро Ьигф-
!)іе((еп. ЗВіе (і е Ьіе ІІпдагп пегоог тафіеп ипЬ зиг Щегзгоеі(1ипд
Ьгафіеп. Віє ІІпдагп, Ьіе а(г Ьег ЗВеІІ Ье(іс 2Ва[(егЬаЦ(ріе(ег
даііеп. 2)іе поф Ьеі ^аШзеіІ 2: 0 де(й^гі ^аНеп ипЬ ез піфі оег=
1)іпЬегп Іоппіеп, Ьа& Ьіе 2еи1(феп Ьіз зит їЙЬІаи( Ьег гедиіагеп
бріеідеі! аиздііфеп. 25іе Ьеиі(феп бфІафІепЬиттІег ипЬ Ьіе
Ьеи4(фе ®£реЬійоп га(1еп оог 33едеі(1ептд, аІ5 Ьаз ©ріеі 2: 2
(ІапЬ. бфоп Ь і е б гоаг еіп тогаЩфег Єг(оІд оітед(еіфеп. Зттег

22

юіеЬег ег(фоІІ Ьаз „91 а — 91 а — ©ег — та — пі —
а а а!" 91оф дго^ег гоаг Ьіе 23едеі(іегипд, аіз Ьіе Ьеиі(фе Зйаіт=
іфа(і іт ег(іеп Хеі( Ьег ЗЗегІапдегипд Ьаз Хетро ЬШіегіе. ипЬ
Ьапп !ат Ьіе Яаіа(ігорІ)е (йг Ьіе ипдагп. ЗІтапп (фіе(зі — 1)агі
иоп (еінет ©едпег ЬеЬгапді — еіп. 2)іе 2)еиі(феп (йІ)геп 3: 2. (Еіпе
ЗШтІіе (раїег ег()б1)! (їогЬез аи( 4:2. Ваз „$)щ, $)щ, 5)и| -
і)0)га!" Ьег Цпдагп і(і рШ^Нф оег(іитті аи( Ьеп ХгіЬйпеп. 33а(йг
гоіпіеп ЗаІ)пфеп іп Ьеп Ьеиі(феп ііапЬез(агЬеп Ьеп ©ріеіегп ЗКиі
ипЬ ЗІпегїеппипд зи. 9їоф гоаг Ь а з © р і е і п і ф і де =
юоппеп. 5)іе
ипдагп (іп-
Ьеп (іф ріо^-
(іф Ье((ег зи=
(аттеп. біе
дгеі(еп гоіе=
Ьег епегдИф
ап, аЬег [іе
Гоппеп піфій
теІ)г аизгіф=
іеп. (їіе і(і
ипііЬеггоіпЬ=
Нф іп (еіпет
Хог. ипЬ а(з

поф
даг
5:2

ег()В{)і і)аІ, Ьа
і(і Ьаз 6фій=
(аі Ьег Цп=
дат Ье(іедеЙ,
Кеиі(фІапЬ
2ВеИтеі(іег
іт 2Ва((егЬаЮ
2)аз гоаг Ьег
бфгоіттег
дгб&іег Хад
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іп 2Іт[іегЬат! 1936 і п
В е г і і п т й & е з го і е =
Ь е г ( о г о е г Ь е п !

ї)іе Кпдагп Ііаін'п Ьіе{е
ШеЬегІаде піе вегде[[еп.
Зп Ьеп {оїдепЬеп За^геп
І)аЬеп {іе Ьіе ©фагіе теІ)Г
аіз е іптаї аиздеюе^і. 1929
редіеп {іе іп 2$иЬаре[і де=
ден 2еиі(фІапЬ 7:1, 1930
іп ВгезЬеп 5:3 ипЬ іп
ЗІигпЬегд 4: 1. 1931 деіапд
Н)пеп пиг еіп 11пеп1[фіе=
Ьеп 2:2. Йадедеп

Ьіе ЬеиІ|фе
іп Йоз 21пде(ез гоіеЬег
Ьіе ЦЬег(едепі)еіі Ьег
ипдагп Ьигф еіпе 2:6=
51іеЬег(аде апег(еппеп
ипЬ (іф тії Ьет згоеі»
4еп ^ріа^ іт ЇКапде Ьег
Жаііопеп оог ЗІтегіСа
Ьедпіідеп. 2іе|еп згоеі=
іеп <р(а^ ^аі 2)еиі[ф=
І о І І Ь аиф 1)еи(е Іюф
іппе. 1934 [іедіеп Ьіе
2)еиі[феп іп {іебеп Йап=
Ьег[ріеІеп ипЬ иегГогсп
пиг еіп еіпзідез, аІІег=
Ьіпдз Ьаз епі[феіЬепЬе
Іге[[еп ит Ьіе (Еигора=
теіііег|фа|і іп 2КадЬе=
Ьигд дедеп Ііпдагп 1:4.

) І ) л п і > г І І І ипЬ іштог Ьеп
-)нІ1І іт -Липо Ь о Ь п І І с п !

24

беіп Іе^іез 75. ЙапЬегІріеІ дегоапп Юеи1(фІапЬ ат 12. 2Іиди[і 1934
іп ЗИадЬеЬигд дедеп Шеідіеп тії 2:1, гоотіі Ьіе 3)еиі(феп аиф
іп Ьег <Еигоратеі(*ег(фа(1 гоіеЬег Ьеп зюеііеп ?р(а^ еіппаІ)теп.

В а з о І п т р Ц ф е ЯВ о ( | е г & а 1 1 і й г п і е г 1936 Ьиг[4е
еіпе Ьег іпіеге{[апіе[іеп 2Іпде(едеп()еііеп Ьег ОІптрЦфеп бріеіе іп
Зїегііп юегЬеп- ^аЬеп Ьоф піфі юепідег аіз 14 91аНопеп бегеііз
,;ІІде(аді. 2)агипіег паійгііф Ьіе {іфгепЬеп ЙапЬегтаппїфаЦеп
ооп Ііпдагп, Итегіїа, ЗЗеїдіеп, дгапЕгеіф, І|фефо|1огоа?еі, ©ра=
піеп ипЬ Зидо(Іашіеп. Віє готапі|феп 2Иапп[фа^еп, іп ег(іег
У і п і с Зидо[(аюіеп ипЬ брнпіеп, ^аЬеп іп Ьеп (е^іеп За!)геп ап
©ріе([4аг{е ЬеЬеиіепЬ зидепоттеп.

Шае ї)ег 5рогіетапп

Йа {іпЬ оог аііеп ЇІіпдеп Ьіе !отрН}іег4еп 2Ва([ег6аІІгедеІп.
2Віг-1)а6еп еіпдапдз (фоп естампі, Ьа^ Ьег Зи(фаиег піфі аііе
(їп^феіЬипдеп Ьез ©фіеЬзгіфіегз о^пе юеііегез Ьедгеі(Ііф (іпЬеі,
{опЬегп ііЬег Ьіе[е5 ипЬ |епез ег[і аи(деМаг4 гоегЬеп ти^.

Віє 5Ш а п п ( ф а (і Ье(4еї)і Ьеіт 9Ва((егЬаІІ аие [і е Ь е п
ЗКапп, а([о аиз еіпет їоггоагі, згоеі ЙегІеіЬідегп, еіпет 23ег=
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(Ви! оЬосЛеп І)сі61 ІІогі) Іанас піфі „Йсіїсгсі іт ШЗДсг"

ЬіпЬипд5(ріеІег,Ьгеі6ійгтегп. ЗЗеіЬегШІ5гоаІ)ІЬегїїеІЬ(ріеІегти(5
паійгііф аи( диіе аизЬаиегпЬе бфгоіттег Ьег фаирігоегі деіеді
юегЬеп. <5фпеЦе ©ргіпіег (іпЬ аІ5 бійгтег Ье(опЬегз диі оег=
гоепЬ&аг ипЬ Іапд(атеп, (фтегеп Йеиіеп оогзизіе(>еп, Ьо Ьіе(е
шепідег Ьегоедііф (іпЬ.

Віє б р і е І Ь а и е г Ьеігаді зюеітаї (іеоеп Шііпиіеп гсіпе
бріеїзеіі. 2)аптіег і(і зи оег(іе()еп, Ьа^ пиг Ь і е Зе'і дегефпеі юігЬ,
іп Ьег Ьег 25аІІ {іф іт бріеі Ье|іпЬеі, ипЬ Ь і е Зе'і» іп Ьег Ьег 2$аЦ
іп^оіде ІІпіегЬгефипдеп Ьеі 5геігойг|еп, їогдегоіпп, Се!гоиг|еп
оЬег ,,2Іи5' „іоі" і[1, аи^ег ЇВеігафі ЬІеіЬі. Зе паф Ьег 2Іпза1)1 Ьег
Згеігойг|е ипЬ егзіеііеп Іге^ег Еапп аЦо Ьіе ©е|атіЬаиег еіпез
Жа|(егЬаІІ|ріеІе8 згоі|феп 10 ипЬ 20 ЗКіпиіеп рго фаІЬзеіі [іедеп.

Зт ©едеп|а^ 3й апЬегеп бріеіагіеп їопігоіііегі піфі Ьег
бфіеЬегіфіег Ьеіт 2Во|}егЬаЦ(ріеІ Ьіе 3 '̂*, (опЬегп еіп ооп і()т
Ье|опЬеге егпаппіег $еі1пе1)шг.

ЇІаб 6 р і е 11 е І Ь і(і іе паф Ьег ©гб&е Ьеб ЗїаЬее з«»і(феп 19
ипЬ ЗО то Іапд ипЬ зп>і[феп 11 ипЬ 20 т Ьгеіі. ШІіііеИіпіе, їог=
Ііпіеп, 2= ипЬ 4=т=Йіпіеп тй(|еп аи{ ЬеіЬеп Єеііеп Ьеиіііф де(епп=
Зеіфпеі |еіп, Ьа (іе еіпе Ье(опЬеге ЗЗеЬеиіипд 1)а6еп.

2)іе 2 В а | | е г Ь а Н і о г е тй(|еп Ьегагі апдеЬгафі |еіп, Ьа§ Ьіе
оЬеге йиегіаііе (іф 90 с-т іібег Ьет 2Ва([ег[ріедеї Ьс(іпЬеі, гоепп Ьаб
2Ва((ег тіпЬе(іеп5 \1А т ііе( і(і. 3(1 Ьае аВа((ег (Гафег аіб 1'А т, [о
ти^ Ьіе оЬеге йиегіаііе 2,40 т рот ©гипЬе епі(егпі (еіп. 2>іе Ифіе
Жеііе Ьег Іоге і(і 3 т. 91е£е тіі((еп Ьеп Іоггаит РоІІГоттеп ит=
(раппеп ипЬ тіпЬе(іепб ЗОсга (геіеп !Каит І)іпіег Ьег їогііпіе [а[(еп.
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8аИ ^аі Ьіе
еіпеб дегоо!)п=

(іфеп Зи^ЬаІІеб. ©еіп
ит(апд і(і 68 Ьіз 71
Зепіітеіег, (еіп ©е=
юіфі 400 біб 450 £•

її • а д де п ипЬ
Й' о р р с п. Ціп Ьіе
!Шапп(фа(іем аигеіп-

апЬегзиІеппеп, ег=
\)Ш іеЬег бріеіег
епіюеЬег еіпе юеі^е
оЬег ЬІаие Йчаррс.
2)ег бфіеЬзгіфіег
сг!)Ш еіпе З'одде
іп Ьеп ЗагЬеп ЗВеіб
ипЬ Віаи, тії Ьег
ег апзеіді, гоеіфе

Ьеі еіпет

юиг(,

9)ііс(Ь«"Ь(фи6 оЬсг

еіпеп
6іга(юиг(,

и(ю. егІ>аІІ.
Кет © ф і е Ь з =

г і ф і е г і(і юа^=
гепЬ Ьез ©ріеіее ип=
ит(фгап(іе Шіафі
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дедеЬеп, Ьіе ег(і ег*
Н(фі, гоепп ег Ьа5
6ріеІ[еІЬ І>ег(а([еп
Ь,аі. <£г епі[феіЬеі
ііЬег аііе 6ріеІ=
ЬедеЬепЬ,еііеп, їог=
дегоіппе, ІогаЬ=
юйг(е, (Егігойф ипЬ
[оп[іідеп 9?едеІоег=
(іо(зе. ©еіпе Єпі '
І ф е і Ь и п д е п й Ь е г
6 р і е 1 і а і ( а ф е п
П"Ь е п Ь д й І і і д .
(їг !апп аиф Ьа-
поп аЬ[еї)еп, еіпеп

Ьег ®спсіі[ріс(сг?

юепп паф [еіпег
Шіеіпипд Ьіе Є>ріеІ=
ипіегбгефипд зит

Ьег [фиШідеп Ч8агіеі (еіп гоіігЬе. (£г Іапп [еіпе ОЕпі[феі=
Ьипд іеЬегзеіі апЬегп, (оіапде [іф Ьег ЇВаІІ паф еіпег ІІпіегЬгефІІпд
піфі юіеЬег іт бріеі Ье|іпЬеі 2)ег ЄфіеЬзгіфіег !апп Ьа5 бріеі
ІеЬегзеіІ аЬЬгефеп, юепп паф [еіпег ЗКеіїшпд Ьаз Жег()а1іеп Ьег
бріеіег оЬег Зи(Фоиег оЬег апЬеге ит(ійпЬе Ьіе еіпгоапЬ[геіе
І)игф[ііі)гипд Ье5 бріеіез оег!)іпЬегп.

Вег З ' і і п е ^ т е г ^аі Ьіе 2Іи(даЬе, тіі фЩе еіпег
Ьіе депешо ©ріеїзеіі (е{ізи(іеІІеп, і)а№зеіІ ипЬ 6фІи|} Ьигф
[ідпаї зи оегЮпЬеп. ©еіп З^іфеп і|і ипаЬ{)йпдід йот ЄфіеЬзгіфіег
ипЬ 1)аі (о|огііде ЗВіг([атГеіі.

Зиг Єгіеіфіегипд (еіпег 2(и[даЬеп (іпЬ Ьет бфіеЬегіфіег зиеі
і) і 1 ( б г і ф і е г ЬеідедеЬеп. 31>ге о(}ізіе!1е ЗЗезеіфпипд і(і Хог-
гіфіег оЬег Іге((егза'ЬІег. біе 1)аЬеп Ьеп ©фіеЬзгіфіег ЬаЬигф зи
ипіег[ійі}еп, Ьа^ (іе Ьеі еіпет їогдегоіпп тіі ЬеіЬеп ^Іаддеп, Ьеі
еіпет ®Дгоиг( тіі Ьег гоіеп ЗІадде, Ьеі еіпет ІогаЬгоиг( тії Ьег
юеі^еп ^Іодде Ьеиіііф (іфіЬаг еіп 3«іф*п деЬеп. ©іе 1)аЬеп (егпег
Ьіе іегоеііг аи1? фгег ©еііе де(аІІепеп їге((ег зи пегзеіфпеп.
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Ь а

Ь а

Шоб топ Гоп|ї поф ооп Ьеп "йедеіп гоіЦеп ти|з
ї)а(і Ьег Хоггоагі (еіп £ог (іеЬ,епЬ оегіеіЬідеп Ьаг(,
Ь а 6 ег ипфегдеІ)еп, аЬег Ьіе ЗЗіегтеіегІіпіе піфі ііЬег(фгеііеп Ьаг|,
Ь а £ ег Ьеп $$аИ іт ©едеп(ай зи Ьеп апЬегеп ©ріеіегп тії &топ

фапЬеп (а((еп ипЬ (аи(іеп Ьаг(,
Ь а & ег Ьеп ШаІІ піфі йЬег Ьіе 2КШеШше*гоег(еп Ьаг(,
Ь а 6 ег еіпеп фт зиегїаппіеп Згеігоиг( еіпет опЬегеп ©ріеіег

аЬігеІеп Іапп,
еіп їогдегоіпп пиг Ьапп егзіеіі і[і, гості Ьег ЗЗаІІ ті( Ьет
дапзеп І1ш[апд Ьіе їогііпіе йЬег(фгіМеп Ь,а1,
Ьеі бріеІЬедіпп Ьег !8аІІ пІіпЬе({епз ооп з го е і бріеіегп тії
Ьег ЗппепНііфс Ьег фапЬ де{ріе(і гоогЬеп {еіп пІІІ^, Ьеоог еіп
Іпг ег}іе(і гоегЬеп С а п и , ипЬ Ьа^ (іф Ьег Ьав Іог шег|епЬе
бріеіег іп Ьег дедпегііфеп бріефафе 6е(іпЬеп ти|з, шепп
Ьег %а(І піфі иогін'г ооп еіпет дедпегі(феп бріеіег де[а^(
гоогЬеп юаг,
аїлг аиф Ьег Ьгіііе ипЬ оіегіе Єріеіег айв Ьег еідепеп 6ріеІ=
ї)йІ|4е Ьеі Жедіпп ипЬ ЗВіеЬегЬедіпп еіп Іог егзіеіеп Іапп,
юепп Ьег зюеііе оЬег Ьагаи|[оІдепЬе ©ріеіег }еіпег Ш1апп=
іфа[і Ьеп 93а(І іп Ьег дедпегі|феп €>ріе())афе де[ріе(і 1)и(іс,
Ьег їоггоагі еіпеп їогаЬгоиг{ егІ)йІі, гоепп Ьег ШаІІ ооп
еіпет дедпегііфеп бріеіег ЙЬег Ьіе Іогііпіс деюог|еп
гоогЬеп »р,

Ь о 6 Ьіе ©едепрагіеі еіпеп (їйюиг} ег1)аІі, гоепп Ьег Ваіі ооп
еіпег Чвагіеі йЬег Ьіе еідепс їогііпіе Ье(бгЬегі гоогЬеп і\1,

Ь а § Ьег ЄЙгоигі оот 6фпіНрип!і Ьег ЗюеітеіегНпіе ипЬ Ьег
Єеііепііпіе аибде[і'фг( гоігЬ,

Ь о & е з а І 5 е і п | а ф е г Й е ї ) ( е г дШ,
ооп Ьег Іогііпіе аЬзи(фгоіттеп, Ьеоог Ьег ©фіеЬзгіфіег
Рїгір,
еіпет бріеіег Ьеіт ЗІЬІфгоіттеп ооп Ьег Іогііпіе зи 1)еІ(еп,
(іф ап Ьеп Іог|іапдеп оЬег фгеп $8еіе|іідипдеп апзіфаііеп
оЬег рф ооп і()пеп аЬзиїІо&еп,
іт 2Ва[(ег зи [іе{)еп оЬег ит{)егзидеІ)еп, гоепп Ьаз бріеі іт
©апде і[і,
Ьеп ЗЗаІІ ипіег 2Ва||ег зи пе{>теп, гоепп топ стдедгі^еп і(1,

ЗО

Ь о

Ь а

Ь а

Ьеп а$аІІ зи ?аи[(еп оЬег Ьет ©едпег іпе ©ерфі 3"
Ьеп Жаіі Ьеі еіпет ЄфіеЬвгіфІсг&аЦ зи Ьегй^геп, Ьеоог ег
Ьіе 2Ва((егоЬег((афе еггеіфі 1>аІ,
ЗеН зи оегдеиЬеп.ЬаЬигф Ьа& еіп ©ріеіег Ьеп ЗЗаН І)Ш,
Ьеі Ьег 2Іив(иІ)гипд еіпез 5геігоиг[е5 Ьеп ЇВаІІ ЬігеМ оЬег паф
еіпет ВгіЬЬНпд аиї Ьеп дедпегі|феп Іоггоагі зи гоефп оЬег
еіпет бріеіег Ьег еідепеп ІШапп(фа(і зизи(ріе(еп, Ьег |іф іт
(еіпЬІіфеп Згое'те'еггаит Ье^іпЬеІ,
|йг еіпеп еіп{афеп 5еІ»(ег Ьіе ©едептапп(фа(і еіпеп Згеі=
гоиг( ег()йН ооп Ь е г ЄІеИе аиз, гоо Ьег деІ)(ег Ьедапдеп
гоогЬеп Ці,
аІ5 „(фгоеге де()Іег" ^оїдепЬе ЗЗегдеЬ.еп Ьезеіфпеі гоегЬеп:
оот ВоЬеп Ь,офзи(ргіпдеп, ит Ьеп ВаИ зи егіапдеп оЬег игп
еіпеп ©едпег апзидгеі[еп,
еіпеп ©едпег зи І)а1іеп оЬег зи іаифеп, гоепп ег Ьеп $$ай
піфі \)&П,
Ьеп ЗЗаІІ дІеіфзеіНд тії ЬеіЬеп ^апЬеп зи Ьегй(;геп,
(іф оот ©едпег аЬзи(іо&еп, паф фт з" ігеіеп оЬег Йе=
гоедипдеп зи тафеп, Ьіе Ьіе(е 2ІЬ(іфі егіеїтеп Іа([еп,
(іф ап Ьеп Іогр(о(іеп (е(*3и^а"«п °Ь*г Ьіе(е гоедзи(фіеЬеп,
ит еіпеп Іге((ег зи оег^іпЬегп,
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Ь а £ Ьіе 6*гф ?ііг еіпеп [фгоегеп Зге!)1ег еіп $5геігоиг[ (ііг Ьіе
©едепрагіеі \\і,

Ь а & Ьег бфіеЬзгіфІег аЬег Ьіе $(1іфі 1>аі, Ьеп {фийідеп бріеіег
і)егаІІ5зи[іеНеп, гоепп паф (еіпег 2Іп[іфі Ьег $е()1ег тії Ш--
(іІ1)І Ьедапдеп юогЬеп і((,

Ь а В Ьег ©ріеіег |)егаи5де(1еШ юігЬ, шепп ег |іф іт (еіпЬНфеп
Згоеітеїеггаит аи^аН, оіте Ьа|з Ьег ЗЗаІІ [іф Ьогі Ье^іпЬеі,
оЬег гоепп ег паф Ьет !Щі[[ Ьез ЄфіеЬзгіфіегз [еіпеп фіа^
пегІа£4, Ьеоог Ьег Ваіі юіеЬег іт бріеі \\і, оЬег гоепп ег Ьет
ЄфіеЬзгіфІег Ьеп ®еІ)ог|ат вегтеідегі,

Ь о 6 Ьег ©едпег еіпеп 6іга[гоиг[ ег{)(Ш, гоепп еіп бріеіег іппег=
І»а(Ь Ьее іВіегтеїеггаитез ті* ЗІЬрфІ еіпеп 5КедеГоег|іо6
Ьеде()і,

Ь о В Ьег <5іга[юиг( ооп еіпет ЬеІіеЬідеп !рип(і Ьег ЗїіегтеїегНте
аи$де(і'фгі юегЬеп (апп ипЬ ег[1 паф Ьет ?Р[І[[ Ьез 6фіеЬз=
гіфіегб дегоог^еп гоегЬеп Ьаг[,

Ь а 6 Ьигф еіпеп 6іга[гоиг( иптШеІЬаг еіп їог ег$іеИ гоегЬеп
!апп, о!)пе Ьа& еіп згоеііег бріеіег Ьеп ЗЗаІІ деі)апЬ()аЬі ї)аі,

Ь а ^ Ьег Є1га[гоигї гоіеЬегІ)оИ гоегЬеп Ьаг[, гоепп Ьег 2Іи5(й()ГепЬе
гедеІгоіЬгід ЬеІ)іпЬег1 гоогЬеп і[і

ипЬ
і іп: „Єс1)І'ЬІІгі) Ьсз Ш([сгЬаЩріеІ4', 1912 (

). / феші КсІІпсг, Зісгііп: „*і1Ьсг тІЬ аНсс(и)ог1е іІЬсг іі
(ріс!", 1922. / фгоЛІсіп: „ЇПІНГ Ьоз ЖаКсІ-ЬаІІГрісІв", 1932, «сгіод 9Каї

, йа(То1. / Єгн(і йогінаїт, ЗШтЬсщ: „бппЬЬІІф Іііг їбаїїсгЬпП", 19аг>,
ЧВіІІ). Йіпфсг», їогПІІ 6Ж 68; ан^пйо іп „Фсг бфюіттсг", йеірзід.

Фг. З. £ с ф її і г , ггоеГспГргінаси. йсірдід 1929, «огіав ОнсПс & ЗКсісг
(Ьго[е6. 2,«« 9І99!., дсЬЬ. 3,НО 9ІЗИ.).

®г. &. й о ( Г о 9 1 , їигт^ргтвеп. Єініїаогі, «сгїпд $• аНН^Іск (6го[ф.
2,80 ЯЗИ., асЬЬ. 3,50 9ІЗИ.).

®г. 3. 2 с ф її і г , §опЬ1пІ<6 Ьсз 9Вп[[сгГргіІІ9еиб. £о( (6.) 1930, 5ВсгІоа
ЗІІІЬ. 8іоп (4 9іа«.).

91ПдстеіІк ЖсіНптр|.$)с[»ігаІІиІнвсп Ьег ІЇЗЯ^І ипЬ Ьее ДоЛотІсз бАгоіт-
топ. Зи Ос^ісіїсп Ьигд) Ьіс ®с[й)а?із(ісОс Ьсз Фгпі[(6т бфшітт-

а, »сіг1іп Ж 35, Йи^ііг{»сп1»г. 48.

„1>сг Єфюіттсг". Йсіріів, Жсгїай С. §сс(ІІг(І) & <£о. (топаіІісО 0,К> 9І2И.).
бфюітІтгЬІаН". ®гсвЬсп, ЗЗсгІпа Ж. йітрсгі (тоїюііій)
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ипіеггіфіеп {ебеп йеиІГфеп ііЬес дав, шав ес оот оІутріГ*еп
еп ти@.

1 Фіутріа 1936, еіпе паііопаїе

З
4
5
6
7
$ КаиГеп ипд (5еІ>еп
9 §ііп^ ипд 5кЬп?атрГ

10 бргіпдсп
11 0)ефп
12 Оохсп
13 <5ешіфІ()еЬсп ипд Шпдеп
14 $(ф(еп
15

17 їигпсп (Шпде, Кс*, ваггеп,
18 Сиспеп {бодепіигпсп, $гсійЬипдеп,

20 їОаГГегЬаІІ ипд
21 Пидегп ипб Капи
22
23
24
25 ЯеіЬ?виЬипдІгп тіі „КгаЦ дигф §геиде"
26 $ііЬг?с дигф діг врог(!ргафс

Зебвс ОоІРгдепоІТе егЬа» біс §е((е Гііг 10 р^д. дав @(й<Г Ьеі Г'іпес
ііоп, ^гЬеі<вро((е одег Ьсі Геіпет брогіоегеіп.

ЗЗегІад: §. «. 93гаип & <£о., ІВесІіп-їетреІІІо?, 21—23.


