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Еп1л¥іске1іпі£ (Іег Меііюйік сіез ВесШсІїгеіЬипІеігісШ.
Ез дуігд Іііег дог Уегзисії §'етас1іІ, сіег МеІІіодік діезез 

ЦпІсггіс1іІ8£Є£Єііз(апде8, деи зсіюп Нагпізеїі аіз 8с1ш1- 
теізіегкгеиг Ьегеісіїпеї, §'сзс1ііс1і(1іс1і паїїег ги Ігеіеп, шп ги 
2еі§’еп, лчіе егіуйпзсіїї зедег Уегзисії зет тйззе, дег сіеп 
ВесІїІзсІїгеіЬипІеггісІїІ ги Ьеззет, одег Ьеззег §-езао'1, ги Гип- 
датепііегеп зисіїї. Еіпе Оезеїіісіїїе сіез деиізсіїеп ВесЬІ- 
зсІїгеіЬипІеггісІїІз ігигде посії піекі агезсІїгіеЬеп. Іп Ке її і’3

зіеііі, ипд діезе ізі тії сіег пеиеп 8с1ігєіЬіуєізє посЬ 
кеіпезіуео'з аЬ^езсЬІоззеп.

6. Миг іуєг сісг Кісіїїип" Гої^іе, аиГ діє сіег 8сЬгеіЬ- 
£еЬгаис1і іііпіуієз, коппіе діє Епііуіскеїип# дег ЗсЬгеіЬ- 
луєізє ЬееіпПиззеп; кйііпе Кеиегип^еп зіпд зіеіз де- 
зсЬеіІегІ ипд луегдеп іттег зсіїеііегп.

7. 8с1іоп аиз ІіізіогізсЬеп (Згипдеп уегдіепі діє Ашуєп- 
дип£ дег Іаіеіпізеїіеп 8сЬгіЙ, діє зісії пеЬеп дег пеиеп 
8с1ігіЙ егіїаііеп, деп Уогги".

8. Віє „ЛЬ<,ге8с1ітаск11іеіІ“ (ит Сггіттз Аиздгиск ги 
§-сЬіаисЬеп) аПе 8иЬзІапІІУе, діє пісіїї іттег діє 
Наиріхубгіег еіпез 8а1гез зіпд, тії §гоззеп АпГап^з- 
ЬисІїзІаЬеп ги зсІїгеіЬеп ипд дадигсЬ діє ВесЬі- 
зсІїгеіЬипо; ги єгзсіпуєгєп, ізі епІзсЬіедеп ги ЬекатрГеп.

9. Ез ізі гипасіїзі апгизІгеЬсп, дазз аПе зіааііісіїеп Ве- 
Іібгдеп зісії дег пеиеп ВесІїІзсІїгеіЬип^ Ьедіепеп, дазз 
діє УУідегзргисЬе ипд Іпкопзедиепгеп іп дег Беїіпип^, 
іп дег Сггозз- ипд КІеіпзсІїгеіЬип", іп дег 8скгеіЬип^ 
уоп ЕгетдіУдгіегп ипд діє Уегзсіїіедепііеііеп, діє діє 
еіпгеїпеп Еапдег посЬ аиГхуєізеп, Ьа1ді<^8І Ьезеііі^і 
лусгдоп.

10. І)іе деиізсіїс Ог11іо§тар1ііе Ііаі зісії зеїіг іпкопзедиепі 
спііуіскеїі; луоіііе тап зіе іп Ке^еіп Газзеп, зо егіїіеііе 
тап еіпе аиззегзі котріігіегіе Вузіетаїік тії ипепд- 
Іісії уіеіеп Аизпаїипеп, зо дазз аисії дег Егйпдег діе- 
зеІЬе пісіїї теїіг йЬегзеїіеп коппіе.

ЛУіг егІїеЬеп пип діє Ега§е: АиГ луєісііє ЛУеізе Ііаі дог 
Ііиісітісіїї іт УегІаиГе дег Хеііеп ЕегІі§кеіІ іт ВесІїІзсІїгеіЬсп 
ги сггеісіїсп "сзисіїї?
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Сгезсіїісіїїе сіег Меіііосіік Ш. Вапсі уош Даііге 1881 лушчіє іЬг 
еіпе еіпгі§;е 8еіІе, іп с1ег пеизіеп АиЯа^е еілуаз теЬг Ваит 
гиде\уіезеп.

ХУепп пип Ьіег гит егзіеп Маїс уєгзпсііі луігсі, сііе 
Епілуіскіип" сіег МеіЬосіік сіез ВесЬізсЬгеіЬипІеггісЬіз сіаг- 
гизіеііеп, зо зеі, ит аііеп МіззуегзІапЯпіззеп УОггиЬеи^еп, 
тії МасЬЯгиск Ьеіопі, сіазз ісЬ тіг Ьіозз гиг Аиі^аЬе зіеііе, 
сііе Сггипсіїіпіе сіег Епілуіскіип^ ги УегГо1&еп, Ьіозз сііе Меіііо- 
Яікег ги ЬегйскзісЬіі^еп, сііе сііе Еп1\уіскіип£ сіигсЬ егзі- 
та1І£Є8 Негуогкеїігеп пеиег Сгезісіїізрипкіе іЬаІзасІїіісЬ %е- 
Гбгсіегі ІіаЬеп ипсі сііе Іурізсії зіпсі оЯег еіпеп Ьегуогга^епсіеп 
ЕіпЯизз аиГ сііе Ргахіз §є\уоппєп ЬаЬеп.

Віє ЗсКгеіЬзсИиІе ипсі сііе Веіопипд сіез ЗсЬгеіЬепз.
Ваз Сге\уапсі, іп сіаз тап сііе Зргасіїе Ьеіт 8сЬгеіЬеп 

кіеідеї, ізі кеіпездуе^з £ІеісЬ"іНі§•; „ез ізі пісіїїз кіеіпез, зоп- 
сіегп еІ\уаз огоззез ипсі іп уіеіеп Віп^еп Мйігез, зеіпе ЗргасЬе 
гісЬііо- ги зсЬгеіЬеп“, за^І Сггіппп; сіезІїаІЬ ізі сііе Вескі- 
зсЬгеіЬип" еіп Ое^епзіапсі, сієш тап зсіїоп іп сіеп аііегегзіеп 
Уоікззсішіеп пеЬеп сіеп аііегегзіеп ІІпІеггісЬіз^е^епзІапЯеп, 
Ьезеп ипсі 8сЬгеіЬеп, зеіпе АиГтегкзаткеіІ ^елуіЯтоІ Ііаі.

\¥іе сііе СггіесЬеп ипсі Іібтег Ьезеп ипсі ЗсЬгеіЬеп ги- 
§1еіс1і егіегпіеп, зо \уаг ез аиеіі Ьеі ипз Ьеиізсіїеп Ьіз ги сіег 
2еіІ, сіа сііе ВисЬсігискегкипзІ егГипсіеп луигсіе. Іт Ьезеипіег- 
гісЬі каппіе тап сіатаїз пиг сіаз УегГаЬгеп, сіаз тап іп сіег 
Меііюсіік аіз йсЬгсіЬ-ЬезетеїЬосіе Ьегеісіїпеї. Віє піесіегеп 
Всіїиіеп луигсіеп іп ^епег 2еіІ 8сЬгеіЬзсЬи1еп, сіег Еіетепіаг- 
ипіеггісіїї йЬегЬаирІ ЗсЬгеіЬипІеггісІїІ ипсі сіег Ьеіігег Ьіз\уеііеп 
8сЬгеіЬтеізІег §-епаппІ. Іп Вікипсіеп сіег 8іасіІ ІЇЬегІіп^еп 
ізі 1456 сііе Весіе уоп сіег Апзіеііипо- ..сіпез сіеиізсіїеп 8с1н'ЄІЬсгз, 
лусісЬег сіеиізсії зсІїгеіЬеп ипсі ісзеп капп“.’) Мап за^іс сіатаїз 
пісЬі, ег ІеЬгІ осіег іегпе іезеп ипсі зсІїгеіЬеп, зопсіегп зсЬгеіЬоп 
ипсі Іезеп. Ез ізі апгипеЬтеп , сіазз іп сііезег 2еіІ, сіа тап 
пиг £езсЬгіеЬепе ВйсЬег Ііаііе, сііе Егіегпип" сіег КесЬі- 
зсІпеіЬип^ ап сіет УогзІеІіип^зЬіІсІ сіег 8с1ігеіЬЬисЬзІаЬеп 
ипсі сіет рзусііо1о£Ізе1іеп Уог£ап& сіез ЗсЬгеіЬспз Ьезопсіегз 
зіагк ЬееіпНиззІ луигсіе ипсі глуаг іп зеїіг £йпзІІ£ег \¥еізе, луіє 
ипзеге ЬпІегзисЬип§’Єп геі^еп луєгсієп.

’) Кеііг. ОсссЬісІїґс сіег МеОюсІік. Ооіііа 1881. II. 8. 400.
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Віє ВискзіаЬіегтеіІкиІе ипгі гііе Веіопипд сіез ВисЬзіаЬіегепз.
Ліз діє ВисЬдгискегкипзі егГипдеп суаг, ^еЬгаисІїіе тап 

Ьеіт ЕезеипіеггісЬі пиг §едгискіе ВисЬзіаЬеп, ипсі да тап 
Ьезопсіегз пасії дег ВеГоггааііоп ЬезігеЬі іуаг, діє §;едгискіеп 
Вйсіїег, уог аііет діє ВіЬеІ ипсі сіеп КаіесЬізтиз, Іезеп ги 
ІеЬгеп, зо гйскіе дег Ьезеипіеггісіїі іп деп Уогс1ег§типд, 
ипсі сіег 8сЬгеіЬипіеггісЬі, ]ЄІгІ уот’ ЬезеипіеггісЬі §-еігеппі, 
ігаі егзі еіп осіег г\уеі дайте зраіег аиГ. Ейг ипзеге Аиз- 
ГйЬгип^еп ізі Ьезопсіегз ЬеасЬіепзсуегі, сіазз дег рзус1іо1о§'І8сЬ 
зо зсйагГ зеїіепсіе Сотепіиз сіет 8сЬгеіЬеп іт Іпіегеззе сіег 
ОгіЬо^гарЬіе тейг СієіуісЬі Ьеііеоі аіз зеіпе Хеіі^епоззеп. Ег 
еіпрГіеЬІі іп зеіпег Еісіасііса та§па, „сіазз аііе 8с1ій1ег іііге 
&едгискіеп Вйсіїег аЬзсЬгеіЬеп". АУепп Сотепіиз, іуіє апги- 
пеіітеп ізі, діє ЕаиііегтеіЬоде Ьеіт ЬезеипіеггісЬі еіпйіеіі, 
зо Ьіідеі ег еіпе АизпаЬте. Еатаїз луаг аііоетеіп діє ВисЬ- 
зІаЬіегтеіІіоде уегЬгеііеі ипсі оіп§’ уот ЬезеипіеггісЬі аиГ 
сіеп огіЬо^гарйізсЬеп ІТпіеггісІїі йЬег. За, сіаз ВисЬзіаЬіегеп 
суигсіе аіз Ьезіез Міііеі їй)' сіеп огійо^гарЬізсЬеп ЦпіеггісЬі 
ЬеігасЬіеі, ипсі сіаз Ьезепіегпеп сіигсії ВисЬзіаЬіегеп луігсі іп 
ип§1аиЬ1іс1і гііііег ХУеізе Ьіз іп сііе пеиезіе Хеіі ЬеіЬеІіаІіеп 
ипсі дашії уєі1єісіі<уі, сіазз ез Гйг сіеп КесІїізсІїгеіЬиііІегіісЬі; 
уоп дог £гбззІеп Ведеиіипо- аеі. Мап ЬисЬзіаЬіегІе уог ипд 
Ііезз пасЬЬисІїзіаЬіегеп, зо дазз дег Зсіїйіег зеіпе АиГпіегк- 
зашкеіі пиг аиГ діє зісЬіЬагеп Хеісіїеп дег Ьаиіе, аиГ діє 
ВисІїзіаЬеп, ги гісіїіеп ІіаНе; дег 8с1ій1ег ууяг зісіі дег %е- 
зргосЬепеп Ьаиіе пісЬі Ьелуиззі, ипд дауоп, дазз діє ВисІї
зіаЬеп Кіапо-Ьіідег, Ьаиіе Ьедеиіеп, Ііаііе дег ЗсЬйІег ІіосЬзіепз 
еіпе дипкіе Аііпип^.

8с1іоп 1780 за°і іп діезег Вегіе1іип£ дег егзіе деиїзсіїе 
ІдпІуегзііаізргоГеззог Тгарр ги Наїїе: „Мап Ьаі еіпеп зсіїеіп- 
Ьагеп Єггипд іиг сіаз ВисЬзіаЬіегеп йЬегІїаирі ипсі аисії Гйг 
даз 1ап§’е ВисЬзіаЬіегеп, деп, дазз діє Кіпдег §аг пісіїі суйгдеп 
огіЬо£гар1іізсЬ зсІїгеіЬеп іегпеп, ^а пісіїі іегпеп кбппеп, іуєпп 
зіе ^аг пісіїі одег пісЬі іап^е §'епи£ ЬисЬзіаЬіегі Ііаііеп. 
НіепасЬ ги игіеііеп, зоїііе тап депкеп, дазз аііе діе)епі§еп, 
діє гесіїі уієі ЬисЬзіаЬіегі ІіаЬеп, аисЬ гесЬі огіЬо§гар1іізсЬ 
зсЬгеіЬеп тйззіеп. АЬег діє іа§1ісЬе ЕгГа1ігип§- ІеЬгі дав 
Сге^епіеіі. АисЬ Іаззі зісіі Іеісіїі Ье§теіГеп, іуагипі ез зо зеіп 
тизз. СГпзеге ОгіЬо^гарІїіе ізі уієі ги иппаійгІісЬ, аіз дазз
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зіе аиск сіигск геііп^аіігі^ез ВискзІаЬіегеп кбппіе Ьекаііеп 
уетсіеп. Вапп ізі аисії сііе Ог11ю§гар1ііе еіпе 8асЬе, сііе 
шекг сІигсЬ сіаз Аи^е аіз сіигсії Оіігеп ипсі теїіг сіигсії еі^епе 
С'Ьипо- іт ЗсІїгеіЬеп аіз сіигсії Уогзадеп тизз &е1егпІ іуєгсієп. 
іск луйгсіе сіакег сіаз ЗсЬгеіЬепІсгпеп £Іеіс1і уоп АпГащг ап 
тії бет Ьезепіегпеп УСгЬіпбеп.“ ’)

\\'іе зсіюп Іскеїзатег зо сіГегІе аиск Тгарр уєг^єЬіісЬ 
”'едт'п біс ВискзІаЬіегтеїкобе.
іт

Оіе каиііегтеіКосіе ипсі сііе Веіопипд уоп І_аиі ипсі ОКг: 
Оіезіетед.

Аиз бет Рііііапігоріп іп Веззаи §іп£ бог іп сіег Ггапгб- 
зізсіїеп 8с1і\уеіг §еЬогепе Ргісбгіск Оііуієг Ііегуог; ег §ак 
18і >4 зсіп „Ьезекисії йкег сііе іп ]сбсг Зргаске апсуспбЬаге 
Книзі, гескі 8ргесііеп, Ьезеп ипсі ЗскгеіЬеп ги 1е1ігеп“, кегаиз. 
Ейг ипз ізі Оііуієг уоп дтбззіст Іпіегеззе, луєіі ег Гогбсгіе, 
базз сіет Ьезеипіеггіскі зоісіїе 8ргаскикипдеп уогаизо’скеп 
зоїіеп, сііе еіпе беиіііскс Агіікиїаііоп ипсі НпІегзскеібип£ сісг 
Ьаиіе гит Хіуеске ИаЬеп. „Ваз, іуаз сііе Кіпсіег Іегпеп зоїіеп, 
тизз йег Веіігег уогіієг егзі тії іііпеп сіигсії^езргосіїеп ипсі 
егкііігі ІіаЬеп. Ег тизз зіе §-с\убкпсп, сіазз зіе сііе 8аі%е, сііо 
ег іііпеп уогзргісіїї, Ігеи ипсі гіе1ііІ£ пасЬзргссЬеп. Віє Коп- 
зопапіеп тйззеп сІаЬеі зсІїагГ аизд'езргосіїеп луегсіеп, сіатіі 
сііо 8ргес1іог£апе гесіїі £иІ дейЬі луегс1сп.“ я)

АиГ еіпег пас1і8ІГоІ£еп<іеп хлуєіієп 8іиіе хегіе^іе ег сііе 
АХ’бгІег іп 8і1Ьеп, сііе 8і1Ьеп іп Уокаїе ипсі Копзопапіеп, 
суєісііє ег еіпгеіп УогзргееЬеп ипсі ІіаагзсІїагГ паеЬзргееІіеп 
Ііезз. Віє ВисІїзІаЬеп луагеп іііт сіп Сге£епзіапс1 сіез Ап-

‘) Тгарр, УегзисИ еіпег Вегііп 1780. 2 К. Осхсііісіїїс
<1ег Мсііюсіік II. Зеііс 440.

2) Кеііг, Оезсіїісіїїе <Іег Меііюііік. II. 8. 223.
3) Кеііг, <1ег (Іеиіясіїс Зргесіїипіеггісіїї іт сгзСеп ЗсІїиЦаІіг. 

187». 8. 18.

Міі сіег ВисІїзІаЬіегтеіІіосіе
Ьезеп §'іп<г аЬег Напсі іп Наші сіаз ВисЬзіаЬіегеп ипсі 

Вікііегеп іт КесЬізсІїгсіЬипІеггісІїІ. Віє Еоі^еп сііезег Пт- 
зіапсіе кеі§іеп зісії пип сіагіп, сіазз Лаііге еіТогсіегІісІї луагеп, 
Віз еіпі°‘е ЬезеҐегііо’кеіі еггіеіі У'игсіе, ипсі сіазз „сііо Весіїі- 
зсІїгеіЬип^ сііе Ли§-епсі Газі сііе §апге 8с1іи1геіІ іііпсіигсії іп 
Апзргисії" пакт, оііпе сіазз сз тб§’1іс1і \уаг, сіеп ЬеаЬзісІї- 
Ііо-іеп ЕгГо1§' улі еггісіеп.-)
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всіїаиепз, сііе Ьаиіе да^е^еп еіп Ое^епеїапй Лез Сеіібгз ипд 
еіпе У/ігкипд дег 8ргас1іог°;апе. Паз УегГакгеп Оііуієгз 
хуіск аЬег ги зекг уоп сіег АШа^ззігаззе аЬ, ипд зеіпе ВйсИег 
іуагеп зеїіг іеиег. 8о капі ез, дазз зісії Оііуієг еіп §апгез 
МепзсІїепІеЬеп аЬ^етйЬі Ііаііе, оііпе еіпеп епізргесЬепдеп 
Егіоі£ ги егхіеіеп. Ез Ьіїсіеіе зіск аЬег іштег текг еіпе 
Кіскіип^ аиз, діє депі Уегкаїіпіз паскзрйгіе, іп іуеіскет даз 
8скгеіЬеп хит 8ргескеп зіеііі; тап іуоіііє дагаиГ еіп Уег- 
Гакгеп дез Ьезеипіеггіскіз §гйпдеп.

/ипаскзі Гоїціе СІгаззіпапп („Ап1еііип§ іїіг Уоікззскиї- 
Іекгег хит егзіеп ІТпіеггіскі іт Ьезеп ипсі ВескізсІїгеіЬеп. 
Вегііп 1816“). Віезег за§'1: „Веіт ЗсЬгеіЬеп іУІгд уоп §е- 
кбгіеп УУбгіегп аиз£Є£ап§еп; діезе тйззеп іп ікге еіпґаскзіеп 
8ргас1іібпе хсг1е"і ипсі іїіг )едеп дегзеІЬеп сіаз ікт епі- 
зргескепде Хеісіїеп, дег ВисІїзІаЬе, ап^е^еЬеп луегдеп.“ Віез 
Пікгіе хи дет зо§;епаппіеп „Кор£ЬискзіаЬіегеп“.

8еіпіпагдігекІог Ііагпізсії іп ЛУеіззепГеїз ипіегзсіїеідсі 
аиГ Сгіипсі дег Ьаиііегтеіііоде, дег ег зісії хи§е\уепдеі Ііаііо, 
діє Весіїі- (одег ЄНеісІї-) ипсі діє АпдегззсІїгеіЬип^. 
Веі дег егзіеп епізргіскі діє 8с1ігеіклуеізе дег Аиз- 
зргасіїе, Ьсі дег хсуеііеп да§е°еп пі с її І. депе Вехеісії- 
пип£8\уеізо бпдеї зісії іп деп КесІїізсЬгеіЬЬйсІїегп Ьіз аи£ деп 
Ьеиіідоп Та& іштег луіедег уог. (Іііег деп ВесІїІзсІїгеіЬипіег- 
гісіїі аиззегі зісії Ііагпізсії £о1§’епдегтаззеп: „Біе Весіїі- 
зсІїгеіЬипд' ізі еіп Зеїіиїтеізіегкгеих еЬеп дагит, луєіі зіе кеіпе 
Вес1іІ8с1ігеіЬип§' ізі. Вепп 8Іе Іеіпі ипз еіп х £йг еіп и 
тасіїеп, іуаз тап зопзі Цпгесіїі пеппі.“ („Апіеііип^ хит уоіі- 
8Іапді&еп 8ргас1іипіеггіс1іі“. 8. 33.) 1т даііге 1839 кіадіе 
ег: „Мап Ііаі зісії уопі Ьаиііегеп уієі хи уієі іїіг діє Вескі- 
8екгеіЬип§' уег8ргос1іеп.“ („НапдЬисІї Гйг дав деиізсіїе Уоікз- 
бсііиііуезеп 1839. 8. 410.)

1812 8с1і1и§- АУоІке уог, еіпе пеие рііопеіізсіїе Огіїїо- 
"гаріїіе еіпхиГйІігеп, дигсії діє „іп )едет Лакге деп деиізсЬ 
8сЬгсіЬепдеп 10000 Лаііге АгЬеіі одег діє ІІпкозіеп уоп 
5 000000 уегигзасЬепдеп 8с1ігеіЬГе1і1егп хи уегтеідеп ипд хи 
егзрагеп“ зеі.

1814 іїііігіе Хеггеппег діє 1ап§'е §‘еЬгаис1і1ісІіе Мапіег 
еіп, пасії іуєісіієг діє Кіпдег дигсії УегЬеззегип" дез ЕаІзсЬеп 
даз Кісініо-е Іегпеп боїііеп. Ег §аЬ УогІа^еЬІаіІег Ііегаиз, діє
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пеЬеп гіс1іІІ£еп 8аІгеп аисії зоїсЬе тії ГеЬІегкаГіег 8с1ігеіЬип§', 
Ей"іт£ ипд Іпіегрипкііоп епіЬіеІІеп.

Ваит^агіеп ЬеІгіеЬ баз УсгГаІігеп, <ііе гісйіі^е ОгІІіо^га- 
ріііе дигсіа УегЬеззегип^ ипгіскіі^ег 8с1ігєіЬхуєізє ги егіегпеп, зу- 
зіетаїізсії ипсі §аЬ діє Ьекаппіеп Ваит^агіепзсіїеп ТаГеїп Ьегаие.

Іт ЗаЬге 1826 егзсЬіеп уоп Вієзієг\ує£ даз „Ьезе- 
ипсі 8ргасЬЬис1і“, деззеп уієгієг АЬзсІїпіІІ, дег уоп дег ВесЬі- 
зсІїгеіЬипо- Ііапдеіі, РгоЬеп сіпсг зеїізатеп ОгіЬо£гар1ііе §іеЬі. 
8еі1е 79 зіеііі г. В.: „Еіп НапілуегкзригзсЬе §іп§' итуеід 
Ргезригсії іЬп Ппо'агп іп сіег кгіттісЬзІеп Кеісіс тії зеіЬпет 
Вйпіеі йЬег діє Неіде. 8еіпе Кіеііег луаЬгеп діеп ипд зеіпе 
8ігітрПіе 2егіззеп“ и. з. лу. Ез луаг пип АиГ^аЬе дез 8сІій1егз, 
діезе ГеІіІегІїаГі £езс1ігіеЬепеп ХУбгІег ги уєгЬєззєгп.

1828 егзсіїіеп Вієзієшуєо-з „Ргакіізсіїез ІІЬипо-зЬисІз Гйг 
деп ЦпіеїтісМ іп дог деиІзсЬеп Зргасіїе Гііг 8с1іії1ег, луєісііс 
гісЬіі& зсЬгеіЬеп ипд депкеп Іегпеп \уо11єп“. Вег АпГап§- ізі 
тії дег КесІїІзсЬгеіЬип" £етас1іі. Віє АиГ°'аЬеп Ьезіапдеп 
іт АиГзисІїеп уоп зо ипд зо уієі ХУбгІегп тії дет одег дет 
Апіаиі, тії дет одег дет Лизіаиі, тії дет одег дет §'е- 
зсЬагГіеп одег о'едеїтіеп Сггипдіаиі, тії §, [з и. дег§1. ВагаиГ 
іоІ£еп діє \УбгІегк1аззеп, ипд да Ііеіззі ез г. В.: „ВскгеіЬе 
г\уб1Г Віп^хубгіег, У'сісіїе Кипзіргодикіе, 2\у61Г, луєісііє діє Уег- 
Іег1і§ип§- дегзеІЬеп, гхубІГ, луєісііо діє 8іоЯе Ьегеісітеп, аиз 
луеІсЬеп зіе уєгГєгіі^і луегдеп!“ „8с1ігеіЬе Хеіїхубгіег аиГ, 
луеісііе Хизіапде Ьегеісіїпеп, діє тії деп 8іппеп \уакг^епоттеп 
луегдеп, ипд §еЬгаисЬе зіе іп 8а1геп!“ „8с1ігеіЬе зееііз 8а1ге 
тії аііеп ХУогІаіІсп (даз етрйпдіісіїе \УогІ еілуа аиз^е- 
поттеп)!“ Іп дет Гої^епдеп АЬзсЬпіІІ, дег діє ВесІїІзсІїгеіЬипо; 
Гогізеїгеп зоїі, луегдеп 8а1ге ипд еіп рааг Везезійске тії кісіп 
«гезсІтеЬепеп „Віп£\убгІегп“ ипд тії Гаїзсії іп іііге 8і1Ьеп гег- 
1е§1еп ХУбгІегп УОГ£еГйЬгІ; діезе зоїіеп уєгЬєззєгі луегдеп. 
ВагаиГ коттеп АиГ^аЬеп, луєієііє аиГГогдегп, діє ГеЬІепдеп 
8аІ22еісйеп ги зеїгеп, аЬ^еІеіІеІе ипд гизаттеп^езеїгіе УУбгІег 
аиГгизеїігеіЬеп, ипд деп 8с1і1изз тасіїеп „АиГдаЬеп гиг Ве- 
Гбгдегип» дег 8ргаскГегІі»кеіІ ипд дег 8ргае1теіпзіс1іІ, дагипіег 
діє Векііпаїіоп, ХУогіГатіїіеп, кигге Ве£гіГГзегк1агип£еп, діє 
Кекііоп дег Ргарозіїіопеп, діє Коп^и^аііоп ипд ВеапІ\уогІип£ 
уоп Ега^еп, \уодигск кіеіпе АиГзаіге еп1з1е!іеп.“. ’)

’) Ксііг, Ос.ясЬісЬіс гіег Меіікміік, III. "1.
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Вієзієпує" £е1іі іуіє Сігаззтапп уоп «сіібгіеп \¥бгіегп 
аиз, сіег Ьаиііегтеіііосіе іт ЬезеипіеггісЬі «етазз. Віє УУбгіег 
суєгсієп іп сііе „8ргаскібпе“ гегіе^і ипсі Ніг іесіеп сіегзеІЬеп 
луігсі сіег епізргесіїепсіе ВисЬзіаЬе ап£Є£еЬеп: сіаііег зріеіі аисЬ 
Ьсі іііт сіаз ВисЬзіаЬіегеп аиз сіет КорГе, іуіє іуіг посіі паЬег 
зекеп іусгсісп, еіпе «тоззе Коїіе, ипсі Гііг сііезе ЬтЬип£ зіеШ ег 
зодаг еіпеп 8іиГеп£ап£ Тезі.

8сіпе теіііосіізсіїсп Сігипсізаіге, сііе зісії ипіегсіеззеп уєг- 
апйегі ІіаЬеп сійгГіеп, зргісіїі Віезіег\уе£ 1841 іп еіпеш Аиізаіг 
іп йеп „ВЬеіпізсіїеп В1аііегп“ аиз.1) (Віезег АиГзаіг ізі й'е§еп 
Вогтапп ^егісіїіеі, бог зісії іп бет Масіпуогі ги еіпег 
зраіегеп АиНа^е зеіпег Зсіїгіїї: „Вег огі1ю»гар1іІ8с1іе ІТпіег- ; 
гісіїі іп зеіпог еіпГасІїзіеп Сїезіаіі" спег§’ізс1і £е§еп біс Аиз- 
(Їі1ігип£оп сіез „Неггп Вг. Вісзієпус<?“ іуепбеі, уоп сіеззеп 
8еііе ог еіпеп \¥ібегзргис1і пісіїі епуагіеі ІііШе.) Вієзієгуує§’ 
зсІїгеіЬі сієї! уот 8с1ійІег: „АУіІІегзіо (біе'іоіеп 8с1ігіГігеіс1іеп) 
уегзіоіісп, зо тизз ег зіе ЬеІеЬеп, ог тизз зіе ібпеп Іаззеп, 
ег тизз сііс Топе Йег Ьаиіе, посіі теїіг сііс Ассепіе іппсгіісії 
Ііогсп, іуєпп ег сісп 8іпп сісг ^езсІїгіеЬепеп Весіе уегзіеііеп 
іуііі. І)іе 8с1ігіГ(, сіаїї йаіісг пасії ипзегет Весійпкеп пісіїі 
аіз зсіЬзііішіій' Гйг зісії Ьезіеііепсіе 8ас1іе, зопсіегп тизз іпітег 
іп Вегіс1іип£ яиг пійпсіїісіїсп Весіе Ьсііашіеіі іуєгсісп. Всі сіег 
8с1ігіІїзргас1іе ізі, іуіє Ьсі .іесіег апсіегп Агі без 8ргесЬепз, баз 
Уегзіапйпіз сііе Наирізаске, пісМ сііе Еогт“. Еегпег: „Віє 
Вес1іІ8с1ігеіЬип§' сіег ЛУбгіег іїетсіег 8ргас1іеп та§ ег Іегпеп 
сіигсії сіаз Аи^е ипсі сіаз Аи§е аііеіп; іп сіег ІеЬепсіеп, 
16 пепсіеп МиВ&гзргасІїе ізі сіаз Н аирілсегкгеи»• сіаз 
Оііг ипсі іт гіуеііеп Сігайс сіаз Аи§е. Мапсіїе »еЬеп 
зо іусіі, сііс АизЬіІсІип^ сіез Сгеїібгз сіег КесІїізскгеіЬип^ £иг 
пасіїісіїіо’ хи сгкіагеп. (Ніег пісіпі ег сіеп Расіа^о^еп Вогтапп.) 
Иасії теіпег Апзісіїі тйззоп \уіг аиГ сііе тб§1іс1ізі зсЬаїїо 
АизЬіІсіип" сіез Оіігсз еіп Ьсзопсіегез СіЄіуісііі 1е§;еп/‘ . . . 
„Еегпег тііззеп аііе 2\уєі»є сіез 8ргас1іипіеггіс1іІз зісЬ аиГ 
оіпапйег Ьехіеііеп: Нбгеп, Зргесіїеп, Ьезеп, ЗсІїгеіЬеп. А11е 
Ьіїсіеп еіп 2изапітеп1іап<уепсІС8 (гапхез. Кеіп Теіі сіагГ іп 
ізоііегіе Веігасіїіип" коїптеп; ипсі Ьеі аііеп тизз сіег оЬегзіс 
2іуеск: УОІ1коттепе8Уегзіапсіпіз сіегВесіе, апоезігеЬі іуегсіеп.“

‘1 1>іечг сгуе£. 2иг Ме(Ьо<іе Лез Зсіїиіипісггісіїи іп ііег ВесІїЬсІїгеіЬип?. 
КЬеіпіхсІїе ВІШсг XXIII. 1841.
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Оіе Веіопипд уоп Веде! ипсі УегзіапсІ.
Віє МеіЬосіікег без огіко^гарЬізсЬеп Ипіеїтісіїїз, <1іо суіг 

еЬеп Ьегйскзісіїїі"! ИаЬсп, зіеііеп Ііаирізасіїїісії ипіег сієш

АиГ сіег ИпіегзІиГе зоїі теїіг сіаз Оііг „баз Наиріог^ап Гйг Йіо 
Кес1іізс1ігеіЬип§“ іп АпзргисЬ депоттеп суєгсієп, аиГ зраіегеп 
8іиГсп зоїі аЬег сіаз Аи^е „сіаз Іеііепсіо Ог&ап“ зеіп. ІІЬег 
сіаз УегГакгеп Іаззі ег зісії посії паїїег іп Гої^епсіег ХУеізе аиз: 
„Оіе ЛУбгіег сіез ЬезеЬисЬз ипсі апсіеге тйпсіїісії §спаппісп 

суєгсієп аиз су о п сіі «• Ьи сії з іаЬі є гі, ипсі аіз ЬаизІісЬе ІІЬип^еп 
суєгсієп кісіпе (лапге заиЬег ипсі пеіі аЬ^езсІїгіеЬеп." Веіт 
АЬзсЬгеіЬеп „Гга^і сіег ЬеЬгег йЬегаїї пасії сіег Весіеиіип^ 
сіег ЛУбгісг, пасії сіеп Зіаттсп ипсі сіеп Уегапсіегип§еп сіег- 
зс1Ьсп!“ . . . „Оіе суезепііісіїзіеп Рипкіе, сііе іп ВеігеП' сісз 
угаттаіізсії-огіІіо^гарЬізсЬеп Опіеїтісіїіз сієш Зсіїйіег гит 
Весуиззізеіп §'еЬгас1іі суєгсієп тйззеп, зіпй: Вегеісітипд уоп 
Ос1іпип§- ипсі 8сЬагГип§- (іег Огипсіїаиіе, сііе Уогсіорреіип" сісг 
СггипсІЬисІїзІаЬеп ипсі сіег СІеЬгаисІї сіог §гоззоп АпГап§зЬис1і- 
з(аЬеп.“ Іпіегеззапі ізі ез Гйг ипз, сіазз зісії Оіезісгсус" аисії 
йЬег сііе /еіі аиззегі, сііе ег Гйг сііе Огіко^гаріїіо іт ясуоііеп 
8с1іи1,)а1іг Гйг пбіід- Ііаіі. „Оіе 4 йот 8ргас1іип1егііс1іі £єсуісі- 
теіеп 8іипс1еп лгегсіеп іп сііезег \¥еізе гегсуапсії ипсі кигя аізо 
Ьопаппі: ,,/суєі біипсіеп Хег<>1іес1египй; сіег Ьезезійске ипсі 
КорГЬисІїзіаЬіегеп, 2 су сі 8іипс1еп Оікііегеп.1' (1) Кйг ОіезІегсуе<? 
ізі аізо сіаз Оііг „сіаз Наиріог^ап Гйг сііе Кес1іізс1ігоіЬип£“, 
іп 2суеі1ег Ьіпіе кошті сіаз Аи§;с. Осг ог11іо§гар1іізс1іо Опіег- 
гісіїї Оіезіегсуе£8 огйпсіеі зісії сіег Наирізасіїе пасії аиГ сііо 
Кіапдуогзіеііипо-; суєпі§єг Ьесіеиіепсі зіпсі ііпп сііе Сгсзісіїіз- 
уогзіе11ип£ ипсі сііе Уогзіеііипо-, сііе сііе Весіеиіип" сісз ХУогіез 
сіагзіеііі. Оетепізргесіїепсі суєізі ег уоп сіеп Ьсзопйсгеп Кесіїі- 
зс1пеіЬйЬип£Єп сієш Оікіаі сііе дгбззіо Лизсіе1іпип£ ии; іп 
2СУЄІІЄГ Ьіпіе (аіз НаизаиГ^аЬе) Го1«еп сіаз ВисІїзіаЬісгеп іт 
КорГ ипсі сіаз АЬзсІїгеіЬеп.

Ез ізі апгипеїітеп, сіазз Оіезіегсус"' ^епс ОЬипдеп, іп 
суеісііеп йег 8с1ій1ег £ес1гискіс Ег2а1ііип£еп тії ГсІїІегІїаГіог 
8сЬгеіЬсуеізе ги уегЬеззегп Ііаі, зраісг Гаїїеп Ііезз. Везопсісгз 
ЬегУоггиІіеЬеп ізі, сіазз ег сіаз Уегзіапсіпіз сісг 8ргас1іс ипсі 
сііе УсгЬіпсіип^ уоп Нбгеп, Ьезеп ипсі 8с1ігеіЬеп іт Іпіегеззе 
еіпез егГоІ£геіс1іеп огіїїо^гаріїізсіїеп Опіеггісіїіз Гйг пбіі" сгасіїіеі.
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піні

ііег ОгИю^гарІне. Вегііп 1842.

ап. Іп зеіпепі 
в»иі6»м«иоиі|ВИ, / нвки ЄГ ”’ІеЬї 11ІЄГ

аиГ 106 8еііеп Ііаирізасіїїісії \Убгіег ап; діезе зіпд пасії бет 
Ве£е1\уегк о-еогсіпсі, баз зеіп Гйг деп ЬеЬгег Ьезііттіез ІІЬип^з- 
Ьиск опііііііі. Імі Уогіуогі за§4 ег /луаг, дазз ег зісії іп С’Ьег- 
сіпзіііппіипо’ йпде тії Г)ієзієг\ує£.ч ЛизГйІігип^еп йЬег діє 
ОгіІЮ£гар1ііе іп деп „Вііеіпізсіїеп Віаііегп". АЬег іп зеіпепі 
шпГап^геісИсп Наирілуегк (Уоіізіапді^е ІІЬип^ззсІїиІе дег 
дсиізсіїеп ВесІїізсІїгеіЬппо', (41о§’аи 1831) °'іеЬі ег £иг діє Ве- 
иеісіїпипо- еіпез Ьаиіез, дез „Хипо-епзіоззез", пісіїі іуєпі^єг 
аіз геїні Всо’ЄІп. Ег Ііаіі аисії іп зеіпеп „АиГ»аЬеп“ поеіі 
ап ГоїіІегІїаГі §езс!ігіеЬепеп 8аігеп Гезі, діє уоп ЗсЬйІегп ги 
коггі»іегсп ісагеп. Оогі Ііеіззі ез г. В. 8еі1е 6: ..діє киїї Ііаі 
кгипіе ІібгМег; діє аіпгехіипк дег Ьегд'е ипд іаіііег ізі зеЬг 
Лп&епе1іпі“. \Уіе іуєіі ег іп зеіпеп АпГогдегип^еп ап деп 
8сІій1ег 8’еііі, геІ£І дег Еаіі. дазз зеіпе котріігіегіе, Газі гіуеі 
Неііеп итґаззепде ,,Міі1аиійЬегзіс1ііи, пасіїдет зіе ЬеігасЬіеі 
ипд 2сг£Ііедегі ізі, уоіп 8сЬй1ег аиз дет КорГе піедег^е- 
8сЬгіеЬеп \уегдеп зоїііе. (АиГ§аЬеп 8еііе 49.)

’) Нсуяс, Виск Гііг Неп І’піеїтісіи іп (Іег <1еиі$с1іеп Аиявргаске 
Всс1і15с1ігеіІ)ип£. Наппогег 1833.

г) АУапіІег. Аиі’ігаЬеп аиз

Еіпііизз дег ЕаиііегтеіЬоде. КеЬеп діезег ВісНіип" о-еЬі еіпс 
апдеге кег; діезе Ьеіопі діє огі.ко£гар1іізс1іеп Ве§-е1п, уог аііет 
еіптаї діє дгеі (4гипдге£е1п уоп Сгоіізсіїед ипд Адеіип^, ипд 
зіеПідапп посЬЬезопдеге Епіегге^еіп ііЬег 1)е1іпип<^,8с1іагГип^, 
Огоззс1ігеіЬип£ сіє. аиГ. 1812 зиск! /іеЬпегі деп ВесЬі- 
зсІїгеіЬипіеїтісІїі дигсії Юепкзргй сііе, д. її. дигсії Ве§е1п і п 
Уегзеп, ки Гбгдегп, сіп Уегзисії, дег пасії еіпепі Мепзсіїеп- 
аііег іп діезет «Іаіігішпдегі посії гхуєітаї аиГіаисІїіе.

<1. С. А. Неузе и. а. зеігіеп 8аіге гизаттеп, діє деп 
Всішіегп дікііеіі іуигдеп, даті! діезег діє егіегпіеп Ве^еіп 
атуепде ипд дагпасії гісіїіі» зскгеіЬе.’)

Ліз Вескег дигсії зеіпе Сггатіпаіік (1831) „даз Вепкеп 
йЬег даз Вепкеп“ ІеЬгеп іуоіііе ипд ЛУигзі 1836 зеіпе Ап- 

„8ргас1ідепк1еЬге“ Ііегаиз^аЬ, ігаі діє Меіпип» 
зеіпе Миііегзргасіїе пиг гіс1ііі§ /лі уегзіеііеп 

Ьгаисіїе, ит зіе аисії гісіїіі" апги\уепдеп; тип заіі уог аііеп 
Віп£еп аиГ діє „Гогпіаіе“ Віїдипд дез Зсіїйіегз.

ГЗіезег Віс1ііип£ §е1ібгі аисії УУапдег
ЛиГдаЬепзсІїаіг12) ігеіеп діє Ве^еіп яигіїск;

Іеііип" жиг 
аиГ, дазз тап
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віаіі.
10. Аиііа^е. Вегііп 1872.

’) Вогтапп, <1ег огіїїо^гаріїіясіїс ііпіеггісіїї іп нсіпег еіпіасіївіеп (їе- 
3. АиЯа§е. Вегііп 1865.
:) Вогтапп, 8с1іи1кип<Іс.
3) Вогтапп, 8с)іи1кит1е. II. 8. 164.
*) Вогтапп. 8с1іи1киш1е. II. 8. 158.

Веіопипд уоп ШогірЬузіодпотіе ипгі СезісЬІ: Вогтапп.
Еіпеп ііиззегзі луісіїїі^еп ЕіпЙизз аиГ діє МеШодік дез 

ог11ю£гар1іізс1іеіі Ііпіеггісіїїз иЬіе зеіі 1838 Зсіїиігаї Вогтапп 
іп Вегііп айв. ІЗіез ^езсЬаІі дигсії зеіпе 8скгі1ї: „Бегогіїїо- 
£і-ар1іізсіїс Епіеггісіїї іп зеіпег еіпГасІїзіеп Сге- 
зІа11.“*) АПе §1еіс1і2еі1і£еп ипд пасії ід1§епдеп Меіііодікег 
Ье8сЬаіїі&еп зісії тії Вогтаппз УогзсЬ1а§еп ипд пеіітеп зіе 
епіхуедег ап одег ЬекатрГеп зіе іуіє Вієзієгіує^. 8еіпе Ідееп 
зргісЬі Вогтапп аисії іп зеіпег „ЗсЬиІкипде Ніг еуап^еіізсіїе 
Уо1кззс1іи11еЬгег“ аиз. -) Ба Ііеіззі ез: „ВадигсЬ, дазз уоп 
(Іет Кіпсіе уег1ап£і іуігд, сіазз ез діє іп Ве1іапд1ип§- °е- 
поттепеп Ьезезійске ієіВуєізє, аЬег заиЬег ипд дигскаиз 
ГІСІ11ІО- аЬзсЬгеіЬІ, еі^пеї ез зісії діє гісЬіі^е 8с1ігеіЬип£ ипд 
діє гіс1ііі£е Хеісіїепзеїяипо-, д.іі. Ог11іо§гарЬіе ипд Іпіегрипкііоп, 
аиГ дет еіпГасІїзіеп АУе^е ап. ЛУаз діє ЬаиІзргасЬе іиг даз 
Оііг, даз ізі діє 8с1ігіПзргас1іе Гйг даз Аи°е“.3) Ап еіпег 
апдегп 8іе11е Ііеіззі ез: „Ез §іеЬі кеіпеп еіпГасІїегеп ипд 
ги§1еіс-1і кеіпеп зісіїегегп \Уе§-, діє Вес1іІзс1ігеіЬип§ еіпяи- 
йЬеп, аіз дазз діє Кіпдег ап°’ЄІеіІеІ ипд ап^еііаііеп луегдеп, 
Сгедгискіез (!) зог§Га11І£ Віз аиі'з аиззегзіе §’апг рпаи аЬхи- 
зсІїгсіЬеп. Віє Ег^еЬпіззе еіпег зігеп^еп ВигсІїГйІігипо- 
діезез Огипдзаігез зіпд еЬепзо йЬеггазсІїепд аіз еіТгеиІісІї ипд 
йпдсп ііпе Егкіагипо- іп дет Итзіапде, дазз .іедег Мепзсії 
діє Еіпдгйске еЬепзо зісЬег ЬелуаЬгі, луєісііє іііт дигсії даз 
Аиое 2и§'еШ1ігі луегдеп, аіз ег діезепі^еп іп зісії аиГпіттІ, 
\уе1с1іе іііт дигсії Уегтіііеіипо- дез Оіігез хикоттеп. ЛУіе 
ег дигсії Уегтіііе1ип£ дез Іеігіегеп діє Миііегзргасіїо гісіїїі^ 
зргесіїеп Іегпі, іуепп ег .ісдегиеіі пиг гісіїїі^ зргесЬеп Іібгі, 
зо Іегпі ег дигсії Уегті11е1ип£ ^епез гіс1ііі§- зсІїгеіЬеп, луєпп 
ег )едег2еі1 пиг гісіїїі»- ЄгезсІїгіеЬепез зіеііі, аізо уог еідепег 
Вагзіеііипо- дедез ІаІзсЬеп ХУогіЬіІдез то^ІісЬзІ ЬеЬйІеІ ипд 
гиг І3агз1е11ип§- пиг гісЬіі^ег УУогіЬіІдсг ап^еіеііеі ипд ап£Є- 
Ьаііеп \уігд.“ *) ^УеіІегЬіп: „АІІез кошті дагаиГ ап, ги уєг- 
Ьіїїеп, дазз діез АУогіЬіІд зісії ІгйЬе ипд уегипзіаііе, ипд даіііп
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8. 164.
8. 165.
8. 165.

ги агЬеііеп, сіазз ез іпішег кіагег ипсі Гезіег іп сіег 8ее1е 
іуегйе'1.1) Еегпег: „Паз Кіпй зоїі Іегпеп, зо хи зсІїгеіЬеп, 
луіє ез сіигсії ^епез ВеІіеЬеп (іп сіег Хизатпіепзіеііипд сіег 
8с1ігі£іхеісІіеп Гйг сііе Вагзіеііипд сіег АУбгІег) пип еіптаї іезі- 
дезіеііі луогйєп ізі, сі. її. сіег 8сЬгеіЬдеЬгаис1і ез Гогсіегі. Віезе 
піизз ез тії сієш Аиде еіТаззеп. .Іесіез УУогі Ііаі іп сіег 
8 сії г і Из ргасіїе зеіпе еідепійтіісіїе Р її у зі о употіє. 
Віє ЛиГдаЬо сіез КесІїІзсІїгеіЬипІеггісІїІз ізі ез, сіеп Кіпсіегп 
сіахи хи уєгіієіГєп, сіазз зіе зісії сііезе Ріїузіодпотіеп сіег 
ХУбгІсг зісіїег еіпргадсп, лусісіїєз паійгіісії уогхи^зіуеізе сіигсії 
Уегтіїїеіипд- сіез Лидез дезсіїіеіїї . . . Віє Еіпрга^ип^ суігсі 
аіїег аиГз кгаГіідзІе ^езіагкі, суєпп сіаз Кіпсі апдеіїаііеп хуігсі, 
сіаз, \уаз ез деіезеп іїаі, іуієсієгіїоіі Віз аи£ сіеп Рипкі гісіїїід 
аЬхизсіїгеіЬеп.“2) \¥ісіїІід ізі посії Гоїдепсіе Ветегкипд-: „Ваз 
Іііег ап^едсЬопс УегГаіїгеп Іііпсіегі сіеп Ьеіїгег сіигсіїаиз пісіїі, 
Ьеіт Ьезеп сііо Кіпсіег §е1е£епі1іс1і аи£ огііїодтаріїізсіїе Віп^с 
аиГтсгкзат хи піасіїоп, зо х. В. аи£ сііе Веіїпипд уоп іїйії, 
Ьіісії, Кісе, НбІї осіег аиГ сііе 8с1іііг£ип§- уоп Ваіі, зіппеп, оіег 
аиГ сіоп 14піегзсіїіесі уоп Неп ипсі Наі, уоп іїеі ипсі Егешіе 
ипсі сісі'й’1. аиГіпегкзат хи іпас-1іеп.“’)

/иг Вс§гйпсіип§; зеіпег АпзісМеп Ьегиії зісії Вогтапп 
сіагаиі, сіазз аііе ТаиЬзіиттеп огіїїо^гаріїізсії гісіїіі" 
з с її г с і Ь е п. Вогтапп заді: „Віє ТаиЬзІиттеп їаззеп тії 
сіот Аиде сііе ХУогіЬіїсІсг аи£, ипсі сііезе АиН'аззипд- ізі Ьеі 
іііпои ит зо геіпег ипсі зісіїегег, аіз зіе іііпеп пісіїї іп сієш 
Маззе луіе сісп Нбгепсіеп сіигсії сііе Аиіїаззипд сіег Ьаиіуег- 
Ііаііпіззо д-еігйЬі луіі-сі. Ез капп еіп зіагкегег Вєсуєіз Гиг 
сііо Вісіїіідкеіі обідег 8іі1хе каит десіасіїї іуєгсієп аіз сііезег/14)

Ейг Вогтапп зіпсі сііе (Зезісіїізуогзіеііипдеп десігискіег 
(ипсі д-езсІїгіеЬепег?) АУбгіег осіег сііе „РЬузіоддютіеп сіег УгогІ- 
1п1с1ег“ с!іе]епідсп Уогзіеііипдеп, аиГ сіепеп сіег д^апхе Еіїоїд 
сіез ВссІїізсІїгеіЬипІеггісІїіз Ьегиііі. Віє КІапдуогзІеПипдеп 
сіез £еЬбгіеп У'огіез зсіїеіпеп ііпп еііег пасіїіеііід аіз уогісіі- 
Ііаїї хи суігкеп, луіє оЬіде 8іе11е йЬег сііе ТаиЬзІиттеп хеі^і,

’) В огні а п п. Рег опііодгаріїізсіїе Ійіісггісіїї іп зеіпег сіпІасІїяСеп 
<и'.ч(а11. 8. 23.

-’) Вогтапп, 8с)іиІкип<Іе, II.
3) Вогтапп. Зсіїиікишіе, II.
■*' Вогтапп. 8с1іи1кптІе, II.
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даз (Іе-

ипд діє Аиззргасіїе капп зо§аг уегпасіїїаззі^і зеіп, іуіє діє 
ап^еГйкгіе 8іе11е йЬег діє Впіегзсіїеідип^ уоп Ггеі, Ггеид; 
Наі, Неи Ьєіуєізі. Ег кеппі пиг ОЬип" ипд СгеіУд1іпип<г дигсії 
Ьезеп ипд АЬзскгеікеп, Ьезопдегз уоп Зргасіїзійскеп, діє аиз- 
\уепді£ етеїегпі луегдеп зоПеп. ЛУіе даз Зргесіїеп зоіі аисії 
даз 8скгеіЬеп тесіїапізск дигсії Каскактип^ деїсті луєгдеп. 
Аиз аіі деп (Зтипдеп кеппі ег аисії іт КескізсІїгеіЬипіеггіскІ 
кеіпе дчзогдпеіе 8іиГепідІ£е.

Вогтапп пітті еіпе §ап2 еі£епагіі£е, §апи зеІЬзіапді^е 
8іе11ип£ еіп ипд Ье^гйпдеї дадигсії еіпе пеие Ніс1іІип§- іп дег 
Меікодік дез КесІїізскгеіЬипіеггісІїіз. 8еіпе ВезігеЬип^еп зіпд, 
іуіє ег іп зеіпег 8скгіії: „Вег огіко^гаркізсіїе Ііпіеггіскі іп 
зеіпег еіпіасіїзіеп Сезіа11“ пакег аизіїікгі, аіз еіпе Ііеак Іі о п 
аиГгиґаззеїі, еіптаї еіпе Кеакііоп £в§еп даз Уег- 
Гаїїгеп, даз уоп дег Ьаи І і ег т е Ні о д е аизое^ап^еп 
із І, ипд дапп §е£еп діє Кісіїіип^, діє аиГ (їг ипд 
еіпез Ііео'оііуегкез Вікіаіе §аЬ.

Веі деп 1дІ£Єпдеп Меіііодікегп іїпдеп луіг кеіпе пеиеп 
Везіскізрипкіе текг; зіе коткіпіегеп діє «е^екепеп ипд ІіеЬсп 
Ьаід текг деп еіпеп, Ьаід текг деп апдегп кегуог.

Ап Вієзієгіує°' кпйрЛ Окегіекгег ВидоІГ іп Вегііп ап, 
аіз ег ап 8іе11е Віезіегхуедз іп деззеп „\Ує£\уєізєг яиг Віїдип^ 
Гйг деиізсіїе Ье1ігег“ йЬег деп Епіеїтісіїї іп дег Миііегзргасіїе 
зсЬгеіЬі. КидоІГ ипіегзсЬеідеі пасії дет Уог§’ап§;е уоп Наї пізсії 
ІеісЬіеге ипд зсінуієгі^єгє Еаііе дег В.ес1іізс1ігеіЬип". „Оіе 
ІеісЬіегеп Еаііе зіпд діезепі^еп, іуо 8ргес1іеп, ІІогсп ипд 
ЗсЬгеіЬеп иЬегеіпзііттеп, іуо аізо ^едег Ьаиі еіп Хеісіїеп Ііаі 
ипд іедез ХеісЬеп пиг еіпет Ьаиіе діепі. Ніег ізі діє 1<е£е1: 
„8сЬгеіЬе, іуіє Ви зргісЬзІ“ ат Огіс; Іііег капп іпап іп дег 
Тііаі уоп НесІїізсІїгеіЬип" зргес1іеп.“ ]) 8ра1ег іуігд діезе 
КесЬізскгеіЬип» аисії бгІеісІїзскгеіЬип» "спаппі.

„Віє 8СІПУІЄГІ&ЄП Еаііе зіпд діе]епі§;еп, іуо 
зсЬгіеЬепе тії дет Сгеїідгіеп пісГіі йЬегеіпзіітті ипд аізо еіп 
ипд дегзеІЬе Ьаиі теїігеге /еісіїеп (іуіс Ь ипд р, д ипд І, 
& ипд ск; с, 2 ипд з; Г, V ипд рк) одег еіп ипд даззеІЬе 
Хеіскеп теїігеге Ьаиіе дагзіеііеп капп (луіє сії, зр, зі). Ніег 
іуйгде діє Ве§е1 Іаиіеп тиззеп: „8скгеіЬе пісіїі, луіє Ви

’) Юі е8Іеглуе£, 1¥е{ргеі8ег гйг Вікіип^ Ліг (ІСШ.ЧСІ1ЄЬсіігсг. Еякеїі 1875. 
8. 225.
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ііппб1і"е ипд зсіїадіісіїе 1Меиегип£,

зргесіїеп 1ібгзІ“, ип<і тап тйззіе пеЬеп дег Кес1іІзс1ігеіЬип£ 
ПОСІ1 УОП А П д Є Г88 СІЇ ГЄ І Ь и П£ ге<іеп.“

„Ез 1іе&і паїїе, дазз тап Гйг Еаііе сіег егзіеп Агі гесЬі 
§иІ даз Оііг іп АпзргисЬ пеЬтеп капп, Гйг Еаііе сіег ячуєіієп 
Агі .іесіосії ат теізіеп сіет Аи§’е дуігд уегігаиеп тйззеп. Іп 
сієш еіпеп луіє іп бет апдегп аЬег хуігд зісії сіег Цпіеггісіїї 
аиГ Апзс1іаиип£ ги ^гйпсіеп ЬаЬеп, сіепп пісЬі ЬІозз сіаз Аи^е, 
лисії сіаз Оііг &е\УаіігІ ипз Апзс1іаиип£.“’) Ег за§1 іуєіієгіііп:

„8о1ап£о діє ВисІїзІаЬісгтеІІіоде іт Ьезеипіеггісіїї ипд іп 
<1ог ОгІІю^гарЬіе ІіеггзсЬіе, іуаг зісЬ сіег 8с1ій1ег дег ^езргосіїепеп 
Еаиіе пісіїі Ьесуиззі, ипсі уоп дет Хизаттепііап^ гсуізсЬеп 
Ьаиі ипсі ВисІїзІаЬе Ііаііе ег каит еіпе Аііпип^. Апсіегз ізі 
оз Ьеіт Ьаиііегеп. Ніег Ііаі сіег 8с1ій1ег еіп кіагез Весуиззі- 
зсіп уоп дот, суаз ег Іііиі. ЕЬепзо суігсі ез аізо аисії тії сіег 
НссІїІзсІїгеіЬип^ зеіп, іуєпп тап зіе аиГ діє Ьаиііеііге §гйпдеі. 
Мап Ьс^іппе даіісг тії сієш Нбгеп Іаззеп, сз ізі сіаз Каїиг- 
очтіаззо. Вециет ізі ез а11егдіп£з пісіїі; сіепп сіег Ьеіігег 
тизз зсІїагГ агіікиїіегеп ипсі зісії уоп деп 8сГілуас1іеп без 
Іііаіокіез Ггеі ^етасіїї ІіаЬеп. . . . АУігд дег 8с1ій1ег ап^еіеііеі, 
сіаз Оііг ги зріігеп, ит іедеп еіпгеїпеп Ьаиі Ііегаиз ги Ьбгеп, 
ипсі кеппі ег діє Хеісіїеп Гйг діє Ьаиіе, дапп капп ег 
зіе аисії зсІїгоіЬеп. Оепп Ьеі дег луігкІіеЬеп КесІїІзсІїгеіЬип^ 
((лІеісІїзсІїгеіЬип") тизз Нбгеп ипд НіедегзсІїгеіЬеп еЬепзо луіє 
Пепкеп ипд Зргесіїеп-гизаттеп Гаїїеп. 8с1ілуієгІ£Єг луігд 
д і о 8асїї е Гге і 1 ісіі, лу о еіп Ьаиі аиГ т еіігҐас їїе АУеізе 
Ьсяоісіїпої \уігд.“2)

Ап діезет Угіс1і1і§еп, ]’а епізсіїеідепдеп Рипкіе зеїгеп 
аисії діє Ееіпде дег Ьаиііогтеїііоде сіп; Ігоіг Іскеїзатег, 
Сотепіиз, Тгарр, Оііуісг, ЗіерІїапі, Огаззег §аЬ ез зоїсіїе 
ііптег посії §'епи§'; зіе Ьегсісіїпеїеп діє ЬаиІіегпіеіЬоде аіз 

дигсії діє дег огіїїо- 
«’гаріїізеїіс Епіеггісіїї Иоі Іеіде, луєіі пиг діє Ібпепдеп Ьаиіе 
ипсі пісіїі діє ВисІїзІаЬеп Ьегйскзісіїїі^і луйгдеп. \Уіг ІіаЬеп 
Іііег аізо луіедег даззеІЬс Ьіед, дав зсіїоп Тгарр зіп§еп Іібгіе, 
ипсі %и§1сіс1і еіп Веізріеі дагоп, лгіе Іапде ез даиегі, Ьіз еіп 
пеисз Х’егГаІігеп, \уіс діє Ьаиііегтеїкоде іт егзіеп Ьезеипіег-. 
гіс-111, іп дег 8с1ш1е а11§‘етеіп гиг Сіеііип^ кошті, зеІЬзІ Гйг

1 її і е > і е г у е ,ц'. ІУе.цлстіхег хиг Вікіип^ іісиїзсіїег Ьеіігсг. 1875. 8.225.
5) І) і є.<1 е г XV е у. 1\'е>пгеі*ег хиг Вікіип" Йсиїзскег Ьеіігег. 8. 226.
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8. 226.

Неп Раїї, базз ез еіпо §е\уа1іі§е УегЬеззегип£ Ьгіп^І, сііе сіаги 
поеіі УегИа1іпІ88піаз8І£ ІеісЬі еіп^езеїіеп іусгсієп капп.

Касії В и сі о 1Г гегГаІІі аізо еіп огйепііісіїег Ьеііг^ап^ сіег 
ОгіЬо^гарЬіе іп 7луєі 8іиГеп, „іп еіпеп еіетепіагеп ТНеіІ, Ьеі 
луєісЬєпі сііс Ьаиііеііге ,)есІег Апґогс1егип£ "епйоі, ипсі іп еіпеп 
зс1вуіеі'і§егеп, Ьеі луєісЬєпі посії луєіієго Ве1е1ігпп<?еп Іііпги- 
коптіеп тйззсп.“’) Ег^іеЬіпип еіпо Всіїїе уоп ,.Ваізс1і1а£еп“, 
(Не іуіє ]епе гаусі 8іиГеп УІсІГасІї Неп рзусіїоіооізсіїеп Тііаі- 
засИеп пісіїі «сгесіїї іуєгсієп.

1. Ве§іппе пісЬі тії Непі Ьедиетеп АЬзсІїгеіЬепІаззсп, 
зопсіегп тії Непі сііе Оезатікгай сіег 8с1ій1ег іп Ап- 
зргисії псЬтепсіеп Вікііегеп. АЬег аисії Ьіег уог- 
Іаііге апзсіїаиіісії, іпсіет Ви (Зтирреп уепуапсііег ХУбгіег 
гизапнпепзіеіізі. 8о1с1іе \УогіЬі1с1ег рга^еп зісії бот 
Аи§е еіп ипсі §-еЬеп сіет 8с1ій1ег сіаз (ЗеїїіЬІ сіег 
8іс1іег1іеіі. Випіоз Вигсіїсіпапсіег сіа^е^еп, суіо оз Ьеі 
сіет Ьіоззеп АЬзсЬгеіЬеп аиз сієш ЬезеЬисІї шіуог- 
тсісіїісії луігсі, капп іЬп пиг уопуіггєп.

2. Вісіїїе Пеіпеп Ее1іг£ап£ пасії сіеп тсіИосІізекеп Сігипсі- 
заіхсп сіп, Йепеп Ви аиз іппегег ОЬсггеи^ип^ Веіпе 
/из1,іпіпшп§' о-езсіїепкі Пазі. (Аисії сііезе ХУогІе хеі^оп 
сіеиііісії, луіе іуєпІ£ зісіїег тап Ьо2ІЇ£Ііс1і Йог Сгипсі- 
заігс сіез КесІїІзсІїгеіЬипіеїтісІїІз іуаг.)

3. Всіїаііе сііе сіеиізсіїе ВгискзсІїгіГі ипсі Неп СгсЬгаисІї 
сіег дгоззеп АпГап^зЬисІїзІаЬсп Ьеі.

4. Цпіегзсіїеісіе Ьеіпі Опіеггісіїі сііс „Вес1іІзс1ігсіЬип§“, Ьеі 
сісі’ Уогзргесіїеп ипсі Васіїзргесіюп £епаи аиГ сіеп Ьаиі 
ии Ьехіеіісп зіпсі, уоп сіег „АпсІегззсІїгсіЬипд", Ьеі 
лусісИсг І)и луєіієгє ВеІеЬіип^еп /лі егісіїсп Ііазі, йапііі 
зісії сіег Зсіїйіег зіеіз ^еГбгсІеі'І Гйіііе.

5. Пазі Ви тії сіег АпйегззсЬгеіЬип^ Ьсдоппсп, зо ЬсГо]"о 
іп ]ес1ег Ьекііоп еіп Ьезііттіез Всзсіи, сіаз Тезі ипсі 
зісіїег еіпд-ейЬі іуєгсісп тизз. Віє Ііс £ сі п, сііе Ви "іеЬзІ, 
тйззеп киі'2, Іеісіїі ЬеІіаІіЬаг ипсі сІигсІї^геіГепсІ зеіп.

6. Міі сіег "єуоппспсп Еіпзісіїї ізі, ,іес1сг2еіі сііе ОЬип" 
ги уєгЬіпсієп, ипсі Іііег ізі сіег Оіі, іуо зісії сіаз АЬ- 
зсІїгеіЬеп гесіїіГсгіі"СП іііззі.

’) [»і опус <г. ІУс{ПГСІ8ег /ліг ВікІип£ сіеиіясіїсг Ьеіігег.
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ЕЬепзо каі

’) І>іе«і <>гус§г. 1Уе*ргеІ8ЄГ $. 227 її. ї.

7. Веі <1еп АЬзсІїгеіЬйЬип^еп зог§е Гіїг таппі§;£асЬеп 
ХУесЬзеї, сіег сіеп Кіпсіегп пеие Визі тасіїі: АЬзсІїгеіЬеп 
уоп сіег ЛУапсІіаГеІ осіег аиз сіег ЕіЬеІ; ЛУесІїзеі гсуізсіїеп 
сіеиізсіїеп ипсі Іаіеіпізсіїеп ЗсЬгіГігй^еп, Ьіоззез Коріегеп 
сіег 8с1ігіГі, Уепуапсіїип^ сіез Сіесігискіеп іп Єгезсіїгіе- 
Ьепез, ІІЬегІга§ип§ уоп йеиізсіїег іп Іаіеіпізсіїе ЗсЬгіГс 
ипсі ит^екеїігі, КіесІегзсІїгеіЬеп аиз\уепсіі§- деіегпіег 
8іііске аиз сіет (іссіасіїїпіз, ВікііегйЬип^еп пасії сієш 
Сіеіібг.

8. Вепиіге пісіїіз ги огіїїо^гаріїізсіїеп Оікіаіеп, дуаз аиГ 
сіаз Сгетйі сіег Кіпсіег іуігкеп зоїі, луіє еіхуа ВіЬеІзргйс-Ііе 
ипсі КігсЬепІіесіег. Віє Кіпсіег зоїіеп Ьеіт ЗсІїгеіЬеп 
аиГ сііе Еогтеп аеіііеп, пісіїі аЬег сІигсИ сіеп іпііаіі 
аЬ^еІепкі \уегс1еп.

9. Веііпе сіаз АЬзсІїгеіЬеп пісіїі ги 1ап§;е аиз; еіпе Уіегіеі- 
зіипсіе Віз 20 Міпиіеп ізі еіпе аизгеісіїепсіе Хеіі. Еіпе 
ІіаІЬо 8іипс1е зеі сіаз ІіосЬзіе УІазз.

Ез луіісі пип сіаз Віїсі еіпег Огіїїоотаріїіезіипсіе пасії Вісзіег- 
іус£ізс1ісг Мапіег, луіе ВисіоІГ за§і, сієш ксзег \ ог Аио-сп оеГйІігі.

„ХХ^ігсІ сіікііегі, луаз гтуеііеп аисії уоп Зсіїйіегп §езс1іе1іеп 
зоП, зо у'ігсі іесіе.ч \¥огі пиг еіптаї §’еза§'і; еіп Зсіїіііег та# 
ез суіесіегіїоіеп. Егао-еп ізі пісіїі ^езіаііеі. \Уег пісіїі гісіїїі^ 
іуієсієгіюИ, „кошті 1іегипіеі‘“. \Уа1ігепсІ сііе Кіпсіег зсІїгсіЬеп, 
іііиі сіег Ьеіігег еіпгеїпе Ега§еп: \Уїо Ііеіззі сіег Отипсіїаиі, 
сіег Апіаиі, сіег Іпіаиі? еіс. Вег Зсіїйіег тизз сіаз СхезсІїгіеЬепе 
посії еіптаї сіигсіїїезеп, луіє тап іт ргакіізс-ііеп ЬеЬеп посії 
еіптаї аііез сіигсіїїіезі. Віє Неіїе ігегсіеп §єіуєс1ізє1і, сііе 
Ееіііег аиГ§'Єзис1іі, ап§езігіс1іеп ипсі зиттіегі. Вапп іуєгсієп 
зіе гигйск£С£еЬеп ипсі уот Зсіїйіег зеІЬзі уєгЬєззєгі. Віє 
исуєііє Коггекіиг Ьезог§'і сіег Ьеіігег. 8оЬа1сІ сііе 8итте сіег 
Ееіііег еіпе о-еіуіззе Хаііі йЬегзісі"!, Іііззі тап еіпе ЛЬзсІїгіГі 
апїогіі£еп.“ ')

8о зеїіеп іуіг, сіазз ВисіоІГ — іуіє Віезіег\уе§' — сіет 
Оііг ипсі сіет Вікіаі сііе Наирігоііе гизсЬгеіЬі.
ВисіоІГ тії Віезіегіге^ сііе ВегйскзісІіІі§;ип^ сіег Уепуапсіі- 
зсІїаГі сіег АУбгіег <*етеіпзат. Ап 8іе11е сіез ВисІїзіаЬіегепз 
ігііі Ьеі ііпп сіаз Еаиііегеп. Уапсіег паїїегі ег зісії сіигсії сііе
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8іе

4

Оіе Веіопипд бег УегтіНеІипд ипсі гіег ЗіиГепГоІде: 
КеІІпег, КеКг, ОіНез.

Іт баїїге 1850 уегбїГепіІісІїіе сіег Ьскаппіе Раба£О£Є 
Вг. КеІІпег еіпе еіпІіиззгеісЬе АгЬеіі йЬег сіеп ВесІїізсІїгсіЬ- 
ипіеггісіїі.1) Іп бег УогЬетегкип§'сІегзеІЬеп зсЬгеіЬі ег: „Кіп 
егГаїїгепег ппсі ^еізігеісіїег 8с1іи1тапп ізі уоп еіпгеїпеп тізз- 
уегзіапбеп іуогбеп, іуєіі ег за§'і: „Впзег Уоїк зеі Ьізіїег пиг 
еіп Іезепбез о-єауєзсп, ез тіїззіе пип гит зсЬгеіЬепбеп луегбеп“. 
Ез 1іе°’і о-сгасіе іп ,]епеп ап£е£й1ігіеп ХУогіеп еіп Ьебеиізатег 
Еіпоеггеід аиГ баз, луогап ез Ьізіїег іт Впіеїтісіїі посії Геїіііе. 
І)игс1і Ке°е1п іуігб ^ес^ос11 біезез Ееіііеп луєпІ£Єг егзеігі, аіз 
бигсії ІІЬипо'. Іп тапсіїеп ЗсЬиІеп кошті тап уог Іаиіег 
Атуеізип§-, іуіє §'езргос1іеп ипсі оезсІїгіеЬеп іуегбеп зоїі, пісіїі 
гит 8ргесЬеп ипсі 8сЬгеіЬеп зеІЬзі. Ісіі ІіаЬе «-езисіїі, сііе 
ІІЬипо; тіі бег Тііеогіе іп еіп гісіїіі^ез Уегіїаііпіз ги зеігеп?* 
КеІІпег іїіЬгі пип Гоїдепбез аиз: „Всі бег ЕгЯпбип^ сіег Висії- 
зіаЬепзсІїгіГі Ііаі тап біс Кебе іп 8аіге, ХУбгіег ипсі 8і1Ьеп 
гегіе^і; іїіг сііе еіпгеїпеп Еаиіе іупгсієп ХеісЬеп еіТипсІеп ипсі 
сіаз \Уогі тіііеїзі сІегзеІЬеп сІаг^езіеІИ осіег "езсІїгісЬеп. Ез 
Ііапсіеіі зісЬ сІаЬеі іуєзєпііісіі сіагит, аиз іуєісіієп ипсі луіє- 
уіеіеп Ьаиіеп сіаз §-езргос1іепе УУогі Ьезісіїї, ипсі іп луєісіієг 
Веі1іеп£о1§е сііезе Ьаиіе уогкоттеп. Ліезег \\ге§' ізі аисії 
баз Наиріргіпеір Гиг сііе МеіЬосІе. 8о луєіі пип біе 8сЬгіЙ- 
зргасЬе еіп УогЬіїсІ сіег ЬаиІзргасЬе ізі. ІіаЬеп іуіг сііе Сїіеісії- 
зскгеіЬипо-,. ипсі „баз Оііг ізі оЬегзіег Кіс1ііег“.“

Ва сііе зсЬгіШісІїе Ве2еіс1іпип§- сіег ХУбгісг пісіїі іттег 
беї' Іаиііісіїеп Уегапсіегипд- Гої^іе, £ІеЬі ез аиеЬ еіпе Апсіегз-

КеІІпег. Ііег КесІнм’ІігсіЬипСеїтісІїС іп ііег Еіепіспіагчсіііііе. 4. АиГ- 
іїцгє. АНспЬигі' 1881.

Лпуеп6ип§’ соп Ве^еіп, ипсі Вогтапп сіасіигсії, сіазз ег бет 
АЬзсЬгеіЬеп еіпеп "гбззегеп Зріеігаит яиіуеізі. КибоїГ зігеЬі 
кеіпе рзус1іо1о§їзс1іе Ве£гііпбип£ ап. Ваз Оапге тасіїі баїїег 
беп Еіпбгиск уоп гизаттепо-еіга^епеп, пісіїі іттег еіпііеіі- 
іісіїеп Меіпип^еп. Ваііег ізі біе епізсіїеібепбе Вебеиіип°- 
бег еіпгеїпеп УогзсІїгіГісп, бег еі§епі!іс1іе ХіУеск ипсі еіпе 
Вапоогбпип§’ сІегзеІЬеп пісіїі гит Аизбгиск ^екоттеп. 
зі псі зсіїоп аиз біезет Сггипбе уоп гіуеіГсІІіаГіет \¥егі.
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зсІїгеіЬипд. „Віезе АпбегззсІїгеіЬипд шизе бигсії беп Ве- 
Ьгаисії егіегпі іуегбсп." Ваз Аиде зоїі баз ІЯісІїііде зеїіеп 
ипб баз Сїебасіїіпіз баз апдезсЬаиіе АУогіЬіІб (езіЬаІіеп. Вег 
Усгяіапб легтад сз, беп \\ ібегзргисії иіуізсіісп ЗсІнеіЬипд 
ипб Аиззргасіїе ги Ібзеп ипб зісії зодаг еіпгеїпе (!) Ізезііттіе 
Ведеіп Гезігизвігеп. (Усгді. .іебосії 8. 34,ю!) Аисії Кеііпег 
хуспбеі зісії дсдеп біе Вогтаппзсіїе Вісіїіипд, біб пиг С Ьипд ипб 
всхубіїпипд кбшН, ипб пасії бег баз ВесІїізсЬгеіЬеіі іуіє баз 
ЗргссЬбп бигсії Иаеііаіітипд- егіегпі іуегбеп зоїі. Кеііпег Ьеіопі 
патепііісіїбеп Втзіапб, базз „еіпет зоїсіїсп УегіаЬгеп кеіп бет 
Сісдспяіапб епИсІїпіез Ргіпгір тііегЬгеіІеі іуегбеп капп“ ипб 
еіп теіііобізсіїег АиГЬаи без огіїїодгаріїізсіїеп ИпіеггісЬіз 
иптбдіісії ізі. „Яхуізсіїеп Оііг ипб Аиде, йіуізсЬєп бет 
ЗсЬгеіЬеп бег ХУбгіог пасії бет Оеіібг ипб пасії бет 8с1ігеіЬ- 
деЬгаисЬе зіеііі іп беї- Тііаі сіп Теіі бег ОгіІіодтарЬіе, іп 
іуєісіієпі біс ВгісіІзкгаГі без ЗсЬйІегз аіз еіп Зсіїїіеззеп аиГ 
біе УегіуапбізсІїаГі Паї сгісіїі ипб біс 8с1ігеіЬипд без ХУогіез 
геіді. Ез ізі бег]епі£е Тсії, іуєісіієг аиГ біе АЬзіаштипд, 
зоїуіо аиГ біе 8іе11ип§- ипб Всбеиіипо- бег АУбгіег зісії зійігі. 
Вісзег Тсії ізі іпі Сге^епзаіг гиг АпбегззсІїгсіЬипд’ біе Коп- 
зесріепг обег Еоідсгісіїііокеіі іп бег 8ас1іе.“ (8. 10.) Вег Впіег- 
ГІСІ11 іп бег КесЬізсЬгеіЬипо- Ііаі аізо 3 8іи£еп еіпгиііаііеп:

1. 8ргес1іеп, Ибгеп, Еіеіпепііегеп. 1)аз Він- іуігб §сйЬі 
ипб і-ісіїіеі. „ЗсІїгсіЬе іуіс Ви зргісЬзі."

2. Ео1§-сгп ипб Зсіїїіеззеп; 8іатппубгісг ипб АЬІеііип^еп, 
8іе11ші£ ипб Всбеібип§- ((лі-088СІігеіЬип§): „8с1ігеіЬе 
бег АЬзІаттип^, Зіеііип^ ипб Вебеиіип§- §-ета8з!“ 
(І’тіаиі, Меііггаїїі, Еісхіоп, АУогіЬіІбипо^УогіГатіІіеп.)

3. Лп8с1іаиип£ бег уоп беї- Аиззргасіїе аЬіуеісІїепбеп 
\\ оі-іЬіІбеї- ипб Еезіїїаііеп бегзеІЬеп. Ваз Аи°-е ізі 
Ііаирізіісіїїісії 11ііі(і§-; „8с1нсіЬе пасії бет 8с1ігеіЬ- 
£ЄІмаисІі!“ (Ве1іпип§-, 8с1іагГип§, зеїіепе ВисІїзІаЬеп, 
8і1Ьепігеппип£, Ві-оз5зс1ігеіЬип§-, Е'і-етбіубгіег.)

Хасії Кеііпег зоП бигсії біезе СИіебсгип§- аЬсг пиг §е- 
2еі«-( хусгбеп, іуаз аиГ .ісбег 81иГе уогхуаіісп зоїі; босії геі^І 
бег ргакіізсіїс І сії зігеп.це Еіпііаііипд- біезег 8іиГепГо1§’е.

І-іЬс-І ипб ВеясЬисІї тйззеп гиг А’ег\уепбип§- коттеп; 
обег ЛЬясІїпіио іУсгбеп дс1езеп ипб егкіїігі, ипб баЬеі 

•уігб Піг баз Х’егябіпбпіз бог \¥бгісг д-езогді. Віє ХУбгіег
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’) ХоБІіх, А-В-С-Вііс]і1еіп <1сг <1си($с1ісп КссЬисІїгсіЬип''. ВісІеГсІїї 18С2.
*)Ке11пег, І)ег ВесІНхсІїгеіЬиіііеггісНС іп <1ег Еіешспіагвсішіс. 1881.
3) Ксііг, Ргахія (Іег Уо11і88с1іи1с. 10. АиЯо"е. Сіоіііа 1895. Ясіїс 209.

4*

іуєгсієп іп Ьаиіе гегіеді ипсі тії зіеіег Апзсіїаиипд сіез дс- 
сігискіеп (!) АУогІез ЬисІїзІаЬіегІ. Віє оЬегеп 8с1іиЦаЬге ЬаЬоп 
аіііубсіїспііісії еіпеп кісіпеп АЬзсііпііі аиз сієш Ьезебисії аЬ- 
гизсЬгеіЬеп. Вег огіЬодгарІїізсІїе ВпіеггісЬі тизз тії <1ег 
егзіеп 8с1іи1\уос1іе ап£апдеп.

Аисії Кеііпег діеЬі зісії пісЬ.1 сііс Мйііе, дав Вікііегеп 
ги Ьедгйпсісп. Ег заді Ьіозз: „Ез капп пісіїї Геїіісп, сіазз сіег 
ЬеЬгег о£і сіікііегеп тизз.“ (8. 16.) Віє Уогзс1ігі£1еп, сііе ог 
йЬег баз Вікііегеп діеЬі, зііттеп уоіізіапсіід тії сіепеп, сііс 
КисІоІЕ іт 8іппо Віезіегіусдз апдедеЬеп Ііаі; аисії іп сіоп 
йЬгідеп Аиз£и1ігипдсп кеіігеп Весіапкеп Віезіегдуедз луієйсг. 
Хеи зіпсі пиг сііе 3 8іи£еп сіез Впіеггісіїїз ипсі сіег пасії оЬідег 
йЬегзісІїї апдеогсіпеїе ІІЬипдз8Іо£Г. Еіпе ІіеГеге Ведгііпсіипд 
зеіпег Еогсісгипдеп ізі аисії Ьеі Кеііпег пісіїї ги Япсіеп. 8іе 
зіпсі пиг Ьесііпдипдзсусізе гісіїїід осіег дуіе зеіпе 8іи£еп£о1де 
убПід уєгГєЬІІ.

Епд ап сііе ЗіиГепГоІо’е, сііе Кеііпег ап§'іеЬі, зсіїїіеззі зісії 
Мозііг ап.1) Вегеісіїпепсі ізі, іуаз Мозііг іт Уопуогі зеіпез 
Вйсіїїсіпз заді: „Мапсіїе пиптеїіг уегаїїеіеп ВЬипдеп, г. В. 
сііе Еі’дігпгипд Геїііепсіег Ьаиіе, 8і1Ьеп, ХУбгІег, ІіаЬе ісіі уєг- 
тіесіеп; сіепп сііезе ІІЬипдеп зіпсі тсізі дсізі- ипсі еіТоІдІоз 
ипсі агісп пісіїї зеїісп іп 8ріе1егеі аиз.“ Аисії КсІІпег Гіпсіеі 
ез ґйг пбіід, посб іп сіег пеиезіеп АиЙаде зеіпег 8с1ігі£і (1881) ги 
зсІїгеіЬсп, сіазз ег зісії дедеп аііе ^епе ВЬипдеп егкіагеп тйззе, 
„сіигсії іуеісііе сіаз Кіпсі ап СсІїІегІїаГіеп УогІадеЬІаІІегп гісіїїід 
зсІїгеіЬсп Іегпеп зо11е“.2) Вег ІІЬипдззІоїТ, сіеп Хозііх апд-іеЬі, 
ізі пасії сіеп 8іи£еп ипсі Схезісіїїзрипкіеп Кеііпегз апдеогсіпеї, 
оЬзеїіоп сг пиг £иг сіаз иіуєііє 8с1іиЦа1іг Ьсзітті ізі.

8е1іеп іуіг пасії, іуєісііє Еогйегипдеп сііе Ьссіеиіепсізісп 
МсШосІікег ипзегег Хеіі, Кеііг ипсі ВіИез, £йг сііезеп СГпІег- 
гісіїїздедепзіапсі егІїеЬеп!

Кеііг Ьеігасіїїеі <ііе Огіїїодгаріїіе аіз еіпе „гит диіоп 
Теіі сіигсії іііге АІІдетеіпЬеіІ апсгкаппісп \Уі11кйг“.3) Вагаиз 
£о!дегІ ег ипгісЬіід: „ЗсЬгеіЬе сіаз ХУогІ зо, іуіє Ви сз іт 
ВезеЬисІї десігискі зіеЬзІ! Ваз ізі сііе Ведеї, уоп сіог хуіг 
пісіїї аЬіуеісІїеп <1йг£еп!“
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Віє СЯеісІавсІїгеіЬипд таскі сісп Кіпйегп „пісіїї сііе 
тіпсіезісп Нсіі\\гіегіо-кеі1сп“; сііс АпсІегззсІїгеіЬип^ ізі зсЬхуіегідег 
ипсі тизз аиГ сіаз Весіасіїїпіз дедгйпсіеі хуєгсісп. Егїаіігипдз- 
тііззід ІіаГіеІ аЬег сіаз ат Ьезісп іт Сіесіасіїїпіз, луаз хуіг оГі 
ипсі депаи егзсіїаиі ІіаЬеп. ,,Вагит іііззі зісії аисії сііе Огійо- 
£гар1ііс пісіїї сіигсії аЬзІгакІе Кедеіп егтбдіісіїеп, зопйегп 
Ііачрізасіїїісії сіасіигсії, сіазз тап сіет 8с1ій1ег хуієсієгііоіі Сге- 
]С£Сп1іеіІ £ІеЬі, зісії сііе Віійєг оГі ипсі £епаи, Тезі ипсі ипуєг- 
ІіегЬаг сіпхиргадсп ипсі сіапп сіаз Тезі Етдергад-Іе депаи 
ипсі о-еігеи хи гергосіихіегсп! Віє Ог11іо°тар1ііе Ііаі сіет- 
детазз іііге зіагкзіе 8ійіхе іт Нбгеп ипсі 8е1іеп. Ваз гісіїїідс 
Нбгеп ізі сіаз егзіе; сіепп сііе ІІЬипд- огіїїодтаріїізсіїег АиВ 
Газзипд Ьедїппі зсіюп тії сіег 8сІіагГипд- сіез Єгеіібгз Гйг сііс 
Ваиіипіегзсіїеісіипд; ипсі сісг 8с1іаіїип§’ сіег Аиззргасіїе сіег 
оіпхсіпсп ЬаиІе.“ (8. 210.)

„Впдіеісії еіпі'асіїег аіз сіаз Нбгеп ізі хиг Егіегпип^ сісг 
ог11іО£гарЬізс1іеп 8с1ігіГі сіаз 8с1іеп, сі. її. сіаз Кесіїї-8е1іеп.“ 
(8.210.) Ап еіпет апсіегп Огіе за°і Кеііг: „Віе Ог11іо§тар1ііе 
іуіі’сі, \уіс тап ^ехубіїпіісії за§’і, сІигсЬз Аи°'е ипсі Оііг уєг- 
пііИсІІ ипсі егхіеіі. СхеЬі тап ,)ссіос1і ІіеГег іп сііе 8ас1іе сіп, 
зо пітті тап хуаііг, сіазз Иаирізасіїїісії аііез аиГз Аи§'е ап- 
котті; луіг зсІїгеіЬеп пісіїї іттег зо, хуіс хуіг зргесіїеп Іібгеп."1) 
Ег ЬегиГі зісії аисії хуіс зеіпс Уог§'ап§’ег Вогтапп ипсі Вис1о11‘ 
аиГ сііе Огіїїоо'гаріїіе сісг ТаиЬзіиттеп. — Кеііг Гіііігі іп сіег 
„Ргахіз сісг Уоікззсіїиіе" хуєіієгіііп £о1§’епс1е8 аиз: „8о11 сііе 
()г11іо§тар1ііе аиі' сіаз 8е1ісп £Є£гипсІеІ хуєгсієп, зо тйззеп 
Гоїо’епсіс Еогсіегип^сп егіїіііі хусгсісп :

a) Ииг оН1ю§тар1іізс1і гіс1іІі§’ §езс1ігіеЬепс ХУогіЬіїсІег 
зіпсі сісп Кіпсіегп УОгхиГиІігеп ипсі еіпгирга^еп.

b) Всг Ьеіігег Іііііе зісії, зеіпеп 8сііії1егп ги Ггйіі сііе 
ЛЬГаззипд зсІЬзІііпсІід-ег АгЬеііеп гигитиіеп.

c) ОгіЬо§гарЬізс1іе Недсіп, сііе сісг БеИгег де1е°епіііс1і 
дісЬі, тйззеп сіигсіїдтсіґепсі зеіп.

сі) Віс огіїїодгаріїізсіїеп Веіеіігипдеп сійгґеп уоп сіеп зо- 
"епаппіеп 8ргас1ійЬип§'Єп пісіїї деігеппі хусгсієп." 
(8. 210 £)

Аіз иЬип§еп зіпсі пасії Кеііг пбіід:
') Кеііг. 1>ег «Іеиі^сііе .Зргасіїипіеггісіїг іт егзгеп Зсіїиі.іаііс. Сїогіїа 

8. -200.
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1. Ваз ВисІїзіаЬіегеп: Вег 8с1ій1ег пшзз ап£СІіа1іеп, 
іуєгДсп, зісії сііе ап^езсіїаиіеп АУогіЬіІсісг аисії Ьеіш Ьезеп 
Тезі еіпгирга§’еіі: „2и сііезет 2\уеске ізі іп сіеп Везезіипсіеп 
сіаз зо^епаппіе КорГЬисІїзіаЬіегеп Неіззі§ ги йЬеп.“ Ап 
апсіегеп Огіеп за§'і ег Ьегйдіісії сіез ВисІїзіаЬісгепз: „2ит 
Ьезепіегпеп ізі сіаз ВисІїзіаЬіегеп сііе зсіїїесіїіезіе Меіііосіе; 
іуєпп аЬег сііе Кіпсіег Іезеп кбппеп, ізі ез сіаз Ьезіе.“ ’) Ег 
1е§і аисії пасії сіст Уог^апде Вогтаппз сіег Рііузіодпотіс 
сіег \УогіЬі1сісг йЬсгаиз о'гоззе Весіеиіипо- Ьсі,-) сіепкі аЬег ип- 
гісіїіідсгіуеізе аисії теїіг ап сііе Вгиск- аіз ап сііе 8сЬгеіЬзс1ігі£і.

2. Ваз АЬзсІїгеіЬеп: Ез сіагГ аЬег пісіїі ЬисІїзіаЬеп- 
іусізє, зопсіегп іуогі- ипсі заігіуеізе д-езсіїеііеп.

3. Ваз АиГзсІїгеіЬеп: „АУіе сіп уегзіапйі^сз АЬ-
зсІїгеіЬсп, зо ізі аисії сіаз АиГзсІїгеіЬеп сіп зеїіг §иіез, ,]а сіаз 
Ьезіе Кбгсісгипдзтіііеі сіег Огі1іо§тар1ііе, уогаиз^езеігі, сіазз сііс 
Кіпсісг сііе сіаггизіеііепсіеп ХУогіЬіїсіег сіигсії сііе АпзсЬаиипу 
кеппеп ипсі гісіїіі" гергосіигіегеп кбппеп. АУепп сіег 8с1ій1ег, 
іуіє оЬсп "сГогсіегі ізі, 12 16 Ьезезійске ГеІіІегГгеі айв
сі с пі К о р £ с п і е сі е г з с її г о і Ь е п к а п п, зо її а і е г £ й г сі і о 
О гііі одтар Ііі с (ипсі Зіііізіік) піеііг о’сч'оппсп, аіз 
іуспп ег їїипсіє 1-і Ве§'е1п 1іегза°’еп капп, сііе ііпп Гііг сііс 
Ргахіз пісіїі сіаз іпіпсіезіе пйігеп." :!)

4. Ваз Вікііегсп: „Угаз сііе ВікііегйЬип§сп апЬоІап^І, 
зо епуеізеп зісії сіісзе пиг гиг ВЬипо- (пісіїі яиг Апеі§’пип§) 
аіз сіег 0гі1ю§тар1ііе пиігіісії, Ьезопсіегз сіапп, луспп ги сіпі§ег 
8іс1іеікеіі іп сіег ВесЬізсІїгеіЬипо- зісії аисії еіпе §иіе, зісіїегс 
8с1и і£і §'езс11і.“ Кеііг зргісіїі аисії — сіосії піеііг пеЬепЬеі - 
сіауоп, сіазз §е\уіззе АУогіЬіІсіег іп АУог(§тирреп гизаіппіеп- 
гизіеііеп зеіеп ипсі сіазз піап аисії „сііе АЬзіапітип§’, сііе 
АЬ1еііип§“ ги Ьегйскзісіїіі^еп ЬаЬе.

Впзеге Аизійіігип^еп ІіаЬеп гиг Вспйое §-егеіді, луіє Кеііг 
ЬезігеЬі ізі, сііе Еогсіегип^еп Вогтаппз ипсі Віезіегіуе^з 
ги уегеіпі£еп ипсі гіуаг зо, сіазз сііе (лгипсізаіге Вогтаппз 
сіаз ІІЬєго'єіуісііі егіїаііеп. Кеіігз „АиГзсІїгеіЬипд- уоп тсто- 
гіегіеп Ьезезійскеп11 Ііаі іпеІГасІї еіпе аиз^есіеїтіе Атуепс1ип& 
£е('ипсіеп. Еіпе іуісЬіі^є Уогзсіїгіїі Вогтаппз зсіїеіпі аЬег

') Кеііг. Кргасішпісітісіїї іт егзісп Зсіїиііаііг. (1о(1іа 1875. 8. 200.
-) Кс)іг. 8ргас1іип1еітіс1іі ііп егеїсп ЗсІїиЦаІіг. 8. 200.
3) Ксііг. РгахІ8.(Іег УоІкяясЬиІе. 8. 212.
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КеЬг йЬегзеііеп /лі ІіаЬеп. Вогтапп уеі1ап§1 аизДгйскіісії, 
сіазз 8ійске сіез ЬезеЬисіїз, Діє гит Метогіегеп Ьезіітті, іп 
кіеіпеп АЬзсІїпіііеп іУІеДегіїоІІ аЬ^езсІїгіеЬеп іуєгДєп зоііеп, 
сіазз аізо сіаз Метогіегеп ипсі сііе Еіпрга§ип§’ сіег УУогіЬііДег . 
Дигсії сіаз Аи§е ипсі сіаз 8скгеіЬеп еіТоі^еп зоїі.

Оіііез аиззегі зісії іп зеіпег „8сЬи1е сіег РаДа§о£Іки 
ипіег сіет Карііеі: „Ріе 8сЬгеіЬйЬип^еп сіег Уо1кззсйи1е“ 
аисії йЬег сіаз ІіесІїізсІїгеіЬеп. ,,14ес1іІзс1ігеіЬйЬип£еп зіпсі ап- 
і'апдз тії сіеп ЬезейЬип§;еп аиГз еп^зіе уегЬипсіеп ипсі іуєгДєп 
зісії аисії зраіег ГогілуаІігепД ги еіпет °'иіеп Теііе ап Сгеіезепез 
апзсіїїіеззеп: ЕіпГасіїез АЬзсіїгеіЬеп, ґегпег АЬзсіїгеіЬеп 
уоп 8ійскеп осіег 8аІяеп, сііе уогіієг §еіезеп луогДєп зіпсі, ипсі 
пасії Епііегпипо- сіез ВисЬез уопі Ьеіігег Дікііегі ісегсіеп; 
КіеДегзсІїїеіЬоп тетогіегіег 8ійске аиз сіет СІеДасІїїпіз, Даті 
ипсі суапп еіп Рікіаі. гиг ИЬип§' огіііо^гаріїізсіїег Кед;е1п, 
еЬепзо Ьбзип" уоп ІІЬип£заиІ£аЬеп гиг Єггапітаіік. . . Баз 
зіпсі сііе луіс1ііі«’зіеп зсіїгіШісЬеи С’Ьип§еп, іуєісііє іп ДегУоікз- 
зсіїиіе еііїід’ £сігісЬеп іуєгДєп пійззеп?4

„\Уаз сіеп Ьоіігріап ЬеігіЙЇ, зо зіпсі Гйг сііе 2\уєі ипіегзіеп 
КІаззеп ЬезопДего 8ргасіізІипДеп пісіїї ат Ріаіге; зіе іаііеп 
Іііег тії сіет Апзсіїаиип^з-, Ьезе- ипсі 8сіігеіЬипіеітіс1іі ги- 
заттеп. Ріс Уогїйіігип^ сіег Зргасіїе зеіЬзі іп Весіе ипсі 
8с1ігіГі ипсі іа§1ісііе уіоіГасіїе ІІЬип^еп іп Ьеісіеп іуіе§’еп іііег 
уог. Іп сіег гсуоііеп Кіаззе ігііі аисії зсіїоп сіег Ггеіеге зсЬгій- 
Іісіїе Сгссіапкепаизсігиск іп еіетепіагізейег Рогт аиГ, іпсіет 
аиз сіет Апзсіїаиипо’зипіеггісйі еіпі^е 8аіге ііегаиз£е§тій'еп 
ипсі піеДег§езс1ігіеЬеп іуєгйєп, іуоЬсі ги§1еіс1і Дигсії §иіе Аиз- 
зргасіїе, зеііагГсз Нбгеп ипсі ііеіззіо-ез ВисіїзіаЬіегеп, зосуіе 
сіигсії УогГйЬгипо’ сіег \УогіЬі1Дег ап сіег АУапДіаГеі Діє ОгіЬо- 
Й'гарЬіс о-ерНео’і іуігД. Еіпі§ез Тііеогеіізсіїе йЬег Діє Ьаиіе 
ипД ііігс /еісіїеп, йЬег 8і1Ьеп, АУбгіег ипсі ХУогіагІеп, Сіе- 
ЗСІ1ІЄСІ1І ипсі Хаііі, йЬег ВесіїІзсіїгеіЬипд, йЬег Деп 8аіг 
ипсі Діє іпіегрипкііоп Дгап§-1 зісії ДаЬеі уоп зеіЬзі аиі ипД 
іуігД зіеіз ипіпіІіеіЬаг ап Даз сієш КіпДе Уог<?еГи1ігіе 8ргасіі- 
шаіегіаі апуекпйрГі. Ап Діезеп еіетепіагеп Кигзиз геіііі зісії 
пип аііез іуєіієгс ап, іпсіет Діє оЬеп ап^еГйІігіеп уієг Агіеп 
зргасіїїісіїег ВіІДипд-зіпіІІеі аи£ аііеп Зіиіеп гизатпіеп суігкеп.“

Ез ізі носії ги Ьетегкеп, сіазз Ріііез іп зеіпег МеіІіоДік
’) Ііігіе*. Йсііиіе сіег Ра<1а§о<рк. Ьсіргі" 1876. 8. 654.
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пиг Кеііпегз „КесІїізсІїгеіЬипіеггісІїі іп сісг Уоікззсіїиіе" 
сіпрйеіііі. Лисії Віііез мгаг бег Кеш без РгсЬІетз ипсі бег 
АУегі сісг еіпгеїпеп ІІЬипо'еп посії пісіїі кіаг.

Оіе пеиезіеп ВезігеЬипзеп.
Віє о-апхс Ріпі пеиегег 8с1ігіГіеп, сііс бсп ВесІїізсІїгсіЬ- 

ипіеггісЬі Ьсііапбеїп, ууєісЬі тії еіпег сіпгі^еп Аизпаїтіс пісіїі 
іуєзєпііісіі уоп бсп Ргіпгіріеп Вієзієпує^з, ХУапйегз ипсі Вог- 
таппз аЬ; босії іуоіієп хуіг еіпгеїпе Вергазепіапіеп, сііе сісп 
еіпеп осіег сісп апбегп Сгезісіїізрипкі паїїег Ьсіеисіїіеп осіег 
теїіг Ьеіопсп, посії ІіегУогІїеЬсп. Лисії біезе Меііюбікег 
«теїібгеп аизпаїїтзіоз сіет СтеЬіеі бег Уоікззсіїиіе ап ипсі зіпсі 
тіііеп іп сісг Ргахіз зісіїепсіе Ьеіігег. АУіг Гиіігеп гипасіїзі 
зоїсіїе ап, біс еіп§е1іепбсге ЗсІїгіГіеп д'езсІїгіеЬеп ІіаЬеп.

N а и т а п п - М а п §• п е г ’). Віє тап^еІІіаГіеп Ьеізіип^еп 
сісг Зсіїйіег іт ВесІїізсІїгеіЬеп зсІїгеіЬі Кашпапп „беп Ееіііегп 
сісг ЬІЗІІСГ СІП§Є8СІ11а£ЄПЄП \Ус°’Є‘‘ ги. Ліз 30ІСІ1С £ІеЬі ег сіаз 
Вс^еісусгк ипсі сіаз АЬзсІїгеіЬсп „аиз бет ЬезеЬисІГ1 ап. ВЬег 
сіаз АЬзсІїгеіЬсп аиз сіст ЬезеЬисІї аиззегі сг зісії ігеГЯісІї ГоІ£ЄП- 
бегтаззеп: „Міі еіпег ^гбззегсп Всіс1ііГегіі§кеіІ ипсі Вєсупззі- 
Іозідксіі, ісіі тбсіїїе Газі за^еп (Зеїуіззепіозі^кеіі, ріїсді іп сісг 
сісг Ве§е1 іуоііі кеіпс АиГ§аЬс ^езіеііі ги лусгсієп аіз сііс еіпег 
ЛЬзсІїгіГі." Всі сіепі Ьипіеп \Уес1ізе1 бог ХУогіГогтеп іт Ьезе- 
зійск §іеЬі ез сіеп Кіпсіегп зіаіі сісг Еіпііеіі Хеггіззепііеіі, зіаіі 
сіег Кіагіїеіі Уегсуоггепііеіі. Ваз 011 г іуігсі пісіїі Ьегйскзіс1і1і§’і, 
біс еіпіїсіііісіїеп Віїсіег зіеііеп ги кигге 2еіі уог сієш Ли£Є. 
Ваз АЬзсІїгеіЬсп Іаззі кеіпс Ьегесіїпепбс АУіесІсгІїоІипо- ги. 
Ез „Гйіігі беп Кіпсіегп ипіег епізеігіісіїет Хеііуегіизі ги іуєпІ£Є 
ХУоГІЬІІСІеГ 2П“. Віє Кіпбег ЗІПСІ о-ЄІ8ІІ£ 211 УІСІЗСІІІО- Ьезсіїаїїіо-І, 
ипсі ез ізі кеіп паіиг^етііззег АиГЬаи сісг Огіїїо^гаріпе тб^іісії. 
(8. 6 £Г.) Каитапп Ьеіопі патепііісії Гої^епсіе 8аіге: „Віє 
ЕгГаззип^ сіег АУогіЬіІбег сіигсії сіаз Весіасіїіпіз зоїі сіасіигсії 
егіеісіїіегі іуєгсієп, сіазз тап еіпііеіііісіїе Сігирреп уоп АУбгісгп 
хизаттепзіеііі. Віє Кіпбег зоїіеп тії аііеп „СггипсІЬіїсІсгп11 
сіег беиізсіїеп 8ргас1іе Ьекаппі ^етасіїі іуєгЯєп, еіпе Еогбегип^, 
діє зсіїоп Вгеззіег іт Даііге 1836 аиГ^езіеПі ііаі, іуєпп сг 
уєгіап^і, сіазз бег 8с1ій1ег сіп Уеггеісіїпіз аіісг Віаттс бог

') У а и іп а п п . Меііюііік ііег <1еи(.*>с1ісп КссІїїзсЬгеіЬпп". 2. Аиі1а<;е. 
ЬеірхііС 1830.
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Веп 8іоії уєгієііі

’) XV а лг їх у к . Ніс МеНюіІс (Іея ВссІїГвсІїгсіЬипСсггісІїГ*. сіп Аиізаіх іпі 
..4. Ваші ііся .ІаІпЬисІїся іісг раїїацопіясіїсп (ісяеІІясІїаИ". 11ег Уегіаззет <1ег 
(і'еясіїісіпе (Іеа яргасіїїісіїсп І’пП'їтісІїІя іп Кеіпя Оезсіїісіїґе ііег Ме(1ю<Іік. Негг 
Векіог Епреііеи іп Всгііп. пенні ііогг іііеяс АгЬеіі піні 1’ііі;І <1іе Всіпегкипд 
ап. <Іаяя XX ам гхук аисії Неп Миакеїяіпп Ьеасіпс. Ііигсії іііеяе Вепісгкиі>£ тсг- 
апіаяяі. уегпіиісіе ісіі Всі ХХамгхук Апвсіїаппп^сп. лусісііс тії <1сп теіпірсп 
йЬегеіпяііпітеп. <1іе Ьегеіь. ііигсії Уегзисіїе Ьезіагісгі. іп <1ст МапиякгірІ ііісзез 
Висіїея піеііепгеясіп іеііеп магеп. Х'енгеїііісії яисіїгс ісіі. іііе АгЬеіі ііигсії <1сп 
Висіїїіаіиііег хи егіапреп. Негг Векіог Епуеііеп маг аЬсг зо ітешмПісІї ип<1 
Ііаі тіг еіпеп ЗерагапаЬіІгиск. <1сг іуєіієг Усг1е§гег. носії ї)гискогґ піні Лаіігсз- 
х.аііі апдаЬ. хиг Вепііїхппіг хиігезіеііі. яо сіазз ся тії- носії то"1іс1і луііпіє, <ііс 
Апяіеїн ХХамгхукя. «Ііе Іеіііег лгіе піапсіїея Сїиїе пісіїі хиг СтЄІіші£ кат. іп 
ііісяс Ьегеіія аіигезсіїїояяепе Зсіїгііі аиГхипеїіпіеп. ІіегУогхиІіеЬеп шиї. « сип тб^- 
Іісії. ііег Х'егцеяяепііеіі хи епггеіяяеп.

сіеиізсіїеп 8ргас1іе іп Напсіеп ЬаЬсп зоїіе. 
Хаитапп пасії. \Уог1§тирроп.

Віє £гйпЛ1іс1і8іе АгЬеіі, сііе іп пеиегег Хеіі йЬег сііе 
Меііюсіік СІЄ8 Всс1іІ8с1ігеіЬип(еггіс1іІ8 дезсІїгіеЬеп луигсіс, ізі 
пасії тсіпег Апзісіїї сіп АиГзаІг уоп <Т. ЛУахуггук1). Віезсг 
АиГзаіх тизз пасії 1880 §'Є8с1ігіеЬеп ігогсіеп зеіп, сіа ег зісії 
аиі Зігіскегз „8(ис1іеп йЬег сііе 8ргас1іуот81.е11ип§еп“ зійігі, 
сііе 1880 сгзсіїіепеп зіпсі. АУахуггук за°1 тііВесІїї: ..... ипсі 
іп (Ісг ТІїаІ зіпсі Ьіз хуєпІ£ Уегзисіїе «етасіїї хуогсісп, йіе 
Меіііосіе сісз огі1)о§гар1іізс1іеп Впісітісіїіз аиГ па1иг§'епіаз8сп 
(Згипсіїа^еп ии Ьазіегсп, ипсі сііе ^етасіїіеп Уегзисіїе зіпсі Іеііз 
еіпзеііі§’ ипсі оЬегІІасІїїісІї, Іеііз епіЬеЬгеп зіе сіег рзус1іо1о§ізсЬеп 
Ве<>гипс1ипо- е!с.“ \Уіе \уіг Ьегеііз §-еі'ипсІеп ІіаЬеп, іуєгсієп 
сііезо \\’огіе сіигсії ипзегп ВЬегЬІіск йЬег сііе Везсіїісіїке дег 
Меііюсіік сіез КосіїІзсІїгеіЬипісггісІїІз уоіізіапсіід- Ьезіаіі§1. 
ХУахугхук уогхуігГі сіаз АЬзсІїгеіЬеп аиз сіет ВезеЬисІїе ипсі 
сіаз Ке§е1хуегк. Касії зеіпеп Аиз1и1ігип§еп ізіпеЬеп Схезісіїі 
и п сі Сх с її б г „сі с г М и з к е 1 з і п п сі е г Н а п сі и п сі сі е г 
8р г а сії о г§'а п е“ ии Ь с гй ск з і с її 1 і §'еп ; ,]а сіег Мизкеїзіпп 
зріеіі Ьеі сіег АиГГаззипо-, ВезОіаІіипо- ипсі Кергосіикііоп сіег 
ЛУогіЬіІсІег сіпс Ьесіеиіепсіе Коїіе. Віє іуіс1ііі°єп Апзсіїаиип^еп, 
сііе \Уахуг2ук уєгігііі, капи ег аЬег пиг аіз Еоі о егип§'еп 
аиз 8ігіскегз Ти е її ге у о п сіеп 8ргесЬуогзіе11ип^еп 
сіагзіеііеп, сіег Ьіз Ііеиіе посії іуєпІ£ АгеіЬгеіІип§- ипсі Ап- 
егкоппип§' 2ИІСІ1 §'с\уогсіеп ізі. 8о ізі ез егкІагІісЬ, іуагипі 
аисії сііе АгЬеіі ЛУахуггукз пісЬі сііе гегсііепіе УегЬгеіІип£ ипсі 
Апегкеппип§’ і>еГипсІеп Ііаі.
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УГа'ягггук зсІїгеіЬі: „Баз Кіпсі тиз Ьеґа1іі°'1 луєгсієп, сіеп 
Впіегзсіїіесі сієї' Ве1іпип§- ипсі 8с1іаіТип<г, сіег Ііагіеп ипсі 
ігеіеііеп Ьаиіе и. з. су. тії ЬеісЬіі^кеіІ ги егкеппеп. Ез шизз 
г. В. Ьеіт Аиззргесіїеп сіег АУбгІег „зіеііі, Меег, 8ігаззс, Оаззе“ 
сіаз ЬаиІ§еІи1і1 сіез її, сіег г\\геі ее, сіез (з осіег зз іп сіеп Зргасії- 
огдапеп сіеиііісії уегзрйгеп. Ваз аііез луігсі аЬег пісіїї сіасіигсії 
еітеісіїі, сіазз тап Ьіозз Йіе ги зсІїгеіЬспсІеп УУбгІег Ьисії- 
зІаЬіегеп ипсі аЬзеїігеіЬеп Іаззі, зопсіегп сІасІигсЬ, сіазз тап 
сііе Мизкеїп, іусісііє Ьеіт Аиззргесіїеп сіег Ьаиіе Ьеіеііі^і 
зіпсі, ібгі ипсі Ґогі іїЬі, суеззІїаІЬ сіаз Міізргесіїеп Ьеіт огіїїо- 
Й'гаріїізсіїеп Ь’піеггісіїї сіаз УОгги^ІісЬзІе Міііеі ізі, сіаз АУогі- 
Ьіїсі сіет Сїесіасіїїпіз еіпгирга^еп/

ХУамтгук ізі зо зсіїг іп сіеп Зіисіісп 8ігіскегз ЬеГап^еп, 
сіазз ег сііе Весіеиіипд- сіог 8с1ігеіЬЬеіУе§'ип§'ЗУОгзІе11ип^еп, сііе 
сіосії аисії Ве\уе§ипдзуогз1е11ипо-еп зіпсі, уієі ги уієі ипіег- 
зсіїаігі, ипсі ег §'ЄІ11 уієі ги іуєіі, іусші ег теіпі, сііе Кіпсіег 
кбппіеп \УбгІсг, іуіє „зіеііі ипсі Меег, Вігаззс ипсі Сгаззе“ Ьіозз 
аиґ о'гипсі сіег .,ЬаиІ§еґик1е“ гіс1ііі§- зсІїгоіЬеп. Еогпег ізі ги 
ЬеасЬіеп. сіазз Ьеіт АЬзсЬгеіЬеп тії Іаиіет 8ргесЬеп пасії 
ипзегп ипсі ЗсЬШегз УегзисЬеп сііе Ееіііоггаїїі зіеі^і, ,)ес!еп- 
Гаїїз іуєіі сііе АиГтегкзаткеіі ги зеїіг д-еіеііі іуігсі. ХУаіУггук 
ізі сіег еіпгіо'с Меіііосііксг, сіег сіаз ВисІїзІаЬіегоп уопуігії, ипсі 
сіагіп Ііаі ег сіаз гіс1і1і§'е д'еігоЯ'еп. Ап АУасуггук Іеїті зісії 
Вг. Ьіпсіпег ап.

.1. МоЬг ііаі сііе ХУбгІег іп сіет ХУбгіегЬисІї уоп Вепізз 
ипсі сііе егзіеп 10000 ХУбгіег аиз „ХУегІІіегз Ьсісіеп11 аи£ іііге 
8сЬгеіЬип§' §ергйГі ипсі кошті ги Гої^епсіет Ег^еЬпіз: „8о 
іуєіі сііе 8с1ігеіЬип£ еіпе Іаиіігеие ізі, Ьегиііі сііе Егіегпип" 
сІсгзеїЬсп аиґ ВЬип§' сіез Оіігез (ипсі гсуаг 68,5 °/0 сіег ХУбгІег); 
сіег пасії Кедеіп ЬезІіттЬаге ХУогІзсІїаІг ізі сіигсії ІІЬип^ сіез 
Х’егзіапсіез ипсі Весіасіїїпіззез еіпгирга^еп (ипсі гсуаг 26,8°/,, 
сіег ХУбгІег), сііе Аизпаїїтеп зіпсі сіигсії сіаз Аио-е аиГгиГаззсп, 
сіигсії сіаз Сгесіаскіпіз ги Ье1іа11еп.“') Моїіг зіеШ іп зеіпег 
иіпҐапо'геісІїеп АгЬеіІ ґоі^епйе Сггипсізаіге аиґ: 1. 8ог£е £йг 
тизіегіїаіїе Аиззргасіїе сіег 8с1ій1ег. 2. Вгіпо-с сіеп 8с1ій1ег 
гиг Гегііо'кеіі іп йет АЬІібгеп сіег 8с1ігеіЬип«- аиз сіег Аиз
зргасіїе. 3. 8ог§'е £йг Аиґзіеііип^ ипсі Еіпрга^ип" сіег луісії-

*) Зіоііг. Ппзеге Мсііюїіс <1ег КссІїїхсІїгеіЬип^, Кгіїік <Ісг.че1Ьсп иші 
Уогзсіїїа^е /.її ікгег Ппі"С81а11ип«'. Ь’ІснаЬиг" 1891. 8. 55.
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І

Іідзіеп огіїюдгаріїізскеп Кедеіп. (Ег зіеііі 71 аиГ!) 4. 8огде 
ІЇЇГ зісЬеге Еіпргадипд сіег АУбгіег, сіегеп ЗсІзгеіЬипд ссесіег 
Іаиігеіп, посії аисії сіигсії Ведеіп Ьезіітші ізі. — Моїіг іїЬег- 
зскаїхі сіаз „АЬ1ібгеп“ ипсі сііе Ке§е1 ипсі Іаззі ипіег 4 баз 
епізскеісіепсіе „\¥іе?“ ипепізсіїіесіеп.

На и 88 зисіїї іп зсіпег Зеїігіїї: „Місії і <1 игсіїз Аиде!"1) 
сііе Веііаиріипд ги Ьесгеізсп, „сіазз сііе Егістипд сіег 
8 с її г і И а и Г д г и п сі і її г с г Ьаиіігеие и п сі К о §■ е 1 т а 8 з і д - 
ксії сіаз аііеіп гісіїїіде І8І“. Ег заді: „Міі сіег аиГ- 
дезіеіііеп Веііаиріипд ІіаЬе ісіі гидіеісії сіагдеіііап, іуіє ісіі 
тіг сііс пейс Сіезіаііипд сіег псисп Сггипсіїаде сіез ВесІїІзсІїгеіЬ- 
ипіеггісіїїз сіепке. Вег ПпІеггісЬі зоїі пісіїї теїіг іуіє Ьізіїег 
Гйг сііе Егіегпипд сіп ипсі сІсззсІЬеп ХУогітаІегіаІз, сіез іуєіі- 
аиз дгбззіеп Теііез ипзегег 8с1ігіГі, Ьеісіез, Ьаиі осіег Ведеї 
(оіпегзеііз) ипсі сііе зісІїіЬаге Везіаііипд (апсіегзеііз) Ііегап- 
хісіїеп, зопсісгп пиг еіпез уоп Ьеісіеп, Ьаиі осіег Ведеї. Ейг 
сііс луепідеп сіапп посії йЬгід ЬІеіЬепсІеп ХУбгІег, сііе іск 
Аизпаїїтеп паппіе, ЬІеіЬі сііс Ьізіїегіое, аиГ сііе зісІїїЬаге Ве- 
зіаК. гиі'ііскй'геіГспсІе Огипсіїао'с Ьезіе1іеп.“ — Ейг Наизз зіпсі 
ипгіс1і1і£ег\уеізе Ьаиіігеис ипсі Кед'еі Наирітотепіе іт Весіїї- 
БСІїгоіЬипІоггісІїі.

Локаппез Меуег §іеЬі пиг ЕЬип§83ІоЯ’ ипсі Ве§е1п, 
сііо ег аиГ уієг 8с1іи1іа1іге уєгієііі. 2) ІІЬег Ргіпгіріеп ипсі 
Нп(оггіс1іІ8УсгГа1ігсп аиззегі ег зісії пісіїї, уієіієісііі §егас1е тії 
сієш Веіуиззізеіп, сіазз тап сіосії пиг Апзісіїїеп ипсі зсіїхуапкепсіе 
Меіпипо-еп Ьіоіеп кбппе. Віозз сііезег Еі^епійтіісккеіі ипсі 
сіег ¥огЬі’ЄІІип§' суе§’еп луігсі сііезег „Ьеіі£ас1еп“ Іііег ап^еіїїіігі.

І_)азз сіаз Вікііегсп Ііеиіе посії еіпе «тоззе Воііе зріеіі, 
ксіо’еп Вйсіїег, сііе пиг Вікіаізіой’ епіііаііеп, 2. В.: Негтапп, 
,,1)ікіаІзіоґГе. Іт Апзсіїїизз ап сііе еіпгеїпеп Ипіеїтісіїіз- 
іасіїсг аіз 8ргас1і§’ап2Є. Ееіргі§- 1895.“ Віє ВікІаійЬип^еп 
лусгсіеп аіз луіс1ііі§’е ЕбгсІегипо-йпііКеІ аіз зеІЬзуегзіапсІІісІї уог- 
аизд-езсіхі, ипсі ит сііе Вікіаіе пип ГгисІтіЬаг ги дезіаііеп, 
іуєгсісп „вргасіїдапге" дедексп, сііе ієіуєііз сіаз Маіегіаі Гйг 
еіпе Ьезіітпііе Кедеї епіІіаИеп.

’) Наи^х. Хісіїі ііигсії» Аиїхе! Уоіясіїїа^ ги 
І'піеггісЬі* іп (Ь'г КссІИзсІїгеіЬип^. Кгеї'екі 1893.

'-) .1 о її. Меуег. МеІІіоіІівсЬег ЬеііГаїІеп Гйг <1еп І'пгеїтісіїї іп ііег Весіїі- 
8е1ігеіІпіпу. І.еірхі^' 1892.

еіпег Хси§;е8Іа1Сип£ йез
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\Уепп іп еіпхеїпеп пеиеп теїкосіізсіїеп 8с1ігіГіеп ипзегег 
Та§е еіссаз Сііагакіегізіізсіїез ги Та§;е Ігіїі, зо ізі ез сіаз Ве- 
зігеЬеп, сіег аііеп Еогйегип» Сге1іип£ ги уегзсіїайеп, сіазз сііе 
Кес1іЇ8сЬгеіЬип§еп ап „8ргас1і£апхе“ ап§’езс1і1оззеп луєгйєп 
зоїіеп, сіазз сііе Вікіаіе іп „Аи£заіхГогт“ ги £еЬеп зсіеп (Веіпз 
8с1іи1]а1іге, Ниіііе, Наїтеї, Раіхі£ ипсі Негтапп еіс.). \Уіе 
ип£епй£епсІ, ,]а оЬегЙасІїІісЬ ^епе Еогсіегип^ аЬег аиГо-еГаззі 
пасі кедгипсіеі луігсі, сіаз хеІ£І Негтапп іп зеіпеп „Вікіаі- 
з!ойеп“ (Уопуогі). Лисії іп <іег ЕгГаззипо- ипсі Вигс1і£й1ігип£ 
сііезег Еіпхе1Гга§е ізі тап — луіє луіг зраіег зеїіеп луєгсієп — 
аиГ ІіаІЬет АУе^е зіеіаеп §'еЬ1іеЬеп.

І’т еіпеп луеііегеп Веіігад; хит Віїсіе уоп сіег Еегіаіігеп- 
Ііеіі іп сіеп Апзісіїіеп йЬег сііе Меіііосіік сіез ВесЬізскгеіЬ- 
ипіеггісіїіз ипзегег Та§'е ги §-еЬеп, егхуаііпеп луіг посії хит 
8сЬ1иззе: „Бег сіеиізсіїеп Вес1Изс1ігеіЬип§- Ніігп- 
Ьег^ег Тгіс1ііег“. Вгаипзс1і\УЄІ£ 1894. Віє Уоггесіс ііе- 
«•іппі тії Го1§епс1ет Vегзе:

Еіп беїісітпів біте Єгипсі
І8і іііе сіеиівсіїс В.сс1іІ8СІігоіЬиіі§;.
Бет Ьсіігсг ип<1 іісп Кішісгп £аг 
ВІсіЬі 8Іе еіп Зсіїиікгси/, іттегсіаг, 
ВагоЬ ІШІС88СП пісІїС пиг <1іе Кісіпсп 
Вів'л’еііеп ЬіЙ’ге Ткгапсп луеіпеп, 
Тіт с1с88сігп'і11еп аисії уог N01011 
ЛИСІЇ 61О88С посії сгтбісп.

Баз Віісіїїеіп епіііа.11 аиГ хеііп 8еі1еп „СггипсІге§;е1п“, 
„Наиріге£е1п“, „Ні1ізге§’е1п“, „НеЬепге'’,е1п“, кигх пиг Версій. 
ІЗіе Ке§е1п зіпсі §егеіт(, г. В.: „Наир1ге§-е1:

Вег 1апі>е ЗсІЬвІІаиС ЬІсіЬь £ап/. £егп Ніг вісії,
-/лі Ьсасіїїеп іііп І8І оН.піаІ8 їбічісгіісії,

>'иг аіі ип<1 хи еіп її сг Ьсі вісії віеііґ, 
ІУіе іапд і ііст с <1еп Уогхи" дісЬі.“

Випсі 40 ЛаЬге уог сіет „КйгпЬег§ег Тгіс1ііег“ сгагеп ег- 
зскіепеп: „Віє В.е£е1п сіег сіеиізсіїеп ВесІїїзсІїгеіЬипо- іп Уегзеп 
хшп Аизіуепс1і<г Іегпеп. Уоп еіпет ргакіізсіїеп Зсіїиїтапп. 
Сігітта ипсі Ьеірхі" 1850.“ Ніег Ьеіззі Йіе Ке§е1 12:

ІУо еіп АУогс айв /дусі ойег теїіг ВііЬеп ЬевІсЬС, 
8о СеіГ ев, іуіс’в сЬсп апі Ьевіеп деііі.

Ипсі луіесіегит еісуа 40 «ІаЬге уог сіет „Тгісіїіег" сііезез 
„ргакіізсіїеп 8с1іи1таппз“ ізі егзсіїіепеп: „Хіеііпегі, Вепк- 
зргйсЬе. Еіп Уегзиск, сііе ВесЬізсЬгеіЬипо- ги Гбгсіегп. Хеи-
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зіасії 181 1.“ Ез зсіїеіпі аізо, аіз оЬ Уегкеїігіез гоп Хеіі ги 
Хеіі іттег іуіейег аиГз пене аиГІсЬе, ипсі сііез ізі огкіагіісії. 
\1ап Ііаі іт КесЬізсІїгеіЬипІеггісІїї, іуіє луіг пип ^езеїіеп ІіаЬеп, 
Ьіз Іісиїс носії кеіпеп Гозіеп Восіеп ^елуоппеп, Віз Ііеиіе посії 
кеіпе СЬегеіпз(іттип§’ іп сіеп Іїтсіатепіаїзіеп Апзісіїїеп ег- 
х.іеіі; сіаііег іуігсі )есІсг Ьекгег тегапіаззі, сііезеп осіег ]епеп 
\Уе§ еіпиизскіадеп, ипсі зо кошті тап іттег луієсієг аи£ аііе 
ипсі іп Ггіііісгсп /еіісп Ьеігсіепе \Уе§'е аигіїск, сііе пип аіз пеи 
егзсіїеіпсп ипсі аиеіі аіз зоїсіїе ап£Є§еЬеп луєгсієп. 8с1іоп сііе 
Тіїеі зо уієієг Вйсіїег Іаззеп сіаз 8ис1іеп ипсі Кіп§еп, еіпе 
Мсіііосіік сіег НесІїізс-ІігеіЬипд- ги Ье§тйп<іеп, сіеиііісії егкеппеп. 
8о хуіП Вогтапп пасії сіст Тіїеі зеіпег ЗсІїгіГі „еіпе Хасії- 
хуеізипо- сісз аіісіп паїиг^етаззеп ХУедез Ьеіпі Нпіеггіеііі іт 
1іес1іІзс1ігсіЬоп“ о-еЬеп. Кеііпег зргісіїї аиГ сіст ТіїеІЬІаІІ топ 
еіпег „Иіеогеїізсії-ргакіізсіїеп Апхуеізип^ гиг еіпГасІїеп, ег- 
Го1§тсіс1іеп ипсі Ьіїсіепсісп Всіїапсіїип" сііезез Ве1ігое§'епзіапсІез“. 
Моїіг Ьеисісіїпеї всій Виск аіз „Уог8с1і]а«е яиг Пт^езіаіі- 
ип§“, ипсі Наизз Ьспеппі зеіпе АгЬсії: „\гогзс1і1а§е ги еіпег 
поисп Сісзіаііипо- сіез Кес1іІзс1ігеіЬипІеггіс1іІз“.

Оег \Л/іггууаг сіег Меіпипдеп.
ІІЬегЬИскеп іуіг посії еіптаї кигг сііе ВезІгеЬип§еп аиГ 

(Іот (ісЬіеІо сіез КссІїІзсІиеіЬипІеггісІїІз зсіїсіет АпГап°'ипзегез 
.Іаіігкипсісгіз, луо тап Ьс§апп, Ьезопсіегз топ Резіаіоггі ап§е- 
ге§1, сіст ІІпІеггісІїїзуегГаїїгеп теїіг АиГтегкзаткеіІ гиги- 
хуспсіеп. Оііуієг, (лгаззтапп, Нагпізск, Віезіепгео', ВисІоІГ 
Ьсуоі'иііо'єп сіеп Ьаиі ипсі сіаз Оііг, Вогтапп ипсі Кеііг 
Іпидедсп сііе „Рііузі о « п отіе“ сіез АУогіез ипсі сіаз Аиде, 
\Уапсісг, Неузе, Аіоііг епсіїісії сііе Ве§’е1 ипсі сіеп Х'егзіапсі. 
І>іез(ег\уей' Ьеіопі Ьезопсіегз зсІїагГ сііе Аиззргасіїе; Вог
тапп огзсіїеіпі зіе іт Іпіегеззе сісз КесІїізсІїгеіЬипІеггіскІз 
еіісг Іііпсіегіісії аіз Гбгсіегіісії, ипсі ХУалуггук ізі сісг еіпгі^е, 
сіег аиі‘ сііе Вес1еи1ип§- сі е г ВсіУЄ§-ип§сп сіегНапсі ипсі 
сіег 8р гасіїоі*£а п е іііпігеізі.

Воіігтапп ипсі Кеііг егкеппеп іт АЬ- ипсі АиГзсІїгеіЬеп 
сіаз тоггй«1іс1ізІе Міііеі гиг Ег1егпип§’ еіпег §’иіеп Кесіїї- 
зсІїгеіЬип^; Хаитапп 1ііп§е£еп ЬекатрЙ сіаз АЬзсІїгеіЬеп аиГ 
сіаз зсінігГзіс; Неузе, ХУапсІег, Моїіг, ,1о1і. Меуег зіеііеп еіп 
Ве"е1\уегк гиг \’егГйдип§\ Нагпізеїі, Вогтапп, Кеііг, А'ашпапп
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Ііаіїсп пісіїі тієї сіауоп. Вієзієгдує§’, Моїіг и. а. сіікііегеп уісі: 
Вогшапп, Кеііг зіпсі Ееіисіс сіадоп. АПе, Ьезопсіегз Віезіег- 
\ує§- ипсі Кеііг, Ьепйігеп сіаз ВисІїзіаЬіегеп; пиг ^Уадуггук 
аііеіп уєпуііТі Є8, ипсі гду'аг уо11зіапсІі§-_

8о ІіаЬеп дуіг "еГипсІеп, сіазз сз кеіпет Меіііосііксг §-е- 
1ип§еп ізі, зеіпе „Меіпип§еп“ ипсі „Уогзс1і1а£е“ ипсі ..Сггипсі- 
зііі2е“ зо аизгеісіїепсі ги Ье^гйпсіеп, сіазз зіе сіпе аіі^етеіпе 
Апегкеппипд §еГипс!еп Ііаііеп; кеіпет сіег Меіііосіікег ізі ез 
то§1іс-1і оелуогсіеп, сііе Меіпипо-, сііе ег ЬекатрГі, зо ги епі- 
кгаПі^еп, сіазз ег §е8Іе§і Ііііііе.

Е з §■ і е Ь і і п сі е г М е і її о сі і к сі с г оіпгсіпеп И п і е г - 
г і с її і з§• еЬі е і е е Ь е п Е г а §• е п — е8 з с і пиг апсІіеЗігеіі- 
Г г а § е і пі е г з і е п ГІ е с її е п и п і е г г і с її і : В о і її е п о сі е г 
СІ г и р р е п Ь і 1 сі е г ? е г і п п е г і — сі і е з р е с і е 11 е рзусію- 
1 о о- і з е її е 15 п І е г з и с її и п §• у є г 1 а п § е п , Е г а § с п, сі і е а и с її 
сі е г Ь е сі е и і е п сі з і е Р а сі а § о £ с, сі е г її е г у о г г а §• е п сі з і е 
Р з у с її о 1 о §• е, сі с г §■ о \у і о §■ і. е з і е Р г а к І і к е г, су і є су і г §■ е - 
8СІ1ЄП, пісіїі з с її 1 е с її і су с е п і з с її е і сі е п капп.

ЛУадстгук Ііаі сіаііег Весіїі, дуеті ег за°;1: „Віє Меіііосіе 
сіез Нес1іІ8СІігеіЬипіегііс1іі8 зіеііі еі’8І ат Апіап"' ііігег Епі- 
дуіскеїипо', аііез ізі посії іт Зсіїдуапкеп Ьс§тіП’еп, піг^епсіз 
ііпсіеі тап Ьезііттіе Сїгипсізаігс". 8о Ьісіеі ипз сііс Ііеиііо-е 
Меіііосіе сіез ЕесІїізсЬгеіЬипіеггісІїіз еіп 1іос1і8І ігйЬез Віїсі, 
еіпеп \Уііг\уаг сіег Меіпип^еп ипсі Сгео’ептеіпип^еп, дуіє дуіг 
іііп пиг аиГ сіет ЄгеЬісІе сіез егзіеп Вссіїспипіеггісіїіз дуіссісг 
їіпсіеп. Вег (тгипсі сііезег Ег8СІіеіпип£ ізі аЬег Іеісіїі еіпги- 
8е1іеп: ез Геїііі ап сіеп рзусіїоіо^ізеїіеп СігипсПа^еп. Іп сієш 
пасІїГоІдепсІеп Теііе сііезег АгЬеіі дуігсі пип сіег УегзисЬ "еіпасЬі, 
сііезе (4гипс11а§еп Гйг сіаз ВесІїізс-ІігеіЬеп Гезігизіеііеп.’)

’) Іп <1еіп ..ЕііЬгсг сіигсії <1еп сг$ісп Весіїепипісггіскі” дгенісп аи£ бгііші 
уоіі ркусіїоі. УетвисИеп тії Кіікіегп <1іе Вссііп^ипдеп Ніг <1іе Епікіскип^ <1ег 
ХаІіІУогїГеІІиііуеп иші (Іаз ДУеяеп іІегнсІЬеп пасії^сдуісяеп.


