
имошА 0 ИБРОЬРВАСУ
МІЕВІУМАКОВОЩЕ]

рпщішу
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Іпвсушсеш ТЕІеішпшпіІсасіі і СІаЬвІпЕ] Рпезспепі Іпіпґшасуіпе] (ПЮаіпа)

Апуш 1

шума эти вишитимНыташыусш 1 типи ш ЕжеІ5ІШ-Віаіе] рпу цЬсу зжшиедп 4
РпІзКа, Іерґешпшиапа рпи Капсіепа !епєдп Веса ша: !пыушк ТеіеКашщпКаці ; СЮЬаІпе]
Рґнзкпепі Іпіштасуіпщ 7. тейиЬа ». Кцошіє, шт. спокоіоуэку, 13, и аташе
ґерґпепшшапу ргхеь ПуґєКшы ршґ. а.. ть. ОІЕКэапаґа покутника, шсішдц ш піпіерц
плющ, мат]- сеїеґп ]єзк згиппепіє ршізкахчп Ша ызрырґасу и шпезіе Ьасїагі пацКош'усІж .

шіэіпєппппусй Циаіагі “и гптасЬ ш5р61пе3п 1 (еґезшшапіа па рсйіпіц акааешісищ

Апу1яц12

оыэ шуіе] шутшпіопв шыушце ыспащ “' шпіеізц плющ. аЬу шпіе : шащсу шНаб и
рґосєз хпшєґащі епґорщзиг]. Шэрыргаса аКайеппсКа рошіефу пппіціяутж Апзіушсшпп
итоіІіші рпдэеыепіє раппшма рппнедїу тим 3 кат Щамж Іерзие доштіепіе
шедешпусь пшашпКщх/ші "сіцсашісппедоі шашпизш ргщь

АпуКн! з

ОЬІе циаащсе щ шыупщє щакіиам щ, со (Іо [ззаду, па изрырґасе ш сажуш зреІагш-п км
пЬорв'Іпгво шіпкеґєымппш и шпшсЬ явища 52К01пжсма шуіпезо.

АпуІш] 4

от цшаащсе щ ыґппу Ідакішщ вже на иутіапє авзмастсша ш пісків ипайцшіа і

ти»/піп |п5|ушсіі пісоіпшшш иуизгсвп. Изрыріаш рпемаще шутіапе |підпис]! та:.
сіаІштешбш.

АпуІшІБ

ш гатась зшшсь модмаш, иЬіе иНаЦыічсе зіе шзкушце, иарешпіч израґсіе шєрдіпусй
рпеаєіешиіей. Веда рпзшКмай має; х-Іьраґсіа Ша изрыпусь рюіеидш “ ґашасН Рцпаизиу
Ецюреізкісй . іппусЬ пщаппасл шзраша [шапэоыевц



АґгуКцІ в

и ґатасІ-д 5ю5оипусп 0Ь51агс'м панк., оЬіе іпзґушсіе пшона ршсеащу сепуШсасуіпе. сп.-.

цтойішіепіа решета диким шь Ьакіагі пацкшусь ш іпзгушсді раппєхзКщ ; диаґппсіа шпаша
»] іпзкушсл шузуіаіасе].

Апукш 7

гшсщыпе шусШаіу и оьЦ шыушсіась тада щит індушшцыпе “тому, со до пізнати
изрыргасу. кизи шыащ идеґіпіошапе и обгеЬпусЬ апеКєасп. и сеІЦ ("13152330 шшщы
изрбірґасу, пЬіе цШакіаіасе Бік: іпэіушсів цадиаіа зіе па тоауґіКасієі шрюшаашзе рпргашек
ба піпієізиі “тому, а оЬорбІпа хвощ.

Апуш в

Мілівізїа шпоша миші и 7.упе , ппіет райрхваша ; юанів шашаґш па та м. :
зцшшакусшугп рпшхшшеш па кыеіпу аКґез. Каша 2. іпыушсіі пшіе гомшс піп: ”на
аташе. шіоґгппіас аща шопє о (а]:ігп Іпшіапэ шввп-тів. пів К.гбсє] піі є тхэзіесу рпей даш
шудаз'пієсіа піпівд'пе] шпошу

Апукщ 9

матери шпоша хотів рпуЕпюшапа и ]ыуіш роІєІщп, ш пить ]едппЬптіасусЬ
едгетрІапасЬ має : іпыушсіж шпутпщє ]єйеп рокірієапу шуєшы.

2а шуіщ злам и Іпзґуш! текамипікаср
ЕІшппшісшо « Нцшапіыусипд Рпезшепі Іпіпппасуіпе]
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