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'ЧНЗЖОІ ОІІ хинаихв^он ХШМІПЙЮІ  хинзжїґшєХ VI ингесія^ ШХОаВІЇОНОЯВЄ 

wdoH хинниь «гсихшЛкМхоїґ кочхзХєк4ао9оє тшзїґеху КїПВСІХЗШШЇҐу

■дшзїґвяу хХхвхз

‘ингесЬі^ ихяв laoflBdu-OHaHXBPMdoH вх инояв£ ттні ‘вїґолХ шіошгдо "вїґсхіК 

B39£ÄifBj ‘еїґолЛ BH4imd9H9j ‘«азончігкіїґ хі нхнвгівл і тЫп ‘кнтзнїґз^о хі 

‘aiïiaBtfoxogod nïreqmudo odjj» ‘«іхоонаїшр? ишЫ л ex внвсіїї шхї‘гошшэ 

шщозфосїіі odn» ‘«ияхоХійґга od[j» ‘«itredii ÄHodoxo odn» ‘«üredii Ахеїшо 

odQ» ‘«Xxiaoo Апиа odjj» ‘«Ххшоо odjj» Ч<(аіхяшфноя) aidono хияої/Ädx 

хинаихлэиоя кннэт^иа яоїїіиіоіі odjj» ‘«лоїгшїґ иинчігвтйоо od]j» 

‘«иїґаїК і HdoaoaoïT шаихяоіюя odjj» :ині^я^ инояе£ fcHHmd^ Œïredii 

odii атнояв£ онзїґох эртео в ‘оахзаеїґоноявє энниь э оюяоноо CHoaoa^djj 

*ЇҐЛ оіоаон внноїґеігяХ Оїї ЗЙҐ   HïMBHOdoX̂ ІШНВОШЙЛН шои Ххнзжж 

£ їхоонниь э йидш і шой 0Z0Z~L\0Z ш иинзіґвігяХ draoxotf ииняихязію^ *£
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ияХвн і ихі оо  ршн йгесіїї HxiriiKxpodn Ахзхшоя oaoHaiœdxHôfi тгл иншсія^

ияКвн і ихшоо BaxodaxoiHipNj иігтї/нзшж^ ‘їґолХ iohobitqq ex loasEÄiraj

‘roHaircdoHaj яножоїгои ‘miwdx/^шхо вїґоноявє шонник %Hredx^

иїі/Схихоно)і хсшия оїґ оніґг оніґш кочізвїґеігяХ diaoiotf иин ихяоіго)} -£•

'йппіюфосіїї X

вахонэиъ охочнхї tria онжзігвєзн атяинаїїгесіїї хтоA epodoxm вх a^dn хоихе£ 

эХхнвйш ‘деоаихяоігоя raaotfXdx vx оізшоїґвяу жш иниоонта гньшонолз 

-ончщїіоо и шоïtÂdz 3onrÄJ9d гооахоявЯонояБЄ штанин є онїґи£ 

•иаоїгш шои 19000 а (ж>яфогїц - тішїґ) ахїізхзитс низїґвяв щняігеноїґген 

ишчоашчхґ X зтії вяк ‘иніегївд ияХвн і ихшоо apïHHaïïredu HHiniK^odjj 

ai^HHaitiBdu mreeiHEJdo юаол кі и эф о du pHHHad^u хэхшоя HHaoHinrc^odu

3Kiraexotf9du олоян Hoadaiai ‘ішзїґвяу ноаихяэьш wnaotrXdx вх Мохяэ^ 

19000 а (кшоїґвяу nretf) ахйэхоим оізшоїївяе оюнаїгшюіїівн оюяаоаіаак*

- iMsïiaBt/oxogod жш dmaiotr иіннойохооаїг - (tfrï) dmoaoiï иинаихяэио^ Т]
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олои кніґ £ тхоонниь звсіидш )fy[ - тнїґ ихк4н жаоїґосіпХ шои чхоїХоиііїґш 

Хмолфосіи шоиш І doxxod нїіносїзфнох ВН ÿy[КННЭ1ГБЯХ0 ВІГОТЦ ’ZV І

•Hïdoxo огоїґшє be Hiivdox иишні вн энэоэн^зи 

ИХ̂9 ЭЖ01М ХВЯЇҐВІШЯ ХИЯОЯХННИЯ Я  іх нХц ХИШ(ЇЯО кннвно ие ’ІГІ

•ВЛИНЯІІтеЙи KHH9Hd99£

чнзїґ л - (опюх чхошчішії вньшшїґзн-оао Хвн вх в о Хвн ‘ ониьопїїш 

nïïBdn кнншХжіон ‘вхвіш EHXigodBC utredii и одеХ вх BiïiB£iHBjdo) 

ниооніїш xHsoirXdx  нвхии s в ‘чнзїґжих вн H£üd в їґ жш ‘aintfid 

эн хв всйго хихоидооо xiHxi A aiintfædïfrn хинв о їґі^онїґш  і ин її^іі 

HXBWHHdu IHB€Kt9090£ ТШОЇҐВЯу HIITTïrsodtriU ХИНСІСІЯЛХІХО хгс  дашн ^зд *0П 

'гсокомфогіц є ючхснХжКсисш  шш ґг^и кннв А охХігодо оіоньиїґздо 

ЧіЮЯОХЛдОїІ-ОНЧІГВ̂ЗХБІМ ‘ХВІШИЯ хинщіївонзішо  ‘хинчігв Кьохове хишщ 

‘tfodaiBHHa ‘miMsdii ‘xBimotf ‘ о вдїґвн кннв Хов о вх кнножІЇв осііше  окК 

‘ іїґвшю хи оїґвооп ‘уС ниьоііїґі  ‘А.0вь ojohogod ‘iïiBdii аопА вннзтщігои 

вх HHodoxo ‘itiBdu ихвігпо wdoH яхт вх ÄIiMUsdon оіїоїп иєв вн ’6‘1 

‘ноотонфсгіц є кнножїґоіоіі KifDïïi тхоонниь чхс в Хдвн ‘тшзіїв у 

Я ЯІІВХИИ ХИЯОїХдОИ ВХ ХИНЯІГВІПОО ‘ÜTBdll ИХВІШО КННВЯХжІОН ‘ниоонїґт 

 ияоїґМь KHHBHOîirXisd «шв ип £ и яв laoHBdn-oHaHXBwdoH шяітвло^г

WVHLf ^яихлэкш

ojoaotfXdx пtIнэdэфнo^ вн oHhidofti ко хэХ охХиове кннвно и  odn хт £ 'и \

“арпіґоїґзн

хинзішки  вннэнХоХ звхвіми  вх ( и нХи шои хигасі о) кннвно и  

odii опїівМофнт эХ охХкэве OHhtîïtoidoii oHhHb'oxdan ‘чнвєк^одоє хинчігшо 

кннвно и  3Xao£iHBjdo rcodoxnad £ ноевсі вх кннвєк^одоє ю э эХно и  

'wodoHOJOt/ XMH^hBgtrodon ‘ ійохве їмкннвно и  деинэвьэо э вє «ïirodxHOM 

ИИНЬОХОІІ ЗОІНОИІІҐЕ Ууі ШННВНОХИЯ ЗКИСІНО ХЗХШО^ - ірШОИІГШОфОСЇЦ *9*1

* шшХіі

шои xHiMsd^o 09В кннвно и  їґтх odn яіяиняШвсінихв Хжіофні 

Xwo^odn шшоии  вє ‘одшнвно и  ииновьэо о шои be чіюсіхнох 

ИХВЯОШОЩІЇЄ ‘Ї/)І XHH9bB9tT9d9H ‘ЧНВ£К:ЯОдО£ кннвно и  ИХВ ХьЭП£ЭдВ£



Xинчіпзнаімол ‘irredn Ахвішо ш ‘гшзїґвлу оюїґжі оюнэьд ХионэкшхХ 

вх лкояфосіїі и Xxßdoxxsd шшзіїювє Хшш«шщэ т Хетонзжїґшои 

‘Xondoimox оїґ онї шоиїґш Хїґнофпзио ихтоя зеьвсіхиа кшзґґвлу z'z
•ішзїґвлу (AondoxmoM) Ххзжїґоїд іннодояи 

ш. шнвїівігмз X ixoodoædn гоихшХиийюїґ швєк4яодоє кіїхвсіїошшїґу myz

ішзї влу яазінчігвіїґ внышшомэ-оаоэнешф 7tctçsoj

’PWHIf Хяихлэиол oaoaotfXdx тШнэйэфно>1 т

KoqxoreiMHHdn оїґ инш£ \нйн^эфно^ tfKiuæd ш (|5jsf ff)} оїґ яохвїґоїґ 

•аиїґ) чнвхии £ ішзїґеяу шэюшоя oîobogod кэчхкэона кннзнаопоїґ 

ВХ ИНШ£ lïl Htdoxo ИІҐШЕ ІОНШВЕЯ іхоонакш ‘ОЛОЧН ОЇҐ ЯНЗНаОІЮЇҐ V 

нш£ оїґоїп nftHSouodn ихиооня owsdu эш Hidoxo єт внжоя Уу[ иїґ iïorçteii А ТЛ'І

'(lôJsT ЇҐЛ Хяхвїґої/ X иинзїґзавн 

иошоя їґвігло HHH4ifBHOod9ii) тшзїґвяу Хкояфосіїї WKHHsniïd інаквнєиа 

‘И90Э0 - Хяихлзігол ojoaoirXdx їґш ‘тазїґяяу ßdoxaod WKHE^iïKdoiiæd . 

шэьвнеиа ‘идоэо ~ KtiaBïToxoood їґш :чхкїґоха шзш Хїґвігяо оїґ \.иїґохХ 

і Hdoaoxotf шаихязіюн ody“ ингесЬіх Хнолв£ QI *xd оїґ онїґшопїґш BHodoaxo 

ок чнвхиіі є итїґвяу кюшоя Bhogod эХхш dmoxoiï ииняихлэко}£ 'ду\

*iïted шлчош иіляоатачхг

X Xxod i\Ç)Z охохонґ £i їґш ç\\ щ иншсїяа aidxonnp\[ Ххэнхдв)! иаонехэоц 

оїґ онїґшопїґш uïredxoaôd итнмоїґшоп зшкіґїґш diaojoïï иинаихяэкох 'ЯП

•ішзїївлу aiMHHaxtïBdn Xm^odn i Xiedaxaad оїшшїґюве 

Хж>н<шіігс кочхогеїґш «швхин хиньохоп хинїґеіґяїґіазн iHHsmtdna 

X ппн^эфнол кннэжшонаоп Хаихязігоя шмшїш^зфнол жщ tfoidou g >гі

•ішзїгвлу tïiHidoxo-qaM

щнщїііфо ш. аіои KHH9ïiiTH£od гоохкігпі ‘кннвоипїґш шои кхгош iimdsx 

ииазнжихояії X ітзїґеяу apmHaiïredn тоїґш оїґ кояхиїґоаоїґ хэязх *£П

•кннвоииїґш



•яхэшэтихвь /СнчігвШоо і XaoaBdu xi odn чоиьо /С гяш ‘изхоон9[їґє 

хинч гвАїїїяиїґщbi иэоняихвйнщ xi КННЭ1ГНКИ9 кігїґвє Xdoaoxoiï aioaotfAdx

ЛіМСІоф ХнХЯВгіїНОЯ ЯГЯИНЯШ^И ХИНЬиШВ)?ЗИ-ОЯОЯЛВЯ KIftf ИХшХ ОЭОХЭВ£ 'Y і

иония хинщїгеятфтігеяя оїґ іхоонШяонї/ш Я яіїіяіхвф 

ішзїґвиу з кпэш ïbogod iHsdosxooaoH і шчіпя вн ихваХаохпівігазГі^ц '£'£

• ішзїґвяу яршнягїівсіи Хлниьоиїґш Ховь і ловь oxohogod ixooireaHdx

wdOH ІМОЯХОЯВЇҐОНОЯВЄ ЇМИННИЬ ХИНЗІГЯОНВХОН BHHBWHdxOtf HXB80ÏIf0dXH0}[ 'Z'£

•яхйэхэирч шчзіґвхв юнаїгвноШвн юячояшчі£ X^ï/Kdousod 

аіояоtfXdx охоянт^хлна mmedjj вх вахоявїіонояве oxoaotfKdx шонниь оїґ 

онїґіяоиїїш уОїНИМШЇҐШ ÂOBh BL Хэвь ojohogod яхоїігваигїх ихиюп£эдв£ ‘ ’£

:иэчшэ&и(9одо£ mhvdwotmwçy

ИНИЗОНҐІЯ laotrAdx І IhHHgodU^ '£ lftÇZOJ

опїів^офні лньшонохэ-оаонвкп XaoHHÄXBdeod і Хнаихвжіон Âmm

вх DHüEod иинхвхга ‘хше ииаоонвнтф иинсіквх4вял ‘зийохтоя ‘кннвьавн вє 

/Сів lu о ‘иттгнэиихо diiMtod ‘irredii тхвігію я иншє odn опТівжіофш ихвявїґои 

пшїґвяу TïiHidoxo-qsM вн онаихвйзіїо кочхзХєк^одоє віїшйіошшїґу 9*3

•ішзїґвму (udoxHdai ‘іігяійСд) книви  iihetiHBjdoad 

ex BHHKIVÏldxA ОХОНЯИХМЭфэ ОІГОШ ЯІЇҐОХВЄ НВІГи OJOHßtf

iitr яшкэш х-£ xnmdaii Maolrodim nxugodtod вэчАОх&^яодос HHodox^ *£•£

'HîtHddo

aidoaoxoiï асшл mmmmdioïï оїґоїп woxcpodn зХжІофнт oHhidotn жолвх в 

‘пшїґвду чхвжзігвн рік ‘вннтїґждо ‘чнзїлтМи ‘tfXdono иі/Hddo smmdox 

кннэжяойЫи иь ÂÏÏHddo я XhBtfsdsii wowo^odn £ зХжїГмоп шїівсІхошіМґу mp'z

ішзїґвну îïiHidoxo-q3M

ишиШтфо вн кэчхэошхшэия вх тшэйвяу TtfBd ишэьд вн кэчхэХяохХІЮВ£ 

OHhidom пїмзїївлу иоончішїґ юхчойвіґоноол-оаоонвшф ихвхчк£є^ odii хш£ -££

•ішзїґвяу я imdii

Я(ЖЛ ВХ иєвд ЮНЯГВЬаВН-ОНЧІГВіЛзХВЇЛЇ KHH3ÏTIBd)IOU ВН ЖОЯВХ В ‘ЯІЖЗХВІШ



•КННЭЭЭНЭс1Э11

оїґ вдзїґжих бє жін эппнеш эн ихвавї/иа і коиояфс^и є ихвяХжїґшоп 

(ішзїґвяу nxogod юпфізйі инш£ іхоонШхдозн rrad X) аінїґ XHhogod 

KHH309H0dsu odu »ннзжїґкгіонєо«! *інїґ таояхкаэ [Hawicd9tf ex інїґ шїґгхиа 

ш иіїохв£ ihogod ііпні вх кннвіґізвє ‘ихоихеє сиї/кш^9іі ихеьвншйіі эн ТГ£ 

‘00*91 00‘Н Ч 00'£ї ОО'ОЇ є гві<йґвя woiritfiïia vi <H id9iiœjxÂg

‘‘0ï3idKif9txHBx ттаїґвяу аршняйгесЬі ^orndn иниїГш шиїїз ихияонвхэд ‘£Г£

•Hb'odoiiBHHa ipaomodLr Х вішиа odu вннзжоїгоп ‘nxogod 

іньосІХїґт ‘яо оХійґіа яіфвсй ио э шоя і\тиасшілшофс^п є и ваХжїґшоц '\\'£

*(itHOXia„  инш£ яе ) ИЇМКХХКНЄ£ 

жш adsdon xHimandx и влолпої? эн ‘<їхкнб£  инчігеьавн KHH^t'saodn 

ч оїнаотігсои ÄHadsdansog и шХьзцєздвє ‘Äxogod Хячїгеіїеюша 

чхоюшоиіїґеіяк ‘aixHHaiïredü  иньио егГэп-оаояХш Хэеь xsdxHa 

XHH^ireHOTïrcdaH и вяинХ «ïxbhbe  ин<нгвьавн arrteLoieod іннвїґбюіоHdjj ‘0Г£

*кннэн<шш£ odu кннэжй^энои 

Xxhdwoh £ и еігп TOHxigod^e ïMKHHŜKodsgç: и (чнзіїжи  вн ниїґо  

g оїґ) Ховь ojohogod  вжоїм a nxogod кйош о оаон лХшоп т oandu Хілюи 

и вавїґвн интесізд Ци£}1 Ot7 13 I ‘u ohïtue шпштъйи шнзшігщ£ ийц  $'£

‘XatfKdoiiEod oxoaotfXdx шочнш^ Хна ifHaedjj шмин 

KHHBWHdxotf HxeaomodiHos i Äxogod ш аіяинаїїтЗіі Аїґо иа яшдо и ээд ■//£

:H0ntm90W0Q tiHodowj

‘KHHЭЖÏÎBaodШ£ XI ОІЇ ІЇІК0Ш Z В£ ЖІН Э1ШН£Ш

эн e)nd иинч шьавн ииніїХ оод єн кннэжв ншвн (оіюньи&шїґзн) 

о оняігвьавн Хлкэдо оїґот аршнайівсіїї  иньроївїґзн-оаолХвн 

BW3dMO£ ‘irredu йопЛ  инниь Хнш£ і  иаон кннэй'эаа odu apHHöitmdu 

кннзішоіїшои оїґоїп ш оавїїонояізє аіонниь кннбшиішїі? й иьэн£эдв£ 'д’£

vCaod о оняішьавн кннэьншве кігзщ эпнш кннэжв ншвн А кэдо 

ivKHHShodôo £і Хм£К 8£ A aiMHHaiïmdn  иньпшвїґзн-оаомХвн и кн<та£ *д*£

t



ихшеїґед тСхниьоііїїш xt кігїґ іхооаиігжон вх aiXHiratïredn иодгїзхш 

аэидооо ‘ішзі/вяу иээс!эхщ HiBaXaoxeda яохоАїйґш ашфвсії щнвїґвюю 

неїи 'ешиняШ^сІп хгса шоїїт ої/ кочікіґовоіґ і доохэхшоя нияоякшофосіп 

£ кочхшАжіїохоїі вх ХмосІ сионьохои іїікот шью а ішзїївяу nodoxHod 

кочхоїуСж^захвє тхк ‘ючвягфвей ихвьвнша яохэАпша кннвїґвн axoiaoxdafr » 

■tfoidsn ии^кігХяінвя а oifHaBdii як ‘яохзХиіїш иквшфв&і 

июинзжїґоіоп і ининзжіґгїзахвє st онШє nmmmïmdn їминьиохвігзіі 

-090МЛВН ‘шшьиохвїґзи ‘PVHHaïdax ияхоліії/ш iHhidoïiï ихвавї вн ш£'р

•вяіфвсії олоножЕ^захве оїї онїґшопїґга Чшзїґвяу 

а воп& т изхоояиїхжом иоонаквн вх apumaiüBdu иш?акв£ юшнвяоаихои 

ве иниховь вн кнїґ aiohogod ігіїґоп і чі-юїгжих HHhogod иинаонэн 

оgv чнзїґ HHhogod иинаошн ихвяошаонвхэа оізшзїґвяу вх деояина№вгїц 

жш імкннзжїґохоіі вє иншсЬ^ ІРО 09 вх 9Ç иэхвхэ швхоїґш вн Tt7 

'woHBirii шшчігаАґшиїґш хинэьвди^эи ‘xigod юаояХвн ‘lohdoax 

‘юньиЬЪхэк ‘lOHMirmeiHBjdo ‘юнчігвьявн кннвнояия їчкннвяХхвсіХ 

є apiHHaitiBdu хиньтлолвї зи-оаомлвн Ховь ojohogod иижс^ ихиаонвход '\шр

:нэяшэб£н( 9одої vfnvdwommçy

имхзуСіШія вх эвь киьодо^ *р iijçcoj

•ïtiBdu ÄHodoxo odn ‘Ххшэо

odn ‘oitiBdu odn в хо вїґоноявє iwHHBHHdxotr B£ airodxHox иияяоїґвжкії

Ю0Г£0'91 иліггпофосіп ошїґи£^ц шонзжЬйзяхвє ‘инівсія 

иялвн і ихшоо araHHaiHBdn ижшэфе^п ХджХіго XaoaBdjj odn кннэжокоц

оїґ онїґшопї/ш зіїґ вяв ‘nairiiK^odii utreeiirexdo юновігдо itiBdn иїгнзпонт

loaoaBdn иивішо ихвношощїґє  ршн їїівсЬі avdu Ххэихве oioxaw £ 'ç '£

'XBHBxdo хи оїґХо a i кннвяАїїМяокво шоязїізш XBHBxdo

‘иїґвігя юнявжdэïґ XBimxdo ‘nstiaBtfoxogod £ хвнизонїґш К ^im^odn

яшэиъ BaBdu шьшонояэ-ончквтоэ ‘motfÄdx ихвйіихве вх ихкішвюїґ^и уу£

:нэчшэ6щ9одо£ ьгояфоііц



‘iigod агїґия хишні вх XHHdoiBdogEir ‘xüsoodXx ‘хин мо ши ґ кннвэинвн

‘ПЭЭЭ ЮНЩЇІВН9НВ£Л9-ОаОЛІІГВ£ КННВЇҐВІГЛО ХоВЬ ОЇҐ ХлХОХиїҐШ ИХВНЇҐЗИСІЦ

чмяежед вх ихшоо хвїґвіглвє X коахоївьавн тлк ‘шлинайл^и —

в̂їґгігн нт —

ївїї тігваш-Хнихиїґ одв apiod 

ç  оі/ иол ta изіігґ эгпчшд і хоаїґ яхоївн гхк ‘мвяніж жолвх в Чэн кігош 

09В HWBJOirou вх шізшхша £ Хл£к,а£ X оюлхоХпїґш ïïsdsu шяніж —

ікочхогеїґвн влинаїїшсіи мкннвжвд 

в£ тшзїґвлу a Hxo9od лісі иипкїзц X Hxogod roradadaHEsg Хнтжізх 

олонькэшихээт кннвхэвн otr txooirBatîdx юнаои илхоХнїґга ïH ido)j[

•тшзіґвлу a Hxo9od toHadad9U£39 

ашкош ихоэгп кннэьнтлве кяощ axogod md иишгїзп X ixooireandx 

юнеол илхоХнїґш таолхвїґоЬ' вх лнаоноо Xiihidom m^HHaiïiBdu ихвавіївд '6'Р

•деоліфвсії тняігвХїґшиїґні ве ихваоїїівсін аршнатїівсїн мк^одэхвл 

їминази ихиіговЕоїґ «илхоХпїґщ od]j» nnred^ Хнолв£ 9$ *хз тавхоЯщ  j-j *8'Р

•атнії хибкївїґшігвя (/д авхоїґш холчщязїґ іхоонаквн вє) о І ошиїгваисіх 

ХлхоХнїґш Хнчігвіїїоо Хаолхвїїоїґ ïdsxBW £99 Хнихиї/ эХаохиа иилк 

‘Хлчхвд ‘idoxBiM щлониїґо ‘Хнихиїґ вігиаониоХ влк 09В ‘вїґііпзані-Хнихиїґ 

09В apïod çj оГґ поят иапїґ этчшд і хоаіґ чхшвн рік ‘девлнш ихвавїґвн чу

Xaod ojohogod

кннэьнтлве otf ‘oimaBdn лк ‘тнвхо^олиа иіґХд иноа goïn ‘ivoxHXxBd£od 

иилвх є шояинатґи^и коахсйвїґвн илхоХнїґга ваолхвїґоїґ вх внаоноо m ido^n 

рн їГіа оім^яо 09В оюлхоХпїґш оюнаоноо oiOH idoöi £ оновьоніґо 

коихвавїґвн ахХжоїм влинаїї^и імкннвясвд вє илхоХнїґіа шолхвЬ'оїґ iHhidoftj -9*̂

•rïiBdii Ххвішо вн кннваХонвніф олонзігіїГиа хвжэи 

а Хїґвюю олоаоїґвоон шонїґо idmæd X лохоХиїґш xHHhidotn шнвїґвн 

Hdu KHH9Eaodot'£0 вн шоконоїґ ИЛЭХОШ919 вх оїзєХи жвлинн itredn 

‘шяинаії^н іминьишвігзп-оаоллвн вх киньишвїґзн кннвїґвн ихиьэиеэдв;̂ 'çp 

Хяхвьон н оїґ інжих ваїґ вє лк ‘эттян эн илхоХиїґш Ххвіґ odu вяинаїїн^н 

імкннзігрмоїґшон £ ‘колтфвсії хинзігаонвхоа ‘хвжэго а илхоХиїґш iHhidotn



•ЙІНЇГ хинсіеїґнжвх

pj этнэн эн ихиаонвхо внниаон вниховь и т т0э0эжэд ‘вяинаїїівгїіі

птнъжъд в£ ‘инихэвьвн ияхзуСнїґшюнаонэо тоньтсіоШ Хілїґон Хяїґвииа л '*£!>

•аінїґ хш^вїґнзігвя зХїішазсізи 

эн шю/Luttm юаояхвїґоїґ і юнаоноо юньусіоїп чхотігваисіх внаїгвхвє 

оіп ‘иасжл в£ XZ 5ЛГ Хяхвїґої? X ишшэЯэявн ‘ияхоХіїїґш іхооігваисіх 

і г/юсш Хяшзсїзп онШе) iiredu dsxxBdBX ииашгдозо вє пшіґвму 

і\т?линаіґіБсІп ияхолніґіа юаояхвїґоїґ гонькїоїп кннвїґвн ихиаонвхэл 

«имі.оАіі̂ш od]j» ингесія ̂Хнохв£ ‘ингесіх/̂ ии£Я 9£ '10 швхоїґш ед 'Н> 

vfaod wojKxodLi ихвавїґвн Хнихэвь п 09В АяхоХнїґш Хнаоноо Хныйот 

WB̂HHaiïiBdn одшьишвїґзн-оаояХвн ‘одшояХвн ‘миньиолвїґзп ‘кинаїйзя 

KHH9iraodot'eo вх кннваХяш aioHxdodÄH-oHdoxBHBO гхэонШхдоэн leed '£l'p

:v0ntnt9O OQ nuodowj

влинаїїівсЬі ихвші i0HX[90dB8 

T0aHïï9d90 apixootfia OÇ tdiw£od a одои шохвішо є анзїґжих вн чнзїґ Hxogod 

їґш иинаїпа ниїґо - кннвьавн aixod xoadnxoh ivojKxodu і\ткннвжвд хт 

v,£ вх аінїґ xHHdB ,H9iTBH 0£ oïxoiifBaHdx Хяхолпїґш ХнваХьвкно Ааояхвїґоїґ 

ихвавїґвн ‘юшохохїґш нвігп иинаїгв&ґшиїґні яхснХномиа онгашоХ вх 

idXxHBdmoB а вахїшн90<іиа їґш ХаисЬґга £99 коахснвьавн інк 4 їмвмин а рів djj 'ZVP

•«имхзлиїґш odjj» 91 *ю оїї іхоонїґшоііїґш 

а лмхзлиґш ХнваХьвішо Хаомхвїґоїґ ихвавїґвн ‘кннвьавн имвжіоф 

оюньов£ вх oïo<ffidm9a є хвїґвюївє хинаїгеьавн хигпия A BaxïiHHgodHa 

їґш Kandtfia £99 кэахшвьавн онтпшэХ  т Чшзіґвяу mmmQitmdjj ‘Ц'р

•BaxtiHH9odHa їґш иоаисіїґш 

£ WKp9c()odn їмипінї кннвьавн ‘ияаохшїґга^зн ‘ияаохолїґш ‘(auawïfëdii 

хоячіпязіґ иь охонїґо £) ийвятфіїгвая вннзтиаїґш кігїґ KoaxcHKiraBdiiBH 

гак ‘пдезїґвяу ïMBHHHaiïiBdn щїівонзішоя т mxHBdBJ 1£К090 -Хїчонаоїі 

а кннвїґвн оїґойї вахоавїґоноявє олонниь кннвдоийіоїґ ихиьэп£э9в£ *q j -p

•OïowBdiodn оюнчігеьвн хинэьвдЬ^эн



щонэы?9й*э<Зэн їґш эьжин эн Лхвіш ÄHXigodB£ Хнчігвитнш ихваошяонвхэд 3 S

•aitfoxott хинхзжїґоїдвєоп вх «шваАнхиов хинхзжїЛнд 

хвжзім a itiBdu äxbioio odu тпвйвд' вахоавїґоноявє jomra оїґ онїґшопїґш 

ихвьвньиа nredu Ххвішо вн яшдоя dmxoj ’ияхр юнф^вх юниїґз шоноо 

вн тхшэо s ахїґвюю хиаоїґвоои ішш\кк>н шлшшніґ £ онїґиє аршнаїїівсіп 

иїґвюю шоїґвоои ихваонгаонвхоа і omiæd иинхвхт HXBirgodæd онэвьэояэ TÇ

:иэчшэ&и6 9одо£ mfivdtuommçy

Ittedll B.LBirUQ 'Ç WÇEOcf

pvBHHHaitißdu яохо/СШґіа іннвїґвн и du airodxHOM ииячоїґвяосії ихшоінощїґ£ 'OZ'p

:кэяшэ&к(9одо£   фоёц

*ргоахоавїґонохв£ шшниь 

£ онїґиє ‘ятпкэш xogdx оїґ - iïiBdn юаолХвн иь вяиньйЗїґш кннвэинвн 

кігїґ oïoxogod oïohdoax £і ахошчігкіїґ /Сннонэо ахоїХнїїзои онтшоХ рш 

‘araifflaitredn вігїґ в ‘тїіют ихээт оїґ - нХвн Bdoxxotf кнэиЛхэ олояояХвн 

кххХдоіґ£ вн вх аіїікош xo<ïdx оїґ oïxoxireaHdx яХвн вхвїґиїґнвя внэшСхэ 

оіоаохлтш кххХдоіїє вн ntrexdsoHtf кннэьнрше вігїґ ияхоХнїґта ihdoax 

т owdu тшзїґвлу îVBXHHaiïiBdu шшьрохвїґзн-оаояХвн ихиьэшэдвЕ '6ГР

•«ияхоХпїґш

odjj» Ллояв£ 9z‘SZ ’хохэ хиыэьвдйЫэи хвяїґвииа А аіхнзмХлоїґ

XHKOiA>Kird39XtriU ХЙНЇҐШОПЇҐШ НКННВЇҐОН ВХ ОЮ9КВЯ XI В£ ИХВІШ I0HXig0dB£

KHH^9dsg£ £эд ияхолпїґщ шояхвїґоїґ икзїґвяу WBHHHaiïiBdii ихвавїґвл 81V

*(ШІЇ ХИНГЇВЇҐНЗІГВЯ ŸZ жін вгпнэи эн нохоХиїґш 

хиаояхвїґоїґ і юнаонэо jOH ïdoïn lao^HHaiïïBdn юнвїґвн axoiirBaadx 

от ‘иаокХ вє) штвэнэхшох Xaornodi оюаввє хі в£ ихваХьвішиа инхоАпїґш 

lOHhidoto toHBxoHdoMMasH ишїґв^у aiMHHaiïiBdn К іхоонаввн игїц */_Г£

44ияхоуСпїґш od]j„ HHiBdMy ̂Хнояв£ [ i *хэ 

XwoHQhBgtfadsu ^MïTKdoLi /С ихваоїнощіґє ияхоХиїґіа tOHhidoto вннэээн^эц *91*^



hoe KHHsdiîmsod ‘(їґвоои) ирэфойп кннз п їчХов£ ихв шоїґ ихвяошяонвхэд *5’Ç

'деонояфогїц

є ихвяХжігохон кннвяХэвиэ xi 09В ‘яоявдїґт і итзйп Xdijvsod

кннэкяонвхэд •sinit/ædmn XHHdXxaXdxo яілина^зл чнвїґон швхоїґш вн 

Bdoxtföj Хевявн оїґ онїґшоШґш ихваошощїґЕ Hii\3dn вх аіїґвюю хияоїґвоон

И >10812X0 Otr ЯОЯВ9ЇҐВН І ХВІГПОЇГ ‘HIÏMSdu ІШІЗЇҐВЯу WBHHHHIÏIBdu КННВЇҐВД ’$'Ç

‘ЙІХГПОЛ ХИНХЗЖЇҐО̂ВЕОІІ

вх хинхзжїґскд яо HXxBd в£ ‘шівсіхноя ‘idoaojotf XMoaoiïXdx

а хинэьвgïïadsu ‘изхоонзігяокіоїґ швхоїґш вн жоявх в ‘гоаїзхшоя

жиаожщофс^и є иьоїХжїїолеХ ‘ішваихві\^он вх ишшнзжоїгон иниьопії 

є онїґиє ихвьвнша кннзігаонвхоя xi xoïTKdou вх ‘lïredii XdaiHBdex

і яоімл ігтя іхзонжзігвє я яіїґвігяо і яоявхо оГґ лоявдїГвн і хвішоїґ ndxmo^ 'i‘ç

:u0ntm90W0Q nuodoiuj

TïiBdn ихвяно ншеяопА £ apiHHaTïiBdii хря ихвяопдооивнєо онэвьэояэ 'g ç

яіяхвїґия і яіїґохоїґ

lOHdoxmoM я шонзжїМзяхве ‘ихеїш lOHxigodBe Хїґноф хвжэм я Hid вн 

їґвюю иияоїґвоон ниїґо жін ‘ЭПМШ9 эн інХо я KHHOirsodotfæ вн Ххожшоїґ 

XH4irBld9XBTC ‘ХЯХОХПЇҐІЯ Xllhldoïll X ЧхХїҐИ 1ЯК ‘НВЯИНЯЇЇ^Н ихвавітвр{ -Ç Ç 

•ихвігц ïOHxxgodBe ихвішия яіщжіаі кннэпхШоы HHhndu ошнэнХэХ ихкшнэ 'yç

чйвэш иинхшє ве «швиМхХ і X>ixigodB£ ииХо хин X шшнэквневе 

єі ИЯХЭИ1Г moHHyCxBdeod ихвявїґия BHHHaitredn Хіошія вн кїіюшоїп ихвіт 

T0HX|90dB£ ихвішия Xxodxo оїґ гаїґ вяїґ ве жга ‘эшгаещ эн 'tHiïoïfedsiiBH 

иіикоясхіп Ххвішия - (иияояхкяэ 09В иинїґршя) янзїґ HHh090d3H 

вн KO<ixHtfoxHdii HXBinidBe 09B Хэнвяв ихвішия чндіґ ohixtf *($ІГ10 

‘HHiBdx ̂НП£Х) вйкэш тії охояннвхоо — xoHAxedsod ииньохвхоо ‘вігоиь 

Я — онвав гяїіюш вн тяй вяїґ HiHïTosodn ихвіш ioHxigodBE Хівшшд '£-д

•вяхоявїґоноявє OJOHHHh ОЇҐ ІХООНЇҐІЯОНЇҐІЯ 

X нпкігфні рмооязїґщ щ Хяєк4яє X ішзїґвяу яршняії^и яіїґохоїї 

хияотосй пїівоязїґні KHHsïfeaodu ихваХьэисэдвЕ *Xdmeod нояхоявїґононвє



ихвіги joHxigodBE Хнияоігои Æi~z вн еігоиь. çz otf131 ‘(оншв ш)

вігои h zi ott ихвавйон вх онькошоїп ихиї/oaodH ашшайгесйг кнншоигэдвх ’9VS

•уюхэхшоя рмияолігтпофосіи 

є ихваХжїґаієХ вх (ç щ лохвїґой) шганэжокоц вяхоявїґоноявє шонниь 

оїґ онїґшоиїґш шшэж*Мэахв£ £і онїґхіє ихвавїґвн ишсіц 'яояедїґт 

і ишзсіп уСхвішиа т ихва/Саойзяо ихвіш xoHxrgodBE Хіїноф шшонояд 'ÇI'Ç 

юїхоКиїґіа Äxivhou оїґ тії иdx В£ жін ‘эпинещ эн ихваХьвішиа имхоХпїґш 

ioHhtdoïn эвь в£ Лівілі ÂHx^odBc ‘ХяхоХпїґш X чхХїґи рік ‘WBXHHaiïiBdn 

•itfBoou ишгґтаоїііґга вн aidmsod хинчігвгаоявім і хинчігвшнш 

хвждн а иїґшгло шоі/вооя HXBawirÆisd ипвхээхв HWBXBxairXcsd V£ '£Г§

■BHHHaitrcdn

ojоянхлоїг ш Хїґвігяо %ооі оюхвішиа є dïfëcjTex хинїґгаонїґш ишьвїґеіпша 

жш ихвіги T0Hxt90dB£ кннэж^эдЕ еэд іїіхоййґга HiiraaHdx X ко«шйґохвн£ 

иилк ‘вьвіґвігхиа Хґвігяо аіоаоїґвоон ігшон иинваАьвкпо ихиігоаш}/ ’ £ Г S 

•Hxogod іонній Аниїґох Хнжоя В£ % ot7ъп Ххвішо ихваХптаїгідє (иниїґш 

ю-9 otr иниїґш JO-ZZ £) эвь иинын a Æiogod В£ нічоїґвяу девяиняіїі^ц чуд

mogod юньїхохвїґзн

-оао Хвн of юахоїВьХіґВЕ im ‘аонвхэХ хишнт apffiHaiïredu tiredn ихвішо ~ 

îaiHHHaitiBdH хшхХоїґш оаоэвьиих агїшош хоаїґ иоікхоеЬі кннзґпшвє —

ÎH9XD0HBa0jd09B£ хиньшзїґвнв опїгеїґш ш 

odu КНН9ЖОІГОЦ онїґпе ншииїїоиїґ XodXx oaoHdoxaoH кннвїґвюша —

(.щd вн ниїґоа opz як эгачхгтд эн 

тоюдо a nxogod юньиохвіґзн оїґ ючхоївіоХігвє шк ‘иизїґвяу aunïfcodtfm 

xHHdÆx^Xdxo ашина^эя вх aidoxxododu ‘Bdoxxsd іїівсіїі ихвішо —

:хвлїївни  X этик

ихваоїноиїїґє a|HHHaxtiBdu хиньишвїґзц-оао Лвн itredu Ххвішо Хнниїґаіоц *0Г£

'ихвіш lOHxigodBe юнчквшнш і&ШлМіо X 

чхкїґоха ихвішоіґ Ш Xsod hqz кннр \ £ оїп илваХ оїґ HhÄdsg ‘apiHHaitiBdn 

хшхлоїпа оаоэвымих аіяєк^аодо oioxo9od шонаоноо £ iïKdoii кннвнояиа 

В£ жоявх в ‘xigod хинва/Снояиа аикэдо кннзшчкіде иь кннваХаохХігодо



*вахоавїґонояв£ оіонниь оїґ онїґшоиїґш 

и>юш;од юнылопшэ вх itiBdo иносіохо ігизбсііі ахлиншїгесіц ихвьа'Y9

\ jrrcdn ÄHodoxo odjj“ ингесіл^ Хнолв£ 

бї’іо оїґ онїґшоиїґш itiBdu и вішо Аіґноф їґш вя ооїґш ю‘о  в эшнэк 

эн amaid  юХ аизжїґоф £ аг птол л эн от вн шннзігтїґиа ‘BtnHaoffsdao 

0J0hHH90dH9 ВХ tïIBdH ИНЭрТХ сИЛЭИ£Эд ÄHBXO ОШНЭГПиШОН HXKIldUQ *£‘9

'(р Щ xoxBtfoff) m d б 103 "9103 ш пнзїґвяу

мокомфогїи і oïartredxoiHWttte хинэжйшон ‘lïredn HHodoxo є яіїґохвє 

хиноязішжш кннваХэнвщф вн ихтоя ішзїґвяу юигіохшом a HXHKBgtradöjj *3‘9

•жГон хинынэии

-ondBLumo iMKHHBiVHdxof є і жшижзгї i'VHHdXxedsimsx ‘кннэшдаэо ivaHaid 

кинжзігвн £ tiredn иаоїмХ інчігвжіон пгаїґеяу квхинатЫн тиьдиє2дя£ *   g

:иэчшэ£щ эодоЕ vüivduiommQy

lïredu tmodoxQ *9 ЩЦїод

•jïiBdn Ххвішо odu

ва оавїґоно вє тннэшМон а  инниа ‘дюо  иаоїґвоон і оончігвїґшоиїґга 

оїґ KHHSHJKXHdu и влвнид ’lïiBdu чнв ип £ онїіязноні в 

nïiBdxoramtfB юнaвжdэïґ юнэвкдо jöHaoaiaajf ияХвн і и таоо XHöiraxdBratf 

£HHmd^ иялвн т и шоо аршнатґшсін yÇяIґщэфodu Хновігдо в  ХазєХігвл 

irredu Ллвішо odu ва оавїґононвє анзт&Іон и явф odu и кішоїґіаоц '6\’Ç

•„иїґшХ і ийоаоіоїґ шаихяэюш od]j„ интсіх^ 

лно>Ш£ g  мо ‘jtredu Ххвігііо od]j„ HHmd^ Ляот£ g£ аэ ‘инівсія^

ППСЛ І р *10 І ’п ‘ірі *хо іє онїґиє TïiBdu ихвіто кочхшХоохо оїп ‘Xdoaojotf 

охонвїґ aowX ‘predu Лхвішо odu вахоавїґоноявє хошш іннвнояиазн А

хинниа дюо ххоошігвїґшонїґш оїґ KHHSHJKXHdu odu вннвхип ихваХт/Cdojj ‘% 'ç

‘lÏTBdH ихвігно чнвхиц £ iCiowouotr 

лжшвлятгАэнох вх ÂQoevdu Анйтхдоэн пнэКту квяинаїїівсін ихвавїґвц ‘Ll'Z

:нояшз̂£ні эодоЕ wox(podjj

h Ir



атїґкшо хиньиїґзїч (тхоонч ґк їґtoaotfXdx KOJKxodu) шоніїИїґоісїзії

I (AlOQOd ВН TlXKHHHdn ndn) OI04Hb'9d9U0n КННЗЇҐЗЯОСІІІ ИХИЬЭИ£Э9В£ ’6*9

HioiHModagosH sodsh 09B оноїшявн іїівгін ÀHodoxo 

odu ятхяв хиняихвжіон іокиа wHirradoxou кннвнояияэн яоіїшовня 

КЭВ1ГЕХЭ BIV9Bdx BhHHQOdHÖ ОЇПЯК ‘ХлїҐВІШЯ ÄIMOX /{ ИЛСШОІІОЇҐ TOIMIfBldsXBH

joao£BdoHtfo dwieod ихвалпшэ^е oaedu звїм KiïiBdxoTHiwïry '„Швсіїї 

AHodoxo odn„ HHred^ Хно в£ 5 *хэ ї£ онШ£ Ххомшоїґ XaocBdoHtfo 

ихв Хьвіши  ттэНеху  іхшол хиновіг  xoHÄxBd вє (і,шо) XiMOirindaxon 

‘tfiHBtfoxogod ини  £ mxtiHHgodHH вн кзиігвхо otn ‘їм всіх Ххїґвііи  ^ -g*9

:uontm9owoQ nuodotuQ

•(HOHiHXOxjdo вх itiBdn HHodoxo 

Є ІШВХХВ HWHeOHBdn-OHHHXBIAldOH TtlBdn HH0d0X0 £ ЯІЇШІХВф ИХИЮЦ£Э9В̂ ’8*9

'üiBdii HHodoxo чнвхип є aiHBido 

xn 0K>nr0dxH0M xodiaadaii HXBX̂uvfead Хілюяфс^ц виоїґш оїґ ихиїґоао)^ ’//9

Хїґвюіо шоаоїґвооп иь ияавхэ %z\ оїґ - хвяон/С 

хияи гїґїяп ояиігдооо і хилжва ояиігдооо а в оїґ idiivæd X üredu 

хенсжХ хияиігїїіят і хияжвя К Xxogod вє ияавдїґвн т ихвігиоїґ ихияонвхэд -9-9

•ЯідООВЕ ХИНЧІГСаКжїҐОЯІШН£ вх хиниик С̂хоихвє 

оіончігвХїґшиґГщ ЯІ900ВЄ хитні ‘Ллкїґоїізпо Хьвіґи  ихваоїнощїґє -

ЇИККІЇІВЗНЗІШОЯ т

иивхч ш ишїнїґшо йґшхв он^С хиаиігїґілш   XHhoioûiBdn ихв ХьэпЕэдве -

îtimdii ште оиХ

ІШИЯЖВЯ І ИИШЯИІҐЇҐЇЯІП £ Xxogod В£ ияхоХпїґш ШОЯХВЇҐОЇҐ ихвявїґвн -

e.Ç ЩИОЯХВІЇОЇҐ £ ОНШе TtlBdn хваонХ хи жв  

і хи иігїґї пі   Xxogod В£ ішзїґв у гов ин ії^и ихвігиоїґ ихв ошошїґє -

:ю к HHBXBX4irX£3d вє ‘ZÇ/ŸLZ ÿ

щ food Z00Z'90'9\ Щя итвсівд HidxoiHij/̂ Хлзнідв^ вхоиіг вх ‘d- £6'80‘10 

їґш zppö\r ищвсі ^ aïdxoïHij^ Ххзнідв)! иаонвхэоп otr онїґшопїґга tïiBdii

Ш\~Ш(ЖЛ ИМИЯИІГЇҐШШ І£ ЧЇІОШ XHhOgod ПЇІВХ09ХВ КННЗЇҐЗЯОсЬі ИХИЬ9ІІ£99В̂ *С'£

sy



жэяшэХщэодоЕ шонфойц

‘ХнОЕЭЭ ШОН<ШШОПЛШО ЇҐІХ ИИНЖЭ1 БН вх яохвьоп 

ИИНОВЬЭОНО ИХВаХы?И£ЭдВ£ т(но£зэ шончіггаоппшо Otr янзїшжшіїї 

ех кннвнїґвігдо ‘кннзігвио шхэиэ чхэшаохол nxirdiaadsii KHoadsa 

QZ oït oHhidoJji ’КННЭ1 В110 EX KHHBhTUoonojdsHS тхоио кннваХаолАкэдо 

энынхэх і HXHomd інчігваХжїї^зііои-оаонвіги гаьихшэхоио ихиїґоаойц *91 *9

•КНН9І 900П

оїґ aiHXHHoxdXj і чхкнвє otr чшїлш^и xHHdoxedogBif ‘HidoxHtrXB 

хинчігвьавн сіхоін охол odu оиіївжїофщ ихваХаохХювЕ Хгао фс^ц вх 

XxBdoxHsd хкннвіїрвє хинчігіпо вн Xxod олончігвьавн ÆïXBhou оїґ OHhidoJl̂ 'ÇV9

•todn HHodoxo £ атхлБ xnaoaBdn-OHaHXBJMdoH 

вх вахоавїґоно в£ лошш нкннвно иа вє ошосіхно  KHSid кннзйіиаїґш 

ккїґ (iriBdn HHodoxo чнвхш £ ижшофогїіі araHHaBxotradn) Ховь aiohogod 

хвжэго X Хаих в oJoao)*inii:^odii кннвьавн іннийокізи ихваХ оєшвлсІО 'М'9

'чноґґ HHhogod иин оп в£  к оюхвішо є чнзїґ HHhogod 

HHHShodo^o вн аізіинашМп HXHtfoasdan 'Æwo^odu мкннвїґои В£‘Xdoioiöd 

ихиіго £оіґ Зо 91+ эьжин XKHHaöiiradn X HdXxßdaimax кннзжинє i£Bd Л '£Г9

\тжэ№яу xvuitteodïïm я хвїіот хиьодоё vh lîivdu

и эп£эд т aoivÄ вннэжэхэдо ïHhHl/oidsn Hxnïïoaodu пошо  щнщйвхээху ‘£t‘9

*аоі\[/С хи вх ішнзшЛхіоіі ïEBd 

а тскннвїґон xi be HtfHado diaoaotf HXBadi£od oaBdn ихиьвдй^эп вх иї/нзао 

вх э^до Хнвхэ і Bïiraaoïradso аіочнтшго авн шгэпеэд яопА ошойшо  

oaBdn itiBdu HHodoxo £ ииїї їхвф ихвіївн кох нХн деитсЫо ‘тщзїґв у 

шшї/оігоа ÄHOHaHXBdsno а э оіїї ‘вниви шoн вжdэïґ HtfHsdo xBdoaoiotf g -ц-д

чшзїґв у xBintfsodtfm 

Я  оьэхив хинниґґзім: кннваХх зігішо  ихв Хьзиєздв£ вх ихгпо  ихкігрїид ‘01*9

vCMod і£оїґ ноша

дюо Хїґкіпо шоньиіґзім олоао £кйаодо oioHbidotn жо вх в ‘xïiBdii і вйомуС 

имииьзпеэдэн вх шмиаитґі ш є xsxogod вн хинкіїґвє ‘apmHaitmdn



'вяхоявїґо олвє аіо  иь Ob' о їґіяоііїґтя шмяхіїґ є 

/a g d (jii g d ХьаосІоїГєо-о аикіопо ‘Хйоош-о сіХхчігуСл в  lïmdn ихвішо 

Хїґ оф % £‘о мк ЭШНЭ1А1 о  Ххэхшоя Хи080)Шіізф0СЇи ихвяХяохвсйґїд ç i

•wooHdoxmoH 0Л0Н9ЖЇҐСІЗЯХВЄ еИХВІШ ГОНХІ90СІВЄ 

Хїґ оф хвжок s тшэйвяу яшлоя ХИНОВІШ HOHÄXBd В£ ЧНВХИІІ ХИЙОХХ9ОЦ 

-о чігшїюо кшюштсіиа кігїГ Хложшої? Хшігвкїзхвде тсвяи яйівсЬі ихвявїїв  >’£

*ЯТІЛВ XHfiOaBdll-OHHHIBJVdOH оїґ о їґшоШґга 

юисіохтоя я сио эжййэяхвЕ ‘ихвіш lOHxigod^e Хгґ оф хвжзї\г я 

Hxogod HXBX4KÀ£9d  яіґвхве я Аяээ я ojoxohqoooхт оїґ о їґшоиіґга Htradii 

Ххві ия ‘Mid в  Хіґвюго олояоїґвоои охо іїо otf idmeod я ‘KHHaneodotfeo 

в  шоиь Xpvoxя Клоиоиоїґ XH4ireid9XBP\[ ішаїґв у  вяи яШвсіл ихшеїґед £*£

:v mm9 w ç nu d wj

-pvdii ихвіг о Хїґ оф хъжзп я ((Ххшоо od^“ и геёл^ &юяв£

/,5'хо оїГ о іґшоиїгш Хї/вюю олояогґюоіі оіо і/о оїґ tdmeod я яілєк.яодо 

хи оджАїго к  в олия sHoxeßde ‘oiïmdn л  шмХэ вє XirodojBHHH 

AHomodj Ximidotn ішзїґвяу квли аlïredu іми ьишвігоп шшъйщ\ 'Z'L

•ілюяхоявїїЬ ояве шт и  

тэьедйэёэп [uiiwd&j шчхгвїйоо їшзїґеиу гсвли я|ї^п ихвяХьзпеэ9В£ 'у^

.'кэчшэбщэодое mhüdtuDinihrçy

iiwafcteæy мвминатвйн iixuedBJ інчіґшїіоз */ trtÇEOj

•itiBdn HHodoxo

e oiirodxHOH шо яох'шмосй KHHSïraaodii ихвяКьзіі£99В£ ‘ійвdu HHodoxo 

E ВЯХОЯВЇҐОНОЯВЕ NKHHBPVÏidxOÏÏ B£ T̂XOdXHOM ИХВЯОІНОЩЇГ£ 'itlBdïI HHOdOXO 

Є XT90d КННННОМИЯ HXBaOÏIfOdXHO* TtIBdn HHodoxo £ KïSK^OdlJ ПЭШО}[ -g |*9 

'ИЯЭНЕЭд ИЯ1НХЭХ I Xx̂KdOHEOd ОХОЧНїПІ̂хХ а IffîflBdn ‘ЙНІІШИЇІОИЇҐ

ipaorrXdx HWBHHHfliïiBdu WKHHBmïdxotf be qirodxHOM ихвяоі оиїїґ^ y Г 9



чшэйвяу я nxogod

lOhaodotfso-oHaHxdoiio вх joaooBw-oHdtoifXx сяннзїґзаосіи ихкийиэ >Г£ 

■*ингв<ЬіаияХвн і ихіаоо атлиннШ^сІи ижшофосіїї пґгсетн сіо

юновігдо юячоашя]^ і тшзїґвну ихтоя В£ ^влинатїівсіїї одшэШихвеэн 

оняігвіїіоо тяілдивн илсжоиоїґ ioircirBidaxBH шнвїґвн а ихкисіиз '£Г 

•tfoidsu иінхш Аішаїґеяу аршнаїїшіп 

иохіїг KHHSimodoE'æ wBdiodii itöBqifBod кігїГ атхшох оіннаїгіїґиа ихкисІп^ 'ZYL

•Xjowouotf Xaoasdn

Хнаохтояеэд лнїпяоиїґш ияігшофс^ц мвнэиъ ихвавїґвн ‘KHHBaKxBdxo

ОХОНЧІГВШОО ‘їШЗЇҐВЯу ЯІЯИНЯІітЇИ ЩШЭЬЭИ£ЭдВ£ ШОНИЮНЭП

‘aBdii xmotrÂdx оіїоїп Hxogod юн<швяошок4єоd onïiBSïHBjdo ихиьэи£эдв£ \\ч

•aiÄHHaiti^dn кігїґ илчши шохХдоп-ончігвіГіоз 

т laoiTÄdx жжхоявїґонояве одшниь ц оикнякіоп гаояхвїґоїґ ихваошяонвхоя 

тшзіївяу аіхгаоя хинзвіш яонХхвгі в£ ÆLBdoxxsd ихвяХїґнзішяз^ 'огі

мэчгмэАщэодое ттфоёц

•Ätrvimo аюяоїґвоои idiwæd я

КННВяХяіІГ ВН AJOÏMOLIOll' ÆH4ITBïd9XBïM ИХВаВІЇВН OHhïdOÏII £ИШ Я HXBaCHtlßdu

чхснлжаоїк^и вх ішзїґвяу я чхоїніпігвяш HifBHHdxo тнк ‘квяиня iliBdjj ’fri

•tfoidsii иияошїє-очннюо a Hiogod o * т Æ»od олончігвьявн шоаон

ОЇҐ ХЯЯОХОІЇҐШ ‘іШЗЇҐВЯу И£Вд ЮНЯІГВ^ЗХВК-ОНЯІГВЬЯВН KHHBWHdxX вн

ихтоя тнхзжїґсядвєон ихвяХяошкіцо ‘ияхвїґия rarodBtfoiioai ‘кннвяляхвхэХ 

‘anгдэя ‘кннвнїґвігдо кннвдїґисіїї вн атхшоя шшэжШд іхоонхХоїґш Hd]j *37,

‘lïredu ихвішо

лїгноф хвжзїм X ілгоахоавїґоноявє нинниь £ онїгііе Xjowouotf iteireidöXBw 

ихмгоґия (ихіїґ ‘иячхвд ‘внижМґ ‘яшоїгон) ішзїґвяу вяиняйі^п • 

aihHtrod хиятеиігд ixdowo Чшзїґвяу BHHHaiïiBdu udawo Хяїґвііия а 'L'L

‘іхоонхвіґезйвсіп ихвсіїя юаоэвьких 

є KHHBaXxBdxo шончігвіїюо Хї/ноф кннзігіїЛґ шаїїзш esdsh кннвяХяш 

вн яоатхХп хияшчігш кннвїГвн оїґоїп чнвхин ошндппсЬш HXKHdiiQ *9^



ихшХхнесІш ‘Хмолфосіи  їґвюїо ої  минвсідо ‘ішзїґвяв шяинаїїі^ц -//g

•ихвіш ЮНХ190СІБС квннзж^здє щ ‘яхкнвє KHHSfaaodn 

ХЭВЬ. ЖЮЇХКНИЗ В£ ‘OBh Hlïhogod X aiHBxdo хиніґшопїґш кннвїґювє 

ихваХіПнїїш oaBdn ихвавїґвн aiHBxdo XHHOXEii^odu XHHdogna їмвнзігь *9*g

•ихвігн iOHXigodB£ ихвшшя 

кігош mtr Hdx вє жш ‘эпннещ эн ихшгн joHXigodBS итсХэ їґш о/о I rdmeod 

X иуюэня taoxirp^odii гачонзігь nïiBCTHBxdo roaoxifiHO$odH aoH^xBd 

вн HXBaXaoxBdsdsn вх iraira^odu имвнзігь э іяк ‘apiHHaifrBdu ихвіги 

toHxigodBs: щ ихваХімигїхА онхвішосзд і онькошойї ішзїґвяу ndaxifBJxXg *çg

•Hxircm^odn ахоїнзігкій XhxÆlbxo А
KHHBhAdxH яв iHSHTiiæd ихХд чхХжон оїп ‘щїґ хияк-чїґАд їґш коихваХшісІх^ *̂*g

*Hmm:>$odH apïHHaBxottedii 

aiHBjdo xHhl/Bdoir вх xnhogod ‘щодооя хинщїівхозхв Світло оїґ ихиїґоад *£-g

■EltlBSIHBXdo B90MI Шoфodu 

3Äao£iHBjdo так. ‘арґохвЕ кннзїґзяосіи ккїґ иігвє юаохяу вннзїшш^н 

жоявх в ‘xdonoHBdx ихвігтїґия хвяїґвниа хинїґіхдозн ^ '(«іхоончігкіїґ

HXHBdBj вх B9Bdn інхі ‘ияіґшо тниюэфоёи odjj» иншсЬї^ Хнолв£ ор 

хз) атхлв хиняихвжіон хинвїґ євд оїґ вх нхшон юнногіхяаігз оїґ шшАхооїґ 

‘тСяев^є иїчвдоовє ‘ккньдаіидМи ЧнэШшиёп cwoHodoxo ‘шшнэшдяэо 

‘imkhhôitbho ихваХьзнєздвє ‘охох widxQ ‘XHORsd вх кннваХаолХігодо 

xi ихваошощїґє ‘*нт вх HdoxôurcoM TĤiTBHOodoH ‘Хлшхэх Хшивяопноя 

Чл£к4а£ идоовє ‘rirgaw ‘кннзґшшкіііKHHBaXxoHdôi энхвшюеэд X ихвавїґвн 

‘видное *ішзїґвяу aiMHHsxrmdn nüBEiHBjdo toaoxirii^odu їхооняіґвііґ

юнхлхвхо кігїґ ияонХ HXBaoïdoaxo eHHjredx£ ЦН£)ї $pz чоOb' онШаопїґід -£-g

*инш<Ьі£

тсоахоявїґоноявє iHOhBgtfsdan ‘ингесінд ияХвн і ихшоо spmHaitredu 

iDJiriHo^odH іхоончіґкіїґ nxHBdBJ вх вавсін пшїґвяу а ихиьзоєздв^ j*g

:кэчшэ&и69одо£ mfivduiomtwçy

IIÏlE£IHBjdo ІОЯОХІҐШЗФОСІІІ ІХЗОНЧІ КІЇҐ IIXHßdBJ blÇCOJ



атїґохвє хинЯшоііїґш кххижа 

(мохам є ішзїґвму а илігщофо<1п іхоончігктї  aBdii вх щжъйъл кннэпШои

ихлвф odii ияЛш ї ихтаэо илігшофосїп шшвєшшгіо Хнові^о ихваХжїофні > 8

*хвїґАо вх xBdoiio хиаоїґМі он хвюшоя a aidoiio 

хиаог/Xdx xi TfKifjEod Hdu илкіїюфойп ашзігь apsdsxm ишгшэфойц 

йшHBJdo инин^одиа кнноїттоїїдсіи ияихявсіи отнзсіитон ихкигїіі;} £ї’8

•вахзавїґоноявє oxoaotfXdx шонниь 

mHHmndioïtbeопюйшоя кннаь&НЕздвє оюхзім є tiiBdii шэШхэцэщ 

оюнйю^зі/ £ и>ш1иэфойи atHBjdo хиМориа cuïrediiaïiiD ихиїГаівіген 'ZY%

•шихяэшя XwoaotfÄdx

a o<mtfed9ooii£99 ‘Ххоихве хі жїоф г яіїґохзи жоявх в ‘apiimatïiBdii

HTXHBdBJ вх aBdn хи оїШх оїґойї Äiogod лняігв сннокĉod HXHtfoaodu -ц-g

*вахзавїґоноявє ojoaoïzÆdx їшзїґвну 

a KHHBradxotf ‘xïiBdn ихвіґпо ‘ниооніїга xnaoïïXdx чнвхии є аіхнзтсХяоїґ 

хинаихвжїон опіґ а шшнэйэаа миновюоао В£ онюсіхноя аіоячоїґтснії 

oiitiBSTHBxdo вн Ахэхшоя OJoaoлящoфodц Xxogod ихваХаоїмікІиз 0 8

:кдчшэб£ик9одо£ wowpodjj

*X>itfKdoii£od ojoaoüÄdx 0J04HimdxÄHa BirnaBdjj вх ojo<ïh ой1 кннэнаопог/ 

і инш£ вх тшзїґеяу xÆlbxq нохэхшол миаожщофосіп є ихваХжїґоає^ *5'g

■ішоїґвяу ашинатвгїіі apsdoxm 

хиньшонолэ-ончхгвШоо кочхоїоохо оШ 'аіхнзрм^ноїг хинаихвжїон 

хэшеахэхшоя шoaoжIIюфodu bjmoï/ш Ob' ихиіїоаоїґ онэвьэоаэ g'g

\и*івяіфіішяя xi оїннайіиаїгш 

‘Хаихяв вх aidtfB» xиaoжтпэфodи оіннвьавн HXKHdû •«іхоончігктїґ 

HXHBdBj вх BaBdn хі ‘ияігшо інигозфосЬі odjj» инівсія^ Хнояв£

\ іххвхо оїґ онїґхаоїйґш янэжваонаои хі кннзнощїґє кійї тхоояиігжоя



тСішо ÂHhHtfиски Хаоявніїо ахошн і Hidox^ si тонжоя A

кэч101ъл0эд£ іяк ‘xEXHHdiradn хоаїґ Ä иинвоиїйґш draaiotf иинзиілзїго^

•(«иїГоіа і Hdoaojoïr інаихязігоя odjj» ищвсЬі^ 

лно>іВ£ g} мз) ноахоавїґонохвЕ минниь ХнэьвдЕ^эп ‘чхошяігвїґшоїйґтя 

4LAO0H HHodoxo tfyi чнвЕі^аодоє вннвнолиаэн і кнштМш V£ '{j§

•ноахоавїґоноявє ишнниь г онйиє 

іхоошігвїґшоніЛа юнаих^хоїншїґв вх ю^вщішиїїоиії оїґ ихшХхкхМп 

Xdoaojotf охонаихяэиш охонвїґ шнвнолиазн одв iHHsmXdon а хинниа 

opQ ‘/Cdoaojoïr олонаихяэкоя декннвнояиа в£ «nrodxHOH ихваошощїґ£ g ß

•дооахоавїґонот птшь. є онШхе imxaBtfKifJEod diiio (Ххятігфноя)

Xd ou з oxoaotfXdx охон ихяэюш нтїґвяу   кннзняини  Хяїґвиия & ç*6

*жжхоавїґонояв£ їминни   є онїґ ле кочхэХш^иа

В ЯВ dll 0 ‘ОХХНХ ООЇҐ ЭН НЇҐОІ£ OÏIIXJf *НТЖІ9Х ИИЭЭНЖИХ“£ X Jÿ)I on кюшоя

Bhogod 3BtrKKjeod кннвхии Hidoxo іє шзгнїґо aoivX вннвнояиаэы ised ^ >’6

‘кннэнХоХхт

оїїоШ атїґохв£ хиаошмїзх ихваижа вх иниьигїи ихкігакиа кннвнохиа шои 

олонэвьэоаээн иь вннвнояиаэн i£Bd ^ чшзїґвяу sïirtffëodtftii хгоХ вжйґіа 

оїґ ихиїґоаоїґ Xdoaoxorr оіонаихяаігоя шнтюшя ïtix odn тїівп<Іофщ

Xdoaoioїґ оюнаихязігоя кннвнояиа іґіх odn Awo^odjj вх BdoxHoj 

хшє ихваХаохХігов£ Хаихязігоя ojosotrXdx иїхн^афнол вн Htd вн £Bd ниїґо Т'6 

'iModoaoJotf в£ 4HBEKva090£ хинімзвєа кннвнояиа їґрс ихваХєіігвнв 

хилк вн ‘Hidoxo хоаїґ r tdxoÂ£ HXHtfoaodii Æïodam вн £Bd жш omtfid ajj *£’6 

•rtiBdn ÄHodoxo і Ххвішо ‘иаоМ ‘ampmairredu эХхвхэ qxoiÄmduou 

эн инш£ m otnm і ‘mrvifxA шои оШ ‘Hidoxo ходо і trois щнїмзвш 

ndii эти їх ихиэона пїґ охои Xmndsx wojKxodn /̂>ї оїґ кннзнаопоїг і инш£  ß
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•JAIVHIf araHHaitiBdu Хкояфосіїї шоігол й‘Ц*>1 hHao>idej/\[*£
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-9103 ш pMVHLf ^doaojotf олонаихяэио^ оюяон Ххязосіи имаохохїґш т\{
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аіиїґ i~ç кїіош ojohogod и ґгехозхе aixexgif/fesd їґга онжзігеє
(хвясжХ хияиігїґіяпі і хияжвя X /Cxogod v.z) яинхідо^ -9g 

trratfç- %№OB'SZ
ягаїґ ç - XHedogçir иипк1ехэ 'VC

аікїї і - ж&Гэфия лгахэх ‘ Єс

аінїґ і - ийїґзфізя сізнзжщ 'ZZ

аінїґ ç - їґояоіпй'-їг

шнїі ç - уСшїйґїя олончішнябн хоіішішпз *Q£

Я1НЇҐ Ç - Кі ІЇҐЇЇШ ОЛОНЧІШЬЯШ  ЇЗНЗЖЩ ’61

яінії ç - сяэъАпяіїґноф KBJidsgs ‘шэеХи ьвяХіїіяіЗ£ 

яшії ç - Хяіхгїв ьбяХїґ ятз ̂-/д

ятійґ ç - -шівігаїтнвя ьвяЛЙгав£ -g і
яінїґ ç - фздЗхопгдід ‘йвлэхоцгдтд ‘ияэхошдтд doxHsdn]^ ' ç 

sïHtr ç - щя йгарсеф ‘(щд) иїіешіофщ вх внхйинетйґия Х гМґїяяиня гвь.ен 'И

я інїґ і -- Хівнвязїґ ЙЭЫЭПОИЙ* * £ І

яшїґ ç - dobxsnoHff ’її
ят'яіг і - ХяхижохсШ хнвїґнзко)! * [ 

яij.it" і - хчігАономои(ІО{ 01

ЯШЇ  £ - Хігййґш 0j0x40dßt"0n00j ЯШІЧІ ВЬЩ *6

яінїґ і - “ПОІ N03 daradsiio

‘ЇЮІ dэнэжнI XïlOl) ÂdxHsti олончігеяошоиьдо-онщїгеж офні яинчігбьдзн. •$ 

яініг і - £ДОЯ хоіігешопо HiiHtfiaodn ‘(£РЧЯ) яш;к(я£ хинїґогівнжш Алії їґтя яиняїшь^н ' L

яінїґ і - АіґМ їя охончігсьяші яиняігшшн '9

яінї  і - ^doxHsd яиньшоц ■£

яшїґ і - хэдоонояэ ^эхишхХд ‘edsximxx/Cg охоняоігол яинпХхэее ‘dgxirexxÄg ииняоіго{ 'р

яінїґ і ~ aidïïra Хігїйґія ихоіішШзпо і aidïT^x Хшіґїґія яиняхтекод '£

ятнїї і - гізнзжнт ииняоігох ■£

яшґг ^ - (ижіон TOHhid £/{ эптнэи HOJKogo

тннэжтзхншвн ÄwoHhiJOJ^trsn äwohskeh Hdn) АхэхчюОгоф шзяэ^ ' I
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лаихязігоя ojoaotfXdx иґінагізфном ш иихкниийц 

9ХПЭХ0И1\‘ ІШдїҐБХВ юнчігвног івн ЮМЧЭЯШЧ]̂ 

/Cdoaojot" олоняихязіго>і of z ôjyf ^oiBïïo't/



гошвсін odn
8ІН0ЯВ£ PVOO>T9Ï/O}j XHHQIiBgïfodSII ‘XK0O ШПНІ ВХ хкао ХИНЩЭЭфс^Ц ОЇҐ IIH3dn - 
їснїґїґоігон оюячэхнэ  Ххэ е лходod Хньихокіхші вх Хнаохиа Хнаихяв вє nïvsdu - 

ївннвнояия энэшк xi і ашєкса090 хюао off кннзігавхо зннтігиХо væ imsdii - 
ївахїшна^зя «mahXdotf хиниігжва оаигдоэо вннвнояиа в£ imddii -

їшрнззз вн notioxKU 09В aratmaifredix 
иквхвїґ ирминиэкшсн є Схєк6яє X oiïredn Хнниш/Сэ г ошхшохаоїґ вє imsdn -

їинзїґвхв ШЮНЧІ КЇЇҐ
ні і 'HŒ4od̂troiiDOJ-OH0HXBdxoTHiwtrB ‘щаоонвніф^інинавїґин ‘шыЗоях 

‘щаояЛвн ‘щдошзьавн A nxogod aixBxairXrad хияооиа кннзнхкооїґ в£ nwddii - 
:кннвяопг£шихэ ojomifBidaxBw вх вннвяшшэйп Хїґноф кннвхэМояид •£

'іЛїїооп
ХИНХВІШ КННВЇҐВН ІҐШ XHHBWHdxO ШХТТІОЯ £ ИХВІШ I0HXÏ90dB£ лїґноф КШОНОЯЭ -

" Ахзжїгого іґш xHHBMHdxo ашпоя £ ихвіги pHxigodBE Хїґноф шнонояз -
:их^9 9жоім кннваоїшСнихо 

ojoH4in3idoxBïM вх HiHsdn Ххвішш вн аіхтоя кннваХі^оф ноіг^зж^ yz
гкинвяонгАгаихэ ojOHsirBidaxBWt вх кннвяоідозгїіі Хї/ноф нннвяХмїгїоф 4

уСх9жїґсн9 охокавжйзїґ аііґноф охоечігшПзио вх охончігедвє itradu 
Ххвшю вн шхптоя ттонолэ .MOHKxBd вє KoaxaoidoaxX кннвасншзсін їґноф £■}

•Xaatiodu
ojOÂqodBïroiJooj-OHanxBdxDiHmïfB і охонаохиа-ончішьавн вяиновьК олонжоя 
ляоэна олохоидоэо ияніїїо шоноо вн ottmdu вє ихвкпо ліхиїїниаи xüreqireôd 
Kirtr ‘üredn хвхвхяіґлєзгі хиаэйнш Лвяиняіґгвсїи олонжоя іхоонзігавмтвє 
ЮХОИ9000 кннзїпиаїґш ‘Хігвнозгізп олоячс^вїїоизол оняихвйхо шшїї 
‘оіонжрмоиоїї-ошішьевн ‘охоячіївїґвігяиа Хігвїїінзхоп oxohdoax 
вннвхэ^ояиа иэонаихяэфэ кннзтпиаї/ш ‘аіхнзїґХхо ияаохохіїш юнирэфоён 
вх кннвьавн іхоояк кннзїшшїґш ‘иизїґвяв apiHHaiïiBdn тхоонзігавяШвє 
TOĤITBldsXBIM КННЭНИЭОК OÎOX9ÏM' £ K04X3^<ÜBaodnS КННЭЖОКОЦ Z' I

ХМУНІ  ^doaojoiï оловнихязігом вх‘ішзїґвяв 
ХхХхвхо4 пп£Х S/H’*10 швхоїґш вн оніґшоїіїґш OHöirgodEod кннэжохгон энв^' у 

:кннэжоичш інчігвлв£ 4

яіминяійвсіи
кннеаонг^ихэ энчге^эхвга вх кннвяоншэйц іґноф odu кннэжоичщ
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ЭН ЇҐОІСІЗП ИИНЇҐШОПЇҐШ В£ ИШ9СІІІ ВХВІШИЯ BHHOHJKXO OJOHdBI 
woJKiodn жо вх в ‘(ихвіги ioHxigodB£ кннэжэйэде £эд itixoÄiitfm . 

HiHbidotn ‘гхоонхвїґєоґівсїнон и оовьїмихисЬі) rxogod вн тхоонхХоїґі  эвь
'ЇШ9ІҐВЯВ ІХООНЧІГКІЇҐ И|  t л •

-ОНЯИХВСІХОШШЇҐВ ЕХ ИТНЬИЇҐОХЗїМ-ОЯОлХш ‘ЩН«ЇІГВІіЯВН X Кї
рюои  В£ кочхиіґо осйі иїівсіхоїншїґв я їнявхоїґзсііі кннв сншзсїц

•ИНЇІГШІЇІОИЇҐ TOflOt'kdx вх ктоявнолия вннвшїДшїґ 
їчнвхии xHHôdB 'oziooj т хинынхэх хинїґвігяо шнэппЗия А ш

Э®
XHHEtd KHH9troaodn эвь їґш жо вх в ‘xBidoxBdogBir ‘xradaxoirew
Я КННЭЬЭИЕЭдВ£ЭХХИЖ ї Ttredn HHOdoXO ІШЯВсЬі КННВШїСІХОЇҐ

îtfKdouo ‘чігз їїґХд ‘Мвхнэ щ ‘і 
XxHowed ‘xigod хи июкв  о иігдооо ішзіґвлв  ршн іїівсйі иїчвігиовнн 

ЇПІІВХНЗГОКЯОЇҐ ЮНХІЯЄ КННВЇҐВЮГО ШОНОШГ ВХ OJOHC
ївннвь вн итдоовє ининынхэх ‘oiodXxBdaLiir оюнчігвь вн ‘иигві 

шшньийохэк ишїнїґтхдоон Xosïiodn (хіончігвь вн кннзьзшздвє
:шшнв ХхвсК £ кочхиїЛ

XiTBHoodaii ojohOïXHOJyÇirogo вх шонжшопоїґ-ончігвь вн кннв опнэсЕц
•иншпийоиіґ ïoaofe'Xdx вх юь вно и  вннвшіЛіоїґ эда

‘losnodu ХїГОНЧЇГВІїЯВН Я ИТХ01Г0НХЭХ ХШХЇЯОН вннвхош » « « •
ї швк
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