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ה 1ב~בוהסעדה~ג!1.שעהתבסטסי.במררהדשאובrדr
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,<,1 7מ !JV1J 7•),.17 llשנטע iכד•ןשווהכףס  -ישמח
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במעצ 1-00 ,יוומ,רכי:נתתע,יעת1נםי,מניזנםיונאrןקצדנ ,ת
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s •~ BONדס,LONGCl-lo\M' ,uייי~:יתוטI( , Cl!OCl(ER ,aזJKV1ז
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ו111 1ת .רדםתה  rruעומחואדבךךודוחם n ,ם:גות.
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\/Fי הךן IlJהmממיוו1צ 11ת  1ח1חתL!.1007 IIl'J ll1 .
י:גסב• !Jב,lע (&'" [ ' חגת .D'l iנתין מmש מבJ irי nJ' Dה
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~ .מרצו•ומשר ובו.םי
רצטנ•בברJ ][ ,ן,תמ:ס,יD
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w 1חת1תת mר•ןמימאבעצת1ררנ,סיטעד 1 400י1
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