
 נלא - 119 -סת'ק

 bnp. מג6 ת6ןטת"ק
 סעולס. 0קון תפניטתקה"ע
 5מריס. פל קנין תמסעססתקסףא
 מ3רו. על ק3'ן ממסעסטו~קש"ח
 ר3ס. חהוס תיטת"ר
 ניק5. תמרמיססרט-'נ
 סכחס, תחוך סגועה, תחוךטת"ש

 תחן סג5ק, ת0וך סהמס,1)0וך
סכר.

 36ר0ס סל תחלהידיוסתשא"א
36יכ1.
 ליס3ע. 'כול ס6ינו ע0וךסתשאי"ל
 )'ס3ע יכול ס5ינז עחיןטתשאיל*ם
תם)ס.
 גלדס. סכלח הסןטתש"ב
 תמוך מע'ד, - 0עני0 - תנילסטת'ת

 חוג0. עמן מוכס,ח)עוד

 גוקח, נון, נסר, גגי6, נ5תר,נ'
 גפס, גפער, נעתן, גמל,גיף,

 נ0.ג. גר6ה, לל, גקודו0,גק03,
 6לס'ס, :3'6 5תס, ג' ג55דוגיינ"א

 גוכל 36יסו, )37 6חרוניס,ננ'6יס
 6סכמ, נוקח 6חרי)6, נוקמ0766,
 6רגיה נחל 6'סן, נחל rotoShנויר
Sb),גיחוס 6גו0, )חלמ 6סכול 

~o'isbנקונ 5מומי, נכר 
 6פיס, גפיל0 6ל'תלך, געס6חיר,
 6כל, גסך otoib. גר 6חד,גר

 6י. ג0'3 6נריס, נחוח o~h,גסת0
 3'ה. (IHb נקדסי ג6דלנא"כ
 ~Shan. 3'ח 5ער נ6תןנאביי
 עולתו. 3ימ 6ל גפעלנאכ"ע
 11. גס יים נמומנאמז

 סעג'ן, 6ל ת61 6הנ0ו, ג6תןנא"ה
 0עעס. 16ת01ג3'6י
 ה63ור. 6ל ג63נאה"ב
 )ח6ר תעל הטת.ס 6ל גקר5:אה"ט

לת'חה(.
 ומקו7ס. נ5סנאויח
 6חח-. נקוגנא"ח
 לג. חקר 6סח (qhנאח"ל
  ג5עה5)ו"הן.נאם"ז
 יטר6ל. Oh גוקם2א"י

 כ6ן. ג5תו:א'כ
 5פוניס. גללנא"ט
 עתע. Sh ג5סףנא"ע
 סען. קרמ 5יפס גמסנאק"ה
 סלומס. 6ילס נפחלינא"ש
 תסל1. ס6נלנו 6)ס'ט גנרןנאש"ט
 נונע 3יח, י6חן 3קיפ י5ירנ"ב

 כו7ע 3יחודס, כודע3עדוח,
 3ית, גיח נ6לן, גוחגגסערס,

 גיי13יערי 3כסף, נחססגמלחגנית'ן,
 )ערה 53יוי גכ0נ 3יוס,גכמ3

 3גי, גלחוגי נקיק, געסס03ולס,
  לפו  לירו, גסתמו געיגי,גר5ה

 63סר, כחנה63מרת,
 53גןי )והנ 76סי 3ני )גע'נכ"א

 ln)Sb. 3ןגחונ'6
 0עולס. 5וווום ג3י6ינבאה"ע
 חנוח. 6להיס 1:3 גפסינבא"ת
 גנן. נסת0ו נוריון, 3ן נקייהוןנביג

 נהחלוגן[. ח)וח 6לה,ס נגן גסהתונבנא"ת
 3ננ;' גטתמו תנומחה, נגן )סתמונכנ"ט

תרוי.ס.
  עין. גגן )סתתונכנ"ע
 7פת. ג'גה נלח 73גר1, נה.סנכ"ד
 3נן גפט 0קויס, געול גכ;סנכ"ה

 המייס. 53לור גפטו50לסיס,



 נהלל - אש -נמהן

 'גרך. 3מ"1 גססו 3'סויה, נייענכ"י
 3עונ גפסו 6תן, יי 3גן נפסונכי"א
 6ון.'ירס
 קת6. 3יחודס נירענכי"ק
 נכקף. גחפה כנוי, 13 יוהגנב"כ
 יוס. 3כ5 גיוןנבכ"י
 )63יס. 3חוך DDJ'נ:"ל
 3ניעין נחלח וו5ריס, 3לי גחלסנב"ם

ת5וס.
 יעיו, 3ע3חל יעטלנבמ"י
 גק. 3מוך )ק כ3'6, 3ן נלי6..נכ"נ
 . 3קיק. געססנב'יס

 .3גן נסתחו. עולס, נרלך נמני:ב"ע

 סמי'ס. 53רול )פסיגבצה-ח
 גקוד r?DJ קגה, נן נמוגיהנב"ק

ק7וסיס.
 .. טינ. ,3סס נמטרנכש"ש

 תע5ס. סל ניסינס גחנקסנבש"ם
 גחן מחלוכן, סיי 553 נמסונבש"ת
 חנון. סהי56גן
 3גן נפטו מניג6, 3יה71ס גודענב"ת

 מתי7; 3וער גרוח:ומ,
 rlh. "רע ו,רעו ת5'ן 3עונ גפסינכועי"א
 גק. '3תוך נקנבת"נ
 גייגרעס5י נופו, גוק' נתר6, גוקחנ"נ

 נ7ול.)ק
 י'נו. נגהרננ"ד

 כ33ח ,חו7ל דורס' גנור נ6נ:ד.כ'ש
סהרס.

 ח'. גן  גו"1גל'ה

 ס7ין, נגתלננה"ר
 הטנע. כנ7ננה*פ
 סס. סיס גדו5 נקנגה*ש
 61ח5וג גנעיסנעא"ה
 obnl. נגי7גנו"מ
 טעס. נניגמגנ"פ
 יייס. גני3גני-ד
 טעס. גני)חנגתש
 תל6כהו. גגמרחנמם
 ת65כחו, נגתרסגנם"ל
 לע6יס עגקיס נ3יריס געי5יס ר"עננ"ע

עת5ק'ס.
 7ס, נ7ח ייין, נדון רינו, ננתלנ"ד

 גמלת ילח, גוע) 7כקיפ6,גסת6
 )6515 יוי, נפס יו7י, נכייוד,

 יעח. גו6ס7נור6,
 6תח. ד3ל' גכליןנד"א
 יסר6ל. 37'מ ג6תן ניקורין, נ7כחנרב"י
 לוין. 3פני 7לח גועלנרכ"ל

 . די7ן. גיין נד"ד,

 נחת" המטיח', יוטיס נ6לתתינך'ה
 ה6פת6גונ717
 תטונ. המשחי יותיס נ56עח'נרה"ם
 ונשג 7ונ6 נמזח ו6ניסו, מננדז"א

 6יחמ6..
 תקייס. נ6ה 7תט.61.ן ג6ח ואניסנ"ד
 וקגי. 7ויי גכינדו"ז
 וג37וח. כירשנרונ"ד
 תח'יס. ונ6מ דורע נ6ס ונ"מנ*ד
 וקני. 7ויי גכד וסי מיןנד"ז
 חירק. 7גט ינ'גסנר"ח
 יגריך גמח toSDWI יינו גח63רנד'ל

5סיעיריס.
 תמיס. גדסקנרם"ח
 י)ור6. ג5י65נד"נ
 6מח6. )ח'3 7לג6 נחותנדנ"א
 ק5וח. יעחן נסיסגרע"ק
-נדפ"ם  ה"לש ג7סק נדפמ"ח 
 5טל. גינחנר"צ
 י1עי. %7'7 כר6חנדצ"ל
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 נדי -
 קעולס, ;673 הקרוסיס, גני5יסנ"ה

 גוקח5 סיתנו, גוחס ס7ין,ננתר
,n~filo5חפ ס5ת3יוג, ניסח; 
 rflo~u, סת7י, גמוססק7וויגי,
 סכי, נתי קתחנר, ;נ7גייסי"),
 געילח סת'ס, נקוך החן,נקוך

 ק סת15וסס, נעוססקג7ל,
 סכקף, גקודוח סוי, נלחסחתס,

 (onP סוחרס, נסחטסגלסנ7לס,
 ס5לנל', נח6יסיחולס,

 ה5לס'ת. ;פסנדיא
ס3נלי. גקוי סנסתיח, גסס סנסוו, גחלנה,ב
 h~nlo. גוקחנה"ג
 נקיי  ירנויי נייל יי;ור, נסלנהיד

סיעח.
 7כקופhno) .5נהד'כ
 סירן נסחלי יסיוו, ס(תן מלנהץ "נהדכ"ם
ייע(על.
 ססלס. גסוו5נהוה"ש
 ול6ג157. ס5ת3ורג גוקחנההל
 h~itw. נסור5:החמ
 עיל5ח. נתת5גהו"ע
 קית5ס. נסור6נהו"ק
 סלס. גהוג6נהו"ש
 חח5ס. גסור5נהו,ת
 סמתס,גפס חחיולח, געסנה"ח

 נמינ סחתס, נז סחכ%ס,גפס
החייס.

 הטנעית. געס חטנע, נג7נה"ט
 יקוד. סו7 נלמנה"י
 מקסיס. 'וס ספקמ גיע)נהי"ח
 תלקיח. .קוד סו7 גלמנהי"ם
 קדוס. י'ן סנדלס גרנההק
 סכקף. נק171חנה"כ
 סלגלר. גחוסנה"ל
 סתסעע, גחי3וח חתיסי גקיךנה"ם

 יכקופ5. גסת5נהמך"כ
 סגחסמ, גססנריג

 סקגיל, יעייתגה'ס
 סעיפ, ג5יווגח"ע

 יעיק סעלפי נ3ל"
סעתוניח.

 הקיוטט, ntSIS'1ת6), קי"9- חכסן גחתן סקדפ מינה"ק
 (b'V תייס, געפי סרנ, ;ייג:ה"ר

סרגניס.
 סרנ6,גסור ססלסי גסור6נה"ש

 נחי3וח סססליש גפפנסיסלוס,
ססלוס.

 גינ '~lo1S גניי וי6יל, ג6ולנ"ו
 נסנליכדכס, וילך, נלניסונק3ר, גיטי tDWtll נעקס61ניסו6,

 ניקמ. גוכח,נו'
 261יי' גגנקו t~'g'b וחרל נג(סנו-א

 ?ne1 6חל, נוקח tblnuhlגדג
,7)bDppb,גועס6ליילך. גוקח6סכמ 

 יסי6ל. ph נוקמטא"י
 2יסוזס'נודע 3עייח, נונעט"ב

 ו2פתיס, גי 3עללין,נוקח
 3יסודס. גודענוב"י
 tbnp 3יסודס נויענוב"ק
 חגיג6." *נוב"ת
 נתר5. גוקמ וגנעין, גוגגינ
 נסעריס. טיע ניסו7ס, גי7עער"ב
 וסוי, נלח trho(,, וילך גיניסנהה
 סייוסלת'. נוקחסגוה"י
 חתסיס. ;וסחנוה*ט
 וויען. גוסמניו
 ווקן. גער tor גיקמנו"ו
 וחנס, ג3יןנהח
 3ר6ס. חיק גוטלעח"ב
 גייר'קין.נוש,
 גוקל טעסי ניחן וטוסטי גנלסנהיש

 ,qg. גסיס ועעת.ס, גקורוחוענן6,
 עעס טמן ליניייי עעס ;וקןנוק"ל

(oap~לסנח. טעס גוחו 

גושל."
=  )פנס. טעס ניחן גוטלפ"ג 
 לס2ח, עעס )וחןנושל"ש
 יקןי גוקמנ-י



 נחמצרי %י.- -נרט
 וכ)ור, )נ5 וכמולס, ננ"יסנהכ

 , כת'סס. גוס6יס כ5ין,גוס6י

 65נ67ן. גוקמ '~olh, 5ו וומניל
 גוקח ועגחי5, נומ5 וע15ח, נניינו*כ!

 %1נומס. נח5ס תגיימ גועסוו35תו,
 גוקס נפס, נוחי 1~37ומ, נ7ליסט"נ

 ג'סי ל6 גיס נום16נוחן,ו:יטר,
 1ג55י", געסח וניי נע ונכ7ינין

  יייריטרי געל'5ן וגסתגגעסס
 נתמי5 ונ63, ג65 וגק3ל,נפטר
וגנתור.

 וג7חס, גל6ס ונד3וח, נ7ר'סנוג'ד

 תיכ6.גס3י
 גוקמ.נום'
 קפר7. נוקמנו"ם
 גכיי ועקגכיס, גמשס עין, נ"יע'ע

 וטנייס. . גסיסועג7,
 56יתלך. נועסטע"א

 ענ'ס - [Elte וח6תר - גמעונועארק'ש
 רני - ]6גכ,[ 6גכ. -]קופלס[
 סיס - ]6וכ'[ קיי' ;]עקלס[
]6סיס[.

 ד65. נש5נוע"ר
 . , וקעניס. וענ7יס נסיסנחצו"ק

 ורוסלהי. נועסמע"י
 תני'ס. ,ועסעע"ט
 פגיחס. ע5 ג'פ5'סנוע"פ
 ועקיג'ס. גחס.סטע"ק
 סלס. פ' נוע5עפ"ש
 שפיס. גופתנו'צ
 גוק63.טק'
 גור6 וק5'ן, ג7'נ וק5'ן, ננ'ינו"ק

וקדום.
 גי'ס סגר, נוס6 נ53סוסחוטס,נו"ש

 וס5ס. נקסוסכנ,
 ויתס'ס. סק5'ס וטרפח נגלסנחשו"ר
 חס5וחי גור6 וחערו3ות,. גיקססנית

 י0י3יח.גםל
 וחעייגומ. נוקססבדדע

 נ(כר.תי
 נדני (מ, ניון (tl~br)hnbהז

 געיס (לל, גמ5 :סני ג(ס(רי(ין,
(תייומ.

 0('ר. נ6ף ח3 ג(סנזב"ח
 ניסר6ל. יעירוח נשסנזב"י
 עפו. 1poנז"נ
 סקויס. מלנוויק
 וככמ3. מכרנוהנ
 יסל56. יאלות נשס יסי6ל,, מרנהי
 SDWS~. ג(כינז'ל
 %תון. מק'נהם
 עו5ס. ג(ילנז"ע
 - מק ron מכי סתסיו, מינ(תנז"ש

 .ס5ס
 גק מכתח, נונ5ומ מעול, נירמח

 מפ5מ, גפס מ'ס, גפסחגוכס,
 נל מפיי גקיעמ מינול,געיק
 סייטמ, גסיס מיי3, גס6רחגוכח,
 גח'3ומ מסקיי גסף מייס,נסמת
מכתס.

 נמל6סכו5. נמ65כנון, 6'חן, גמ5נח'א
 Sh'9h. גמ)ת 36וח,נח5ח
 3גיעין, נמלח 3ר6ס, ח5ק נוי5נח"ב

 נתורח. מסקסנפסי
 יוי. נמלחנח'ד
 גמס הילקח, - מ)" - גיחנח*ה

סקיטוגי.
 ועקרנ'ס. נמסיסנחוע"ק
 יסוסט גחל0 'סודס, גס05נח"י

 יעק3.גח5מ
ט יס - מייס - נקיסנח"ת  מוכס, 

 )ר6ס(, ח5וי - יעיגך - חו01 -גמ65וח
Ci'hu)- תעית'ס, - יטריס - מקידיס 
 חסוטו0. - ייך - חלון -נור6ו0

 לעגינגי, גמ(ול rottSb5 חסי נ51לנח"ל
 5יי. מכחס גססיגו 5'סיסע,נמלס
 .6-. ,5* גמינחל"א
 "תי. ,4 גמינח5וה
 - ויוס5'ג _ 5יון נ0עחנחמצו"י



 מיה - 189-גח-נ
 נפסק. חלף נפסקנחיג
 ע,ר'6ל. נחלתנח'ע
 ,ר. ,ע" כחינחע"ו
 ,י'. ,ע" נח'נחפ"י
 ליון. נמתח 5ני, גחלתנח"צ
 וירוסליס. מון גחונתנתצתי
 קולו. חותרו נמ65 ק17היס, גמלנח-ק
 רות. נתחנחיר
 סועה, נחלם סעמ5, חלס גייינחיש

 סוועונ'.גחלח
 - דרקס - מסיה - חלדה - נעקלנחשתנה

.on~ao
 חרנניל. - חתור - כרנח"ת
 נסתם עו3 כייל טעם, כוסןנ"צ

טהורה.
 טעס. נומן 3ר כעס נותןבשבנ"ם
 קרחך. נטורינטךק
 .7'ס. גטילחנשיי
 תקוט. כעילת:טי.מ
 טעס גוחן לינך'ו, טעס נימןנ:ר,ל

 לולג. נע'לח לסיח, טע0 )וחןלכנס,
 לי3ריו. טעס נוחןנטל"ד
 לפנס. טעס )יחןוטל-פ
 למנח. , ,וצל"ש
 ctpn. נט'לחנט,מ
 נספח. נטילתנט:'ש
 קפלה. )טילת קיח6, :טוי.נט"ק
 )טריה רעעי, געע . רסיח, נטילתנט.ר

רמונך.
 סעסועיס. ~DUנט"ש
 נוקח יונ., גיסת יסר6ל, נימינ"י

 'הוסע, :חלס יה71ה, גחלח.מן,
 כחוקי .ייס, )ט.לח יעקר,ימלה
 "ויה, נפעוח ירוסלתי, )עט'וקף,
 יהל, )לו ידיי, כרו .סרבל,גלח

 נסתה יקיות, גסים יורעל,)י
.חירם.

 יחייך. 3ן יהורה 0151ניביי
 נסיקות קרוס, - סגזלס ך יין - נונ-היק
 סקדוסיח.!ידיו

 ויופיע, יקיר נרו חויתו י6יל )לוני*ו
 1יגל'ס. י7יסגסיקח

 קדטו, ורגלי ייי גפ.קחגיהק
 ליוח. ט' יסו נולדניפיל
 יכנק. יסולל גיחיני"י
 קוד. '55 יין ככגקניי"ם
 לגלח. יקיר כרו ללריו, יסיג נקסניזל
 076. נסתת יי נר:יניא
 סיעיני, עתוד יסר6ל, נר פ.ה ע"הנ"י

 הח;ק.פסיס
 קרסי. יר' גסיקיתנ"ק
 לעסה. דיחקנית'ל
 כליו, כו60 כניי, )והנכנף, נודי כמונים, )3'6יס כ6ןי )6עוג"כ

 נקי כסף, נעילי כח3יכ,נוסף
 כע.ס, )סי6ח כן, )קר6כעיט,
 כסילה. נסווה כקף,נסך
 לווח. דגרי נכר.ןנכד"א
 וענד. גשי:תו"ע
 ק'. כל נסתחנכ'ח
 רוח. נכס רגלים, )כחנכ"ר
 .ג63ר לסלן, :6תר לו, ג6הניל

 ל6להיכו, גררך לחס, )3וןלקמן,
 לתעלם, ג(לר לועד, נוכל לו,נוח

 .ליסוסע, )מלס לעגילי,נחור
 נכון ליס, )'ח6 לילי,נטילת
 נפקת לעולתו, נקחלקל~עח,
 לי, )ר6ס, לסלתך, גססיחל.ה,
 גריס לפרס, נרכס לותר,גילה
 להט. גסתט לתקורי )ללחין,

 ,6י. "4 )חינל"א
 גחן כתוני, ,נמוך לסתך )י7הנלבש
 6רס.לרני
 גיי. נטוח לגו :כיןנלט"כ
 חיי. גע' ל6 גסינלכדה
 עולתו. לריח נפטרנלב"ע
 לגל. נחינהנל"ג
 7פמי. לפי גרפסגל-ד
 *ס*, 4ל"' גם'מעה
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 -נלרל ..

 עאמאר- 4ץ-..;---
 קי.ססו תכל נערן נם"קן ולפגיס. לטנ' יכנקנלו"ל
 יוקף. נתוקי נמקיי לזכרון. נעסהנל"ז
 - תו36י - (qhtנמרצ"ת למתיר. גרתהנל"ח
 יריתך, ל6נרו )יסג, נוקהנל"י

 יקיר. לג5מגלו
 כח, ליעף נותן כגוי, לתעלת נגחלנל"כ

 כעידו, לתעלהגקתר
 לינרסס ללידס, ל'ס גיחךנל"ל

 גמה לקתון, ל' ג067לותר,
 לערס.לי
 לעקול. גר תינה, לן גפק6נל"מ
 )נסתה. גסתהנל.נ
 )וו6ה. נר לצמד נדמניל
 לעסם,ניתק יעג'נגו, )מ(יינל"ע

 עד. למ"שתחו
 דעתי.  עג.וח לע, נרצה:לע"ד
 ,, ,,נלע"ד

 למלם. )ר6ה ממיסי, DS' )רקסגלש
 ערגי. es~ גרטהנלפ.ע
 רעש. עג'וה לפי גרטהנלפע.ד
 ל75.ק'ס. נפציחגל"צ
 ק5ול'. למ' גר6ח :קרוח, גיהג.ןנל"ק
 )סתיס. נלקחנל"ש
 תעלה. ס) יסופה נהנקסנלש"מ
 גנרל. סל6 לו נוחנלש"נ

אועמס.
 סקר, עורת נ3י6נם"ש
 גפסיס, נח גססי נומי ג3וכרנ5ל,נ"נ

 נחפת, נחס גל6ס, גח ניחל,גס
 נ5מ גנן, נעסה נ6הנ'ס,געעי
 גסתח. מ גחענ, ג5ל)דחיס,

 o7h. גסתח גלננס
 bpla3. גנלמ6 גבוסננ"כ
 ופסעיה. נסוק גהוקננו.פ
 גקחר. :מננ"ם
 נלקה. נם לסיעך, )נוכדנ75ננ"ר
 גסווח. געילחנדייש
 קפ77, גוקחנ"מ

 ק1תכוח. נס.ס קרה, נ5ח קמ.ר,נפך
 נ5מ 6חח6, נחיג 06ול, נסוגנם"א

 6תן.ק)ה
 3חחלחו. שפו נעיןנסב.ת
 ועד. ק)ה ג5חנסת
 lbh. יעי קלה )5ח קמור, גקוגנסו"א

 גחח)תן. קיצן געיןנסובת"ח
 )כרתך. קמור החור נ;'ל6 נטם"לן
 גקפחיס. נספ'ן

 רסוח. חותכות נס.סנם"ר )הון. ניקהנליוז
 נקחר. גקחס, שחלק,נמת' ן גכקי תתון, ג,קי תס.תנ6,נ.מנני6
 נוחי עולס, נ3ר6 עדה, גלתןניע ן (hpn תמרקה, נזירהתלת,
 )ח) עין, )חי עולס, ניירעדן, ה15ה, גר תעו3', נרתינה,

 עליון, גל ע(גי6), גחלת ערניס, שסעע.גס'נהם
 ל3ג. תלך גנוכדג5רנמ"ב
 העין, תן גחעלס הנט

י הקיל. גתיכוחנמתיק
 הים. נתעינמה,ר
 'וקף. גתוק'נסויי
 י13לין. - תנסה - נמחינם-ו
 'וקף. נתוק'נטיי

 לדונך, תיגה גפק5 הלוג, נכק'נמ"י
 .~ ל6.מן. תסכ.לנמחלי

 עולס. גח'3חו עדן,גסתתו
 6חריח6. ת15ה 3" גע3'ינעכם"א
 גן. עין )סתתוכע"נ
 דלת. געילחנע"ד
 הן. ע5לג'ות נסיםנע"ח
 הגליון. על )גחננעה"ג
 החרס. ען גיףנעה"ח
 הכבגיס. עיר גו3נעה"כ
 הת16לקס. נעיםנעה"מ

 * * נעהמאו-ר ן. יטס. יסיג גסםנמ.נ



 נקו' - lea -נשזם

 סקכדל. געילמנעה"ם
 ,ו". ,ע" גחי ופפט, עין נוס6נע"ו
 ווקן. נעלנעהן
 ולגתר, נעסס ונקזיסך, נערי5ךנעהנ

 וגסתע.געטס
 וגגתי. געססנעומג
 יגקייסך. )ערי5ךנעת"ק
 וימיס. עין גסלחנע"ו
 חליסין. געסס מייס, ען נוףנע"ח
 טגע. געססנע"ט
 *י'. "ע" גחינע"י
 גכחס 5ע1)ס, עדושד נמלחינע"ל

 לפגי.שנן
 כמיסר. 15 געסיחנע~כ
 ת6ורקס. נעלס תנדיס, גועסנע"מ
 ג3לס. געסי0 ני, על גינע'נ
 קג'נול. געססנע'ם
 ,ע' גמי פניסס, על גופליסנשפ

סעל.
 5ערו. על גמפקנע'צ
 ר6סנו. עערח (bSDנע*ר
 נסיקמנער'ק

~DD 
 קדסו. לג5י

 - סטן - עק)חון - גחס "ה מ"הנע"ש
 סלע. '5ר - סתוחתל6ך
 חיסיס. געשנע"ת
 )פחלי. גפטל,נם'
 גחר פוריס, גד3ומ פס, ג13לנ'פ

 נכח3 פס, געתן פס, ג0פלח,
 פסיטי גל6ס שלועו, ט6ספס,
 פניס.נסו6
 6פיס. נפילמ ,6', ,פ* גחינם'ש
 3ק5רות. גפער 6733, פימ6 כפלנפ"כ

 טת. 3סס גפטרנפבשהש
 סמייס. נפענפה*ח
 חפ5ס. נפס חכתס, גפם מיס, גפסנוויח
 וגק3ר. גפטלנפפיינ
 ימויסו  יפלות ,ת, *פ*  נמינפ*י

 יסיוס.ופי

 להם. נסק6אי
 סנומ, 178 טן לעי גפפו בצעת"ננםיל

 תעס. גפק6נפ"מ
 ססס. ג6 ר5ס פי נזנחנפרנ"ה
סטיח. - פקוקס - גפולח סייס, סי ניטלנפ*ש
 'חויך )ס6ר ח5תימ פיוחגו נ5מנפתל"י

 י'. לפג'ך מס)תי פסנחק3לס
 גומח 35ור, גרנח 5רעח, גגענ"צ

 5יון, גחת0 35י, גח)מ15פ'ס,
 5יקג'וח, גסיס 5פרניסיגטילח
 ~יקיס.גפת01

 נרול. 65ן נכקינצ"כ
 סחייס. 53רור 5רוגס גססונצכ"ה
 6ת1. "" " יינצבה"א
 תססט, 'תי נקרו3 5לק יחיסנצבי"ם

 תנומס. יוס גתו65י 5פר6נסכ'ס
 וילך. ג35יס 5וס'ס, ניסחנצ"ו
 וי5ך. נ35'ס וירוסליס, 5יון נחתחנצהי
 1'5ן. ג5ניסנצף"ל
 קיוס'ס. -יכ'ס - טסול.ס - 5ד.קיס - גכוייסנצטד.ק
 14ן. גחתוחנצי
 3עלל'1. יהויס 35י גפחל'נצי*ב
 )3ריוח. ג5טדק )3לכס, 5ייק גפסנצ.ל
 ס5ריקיס. עס 5רולס גפסונצע"ה
  פריימ. לבי  גסלתנצ"פ
 קיוסס. ג5ו5וחנצ"ק

 - סנח - ר'פוי - 5ער - נוקנצרשו'ב
131סח.

 גקו6. נקיוח, נקנל, גק3ס,נקי
 נמל קדרון, נמ) קדותיס, גחלנ"ק

 געורי bnihlp~, גמתןקיעון,
 lgp' גכקי קגלס, כעלקלמ6,
 ג5י5וס קעללער, נפח5י קטגס,נערס
 קורניל. ג0ן קדוסיס, גסתוסקיוסס,

 גור'ון. נן נקדיתוןוק:ינ
 סקלוקל. נלחס ק5ס נפסטנקכ'ה
 גיליון. גן גקריתוןנקרכ'נ
 סויסט. גקוגסנקדו*1
 סכקף. נקתוחנקה*כ
 גקויס. נקו3ס,נו4י
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 הנסף. גוך17חנקוה"כ
 ועעת'ס. )ק171חנקף,ט
 מפן. נקיעחנק"ח
 סנולס. - יין - קיוס - )לנק9ה
 נפיס. )קינק"כ
 ותכ6ן. עכ6ן קרח (bSn)קטץ
 ננר. חהיננ גקטהגקתץ

 )עילמ לומ, נ0ח ר6סוני0,גיר)ני6עם
 כממ)6, )עכיס 7געי, )סער"וח,

 רעס, נסט חח, גכק לומ,נעוכי
 יסות. 3חינמ רחתגיוח,נ(יס
 40 רחפגיות )סיסט-'ה
 לזח נפפ ופלק"ס, רחתנ6 )יו'סנר*ו

עאשה.
 חרב גוונדךח
 חיימ.  רי9 וקעחשיוע
 עג0,מ. רג )ני,רדן)ר"פ
 6נרסס ר. טל קה ג) .שרא"ללה-י

 ל,. ("ahרל
 גטעס. יומ )פםמ-"ן

 יחוס. 0יה נסתס חח )עס4-נח"
 מעם. 'ח'7ה גסעה יוח 5פפערנ-ח
 לגעלי. עפיח' רומ גממגיע.ל
 פ7ר. ר6ס גמשס'בר*פ

 hwn. 6גד סת6 ננילנשא'ש
 3יגס. סערי נ' 13, קגסמ נסעהנש"כ
 )6.ס(. 6סס - נו'ס, ספמה- - נדס:שנ"א
  זוכס. - נויס - טפחק - כ7יםנגשנ"ז
 יגוחן. נס6נשךנ
 עעו. ו)נלה סעו נ3לנשו.ע
 פג'ס. גסו6נשו,פ

 ותר3ות, נסך נשדתן
 יה. סעל כגך נש"זן
 (qp. נטד נפט, ימ6ח :ש"בן or~nh. 3הס יע גנקיס נקי'ל,אן 06רוח. מ-,ס קיס גכקיס נשיכיאן bh9p. )סחוח .מי7ס. )0110 נש"ין nbnlu. סעו' נ' נש'טן מ"כ ג0תם מ)1כת, סי גיוח נש"חן
 - ספחה - )יה נשכיון

 "נה. - טח,ן
 OiSn. טל )ר נש.'מן
 76ס, נסעמ נשמ"א(
 גח)6. עסדור6 פנעס גמלת נשטיכן
 ר3. תעופר סס נ3חר :שט.רן
 ~יקים. סל נסייח"סן נעהצן יינה. - עכו"ס - ~mD - ג7ס נשעיזן 6יגן 6ט0 - עכךס - סע0ה - נ7ס נשעישן עולס. סל כרו נ,ט.הנן

 קיוסיס. גפהמ :ש*ק ן 6הו. - למט - קעת - רמג - נחם קר-אני
 ר5ק. מגע נפמלי נשץ- ן נוס סלוס, נסר טקר, יר6)יש

 , נשד"צ ן סכ7, כוט6 שיס, טהט6ק,
 )חיב. נחג76, נת' ; סלס, גק סס, 0כ7 ס%4ו,מירוח
 מר6 חתונמו, כגו ממלה, ננר6 נ"ת ן נטפ סתעונ., )חלח סגעס,)מלס

 נר שרה. )י חק, גע' חהלוח, ן נ'נססחיס, ייעעפסופיס,טיק'
 חיוה. )תי)חתעי7, ן )'קצס- גיתוקיפתו6ל,גי.סע6דע,

 נח'נימ 16ח'1ס, חג'ן נגך7וח נת'א ' סגם, גר סגהעחחה, )עוהטרנ.
 1b?. ן ספ.ר6. )חן טליס,)חעמ

 - לתעלה. )חנ6רנתכ"ל )ספה. גמ6ר,מס'
 ררעיי.  3עחינת4 נחגק:נחככ~ון 076. נסתח to'nih בסי6נפדא
 חעיז. עדן ננן חהיה  )סתהובהבע.ת, דבמ. - ל5יין -ייס  -.ב"יתס להמבטך%*1
 תפלה.  0ל  3.סעס גחגקסנתבש"מי י7ועיס. ס6'גס נגקיסגשא"י

  נג).  תיו33  ייבןנתיגן 6חויוח. להס ט6ין ננקיסנשאל*א

 לפיעורין. דגריך נחחטעדלן . * " *נשאלא.ח
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n*ruחפונמו נני ,Dbul~ סשל גפינ 
 ס6נ נס%סמעההש

~nru
 ספספע. נחי3וח

 סס4ס. נחיניתנתהזש
 ועעור. נחיןעע-ם
 4ייס. וטפ(ליס נסיניסנרעבהש
 גשפן. ח0לחן גפוןנתהב"ס
 לקכ'נ6. 0די חור5 גפלנתדהל
 עעס. גתיגסנת*ש
 ירוטליס. גחיטמטעף

~ru*3ל0%8. ש 
 נפס. ח0ס נפטנת*נ
 פ1לס. נחעוחנת*ע

 5פיו. ע5 נמסקטעפע*צ
 לוקס. כו)~ןנת"צ

 ס0ייס. 53רור 5רורס חסי גפסונתצכ4ה
 - ספעס חעייע - ]סקנרל[ נפילוחנתיר

רחי5ס.
 ופדר. ר5ם נחמיסנתרו,ם
n~roסולס. נחיכח 

 קננון, קוגי5, קנו6, סיס, bp~,סי
 קיין, q'p' קוכוס, קוי,ק7ר,
 קקק, קפרי, קפלי, קפר5,קפר, קטץףי קט7ס, קפיכס, קעך,קך,

 קחועס.קפירס,
 ק3ר6 5חם, קנס 5מח, ק5סס"ש

 קגנון 5חית, ק3ו66)דונס,
,1Dbסילי 6ליסו, ק7ר .nlwlb 
 15פר, קועממ 6חלינ6יקעש
 קיען blnh, קער6 6לנפיס,קופנ
 6וכףי קיער 6מר, קיפן6חד,
 6מח, קשויס 5יילומח,קיפני

 5ול קפל (וע6, 55יסו סייסש"ו
(לוסנ
 6יס קוף ליר6יו, 6לסיס סירמשף5

 ל1706סו. 6'ן קוףלעות,
 Db. 8שע ק5סמש'נ

 6ירוקץ. קעויס רנס,סשירקיר46סו
 055 קפר מ5ויס, 6נפי קעס*רש

ספוס.
 קו5ס 13, קו5יח 3רכוס, קדלטיב

 prg ,'3 63)זנס, קוע%6ו5*
 קפק 3י, קפז לניגהקיען
 בר6סילב קפר ט, ספל3וכס,

 קופו 6מלונס, 3לכס קפק מכש קפק q~p ,4 6יטקץיקעו7ח
 קדל  1gb, 03 קלמ נ6ונק, 6יס, קפל 6גי0, קפר04ור,
 קפךס 6ליס, קפר Dsh(1,קפר

 5יס. קהק06ריס,
 קפק 6נימ, 36רסס 0פויחס4ףש
 קפר 6סף, 5גי קסר 4ס,6סמ
 5סריס קפיי6 5(ו3ו6עית
6ימ.
 3סולס. - 6לס - סיפןכשףב
  5יפחש. קלק6בשףד
 סדנריס. 6לס קפלטשודד
 0קיו0ס. pb סססכששריק
 וססי6ע. VPtP6 קפויפפשדע

 6מרונס.3לכס
 yb1W1 6ירוקע 3וטס קיימשת
 קר6נ ph3 סעיכססבשףי
 פ4ט. ג(לי נ; קוורסכנ*ע
 עוג 3רכמ קפלסכיש
 סנילין.סב"
 יסיס. 3ונייס 5יףטכץ
 כסניס. נרכס קירסכיכ

 סקטס. כ5 סנחסככהףס
 (ttivng 3ספ0 שף ל'ס, ק3יר6סבףל
 נלכחל594. קסק לט0%, 3לכ0קפק


