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 ק5ח. יייו ~'וצע"ק
 י3. עיין 5ויךצע"ר
 פהיל, 5תיד ס0ח, 5יותצ"פ

,1hDמענמ. 5פגח 
 תווס. 5עיןצפר'ד
 כלף. 5פורצפ"כ
 ת:רמימ. 5מיני0צפס"ז
 עער3'ח. 5פוגי0צפם"ע
 ח16חו גנד סטפע 5דיק פענ"חצפנ"ת

 5ופס חגס, גפטו עגססירפל
 גכון ערוס פוחר 0ועך גנ'6"תס
מו(ה.
 סענמ. 5סנס עור, ססמיס 5תרצפ"ע
 טעיר. 5פורןצפ'ש
 mhtn, 5פ.רח 0פ6רח, פ6ר 5ניצפ"ת

 0~יס. 5n)DDפגח

 חריוף. 5יק 5דקצצ"ז
 קיוס'סו 5ייקש קים'ס, 165צ*ק

 ק05. 15לן קיוס,ילך
 עעין. קול 015צק"מ
 יטע. קיוס 4יקצק"ר
 רניס. 5רח רחליס, 5ערצ'ר

 סעור. 5יויצרה"מ
 סגסש 5רחצרה"נ
 סחייס. 5יולצרוהאז
 סטר. 5יויצרוה*ם
 גמעה. ח4 ר3'ס 5רחצרה"נ
 ממל.. 5ר0 מע6ן0, 5דעחצר"ם

 ומן. 5ר עיין, 5רידצר"ע
 5פורן ספמיס, 5ח סעס, 15רךצ,ש

 ס3ח. 5רכי סעוח, 5ר~סיסעיר,
 l1U"SD. ס) 5)וחי0צש.פ

5פילת

 bsn thsn 5רסצש'ת וחכיגן. חגנח 5פתצפתץ
 5ייק חמחון, 5ייק 0פ6רס. 5לצ"ה ן 5חס 5יק, 5יקחך 5דרין, 5דיצ-צ

 ח)71%. 5ר'ך חפ6רס, 5ניף 0וויס, ן 5דיק, 5על 5'ון, 5'1)'5ת6,
 נ6נ. מסע" 5וס צונ'ב ן לית 5נור, 5רכ. 5דק,5עמ

 געלס. חע'ד 5יקחךצתינ,5ר0ס.
 'סועס. מקוס 5וסצת"ין סרחעיס. 361 5יק 5דקחךצצוא"ה
 תיו0. חייל 5דקהצת"םן עי7מ. 5ני יי0צצ"ט

ק'

 6עמ. 6תי' קסט קא"א ן קיים, ק17ס, קני, קגלה, קג,ק'
 ק56'גע)לעע6נען. קא.ב ן ק)ף, קוף, קינטרק, קיל,קסלה,
 הטכ5. 6ל קיוג קאה"ש ן קרי, ק05, ק5ור, קן,קע6,
 י0)וי. וי6. 6סס קרנן קאהון קסיי. קסס, קרונ,קר3ן,

 גני)וח. 6ינ5 קען קאו"נן ק6עי.קא.
 יי. Sh קוה קא"ין קנר 6חייומ, ק3)ח 6עס, ק'ק"א

 ).ס. ק"תי 5'ח, ק6כל קא-ל, 6ניה, קי) otnib) קול6גוח,
 ננ()ח. o)th קרקע קא"נן קינ0 6הנה, קטני 6חלוןיקיגערק
 קידר. 6ג3 קנ.1 קא-סן b51Dp 6פריס, 6nh~p'כה,

 ט5תו. Sih קרו3 קא"ען r]o~ ק5וי 6רן, קסי5ח6רת6ה,
 פקו). 16 קרונ קא"פן קריo~h 0, קר3ן 6סרן,קרנן
 b~p. 16על קו)קא"ק 6גו7). קסי6רגע,
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 רס"7. 6גןק15ר רגגן, ק6תרוקא"ר
 6סנמיס. קסלקא"ש
 ק' ק6רלק3ורג, ק6ילנורנ,ק'ב

 נרנע, קיס ני6ס, קדוסינרכות,
 קופמ גרווס, קול 3וכיס,ק1)

 קלויועג3ורג, 3חל, קירנסת'ס,
 3גדיס. קרועי קענינס3ערנ, 3יגס,קני
 o'"tb~ 3יס קי15ר 36ומ, ק3רקכ"א
 נליוח. ק13ןקכ*נ
 ק36ערקד6רף.קכ"ד
 ה3'ח. ניק ק7סיקכד"ה
 ,קברה"כ
 דרח'. ק)יעקבד-י
 73ק ק07' הו6, 3ריך קידס6קכ"ה

הגיח.
 לנ'ן קו7ס ה3יח, 73ק קיסיקכה"ב
ה3ימ.
 וסכינחימ. הו6 נריך קי7ס6קכהזו
 סתסיח. גי6ח קידסקכה"מ
 סע7יס. קנלתקבח"ע
 החורה. קנלחקכה'ת
 151גו. נע5ומיו ק7סגוקכ"ו
 וסולכס. ק3להקבהה
 תח'ס. ק13רחקבוזם
 ת5וה. תח קנויחקבומ"ם
 1ת35ה. קנרקבום"צ
 3וטע. קיןקבךש
 מרס. קנלחקכ"ח
 nhntu. ק3לחקכ"ט
 4י. 3ן קולקב*ל
 לנכון. קנלמיקבל*נ
 תעסית, קנלהקב.ט
 חעויס. גתקוס ק17סקבם"ם
 נסתע, גרתה קיל מיפס, קנלחקכ"נ

 נקודוח. 3ליקרי6ס
 עולס, 3יי6ה קורס ע7ות, קגלמקב"ע
 על'ו. קי3ל ערוס, 63סחקיל

 סתיס. תלכוח עול קגלחקבעומ*ש
 סכינס. עני קגלמקבפש"כ

 קו5ןי נן קי5ן קנ5ן, נן קנ5ןקמ"ק
 קת5ן. 3ןקת5ן
 הו6. ר3 3יה קריקכר"ה
 סתן. 3ן קין סגח, ק3)חקכ"ש
 נתור.ס, ק7ועין נליומ, ק3יןק"נ

 נווור, קג.ן גד1ל, קתןגר6תס, קיל6- ג7ול, קול גרולס,קהנס
 נויל. קסר ניול,ק5'1
 קו7ר. 6נ3 גמר קג.ןקנא"ס
 סנ6כ5י נול קסה סכי, נליק bpקג"ה
 וסלס. נת'ל קלןקמ"ש
 - רעח גי5וי - קרוסיןק:"מ

 תיתר.
 .דת'ס, קדוסח ק6נעלס?6רף,ק.ד

 קו5כ דוד, קה5ח דר3נן,קי,ס
 37ל'ס, ק'סור 7ס, קורטדעח',
 קפ'5ח 7ס, קפ'5ח ית'ס,קג'ן
 ד'ג'ם. ק5ור'דרן,
 לסו' 6יסו 67גרח6 קרייג6קראל"פ

סרווגק6.
 ס3,מ. 3רק ק7סיקדב"ה
 גתיייס. ק7וסיןקדזנ
 סמ7ס, ק7וס החיסה, קי7סקד"ה

 ססס. קדוט הל3)ח,קדוט
 סנוף. קדוסתקדה"ג
 המ7ס. קדוס החועס, קויסקדה"ח
 סיוסי ק7וסח חיוס, ק17סקדה"י
 סלגגה. קדיםקדה"ל
 ספולס. ק7תוחקדה"ע
 ספקמ. קידסקדה"פ
 ססס. ק17סקרה"ש
 ו6גילס. דחן קרמקרו"א
 סגוף. קיוטחקדוה"נ
 סניעית. ק17טמקדוש"ש
 קדוסה מ3רוח, י3יי קנלחקד"ח

 מתוריס. ק7סיסחתירה,
 קיקיון 'הוס, קדיס 7.רמ6, קג'עקד,י

ריוגח.
 לו'. קיוסחקד"ל
 ק76לנורנ.קדל-ב
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 עסיק. י65 קל6ררל"פ
 תפסר, ק7וסח tl1WD קיוסיקד"ם

 קין ע(3מ, קיסי ע(רמס,קיתס

 תגטח.יוי
 כפו)חעלכ6 - ערכ6 - דרנ6 - ק7ת6 תםז'םקדם'ך

- 
 קענס חליסס

- 
 ]גכ'גוח - עוגמ - יותו גןירמ - ההסך

סתמ3רו0[.
 ערוך. טס)מן ייגיס ק5ייי_קדטש"ע
 דקדי8. קייס6קד"ס
 thopD7 קתמ6 פס'ק, יל6 קל6קד,פ
 ק)ס, קרוססקדק
 קיס'ס. ק7סיקרק"ד
 קליס. קיסיסקדק"ל

קד"-

 דר3נן. קייס
 סתיס. קדכי פיתפיי יג' קייל6קד"ש

 )6.3ה. עסויין 60'1 ק7וס.1קרשאם"ל
 ז " " , לקדשםי

 סיוס, קרופח סגיף, קיוסחק.ה
  קו7ם סמומס,  סודס ס7נול,קודם

 סרוכליס, קופח סקור6, קעסלוליסי
 סקת'ס, קטרח ס7ורוחיקור6
 ק5יר סע)6ומ, קן סנוף,קג'ן

 -הה)ל, הג3ר, : קרי6חסענרוגוח,
 המורס. הסרסס,סעני)ה,

 6סכגו. קסלחקה"א
 נרכוח. תחעת 01630 ק))ו0קהבט"ב
 נ7ולה, קסלח סנוף, קייסחקה"נ

 הננר. קר'6ח הנוף,קג'ן
 ס7טר. קי7סקה"ר
 וע7ח קס)קההע
 שהר. ק5ויקה,ז
 סחתס, קייס סמ7ס, קייסקה"ח

 tDTOO~ק71ס
 קג'ן מ~ננ, ההון קו)

 סחסן. ק5וחסמכתס,
 סטת16ח. קל.פוחקח"ט
 קיוסמהיוס, חיוס, קלוס היסי,קה"יקנ

 יסיין, קס)וח 'Shrn,קסנומ
 קרגן י5חק, קס)ח יעקנ,קסלוס

 קס)ח.קהלי
 ה)3גס. ק7וס )יי, סו6 ק7וסקה"ל
 היגלה. קלי6ת ת(למ, קסלוחקה"ם
 קו ס6תרו, עעי ה6ווח קנלקהם"ש

התסוה.
 00יקות, קוגטרק קפרי, קס)וחקה"ם
 חקופר.קסת
 חענוגיח, קינטרק סעייס, קנ)תקה"ע

 קי3ן סט7ס, קינן סעחיס,קורוח
סעג'.
 'סורון. עיח קחלקהעייי
 חפרק, קו7ס ספקמ, קייסקה"פ

 קל'06 הפ'יוח, קנין פול'ן,קמל1ת
הייסה.

 ח35ור, קרנן 5רפמ, קהלוחקה"צ
 ח5ייקיס. קרן 50נ',קרן
 הקיס, קחל1ח הק7ס'ס, קיסקה.ק
 הקיר6.קול
 סרוכליס. קופח לנה, קק)0קה"ר
 ססנח,  קיוסמ הסס, ק7וסקה,יש

 קו הפנח, קידס  סלתה,קסלת
 חסס. קרי5ח חסטר, קיוסהסיס,
 החעי7, קר3ן החורה, קנ)תקה"ת

 סחלגנול, קרי6ח המורה,קלי6מ
 המור0.קרן

 htnlp. ק1גטרק,קו,
 וניו7, ק17ס קגזגקיי ויסר, ק3ק"1

 קל ומו), קטן ומותל6,קול6
 וסנס. קניסומוונר,
 6מרון, קינטרק י6יכ), קילףק..א

 7361)ח6.קירוס6
 קו) 3וכיס, קול 31יכי, קד'םקו"ב

 3סתיסי קופ0 3ר6ס, קופןגלתס,
 67031. קת6 3יח,קולוח
 ק) ס) 3נו 3ן וחוהר קלקוכבשק*1
ומותר.
 סו6. נריך קויס6קוכ"ה

 יסכ'גח'ס. " " "קובהרש
 )1י. 3ן קו)קוכ"5

 גסתע ניתס קו) קוב"נן סימי7. קל3נוחסיוסי
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 076. סל ניחו קיריתקובש"א
 קטן גדולם, קוסי6 גדול, קילקו"נ

 וננתח. קרמתוגדול,
 דין. מו קי7סקונז"ר
 קורט 7ע0', קילו ידרדר, r'pקו"ד

 וילוע'ן. קסי6ין7ס,
 הססם, קירסקודה"פ
 התנחה, rntpקו"ה
 ה7ורוח. קורץ הדגור, קודםקוה"ד
 ה.היס. קירות היוס, קי7סקוה-י
 התון. קי)קוה"מ
 התפרסיס. קיס'חקוהט"פ
 הספקומ. קינטרסקוה"ס
 סססח. קייםקוה"פ
 קלייגוו6ר7יין.קהו
 (הלהג קיל (תן, קויס (ה, קתסקויז

 o91pr.קותם
 6יסייי. (תן קי7סקופא
 מרעין. ותן קירסקוו*פ
 קורס חופה, קו7ס lro1~ קה5קו"ח

 מס13ן, קירס מ15מ, קודסחורגן,

 קיל 1מיתר6, קייץ יפיט,קי
 קרן וחווור, קל ומוסי קוךחחן,

 יחמס. קסם1חיתס,
 התקדם. 3יח ח.י13 קייסקוחבה"ט
 ראסיה טח חור13 קייסקוחכ"ר
 סנ'. 3'מ מורגן קויסקוחב"ש
 הטח. חוננן קי7סקוחה"כ
 ו6סס. וחיתם קיןקוחו"א
 כלה. וקול חמן קי) 1ק1'יכקו"ח
 טסם. קורעקו"ש
 'עקג. קול 'ה71ה, blpקויי
 וכמיג, קרי כלה, slp כל, קורסקו"כ

 וכידון.קמח
 יגר. כל ק71סקוכ"ר
 O'bDUS. ומיתר קלקו"ל
 כחת. ול6 קריקול"כ
 ק"תי. ול6 קייתו קירץ, קולקול"ק
 קיל קי5וחוהטר, ותלנה, קגרקו"ט

 קרס הפורס, וחומר קל3%סר,

 ועגן. קסחותריס,
 תורס. תחן קי7סקומית
 ונקי. ק3קו"נ
 יוקף. קינטרקקונ"י

 קיגטע6נטיג6.קונשש'
 קמום. וחותר קלקרם
 ועסה, olp עהו, וסוברו קולקו"ע

 עלותה, קוסם עגיגוח,קינטרק
 וע7חו.קרח
 רעמי. עניות קער דקוע

 נסתים. קופח 3ר6ס, קופןקופ.ב
 הרוכ)ין. קימחקופה"ר
 ייי. סל קילי קוצש"ין דעח. קילרקוצ"ר
 ק"ן קורע, קו) וקפוי, ק6חקו"ק

 וקמה. קסם וקמר,ו
 לום, קורח קולרה(, רם, קול קו"רן

 ורמח. קרןן
 קול מיסר, קי) מתחת, קי)קו"ש

 ומנס, קר6 סמחס, קייה מסין,ן
 וסריטח.קרחם

 סתמה. וקול סטין קיל 1ק1"ש קו"ש,
 תרועה. קיל מפלה. ק71ס קויתן העולס. סננר6 קויס קושנכה"ע'

 תפלח קויס תוקף, תסלח קייסקותכם
תחח.
 גע'לה. חפלמ קידסקות"נ
 ער3'מ. מסלח קודסקות.ע
 חפלה. קורס וחפחרחגו, קיסגוקות"פ
 ק71ס סמר'ח, המלח קודסקות"ש

 סיפי.חק'עח
 (תרה, קו) (ס, קייס (קי', קיוםק"ו

 (ו'ח. קרן (הר, ק15ר ,קיפה,קותה
 *אייי. (תן קירסקריא

 הסתם. (רימת קי7סקוה"ש
 פיע'ן. :תן קייסקרפ

 ק3למ חכס, קילח ח'וי', pbp' ק"ת,
 חיפה,  קויס חווור, ק3ירמ מרס,ן
 קודס ח"ח, קי7ס חולפן,קודסן
 מגס, קללת חמן, קיל"סטן,ן
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 קל3ן מכתה, קנה מטףקתן
 מנס. קליח מט6ה, קר3ןמניגה,
 סתק7ס. 3יח מויגן קי7סקחכה"ם
 ר6סין. 3'מ מוי3ן קודסקחב"ר
 סנ'. 3'מ ל7סקחכ'ש
 יו7. חגס ,,ריהקח"ד
 הניח. 0וי3ן קי7סקחה.ב
 כ)ה. וקי) חהן קו)קחו"כ
 0(קה. קגיןקח"ו
 'ק3ר. חתור ק13רחקח"י

 ג)'ת6 תס)מי מיור' php'קחמנ"ד
67יגסי.
קחמ"י

'p)p 
 'סן. תל6 חדם

 "15ח. קייסקח"צ
 מלס'וח. 016'ומ שפם"ר נז"ע צ"רק"ח
 סק'. חיזך קטו6קח.ש
 טהיי. קו nDD, קורעקזט
 6תגה. קטנ'קט"א
 הקת'ס. קטויחקטה"ם
 ונדע. קטןקטו"נ
 טמנח. טחינ6 קתמ6קט"ט
 תכירי. קטנקט"ט
 קתיס. קטורחקט.ם
 קייס 'לר6), קייס 'קוריס, קנ)מק.י

 .עקג, קה)מ יי6'ס, קה)יח1ס,
 קי) יהו7ה, קו) י5חק,קס)מ
 יהינסן, קסח ייון קונסיעקנ,.
 יחי7. קר3ן יי, ק5ו יי,קפי5ח
 גכמ. י' קו)ק.'כ
 קידוסין.קיר'

 יינייס. יייס קי7וסקירו'ר
 הכפיר'ס. ייס קדוסחקי'ה
 סחים. קיייסקיה"ח
 ורנ)יס. 'ד.ס קיי1סקי"ו
 6ו'ניך. ויפ151 יי קותהק-ו-א
 135י. וקינן '0'7 קינןקיזק"צ
 ורג)יס. יי'ס קי17סקיו"ר
 לן. ק"ת"קיי"ל
 '6תי קדוסקי"ל

 ליסיעחד, י. קו'תי לו,
 ל'ה.קיס

 )ן. bn"pקימ"ל
 י51רי. יסי קרחקי"נ
 nS7so. ני יין ק'יוםקינ"ה
 קיף. 'ס קריעתק-ס
 'עקנ. קעקי"ע
 פחגס. '5'3 קייטרקק"פ
 ק0לת. יעקנ קח)תקי"ק
 הודו. ירוס קיקרקיר"ה
 קידס כסף, קיום, כקף, קמ5חק"כ

 קערח כקף, קנ'ן כלה, קי)כל,
 כן. קר16כקף,
 ד3ר. כל קו7סקכ"ך
 (קניס. ק"כקכ"ז
 ק7וע )גכין, קנ)ח' ל'ה, ק,מרק"ל

 )כן, קייס )וי, ק7וסחל3נח,
 ליה, קיס )ןי ק"ת6 )'י,קי7ס
 )יה, קסס להו, קרי )ה3'ן,ק)
 )3.קסס
 ק,ו'1פנ13רג. )3נ0, קרוסקל"ב

 תיגיה. 73ר3ה )'ה קיסקלבד"מ
 " יי "קלברר"ם
 חמתסיח. )גין קיי3קלנהזש
 יקוס. 3כ5 )ו קיגיחקלבכים
 ק'ס תקיס, גכ) )1 קינומקלב"מ
 ת'ג'ה. 3דר3הליה
 0נר. לך קגס )50ר, קלעיסקלזח
 טונ6. )י קססקל.ט
 363. )טי קיגימקלש,ב
 ק)יפה.קלי'
 .י. )יסיעחד קייתיקל"י
 )כן. קייסקל"כ

 הנת!6'ס. )כג קייסקלכה.נ
 )ג6. לעמ7 קיסהקל"ל
 )ת5כיח. קרונק""מ
 גסגלה. )35יע קסרוקל"נ
 )קוף קרו3 עיק, 5קיף קיינק"ס"פ

פרסה.
 )63. )עחיד קדסהקלע"ל
 פגיס. ק)סחלסל"פ
 hounS. ק7ססקל"ש

קייס
.עקג,
קי3
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 63נ. לחסעמ ק,גוחקלת"כ
 תסס, קסלח "ה3ח, קדמיתורחי,, קדתה ת35ח, קנס תפפת, קילסקש

 קי3 %כ6ע, קון 3%סר,קול
 עסרס, ק5 קיל6תעעער,%יירי,
 קרנן תוקף, קיצן תזרמי,ק5יר
 מלך.קרית קר'6חתנילהי קלי6יתיפי,פנחס,
 ליס. תינטי ק6קמכ"ל
 5יס. קתינעי6קטכע*ל
 קמלן. 3ר קת5ןקטב.ק
 תנילח. קרי6חקם"נ
 כפריס. לנני מווילס קרי6ח לכ"כקמ"נ

 חרותה. טנ5 רתוע תעמר קינןקמדפ"ת
 161ער. תנסר קולקמ"ו
 ן ודפס. תרסס קולקמו"ר
 ן וטכסן. מכלן קי"קמו"פ
 י תכתן. וקרם תכ6ן קנחקמוק"ט
 וריח. תרסס קולקטו"ר
 תזנח. קרסיקטב
 י3ק. תענו קלילקמ"י

 ותכתן. תכתן קרםקטכומ"כ
 לן. תסתע bp ליח, תינע' bpקט"ל
 כפייס. י3נ' %נ'לס קרי6חקמל"כ
 קוגטרק תליה, מח קנירחקטים

 ת5יס.הלחוות
 ויגויר. תנסר תנסר קו5קמם"ו
 קינערק ערג, וונחח קוגערקקמ"ע

 יענילה. קמין רתכה,תסוה
 תיסרגי. bpקמ"פ
 הקנקל. קנקלקם"ק
 ר3. עלך קריח ריח, תרעה קולקט"ר
 ת6ס קרית סתיס, תלכוח קג5חקמ"ש

מעריס.
 תורס. תחן קורסקמ"ח
 קליפת גהי, קול גג.ייס, קו5ק'נ

 ג6תגה. קרים גהג56, קרצןגגה,
 לסייס. קנ6מלנ"א
 קומריס. קשהקגא,ם
 3נדי5. גחלת קעי4"ב

 נחול. קניןקמג
 וסלם. נתיר קניןקנג?חש
 סנוף. קניןקנהיג
 חכתם. קנסקנ"ח
 ה3ד5ס. י'1 נר קידוםקנייה
 כסף. קניןקנ*כ
 עקגק. קגק6לימק"נ
 קטנה שעור, געסס קפיגורקנים

 קנין קש7ס, קנומ q'p'לנינה
קויר.
 רחוקיס. גטסי קר31יסקמר
 ס5ס. קניןקנ"ש
 סיליח. קגיןקנש'פ
 קמני.קס'
 קטלת קירר, קנ5ח סנה' ק6קיט

to'nPקגימ קוסייס, קמח 
 קחיתה, קן קירר, קגיןקעתה,

 ק5ח קחוס, קן tol~pקניני.
 קער. קריחקסליס,

 רעתן. ס5ק" ק6קס"ד
 ;תן. סיכם קילוסקם"1
 כטיס. קיר קיגטרקקס"ע
 חורה. חסר קלי6חקס*ת
 הנפה. חונה היפריס קג6תקסמ"ח
 קנלח עיוג'ח, קנלה עם, קנלק"ע

 ענית, קו5 עילס, קיוסחערות,
 קורי עגעוח, קינטרק פסה,קוס

 קליל עניתה, קוסי6עכניס,
 עיט, קרגן עס, ק5'1ע3רוניח,

 קריח ענ', קרגן טילהיקלגן
 עורף, קסם פור, קרןעוז,
 עלתך.קמיט
 במריות. תליו קיגלקע*א

 ספין. 6מ סליו ק.53קעאה"ד
 גילה. פמודי קעורקע"ג
 יעחי. עגיומ קער עדות, קנלחקע"ד
 ויורי. עולה קרנןקעי
 ,, ,קעוי"ו

 '7, על קינן יסנין, עדת קהלקע*י
 '5חק. עקיימק15ר



 קרפ - 898 -%כ

 כסף. קעלחקע,כ
 לחורה. עחיס קנעתקעל"ת
 סלס. תלכוח עול ק3)חקעם"ש
 מף. ע)ה קו)קשנ
 עקרנ. עק'5ח קוגטרקקע"ע
 עגי7חכס. עלי קסהקע"פ
 סחיעה. ענ'ג' ק5ילקע"ש
 מקסקלסחי סיגס'ס, קהלק"פ

 קר3 פירוח, קנין פגוס,קלח
 סיה קוג' סיסה, קוי6תסקח,
 r~h, קעיhi'Dp tobn9b 05קפ"א

 עמטגי, קר6יס ירן, קם'5חקפ"ד
דרסגיס.

 קול קולוח, קו5י קדס,קסלות
 קוסט6 ק3להי קונטרקקור6,.
,'hpקהלות, ק5ת קטן, קתן 
 קרן ק7ר,ס, קר6 קסס,ק5ח
 קbn~p .60'7קיתח,

 קחלוח ק5ח 706, קגע קויעלין'א
.r)~ab
 סידר. 6ננ קג'1 קנלתקקא"ם
 יד'ס. ק6 קי6 ק7סיס, קדס'קק"ד
 יסר56. קדם קהלחקק.י
 )'סל6ל. קיתח קין קליס' קיסיסקק"ל
 סייי. קגין קנולקק"ס
 קיס קסלח קייס, ק7וס ק17סקק"ק

,hph~pקלי6. קיס ק,ס 

 חוכחס. פרסח קי'6תקפ"ת
 קר13 5פיר, קן מקה, קיעחק"צ

5גור.
 ייניס. ק15ייקצייד
 סחסן. ק5וחקצה"ח
 הכינניס. 65ח קי7סקצויכ
 העליון,ק5ת סעולס, ק5סקצה"ע

 סעוהר.קלרח
 ססתיס. ק5חקצה"ש
 החחחון. ק5הקצה"ת
 סמסן. ק15חקצוה"ח
 טהיי. 75יק קייסקצ.ט
 עעיס'ס. ק5ז הוי"', קמיקצ"ם
 5נ'. גוגל ל5ח ק5ירקצמצ
 קפריס. ק5ח סיפריס, ק5חקצ.ם
 עיון. 5ר'ך ק5ת עג'ן, ק5ורקצ'ע
 OhD. ק5י5יקצ"פ

 ותנח.מס. פיגקיס קלימסקצפו"מ
 קסה. חיח ' קהלוח, ק5חיג"ק
 ערין. סלחן ק5ורקצש.;
 קיסיס קייס'ן, קייסיי קנ'ןי ק3לחק"ק

 קהלהקדומס, קרטיס, קיסיקיס,

 קר3ן ר6יה, קינן רנגיס,ק'
 יסעיס. קסי ר6ס, קרניר6סיח,
 '0'7. קר3ןקרכ'י
 5ניר. קינןקרכ"צ
 גרול. רעס קי5קר"ג

 סנגויס. קריעחקרה"ב
 הננר. קך'6תקרה"נ
 החרגנול. קוי6ח סחולה, קגי6חקרה"ה
 5דיקיס. 63סל' ויסיעה רגה קולקרוכ"צ
 וגנחח. קרחחקרונ"ב
 וטי3יס. ר6סיס ק5יגיסקרו.ט
 ומי6טר6וח. קרקק16חקרו"ת
קרנן חנתח, ר6סיח ק5ירקף"ח
 חים.י6ס
 q'p. יס קייעחקרי"ם

 חתרי. קילקי כרח' לו3'6 קי6קרכס'ת
 7רכוין, 67ויל6,/רעוhllt~p 6קר"ע
 /, גקי.עמל

 טחרגו סגנגג עתך רגת קנל שש"ןקר"ע
יול6.
 סקח. קינןקר-פ
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 35וי, קינןקה"צ
 oD'pn. תרועה מקיעהקר"ק

 למעמס קרסה ר6סיגה קיימהקרקל"ש
 ס15'. 6)קגן סלתה ר, קונטרהקרשא"ה

 קסלמ סיס, ק7יס מנח, קנלחק"ש
 סתתה, קו) סח5, קו)סלתה,
 קנ6ס סגימה, קינה מסין,קיל

 סלס, קרין ס5ס, קניןסגלה,
 קרנן מנועה, קרנן סמ.ט:,ק5יר
 סתע, קלי6ח סלתיס, קינןס3ה,
 מס.קל,גן
 6גי7ל. קמר 6מריס, קמיטקשש

 63מר'וחן. מ,י3 סיני קדסיסקשאח"כ
 מור. 6ט1שגג p)p' תסירו' bD'1 ק17ס'1קשא.'מ

 ל3'6ס. אסירן bD'1 קדיסיןקשאמ"ל
גרכם. ס.י קרנן . 3סר, סל קימהקש"ב
 ס3קליס. קלקשב"ק
 גליל. סירי קחיקש"ג
 הלכה. סנט קי6קש"ה
 סתיס קינם וסתע, סיעח:ו קנלקשר

יקרן.
 עלתך. קפוטקשו"ע
 מהמה. וקו) סטון קולקשו"ש

 חלת'די יס'תס סנה קי6קשושת"ח
תכל'ס.

 :תני. מענר קטןקש.ו
 מיעון. :תן סהג.ע קייםקשרפ
 63חריוחן. סמי.3 ק7ם'סקשח"ב

 סיח קונטלק יוס, סל קדוםקשיי
 "ת. סל קיקוי5חק,
 הקדום. סלמס קעורקשל"ה
 הוכפן. ם5 קירקש"מ
קציי ערוך, סלמן קעורקש"ע עתך.
 סהרה. על סעע קר'06קשע"ה
siwpקומה 75קה, סהס קינטרת
 ליקה.סל
 סל קסר ק1דע, ס3ח קנלחקש"ק

 מקיעה. סנר'ס חק'עסק'ית6,
 חק'עה. תרועס מגריס תעעהקשר'ק
 סר5יס. ס5 קופסקשיש
 סנ6ס )ץ6ס סנן, סל קיפהקשית

 תקיעת מפקין, ס) קמל0חי~ח,
 תקיעה.ענר.ס

 חחקנל,קדים מורה, קניךק"ת
 קורץ חרועס, קול חפלה,קירס

 -0ה'7, חודם, : קינן מירה,1
קסייי חתה,קין-חענימ,
 0ס5'ן. קסרמגוייס,

 חלוס קרגו 363, חסעה קינומקת"כ
נכגור.
 כהן. מקפו קיגטיקקת"כ
 פה. כ) הפלח קו)עוקקתכ"פ
ק71ס תוקץ הפלח קונסקת"מ

nSDn.תנמה 
 )עילה. חפלת קייסקתל
 עו3.ח. חסלת קורסקת"ע
ק.יס סחרת, מפלח  קודסקת"ש

 סיפר.הק'עת


