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 כלח_ גי hc'1 שאכ"כ ן שיס, סין' 0י, סנס, 30'ל, סמעח,ש'
 )סהס. גק'6ין :5ין שאמל ן סחעיןי סתיס, tib,WD סס,ס)ס,
 גסס 60ין תעסה, נו ט5ין שאפ.ט' סלט. סעל, 0עס,ט)ה,
 ט6פטר. ס6תר, ס6לה,שא'
 6חרוניס,ט6ר 6ריס, 60גתעו"א

 סנת 5תוגה, סנ.)י 5יקוייס,ס8ר
 blnb, סוס עפר. 0יכני6מיס,
 טעס o')wh, סימר 6ימח8,סיס

 סכל 6ירוקין 0טר6מלונה,
 סל 6יס סל 36יו 0ל6נוסי,
 6מח, ס)יס 6חר'ס, 0ל6ולס,
 ס)יס 3-6ע, פ)מן tb9phפ)וס
 5פייס, ט)ווה 1ihlih ס)תס6',
 סתו6ל 8ויה, סס 6פריס,סס
 h(to*D .סתיח 7,6)ט, סת61ל ,6

 16ש, ט)יח 6י; עגס 6נד,סעיס
 סער 6. פער pmb.פניס

.Q~hטפח 6ורס, חעלי ,hnh 
 6,. סיס 6עותיס,פקיפ-ס

 5פסר,ס* 6ר(ס, ס6גחשא"א
 b(?~ ס"ין 6יתריס,ס6ין

 סיר
 6ג'גו. 6נרהס סל DSh'6,1גף
 לסויתה. יכי) 6חה ס6ישאא-ל
 לק'יתו. 8פסי ס6'שאאל"ק
 ניסיחי,ס6.גו 17, ס"-ןשא"ב
~ba

 3סר
ס"ין 6מיוס, גסס ס6'ןשאכ,א
 olh.נני

 6חליוח. גהס 60.ןשאבא"ח
 נריח. גן ס6עושאכ"ב
 יניס. נס 140שאב"ר
 ).ס6ל. דעמ rhn 13שאבד'ל
 שיס. סתקדס 3'ח ט*1שאבטה"ק
 יוש. נן ס6יגושאכ.י

.
 3גי ס5ר גתיגו, ha'1תתס,
תע'ס.
שאכם'נ

~'hD 
 עתילה נסס ס6'ןשאממיע גי5וי נתימ

 קב;ה. 3ו ho'1שאפ"ס
 נק".). ("ין קיוסי נו ס5יןשאפיק
 לסתה. נקי"ין ס*ןשאנק"ל
 נלסיתי. פ6ינו לע, 13 50יןשאכ"ר
 סיש. ממ נו ס"יןשאכר"ח

 ס")חי6) נתול, ס"ימשא"גס6.ןגידו)י,
 נ6ר6- 636 סתו6ל נעגעיי6-יק

 5ריס. 60נחששע*א
ירכיס. דנריס,__ס6י ט6ר דורי, rhnקחיד
n*weט5ו קנ8, ש*מ הנק, פ6'נז 

 הניו6יס "צי סיתי סעות6ה,6טח
 סנון. 1j'haשאהינ
 6כוה פ5י סטנע, ס6מישאח"ה

חעות6ס.
 כן. ה0ס ~ער סכח31, ס5תרשאה'כ
 סנגי6. 6ליה, 30שאה-נ

 ט. מ)רס הנסתס ס*ןשאהנת*ב
 ונקסחי. ס6למ'שאוב"ק
 יינס. ס6ורשאךד
 סעולס. וה.ה ס"תישאחה,ע
 85וך. יע0מיומ 6)פ.ך טנרשאהע"צ

 סמ). יקו) 6ליה nabn שאוק"שן
 גנוה. יס) 6חריס 0ל  שאיש'נן

 חמחיס. 160) ומסי3ימ, ס6לומשאו*ת
 ילעי, ס6ין ותט, rhn:טא"ז
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 הסקדח', וכר ס6ג'שאזה"פ
 כלס. וועו סיןשאז"כ
 מכתיס, ס6תרו מיינ, ס6'נישא,ח
 חייס. ס6ריה היל',ס6ר
 ד6יקור6. חחיכס 6:עס.ח סי'6שאחר"א
 ו"ל. מכתיגו ס6תרו :ה, ס6מרשאח"ו
 )נרכה. וכרו:ס מכת.גי ט6תרושאחז'ל
 'Shln. חולי ס6לשאחייי
 על'הס. מייגיס ס6גושאח"ע
 ס6יגו יודע, ס6'נו ידוע, ס6'נ1שא"י

 ,יסף, ס6י'מ ינע, ס6יגויי65,
 'סי6ל, 6תיני ס)יי יטי6ל,ס"ייח
 יי. 6ה3חסער

 lha'S. 7עח 13 60'1שאיכד"ל
 חסגמ. יתימ ס6דשאי"ה
ס6'גי )ס"ו), יויע ס6.נישאי"ל  ליסגע. יכול ס"ינו לח:'מו,יכיל

 עילה. יעסי ל6 יסר6ל ס6י'חשאילי"ע
 תסלס. ליסגע יכיל 80יגושאיל"ם

 ,,שאילט,ש

 סטנה. 'תיה ס6ישאימהיש
 ס6ר כן, ס6ס כ6חד, ס6כלושא.כ

 כתיחו. "דס מלנליס,
 כ6חד, ס6כלו 7hh, כ5 ס6.ןשאכ.א
 כעזני 6"ד סייס "7ס, כלס6ר
56נע.
 כתוחו. 6יס ס5 תםל1, ס6כלנו 'משאכ

 356ע. כעוני 6חי סייסשאכע"א
 סגוע )1, ס6תל לl'hc ,1שא"ל

 לעומר.6הר
ס6'1 6חר'וח, להס ס6'ןחואל"א
 6סה.לו
 רנל'ס. 6'ן סקרשאל"ג

 6חריומ. להס ס6'ןאלהא'ח
 כן. ל6 ס6סאל"כ
 לוl'bD תקט, )י hV'1אל"מ

תחירין.
 5יס6.ן קיף, להס ס4(שאל"ס
סוף.
 נסלי. ממ לו rbnשאלפ"ב

 5קי.תו. ס6מסו קיקע' לי ס6יושאלוק
 רנליס. 5י 1,6 סקרשאל"ר
 סעה. לי ס6יןשאליש
 מנו.ה. ס6יגח תעטה, ס6מייישא.מ

 -ת,קףי -ת31הק, תדגר, :ע6ינו
 -חעכ3. -תעור3, -)זיכי,-תמיי3,
 l'hG -תחכו'ן, .תמוקזי-ת5יוה,
 6תח.ס5 ש5" ס6תה ת5יה, ס6לתיל', ס6י חסני, ס6נ)גזחקיייס,
 הכחו3. ס6תרשאטה"כ
 יעוכה. ת5ווה ס*נושאם"1

 ס~תע. ו6ינו ת37ר ס6'נושאמוא"ש
 חכת'ס. ט6מרושאטה"כ
 l'hG לנע)יה, תקמקח ס"יגהשאמ"ל

 תעכ3)7ירוח. ס6ין 35י6ה,תקיריס
 ס6י:ישאטל"ד

_11UW .לדורוח 
 תתגו. תחילוה 6לף ס6יחשא:("מ
 תענג. ס6יגושאט"ע
 רסע. ע5תי תמס 6יס rhnשאסע"ד
 עש6ה. תקנ5 ס6'גישאמק"ט
 נקיג. ס*'יי ניכר, ס6יגושאינ

 ד6'קור". ממכה 6:פיה כי'סואנחד"א
 הי,ק. סת.ה ל16 גיכו ס6'משאנלש"ה
 5דקניות. )סיס ס6ושאנ"צ

 ח.,ק. סתיה ג.כי ס6'גו?אנש,ה
 ע1לה, ס6יני עסי'ה' ס6עהשא"ע

 עליי. hc'1 עישן,ס6'ן
 'לה] 3לי עי h.ph טליסשאעכ"י

 קכוח. "הי כנח קעייס, ס6ישא"ס
 ר3. דג' קפר. ס6רשאסרב"ר
 לק"הי. ת5ו.ס עד'ס ס6יזשאעכו"ל
 סלמן ע) ע1)ח ס6'גישאיגעש"מ
תלכ'ס.
 ווקוס. סל ר5ונו עוסיס hS'1שאערש"מ

 סו:ה, ס"הה סייוח, ס"ישא"פ
 עקח, nh?כנמ

 לק"%ו. ט6פסישאפל"ק



 ן 5ריך, 6'ן סו3 5ריכה, ס6ינהשא"צ
 11.5. 6תוניסליהי
 ס6ין למפ:, 5ייכה ס6עהשאצ"ל

, 

 ):מי.5רי7
 5גוסה. 5ריכה ס6יגהשאצל"נ
 6.נו'קוגה. סנוי "3וע, ס6יגושא"ק
 רוח. r~b סתיס ר6ויח, ס6'נהשאיר
 5החכ3י. י6ו.ה ס6'גהשאי"ל
 ס6לח סלו, ס6'ני סיה, ס6יגושא"ש

 6מר ס3ת סני, Sb סניס5וס,
סניעיה.
 גכ). סוה ס6'נושאש'ב
 ":,אשב"כ
 י7ו3קו. 'מדיו סנר 6) סנרשאשי"י
 תעסה.  6) 0נ  תפור, ס6יגישא"ה
 לעד. חכין 6תח טפתשאת,ל
 סנועה 3תר"ח6, סווע 3סר;, ס6וש"כ

 סנחני6ס:ח, נרכוה, ס3ע1%3.,
 3כ), סיה גזמס, סייענחנסלה,

Sb,D,1סעיף נו, סיגטח 03)ות 
 נלכה, סיולי סטיינ3ערנ,3:תה,

 ניכה, ס5 לח, טנן - נמייה,סיי'
 3תך3ל, ט5חן גסר, סל גסתיס,ס)

ShlnD,סת5מ 3ג.הין, סתי6) 3י 
 סני' 3עיככע)7, סתעיןג:.ה.ן,
 סעגנלוס, 153ךח, סגת3ע5'ס,
 3לורמ. ספה נינה,סערי
 6הון. 3ני סנ' 076, גג' 50שביא
 6ומ'ומ. מרנע נן ססשכא.א
 דוגוגו, 6נרהס 3ן ס3חישכאור
 6יס-)ח%י. סניןעובאל"ח
 לתקיס. 076 סג'ןשבאל"מ
 ס)ימ )6 6וווי גמרי סעג6שכאל"ש
 ערוה. נ6סה מער:בא"ע
., 3יכדי. 3ן ס3עשביב

 נ3,רו5, 3ן ס5תה . 3גהר6, ס)יםשבענ
 גר6. 3ןסתעי
 עין. ס3נןשבג"ע
 7ין, 3יח ט)ימ דן, 3יח סגועח?ב"ד

 סתעון י', 3ן סס דוד, ניחס5
 -וס. נ:נעין סווסנערגפע)י,

 nltnTh. 7' 13 0סשכד"א
 ה'3ומ. 7' 3ן ססשבד.ת
 3'ח סתמ, bbb3, ס3'"חשב"ה

 הלו.. 3)6ך סהס1ןהסי8לה,
 הנ7ו5. סנחז~כה"נ

.

 ~זמיס. ס3חע'בה"ח
 הל5.ס. סליתשכה"כ
 ה)קט. ט13לישכה"ל
 נהתחי, סניהח התקיס, סניחשבה"מ
 סת')'ס.סגעמ

 ק"ס. סיה התק7ס סטחשכהמהי'ק
 הת(וןי ניכח פ5שכהס"ז
 ה),עוק. הי6 סנתשבהט'ל
 קייס. התקדס ס3'מ'2כהם"ק
 העלני0. נין ס) הע7וח, ס13עחשכה"ע
 וירנ6. 3ן ס)תהשכ"ו

 . וו6לק31קק'. טגחשכוא"ל
-. 

 . 3ירוס. ותגירס 53סין ס5הןשבו"ב

 הערוח. ס13עחשבוה"ע
 'ל .עקן. ס3וחשבו"י

 ת)כ ס13רשכו"מ
 גהורה; סגועהשכוע"ג

שבועה"ד
 ס13ע"

 הדייג'ס.
 גותה, סטוף יוגת', 3סר ס6רשכייז

 (ות6. 13סוועון
- orn: סמתןשבוטה"ו
 מסיקה. נד,קה סמקהשכ"ח

 חי. לכ5 ח.יס סנקשכחל"ת
 סתחה גטרוג6י, 3י סתו56שב"ט

 3"ל;,טו3'ה. סתסון טו3ה,3רכח
 .סתעין יעקנ, 30 יסר56, סנעישכ"י
3ן

_'hnl~ 

 סער3יס. נין ס)שביה"ע
 ע31. יוס סנ'חחשכי"ט
 5'נ. 'הו7ס 3ן S~bnשבי"ל
 סנכחג.שבכ'
 3כ5. סיה כליס, סניתחשכ"כ

 ' ' 6וחיוח. כ"3 3ן ססשככב"א
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 מגיס יקט, סני' )עילס, 630שב"פ

 coi.נייר.ס
 6חד. )הס נורריס סגיסשבלש
 )ניגס. סנ.טשבל"כ
 מייס. 5ן מנקשכל'ח

 6קי'תנס.  5'ד' ס63השבליא"ק
 חחתי5נס. 6ל קרך ס63השכלישת
 לעולס. ha ס)"שבל"ע
 הומי, מנע יקלחה, וננעלהשכים
 תקים, 3כל סכינה תעי 3נ'טיסו
 גתסגה.טליס
 סים 6נ'7י השי גני סלעשכש"א

 6הג'. ת6'נט.הל6
 4ו0'ו0. ת"נ גן מסשכמב"א

 גיח ט03 התעלס, 11 ס3"שבית
 י3מ חניוה  גסגח מנחחפי)ין,
  פכרו מכליו, נמ3מ  מייממסוס,
  סליי  ממו,היייו

  סהי56  גמורם,
 מהטס.3ר,יימ
  סתמה. גחוך מתחחשכתיש

  סגתלה. סניכם,שנ'
 יל יויי  פנס נתווס,  פרוצסשין

 סל גיסגס, טל גויס, סלגנול'ה
 ג3וריס, מלכי נריקין, סלנליומ,
  ג13כסי  סירי גי, סער  גרו),ים

 י3)זמ, כרמוס  גלון,מרירן
 6'. )ס(גלו5יס ססשנ"א
 גרסןסתעון 3י, מו5יס ססשנ"ב

נעוגסטיין. תקלמה. סגכלהשבמ"ק
  נפיו.  מגור  0רגב"פ ן  ילים  גס, 3ר סוס מנילה, סנמשב"ג

 ע5יס. ra~' סני ?גז.ען נמתני. 3ר סתו356גכקיסי
  כלימי נרי סכי כויס. גדיי סלי  Pitlw ן נגית'ן  סעוף)  סיין,  3ן סלעהשכים

.~DID'עין. נן סער .. 

 , מקוקס. גטין סקסה שנ"פ ן טנירח עולס, עניני ע5יס, ס3חשכ"ע
  פ13עס דוכה'י ספל ד3ליסי ס6ל  ש.ר ן  כילים, ס3ס  מניסמכסיר,עלס,
 י3ל, סל ד3ר,  פוסראיר..ת%, ן  ניססכיס. סער hrD'~ 3ןהתעין
 יעם, סיי' יגר, סס 137ריס,סלן  6וחיוח.  כ"ג  13  פסשבעכ"א
 רתעה, כצלי דורי, מכיימכררי,ן oi1U .b)o  3ן  ס0ו,שבע"ה
  מפיר  דע'ס,  מפיכם  דים,סררין מה. סנע5שבע"פ

 יגל, סלם  רכשפפסידת,ן ט31. סס 3ע) מנחישכעש"פ
  י'נ'ס.סרס'  סול בפיו,  ימר סרב  סיםשכ"פ

נפרה.
 סירי  ליווי י'גמ לגי, מגחישב'צ
 סתי56 5תה,  3ר  סלתה  ליין,גם
  לילוח6.  בכיי 0תעח6 לדוק,3ן
 נקרקע. ס5יס ק7ס, צנחשב"ק
 יגיס. נם סכי  רנן, 3ימ  מלשד"ר
 סתו  סגסוסלח,  ניחתי, סגתשב"ש
  סתמה,  נמיך  מיחס  סינניס,נניס
  נמרס. סגה סעמ, 3ןמתעין
  3תת~גו. סוס פוש ס5סשבש"ב
 חגוכס. ס) 3, סנחשבש"ח
 סוג. סס נעל סממישבש"פ

 רטוריים%.  סרי ד%ווייס%י  סביכהשד"א
 פיחותיו  מבולס,  ר3רימ טנעהשד'כ

  3ק3ר.רינגומ

  3גולמ. דגרימ  מכמסשדכ"נ
  נילר. דזנ3וח ספחיחיושדכ"ק
 גורומ. רייכי סלישר-ן
 י7י'נ'. סו67שלד
 ה5סון. 7קיוק מעיישדיה
 הקין. סדהשרה"א
  תקריח. 1'תין יחס Shnaשדו"ם
 מתי. עדישר"ח



 ן סגלתס מ)7ס יוקס ססייחשרחה"ע
עקיי.
 יסל6צ. 7לח01 סותושד"
 )ס)5ס(. גוטצ כסף דו3ר סקישדכין
 )651טו. יו7 סהו6)שד.ל

 ן ו)הו'ק. מצך סייגןשרלו"ל'
 ע"ג'ן. )ח ד5י0 ספ'ל6שדל"ע
 ממי7. לנמי י' סו'ח'שדל'ת
 1 סהו6צ תלק7ע'ן, דכקפ6 סת6שד.ט
 מ~ייג6יי
 ררגגן, כל1מ6 7רננן, ס3יעסקור*ר

 7לחהג6.סלומ6
 צנרכס. וכלוגס ינומ'נו סירסישדרז"ל
 )יגסו. ירמעג6 סיימישדר*נ
 סנח החס, פ6ני חכ6, ס6נ'ש,ה

 סיוס, סיי סגכות, סיגססנ7ול;

 פ'ר סתע)וח, ס.י סיחו7,סיי
 חקן, סלומ היס, סירחמקיריס,
 סצתס סו)כס, ס5יח ססניכ,ס)מן
 סצסיח ח'ומקין, ע)סלתסת)ן,
 חתפולס, סס סניו)יס, סססק3)ס,
 סנר7פיס, סתוח החר6ס,סתס
 סמן חטוג, סתן סקק,סמיס

 סתצךי סעל סי, סעלסתסחס,
 סו3'ע חסתיס, סעל  סרו'ס,סעד
 סרמ, סרסי סעניס, סרחוס3,
 סע3יתומ, סיסיי0 סחורס,סלסי
 חצמס.סח'
 ח6רן. סין 5רגע, סחנשה"א
 טוסן מ3ר, סור 673, ססכגשה'ב

 סגטמון. סעיסג'גס,
 6חד. 3גיס6 הפכ'ס סגישהכ-א
 נכלל. e'naשהמכ
 חג6. ע1)ס 3ן ססו6שהכע"ה
 נות6,ססותן סג17), סגתשה"נ
 טס סגיף, ט5תומ כגטריס,סיטי

 הניף. טעט7 סססגוף,הנדו)יס,
 לפרקס. ססגיעסשה:ליש

 סזיןי סעח סוחק, סעתס7)ש
 סימ. סיס, חיעח,קקול
 סימק. סעחשהד"ח
 סמ7ס. סי סעלשה"ה
 סוי0,ס. סר ספו).שההץ
 1על3ת. ס7ק עעול סויס, ססשהי1
 ~ר. עח51'6שדגץ4
 סוסנ. סר3'עשה"ז
-שהז"נ  גרת6. ססותן שהזם"נ 
 סמתל,סס סחויס, סנתשוויח
 סמ7ס. סער סמתס,סנח
 סעעע'ס, סמו0 סט31, ס)ומושה"ט
 סטונ.סען
 קילמ חימוד, סיל חיוס, סיישה"י

 סיו3ל, סנת חיומקין, סלס)מס.ס,
 סיחוד.סער
 סעס. סקמ סיוס סנמ פה"ש~ה"י
 )ח6ליך, ססיס ציי, סיוס ס3חשהי"ל
 )ו.ססיס
 ט. סילדח סה'לשהים"ב
 * , "שהיסחב
 13. סילעח ססיישהיש'ב
 סכפץ, פיר סכמו3, ס6תלשה"כ
 סח' סכוסי, סעח סכיגס,סער

סכ)יות.
 3ר6. ססכלשהכ"ב
 ניט:. נסיס ססכ)שהכנ'ב
 למ6ליך, ססיס ס5קו סג5ישה"ל

 סס חלוי, סצתס 5ו,סשח
 ח)מס. סחי ח35נס, סנ0.ה)וו',
 חי6 סנת סע.)יס, סנעחשה"ס

 סכלו סתע5וח, סילמצועוק,
 ס)תס סתעלכח, סצמן ת6י,סרגס
 -סתקפר, סעיה : סססע)ך,

 סעו -העסק5, -חתקרס,-סמפוכס,
 סעייסתסתצח, חתסמס, סתןסהול,
 סמסק'ם. סי סמזרחזסעל
 מ76)'ננעל. ס)וי SblnPשזדרם

 ס3ח שהטוכרל סדף, סיל' סד"ג'ס, סטעחשה"ד
 )נ6. קיוגס ן ספי היג'ס, סעי ס7'ן,קתח
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 סטמגר. פס8ע45*8
 סט)וס. עליו סתלך 0לתסטוהכהרה
PW~חעפוכפ. 4פ 

שף"
 0נפנא סלטוס ~.(ispp שר
 nau סנכ3ד, סס ננ,ר,סס

 ספופרח סגספ, 'סתחחננר7ס.0,
סג76
 סהתורת גדגרו, )סיה סריכלשדג.ב

 סגניל. סס נהן,נזיסם
 13. 'ו65ס טסגכססוחנהב
 הגקקל. %יושהל'ם
 13. חלז'ס סהנסעחשדגת'צ
 הקפק. סעל הקף, סיתרטול'ס
 קעיוח, ס3יעח סענה סנועש7מע
 סגמ ן העגלס, פגה ר~~פ0ט

 פעיהעט7ש סגההע,לס.הענ,ר.
 הע3יח.ס. סו0ווח סעוףזסרן
 וזסלוס. על'ו 0הלך מלמהזמהע"ה
 סיירוו,  סניממ . המוקקוס פ6רשרדפ

 "פג"ם, פלחן העקחסמ'מה
 0ער ן סערסז פגנת הסועל,ס0

 פעפ 4ך4פו.סו0, קערהפנה
 ט*מס. 0ר פר-5שלן,.ספגל~,
 0)י"טידצ

 סעעון סמגת,

 77150.סע0 ק1'י
 %ק ן הקן, ס)יח סקדסי איקזק

 סס , סקנלה, nbc)pקקר6ה,
 0עוסהקלופ-ס, סקודס, ססהקנון,
Sb~nc,סקיוטס, סער סקען 
 חקו7ס.סקל
 ס"דיס. סער סקיו0ים, 0עיתשריק"ד
 ן רנס. ססיייס טירטוהש-
 ה"ירס, פ'ר סליסי nht~ngשה"ש
00עיס. 0עי 1 סטסי סנוי ספעיס,סעי
 גהעוגו. 0תסעמסקיתש4ב
 ינס. סשי'ס שיקוהש-ר
 הת"ר,סס החתתס, סזקשה.ת

nnwg,סחערו13ח, סער סמולס 

סחורח, 0י סמעלס, סעח המסו3ה,סער
 עעקס. ליד ע3'6 סתהלתידזשרוץמל"מ
 נסן. מיפח מהחייהשהתנ"כ

 ,tphסתיס רו3ל1ש סעעוחסףו
 סתי וקי'ס, סייר שי'6,סקל6
ועלנ.
 61עח,olba ו6לעוה סכולשו.8

 סלס ה*פי, סק tpblסתיס
6ח7.
 1'בו יונ  סהה 6יט 0יגטעורה
סומ".
 ועגי. חחל "גי סיגששהךם
 י6ון סתיסטדא"ר
mnm30  מע0מ. ו5ל 
 עייף. תעסס  ו6ל ס3טדארמיע
 ס"לח.שףנ

 וגוסח,  פ3מ 31קסחיי
 סועיס מ, פולעס ונויק,סיחע

  0גדעס נ7יקו, 0ה531)יסי
 וגייול.  פמ'ממתדיעמ,

 6116. 3ר ו6דל 0סילשוב,4
 3פלמ 63 1*י6 סעימ ת.תטיככץ'ם
hP6ח015. חי~מו: עשסטה 

 ונ7'קת. סמ'עחשוכ.י
  יסיי. שישוכקףו
 3כל. סיהנוובקן
  וגיס,  ~ios  יבליודסי  יבולסשו'נ
 וניו).פר
  סגיעס. וגלגול ס13עסשונ"ט
 טוסך ינר, מיס ויורס'ן, סי6ל.ןשו'ד

 0371. סתןדתיס,

 77"נ'. מיד6שוד.י
 והור16ם. מ6לותשו"ה
 , ה3ל. סיישוייב

  חניד. סיעןעעה"נ
 היין. סורח סדף, סילישוה"ד

 ה)כוח. טיגהשוה"ל.
 ס"ה.ין פור סעועד, סול שוהזםן
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 סגקק). סורשוהינ
 י "שוהנ"ם
 0ע3ו7ס. סורסשוה.ע
 0קי'רס. סי5'שוה"ק
 סחרוהח. סוקשוה"ת
 ויפח. ומם ססשו"ו
 נכוחל. ~עיחמ ~עינ סמ' וט"בשץ
 ו(תירוס, סירוח י(1לקין, סימעיןשהז
 ו(כר.סס
 וחתור. סיר ומניכח, סוסשי"ח
 טוג. סימרשוח"ט
 חולס. סומלישוח"ת
 סק65 ס)ותווטיגו, טוג, סומרשו"ט

וטיי6..
 חר.06. וטריפיח סמ.טסשום"ה
 'ה'ס, ו'6ר'7 ס'חיה יסר56, סיהרשו"י

 1.וג)ומ.סתעוח
 טו3. ויוס סגחשו'ויט
 "שוי'ם
 ר3. ויסע ס)יסשוי"ר
 סיחי כקף, סי0 וכרוו'ס, ס17חשו"כ

וכעקי.
 טונ. 1כל ס)יסשוכ"ט
 ס)ה. עונ וכ) ס3וסשוכט"ס
 טי. ס1כן DD?, סו:נ.שוכ"ע
 ו)13גה. סתן ו)קיטו, טכ.רושוי.ל

 5יון. נסר )ע)וח 1.(כח סיח.חמיור"ך,ץישי
 גגחווח 675וח 1.וכח סיחיהשולכנ"צ
5יון.
 5יוןי גהי )ע5וח 1.וכה ס'מ.השולב"צ
 5'ון. גגח1וח (?nth ו'(:הס.חיח
 תוווח6, סיחט וווס'ג, סי36שו.מ

 סחר'ה וווי'6, ס.י 5111'),סיתי
 סימ.ן ותגמק, מחי'חות.קף,
 ותסג'וח, ס"ס ית)כוח, ססותער1ח,
סע.י6

 וו.יה"ו"
 תננ65.

 11,.קוו6סתי6) חויי, סותןשוט"ח
מיוח.

 ינס, SbS' mmn, סיתרשמ*י
 יוס.סיתרמ
 ספימ'ן. סיתיישוסם"פ
 ותסתיע. סותעשום"ש
 מפ)מ. סותעשומ'ת
 וע)ס. פון יג6תן, סתסשהנ
 גמ. סו6ש~נ"ח
 גג סו6שונ"ע
 קייומ. סוסן קותקי, סילייקישו"ם
 עפי, סוככי עתקיס, סימנחשהע
 סמריח עליו, סור0 עד,סיכן

 ועוגס, סכר ערוך, ס5מןוערגיח,
 וטגף, סיע יעין, סן וינ3ל,סס
  וער3.סחי
 6מרון. עלוך סי)חןשוע"א
  סימי6.  פיפר, סיפי.ס,שיפ'
 סכחס  פורימ,  פייו פיוטה, סיסשו"פ

t~hD1סיק שמי)וח, סהמס 
 ומ)יט. סריופוקקיס,

שופ"ג
~DID 

 נדו).
 קטן. פוריס 0וסןשופ"ק
 רע. סגע ו6ין סעןשופ"ר
 ו5פיגיו. סערושו"צ
 סי'י קרילס, סי)י וקטן, פוטסשו"ק

וק"ס.
 ר6ס. וק5ומ  plnDשוק"ר
  סן ורעומ, ס5וס ר6ימי, סיגשו"ר

 ורתסיס. סק5'סורנל,
 1יג). סןשור"נ
 מיס. וי6ס  OJCש:ר"ח
 סו7  ימיר,  יו, וסרוח, סיהשו"ש

 סכ'ר, סיתר  ג'גמ, סיהרוסנר,
  סופט'ס  Sbn,  מימ  יימ,סיו

 וס6ריח,  סס  יפיי סת6וסיטו'ס,
 וסלוס, 0150  וס'ח,  יייר יסס,סס

 וסתמן.  מפוו  יפרומ,סר'ס
  סנע1)ס. סיט'סשוש"ב

'תיס,

סימי
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 סוס3.נ6 יתסיגומ6, סוס3יג6שושלתם

 וסקר. 610שוותיק
 סתי6. רמחי סל'ס יסחו סריסשושר"ש

 63קריוחן, ספיית 3,, מגיכם מנחומח"ב
 3ס3ח.מחל
 לצמריותן. סחיי3שחיטא
 3ס3ת. סמלשחכ"ש
 יולי. יור 3ן סתי6)שחכד"ל
 - חגינס. סלת'שח*נ
 מסנין סער 1utno) סו) סגתשח"ה

סגפם.
 סייעי. מול ס3חשחה"ט
 ספקם. סמ'עחשתה"פ
 ויפח. מס מסשהיו

 ו7נס. ח)3 סחן שחו"ד 1 מעמס, 61) ק3 וממינוח, ס6לימשהת
 מתועי ח~) אנח שחוה"מ ס,תע חומס, סופך tsto1ק61

  סיייחוחטגמוח. חס, ff'1חטה,
 תעיס. מול' תמלח וקת סגייויתמרט

 סנ3ת(לע, סגמ,טר, ~ו, עטעש"ז
, nwSD (נם, סל rtr סל (נ,סל
tinsr פנס יימ, מען (כר, סס 
 (קש סני16ר lnSr, סני16ר(ו,
 (סב ספחי (ענ'ומ, סעומ דחיס,סכי
 חעכ6. גלען nnSaוה"ה
 סלנרסט6ס. מייס (לתן סלתסשזח"ה
 כלס. וקרעושדכ
 )נעלס. (רע סכ3חוחז"ל
 חפילק. יתן סגחשדת
 מכס, nSha חלים, ס6)ומעךח

 סגת מנון, טנח מתולם,קנועמ
 מון, סמועי מנס, עיתלמגוכם,
 סטר מרסה, סטם מולין,סמיעמ
 מליחס, סער מרקס, מעלמו3,
 סל מרססי סירס חול.ן,סיחת
 חכם, סל "ו), סל מג, סלמנרו,
 מיסה, סלתס מרס, סל מלג,סל
 סת)ס מרסיס, סת'ס מגיגס,עועי
  חגם, nb1V  חסיה סתסוןחיסם,
 פזית מכפיס, פנו חדסס,סיס
 חלס, 1Dn? מרסי ס"סחייסי
 enDn ספידחעמדי מכיס,סכרי

 ;פסי  מלקוש DDnמרופס,
מכניס,

  וסליפוח.  סחיעסשחו'ש
 יייסף' סמרת יייימ'  סחיושחהמ

 וימילין. מליין סייר  ויכמס,סתוית

 וקם. וקלות  פדותווהוק"י
 ~כר. מלי  סער מך4  פגתשחץ
 לנרכס. יכרוכמ מיייכו  פ5ירושוזיל
 9br. מיס הלי  סבלשחכרו
 טי6* פתיק פינ,  סומרשה"ש
 . )7. יוס.פו מייס סטמשחי"ל

 )סיום. סמל )פניף סמע6גושח.ל
 ססנס. 6סל nlfoi  סמלשחלאה"ש
 בסנח. לסיס סמלשהל"ב
 מי. לכל  מייס  חנקסוחל"ה
 הלויס. לננס מפס סיח*שחל"ס
 סמיק ע)יסס, ת"ניס  פיכושח"ע

 ע73יס. עמרוליעלתוח,
 קתן. חולט סו6שח"ק
 ג5ולימ.  יגתי מרסס סירסשחש"ג

 סנתזי סל תילין פיפסטוהשת"ה
תכתים.

  סמיק יו3,  יומר יי3, יגילטן'פו
 עו3, סב) מסרס,  t?1.gטת'6,
  ע3מיס, סל סרחה, לכד  יוניסכר

 עות6הי  סס  .ט4טנ,סליסעפח,
  סייס alb. סין עלעול,סתיס

toltnuהייקח, סעל' עו3ס, פכך 
 sg'עעע
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י  ן *רואין. ספי 6ממנס, סטםשפרא
 ' סטל6ס39ורב, סעייגגערגעי,שט"ב

 ג'רורין.סער'
 פתח, סעוףשטב'ז
 גייר. סטרשטד
 הזלכם, סטר העיר, עול סיעהשט-ה

 הרסקה.סטי
 טינ. מסשט-1
 6סו(רי. וסדינן טינוחך מקילישפרא
 סבה ותחוקסי טוגת סנהשכזזיכן
 יעו5למח,טוכס
 ותי5לחח. טוכס סעה::פום*צ
 ותהוקמ. י31ח סגהשטומ"ת
 וקונן. סערשטיק
 ספר מיג, סעי ח7סס, מטסשפ"ה

 מליחס. סעיחוקה,
 וכר. מ5י מעל מזקה, סעישטח'ז
 (כי. מלק מ5י סטרשטהח"ו
 חל'5ס. סעישטמ.ל
 נמתה. יסועס עיכס מלוסשט"מ
 כחונה. סטרש"כ
 תוק07, סער יקונ5מ, פעהשפ.ם

 הכירט. סער המילת,סטי
 עמילה. סערשטט"ח
 תכ'רס. סערששם'כ
 עקינ5ח. סעהשסמ"ק
 גורלן. ינהיגו סגננושטך
 עקק6. מטלשטבע
crpwr* 
 פטירין. סער פקיקח6, סערישט"פ
 5ו6ס. סטרשפ-צ
 סימיס.שי'
 ס6ריח יסוג, ס6ר יענן, ס6'למש"י

 יעקב, ס6ייח יוקף, ס6ר.מיהויה,
 סג יעקנ, ס13ח יסרבל,ס6ריח
 יחוןח, ס3ע ייוסליס, מנמייעקב,

 סרה 'תיס, ס3עח יסרן,מנעי
 סוהרת יסרבל, סיתר'כוסע,
 יעקב, סומנת יסרבל, סוג6''גס,

 סל יי'י, סל יד, סל'7ייימ, איי '5מק, ס"מ יסגיס,סמיעית
 'מנס, מלותך יסר56, סליום,
 סתו יפלרנו, סת6 .לחקי,סלתם
 'סר6ל, סתע 'עקג, סתע'חנ77'
 ספחי יון, ספת יסוריח,ספח
 יסר, סרס יסע, סרס 'יסף,סים יחלי ספח יופק, ספחיס.סג'ס,
 יייח.סחי
 נרחהיס. 6חל יקיתט סת6שיה"ב
 תיחתך. )פגי 6מד יוס סו3שיאלים
 ממח' נייו, סיס 3י, סיסש."כ

 ntch~s. 'חי ספח 3','טיס
 6מרייח. 3הן סיסשיכא"ץ
שישב

 ס'3"
 סיטה 3ית'ני, נורה

 3יתיני.3תהלח
 החפגח. 3(עח יפה ספקהשיכ-ה
 076. 3י7 סיסשיכיש
 כרח. גו סיסשיכ'כ
 העסה. ט סיס התם, 3ו שםכמב"מ
 קפץ. 13 שם קלגס, גו ס-סשיבתם
 ממס. יוח 13 סיסשיכריח

 סעעין. 3ן ייקף סג'שיכיש
  מכך.  ח6כ5 3גל שסגושיכתרו
 נ,. יסניס ספחישנ"נ
 ה3רי6ה. יתי מסתקרויב
 סנדלת. יתי סלסמשיה"נ
 היס. סיר'שיה.ר
 השל. .ת' ססחשיה"ח
 לו. סיחיוקיה.ל
 סתיגח חהמתס, ית' סנעחש-הום
 התעמס. 'ת' ססת הת,לס,יתי
 סיר הסגה, 'תום ס6ישיה"ש

חס'ריס.
 ברכה. ס'ורוכיו"כ
 עינ. יוס מהחח עוג, יוס סלשיו"ט
 קרנן. סיוויויו"ק
 סיחים.שימ'
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 תסס. פט מדח שיישצח
 ססס. מקל סיםשתזה
 סימיון 6רוכיס, )יפיס סימיססהתל"א
 ph.)נ5מ
 יי3, ייס ס) עטם, סייסוסט

 עינ יוםספמס
 706. יי 6לסינו יי יסלסל סעעשאיאהא
 ל3ו. 6ת סיכויןשרכבלל
 יום. כנגד יוס סופנםטרדיי
 -למוח, -לופר, )יקזק, סקי:שר"ח

 יפס סחיקס )ה סיס-לסרן,
)אכעס.

 6מריומ. למן סיסערל"א
na*e. , * 
 ומגש. 'ת-ס ללויך סימיסשישקרו
 וסיס יחס )16ון כימששילארהט
 .עו3יס
 נגיס. לו סיסש"ל*ב

 6לוכיס יי3יס לסייס סימיסשרלחסאהל
ולסקוס.
 3%'ס יתיס )16ון סימיסקרלים'א
6ק.
 עילית יפסי ל6 יסרך) ס6לימקרל"ע
 תסיר'ן, )1 סיס ורן, )ו פיסשיעט
 עעיס. )יס3פ יכולסיפגו
 נמי tpS קפחי( ירי, סח,שקלנוע
ענר.
 סיף. )"ס סיסשהליס
 3קל1. פח לו סיסשילם,ב
 י6פ6פ6רט. לע יסודם סלעםקרקר
 לו סיס מעיר, לגני' יי סויחישלמ"ע

 למיל. סיסחקנם,
 חגויך, י סם תקו53ח, טעםושי"ם

 תדריך. יפסססקחך
 3ר6סיח. יפי פסחשיסרב
 ד3רס תסית ,וסק ספחיםשהמר'נ

גכ0יס,
 סגגלס. יפי סלסמשיטה-נ

 שלוט נפטי סיקוס (de המשי'נ
 נ5מ.ימי
 יפקנ, ס6ו"ם יעמלן, ס6עחרשע
 טלעוח.ט"
 SD'1 פיס פיס, עד סיחיםטיעמו

פךס.
 ס) ר15גו עוסיס סיסי6ל1"שו-ש-ם
עקום.
 יוקף סתו6ל פוכס, י05ק ט)תסי4ם
פין.
 קיערו, סע6 קיפ, 'ייכס ס6ירסק

 סס ק56ינעיננדנן, 'הודהסתוי)
 קיוסין. ידי מעל קידשויסי6ל
 ישרה. קול 'י סעעניקיי
 לוסע. קנס יקיים סת6טיקל"1
 ק(ודס פלתס רג.ס, יתיס סריס1"ר

 6ג?ו. סל יגס סיערת1.ש"א
 ס.מ63ר.ייון'
 'חכרך. מהיעי"ת
 פרחת כליס, סגירת כלי, סנ0יכ

 כמן, מתי כלי, סנר'כליס,
 מס', סל כתוגס, סער כקףיסיי
 כסן, סלפם כהן, פלוס כל,0)
 כשר"מ סר כגסים, עגי כיל),סס

 סקול כסן, ספחי כגפגהה,ספמס
 כסוד6ס. סתיקמכנס,
 פכ) סכל6חד, 6רס, כ) ס6רטכ'א

 o~h. כל סללנוסק
 61מד. 6מר סכ)הכאו"א
 גתורס. מכחילטביב
 3עי)ס. סכריכביש
 3תולס. סכחי3עככשת
 מולה. כגקמ מ.ויי:ב'נ
 ססיקס דירס, סכר דעת, סכןעכ"ד

 יעי6.כסויכם
 6כילס. כדוך ס)6טכד'א
 על. רעל כיון סגסח6עכד"ע

 610, סכן סגיולס, כגקת סיויי שע"הן פסול. יפי ססחששה*ח

 סקפליס. כ) סת~מ מקוקס, פיסםזסימהק



 שלהעקש - :15 -שכהבכ'א

 )6). מנח )קט, סגיוש.ל
 )3קר, סזתדיסנוחזח,
 לייך, סיסגיסנקט,
 ס' )וועלה, סייך)פיין,
 )קע, ntSDnb no)g,9יר

 סלתם לולב, ס) )ו', כללסתה,מר.
 )תקור, מתן לג, סתמח)ור.6,
 סער לומוח, סני לעריומ,סי'ומ
 )3. סר.רומל3ן,
 136. לזחוח הטירחשלש

 . סגת. 6חר לה'וח סחןשלאש

 63חריי0, ק)6 נמנח, )היום סם)של"כ
 3סג'1. סל6 נוהגו, סל6(.

 53חריוח. ס)6שלב.א
 3פל ס)6 זין, 3'ח 3פג. ס)6שלכביד

 דין. געליגס.
 גבירו). 3ן כלווה שלכ.גן
 דין. 3'ח סנ'ח שלס"ד ןסכ)

 3,ה:ה. סל6שלב"ז
 נכחה. bioשלמ"כ

- שלכ"ל 1ככר  לעולס. 63 ס)6 שלבל"ע 
 גת.גו, ס)6 ת.)ה, )3י'ח ס'י שלב.מן
 ת)6כס. 3סעח ס)6ן

 ינוס. גתקוס ס)6שלכט'י
 ס)6 קכגה, נתקוס ס)6שלבמ"ס

 קעורה. גתקוסכלס
 תליה. 3תקיס סל6ש-במ.צקוס,
 סקריה עולס, גור6 )6ל סנחשלב.ע.סכר

 hnSD. 3ק6י)תטרעק'ה
 3פנ'1. סל6שלש"פ

 ;ה. גר' סל6שלבפ"ועי.
 סתום) מוריס, ס)ט' נ).ות, ס)של':
 ג6רן6ן.).נ
 מלימי ד6ויי.מ6, )6ו ס'עוגו67של.ד

 7רחתג6.נוד.
 י"71"ה6. )6י פיעיגוד6שלרש
 נפיל. דתוו')5 לריק סנק'השלר.:
 פנירסי לדגר סל'חשלר"ע
 נעהי. 7ימתנ6 סלוחישלדר'נ

 המח, )יום סיר הורתו, ס)6של.הח6ח.
 הולכה ס"מ הקן, סיח ןסני'
 הנרים. )"יח ןסיסנ'
l)huni] נעיגהו. ק'ה ס4, שלה.כ 
 יי " ,, שלהב"ע ן)וזירי,
 p'SD,  י,3י6ס שג6 ש שלהב ןס)6

 כקמר. ח63.ס נ0וג'ס סגישכהכליא
 המלס. ננסת סיורישכה"ג
 הכח31. מגסשכריכ
 ת76. הרגה סכרושכהזם
 שניכה. כוכבי o~snשכה"ג
 ועונה. כקות ס6רשכד
 וניתורה, סנונהשכו"נ

p"ci1ttעולס. תי6 וגדולתו סבתו 
 כהגכה. וורסיי כמין ih1Sשכויכ
 ולקיטו. סכ.יושכוייל
 ועוגם. סכר ועינה, כקיח ס6רשכו"ע
 ופקח. סכתהשכי.פ
 ורע, סכבח וכר, סככתשכס
 יוון. סכ);ה,
 )געלה. ורע סכנתשכול.ב
 ט31, סכר טי3, סכלשכ-ם

טרמך.
 '~ס. כ) סל יוס, סכרשכ"י
 7עח יסתרו כהן ספחי:וכ."ר
 )כח. כוכה מנעהשכ"ל
 כלס סג0 תומאס, כחג סיגלשכ"מ

 בקוס, ס:) D1fi, סכתהלכתף,
 .סכר תסתע, סכן ה65חי,מגן
תליה.
 קטתיס. תן נפו) סנרושכשה
 ועי. לעילם תיכוחו ככוי סםשכמל"ו
 הנרוחת. כלקח סייגישכפה
 ,, . " "שכנה"ג

 סיפי. סכרשכים
 עוד. כ30 סם ע')6ה, פכי:ח,שכ"ע
 עננה. סכרשכע"ג
 יי)יה. על611 כולי סגורשכעייד
 סנה. ככיףשכ"ט

 וסנה. ענק כ) ס)שכשו"ש
 חח6ח סכ'גה6 חכלח, ככויהשכ"ת
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 טטרס. סלעי נלט6י פק 630שלהע
 כעולס. ינליס סיו ס65שלהד-ם

 bm1. גהצן סל6שלהדי
 * * *שלהום-נ
 כגולעו. סיס סל6שלהתב
 סיו0קין. סלסלתשלדוהח
 גסיס. לחס ס'1 סל6שלהל-נ
 סילך. סלתםשלהים
 0עגיס. סלחןשלה"9
 מקן, סלומ סקדוס, סקסשלהוק
 nbnpo.סלפן
 D'iV. ס3י6ס 650שלה*ש
 65מריס. ולמס למגיס סתיסשלוא"ל
 ותגורה. סלחןשלו"ס
 ltSDn. ותן ל6ו ס3משלוית
 מייס. לן מנקשל"ח
 עליי. מל סל6שלחוץ
 מט6. טעס טפס ס65שלטם'ח
 יסים, ס)6 יחגרך, ל6ל סנ0וזליי

 'ד.קמשת
 ססגח. ליום סירשריה-ש
 וסנ'ס. יעיט 165רך סיח'חשל"ו
 נסכל. 0וי6 יס6 סל6שליח"נ
 עונים. 'ת"ס ל16יך o'otnשלתן
 6מן. סילם 'טיס לקורל היפיסשליט"א
 יוניס יתיס l~tbS סימ'סשליסא"ם
 קלס.6תן
 ימנרך. ל6ל סנ0הולי.ת
 מל6 כסלכם, סל6 כדרך, סל6של"ג

 כקדר. 650כנגד,
 כדרכם. ס)6שלכ"ד
 6כיל0ו. כדרך פ)6שלכרסא
 סנ6סן. כייך סל6שלכדרה
 הטנגו כדיך ס)6שלכר-ט
 סג06ן. כררך סל6שלכדה"נ
 נסלכס. סל6 כסונןי סל6שלכ-ה
 סל6 סטגע, כררל סל6שלכהים
 סטיתמס.כגח
 סג6חן. כדיך סל6שלכה"ג
 חיסיו. לו .כלו סל6שלפליח
 ססוע6ס. כנני על6שאלפגודט

 ,ס. כפי bSnשרמזו
 לסוכליו. .סל6שללש כסייו- סי6שלכרס
 ל15רך. ס65שלל*צ

 5ר%ן. סי6שללה-
 tDh פלשי  יהרס, סל6שר"מ
 מלגוסי - לסין - סם תיומי,מליח
 הלליס. ליס פלי 1hwS",סחן
 עדעת. סל6שלשד
 מעולס.  סלך ל5ל  יגס השלרג'
 מסריס. תחטח סל6ושלכהת
 קגר6, טל6 גפר לכ5 סיסשל*נ
  סלנו  ליללתי,  סל6 ננתר,סל6

 )5מ. לתערו פלוסניקעו,
 תלקיחו. גנתר0 ס65שלננ,מ
 ענדו. סי6שלזע
 6סס. עסני סי6שלע"א
 ררכיכס. על לג3כס סיעשלע"ד
 כניס. יעס על ס65שלעד"ר
  שגו. ענר  hiPשלעזו
 תגח. על סל6שלע"מ

 פרק. לקנל הנח על פל6שלעמלק"פ
 יגר.  עפיי סל6שלש,ע
 - סעס. סי6שלזפ
  Sb~D 5טי, סממ %ורן, סל6של"צ
  5יטו6ן.ליג
 ק6*. ל6 פקרך קג5ס, סל.משליק
 רנליס. שס  tVb1  ילשל"ר
 לסיס, על6 סנעו0, לסגי טנתשל"ש
 פלוס. לךמלוס
 סנ6 חנ6, ס65 חפתיי סל6של"ת

 . חגעול. סל6חס6,

 ילח. מנפיל סל6שלת"ד
 פיט יוקל,  סנט ת'ל', ס6רש-ט

 פ13ית"ויס,
 תיס, סו6ג' תלכי,

 סופט תקוט, סוס onwlw,סימי
 %קופ"ח, פילס מיעי, סירתותסס,

 015%, סלחי %מסי סנרירי,  סכינ ת5הה, סיילי0 %כירט,סטי

 וועלס,  סל עוג0, סל עלכיס,סליע
 סטכם עמוס,  מול ע5כיס,על
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 ס'6. מיונ עליה סתחמ שמח"ה ן תמורס, סס תלע מסת15ה,
 סנעס. סתחמ שמחה"נ ן סס תקוה, סס תמסטיסס

,qotnnעו3. יוס סתמם שמחיו"ט ן תסחח, מתן ממתעין, סס 
 כגורו, על מתחל שמהעיכ ן סט' הע31רח, סגה תיגה,סתע

rO~Dnחורה. מתחח שמת"ת ן תניגיס, סני תקוס, סגיי 
 עסע0 סעירה תסס, סל שם-ט ן כער ווסעט, סערי תל.חה,סעיד
 טחינה. יהצטט.
 'נין, חי פני16ח Shlntn, מנט שמ"ין מוקין, מנן תלוה סליתי17מא"נ
 יע3ירגו. סת6 ת.ומד, סליתן ננ'ת'ן. סתלמשמ"כ

 טינ. ייס מתחח שמיו"טו הס61נה. ניח סתמישמבה"ש
 יממה. סת6 שמי"חן נכד. תה סלשמב"כ
 .קיוונו. סת6 שטייקן כח. נג' החח מנעשמנ"נ
 כחוג. סת65 כקסיס, סתירה שמ"כן עלת,. 3ה6י תלוה סכרשמכ*ע

 מיתור סי qDbi~ ת(תור סד שמ"לן מתחה. גחון סתמהשמבת"ש
 לחתו, מתגה ליה, סתיע לדוד,ן ניהרס. תדור' סיעהשמ"ג
 pnc"ן סנהנעס הנדוים, ת6ויוח סנ'שכלה

 לנר. הנחס סיועו, לסינר,
 qphl. תויוור סיר שמלש, l'DO.תן

 ח7סה. טתלה שמליחן הטונ, סתן המעהיס. סתוםהועה"פ!
 רע. דגר ידע ל6 וזיוה סותר שמל'ר'רן הוסחה. טהן סחיר, סתןשמה"ם
 הגפם. סוחחשמהיינ
 ה5ו6ר. תן ממיטהשטה"צ
 61ון. סהיסשם.1
 .שמוש
 הנודס.ס. סטתשסוה"נ
 הקרוסיס. מתוהשמוה"ק
 1.וגל. סחטהשמו"י
 נס'ס. מתוח ירדקיס, מתיחשמו"נ

 וזטסינן. ל6 תלוה ס'חוישמל.מ
 קיח. ל3)י תזמור סירשמקלק
 לסינור. מתקרשמ4.ש
 לחודה. ת(תור מיישמל.ת
 תתה. פתעשמ"מ
 מלת"ס ~hpD, תתילל סנסח6שמ.נ

 נקנס, וכטסט טס (occ,תקרו
 ננחר, ,יה tDD נקנס, תקרחסס

 נ6סייס. ת5יחן 1uc" נפסס,מתקרו עמרה. מתונהשמו"ע
 כגוי. תוחחי ססשט.,.ד ננו. וענד ו,'ס7 סד71שטועם
 עצרה. סתגסשמרע קיונה סהועהשמוע"ק
 הנסס. הקמר ס6לוה ה שאם י סרקיס. ספייה עקוק'ס,  מתוגהפךלווךצו

 שמיעין רנה. סתוחשמו"ר
 תלד סיי ע'גיכס, תריס ס6ו

 עי'ו"י היי סייטייס' ן יקיף מניס חהליס, סתיסשמו.ת
 סחייח

 סל העלה, סל ערמה,תנחת חרניס.61חי
t*oeמתגה ע5רחי מתיגי עילס,הגין ן סס (כר, סתו (כ'ס, עיס טל 

 סנה ערנה, תתע6 סווסחעטיה, 1 טחן (גר, תמעט סס ניני,תססי

כעינית. (כר. תקרה ססוץ;,
 כ13יו. על סתח5 שמע.כ ן חוליי ווחהח סתו ח(.ר, סיחןשמ"ח

~'WD
 ע)רח. סעיגי שמע"צ1 מדמה. מעלס 70שס,
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 לסע. ע~1 סתטיסשמק~ר
 טני. תעסר סלשמשיע
 פקיל. סטןשמ"פ
 קיקע, סתיעח תקו%מ, סיסשמיק

 תסממ סתן ק5'רס, תסעחסעייה
 תקי5'. סלקייס,
 סתועמ רנ0י, תיוגג6 טלתהשם"ר

 חק0. סתן ר3ס, עתוחרמוקה,
 סתויה סיעך, ת;ומי סלוסשמ*ש

 qolnt. ססער5יסי
 6ינע. סהן תתנו0 סחישםש"א
 חולה. סתמ0 חסליס, טמוסשט"ת
 סג6תי.שנ'
 סו6 גפחלי, סיה נחתו, סגסש"נ

 גע, סו6נמ,
 סטג"

 סי6יר נ5ח,
 ג6תן, סל'מ נ5ח, סיחיסנרו,
 נערו, hna נדנח, סלתי :כלי,סל

 סס נס'ס, סתו0 נררפיס,סתוח

 ססס. סטישנתש
 1D'Sb. סטחשנחא
 נול. ועננ6י נק'3 סכסשנךנ
 לת'. סגוללשנו"ד
 מייס. סנוחשנחח

 )ך. עקיפו התס סייחשטחי.ל
 6קוי01. וע6כלות ניס סחיטסשנום*א
 5תח. וסערך גכונו סייסשנךצ
 סגו חגס, סג6ח נמ, סי6שנ"ח

 מייס. סכיחמכוגים,
 ותחוקס. טי3ה סנהשנפומ"ת
 לפנס. טעס סנו0ןשנפל"פ
 תהס. ירמק נפסי סותלשנ"ם
 כחוניס. סיי כנפ'ס, סי'שנ"כ

 טו3. כי 13 סיכפלשנכפבכ,פ

 (O'p סכסה לעריוח, סגייתשנ*ל
ל36וחינו.
 5'ון. 3נחעח לר6וה סג;כהשנלכנ"צ

 עולתו. 0,35 סגפטר שנלב"ע נקנה, סס גקתן, ססגוטס,
 עולתו לניח סנסטר וחליש שנלכ"ען גפ0לי. סער נ(יויס,סיי
 חניהו, סכוח חריס, נסל סילשנ"א

 6חו. נעריו סג' llrnlh,סנ'ס
 יסייל. סינ6ישנא"י
 נךיla')b] 3 6נ'ה - נער - סורשנא"ן

ךניר6[.
סגכח3 גר3רו, נה'ס ססכלשנ"ב

כע(רמ. סנס"טי 3סיס, סגעס"53ך1,
 סעולס. h~_1)Dשנכה"ע
 טוג. כי 13 סגכפלשנבכ"ט
 6מי. להס נורריס סגיסשנכליא
 נע(רה. סגסחטושנכ"ע
 נ15רח. סיחשנב"צ
 ךעמ. סגוישנ"ד
 המולס. נחי3ומ ס3עשנ"ה
 המתה. סנחשנה"ח
 ה'ונל. סנחשנה'י
 הלגנס. סנסשנה"ל
 סענו7. סגח הע3לה, סנסשנה"ע
 הפלס. סגגחשנה"פ

 סנק. יסי6ל לכלוחייס
 ס3רימ. לחוח פגישנל'ה
 ג6 60שנל-ע

~DD5 
 סניומ עגדך,

 סני0ק לעעעו, סגסח5ק5עריות,
לעסס.
 l~uo. תן סנ0עלסשנם"ה
 ונ3ו0ס. תר6ס נסר סיישנמ"ו
 פיף עחץ, געריו סגי נע, סי6שנ'ע
 עקינ, -יחס
 מקחיח. סגס6שנ"פ
 לתסחיח. רסימ סגי0ןשגר"ל
 סנחל6ר.שנת'

 3מניס. סגהנ6רשנתכ'פ
  י~ו,ס. יתין חרל'ק נר סת6לשנתי,ם

 סעין. טן סנחטלסשנוזעכו"ה
 סכר קחותת,  סטס סייימ, סוסןסךם

 סופריס, סל קוכות, סלקוסר'ס,
 סל קחת', סס קעייות,סלס

 קדר'. סמ6קיתניס,
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 י3. 37י סמיי ס6ושמדביר
 כלס. - יליוס סגחרי3 - ס)עסשסד"כ
 סקסי3ת. - מנמס - סתעסשם"ה
  סחרפיס. ס"קשסה"ת
 מיסי ס"קשמ"ח
 הסנה. קדרי סססשם"ם
 סיפריס. סגרך ס)שטם
 מנח ע17מ, ס3ועח עוי, סטתש"ע

 עמי, סיכני עולס, סנפיע5יס,
 עגיו, סורס עד,סיכן

 סלתם to'pnu סוסגמסורות, סיסי
 פחליי' ע5טמ, שחיקעפור,
 ערפיי סיגת עסקך, סטרע3ייס,
 סלחן ע).נס, ס)זס עולס,0כר
 ס) עכו*ס, ס) עיר, 0)עיון,
 סלמס עייימ, 0) עטי, סגעל,

 סתתה הסרס, סלםעסרונ'סי
 סטנם ע5רמ, סכיניעבטה,
 ע3רס, אגס ע5ס, סםטקס,
 עלס. סגת עמס,סגי
 לעריס, סער 6סה, עסגי סל6שע"א
 o'nSb. ענ~ד0 פער קירס,סעי'
 ניגה, פערי כחתון, עסי שעהשע"ב
 ניעור.סעף
 16מוח. ע"ג ססשעב'א
 67ירייח6. סענוד6שעכ"ר
 )טוגה. מענישעב"ל
 קרקעומ. סענ71שעב"ק
 ר3יס. 3ח פעלשעביר
 גחתח. עסי סגפהשעבתים
 מעת גני, סע) ונטה, פכרשע"נ

נוגיינ6.
 עין. גן סערישעג'ע
 עומר. ג3י ע) סיערשען"ש
 סערי7ול6י 67וריימ6, סע6713שע"ד

 7עס. סעי' דתע0,סערי
 67ורייח6. סענוי6שקרט
 ססטיס, סעי הפלוס, עניו ס)טסשע"ה
 חיתי, סעח to9)bo עטיתמעל
 ohlbo.לטס

 סנטמון, פעי סנ6, עלס פ)שעה"כ
 מניעור.סעח
 סנלט)יס. פער הגליון, סע)שעה*ג
 חילק, סער היגיס, סערשעה"ר
 סעת היין, סעח שמק,סעח

סי)קס.
 ס7"ק. סע",טעהד'ח
 מקנט. סערשעה"ו
 למורצן. (כר ה)3ן ע) סחירשעהז"ל
 סמים. סעל סמלון, סעיףשעה"ח
 ירקה. -מסיח - הגרתם - עיקור - סחייס ח"דשע"ה
 תטית6ס. סעי'שעה"ט
  תימוד. סעישעה"
 הנוסר. סעמ סכוגות, סערשעה.כ
 הווטס, סע5 סתם0)ח, מעירשעה"ם
 0ת)ך. סעי סת(ימ,סטר
 סער סנקגול, סעל 0נ', סערקועה"נ

 סגוק. מעהמגסים,
 הקוניך. פעלשעדים
 מע)'11 סעישעה"ע

 נדין. העעיס פטםשעהעמב'ד
 ספנה, סעל הסקס, עריי סעגרשעה"ק

 b)Dn? סעו ספייסוח,סטי
 סקורך. סעמ התור, סע)שעה"צ
 חק7יס. סער הקדוסס, סערשעהיק
 הסתיט. מעןשבדוש
 סמטינה, פעי החורה, סעריושהית
 התעלס. סעת תחפלמ,סעל
 וט. עידר ס)שעוביו
 51פרנ'ו. טשושעוצים
 ס5ימ1מ1. עיסה ספיחשעו"ש
 )ס. נחן עתדך סמיישעות"ל
 וכר, o~u סס וט, עיכר ס)שע"ז

 (תנו.סינר
 (תנו. סענלשעז"ם
 מ5ח, פעור טוכס, ע) סירשע"ח

 ערת מכתם, מעכי מיס,סעל
ממן

שיכים,

כטח



-

 שפץ - י15 - בהדם

 סערי טנילח, סערי טונהי מעהשע"פ
.obn1D
 ו51%)חמ. טעם סטהשוע0יט"צ
 וגח. ט11י סיעשעטמז
 יזי. מעל יסלסל, על מלוסשע"י
 כר5וגו. סעסגי כלל', ע5ס מסשע"כ
 וכר. כליי ע5ס ססקועכ"ז
 נקנס. כללי עלס ססשעכ"נ
 פנים. כל סעלשעכ*ם
 לטונה, סע3ר לנן, על סמורשע"ל
 ל3).סער
 י6ור"ת". 165 סע13ד6שעל"ד
 5ח1י3ן. וכי ל3ן על סמיישעלז"ל
 לכונס. ע)יגו טע3רשעל"פ
 פכי. כ) 5י מעסהשעלכ"צ
 Otu סס 01711, עסרס סקסשע"מ

 סטור ת)כיומ, מענודתסימף,
 תורמ', סער תגח, סעלתיחח,
 תיסח. ספח תסו,סער
 וק17ס. תרוס עד טוכןשעטו"ק

 תכה. תמתם מעלסשעמחם"כ
"שעטש
 נקנה, ע5ס פס נכרי, עסגי סל6ומע"נ

 סעסה גקנור, סעי נעחלי,סער
 נחינס. עעחנפיס,
 ל136חינ1 גקיס סעסהשענ"ל

 נחייס. מעסקשעסוקת
 ע14, סעגי ע3ד, DD(' סל6ומדע

 עגיריח. סעיסס עלים,סט3רו
 הפקם. מקו מענרשעעה"פ
 הסחר. טתוד מעלסשעעה"ש
 לעונם. עלינו סעורשעעיל
 תלעיס. סלחן על מעילהשעעש"מ
 טעי. ע5ס ססשע"פ
 ספר tOSD סס ע5רח, סדינישע"צ

 מון. מעלי 5יק, פעלי5הונ,
 וכל. ע5ס ססשעצ'ז
 פלטי. ע5ס ססקזעצ"פ
 קדוסס. סעל' קיקעוש סעט7שע"ק
 קרקעות. סענו7ולעקיר

 רחתיס, 9DD' רו6ומ, מעיניושעש
 ילין.ספח
 מטיס, ע5' סלמן סגר, על סגרשע"ש
 ע5 סקס סליח1חו, :וסםס5ימ
 סתיס, סעי'סלם,

~DD 
 סחור.

 ייו3קו. 'תריו ס3ר על ס3רשעשי"י
 סער סלימוחו, פיסח סליתשעש"ק

סלתה:
 חפלה,סערי חורה, סטיישע"ת
 חסונה.סעי'
 סיס פיה, מנח מיקקיס, ס6רסךפ

 פטורן, סטר פורים, סוסןמרוטה,
 סירים, סל פ6מענה.יס,סלתה
 מרה, סל פקח, ס) פלייי.ן,ס)

 סלס מעתים, פלס פעת'ס,מלסיס
,O~nDD6סתחס נוק16ת, סג 

 כוויות מוו'ס, מתחחשגקקער,
 סחן סיק.ס, מתגהפתוחה,
 סעתיס. סחי מסטה, סנהמקיל,
 מסח 6ות.0, סעח 6תח, ספחשפף

6סכג,.
 גרס. סידייךשפך
 לתי,סתיו דתיס' סמיכתשפ,יד

 יגורת. פקקי סחין רעת,ספמי
 הפי. n~DIDaשפ"ה
 הגז. ספחשפה"נ
 המדם. פלסם מגחשפה-ח
 הנקי. סמוסיחשפהק
 ., ,,שפהנ"ד
 פיח-ס. חך סמול'שפוהה"ז
 הנץ. n~DIDfiשפוהק
 מזוחך. סטיךשפויח
 פטור.ן סתר ,כור, nD~D מנחשפ.ז
ות.
 ח)קיח, במח חתמך* מסוךשפ"ח

 מכעס.ספתי
 טל. ספעשפ"פ
 ספ'יס. ספי,שם.'
 סח4,ס סותר יסולל, הורס ססשם"י
 .תר. ספת יסגיסי ספחית,
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 שים - 68צ -2שת
 6סה. סק:מסשק*א מעגית. ססחהש*כ
 יג5יס. לי 6יו סקי 12קאל"ר1 לעעלה. ספירעמישפ*ל
 ענוג. ססחסשפ"ם
 פ"נעגשסן ס5וס ננומק, טפעשפ"נ

)קיפר(.
 rP31D. טפמ פ3ל, קסחשפ,ע
 "לס. מרסמ סגחשם'פ
  ק7ס. בפס קסזי  סורימ כוסןשפ"ק
 ליה. קש6 סשלשפק.ל
 ססע ר36ע6תין פנמס Sthnשפ"ר
 רועיח, ססס רנגוח, סעחיר3,
 רוקיח.ספח
 ולענה. ר6ס טרס סי0שפרךל
 סקליס. פיסח ט3תשפ'ש
 סוס מיןי טיער 35י, טגחיש*צ

 5י6ה, סער 5דק, סועי5ורך,
 35וי, סליח 14ן, סירי 5יון,סי3מ
 35ור, ט5 35ור, סלעי 5'ון,0ליח
 5הר. סnpvb 5, סל p'b~טל
 סעס 5ורו, סתרהו 1635ח,טס

 4ון, סעל 75ק, סעף5דקה,
 טמ' 5דק, ספסי 5סונ,סער

5פריס.
 עמדס. סנדפק 5יון סעף2גצהיט
 ומ6לו. 15רו עייהי2זצ'ו

 75ק. ועורס 35ת ס5ימששנומ*צ
 יסר6ל. 635 בלשצץ
 ע6דס 75ק סנח6י (זנכ"לוטצים
 ל3גק. ככג כגהסעח
 קויס,טנת קל61יסי 2oDJnךק

 טטגח קנפ, ס'נח קרנן,סיירי
 קתס, 0ל קנלס, סליםקנרות,

 0לסלח  קלובערי ס5תס קיע50,6
 סעועס קייימנער, sb7bnק3לה,
 9wa קלקע, סעיעסקרוגס,

 ,אשימ
 עסה, סקיעושקדק
 הדעת. סקיל ח7טו, סקתסשקה4ד
 המיח. סקיפחשקה"ח
 הקיס. סק5שקה"ק
 ח37ור. טקייסשקוה"ר
 ומ1מי. קל סלשקהח
 1ערי6. סקל6שקחפ

 5עקחנו וסתע קנל סיעחנושקוצי*ת
 חעליעוח.יתע
 ויעסיס. סק5יסשקורים
 (כר. קנת ססשק"ז
 5יה. קסי6 ספיישק"ל

 ת65כס. יעבמ 65 ק7ס סנחשקלתם
 גק3ס. ק13ן ססשק.נ
 עייי' סיגי עסה, עקיעישק"ע

 עג7.סקנק
 6חריוח. עליו סקינלשקע"א
 הי'ן. 6מ בליו טקיגל2שקעא.ה
 החתה. סקיעתשקעה"ח
 ר6ס. קל01 סחוקשכךר
 ס5יס רגה, סיר ר5ון, ס3עשךר

 Db9. ס5' ר6סין, סלימר3,
 ר6(ענפעלר, סעו56 רג5יס,סל0
n1Wa,יע, סס רוקח, טתן רגה 
 סעוס6 רחוקה, סשעה יסע'ס,סס
 ר5ון, סנוי ר6סינס, סגסר63,
 סערי רעג, סנמ רסות,סנוי

 רנגוח, ססחי ר3, ספערחתיס,
 0מ יג61, סלס רג6'סי6

רסיזית.
 ר, סערי 6קר6, ל3 סלוסשריש

.pD5b
 ספוכס. - יחוקח - סייחסשר*ה ק7פו, טס קטן, ססקילנו,
 ס7ת. סיש שרה*ד ן סעטל. וףגס טנף קויס,סגוי

 יי". וגס רסע סויס שרת*ר ן ספיר קג5ס, ספריקרקעוח,
 וע5*ע. סל7 שרוש קוד0. פסחק6טלי
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 וקיים. סייישח"
 י05 סל מלס, ר05 0נחשר"ח
 מכס. רמל סרסמיס,

 יכקג. כסע'ס סםשר"י
 לעסירס. רסוס סניפןשריל

 מוכסך. 53סני ר3 פלוסשרלא*ת
  סירסן. עמס ף סלשרמה*ד
 יננומ. nDD'שע"נ

 יודר. 3ן פגמם רני סלשרפ:"י
 ולאס. ר% רנקס סרחשררו"ל
 מניכם. ס5 ל"סין סנטשמש"ח
 gg' טיק חמס, רמוס סיתרשר"ת

חו"ק.
 סוכל, ס13לח עלוס, סכילתקמש

 0בועס b1D, סנועח סייס,סנועומ
 0נע סקל, סנונםסותליס,
 מעים, מנע 0העחמ5, סגתתעין,
 0נח טייס, סנמ פינס,מנח
 0נועס, שם טעמוח, מינעטניס,
 שם סכר, סיער סנט,טומר
 סור, סחיעס סננם, סירסכל,

 סיס 0סרול, סעיסעיינסניייער,
 סעוח, סרי מוכס, סכינריסלים,
 o1Sn טלעוע סלמן פכיר,סכר
 העמס, סלע טליי סליפלוס,
 30 טטעומ, טל ס5כלו,סלמס
 סעעי סל סמרימ, ס3סגם,
 0ע51ל מולס, מתויל סחיעס,סתת

 מען סריס, סתנססעל"ס'ה
 twsn סעע tPDa 0עןטכיסס,
 מל, סס סכלי, סס סיייטס
 טטיס, סס סש5ל, סס סעו,סס
 כר סומפין, סגי טס,מנוי

 צופר, סעור סיקס, סניסעירט,

ש  4ע % 60שש

~FWn
 6סיש 6תע סל סס

 כטיסו. 5דס 30 60ח1שוששהע
שהצורו-

 ר6יס. ס6ימ הכיעס
 Dnb1 טנגנס טוכעס לש"ששינשא-
 0מי0ס. סיסל5ו

 0שס יקרס פרטגס פהייסשוששאהשה1
D~Dn
 נירכס. בטויס שכינסשתייכ
 סשעקיס. 0ו0נפשויה
 סייי. 30 סירשושההר
 כקרס. ס3 סולששויק
 וסר. 0כ3י טסשטיו
 ס) סיר יוי%יס, ליס yg'ששש
ים.

ששהי
 טעון טיש 3לנ, 30 0חץ
 פס IDDS פידי סורלנושר,
 עער לולב, 30 פסזל 0D51GSפץס
 לסופ.צביי
 מך למון שפירס שניסן81וי1ז?
ניק.
 חן, 0ל 0נח סששמפג 0נששים

 פש3פ.% 0כגיעי טעים, סם פויס, סלשעמס
ebawn~03ופר. פתר שעב 
 נקנס. kg 0סשש'נ
 שכונר טל 0נםששנם
 עליו. פורס פמנסשוששע
 npD, סל 0נח פק* 30 שנושיששרפ

 o~naD. 30סי
 סקלי. 0כח avp ספח נרדישוששק
 לעב סל ס"סוישףר
 ש ינה שם, 0) שרםשיש

,D~Hg0סשש ש סל 
 מעכס.  פo% 3 טנק הכשאוחש ו סעדי סלם, משו סשעח,צעיר
 טtVS~Dn 90 3 0ן טץ ששחת שפדת., סט כלוס, סר0עימ
 ספילז. סל סימל חורפם. טסי כעוס, פתי שכיל,טחם
 סגשףס, ש41 ן 'סעייס.
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 חאץ

 מסי13ח, ס6)וח חממס, ס16לש'ת
 חקיעה, ס3י'ס חטרס,פ3עיס
 סועע ח"ת, סונני"ס מסינס,סנח

 חע'תס, כעס חס, 0~יחפלס,
 ס)ט6 מפ6ימ, סילי טו,סיו

 חוקע, 0ל חויה, ס)עיחנינ6,
 מרוטה, סל מפי),ן, 0) 0ור0,0)
 0תום חורה, סטחמ מ6טר,עע6

 חולעח, סנ' ח6ר, ססתהליס,
 סלי 10ייס, סנ' תנס')ין,סני

 חולס, סערי חקיעס, פעורמגינ6,
 סחי חפלה, סעח חסינח,סערי

חגועוח.
 6ונק)יק. 0מרנסשת"א
 רטק 6ניס סחקו0שתא"ר
 חלחס. סח. סעיגת, סמד)גישת*ה
 הכ)יוח. סחישתהיכ
 ה)חס. סתישתה'ל
 "1. 0ח1ישתו"
 ותנרל. חינה ס.7סשתהם
 ;כר. ס6ר ססשת'ז

 ונקנס. (כל 7610 ססשתץ"נ
 ס'טום חכתיס, מלטיי' סלשת"ח

 חכעש.ת)תי7י
 טנח. חקיפח סלשת"ט
 סתיגס 'פס, סחיקה יין, 0פיישת"י

 'רוס)יי. סחרנסיוגחן,
 ;יחיס. ס0יל'שתי"ז
 סח'קן 37ור, כי' חיך סעירשתכיר
 ד3ר.כ)

 דתי6. כהו67ה סתיקהשתכדיד
 גקגה, 760 סס ניקן, חקופח ס)שת.נ
 גפסי. סח65 נרוח,סחי
 סמע)ה ,tp,,p ע) תולת ס:לישתע"ד
 יעחן,על
 (דון. ע1לה חלתון סננחשותע"ז
 5פי'ס. סת'שה.צ
 ק3ורמי. חה6 סס חקיסח, סלשת"ק
 ס)ס)תשת"ת

 גיו)ה, מ)י60 - חניל -
 מעו;, מקופח סל . 0*ח, חקוסחס)
 חסרי. תקוסחסל

ת
 מ6ר מ6תר, תא' מחיה, מורס, חוקפו0, מו)דומ,ת'

 ח)מוד, 0יט6י חיו, חמח,מ0נס,
 מפ)ה, חעלח, חעולחיחעס,
 חרניס, תק'עה, 0קופס,חקון,
 חעונה.תרועמ,

 o~b, חו)דוח tbw)h חמוסת'8
 חורח 16ר, 0ורס 5הרן,מוליות
 6נ', חטה 05רי חירון6טס,
 ח:6'ס Db', ח*גי4 6וח,ח*ונת
 חקנח mbDn ,076 6ק0ר,חענימ 6יד7י חג'Irb 6, תגו67"יולס,
,beb6וגקלוק, חרגוס 06ר, חרנוס 
 מסו03 6סכג(י, מלנוס 6רט,,חלנוס

 חיי6. 3ר 6גרחס מו)דוחתאג"ח
 כסף. 3ל6 ד6 6רע6 תיפוקהאדב,ח
 הנלר'ס. 6עונח חולדוחתא"ה
 סחיונ. ח6רתאה"ח
 ססס. 60כ הסלילה, ח6רתאה"ש
 וחוה. 6דס חול7ומתא"1
 6ונקלוק. חיגוסתאו"נ

 תניגה. וקרי6ח 6קחל חעניתתאוק"ם
 ;יוע. 716 חסונחתא'ז
 6מיילס. חג6.סתאיח
 יוקף, 6ות חנני0 ימיה, ח6ר7תאיי

 6הל הסונח יסרb ,(5(rחו)16ת
.'pDsb1ק5ן' 


