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 618060,6 618: ק0*2 (ךעד) סָאד ,לטכַא

 1 ץזםס1?סװ} :

 10 6507 .וװ (טכַאעג) ןטכַא

 ס18תזה .חַא ס-ר-עטכא

 סו8תוצ ןוײצ קיצכַא

 618011640 הזו //70600װ) סָאד ,לטסקיצכַא

 .ס (דעד)
 .דַא ר-עטסקיצכַא

 וויצ ןצכַא
 .ס (ךע) סָאד ,לטנצכַא

6184141161 

 61841016ס

 6181016610 ץתתז |/760-

 1/סח }

 6181116010111 .דַא ר-עטנצכַא

 1ןנוננונ .ס (ןעד) רעד א

 2182 .ס (-ב3 יד ,ערבעגל

 ט1 דַא ן

 0140; 607 .דַא טלַא

 016 ומותפ (8) ס (--) סָאד ,גרַאװטלַא

 010 ריסזמגח .ס (--) יד ,עקשטיטלַא

 רעד ,רעקשטיטלַא

 .ס (עקשטיטלַא)

 .דַא שידָאמטלַא
 .ס (עטלַא) יד ,עטלַא

 .ס (עטלַא) רעד ,רעטלַא
 תתוגףטוֹולק,) 1 .ס -) סָאד ,םוטרעטלַא

1115 

 010 זוהמ

4514 010-1 

 010 טסנוגת

 010 זמבמ

 גסנגוג6, 1201116ט1 .ס (07) יד ,עײלַא

 2106 ,ךודַא ןיײלַא

 1610 סעי ןןעמלַא) .ס (ס-) ,רעד ,ןמלַא

 דא161 0 .ענָאמלַא| .ס (תונמלַא) יד ,הנמלַא

 ןסענָאמלַא
 5 ווייב סלַא

 ןפיולטנַא

 811 .ךדא ץלא

 ם|שגָצֿפ, סעסזִצ 1116

04} 21 5 

 116ת:ס6 2460 11404ו50

8101 

 81|; סטסעצ1מומק

 0-) רעד ,תיב-הלַא
 ןסייבפעלַא| .ס

 .נָארּפ ץלַא
 .ודַא סנייא ץלַא
 .נָארּפ גנידצלַא
 .ודַא לָאמַא

 .דַא קילָאמַא

 81| 186 52/װס

 סטסזיע1111

 0166 טקסת 8 1106: 50111611106

 2060160/; 621110: 101סע

 םזמ1נ111סג .ס (92) יד .עיציבמּפ

 1ו1110ט5 וחַא ןוא .דחא זעיציבמא

 םדווצוגתוז1סמ .ס (-כ) יד ,ץיצינומַא

 04066: ןנ0511:00 .ס (-) רעד ,טמַא

 4116110211 .דַא שינַאקירעמַא

 רענַאקירעמַא

 ,גזסננסהוג רעד ,רענַאקירעמַא

 .ס (רענַאקירעמַא)

 ,ז0ס108 .ס (==) יד ,עקירעמַא

 םת 106! 6 ןֿפ

 ם8ח8!סזמצ .ס (--) יד ,ץימָאטַאנַא

 211210111621 .דַא שימָאטַאנַא

 םזנ2ס11151 .ס (--) רעד ,םזיכרַאנַא

 תתגת'7 .ס (ן-) רעד ,טסיכרַאנַא

 תזחג;'ס'40'4 .דַא שיטסיכרַאנַא

 םממהתסתצ ס (-=) יד ,ץיכרַאנַא

 ס1/סז, 2010, 56000600 .נָארפ (עד) רעדנַא

 0414 0ע6ג1, 0116 .ןודַא שרעדנַא

 61560166 .ןודַא ואוושרעדנַא

 |ק56ק0ז6016 ןקזס}זג .םערּפ -טנַא

 1060װ/חש }זסזח, 6015.}

 2120 .ס רעד ,קיטקרַאטנַא

 20 .דַא 66 ?רַאטנַא

 01500סעז .ס (ןע-) יד ,גנוקעדטנַא

 10 4150066ת וו (טקעדטנַא) ןקעדטנַא

 .ס (ןעד) יד ,גנולקיװטנַא
 .דַא טלקיװטנַא

 וו (טלקיװטנַא) ןעלקיװטנַא

 וו (טגָאזטנַא) ןגָאזטנַא

 .ס (ן-) רעד ,טימעסיטנַא
 .ט (==) רעד ,םזיטימעסיטנַא
 .דַא שיטימעסיטנַא

 יד ,ץקמימעסיטנא

 ס (סד

 46ש610ץנמסתז

4666102664 

 10 466610ק

6 10 

8011-56116 

 2ת11-50111111511

 2011-5ס1106

 8ת11-56101416 (1סזח.)

 עי עי ןפױלטנַא ,ןפָאלטנַא
 וס זוגמ םשּבַל 10 (ןפָאלטנַא ןיב) ןפױלטנַא

6086 



 גנודניצטנַא
 טא עא א

 .ס (ןעד) יד ,גנודניצטנַא 1ת/הנזוהווסת

 הקס!סאק, 64656.ס (ןעד) יד ,גנוקידלושטנַא

 וה 646456 .ן| (טקידלושטנַא) ןקידלושטנא

 -לושטנַא) ןקידלושטנַא
 .וװ ,ךיז (טקיד

 0ז181ת; 1156, 26810018 יד ,גנואייטשטנא

10 86 

 יש(
 10 001810216, {ס 26- -טנַא זיא) ןייטשטנא

 םוח רו (ענַאטש

 ע.ע.0+ ןסילשטנַא ןסָאלשטנַא

 416015166, 1664 .דַא ןסָאלשטנא

 10 466106:; 10 1650166 -טנַא) ןסילשטנַא

 .וו (ןסָאלש

 -טנַא) ןסילשטנַא

 וו ךיז (ןסָאלש

 סוג .ןודַא רעדינַא

 .פערפ -רעדינא

10 466106: 10 6 

 וק 0תס'8 1מותה

 5692ע2216 עתס8+צ

 גוסהמומפ םסיאמ

 {ס !התסש םסיאה ינַא) ןפרַאװרעדינַא

 .וו (ןפרָאװעגרעד

 -רעדינַא) ןגיילרעדינַא
 .וװ (טגיילעג

 {ס קח! םס6ת

 ת51זס02ו/ .ס (-) רעד .,טָאנַארטסא

 451ז0110נסי .ס (ןעד) רעד .,םָאנָארטּפַא

 85/יסמסזוצ .ס (--) יד ,ץעימָאנָארטפַא

 2551111124/1ס0 .ס .(--) יד ,עיצאלימיסַא

 5514 .דַא טרילימיפא

 10 16 0 (טרילימיסַא) ןרילימיסא

 תוגזנצ ; עוגונס'ג !ךַאס} .וודַא ןוא .דַא ךפ ַא

 העק2הזהו!טפ .ס (ן-) רעד .,טַארַאּפַא

 21006151, מסח-ט611666, "יּפַא) רעד ,םרוקיּפַא

 1160 -ױקיּפַא| .ס (םיסרוק

 {םיסרָאקיּפַא-סער

 געקס6 .ס (ן-) רעד ,טיטעפא

 גק1 .ס (--) רעד ,לירּפַא

 86 :0 (3) יד הא

 סטס . ןעלִיּפַא .וודַא וליּפַא
 1162 .דַא שינַאקירּפַא

 2111168// -5} -ירפַא) רעד ,רענַאקירּפַא

 .ס (רענַאק

 02 .ס (-=) יד ,עקידפַא

 תסווי 21 ןעעס56תז .ןודַא דניצַא

 206460ס1װ/ 8 (ס-) יד ,ץימעדאקא

 .דַא שימעדַאקא
 200װ2161+  ס426113 2ת6601561* .,ןודַא ,טַארוקַא

 יי .ס (ן-) רעד ,טקַא
 יא .ס (ן") רעד .רָאיטקַא

2026001010( 466111621 

 ןפרָאװעגפירַא

 28 0 ,(07) יד ,עסירטקַא

 8416: 85 .ס (ן-) יד ,סקַא

 5100111646 .ס (ןעד) רעד ,לסקא

 א אי .ט (ס") רעד ,רעקַא
 .וװ (טרעקַאעג) ןרעקַא
 .ס (סד) יד ,עיצקַא

 {ס עס, 1ס 11

 860110מ; 51068

 4000 .ס (-) רעד ,טנעצקַא

 10 8666210216: 10 סתו- -ןעצקַא) ןריטנעצקַא

 ןע1425126: 10 5 .ה (טריט

 12 .ס יד ,ץיבַּפרַא

 /4:4816 /160181:086)} .ס ,שיבַארַא

 ,1ז210121 .דַא ,שיבַארַא

 08 .ס (רעבַארַא) רעד ,רעבַארַא

 /4ז21216 //6081:686)} .ס שיאײמַארַא

 סאו, 4062 ..פערפ ןוא .וודַא ּפָארַא

 186מ0ז6016 קזס/זצ, זחסחחזװ= .ףערפ ,ּפָארַא

 4סוטח, ס}}

 ןס 80 4ס0ײת (ןעגנַאגעגּפָארַא) ןיײגּפָארַא

 ןס ןסײסז, {ס עט! (טצעזעגּפָארַא) ןצעזּפָארַא

 1סווסז 601 וו (ןבעגעג

 ןס 5װ2/סת 04 -עגּפָארַא) ןּפַאכּפָארַא

 וו (טּפַאמ
 {0ס 861 6ס6ת |?ח 64 -עגּפָארַא) ןּפַאכּפָארַא

 ןנזצזזצ } -ו ךיז (טּפַאכ

 10 1246 406װ:;101486 יּפָארַא) ןעמענּפָארַא

 04 ; ןס 464061 וו (ןעמונעג

 {ס 1סהז 40ײמ -ּפָארַא) ןסיײרּפָארַא

 {ס 162 04 .װ (ןסירעג

 {ס 4ו5ס0טמ, 10 1 ןענעכערּפָארַא

 .וו (טנכערעגּפָארַא)

 רצ216111610 .ס (() רעד ,זוברַא

 516696 .ס (לברַא) רעד ,לברַא
 ייסזא; ןגםסװ .ס (ן-) יד ,טעברַא

 ןס אס: 10 1880 וו (טעברַאעג) ןטעברַא

 רעד ,רעטעּברַא

 .װ (רעטעברַא)

 8 .ס ((- ;סעברַא) יד ,סעברַא

 סט/ .ןודַא סױרַא

 וו"א !סױרַא
 |פ6002/4216 ץצס1צ, 1062תוװ8 .ףערפ יסיױרַא

 סטז, סוגזי62:0|

 1 .ס (גנעג-) רעד ,גנַאגסױרַא

 וס 8156 סט1;} 10 26- -סױרַא) ןבענסױרַא

 ןבצ: 10 קטמ|וצג יו (ןבעגעג

 ןעוג0115126 .ס (ס-) רעד ,רעבעגסיורַא

 עי. עס 0 ןפרַאװסױרַא ןפרָאװעגסױרַא
 {ס !תזסש סטז

 וסזסז; 188006ש

 סט!! 861 00!



 ןפרַאװעגפױרַא ןזָאלנײרַא

 {0 1566 .ן| (טקוקעגמורַא) ןקוקמורַא ןתזסואצ 011{; 1081; ,ןפרָאװעגסיורא
 {ס 1004 2זסטמסע -עגמורַא) ןקוקמורַא 5 .דָא ר-ענעפ-

 סאו .וװ ךיז (טקוק ע.ע.01 זָאלסױרַא ןזָאלעגסױרַא
 {0 1626 001; 10 סזוו/

 10 4481: .ן| ךיז (ןסירעגמורַא) ןסַײרמורַא 00 2 ?ם1 ,ןזָאלעגסױרַא

 .דא ר .ענעו

 {ס 16276 01, 10 0101; -עגסורַא) ןזָאלסױרַא

 10 16 840 6 וו (ןז- ,טזָאל

 ס4001510װ, 0011 (ן-) רעד ,רָאפסױרַא

 1ס םס סג1 /שצ 06101616) {ס ןיב) ןרָאפסיױרא

 שס סמ גת סצ6ע5104; 10 ן| (ןרָאפעגסױרַא

 םס הוטהצ) 10 46ק2ז/

 10 6561461 דו (ןגױצעגסױרַא) ןעיצסױרַא

 -עגסױרַא) ןעיצסױרַא
 וו ךיז (ןגיוצ

 וס |ןססא סט .װ (טקוקעגסױרַא) ןקוקסורַא

 10 1מס+ס6 00{

 {ס 6216 {סז -עגסױרַא) ןקוקסיורא

 וו ףיוא (טקוק

 1811 :ס (-) רעד ,ףורפױרַא
 1ס 602416ת86 .י) (ןפורעגסױרַא) ןפורסיורַא

 {1ס קטז 0ט/; 10 6צ- -סורַא) ןלעטשסױרַא

 ןטס56: 10 6412 .װ (טלעטשעג

 10 60נ06 10:62:6: 10 -סױרַא) ןלעטשסױרַא

 ןעס1 .וו ךיז (טלעטשעג

 1ס 56ת6 0ט1; 10 6* -ץעגסױרַא) ןקישסױרַא

 460116::1; 10 6 וו (טקיש

 טק, טקיל 85 .ןודַא ףױרַא

 /8606ז6016 ץזס}וג ,פערּפ -פיורַא

 עס0זוזװ8 זאקי ק100160)

 10 10846 4000 -עגפירַא) ןטעברַאפױרַא

 וו ךיז (טעברַא
 {ס ק124066 /סחװ 4 601/ .עגפיורַא) ןצעזפיורַא

 {ס יסזע 0ת8'6 ששּהִצ וגק

 {ס קטז טקסמ .וו (טצעז

 ןס קטז סת, 10 }הצ -עגפיורַא) ןגײלפױרַא

 טקסח .וו (טגייל

 ןס ףזהיז וגק; {0 12156 -עגפיורַא) ןעיצפיורַא

 וו (ןגיוצ
 2/00060:; 2420; 26211צ .ןודַא םורא

 תמסטז פערפ םורַא

 |8600ז0016 ץקזס}וא, 1066ח0/װ8 .טערפ -ימורַא

 זסזוו1, 1::600}

 .דַא קימורַא

 -עגמורַא) ןּפַאכמורַא

 0116 .װ ךיז (טּפַאכ

 {ס 6ת/010; 10 6/0ע:266 -מורַא) ןעמענמורַא

 וו (ןעמונעג

 וגנז0ו1106

 10 61/2ע266 6461

 {ס בטזזס0טתה -מורַא) ןעלגנירמורַא

 וו (טלגנירעג

 סי .דַא ןוא .ודַא רעטנורַא

 |86קחז6016 ץזס }נט .פערפ -רעטנורַא

 עסםזוזזו8 ((סוטח ס}} }

 וס עטז סײמ; 10 46 "נורַא) ןצעזרעטנורַא

 ןסס86 | /תסדוט וו 062:/01 יו (טצעזעגרעט
 ץזסחו 6 ןק0511:00}

 {0 161 4ס6מ; 10 16- .נורַא) ןזָאלרעטנורַא

 וה (ןז- ,טזָאלעגרעט

 ןס ןסהז םסשמ 10 164+ -ָווְרַא) ןכייררעטנורַא

 04 וו (ןסירעגרעט

 ןוהמתסז  גצ .ס (--) יד ,םרַא

 .ס (ן-) רעד ,טסיטרַא

 יד ,עקטסיטרַא
 (סד) יד ,ןיטסיטרַא

 ;16 .ס (ןעד) רעד ,לקיטרַא

 40ע/055) סטסע .ןודַא ןוא פערפ רעבירַא

 !586מ00ז6016 קזס/:צג 1װ66װ:028 ףערפ רעבירַא

 06ח085, 0ע6ז, 1ז6405-}

 2255286 .ט (גנַאגרעבירַא) רעד ,גנַאגרעבירַא

 4166 |ק277665)

 271151; 24010ש

 211151 |/6ז.|! 5

 10 6ת055; 10 5 -יהַא ןיּב) ןייגרעבידַא

 0469: 10 26 ן201101604 (ןעגנַאגעגרעב

 {זיג115/ סעי1

 {ס 1:20516, 10 ץעתס- -יֵרַא) ןצעזרעבירַא

 10016, 10 1:20501201 וו (טצעזעגרעב

 {0 1620 20ת055; 10 -ירַא) ןריפרעבירַא

 1446 26ת055; 10 1זגװפקסזו || (טריפעגרעב

 1111 .ס (--) יד ,קיטעמטירַא

 ;4111111 .דַא שיטעמטירַא

 ותָ: 10 .ּפערּפ ןוא .וודַא ןַײרַא

 וויא !ןײרַא 60106 1װ! 6016ת!

 |86װ6ז60016 ץעזסזנט .םערה -נַײרַא

 זס6ז;װש ?ח, 1010

 62168066 .ס (גנעגנַײרַא) רעד ,גנַאגנַײרַא
 10 6016 (ןעגנַאגעגנײרַא ןיב) ןיײגנײרַא ג

 {0 62161216: 10 106206 ןיא) ןעגנירדנַײרַא

 (ןעגנורדעגניירַא
 {ס 1286 /טצ /0ז66); 0 -עגנַײרַא) ןּפַאכנַײרַא

 86126: 10 40 500061//װ64 11681116 (טּפַאכ

 וס 16 וװ | (ןז- ,טזָאלעגנַײרַא) ןזָאלנַײרַא



 ךיז ןזָאלנַײרַא

 ןס 6016 1010; 10 ֹוח- -ץגנַײרַא) ןזָאלנַײרַא

 4016 זמ וו ךיז (ןזָאל

 10 זֹוצ ֹומָנ 10 10604016 -עגניירַא) ןשימנַײרַא

 10 1414 60 .װ ךיז (טשימ

 ןס 21!ט6 וו (טרַאנעגנַײרַא) ןרַאננַײרַא

 10 101261406;188610 .נַײרַא) ןעמץעננַײרַא

 וו (ןעמונעג

 ןס {21| ;מ, 110; 10 :נײרַא ןיב) ןלַאּפנַײרַא

 עס ס2080/ וו (ןלַאפעג

 .ס (ן-) רעד ,ריפנַײרַא

 10 1564 060  .װ (טריפעגנַײרַא) ןריפנַײרַא
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}0 16 

 10 80 סת, 10 }

 ןוגגצ6 10 40 ומזג וו א
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 1566: 10 260װ66 /1067801) .וו (ןעמוק

5046 10 

 עטת;פנמסתו; 5046ז- (ן-) סָאד ,שינעמוקּפָא

 זת

 {ס 6640: 10 04 -עגּפָא) ןעגנילקּפָא

 .ו (ןעגנולק

 1ס טתקטווסמ .ן| (טלּפענקעגּפָא) ןעלּפענקּפָא



 ןכירקּפָא
יי יא א טא א א ווא

 = 

 ןס 1806, 10 אסת 04 -עגּפָא זיא) ןכירקּפָא

 וו (ןכָארק

 2651 .ס (ןעד) רעד ,ורּפָא

 10 1651, 10 1886 8 1681 ן| (טורעגּפָא) ןעורּפָא

 זיס5ע06 (ן-) רעד .ףורּפָא

 וס 68/| 08 ; 681| טקָ; (ןפורעגּפָא) ןפורּפָא

 זסט086:; 161606

 וס תתאשסז, 10 זס5עסמ8 (ןפורעגּפָא) ןפורּפָא

 ךיז
 ןס 28ז66, 5164 -עגּפָא) ןדערּפָא

 10 4186 וו (טדער

 10 561116 /ם 66601401)} -עגּפָא ןענעבכערּפָא

 10 גלטסממ6 יו ךיז (טנכער

 וס 2ם0/װ8ה; 10 גממט1; 0 -עגּפָא) ןפַאשּפָא

 162621: 10 415תװ155;: 10 64 .וװ (טפַאש

 גושהצ

 געקז8158/; 2קקז6618- 0 (ןע-) יד ,גנוצַאשּפָא

 ןוסמ ; 6511ז12/100

 -עגּפָא) ןצַאשּפָא וס געעז2150, 10 6511-
 1216; 10 געקיססג16 וו (טצַאש

 ת1ו0651ז6, 0ת181מ: 66- רעד ,םַאטשּפָא

 זול2ו10ת .0 (--

 .ס (-כ) יד ,גנומַאטשּפָא

 10 עס 46566060664:; 66- -עגּפָא ןעמַאטשּפָא

 1164 .וו (טמַאטש

 -עגּפָא) ןסױטשּפָא

 וו (ןסיוטש

 {ס 6261, 10 זסעו6

 +016, צס1/װ8 .ס (ןעד) יד ,גנומיטשּפָא

 ןותוז, פוסק .ס ((-) רעד ,לעטשּפָא

 וס ההווע וס פוסק .וו(טלעטשעגּפָא) ןלעטשּפָא

 םוס; צ606ע2/00װ, 15: ם (--) רעד ,ײשיּפָא

 טס46

 61סץז1ו1:6: 56/212110מ ם (--) רעד ,דײשּפָא

 -עגּפָא) ןדיישּפָא
 .וד (טדייש

 1ס 2621 04/; {ס 6436 -עגּפָא) ןגָאלשּפָא

 .וװ (ןגָאלש

 .ט (ז-) רעד ,סולשּפָא
 -עגּפָא) ןסילשּפָא

 06 .וװ (ןסָאלש

 ןס סט! 08 |20// -ןרױשעגּפָא) ןרעשּפָא

 וו (ןרָאשעגּפָא

 10 ןוהזו, {0 6616

6010, 6006105100 

 ןס 600, {ס 61056, {ס

 861880ת8 סז+ ,})

 ז64166110 .ם (ןעד) יד ,גנולגיּפשּפָא

 10 2646 .וו (טלגיּפשעגּפָא  ןעלגיּפשּפָא

 10 ססװ}טז6; 10 64ת166 -עגּפָא) ןכערּפשּפָא

 םשהַ* /חמ 6011 696 טָצ ז008/6 || (ןכָארּפש
 100ח45)

 וס 1תו1תו16416, וס .ן| (ןקָארשעגּפָא) ןקערשּפָא

 {זו8הוסת) 10 5686

 011סת, 1064601 .ןודַא ,.דַא ,טּפָא

 1ע6061111י 0116; תוהמצ .וודַא לָאמ טפָא

1115 

 0406181, 04861811צ וודַא ,.דַא לעיציּפָא

 ןוסוסחהמז ,ריציּפָא ;(ן-) רעד ,רעציפָא

 (-) רעד

 סץטסמ}+ .וודַא ,ןפָא

 סעסת א ר-ץענעפַא

 סמסת-ג62ח160, גמ! .דַא קיצרַאהנפָא
5110066 

 0106 .ט (== רעד ,רעבַאטקַא

 סא, םטוו .ס ((-) רעד ,סקָא

 0061 .ס (ןעד) רעד ,ןַאעקַא

 0810 .0 (סד) רעד ,רָאטַארָא

 0ז8086 |60101 .ךַא ר- ,ענעשז -ןשזנַארָא

 0ז2086 |}ת02| .ס (סעד) רעד ,שזנַארָא

 0188 .ס (ןעד) רעד ,ןַאגרָא

 טז 0126 .ס (סד) רעד ,רָאטַאזינַאגרָא

 0ז82128110 .פ (סד) יד ,ץיצַאזינַאגרָא

 10 06 .וװ (טריזינַאגרָא) ןריזינַאנרָא

 סוג .ס (ןעד) רעד ,םזינַאנרָא

 0816 .דַא שינַאגרַא

 0ז8ח |001:45160! זח- .ס (ןעד) רעד ,לנרַא
 51ח14זװ6ח1 }

 006 |806/61/}} 46- .ס (ס-) רעד ,ןדרָא

 ס0ז2וו0װ /0} /(סמסז}

 01:06ז; 2ז:2ת86נװסת! .ס (--) יד ,גנונעדרַא

 01 ןרַא) .ם (ס-) רעד ,ןורָא
 תסֹוצ 2זא |זח 4 5306 .ס רעד ,שדוק ןורָא

 8086 ןשעדיוק ןרָא)
 ןע1466, 54 .ס (רעטרע) סָאד ,טרָא

 סו סאשע, 526111װ8 יד ,ץיפַארגָאטרָא

 .ס (סד)

 0ז1006404 |מוםח| .ס (ן") רעד ,סקָאדָאטרַָא

 0:140005 .ס (==) יד ,עץיסקַאדָאטרַא

 01110005+ .דַא שיסקָאדָאטרַא

 021 .זַא לענינירַא

 יי ש (ס7) רעה םנרַא

 עססע .דַא םערַא

 עססז זװּגװ: 26888 עמערָא) רעד ,ןַאמערַא

 .ס (טייל
 עס+סז|1+ .ס (--) יד ,טײקמערַא



 םעע+ 0+ ץערעדנַא ןוא .דנַא .א ;.8 ,א
0165 200 

 םז. וויאא-.וו .זַא .א-.וו .ַא .א

 רעמייוו ױזַא ןוא

 םממז. 01 ןכַײלג סָאד ןוא ל"גדא-.לג .ד .א
6 146 2060 

 2060 50 10ת14; 616.

 סוג סוג 26 .ס (סד) יד ,עקרעגוא

 סג! רריא יוא

 ןוײב בוא

 .וודַא ןביוא
 .ןודַא ןָא ןביוא

 .ודַא ףיוא ןביוא

 1{; ר6146116ע

4066 

4 1166 21 

 הקקהתסתווצ; סוג ס

 5י12066: 5טעסע4612117

 .ס (ןר) יד ,ךַאלפרעביוא
 וגן 61:416141 רודַא ,.דַא ךעלכעלפרעביוא
 ןןג6 11:811651 16:041 רעד ,רעטשרעגביוה

 .0 (-ב3)

 (--) רעד ,רעטשרעבייא

 דא ר-ע טשרעביוה

 רוע טשרעבנייא

 סע .ס (ז-) סָאד ,גיוא
 .ס רעד ,טסוגיוא

 ,ס (סד) רעד ,ןוויוא

 2010, סהע ,ס (סד) רעד ,ָאטיוא

 פג/ 6

 טץןץטז, טןץס1-1

481 

0964; 5096 

 116 .ס (ן-) רעד ,ליבַאמָאטיוא

 קי .ם (--) יד ,עימָאנָאטױא
 24111017101110115 .דַא שימָאנָאטױא

 הטותסע .ס (-) רעד ,רָאטיוא

 א .ט (ן-) יד ,טעטירָאטױא
 הר ךיוא

 .פערפ סיוא

 .וודַא סיוא

2150; 0 

 סטו; 0ט1 04

 סט; תס 1006; 40151664; וס1

 גווע 1106

 5600ז0016 קזס/ 46ת0װת8ש .פערפ -סיוא

 סטז, סצ-/ טע-ג 10 106 4

 .וװ (ןטיבעגסיוא) ןטייבסיוא

 ס (ןעד) יד ,גנורעפעבסיוא

 .ס (ןעד)

 {0ס 6

 ןדזוו ןעזיסצ 6114

8 

 10 60שש6601; 10 1זמ-

 ןעתסײ6
 -סיוא) ןרעפעבסיוא

 .װ (טרעסעבעג

 .ס (-) רעד ,ךורבקיוא

 ןס 11628 סט{ ןן (ןכָארבעגסיױא) ןכערבסיוא

 1ס 5206 0 -סיוא) ןעגננערבסיוא

 וו (טגנערבעגסיוא ,טכַארבעג

 .ס (ס?) רעד ,רעננערבסיוא

 66411100 ; ס66 .ט (סד) יד ,ץבאנסיוא

 -סיוא) רעד ,גנַאנסיוא

 .ס (ןעגנַאגסיוא ,גנעג
 1ס 8ס סטז; 1ס 6816, -עגסיוא זיא) ןייגסיוא

 {ס 6 .ו (ןעגנַאג

 .וו (ןסָאגעגסיױא) ןסיגסיוא

 ססנגקעס2156: 561116- םס (-ן) רעד ,ךיילגסיוא
1117 

 סו1121684

54 

541 

6000, 165011; 6214, 

 רבצ 14

 10 קסטז+ סט/

 10 סצ6מ8 סט{; {0 -עגסיוא) ןכַײײלגסיױא

 אז218/64 081 || (ןכילגעגסיוא ,טכַײלג

 10 ססזגקצסננ56, 10 -עגסיוא) ןכַײלגסיױא

 561116:10 51406 ונק 5114 ן| ףיז (טכַײלג

 10 8166 סטו, 10 2166 ומ -עגסיוא) ןבעגסיוא
 ן=ע-

 וו (ןבעג ג2/11286 /6461:8116ז סז צסװ}

 עי ע- 0 ןעגנערבסיוא טכַארכעגסיוא

40 10 

 ם. עי ס+ ןכערבקיא ןכַָארבעגפיוא
 {ס 2:624 סט{

 ע. ע. 01 ןסינסיוא
 {0ס עסט? סט/

 א הק נעט ,ןטלאהעגסיוא

 111128111664 10362164 .דַא טכַארטעגפיױא
= - * 

 ,ענעט- ,ןפאקלעגסיוא

 ןסָאגעגסיוא

2061 

 062ע2צ66, 415501016,

 1690, י6גת!סת .ךַא ה-

 ש+ 2. 5+ ןשעלסיוא ןשָאלעגסױא
 ןס ס2תקטופת

 2611 עט( יזַא ר .ענעש- ,ןשָאלעגסיוא

 .דַא טרעטאמעגסיוא

 ןליצסיוא ןגיוצעגסיוא

 ןוז66, רוס2זצ

 ץ. ע. 4

 4ז29/ 001;

 ףז2רית סט/; 51:660664 00( ,ןגיוצעגסיוא
 חֹא היה ;עגעגי



 ןרעטנַאלּפכױא טנכייצעגסיוא
 טען 1 ירא ר טא ר אטא טעאטער עי

 611511081151160, 6466116ת1: .ךַא טנכייצעגסיוא

 4051-:216: סע 8

 ץ. תם. 0{ ןביילקסיוא ןבילקעגסיוא
6 10 

 0036, 6166166 ענעבז ,ןבילקעגסיוא

 על יהא הא

 10 6//1ז; 10 2ס {סזמ ןרעוו ןסירעגסיוא

 םוגז .וו (ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןיב)
 (גזזצ: 5140066 שווח .ךַא טנרעלטשץלגסױא

 4!5/ז5

 ע- ע. 01 ןסילשסיוא ןסָאלשעגסיױא
 {0ס 6

 62661161641 6641 ,ענעס .,ןס גלשעגסיוא

 דא רד
 ןע143660 סו, 4006 !סז, .דַא טליּפשעגסיױא

 טסזמ 006

 ע.ע.0+ ןכַײרשסױא ןבורשעגםיוא
 ןס יאנ16 0ט/

 64012112110ת .ס (ןע-) רעד ,יירשעגסיוא

 וס םֹו2 סטו, {0 6+- -עגסיוא) ןבכָארגסיױא

 6446 .ןװ (ןבָארג

 6116! 1146 0 (-) רעד הליהקיוה

 סז65510 .ס (ן-) רעד ,קורדפיוא
 סע סעס55166 .דַא ךעלקירדסיזא

 סוג .הדַא ךעלקירדסיוא
 ןס סצקעס85: 10 54046626 -עגסיוא) ןקירדסיוא

 סט{ וו (טקירד

 ןס עסהז, 10 6ת0ט:6: .עגסיוא) ןטלַאהסיוא
 ןס 1014 031; {0 5טקקס+{ וו (ןטלַאה

 ז45641, 5600060:61: .ס (ן") רעד ,ףרָאװסיױא

 סט 1

 10 סו( 16 -ץעגסיוא) ןרעדנַאוװסיוא

 .ו (טרעדנַאװ

 -עגסיוא) ןלייווסיוא

 וו (טלייוו

 וטבצ סוגז .ס (ן-) רעד ,געווסיוא

 2 (-) יד ,טכיזפיוא
 וס הקץסּגז) 10 5660 .|| (ןעזעגסיוא) ןץזסיוא

 ןס 6000564 10 61664

 ןעזס5קס61 ;} צ16ױ

 :גקעס244066, 5 .0 (--) סָאד ,ןעזסיוא

 10 טמ(1655 .וװ (ןָאטעגסױא) ןָאטסיױא
 {ס 60ת!עו6ס} -סיוא) ןטכַארטסיױא

 {0 1מצסתז וו (טכַארטעג

 24 לילארטפיו :

 /,טצוז21וגוװ רעד ,רעילַארטסיױא

 .ס (רעילַארטסיוא)

 ;41517:211:װ ,דַא שילארטסיוא

 ןס 1686 סטו, 10 סזווו -עגסיוא) ןזָאלסיױא

 וו (ןזָאל

 {סזסופמ ססטתוזצ .ס (--) סָאד ,דנַאלסיוא

 {סזסושת, 001120650 .דַא שידנעלסיוא

 {0:61865 (רעדנעלסיוא) רעד ,רעדנעלסיוא
 50611108 .ס ((-) רעד ,גיילסיוא

 -עגסיוא) ןגיילסיוא
 ט2ס6 / זמסמסצ); 0(1ס 1 וו (טגייל

 ןס 273 סט: 10 260-

 10 6611660. 10 1660661װ4 -עגסיוא) ןזיילסיוא

 {ס 521ט6286 //זסזמ 602 קםזװ} וו (טזייל

 04611סז+ , 06606װץמו1סת. .ס (--) יד ,גנוזיילסיוא

 521ט2110װ

 ןס 6164 טקָנ 0 -שגסיוא) ןרעטַײלסיױא

 עט וו (טרעטַײל

 1ס סאמ2טנפה; 0 -עגסיוא) ןשעלסיוא

 ןט+ סט! (64 }וזס) וו (ןשָאל

 וס 2010; 10 פהטת ןדַײמּסיוא

 .וװ (ןטימעגסיוא)
 410 6 וו (טקעמעגסיוא) ןקעמסיוא

 געט: 01 םעד סיוא .פערפ ןסיוא
 ס661110וװ .ס (ןעד) רעד ,םַאנסיוא

 {ס 60621 רו (טרַאנעגסיוא) ןרַאנסיױא

 עצ תסהתז .ןודַא קיניײוװנסיוא

 ס2610ע21 016 .דַא רעטסקיניוװנסיוא

 {ס 656 טק;: 10 6 -עגסיוא) ןצונסיוא

 2072ת1486 04 וו (טצונ

 ןס 500ט12/6: ןס 1286 -ונעגסיוא) ןעמענסיוא

 סטז: 10 הת0 {הצסז וו (ןעמ

 .פערפ רעסיוא

 רעלנייוװעכרעפיוא

 265106,3 סצסטעז}

 ס16114016110 גזיי

 ןגנוו151121 .חא

 1651065,  תגסעססצסז} רוחא םעד רעפיױה
 0015106 ס|}

 0ט/סז) 0011 ףודַא ,חַא ךעלרעפיוא

 העעז+ 01 םעד רעפיוא .פערפ ןרעפיוא
4 01115106 

 ס6010ע2110; 10ש65- יד ,גנושרַאפסיוא

 820 ס (ןעד)

 וס סאע10:6: 10 ומ -עגסיוא) ןשרָאפסיוא

 טלסל6 וו (טשרָאפ

 ןס 41| סטז; 1ס {ווהוו -עגסיוא) ןליפסיוא

 וה (טליפ
 ס061וג51סװ ; 1װ16ע6066 .ס (ן-) רעד ,ריפסיוא

 גװ 411 .ודַא ךעלריפקיוא

 141 .דַא ר-עכ-ךעלריפסיוא

 1ס 26060נװץעווצג;: 0 -עגסיוא) ןריפסיוא

 טהעזצ סט1:; 10 101011; {ס 5066666 | (טריפ

 -סיוא) ןרעטנָאלּפסיױא
 וו (טרעטנָאלּפעג

 1 0ס 6



 ןפיוא גנונעכייצסיוא
 ,יייייייננננססססססכס...........טסעעע עי ------ סם{

 0151116110014 6 יד ,גנונעכייצסיוא

 04 641511061100 .ס (ןעד)

 10 ,1 (טנכייצעגסיוא) ןענעכייצסיוא

 .וװ ךיז
 {ס 426 סט/; {0 -עגסיוא) ןעיצסיוא

 6416060, 10 51:6160װ .וו (ןגיוצ

 16 2866, 10 4 -סיוא ןיב) ןעמוקסיו 4.

 2108 .װ (עמוקעג

 0011004, ןץעס5ע1 ס (--) רעד ,קוקסיוא

 10 סא0661, 10 1 -עגסיוא) ןקוקסיוא

 { סע .וו (טקוק

 וס 600056, {0 2164 .-עגסיוא) ןכַײלקסיוא

 10 561661: 10 1 וו (ןבילק

 ןס 62:66, 10 6ת08/266 .עגסיוא) ןצירקסיוג

 .וו (טצירק
 1ס 021671110216, 0 -עגסיוא) וי

 60651ע0+ 1 (ןטָאר

 65:6121112110 ס (ד) ר א

 1תוסנ1661100 סָאד ,טרָאוופורסיוא

 .ס (רעטרעוו ---)

 1ס 621/ סט|} 10 6צ- -עגסיוא) ןפורסיוא

 0111: 10 ןוז06121וװ 1 (ןפוה

 64012111211011 1121 רעד ,ןכייצ-ףורסיוא

 .ס (סדו

 0460156; 16ק,4 0 6ק) רעה .הקורפיואפ

 05111111100, 64ס511100 יד 2

 ךעד)

 {0 םואק{גי, 10 ס*א- -עגסיוא) א

 תועוז .ו (טלעטש

 ז26112110וװ .ם (ןעד) יד ד ,גנולארטשּפיוא

 וס ע2601416 || (טלַארטשעגסיוא) ן ןלַארטשסױא

 וס 6461046: 10 64061 -עגסיוא) ןסילשסיוא

 .וװ (ןסָאלש
 ;11161112110ח .ס (=ב יד ,ךַארּפשסױא

 ןוזסווווס12110/

 10 יאזוו6 סט! {זחװ 46- -צגסיוא) ןבַײרשקיױא

 1011, 10 1116 6010) 10 0ז66ז .ווװ (ןבירש

 /שצ+ ז06/}

 א (ן-) סָאד ,רעיוא
 (יזיז1וו8 ש (ךעי) סאד ,לננירעיוא

 טת, טעסמ. }װ .ּפערּפ ףיוא

 |86ק0ז6016 ץזסקוש 646001/08 .ףערפ -פיוא

 סח, אק. 086/װ)}

 10 ט(מו06 וו (ןדנובעגפיוא) ןדניכפיוא

 -עגפיוא) ןכערפפיוה

 וו (ןכָארב

 ןס עזשײגא סקסח

 8551801160מ!;: קעסע- .ח ((-) רעד ,בָאגפיוא

 160, 1854 .ס (סד) יד ,עבאנפיוא

 ז150, עתופותש ,גנעגפיוא) רעד ,גנַאנפיוא

 .ס (ןעגנַאגפיוא

 69 (ןעגנַאגעגפיוא זיא) ןייגפיוא
 עץ. ע. 01 ןדניבפיוא ןדנובעגפיוא

 {ס 1116

 וס םאס טק |  (ןבעגעגפיוא) ןבעגפיוא
 א .דַא טכַארבעגּפיוא
 עק. עק. 04 ןכערבפיוא ןכַארבעגפיוא

 {ס 2162/ סקסמת

 עי עי 9? ןטערטפיוא ןטָארטעגּפיזא
 10 געעסהח

 01166111 .דַא טגיילעגפיוא

 טקפ|1ג:{, ץהזיסתװ ,ענעמ- ,ןעמוקענפיוא

 יחַא ןוא .ש ר

 עי קי "8 ןכמרכהא ןסירעגפיוא
10 6406 

 ץז. ע. ןייטשפיוא ןענאטשעגפיוג

 {ס 261 טעקע: {0 1156

 ע. ע. 01 ןםילשפיוא ןסָאלשעגפיוא
10 1098 

 ןס ס64/056: 10 טװססיפז -עגפיוא) ןקץעדפיוא

 .ו (טקעד

 81 תואוז רוזַא טכַאנ רעד ףיוא

 01560װ01וװט2ּווסמ, *וסע .ס (--) רעד ,רעהפיוא

 {ס 66256, 10 41500װ- -עגפיוא) ןרעהפיוא

 ןגוגונ6. 10 5/0ק וו (טרעה

 10 האתאסמ: 10 6286 טע-טגפיוא) ןקץעוופיוא

 וו (טקעוװ

 ֿפטץסזצ1510ת .ס (--) סָאד ,ןעזפיוא

 טץסזצ150ש .ס (ס-) רעד ,רעעזפיוא

 10 2000זװץקואה/ 0 (ןָאטעגפיוא) ןַאטפיוא

 2וןהות |ןע+65- 1: ףיוא וט}

 2160 עוו 2115 111116:1 .ס (ןעד) רעד ,וטפיוא

 21121ו10601

 גע ןע(62:41106 ז (ן") רעד ,טירטפיוא

 יפ הע = -עגפיוא ןיב) ןטערטפיוא
 וו (ןטָארט
 ז6+1 .ס (ןע-) יד ,גנובעלפיוא

 10 זס+וצ6 וו (טבעלעגפיוא) ןבעלפיוא

 {0 סק(סה .װ (טכַאמעגפיוא) ןכאמפיוא

 211601116 .דָא םאזקרעמפיוא

 2116תווסװ .ס ((-) יד ,טײקמַאזקרעמּפיוא

 תעשז. 0{ םעה היוא .פערפ ןפיוא

 טװ ןה6



 קיאייפמוא גנורערַָאּפּפױא

שעשה... שש
 

 6 .ס (ןעד) יד ,גנורעדַאפפיוא

 10 6 -ָאפעגפיוא) ןרעדָאפפיוא

 וו (טרעד

 ןעס1גגט10ז 6011611601} יד ,גנוריפפיוא

 ןטסת4 סזיזוו 6 .ס (ןעד

 10 קסז!{סזזג {6 ק/סל) -עגפיוא) ןריפפיוא

 וו (טריפ
 ןס טסחהצס, 10 ססת- (טריפעגפיוא) ןריפפיוא

 446/ 114 ת רז

 עס8}תמומפ ; סעג8ֹות ; 1156 .ס (--) רעד ,םוקפיוא

 ןיב) ןעמוקפיוא

 .רו (ןעמוקעגפיוא

10 21156, 10 16 

 ס1111811161611 .ס (--) יד ,גנורעלקפיוא

 {ס סמוושהוסת .ןו (טרעלקעגפיוא) ןרעלקפיוא

 811ז-טק .ס (ןע-) יד ,גנורעדורפיוא

 10 1תסווס 10 ם1ו+ טק -עגפיוא) ןרעדורפיוא

 וה (טרעדור

 2621; 6211 .ס (ן-) רעד ,ףורפיוא

 000: 006 תוגתומסזת .ס (--) יד ,םוא

 וס 220621; {0 621| סמ -עגפיוא) ןפורפיוא

 וו (ןפור
 6211010) 66 .ךַא קיטכירפיוא

 ס110510ג .ס (ן-) רעד ,םיירפיוא

 10 ןסה+ סעסת; 10 * -עגפיוא) ןסַײרפױא

 6 וו (ןסיר

 616611611161 .ס (ןע-) יד ,גנונערפיוא

 10 6 וו (טגערעגפיוא) ןגערפיוא

 וס 861 6461166 .ןו ךיז (טגערעגפיוא) ןגערפיוא

 10 5גססא;, 10 5844666 -פיוא) ןרעדיושפיוא

 וו (טרעדיושעג
 טקצ{פומ8! ע6701 .ם (ן-) רעד ,דנַאטשפיוא

 רפיוא ןיפ) ןייטשכאגוש

 וו (ןענַאטשעג

 {ס 6/661;: 1ס עט טק .עגפיוא) ןלעטשפיוא

 .װ (טלעטש
 ןס 2186, {ס 5186 טע -עגפיוא) ןלעטשפיוא

 וו ךיז (טלעטש

 10 14010:16 וו (ןסָאלשעגפיוא) א

 גזנסזועזוסמ .ס (-) יד ,טפירשפ

 115661 גװ ססנוקסונת85 ראוות .פערּפ יא

 10 5146 טק}

 10 861 טע; 10 6

 גוסוגמפ, 26016611665, 2036 1620 6

 סעװעס5116, 1101; 415-, גתנ-, ומ-/ טמי- (0

 05 8680ז00/6 ץזס)לנ 1014 עסזס)

 ונמץ1625201 .דַא םענעגנַאמוא

 .דַא קיגנעהּפָאמוא

 1006ע60406066 .ס (--) יד ,טײקיגנעהּפָאמוא

 210501116. 11601141110221 .דַא טגנידַאבמוא ;ב

10068600601 

 01וגעו5ָ*, 615 .ןודַא ןפלָאז אהַאכמוא

 .דַא ר-ענעפלָאהַאבמ

 ךגנננ' 664 .דַא טי מאא

 ןגנג/;ווסױאעג .דַא טנַאקַאכמוא

 ונוססע,816 .דַא םעווקאכמוא

 111661 16 .דַא טמיטשַאכמוא

 11:0:016 .דַא העקבנוסנ מטוא

 זוווצ10ז!וגת6; 26064- .ס (ן-) סָאד ,קילגמוא
 0601, גוופתהק :;: 0152851סע

 טוו/0ז1010216, טמתהקץקצ .דַא ךעלקילגמוא

 ענ:216

 גזע 6 .ס (--) סָאד ,יד ,דלודעגמוא

 1צווק111611 .דַא קידלודעגמוא

 ןגמוג521 עלטנייוועגמוא ,ךעלנייוועגמוא

 .דַא

 111682/, ט04/גט1 .דַא ףעלצעועגפוא

 דַא יירטקענמוה

 ס}וגתופא דַא ט םמולענמוא

 .זַא רעפענמוא

 וגת121111(ט|, 01510521

 געסוגו, 2עץקזסצ10121/61+}

 היסטמס

 ןג 6441 .זַא טכירענמוא

 טמ}ט5/; ואזסתפ .חַא טכערעגמוא

 זו )וג51166, יאזסחפ .ס (ןד) יד ,טייקיטכע ענמוא

 ושווסזהתז .דַא קידנסיוומוא

 .ןודַא ,.דַא טפיזמוא

 םז2ו15: זת צץהֹות, {0ז תסוהותפ

 ס (--) רעד ,ןחמוא

 |ןייכמוא|

 גגווק6 .דַא ךעלנעממוא

 גזועס551ע111+ .ם ק) יד ,טַײקכעלנעממוא

 רעד ,שטנעממוא

1166 0} 0112864 

 0ו5װ1628װע6} 6415/טסז

 עז, גװתטנוהתמ

 ןעסז5סח 0 60=)

 {זמ/גנונותת 10:1121 .דַא ךעלשטנעממוא

 וגמת2!וז2} .דַא העלהו טאנמוא

 {סע תס 1650, סע תסווופ .ןודַא טשינמוא

 סי זא 1166 .וודַא םוטעמוא

 0612065564,3 4 .דַא קיטץקמוא

 .דַא ךעלדנעמוא
 606016550655: 1מ/זתֹווי יד ,טייקכללדנַײמוא

6511611655 ; 1116 

 -/-עי יש

= 
 41151101 הא ךעלרקוא

 415110016515 וה (7) יה טשקכאל קמוא

 גגווץ/הזו121; גוסמ-ץ2זוואגוו .דַא שיאיײטרַאּפמונ

 045 .דַא קיטכיזרַאפמוא

 02/6165511658 .ָח 0 יד ,טײקיטכיזרַאפמזא

 5 1121 18 .דַא טמעשראפמוא

 .דַא קיאייפמוא 1ס2נ21016, 1060זװ-
 ןע616111, 111640161601



 לקינייא-רוא ךעלטקניּפמוא

------...........
ננךנךיךשסססססססס.

 יי... ננננ

 1064261, טװקו1מס!ט2} הל עלטקניּפמוא

 טת1ז160601+ .דַא טהרה

 גװססזוקפסח6ת51815. .ךַא ךעלדנעטשרַאפמוא

 1060066166 טה ו

 רעד ,יורטוצמוא

5 

 (1וא!זו151, 1268 0{

0044 6066 
 וי פב
 41186001601664 ,ענעד- ,ןדירפוצמוא

 144 .דַא רד

 ןסזואתוחפ; 6210 ס (==) רעד ,םוקמו

 -מוא זיא) ןץלמוקמוא

 .װ (ןעמוקעג

 {ס ןעסע152 ; 10 6

 25 .ס (--) יד ,ורמוא

 5 .דַא קיאורמוא

 ןוו1151166, 608 0 (=-) סָאה ,טכערמונ

 16 ס () יד ,דלושמוא

 106601 .דַא קידלושמוא

 ןו 2 זינו 5 .דַא ךעלדעשמוא

 {זהזסז121 .דַא קב

 2004 וו"ב ןוא

 114מא2:וּבת /2602/6) - ס (ן") רעד ףססש

 ןוטמאהנוהמ /160814486) .ס שירַאגנוא

 1114 .דַא שירַאננוא

 ן1טװפהזצ .ס (--) סָאד ,ןרַאגנוא

 5 .נָארּפ זדנוא

 סטז .נָארּפ רעזדנוא

 סוג .נָארפ קירעזדנוא

 עס106; 40ו605121ז5 .ןודַא ןטנוא

 עס!סא 261621מ, טת46ז, פערפ רעטנוא

 ו1116617162111

 5602/2816 קנעס8+, ת162ת/08 ףער9 -רעטנוא

 טמ0סז ֿפטפ- ֿפטק-, 06-

 00י601211 4661106 .ס (--) רעד ,גנַאגרעטנוא

 {ס 80 טג0װ46ז, 10 561 -נוא ןיא) ןייגרעטנוא

 ןצאח}; 10 םסע,ֿפת וו (ןעגנַאגעגרעט

 {ס פטקתמו1, 10 5טז- -רעטנוא) ןכעגרעטנוא

 161146 .וו ךיז (ןבעג

 א 1נ1ו1664, 4 ,ןפרָאװעגרעטנוא

 .דַא רד ,ץנעפ-

 10 5306601: 10 טמ06+- -נוא) ןבָארגרעטנוא

 זווומס .וו (ןבָארגעגרעט

 סעקץ65510מ; 5געקע65- יד ,גנוקירדרעטנוא

 510 .ס (ןעד)

 וס סקעז655 10 פג: .'נוא) ןקירדרעטנוא

 ןסס5 .וו (טקירדרעט

 תפקסושגווסמ .ס (ןעד) יד ,גנולדנַאהרעטנוא

 10 6 -רעטנוא) ןעלדנַאהרעטנוא

 וו (טלדנַאה

 ס11102110ו 1תצ6811- יד ,גנוכוזרעטנוא

 ם860סח;} .ס (ןעד)

 10 סאהזחומס; 10 ות- -רעטנוא) ןכוזרעטנוא

 +65118216, 10 60 .וו (טכוז

 532166/ /40646ז 4/- רעד ,ןַאטרעטנוא

 501016 זמסחםזס/צ} .ס (ןעד)

 ןגוגנר12/6, פו נו 6 .דַא קינעטרעטנוא

 8מעז 01 םָעְד עטנוא ןרעטנוא

 1046 {ס

 40:41: 0606112418: יד ,גנומענרעטנוא

 61116ן26 .ס (ןעד)

 -נוא) ןע טענרעטנוא

 בו  עטנג

 : 2 א

 .דַא יא

 {0ס ט;,6(,(,4

 גמ 8זסו1261 גת )==

 5ט6(11ז262מ, וגת-

 416ז81011041

 10 2660זװקגתַצ: 10 -רעטנוא) ןריפרעטנוא

 861 85 2651 זוהת סע 211065102160 || (טריפעג

 2651 תחת ם (סה) רעד ,רעריפרעטנוא

 2:161 6141 .ט (ס?) יד ,ןירעריפרעטנוא

 -גוא) ןדניצרעטנוא

 .װ (ןדנוצעגרעט

 תססמס:זצ: עסזפסת רעד ,רעדניצרעטנוא
 00111111108 2500 .ס (סד)

 {ס 2:196 רו (טפיוקעגרעטנוא) ןפיוק 8

 210 5טקעסז+ .ם (ןעד) יד ,ננוציטשרעטנו

 {ס 814, 10 5טקקסז? -נוא) מט

 10 5606006 /6 ת101/סח4 .װ (טציטשרעט
{660641481/6 6 

 {ס 561 סה 11ז6

 10 ס0זװגמנ} גז50װ

 תװ 0-) רעד ,דישרעטנוא
 6140 66 -יישרעג

 .ס (-) רעד ,דיישרעטנוא

 10 נאו ומשה -רעטנוא) ןדיישרעטנוא
 וו (טדיישעג

 11 .ס (ן-) רעד ,קַאלשרעטנוא
 {ס פוםו /סז5'16 004ח16) 0 ביירשרעטנוא

 ו ךיז (ןבירשעגרעט

 5ו82!ונ6 .ס פ יד ,טפירשרעטנוא

 טוצ61811+צ .ס (0-) רעד ,טעטיסרעווינוא

 סו16 .ס (סעד) רעד ,ץינוא

 .ס (םינפוא) רעד ,ןפוא
 {םינַאפיוא-ןפיואו

 זוגתנוסז, שגצ

 1625106 .ס (תורצוא) רעד ,רצוא

 ןסערציוא-רעציוא}
 ןגונע6406 .ס (ןעד) רעד ,ןַאגַארוא

 400616001, 1151 01181װ021 סקיפערּפ -- רוא

 עס{ 1 .דַא טלַארזא

 4ז681 ןז8תח060110 .ס (ךעד) סָאד ,לקינייא-רוא



 ךַאזרוא
 א פט 1 עי יב א 2 יא יי א יי ןביילקרעביא

 6850, 6 .ס (ן-) יד ,ךאזרוא

 .ס (-) רעד ,לייטרוא

 -רואעג) ןלייטרוא

 וו (טלייט

 .ס (-) רעד ,ביולרוא
 2/166510ז5, 10:612/ס/5 צ"מ .ס ןרעטלע-רוא

 1616 {ס} 409 .ס (תויתוא) סָאד ,תוא

9011161166; ', 

 10 466146; 10 ן,6

 {וגז1סוג81ג

 ם!ק/ו0061} ןסעיסיוא -- סָא)

 2150, 4 ןויב יא

 הכעז. ס+ לארשי ץררא י"א
1 }0 1806 

 ס6ס6 .ס (ןעד) יד ,גנוביא

 .וו ךיז (טביאעג) ןביא
 ,ּפערפ רעביא

6 10 

 800ט6; 20ת055, גםסוטז,

 עסעצסמם4, 0960

 ן5סמ0ז0016 קזס}קצ זוסםחוװ8 .ףערפ -רעביא

 םטסטס, םשםותג 0טסז, 001-, ז6-, 110ח5-}

 סא{ ץסהעת .וודַא רָאיַארעביא

 תג6:61 1664 .ודַא גָאטכַארעביא

 10 6020826, 10 6 ןטעברארעביא

 .וו (טעברַאעגרעביא)
 -יא ןטעברארעביא

 .וװ ךיז (טעברַאעגרעב
 תסצ16ױ6 .ס (ן-) רעד ,קילברעביא
 ןטעברעביאה

 .וו (ןטעבעגרעביא)

 (ןטעבעגרעביא) ןטעברעביא

 .וװ ךיז
 סמ8מ8ס, !ז8מפנווסמ .ם (ן"ע) רעד ,גנַאגרעביא

 {ס 461:96ז; {ס 400 .-רעביא) ןבענרעביא

 06 .ו (בעגעג

 {ס 46ט016 4 } -רעביא) ןבעגרעביא

 .וװ ךיז (ןבעגעג

 {ס סצסזיוסזע

 {ס 258 10,665

10 6 

 {ס 5טתת60606

 46ט0110ת .ס (--) יד ,טייהנבעגרעביא

 4666 .דַא ר" ,ענעב - ,ןבענרעביאה

 ע.ע.0+ ןפערטרעביא ןפָארטעגרעביא

 {ס 00100: {0 5ט:5

 ע. ע. 0+ ןבַײרטרעכיא
 {0ס 6

 ןבירטעגרעביא

 ס424848018160 .ךַא ענעב- ,ןבירטעגרעביא

 סטמתותפ) 50:6660: 5 ךַא טציּפשעגרעביא

 {641005, 11/650נ6 .דַא קיפירדרעביא

 .וודַא טּפיוהרעביא

 -רעביא) ןּפיהרעביא

 וו (טּפיהעג

 .ס (ןעד) יד ,גנוצעזרעביא
 ןס 1:80512/6: .|| (טצעזעגרעביא) ןצעזרעביא

 {ס 1ז20פ{סת; 10 {+8מפמק!התז

 65966012117, תמתומ|צ

 {0 5עוק; 10 סנמוו

 1ז471512110ת1

 .ם (סד) רעד ,רעצעזרעּביא
 :ס (ןעד) יד ,גנורזהרעביא
 ןגנורעזַאכרעביא}

 וו (טרזחעגרעביא) ןרזהרעביא

 {41151210ש

 ז606110ת

 {ס 160621

 ןטרעזַאכעגרעביא ;ןרעזַאכרעביא|}

 ןמכארטרעביא

 וו (טכַארטעגרעביא)
 .ס (ןעד) יד ,גנובַיירטרעביא
 -עגרעביא) ןבַײרטרעביא

 וו (ןבירט

 ןפערטרעביא

 ךיז (ןפָארטעגרעביא)

 {ס {גומא 0צ6ת: 10 6

 וגג625צ : 10 דצסזעצ

841101 8 68 

 {0ס 16

 {ס 00100, 10 535

 וו

 5געס+{|גסט5: 100 .ךַא קירביא ;קירעביא

 ,םנקירעביא

 .ןודַא סנקירביא

 2 ןגיילרעביא

 ךיז (טגיילעג
 יד יט

 ,ת5ו-ע,+

 .ס (ןעד)

 -רעביא) ןבעלרעביא
 רו (טבעלעג

 -רעביא) ןכַאמרעביא

 רו (טכַאמעג

 רעד ,ןגרָאמרעביא

 .ס (סד)

 .וודַא ןגרָאמרעביא
 ם (-) רעד .שטנעמרעביא
 .דַא ר טנעמרעביא

 ןרעביא

 .דַא ךעלריטַאנרעביא

 -רעביא) ןעמענרעביא

 .וו (ןעמונעג

 דוחוגס1ג

 85106 {עסנמ, 26514065

 דו060ש6ע

 1ס 461106:216: 0

 ת600051646

 סצץטסע160166; פוגע61621

0 ,6486:16066 10 

 סטז1וצס, 10 ֿפטזטנאס

 {0 11216 282ות

 {0 102166 0ט6ע

 ףבָצ 2410 {01סעזסיא

 087 2110 {01סעװץסיא

 פט סזיזוגת

 פט סעינג טוזוו 21

 4װ:. 0? םעד רעביא

 סצסע 6

 פג 6111 411

 {ס 1846 ס0טסע:10 6

 ן05565510 04{; 10 סלס,6

 וס 8025: {ס 6 -ונעגרעביא) ןלמענרעביא

 וו ךיז (ךעמ
 .ס (") רעד 2

 קעסט

411464 

 זס 20145/ || (ןלַאפעגרעביא זיא) ןלַאפרעכיא

 -עגרעביא ןיב) ןרָאפרעביא
 וו (ןרָאפ

 {ס זטמ 0960

 ס00װ1600ת, 5108 .ס (ןעד) יד ,גנונייצרעביא

 וו (טגייצרעביא) יי
 ןיב) ן ןעמ קרעביה {ס 861 סצס+, 10 262

 וו עא

 -עגרעביא) ןבַײלקרעביא
 וו (ןבילק

264 

 {ס ססתעטל 6

10 6646 

 {ס קנסא 0ט/



 ןביילקרעביא

 {0 ת010976 110 = 10 -רעביא) ןבַיילקרעביא

 121666) וו ךיז (ןבילקעג
 0100096ע .ס (סד) רעד ,רעבַײלקרעביא

 {ס !טזמ 096ח: {0 -טגרעביא) ןרעקרעביא

 טעפאז .וו (טרעק
 סצסןוגזח, סצסעומעסאש יד ,שינערעקרעביא

 .ס (")
 24510151ו0601} .ס (ןעד) יד ,גנושאררעביא

 ֿפנזיץ'46

 {0 25!סתֹוֿפֹמ , 0 -רעביא) ןשַאררעביא

 וגזיױ'46 .ןו (טשַאר

 111161111155100; 1116ז- רעד ,סַײררעביא

 זיונק11סת .ס (ד)

 10 1תוסעזגק! .יו (ןסירעגרעביא) ןסַײררעביא

 ןס השטעס גע; 10 0367- ןענעכעררעביא

 46 וו (טנכערעגרעביא)

 {0 66009140סע} -יא) ןענעכעררעביא

 .װ ךיז (טנכערעגרעב

 סצ6:65602ו0מ .ס (ןעד) יד ,גנוצַאשרעביא

 {ס סצ616511111416 } -עגרעביא) ןצַאשרעביא

 טט6416 .ו (טצַאש

 10 5ט:2255 ,טגייטשעגרעביא) ןגַיײיטשרעביא

 .ווװ (גיטשעגרעביג

 -עגרעביא) ןקישרעביע

 10 !תותא 0ױ6ש

 {ס 5660 סץסענ

 10 {זופנמו} הו (טקישי

 ןס םופסט55: 10 14 -רעביא) ןפעומשרעביפ

 046 .וװ (טסעומשעג

 10 180006 .וו (טרירָאנגיא) ןרירַאנ גיא

 14101 .ס (ן-) רעד ,טָאידיא

 1011 .דַא שיטָאידיא

 עי .ם (ס- ןע-) יד ,עיידיא
 :ס (י) רעד .לַאעדיא
 ןס 140621126 ן (טריזילַאעדיא) ןריזילַאעדיא

 10621151װ .ס (-ב רעד ,םזילַאעדיא

 1 0 (6) רעח ,טסילַאעדיא

 6 .דַא שיטסילאעדיא

 סע; טססא 04 ןסט /זזמ 6 ןוועיא| בויא

{48161 

 15 וו זיא
 {0ס 6 וו (טרילָאזיא) ןרילָאזיא
 1121צ = יד ,עילַאטיא

 1181גמ //608:086: 001.|.ךַא ,ס שינעילַאטיא
 40//112 /ק60װק16} -ַאטיא) רעד ,רענ עילַאטיא

 :ס (רענעיל
 3606 .נָארפ העכעלטיא

 8 .ס (רע?) סָאד ,ייא
 סוג וויא ַײא

 ןענעדרָאנַײא

 04 ססט156: {גסמ; 204 4 .ודַא ַײא

 סה! 2:20/005 161! וו"א ייא-ייא-יַיײא

 036:125/ו8: 1ׂ .דַא קיביײא

 6161 .0 (--) יד ,טַײקיביײא

 4:מתות- 0? ביוא -- 596 .ס(ךעד) סָאד ,לנייא

 סיאו ; 5416 .דַא ר- ,ענעג ,ןגייא

 ןםטפסעסעזָ .ס (רעמיטנגייא) סַאד ,םוטננייא

 סאתסז: םעסעת1610- (סד) רעד ,רץעמיטננייא

 פסק סע .וודַא ךעלטנגייא
 ןקעס61561צ

 טצסעסעזצ ; 166211/ ס (--) סָאד ,סננייא

 26זוםטוס: 4211; (ן-) יד ,טפַאשנגייא

 םטזסעסע1+צ

 460116, 6 יהא רח ,עלעד- ,לדייא
 46211624655) 1102160655 (--) יד ,טייקלדייא
 50ת-זת-!גוש .6 (ס-) רעד ,םעדייא

 811684 01, 2610ש6, ע161694817 ,ןודַא רעדייא

 255, 40ת469צ .ס (ןעד) רעד ,לזייא א .ס (-כ סָאד זַײא
 1זיסג .ס (--) סָאד ,ןזַײא
 1121 416 .ס (--) סָאד ,גרַאװנזַײא
 גזסמ /0} זזסח} .דֶא ע-ןרעזַײא
 סוג /ק1. 001661 ס/} ריא| .נָארפ ךַײא

 א .ם (*) רעד ,לייא
 (ן-) רעד ,ליִוא
 אפ .ס (ז") רעד ,טרעבלייא
 א :װ (טלייאעג) ןלייא
 {ס תגפוסת, 10 תטעזצ וו (טלַײאעג) ןלַײא

 ןופא16. ןגעזיק  .ס (--) סָאדיײד ,שינעלַײא
 0116 .דַא ,.מונ ןייא

 וע אפ קיצכַא ןוא ןייא
 (סחס 000 618/+)

 {תוזזצ 6 קיסַײרד ןוא ןייא

 ןסחס 6264 1/זוצ}
 56/60/6+ 6 קיצעביז ןוא ןייא

 1006 404/ א696װ1}}

 5ואוצ 006 (006 4060 פא? קיצכעז ןוא ןייא

 תומסושצ 6 קיצנוײנ ןופ ןַײא

 1006 4010 רוזװש!צ}

 ם{וצ סמס (006 604 {/וצ) קיצפופ ןוא ןייא

 {סזוצ 6 קיצרעפ ןוא ןייא

 1026 4046 ץסזֹוצ}

 ןאסתוצ סתס קיצנַאוװצ ןוא ןייא
 {6חװ6 4406/ 116601+}

 186ק0ז04016 קזס}1צ 46ו01זװ8 פערפ -נַײא

 סח-, זח-, 104-}

 0 1מגג6 .וװ (טמעטָאעגנַײא) ןעמעטַאנַײא
 10 תז/8ת826 .|| (טנדרָאעגנַײא) ןענ/דרַאנַײא



 גנודליבנַײא

 דליבנַײא

 -עגנַײא) ןדליבנַײא

 וו ךיז (ט{עןדליב

 וס עוו {200/8) .| (ןדנובעגנייא) ןדניבנַײא

 ןטס01+ עת416 .ס (סד) רעד ,רעדניבנייא

 (טרעגריבעגנַײא) ןרעגריבנַײא

 {8תסצ 101281 װ2וו0מ ה שעל יד הוו

 {ס {םתמסִצי 10 6

 10 2660ע6

 תג!וו41 וו ךיז

 {ס 2866, 10 60056ת/: .ץעגנייא ןיב) ןייגנַײא

 {ס 1211 ןזמ 2661/װ} (ןעגנַאג

 גמטסאמ ; גמת2ו6 .ךַא ר" ,ענער- ,ןריובעגנַיא

 .דַא טעדליבעגנַײא
 10 20ת0/תווסז 10 .ו| (ןבעגעגנַײא) ןבעגנַײא

 םוצס {ח66:6/װ06}

41011//05( 64 

 {0 64 ךיז (ןבעגעגנייא) ןבעננַײא

 .דַא טביולגעגנייא

 .דַא טרעקיוהץגנַײא

 .דַא טנייוװעגנייא

 טניואוועגנַײא
 -עגנייא) ןענייוועגנַײא

 ןס 866 3564 1ס .יואוועננייא ,ךיז (טנייוו

 הו) (טניואוועגנייא) ןע

 ןקז656ע5 .ס (ן-) סָאד ,ץכַאמעג ר

 {ק. עי. 07 ןםילשנַײא .דַא ןסָאלשעגנַײא
04 ,11:6014064 ; {1061::46 10 

 .דַא טרַאּפשעגנַײא

 .ס (ן-) רעד ,קורדנַײא

 -עגנַײא) ןטלַאהנַײא
 .וװ (ןטלַאה

 .ס (--) יד ,טַײהניײא

 .דַא ךעלטַײהניײא

 60ת011060, 5טת6

 ןגוגמס1-61

800115101160, 0560 0 

10 26! 4 

 00511021/6, 5:טמםסזת

 ןזוץז6551011

 {0 1014 2264, ֹותנ

1651/210 10 

 וגמווצ

 ןגת166{1, וגמו!סזזמ

 {ס סתצס!סק; 10 ראגק -עגנַײא) ןליהנַײא

 .וו (טליה

 041/61167,3 108221/2תמ!, רעד ,רעניואוונַײא

 601 .ט (סד)

 גתונוו;עהווסמ .ס (ןעד) יד ,גנורעדנַאװנַײא

 {ס גתותעו 6 -נַאװעגנַײא) ןרעדנַאװנַײא

 וו (טרעד

 .ס (ס-) רעד ,רערעדנַאװנַײא

 -עגנַײא) ןעלקיוװנַײא

 וו (טלקיוו

 ,דַא םַאזנייא

 1011611:655, 100168011160655 יִד ,טײקמַאזנַײא

 :ס (-)
 .וו (טּפַאזעגנַײא) ןּפַאזנַײא

 .דַא קיטַײזנײא

 .ס (--) סָאד ,ןעזנַײא

 ןדוונווו8זי2נ+

 1ס 1014, 10 זה

 10ת617, 100065016

 {ס תםפסתמ

064 

00151416721101 

 טפנוקנַײא 25

 .ס (ן-) סָאד ,שינעעזנַײא
 {ס 1246 גתֹוס .ו (ןעזעגנַײא) ןעזנַײא

0011516612110 

 10 06 רו (טלייטעגנייא) ןלײטנַײא

 8670155/0װ; 6ת!תתמסס .ס (--) רעד ,טירטנַײא

 006 ץסּהז /014: 1008} קירָאינײא

 גת 8000ש4, 28ת661תק .דַא קינייא

 ןגתנזִצ .ס (--) יד ,טַיײקינײא

 םי'4 .ס (ךעד) סָאד ,לקינייא

 ן8זםמ(18 000 סז 870060601:87:16ז)

 (טקינייאעג) ןקינייא

 וו ךיז

 .ס (ןעד) יד ,גנודַאלנַײא
 .וװ (ןדַאלעגנַײא) ןדַאלנַײא

 (ןעד) יד ,גנוטַײלנַײא

 {ס0 88ש66, 10 ס60זנ6 0

 בת ת646:562ת0ות8

 1צ112110ת

 10 1תינ6

 1ז11:04111611011

5101 6/ 

 10 101:0416 וו (טַײלעגנַײא) ןטַײלנַײא
 161501:5510ח }

 0006, 0066 טמסמ ת 11זוס

 0066, 006 0 510816 {1זוס

 {ס 1816 ומי 10 6 רעיא ייא

 10:6616106, ק1//) ןס ססתףוגסז 2 (ןעמ

 06 .ס ,.מונ (ן-) יד .,סנייא

 06 61064'0 רעניײזַא סנייא

 ונמוז (ךעד) סָאד ,לסנייא

 06 .נָארפ ר" ,ע- ,ןייא

 .דַא ךַאפנייא

 ס (--) יד ,טַײקכַאפנייא

121: 5106 

 פ1זוץ11ס11+

 תסווסת, 50046ת 1062 .ס (ן") רעד ,לַאפנַײא

 {ס 601/2056; 10 1 -נַײא זיא) ןלַאפנַײא

 ם תסווסמ (ןלַאפעג

 סו15!/סזװ, 65182155260 --) רעד ,ריפנַײא

6 

 {ס 651421ו5/ .וו (טריפעגנייא) ןריפנייא

 14 1166 .ס (ז-) רעד ,סולפנַײא

 111601121 .דַא ךַײרסולּפנַײא

 51תשט}הז {םזחזו.} .ס (ן-) יד ,לָאצנייא

 כי תו1 .ס (ןעד) יד ,גנולָאצנַײא

 וס קאד ות .וו (טלָאצעגנַײא) ןלָאצנַײא
 {ס םזתש ֹומָ; 0

 108תוסת
 .וו (ןגוצעגנַײא) ןעיצנַײא

 סתמ|ִצ, 5016, ומוףוגס .דַא קיצנייא

 סװס טצ סחסנ 5ומ81ץ .וודַא זַײװװקיצניײא

 4610, ק8:1:00146 .ם (ן-) יד ,טַײהלצניײא

 106019261ו181, ןע2ח120018:, .ךַא ךד ,ענלצנייא

6 

 .ס (ז-) יד ,טפנוקנַײא 1 ססתו6



 ןעמױרנַײא

 10 רצופקסע .וו (טמיורעגנַײא) ןעמיורנַײא
 {1010 (/16 סחז}

 {ס קס6 יו (טדערעגנייא) ןדערנַײא
 10 וזות8ומס, 10 18מסצ -עגנַײא) ןדערנַײא

 וו ךיז (טדער

 {8תסצ 1110510מ, 082- ,יד ,שינעדערנַײא

 56581011 .ס (ן-) סָאד

 0 2006256: 10 681, -עגנַײא) ןלימשנַיא

 10 (ןוג1 .וו (טליטש

 ונזוהדווזוסו8 .דַא קימיטשנייא

 1ס 88:66, 10 ססתפסתז -ץגנַײא) ןעמיטשנייא

 .וו (טמיטש
 10 2:ע2086, 10 5641; -עגנַײא) ןלעטשנַײא

 10 ת154, 10 לסמ!טעת6 וו (טלעטש

 {ס 4211 251660 (ןפָאלשעגנַײא ןיב) ןפָאלשנַײא

 10 6/61056, 10 1ת- -עגנַײא) ןסילשנַײא

 01056: 10 1064 זמ .וו (ןסָאלש

 -נייא) ןרעפעלשנַײא

 .וו (טרעפעלשעג
 וו (טרַאּפשעגנַײא) ןרַאּפשנַײא
 -עגנַײא) ןרַאּפשנַײא

 {ס 1011 {ס 5166

 {ס 5תט/ ות

 1ס 26 0851102164

 51 םכסציג ךיז (טרַאּפש

 10 60601101111264 -עגנַײא) ןרָאּפשנַײא
 {0 5266 .וו (טרָאּפש

 גמ1601100 .ס (ןע- יד .,גנובירפשנאה

 ןס )666 .וװ (טצירּפשעגנַײא) ןצירּפשנַײא
 .נָארפ רעַײא

 רעד ,ןטכענרעייא

 צסט+ /ץ1.}

 4243 26106 ץס489

 .ס (סד)
 אי .ס (-- רעד ,רעפייא
 כט .ס (--) יד ,טכוזרעפייא
 16810ו5 .דַא ,קיטכיזרעפייא

 268105 .דַא קירעפײא

 1ַי+ | ןסוט8/ זוסחזה, 4קז// (--) רעד ,רייא

 01 ס ןרעיא}

 ןקטסק6 .ס (--) יד ,עּפָאריײא

 ןקגזסעס2ת .דַא שיאעּפַאריײא

 עט+סעס2װ .ס (רעעּפָארײא) רעד ,רעעּפָאריײא

 1 .נָארּפ ךיא
 1מ1601200ת05 (200/ 0/ .ם (--) יד ,הכיא

 106 28101ס, 61111006164 10 1/ס זָאכייא}

 קזסקץ'/ג6/ ,ןסזסזװ101/ו )

 נט: ס+ לעוו ךיא זיו ליכיא
 1510 (סד) יד ,עיזוליא

 .ס (סד) יד ,ץעיצַאנימוליא
 וו (טרינימוליא) ןרינימוליא
 ןוזתח /06166+ ס} רע) .גָארּפ םיא

 11!וגז1ז:2110ת

 10 1/!;,ע6

 עטסקינייוװעניא 26

 120 רעבגניא עז ,ס (--) רעד ,רעבמיא

 {זמזוו8תהמז .ס (ן-) רעד ,טנַארגימיא

 ?זמזננ:םתז {/זו-.} .ם (סד) יד ,עקטנַארגימיא

 .ס (סד) יד ,עיצַארגימיא
 .וװ (טרירגימיא) ןרירגימיא

 יס (-ן) רעד ,טרָאּפמיא

 .ס (סד) יד ,עיצַאטרָאּפמיא
 וו (טריטרָאּפמיא) ןריטרָאּפמיא

 .ס (ס-) רעד ,רעריטרַאּפמיא

 .ס (--) רעד ,טעּפמיא

 .דַא קיטעּפמיא

 .ודַא קיטעּפמיא

 ןנוונמו88110ת

 10 1תותנ 6

 1צחקסעז

 גזמקס:18110

 10 וזמקס1

 1זוקסת16

 2251ס, זמסזמסמ!טזו

 ןג25/צ, 166

 102511/6; םטתע1641+7

 סנומסתסע .ס (ס- ,ן-) רעד ,רָאטַארעּפמיא

 {תמקס;181150 .ס (--) רעד ,םזילַאירעּפמיא

 ןתועסס,ס60 .דַא שיטסילַאירעּפמיא

 ס1נ16 .ס (סד) יד ,עירעפמיא

 .ּפערּפ ןיא
 108616 .וודַא םענייא ןיא

 םוו; ססזמק}ו1י; 6011: .ןודַא ןצנַאג ןיא
 יא11011

 גת, 10, 1010, 1

 רעבמיא עז (-ב) רעד ,רעבגניא
 500 .וודַא ןכיג ןיא
 166 *סודניא) ןריזילַאירטסודניא

 .וו (טריזילַאירט

 1151 .ס (ןעד) יד ,עירטסודניא

 161 .דַא לעירטסודניא

 151424 .ס (ןע-) רעד ,לזדניא
 {ט+46} {}סתו.} .ס (סד) יד ,עקשטידניא

 גת ס .ס (סעד) רעד ,קידניא

 זוג 611111116 .ןודַא םעד ןיא

 86 1106 .החא םײה העד ןיא

 ןיא ,ןכָאװ רעד ןיא סת 8 י666848+7
 {םחָצ 6407 6246604 .וודַא סנכַאװ רעד

 50/וז64םצ סז ם 1101:4ח)

 טפול רעד ןיא ,ןטפול רעד ןיא
 .רּודֲא
 .ןודַא טימ רעד ןיא

 גת {גס 2וח

 ומ {תס 1010016, 1ח 6

111 

 גת 1תס גמסזתנתאש; 68ח3} .ןודַא ירפ רעד ןי

 גמ 106 גהסזתותק

 סו 6 .ןודַא ןסיורה

 0118 לַאהניא

 6115821660 ןק6250ת ; ((-) רעד ,דילַאוװניא

 גיי 44

 145146, אגזםוח ןןְדַא קינייװעניא ,קיניײװניא

 105146:; 105146ע .דַא ר- ,עטסקינייוװעניא



 טקעזניא

 .ס ((-) רעד ,טקעזניא

 1 ((-) רעד ,טקעסניא

 ס118:111661י .ס (ן-) רעד ,רינעשזניא

 1116 .דַא םיטניא

 66011621660 קסעפסת;} רעד ,טנעגילעטניא

 עת''ססססס1 .ס (-ס)

 1161 .דַא טנעגילעטניא

 1ת16111460106: 1106467- יד ,ץנעגילעטניא

 512400108: 600621604 61255 1 .ס (--3)

 ןט60216:; ןט016551011815; 465!1161166

 1מ!סניש1סש .0 (--) רעד ,ויוורעטניא

 {ס 1ןסזש1סוא -רעטניא) ןריאויוורעטניא

 וו (טריאויוו
 10161651; ססתספ;מ .ס (ן-) רעד ,סערעטניא

 100162651106 .דַא ,טנַאפערעטניא

 וס עס 1216:55160: 10 -ניא) ןריכערעטניא

 1216 2 1016065ז: 0 וו ךיז (טריסערעט
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 גתו:18טסז, 2!סוו5ז .ם (ן-) רעד ,טנַאנירטניא

 {0ס 101ז1806, {ס 104, -ירטניא) ןרינירטניא

 10 56116ז16 .וװ (טריג

 לתוזושונ=; 1 .ס (סד) יד ,עגירטניא

 1011121166 .ס (--) יד ,וויטַאיציניא

 2זוו0, 2101451 .ּפערפ ןטימ ןיא

 16 .ס ((-) רעד ,טוטיטקניא

 1,(11151114 .דַא לענָאיצוטיטסניא

 ןמפו11גז/סמ .ס (סד) יד ,עיצומיטסניא

 10051161 .ס (-) רעד ,טקניטסניא

 100511001176 .דַא ווימקניטסניא

 1ד15!שונז 1 .ס (ן-) רעד ,טנעמורטסניא

 .דַא לַאטנעמורטסניא
 1ו151ש1161ו0ת, 64:66116 יד ,עיצקורטסניא

 .ס (סד)

 1115! תו1610 .ס (סד) רעד ,רָאטקורטסניא

 גתצקססוסש .ס (ס- ;ןי) רעד ,רַאטקעּפסניא

 105קס6110ג .ס (סד) יד ,עיצקעפקניא

 הט:. 01 םעד ןיא ומ מס .פערפ םעניא

 .דַא ךעלרעניא

 1115!תוגנ1

1016712/: 0 

 גורתא

 14 01נ81166 .דַא וויטַאמרַאפניא

 1011 01יז12110 .ס (סד) יד ,ץיצַאמרָאפניא

 1404 .דַא טרימרָאפניא
 10 ומ{סתזג .וז (טרימרָאפניא) ןרימרַאפניא

 גמ 2666; ומ 1מס זמסהמ- ,ןֹודֲא ןשיווצ ןיא

 ןגזו6; 1626

 16164617 .ס (ן-) רעד ,טנעדיצניא

 1 ךוג153101 .ט (ן-) רעד ,רָאטיזיווקניא

 1נ1(ךונ1511103 .ס (ס) יד ,ץיציזיווקניא

 תסיי;: 2/ ק,1 .ןודַא טציא

 6861, סטעע'א} .דַא קיטציא

 צסג !ק/. ס} וד) .נָארּפ ריא

 סע (5/08. 100011661 001661 04 י|)

 1עסוצ .ס (--) יד ,ץעינָאריא

 101 .דַא שינַאריא

 1211 11610:5/1 זווסמ1/;- .ס (==3) רעד ,לולא

 411 81181-561.} ןלולעו

 1211 /מוםזג 8 זגםזוס} ןעילע} והילא

 106 קצסקתסז 120144 .ם (--) איבנה והילא

 ןיווָאנַאה והָאי-ילייא|

 ןט1/ג ןסעמעז .ס (ן-) רעד ,תמא

 ואט5 ןקידסעמע-סעמע)} .דַא קידתמא ,תמא

 25 {םיאיסיא) צ"מ .ס יד ,םייפיא

 (10101810 8661 זמ 1016 866004/ 4061 1151 06ח-

 {וזצ+ 8. 6. 48.)

 ןלפ6גסת (1טסזװםמװ 5 ז1חזוס) ןרעטסע} .ס רּתַסֹא

 0666ת {פוװפ= רעטסע| .ס הּכלמה רתסא
 ן800/: ס0} 165װ6ז} תלינמ) ןעקלַאמַאה

 ןרעטסע סאליגמ} (רּתסא

 זוהָצעס, עסזוהקפ, ןרעשפע)} .וודַא רשפא

 ן055181+

 1806 01 151861 ץערע} .ס (--) לארשי ץירא

 (/סזתוסז ,/61018/: ז10ח16 }טז 061 ןלעָארסיי

 םפעס8 {סזוז48 7ז01/ (םיגורתא) רעד ,נורתא
 1:864/ 1011/1 6!:12ט) {םיגיורסע-גערסעו .ס

 (קח|!חװג 0ז6006/1) ץסז ז611810118 86791068 סח

( 5:1:208, 



 ןסייב| (תיב) ב תתנזו6 01 161/6י; תטזחה: 2
 |;װפסץקחז0016 ץזס}וא זװס4װ!װ8 .פערּפ ַאכ

 טס-, 646-)

 1ס 2!גזזת, 10 6ו5!טת2, ןקיאורמואַאב

 וו א

 ,רעטמַאַאב

 .ס (עטמַאַאב)

 .ס ץינַאליבַאב

 {0 {תסט6

 0400121, 04106ע, 6164

 828410ת12

 זו 01ז101116 (ס-) יד ;עבָאב

 ןעט6 .ס (ן-) רעד ,שזַאגַאב
 ע.ע. 01 ןסינַאב .ס ןסָאגַאב

 {ס 5ק11/ סמ, {0 6216 (214015)

 1ס ססנוזמנז, 10 0 (ןעגנַאגַאב ןיב) וי ינַאב

 {0 260266 ךיז (ןעגנַאגַאב ןיב) ןייגַא ב

 {ס 40 יא1זםסטז (ןעגנַאגַאב ןיב) ןיינַאב

 ןָא ךיז
 15קנת2110 .ס (--) יד ,גנורעטסַײגַאּב

 156 .דַא טרעטסַײגַאב

 {ס 1תפקותס וו (טרעטסַײגַאב) ןרעטסַײגַאכ

 (היית: 268ותתותַפ (--) רעד ,ןעניגַאב

 21 רו .ודַא ןעניגַאב

 זס 5021| סי {0ס 6216 || (ןסָאגַאב) ןסיגַאב

 2000ז002תוזמסת+ .ַס (ןע-) יד ,גנוטײלנַאב

 (זחו;16); 2600:װץק2מָצנתפ
 10 206060תע2מצ וו (טיילגַאב) ןטיײלגַאב

 ץזז;8:0); {ס 685060ח4

 {ס+11ת216, !טסעצ

 ןס םס 10:100216,

 {ס תהצס 1064

 ןעג014 .ס (ן- רעד ,טענגַאב
 {ס 6006006ת{סז, 10 !| (טנגעגַאב) ןע עגעגַאב

111 
 6060ו1016ש, 116611ת8 ר (ן-) יד ,שינענעגַאב

 ןס ןעטזץ וו (ןבָארגַאב) ןכָארגַאב
 ןטוג660 .דַא ןבָארגַאכ

 טזס6ת8 .ס (ןע-) יד .,גנוסירנַאב

 10 8066, 10 581016 (| (ןסירגַאב) טקירגַאב

 1064, 60ת0621) ס60ת- ַה (-) רעד ,ףירגַאב

66110 
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 וו (טנּפָאװַאב) ןענעּפָאװַאב

 10 601166166, 10 006061512064 ןפַײרגַאב

 ו (ןפירגַאב)
 112: .ס (רעדעב) יד ,דָאב

 10 4601016, 10 1 ןרעױדַאב

 .וװ (טרעױדַאב)
 .ט (ז-) רעד .טַײדַאב
 טי ךעד) יד ,גנוטַײדַאב
 װ (טַײדַאב) ןטַײדַאב
 .חא קידנטַײדַאב

 זו: 518011-

 {ס 5ו8תנ{צ

 000516061116, גזו-

 ןק0112ת/, 518140620/

 600641ו:0ת, 5ו/עט14- סם (ןעגנו-) רעד ,גנידַאב

 {גסג

 .ס (סד) רעד ,ןדָאב

 .וװ (ןדָאבעג) ןדָא
 עסווסתו: 8024

 {!ס 6
 1664, ומ+ ם () ; ד ,שינעפרעדאב
 ןעגזהזססדוו .ס ((-) סָאד ,רעמיצדַָאב

 ןטלַאהַאב

 וו (ןטלַאהַאב)

}0 0006621, 10 6 

 1210646 .דַא ר-ענע-ןטלַאהַאב

 117 .ס (ןע-) יד ,כנולדנאה זאב

 {ס 1 רו (טלדנַאהַאב) ןעלדנ אהאב

 {361: 1062ו/װ8 .0 (ןעד) יד ,גנוביײהַאב

 וו (טצייהַאב) ןצײהַאב

 0 (-) יח לע 5

 10 64000:0216: 10 || (טשרעהַאב) ן

 111851ס

}0 1 

21010+ 6 

 יד ,גנורטדנואוואר 260101/21104; ר19006460
 83 ןנואוו

 .ס א
 ןרעדנואווַאב

 וו (טרעדנואווַאב;

 סו .דַא ,טסואווַאב

 .דַא קיניזטקואווַאב

 גיזטסו
 טז

 1ס 260ת01:6:; 10 6006467

1601 

0605 

 601156100150655 .ס(--) יד ,טַײקי אוואב

 אוואב

 ז18211ס0ת ס 0 יד ,גנורעס 0

 10 6216: 10 16 ןרעסַאװַאב

 .װ (טרעסַאװַאב)

 גז1װ2זמסת!, 2געזוֿפ (ןע-) יד ,גנונעפָאוװַפב

 {0 2זזמ



 ןעמונַאב זַײװַאב

 {ס 2610ת8 וו (טגנַאלַאב) ןעגנַאלַאב 6616060166, ןע100} 0 (00) רעד וטואב

 0216 (-) רעד ,ץנַאלַאב ,((-) רעד ,סנַאלַאב {ס 80401:4; 10 0666 .ם (ןזיווַאב) ןזַײווַאב

 6ןוג1611צ, 500װ, 580011צ .ןודַא דלַאב {ס פתסש

 ס2ע1צ, 168, 5669 .דַא קידלַאב 00110װ (--) רעד ,לוואב

 זיס 41 ם (ןעד) יד ,גנוניולַאב 04 6ס01וסמ .דַא רענלווַאב

 10 64 וו (טנױלַאב) ןעניולַאב זחסווסמ, גחסצסזםסתז .ם (ןע-) יד ,גנוגעװַאב

 1866 10660, עסקוט}הז .דַא טבילַאב 4611ט6. 100216, 10032216 .ךַא ךעלנעוו אב

 ומפט|ו: 046ת55 .ם (ןע-) יד ,גנוקידיײלַאב 10 תוסצס; 10 ףזוע דו (טגעווַאב) ןגעװַאב

 {ס 1תפטוז, 1ס0ס 4 ןקידייל ַאב 1022: 31 .ס (-) רעד ,ראוַאב

 וו (טקידיײלַאב) הזמא/סו5, ו/001160: ןחס+10664 .ךַא טגרָאזַאב

 (1ס+)

 10 211606 1/0/: 1ס || (טגרָאזַאב) ןגרָאזַאב
 00: 10 ןקקעס0+146 {סז, 10 1286 62ז6 0/

 .ס (ן-) רעד ,ךוזַאב

 וו (טכוזַאב) ןכוזַאב

 411611021166,3 טל(

 10 2116110, 10 טל

 {0ס 544

 566121, 566 .דַא רעדנוזַאב

 6596601211+ ;: 80022:21619+ .ןודַא סרעדנוזַאּב

 ןעס55655100, סוומסזפ!גוק .ס רעד ,ץיזַאב

 {ס סא, 10 55 וו (טציזַאב) ןציזַאב

 סועז1סז ןס0556550 .ט (סד-) רעד 0: אב

 {ס 60; וו (ןעמונַאב) ןעמענַאב

10 60066166 

 טגו121וסוו .ס (ןע-) רעד ,ןָאילַאטַאב

 םסססתז/ סזוק255/ .ק (ןע-) יד ,גנונָאטַאב
5 

 .וװ (טנָאטַאב) ןענַאטַאב 10 סע1ג2451264
}0 5 

 עסזהװצ .ס (--) יד ,קינַאטָאּב

 ןעס1240181 .ס (ס-) רעד ,רעקינַאטַאב

 1001211 .דַא שינַאטָאב

 וס ם8ז116/2216 .ןו ךיז (טקילײטַאב) ןקילײטַאב

 טהווסעצ .ס (ס-) יד ,ץייראטאב

 1חס2װומ!: 518ת:862װ066 (ן-) רעד ,טײטַאב

 ןס גוסהװ: 10 51800/+ .ן| (טַײטַאב) ןטַײטַאב

 (25זצ ןטמַאטַאב| .דַא טמעטַאב

 {ס 600514סע: 10 164661 טקסמ ןטכַארטַאב

 10 צ1סוצ .ןו (טכַארטַאב)

 10 תנמסוווז וו (ןפָארטַאב) ןפערטַאב

 ןעססס1+ .ס (ן-) רעד .טָאקיָאב

 {ס ןעסעססוז .וו (טריטָאקיָאב) ןריטַָאקיָאב

 עו ס (סד) רעד ,םעלַאב ,(ס-) רעד ,לָאב

 11 (06066) .ס (רעלעב) רעד ,לַאב

 86 .ס (ןעד) יד ,גנורעגַאלַאב

 10 6 וו (טרעגַאלַאב) ןרעגַאלַאב

 ןע6 .ס (סד) יד ,ץדַאלַאב

 ןע2110סזג .ס (ןעד) רעד ,ןָאלַאב

 וס ןואהז 1 ס גןטממז- || (ןטכיולַאב) ןטכַײלַאב
1016 

 1111 .ס (ןעד) יד ,גנוטכַײלַאב
 11!וגנרזמ211סזג

 10 102ת286 ((6 /10086); ןעוועטאבעלאב

 1ס 16 .וו (טעװעטַאבעלַאב)

 1162601, זוהאסח 01 2 0056: רעד ,םָאבעלַאב

 1111 ,תיבה-לעב} .ס (םיטַאבעלַאב)

 ןםיתב-ילעב

 {סזװ. 0? .ח (סעטסָאבעלַאב) יד ,עטסָאבעלַאּב

 סָאבעלַאב

 וס תמוזמגוס; 10 סתוניסװ .ן|(טבעלַאב) ןבעלַאב

 114 .ס (0-) רעד ,טעלַאב
 10 2זתסצ; {ס עטז4סמי -סעלַאב) ןקיטסעלַאב

 ןס םסו/סז; {ס 100165/) 10 1:00216 (טקיט

 לי :ס (ןע-) רעד ,ןָאקלַאב
 2142 (--) רעד ;ןַאקלַאב

 12218270 גוסונמ2{1!װֿפ צ"מ ןענַאקל

 0611118 .ס (ס-) רעד ןקלאב

 0256ע+2110ת, עסנותז יד ,גנוקרעמַאב

 ס (עד)
 10 ת01166: 10 0256166 ןקרעמאב

 .וו (טקרעמַאב)
 100666; 81066001צ } ןסעמעעב} .וודַא תמאב

 {זט|+

 1ז11:026/, עתוןושהצ 0 (ןעו) יד ןאב

 עגמת .ס יי יד ,ענַאנַאב

 10 עס פסעצִצ .וו (ןָאטעגד) ןָאט גנַאב

 טס}|וגנ16 .ס (רעדנעב ,דנעב) רעד ,דנַאב

 ןעגז 6 .ט (ן-) רעד .שזַאדנַאב
 1ס 2200286 ן| (טרישזַאדנַאב) ןרישזַאדנַאב

 0221011; 2:18204: זסטעסעי ((-) רעד ,טידנַאב

 טבת, 22תפ 0 (סה) יה .עדנאב

 וס עס 5205466 שוי: (טנגונַאב) ןענעגונַאב

 {ס עס 60016ת1/ יאוות יו ךיז

 עי עי 01 ןעמענַאב ןעמונַאב

10 )10606051204 



 ןצונַאכ

 {ס סנוק!סָצ, 10 6 וו (טצונַאב) ןצונַאב

 10 זם286 ט56 01 (טיּמ) ךיז (טצונַאב) ןצונַאב

 .ס (ןעד) יד ,גנואַײנַאב

 וו (טַײנַאב) ןעַײנַאב
 וו (טצענַאב) ןצענַאב

 .ס (קנעב) יד ,קנַאב

 זסתס+81

 {0 זסתסש

 10 110151סת, 10 1

8111: }/2706006:61 

 68100118/:ז06ח1 ) ; טסתסג

 .ס ((-) רעד ,ריקנַאב

 .ס (ן-) רעד ,טעקנַאב

 (*) רעד ,סַאב

0816 

 סג

 898 |תוועפ/ס, 108/ז04-

 ע0601 סז 00166)}

 ןס 25521/) 10 255201, 10 214864 ןלַאפַאב

 וו (ןלַאפַאב זיא)

 ע.ע. 4 ןלעפַאב ןליופַאכ
 ןס 046

 .ס ((-) רעד ,לעפַאב ססזװזותמסח, 006
 10 ססתוזוגמף,10 0:06+ || (ןלױפַאב) ןלעּפַאב

 ןעסקו1281:00 .ס (ןעד) יד ,גנורעקלעפַאב

 וס עסעט1/5 .וװ (טרעקלעּפַאב) ןרעקלעפַאב

 ם211462110ת, .ס (ןעד) יד ,גנוקידירפַאב

581151 401100 

 ןקידירּפַאב
 וו (טקידירפַאב)
 .ס (--) יד .גנואיירפאב
 וי (טַײרּפַאב) ןעַײרּפַאב

 וס םזהוו{ץ, {ס 47

 1/0686וסת

 10 1106ש2810, 10 ת6=

6 8664 10 {16856 

 .ס (רעַײרּפַאב) רעד ,רעיײרּפַאב

 .ס (ןעד) יד ,גנואיצַאב

 1106:210ש

 ז6181100, 6181100-

 םתוק

 {0 60ט64

 {ס ז6{סצ+, {0 98

 .וו (ןגיוצַאב) ןעיצַאב

 .ווװ (ןגױצַאב) ןעיצַאב

 20 ךאז

 ןס 462016, 10 .ן|| (טנכייצַאב) ןענעכײצַאב

 065182810, 10 זוּהתפ

 10-4021, זהזמ .ס (קעב) רעד ,קָאב

 6166 .0 ((-) יד ,קַאב

 2000210160; אתסרצמ .דַא ,טנַאקַאב

 20 6 רעד ,רעטנַאקַאב

 {זו1486.} .ס (עטנַאקַאב)

 םסחוטהות!תס6ס {/6ח0.} יד ,עטנַאקַאב

 .ס (עטנַאקַאב)

 .ס ({-) יד ,טפַאשטנַאקַאב

 {8זמוןוּהי ןקסזֿפסמ

80112111211664 

 {הזח1118ת11צ

 10 861 2064 ןענעקאב .ןענַאקַאב

 הו ךיז (טנעקַאב ,טנָאקַאב)

 .דַא םעווקַאב

 60זװ|/ סז1, 600+616066 יִד ,טַײקכעלמעװקַאב

 .ס (ד)

 0011 0ז121216, 6011

 גנוקידלושַאב 30

 {ס ת606196ס .וו (ןעמוקַאב) ןעמוקַאב

 ןעס11 וו (טגָאלקַאב) ןגָאלקַאב

 {ס ססתוק}8!מ; 46- (טגָאלקַאב) ןגָאלקַאב

 ןס106 וח ךיז

 (קַאבעג) ןקַאב {ס 6
 6810, 5811 10/גמ'5 2684 (ן-) רעד ,רעסקָאב

 ןסס8ת .ס (ה) יד ,רַאב

 עת .ס (סד) רעד ,רַאב
 00010/60063 ס0מ81- (ןעד) יד גנוטַארַאב

1810 

 10 461186:8169 0 ךיז (ןטַארַאב) ןטַארַאב

 ךיז (ןטָארַאב) ןטָארַאב
 .0 (ס-) רעד ,רעטץעמָארַאב
 עמזקה+והמ {קסזפ0סח) {) (ן-) רעד ,רַאברַאב

0191 

 ןט8סנ1616

 סה םי1ֿפתוג .0ס (--) רעד ,םזירַאברַאב

 ןט8צמהזיזהתג .דַא ,שירַאברַאב

 ןטגזיטי1עי (-) יד ,טײקשירַאברַאב

 דוגסונת1811 .ס (גרעב) רעד ,גרַאב

 דווסוגזו12ומסופ .דַא קיגרעב ,קיגרַאב

 {ס עסצ+עסױײ; 10 1604 || (טגרָאבעג) ןגרָאב

 1814 .ס (דרעב) יד ,דרָאב
 וס ס8ןזח, וס טו (טקיאורַאב) ןקיאורַאב

 {ס ם201/צ

 עס 11 דַא סעװרַא
 ה

 ןע2:11006 (זחא5/0. .ס (ןע-) רעד ,ןָאטירַאכ

 0 ו

{00:66 

 עסקסצ+ .ש ((-) רעד ,טכירַאב

 10 עסעסע1 וו (טכירַאב) ןטכירַאב
 06162:8166, {8תגסט5! 4 .דַא טמירַאב

 .ס (=-) יד ,טַײקטמירַאב
 (טמירַאב) ןעמירַאב
 יה ףיז
 ןעס85/6ז, 1:88848 קה (ס-) רעד ,רעמירַאב

 {8זוס, זסתסױװג

 {ס 2085/, 10 תזהא

 טפע 46 .ס (סד) יד ,עדַאקירַאב
 {ס {סטסמת .וװ (טרירַאב) -ןרירַאב
 16 .דַא קידוועהעראב

 י0 טסייוע .וו (טדערַאב) ןדערַאב
 )35114162110 (ןע-) יד ,גנוקיטכעראב
 ןו(טט 4 .דַא טקיטכערַאב

 וס }0507 .וװ (טקיטכערַאב) ןקיטכערַאב
 םס1501/ ןֿפסאק ס} .ס (ן-) רעד ,טשרָאב

(06618 
 םטזוג5ת .ס ((-) יד ,טשרַאב

 .וװ (טשרַאבעג) ןטשרַאב
 עק עא (טשרעבעג) ןטשרעב
 10 '6ָ וו (ןפַאשַאב) ןפַאשַאב

 2000152110ז, 622086 ַס (ןעד) יד ,גנוקידלושַאב



 ףוחב טקידלושַאב

 2564 .דַא טקידלושַאב

 {ס 200056, 10 6 ןקידלושַאב

 .וו (טקידלושַאב)

 8ססו86ז,) ןקע0560ו110ת רעד ,רעקידלושַאב

 (ןקזס566011/08 601/0זחס ) .ס (סד)

 10 1 וו (ןענַאטשַאב זיא) ןייטשַאב

 וס 600515/ 01 ןופ (ןענַאטשַאב זיא) ןייטשַאב

 .דַא טמיטשַאב

 וס םקקסנתוו 10 .|| (טמיטשַאב) ןעמיטשַאב
 פפומ, 10 6

 464116, ןת0511176

 ס0תזתוהווסמ: 4 יד ,גנוקיטעטשַאב

 .ס (עד)

 10 ססמזתה, 10 קעסצס, ןקיטעטשַאב

 {0 651ג81150 .וו (טקיטעטשַאב)

 0462 (ןע-) יד ,גנולעטשַאב

 10 סח0 וו (טלעטשַאב) ןלעטשַאב

 10161618110ת4 .ס (-= רעד ,דײשַאב

 ס1:018118110 י

 גתוסתק;ס// סצ218ג .|| (טדײשַאב) ןדַײשַאב

 עו10165 .דַא ר-ענעד-,ןדײשַאב

 תחס1651 .ס (==) יד ,טייקנדײשַאב

 ןט0166110 .ס (ןעד) יד ,גנוצישַאב

 10 טי!ס4 .וו (טצישַאב) ןצישַאב

 ע016010 .ס (ס-) רעד ,רעצישַאּב
 עי עי 0 ןסילשַאב 10 6 ןסָאלשַאב

 64601510 .ס (-) רעד ,םולשאב

 10 6 .וו (ןסָאלשַאב) ןפילשַאב

 סתוק!סעצעמ6ם8 .ַח (ןעד) יד ,גנוקיטפעשַאב
 סססק8110 :

 םוגפצו/ 4 .דַא טקיטפעשַאב

 וס סגותוסָלי || (טקיטפעשַאב) ןקיטפעשַאב
10 6 

 {ס 26 םטּפָצנ 1ס טפטקיטפעשַאב) ןקיטפעשַאב

 06ס4 תה ךיא

 ס681 נס (ן-) יד-סָאד ,שינעפעשַאב

 ס16810 (ס-) רעד ,רעפעשאב

 6650110110 .ס (ןע-) יד ,גנובַײרשַאב

 {ס 6 .וו (ןבירשַאב) ןבַײרשַאב

 1481 (23101661 סזזָצ 06ז6 ןלװָאב} .ס לבב

 קס0ק|!ס 51001660 פקסם/!ֹוװַ זחמ 618601/:6 !םח-

(81:0868 

 םגעצ!סמ (6640110/ ס} 006:601 8802!סח1ס)

 םהטצ!סמֹוה ((60061601 סחוץוזס)

 16516/ {04 10600/08 .ס (םינחדב) רעד ,ןחדב

 ססזסזװ071165) ןםינָאכדַאב-ןכדַאבו

 ססױא 681116 יעמייהעב)} .ס (תומהב) יד ,המהב

 ןסעמייהעב

 04:5/זע2מס0ס} ן8ת1ס (תולהב) יד ,הלהב

 ןוגננרונ11 ןסעלָאהעב-עלָאהעב)

 090 .ס (סד) רעד ,םעזוב

 עסיא; 5661 (0} קסקפז) ם (ס-) רעד ,ןניוב

 81010/ 1 (רע- ,סד) רעד ,םעדיוב

 8200נס6מ, 2611ץ, .ס (רעכַײב) רעד ,ךיוב

8101112011 

 סע -ס6 ((-) רעד ,קיטייווכיוב

 16 .ס (רעמייב) רעד ,םיוב

 01:66 1 .ס (ןעד) רעד ,למיוב

 10 טט4 דו (טיובעג) ןעיוב

 10 טסע6 {8 /016)} .וו (טרעיובעג) ןרעיוב
11 10 

 ןטססע .ס (רעכיב) סָאד ,ךוב

 ןעסס1:1:6669 .ס (ס-) רעד ,רעטלַאהכוב

 ןס081:660108 .ם (סד) יד ,עירעטלַאהכוב

 עססעו:ססע6: {}װ.} (סד) יד ,ןירעטלַאהכוב

 .ס (ס-) יד ,עקרעטלַאהכוב
 ןטס01:51016 .ס (ןעד) יד ,גנולדנַאהכוב

 ןעס01456116ע .ס (ס-) רעד ,רעלדנעהכוב

 1616: {0} 0/8/64061) ס (ן-) רעד ,בַאטשכוב

 ןעס0 .ס (סד) יד ,עבלוב

 .ס (ס-) יד ,עקלוב
 .ס ({-) רעד ,דנוּב

 011 {1011116 0ז6064)}

 2111266, 60211110נ

16286 

 ןגטמס0 /8 6080 .ס (--) רעד ,"דנוב;

 1 סז80111260110ח }

 ןגט6015/ /זחסזחנק=ז ס} .ם (ן-) רעד ,טסידנוב

 106 464ח06)}
 16861110, ת6ט4 .ס (ן-) רעד ,טנוּב

 נקי; 108

 עה :ס (*) רעד .רַאטנוב
 {ס 5 טק /6 760610ח0)} ןעוועטנוב

 .וו (טעוועטנובעג)
 וס סעש} זס סױסוז .טעוועטנובעג) ןעוועטנוב

 רו ךיז

 ו טסא .וװ ךיז (טקובעג) ןקוב
 טי עי :ס (-) רעד ,טעקוב
 עסטגײס58 .דַא זַאושזרוב

 עסוג:860156 {806141 .ס (--) יד ,ץיזַאושזרוב

(01488 

 טווצאפסופ .ס (ןע-) רעד ,יושזרוב
 {ס םצסו1}) {0 .וװ (טעשטרובעג) ןעשטרוב

 יוגע 6

 יו :ס (סע) רעד ,קערוב
 5104 .ס (סעלשוב) רעד ,לעשוב
 ןעוג5161 {זמ68אטז) .ס (סלעשוב) רעד ,לעשוב

 טסָצ, 880061סז, 188: ס (םירוחב) רעד .רוחכ



 טפיב זייוורוחב
 קב יי יי יי עו טאטע

 ןוצתזחחזז:664)} ץסוגח8 {םירעכָאב-רעכָאב}

 דו גחח

 ד+11116 וגתננ8תע1664

 ו/0116 ץסטתפ ןזייװרעכָאב)}

 {+66) ם8115 ןםעניכעב} .וודַא םניחב
 ױא1זהסג/ 8

 261161, 6008606ת606. ס (תונוחטב) רעד ,ןוהטב

 4811: ןגסע6 ןסעניוכטיב-ןכָאטיבו

 ןענסטצםקגצ .ס (סד) יד ,עיּפַארנָאיב

 םוסציםװ}ל681 .דַא ,שיּפַארגָאיב

 עג01ס8צ .ס יד ,ץעיגָאלָאיב

 ןע:1 שיגַאלָאיב

 116 הויה ,לבוב

 2: 1 .דַא שילביב

 1: .ס (-) יד ,קעטָאילביב
 1זטזהזזגזג .ס (ן") רעד ,רָאקעטָאילביב

 1111 ת1 .פערּפ זיב

 4111 ייגסמ ; !גסא 1008 .ודַא ןענַאוװזיב

 8מע:+. 06 םעד ןיב ןזיב

 1111 .דַא רעטיב

 2 ,שודרלוז
 1211165 יע עי טרשיב
 (==) יד ,טיײקרעטיב

 21: עֶצנ תסהת 0 .פערפ ַײב

 (56ק00ז06016 קזס}ואט זוסםחזחק .םערפ ַײב

 61, זמ 66406071/סח, חסחז טצ)

 60010821100; 40661ס64- חס (ע-) יד נונויב

510 

 טהָצ8ס} (ז0400 ז0// .ס (--) יד-רעד ,קגיוב

 10111: 6 /001ס)

 ןס עסת0; 1ס 600148216 .ו|| (ןגיובעג) ןנייב
 (ט6ז08); 10 64601106 ((0/116165, 661168

 תוסזוחא, ןקזסזוסזגװופ, םזסזח.)

 216 .דֵא קידוועגייב

 0256 | חסזח11011064 .ס (ן-) רעד ,לַאפנייב

{6060801106 ,6401:96 

 עס .ס (ךעד) סָאד ,לדַײב
 טסזג .נָארּפ עדייב
 המפזצ, 220, 6711, 1401822ת1. .דַא זייב

 זוו411610115, יע.(

 {ס ז6טט46, 10 זסקעסו6 (טרעזייבעג) ןרעזייב

 שת ר
 2ח8סז; 6611: 124166 .ס (--) יד ,טַײקזיײיב

 2660 (0} /10ו06ז5) .ס (7) יד ,טייב

 6114086} ,ׂ,6 .ס (--) רעד ,טַײב

 ומ 186 025111064 .ודַא גָאט ַײב

 4108 642511ת06

 414311116 .ס (ן-) רעד ,גָאטַײב

 עה8} קטס6 .ס (ןעד) רעד ,לטַײב

 2:06006456/ 0 (ס-) רעד ,רעדַײנשלטַײב

 {ס 602086,10 64602ת86 || (ןטיבעג) ןטַײב

 ראו .ס (-) יד ,שיטַײב

 עו. + ךיוב טס11צ רעכאב

 ןטנ6 0 697 רעד ?ַײב

 גפעז. 0+ םעד ַײב 26 06 םַייב
 ץו. 0{ םיוב 6 רעמייב

 עסמ6 .ס (רע-) רעד ,ןייב

 ד118111 1116 :0 (4-) רעד ,טכַאנַײב

 21, ףטזות8 2180! {וזוס ךודַא טכַאנ ַײב

 םוזמ. 0/ ןייֵב .ס (ךע-) סָאד ,לדנייב
6 /51121 

 םסמצ .חא ,קידהענאב
 {0:4646 0}} טסתמס .חַא ןרענייב

 {ס 2116: {ס 1160 וו (ןסיבעג) ןסַײב

 ןענזוממ)ו 0 .דַא קיפַײב

 5188 .זא קידנפויה

 {ס ס0ט6960זװ6, 10 ((ןעמוקעגייב ןיב) ןעמוקַײב
 006 .ר

 10 5806 טא: 10 210, -ייב ןיב) ןײטשַײב

 {ס פטעקסע.{ ןןענַאטשעג

 סא210ץ16, 105124066 .ס (ן-) רעד ,ליּפשַײב

 ע1. 0{ ךוב עססא רעכיּב
 עססס056 .ס (סד) יד ,ץעּפַאש-רעכיב

 ןק161ו176 (רע-) סָאד ,דליב

 6601161101 :0 יד ,לנודליב

 10 66 .וו (טעדליבעג) ןדליב

 ן2:11:01 ןויצ .ס (ןעד) רעד ,ןָאיליב
 ןטג111סמזג .דַא טנַאיליב
 8111 06 יס (ופ) רעד ,רענַאיליב

 6264, 10642605166 .דַא קיליב

 ןע'66 .וודַא ןוא .זא רעכליב

 1ס םגזע וו (טליבעג) ןליב
 עגזעא, 22:41װ8 .ס (ןעד) סָאדייד ,יירעליב

(6408 8 {0) 

 5 :ס (ןעד) יד ,ןיב
 הזת ( /118/ קסזאסח, 51װ80!הז ; קז68604/ ןן ןיב

 0/ ןַײז 10 06)

 00 ןוגמסווסמ (זםזװ.) סָאד ,טרָאוװדניב

 .ס (רעטרעוודניב)

 {ס 2104, 10 16 .וו (ןדנובעג) ןדניב

 םלעע-ח וי :ס ((-) רעד ,ךירטשדניב
 {211616 .ס (ךעד) סָאד ,לטניב

 51286 (זח 1006 111661ז6) 0 (ס;) יד ץטוב

 עא :ס ((") רעד .קָאטשניב
 8006 ח- .ט (--) רעד ןסיב (--) רעד ,םיב
 2ז6 (866004/ קסזאסוו 8/װ8ו!חז, טסיב

 טצ+656ת/ 0} ןַײז 0 ע6}



 רעכעלב לסיב

 מס .דַא םערָאטולב ןגווש וז/ פתח .ס (ךעד) סָאד ,לסיב

 םתוסוונוה .ס (--) יד ,טײקמערָאטולב ר וי : לסי

 עט וע .ס (ס-) רעד ,רעגיוזטולב עא ידוחַא קא
 ןענסס8+צ .דַא קיטולב 111116 םצ 11106; 2 ,ןודַא זַײוװכעלסי

 0 4 וו (טקיטולבעג) ןקיטולב םצ א: עזםסטםוןק
 10 6 .וו (טולבעג) ןטולב ןשוצמ; 6 .ס (ךי) יד ,סקיב
 ןגסו1סצייג 2 6 .ס (-) רעד ,ץרוטשטולב ןטסס .ס (--) סָאד ,ריב

 ןע1וגס .דַא יולב 611126 .ס (רעגריב) רעד ,רעגריב

 1וסס1צ, סת}צ .וודַא זיולב 01711 שה .ס (ן-) רעד ,גירקרעגריב

 סתָצ, /8תן6, ןקהתס 4 ,דַא זיולב 01721 1815 .ס יד ,טכעררעגריב

 ענג: 4 .ס (ןד) רעד ,זיולב 01112625111 .ס (--) יד ,טפַאשרעגריב

 ןע1וג 65 .ס ((-) יד ,טייקיולב 881 ס1 1 זי , 1616 רעד ,שדקמה תיב

 40 .ס (ןעד) יד ,םולב ןשעדקימַאה סייב|

 ןהסג96 04 503 224 רעד ,שרדמ תיב

 עזהיפ+ -שערדעמ סעב} .ס (םישרדמ יּתב)

 {םישָארדעמ ײטָאב

 םםצסַץ8ז0, 66106166/ (ס") רעד םלוע תיּב

 {1116זםו1צ+ *'סזו66 ס} (סד) רעד ,ןימלע תיב

 61סזת1זצ"} ןןימלַא סייב ,םעליוא סייב}
 11:51 ןעסזמ 50 .ס (םירוכב) רעד ,רוכב

 {םיריוכב-רָאכבו

 ןעג1111:18111 (ז19216865 .ס (--) יד ,הרוכב

 0} 1/ס 7215 טסזחװ 50חװ) {עריוכבנו

 ןעוסא ; 1011516ש .ס (ן-) רעד ,זָאלב
 10 ןט}סיא .וו (ןזָאלבעג) ןזָאלב
 וס םס תהטאמוצלי .|װ ךיז (ןזָאלבעג) ןזָאלב
 {ס עס ט0ס161/) 1050612816; {0 26 20251101

 1686: 6 .ס (רעטעלב) סָאד ,טַאלב

 גוווג00+ .דַא קיטָאלב

 עוותס; תגט4; 50716004:6 (סד) יד ,ץעטָאלב

 ר 011111655, 0118

 1115 .ס (ס-) רעד ,רעמָאלב
 ןע106 .דַא דנָאלב

 וס םס הֿפֹוזַּצָנ 1ס 861 ןעשזדנָאלב

 1051; 10 זס2נװ; 10 /80606ע ן| (טעשזדנָאלבעג)

 1102 4 .ס (ןעד) רעד ,ןידנָאלב
 ןטסצ) זחחחװ}

210710 66 

 {םוז!} וטסזוסװ}

 (סד) יד ,עקנידנָאלב

 ןט6 .דַא סאלב

 ןע81611655, ןס8110ש ים יד ,טײקּפַאלב

 1116 .ס (סד) יד ,עדַאקָאלּב

 12186 866058110װ, .ס (םילובלב) רעד ,לובלב

 {1יתווס-וגמ ןםילובליב -- לבליב)

 .ס (ס7 יד ;עטקב
 .ס (סד) יד ,עקזולב

 ןע14 .ס (ן-) סָאד ,טולב

 ןע1ס6

 1451: 5111016,5221416 .ס (--) רעד ,קסַאילב

 1ס ף/תס עזוםווַל, 1ס 502:86 ןעקקַאילב

 .וו (טעקסַאילבעג)

 1644 0 (6) סאק ,טלב

 10 ;סזוםֹומנ 10 25 || (ןבילבעג ןיב) ןבַײלב
 1641: {ס פֹותָצ

 6 .דַא ךיילב

 1ס 216260 .וו (טכיילבעג) ןכיילב

 ןט81671655, ןנ8110 0 8 יח ,טייקכיילב

 ע60611; 1684 2606: .ם (סד) רעד ,רעַײלב

 1681 .דַא ןרעַײלב
 ןק60611, 1680 1 (סד) יד ,רעדעפַיילב

 0-) רעד ,טפיטשַילב
 ןע4 .דַא ,דנילב

 1216 גמבמ .ס ,.דַא (עדנילב) רעד ,רעדנילב

 ןע1:06) יאסזמהת (עדנילב) יד ,עדנילב

 1111 .ודַא ,טייהרעדנילב

 1211115 .ס (--) יד טייקדנילב

 ן110550זוװ .ס (17) סָאד ,ץכעילב

 {ס תוספפסזח:; 10 40ט:158 || (טילבעג) ןעילב

 תהפג {0} 1ז8מוחזחפ), .ס (ן) רעד ,ץיילב
 וו ומומק

 ןו6 18) ןושתוסתומק וו טצילב (-יס-סע)

 1141 וו (טצילבעג) ןצילב

 818006, 1008 0 02 רעה קילב

 10 818ת66, 10 1004 .וװ (טקילבעג) ןקילב

 םגזמֹות 0? םמַאלב .ס (ךע-) סָאד ,לטעלב
661 :2226 :162 

 ע1 06 טַאלב 4 ֹס רעטעלב

 {ס 1624 (10 !ואזח 160065 ס}/ ןרעטעלב

 4 טססא) .וו (טרעטעלבעג)
 עת, ןומ 1216; 511661 ועסת .ם (ן-) יד ,ךעלב

 .דַא ר"ענע-ןכעלב
 ןגמפזולז/ג .ס (ס-) רעד ,רעכעלב

 04 וות, ןומ 164



 ןדנעלב

 ןס 21:46, 10 88226 || (טדנעלבעג) ןדנעלכ

 500 ןםינָאב-ןעב} .ס (םינב) רעד ,ן

 .ס (םידִיחי ינב) רעד ,דיהי ןב

 ןםידיכעי יינב-דיכָאינעב}

 עו .ס (םיכלמ ינב) רעד ,ךלמ ןב
 ןםיכָאלעמ יינב-ךעלעמ ןעב}
 1681 (סזָצ ס} 0 8061, 5066ק) וויא עב

 ןו"א !עב

 צ"מ .ס יד ,סעכעבע

 זס 222216: 1ס 1885 .| (טעבעבעג) ןעכץעב

 סת|+ 5004

 ם:66181021100 (6 אװססז)

 שט15}! 5

 ןא- עי =
 עו 0{ ךָאב םמות .ס רעדעב
 ,0210-4666ש ס (ס-) רעד ,רערעב
 עצססצוו .ס (רעמעזעב :ס-) רעד ,םעזעב
 2660 (ן-) סָאד ,טעב
 26400108 .ס (--) סָאד ,טנַאװעגמעב
 {ס עס8 {10 650 ם/זװא) || (טלטעבעג) ןעלמעב
 עסש98+ {קססז זװסװ .ס (סד) רעד ,רעלטעב

 גט 6451:8 ם|זחא}

 {ס 11216 186 4

 {ס 258 {סע; 10 103116}

 .ו (טעבעג פעב

 ן ןטעב
 {ס 1תוק1סעס; 10 קזגָצ

 {ס !ווק 6 1 ךיז (ןטעבעג) ןטעב

 0161 .ט (ס-) רעד ,רעכעב
 .ס (םיּתב ילעב) רעד ,תיבה לעב

 566 סָאבעלַאב ןםיטַאבעלַאב-סָאבעלַאב)

 הז1ופהת, 106602016 ילעב) רעד ,הכו אלמ לעב

 ואס ס -טכַאלעמלַאב} .ס (תוכאלמ

 ןסעכָאלעמלַאב

 סװ6 שגס 15 2מאוסטפ.ם (םינלעב) רעד ,ןלעב

 6886 ןםינָאלַאב-ןלַאב}

 6218/26/ (?ח 106 616) .םס (סד) יד ,עמלעב

 85515120/ 110 64 ז00/ז (ס-) רעד ,רעפלע לע

 סז 1664600ז ?ת 64 6/1646ז}

 רעד ,בומ םש לעב
 ןווָאט םעשלַאב) .ס (--)

 {סטװ4ס6ע 01 (:1025514151װ;

 565 בוט םש לעב לארשי 'ר
 ןג66, זוטעסמ:; 5102 .ם (ךע-) סָאד ,לדנעב

 1111. '016816 ס0} 16

 8004/ חסװ:ס' }

 צס|וגנ16
 עו. 0{ דנַאב +ס|טצוס עדנעב
 וס נס; 10 52 שז8סס.װ (טשטנעבעג) ןשטנעב
 1164 ם (ן") רעד ,טיפענעב
 עו. ס+ קנַאב עהװא; 26:60 קנעב

 (רע-) סָאד ,לקנעב
 1 א ןעקנעב
 (--) שינעקנ;ב
 ,= -,ןע-,-

 מ (--) יד א

 סתתֹותְנ וו. 01 קנַאב

 {ס !סװמ8ש {}/סז}

 10081ח8

 תישארב
 עא יע טטטטששטטטטט שש

 עס5ז {84ק6ז10006 ס/ ,ר-ץעטסעב .דַא טסעב

 טוג)
 2645, ',6 ש (ס00) יד .עיטסעב

 {טז010! זוסװ)}
 עץ רעסקב 6116 (60זװןלררר6 דַא הרד-יי-ריוהייר

 ס/ כוג)
 1נוץקניסט 1 0 (ע-) יד .ינורעפעב

 {ס 1זחקעסצ6 {ס 1 (טרעסעבעג) ןרעפעב

 ט611סע ךיז

 םונמוצ. 0? קַאב ףװ=סא ס (ךע-) סָאד ,לקעב

 1286 יש (ס03 רעד ,רעקעב

 ןעמואטחי .ס (עד) יד .ַײרעקעב
 1068 0 (6ק) רעה .תע-

 תו. 06 גרַאב הסטמװותֹות גהעב

 םווו (ךע-) סָאד ,קנהעב

 זווסוגת1210סו5 .דא ,קיגרעב

 קיגרַאב

 קו. 0{ דרָאב -- 4 דרעב

 ףוזהֹות. 01 ךרָאב-- 262:6 (ךעד) סָאד ?ההתעב

 טסהו'פ, 01 2 םסּהת, טז51תס .זא שירעב
 גוהזמ6 /010856.} ם שירעב
 תונו (200486.) ם ?העב

 16:ז0:װ. 0} רעב)
 גגז6 ('01086.) ש עלעהעב

 14ג+חוװ. 01 רעב|}

 ףוזמומ 01 טשרַאב -- פײטײװסָאד ,לטשרעב

 ,ס (ךעד)
 זס טזטפג וו (טשרעבעג) ןטשרעב
 2תט:. 01 בומ םש לעב מישעב

 ()/01:066ז ס} (0/0605514ו8ז0)

 וא116, 40:1:68 ןסייאעב)} וו"ב ןוא .פערפ תקכ
 6506614113 , 28:41:121+ !טַארפיב| .וודַא טרפכב

 םנס1ןִצ, ומ 501! (רעציקעב) .ודַא רוציק

 :ס (תושקב) יד ,השקב
 ןסעשָאקַאב-עשָאקַאב}

 טי .ש (ס-) יד ,עקוועדַארב

 ןעז8צ6, 600:286005, 42זומ8 .דַא ווַארב
 טצ4צ0 וויא ָאװַארכ

 5 7 יד ,טַײקװַארב

 ן (ןטָארבעג) ןטָארב

 (--) רעד ,ךָארב

6110, 41 

 טזהצסזִצנג 6

1 0} 

 ט:6846010; 1015101!תס
 ןוףטס+, י6ם158ס+צ (ס-) רעד ,ןפנָארב

 גט :ס (-- רעד ,דנָארב
 עצסת26, םעסתעע .דַא ר" ,ץנעז- ,ןודנָארכ

 טי 5 (ן") רעד א
 ש606515 {11ז8/ 00012 ןסישיירב} .םס תישארכ

 0} 106 10ז6/װ, (6606818)



 הווצמ תב זגורב
 2252: -  ..(.סםםסםםסםטסטסטססססססס סט.

 הנתזִצ, 5116 ןזעגיורב} .דַא זנורב

 ןטזס1/גסע .ס (רעדירב) רעד ,רעדורב

 1101. .ס (ךעלרעדירב) סָאד ,לרעדורב
 04{ רעדורב ; 1:0016 םעסזםסע

 ןעס000 .ס יד ,טפאשרעדורב

 ןכוג1 .דַא ,לַאטורב
 {ס 1286, 10 5/סזזג .וו (טזיורבעג) ןזיורב

 עט; .ס (ן-) סָאד ,טיורב

 {0 0664; 10 6 (טכיורבעג) ןכיורב

 ןטזיסרצג .חַא ןקהףב

 {ךערָאב| .ס ךורב
 ו/6160ת16 11116ז61/+ .ם (--) רעד ,אבה ךורב

 *'0168866 06 /:6 זט/נס סחזחס"') ןעבַאה ךערָאב|

 וצ616:0116 ןעבַאה ךערָאב} וויא אבה ךורב

 גוגזוס /706056.}

 ןעז681 .0 07) רעד .ןוב

 סע (--) סָאד ,גרַאװכורב

 ןכציוגנ7 .זא םענוהב

 עניוג 6 .ס (ס-) יד ,עקטענורב

 עט; 1 .0 (6) יד טכוה=

 1 (ס-) רעד ,ןטסַאקטפורב

 ןעגצס1161 .ס (ן-) רעד ,קורב

 {ס ם2יס .וו (טריקורב) ןריקורב

 ןט8צסע .ס (ס-) רעד ,רעריקורב

 ץ1. 0! רעדורב -- םעס1מסת רעדירב

 טציס111סז1צ , 1:8161221 .דַא ךעלרעדירב

 1611ס1-ס8ע16ז, 0051- רעד ,רעגערטנווירב

 דוב .ס (סד)

 16116-טסצ .ס (ךעד) סָאד ,לטסעקווירב
 עצזיס30, 16 ,דַא טיירב

 .ס (-כ יד ,טיירב

 (') יד ,טַײקטוירב
 046-8149865: 5266186165 צ"מ ,ס0 יד ,ןלירב

 .ס (ן-) רעד ,טנַאילירב
 12111114111 .דַא ר-,ענע- ,ןטנַאילירב

 וו (טירבעג) ןעירכ

 ט:620/װ, יח

 001 412גת1004

 {ס 2021; 10 טעמי

}0 04 
 16 .ס () יד ק 5
 2116121196, 680166 .ס (תורירב) יד ,הרירב

 ןסעריירב-עריירב)
 ססעס1ס0עצ 01 ס1תסטזו- .ס ((-) רעד .,ּתורב

 1510 {סירבו

 2:055108: ץעגָצסענ .ס (תוכרב) יד ,הכרב

 ןסעכָארב-עכָארבו

 גת 11112620 0 (סה) יח .הוחצמ רב

 (1ז6061111071641 ססזסזװסװ+צ סה ןעווצימ רַאב

 {ןס 1310 םזז1000+ ס} 6 טס})

 5140:6: 22ת! /0/ 6 סט (סע- :;ן-) רעד ,גערב

 ווגזוס /}סזח.}

 ז1ע6ז }
 ןעס2:64: 2:204202:0: .ם (רעד) סָאד ,טערב

 ךכ1311+

 וס סא: וס אסמוז װ (ןכָארבעג) ןכערב
 םָצסטעסיצ .ס (ןע-) יד .םערב

 וס םממא .ו| (טגנערבעג-טכַארבעג) ןעגנערב
 ןס טז וו (טנערבעג) ןענערב
 סעוגתוע ; 1 .ס (ךע-) סָאד ,לקערב

 סעטנוו 118 .דא קידלקערב

 10 סוג וו (טלקערבעג) ןעלקערב
 ןס סעטנוע16, 10 1 (טלקערבעג) ןעלקע ב

 82 1010 511211 ןק16065: 10 6 1 הוז

 רגנניי111106

 עגסואֿפ; 15 .ס (תורושב) יד ,הרושכ

 ןסערוסב-ערוסב|

 גמ ןנזמסעפ1גוק ; 1מ ססצוצגסו. ,ןודַא תופתושב

 1ס01מו1צ ןסעפטושעב)

 ססנוצוסוו , 11 .דַא קידתופּתושב

 ןקידסעפטושעב|

 ומ ע6206: 26206101; 5216: ,ןודַא םולשב

 ןםעלָאשעבו
 85 ןםימָאסב) צ"מ .ס יד ,םימשכ

 ףוגזלתה , 6 ןסַאשעב} .ווזַא תץשב

 1:0506/ 2168! {רעשָאק רעסָאב} .ס רשּכ רשב

 (קזסקסז66 0660160זװ8 10 ,161018/0 64161םז

 1םו05)

 סתֹוַצ 62388/6/ !תודיחי תב) יד ,הדיהי תב

 ןסעדיכעי סַאב-עדיכעי סַאב| .ס

 עי; 58 .ס (תוּכלמ --) יד) הּכלמ תב

 ןסעקלַאמ סַאב-עקלַאמ סַאב)

 0סעסגגסמִצ סמ {הס 13/מ .ט יד ,הווצמ תּב

 עגזומסהצ 01 2 81! (00/ ן|ס'-עווצימ סַאב}

 1ז66111?ס161 )



 שותוס|} נוס 01 1611ס/4 ןלמיג} למינ ג

 גווגזו. 3

 6220 1106 0} 6 .ס (םינואג) רעד ,ןואג
 קז68140601 ס} 106 48607- ן|םיניואעג-ןעָאגו

 !ס!חוװ 3681/005); 8624 יי41201111621 86110-

 ןהז; 26תוטפ

 285 .ס (ן-) רעד ,זַאג

 46 (סעד) יד ,זַאג ,(סד) יד ,ץזַאג

 04 .ס (רעטעג) רעד ,טָאג
 211; 6 ם (-)יד לאג

 2014 .ס (--) סָאד ,דלָאג

 801460 .דַא ר-ענעד-ןדלָאג

 ט016451111 :ס ("-) רעד ,דימשדלָאג

 .ס (ס-) יד ,עײרעלַאג 8211סשצ

 .ס (גנעג) רעד ,גנַאג
 זוגותסע;נ זגסצ6 (?מ 6 860/װ6)

 8211; סעע8חס;} אבל,

 2056 .ס (זדנעג) יד ,זדנַאג

 +/11010, 601:6, 6016 ךַא ץנַאג
 511 0 (0?) יד ,סַאג

 81 .ס (טסעג) רעד ,טסַאנ
 יי :ס (ןע-) רעד ,לּפָאג
 סתונזס1צ , רנסנוצ .ודַא ןוא .דַא רָאג

 א .ס (ס-) רעד ,רעברַאג
 .ס ךעד) יד ,ַײרעברַא;
 .ס (ןע-) רעד ,לגרָאג
 .ס (ןע-) רעד ,לטרַאג
 ךעד) יד ,ןידרַאג
 .ס (סנטרָאג ,רענטרעג) רעד ,ןטרָאג

 .ודַא ,טינרָאג

 ןהזוזנסזצ

 ןתזס21!; נתסקועס

 םוע016, 885ת! 6

 סוג1181ו1

8840 

 תסווומא; םס! 2! 21

 טשינרָאג

 006 .דַא טוג
 ןודַא טוג

 1611 רעסעב
 2651 רעטסקב
 .ס (-כ) סָאד ,םטוג

 (ס-) רעד ,םלוג

 ןסמעליוג-םעליוגנ

 ןג6 8004; 1062110

 012/-(88ע6, (ףטנונוָצָנ

 שס1סנװ: 1001! 1

36 

 0108 ןנ6180 .ס (םיססוג) רעד ,ססוג

 ןםיסעסיוג-סעסיוג|}

 עסס9צ .ס (םיפוג) רעד ,ףוג

 4816: 106 (תולרוג) רעד ,לרוג
 ןסעלָאריױג-לריוג}

 סעטספצ .ס (תוליזג) יד ,הליזנ

 ןסעלייזג-עלייזג)

 6411 66 (תוריזג) יד ,הריזג

 ןסערייזג-ערייזג|
 עסעתסענ זמט946:69 .ם (םינלזג) רעד ,ןלזג

 ןםינָאלזַאג-ןעלזַאג}
 {1) 816 0 םקה

 ם6סנתמג) 1 .ס (ס-) רעד-סָאד ,םונהינ

 ןםענעהעג}
 ןקוס, 56ס} םגטס8 ןצסש ק1.} 8176 הװ םינ

 {ס 80 וו (ןעגנַאגעג ןיב) ןייג

 .ס (רעד) רעד ,טפַײג 51?
 .דַא קיטסַײג
 קאלס ע 616:עצװפמ (עכ-) רעד ,רעכעלטסַײג
 1101, 251 .דַא ךיג

 תושח 56/ג001; םָלתומגאוונתו (סד) יד ,ץיזַאנמיג

 5ע111012!; 1060121

 סט (5/08.) 8166: ( קז65.160456 07 ןבעג) טסיג

 צסט (5:08. 6060 ךןק/שזח/) ץסטצ;: 166 6

 --עסטעפ (ןקזס8. 10056 0/ ןסיג)

 2 .װ (ןסָאגעג) ןסיג
 עס יס ((-) רעד ,טפיג
 ןס150110ו15 .דַא קיטפיג

 .ס (--) רעד ,סּפיג ן012516
 25 .ס (רעזעלג) סָאד ,זָאלג

 510001זמ .דַא ,טַאלג

 .דַא קיטַאלג
 .ס (--) רעד ,ץנַאלג
 .דַא קיצנַאלג

5116, 16 

 פֹותַצ , 810855 8111/סע108

5211 
 {ס, 8111169; 5106 וו (טצנַאלגעג) ןצנַאלג

5426 

 ג פ .ס (רעקעלג) רעד ,קַאל
 א .ט (ס-) רעד ,ןביולג
 0 261666 10 .וו (טביולגעג) ןכיולג



 קידלַאװעג חלג

 {ס 26 םסזמ וו ןרעוװ ןרָאבעג ,ןריובעג ןענ1651, 01סתא/זומהמ (םיחלג) רעד ,הלג

 (ןרָאװעג ןרָאבעג ,ןריובעג ןיב) ןםיכָאלַאג-ךעלַאג|

 עוז .ס (ן-) סָאד ,טרובעג ר ומ; 5ועעסז+ .ם (ן-) יד ,שטילנ

 11:1468+ רעד ,גָאטנרױבעג ,גָאטסטרובעג טו .רַא קישטילג

 (געטנריובעג ,געטסטרובעג) .ס 10 51:816 {סחמ 166} (טשטילגעג) ןשטילג

 6464 .דַא טעדליבעג .וװ ךיז

 וס 8ו6 ןטיג-טסיג-ביג} .וװ (ןבעגעג) ןבעג 5161 .ס (ס-) רעד ,רעשטילג

 ןקויהע סי .ט (ז7) סָאד ,טעבעג 51/21816) סטסמ} 61 .דַא ףַײלג

 עי עת. ןעננערב 1ס םענמש טכארבעג א ססת|צ, 60118117; !וטזו=- ןודַא ךַײלג

 1216ו+

 טי. עת. ןייג 10 0 ןעגנַאגעג אז יא קיטליגכַײלג

 עי תי ס} א = יע עי ןסָאגעג 1714114/ 616 .ט (--) יד ,טייקיטלינכוילג

 16810מ: טגסומֹוזִצ .ס (-) יד ,טנגעג סו (--) יד ,טַײהכַײלג

 א {ס} 51007) : רעד ,דנַאטשנגעג ריק א (-) סָאד ,קילג

 0 9 טש 1ג8קקַצ ךעלקילג

 עי עי 4 ןסע זס 686 ןסעגעג 601 01זח . 0{ זָאלג 25 סָאד ,לזעלג

 ןוטסטג8תז/ 8 .ס (ןע-) רעד ,קנַאדעג עו. 01 ןָאלג -- 8128 יד ,רעזעלג

 עוד עם עיר 8182166 .ס (סי) רעד ,רעזעלג

 טא 'ס (=) סָאה .הלודעג ט1355 .דַא ןרעזעלג
 8161 .דַא קידלודעג טי א 0 עא .וװ (טעלגעג) ןטעלג

 10 עסעוסתנ סע .וװ (טקנעדעג) ןעקנעדעג ןע;11? נז 3 54 .דַא קידנצנעלג

 בוש .ס (ד) סָאד ,טלַאהע םגומֹומ. 01 קָאלג -- .ס (ךעד) סָאד ,לקעלג

 ע. עי ס+ ןטפעה -- ןטפָאהעג עוו
 10 סזונח0106ע עע 2 קאל = טסוו .ס יד .העקעלנ

 טי .דַא םייהעג (ס1װתזה {קסז} 0} 106 .ס (תורמג) יד ,ארמג
 5061 :ס (ן-) יד-סָאד ,שינמייהעג '7'ם/דוו1141 } ןסערָאמג-ערָאמג|}

 2121 .ס (-) רעד ,ףליהעג 6 (ן-) יד ,דָאנג

 {86056 ס}) ןוסםזֹותַא .ם (--) סָאד ,רעהעג 1425 ןםיוװָאנַאג-װענַאג} .ס (םיבנג) רעד ,בנג

 עי ע. 01 ןרעה 10 /גסגע טרעהעג 111:64 60. .ס (סעטבנג) יד ,עטבנג
 ןעפסץעסע קירעהעג ןס-עטווענַאג}

 עצסעסא}צ .ודַא , 1611, ןהעססתצ .ס (תובנג) יד ,הבנג

 וס 610מ8 וו (טרעהעג) ןרעהעג ןסעוויינג-עוויינג)
 02זת8 .דַא םנאועג ןנסצופה; 1ת1ס4צ ןשיוויינג) .דא שיבנג

 גת? .ס (7ד) יד ,טייקטנאוועג 10 1621 וו (טעבנגעג) ןענעבנג
 עי ע. 01 ןגעוו -- 6ס רעס18ג ןגיו 4 עוו  י

 871 .ס ((-) יד ,טייהניואוועג 0105 ַא קידענג

 801 406015101066) (טניואוועג) ןעניואוועג 82/060 01 1:0סת04 () רעד ןףדעדג

 801 3566 {ס וו ךיז ןעע6 ןןדייא ןַאגְו

 ע. ע. 4 ןעניוועג - ס רעגג ןענואוועג םס08עג'גס - .ס (ן-) רעד ,ףַארגָאעג

 עי 2. 01 ןעקניו -- ןס אגמא טא םסס8צהעמצ .ס (--) יד ,ץיפַארגָאעג

 עי עי 01 ןםיוו -- 10 ןגנגס6 טסואוועג םססטג 1 .דַא שיּפַארנָאעג

 סעצ {}סז 16/ק} .ס (ן-) סָאד ,דלאוועג 860108 .ס (-כ יד .עיגַאלָאעג

 ןגס1ע ! וויא דלַאװעג ט1 .דַא שינַאלָאעג

 10166) לע 6 ס (-- יד ,טלַאװעג 8601װסוזיק .ס (--) יד ,עירטעמָאעג

 2ועסאוָצ: 01:485 ס (ן-) יד ,טַאט-טלַאװעג 60111611641 .דַא שירטעמָאעג

 וטוגסזיזו1 0115 ; ןגס/611 121: ר .דַא קידלַאװעג 6סתוזוהז:ןננסמו; ס166ז .ם (ן-) סָאד ,טָאבעג



 0: ,2::::55::::::::2:4::::54:45:4:: עיר ןריורפעג טלָאװעג

 עי עי 06 ןליוו -- טלָאװעג
 {ס 468/0, 8

 עי. עת. ןרעוו -- 6 1060016 ןרָאװעג

 ע. עי 04 ןְזַיוו -- 0 סא ןזיוועג
 ונ521; ססנוצמסת, 0ת20:תגזל ,ךעלטנייווענ

 .דַא ךעלנייוועג

 עא .וו (ןענואוועג) ןעניוועג
 יג :ס (ס*) רעד ,רעניוועג

 0ס1121ת, פט6 .דַא סיווע

 06 .ס (סד) סָאד ,ןסיוועג

 ע.ע. 01 ןַײז -- וס 25 ןעװעג ןזעוועג
 261: 280 .ס (ןד) סָאד ,טעוועג

 אז .װ ךיז (טעוועג) ןטעוועג
 ראס8מסתמ, 2ודמפ .ס (ן-) סָאד ,רעווע

 521160, 521ו7 .דַא ר-ענעצ-ןצלַאזעג

 יי פ ס (-כ סָאד ,טנוזעג
 ןחס211/גצ ; 1

 גת 8006 1068160ה

 .וודַא ןוא .דַא טגוזעג
 .וודַא טייהרעטנוזעג
 506161צ .ס (1=) יה ,טּפַאשלעזעג

 0081 .דַא ךעלטפַאשלעזעג

 ע. עת. ןציז וס 511 ןסעזעג

 יא " 00 סָאד ,ץעזעג
 1441: 1 ַא ךעלצעזעג

 41ט6 דַא ךעלטעג

 ענ00+ טָאנ 6 רעטעג

 ע.ע. 0? ןטערט -- {0 !תםתוק6 ןטָארטעג

 0111; 16טסס,6 (ן-) סָאד ,קנַארטעג

 עת א ןפערפ -- ןפָארטעג
 {ס 4 2 המקסמ

 {0 {; 1 וו (טיורטעג) ןעיורטעג

 ע. ע. 0? ןעקנירט -- 10 8 מא ןעקנורטעג
 ע.ע. 04 ןבַײרט -- 0 41166 ןבירטעג
 11 ,דַא ַײרטעג

 4211111 5 .ס (--) יד ,טפַאשַײרטעג

 צ611סױ6 .דַא לענ
 צ61101615/ ַא ךעלבלעג

 עי עת. ןפיול {0 זינמ ןפַאלעג

 עי. ע. 01 ןשעל --10 סאוומעטופג לע

 ע.ע.0+ ןטכַײל -- 10 586 ןטכיױלעג

 ע. עי 0+ ןעגנילעג 10 584666540 ןעגנולעג

 תווסתס (רעד) סָאד ,טלעג
 10610641 ; 5621 יד ,ץמבילעג

 (/6זװ.) .ס (עטבילעג)

 1096 (עטבילעג) רעד ,רעטבילעג
 עי ע. 0+  ןדייל -- {0 50646ע ןמילעג

 ירא .וװ (ךעגנולעג) ןעגנילעג
 (1, ץסש 616. םזח, -ריד-רימ טגנילעג סענ

 ן.וו .זַא .א ,םיא
 סקעס+1טמווצ; 6082ת660 (ן") יד ,טַײהנגעלעג
 ןהוגק 1116 (ס-) סָאד ,רעטכעלעג
 16211160 גוהמתָנ 1 רעד ,רעטנרעלעג

 .ס (עטנרעלעג)

 ע. ע. 0? ןדלעמ --!ס המתסומסס ןדלָאמע טנ

 םז6 80:66660ז08)

 עי ע. 0? ןטסעמ -- 10 זמסםפט;:6 ןטסָא עג

 מס ; ססתהתוסחג .דַא ןיימעג

 ע. עי. 4 ןסינעג -- 60 סמ}סצ ןסָאנעג

 קי. ע. ןסינ --- 10 6 ןסָאנעג

 ע10 06 גנַאג -- 8810 נםסײס .ס גנעג

 ףומֹנת. 0+ בנַאנ .ם (ךעי) סָאד ,עלעגנעג

 8211, תוסצס

 ץו. 0? ןדנַאג -- 6 .ס זדנעג

 ףונמנת. 0? ןדנַאנ -- .ס (ךע-) סָאד ,לודנעג
 טס6

 40056--- ,דַא ר-ענעז-ןזדנעג

 סתסטקמ, 5048616מ1צ .ודַא גונעג

 6261; עס6 .דַא יונעג

 ע.ע.01+ ןעמענ -- !ס 6 - ןעמונעג

 סח סץצמסתז .ס (--) א ,םונעג

 81:111664, ס:66664 .דַא טינעג

 ס166 6 .ס (ןע-) יד ,גנוטינעג

 10 סתוסָח (ןסָאנעג) ןסינעג

 עטס וו (ן-) רעד ,ץענעג

 10 ץמואמ יו (טצענעגעג) ןצענעג
 םסתסע2} {זזח'} .ס (-) רעד ,לארענעג

 עו. 06 טסַאג -- 8065/ טסעג
 4ותמות. 06 םַאג 5066 (ךע-) סָאד ,לסעג
 קזופסמ=ז .ם (ענעגנַאפעג) רעד ,רענעגנַאפעג

 טי (ד) יד ,רַאפעג
 עי ע. 01 ןצעניפעג 1ס 800 ןענופעג
 1661װמ8) ס10000ת .ס (ז-) סָאד ,ליפעג

 יי .ס (ענופעג) ןעניפעג
 עי עי 9 ןטכעלפ -- ןטכַאלפעג

 10 2ע214; {0 11
 ץ. ע. ןסילפ -- {ס 40 קי
 ע. ע. 0? ןְעילַפ וס 8צ יולפעג
 פי וע װ (ןלעפעג) ןלעפעג

 1 2466 וו ןןלעפע ;ג רימ זיא סענ
 ןק:ופסמג 1 ,ס (ן-) סָאד ,שינעקנעפעג

 1185 .ס (ן-) סָאד ,םעפעג
 42/2ע05 .דָא -ךלרעפעג

 ע. ע. 1 ןרירפ 10 1646 ןריורפעג



 ןעמַארג טעקצַאצעג

 סזוגהזמסת160, 6108611158660 ךַא טעקצאצעג

 {סס1, 1תפוזטתמסת+ .ס (גַײצעג) סָאד ,נַײצעג

 ע .ע. ס+ ןטענק וס 1681 ןטָאנקעג

 06001666 1000, 6415 (ן-) סָאד ,ץכעקעג

 עי 0. !כירק סןותמֹע, סז659 ןכַָארקעג

 עי. ע. 0? ןנירק וס 866 וס ספוגֹות ןגָארקעג

 5060660 ,רימ זיא סע} .וו (ןטָארעג) ןטָארעג

 ןטָארעג .צטע ,ריד
 .דַא ר-ענעט-,ןטָארעג

 10 ספסצמ216: 10 1886 ןטָארעג) ןןיא} ןטָארעג

 8410 וו (ןיא ןעוועג

 ם:זחנת. 07 לֵנְרֲאַג שגספז (ךעד) סָאד ,עלעגרעג

 1ג0156, ססנגזמסווסמ .ס (ס") סָאד ,רעדורעג

 106 .ס (ן-) סָאד .,שייורעג

 עי עי 5? ןעניר -- ןענורעג

 {ס 162/; 10 406

 ף:זמנת. 0 ןמרָאנ (ךעי) סָאד ,לדנטרעג

 עז+8101;: 616טסע

8806 

 עו. 0? ןטרָאג 8806ת רענטרעג
 עי ע. 01 ןבַײר 60 זונס ןּבירעג א .ס (ס") רעד .רענטרעג
 עי. ע. 0? ןטַײר 0 6 ןטירעג
 ססוגע1, 0011110 .ס (ן-) סָאד ,טכירקג

 ססוג56, 4150

 ןהיט691: תםוו' 46 (ן-) סָאד ,שינעטערעג

 191, 0801 .דא טכערענ

 .151166. 1181116055 ,טַײקיטכערעג

 .ס (=פ
 028סז13;: טס1טתותווצ: 66011ת813 .וודַא ןרעג

 ןע8נ1סצ (ס-) רעד קג עג

 סי ע. ןז ףכעש וס 2 הל ןטּכָאשעג

 ע. עי ס? ןטלעש !1ס סוג ןטלָאשעג
 8110 ן56560/ .ס (ן-) סָאד ,קנַאשעג

 ע. ע. 04 ןסיש -- {ס 5400 פאר עי
 ע. ע. 01 ןרעש זס סט ןרױשעג ,ןרָאשעג

 (101111 861850ז8)

 ע. ע. 0? ןרעווש -- ןריואוושץעג ,ןרָאװשעג
 ןס פאסיג 10 1486 גת 02/0

 טי קי 01 ןעמיווש -- {ס פרש1זוו ןעמו אוושענ

 םאסו=ת .דַא רי-ענעל- ,ןלָאװשעג
 10 5611 ןלָאװשעג זיא) ןרעוו ןלָאװשעג

 .וו (ןרָאװעג

 ע. ע. 01 ןגַײװש -- ןגיוושעג

 {ס 1660 5116ת1/
 9ו/011108 ס (ד) סָאד , יכעליווש עג

 101 141 .דַא דניוושעג

 84036688 0 (ה) יד ,ריוושעג

 עי עי ס? ןדניש -- ןדנושץג
 ן{ס 5/ות; 10ס) 6

 ע. עט. ןייטש 0 8060 ןענַאטשעג

 ץ. ע. 0{ ןברַאטש 10 6 ןברָאטשעג

 קי עי. ןעק כניטש וס 588 ןעקנוטשעג

 עי. ע. 0+ ןנַײטש ןגיטשעג

 {0 זמסוגתז, 410 6

 184 .ס (ן-) סָאד ,לעטשעג

 ץי עי ס0+ ןכַײרטש ןכָארטשעג
 {ס 51/62/: 10 811186 סט/

 81סניצ } 1פ/סצי .ס (סד) יד ערי

 516111101: 2816, גהמ0צ

 עי ם. 01 ןעגננילש 10 86811ס ןעגנו קעפ
 עי עי 9+ ןפַײלש ןפילשעג

 {ס םזומח, {0 5!הזימסמ

 ת86 .ס (ן-) סָאד ,געלשעג

 ע.ע.ס+ ןצלעמש 10 056 ןצלַאמשעג
 6 .ס (ן-) רעד ,קַאמשענ
 ןגפוצ .דַא קַאמשעג

 ע. ע. 0? ןסַײמש וס שמוק ןסימשעג
 ע. עת. ןדַײנש 10 סטז ןטינשעג

 זי בת וו (ןעשעג זיא) ןעשעג
 ןהקעסתנתשנ ס96מ1+ ם (ן-) סָאד ,שינעעשעג

 ןטוג15 .ס (ן-) סָאד ,טפעשעג

 עי ע. 0? ןטלַאּפש ןטלָאפשעג
 {ס 6/264, 10 פקֹומ

 ע. ע. ןעיװּפש 1ס ףק6 ןגיּפשעג
 ץע. ע. 03 ןעגנירּפש {ס ןטזחקמ ןעגנורּפשעג

 181, ססמצסעפגוסמ .ס (ן-) סָאד ,ךערּפשעג

 ע. ע. 01 ןקערש 60 ?עו8מוסמ 0: ָארשעג

 עי ע. 0? ןביירש 10 וו בירשעג

 5016, 5001, ס (ןעד) סָאד הק

81111614 
 ץ. ע. ס} ןעַײרש ןנירשעג ,ןעירשעג

 {ס 5ת0ט1, 10 56162זװ

 ןוג1ס1ג 121, 608ז56, ונממס1ווס,ע106 .ךַא בָארג

 {ס 8 וו (ןבָארגעג) ןבָארג

 10:620655; 608156- .ס (ן") יד ,טַײקבָארג

 1655, ת(5(6

 6 .ס (סד) רעד ,רעגַארג

 10 6 .ז (טרעגַארגעג) ןרעגַארג

 068166) ,6 0 (-) רעד .הארנ

 פו2ושתז; 6צ6ת: סצ6ת תטנתמפסעמ .דַא דָארג

 ר .ס (ן-) סָאד ,זָארג

 עג 16 .ס (ןעד) רעד ,םַארג

 {ס תונצזוס וו (טמַארגעג) ןעמַארג



 ץענערג
555: נ נס.

 

 .דַא םיורג ,םַארג 5ע8010ו5, תסיסתנצ

 םזיזווזוהת .ס (סעד) יד ,קיטַאמַארג

 ןקזיהזווזו 1 ,שילַאקיטַאמַארג

 .דַא שיטַאמַארג

 001 (ן-) רעד ,ףַארג

 0015 (סר) יד ,ןיפערג ,עיניפַארנ

 6 .ס (סד) יד ,ץיצַארג

 םדיתס1ס0ו15 .דַא זעיצַארג

 םזס5מסמ {5ח001! 60:4 .ם (ס-) רעד ,ןשָארג
 ?מ 2018ח6)

 1: 2266 .ס (רעבירג) סָאד ,בורג

 םזהצ תהא יורה

 םזיהלעד 8 .ט (=כ יד ,טייקיוהג

 502010ו15, תססתוצ .דַא םַארג ,םיורנ

 218: 8626: 6 .דַא סיורנ

 1218 5 .ט (-כ) יד ,סיורג

 .דַא קיטרַאסיורג 1141

 {ס 2ס250, {ס 5םסש |) ךיז (טסיורגעג) ןסיורג

 08, {0 םע28

 102516ז; 580וש-041 רעד ,רעטלַאהסיורג

 .ס (סד)

 ע1800655) 816810658 .ס (--) יד ,טייקסיורג

 םזסטמס, {00002004: .םס (ן-) רעד ,טנורג

 ןטס110צמ ; 16850ת

 םעססטמא .ס (ן-) רעד ,םורג

 םזטטק וו (טריּפורג) ןריּפורג

 םצזסטק .ס (ס-) יד ,ץּפורג

 עו. 0+ בורג עו רעבירג
 8:תמֹומ, 0+ בורג קז: 8016 (ךע-) סָאד ,לבירג

 ןקנסק2ע64, 1624 .דַא טיירג

 220: 68 .ס (--) יד ,טייקטיירג

 614 .ס (ן-) רעד ,ךירג

 668 :0/ ןוא .דא ,שיכירנ

 (6606 .ס (--) סָאד ,דנַאלנכירג

 64 0 (-) יד לירנ

 10 םֹומָי 10 6 וו (טצלירגעג) ןצלירג
 םצססג יחַא ןירב

 ס85צ 118מז .דַא גנירג

 ןס ס568ם15װ, {ס וה (טעדנירגעג) ןדנירג
 ?סטמ64

 יט .ס (-ב) סָאד ,גרַאוװנירג

 8665 {ק1.} .ס (ן-) סָאד ,סנירנ

 10 ם:6סת רו (טנירגעג) ןענירג

 !ס 1661 וו (טסירגעג) ןפירג
 1111015 .ס (== יד ,בערג

 פג ס1.1 בָארנ,10:164656 .דַא רעטסבערג

 עת = -אהג .דַא רעבערג
 יי :ס (ס-) רעד ,רעבערג
 טעות. 9? ןָארג 8855 (ךעד) סָאד ,לזערג
 טסוגמס2עיִצ ; {גנונז .ס (ד) יד ,ץענערג



 02160 (6), תהזחס 01 16116ע4 דעלַאד ד

 תגונתמ. 4

 1466 .ןודַא ָאד

 8מצוסֹוצ, ישסחצצ -עגייד| .ס (תוגאד) יד ,הנאד

 ןסעגַײד

 {ס ר/סעציק .וו (טהגאדעג) ןהגאד

 ןטעגַײדעג-ןעגַײדו

 םעטצ. 06 טסייה סָאד 412 ז שם

 {זסחוס{צ, 10 10:4}

 וו (טנװַאדעג) ןענעװַאד
 826/66 {םזסזו. 60560) .ס (--) רעד ,וויטַאד

 104 .ס (רעכעד) רעד ,ךַאד

 ץסז, ןסווס6סע, תוס וו"ב ןוא .וודא ךָאד

 51111, 6ט6ט058:,((6,(6

 {0 ץמתהצ

 {0 566 (טכודעג-טכַאדעג) ןטכוד ,ןטכַאד

 הװ ךז

 14 5665 ךיז טכאד-

 זו .ס (סד) יד ,עבמַאד

 5108 (ן-) רעד ,ףמַאד

 ןגסמ .ודַא ןַאד

 "ךדגוגנ563 רעד ,קיטשרענָאד

 .ס (ס-) רעד ,גָאטשרענָאד
 :ס (ןע-) רעד ,קנַאד )5( :121

 .דַא רַאבקנַאד ן112מ1{טו/ 1
 ק811/006, 1880/- ם (--) יד ,טַײקרַאבקנַאד

411108 

 וו (טקנַאדעג) ןעקנַאד {ס 1מהמא
 16 (00604/סז3 מסתו. 606 665.) 464. 811. סָאד

 .נָארּפ סָאד
15 

 0016 .ס (7) רעד ,טנעמוקָאד

 .דַא לַאטנעמוקַאד 000ס1161 17

 ע! 0+ רעטקָאד 640610ח .ס םיריױטקָאד

 00610 ק2751618 (ןרָאטקָאד) רעד ,רָאטקָאד

 .ט (םיריוטקָאד) רעד ,רעטקָאד

 101 .דַא רַאד

 עא .ודַא ןטרָאד ,טרָאד
 1ן1סזג .ס (רענרעד) רעד ,ןרָאד

 ט6 .ס (רעפרעד) סָאד ,ףרָאד

 10 4 רו (טפרַאדעג) ןפרַאד

4| 

 {ס ןגהצס 10: 11 18 םססספפ2זי|ףרַאד ('מ) ןעמ}-

 עי :ס רעד ,טשרוד ,טשרָאד
 רק .דַא קיטשרוד ,קיטשרָאד
 וםז5+ -עג) ןטשרוד ,(טשרָאדעג) ןטשרָאד
 (ז, ץסש, /6 616.) ,ךימ טשרָאד'ס} .וו (טשרוד

 ן.צטע ,םיא ,ךיד

 סט (5:08.) קזסח. .נָארּפ וד

 16ומ8 2464 |ךעלעמַאה דיװָאד} .ס ךלמה דוד

 ןעקוװַאד| .וודַא אקווד

 הזו, 2יס, 15 {םוזפֹוצ

 סמוצ; 6008852ע11װ}

 {סע 56
 4111:21101 .ס (--) רעד ,רעױד

 .דַא ,קיטפַאהרעיױד
 {ס 1251; 10 1886 ווזמס .|| (טרעיודעג) ןרעיוד

 ןטכַאד=-ךיז (טכודעג) ןטכוד

 ךיז (טכַאדעג)

 ךיז טכַאד=-ךיז טכודִו
 0011105664; תוג0), 6 .דַא לוד

 וו (טעדלודעג) ןדלוד

 0ו1:2816, 14501מ8

10 8660 

 (11) 5663ת5

 {ס 6046, 10 קטז

 וגק יאווג: 10 6

 ןןגוגמ46 .ט (ס-) רעד ,רענו

 10 זןגוותגסח .וװ (טרענודעג) ןרענוד
 8מםז+ 4 טס'וד

 1) טסַאה וד -- עסש 22ץס

 2) טסעוו וד -- עסט 5021 טג1

 טא .ס (ן-) רעד ,טעוד
 יי .ס (() רעד .לעוד
 סמסז8110 -רָאד} .ס (תורוד) רעד ,רוד

 ןסעריוד
 ןתזסוטקו, ֹםָצי טטזומא .פערפ ךרוד

 (5600ז0016 קזסןוא ס0}/

 עסזעפ, זחסםחזחפ 1/וזסזו8/וס1)

 ס0װז1װוג211צ ; 60ת566011961+ ,ןודַא דנַאנַא ףההוה

 (גנעגכרוד) רעד ,גנַאנכרוד

 וס אקס ןוזסטאה: 0 -ֿכרוד ןיב) ןייגכרוד

 וו (ןעגנַאגעג

 .דא ר-ענעב-ןבירטענכרוד

 .דַא ךעלגנירדכרוד
 ןעגנירדכרוד

 .וו (ןעגנורדעגכרוד)

 .פעװפ יכהוש

 יס4886

 ם258; {0 258 םצ

 סטתתוחק

 ןקסתמס1ז8!ומא

10 46 



 סיוכרוד

 4850101613; םִצ 811 106808} ,ןודַא סיוכרוד

 ןהסזסט82!צ, {םתסוג8הסוט/

 {ז8פקםתסתז .דַא קיטכיזכרוד

 וס ןוצס זג+סטאמ! (טבעלעגכרוד) ןבעלכרוד
 10 ס4ץסע16066, 10 80 1ת:00;;ג

 10 סאקס116006: .ןו (טכַאמעגכרוד) ןכאמכרוד

 {ס םס !זהזסטאה

 ןטס0846 .וודַא םעד ךרוד

 םעטז. 06 םעד ךרוד :אזסטאג 186 ןכרוד

 סנ :ס (ן") רעד ,לַאפכרוד
 {ס 121| 14:03804} -עגכרוד ןיב) ןלַאּפכרוד

 {ס 1 .וװ (ןלַאפ

 10 6006 (10 גת 28066- ןיב) ןעמוקכרוד

 1601; 10 861 210ת8

 {?גזיסוג 11

 10 1216 סצסע} -עגכרוד) ךיז ןדערכרוד

 {0ס 5 .ו (טדער

 ןס עזס28 ןהזסט84: -עגכרוד) ןנָאלשכרוד

 5118816 ןהזסט8וה (/6/:7) וו ךיז (ןגָאלש

 .וו (ןעמוקעגכרוד

 בוא .ס (ן*) רעד ,טינשכרוד
 הטסס6 .דַא ךעלטינשכרוד

 א (-- רעד ,טשרָאד ,טשרוד
 ןמוזפזצ .דַא קיטשרָאד ,קיטשרוד

 10 םס ןתוצפוצ ןטשרָאד ,ןטשרוד

 וו (טשרַאדעג ,טשרודעג)

 ןמס, 464. 2111016 (/סזװ.,. 5:080!םז, זוסזח-. יד

 6060 606. 6010 61/ 860646ז8 4060 640568 זז 6

 ק!וזח!)

 2106 .ס (ן-) רעד ,גָאלַאיד

 6:21661 (ן-) רעד ,טקעלַאיד

 םצעטט1:) 06ז00ת, 6611 .ס (םיד) רעד ,קוביד

 צעגעוו (טצ 10076/ 6 ץקסזצסו ןםיקוביד-קעבידו

 18 ן05868566)

 01715100 {סזזול} .ס (סד) יד .,עיזיוויד

 6014 .ס (ן-) רעד שטַײד

 (6סז:מהמ 116ח080086) .ס ןוא .דַא שטַײד

 יט .ס סָאד ,דנַאלשטַײד
 (:סעזותתנפזמ מת .ס ,.דַא שירעמשטַײד

100:54+ 

 ץסטע} קזסמ.; 808 (עד) .נָארּפ ןַײד

 סטזֿפ, 8/תח8 .נָארּפ ם-רזע-ןַײד

 ָצסט (1/066) .נָארּפ ךיד

 {806. ס} ןר ץסו, 8:ח08)}

 טא .ס (ז") רעד ,ךיד
 עס .ס (--) רעד ,רעטכיד
 הי :ט (ן") רעד ,ליד
 ףואממסמצ .ה (ן') רעד ,טנעמיד ,טנַאמיד

 ץיצַאדַארגעד

 נס .דַא ר-ענעט-,ןטנעמיד
 ץס1:81סוג5 }8 .ס (םיניד) רעד ,ןיד

 {תנמ .דַא ןיד

 סלי .ס (סי) יד ,עיטסַאניד
 {ס 1416: 10 160! וו (ןעגנודעג) ןעגניד

 {ס תהזההומ ךיז (ןעגנודעג) ןעגניד

 866 .ס (ן) יד ,טסניד

 !סעצםמז 1 ,לדיימטסניד ,(ן-) יד ,טסניד

 .ס (ךעד) סָאד
 'ךיג656484 רעד ,גָאטסניד ,רעד ,קיטסניד

 .ס (סד)

 {ס 8676 (טנידעג) ןעניד

 86זט8ת! {זוסח} (ס-) רעד ,רעניד

 6415616 .ס (ןעד) יד ,ןילּפיצסיד

 10 6 ןרינילּפיצסיד

 וו (טרינילּפיצסיד)
 {0 5 וו (טריטוקסיד) ןריטוקסיד

 419008510ת (ס-) יד ,עיסוקסיד

 8150ע110108110 .ס (סד) יד ,עיצַאנימירקסיד

 10 6 ןרינימירקסיד

 .וו (טרינימירקסיד)

 6161 .ס (ס-) יד ,עטעיד

 81ק1סנמ2 .ס ((-) רעד ,טַאמָאלּפיד

 4:ק1סתג8סצ .ס (סי) יד ,עיטַאמָאלּפיד
 8110 .דַא שיטַאמָאלּפיד

 /ק1ס118 .ס (סד) יד ,עמָאלּפיד
 1116 .דַא קיד

 4116121101 .ס (ן-) רעד ,טַאטקיד

 41161210 .ס (סד) רעד .,רָאטַאטקיד

 416121ס01511װ .ס ((-) יד ,רוטַאטקיד

 10 6 וו (טריטקיד) ןריטקיד
 צסש (1866) |1426ױ56 01 ןד .נָארּפ ריד

 סט, 1

 הק8ז{עמסמו, 611/:4ת8, .ס (תוריד) יד ,הריד

 {סעריד-ערידו

 611 ןעריד) .ס (רע-) סָאד ,טלעג-הריד
 600600610+, 641:6610ז .ס (ן") רעד ,טנעגיריד

4266, 8 

 { זנג14.}

 411661, 46 .דַא טקעריד

 41106610 .ס (ס- ,ןד) רעד ,רָאטקעריד

 1 .ס (סעד) רעד ,טָאלד

 עזה (0/ 1/6 /606) .ם (סד) יד ,עינָאלד

 קסצסעזצ (סעלַאד) .ס (--) רעד .תולד
 עס1!סנוו .ס (ס-) רעד ,ָאנד

 1ת4106066: סקותוסת ; .ס (תועד) יד ,העד

 ןטסױצסעי ןסעייד-עייד|

 468ױ262110ו1 .ס (-) יד ,עיצַאדַארגעד



 ןרידַארגעד

 10 6 .ווװ (טרידַארגעד) ןרידַארגעד

 {ס 41 ןריטקעפניזעד

 .וו (טריטקעפניזעד)
 015101 66110 .ס (סד) יד ,עיצקעפניזעד

 6168014ס .ס (ן-) רעד ,ריטרעזעד

 {ס 64650ע/ וו (טריטרעזעד) ןריטרעזעד

 111 .ס (ן-) רעד ,לַאטעד

 211 וו (טריזילַאטעד) ןריזילאטעד

 ףומות. 0+ ךַאד א00+ (ךע-) סָאד ,לכעד
 עו. 06 ךַאד -- חס רעכעד

 2810 .דַא טאקילעד

 186 .ס (ן-) רעד ,טאגעלעד
 1816 וו (טריגעלעד) ןריגעלעד
 6ס008:1128װסז.ס (סד) יד ,ץיצַאזיליבָאמעד

 4610001126 .ן| (טריזיליבָאמעד) ןריזיליבָאמעד
 ן1גס /זס80.5 ןת088 6404. 8 0 םעד

 8ת8. ס/ רעדֶו

 {מס |ןמסא!סז, 055. 6 064. םעד

 5908. 06 םָאדו

 מס .וודַא טלָאמעד

 4סזװסתפוזםונסמ .ס (סד) יד ,עיצַארטסנָאמעד

 10 4616 ןרירטסנָאמעד

 .וו (טרירטסנָאמעד)

 001001407 (סד) יד ,ץיטַארקָאמעד

 406 .דַא שיטַארקַאמעד

 ס8 .ס (סע-) רעד ,במעד

 021:סװ .דַא ר- ,ענעב- ,ןבמעד

 10 ר פ ךןעד

 ןעוגו י"ט? ?ןעד סָאוװ --

 יוצעגסנ'ס 7 ?ןעד ואוו -=

 ןוסוא 507 סו 7 ?ןעד יװ =

 דצגס 7 ?ןעד רעוו -

 611 .ס (ן-) רעד ,טסיטנעד

 ןסמס .ס (רענעד) רעד ,רענעד
 1081511 .דַא שינעד

 ןססעגנוג 211 .ס קרַאמנעד

 ןעג1ג18 וו (טקנעדעג) ןעקנעד

 טו .ס (רעקנעד) רעד ,רעקנעד

 065901 .ס (ן-) רעד ,טָאּפפעד

 465011111 .ס (--) רעד .םזיטָאּפפעד

 40501151 : 0 (סד) יד ,עיטָאּפסעד

 ןטסועסעי

 4656 שיטָאּפסעד

 סקז6560120װ6 |זװ .ם (ן-) רעד ,טַאטוּפעד

 ןקח7110111611}

 1סק18110 .ס (סד) יד ,ץעיצַאטוּפעד

 0611ת/ו/0 .ס (סד) יד ,עיציניפעד

 לַײװרעד

 ןס 616 .וו (טריניפעד) ןריניפעד

 1060 .ס רעד ,רעבמעצעד

 ןענ8ת1:61, ססצסע) 6 .ס (ן-) יד ,קעד

 8608 |ןס/ 6 ףפֹהומְו .ס (ן-) רעד ,קעד

 ססצסז, 4 .ס (ךעד) סָאד ,לקעד

 0400060:2110מ; 5060 ַח (סד) יד ,עיצַארָאקעד

 14766וז61

 16::20 .וו (טרירָאקעד) ןרירָאקעד

 6611ס/: םססא 01 (סד) רעד ,רָאטַאמַאלקעד

05 1 

 עי60112110 יד ,עיצַאמאלקעד

 46018112110 .ס (סד)

 {ס 160116 |קססזח} ןרימאלקעד

 04001212110 .ס (סד) יד ,עיצַארַאלקעד

 10 606612:6. 10 6 ןרירַאלקעד

 ןטמסיגה .וו (טרירַאלקעד)

 8661605100 |אזםמו.) .ם(סד) יד ,עיצַאנילקעד

 10 64661106 |עזסזו.} ןרינילקעד

 .וו (טרינילקעד)

 266 .ס (ן-) רעד ,טערקעד

 1862 646/. םז/. ןמוח86., 508, תסזוו: רעד

 /סחו., 5:08., 055. 006 061.

 10560218816 קעס8צ, 06ת06002 ףערפ -- רעד

 ס01מק1סווסמ 04 2600

 גגסגנ)/) 6 .ןודַא ַײברעד

 01056, 62 .דַא קיאַײברעד

 ססתוװק16110 .ס (ןעד) יד ,גנוצנַאנרעד

 10 ססנג6 .וװ (טצנַאגרעד) ןצנַאגרעד

 ןיב) ןייגרעד {ס םס טץע 10, 10 60זװ6
 טק 10; 10 1106 סווו וו (ןעגנַאגרעד

 81/ג/תזס1 יד ,גנוכיירנרעד

 2016ט661 .ס (ןעד)

 ןס עס208; 10 םֹווהֹומי ןכיירנרעד

 {ס 20001666 .וו (טכיירגרעד)

 10 ח606196) 10 ןטלאהרעד
 10 פגקקסאז .וו (ןטלַאהרעד)

 65166ז060: 1011 .דַא ר" ,ענעב- ,ןביוהרעד

 {ס 6107216, 10 41 ןביוהרעד

 .וװ (ןביוהרעד)
 8001, םצסוומ טק ; תוה!טעס ,ןסקַאװרעד

 .דַא ר- ,ענעפ:-

 סצ6612110 .ס (ןעד) יד ,גנוטרַאוװרעד

 10 סצ}ע1 .וו (טרַאװרעד) ןטרַאוװרעד

 00166110022416, -{צ .רודַא רעדיוורעד

 66110)01 .ס (ןעד) יד ,גנורעדיוורעד

 10 0861 וו (טרעדיוורעד) ןרעדיוורעד

 ענסג11עװס. עמסתתגיא11116 .ודַא לַײװרעד



 ןגעוורעד טָארד

 סקסחומש .ס (ןע-) יד ,גנונעפערעד םקסטז 4 .פערפ (םעד ןגעוו) ןגעוורער

 10 סעפת, זס פֹוּגחז || (טנפערעד) ןענעפערעד {0 416 .וו ךיז (טגעוורעד) ןגעוורעד

 555 .ס (ן-) רעד ,גלָאּפרעד וס תסו166, 10 566: 10 | (ןעזרעד) ןעזרעד

 511666881 1 .דַא ךַײרנלָאפרעד שש

 ןעס6856 0{: ,(, .ודַא רַאפרעד 04{ וו {עסנג 11, 106066/ .ןודַא סיורעד

 {0ז ןהגז סת 1{, 116:600ת .ודַא ףיורעד

 6612 566 .ס (ןעד) יד ,גנורַאפרעד וס ףזסײמ וו (ןעקנורטרעד) ןעקנירטרעד
 6624 .חא רז ,ענער- ,ןראפרעד עשיו וו (טגָאירעד) ןגָאירעד 6 ה - לודיי - י'- 6 ת א=-

 0{; {תסנו 106: 10696!?סז08 ףערף ןופרעה ססװפסשטסתווצ 86066. .ןודַארויב רעבירעד

 ןווצ6011סמ -ס (ןעד) יד ,גנודניפרעד 0

 5 2 וו א שא ןס םֹוצסנ 16 4040 ןעגנאלרעד

 1וצ6ת1166 .זַא שירעדניפרעד הי ואז .וו (טגנַאלרעד)

 עו 0+ ףרָאד -- ט.(6 רעפרעד : : ןביולרעד

 164105111167 :.ס (=) יד ,גנושירכרעד א בע פ א וו יש :: לרעד
 5510: ןסונתוו שינעביולרעד

 10 23 רו (טשירפרעד) ןשירפרעד יי ּ יו טי טק ידי
 2 וצרלד ןס 2600ת0ק1ופה: {0 -רעד) ןקיריילרע
 ןוו 240611/0מ, זװוסזס066ס .ןודַא וצרע י 2 2

 10 ו ,.(,0 .פערפ וצרעד א 0 ריי יה 0 וו (טקיד 7 {:1סו : 4 ידי
 ןייאאל-יידז וגיוצרט 2 :

 ע. א 04 0 צרעד ןגיוצרעד א דא עד .ס (ןעד) גנוזיילרעד

 66006216: םזוװק טק :

 ןומסט8תז חק; ענעה ןניארעװ {ס 6461166ע וו (טזיילרעד) ןו : ןעד זש -ר ץ? יד ןזיילרעד

 ,441::0 הוא רק 04611ט606 (ס-) רעד ,רעזיילרעד

 60062110ח,ווקעזומשזואפ .ס (--)יד) גנואיצרעד {ס 1166, 10 1:66 טמוג| ןו (טבעלרעד) ןבעלדעד

 אוטאִצָנ 6 .ס (ןעד) יד ,גנולייצרעד ןסזס8ז, 61056 .פערפ ןבעלרעד
 ןס 1611: 10 161416 .|| (טלייצרעד) ןלייצרעד ןבענרעד

 5101161160 .ס (ס-) רעד ,רעלייצרעד תסזוו1וו00 סע .ס (ןע-ד) יד ,גנונַאמרעד

 וס טחותש טעג 10  .וװ (ןגיוצרעד) ןעיצרעד 10 זסח1מ1; 10 זוסתווסת ןענַאמ רעד
 646 .וו (טנָאמרעד)

 66016210װ .ס (ס-) רעד ,רעיצרעד סת060ט0:886650+ .ם (--) יד ,גנוקיטומרעד

 ןס 0618 .וװ (טקיווקרעד) ןקיווקרעד ןס 6תסס:286 .| (טקיטומרעד) ןקיטומרעד
 46118ז .ס (ן-) יד ,שינעקיוװקרעד זאג 11, ראגוג 1 .פערּפ טימרעד

 65101402110 יד ,גנורעלקרעד 114616161111

 616618781100 .ס (ןעד) 2/ןסז 10, 1614105(2, .וודַא ךָאנרעד
 10 סאו וו (טרעלקרעד) ןרעלקרעד 11160621160

 10 0826 וו (טנעקרעד) ןענעקרעד ןגוצדדנ1112110װ .ס (ןעד) יד ,גנורעדינרעד
 068126018110זג

 ןס 1066: 10 468:4064 -רעד) ןקירעדינרעד

 {ס ןהוגתהע|ס, 10 11ו1ווו112/6 וו (טקירעדינ

 ןרעטנעענרעד

 .וו (טרעטנעענרעד)

 {ס טזוװפ ווסה

 {ס גץמץס2011, {0 00106 מסהש ןרעטנעענרעד

 .װ ךיז (טרעטנעענרעד)

 עו. 0 ןרָאד -- !הסזת רענרעד

 1ס חסטנופה .וו (טרענרעד) ןרענרעד

 .ס (--) יח נו ענ עד גוסונז15111

 6001611צ +6556011211  .ןודַא רקיע רעד

 זווהומ}צ {רעקירעדו

 תתתסצ104;: 1601005, ,ענעס- ,ןסערעד

 1165016, 1101111650116 א =

 2465 (ןעד) יד ,גנונַיישרעד

 עמסװסזוסמסח: 40211110ו

 ןס 2געעס28 .|ו (ןענישרעד ןיב) ןענַײשרעד

 ע. ע. 5? --ןעניישרעדזס 24ע9964ז ןענישרעד

 616166166) 660ש6556/ רד ,ץנעגד ,ןגָאלשרעד

 212ז8416066::20661,1 ךד ,ענעק- ,ןקַָארשרעד

4,641 

 10 {זו8מו6מ 10 60 ןקערשרעד

 .וו (ןקָארשרעד)

 וס עס (10 86/) (ןקָארשרעד) ןקערשרעד
 {1141116661, 6 וו ךיז

 2תז./ הטז. 1 רָאטקַָאד 406ו0ח טרול

 11 .ס (ןעד) יד ,גנואָארד

 רא16 .ס (ד) יד ,טָארד



 טל רעיא לא אט יאיר יט יע לו טיש א יע עא עט שי השרד ןריזיטַאמַארד

 4עת/181126 || (טריזיטַאמַארד) ןריזיטַאמַארד

 זיהנו 6 .דַא שיטַאמַארד

 נו .ס (סד) יד ,עמַארד

 ןט016) 41 .ס (ןע-) רעד ,גנָארד

 גזוקס1ו15: וגעפסמסצ .ס (--) רעד ,גנַארד

 {ס 10:62/60 רו (טעָארדעג) ןעָארד
 ס10110, ס 6 .ס (--) רעד ,ןסיורד

 50וגו1ג ןםערָאד} .ס (--) רעד ,םורד
 ןקעגמ1; ןעצספ9וועס .ס (ן-) רעד ,קורד

 {ס קז וו (טקורדעג) ןקורד

 ןקוח1סע .ס (ס-) רעד ,רעקורד

 ץנומווװא: קצות! ףוגסע .ס (ןע-) יד ,יירעקורד

 1141: / /0?1061ח} .ס (ךעד) סָאד ,לטירד

 111:01צ .ןודַא סנטירד

 111 .דַא ר-ע-טירה
 16 .מונ ַײרד
 ןסע /0ז6ע60611; 1106 .ם (ןע-) סָאד ,לדיירד

 םס10, עצגצס, ףהזותק .דַא טסיירד

 ןעס101:655: 600:286 ,ס (--) יד ,טייקטסיירד

 זתוזא .מונ קיסַײרר
 111111618 .דַא ר-ע-טסקיסַײרד

 111166 .מונ ןצַײרד
 114111661װ .דַא ר-ע-טנצַײרד

 .וװ (טיירדעג) ןעיירד {ס !וגזדג, 10 {ט(1
 {ס !טזמ; 10 י6:18815 || ךיז (טיירדעג) ןעיירד

 1146 .ס (ן-) רעד ,קעַײרד
 תּתח 40021ת8 .ס (ןעד) רעד ,למירד

 ןס 0026, 10 םגק || (טלמירדעג) ןעלמירד
 דוניי .דַא קידנעגנירד

 {0 655: 5 וו (טקירדעג) ןקירד

 סעעַי5

 .ס (--) יד ,שינעקירח סעסיוףומא8 , ןהמוע
 ןקזיספ5װעס

 ;65651 ןץערע ךערעד} .ס (--) רעד ,ץירא ךרד
 {ס {ןגזסאג וו (ןשָארדעג) ןשערד

 (תושרד) יד ,השרד פסעזמסמ ; 5666
 {ס-עשָארדו



 סע, תהנתמס 01 161/6/: מתטזת. 5 ןייהו הח

 ןג3! סת! 621?! וויא ַאה

 {ס 2266 וו (טַאהעג) ןבָאה

 5(/02) .ס (סד) רעד ,רעבָאה

 1121 .ס (-- רעד ,לנַאה

 10 1 .וו (טלגָאהעג) ןעלגָא ָאה

 {ס 205016, 10 11085116 ןן (טעװַאהעג) ןעווַאה

 םט5ו1/תא, 11511ת8 חם (ן-) סָאד-יד ,שינעוװַאה

 1186 .ס (ןזָאה) רעד ,זָאה

 ןו261גוג1 .ס (סינלזָאה) יד ,סונלזָאה

 ןוהפ /3ז0 ןסז80ח} 8108.): ; וו טָאה

 ןבצס ןצסא! 64 קפז80ח, ק|.}

 161 .ס (ן-) רעד ,לעטַאה

 ןוגנפ ץסהת .ןודַא (רָאי-ייה) רָאיַאה

 14 .דַא בלַאה

 .ס (ןעד) רעד ,לזדניאבלַאה
 .ס (רעזדלעה) רעד ,זדלאה

 11601:12110 , 6 רעד ,דנַאבזדלַאה

 קסמו!מפט)}2

1608! 1 

 .ס (רעדנעבד)
 ת602006 |מסזװ ?ח רעד ,קיטייװזדלַאה

 106 תסס/} 0 (ש

 266406: .ח (רעכיטזדלַאה) רעד ,ךוטזדלַאה
5024 

 10 סנונע' 46 וו (טזדלַאהעג) ןזדלַאה

 (טזדלַאהעג) ןזדלַאה

 וו ךיז

 ו"א !טלַאה
 .וו (ןטלַאהעג) ןטלַאה

 10 ס102ע2066 (6600/ע

 01/:סז)

!5102 !0211 

 {0 2018, 10 266ע}

 10 זוהוח!הות

 110118ת61: 1661116:1806 .ם (---) סָאד ,דנַאלָאה

 ןטטוס}גזמּהת (ק/.---זוסח) רעד ,רעדנעלַָאה

 .ס (רעדנעלָאה)

 .דַא שידנעלָאה

 .ס (רעצלעה) סָאד ,ץילָאה
 (ס-) רעד ,רעקעהצלָאה
 .ס (ס*) רעד ,רעמַאה
 וו (טרעמַאהעג) ןרעמַאה
 .ס (רענעה) רעד ,ןָאה

 .ס (--) רעד ,לדנַאה
 .ס (ןעד) יד ,גנולדנַאה

 ןסטוסמ

000 

 ר/0041 60116ש

 1 תוזו סי

 10 }ותנמצמסז

1008516 

 0ז6ת66}) 06

 860110ת

 ח

46 

 {ס 861; {ס 0 ןעל דנַאה

 ןטו1510655) 10 6 וו (טלדנַאהעג)

 ההמח .ט (טנעה) יד ,טנַאה

 101 .ס (רעד) סָאד ,ךעטנַאה

 ןג2תגםוצע11118 .ס (ן-) יד ,טפירשטנַאה

 ןגסתסָצ .ס (--) רעד ,קינָאה

 .ס (רעד) רעד ,ךעקעל-קינָאה 1066

 6 ס (--) רעד ,סַאה

 ןהצס /206/ קסזאסח, 8/08.; ץסוג וו טסַאה

{ 7166 

 ןופזצ .דַא קיטסַאה

 116 .ס (=כ) יד ,םַײקיטפַאה

 {ס 5 .וו (טסַאהעג) ןסַאה

 .ס (סד) רעד ,ןפַאה ןהזמסת םת011
 {ס סקס רו (טפָאהעג) ןּפָאה

 ןגסע6 (ןעד) יד ,גיונעּפָאה ,גנונפָאה

 1105 .דַא זָאלננונּפַאה

 ןגסס4ג1 .דַא לופגנונפָאה

 ןג8וג םןגזז .דַא קירעּפָאה ,קידרעּפָאה

 גצ) 846 .ס (קעה) יד ,קַאה

 3004 .ס (סעד) רעד ,קָאה

 זונ621-610מסי .ס (סד) סָאד ,רעפעמקאה

 {ס 601: 10 סתסמ .וװ (טקַאהעג) ןקַאה
000: 10 20064 

 1112516: 4 (ן-) רעד ,רעה ,רַאה

 יו .ס (רָאה) יד ,רָאה
 .ס (-) רעד ,טפברעה ,טסברַאה

 .ס (ן-) רעד ,ברָאה

 ,גוג{וגנוות

 םטזמק, !טתמסוג

 תהזה:; תבזפת .דַא טרַאה

 ןגס1120ת .ס (ן-) רעד ,טנָאזירָאה

 ,10181 .דַא לַאטנַאזירָאה

 ןג8זזִצ .דַא קירָאה

 10 תסבת, 10 1168 .ו| (טכרָאהעג) ןכרָאה

 םתזזתסת12+ .|| (טריזינָאמרַאה) ןריזינָאמרַאה

 .ס (סד) יד ,עינָאמרַאה

 10 תגזנמסמנ26: 10 6 ןרינָאמרַאה

 .וו (טרינָאמרַאה)

 ההתצמסמצ

 ןגגנומסנ1סוג8 .דַא שינָאמרַאה

 םסז .ס (רענרעה) רעד ,ןרָאה

 ןגמ?זקנת .ס (ןעד) יד ,לדָאנרָאה



 לטַײה ןרָאה

 יט הא יע יי ידא קיההעקהה ןגזיק .ס (סעד) יד ,עפרַאה ,ףרַאה
 וס תומאס גסצעצ) 19 וו (טעילוהעג) ןעילוה ןנ:84 .ס (רעצרעה) סָאד ,ץרַאה
 1 16 .ס (-) רעד ,קיטייװצרַאה

 0 1 ' 7 -} * יריד איופי

 2 אי ( א קגוקווגווסמ .0 (ן-) סָאד ,שינעּפַאלק-ץרַאזװ
 יי :ס (--) רעד ,רָאמוה א קי וויי ,שינעמעלק-ץרַאה

 ןגוגנוס81 .ס (-) רעד ,טסירַאמוה 6

 ןגוגזנסתסונפ .דַא שיטסירַאמוה ןוסהנזזיסתס1 .דַא קידנסַײר-ץרַאה

 116891-2:6884 .ם (ן-) סָאד ,שינעפַײר-ץרַאה

 תסתז 20/808; סװז (ן-) רעד ,קַאלשצרַאה
8116 

 ןסהזזע;: 116211161/: 6121; .דַא קיצרַאה

1104 

 601601211/צ; 821060ת0655:0 (--) יד ,טײקיצרַאה

 11288048 /800/: 60װ- .ס (תודגה) יד ,הדגה

 18/ח1ח8 1106 56101065 ןסעדָאגַאה-עדָאגַאה|

 }סז 106 260550עסז 5664615)

 ע18מ6 (סםזקסז16ז'5 1001) ס (סד) רעד ,לבוה

 ןס ץ|המס |10 501001/ .ןי (טלבוהעג) ןעלבוה

 10006| (טעוועלבוהעג) ןע ,וועלבוה
 110156, {טנחט}/ .ס (--) רעד ,ַאהדו

 יד .ס (טיה ;ן-) רעד ,טוה

 108 .ס (סד) יד ,עקלדיוה
 ןס אנתא רו (טעדיוהעג) ןעדיוה
 ןגס6 .ס (רעזַײה) סָאד ,זיוה
 11005611014, 141011+  .ס (ן-) סָאד ,דניזעגזיוה

 צ"מ .0 יד ןוומ

 .וו (טזיוהעג) ןזיוה
 ןע5{8/0/) 6! ,(5

 {ס 2866: 10 116

10861116 

 51 .ס (ן-) יד ,םיוה

 6410ע110116ע } גויים - ) רעד ,רעד ישטיוה

 ןתופת: 121/: 4 חא ריש

 6181 .ס (-) יד ,ךיוה

 ןעזי621ג .ס (ן-) רעד ,ךיוה

 10 ע,,ׂ,6 וו (טכיוהעג) ןכיוה

 11618111; 6116 ס (ן-) יד ,טַײקכיזה

 סזוקֹוצ ; 0110: 6 .דַא ליוה

 סנוגק11655 ; 110110/0655:0 (---) יד ,טַיײקלױה

 טג5

 3890: ס0טזו/2:0: .ס (ףייה ,ן") רעד ,ףיוה

 ס0וװת4

 0626; 64 .ס (ן-) רעד ,טּפױה

 60161---; זמהות 1םותא ס (ןי) יד ,ךַאוטּפױה

 0611161 , 01116112ות רעד ,ןַאמטּפױה

 .ס (טַײלטּפױה ; רענעמטּפיוה)

 681 םס (טעטשטּפיוה) יד ,טָאטשטּפױה
 (ס11 )

 ןגוגמס2264, !{גטצוק .ס (סד) רעד ,רעקיוה

 תסמ, 621646מ .ס (רעניה) יד ,ןוה

 ןוגמםסז, 51899800ת: .ס (--) רעד ,רעגנוה

1116 

 ןגוגזמ זיק .דַא קירעגנוה

 וס םס םטתאזי 10 .וװ (טרעגנוהעג) ןרעגנוה
5186 

 ןגוג6 וו"צ טרעדנוה

 סתס 804ת0:60/8 .ס (ךע-) סָאד ,לטרעדנוה
 1/7601?סחװ }

 ןגוגמ 1601 .דַא ר- ,עטסטרעדנוה

 ןגוג116:64 6 .ס (ס-) רעד ,רעטרעדנוה

 408 .ס (טניה) רעד ,טנוה

 ססו181 .ס (--) רעד ,טסוה

 10 ססט8ג .וו (טסוהעג) ןטסוה

 ןגוגציזיבג ! וו"א -! ארוה

 תספהתה; 0516 םעהמסוג יד ,הנעשוה

 !סענַאשיוה-ענַאשיוה} .ס (תונעשוה)

 {מס 718 םגצ הבר הנעשוה

 0! 55 .ס |עבַאר ענַאשיױה

 1466 גג 1111 6 .ןודַא יה

 0{ {הוצ ע1266: תהוווס .דַא גיה

 1055: 4886 .ס (תוקזיה) רעד ,קזיה

 ןסעקייזעה-קעזעהַו

 סהמ .ס ,(ןע- ,ךעד) סָאד ,לטיה

 טסממ=1: 1:1016 סהק (ך-) סָאד ,עלעטיה

 1ס 82ט2ת0; 10 266ק} ,טיהעג) ןטיה

 {ס 8160 .וו (ןטיהעג

 םט2זח, י62/ס6ס/: 866עסש.ס (סד) רעד ,רעטיה

 תסצ! וו"א !ייה

 ןגצ .ס (--) סָאד ,

 10 18156, 10 144 ןבייה ,ןביוה

 .וװ (ןביוהעג)
 ובזה! סתאהזח! וו"א ַאדַײה

 51 .ט (-כ) יד ,ןווייה

 םֹוותי 01 זיוה -- .ס (ךעי) סָאד .לזַײה
 ןהסט6

 עו 04 ןיוה -- 406 רעזַײה

 106 קירעזייה

 םוזמומ. 01 אות םיוה .ס (ךעד : יי ,לטַײה

 זוג סזגג קז 6 .ס (ךעד) סָאד ,לטַײה



 לעה רָאייַײח

 פג טוגע12311 .דַא שיטָאטש-רעטניה ןמנ5 ץסהע .ודַא רָאיַאה ,רָאי-ַײה
 1מ 2זת02/5: 22086296 ,ךַא קילעטשרעטניה 04 !ופ ץסע .דַא קירָאיַאה ,קירָאי-ַײה

 ע1. 0? ןוה -- 6810464 רעניה 0866 .ס (ן-) יד ,לייה

 1608 .ס (--) יד ,טעלּפרעניה ןסֹוַע/ 4 .דַא קיליײה

 10 ןוזוק וו (ןעקנוהעג ,טקניהעג) ןעקניה 10 סוגת6, 10 1 וו (טלייהעג) ןלייה

 ןותהקלמא) ן2זתס .דַא קידעקניה 1016 .ס (ןעד) יד ,םייה

 ןגו8/סזיצ ; 5!סעִצ .ס (סד) יד ,ץעירָאטפיה 60021685110; 12111/הח .דַא שימייה

 111510144/ .ס (רעקירָאטסיה) רעד ,רעקירָאטסיה 6661 ט1 .דַא ךעלמייה

 1221 .דַא שירָאטסיה 1002 .ודַא טנַײה

 2 .ס (סד) יד ,עירעטסיה 1002 5: 04 106243;: 01 {ס .דַא קיטנַײה

 ןגעס21 .דַא שירעטסיה ןקז65601

 0621; {סט6ש .ס (-) יד ,ץיה 1401 .דַא םייה

 סו, 1621640; ,ׂ,4 .דַא קיציה 1181 .ס (--) יד ,טייקסייה

 ןס םס (0660ז06) 01 ו ךיז (טציהעג) ןציה {ס 210: {ס 0106ז: 0 .וו (ןסייהעג) ןסייה

64 26 10 :621164 26 10 :1611 

 םוזמומ. 0+ הףיוה 386 .ס (ךעד) סָאד ,לפייה

 1. ףיוה צה .ס ףייה

 {ס 1 .וו (טצייהעג) ןצייה

 בר .ס (ז") רעד ,קירעשייה
 זספסוגמ0108 ו .דַא קיכליה

 ץס50וגת41 .וו (טכליהעג) ןכליה

 וו (טליהעג) ןליה

 .ס (==) יד ףליה
 00צ6ז, 606610ק, ראה

 ןגס1ק, 200, 866

 1615 ,דַא זָאלפליה

 ראסס067 .דַא ןרעצליה

 פאל; תסהצסמ .ס (ןעד) רעד ,למיה
 061651121; 116836מ1צ .דַא שילמיה

 ם:זומ. 01 ןֹוה םסמ .ס (ךע") סָאד ,לדניה
0114 

 עו. 0 טנוה -- 408 טניה
 ף:תוות 0? םנוה .ס (ךעד) סָאד ,לטניה

 408: עטקקַצ
 עגסאו 61 .וודַא ןטניה

 ןעוג11064 (סד) רעד ,ןטניה

 ע64100: גת 106 2208; ות .ּפערּפ רעטניה

 186 1זס2ש

 128616-2116 ,(ן-) יד ,סַאגרעטניה

 .ס (ךעד) סָאד ,לסעגרעטניה

 עמסאש:סגמ46 .ַס (--) רעד ,טנורגרעטניה

 האפ במה .ודַא ץכעלַײװװרעטניה
5 1020 

 10261:-400 .ס (ן-) יד ,ריטרעטניה

 1110161-14041 -רעטניה) סָאד ,דנַאלרעטניה

 .ס (רעדנעל

 הע: 0? םעד רעטניה ,פערפ ןרעטניה

 ע60100 {תס

 ן1016, 1 (ךעד) סָאד ,לסיפ-רעטניה

 141461 111 ,דַא טשרעטניה

2624064;: 164 

 = .ס (ן) רעד ,שרעה ,שריה

 10 טס1116 .ס (תוסנכה) יד ,הכנכה

 ןסעסָאנכַאה-עסָאנכַאה}

 101 .ס (תואוולה) יד ,האוולה

 ןסעָאװלַאה-עָאװלַאה

 יײסט10 1ם2/! סג 1הג1! ןַײװלַאה} וו"א יאוולה

 זתהָצ 1021!

 11211613 211 /8008 0/ סם (תויוללה) יד ,היוללה

 קזח:56 10 604 .וו"א ןס-ָאױלעלַאה}

 51166 {|0} 8ז666|} (סד) יד ,איצומה

 ןסעציומ-עציומן
 {ס 587 8 ץזגעץסע םוג (טכַאמעג) ןכַאמ --

 09626/ (קזסזמסו;166 126 26- .װ איצומה

 11660161100 0067 טז6660)

 1121מ2/0 |70701816ז 0/ .ט (ס*) רעד ,ןמה

 1616 ,4/165146148, סזסזחװצ ס} 6 |ןָאמָאהָו

 1605, זמ 106 13002 ס} 1281װסח 106006, 6

 66:/10/6/ זמסת, םת 67117-:5611116)

 6904, תגסמ, 122216 ם (םינומה) רעד ,ןומה

 |םינױמַאה-ןיומַאהְו

 ן01625וג6 !סעָאנַאה-עָאנַאה} .ס (תואנה) יד ,האנה

 116ט:66 |16ח8.} ס שיאערבעה ,שיאיירבעה

 גתוקוג46066, 105016066 .ס (תוזעה) יד ,הזעה

 ןסעזָאה-עזָאהָו

 גמ ץנוג61621, 1501601 ןקידעזָאה} .דַא קידהזעה

 מות. 01 ןָאה -- .6 (ךעד) סָאד ,לזעה
22 

226 

 {גז 4 .ןודַא טעה

 ע11ג651 /842616/. 0} ךיוה .דַא טפכעז

 21 {ןחס 2180651 21 186 1005 .ןְְדֲא טסכעה

 2146 |ססזוקסז. ס/ ךיוה| .דַא רעכעה

 10 121563 10 116ע6256 ן| (טרעכעהעג) ןרעכעה

 עזו8תו/ 6162ז, ןואוו .דַא לעה



 לעה

 1161 .ס (--) יד ,לעה

 ןגסעס0;} 6112:8016 {?מ .ס (7) רעד ,דלעה
 04 0961, ק!םָלו

 8וזװ:ת. 01 ןדלַאה -- .ס (ךע-) סָאד ,לודלעה
1661 

 ע1. 0? ןדלַאה -- 2668 .ס רעזדלעה

 16 .דֶא שידלעה

 116101511 0 (6) יח ,טייקשידלעה

 11611ו5װ, 11 .דַא שילעה

 ס1סע מז .ס (ן-) רעד ,טנַאפלעה

 1לסזַצ .ס (רעד) רעד ,ןייבטנַאפלעה
 11 .ס (ן-) יד ,טפלעה
 ןס 214: 1ס תסוק .וו (ןפלָאהעג) ןפלעה

 ףותוות. 01 ץלָאה -- .ט (ךע-) סָאד ,לצלעה
 ריס

 5וזו/ 01 6000: 501/ת1 (ךעד) סָאד ,לצלעה

 עו. 0 ץלָאה -- ייס84 .ס רעצלעה

 2 .ס (רעד) סָאד ,דמעה
 ףוזומ. 0? רעמַאה .ם (ךעד) סָאד ,לרעמעה

 ןוהזומצווסי

 10 ןגגחא .וװ (ןעגנָאהעג ןיב) ןעגנעה
 8:תנֹומ. 01 ןָאה 1005/5: .ס (ךעד) סָאד ,לדנעה

 עוו 6121 .ס (ס-) רעד ,רעלדנעה

 עו 0+ טנַאה -- 8804 .ס טנעה

 ףותוומ. 01 םנַאה 8506 (ךעד) סָאד ,לטנעה

 ןו 46 .ס (ךעד) סָאד ,לטנעה

 4106 .ס (ס-) יד ,עקשטנעה

 עו. 0! ןָאה 200816ח .ס רענעה

 סא60110ת6, ההמזמגת .ס (ס-) רעד ,רעקנעה

 ט8|+ .דַא ךעלסעה

 ססץַצ-טססצ ) 20162004 ס (ן-) סָאד ,טפעה

 .וו (ןטּפָאהעג) ןטפעה
 ןסס6 .דַא ךע לפעה

 ןע0111658 .ס (-) יד ,טייקכעלפעה
 {ס ןגוטגמז, 10 106116, .וװ (טצעהעג) ןצעה

 10 ס008:01406װ

 10 טעסט 6

 ךק1. קַאה 244, 446 .ס קעה

 םונוומ. ס?קַאה 24, 886 .ס (ךי) סָאד ,לקעה
61 

 ףוזמומ. ס{קַאה 4+ .ס (ךי) סָאד ,עלעקעה
 ףוזוות. ס{קָאה םססא

 הוקּתה
 13,355: יי יט

 טסמו|סתוהמ; 1. 1014 .ס (ן-) רעד ,רעה

 ם10ז1ס5 .דַא ךעלרעה יצא :ס (גנירעה) רעד ,גנירעה

 וע :ס (י) יד ,טַײקכעלרעה
 {ס םסהת) 10 1156ת יו (טרעהעג) ןרעה
 עו. 94 ןרָאה -- !?זח :ס רענרעה
 ף:ו:ת. 01 ץרַאה -- .ס (ךעד) סָאד ,לצרעה

1641 
 ע1. 01? ץירַאה -- 164 רעצרעה
 116. 16180 .ס (ן-) יד ,טפאשרעה
 10 116, 10 1618 וו (טשרעהעג) ןשרעה
 עדג!סע .ס (ס-) רעד .רעשרעה

 א יי .ס (תורוטפה) יד ,הרומפה
 ן62406זק18 }זסזו ןסערָאטּפַאה-ערָאטּפַאה}
 {וס קזסק'/גס18, 7606 ם116ז 1016 1:/1066 866-

 ז/סװ ס} 106 10זח/:: ם!80. 1606 טָצ 0050

 סח 6460+ ס} 106: ן2חז 11:1200/|

 1966 {סע 211: 11660110װ5 .ודַא רקפה

 ןרעקפעה}
 1ז:656520251816:; 1166ת00ט5: .ךַא ק ידרקפה

 ןגיּס401 ןקידרעקפעה|

 1166110ו5, .ס (ןע-) רעד ,גנוי-רקפה

 ונתזי65121066 ץסעפסח רעד ,שטנעמ-רקפה

 .ס 65
 קצספקסענזצ ; 5066655.ס (תוחלצה) יד ,ההלצה

 ןסעכָאלצַאה-עכָאלצַאה}

 2:1611צ: ות 5תם0:1+ ןרעציקַאה} .וודַא רוציקה

 י'1081603 61" .ס (תופקה) יד ,הפקה

 ןקזס0688/0ו0 1011/ע ןסעפָאקַאה-עּפָאקַאהָו

 106 56ח0118 0} 186 10ז0/. סח ',.,58

 7סזם/ע'}

 {ס תונו 1ס 41 .וװ (טעגרהעגו ןענעגרה

 ןטעגרַאהעג-ןענעגרַאהַו

 זו8558016: 8/208016/ .ס (תוגירה) יד ,הגירה

 ןסעגירַאה-עגירַאה|

 00266ק1/0װ; 2 .ס (תוגשה) יד ,הנשה

 ןסעגָאסַאה-עגָאסַאה}
 ס1181016117161 06 )יד הטל

 ןעלָאקסַאה}
 סתווווג5185ז4 ןסעלייּפסיה}.ס (--) יד ,תולעּפתה

 ןזתוואצטה /12. ץקסקס ס (-) יד ,הוקּתה

 13ז0611 1101100601 401/:סזװ}



 ץסצָנ תהנתס 01 16006/: םטזמ. 0 ןוָאװ א

 ןֿפעסצ טסצמ ןוּפוװ ייװצ - װ

 206 2188 |70001/ זװ ,ס (--) רעד ,רדאו

 ןגסטזסוט 661606060ז: זמ 6 160ק- ןרעדָאעוװו

 צ00ז: ח000ח01/: 1101011-4קז11}

 .ס (ן-) יד ,גָאװ

 .ס (רענעגעוו ;סד) רעד ,ןגָאװ

 .וו (טגָאװעג) ןגַאוו
 568168 (קסזז +} 566165) .ם (ן-) יד ,לָאשגָאװ

 המת. 4 ןעד סָאװ ןטוג6 י'.(1? ןעדָאװ

 66 וויב ןוא .וודַא ואוו

 וו"ב ןוא .ודַא ןיהואוו

 רעס1ט1

 ס8זז, 6220

 {0ס 6

 יאתסעס 1041 ראמוו סע

 2004 .דַא ליואוו

 וא611 .וודַא ליואוו
 ן6670160664 .ס (ז-) יד ,טַאטליואוו

01141112116 

 01481114216; 26116+01601 .,ךַא קימעטליואוו

 סוגהתוזצ ; 26066016066 .סיד ,טייקיטעטליואוו

 וו ךיז

 .ס (ןעד) יד ,גנוניואוו

 רו (טניואוועג) ןעניואוז

 65106006: 4ו/61/וװ8

 10 1:7ס, 10 6

 +010הװ0 .ס (ןעד) רעד ,ןַאקלואוו

 דצסוומ41 .ס (ן-) יד ,דנואוו

 .ס (סד) רעד ,רעדנואוו רצס01061

 .דַא רַאברעדנואוו

 .דַא ךעלרעדנואוו
 {ס י*0ת06/: 10 26 (טרעדנואוועג) ןרעדנואוו

  רח
 שה .ס (ן-) רעד ,שטנואוו

 .ס (ןעד) רעד ,קנואוו

 םעסיאזזח ; 2161801; 5124/ט16 ,ס (---) רעד ,סקואוו

 ט6 .ס (סד) יד ,ץזַאװ

 .ס (--) יד ,עטַאוװ

 .ס (ןד) יד ,ךֿאו

 .דַא ךַאװ

 .ס (י) יד .ךָאװ
 וו (טכַאועג) ןכַאוו

 ר/011001וג1; 1גו403105

 0614 וג!

85102151660, 10 26 4 

 4101; ראנתא

 60110ת, 64460ות8

 הט2ז0, 1216

 תיצ2/6 1

 ר/661

 ןס קט8ז0, 10 ר58108}

 {0 םס 6

 סצסץַצ-ףהָצ 0ז41!תבזִצ/ 1 .דַא קידעכַאװ
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 .ס (--) יד ,לָאװ

 סָאד ,ץלָאהרעגלַאװ

 .ס (רעצלעהרעגלַאװ)

 {ס עס{; {ס 226 808116:64: 10 6 ןרעגלַאוו

 וו ךיז (טרעגלַאװעג)

 .ס (רעדלעוו) רעד ,דלַאװ

 וו ברעוו ףליה טלָאװ

 וײ 1

 ז'01/ו08קנח

1108 

1068, 4 

 י*סט10, 464

 6166110() צ"מ .ס (--) יד ,ןלַאװ
 ולסס1ס .דַא ר-,ענע- ,לָאװ

 וו12 .ס (ן-) רעד ,ץלַאוװ ,םלַאװ

 יאס .ס (ףלעוו) רעד ,ףלָאװ

 דל6 .ס (שיפלַאװ) רעד ,שיפלַאוװ

 6106 .ס (סד) רעד ,ןקלָאוװו
 ס1סטסצ .דַא קידנקלָאװ
 ד80161 61 .ס (ס-) רעד ,רערעדנַאװ

 .וו (טרעדנַאװעג) ןרעדנַאװ 10 ר620646
 יא .ס (טנעוו) יד ,טנַאוװ
 וגו ע(26 .ס (סד) יד ,ץצנָאװ ,עסנָאװ

 טהזתזונפ .ס (סד) יד ,ץנַאװ

 668 .ס (ן-) יד ,ץננַאוו

 דא 1 .נַארּפ סָאװ

 יאמהז, ריס ןו"ב ןוא .נָארּפ סָאוװ

 התצ11118 .נָארּפ זיא סע סָאװ

 - .נָארּפ רעסַאװ
 רצ810 .ס (ן-) סָאד ,רעסַאוװ

 ו/8זסצ .דַא קידרעסַאװ

 6810 סעע1סח

 יז 11

 .ס (ס-) רעד ,רעגערט-רעסַאוו
 .ס (ן-) רעד ,לַאּפרעסַאוװ
 .ט (סד) יד ,ץעילּפַאװ
 .ס (סד) רעד ,ןֿפָאװ

 וי 46

 ילס8קסמ, הזזמ(4)

 2:1215066 ,ם (--) רעד ,דנַאטשליטש-ןפָאוו
 לסי1 :0 06) רעד ,לַאקָאוװ

 862110 .ס (סי) יד ,ץיצאקַאוװ

 0//518ת |ז6007!:6. .ס (ן") רעד ,לַאזקָאװ

4601 

 10 816 (טלקַאװעג) ןעלקַאוו

 {0 +26111216; 10 26 5ם2ה/צ ריז

 ול8+ .ט (--) רעד ,סקַאוװ



 ןליוו ןפקַאװ

 ןט8111 .דַא ךעלקיטייוו ,קידקיטייוו 10 םתסיא וו (ןסקַאװעג ןיב) ןסקַאװ

 { גו/גס ; {סיל 1 .ודַא רעטַײוו זסםוֹוזָצ, ןתטזג .ס (-כ) יד ,רָאװ

 5011: 160646װ הא ךליוו אס .דַא רָאװ

 :0110655: 160060655 .ס (ן-) יד ,טַײקכיײװ יי .ס (רעטרעוו) סָאד ,טרַאוו
 6 וויב לייוו פעסאספזאת .ם (סד-) רעד ,רענָאזטרָאוו --
 ראג .ס (סד) יד ,עלַײוװ 1611816 עסזצסװ /10/0 רעד ,ןַאמסטרָאוו --

 ןס 6040056; 10 6661 וו (טלייוועג) ןלייוו 8668 1118 ןנחסווו161 .ס (טַײלסטרָאװ)
 {0 לס6 עא סי, רעד ,ןכיײצטרָאוװ --

 צ016װ .ס (ס-) רעד ,רעלייוו ד810111:41 .ס (סד)

 דו16 .ס (ןע-) רעד ,ןַײוו 10 א86 וו (טרַאװעג) ןטרַאוו

 ץנתסצ2:0 .ס (רענטרעג-) רעד ,ןטרָאגנַײוו גע עוה .דַא םערַאוװ

 םז4מ6 .ס (6-) יד ,בירטנַײװו רשזיזתר1 11 .ס (--) יד ,םערַאוװ

 צז .דַא קינַײװו יא סזיזוו .ס (םערעוו) רעד ,םערָאװ

 {סאו 06 .ןודַא קינייו 1666 ןו"ב םערָאװ

 84 51 .ןודַא סנטסקינייוו {ס ריצגזזה וו (טמערַאװעג) ןעמערַאוװ

 10 סזצנ 10 ססק רו (טנייוועג) ןענייוו ר גזיזחז 1 .ס (--) יד ,טײקמערַאוװ

 סטזהמ1 .ס (ךעד) סָאד ,לרעּפנַײוװ וטהתתומ .ס (ןעד) יד ,גנונערָאװ

 סגסתעצ .ס (לשנַײװ) יד ,לשנַײוװ ןס טהזח וו (טנרָאװעג) ןענערָאװ

 דט6 .דַא סַײװ ןס 6251, 10 !(וזסיא .וו (ןפרָאװעג) ןפרַאוו

 וס 1055 םטסטו  .ןו ךיז (ןפרָאװעג) ןפרַאוו
10 46 

 001 .ס (ןע-) רעד ,לצרָאװ
 דסזא8 5תסװק .ס (ן-) רעד ,טַאטשראוװ

 ןס יג רו (ןשַאוועג) ןשיאוז

 הצנ ןגסא; 1186: !ההמג פה יה

 תסיא; סיי 0 ןו"ב ױזַא יו

 086 .ס (סד) יד ,עלסעוו (סד) יד ,עלסָאױװ
 16 .ס ((-) יד .גיוו

 0:801650מ6, }טוט .ס (רעד) סָאד ,דילניוו

 וו (טגיוועג) ןגיוו
 600165510װ {סעדיוו-עדיוו} .ס (סעדיוו) יד ,יודיוו

 {ןס 6ת4016, 10 2068

 2821 .ןודַא רעדיוו

 5680  .ס (תולוק-רעדיוו) סָאד ,לוק-רעדיוו

 ןסעלױק-לָאקו
 1466 .ס (ן-) רעד ,דנַאטשרעדיװ

 1 .ס (ן-) רעד ,טיזיוו

 סו, 5 וויא ייוו-ייוו ,ייוו

 יאס6 1ס תװ=! ןו"א רימ וצ ייוו ,רימ זיא ייוו--
 6 .ס (רעד) סָאד-יד ,בַייװ

 .דַא ךעלבַײװ
 .דַא שירעבַײוװװ

 {סז1תומס; ויאסנמגתמ|צ

 ירא סזוו 2111511, 6

 ןוגת {ן0}/ 6 610081: .ס (סד) רעד ,רעזַײװ א .װ (ןזיוועג) ןזַײװװ וו .ס (ןע- ,ךע-) רעד ,לדייוו
 10016210ש

 {הזי ת610016; 0151201 .דַא טַײוו

 םיא סי עה :ס (ן-) רעד ,קיטייוו
 ןס 2626, 10 ץּהֹוװ .ן|| (טקיטייועג) ןקיטייוו

 1 אמסיצ ; 116 !:םסיאפ 115 46 376 ץפזפסװ. םייוו

 את. עז65601 0} ןסױװ

 צסט (ק/.) אתסי |2064 קסזפסװ. ק/. טסייװ

 קז686װ4 0/ ןסיוװ

 יא1גוו6 |0/ 406 616:  .ס (ךעד) סָאד ,לקַײװ
 0/ םח 6881

 (ו06, 1חסצ) ןאחסיז |184 6: 3ז64 ץק=זפסחװ, ןםייוו

 עו. עז6:6ח1 0} ןסוװ

 רע5 .ס (--) יד ,טײקסַײוו

 ופ םוסאנ וס {המ .וו (טעייוועג) ןעייוו
 {םו .ס (ס-) רעד ,רעייוו

 טעפ .ס (-) רעד ,ץייוו
 ר/2621 |?70 60זװ-

 ןקסזוװ(/51}. רא14681!סװ
 .דַא ר-ענעצ- ןצַײוװ

 {ס 5024 .וו (טקייוועג) ןקייוו

 0608216: םופעטוס (םיחוּכיװ) רעד ,הוּכיױו

 {םיכוקיוו-ךעוקיווו

 גנווץסז18מ1 .דַא קיטכיוו

 גזווקסס46 .ס (-=) יד ,טייקיטכיוו

 (1) רהחו; |נ6 יצהתוֿפ; אזא, יא15ג65 .|| ליוו

 1186 6: 306 קסז5ס0װ, אזתפ., טזס86װ1 ס} ןלעווֶו

 5111; ט6 .דַא דליוו

 3711615 .ס (ן-) יד ,טַײקדליװ

 (ליסוו |ק!.) וטסזוו. ראופוג טליוו

 |ן206 ץסזאסו, קו. קזח656װ01 0/ ןלעווו

 ואגו1ו8 .דַא קילוז

 דצ15:,111111 .ס (-- יד ,טייקיליוו

 (וטס, 1065 ) יאגתו ומה 1181 4 360 ןו ןליוו

 קסזצסח, ץ!/.. קזס56ח6 0/ ןלעוװ



 ןליוו

 יא1 .ס (סד) רעד ,ןליוו

 יײמ1 .ס (ן-) רעד ,טניוו

 ראנתסצ .דַא קיטניוװו

 רצ11ס2 .ס (סי) רעד ,רעטניוו

 צג! יז .דַא קידרעטניוו

 10 רמה .וו (ןשטנואוועג) ןשטניוו
 1:1116; 510211 (םזחסזוחו) .ןודַא קיצניוװ

 86 1 .ודַא סנטסקיצניוו

 .ס (ןעד) סָאד ,לקניוו
 06 .ס (רעד) רעד ,ןייטשלקניוו

0016: 6 

 {ס אות .וו (ןעקנואוועג) ןעקניוו

 646501216: 8100זװ+ .דַא טסיוו

 דצ85161870,3 60656ת1 .ס (ן-) יד ,שינעטסיוו

 10 ןצמסוצ .וו (טסואוועג) ןסיוו

 1:סי6 .ס (--) סָאד ,ןפיוו

 6406 .ס (ן-) יד ,טפַאשנסיוו

 1676 .דַא ךעלטפַאשנפיוו

 4 .ס (ס-) רעד ,רעלטפַאשנסיוװ

 ןוסיא צמטסג; גסא זמּהװצ .ןודַא לפיוו ,ליפ יו

 אמוסמ, אמו ןקסז!םֹוחֹתַע .דַא ריעטלפיוו
 10 חו;עס141

 1086 .ס (ן-) רעד ,ץיוו

 ןס 6 וו ךיז (טלציוועג) ןעלציוו

 0166 .ס (סד) רעד ,רעלציוו

 ןס חק וו (טלקיוועג) ןעלקיוו
 204 .דַא קידריוו

 8:81/צ ,ס (--) יד ,עדריוו

 דוו8516! 1 .ס (ן-) רעד ,טריוו

 1155 .ס (סד) יד ,ןיטריוו

 ס0000זמװצ; 0056  .ס (ן*) יד ,טפַאשטריוו
 תס14 {טצתמו!טת6

 זט1ס /045664 1 0ז610:08/ .ס (סד) יד ,עריוו

 10 ע016 |זחס/ .וו (טעריוועג) ןריוו

 קסקסז 01/ 1:0641

 641601, 4416 .ס (ןעד) יד ,גנוקריוו

 801024!,} 1 .דַא ךעלקריוו

 10606660, 26811צ .וודַא ךעלקריוו

 861ט2)ווצ! 268117 .ס (--)יד ,טייקכעלקריוו

 10 6806 10 8 וו (טקריוועג) ןקריוו
 תסוגז, 10 76

 {ס יאנעס: 10 4זצ (415065) .ן| (טשיוװעג) ןשיוו

 {ס ר66266 .וו (טבעוועג) ןבעוו

 טיר .ס (ס-) רעד ,רעבעוו

 יזסםצנמק ; ווסתצ108-10111 ם (ןעד) יד ,יירעבעוו

 1001 .ס (ן-) יד ,לוטשבעוו
 יצּתָצ ; 4 .ס (ן-) רעד ,געוו

 וס אסועוג .רו (ןגיואוועג) ןגעוו
 םתסטז, 4 .ּפערפ ןגעוו

 עברעוו

 *'ססוגתס11 01 1הס {סטז ,תוצרַא עברַא דעו

 1806045'" |600/66066 דַאַאװ| .ס (--) רעד

 ס} תסטקזפ 66 168761 ןסעצָארַא ַאברַא
 16060615 0} }סוגז ןגז0010668 ז8 10010060 0

 121מו:ם1:6 זח 116 16:װ, 1718 8060 18//

 ס61:11:63}

 עס1ת8 ןוטנוק {תו .ס (סד) סָאד ,ןזעוו

 65500106: 0142211221100, 5ץ61!5

 (הס. 8/6) 5211, 6111 (ץסש. 2/.) .ו טעוו

 5211, י1

 10 61 .וװ ךיז (טעוועג) ןטעוו
 טיי .ס (ן-) סָאד ,רעטעוו
 פוקס .ס (סד) יד ,ערעשטעוו

 רצ8/סןגזוהת: 4 (ס-) רעד ,רעטכעוו

 (1) בו, אגו1 וו לעװ

 עו. 0? ךלַאוו -- 40ע656 .ס רעדלעוו

 :תומ. 01 ךלַאוו -- .ס (ךעד) סָאד ,לדלץעוו
 40ש651: םעסצס

 ויס:14 .ס (ן-) יד ,טלעוו
 5601; ו/0:101ץ .דַא ךעלטלעוו

 5601112/151 ; .ס (-כ יד ,טַײקכעלטלעװ

 ראסע141105

 יאוסוג /ג0ס, 66106-- םעכ-,רעכ-,עכלעוו

 1610. קזסח. 6: 60ח}.} .נַארּפ

 10 4656: 10 נפ; וו (טלָאװעג) ןלעוו
 {0ס 4

 יאס; 1מסצ 5021/: 1 וו ןלעוו

 עו. 01 ףלָאװ -- אסו} .ס ףלעוו
 יצ01115/ .דַא שיפלץוו

 דאר סד .נָארּפ ןעמעוו

 וצ6 .נָארּפ סעמעוו ,סנעמעוו

 יאסמ; וו"ב ןעוו

 זיא סע ןעוו -- םתוַצווזמס} 36860666ע
 {0 4626ת64; 10 !טזמ (טדנעוועג) ןדנעוו

 {!0 80ח060ח6=0|} הוה ךיז

 1{ 85 ךיז טדנעוויפ =

 יש סתט5 .ס (--) יד ,םונעוו

 עו/ 06 טנַאװ -- 1 טנעוו

 4:תוות. 01 םנֲאוו --- (ךעד) סָאד ,לטנעוו
 וי 1

 +656 .ז) (ךע-) סָאד ,לטפעוו ,(ן-) יד ,טסעוו

 1 .ס (--) יד ,טסעוו

 סט (8/װ08.) 58211: 1 וו טסעוו

 10 279216, 10 י6 וו (טקעוװעג) ןקעוו

 812תתה 61064 (סד) רעד ,רעגייזקעוו

 דאס .נָארּפ רעוו

 ץסתמ .ס (ן-) רעד ,ברעוו

 טו .ס (ס-) יד ,עברעוו



 ןגרעוו
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 ץ2/ט6; שסזזג

 וו (ןגרָאװעג) ןגרעוו
 .ס (ן") יד ,טרעוו
 ט2118216: טסזותצ .דַא לופטרעוו

 עני 0{ טרָאוו -- יאסא8 .ס רעטרעוו
 8וחות. 06 רָאװ .ט (ךעי) סָאד ,לטרעוו

 6020; 52:ותק

 0:000ת8:+ סם (רעכיב-) סָאד ,ךוברעטרעוו

 1161 .דַא ךעלרעטרעוו
 1:161811 .וודַא ךעלרעטרעוו

 10 6006, 10 60ת06 (ןרָאװעג ןיב) ןרעוו

 {ס עס, 10 861 .רו -ףליה ןוא .װ

 וס 4616ת6 {0חמ1:|/6561: ךיז (טרעוועג) ןרעוו

 {ס 6

 ַײרעשעװ 53

 עו.0+ םערָאוו -- יאסחתו .ס םערעוו
 רו סציזנוצ .דַא קידמערע י

 :ס (קרעוו) סָאד ,קרעוו יסתא ;: קת04061100
 ולסת458 (40 צ"מ .ס יד ,קרעוו

 גטז11185 ) ט

 1001: 1תפ!זטזמסת1 סָאד ,גייצקרעוו

 .ס (גייצקרעוו)
 טת0סזראסהז: !הומםזצ צ"מ .םס יד .שעוו

{.6 10101/65 

 דא 25116/ 0112 } יד ,ןירעשעוו ,יד ,ןישעוו

 .ס (סד)

 .ס (ןע-) יד ,ַײרעשעוו

 1הונ658

 ןגגמסז* |2/0661



 /8ָצֹותי תגזמס 04 1604: גתטחו. 7 ןעיאז ז

 .וו (טגָאזעג) ןגָאז

 .דַא טַאז

 {ס 525+צ

 {וג||; 40

 16 .ס (ןעד) רעד ,לטָאז

 5411 (--כ .ס יד .טץעז ,יד ,טַײקטַאז

 {הנתש: 112110ת .ס (ן-) יד .ךַאז

 .דַא ךעלכַאז

 .ודַא ךעלכַאז

 .ס (ן-) רעד ,לַאז

 .ס (ןד) יד ,בלַאז

 .וו (טלָאזעג) ןלָאז

 תסטוסז |פז6חג.}

 10 1ה6 םסנתז

 3211; ןק210ת

 54176 ; 01ז:!נ11

 8800140;: יט14

 1 .ס (ן-) סָאד ,ץלַאז

 504 .ס (ן-) סָאד ,דמַאז

 8110 .דַא קידמַאז

 6011661100 .ס (ןעד) יד ,גנולמַאז

 ןס 2106: 10 601166 || (טלמַאזעג) ןעלמַאז

 66 רעד ,ןעמיוז ,(ןעמָאז) רעד ,ןעמָאז
 .ס (ןעמיוז)
 51214: 64 /0} ס0זח4 .ס (ןעד) יד ,גנַאז

{.-61 ,101:661 
 206 .ס (סד) יד ,ענָאז

 .ס (ן-) רעד ,טפַאז

 .דַא קיטפַאז
 .ס (ן-) רעד ,ץַאז

 זצ/6-1466: וצעס .ס (--) רעד ,ץַאז

 5808 .ס (קעז) רעד ,קַאז
 .ס (ן-) רעד ,קָאז

 .ס (ךעד) סָאד ,לדנעבנקָאז
 :0 62) יד נָאז

 .װ (טגרָאזעג) ןגרָאז

 104166: א!

 ןטנסצ

 86016066 |זםזו.}

 5068; 510641װ8

 טהז!{סז

 ראסזזצ; 202161צ

 10 ראסעעצנ {0 64

 {ס םס 20410ט5

 0168, 1 .דַא רעביוז

 15 .ס (--) יד ,טַײקרעביז

 10 5604 .ו (ןגיוזעג ,טגיוזעג) ןגיוז

 18 (ןע-) רעד ,גנילניוז

 016 0 ( יד יז

 סה .ס (ןעד) יד ,םיוז
 086 .ס (ןע-) רעד ,םיוז

54 

 {ס םס 1246; 10 5ן2צ (טמיוזעג) ןעמיוז

 146 תהו ךיז

 ךיז (טמַאזעג) ןעמַאז

 סו .דַא רקיוז

 .ס (--) יד ,טייקרעיוז

 וו (טכוזעג) ןכוז

 {0 1ותפסתנ 10 {געעצ

5011:5 

 {0ס 1004 {סעץ: 10 5664

 {ס 5626

 5וגווצו סי .ס (ס-) רעד ,רעמוז

 פוונוודווסעצ .דַא קידרעמוז

 ןגוג116219 .ס (ךע-) סָאד ,עלעגייפ-רעמוז
 4:6086 .ס (ןע) סָאד ,עלעקנערּפש-רעמוז

 בו/הזהק, 108151ג .ס (-) רעד ,ּפמוז

 5/81חץצ .דַא קיּפמוז

 50 .ס (ןיז) רעד) ןוז

 פט 0 (ןעה) יד ,ןוז

 צוגת156 .ס ;ןעגנַאגפיוא-ןוז) רעד ,גנַאגפיוא-ןוז
 7 רעד ,גנַאגרעטנוא-ןוז

 .ס (ןעגנַאגרעטנוא-ןוז)

 500047 .ס (סד) רעד ,גָאטנוז ,רעד ,קיטנוז

 אומתצ .דַא קינוז

 .ס (ן-) יד ,ּפוז

 וו (טּפוזעג) ןּפוז

 506 .נָארּפ יז

 .נָארּפ יז

 ןויצ ןביז

 .ס (ךעד) סָאד ,לטעביז

 פסטק: 5וק

 1ס 5ֹוק

 טסז {6411661 66)00!|

5606 

 56צ6ת/8 |/7061/0ח|

 564601ג יא רזעטעביז

 56611166ג 3 ןצעביז

 566 611166011 א ר"עטנצעביז

 5641 ןויצ קיצעביז

 63 611116104 .דַא ר-עטספקיצעכיז

 +1610ז3 ;0 (6) רעה יז

 081 .ס (ןעד) רעד ,לגיז

 10 ױאנתנ 10 6 צ16100105: .|| (טגיזעג) ןגיז

6006 0} 

 .ס (ס-) רעד ,רעגיז
 וו (טלדיזעג) ןעלדיז

 60ת66ש0צ+, +31610ז

 {ס זמפט1{; 10 56014;

6 10 



 ַײרעלדיז
 טי א יע יי טעקע קקש ןקז

 8056, פט 82 .ס (ןע-) יד ,ַײרעלדיז
56010108 

 {ס םסנ|, {ס 566106 .|| (ןטָאזעג ,טדיזעג) ןדיז

 ןסצ, 1{גסזה .נָארּפ יז

 126 |?זןנשז01106 ס} ןייזו .וו יז

 עס ש61/: 44:6 6611 (עזַארפ) טנוזעג (ם) ייז

 .ס (סד) רעד ,רעגייז
 *2/04104466 .ס (סד) רעד ,רעכַאמ-רענייז

01064, 5210 

 וצ81ס .ס (ךעד) סָאד ,לרעגייז

 5148 .ס (--) סָאד ,דַײז

 511 .דַא ר-,ענעד-ןדַײז

 ז4110141116 .ט (סד) רעד ,ץדייז

 4106: 6 0 (ה) יח .טוצו

 (ץסש--ק|1.) 846 וה טַײז

 5866 .ןודַא טניז ,טַײז

 ןע11181י .ס (-) רעד ,לַײז

 ולא .נָארפ ןַײז
 {ס עס רו (ןעוועג ,ןזעוועג ןיב) ןַײז

 (וטס, 1/167) חס וו ןענַײז

 ןס פסױא רו (טייזעג) ןעייז

 וה (טעַײזעג) ןעַײז 8ןז2נמ, 1116

 81:2/ת6ז |1416054|} יש (ס07) רעד .העיו

 עסק הוחא רעיײז

 1גס1ז .נָארפ רץייז

 סג 0 (ה יד ףיד
 .ס (ן-) יד ,זָאלבנפייז
 5614 | טסז1 0} ז621|/6ע6, 6 עסזע -- ךיז
 טס}0ז6 סז 4140 זוו6ז11ח8----00068611, 11-

 861/ זווָל861/: ך0ו:1861}, סוג156!ט682 1.1

 5030 עט 6

 0561; 1161{; 6208 0ן1םסז;נ סתפ .נָארפ ךיז

 81101ג6ע

 00112/מ, ֿפטװ6 .דַא רעכיז
 ססש42ומוצ ; 5810 .ס (-- יד ,טַײקרעכיז
 גוטס .ס (תונורכז) רעד ,ןורּכיז
 ןסעניורכיז-ןרָאקיזו

 8110 .ס (--) סָאד ,רעבליז
 811 סע .דַא ןרעבליז
 .ס (--) רעד ,ןיז
 עס 08 ןוז רעד-- 08 צימ ם יד ןצ

 56056; 1062ת0!ת8

 10 508 רו (ןעגנוזעג) ןעגניז

 5180 .ס (ס-) רעד ,רעגניז

 סו .ס (דניז) יד ,דניז
 5101 11 .דַא קידניז

 {ס 5ות וו (טקידניזעג) ןקידניז

 6 .ךודַא טניז

 10 אֹומא .וװ (ןעקנוזעג זיא) ןעקניז

 רוט ,דַא סיז

 81661658;} 585 .ס (ן-) יד ,טַײקסיז

 5166 0 (ןק) יד םוװ

 518 .ס (ן7) רעד ,ץפיו

 10 5ו8ֹה וו (טצפיזעג) ןצפיז
 גונס611ת/ ; 5655100 .ס (ןעד) יד ,גנוציז

 1ס 1 וו (ןסעזעג ןיב) ןציז

 זיסעמסנגעת40660 .ס ןרעכייז| (--) רעד ,רכז

 עוו ס1ס עי
 1116 ןםירָאכז-רעכָאז) .ס (םיי) רעד ,רכז
 דו סנו011י5 ; 1165 צ"מ .ס יד ,תונורכז

 ןסעניורכיז}

 {סחדוו ןםינַאמז-ןַאמז) .ס (םינמז) רעד ,ןמז
 ט18100; 1661/ת8 .ס (ןעד) יד ,גנואעז

 546 .ס (ן-) יד ,געז
 211 .ס (ןע-) רעד ,לגעז
 :זװומ. 01 ְעְז 586 (ךע-) סָאד ,לגעז
 1ס פה יו (טגעזעג) ןגעז
 טו וויצ קיצכעז
 51411614 |7ח061/0װ} .ס (ךעד) סָאד ,לטסקיצכעז
 3124116111 .דַא ר-עטפקיצכעז

 8116 ןו"צ ןצּכעז
 18166מזװ {/7060/0װ1 .ם (ךע-) סָאד ,לטנצכעז

 5141601 .דַא ר-,עטנצכעז
 14 .נָארפ טסבלעז
 םו1100ח24 0 (ה) יד ,טפַאשרעהטסבלעז
 6 .ס (ן-) רעד ,דרָאמטסבלע
 8116 .גָארּפ ןוא .דא ר"-,עבלע

 (סמ1צ 1001 46/. 0ז17616)

 :6140נװ, 22161צ .ןודַא ןטלעז
 186 .דא רז,ענעט-,ןטלעז
 501616װ .ס (רענלעז) רעד ,רענלעז
 1011 1604 |} .ט (למעז) יד ,למעז
 10 6 וו (ןעזעג) ןעז
 26111111 .ס (--) רעד ,טינעז
 ןעוסיצ אסס4, 5106 .ס (ץעז) רעד ,ץעז

 {ס 516 406; 10 18אט רו ךיז (טצעזעג) ןצעז

 8 5621: 10 5610 (פ8װ)

 זעקס-86116ז, ס0זו0קס05110+ .ס (ס-) רעד ,רעצץז

 עו 0{ קַאז -- 5868 צ"מ .ס קעז

 ןעהא .ס (ךע-) סָאד ,לקעז
 םוזתומ. 06 קקַאְז 5468

 ףותוֹומ. 0{ קָאז 51064108
 וויצ םקע

818 

 וו |}/ח061/0חװ|} ס (ךע-) סָאד ,לטסקעז

 51 .דַא ר-,עטסקעז
 014 תוהת ןםינייקז-ןקָאז) .ס (םינקז) רעד ,ןק



 הנקז

 הנקז
 .ס (תונקז) יד ,הנק

 ןסענייקז-ענייקז|

 .ס (סד) יד ,עבַאשז

 .ס (--) רעד ,רעווַאשז

 .וו (טרעװַאשזעג) ןרעווַאשז

 .ס (ןד) רעד ,רַאדנַאשז

 .ס (ן-) רעד ,טעקַאשז

 .וו (טעשזושזעג) ןעשזושז

 .ס (סעד) רעד ,קילושז

 .ס (סעד) רעד ,קושז

 טסעשז
 יע...( עט{:

 0164 ריוסנוהת

 {עס8

11 

 10 עץ{

 סו 2ז6

1 

 {ס 2022, 10 הטזמ

 125062/, עס6

6 

 .ש (6 רעד ,לַאנרושז

 .ס (--) רעד ,םזילַאנרושז
 .ס ((-) רעד ,טסילַאנרושז

 .דַא שיטסילַאנרושז

 :ס (ן") רעד .ףַארישז
 .ס (סד) יד ,עינעמשז

 עשז
 .דַא ענדעשז
 .ס (-ב) יד ,טייקענדעשז

 .ס (ן-) רעד ,טסעשז

 ןסוגע41

 ןסועידנ2115ו1

 סוג

 ,.ןסוג;ַמ 60

46 

111 

 גסיו, {תסת

 םעס64צ

1 

6516 



 1465, תהנמס 04 1611ס, תוגנת. 8 ןסעכו ח

 |מ/סצ 18 1:8664 סת|צ ןז 1007648 5061164 זת

 ןוסטזס|}

 00ז0:2406: 60 .ס (םירבח) רעד ,רבה

 {םירייוװַאכ-רעוװַאכ}

 (ס--) יד ,עטרבה
 ןעטרעװַאכ} .מעפ .ס

 0 (תוהכח) יד הוכח
 ןסערוועכ-ערוועב}

 ./ ךיז (טרבחעג) ןרבה
 ןטרעװַאכעג-ןרעװַאכו

 .0ס (--) יד ,טפַאשרבח

 1161 15111) ןטפַאשרעוװוַאכו

 -ָאדַאכ-רעדייכ} .ס (םירדח) רעד ,רדה

 |61סזווסזנ1ז+ 1611810118 6001 }סז ?ס5} |ןםיר

 ס (םירדה) רעד ,רדה

 001072606: 111606/ /6ע.

 טהוש; 50601616 080

6 10 :255061216 10 

15 

 ססנו1ז44616811.

**6066461/ 

 זססתו

 0621: 64טוצ ; .0 (תובוח) רעד ,בוה

 סט1184110 (סעוויוכ-וויוכ|
 גוגסתו|ו ס (םישדח) רעד ,שדוה

 ןםישָאדַאכ-שעדיוכ|
 266, 2+ס .ס {עװַאכ| הוח

 תנססעסזיא ; 21616016 (קעזיוכ) .ס (--) רעד ,קזוה

 רו (טקזוחעג) ןקזוה

 (טקעזיוכעג-ןקעזיוכ)

 5168 ץעסזפסוו .ס (םיאלוח) רעד ,הלוח
 ןםיָאליוכ-עליוכ}

 *:6ס| 1106" ם -- רעד ,דעומה לוח
 170116ז1116411ז3 10661:- ןדעױמַאה לָאכו

 4038 סוג 16846/1 4040 51:6601/)

 .ס (םישמוח) רעד ,שמוח

 {ס 11064: {0ס 06

 ןע21161

 ?סוװ1416װ0// 6

 טס0/8 0} 106 10ז6/) ןםישָאמוכ-שעמוכ}

 684תסקַצ |10/ 1060000:4 .ם (תוּפוח) יד ,הּפוח
 ס6ז6תוסז+ } ןסעּפוכ-עּפוכ}

 י600:װ8 םסיײת .ס (רע-) סָאד ,דײלק-הּפוה

 2651065, סאססע} ןץוכ| .וודַא ץוח

 6 .פערפ ץיוח

 8ז0821166, 105016י:4+ .ס (תוּפצוח) יד ,הּפצוח

 ןסעּפצוכ-עּפצוכו

 2ז01 ןקידעּפצוכ| .דַא קידהּפצוח

1 

 .ס (תוברוח) יד ,הברוה
 ןסעוורוכ-עוורוכ|}

 .ס (תונברוח) רעד ףברו ה

 2516/: עטומ2ווסת ןסענָאברוכ-ןברוכ}

 .ס רעד ,שדקמהּתיב ןברוה
 ןשעדקימַאה-סייב ןברוכ|
 .ס (םישוח) רעד ,שוה

 ןייז ןדעשיוכ| דשיוה

 רו ןןעוועג דשוח ןיב)

 תוגווו 3 1/1:664

 60651ע0161100; 6415-

 0651ז1101100

1616 1016 }0 

5156 

10 5051 

 048 ןךעשיוכ} .ס (--) רעד ,ךשוה

 יא .דַא ןקידכעשיוכ) קידכשוח
 .ס (םיריזח) רעד ,ריזה

 {םירייזַאכ-רעזַאכ}

 (שירעזַאכ) .דַא שיריזה

 ןשיילפ-רעזַאכ} (ן-) סָאד ,שיילפ-ריזה

 ןםינָאזַאכ-ןזַאכ} .ס (םינזח) רעד ,ןז

 .פ .ס (סעטנזח) יד ,עטנזה

 ןסעטנזַאכ-עטנזַאּכ}

 וו (טרזחעג) ןרזה

 א א

 ןרעביכ| .ס רעד .רוביה
 .ס רעד ,רוביה

 ןםירוביכ-רעביכ} (םירוביח)

 תסצ=נוצ; 0406: .ס (םישודיח) רעד ,שודיה

 ןםישודיכ-שעדיכ|

 ךיז (טשודיחעג) ןשודיה

 {טשעדיכעג-ןשעדיכ} .וו

 8תוזוהו/ 0625/(סעַײכ עַײכ) .ס (תויח) יד ,היה

 ןעַײכ) .ס היה
 ןםיַאכ| .ס םייה
 .ס (םיקוליה) רעד ,קוליה

 ןםיקוליכ-קעליננ

 .ס (--) רעד ,רוסיה

 (תונורסח) רעד ,ןורסיה

 ןסעניורסיכ-ןרָאסיכ} .ס

 .ס (םימכח) רעד ,םכה

 {םימָאכַאכ-םעכָאכ;

 .ס (תומכח) יד ,המכה

 ןסעמָאכַאכ-עמָאכַאכ}

 םופי 5ויומס

 ןקופםואה , 5ו011511

 עס

 ס201!סװ

 62ת5'10 16

 {ס 662!

{.//677| 806011100 

 ססנוץ051110 }

0588 

 אוגזןע;6

 {1ס 26 פטע156604;2

0206 10 

 ראס '5 גוהתוס

 תוהמ'5 גוגתוס

414 

 םוצ1510װ |07118.}

1.1 / 51:1201101 

1 ,040641601 

 6156 תובמָנ 6

 יא156 רשסזוהמ

57 



 המכח

 י61500:ח; 0105 .ס (תומכח) יד ,המכה

 ןס,--עמכָאכָו
 *0611216'' /102116 0600) .ם (תולח) יד ,הלחה

 541 4 ןסעלַאכ-עלַאכָו

 0ז62זװ; {התמסצ .ם (תומולח) רעד ,םולה

 ןסעמױלַאכ-םעלָאכְו

 .וו (טמולחעג) ןעמולה

 ןטמעלָאכעג-ןעמעלָאכ}
 *'0118112" |ק;0חס6ז .ס (םיצולח) רעד ,ץולה

 ןםיצולַאכ-ץולַאכָו

 {ס0 64ז62זװ

 זמװ 15ז66||}

 **ס1181ו11211" .ס (תוצולח) יד ,הצולח
 ןק:סחססז וטסזװחװ זח ןטָאצולַאכ-ַאצולַאכ

 15ז061}

 עצ תס 106405;! 4

1024 

 עז; טסעווסמ, 5224:6 .0 (םיקלח) רעד ,קלח

 {םיקָאלַאכ-קעלייכ}
 .ס (-- סָאד ,תושלה

 {סעשָאלַאכ}
 וו (טשלחעג) ןשלה

 ןטשלַאכעג-ןשעלַאכ}

 .ס (--) סָאד ,ץמח

 ןץעמָאכו
 ס/10716424 7101 61101066/ ןקִצ 1610051 5

 ןעלילָאכ} וו"א הלילח

 {210/; חגטפס2

 {ס 2{1ותז; 10 סז866

 י'ס1011612/ 6401

 2620 /?װ 60010051/ 10 1010:26.

 ןסוס 10 06 6016װ0 סח 16506/}

 סווהזזח : 41866 ןןענייכ-ןייכ} .ס (ןענח) רעד ,ןה
 יאסנמהת'פ תגתוס ןענַאכ| .ס הנח

 ס11811111:2 /  7:0126ם .ס (-- רעד ,הכונה

 ססזוזופזװסז01?ח8 1116 0161סזצ+ ס} ןעקענַאכ)

 1806 1166668664חװ ז60014)

 .ס (תופינח) יד ,הפינח

 ןסעפינַאכ-עפינַאכ}

 418411665 .ס (סעד) רעד ןקינעפינַאכ} קינהפינה

 82ו/6/6ז }סזװ. יד ,ןעצינעפינַאכ} עצינהפינחה

 .ס (סד)

 .דא קידווענה

 ןקידוװענייכ}
 .וו (טעפנחעג) ןענהפנה

 ןטעפנַאכעג-ןענעפנַאכ}

 **61125514" |7011066ז .ס (םידיסח) רעד ,דיסה

 412116ש+

 סןההזנמומק: 21:266101

 10 112//סש

 הלכ-ןתח 58

 0/ 106 06ׂ {םידיסַאכ-דיסָאכו
 8661} ץ10טג5 זחגת

 ס1185516415זג 1/6:018/ ןסעדיסַאכ} סָאד ,תודיסח

 ז61:8101:8 8661, .ס (--) רעד ,םזידיסה

 ץס0:06466/ טצ 1806! 86! 5/סזוו {םזידיסַאכ}

 100 זח {ה/ס 1816 ס6ח!שזִצ)

 {שידיסַאכ} .דַא שידיסח
 ןוװערָאכ| .דַא בורה

0 

 0651ת09766; 1111066}

5164 027861011513 

 י'ס024:0565" |ח::416ז6 ,ןסעסיורכ| יד ,תסורה

 0} סקק!ס5, 0415, 61100045. א"מ .ם יה

 8ק/068 6060 וא6זמס; 145660 604 106 5646ז

 ס6זסזװסחצ} 45 1006 פץז000/ 0} דומסז!םח 6

 16108 וס6ז6 710ז6664 10 1006/26 זמ ע8צק+.}

 .ס (תוטרח) יד ,הטרה

 ןסעטָארַאכ-עטָארַאכו
 10 168161 .ן| (טַאהעג) ןבָאה |עטָארַאכ) הטרח

 62400זװ10װטתמ0:/102מ; עגמ .ס (ס-) רעד ,םרה

 ןסמערייכ-םערייכ|

 .ס (תוּפרח) יד ,הּפרה

 ןסעּפרַאכ-עּפרַאכ}

 8000001; 211 .ס (תונובשח) רעד ,ןובשח

 ןסעניובשזעכ-ןבשזעכ|

161 

415824606{ 511216 

 5ט5ק1010ת .ס (םידשח) רעד ,דשז

 {םידָאשכ-דַאשנכ|

 (תספהלפממ=  ןןװשעכ) .ס (--) רעד ,ןוושח
 ןזמסד14/ע ?חמ 1610151: 66160640ז / (0610067-

 ת/סטסזטס}

 1125ת00062תמ5 //0זח1!+ חםזחו6 יד ,םיאנומשה
 ס} 1716 21666606005) {םיָאניױמשַאכ} .ס

 ןקעשייכ} .ס (--) רעד ,קשה

 קשח (טַאהעג) ןבָאה

 ןקעשייכ}
 .ס תונותח) יד ,הנותח

 ןסענעסַאכ-ענעסַאכ|

 .וו (טַאהעג) ןבָאה הנותח

11 ;6416516 

 10 םבצס 2 6

 {0ס םס ר81/ת8, 10 םס 6486

 גחהזז1286, 15640וח08

 {ס 66

4 !861 10 

 טז1068שססנמ, 114ת66 .ס (םינתח) רעד ,ןתה

 {םינַאסַאכ-ןסָאכ|}

 "צמ .ס יד ,הלּכתה

 (עלַאק-ןסָאכ}

 עזססזו 820 26

 6ת828664 606



 1083 תהתוס 01 161/6ז; תטזח. 9 ןסעטו ט

 ןהסח ווייב ָאט

 1000 .0ט (--) רעד ,קַאבַאט

 1810161 |7066.} .ס (ן-) רעד ,טעלבַאט

 1216 /65 ?זמ זוג/- .ט (סד) יד ,עלעבאמ
 1/ק1זסם16סװ 1|14016

 44 .ס (געט) רעד ,גָא
 232 ס (--) רעד א

 = :ס (רעכיבגָאט) סָאד ,ךובגָאט
 .דַא ךעלגעט גָאט

 ןס ההרשמ .וװ (טגָאטעג) ןגָאט

 6216420210: 21804- .ס (ןע-) רעד ,לווָאט
 עס818; ססטסז* /0} 6 041

 02ו//; סצסזצ 427

 .ס (ן-) יד ,טַאט

 .ס (סד) ועד ,עטַאט

 יד ,עמאמ-עטַאט

201100: 4 

0206 1266 

 {גותסז 2061 10101//גסז}

 ןעג5 צ"מ .ס

 48ו181016 .ס (רעטכעט) יד ,רעטכָאט

 2116 .ס (ן-) רעד ,לָאט

 12161 .ס (ן-) רעד ,טנַאלַאמ

 1164 .דַא טריטנַאלַאט
 1216 .דַא לופטנַאלַאט
 11 .דַא טנַארעלָאט

 101686 ס (--) יד ,ץנַארעלָאט

 10 1016:816 וו (טרירעלָאט) ןרירעלָאט

 תוהַצעסנ עסזעוגקפ;נ .וודַא רעמָאט

 .ס (רענעט) רעד ,ןָאט

 ןצמ .ס (ןע-) רעד ,ןָאט

 1006; 2016 (זחשפ.)

 0 8 .וו (ןָאטעג) ןָאט
 046 .ס (ץנעט) רעד ,ץנַאט

 {ס 6 וו (טצנַאטעג) ןצנַאט

 ןגחא .ס (ןע-) רעד ,קנַאט
 קסו .ס (ּפעט) רעד .,ּפַאט

 000216: ם80ט81צ

 10 זווג1ווקוצ ; 10 6

 .וודַא ןוא .דַא טלּפָאט

 .וו (טלּפָאטעג) ןעלּפָאט

 501סח .ט (ךעלעטניּפ-לּפָאט) סָאד ,לטניּפ-לּפָאט

 וו (טּפַאטעג) ןּפַאט

 טי .ס (ד) יד ,ץַאט
 צ"מ .ס יד ,ןצַאט

 ןס !סטסה; 10 םתסעס

 סד 5

59 

 100660, תסם}|ץ .ןודַא עקַאט

 ןוגתתסמ .ש (ס-) רעד ,רעקָאט

 :ס (סעי) רעד ,ןַאקַארַאט 0061:1086װ
 .ס (--) רעד ,םַארַארַאט

 88 .ס (סד) יד ,עברָאט

 .ס (ן-) רעד ,טרָאט

 .וו (טרָאטעג) ןרָאט

 {וגנעגוג11/ 6

 {8ז! |64/6|

 {0ס 26 211060 10---

 ןקס71 .ס (ן-) יד ,שַאט

 ןג81ג611: 614 .ס (ךעד) סָאד ,לּכיט-ןשַאט

 תפ!וגזס, 608:86160: ןס"עוװעט} .ס יד ,עבט
 תהוז

 'סצ65 |מוסמז זמ 16615/ ןסציויט| .ס תבט

 0616ח4/חז} 1260סז000ס7ז-}םחגו טז

 עה ;.ט7 :טס}נ) וו
 ןָאט -- וס 40, 0180 זזוק. 508.

 .ס (ןע-) יד ,גנואוט

 {8צסז+ ןסעוויוט-עוויוט} .ס (תובוט) יד ,הבוט
 406 .ס (ןעד) רעד .,יוט

 .0006) יד .םיוט

 2644 .דַא ,ביױט

 0621 ץסעפסמ (70456.) .ס (עביוט) רעד ,רעביוט

 0681 ץסצצסת (/6חװ.) .ס (עביט) יד ,ץביוט
 ס (--) יד ,טַײקבױט

 וה (טגיוטעג) ןגיוט
 ,שינעגיוט ,סטכינעגיוט

 0 66-) רעה

 וו"צ (רעד) יד ,טנזיוט

 זסט58תסו //051/0ח} .ס (ךעד) סָאד ,לטנזיוט

 ןטעס560! 1656 4

860110 

0066, 1860 

2041658 

 10ס עס 0{ 6

 םס04-41 0ז-201וװק

 !ן'סט5404

 {עסוג52041 .דַא ר ,-עטסטנזיוט

 4681 ס (י ( רעד ,טיוט

 2040 .דַא טיוט

 0686013 , 100ת181 .דַא ךעלטיוט

 0626 זתהת .ס (עטיוט) רעד ,רעטיוט

 06861 סזובת .ס (עטיוט) יד אס

 0811! ץותנפ!מתוסת/, יד ,ךָארטש-ט

 0681ה קסתב|וצ 0 5 א

 816 .ס (ןד) סָאד ,רעיוט
 {ס 086 וו (טפיוטעג) ןפיוט



 רעלעט ןשיוט
 י-ה... - י.י;

 10 602ת86; 10 64682085)| (טשיוטעג) ןשיוט

 6101 .ס (רעכיט) סָאד ,ךוט

 {וג6 .ס (ן) רעד ,לוט
 10 600ע1266; 10 םט8 .|| (טעילוטעג) ןעילוט

 10 סומש .וװ ךיז (טעילוטעג) ןעילוט
 110156: 4156; 64 .ס (--) רעד ,למוט

 ןוג נו

 תסֹוֿפצ ; !וגתוט|{וגסט5 .דַא קידלמוט

 10 גותאפ 0156: 10 .װ| (טלמוטעג) ןעלמוט

4151 

 {וננצנ 1 .ס (ן-) רעד ,לענוט

 021, ונמ, 0ט5ס6טעס .ןודַא לקנוט

 0864, םזתו, סם5סט16 ,ךַא ך- ,עלעק- 5

 1ס םומ וה (ןעקנוטעג) ןעקנומ
 {0 2621, 10 פ!הנזוק .וו (טעּפוטעג) קט

 1/661 סע םזסחשוו4|}

 .ס (סד) רעד ,רעוט
 5061211/ 260:96 וטסזוהמ .ס (סד) יד ,ןירעוט

 80260 .ַח (ןצוט) רעד ,ןצוט ,(ן-) רעד ,ץוט
 יי .ס (ס-) יד ,עמרוט
 ןסוא סא .מ (ס-) רעד ,םערוט
 ןגסתע4 262ו, {געס2 .ס (סד-) רעד ,עקכַָאיט
 ןס 2621, 10 זחזספ || (טעקכָאיטעג) ןעקכָאיט

 5061211/ 2601176 זוג

 א .ס (סי) רעד ,רעגיט
 עו .ס (ןע-) רעד ,לטיט
 א (0--) סָאד ,גייט 5 .ס (ןע-) יד ,ייט
 6661 .ס (םינָאלװַײט ,םילָאװַײט) רעד ,לווַײט
 6631115/ג .דַא שילווַײט ,שינָאלװַײט

 עו :ס (ע-) רעד ,לטַײט
 עט .וו (טלטַײטעג) ןעלטַײט

0216 1 

 10 10/סעץעס{}

 .ס (ןעד) יד ,למַיײמ

 וו (טשטַײטעג) ןשטַײט
10 ;),6 

 אלס .ס (ז") רעד .ךַײט
 ןע2ז1: ןגסע1101: 6 .ס (ן-) רעד ,לייט

 501161116 .ודַא לָאמלייט

 ןס 6:3:06: 10 4151:1416 || (טלייטעג) ןלייט

 {ס 015106. 10 5021:6 .|| ךיִז (טלייטעג) ןלייט

 462; ס4װספו;ס; 6 .דַא רעייט

 4:ז0/מ. 06 ךוט .ס (ךעד) סָאד ,לכיט
 1:61:61116{; ם,ח4

 עו 0 ךוט -- 610וג .0 העכיט

 114 0 (ןֵק) יד ,טניט

 1486611 רעד ,ןרָאטניט ,(ס-) רעד ,רעטמניט
 .ס (סד)

 וצעס .ס (ןד) רעד ,ּפיט

 זצןע 1 .דַא ,שיּפיט

 2001 זשעּפיט} .ס (םישּפיט) רעד ,שּפיט

 4669: םע2010ט24 .דַא ףיט

 4608 00 6 יד ,ףיט

 ויעמס14 {סטסע; אעטטפ .ם (--) רעד ,סופיט

 86ק6מ; קצס1ס0גמ0ת655 .ס (ן-) יד ,טייקפיט

 טסא וססא /060106 .ס (--) רעד ,קַאט-קיט
 ס} 6 61064)

 400 .ס (ן-) יד ,ריט

 טע הי .ס (ןעד) רעד ,ןַאריט

 ןע1נע 51 .דַא שינַאריט

 ןץצתמצמצ .ס (() יד ,טיײקשינַאריט

 16 .ס (ן-) רעד ,שיט

 1416 6101 .ס (רעד) סָאד ,ךעטשיט

 514 .0 (() רעד ,ריוכט

 .ס (םיתילט) רעד ,תילט ןקעגצ סעי-511261
 ןםיסיילַאט-סילַאט|

 10 50001406ש הו (טעילטעג) ןעילטמ

 106:11סע .0 (סד) סַאד-רעד ,רעטַאעט

 1 .דַא שילַארטַאעט

 1ססציק .ס (סד) יד ,ץירָאעט

 1681 .דַא שיטערָאעט

 עו. 0? גָאט -- 687 .ס גע

 421 .דַא ךעלגעמ
 סזעסעג 10151846 (ןתועט-תועט) רעד ,תוץט

 ןןסעָאט-סעָאט} .ס
 801176 .דַא קיטעט

 8011611צ ס (-) יד ,טייקיטעט

 1. 4 רעטכָאט 486886+ .ס רעטכעט

 64:ז0נת. 4 .ס (ךעד) סָאד ,לרעטכעט
 רעטכַאט 42ט88ו6ע

 {60110166 .ס (--) יד ,קינכעט

 16004010140 .ט (ס-) רעד ,רעקינכע

 111 .דַא שינכעט

 1616 0 (ס}) יד ע עמארגעלעט

 16168ע8װ0ה .ס (ן-) רעד ,ףַארנעלעט

 וסןס8:תממס- .ס (ן-) רעד ,טסיפַארנעלעט

 10 16168ע2ממ; 10 5600 2 עסן ריפַארגעלעט

 (664016) וו טארנא

 םע 16168ע4ע; 16168180416 ,ךַא שיפַארגעלעט

 161691510 .ס (סד) יד ,עיזיוועלעט

 06 .ס ({-) רעד ,ּפָאקסעלעט

 1616 סת6 .ס (ןע-) רעד ,ןָאפעלעט

 םצ 16160םסמס: 1616מסמופ .ךַא שינָאּפעלעט

 10 16160תסמס, 10 6211 ןרינָאפעלעט

 ןטצ 16167מסח=|}

 ת1816 {ן647אמ}

 .וו (טרינָאפעלעט)

 .ס (ס-) רעד ,רעלעמ



 רענערט םעט

 18816; 8650, 262500 :םימעט) רעד ,םעט

 .ס ןןעמַאַאט ,םימַאַאט-םַאַאט} .ס (ןעמעט

 ןעגס106; 1סענס .ס (ס-) יד ,עמעט

 411 .דַא פמעט

 {סנוק6 .ס (ןע-) רעד ,לּפמעט

 {סוע סי וג16 .ס (ןד) יד ,רוטַארעּפמעט

 ןסצועסחתנוסמו .ס (ן-) רעד ,טנעמַארעּפמעט

 1601 .ס (ן-) רעד ,רָאנעט

 1606 .ס (-) יד ,ץנעדנעט

 160061111015 .דַא זעיצנעדנעט

 הז8טזמסמו: 8 .ס (תונעט) יד ,הנעמ

 ןסענַײט-ענַײט}
 10 2/8ט6: 10 21640 .ו| (טהנעטעג) ןהנעט

 ןטענַײטעג-ןענַײטַו
 ץ1. 01 ןָאט -- !סתס, 5034 .ס רענעט

 עו 0+ ץנַאט -- 4406 .ס ץנעט

 6221061 77:086- .ס (ס-) רעד ,רעצנעט
 042006ע, }סזװ. .ס (סד) יד ,ןירעצנעט

 .ס (-) רעד ,טסעט
 {0 1651, 10 ס810106 ןן (טריטסעט) ןריטסעט

1651; 62:211021100 

 עו 0? ּפָאמ ץסו .ס פעט
 םונװות. 01 ּכָאמ ץעסז (ךע) סָאד ,לּפעט

 0116 0 (סד) רעד ,רעּפע

 7 .ס (עד) יד ,ַײרעּפעט
 ןט0:140110, 6 .ס (סד) יד ,עקעט

 1סע1110ע .ס (סד) יד ,עירַאטירעט

 1611 .דַא לעירָאטירעט

 !מסזתנסזו16/ .ס (יס) רעד ,רעטעמַָאמרעט

 עד .ס (ןע-) רעד ,ןימרעט
 עי :ס (ן") רעד ,קרעװ
 'ןוגע;סצ |{ססאמֹוזָל} .ס (--) יד ,ַײקרעט

 "1 וגנ161511 .דַא שיקרעט

 'ך'וגזעואה (16ח8.) .ס ןדַארּפש} שיקרעט

 עמססשע! /םח 68610ז00/0וװ 0/ ןװא !ופט
2411 

 0 .דַא שינַארט

 10 סהעעצ; 10 רסתע} 21 (ןגָארטעג) ןגָארט
 10 86 ץזס8מבתו

 1186 ם (סע-) יד ,עידעגַארט

 קסו .דַא קידעגָארט

 1:4601110221 .דַא לענָאיצידַארט

 1201ו0ת .ס (ס-) יד ,ץיצידַארמ

 5102, 6 .ס (טירט) רעד ,טָארט

 8160ס06411 .ס (ן-) רעד ,רַאוטָארט

 סע85/ג ! וו"א !ךַארט

 {ס !םומגע וו (טכַארטעג) ןטכַארט

 .ט (ןעד) רעד ,ײװמַארט ןזהזו, 51166108/

 ומ .ס (6-) רעד ,טייּפמַארט
 אי .ס (ןע") רעד ,ןָארט
 רק .ס (ז-) רעד ,טרָאּפסנַארט
 וז8תפקס:1211ס .ס (סד) יד ,ץעיצַאטרָאּפסנַארט

 ןריטרָאּפסנַאדט

 .וו (טריטרָאּפסנַארט)

 .ס (סעד) רעד ,קסַארט

 53114216: 6112066, 186 .ס (-) רעד ,ףַארט

 10 !זהנגפקסז!

0128, ׂ4 

 1021 .דַא שיּפָארט

 טײסע !מנ-) רעד ,ּפָארט ,(ס-) רעד ,ןּפַארט

 0116:411 .ס (ןעד) רעד ,םיורט

 וס עט וו (טיורטעג) ןעיורטעג ,ןעיורט
 8164 , פסעעסוו ; .ס (--) רעד ,רעיורט

 גונסוגעתוונפ

 580: 5010 1 .דַא קירעיורט

 10 8116ט6: 10 דוסטװה ןרעיוהט

 וו {טרעיורטעג)

 001 {11 .ס (סד) יד ,ענורט .,יד ,ענמורט

 טז ותא .ס (--) רעד .קנורט
 סא יש (07) רעד .פורט

 םָלִנ 84 .דַא ר- ,ענעק- ,ןקורט
 ןנגוגנץק}} .ס (ן-) רעד ,ףמואירט

 {ס !םוטנװװץ!װ .|| (טריפמואירט) ןריפמואירט

 ןע1עטג6 .0 (ס7 יח .ענובירט

 ןעגמוגמג1 .ס (ן-) רעד ,לַאנובירט
 ע2662 562 .ס (טירט) רעד ,טָארט ,טירט

 ןזט6; 01!181/0 .דַא ַײרטעג ,ַײרט

 {ס 4נ176; 10 6 .ו (ןבירטעג) ןבַײרט

 0נ1טסע .ס (ס-) רעד ,רעבַײרט

 155 יד ,טּפַאשַײרטעג ,טַײהַײרט

 .ס (-

 002150181101 .ס (--) יד ,טסיירט

 10 64 וו (טסיירטעג) ןטסיירט

601 10 

 10 46 וו (טלסיירטעג) ןעלסיירט

 ןס 5המפ; 10 5םוצס+ (טלסיירטעג) ןעלסיירט

 ת ךחז
 {ס 4114 וו (ןעקנורטעג) ןעקנירט

 וס סאו  .װ ךיז (ןעקנורטעג) ןעקנירט
 עגסז 1:05מ61 /}081006װ0 טצ .דַא הפירט

 ,סוט688 ז8:065//6 41616ז7 ןעפיירט ;ףיירט}
 1םו0}

 {ס זו .וו (טפירטעג) ןפירט

 1ס םזצ וו (טנקירטעג) ןענעקירט

 םזץעג655; 010801 .ס (-) יד ,שינעקירט

 ס8זע16: ןנ0ת16 .ס (ס-) רעד ,רעגערט



 עכַאּפערעשט ןטערט

 1ס 5169 10 1680 ב36ה רעדָא ןיב) ןטערמ

 10 !ז4תו6 (ןטָארטעג

 טיי .ס (ּפערט) יד ,ּפערט
 {ס קטס55: 10 1014, וו (ןפָארטעג) ןפערט

 10 תהקקסת ;; 10 1

 ײמ :ס (ן") יד ,רערט
 על .ם (ס-) יד ,עטַאשט
 61101606 .ס (ן-) רעד ,טנלָאשט

 1506601/: 6180, 2604 זװ 6 6010866 סט6ח

 ץזסזח 1716403, 0014 8600604/ ופסוזװ 61 56/ז-

 0םצ'5 4:חתסז|}

 1811 .ס (סעקעוושט) רעד ,קָאוװשט

 2,ם,ם6 .ס (סעד) רעד ,קינַײשט

 סט:1035; 0460, טתטפט21 .דַא עא

 2601 ם (-) רעד ,ךעש
 0266 /86). 8: 1008:) .ם ןוא .דא =
 026611051068418 .ס (--) ץעיקַאװָאלסָאכעשט

 +81156, 5210061 .ס (סע-) רעד ,ןַאדָאמעשט

 10 1סט62:19 גתמסצ || (טעּפעשטעג) ןעּפעשט

 6166 .ס (ס-) רעד ,קעשט

 {1068; 4 .ס (ס-) יד ,עדערעשמ

 ןווע116, 10:10056 .ס (סד) יד ,ץכַאּפערעשט



 תוס 04 16116:; תוזמ- 0 דךוי -- !

 עט .דא ָאי
 ןגוגוז .ס (:) יד דנַאי

 עסעזַצ, ם!גסאטסעז}ע (סד) יד ,עדעגַאי ,עדנאי

 {ס 60256; 10 תטעזצ; וו (טגָאיעג) ןנָאי
 {ס םטצפט6;} 10 עפת, 10 4

 ןס םס תֶהאֹוצ ו ךיז (טגָאיעג) ןנָאי
 10 {גטזזִצ; 10 עתטצוג

 .סי (ן-) יד ,שינעגָאי 0856, 58064; !גטועװ
 גט - ח (=) יד .ענידאי ( -) הע יי
 אסחח1 .ם (סי) יד ,ערדָאי ,(ן-) רעה ,רעדָאי
 065081ע ןשעִיי) .ס (--) רעד ,שואי

 לא .ס (") רעד ,ךָאי
 ,איאו .ס () יד ,טכַאי
 .ס (ן") רעד ,טַאי
 .ס (7) רעד ,דלָאי

 םסָא, 186, {611סױא םוצ

 00ק6. 50646ז4

 8וומץ16וסװ (סתטזמק

 ןגתוסתוהווסג; סזִצֹותאי

 דא 1

 180618216: 168111ת8 ןודַא ןוא .דַא ךעלרעמָאי

 {ס זִצ, 10 !המוסתמז ו :טרעמָאיעג) ןרעמָאי

 {ס 1 4

 .ס (ן-) רעד ,רעמָאי

 ,/התוגהזיִד .ט (--) רעד ,רַאונַאי

 .ס (סד) יד ,עלסַאי
 .ס ןַאּפַאי

 .ס שיזענַאּפַאי

 .דַא שיזענַאּפַאי

 רעד ,רעזענַאּפַאי

 .ס (רעזענַאּפַאי)

 םטנמ |?/ !/6 10001/|

 הע

 18280656 |14װ886086|}

1226 

 1202656 /מס0ק16}

 עי .ס (י) סָאד ,רָאי
 ץסםמ}ץ .דַא קירָאי

 עונ1116ז111וגנור .ס (רע-) רעד ,טנזױטרָאי א .ס (--) רעד ,טרעדנוהרָאי
 םתתוצסזפתזצ |0} 64 .ס (ן-) יד ,טַײצרָאי

 ןקסז80ח'8 46601/}; ססזװחוסתוסז0110ח 40 ס1

 0 646660864 קסזפסח

 .ס (ס-) יד ,עקרעשטשַא

 (תושבי) יד ,השבי

 {סעשָאבַאי-עשָאבַאיו
 ןעדוהעי) .ס ,הדוהי

121 

 0600110601: מס

 1602 |ת04װ'8 0606:

 .םזמשססחו ס} 1440/)

63 

 1448 6 .ס יבּכמה הדוהי

 ןיבַאקַאמַאה .ַאדוהעינ

 (ןע-) רעד ,ייליבוי

 .ס (ס?) רעד ,םואעליבו

 ץסטומ;ץסטמא 860ס8ווסמ ם (--) יד ,םננוי

 ן40:166; 2מתנצסעפהעא

 תעפז. 0{ בו םוי תסוסהצ ט"וי

 םמעז. 01 ךופיכ םוי 483 01 2106! כ"ןי

 סתוסאסמ בסטק, םזסוה 0 (-) יח ה"י

 יט = ) רעה יו
 .ס (-כ רעד ,ןידִה םוי

 ןןידַאה םָאיִו

 .ס (םיבוט םוי) רעד ,בוטיסוי
 ןםיוויױטמָאי-װעטמָאיו

 .ס (--) רעד ,רוּפיּכ-םוי

 ןט086106ת1/ 25

 ןגס1108+

 תּבַצ 01 2060061061

 ןומַצ 0} 1651/װ81 ןרעּפיקמָאיו

 וגתוסזנ .ס (סד) יד ,ןָאינוי

 סוגמ8 ,דַא גנוי

 עסצ .ס (ןעד) א ,גנוי
 ץסטתא נוגמ .ם (טַײלעגנוי) רעד ,ןַאמרעגנוי

 .דַא לע

 ימ (=-) רעד *
 .ס (--) יד ר

 ,רעטסינימ-ץיטסוי

 .ס (ןרָאטסינימ- --) רעד
 1056ץ |{מנםמ'5 חסמו=} {ףעסָאי) .ס ףסוי

 851 (םישרָאי-שעריוי) .ס (םישרוי) רעד ,שרוי
 5 .ס (סעטשרוי) יד ,עטש'רוי

 ןסעטשעריוי-עטשעריויו

 ןרעשיוי} .ס (--) רעד ,רשוי
 תס816 065660/: ןסעכייו .ס (--) רעד ,סוחי

 ייתסחמ ץסטמק

26 

16 

 11111516+ 04{ ןט0

1651166, 2181 

 תסתווווצ: 6

 1ת041710021 .ס (םידיחי) רעד ,דיהי

 {םידיכעי-דיכָאי)
 גופמ 01 20016 46- .ם (םינסחי) רעד ,ןסהי

 5061! 1 ןםינָאסכַאי-ןסכַאיִו

 סזוהת 0/ 0216 (סעטנסחי) יד ,עטנסחהי

 0656601 ןסע-עטנסכַאיו

 סא 0 (6) רעד ;ןוי



 המותי עניריי

 6400445 {זסאו 28יע רעד ,םירצמ תאיצי 106154 וסזוהמ; 014- .ס (סד) יד ,ענידיי
 ןםיאַארצימ סַאיצעיו .ס (-כ 1250100660 יסזוהמ

 18886 /חסזו 5 110006)} ןקעכציײ) .ס קחצי +100150: 1669 .דַא שידיי

 סג1 ףעואנע סו .ס (ס-) רעד ,ערה רצי '/:00151 /1608-.} .ס שידיי

 ר ןערָאה רעציעיו 1 61/1515 .ס (--) סָאד ,טייקשידיי
 11 7 ,בוט רצי 2

 טיר .ס (ס") רעד ,בוט רצ עסצ: ץסג28516 .ס (ךע-) סָאד-רעד ,לגניי
 ןוָאט רעציעיו א
 ןסײ8מ /?;עסז ?מ 18861) .ס (--) רעד ,ןדרי סט יע-,רעגניי

 ןןדרַאיו ץסוגננ8681 /51:67101.} רה,ע- ,טסגניז

 11611286, 181160:14066.0 (תושורי) יד ,השורי ןעסע1511 . . .דַא שירעלגניי ,שילגניי

 ןסעשורעי-עשורעינ 508 ןםימַאי-םַאי .ס (םימי) רעד ,םי
 6ע0521ס1װ .ס ןםעיַאלָאשורעי םילשורי 01 .ס (טניה-םי) רעד ,טנוה-םי

 ס6ק101 ס1וצ ס} 15106/) ןעסעס6 .ס (םיריזח-םי) רעד ,ריזח-םי

 !םירייזַאכ-םַאי -- רעזַאכיםַאיַו 4 ןן-דירַאי) .ס (ן-) רעד ,דירי
 **/ס62ז1ט1 4295 צ"מ .ס םיארונ םימי

 ןקסזז161101 4075, 5101- םיאָאריױנ םימָאיו
 108 סח 1608/0 1105/0006 10, 6064 זתחס!וםזזותי

 עסזו אז:קקווז}

 רו :ס (דרעפ-םי) סָאד ,דרעפ-םי
 ןט81מ5 ןםירוסעיו צ"מ .ס יד ,םירוסי
 65 .ןודַא ָאי ,עי

 ןגוגמזסעי .ס (ס-) רעד ,רעגעי
 ות התָצ 6256; 24{ םתצ

 סט6111 ; !ג0ו/סטס
 .ודַא סלַאפנדץעי

 .גָארפ םעדעי ,רד:עדעי 6204: סצסעצ
 101 .ס (ךי) רעד ,טיאוזעי

 10565 1 .ס םוטפירק סוזעי

 10 4 וה (טעיעג) ןטעי

 1ת2/ סתס .נַארּפ סענעי ,ר-,ענעי

 18008 |ממוומ 3 תסזופ|} ןװעקַאי) .ס בקעי

 .ס וניבא בקעי
 118:0136811 א 1
 .דַא ךעלרעי

 סטז+ 206651/0* 76600

 תתתטג}, ץ6811צ

 7ס61111811 / חנזו 8 ז16716) ןוהָאיעמרייװ והימרי

 איבנה והימרי
 ר
 ןיווָאנַאה והָאיעמריי

 ןקזסע1ג61 ,1616112ג

 0 עטר וו (טנשריעג) ןענעשרי
 ןטנשרַאיעג-ןענעשרַאי)
 = אי יא .ס (םיבושי) רעד ,בושי

 ןםיוואושיי-וועשייו

 ץס501681 |17261100016 (תובישי) יד ,הבישי

 060606זװצ: 1060011- ןסעווישעי-עווישעיו

51 1601 

 152:8/ ןעוסמ'פ חחזופ} ןעַײשעיו .ס והיעשי

 .ס איבנה היעשי

 ןיװָאנַאה עַײשעינ

 18:861 |ןחנחזע3 חםזװ6: ןלעָארסיײ) .ס לארשי

 54016 ס} 15ז061}

 סזיקגמ, 706080.

 םט+:סק26/ 2

 .ס (םימותי) רעד ,םותי
 ןםימיוסעי-םעסָאיו
 .ס (תומותי) יד ,המותי

 ןסעמיוסעי-עמיוסעינ

 סזיעתּהמ, /0זװ.



 גוגזוס 01 1616: גטזו. 20 םָאכ -= ּפ

 םמקז. 01 ךיא 1 =

 408 .ס (--) רעד ,סָאַאכ

 8//הסט8ה, תסושנותפוהמסותש וויב שטָאכ

 הב, תה |!0882ו6ז|} ןו"א ַאכ-ַאכ
 עגתס) 82ת8 .ס (סי) יד ,ערטסַאילַאכ

 {ס 628108: 10 8ע40} .וו (טּפַאכעג) ןּפַאכ

 {ס 502160

 ס(סז5, ס1001ת .ס (ן-) רעד ,רָאכ

 .ס (- ;סד) רעד ,רעטקַארַאכ

 10 6042:6161126 ןריזירעטקַארַאכ

 .וװ (טריזירעטקַארַאכ)
 .דַא שיטסירעטקַארַאכ

 תג316 גמסנמ'סעי 04 סןגסעינפה (ן-) רעד ,טסירָאּכ

 0110 1 .ס (ס-) יד ,עקטסירָאכ

 .ס (ס-) יד ,ץילאווכ
 8. 01 לָעֹו ךיא 1 הגוו לעוו'כ

 ןתססוופהת, 11006!טתו .ַמ !סע") רעד ,ןַאגילוכ

 .דַא ערטיכ

01124016 

0126 

 רדו8צ6

 51, סטתמומק

65 

 סוומג .ס עניכ
 0:4656:(4/ / / 41 .ס שיזעניכ

 (:1116 .דַא שיזעניכ

 60100656 |ןקססץ1!ס} .ס (רעזעניכ) רעד ,רעזעניכ

 10 יאונוקסע} וו (טעּפילכעג) ןעּפילב

 {0 ראמומס, 10 סעצ

 .דַא ענרַאמכ

 .ס (ס-) יד ,ץרַאמכ

 .דַא ענרומכ

 ס10טח+צ

1030 

 0100, 03616251; 82100ת

5116 

 ס136151עי .ס (-כ יד ,עימעכ

 1111 .ט (ס-) רעד ,רעקימעכ

 011611 הא שימע=

 סגזיסנ10108 .ס (--) יד ,עיגָאלָאנַארכ

 סהסעס 41 ,דַא שינָאלָאנָארכ

 01102111616, 5 .ס (סעד) יד ,קינָארכ

 .דַא שינָארכ

 ס רעד ,ןיירכ

 ס(ז'סס

1001856-20150 



 א
 תתזמס 04 1606 |סת|ַצ ?מ 045 הָאק -- =

 1ט71:611 םז6 5061166 זח 1160ז601

 זדעװָאק} .ס (--) רעד ,דוכּכ

 ןַײדעק|} .וודַא יַאדּכ

 .ס (םינהוּכ) רעד ,ןהוּכ

 ןםינַאהיוק-ןעהיוק|

 ןחסמס

 ירצסזיז גיי 6

 ןסע1651 |?0 64061601

/46660020 2 ;(110165 

 04 146 עלעלסמלר4

 51611811ג!: 6

 ש180

 ח (תוחוּכ) רעד ,חוּכ

 ןסעכיוק-ךעיוק}

 01421166, יע 5 ,ס (תוסוּכ) רעד ,סוּכ

 ןסעסױק-סָאק}
 8160110116 1101 -עסיוק} (תוסוּכ) יד ,הסוּכ
 4 81055 0} 6:/10/118צ,) 6 ןסעסיוק

 2810, 50166ז7 ןףעשיק|} .ס (--) רעד ,ףושיּכ

 11281012מ, 50206ע6ת רעד ,רעכַאמ-ףושיּכ

 .ס (סד)

 501662658; רואנ/סװ .ס (סד) יד ,ןירעכַאמ-ףושיּכ

 116 ןסעלַאק-עלַאקַ} .ס (תולּכ) יד ,הלּכ
 25 1008 5 ןןַאמז לָאק} .וודַא ןמז לּכ
 .ס (םילּכ) יד ,ילּכ

 (םילייק-עלייק
 .ט (םיללּכ) רעד ,ללּכ

 {םִילָאלקילַאלק}
 1601 16:0:6 |ןקזסעפז .ס (--) רעד ,ירדנ לּכ

 ןערדינ לֵאְקַו
1 1004 

 060012106ח: 4158 }

11). {,!1001 

 ז16;: עט 06

 סח 100 6ט60108 0} 1סחו

 ןאזקקווז 510ז1/08 1040

 11:0ז6----*011 עסט" }

 {ח0

6 

 1111 {פַאמיקנ .וודַא טעמּכ
 ?סתוומט211צ: ומ ע6812ע 0:606:: .ןודַא רדסּכ
 ןת 506665510ת ןרעדייסעקנ

 ןאו516 ןזננסמ1/ג 1 6101816 .ם רעד ,ולסּכ
 661616םז, 0ט-+-1 ןוועלסיק}

 ןסעַאק| .ס (--) רעד יסעַנ
 ןלפייק} .ס (--) רעד ,לפּכ
 זוט11121:641:0ת 18210 (סד) יד ,עלעבַאט-לפּכ
 רו (טלפּכעג) ןעלפּכ

 ןטלפייקעג-ןעלפייק}
 'יטקסס ---1098186- .9 (תורּפּכ) לד ,הרּפּכ

 ןנסח) זמ פעזח00116 71101 0 ןזסװֿפ}סז 006 5 11058 |1008160 0ז זסערָאּפַאק-ערָאּפַאק}
 טס}0ז6 10זו גא:קקשז): 210116116012 526- 3/ח8 10 106 1:0מ0זסנ ססז6זװסחק ןקסז}0זז164

 ז1866; +צ160ו/נז0

 התשסז רות

 דדווג1111162110ת

 ןס זמטוווק!צ

 ןגס ססעס14סמִ} 01 145 ןגָאלש תורפּכ
 1056 {/004 זח 060- ןרעשָאק} .דַא רשי

 60ז6107166 1011/1 1610150 76118:005 641610ז+

161651 

 {ס 10286 ' 050 וו (טרשּכעג) ןרשנ

 ןטרעשַאקעג-ןרעשַאקו

 480616:2:ת8:  ןװַאסק} .ס (--) רעד .בתֹּכ
4006 

 וד:1125 ןםיװָאסק} צ"מ .ס יד ,םיכתּכ



 ןדעמַאל} ?

 .ס (סד) יד ,עירָאטַארָאבַאל

 (ס-) רעד .ס ןכַאל

 תתתוס 01 1616: תטזו 0

 1גטסתת/סיִצ

102} 0} 04 

 1086 .ס (--) יד ,קינָאל

 1041 .דַא שינָאל

 000601110װװ, 51102110װ .ס (סד) יד ,ענַאל

 סע .ס (ס-) רעד ,רעגַאל

 וו (ןדַאלעג) ןדַאל

 .ס (ס-) רעד ,ןדָאל

 ןס 1020: ןס אט6 /6/ 608זו || (ןדָאלעג) ןדָאל

 .ס (ןע-) רעד ,יד ,גנוזָאל

 יו (ןזָאלעג ,טזָאלעג) ןזָאל
 ןעסאג 1086 |זװ 6 1/6616ז) .ם (ס-) יד ,ץעשוזָאל

 1סו10 .ס (סד) יד ,ָאטָאל

 .ס שיניײטַאל ,ןיײטַאל

 1 .דַא שינײטַאל
 ןע2101 .ס (סד) יד ,עמַאל

 ,(טעטַאלעג) ןעטַאל

 {ס 1תיוו6

 51ג01116

5108 

 {ס 161, 10 16496

 זהוות |1008-.}

 ןגומ |?/ח

 {ס ם2/ס8; 10 זסק2וו

 10 זוסת וו (טעװעטַאלעג) ןעוועטַאל

 ןעגל 6 0 (סק2 יד ,עקטַאל

 1016 .ס (סד) יד ,עירעטָאל
 1041 .דַא לַאיָאל

 ןסע8וו+ .ם (--) יד ,טײקלַאיָאל ,טעטילַאיָאל
 .ס (ן-) רעד ,טסילַאיָאל
 6 .ס (רעכעל) סָאד ,ךָאל

 וו (טכַאלעג) ןכַאל

 .דא ר"עמָאל

 .ס (סע-) רעד ,ןרעטמַאל

1073 41 

 1ס !הט8/

 ןגזוס, !זתוקוחש

 1ג01/סװװ

 161 תוס /5:08.} -- - ךימָאל

 16 ט5 ןקז} = = רימאק

 ןגזווק .ס (ן-) רעד ,ּפמָאל
 1008 .דַא גנַאל

 טסזגתא 1641005 קיליײװגנַאל

 3106 .דַא םַאזננַאל
 120; ס0וומֹוזִצ

 {ס 1204

 ס (רעדנעל) סָאד ,דנַאל

 וו (טעדנַאלעג) ןדנַאל

 (טייל-) רעד ,ןַאמסדנַאל

 .ס (ן-) יד ,טפַאשדנַאל

 00זג{זיִצ זוג

14046156206 

67 

16460106 

 1080; 2ט:06מ

 .ס (ס-) יד ,עּקנַאל

 .ט (ן-) יד ,טסַאל

 קמא .ס (ס-) יד ,עּפַאל
 סע יס ןד) יד ,ץַאל
 1068; סטח} .ס (ן-) רעד ,קָאל

 1 :ס (ן") רעד ,לַאקָאל
 10:41 .דַא לַאקָאל

 1016 .וװ (טריזילַאקָאל) ןריזילַאקָאל

 עט יה .ס (רעצעלפ) סָאד ,ץיַאלּפ
 16 .ס (0=) רעה ,שקָאל

 .ט (ס-) רעד ,רעב אל 1411
 ןגוטזס| סזסױשת .ס (ן-) רעד ,ץנַארקרעברָאל

 6011 .ס (סע-) רעד ,קעשַאל

 וססוו .ס (תונבל) יד ,הנבל

 ןסענָאװעל-ענָאװעל}

 8564 6גי ס+ וח= ס (סד) רעד ,רמועב ג"ל

 006" //001140+ זמ ססזח- ןרעמיוב גַאל}

 עמסזוסזסו/סװ ס} 1ס ן2סז 1606/06 זאקז18/ח8

 08610851 1/ס ןגסזוסװפ)

 ומ 511; 5116! טוו+ ןסעכַאהעל} .וודַא םיעכהל

 ?טמס121 |סעייוועל-עייוועל} .ס(תויוול) יד ,היוול

 ןע1ג61416: 1 .ס (סד) יד ,עשזול

 .ס (תוחול) רעד ,הול

 ןסעכול-ךעול}
 ןגע|ס18 /100מ 126 ט"מ .ס ,יד ןסעכול} ,תוהו

 160 (:סזוזװחװ1זוסחוא}

 1615 6216ת602/

 ןעע6 0 (06) רעד ביק

 .וו (טביולעג) ןביול

 .ס (זַײל) יד ,זיוק

 10 ןץני6

 1056 (1166. ק/.)

 10056: 5011 .דַא זיול

 40660ע0ות8 .פערפ טיול

 םנעז 06 םעד טױל .ּפערפ ןטיול
 0162: עטזס ,דא רעטיול

 וו (ןטכיולעג) ןטכַײל ,ןטכיוק
 .ס (ןע-) רעד ,ןיול

10 5006 

 יא2805: זסוו 6

 א (ןפָאלעג ןיב) ןּפיול
 זוגתמוופ .ס (ן-) יד ,שינעפיוק

 זוג סז .ס (ס-) רעד ,רעפיול

 {,6ט121װ2וװ ןןסָאיװעל} .ס (--) רעד התיהל



 המח יוקיל םלול
 סט.

 ןע!סצ |קס/מו 0ז0062/ .ס (םיבלול) רעד ;בלול

 14866/ 1011/0 116 8 ןםיווָאלול-וועלול}
(56701665 51:/1:1:08, 01 

 1 .ס (ןעד) יד ,גנול

 עמסטתוסמנג .ם (ןע-) יד ,גנודניצנָא-ןעגנול

 011661101: גמסעדצ; 1011צ .דַא קיטסול

 21 .ס (ן-) יד ,טפול

 וע .דַא קיטפול
 1616: עסצפסמ ײווט- (ן-) רעד ,שטנעמטפול

 סט! 2 6461101/6 0660221/0מ

 וס 2: 10 +60111216 || (טרעטפולעג) ןרעטפול

 םֹוי+ 11 .ס (--) יד ,טסָאּפטפול

 2ֹו= 6 .ס (ן-) רעד ,טָאלפטפול

 ןוגכ:געיק .ס ({-) רעד ,סוסקול

 וגו .דַא זעירוסקול

 {ס 1116! 8006 6211! ה"א !םייח

 81 ןםיאַאכעל}

 0011: ץטץקע=ז 00 (סק) יד ,עקלַאי ֹל

 ןס ף|גע; 10 5064: .|| (טעּפַאילעג) ןעּפַאיל

 ןוגנננוג11;! 6 .ס (--) רעד ,םערַאיל

 10 םס תסֹנֿפַצנ 10 6 ןעמעראיל
 1056 וו (טמערַאילעג)
 464; 10צ61צ! 0660 .דַא ביל

 זס 1146: 1ס 10י || (טַאהעג ביל) ןבָאה ביל

 ר יט (ןע") רעד .גנילביל
 1סצ617: 28166816; 22018216: .ךַא ךעלביל

 סע
 {ס 1066 וו (טבילעג) ןבי יל

 1066: 21166110ת .ס (סד) יד ,עביל

 קצ:ס(סעטוצ/ ע21םסע .ןדַא טשרעביל-רעביל

 111 (ן-) רעד ,לַארעביל
 10 6 .וו (ןגעלעג ןיב) ןגיל

 116: 04 (ס-) רעד ,ןגיל

 11 .ס (ס-) רעד ,רענניל

 5008 .ס (רעד) סָאד ,דיל
 עוקס 110 צז001/6|} .ס (סד) יד ,עקלויל

 זגזתונגמובת }66 .ס (סעד) רעד ,קַאוװטיל

 126/ג2תוהתו 1615 יד ;עקשטַאוװמיל

 יא סוג .ס (סד)

 126/גו12012 (רעניווטיל) רעד ,רעניווטיל

 12:תוג2מוהמ |/6ח8.} 31400ו50 ,ס שיווטיל

 6701601, 8קס/:סז0 טצ 10:ןע66חזםזו ,58

 1211ג42 0( יד ,עטיל

 רצזנ{סז;! 2/תסז .ס (ן-) רעד ,טַארעטיל

 11102116 .ס (ן-) יד ,רוטַארעטיל

 ןוזסעתזצ .דַא שירַארעטיל

 טו :ס (י) רעד ,ביי
 1105 .ס (ס-) יד ,עכיבייל

 עו;ג1ו164 111680. בייל

 תגזווס} 0686. לבייל

 עס .ס (רעד) סָאד ,בַײיל

 1ס ןגצ סו: 10 קטז, 10 || (טגיילעג) ןגייל
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 ןס 116 406 וו ךיז (טגיילעג) ןגייל
 540 6108 0 08) יח ,ךַײל

 סנוקוענ 14 .דַא קידייל

 1016 .ס (סז) רעד ,רעייגקידייל
 {ס 50/16ע רו (ןטילעג) ןדַײל

 ןט25510ת .מ (ן-) יד ,טּפַאשנדַײל

 ןץרל6 .דַא ךעלטּפַאשנדַײל

 סו. 04 ןיול -- {ס6 יד ,ןַײל

 ןעס0216: 5 צ"מ .ם יד ,טַײיל

 ז65ע016 .דַא שיטַײל

 1:6111611 11 .ס (ן-) רעד ,טנַאנעטייל
 146616װ .ס (ס-) רעד ,רעטייל
 685 1181 ןטכַיל

 1ו8נג6 2114064: 6 .דַא קיניזטכַײל
 {ע1צס1סוג5

 1שוג1גס6 .ס (סד) רעד ,םערוט-טכַײל

 10 5116 וו (ןטכיולעג) ןטכיול ,ןטכַײל
 620601651166; 118216+ .ס (סד) רעד ,רעטכַײל

 1166514661 .ס (רעד) סָאד ,ךעלַײל
 14 .ס (-ב סָאד ,םייל
 {0 ןטסעצסיא; 10 4 וו (ןעילעג) ןעַײל
 {0ס 40 וו (טנעיילעג) ןענעייל
 6446: 180081 .ם (רעכיבנעייל) סָאד ,ךובנעייל

 162646 |ןקסז5סחװ} (ס-) רעד ,רענעייל

 יי .ס (עסד) יד ,עצייל
 10 4סתצ וו (טנקיילעג) ןענעקייל
 1:8111: 6 (טכיל) טא ,טכיל

 וטתז: םתואמז .דַא קיטכיל

 ןווצ .ס (ס-) יד ,עיליל

 5וונ43 : 5166 10} .ס (םידומיל) רעד ,דומיל
 511/4:681; 165500 ןםידומיל- דעמיל

 1600 .ס (סד) יד ,ענעמיל

 1נ114, 50010108 .דַא דניל

 10 תועע 216 וו (טרעדנילעג) ןרעדניל
6 10 

 טו :ס (ס-) יד ,ץיניל
 10 1106; 10 6 וו (טריניל) ןריניל

 1641 .דַא קניל

 10 1ם6 1614, 4 ,וודַא סקניל

 11 .ס (י) יד ,טסיל
 זיק .ס (ן-) יד ,ּפיל
 561256 01 {מס פטג יױוקיִל) יד ,המח יוקיל

 ןסעמַאכ עקיל -- עמַאכ עקיל} .ס (תומח



 הבוט הנשל הנבל יוקיל
 2 מי איי == הי = יי = יי

 יד ,הנבל יוקיל 6611056 01 106 גססו
 ןס-,ענָאװעל עקיל} .ס תונבל --

 1:011611י .ס ({-) רעד ,רעּקיל

 1ץ11681 ןעסס1עצ .ס (== יד ,קיריל

 11 .דַא שיריל

 16 .ס (סד) יד ,עריל

 גת ןסמסצ ןדעװָאקעל} .וודַא דובּכל

 *ןגז066 ץסש' ן?/תזזזי ,יוָאו דעמַאל -- ויל

 5/6 151 0 יצ

 1466 טסצתוא |סחפ -ךעמַאל} קינווָאוװ-דמל

 ס0} 1/ס 16860600ז+ (סע-) רעד ,|קינווָאװ
 {(גזוצ 5: 171811160ו65 5010117 זמסח זח 60011

 8611674011סז }

 501ג018 {?ח ,16108/ .ם (םינדמל) רעד ,ןדמל

 ז6118101:5 1:167010476} ןםינָאדמַאל-ןדמַאל}

 ?סע ס421ז0ק16: 10 6 .ןודַא פשמל

 ןלשָאמעלַו
 1081 |0/ 2ז664| .0 (ךע-) סָאד ,לבץעל

 {וג16 סט דיצוב .דַא ךעלבעל

 146 .ס (ס-) סָאד ,ןבעל
 10 1176 וו (טבעלעג) ןבעל
 הז) םתסטמס; ֹטָצִנ 61056: .ףערפ ןבע ,ןבעל

1162 

 ּולמַצ 04 6 -סנבעל) רעד ,ןפוא-סנבעל

 ןםינַאפיוא-סנבעל-ןפיוא-סנבעל} .ס (םינפוא

 מסםמפ 01 1116 .ס (ןע-) סָאד ,לטימסנבעל

 אּמַצ 0+ 1116 .ס (ס-) רעד ,רענייטש-סנבעל
 ןגצס1צ: ןס11צ .דַא קידעבעל

 ןוטסת .ס (ס-) יד ,רעד ,רעבעל
 1080 .דַא שירַאדנעגעל

 1661 .ס (ס-) יד ,עדנעגעל
 1681116 .ס (סד) סָאד ,רעדעל

 10 41 וו (ןזעלעג) ןזעל

 1620ס |קסז80חװ|} .0 (ס--) רעד ,רעזעל

 8ותמֹומ. 01 ךָאל --- 6 (ךע-) סָאד ,לכעל

 ס8צנזצ) טס6 .ס (ךעד) סָאד ,לכעל

 עו. 0? ךָאל -- 06 רעכעל
 קסצ+סט5; {ט11| 01 .ךַא קירעכעל ,קידרעכעל

15 

 .דַא ךעלרעכעל
 יו (טרעכעלעג) ןרעכעל

 13410ש0ש9, 2161601005

 10 ןקסת4022164

 {ס עטמסה

 וס סזםצס, 10 ןספזמ .ו) (טצכעלעג) ןצכעל
 1616 .ט (סד) יד ,עדַאנַאמעל

 ןפנו :ס (ךעד) סָאד ,עלעמעל
 1001: 100066מ1 עסנפסמ: (ס-) רעד ,עקשעמעל

 זג2:ל6 ןץסעפסמ

 1604 .ס (ן-) רעד ,טרעּפמעל

 1681 ס (--) יד ,גנעל

 .וודַא סיוא-גנעל

 .דַא ךעלגנעל

8108, 6 

1008158;: 021008 

 1086 |ן60זמק.} .דַא רעגנעל

 עו. 0? ךנַאל -- 1406: ססוגמועָק רעדנעל

 5ססזג .ס (לפעל) רעד ,לפעל

 1251; 1102 .דַא טצץל

 ןוסוצ, 06{ 6 הודַא םנטצעל

 .ס (סע-) רעד ,שיקעל

 6816: 500086 6446 .ם (רע--) רעד ,ךעקעל

4001; 511101610 

 1606 5862/6/ .ס (-) רעד ,רָאטקעל
 16550; 1604ע6 .ס (ס-) יד ,עיצקעל

 םעקזסו06=  .ס (ךעי) רעד ,לגנייןרעל
 {ס ןס2זמ, 10 51ט07 .וו (טנרעלעג) ןענרעל
 {686תומ8 ט 00 יד ע על

 16860116/ (706056.) .ס (ס-) רעד ,רערעל

 ,עקרעהעל .,ןירערעל
 .ס (סד) יד

 וו (ןשָאלעג) ןשעל

 עגסווסע; ס411מ8ט15מ6ע .ַח (ס-) רעד ,רעשעל

 {ס+ 8עק62:2006 5206 |םענָאּפעל} .וודַא םינּפל

 )סע: ףסזוסח ןםיצייל-ץעל} .ס(םיצל) רעד ,ץל

 ןוװָארעל} .וודַא בורל

 1 6 .ס (תונושל) סָאד ,ןושל

 ןסעניושעל-ןשָאלו

 5180606/: 6611 1318 .ס (--) יד ,ערה ןושל

 ןערָאה ןשָאל}
 *'820/60 14080286, .ס (--) רעד ,שדוק ןושל

 1166 ןשעדיוק ןשָאלו

 הנשל) יד ,הבוט הנשל

 ןצגעקע 256 ןס- ,עװיוט ענָאשעל} .ס תובוט
 טז |8ז661:08 סו 1605/0 0:/1108ח6): 2080

 0:/1108ח6 ///סוש ע66/) 464

 ןס8000+ (}/סזװ.)

 ןס ס21102ט158

 גת געו 0,046

 8 4000 ץס2ע



 ןםעמו ) וםנמ6 04 16116/; תשצמ. 10
 תעטז. 1 ןעמ "מ

 006: ק60216: {ןגס} /:066160116 ץזסחװסשװ}

 .ס (ס) יד ,עיצַאזיליבָאמ

 וו (טריזיליבָאמ) ןריזיליבָאמ

 זווס211:22110ח

10 126 

 810111461 .ס (סד) רעד ,ןגָאמ

 1126 .מ (-) רעד ,טענגַאמ

 זוג 61151ו1 .ס (--) רעד ,םזיטענגַאמ

 10284261126 .|| (טריזיטענגַאמ) ןריזיטענגַאמ

 זוג 0 .דַא שיטענגַאמ

 זות0הזמ; 218. .ס (ןעד) יד ,םַאדַאמ

 .דַא שידָאמ

 .דַא ענדָאמ
 .ס (סד) יד עדָאמ
 .ס (ן-) רעד ,לעדָאמ

 .דַא ןרעדָאמ
 תהו (טלזָאמעג) ןעלזָאמ

 צ"מ .ס יד ,ןעלזָאמ

 .דַא טַאמ

}25110008416 ; 81311516 
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 {85װ!סמ,/ 6

111 

 דו10616עג

5 11276 10 

 עו

 6411205164; 166216: וזװָ;

 6116016-ענג6

 .ט (ן-) רעד ,וויטָאמ 1101196: {טמס
 ענג :31116115 .ס (--) יד ,קיטַאמעטַאמ

 עח 41116:11121161װ ,רעקיטַאמעטַאמ

 .ס ןרעקיטַאמעטַאמ| רעד

 דו 311611 .דַא שיטַאמעטַאמ

 דו ע1 .ס (ן-) רעד ,לַאירעטַאמ

 זו 2161121151װ .ס (--) רעד ,םזילַאירעטַאמ

 ענג 41641151 .ס (-) רעד ,טסילַאירעטַאמ

 תנגווסז; 51ג4; עט5 .ס (סד) יד ,ץירעטַאמ

 .דַא לעירעטַאמ

 וו (טרעטַאמעג) ןרעטַאמ
1141 

 {ס {0ז!טַתס}

 {ס 10זזמ6תו

 (טרעטַאמעג) ןרעטַאמ 6 10 :5006 10
 .וװ ךיז
 .ס (ן-) רעד ,סָארטַאמ

 .ס ((-) רעד ,ץַארטַאמ
 רזגצ .ס (--) רעד ,יַאמ

 מג )סענוצ .ס (ן-) יד ,טעטירָאיַאמ

 .ס (ן-) יד ,טעטסעץיַאמ

 ד/616066/; 10 10ת1064/ 4

 54110ש

115 

 זוות)681+צ

70 

 10 .דַא שיטעטסץיַאמ

 ןרעיײמ| .ס ריאמ

 .ס (7) רעד ,ךָאמ
 .ס (-) יד ,טכַאמ

 .וװ (טכַאמעג) ןכַאמ

 (טכַאמעג) ןכַאמ
 וה ךיז

 תזסחגנוזמסהת {ן0/ 165 רעד ,רענַאדעמכַאמ

 2105!סז0 761/810חװ} .ס (רענַאדעמכַאמ)

 ן;מ65 ( 0011121:664:0ח) .ודַא לָאמ

 םעגסס; 10/166. 616. ,ןודַא לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא

 ןןג15 116 .וודַא לָאמ סָאד

 ת2:תז; 813מ60 (2ז0/חװ) /151/ קסז50װ, .ן ,לָאמ

 5/08., ןקז08601 406 זחוקסז01106}

 850 סע .ס (סד) יד ,ענילַאמ

 ,טלָאמעג) ןלָאמ

 וו (ןלָאמעג

 .ס (ס-) רעד ,רעלָאמ
 .ס (סד) יד ,ץעּפלַאמ

 .ס ((-) רעד ,טַײצלָאמ

 .ס (סד) יד ,עמַאמ

 (--) סָאד ,ןושל-עמַאמ

 ןןשָאל-} .ס
 .ס (ן-) רעד ,טנעמָאמ

 .דַא לַאטנעמַאמ

 .ס (רענעמ) רעד ,ןַאמ

 הזסץצסז (זמסת'5 זוחזחס)

115 

 ןטסיצסז: 1018/

10 102826, 10 0 

 {0ס הגהקעסמ:; 10 41

 10 ץע21תֹו 10 4

 |8ז6:חװ}

2116 

 1וסתמ!סצ;: 26

141 

 גוותזוג, 111010617

 תו01/06+ 10ת8ט6

 זווסז6ת/

 זוסזמסתמ{הזצ

 עג; ((( 424

 עסעקע 6 .ס (ןעד) רעד ,ןָאמ

 גונסמ1/ג .ס (ד) רעד ,טַאנָאמ

 זוסמוה}+צ .דַא ךעלטַאנָאמ

 זו10111 .0 (-) רעד .,ךַאנָאמ

 זחסמס1086 .ט (ן-) רעד ,גָאלַאנַאמ

 זחסוװ251סזצ. ס0תצסתו ,ס (;-) רעד ,ריטסַאנָאמ

 גוסמסקס}צ .ס (סעי-) רעד ,לָאּפָאנָאמ

 זוסזסקס1126 ןריזילָאּפָאנָאמ

 וו (טריזילָאּפָאנָאמ)

 תוסתסמס6 .דַא שיטסילָאּפָאנָאמ

 תוס 2142 .ס (ן-) רעד ,ךרַאנָאמ

 תוס2תסוגצ .ס (סד) יד ,ץיכרַאנָאמ

 תוגת .ס (סד) יד ,עקשַאנָאמ



 רפומ ןענָאמ

 10 4ס:װ2ת6 /קסלחוס0! || (טנָאמעג) ןענָאמ
 0}/ 4601); {ס טצפס

 גווס25וזי6 .ס (ן-) יד ,סָאמ

 תוהיפ /0/ ק60ק16}: סעסױײ6 .ם (ן-) יד ,עסַאמ

 .ס (סד) יד ,עקסַאמ

 .ס (ן-) רעד ,בַאטשסָאמ

 .ס (סד) יד ,עּפאמ
 .ס (--) רעד ,םומיסקַאמ

 .ס (--) יד ,לַארָאמ
 .דַא שילַארָאמ

 .ס (ן-) רעד ,ץנַארַאמ
 .ס (סד) רעד ,ןגרָאמ

 .וודַא ןגרָאמ

 .ס (=) רעד ,דרָאמ

 וו (טעדרָאמעג) ןדרָאמ

 .ס (סד) יד ,עדרָאמ

 .ס (ס-) רעד ,רעריטרַאמ
 ;סָאד ,םוטרעריטראמ

 .ס (--) יד ,ַײרעריטרַאמ
 .ס (--) רעד ,ךרַאמ

 .ס (קרעמ) רעד ,קרַאמ

 .ס (ן-) רעד ,שרַאמ

 .וו (טרישרַאמ) ןרישרַאמ

 .ס (ןעד) יד ,ןישַאמ
 .ס (ן-) רעד ,טסינישאמ

 .ס (ןעד) יד ,לדנַאמ
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 תוסהפותומש 5164 }

0 :50216 

 תווגװכ

 דווג:61דוווגעוו

 דו101215, גונסז21ווצ

1021 

 0ז2086 |/זו/!}

 דדוסגיצג1וו8

 1{סנווסזיזיסרש

 עוווגת161

 10 תווטז0סע

 סתֹומי ןהיא

 דוחתזיזצ זי

 זווגזז 1610 תוג

 זהו; זמתזנתסוש

 זו

 זהותזיסג

 {ס זתוהתסה

 זתווס/1מ6

 תהו 1

4114 

 םוומֹוח. 06 ןָאמ -- .ס (ךעד) סָאד ,לדנַאמ

 צ"מ .ס יד ,ןעלדנַאמ
 .ס (ן-) רעד ,טנעמונָאמ
 .דַא לַאטנעמונָאמ
 .ס (ז-) רעד ,טּפירקסונַאמ
 .ס (ס-) רעד ,קיטנָאמ ,גַאטנָאמ
 .ס (ןע-) רעד ,לטנַאמ

 .ס (סד) רעד ,לובמ

 ןסלבַאמ-לבַאמו

 עסעעעץ441

1085 

 גווסתתוותנ61נ1

 זוסגגווזהסמ121

 תוהמוגפסתגקז

 תזסתסצ

 002! סלטט(ׂ,21

461086, 041 

 עסזפסג שגס סא: .ַמ (םיניבמ) רעד ,ןיבמ

 ןםיניוועמ-ןיוװיימו
 .ס (םידיגמ) רעד ,דינמ

 ןםידיגַאמ-דַיגַאמ}

 סט סע

 ןטפס200ע

 56011; זס *'800/ ס} .ם (תוליגמ) יד ,הליגמ

 ןסעליגעמ-עליגעמ|
 .ס (ס?*) רעד ,דוד ןנמ

 ןדיװָאד ןגָאמו

 1קפו/סז"; ןסתפ 5וסצצ

 צוה 01{ 0264

 ןייהצנ5'4 581614י1

 4ס56ע1, 161106זת655 .ס (תוירבדמ) רעד ,רבדמ

 ןסעירָאבדימ-רעבדימ}

 ס0וותֹוזִא , 1גת4 ,512/6 (תונידמ) יד ,הנידמ

 ןסענידעמ ,ענידעמ|

 .ס לארשי תנידמ
 ןלעָארסיי סַאנידעמ}

 868166, 8:846, 5486 ;(תוגרדמ) יד ,הנרדמ

 |סעגײרדַאמ-עגײרדַאמ} .ס

 ייי8/ 15 180 014 61- (-=) יד .,"הנּתשנ המ;,

 6006" |מ/:זח56 זװ 176 ן"טנַאטשינ ַאמ,} .ס

 110680600, טסםזמחזמפ 1/06 /סוצז 40:651/005)

512446 0} 1 

 "יתזסמסו" |ס/זסשזװס/- .ס (םילהומ) רעד ,להומ

 6180, ןק6ז8סת 0 |םִילַאהיומ-לעהיומ|

 ןסז}סזזוו8 סזזסזוזסזאזסו}

 זחנו60 .ס (-כ) יד ,קיזומ

 תווטפ61המ /קסז}סזזוז} (ן-) רעד ,טנַאקיזומ

 .דַא שילַאקיזומ

 רעד ,רעקיזומ
 .ט (רעקיזומ)
 .וװ (טזומעג) ןזומ

 וגו 1

 זוווג51ס14ז, גווט5ו!סזמגת

 זמט5/, 10 1466 {0

 עוווו6 יס (ס2) יד .עוװמ

 טזהומ .ס (תוחומ) רעד ,הומ

 ןסעכיומ-ךעיומו
 ןלכיומ} ןייז לחומ 10 {סז8ו6ס. 10 6666

 .וו (ןעוועג לחומ ןיב)

 0014 6 .ס (--) רעד ,טומ

 ס0י28860ט8 .דַא קיטומ

 דח1011161 :ש (ס27) יד .רעטומ

 גח011161241 סָאד ,דנַאלרעטומ

 .ס (רעדנעלרעטומ)
 .דַא ךעלרעטומ תו01116ת1צ

 עמסוגסז 10ת806. 07) יד ,ךַארּפש-רעטומ

 תה!ול6 !גתפו6

 10 1סזווגעס הו (טעשטומעג) ןעשטומ

 וס 6{504ז: 10 1סז+- ךיז (טעשטומעג) ןעשטומ
 {וג6 סח4

 .ס (ן-) יד ,דיױמ זו210, 8סט31
 וע .ס (זַײמ) יד ,זיומ
 תווסוגזג .ס (רעלַײמ) סָאד ,ליומ
 םוגנ10:מק .ס (ד רעד יה ,רעיומ

 .וװ (טרעיומעג) ןרעיומ {ס םטנ4

 .ס (ס-) רעד ,רערעיומ

 .ס (ס?ד) יד ,עימומ

 םוגמז .ס (סד) יד ,עמומ

 31/:0866; העי ןוצסוענ 5עתג8ז1עדַא רעטנומ

 וס עסץ166: 10 סת- || (טרעטנומעג) ןרעטנומ
 000486: 10 61166/ וטק

 .ס (-) רעד ,רעטסומ

 {רעסומ} .ס (--) רעד ,רפומ

 עזנס,1הץ6ז, תוהפסת

 גצווגזווזווצ

 5811, ןק2ו|סזת

 זיס



 רענלימ ןגָאז רסומ

 עמ סנ 06 ס (רעד) רעד ,דילנטימ 10 ןק!6204 //,;,81 ןרעסומ| ןגָאז רסומ
 לֶש60656483 .ס (סד) רעד ,ךָאװטימ 10 זס0ע0264, 10 ע6עק- וו (טגָאזעג רסומ)

 תוס8תפ .ס (ןעד) סָאד ,לטימ זיוזח8מ41

 .דַא ,עלע , תע6 דַא ר- ,עלעט- ,לטימ 566  ןגָאזרסומ .וו (טרסומעג) ןרסומ

 ת114616 5 .ס (--) רעד ,רעטלַאלטימ {טרעסומעג ,ןרעסומו
 .דַא עטלַא : 4 געק1 דַא ךעלרעטלַאלטימ תואמו 2166: {מס 145/ רעד ,בוט-םוי יאצומ

 00ת0225510ת, ֿפץנו- .ס (--) רעד ,דַײלמימ 687 01 ת 001/647 {װועטמָאי עצָאמ} .ס (--)

 81166 01 2:684 ןעצימ} .ס (סד) יד ,איצומ

 כד 0י) יד ,קימ ,קומ
 10 0 .וװ (טעקומעג) ןעקומ

 {ס8ז} {זוםתֹוו 6 {ןעריומ} .ס יד ,ארומ

 {ס0 {ס8ח} 10 26 1:1811- ארומ) ןבָאה ארומ

 0060; 10 86 64 (עריומ) .וװ (טַאהעג

 1 .ס (סד) יד ,עקשַארומ

 10 דוגוגזזנווגז 11 !טלמרומעג) ןעלמרומ

 2118 0 (תוחבזמ) רעד ,הבזמ

 ןסעכייבזימ-ךעייבזימ|

 י'צמס2ו1241ג" /0004161 .ם (תוזוזמ) יד ,הזוזמ

 ןקק08164 ס+װ( 6 ןסעזוזעמ-עזוזעמ|

 400ז ס} 8 ז61:8101:5 161015/ ןוסזוס}

 08511 .0 (םינמוזמ) רעד ,ןמוזמ

 {םינָאמוזעמ-ןעמוזעמ}

 046ז000;! 61 (םיקיזמ) רעד ,קיזמ

 ןםיקיזַאמ-קיזַאמ}
 1366 ןסעלָאזַאמ-לזַאמ} .ס (תולזמ) סָאד ,לזמ

 8006 ן{טסא! .ס (--) רעד ,בומ לזמ

 160ח087411:18110ח} ןווָאט לזַאמְו

 וו"א בוט לזמ
 0451 {ךערזימ} .ס (--) רעד ,חרזמ

 6851 ןקידכערזימ} .דַא קידחרזמ

 {8ומס 01 2:106 סז ס?(םינּתוחמ) רעד ,ןתוחמ

 ןעז'66עססתג ןםינָאטוכעמ-ןטוכעמ} .ס
 גוסומסז 04 2:146 ס+ (סד) יד ,עטסענתוחמ

 0:14068ע00ז {פ-,עטסענעטוכעמ} .ס

 םעהעסח םססא {ס{ זמפס:בירוזחמ) רעד ,רוזחמ

 110110295 {םיריוזכַאמ-רעזכַאמ} .ס

 4610801, ק16250:6 וו"א ןוא .ס (-ב) ַא ,היחמ

 ןעַײכעמ ַאו
 ססות .ס (תועבטמ) יד ,עבטמ

 |סעײבטַאמ-עײבטַאמָו

 ןבטס+; 1011: 6110 .ס (--) יד ,ימ

 813, זסמט1566 ןסעימ} .דַא סואימ

 1164, וטסגזיע 64 .דַא דימ

 {80406; 11:600655: .ס (--) יד ,טַייקדימ
685 

 ץסטז18651 500 .9 (סעד) רעד ,קיניזימ

 צ0ט30865/ 40208116ע .ס (ס-) יד ,עקניזימ

 ואוות; 21סמא רות .פערּפ טימ

 קּהומצ; קנוצ

 21601/סז2מ062מ0 2 ,םי רעשידנעללטימ

 ןסַאיו .ס (--) רעד
 .דַא קיסעמלמימ
 נג 5611001 /7016ז- .ס (ן-) יד ,לושלטימ

 ז661?םז+ 36/00/|}

1060100:6: ),6 

 םעט+. 06 םעד טימ ימומ 106 ןטימ

 11116616, 2111 .ס (ס*) רעד ,ןטימ
 811: 1021460 .ס (ךע-) סָאד-יד ,לדיימ
 קו. 01 ןיומ -- וסט6 .ס זַײמ

 16 .ס (-) רעד ,לַײמ
 ףוזמומ. 01 ליומ (ךעלעכלַײמ) סָאד ,לכלַײמ

 דווסוגז 1

 ע}. 0+ ליױמ -- חסטוג רעלַײמ
 זוָצ; זמותש .נָארפ ןַײמ

 סקומוסת 6 0ע2) יד .גנונַימ

 ןתומא ; 526 .וו (טניימעג) ןעניימ

 1185161 .ס (ס-) רעד ,רעטפַײמ

 ענג 51 616 סָאד ,קרעװרעטפַײמ

 .ס (קרעװרעטסַײמ)
 מס 1606056016 0/ ךיא| ףומ

 11 .ס (ד) יד ,לימ

 ד10111; 16 0 (() יח .בלימ

 זחס!! 62/6װ .דַא קו

 114 .דַא דלימ

 ס1זסוג111015101 .ס (תולימ) יד ,הלימ

 ןסעלימ-עלימ|
 1ח11110 .ס (ןעד) רעד ,ןָאילימ

 11111110116 .ס (-) רעד ,רענָאילימ

 1ו131112115ת1 .ס (-ב רעד ,םזירַאטילימ

 זתו .ס (=בכ) סָאד ,רעטילימ

 דדוג1112 .דַא שירעטילימ

 112 (סעיד) יד ,ץילימ

 .ס (סד) יד ,ץיצילימ

 1121 .ס (--) יד ,ךלימ

 1ו11;צ ; 01 1ח11/ .דַא קיכלימ

 413 5 .ס (--) סָאד ,סקיכלימ

 642וזָלזהגת, עמנ|אזוגװ .ס (---) רעד ,רעקיכלימ

 4וז0ומ. 0+ לימ תחוו| (ךע-) סָאד ,לכלימ

 1667 .ס (ךעד) סָאד ,לכלימ

 1116 .ש (סד) רעד ,רענלימ



 0 טליז יי 4444: רעקינַאכעמ ץלימ

 5166 0 הח) יד ,ץלימ

 עדנלדונסעיק .ס (--) יד ,קימימ

 םס004סת;! 21060) .ס (םינימ) רעד ,ןימ

55 

 תתווסצינזצ .ס (ןד) יד ,טעטירַאנימ

 1251 .דַא טפדנימ

 זמותסצו 3106 60 .דַא קירעי-רעדנימ

 דוונתחו6 .0 (6) יד .טונימ

 עדנלחוג5 .ס (-) רעד .,םונימ

 10 תסטנצס הו (טרעטנימעג) ןרעטנימ
 דוולמת!טניס .ס (ן-) יד ,רוטאינימ

 דוגמה וגנו1 .ס (--) רעד ,םומינימ

 1ו1101516 |100601060 רעד ,רעטסינימ

 0} 66010611 .ס (ןרָאטסינימ)

 1וו1ענ151ע7 .ס (ס"ד) סָאד ,םוירעטסינימ

 1004, 1מוסמת .ס (סד) יד ,ענימ

 זוולזמ 6121 .ס (ן") רעד ,לַארענימ

 25 .ס סימ

 11150156: 2406 :.ס ((-) רעד ,ךיורכסימ

 גוו116 .וו (טכיורבסימ) ןכיורבסימ

 1 4124:6, 1646 .ס (ן-) סָאד ,טסימ

 1ו11581011 .ס (סד) יד ,עיסימ

 זנו15510112 .ט (ן-) רעד ,רענָאיסימ

 חונפ510ג געי .דַא שירענָאיפימ

 215. .ט .סרמ==סעספימ

 {ס 1011; {0 112/46 תמ ןן ךיז (טימעג) ןעימ

011 644 

 זוו1511116462514041 ןייטשרַאפסימ

 וו (ןענַאטשרַאפסימ)
 זוופטנג60615124110108 =-שינעַײטשרַאפסימ

 .ס (ן-) יד ,שינעדנעטשראפפימ

 וו 06 .ס (ן-) רעד ,ּפָאקסָארקימ

 11116056046 .דַא שיּפָאקסָארקימ

 תוס |16601106 07 ךיא|} .ןָארּפ רימ

 יײס {1 .נָארּפ רימ

 העז- 04 ןלעוו רימ - ײפ פתּבוַו 621 ץ'רימ

 עננ1511-ע112511 .ס (--) רעד ,שַאמשימ

 10 תוֹוצ רו (טשימעג) ןשימ

 10 1110816: 10 תמֹוצ: וו ךיז (טשימעג) ןשימ

 10 1016:16ע6

 ק12816: 5 .ס (תוּכמ) יד ,הּכמ

 ןסעקַאמ-עקַאמו

 0066 .ס (םיפשכמ) רעד ,ףשכמ

 ןםיפשַאכעמ-ףעשַאכעמ)

 80166ע655: 2104 .ס (תופשכמ) יד ,הפשכמ
 ןסעפיישַאכעמ-עפיישַאכעמַו

 1 .ס (םיכאלמ) רעד ,ךאלמ

 {םיכָאלַאמ-ךעלַאמַו

 8861 01 8624 .ס (--) רעד ,תומה ךאלמ

 ןסעװָאמַאה ךעלַאמ}
 0141, 6 ,ס (תוכאלמ) יד ,הכאלמ

 ןסעכָאלמ-עכָאלמ|

 סזזסוגזו156 ןעלַאמ} (ןעוועג הלמ זיא) ןַײז הלמ

 12086014; 5126: .ם (תוכולמ) יד ,הכולמ

 סט סעינננסמ? ןסעכולעמ ,עכולעמו

 ואז .ס (תומחלמ) יד ,המחלמ

 ןסעמָאכלימ-עמָאכלימ}

 ןעווא ; תגהמ'5 תהתמס .ס (םיכלמ) ךלמ

 ןםיכָאלעמ-ךעליימ}
 4660; ראסזוהמ'פ תהוחס (תוּכלמ) יד הּכלמ

 ןסעקלַאמ-עקלַאמו
 10851810; 5866, (םירזממ) רעד ,רוממ

 616שסע 16110װ ןםיריײזמַאמ-רעזמַאמ|

 סט5/סזמ ; 651242115660 .ס (םיגהנמ) רעד ,גהנמ

 ןטע 6 ןםיגָאהנימ-געהנימ|

 עזיס22/1צ {םַאטסענימ} .וודַא םּתסה ןמ

 זחסתמסעתה |א6ע6װ .ס (תורונמ) יד ,הרונמ

 טזםװ66:/6 6006016 5110?|סעריונעמ-עריונעמ}

 811סש000 ןקעגץסעי .ס (תוחנמ) יד ,ההנמ

 ןס-,עכנימ|
 י'ןסת" /16װ זחסחי -ןעינימ} (םינינמ) רעד ,ןינמ
 {סווסזואצה }סז ןע:21:6 קזחלסז} ןםינָאינימ

 {ס 1ת{סצמו |0 50ז06- .וו (טרסמעג) ןרסמ

 0ז06) {0 500621 ןטרעסַאמעג-ןרעסַאמָו

 {ת?סזעוסז; 26וזגָיײז .ם (םירסומ) רעד ,רוסמ
 (םירסָאמ-רעסָאמָו
 עצסעהעג ,ןםַאטסימ} םּתסמ

 !עמָאטסימ| אמּתסמ
 {טצנ11וגע'6 .ס (--) סָאד ,לבעמ
 { גזע 4 .דֵא מרילבעמ

 וס {טזמואוו |6 /00י=| || !טרילבעמ) ןרילבעמ
 טססם16 .דַא ךעלנעמ

 ןטס551814 .ןודַא ךעלנעמ
 ן058121111+ 0 (-) יד ,םַײקכעלנעמ

 ןס עס 210666: זמצ  .וװ (טגעמעג) ןגעמ
 טו. 01 ןגָאמ --  (ךי) סָאד .ץלעגעמ

4602 516460 ;510102611 
 1116 .ס (ןעד) יד ,ןיצידעמ
 ג(ג01 .ס (סד) יד ,עדָאטעמ

 164 ס400+::21 .דַא שידָאטעמ
 ו1 .ס (ן-) רעד ,לַאטעמ

 11612!--, ,16ׂ ר .ענעלז ,ןלַאטעמ
 111616 .ס (סד) רעד ,רעטעמ

 גווס01ג11151װ .ס (ןעד) רעד ,םזינַאכעמ

 זו 06 .ס (ס-) רעד ,רעקינַאכעמ



 קט 0 אט טא איר קידהנושמ שינַאכעמ

 ד1166111 .דַא שינַאכעמ

 ןסיצס1/ט}; תתו8םוצ .דַא קיטכעמ

 {10וג .ס (-ב) סָאד ,לעמ

 1610 .ט (סד) יד ,ץידָאלעמ

 111610410 5 .רַא שידָאלעמ

 1ז06100121װ2 ;ס-) יד ,עמַארדָאלעמ

 עו161001216 .דַא שיטַאמַארדָאלעמ

 ד116121161101+ .ס (סד) יד ,עילָאכנַאלעמ

 תונס18מס1ג01 .דַא שילָאכנַאלעמ
 .ס (ןע-) יד ,גנודלעמ
 10 תתממסוו2 וו (ןדלָאמעג) ןדלעמ

 10 ץתסס}גוזו; 10 2681516ת

 {ס 20מס2/} .וו ךיז (ןדלָאמעג) ןדלעמ

 {ס 16815/6+; 10 ץע6560/ 11

 10 1014 רו (ןקלָאמעג) ןקלעמ

 סמס, עס0016: {גסצ /:046/016 .ןָארפ ןע

 קזסחסוגו|}

 016004616 2104266 םירפס רכימ עלעדנעמ

 940:ותמ |קשמ חחזוס 0/ ןםירָאפס רעכיומ}

 500!ס0: 3 00:/0 .40ז60101010:10/92 ס0חס ס0}

 106 }1000606ז8 0} זחס0סזװ 1164018/0 1116ז-

 חזווזס, 1}1836-1917

 םמעז 04 םירפס רכומ עלעדנעמ סיוממ
 זה ; !גוגווהמ 26ומ4 .0 (ן") רעד ,שטנעמ

 זחותמעומס, !גטנמגװווצ ס (--) יד ,טַײהשטנעמ

 .דַא ךעלשטנעמ

 תד1110ו11166 1

 ןגטזוגגצג ; !הטזמוס

 םנ25001106 |םתהצמ.|, תגהת|צ .דַא ךעלנעמ

 ןס1. ןַאמ זופ ; ןתו:ס34 רענעמ

 זתהמַוִצ ; תג25001ומ6:; תנ2מופוו .ךַא שירענעז

 10 זמסהפטע6 וו (ןטסָאמעג) ןטסעמ

 116 .ס (סד) סָאד ,רעפעמ

 ןע 0166 .ס (ס-) רעד ,רעלקע

 10 661616, 10 6 וו (טקעמעג) ןקעמ

 סת4560 .ס (ס-) רעד ,רעקעמ

 0414 .ס (ן-) רעד ,רעמ

 תווס'ס .וודַא רע
 ר !װערַײמ| .ס (--) רעד ,ברעמ
 ר/051סש .דַא קידברעמ

 עוחונע4166 .ס {ס-) רעד ,רעדרעמ
 גת )סעזצ .ס (ן-) יד ,טַײהרעמ
 110511צ .ןודַא סנטסרעמ

 151 .דַא עטפסרעמ

 ת1 ניס .ס (--) רעד ,ץרעמ

 קןוגז81 |זמחז.} :ס (ן-) יד ,לָאצרעמ
 ע1. קרַאמ -- תוהתאסו קרעמ

 עיסנווהת'6 .דַא קידריווקרעמ

 125 .ס (--) סָאד ,שעמ

 5וסזצ: 1816 סם (תוישעמ ,תושעמ) יד ,השע
 ןסעסַײמ-עסַײמ}

 801, 4664; סססטצע6ת060 (םישעמ) יד ,השץעמ

 ןםיסיימ-עסיימ}

 דא ר" ,ענעש- ,ןשעמ
 43 2404 2180; !יאסתוָי(ן-) רעד תץעל תעמ

 (סט+ !תסוגז5פ 01 1מס 487 ןסעל-סעמ} .ס

 ןז855,} 01 5

 464621; 8סיײו 1 .ס (תולּפמ) יד ,הלּפמ

 ןסעלָאּפַאמ-עלָאּפַאמ}

 1סזו12510ת6 .ס (תובצמ) יד ,הבצמ
 ןסעוװייצַאמ-עווייצַאמ}

 זו1312011 ,4 .ס (תוצמ) יד ,הצמ

 טז606 {סז 160550ט6ז} ןסעצַאמ-עצַאמָו

 ססצווצנ8ג 1161 , .ס (תווצמ) יד ,הווצמ

 4006 4 ןסעווצימ-עווצימ}
 281 .ס (תואיצמ) יד ,האיצמ

 ןסעיצעמ-עיצעמו

 ע8צעובח |םירצימ-ירצימ|} (םירצמ) רעד ,ירצמ

 יי ןםיַארצימ} .ס םירצמ
 {ס ר6160116 םינּפ לבקמ) ןַײז םינּפ לבקמ

 ן-- םענָאּפ לבַאקעמ} .וו (ןעוועג

 1615 1021 עתוגה .ס (תווקמ) יד ,הווקמ

 ןס- ,עווקימ}
 10 םסססזמס וזטס; 10 (ןרָאװעג) ןרעוו םיוקמ

 ןס 16211264; 10 עס 1318166 ןםעיוקעמ|} .וו

 ןס סתֹשָצָי 10 268:085 (ןעוועג---) ןַײז אנקמ

 ןענַאקעמו .וו
 10 6 .וו (ןעוועג---) ןַײז בירקמ

 ןווירקַאמ}
 ןזו::בזמ /וטסזחםז'8 חסזװ6/ ןםעירימ} .ס םירמ

 .ס (תואשמ) יד ,אשמ

 ןסעָאסַאמ ,סעסַאמ-עסַאמַו

 ןעשיומ} .ס השמ

 עטוגת464: 4

 1 ס51461ג: 5

 זוגת'5פ ת2זוס

 ''/זס50611 סט 1626ס/ .ס ונבר השמ
 ---סטע 10285/6ת |ןז6/6ז8 0 ןוניײבַאר עשיומ}

 210505 זזמ 176 1111 5

 682, 1ת5ג4מ6, 1020 ןעגושעמ|} .דַא עגושמ

 .דַא ר- ,ענעגושמ

 גתצּתתֹוזַע/ 28400655 .ַס (ן") סָאד ,תץעגושמ

 ןסעַאגושעמ}

 86 .ס (םידמושמ) רעד ,דמושמ

 ןמ 166 וטס סװ- |םידָאמושעמ-דעמושעמ|
 ע61660 10 6 6//:64ז601 ז618/0ח|

 .דַא ןענושעמ} הנושמ

 וןוגססז 512ת861+ ןקידענושעמ} קידהנושמ

 ,ודַא

166, 6 



 הישמ

 1551 .ס (םיחישמ) רעה ,הישמ

 170. 400:0164 סװ=} ןםיכישָאמ-ךעישָאמו

 (םיליּכשמ) רעד ,ליּכשמ
 {םיליקסַאמ-ליקסַאמ} .ס

 תונסט6ח1601}

 .ס (םילשמ) רעד ,לשמ
 !םילָאשעמ-לשָאמו

 .ס (תוינשמ) יד ,הנשמ

 ןסעיַאנשימ-ענשימו

 .ס (תוחּפשמ) יד ,החּפשמ
 ןסעכָאּפשימ-עכָאּפשימ|

"016 610118181611640** 

 {ץס1!סוט6ז ס} 6

 11082616 הלּכשה --

 סזװ16; 510116}

6 (,2016} 

 ייהזוצהמתה' |קחז}

 ס} 106 16!זװ04|

 {הזמו!צ

 הנּתמ 75

 ןגיצפט2{; 14086נװ6ת/ (םיטּפשמ) רעד ,טּפשמ

 {םיטָאּפשימ-טעּפשימ

 10 ן6 .וו (טּפשמעג) ןטּפשמ

 ןטעּפשימעג-ןטעּפשימו

 8641 .ט (םיתרשמ) רעד ,תרשמ

 ןםיסרָאשעמ-סערָאשעמ}

 סמעסתסת{ (םידגנתמ) רעד ,דגנתמ
 ןס} 05514/5:/0װ} ןםידגַאנסימ-דעגַאנסימ|

 814 ןעח65601 .ס (תונּתמ) יד ,הנּתמ

 ןסענָאטַאמ-ענָאטַאמָו



 תהתוס 04 1616: תטנמ. 0 ןוונ) 1

 1616 15 וויא אנ

 1416 .דא וויאַאנ

 מ216616 .ס (--) יד ,טייקוויאַאנ ,טעטיוויאַאנ

 וו (טגָאנעג)
 111 .ס (לגענ) רעד ,לגָאנ

 .ס (-ב) רעד ,רידַאנ

 ןו"א !רידַאנ

 .ס (ןעד) יד ,לדָאנ

 רעד ,םיובלדָאנ

 .ס (רעמייבלדָאנ)

 .ס (סד) יד ,עלעווָאנ
 (ן-) רעד א

 {0 קמה; 10 5064

118017 

 תסע6 ץסט 26; 1166 181

116 

 00001/6/ 1966 |}זז,

 קזמס 610. 11665}

6ׂ,ׁ10 , 5101 510 

 תסצ61151; 5011 5/סעצ

 ראי11 סי

 5010610108 תסשָנ 602086 (סד) יד ,ץניווָאנ

 {ס+ 4 602086 (עזַארפ) עניווַאנ ַא רַאפ ,8ַ ןיא

 .ס (ס-) רעד ,רעבמעווַאנ

 1056 .ס (רעזענ ,זענ) יד ,זָאנ

 14 סט ס1 26

 1115 .ס (סד) רעד ,ןרָאהזָאנ

 ןוג116 6116 .ס (ךע-) סָאד ,לכיטזָאנ

 141 .ס (רעכעלזָאנ) סָאד ,ךָאלזָאנ

 56 .ס (טענ) יד ,טָאנ

 112/ו1/62 01122616ע .ס (ן-) יד ,רוטַאנ

 יד ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 ;ס (ד)
 .דַא ךעלריטַאנ

 .ס (י) יד .ץיטָאנ

11211:2/!/ 6 

 1121ו121

6 11016:4 

 גזווסו 1

 .ס (רעכיב--) סָאד ,ךובציטָאנ

 םגנווח. 01 ךוב-ץיטָאנ ,לכיבציטָאנ

 .ס (ךעד) סָאד
 .וו (טריטָאנ) ןריטָאנ

110160004 

}0 6 

10 1021:6 5 

 .ס (ןטָאנ) יד ,עטָאנ 1016 |װעגע8.}
 2116ע: 2660ע141װ8 .פערפ ךָאנ

 עמסניס, 5111, ץ61 .ןודַא ךָאנ

 |5606ז0016 ןוזס}זא זוסחחוװ8 .פערפ יכָאנ

 6/16ז|}

 .ודַא לָאמ ַא ךָאנ 28210: 0166 11סזס

76 

 ס0011מ121|צ ;

+50666851061 

 {ס 1011ס6 (ןעגנַאגעגכָאנ ןיב) ןײגכָאנ

 10 82! |ס 164065/}ְ} ןבעגכָאנ

 .וו (ןבעגעגכָאנ)
 .דַא טכַאמעגכָאנ

 {ס 4

 811460121; 000016ע-

106 :4611 

 4146 006 ןוא .פערפ םץעד ךָאנ

 לקיטרַא רעטמיטשַאב
 התע:. 0+ םעד ךָאנ -- 240 6 ןכָאנ

 .ןודַא סָאוװ ךָאנ

 .ס (טכענ) יד ,טּכַאנ
 .ס (ן-) יד ,לַאניטכַאנ

 ןגָאיכָאנ

 .וו (טגָאיעגכָאנ)

 .דַא קיסעלכַאנ
 קה יח .טקיק ?יסעלכַאנ

 רו (טכַאמעגכָאנ) ןכַאמכָאנ

24 1014 490 { 

 אה! {סז: ששמצ

1181 

116 

 {0 6256, 10 ץנטע5164

 10 זוגמ 2116

1461 

6 21 

16 10 

601 10 

 גָאטימכָאנ ,קיטימכָאנ

 0 (ס1) רעה

 ,קיטימ ךָאנ

 .וודַא גָאטימ ךָאנ

 2116ע0000: גמ 6

21161000 

 ות {4ס 21/6:ת000

 10 10110א וו (טגלָאפעגכָאנ) ןגלָאּפכָאנ

 101109660 .ס (ס-) רעד ,רעגלָאפכָאנ

 גת .ס (ןעמענ) רעד ,ןעמַאנ
 טי .דַא סַאנ

 .ס (--) רעד ,סָאנ

 .דַא טנעץָאנ

 ס (--) רעד ,טפַאנ

6626 

1164: 6 

 1:61056116: ןנ61101סוגזװ,

142 

 2461: תנממ6 ס (ןעד) רעד 2 סג

 11 .דַא לאנַא א

 1121101121151 .ס (--) רעד 2

 ז1411022111+צ יח (ן7) יד ,טעטילַאנָאיצ א

 ת441101121151 .ס (ן-) רעד ,טסילַאנָאיצַאנ

 16 .דַא שיטסילאנָאיצַאנ

 44 .ס (ס-) רעד ,יצַאנ
 :1482 .ס (--) רעד ,םזיצַאנ



 ןסינ עיצַאנ
ערע א 8 ראה

 = יי יהא יי יי 

 גנ81101 .ס (ס-) יד ,ץיצַאנ

 תהקס; 2664 (סד) רעד ,ןקַאנ

 1121:60,8 6 .דַא טעקַאנ

 1001 .ח (םינָארַאנ) רעד ,רַאנ

 סתוצ; עו וו"ב רָאנ

 עונ1ע1ס1015 .דַא קיטפַאהרַאנ

 סי ג .ס (--) יד ,טרַאנ

 ?סס1180 .דַא שירַאנ

 10011500655, {ס}וד .ס (ן-) יד ,טַײקשירַאנ

 גוסזיצמ2| .דַא לַאמרָאנ

 1ס 1001; 10 64666160 וו (טרַאנעג) ןרַאנ

 ןס 621 624ת0צ, 55 .וו (טשַאנעג) ןשַאנ

 ןסץפ0ת ר110 1125 2 .ס (ס-) רעד ,רעשַאנ
 5ו0661-1001

 ןעיסע';1 .ס (םיאיבנ) רעד ,איבנ

 {םיאיווענ-יווָאנ)

 ןטזסע1461688 ; .ס (תואיבנ) יד ,האיבנ

 עזסממססע ןס- ,עיווענו

 ןעצסע{גססצ ןסעיווענ} .ס (ן-) יד ,תואיבנ

 עס הכוס .דַא ןשיאיווענ| שיאיבנ
 ו/ס21113/ זוגת .ס (םידיגנ) רעד ,דיננ

 {םידיגענ-דיגָאנ)

 יא62/והצ אסנובמ (סד) יד ,עטתידיגנ ,תידיגנ

 ןסידיגענ|
 ו/ס21ו/וצ; 1160 ןשידיגענ} .דַא שידיגנ

 .ס (תובדנ) יד ,הבדנ

 םסײז} !םינַאדַאנ"ןדַאנ| .ט (םינדנ) רעד ,ןדנ
 צסא {םירָאדענ-רעדיײנ} .ס (םירדנ) רעד ,רדנ
 ר/61/: תסוש וויא ונ

 .ס (סע-) רעד ,קינדונ

 8!ז05 |ס//חזווצ}

 עסע6 (100056.)

 ןטסזזוװפ זוסװ|}

 ןעסזזװ גטסזוסוו|} .ס (סד) יד ,עצינדונ

 עסזומפ: תהטפסהוותש .דַא ענדונ

 עגוטעו1106י .ס (ד רעד ,רעמונ

 10 תוגצמסז: 10 1024 ןרירעמונ

 רא1וה ת זגטזמתסז וו (טרירעמונ)

 עגווז .ס (סינ) יד ,םונ

 1166600, ןסצסעוצ .ס ()) יד טוב
 10666582ע .דַא קיטיינ ,קיטיונ

 תפסספֿוש .ם (ן-) יד ,טייקיטיינ ,טייקיטיונ
 {ס 6010261 ןן (טיינעג) ןטיינ ,(טיונעג) ןטיונ

 .ס (ן-) רעד ,לונ
 5 יש () קעז ןונ
 11561 1 .דַא ךעלצונ ,קיצונ

 1658 0 (=+ יד ,טייקכעלצונ

 156 .ס (ןצונ) רעד ,ןצונ

 ;0 טיס .וװ (טצונעג) ןצונ
 1ווג6165 .ס (-) רעד ,םואעלקונ

 גווג6161י .דַא רַאעלקונ

 וס 1696086 .וװ ךיז (ןעועג םקונ) ןַײז םקונ

 ןםעקיונ}

 00115012110 } .ס (תומחנ) יד ,המחנ

 ןס- ,עמָאכענ)

 .ס (--) רעד ,תחנ

 ר/סזוגמ'5 ווהנוס

 0611, ןע1625שע6

 1ס} 60110ז6װ1

 זגסוססצ; ןטמס: סתהתו .ט (םינוגינ) רעד ,ןונינ

 ןןגינ)

 !סיא .דַא קירעדינ

 2256, זוסהמ, ל6 .דַא קיטכערטרעדינ

 תתסו .ןודַא ,טינ

 טשינ

 תסו 11סעס, 20560/; 1616 1+ ת0| .דַא ,ָאטינ

 ָאטשינ

 116 .חַא שה

 1ס1102110ו1 .ס (ןעד) יד ,גנוגיינ

 {ןס עס; 10 1061ומ5, || ךיז (טגיינעג) ןגיינ

 ןס עס {גצסז2ע1} 4

 סוגע10ט5 .דַא קירענַײנ

 5615 ,(ס-) יד ,ןירָאטיײנ

 .ש (ס-) יד ,עקרעטיינ

 {ס ססנװקס1/ 1וס 6 .ה (טיינעג) ןטיינ

 (טיונעג) ןטיונ

 עסט1(4 .דַא לַארטיײנ

 10 סו 6 ןריזילַארטיײינ

 .וו (טריזילַארטיינ)

 תתסוג1י21/1+ .ט (-כ) יד .טעטילַאדטיײנ

 ןאסי6 עסתע ((-) סָאד ,רָאי-ַײנ

 חס .וודַא ןיינ

 וחס והיא ןוטנ

 תומווה |77061זסװ1 .ס (ךעד) סָאד ,לטנַײנ

 תמזג .דַא רעט- ,עמ- ,טנַײנ

 תומסוצ ןויצ קיצנַײנ

 עו11611611ג .דַא ר" ,עטסקיצנַײנ

 תנמסווסזג ץק2ז6 .ס (ךעד) סָאד ,לטסקיצנַיינ

 {/זמסז?סח}

 ע111161661 ןה"צ ןצנַײנ

 תגומ16611ו .דַא ר- ,עטנצנַײנ

 תנמ166111/ג |/7661:00 ם (ךעד) סָאד ,לטנצנַײנ

 {ס 566 וו (טיינעג) ןעיינ

 1168 .ס (?) יד ,סעַײנ

 80עסז; {25װתק .דַא רעטכינ

 עו. 0+ םונ תטז .ס סינ

 1158 |ןזמסחז/ זמ {װ6ס .ס (--) רעד ,ןסינ

 ,/61018/1 6616061ז, 110ז60/-,4קז1|}

 10 6 .וו (ןסָאנעג) ןסינ



 אישנ ןוחצינ
 יישר רייע ==

 צ161סז9 !זגטזועה ס (תונוחצינ) רעד ,ןוהצינ

 ןסעניוכצינ-ןכָאצינ}

 1 .ס (סד) רעד ,לקי

 61 .דַא ר- ,ענלקינ

 1:14716 ;0 (05) יד .ריג

 תסז .ודַא טינ ,טשינ
 תסז 11סע6נ 1סע6 5 .ןודַא ָאטינ ,ָאטשינ

1101: 1 

 1105181111162011; ולעס(,(5 .דַא קיטשינ

 ןעז61װ+ 2000: 6 ,עשַאקשינ

 .ודַא קידעשַָאקשינ

 01585ו/מש ןר ,ע- ,סעמינ| .זַא סאמנ

 1116 ןםיסינ-סענו .ס (םיסנ) רעד ,סנ

 {61121101 .ס (תונויסנ) רעד ,ןויסנ

 ןסעניויסינ-ןעיָאסינ}

 וז 1פ 2 ץווָצ! 16 1צ ג 5ת2זמס! ןן"ִק !ךעכענ

 026 2 קווְצ! יא22/ 2 5021!

 םססע {תותפ .ט (ךעד) סָאד ,לכעבענ
 |ןק 161/61666 10 6 קסזפסח|}

 116821166 .דַא וויטַאגענ

 6841166 .ס ((-) רעד ,וויטַאגענ

 עו. 01 לגָאנ -- 081 .ס לנענ

 אסאזס ס (0 0 רעד רענע
 ע1. 04 ןַאנ 6 .ס רעזענ ,זענ

 טו =! ןאנ === = (הע )סָאז וע
 ץ1. 01 טָאנ -- 5620 .ס טענ

 11 .דַא םענ

 ץ1/ 01 טכַאנ -- ושמו .ס טכענ
 {ס 5עסנסח 1116 תנפוו ןקיטכענ

 וו (טקיטכענעג)

 6516 .וודַא ןטכענ

 1161 .וודַא 6: .דַא ךעלמענ

 עו 04 ןעמָאנ -- זהתוס .ס ןעמע

 {ס 6 רו (ןעמונעג) ןעמענ

 114 .ס (-) יד ,טפענ

 .דַא ר- ,עערעטנעע

 טנעָאנ םסהצ

 .דַא ר- ,עטסטנעענ

 טנעַָאנ הסהת

 ססזמװקסע21166 4

 8טקס2124/166 0{

 08, 1נואז .ס (ןעד) רעד ,לּפענ

 גונאול 1088 .דַא קידלּפענ
 061: רצ6/תסֿפצ; 201015/0װ06 .ס (ד) יד ,ץע

 66 .ס (-) רעד ,וורענ

 זנסעיטס5 .דַא עוו וענ

 דגסתט05 יד ,טעטיזעוורענ

 (--) יד ,טייקשיאעוורענ

 ערוג{11110 .ס (--) יד ,גנורענ

 שא 61-518:1 .ס (תודוקנ) יד ,הדוקנ

 ןסעדוקענ-עדוקענ}

 תֹודּוקנ

 (רעװַאכ) רבַח ַא -- {ךעסַאּפ) חּתַּפ

 (םעלָאכ) םֹולָה + ָא -- {ץעמָאקנ ץמק *

 (עווצימ) הוצִמ 2 - וקיריכו קיריה .

 (רעטסע) רָּתסֶא - ע - {לגעס} לונס +
 (רערייכ) רדֲח יי-- {יירייצ| יריא ''

 (עריוט) הרוּת | - {םעליוב} םלוה !

 1666ת862 +6ת864466 סם (תומקנ) יד ,המקנ

 !סעמָאקענ-עמָאקענ)

 5001 .ס (תומשנ) יד ,המשנ

 ןסעמָאשענ-עמָאשענו

 2:65106ת1 01 15:251: 0 (םיאישנ)רעד ,אישנ

 ןקע166,3 64 {םיאיסנ-יסָאנ)



 ותנמס 01 16116:: תטזו. 0 {ךעמַאס} ס

 העמז+ 1 סע - א "ם

 סי .ט (רעדעס) רעד ,דָאס

 002 .ט (ס-) יד ,עדָאּפ

 ֿפסטזוג (--) יד ,טוַאס

 סיא1 .ס (סד) יד ,ץווָאּפ

 506161 טתנסװ | (---) רעד ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס

 5001 .ס (--) יד ,עשזַאס

 11 .דא שיריטַאּפ

 ט16 .ס (סד) יד ,עריטַאס
 המתז 0{ ןיא סע 115 זיא'ס

 1 (ץסש, 616.) הנה ,םיא ,ריד) רימ זיא'פס --

 (םז6) 4614ס/ רעפעכב (.װ .ַא .א ,רַיא

 1 (ץסו, 616.) בג ,םיא ,ריד) רימ זיא'ס --

 (6ז6) י1 טוג (.וװ .ַא .א ,ריא

 1 (ץסוש, 616.) ּבזמ .םיא ,ריד) רימ זיא'ק --

 (4ז6) 01 סייה (.וװ .ַא .א ,ריא

 1 (ץסש, 616.) חג ,םיא ,ריד) רימ זיא'ק ---

 םערַאוו (.וװ .זַא .א ,ריא
 1 (ץסש; 616.) זו ,םיִא ,ריד) רימ זיאיפ --

 (םז6) 6 קירעיורט (.וװ .ַא .א ,הֵיא
 1 (ץסש, 416.) נג ,םיא ,ריד) רימ זיא'פ --

 (םזס) םּהָצ ךעליירפ (.וװ .ַא .א ,רַיא

 1 (?סש;, 616.) זו ,םיא ,ריד) רימ זיא'ס --

 רעירע (וװ .א .א היא
 1 (ץסש, 616.) גזח ,םיא ,ריד) רימ זיא'ס ---

 (ם/6) 4 טלַאק (.וװ .ַא .א ,ריא

 1 (ץסע, 616.) 1641 .םיא ,ריד) רימ זיא'ס --

 1261 טכעלש (.וװ .ַא .א ,ריא

 (םזס) ראגזזוו

 (םז6) רצסע86

 5400 .ס (==) רעד ,ןירַאכאפ

 501016 .ס (ן-) רעד ,טַאדלָאפ

 5116 .ס ((-) רעד ,טולַאס
 10 5216 וו (טריטולַאס) ןריטולאפ
 0114 .דַא דילָאּפ
 0116 ס (--) יד ,טיײקדילַאפ
 5011 טעטירַאדילָאס

 .ס (--) יד ,טײקשירַאדילַאפ

 .ודַא עמַאס

 .ס (--) רעד ,טעמַאפ

 ץסזצ;: ןט81

6171 

79 

 ץ6166/ץ: 01 6161 ,דָא ךד ,ענעט- ,ןטעמַאפ

 581112ע .דַא שירַאטינַאס ,רַאטינַאס

 581!גזווזוו .ס (סד) רעד ,םוירַאטינַאק

 521161101 .ס (סד) יד ,ץיצקנַאס

 ןע16 6 .ס (סד) יד ,ענסָאס

 01 .ס (סד) יד ,ץּפָאס
 041 .דַא לַאיצָאס

 50618126 .װ (טריזילַאיצָאס) ןריזילַאיצָאס
 50612115 .ס עי רעד ,םזילַאיצַאק

 4181 (-) רעד ,טסיל איצַאס

 50012115/ (/600.) סם 2 )יד עק טסיל ַאיצַאס

 50:110 .דַא שיטסיל ַאיצַאס

 העעז. 01 ַא רַאפ סָאװ ַארַאס

 רא1121 1100; 6116

 501, 4 .ס (-) רעד ,טרָאס

 25501 וי {טריטרַאס) ןריטרָאס

 5416 פ (--) רעד ,םזַאקרַאס

 6110 .דַא שיטסַאקרַאפ

 סנגט1זיסנגדוו61ג1 , .0 (תוביבס) יד ,הביבּק

 פטזעיסוגת6111145: ט161ע11צ ןסעוויווס-עזויווס }

 5064010 |פ?ח}141 6114 .ס (--) רעד ,םודס

 ?זו 12:018} |םָאדס|

 .6 (םירדס) רעד ,רדס

 5646 |66ז6זװסװַצ סח 106 |םירָאדס-רעדייס}
 7181 ןוטס 00181118 0} ?580ט6ז}

 תפעז 01{ לכה ךס

111 

 01600ז, הוצתוו20106ח0/}

 ֿפנ 1 היפ

 .ס (ן-) רעד 2

 860ע61, גוצפ!סעק .ס (תודופ) רעד

 א
 10 5ו61511; 10 ילע.מ6 ןעשטסיווס

 .וו (טעשטסיווסעג)

 המע- 06 טעװ סע ג(1 טעוו'ּס

 א .ס (םירחוס) רעד ,רהוס
 |םירכָאס-רעכיוס|}

 {סתו, טססזװ, 1886ש- .ס (תוּכוס) יד ,הּכוס

 ת26016 |?ז 10/110/: 761:2105 ןסעקוס-עקוסנ

 /ס108 601 (ז?חפ 106 1:01:08+ ס} 05:/:/:551)

 י'5ט88057 |,610:5/ .ס (--) רעד ,תוּכוס

 0116 ס} 8/6'1ח1166165}



 הדועס עכָאטַאמוס

 51 וו זדנ61 זי .ס עירטעמיס 00מ/ט510װ; טקע08+ .0 {סד) יד ,עכָאטַאמוס

 5 וגנו16114641 .דַא שירטעמיס טיר .ס (ס") יד ,עמוס
 ֿפָצ זחץקס51וגתוג .ס (סד-) רעד ,םויזָאּפמיס 604, 60061051011 ןףָאס} .ס (--) רעד ,ףוס

 ֿפץצזמק21:26 || (טריזיטַאּפמיס) ןריזיטַאּפמיס 1128 .ס (ן-) רעד ,טיפוס

 ענוה .ס (ס-) יד ,עיטַאּפמיס 50ע1ע6 |0} 8008 ם (םירפוס) רעד ,רפוס
 צצצנגק21116110, 811/4601176 .דא שיטַאּפמיס 0/ {הס 10ז0/) ןםירפָאס-רעפיוס}

 5 זוגנ1ס עב .ס (ןעד) רעד ,םָאטּפמיס נג 61011:4116864 .ס (תורוחס) יד ,הרוחס
 פצזמץנ1ס01112110 .דַא שיטַאמָאטּפמיס 800415, ר(8 ןסעריוכס-עריוכס}

 5 גווק!גסמ .ס (סד) יד ,עינָאּפמיס {1ססא) 4 .ס (סד) יד ,עדַאטס
 5 זוגעגס6 .דַא שִינַאפמיכ 1 .דַא שיטסיטַאטפ
 5028086 .ס (סד) יד ,ץגָאגַאניס ט8 .ס (סעד) יד ,קיטסיטמַאטס

 אסלא .ס (ןעד) רעד ,םינָאניס ס8106016ע .ס (ס-) רעד ,רעילָאטס
 פ7ז1ג+ (--) רעד ,סיסקַאטניס ,סקַאטניס 518/10ת .ס (סד) יד ,עיצַאטס ,עיצנַאטס

 5511 .ש (סע- :ןע-) יד ,םעטסיס 5111 .ס (ן-) רעד ,טנעדוטס

 6 ןריזיטַאמעטסיס 51110601 /סזח. .ס (ס-) יד ,ןיטנעדוטס

 (טריזיטַאמעטסיס) (ס-) יד ,עקטנעדוטס
 ר .דַא שיטַאמעטסיס םעט+.0? ?שטייט רעד זיא סָאװ :שטייט'ס
 זוגתצ ; תונונסג ןדַאס} .וודַא ךס ַא -- ךפ יאגהז 4065 16 זמסהמ? תסיא 15 11 7

 נו, 0121 .ס (ןעד) רעד ,לּכה ךס סיי סהת עא 40 1126 50: 0!
 ןלקַאכַאס} ןטסיצ ר 1

 א .ס (--) רעד ,ףכס 31916 |זמ םזז 1:16ז01416) .ס (ן") רעד ,ליטס

 146 50 {ךַאכסו 2 א .ס (--) יד ,ץיּפַארגָאנעטס
 02086ז, 11 .מ (תונּכסְו יד ,הנּכס ןס ראתנ16 וװמ 41 ןריּפַארגָאנעטס

 ןסענָאקַאס-ענָאקַאס} עא א
 2 א .דַא קידהנּכס עד .ס (סי) יד , ;עקטסיפאר נא עיפ

 ןקידענָאקַאס} 5100 6 .דַא שיּפַארנָאנעטס

 6278 60ו15, ןנס1110ו5 .דַא קידתונּכס א ס (סע*) רעד ,ּפעטס
 {קידסענָאקַאס} 10 10ז:6216ת; 10 902ע0 ןעשארטפ

 9146 דַא שיװַאלס 0 .וו (טעשַארטסעג)
 סו צימ .ס יד ,ןווַאלס טוחותַש /9/ ם ט0/4) .ט (ס-) יד ,ענורטס

 ק001160112! קתהץסעפ צ"מ .ס יד ,תוחילס א .ס (ס-) רעד ,קַײרטס

 |ן96/06 1608// 1105/0006 6006/ 0611066װ {0ס 6 הו (טקַײרטסעג) ןקַײרטס

 208/0 0:/1105ח6 006 }{סזו !/קקװז} 5911: .ס (סד) רעד ,רעקַײרטס

 .פ (תוביס) יד ,הביס

 ןסעביס-עביס}
 5181 .ס (ן-) רעד ,לַאנגיס

 .ס (םירודיס) רעד ,רודיס

 ןםירודיס-רעדיס}

 .ס (--) רעד ,ןוויס

 ,ןסוטז8מ 6616060ז, 116צ-ןאװ=}

 ןג5 וו; ןחַײפ

 .ודַא ַײס יוװ ַײס

0256; 06488500 

 ןקתהָצסת 2001

 5ו6הת |70001/ זװ

 תחצשגצ; 2תָצגסא ;

 ומ תתמִצ 6760/

 8 נו 1 .ס ((-) רעד ,לָאבמיפ

 פעמ20126 .ן| (טריזילָאבמיס) ןריזילָאבמיס

 .דַא שילָאבמיס

 5:טת} זמהתע ; .ס (םינמיס) רעד ,ןמיס

 1001621100 ןםינָאמיס-ןעמיס}

 ֿפָעגג10116, פענע 1

 0150 ןםימַאס-םַאס} .ס (םימס) רעד ,םס
 137 .ס (=כ יד ,עלָאמס
 5גזחמטגוץסמ" .ס (--) רעד ,ןויטבמס

 |1686ח6םז+ ז/טסז, 6/4::/10 זזעיטַאבמַאסְן

 56מקס7|8660 1/וזסו08 810068 סת 1066/ 58

 םח4/ 6818 סװ 50006//, 80:0ז08:/60 106 םחק-

 קזס06/ 10 106 1686ח60םזצ 1006 0} 176 16ח

 1,051 17:068 ס} 15ז06/}

 .ס (--) יד עא

 10 ץסופסמ ןטמַאסעג- ןעמַאס} .וו (טמסעג) ןעמ

 5861 |/::40265/ .ס (--) רעד א

 859/661 סזס2זה

 101018/1 17:0400! 4 0 זןירדעהנַאס}

 4006 0} 1016 2046 16ז0016 זח 1670:50!סזװ|}

 ע1ס0+ דָאס -- 0 רעדעס

 681, !ט2גן 1 .ס (תודועס) יד ,הדועס

 ןסעדוס-עדוסו



 רַאנימעס

 פסח ג+צ .ס רַאנימעפ

 16 .ט (ן-) רעד ,טאנעּפ

 500410ת .ס (ן-) רעד ,רָאטַאנעס

 הי .ס (ן") רעד ,טנעס
 .ס (ס7) יד ,עיפעפ

 .ס (ס-) רעד ,רעבמעטפעפ
 5600060 1201 0} 1/06; .ם (סד) יד ,עדנוקעּפ

 565510נ1

5666 

 566110 .ס (ס) יד ,עיצקע

 2061 .ס (ן-) רעד ,טערקעפ

 5600612ת6 .ס (ן-) רעד ,ראטערקע

 פ6סע6ו8זִי /6װװ. .ס (ס-) יד ,עשרַאטערקעפ

 215 .ס (סד) יד ,עירעפ

 א :ס (ן") רעד ,ּפרעס
 581 .ס (ן") רעד ,טסילַאיצעּפס

 51 .דַא לעיצעּפס

 5266111410 ,טנַאלוקעּפש ,טנַאלוקעּפס

 .ס (ן") רעד
 5966012110וװ .ס (ס-) יד ,עיצַאלוקעּפס

 5606 ,ןרילוקעּפש ,ןרילוקעּפס

 וו (טרילוקעּפש-טרילוקעּפס)

 םַּתפ |8

 50661861/ .דַא רעלוקַאטקעּפּס

 .ס (ןע-) רעד ,לקַאטקעּפכ
 טסטװז ןסעקייפס-קעפָאס).ס (תוקפס) רעד ,קפס
 טססא |םירָאפס-רעפייס} .ס (םירפס) סָאד ,רפכ
 56/011 04 1תס 1018 רפס) יד ,הרוּת רפס

 ןסעריוט רעפייס -- עריוט רעפייס} .ס (תורוּת

 56/02:016 /5ק00156/ (םידרפס) רעד ,ידרפק

 0060 ?'(,6 {םידרַאפס:-ידרַאפס} .ס

 ,/6108 6016 0:/1/ז 46566046015)

5066126010, 5106 

 4116 .דַא שינעצס

 16 .ס (ס-) יד ,ענעצס

 יטב ט (ן") רעד ,לַאדנַאקס
 56241148105 .דַא זעילַאדנַאקס
 51:61011 0 (ס02) יד .עציקפ
 51:6161ס0 .ס (ן") רעד ,טעלעקס

 ןס 5686, 10 ֿפסחטע ןעבָארקפ

 .וו (טעבָארקסעג)
 {0 0162/, 10 5628 ןעּפירקס

 וו (טעּפירקסעג)
 1006411ס1צ: 21 14מ00ז0 (םַאטס) .װדַא םתס



 ןזעַײא) ע תגתמס 01 1616; תטממסי2| 0
 .ס (תוריבע) יד ,הריבע

 ןסערייוװַא-עריײװַא}

 ס (-כ) יד !רבע

 ןערוויא}
 116טע66 !ע7)60216 .ם (םירבע) רעד ,ירבע
 11606ױ+ (16ח08.) ןטירוויא} .ס תירבע

 ס801ג5נ0, 5614500655 .0 (--) רעד ,םזיאָאנע

 6801, 56185װ זמבמ 0 (ן") רעד ,טסיאָאנע

 רעד ,רענאיטפוכע

 .ס (רענַאיטּפיגע)

 .דַא שיטּפיגע

 סם (--) סָאד ,ןטּפיגע

 רעד ,רעטּפיגע

 .ס (רעטּפיגע)
 ן168156 |סעלָאגַא-עלָאגַא) .ס (תולגע) יד ,הלגע

 .ס (--) סָאד ,שפנ תמגע

 ןשעפענ סעמגַאו

 יא110655 {סעדייא-סעדייא| .ס (תודע) רעד ,תודע

 םעעז 0+ םולשה הילע (ןוא) וילע ה"יע
 6206 10 1158 (11סז) זמסצמסזצ

 .ס (תולווע) יד ,הלווע
 ןסעלוװַא-עלווַא)

 ןוסהצצ עספקסמפנטנ1ווצ  ןלָא) ס (--) רעד ,לוע

 יצסזזיצ: 6

 121181685510ת, 51ת

 116טעסױנ 41ת8

 |1סםזחװ:חװ8 10 ז604|

 טפצעוגמ |ק60ק!פ}

 128 112װ

 עטאצעז
 ט8צפט8מ /קססמ1}

8160; 6 

 1תמןוג511066, ר6ע0084

2126 

 סע0י0; קטג2116; 1015 ס (--) רעד ,םלוע

 ןםעליוא

 (-- רעד ,תמאה םלוע
 ז1:. 'י'186 100ז14 ס} ןסעמעָאה םעליוא} .ס

 {זו1/}, 6{{4 0ע6811סת |5/016 0/ 16

 ח/16ז 646601/|

 616ע021 1116: {ס

106 6010102 604 

 .ס (--) רעד ,אבה םלוע
 ןג0268116ז /1:1. 1006 ס0ז0108 ןעבַאה םעליוא}

 1ט0ז14)

 *ןעופ יש0ס14,

116 {0 100710 106 

 ק16050ז6 ס} 16

 ומס ''42156 י,0:14' (--) רעד ,רקשה םלוע
 {47:6 זח16016/ וססז14)רעקעשַאה םעליוא} .ס

 .ס !=-) רעד ,הזה םלוע
 ןעזַאה םעליוא|

82 

 ?סיײ1; םסטווזצ .ס (תופוע) סָאד ,ףוע

 ןסעפיוא-ףָא)

 .ס (םירישע) רעד ,רשוע
 ןםירישַא- רעטראו

 ןסעזַא) .ס (--) סָאד ,תוזע

 1160 זמהת

 ניס
 נו 66

 תזז088ת1; ?תמקט0תו ןקידסעזַא} .דַא קידתוזע

 8ז0820! ןץקסע50מ תוזע) רעד ,םינּפ תוזע

 ןרעמינעּפ סעזַא -- םענָאּפ סעזַא| .ס (רעמינּפ

 8'11 ת01תותק ! ו"א !טע

 5016 .נָארּפ עכע 0
 6101 .ס (--) רעד ,רע

 ספק 158: ן"רעביא} .ס (ן-) סָאד ר ש
 סא06ע11002ו1? 8215. .ס (םיױליע) רעד ,יוליע

 6666116211 5101461/ ןםיאוליא-עליאנ

 ןקזמ 116/ת014616 510:0:65)? םסתגט5פ

 {ערָאה ןעַײא) .ס (ס*) יד ,ערה ןיע

 .ס (םירקיע) רעד 0
 ןםירקיא-רעקיא}

 6611 סצ6

,6356111181 

 זוהות {תוחק 6008זװ2

 תגהנמ|צ .ודַא רקיע רעד --
 סג, סג הוזא ירע

 600 .ס (סד) רעד ,ָאכע

 8011160116, 2616 .דַא טכע

 עסתתוג1ע 5 .0ס (--) יד ,טייקטכע

 2 60 .דַא שיטסַאלע

 614511011 0 )יד תם שיטסַאלע

 2651 .דַא ר- ,ע- ,טסטלע

 ןצצקסז181. 0} טלַא 6041

 601:6468/ת: 16285ז (עטסטלע) רעד ,רעמסטלע

 נו .דַא ר- ,ע- ,רעטלע
 ןססזװק. 0/ טלַא 0141

 886: 010 6 .ס (-כ) יד ,רעטלע

 8041 םצגמסזמסזו=ז .ם(סד) יד ,עבָאב-רעטלע

 רעד ,עדייז--רעטלע

 .ס (סד
 צ"מ .ם יד ,ןרעטלע
 וו ךיז (טרעטלעעג) ןרעטלע
 ק62406 10 20 זמסתוסזצ םולשה ה הילע

 ןםעלָאשַאה ָאהעלָא)

 821021 2ח2ת0/2/תסת

 קסמ{5

 10 םזסיל 4



 םולשה וילע
 טי טאקיא ויי טיי יי

 0266 10 0ופ זמסזוסזצ םולשה וילע

 ןםעלָאשַאה ווָאלָאו
 'ןס ץסוג 6266 |/78 הו"א םולש םכילע

 ז6500056 10 2ז661/װ8 (םכילע םולש)

 ק6006 10 ץסו4| ןםעלָאש םעכיײלַא}

 .ס (תוילע) יד ,הילע
 {ס 146 51246 01 1 ןטָאילַא-ַאילַאָו

 |1:16ז611+ 68660618|}

 845660018 .ס (תוילע) יד ,הילע

 |426 ?וסמסז 0} 06/װ08 ןסעילַא-עילַא)
 6611660 10 7606 6 ס//0מוסז 0} 1006 10ז0/)

 ע10064 161 /761:5 .ס (--) רעד ,םד תלילע
 8660501/00 ס} 111441 זחז0ז|םַאר סַאלילַאו

 3ו6ץקץס8661+ ס0001:1166 טֵד 1608): 04

 1נווזוו181:21101

 2001158110ת

 ס}טסיא .ס (ס-) רעד ,ןגיובנלע
 דוניי ; 5 .ס (--) רעד ,טנלע

 1061 : 1156ת216 ; רא666 .דַא טנלע

 1006110655: 1156: .0 (--) יד ,טייקטנלע

 6101621 .ס ?-) רעד ,טנעמעלע

 610111614זצ .דַא רַאטנעמע =

 6166021+ ו: (טריזירטקעלע) ןריזירטקעלע
 6166111011+ ,.ס (--) יד ,עירטקעלע

 .ס (--) יד ,טעטיצירטקעלע

 2 1 .דַא שירטקע

 61סטס זו םלע

 616ט6ת1/ קעז!

 | /ז604?סזו |

 616ט611111 .דַא ר- ,ע ,-טפלע

 סנגהמסוקהווסה .ס (--) יד ,ץיצַאּפיצנַאמע

 ושמסזזמט5 .ט (םיצראה-םע) רעד ,ץראה םע

 ו1ת660062166 קסז50ת ןםיצַארָאמַא-ץערָאמַא)

 .ס (ךעד) סָאד ,למפלע

 סו םדיהתז .ס (ן-) רעד ,טנַארנימץע

 סז11814110 .ס (ס-) יד ,ץיצַארגימע

 10 66 .וװ (טרירגימע) ןרירגנימע

 5011160041*, 5011160װ6 רעצעמע ,ץעמע

 הזוץסמס .נָארּפ

 ןעו6161) 11 .ס (ס-) רעד ,רעמע

 090066, 1801; פתטק .דַא גנע

 ןטתפוופג |086::1008} .ס שילגנע

 קא .דַא שילננע

 2120 .ס (--) סָאד ,דנַאלגנע

 ןקמ!:פגזוהמ .ס (רעדנעלגנע) רעד ,רעדנעלגנע
 1125 .ס (-) יד ,טפַאשגנע

 טו .ס (ס-) יד ,עדנע ,(סעד) יד ,הנע

 ןס 600: 10 1ותופח; .וװ (טקידנעעג) ןקידנע

 10 (ס(6

 {והווצ; 81 1281 .ודַא ךעלדנע

 ןעמַאזקע

 046 .ה (ןע-) יד ,גנורעדנע

 {ס 6 רו (טרעדנעעג) ןרעדנע

 סזגז 1151 4511 .ס (--) רעד ,םזַאיזוטנע

 1116 .דַא שיטסַאיזוטנע

 6406 .ס (ךע-) סָאד ,לטנע

 םזמפווסז, ע6מ1+צ .ס (ס-) רעד ,רעפטנע

 10 םתפווסת וו (טרעפטנעעג) ןרעפטנע
 {ס זסקוצ

 .ט (םינינע) רעד ,ןינע 21( תוז, ת12/1סע0
 טוג3661 א א

 51זוג!גז, 1656ז021/ומ8 ַא ךעלנע

 5111, 0 (ןכ) יח א כעלנע

66 6561 

 סתסתק :ס (סד) יד ,עיגרענע
 ס106ח60 .דַא שיגרענע

 606961096014 ס (סד) יד ,ץידעּפָאלקיצנע

 11; 1626 |?ח ?מוקסזפ0ח4! .נָארּפ סע

 86011601665, 6. 2 ןָאד רעצעמע זיא סע

 1166 +צ )1

 +1ת682 .ס (--) רעד ,קיסע

 {ס 621 וו (ןסעגעג) ןסע

 0118 זיססזו 0 {ןפ) סָאד ,רעמיצסע

 ןעו15171655, 6006 .ס (םיקסע) רעד ,קסע

 1וו2116 ןםיקָאסַא-קעסייא|}

 9064 .ם (ס?) יד ,עכָאּפע

 510 .ס (--) רעד .סָאּפע
 ס121606116 .פ (סד) יד ,עימעריפע

 621661116, 642646121  .דַא שימעדיּפע

 ס6 ((-) רעד ,דָאזיּפע

 60 ,דַא שיפץ

 26 .ס (לּפע) רעד ,לפע
 8קע16 1:66 .3 (רעמײבלּפע) רעד ,םיױבלּפע
 0611, 50ת6681 .נָארּפ סעּפע

 עט 6 .זַא ךעלטנפע

 סעסמומא .ס (ןעד) יד .,גנונעפע

 {ס סעס|ת רו (טנפעעג) ןענעפע

 641 661, גנוטעתס55100 .ס (ן-) רעד ,טקעפע

 .זַא וויטקעפע 614101601: 1זתוקת65516

 2676 ןסעצייא-עצייא| .ס (תוצע) יד ,הצע
 56 ןםעצע} .ס (--) רעד ,םצע

 0064; 1 0 חו) רעד סע
 600110צ סם (סד) יד ,עימָאנַאקע
 6060110111641 .דַא שימָאנָאקע

 טו :0 (סד) רעד , עבקע
 ןס עס+ס, 10 8:011 .ו (טרעבקעעג) ןרעבקע

 0 א .ס (--) רעד .,רָאטַאװקע
 ס810102110ת, 1656 .ס (סד) רעד ,ןעמַאזקע



 ּתורישע 84 ןרינימאזקע

 16 .נַארּפ רע {ס סגגזװותס; 10 4 ןרינימַאזקע

 םנחעוגמ .ס !ףע-) רעד ,ןַאלּפַארע .וװ (טרינימַאזקע)
 10 0251 .װ (טריטסיזקע) ןריטפיזקע

 606 .ט (-כ יד ,ץנעטכיזקע

 גת8!ג דַא קיקע

 םומ. 01 (קע) 1 (ךעד) סָאד ,לקע
 015805/; 240562 .ס (--) רעד ,לקע

 01585108; 2205620מ8 .דַא קידלקע

 10 1661 415805166, וו (טלקעעג) ןעלקע

1144 

; 110150 10 ,6260 10 

}0 26 64 

 וו ךיז (טקעעג) ןקע

 ס12 .ודַא ערטסקע

 סי 1616 .דַא םערטסקע

 סצץסעװ .ס (ן") רעד ,טרָאּפסקע
 וס סאעסז! || (טריטרָאּפסקע) ןריטרָאּפפקע
 וס 5801006 .ו) (טרידָאלּפסקע) ןרידָאלּפפקע

 סאקוסופ+ .ם (ן-) רעד ,רַאטַאטַאולּפפקע
 624010112008 .ם (--) יד ,עיצאטַאולּפסקע

 וס ס5010וז יו (טריטַאולּפסקע) ןריטַאולּפסקע
 60661111סוװ .ס (סד) יד ,עיצידעּפסקע

 סט סע .ס (ן-) רעד ,טרעּפפקע

 ר .ס (ד) רעד ,םערּפפקע
 תווםוג|גז .דַא קיקע ,קידעקע

 51וג מסיני .ס (ּםינשקע) רעד ,ןשקע

 005110216 זװהמ ןםינָאשקַא-ןשקַאָו

 פגמעסזמ555 ןסענָאשקַאו .ס (--) יד ,תונשקע

 51 מעסזיו/) 6 .דַא קידתונשקנ)

 ןקידסענָאשקַאו

 666 |6467 061016 4 ןהוערע) .ס ברע

 ןוס1:4םצ, סז 0610746 ,תבש :;בֹוט םוי ברע

 50טשט01/} ; װעטנָאי ווערע} .ס (--) רעד

 ןסעבַאש --
 5ס0ו16166 רחא ץענרע

 0 .דַא ר" ,ע- ,רעגרע
 |ססזװק. 07 טכעלש|

 א רקעטסנרע די סי51

 18686110. 07 טכעלש|

 ס2ז/ה, םעסמ0, 4 0 טק/ יד .ההע

 62110!צ .ךַא שידרע

 6111 ר- ,ענעד - ,ןדרע

 62:1040445 .ם (ן") יד ,שינרעטיצידרע
 ם1 01 טרָא -- 6 רעטרע

 געקתסצותוגוסמ ןךערע} .ס (--) רעד ,ךרע

 2עקציס:11121617 .ולַא (=3 ךרע ןַא --

 1401 תש ףעלהש

 ןגס11651 .ס (-כ יד ,טַײקכעלרע
 6211651,} 05 .דַא טפנרע

 .ס (--) יד ,טייקטפנרע

 6 .ס (סי) יד ,ַארע
 .ס (--) יד .ערע
 .וװ (טרעעג) ןרע
 2141 .דא ר- .ע-.טשרע

 16660117 .וודַא טשרע

 .ןודַא סנטשרע

 .ס (--=) סָאד ,תורישץע

 |סערישַא}

8 5010 

 ןחסזסז

 10 תםסמסת

 81 11:50 16/80+צ

8 ,110065 



 ייפ) דנהנמס 04 1611ס/: תוגתוסזג|. 0
 תמ25526ע6: עסאעסתו .ס (ןע-) רעד ,םָארנַאּפ

 ןסז800112660 1005506ז6 סו ןס108 ;מ 1

201:55:6( 

 10 211864 .וו (טרימָארגָאּפ) ןרימָארגָאּפ
 ןלמ 6 קספזסזװ}

 811206 .ס (סע-) רעד ,קישטשמָארנַאּפ
 ןזמ 6 ץספזסזװ}

 {ןסס+ /זמ 6 זססזװ) .ם (ס") יד ,ץגָאלדָאּפ

 56004060161:450681 .ם (סע-) רעד ,ץעילדָאּפ

 6064 !סעייּפ-עייּפ} .ס (תואּפ) יד ,הֹאּפ

 51061צ .ןודַא עילָאװַאּפ

 ןע680064 .ס (סד) יד ,ץווַאּפ

 ןק:ג+11101 .ס (ןע-ד) רעד ,ןָאיליוװַאּפ

 ןט0511166 .ךַא וויטיזָאּפ

 ןע0511101ג .ט (ס-) יד ,עיציזַאּפ

 וו (טריזָאּפ) ןריזָאּפ {ס {סושמ;: 10 6
 6 2440661211042 .ס (סד) יד ,ץוָאּפ

 ןץס41 .ס (ן-) רעד ,טנעטַאּפ

 {ס 2161 | (טריטנעטַאּפ) ןריטנעטַאּפ

 עט .דַא טריטנעטַאּפ

 ןט1 .ס (ן-) רעד ,לורמַאּפ

 ןס ןק41ע01 וו (טרילורטַאּפ) ןרילורטַאּפ
 ןס41101 .ס (ן-) רעד ,טָאירטַאּפ

 .ס (ס-) יד ,עקטָאירטַאּפ

 .ס (==) רעד ,םויטָאירטַאּפ

 .דַא שיטָאירטַאּפ

 514 .ס (שטעּפ) רעד ,שטַאּפ

 .וו (טשטַאּפעג) ןשטַאּפ

 וו (טעקשטַאּפעג) ןעקשטַאּפ

 ןג21/101 }6זװ.

 ןט81:101151װ

 ןס41ע46

 {ס פג

 {1ס םותֹוצ;
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 01סיאזג .ס (ן-) רעד ,ץיַאיאּפ

 וו (טעװעצַאיַאּפ ןעװעצַאיַאּפ
 ףהֹויע {הנצג; {הזנג 16256 .ס (ן-) יד ,טכַאּפ

 .ס (ס-) רעד ,רעטמכַאּפ

10 6101 

16256 0106 

 ןסזמ 6 /םזזװ}

 .ס (ן-) רעד ,ןיַאלַאּפ ןע6

 עס16 /8 0125 טסזאסמ) .ם (ן-) רעד ,קַאילָאּפ

85 

 6 רעד .,לָאּפ ,(ן-) רעד ,סוילָאּפ

 ןאסזוזװ סח 5001/ קס16) .ס (ןסוילָאּפ)

 .ס (-) יד ,רוטילָאּפ
 10 קסו:5; 10 גזוײוו (טרוטילָאּפ) ןרוטילָאּפ

 .ס (--) יד ,קיטילָאּפ

 .ס (ן-ו רעד ,טנַאקיטילָאּפ

 5146: .ס (רעקיטילָאּפ) רעד ,רעקיטילַאּפ

 להזת1פג ; 0115

 ןט011116: ןע011סצ

 ןטס1111012

 ןקעס1 .דַא שיטילָאּפ

 ןכ01:11012ו1 .ס (ס-) רעד ,ןשיטילָאּפ

 ןטס1:661121 ,(טַײל-) רעד ,ןַאמסילָאּפ

 (-) רעד ,טנַאיצילָאּפ
 ע0166 )--(,  יד ,ײצילָאּפ ,(--) יד ,םילָאּפ
 4 .ס (ס-) יד ,עצילַאּפ
 .ס (ס-} יד ,עמלַאּפ

 .ס (ס-) יד ,ץעלָאּפ

 ןקה!זו (1766)

{6060 6 {0/ 820 

(/604 6 {0/ 5165 

 5106 ודַא ךעלעמַאּפ

 ס0ז4086 /}171} 0 (ןק) יח ,ץנַארעמָאּפ

 ןטסצאק .ס (--) רעד ,ּפמָאּפ

 ןקוגנוק .ט (ס-) יד ,ץעּפמָאּפ

 {ס קטמוק .ו עי ןעפמָאּפ

 51ו0סעי (=+ רעד קשה נַאּפ
 ןע40 .ס (-- יד ,קינַאּפ

 ןט8ת1ס/צ .דַא שינַאּפ

 תצנוסי 6 .ס (סד) רעד ,רעצנַאּפ

 516 .ס (-) רעד ,סַאפ

 ןע855קסעז .ס (רעסעפ) רעד ,סַאּפ
 ,8556086 (ן-) רעד ,רישזַאסַאּפ

 1111 ס (--) יד ,טסָאּפ

 ןץס66 .ס (סעי , רעד ,סיפָאטסָאּפ

 5116 רעד ,ךעטסַאּפ ,ךוטסַאּפ

 .ס כעס
 5111 (ס-) יד ,עקשוטפַאפ

 .ס (ס- ו רעד ,ןטסָאּפ 051; ן20511100
 זו2ו| ס2שעסעתנ (ס-) רעד ,רעגערט-טסָאּפ

 גר 311זוו גו1

 ןהזפמוק .ס (סע-) רעד ,קַאנרעטסַאּפ

 ןזגק (ס-) יד ,עקטסַאּפ



 לטסעקטסָאּפ

 גנ1:4111205 .ס (ךע-) סָאד ,לטס} עו יפ
 ןט255166 ת. |םזםזח.) .ס (ן-) רעד ,וויסַאּפ

 ןט45516 .דַא וויסַאּפ

 ןט2551ט611655, ע295161/+ (--) יד ,טיי קוו יסַאּפ

 14046  .ס (--) רעד ,קיפיצַאּפ ,קיפיסַאּפ

 {ג(6ותפ, 6 .דַא קיסַאּפ

 0006 } .ס (ןעד) יד ,גנוריסַאּפ

 םגקקסמותאש; 6604

 {ס םהקקסמ; 10 06סטע; ן| (טריסַאּפ) ןריסַאּפ

0006 10 5 

 {ס 1658 (סעװעקַאמסָאּפ) ןעװעקַאמסַאּפ

 וו ךיז

 {ס 411: {0 םס 2600 ן|ן (טסַאּפעג) ןסַאּפ

108: 10 112160 

 עסוו; וו .ס (סעקסַאּפ) רעד ,קעסַאּפ

 8550 רעד .סַאּפ ,(ן-) רעד ,טרָאּפסַאּפ

 .ס (רעסעּפ)

 8סצנוזת 3416. (סעד) רעד ,קַאינדוקסַאּפ

 תהו גמהת .ס (סעד) רעד ,קינדוקסַאּפ

 תהפֹוע ראסזמג .ס (סד) יד ,עצינדוקסַאּפ

 21001122106, 24251צ .דַא ענדוקסַאּפ

 ןטס6/עק .ס (=כ) יד ,עיזעַאּפ

 0061 .ס (-) רעד .,טעָאּפ

 6 .דַא שיטץָאּפ

 5 .ס (ס-) יד ,עסעטעָאּפ

 ןטססגוג .ט (סד) יד ,עמעָאּפ

 6 .ס (--) רעד .,פַאּפ

 עג .ס (סד) רעד .ַאפַאּפ

 ןכ .ס (ןעד) רעד .,ַײנוּפָאּפ

 ןקסקוט1211 (--) יד יסעירא פאר

 ןסקוג}הת .דַא רעלוּפַאּפ

 ןטסקט12ע1/צ .ס (--) יד ,טײקרעלופָאּפ

 ט2קסת .ס (ןד) סָאד ,ריּפַאּפ

 01 416 .ס (ן-) רעד .סָאריּפַאּפ

 עגקסצ (00006 ס/) .ךַא .ר- ,ענער- ,ןריּפַאּפ

 ןט41621/ .ס (רד) רעד ,טנעיצַאּפ

 ן0801115ת .ס (-- רעד ,םזיפיצַאּפ

 51 .ס (ן-) רעד ,טסיפיצַאּפ

 0801851 (760.) .ס (ס-) יד ,עקטסיפיצַאּפ

 ק2048: 2000016: 6 .ס (קעּפ) רעד ,קַאּפ

 .ס (-) יד ,קָאּפ
 .װ (טקַאּפעג) ןקַאּפ

51021//04 ;0604 

 10 ק201, 10 טע2ק}

8 0} 

 {ס 1026 51021/מ04 וו (טקָאּפעג) ןקָאּפ

 10 עס 5164 ואז 51021100+

 .ס (ן-) יד ,רָאּפ קגֹותְ: 6
 קיג זי8ןכ|1 .ס (ן-) רעד .ףַארגנַארַאּפ

 ןױשרַאּפ

 6 .ס (ן-) רעד ,דַארַאּפ

 {0ס 6 .וו (טרידַארַאּפ) ןרידַארַאּפ

 6 .ס (ן-) רעד ,טיזַארַאּפ

 ס (--) רעד ,זילַארַאּפ

 .דַא טריזילַארַאּפ

 ק2/21+515, ןק5!8צ

 ןט8ז41/110, ןע2:417266

 6 וו (טריזילַארַאּפ) ןריזילַארַאּפ

 ןע61 .ס (-) רעד ,לעלַארַאּפ

 ןעג1 .דַא לעלַארַאּפ

 ר .ס (-) רעד ,קורַאּפ

 1041 ס (--) סָאד ,לַאגוטרָאּפ

 ?סנווג 16 קב .ס שיזעגוטרָאּפ

 סוג 16 .דַא שיזעגוטרָאּפ

 ?סז:6ט8ו1656 |זחםח} רעד ,רעזעגוטרָאּפ

 .ס (רעזעגוטרָאּפ)

 1 סעוגאט6 .ס (סד) יד ,ןירעזעגוטרָאּפ
 {:ססמוסזח}

 רעד ,ןַאזיטרַאּפ םגנוופגת/ ,(,(12

 .ס (רעד ,ןעד)
 ן2ז1וצגתג ַא שינַאזיטרַאּפ

 טא .ס 00 יד ,ײטרַאּפ
 8610ת8וו8 10 8 21 .דַא שיאיײטרַאּפ

 ןתהזוצ; ק2ז115גת: 21

 ןעח16 .ס (ן-) רעד .,ּפיציטרַאּפ

 ןטסס,,11 .ס (ז) רעד ,טערטרַאּפ

 5088 /6186086)} .ס (סעד) רעד ,ךרַאּפ

 גת ס0,820241005 ןקסעֿפסת

 א דא עטאוועכהאפ
 עגמ:גסתו .ם (ן") רעד ,טנעמַאלרַאּפ
 ןס211126111:ג1 .דַא שירַאטנעמַאלרַאּפ

 ןט2זס הזה סו .ס (ן-) רעד ,טעמרַאּפ

 04 סע מס. 0 .דַא ר- ,ענעט- ,ןמעמרַאּפ

 ןכ 2101 1

 .וו (טרָאּפעג) ןרַאּפ

 .ס (סד) יד ,ערַאּפ

 ?'טגזסצס' /61010810 16:085/ .ךַא עווערַאּפ

 64/6/0ז+ 101ט8, 11611/167 0} 1011/: זנסז ס} 10661}

 דומג11166 606 .ס (ן-) סָאד ,קלָאפרַאּפ

 ןק 604 טעג 6 .ס (ןע-) רעד ,םופרַאּפ

 10 קסע?טזוס .וו (טרימופרַאּפ) ןרימופרַאּפ

 .ס (ס-) יד ,עיצרַאּפ

 {ס םגנז, 10 6

 5164; צהמסװ

 ן0:1104: 6

 ןטסעס6121ו1 .ס (--) סָאד ,ןַאלעצרָאּפ

 ןט66181::0 .דַא ר- ,ע- ,ןענַאלעצרָאּפ

 ןעַײלעצרַאּפ

 44 .ס ((-) רעד ,קרַאּפ

 66 .ס (סע-) רעד ,ןַאקרַאּפ

 10 {וג1016: 10 2046 .ן| (טעקרָאּפעג) ןעקרָאּפ

 םעסץ50װ; 123:6050106 (ןע-) רעד ,ןױשרַאּפ

 ןסז5ס0וג



 ןַאלּפ עשַאּפ
 יט( יישר עט,

 256 .ס (סד) יד ,עשַאּפ

 ןס 1664: ןס 8:226 || (טעשַאּפעג) ןעשַאּפ

 .ס (םירגּפ) רעד ,רנּפ

 8644 םסחצ /0} םמ םמזזוח|}|םירָאגעּפ-רעגייּפ}

 וס 016 /0} םח םחזחוח!/ .| (טרגּפעג) ןרנּפ

 ןטרעגייּפעג-ןרעגייּפ}

 זגתפסזו; גתגסטמ1! .ס (תונוידּפ) רעד ,ןוידּפ

 ןוחססזוש ןזסחו 6 5606): ןסעניוידיּפ-ןעידיּפ}

 הזוסוגמו /20160 10 6 (:1:0851016 זחטשז /סװ

 ןוזפ 01055/ח8)

 ?עסםסנוקווסמ 01 1הס (--) רעד ,ןבה ןוידּפ

 50" /66ז6װסװצ} }{סז 106 ןןעבַאה ןעידיפ|

 6184 טסזז 50ח), .'ןאמֿפסצמ 01 11ג6 40151-

0216255: 60 

 עסעמ'

 י'ןגמפסזמ 01 ס2קווצס5" םייובש-ןוידּפ

 ןםיאואוועש-ןעידיפ}

 ןעטטעס .ס (ס-) סָאד ,םוקילבוּפ
 ןטסיא06+ /605706116) .ס (ס-) רעד ,רעדוּפ

 10 טסיא46װ וו (טרעדוּפעג) ןרעדוּפ

 ןעוג116 .ס (--) יד ,רעטוּפ

 ןעג16 .ס (ס-) יד ,ץזיוּפ

 (סד) יד ,ץווַאּפ
 עסנופג /18װ8-1: 0115 401. .ךַא ןוא .ס שיליױּפ

 1012 .ס (-כ) סָאד ,ןלױּפ
 ןץעס,1 .ס (םי- :ןי) רעד ,רעױּפ

 .ט (ס?) יד ,עטרעיופ

 6012180161150 01 2 26252401: ,ךַא שירעױּפ
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 ןט6252111/ רוסזנוגתג

 עסעפ /ס0/ 106 תסזוחו .ם (ן-) רעד ,טסּפױּפ

 (061/00176 (:ןגוגזס/ג)

 (1זיוגנוג .ס (-) יד ,קיוּפ

 {ס ףזטתג .וו (טקיוּפעג) ןקיױּפ

 םףסיצת //661615) .ס (--) רעד ,ךוֿפ

 םסיאמצ: 1 .דַא קיכוֿפ

 טטתקסוו06װ .ס (ס-) רעד ,רעוולוּפ

 ןעו6 .ס (--) רעד ,סלוּפ

 ןטסלמו. 00/ .ס (ן-) רעד ,טקנופ

 151, 6248611צ .ןודַא טקנוּפ

 סזװץקוצ : 1101106; ט21ת .דַא טסוּפ

 וס עס צהסהמ6ס || (טעװעטסוּפעג) ןעוװעטסוּפ
 וונווממ211164; 10 26 6

 .ס (ן-) יד ,טיײקטסופ

 16 .ודַא סַאּפ ןוא טסוּפ

 {0ס 01655 טק, 10 8ע00עװ;} .וו (טצוּפעג) ןצוּפ

 {ס ןס}ופוג, 10 5016 /57:065)

 10 2400, 10 0:689 וק ןו ךיז (טצוּפעג) ןצוּפ

 860זזסת? (ן-) סָאד ,ץכעצוּפ

 ס11101111655: 4

 ןוגתגצג (,/6:0:8/0 7101:06*) .ס (ס-) רעד ,םירוּפ

 ןעוגס6 .ס (--) רעד .,רוּפרוּפ

 ןטוגז6 יחא ןהופהופ

 .ס (ס-) יד ,עקשופ

 162, 1:1808// 401 .ס (םידחּפ) רעד ,דחּפ

 ןםידָאכּפ-דעכַאּפו

 ססי 441 .ס (םינדחּפ) רעד ,ןדהּפ

 ןםינָאדכַאּפ-ןדכַאּפ}

 ססוו 6 ןסענָאדכַאּפ) .ס סָאד ,תונדהּפ

 1166 סאסעמעז} 1 .ןודַא ןרעטָאּפ| רוטּפ

 10 861 110; (ןרָאװעג רוטּפ ןיב) ןרעוו רוטּפ

 עסצ; 2105-204

 {ס םסס0נ6 1066 04 ןרעטָאּפ| .וו

 1461, 5016 /0/ 106 }00) ס (סד) יד ,ץטַאיּפ

 ןעוהתס (סד) יד ,ָאנַאיּפ

 1411 .ס ((-) רעד ,טסינַאיּפ

 ץוגמוצצ 160. ,ץקטסינַאיּפ ,יד ,ןיטסינַאיּפ

 0 (ס-) יד

 ןט100066 .ש (6) רעד .,רענָאיּפ

 ןט1011661 / סו. .ס (ס-) יד ,עשרענָאיּפ

 ןט2מ, 5111 סזינמ 8 ; 1011 16 .ס (ןע) רעד ,ןַײּפ

 10 {סציצנסמז, 10 {1011ו:6 ןן (טקינַײּפעג) ןקינַײּפ

 ןח21מ11 .דַא ךעלנַײּפ

 םגוו .ס (ן-) יד ,ליּפ

 טהותועזטג5/ו רעד ,לזדנעּפ ,(ןע-) רעד ,לזדניּפ

 .ס (ןעד)
 401: קס'מו .ס (ךעלעטניּפ) סָאד ,לטניּפ
 ןס 121101:; 10 ר61116 ן (טלטניּפעג) ןעלטניּפ

5 00/5 

 ןעוצלס1 .דַא ךעלטקניּפ

 עס2א, 500ט!; גמסטווג (סע-) רעד ,קסיּפ

 .ס (סד) יד ,עסעיּפ

 וס 1004. .װ (טעשטשעיפעג) ןעשטשץיפ
 10 ץגנמקעסעג 10 6

 ןס 640016 עי (טעשטשעיפעג) ןעשטשץעיפ
 {0 רא1ג1ת6 וו ךיז

 .0 (--) רעד ,סּפיּפ

 ןעגז, ןט8111616, 510211 1606 .ס (ךע-) סָאד ,לציּפ

 םףזגזהה, ע!2צ

5621 /450::064( 

 ןע0 .ס (ס-) רעד ,קינקיּפ

 10 ק:6461 .ו (טעקיּפעג) ןטץקיּפ

 126 .ס (ןד) יד ,גָאלּפ

 {ס ק1ג8ט6, 10 100216 || (טגָאלּפעג) ןגָאלּפ

 {ס 50/{סע וו ךיז (טגָאלּפעג) ןגָאלּפ

 ןכ1211ע111111 .ס (--) רעד ,םוניטַאלּפ

 1816 /1:/1ז1 511661 0} 10616/} (סד-) יד ,עטַאלּפ

 1214 סוג .ס (סעד) יד ,םרָאפטַאלּפ

 {|21 .דַא קישטַאלּפ
 קוה .ס (רענעלּפ) רעד ,ןַאלּפ



 ויטקודָארּפ רעטנַאלּפ

 60ת1ט510װ, 1240816. .ם (ס-) רעד ,רעטנַאלּכ

 ס1114/81611621

 10 1006460164 י (טרעטנָאלּפעג) ןרעטנַאלּפ

6ׂ. 10 

 10 טוגמ816. .װ ךיז (טרעטנָאלּפעג) ןרעטנָאלּפ
 10 תוו,6

 ןק1201 .ס (ן-) רעד ,טענַאלּפ

 ךכ1211 6111 גור .ס (ס-) רעד ,םוירַאטענַא לּפ

 10 2488162 וו (טלּפַאלּפעג) ןעלּפַאלּפ
 10 60211ס/, 10 ץ6

 01021166 0 (0/, רעד ,רעלּפַא לַּפ

 0082116ע6ש, /6ז0. ;יד ,ןירעל פַאלּפ

 .ס (ס) יד ,עקרעלּפַאלּפ
 6 .ס (רעצעלּפ) רעד ,ץיַאלּפ

 {ס טט:5/; {0 4 (טצַאלּפעג) ןצַאלּפ

 10 5ע1ו/

 5400616: םיצולּפ ,גנילצולּפ ,גנולצולּפ
 וגמסצ661661צ .ןודַא

 10 6021, 10 קע2105 .ןו (טרעדױלּפעג) ןרעדױלּפ

 648116עעס .ס (קעזרעדױלּפ) רעד ,קַאזרעדיו 5ּפ

 266 .ס (ן-) רעד ,טױלּפ

 512116167 .ס (סד) יד ,עקטַאילּפ

 וס 514מ46װ: .ם (טעװעקטָאילּפעג) ןעװעקטַאילּפ
 {ס 1611 //6186) 16/65

 ךק1ו1514 .ס (--) רעד ,שוילּפ
 נה .דַא ר- ,ענעש- ,ןשוילּפ
 10 5ק1250 וו (טעקשוילּפעג) ןעקש'ילּפ

 1166 .ס (םיטילּפ) רעד ,טילּפ

 ןםיטײלּפ-טילָאּפ}

 5646 זעטײלּפ} .ס (--) יד ,הטילּפ

 511011106 .ס (סד) יד ,עציײלּפ

 1214 //2666) .ס (סעד) רעד ,ךילּפ

 46 דַא עטַאװעכילּפ
 146 (סד) יד ,ץצינעמילּפ

 נס תסיצ (סע-) רעד ,קינעמילּפ

 1. ןַאלּפ - ץע}גת רענעלּפ

 ע1 01 ץַאלַּפ -- 6 רעצעלּפ

 פסק 1151 עי .ס (םילוּפלּפ) רעד ,לוּפלּפ

 11 זוג ןםילוּפליּפ-לּפליפְו

 1806 ןרעמינעּפ-םענָאּפ} .ס (רעמינּפ) סָאד ,םינּפ

 4806 10 6 .ודַא םינּפ לא םינּפ

 ןםענָאּפ לע םענָאּפ}

 5611161166, לס(6 (םיקוסּפ) רעד ,קוסּפ

 1ס0} 106 81016} {םיקוסּפ-קעסָאּפ}

 14550צ6 {ךעסייּפ} .ס (---) רעד ,חסּפ

 ןעפץס0108+ .ס (--) יד ,עיגָאלַאכיסּפ

 עפעס 1 .דַא שינַאלָאכיסּפ

 56ת16066: ןםיקָאסּפ-קַאסּפ| (םיקסּפ) רעד ,קסּפ

 ןכוג151111624: 7ׁׂׂ' 
 ןט0:!611ת .ס (סד) יד ,עיציטעּפ

 156 .ס (סד) יד ,ןעילטץּפ

 ןט2עפ1ס9 .ס (ס-) יד ,עקשירטץּפ

 עו. 0? שטַאּפ -- פג צ"מ 0 שטעפ

 1104, {הע 0 6 ) רעד ךעפ

 6846, 6 יד ,ענירעלעּפ ,ןירעלעּפ

 .ס (ס" .סעד)

 ע61/ /6001 1:046ז1/060 ם 0010 רעה ,ץלעּפ

 1012 ץשז}

 עסת .ס (סעד) יד ,ןעפ

 ןקס11510 (ס-) יד ,עיסנעּפ

 ןט6551115װ .שס (==) רעד ,םזימיסעּפ

 ןט655111117 .ס (ד) רעד ,טסימיסעּפ

 םעס551015/, /ס00+ חם (ס-) יד ,עקטסימיסעּפ

 ע1 01 הםַאּפ -- עג+יעס.ו צ'מ ם רעסעּפ

 עו. 01 קַאַּפ טגסא, עט 66 צ"מ .ס קָײּפ
 ץ,=
 4וזמומ. 0? קַאּפ ק208 (ךעד) סָאד ,לקעּפ

 טוגמ016: 2268; 22064286: 61

 טמא :ס (ןע-) יד ,רעד ,ןָאזרעּפ
 עס,םסם1 .דַא ךעלנ) עזרעּפ

 ןעס150112111+ .ס (7) יד ,טַײײק עו

 69106 (ס} 1/זװס) .ס (ן") רעד ,דָאירעּפ

 ןעס,ם,16 .דַא שידָאירעּפ

 כיבת12 סג .ס (לרעּפ) יד ,לרעּפ
 דג116, 7601. לרעּפ

 01-268::10116:/ ם (--) סָאד ,רעטומלרעּפ

 04 11011161-0/-1 .דַא ןרעטומ לרעּפ

 2124 .ט עיסרעפ

 1510 1 260015) .ס (רעיסרעּפ) רעד ,רעיסרעּפ
 ע?סע518 /100816686) .ס שיסרעּפ

 1 ס514ת .דַא שיסרעּפ

 ןט6ע958661196 .ס (-) יד ,וימקעּפסרעּפ

 {62406 108 .ס (ס2כ) יד ,ענערעפ

 1650) 1121, םעס2400מ: (סד) יד ,ץבָארּפ

 521ד1216!: 1

 עי .ס (ןע-) יד ,םעלבָארּפ
 ןטע012161111 .דַא שיטַאמעלבַארּפ

 עיר .ס (ןעד) יד ,םַארגָארּפ
 ןקזס8צ655, 241 2116616מ10 (---) רעד ,סערגָארּפ

 ןקתס8655196 .דַא ויסערגָארּפ

 וס 4078056. || (טריסערגָארּפ) ןריסערגָארּפ

 {0ס 585

 10 ןתע;46 .וו (טריצודָארּפ) ןריצודָארּפ

 עק .ס ((-) רעד ,טקודָארּפ
 ןטמ04161166 .דַא ויטקודָארּפ



 קישטעּפירּפ טײקוװיטקודַארּפ
יי, . =

 ==, = , גט  .,,,כ הק 

 עצססוגסונײֹו+ .ס (--) יד ,טײקוװיטקודָארּפ

 ןטנ:0411161101 .ס (ס*) יד ,ץיצקודָארּפ

 10 ץע06046 .ן (טריצָאװָארּפ) ןריצָאװַארּפ

 5עצ, 560ע61 286ת/ רעד .,רָאטַאקָאװָארּפ

 .ס (3
 ןטיסץ0621100 .ס (סד) יד ,ץיצַאקָאווַארּפ

 ןעיסצ6 .ס ((-) יד ,ץ'ניווָארּפ

 ןט+סט106121 /קסזפס) רעד ,לַאיצניװַארּפ

 .ס (7)

 עסט 1 .דַא לעיצניוװַארּפ

 10 6 וו (טעװַארּפעג) ןעווַארּפ

 10 סע! סענוו

 רעד ,רעקיאַאזָארּפ רע116 04 ןע6
 .ס (רעקיאַאזָארּפ)

 עעת,ס6 .דַא שיאַאזָארּפ

 ןע!'6 .ס (== יד ,עזַארפ

 עצסוסס01, זװנממו6= 0 (ן") רעד ,לָאקָאטַארּפ

 ןעיס1 .ס (-) רעד ,טסעטָארּפ

 1121 .ס (ד) רעד ,טנַאטסעטָארּפ

 10 קע0165/ .ן| (טריטסעטָארּפ) ןריטסעטָארּפ

 ןטע01661100 .ס (סי) יד ,עיצקעטָארּפ

 ןעי'סס1 (-) רעד ,טקעץיָארּפ

 10 קוה .וו (טריטקעיָארּפ) ןריטקעיָארּפ
5646106 10 

 .ס (--) יד ,טכַארּפ

 6201{ ט1, 10280146680 .דַא לופטכַארּפ

 עסגטזצ : 5016640:

54 

 ןעיס1686 .ס (ן-) רעד ,גָאלָארּפ

 עז0161402/ .ם (--) רעד ,טַאירַאטעלַארּפ

 ןעיס16111װ רעד ,רעירדַאטעלָארּפ

 .ס (רעירַאטעלָארּפ)
 ןטתס16121111 .דַא שירַאטעלָארּפ

 עזסמסוגמ .ס (סד) רעד ,ןעמָאנָארּפ

 ן12:ת, 5110016:; ססנוזמסמי .דַא טסָארּפ

 סז41װ2יצ

 1810:22! זתהתי (סע-) רעד ,קַאטקָארּפ

 5110016 זוהת

 511ו112161:6854 .0 (=-) יד ,טײקטסקָארּפ
 ןט12115

 ןע!'1 . .ס (-) רעד .,טיפָארּפ

 10 ןעע11 .וו (טריטיפָארּפ) ןריטיפָארּפ

 ןעײ:ס6 .ס (ז-) רעד ,ליפָארּפ

 6024 .ס (סד) רעד ,ןּפָארּפ

 ס011650עס6 .ס (ס-) רעד ,רעיצנּפָארּפ

 ןעײס61 .ס (ן-) רעד ,טעּפָארּפ

 ןעײסע עס, .ס (סד) יד ,ןיטעּפָארּפ

 ןעיסע0 .דַא שיטעּפָארּפ

 םאסו60+  .ח (ס- ;ן") רעד ,רָאסעפַארּפ
 עס 4021 .ס (ז-) רעד ,לַאנַאיסעּפָארּפ

 ןע' 1 .דַא לענָאיסעּפָארּפ

 ןעיס1 65510װ .ס (סד) יד ,עיסעּפָארּפ

 ןגמסח/+ 1 .ס (--) יד ,עצַארּפ

 10 1 וו (טעװעצַארּפעג) ןעוועצַארּפ
 עס{ 6601, ע616601286: } (ן-) רעד ,טנעצָארּפ

1161 

 טטפוגזיסעי .ס (סעד) רעד ,קינטנעצָארּפ

 ןקעס06855; }ו/ֿפג1/ .0 (ן-) רעד ,סעצַארּפ
11 

 ןעזי06685510ו1 .ס (סד) יד ,עיסעצָארּפ

 ןט0560010 .ס (ן-) רעד .,רָארוקָארּפ

 10 קז260066 .|י (טריציטקַארּפ) ןריציטקַארּפ

 ןע'ס6 .ס (סעד) יד ,קיטקַארּפ

 עי 1 .דַא שיטקַארּפ

 עז0612ז021104: .ס (סד) יד ,ץיצַאמַאלקָארּפ
61 

 1ס ץצסס12ומװ .ו| (טרימַאלקָארּפ) ןרימַאלקָארּפ

 ןעסיא46ז /2164/./ .ם (סעקשָארּפ) רעד ,קעשָארּפ

 1051; 1121, 2//סזװץז .ס (ד) רעד ,וואורּפ

 וס 1681: וס זִצְי || (טוואורפעג) ןוואורפ
 10 2116זמחמ2/

 5נ211651 6010 .ס (תוטורּפ) יד ,הטורּפ

 ןסעטורּפ-עטורּפו

 טוב 1 יא 00 ש (|') סָאה תרוהפ
1 

 061211, ק2916014:: .ס (םיטרּפ) רעד ,םרַּפ

 106016:1 ןםיטָארּפ-טַארּפו

 {ע6 .ם ןסעריײּפ-ערייּפ} .ס (תורּפ) יד ,ירּפ

 עפנט 6 .דַא טאווירּפ

 חוי .ס (-) יד ,טײקטַאװװירּפ
 עי .ס (סי) יד ;עיגעליווירּפ
 קנט 40 .דַא טריגעליווירּפ

 1ס קז1611685 .ו| (טריגעליווירּפ) ןריגעליווירּפ

 או :ם (ן-) רעד ,זירּפ
 טי .ח ((") רעד ,זַײרּפ
 עו .ס (=ב) .ד ,ןסַײרּפ

 ץעט812 .דַא שיסַײרּפ

,1209 1620108 

 ןץצנווג 4סתתּב
 .ס (סד) יד ,ַאנָאדַאמירּפ

 ןכניגזונ111ט6 .דַא וויטימירּפ

 ךכצילווג111ט58 .ס (-כ) יד ,טייקוויטימירּפ

 ןעי'6 .ס (ןד) רעד ,ץנירּפ

 16 .ס (ן-) רעד ,ּפיצנירּפ

 ןע'5 (סד) יד ,ןיסעצנירּפ

 1102: 41621206. ,ס (סעד) רעד ,קישטעּפירּפ
 סע 01 גת 010 125010066 5096



 ץירּפ

 18ת00606ז: 10:64 01 .ס (םיצירּפ) רעד ,ץירּפ

 תתמ 651216: ת081סזװ2װ {םיצירּפ-ץערָאּפ}

 1807 0{ המ 6516: .ס (תוצירּפ) יד ,הצירּפ

 110216 4+ ןסעצירּפ-עצירפ

 (ס-) יד ,עטצירפ==

 811510012116 101641+ .דַא שיצירּפ

 1164; .ס (תוסנרּפ) יד ,הסנרּפ
 00602110 ןסעסָאנרַאּפ-עסָאנרַאּפ}

 ןעמס40װ6:תמסײ- .ס (ס-) רעד ,רעבעג-הסנרּפ

 וס {זצ וו (טלגערּפעג) ןעלגערּפ
 10 ןע:6200 .וו (טקידערּפעג) ןקידערּפ

 ןטי620116 .ס (ס-) רעד ,רעקידערּפ

 ץפזםסג ןסערַאּפ"ערַאּפ} .ס (ס-) רעד ,הערּפ
 ןעי'ס'1 .ס (-) רעד ,טנעדיזערּפ

 .ס (-) רעד ,טנעוערּפ ןעתס9011/,) 1

 {0 ק:056ת1: .ו) (טריטנעזערּפ) ןריטנעזערּפ
1 2 102186 10 

 10 21616064 .וװ (טרידנעטערּפ) ןרידנעטערּפ

 6181, קע61605100 ,ס (סד) יד ,עיזנעטערּפ

 1621101101: 1 .דַא קיטכערּפ

50 

 ןקניסענגונצ ; ןע6 .ס (סד) יד ,עימערּפ

 ןקעלצעג6 1111015107 .ס (ן-) רעד ,רעימערּפ
 ךסזיס111161

 התּפ

 ןעי'ס6 .ס (-- רעד ,שזיטסערּפ

 {0 ןקעס655; 10 וזסת וו (טסערּפעג) ןסערּפ

 ךנזיס55 | ז/ס108מס6ץמסזא, .ס (--) יד ,עסערּפ

 ןק6ז10416018)

 ןטעס556 .ס (סד) רעד ,רעסערּפ

 עַיסקס51ו1סמ /8זםזו-} .ס (סד) יד ,ץעיציזָאּפערּפ

 1. 1. 6066: ,ץערעּפ} שובייל קחצי ,ץרּפ

 |סת6 04 1םס (1915-1851) ןשובייל קָאכציי
 ץסוג(1סז5 ס} 1006סזװ 11604018/1 1:16701016}

 .ס (םיקרּפ) רעד ,קרּפ
 ןםיקָארּפ-קערייפ}
 58צ1װ8פ 01 {מס 12106/5, .ס תובָא יקרּפ

 610105 01 ןמס 1 '2/ןסעפ ןסעװָא ייקריפ}

 16011661/00 0} זװסז0! 1606//װ088 0/ 14/-

 דוחד:010 168018/

 566/10מ 04 1חס 1012/ג .ס (תושרפ) יד ,השרּפ

 1ז6060 זו 1116 537:0- ןסעשרַאּפ-עשרַאפ
 80806 סח 5680601/נ 6160 511:0166 זח 6:/14-

 640 85 6 1066/1+ ןסז1/00װ}

 {טעשֶאּפ| .דַא טושּפ

 .ס (תורשּפ) יד ,הרשּפ

 ןסערָאשּפ-ערָאשּפו

 צסוצ61-518ש- - /זמ 1160:66 .ס (ס-) רעד ,חתּפ

 5ק611/08 6400001:װ8 0040 או ןךעסַאּפ}

 960110װ. 68201סע

5116, 1 

 סוני סנ6



 זובנמ6ס 041 1616: תונזו. 0

1406 

10 128:16210- 

 (ייפ) ַּפ

 .ס (ןעד) יד ,לבַאפ

 .וי (טריצירבַאפ) .ןריצירבַאפ

 10 זוהתמונ'26!ט;6

 4801 .ס (ן-) יד ,קירבאפ

 זמגמט120/066 .ס (ן-) רעד ,טנַאקירבַאפ

 {81621101 .ס (סד) יד ,ץיצַאקירבַאפ

 11:626 .ס (רעמעדעפ : םעדעפ) רעד ,םעדָאפ
 .ס (ןעד) יד ,גנורעדָאּפ
 .וו (טרעדָאפעג) ןרעדָאפ

 .דַא טשרעדָאּפ

 06112716 612וזװ

4 0} 

 {זסמז, 101611051, 1

 ןעמ6 .ס (ס-) יד ,ץזאפ

 קמסוסשצבענצ: .ס (סד) יד ,ץיּפַארגָאטָאפ
 ןטתסז08ע2קג

 ץתסוספעגעתס+ .ס (ן") רעד ,טסיפַארגָאטַאפ

 ןריפַארגָאטַאּפ
 .וו (טריפַארגָאטָאפ)

 10 טס02!1זגקוג

 1116 .ס (ס-) רעד ,רעטָאפ

 421116:1406 -רעטָאפ) סָאד ,דנַאלרעטַאפ
 .ס (רעדנעל
 .דַא ךעלרעטָאפ
 .ס (סד) יד ,עלײשטַאפ

 .ס (ן-) סָאד ,ךַאפ

 (ז") רעד .ךַאפ
 .ס (טיילכַאפ) רעד ,ןַאמכַאפ

 {זסזוצ; ע2161ת2)

 1:0ע020161; 81

16 

 ןגָצסי: 14

; 5081 

 51:11160/ ואס

 ןס {המת וו (טעכָאפעג) ןעכָאפ

 0256 |םזםזװ./: 1211: 0 600 רעח ,לַאפ

161 

 10 סעפצ וו (טגלָאפעג) ןגלָאפ

 10110יא18 .דַא קודנגלָאה

 4016, ם181/. 1621 .ס (ן-) יד ,דלַאפ

 10 4811 .וו (ןלַאפעג ןיב) ןלַאפ

 6: .ס (רעקלעפ) סָאד ,קלָאּפ
+112110702111 

 1016 .ס (--) רעד ,רָאלקלָאּפ
 1018 - |זמ ס0חװק.}

 טסעט}|הז 112110021
 .דַא ךעלמיטסקלָאּפ

 40185008 .ס (רעד) סָאד , דילסקלָאפ

 פן

 16 .דַא שלַאפ

 258 0 68) יח ,טַײקשלַאפ

 {הדונןצ .ס (סד) יד ,עילימַאפ

 {םנו1ל112 ,דַא רַאילימַאּפ

 גמ :ס (עד) יד ,ןַא א
 עהתתסו) 28 .ס (רענעפ ;ןעד) יד ,ןָאפ

 {גזו211ס15זװ ס ( רעד .,םזיטַאנַאפ

 { 110 .ס (ס-) רעד ,רעקיטַאנַאפ

 1211 .דַא שיטַאנַאפ

 4871211015זװ .ס (ן-) יד ,טײקשיטַאנַאפ

 ןטנגסס88 קג .ס (ן-) רעד ,ףַארגָאנָאפ

 ןטמסננס8צי4, 6 .דַא שיּפַארגָאנָאפ

 {ס ס201טזס,

 {ס 1286 ץעופסמסע

?10 

 {3ת1גפצ

 וו (ךעגנַאפעג) ןעגנַאפ

 .ס (*) רעד ,דנָאּפ

 .ס (סד) יד ,ץיזַאטנַאפ
 1זו28102110; 18ת6+

 {0 1ז0281מ6

427-41621 0} 
 רו (טריזַאטנַאפ) ןריזַאטנַאפ

 {8001/ט3/ 16 .דַא שיטסַאטנַאפ

 א :ס (ןע-) רעד ,ןַאטנָאפ
 ןט1ס5 .ס (--) יד ,קימענַאפ

 ןטסעס,6 .דַא שיטענָאּפ

 50111111מ6 עטַאװעּפנַאפ

 1416 וו 2 6 ןעפנַאּפ

 קג .ס (רעסעפ) סָאד ,םַאּפ
 485110, 6 .ס (ןע-) רעד ,ןָאסַאפ

 {קז+ 1

 וס 4851 וװ (טסַאפעג) ןטסַאּפ
 יין .ס (ן) רעד ,טעטלוקַאפ

 ןלמ 8 6011680, וג:טסזו{צ, 646.}

 !ססט5: ןט5':89816 1168 ם (ן-) רעד ,סוקָאפ

} 1016 

 2204 .ס (ן-) רעד ,טקַאפ

 .דַא שיטקַאפ

 .ס (ןעד) רעד ,לקַאפ

 .פערפ רַאֿפ

1621 ;80121 

 {סעסמ

 {סז, 8640ע6: 04: 105168264 04



 -- רַאֿפ

 105602:2816 ןנע6116 10 צ6ע85, -- רַאפ

 תסונמפ 206 2616611965, 406001/מ8 1הס 2

 04 עסצסצ21 1055, --- 00. -001מ. -סמ, 264

66- 

 קצס?וא 46ת06תפ 1068 01 6106 -- רָאֿפ

 גמ {עסמז 01, 2620; ר6ןגסת ק1611464 0

 8 ץסתע רָאפ 15 6

 8 ץסהע 280: ןוודַא ןרָאיַארַאֿפ--רָאי ַא רַאפ
 1251 ץסע

 .דַא טרעמוארַאפ 046 ,1001056
 {0 520060 .וו (טרעמוארַאפ) ןרעמוארַאפ

 6146 .ס (ן-) רעד ,ליײמרוארַאפ

 םזט086, 165601060/ .ס (ןע-ד) רעד ,לביארַאפ

 וו (טַאהעגד) ןבָאה לביארַאפ

 .ס (ןעד) רעד ,ןייארַאפ

 וו (טקינייארַאפ) ןקיניײארַאפ
 ודַא גָאט טכַא רַאפ

 .ס (--) יד ,גנוטכַארַאפ

 וו (טכַארַאפ) ןטכַארַאפ
 .ודַא ןַארַאפ

1 10 

 טזוסמ, 506161צ

 10 טמנ6

0 6684 8 

 ס00016נװװ41

4656 10 

 ן4606 15, 10606 2406

 165 סט6 .דַא ךעלטרָאװטנַארַאפ
 16500215121111+ יד ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 .ס (7)
 .ס (ן-) יד ,ברַאפ 6010

 .ס (ן-) רעד .,טָאברַאּפ

 וס 401816: 1ס ץזס- .ן| (ןטָאברַאפ) ןטָאברַאּפ
 1011: {ס םהמ

 160400926000, טתוסמ

6 0} 

 טא; 851

 טצס212160מ, תבמ

 .ס ((-) רעד ,דנַאברַאט
 .וו (ןגרָאברַאפ) ןגרָאברַאפ
 .ּפערּפ ַײברַאפ
 .ןודַא ַײברַאפ

 וס 2455 ֹעָצ (ןעגנַאגעגַײברַאפ ןיב) ןייגַײברַאפ

 001166110ת4 .ס (ןעד) יד ,גנודניברַאפ

 161211051מ0

 10 10;:60110661 0116 ךןו (ןדנוברַאפ) ןדניברַאפ

 151, 1616011655: ,ךָא ךד ,ענעס- ,ןסיברַאפ
511116 

 6010 11 .דַא קיברַאפ

 10 1144 .וו (טדנעלברַאפ) ןדנעלברַאפ
 {טַצ 1:814): 1וס 6

 10 קג/תזָ; .וװ (טברַאפעג) ןברַאפ
6 10 :6010 10 

1056 6 

 10 10צנ46 .וו (ןטעברַאפ) ןטעברַאפ

 וס 1206 16 266 וו (טעברַאפ) ןטעברַאפ

 וס וצמקחסיפ: || (טרעסעברַאפ) ןרעסעברַאפ
1, 10 

 ןע8116ת .ס (ס-) רעד ,רעברַאפ

 ע. ע. ןעגנערברַאֿפ -- טכַארברַאפ

 10 ם295 {1תוס

 ןטיהרַאפ 92

 א :ס (סי) סָאד ,ןכערברַאפ
 טי :ם (ס") רעד ,רעכערברַאפ
 וס 2855 1006: (טכַארברַאפ) ןעגנערברַאפ

 10 הנמטפ6ס 14

 2851: ק851 1605? (--) יד ,טַײהנעגנַאגרַאפ
 | םזםזח.}

 טסנפ0תנמפ .ס (ןע-) יד ,גנוטפינגרַאֿפ

 10 קסנ50מ .וו (טפיגרַאפ) ןטפיגרַאפ
 םסמטנמ/ע664: 600862164: .ךַא טרעווילגרַאפ

4026 

 וס םסתטצמפ; .|| (טרעווילגרַאפ) ןרעווילגרַאפ
10 60086821: 1046626 

 ססזװק2זופסמ; 5110116 ס (ן-) רעד ,ךַײלנרַאפ

 ,טכַײלגרַאפ) ןכַײלגרַאפ
 וו (ןכילגרַאפ

 וו (ןבעגרַאפ) ןבעגרַאֿפ

 {ס ס0זװק2תס

 10 {סע8166

 10 62:01156. 10 ק2:400תמ

 10 0186 .וו (ןסעגרַאפ) ןפעגרַאפ
 סמסעצמסמז ק1685ט6 .ס (סד) סָאד ,ןגינעגרַאפ

 ןס 6012:86. || (טרעסערגרַאפ) ןרעסערגרַאפ
 {0 זמ22מו!צ

 .ס (ן-) רעד ,טכַאדרַאפ

 .ס (ןברָאדרַאפ) ןברַאדרַאפ

 פ501610

 {ס0 ססזזטמ{,

11 10 
 5001164, ססצעטקז .ךַא ךד ,ענעב- ,ןברָאדרַאֿפ

4624 

 וו .ס (--) יד ,גנואַײדרַאפ
 א .וװ (טעַײדרַאפ) ןעַײדרַאפ

1 :62901085 

 דו ס14

 .ס (ן-) סָאד ,טסנידרַאפ

 10 סהזמ; 10 82ֹות; (טנידרַאפ) ןענידרַאפ

 {0 64656ע6. 10 106211

 {ס 505066/ .| (טקיטכעדרַאפ) ןקיטכעדרַאפ

 .דַא קיטכעדרַאפ

 ((-) רעד ,סָארדרַאפ
 10 עס 8תמסל66: .|| (ןסָארדרַאפ) ןסירדרַאפ

 10 86 5סעזצ

 1 גתו 5סז+ (.וו .זַא .א ,ךיד) ךימ טסירדרַאפ'ס
 !; ?זחקסז800101 ןק/זח56}

 זס 46181מ,10 5וסק .ן| (ןטלַאהרַאפ) ןטלַאהרַאפ

 .ס (ןעד) רעד ,גנַאהרָאפ
 וס ת68011216 || (טלדנַאהרַאפ) ןעלדנַאהרַאפ

 .ס (ןעד) יד ,גנולדנַאהרַאפ

 .וװ (טקַאהרַאפ) ןקַאהרַאפ

 10 פןגזוזמ=ז, .ן| ְךיִז (טקַאהרַאפ) ןקַאהרַאפ
 10 5216 /?מ 8ק666/0,ג 1061/:, 616.}

 10 םעס56ע6} .וו (טיהרַאפ) ןטיהרַאפ

 410 ץםעסצסמ{, 10 6

5516105 

 1ז1112/ו00 ; גתמסצ 6

 ס11121

 ת680112/ו0ת

 10 5םט6/



 רעהרַאפ
 ןייטסככ--כ,עטעטכעע עט ססטעטעטעטטסטסס------ץץץ----(.ט גט... ......---....

 סאהזחומתזוסמ ; 6208 .ם(ן-) רעד ,רעהרַאפ

 10 1155 /80006- .ו (טרעהרַאפ) ןרעהרַאּפ
 {גחװ8 50:0), {ס סצ8זמומס

 {0 רטסטגת4 .וװ (טעדנואוורַאפ) ןדנואוורַאפ

 10 ומןונעס

 יסונמ4060/ רעד ,רעטעדנואווראפ

 גתוט4 .ס ןוא .דַא (רעטעדנואוורַאפ)

 1105 .דַא טלנַאװרַאפ

 תזוו8266/ .דַא טרעדנואוורַאפ

 2510111511641, פג, 406

 10 2ת1226.) (טרעדנואוורַאפ) ןרעדנואווראפ

 10 25/0מו5/ג 10 טז '6

 זתתמתעסתמסת+ .ס (ןעד) יד ,גנוטלַאװרַאּפ

 10 תוגע 6 .וו (טלַאװרַאפ) ןטלַאװרַאפ

 גנו2 62 .ס (ס-) רעד ,רעטלַאוװרַאפ

 גנהמ260ת /סז- (סד) יד ,ןירעטלאװרַאּפ

 0110464 .ס (ןעד) יד ,גנולדנַאװרַאפ
 1151 0זיז12110תג

 וס 688085. .וװ (טלדנַאװרַאפ) ןעלדנַאװרַאּפ

 {0 !ז2תפ/טזתו, ן+2מפ!!קוגזס, {טנמ

 דצגצ .דַא םָאװ רַאפ ,סָאװרַאפ

 016 .דַא טרעסַאוװרַאפ

 {ס 6 וו (טרעסַאוװרַאפ) ןרעסַאװרַאפ

 1?ס+ס60161 .וו (רעטרעוורָאפ) סָאד ,טרָאורַאפ

 ןעע!'סס6

 6סתפע6, עסעע007 ם (ן") רעד ,ףרואוורָאפ

 10 ססתפטז6 || (ןפרָאװעגרָאפ) ןֿפרַאװרָאפ

 {ס זסעצײסצס

 םזתונפסענגסעגז .ס (ןעד) יד ,גנולַײװרַאפ
 61116:121ת1601

 10 זוגוג56, וו (טלַײװרַאפ) ןלַײזורַאפ

 {0 6016:12ומ

 1ס 260010װ1ו5, ןכעלקריוורַאפ

 10 6 .וו (טכעלקריוורַאפ)

 ןצזס1121110, עגמ .ס (ן-) רעד ,רעוורַאפ

 1ס 1014, .װ (טרעוורַאפ) ןרעזורַאפ

 {ס קצסתועוז, {ס םבח

 וותעקס0; 601208160}

 ססזק 40
 .דַא טלקיזורַאפ

 אתק טקָ; .וו (טלקיוװרַאפ) ןעלקיוורַאפ
 611140816: 60נ4(ע6

 211680. {0עי 4 .ןודַא סיורָאפ

 תוסס11מ 82106ת3ת8 .ס (ןעד) יד ,גנולמַאזרַאפ

 וס 25561016 .ן| ְךיז (טלמַאזרַאפ) ןעלמַאזרַאפ

 {ס 861 1086106ש

 ו/01160; ןנ0614664 /0ת .דַא טגרָאזרַאפ

 10 ןקתסל6 .וװ (טגרָאזרַאפ) ןגרָאזרַאפ

 רעטערטרַאפ

 ןכנ'0ט1461 .ס (סד) רעד ,רעגרָאזרַאפ

 לא :ס (ן") רעד ,ךוזרַאפ
 ןס 12516: 10 םווסזוקו || (טכוזרַאפ) ןכוזרַאפ

 .פ (--) יד ,טכיזרָאפ

 .דַא קיטכיזרָאפ

 0161 1165 } .ס (--) יד ,טייקיטכיזרָאפ

 ס2ו1110 5

 0811110ו5, 101

 סוג110ו158

 םפֿפוגנ411664 .ס (ןעד) יד ,גנורעכיזרַאפ

 1ז:5וג6

 10 םפפותסע .וו (טרעכיזרַאפ) ןרעכיזרַאפ

 10 גתפטזס

 0101 11 .ס (ס-) רעד ,רעציזרָאפ

 ס1140צ .ס (סד) יד ,ןירעציזרָאפ

 ןס 0ט6:10083 10 0206 .|ו (ןעזרַאפ) ןעזרַאפ

 סגוופ0!8מ; 1מ18886 .ם (--) סָאד ,ןעזרַאפ

 1684 .ס (ן-) סָאד ,שינעעזרַאפ

 ס011117111211011 .ס (ןעד) יד ,גנוצעזרַאפ

 10 ססמוומטס .וו (טצעזעגרָאפ) ןצעזרָאפ

 8116 211: 500 ץ61 .ןודַא טרָאּפ

 1סע1 .ס ((-) רעד ,טרָאפ

 ף2וות, 02780:624 .ס (ן-) רעד ,גָאטרַאפ

 81 ףהשת: 21 0272:688 ,ןודַא גָאט רַאפ

 40151160, 2620 .ןודַא ןוא .דַא קיטרַאפ

 20:6156 .ס (-כ) יד ,גנוקידייטרַאפ

 10 0 .וװ (טקידייטרַאפ) ןקידיײטרַאפ

 061 671616 .ס (ס-) רעד ,רעקידיײטרַאפ

 גמוסזע614004: .ס (ןעד) יד ,גנושטַײטרַאפ

 1ז225121101 :

 10 1מוסזק:=ו: .|| (טשטַײטרַאפ) ןשטַײטרַאפ
 10 6(; 

 10ס תתתנחו|גוס || (טקיליטרַאפ) ןקיליטרַאפ

16 0} 

 81502641, 1051 /זמ 1/0068/11) .ךַא טפיטרַאפ

 וס םסטסמנס 0050:066: (טפיטרַאפ) ןפיטרַאפ

 {ס 8660006 1051 /זח 1/008/1} תת ריז

 10 0660 .ו (טרעפיטרַאפ) ןרעפיטרַאפ

 8ץזסת .ס (רעד) סָאד ,ךעטרַאפ

 וס עסה 10 518מ6 .|| (ןגָארטרַאפ) ןגָארטרַאפ

 8150; .דַא ר" ,ענעג- ,ןגָאױטרַאפ
 ןעוג5צ; 1

 ע. ע. 61 ןטערטרַאפ -- ןטָארטרַאפ
 10 +ס6ט,סמםס17

 8150ת60, 1051 זמ 1סט8 1 .דַא טכַארטרַאפ

 10 :62:6560/: .ן|| (ןטָארטרַאפ) ןטערטרַאפ

 {0ס 6

 160:656ת1411656: .ס (סד) רעד ,רעטערטרַאפ

6 



 גַאלרַאּפ

 ןטג1151ו104 6 .ס (ן") רעד ,גַאלרַאפ

 וו (ןזָאלרַאפ ,טזָאלרַאפ) ןזָאלרַאפ
 {0 222000װ; {(0 14

 ,ןזָאלרַאפ ,טזָאלרַאפ
 .דא ר- .ענעז-

 .ס (ןעד) רעד ,גנַאלרַאפ

10 1476 

40220600060: 4 

00:01416 

4068116 261 

 10 64651ת6, .וו (טגנַאלרַאפ) ןעגנַאלרַאפ
 10 ת1(664

 ע. עי 0 ןרילרַאּפ ,ןריולרַאפ ,ןרָאלרַאפ
6 10 

 עי ע.ס1 ןשעלרַאפ ?אטמשטו*ה ןשָאלרַאפ
 641104015066 .ךַא ר- ,ענעש- ,ןשָאלרַאפ

 1058 .ס (ן") רעד ,טסולרַאפ

 ןמ 1096 .דַא טבילרַאפ

 ןס 1211 גת 1065 | ךיז (טבילרַאפ) ןבילרַאפ
 וו (טגיילעגרָאפ) ןגיילרַאּפ

 10 1056 .ןו (ןריולרַאפ ; ןרָאלרַאפ) ןרילרַאּפ
 ןכוצ12115116 .ס (ס-) רעד ,רענעלרַאפ

 10 עע01005: .|| (טרעגנעלרַאפ) ןרעגנעלרַאפ
10 102/6 1086 

 10 עיס056

 {ס סאוות8טופה .וו (ןשָאלרַאפ) ןשעלרַאּפ

 .ס (סד) יד ,םרַאפ
 .ט (ןע-) יד ,םרָאפ

4 

 {סזנמ; 5206

 4 סעיג141 .דַא לעמרָאפ ,לַאמרָאפ

 {סינג2111צ (ן-) יד ,טעטילַאמרָאפ

 1ס סיצמ, 10 ע055655 .|| (טגָאמרַאפ) ןגָאמרַאפ

 .וו (טכַאמרַאפ) ןכַאמרַאפ
 10 47014, 10 ץצ696תו ,ן| (ןטימרַאפ) ןדַײמרַאֿפ

 .וו (טרימרָאפ) ןרימרָאפ

 .ס 2 סָאד ,ןגעמרַאפ

 ַא ךעלגעמרַאפ
 .דַא לעמרָאפ

 .וװ (טרעמרַאפ) ןרעמרַאפ

 .ס (ס-) רעד ,רעמרַאֿפ

 .וװ (טּפשמרַאפ) ןטּפשמרַאפ
 ןטעּפשימרַאפ-ןטעּפשימרַאפ}

 םמעז. 01 םעד רַאפ {0+ {וס ןרַאפ
 2150: 2610ש6 18ס; 1מ 1001 01 {6

 {0 61056, 10 5מט/

 10 {סזזװ 10 5206

 ןטצסעסעזַצ ; 6211

 רצ621זצ

401 

506 0} 

 { זיו סעי

 10 600646זװת

}0 06 

 וס םס |שָצ 160/616); .|| (ןרָאפעג ןיב) ןרָאפ
10 61 

 ןואג118ת1: 4054 ס (ן-) רעד ,טכַאנרַאפ

 2{ 4054 .ןודַא טכַאנרַאפ ,טכַאנ רַאפ

 עי ע. 01 ןעמץענרַאפ ןעמונרַאפ

 {0ס 02/{טזס, 10 066טקצ

 עג; 06602166:,ךַא ר- ,ענעמ- ,ןעמונרַאפ

6411 

 264016, זת {ז0|תו

 ןפיוקרַאפ 44

 10 ס2ק!טעסנ וו (ןעמונרַאפ) ןעמענרַאפ
 {ס סססטעצ: 10 60100ע686264; 10 8125

 .וװ (טמסרַאפ) ןעמסרַאפ

 ןטמַאסרַאפ-ןעמַאסרַאפו

 {0 8תפשסז: .ן| (טרעפטנערַאפ) ןרעפטנערַאפ
 {ס 64012:4; 10 64616264: 10 ןט51:/צ

 10 םסופסמ

 {0 260ז1/6 .וו (טרערַאפ) ןרערַאפ

 הת ד (ס") רעד ,רערערַאפ
 ןטסע5600110 .ס (ןעד) יד ,גנוגלָאפרַאפ

 0{1ס 6 ו (טגלָאפרַאפ) ןגלָאּפרַאּפ

 .ס (סד) רעד ,רעגלָאּפרַאפ

 1056 .דַא ר- ,ענעל- ,ןלַאּפרַאפ

 תס 56: 1050 8006 וו"א !ןלַאּפרַאפ

 םטסע566010ײ

 10 861 1056 ןלַאפרַאפ ןיב) ןרעוו ןלַאפרַאפ

 .וו (ןרָאװעג
 101160 .דַא טליופרַאפ

 טליופרַאפ זיא) ןרעוו טלױוּפרַאפ {0ס

 וו (ןרָאװעג
 .וװ (טריפרַאפ) ןריפרַאפ

6 10 ,101516204 10 

 11115162616 .ס (ס-) רעד ,רעריפרַאפ

 10 1626 2צוזגצ

 5604006ע

 41004: 0צ6140+ .ס (ןעד) יד ,גנוציילפרַאפ

 10 1006 .וװ (טציילפרַאפ) ןציילפרַאפ

 10 ןמטמט(מ6

 10 6 ןרעטנָאלּפרַאפ

 10 ג;0קק,6 .וו (טרעטנָאלּפרַאפ)

 0116 .דַא טליופרַאפ

 סס10101110621/ .ס (ןע-) יד ,גנוטכילפרַאפ

0211821100, 6 

 זס עמי 10 081:4415 ,טכילפרַאפ) ןטכילפרַאפ
 וו (טעטכילפרַאפ

 ,טכילפרַאפ) ןטכילפרַאפ

 .ו ךיז (טעטכילפרַאפ

14 2:440 10 

 (טצ 001:801:סח)

 10 ססנװצגוז 1

 {ס 5141מ}

4161 0} 

 עי. ע. ס+ ןעיצרַאפ -- 10 6624 ןגיוצרַאפ
 ס104621108 2 .דַא ר" ,ענעג- ,ןגיוצרַאפ

 00צ6964: 4612764

 .ס (ןעד) יד ,גנולפייווצרַאפ
 465/21108, 6401 .דַא טלפייווצרַאפ

 21 .דַא קיטַײצרַאפ

 .ךודַא סנטַײצרַאפ ,ןטַײצרַאפ

 10 ססצס, 1ט 4617: || (ןגיוצרַאפ) ןעיצרַאפ
 {ס 0216

 וו (טקעלפרַאפ) ןקעלּפרַאפ

46521 

21 

 וו (טפיוקרַאפ) ןפיוקרַאפ 1 10



 םזישַאפ רעפיוקרַאפ

 5616; 52/65זװ8ת .ס (ס-) רעד ,רעפיוקרַאפ

 {0 1286 ת1206, 10 00סטע ןעמוקרָאּפ

 .וו ((עמוקעגרָאפ זיא)
 10 0ט6:10010 .וו (טקוקרַאפ) ןקוקרַאפ

10 661 

 סא .ס (ןע-) יד ,גנוליקרַאפ
 ןס 6210 וו ךיז (טליקרַאפ) ןליקרַאּפ

)10 86/( 2 4 

 א ןעווערעקרַאפ ,ןעוועריקרַאפ
 |םזסו:װ0, םושחָיל 1 ,טעוועריקרַאפ)

 וו (טעווערעקרַאפ

 4עצסט181104 .ס (ןעד) יד ,גנוצריקרַאפ
 ם1010 161

 {0 500:1604 וו (טצריקרַאפ) ןצריקרַאפ
6 10 (222:661216 0} 

 16010110זג .ס (ןעד) יד ,גנורענעלקרַאפ
 וס 8זמ;תֹואוו/ (טרענעלקרַאפ) יי

6 10 

 41זמלמוג1166 סָאד ,טרָאװ-רענעלקרַאפ
 .ס (רעטרעוו-רענעלקרַאפ)
 111116: 1612ו10װ5װוץ: .ס (--) רעד ,רעקרַאפ

 11116ז00ו16
 סעטקס5116, 6טס6 .דַא טרעקרַאפ

 סת 116 ס0תובצ 0205116 .ןודַא טרעקרַאֿפ

 ןס ססנ16 2824 80: .|| (טרעקרַאפ) ןרעקרַאפ
 {ס {16406ת/; 10 +150/ 0116; 10 ןג2צ6 2

 16141108װוװ
 ס102001ז064/ .ס (--) יד ,גנורע ;ּפרעקרַאפ

 וס סחגטססצ || (טרעּפרעקרַאפ) ןרעּפרעקרַאֿפ

 ןעס1עיל1 0 (5) רלד ,טארר ַאפ

 {0 ןעסועבצ וו (ןטַאררַאפ) ןטַאררַאפ

 114 .דַא טלגיררַאּפ
 ןס עסוז /400ז): || (טלגיררַאפ) ןעלגיררַאפ

1216 0} 

 {ס זסקהוז וו (טכיררַאפ) ןטכיררַאפ

10 609:661,10 064 

 ןקע644062 {0עס6014 .ס (סד) יד ,עדעררַאפ

 11:4110 .ס רעד ,רעטעררַאפ

 ע. ע. 04 ןטלָאשרַאפ 10 סוג6 ןטלָאשרַאפ

 641 .דַא ר- ,ענעטלָאשרַאפ

 -רַאפ ןיב) ןדניוושרַאפ
 .רו (ןדנואווש

 {ס ענגפקתסזמס. || (טכעוושרַאפ) ןכעוושרַאפ
86 10 :64065602216 10 

 10 5866 .ן| (טדנעוושרַאפ) ןדנעוושרַאפ
 {0ס וי( 6

 5262010:46/ .ם (ס-) רעד ,רעדנעוושרַאפ
 502110001) 1/251סת

}0 015220682 

 סספק12סצ .ס (ןעד) יד ,גנורעוושרַאפ

 ססנגפקנת21סע .ס (ס-) רעד ,רע ר

 טמ06:512040186/ .ס (--) רעד ,דנַאטשרַאפ

 10161186ת66, 5656, ת6850מ, זוותה

 ק. עי. 0? ןײײטשרַאפ ןענַאטשרַאפ
}0 00006:818060( 

 10 ססזוקצ60סת8 || (ןענַאטשרַאפ) ןייטשרַאפ
 10 04 ׂ 

 ז60ז6560121166 רעד ,רעײטשרַָאפ

 .ס (רעייטשרָאפ)

 10 סטפ!זוג1 .וו (ןלעטשרַאפ) ןלעטשרַאפ

 ןס ם:פעטנ-ש:װ ךיז (טלעטשרַאפ) ןלעטשרַאפ
 {ס +618מ

 ןטס0?1זיזװ6 .ס (ןעד) יד ,גנולעטשרַָאּפ
 ֿפתסיי, ם|הָצ

 ןס ?תוזס0ט6ס:|) (טלעטשעגרָאפ) ןלעטשרָאּפ
 10 ץסנ!סזזמ; 10 160ע656ת/

 10 ותותפומס: ריז (טלעטשעגרָאפ) ןלעטשרָאפ
4 101:00066 0} 

 וגמ6161:51211617184

6 

 .דַא קידנעטשרַאפ

01271015 ;66140601 

 ןגנ4,41'4'1

 וגמ(06051820108 .ס (ן-) יד ,שינעדנעטשרַאּפ

 וס זוּבז 10 5201/ (טרעטשרַאפ) ןרעטשרַאּפ
 011/ס01601) צ211005 ,ר- ,ענעד- ,ןדישרַאפ

 .חא רז ,ענעד .,ןדיישראפ

 עמסקס510/0מ; גמסונסמ ס (ן-) רעד ,גָאלשרָאפ

 וס ע:02056:  .ו| (ןגָאלשעגרָאפ) ןגָאלשרָאפ
111011011 2 1021 10 

 1066 .דַא ר" ,ענעס- ,ןסָאלשרַאפ

 10 1064 וו (ןסָאלשרַאפ) ןסילשרַאפ
 .וװ (טשרָאפעג) ןשרָאפ

 {ס ?תחטותס; 10 00 16562/0מ; 10 5/ט0צ

 1י6562101161 .ס (ס-) רעד ,רעשרָאפ

 00ט6ע6041 ראנוה פתסוײ .דַא טיינשרַאפ

 .דַא ךעלדנעטשראּפ

}0 107651122164 

 {ס ס0צ6ז+ יאנזןג 5תסוש ןעיינשרַאפ

 וו (טיינשרַאפ)
 10 סוג6 וו (ןטלָאשרַאפ) ןטלעשרַאּפ

 וס םנסחמ/  .וװ (טרענעשרַאפ) ןרענעשרַאפ
 {ס םס2011{ץ, 10 61086115/

 10 6 וו (טליּפשרַאפ) ןליּפשרַאפ
 {ס 86 1216 .ןו (טקיטעּפשרַאפ) ןקיטעּפשרַאפ

6 0016 10 

 וס 50:680: .ן|| (טײרּפשרַאפ) ןטײרּפשרַאפ

 10 6015/10װ46

 80צ21166, ת081655 .ס (--) רעד ,טירשרָאפ

 1201 .ס (--) רעד ,םזישַאּפ



 טַײקטכַײּפ טסישַאפ

 {וגננס110ג .ס (סד) יד ,עיצקנופ 1 .ס ((-) רעד ,טסישַאפ

 ?סס+ 158 .ס (סיפ) רעד ,סופ 26 .דַא שיטסישַאפ

 1001 .ס (ךד) סָאד ,עלעקנעבסופ {וגת .ס (סד) סָאד ,רעטופ

 4001516 .ס (טירטסופ) רעד ,טָארטסופ {ונפ 6084 .ס (ןע-) רעד ,לטנַאמ-רעטופ

 4006 .ס (סי) יד ,עטָאנסופ 4 .ס (לגייפ) רעד ,לגיופ

 4001 . (ס") רעד ,ןכייצסופ ס88ָצ) 1182: 6 .דַא קידלגיופ
 114 ןו"צ קיצפופ א "

 41:060ג עם+ .םס (ךעי) סָאד ,לטסקיצפופ 1 .דַא ליופ
 ז /ז 101 יא תִי .וו (טליופעג) ןליופ

 4141:611 .דַא ר- ,ע- ,טסקיצּפוּפ ט ויכ דיק וו ךיז (טליופעג) ןליופ
 1166 וו"צ ןצפופ 182צ80265) 1826 (ס-) רעד ,רעצנעליופ

 4111660111 ק8ע1 .ס (ךע-) סָאד ,לטנצפופ ר .ס (עליופ) רעד ,רעליופ
 | /ז801?ס0ח} 1325 0 (=3 יד ,טייקליופ

 411416611111 .דַא ר- ,ע" ,טנצפופ 1151 .ס (ן-) יד ,טסיופ

 יד .ס (ן-) רעד ,סקופ {11,/ 601421616,) 6 .דַא לופ

 ס2911480, 1880 .ס (ז-) יד ,רופ {וג|ןד זו .דַא טקיטכערַאבלופ

 002ס0נגת, םז:צ6+ .ס (סע") רעד ,ןַאמרוּפ {וג11-1:10064 .דַא קיטולבלוּפ
 6 .ס (--) סָאד ,יפ קסאפ 01 200:260: .ס (ן-) יד ,טכַאמלופ

 {ססע .ס (ס-) רעד ,רעביפ עצסא

 2 .דַא קידרעביפ ןעסת4601 םסססזװק1151466 .ךָא םָאקלופ ,םוקלופ

 {סצסע15111+ .ןודַא טפַאהרעביפ 001 121616, 2 1? .דַא קידנעטשלופ

 {0ס 26 6{1ט61150} .וו (טרעביפעג) ןרעביפ עס 1

 10 26 2462{, {סעטס1/ (ןדה הרכבה .ס (--) יד ,טייקלופ

 ?ושטע6 (8/0ץ6) .ס (?) יד ,רוגיפ {+סזח} 01, עֶצ, םעסטז .ּפערּפ ןופ

 עא יי .דַא וויטַארוגיפ כת .פערפ רעדנַאנַאפ ,רעדנַאנו
 10 {ושטע6 .וו (טרירוגיפ) ןרירוניפ 156קװ0ז0016 קסז+ 46001108 56ק0ז01/0ח)

 ןעמענרעדנַאנופ

 וו ((עמונעגרעדנַאנופ)

 1ס 1886 הקהתז

 10 ןסהז 2500646ע4 ןפַיײררעדנַאנופ

 10 זומָנ 10 866 .וו (ןסירעגרעדנַאנופ)

 10 618 6166 ןדיישרעדנַאנופ

 10 086 .וו (טדיישעגרעדנַאנופ)
 850, +סוג1102110 ((ן-) רעד ,טנעמַאדנופ

 {וצצג12/ו16141,} 6 לַאטנעמַאדנופ

 {סז ןגסז 8846 .ודַא ןגעוו טריא ןופ
 {:סאג 3565 ןודַא טענַאד ןופ ,ןענַאד ןופ
 טיש .וודַא ַײנ'ס ןופ ,ַײנ סָאד ןופ
 {סז ץסט+ 6 .וודַא ןגעוו טענַײד ןופ

 תגסטס(,(5 .ודַא ןגעווטסעדנופ

 אםסזס{זסאא ודַא מענַאװ ןופ ,ןענַאװ ןופ
 {זסזה 2/8ת .וודַא סנטַײוװ ןופ ,ןטַײװו ןופ
 .ודַא ןגעוו טענַײז ןופ
 .וודַא ןגעוװ טענַײמ ןופ

 {סז 1וצ 6

 40 זוע} 6

 עסט .ס (ן-) רעד ,טנופ

 תמעז. 4 םעד ןופ {זסזג 6 םענופ

 טםזא .ס (ןעד) רעד ,קנופ

 וס {תסונסמ || (טרינָאיצקנופ) ןרינָאיצקנופ

 ןוס 8/0מ6; 10 זסקז65600}

 1401, צ1011ת .ס (ןעד) רעד ,לדיפ

 {ס 6 וו (טלדיפעג) ןעלדיפ

 {16616ז, 73011087 .ס (ס-) רעד ,רעלדיפ
 טתמצ510108+ .ס (-- יד .עיג ָאלָאיזיפ

 עמעפ 1 .דַא שיגָאלָאיזיפ

 קנץ5108דוסזמצ .ס (סד) יד ,ץעימָאנָאיזיפ

 ןמצ5105 18616066) .ס (--) יד ,קיזיפ

 ןעגע51 .ס (רעקיזיפ) רעד ,רעקיזיפ

 עת 1 .דַא שיזיפ

 6!80, 646 ,.דַא קיפיופ

 8ענ1וזצ , 68028111+ .ס (ן-) יד ,טייקיאייפ

 הק: 5ו8ת 01 46115100 (ן-) יד ,גויפ

 |4קנצחגש ק210666 06110660 10ז61/086ז 406

 106 10:0016 //086ז)

 406 11565) .ם (רעמייבנגַײפ) רעד ,םיובנגַײּפ
 ע1. 0+ לגיופ 8 .ס לנייפ

 4:מ:ת. 01 לגיופ .ס (ךד) סָאד ,עלעגייפ
 עט

 48זװק, 10015/, הט'114 ,דַא טכַײּפ

 48זקמס55, םטזהנףֹוו (--) יד ,טייקטכַײפ

176 1110151 



 ךיז ןסיילפ לַײפ

 118 .ס (--) יד ,שינרעטצניפ תזזסװז ;! 6 .ס (ן-) יד ,לַײפ

 וס אןוװסז, 10 55 (טלקניפעג) ןעלקניפ 4:תמות. 06 ?ייפ .ס (ךע-) סָאד ,לכלַײּפ

 10 56 {ס 6 וו (טלייפעג) ןלַײּפ

 עו 0{ םופ 4006 .ס םיפ טסיא 824 גזעס6 .ס (ס-) רעד ,ןגױבנלַײּפ
 ?סטז ןוײצ ריפ 1106 .דַא ןַײפ

 ןעסוגגצגסז; ס041ונסו .ס (ןעד) יד ,גנוריפ ססתוצ .ס (טנַײפ) רעד ,טנַײּפ
 43 תדונ .ס (ס-) יד ,עמריפ !ס וו (טַאהעג טנַײפ) ןבָאה טנַײפ

 ןס 4 וו (טריפעג) ןריפ {0ס 6

 ןס 060266 וו ךיז (טריפעג) ןריפ 1216 .דַא ךעלטנַײפ

 168606 .ס (ס-) רעד ,רעריפ סתצמווע, 0511 ם (--) יד ,טפַאשטנַײפ

 168646ת/ /סזמ- .ס (ס-) יד ,ןירעריפ 0ת06166 2406245 .ם (ס") רעד ,ןכוקנַיפ
 16860ס1511װ .ס (--) יד ,טּפַאשרעריפ 416 .ס (ן-) סָאד ,רעַײּפ

 526 .ס (-) רעד ,קעריפ {(סעצ1 8460 .דַא קידרעַייפ

 זוג 16 .דַא קיקעריפ 06160ע2110 .ס (ןע-) יד ,גנורעַײפ

 ססוגמז .ס () רעד ,טשריפ ?סאוגס .דַא ךעלרעַײפ
 ססונע8 .ס (סד) יד ,ןיטשריפ 10 ט01616 וו (טרעַײפעג) ןרעַײּפ

 ?לפוג .ס (שיפ) רעד ,שיפ יא 6 .ס (ךע- :ןעד) סָאד ,לפַיּפ

 4116 .ס (ס-) רעד ,רעשיפ וס 06::88  .װ (ןפיפעג ;טפַײפעג) ןפַײּפ
 11661, תהצצ .ס (ן-) רעד ,טָאלפ תוהמָצ, זמוגסג ליפ

 וס {ןטוו=ז, 1ס 117: (טרעטַאלפעג) ןרעטַאלּפ ןעמ11מ1זיסנ1 ((-) רעד ,ּפָארטנַאליפ

 {ס ףוגנטסז, 10 1616 ןעגנוהתזסק (סי) יד ,ץעיפַארטנַאליפ

 .דַא קיטרַאליפ תוט1וו{הז:סט5; טבז:סטפ
 .דַא קיטיײזליפ
 דוו1110161; תנננ 4 .דַא ךַאּפליּפ

 .דַא קיברַאֿפליּפ
 זוּהתַצ 162060; ס04 .דַא קיּפעקליפ

 גוהמצ-514664; ללע6

 דוווע 00

 ןע110500תס .ס (ן-) רעד ,ףָאזָאליּפ

 ןעוגו1סמסקוגצ .ס (סד) יד ,עיּפָאזָאליפ

 עמונסמסק2:26 וו (טריפָאזָאליפ) ןריּפָאזָאליפ

 ןטת110500 1 .דַא שיּפָאזָאליפ

 {ס 1 וו (טליפעג) ןליפ

 גמ .ס (ןעניפ) רעד ,ןיפ

 4ת816,602615100, 600 .ם (ן-) רעד ,לַאניפ
 {ס} 6 זוו81601 ססזװקס511/0ח: 0} 6 ק/סצ)}

 {1114266 .ס (ןצנַאניפ) ץנַאניפ

 {111 .דַא לעיצנַאניּפ

 1106 (רעגניפ) רעד ,רעגניפ

 וגו מ16 ך-) רעד ,טוהרעגניפ
 זנמ (ךעד) סָאד ,לרענניפ
 1'תתנפמ //608.} .ס שיניפ

 1גתנצוג .דַא שידנעלניפ ;שיניפ

 1114 .ס (--) סָאד ,דנַאלניפ

 ןקוממ .ס (רעדנעלניפ) רעד ,רעדנעלניפ
 1166 ןו"צ ףניפ

 8148 קו //ז060/0חװ)0 (ךע-) סָאד ,לטפניפ

 111 .דַא רד ,ע- ,טפניפ
 888: 8100זמ9צ .דַא רעטצניפ

 {1ג6, 16761; 582110י6 .דַא ךַאלפ

 4180, 16961 1204; ק/הֹומ סָאד ,דנַאלכַאלפ

 .ס (רעדנעלד)
 {ןגזװס,) 426 .ס (ןע-) רעד ,םַאלפ

 ריי .דַא קימַאלפ

 וס {ן21מס, 10 1226 .ו| (טמַאלפעג) ןעמַאלפ

 411 .ס (--) רעד ,לענַאלּפ

 4131 .דַא ר" ,ענעל- ,ןלענַאלּפ
 ןתוגמז .ס (ן-) יד ,ץינַאלּפ

 וס ק|התז וו (טצנַאלפעג) ןצנַאלּפ
 ק145/6:: 22400286 .ס (סד-) רעד ,רעטסַאלּפ

 ןע6 .ס (סד) רעד ,ןקָאלּפ

 1188 .0 (--) רעד ,סקַאלּפ

 4146 .דַא ר- ,ענעס- ,ןסקַאלּפ

 וס 2126, 10 414:=.| (טרעקַאלפעג) ןרעקַאלּפ

 1006 .ס (ןשַאלפ ,רעשעלפ) יד ,שַאלפ

 118 .ס (יילפ) יד ,יולפ
 ן|!טזמ, קצוגתס .ס (ןע-) יד ,םיולפ

 117 1:08661} 0 6-) יד נילפ

 יאגתש .ס (ןע- ;לגילפ) רעד ,לנילפ
 נו. 06 יֹולַפ -- 24 .ס יילפ

 416 .ס (ן-) יד ,טיילפ
 0111846066, 1864ט51ת+ .ס (--) רעד ,םיילפ

 011:26ת1, 1:10051ע10ו5 .דַא קיסַײלפ

 {ס 6006260ז ךיז (טסיַײלפעג) ןסַיילפ

 {ס 26 421:86ת1, 10 26 10005/0ט5



 זיוצנַארּפ ןציילפ

 114 .ס (רע-) סָאד ,דלעפ וס {1סש; 1ס 0ץ62110װ || (טציילפעג) ןציילפ

 2064 .ס (ן-) רעד ,זדלץעפ 11681; 4650 (ן-) סָאד ,שיילפ

 1168װצ  זוסהֹוצ .דַא קישיילפ

 4000 01 111 .ס (--) סָאד ,סקישיילפ

 םףוגוצ , 011181100 .ס (ן-) יד ,טכילפ

 164 6 .ס (ןעד) רעד ,גנילטכילפ
 28110: 185/) 1816, 5611, 0100 קנילפ

 ם8ווווצ : תגעגםוזיל .ס (-כ יד ,טייקנילפ
 פו 8

 41010; {{1ט6מז .דַא קיסילפ

 414:0, 4 .ס ((-) יד ,טייקיסילפ

 ןס 11סש וו (ןסָאלּפעג זיא) ןסילפ

 10 {1צ .וו (ןגיולפעג ןיב) ןעילמ
 1116 .ס (ס-) רעד ,רעילפ

 10 ק!טסא וו (טקילפעג) ןקילפ

 1111 .ס (--) רעד ,טרילפ

 10 {ןו1 וו (טעוועטרילפעג) ןעוועטרילפ
 10 1660, 10 תופס, (טגעלפעג) ר

 10 1216 6296 01: 0 וו .זקא ןוא .

 1םוג21118ז3 טסח0 (08 דיסק עב

 ץחמ 1016 ןק08/ 1656, 0564 10}

 1 .ס (זַײמ-) יד ,זיומרעדעלפ
 {ס 8210, 10 1025! ןן (ןטכָאלפעג) ןמכעלפ

 10 101סע1י6 6

 5ן2ומ, 5201; 5ו/קזמ2, 0 () רעח ,קעלפ

1216111513 

 םוזהות. 1 שַאלפ .ס (ךעד) סָאד ,לשעלפ

2016 

 עוז 01 שַאלּפ -- סו .ס רעשעלּפ

 א וויא עפ
 1601021 1011 .ס (ן") רעד ,לַאדָאעפ

 1621 .דַא לַאדַאעפ

 16016021151 .ס (--) רעד ,םזילַאדָאעּפ

 1603021 .דַא שיטסילַאדָאעפ

 סא יס יה רעד א
 עו 0+ םעדָאּפ -- .ס רעמעדעפ ,םעדעפ

141 

 21 .דַא לַארעדעפ

 4604612110 .ס (סד) יד ,עיצארעדעפ

 1641116 .ס (ן) יד ,רעדעפ

 םטסמ, 5עותק .ס (סד) יד ,רעדעפ

 {ס} 6 10016/)

 5 .דַא טעפ
 {81 .ס (--) סָאד ,סטעפ
 ןג6 .ס (סד) רעד ,רעטעפ

 {8ת .ס (סד) רעד ,רעכע

 2106 /םחגזמח! 5/זח) .ס (ן-) יד ,לעּפ

 קמצפנסותת /60610ז'8 (ס-) רעד ,רעשדלעפ
 0881810ח01; ןעז06111:0ח0ס/ ס} 10166:6106 101111-

 0041 6 40610ז'8 4681661

 ססןגזממ /;מ 6 .ס (ןע-) רעד ,ןָאטעילעּפ
 תנסוט5מחמסז}

 0111 .ט (ן") רעד ,טסינָאטעילעּפ

 וו (טלעפעג) ןלעפ

 ס (ן-) רעד ,רעלעפ

1158 10 :1268 0} 

 {גטו, ר(,

 ם}ונממ61ס1, 10151246

 עו. 0? קלָאפ -- 4 5091 .םס רעקלץפ
 121514102110 .ס (ןע-) יד ,גנושלעפ

 וס 42184+ וו (טשלעפעג) ןשלעפ
 :תוות. 01 ןַאפ עמ .ט (ךע-) סָאד ,לדנעפ

 4וזתֹומ. ןָאפ 4128

 עו. 0{ ןָאפ 188 רענעפ

 רצנתססיצ .ס (רעטצנעפ) סָאד ,רעטצנעפ

 {געצמ, 80110, 8512216, 81/0ת8 .דַא טסעפ

 4018 .ס (ןעד) יד ,גנוטסעפ

 {וזצממס55 ףֹוֹּתֹווֹווצ .ס (--) יד ,טייקטסעפ

 10 651281150664: 10 ס0זזיזה ןלעטשטסעפ

 .רו (טלעטשעגטסעפ)
 ץו. 06 םַאפ -- 1 רעסעפ

 טסעעסת ס (--) רעד ,רעפעפ
 טסעעסעצ ; 1116 עו .דַא קידרעפעפ

 2:6 .ס (דרעפ) סָאד ,דרעפ

 סז56-1116; 400115 .דַא שידרעפ

 טס6 .ס (ן-) רעד ,זרעפ

 {סטז1ת תא הרי עי .טהע

 וט8:{סז) {0טת1מ ק2:/ ַך (ךע-) סָאד ,לטרץעפ

 | /זםס11ס0ז}

 ?סצוק וו"צ קיצרעפ

 {01064 224 .ס (ךע-) סָאד ת" ירפ
 { /זםס1:סז:}

 10111611ג הא ה לע .טפקיצרעפ

 10:166 ןויצ ןצרעפ

 {סוג:166ת1מ 2246 .ס (ךע-) סָאד ,לטנצרע
 / /ז661:0ז}

 ?סו1:166111 .זַא רד ,ע" ,טנצרעפ

 112 סמ1 .ס (ן-) רעד ' טנעמנאהפ

 ,דַא שירַאטנעמנַארפ ?ז2קצומסמ1גװץ

 4וג65110ת, קצסט1סזמ .ם (ןגַארפ ;סד) יד ,ענַארפ

 ןע 6 .ס (סד) יד ,עזַארפ

 1018 .ס (--) יד ,טכַארפ

 {ע186 .ס (ן-) יד ,זדנַארּפ

 {זסתו .ס (ן-) רעד ,טנָארפ

 ךק:סתסןגנונגתג ,ס (ן-) רעד ,זױצנַארּפ



 שערפ שיזיוצנַארפ
 ,,:,:5:555:5:5555::5::::::::::::544:5: ר...

 ץ'תסתס6ה /1608.} .ס שיזיוצנַארּפ

 סח .דַא שיזיוצנַארפ

 יז 6 .ס סָאד ,ךַײרקנַארּפ

 1081 .ס (טסערפ) רעד ,יד ,טסָארפ
 1081 .דַא קיטסָארּפ

 {ע00648!; 6ת655 6041 .ס (סד) רעד ,קַארפ

 08 .ס (שערפ) רעד ,שָארּפ
 ראסנוגת, 1263; 6 .ס (ע-) יד ,יורפ

 ?זט1 .0 66) יד .טכמכ

 {עוג1/1{ט|! 6 .דַא רַאכטכורפ

 11011410655: .ס (--) יד ,טייקרַאבטכורפ

 1סעש11111צ

 {ציוצ 5 .דַא זָאלטכורפ

 046ט001, ק10ט5 .דַא םורפ

 עג .ס (-- יד ,טייקמורפ
 ס|צ .וודַא ירפ
 6466 1 .דַא ךעלדירפ

 ,(406 .ס (-- רעד ,ןדירפ

 1966: 1615טע616! 41 .דַא ַײרַּפ

 טסתסעסט5: 0441 .דַא קיבעגַײרפ

 10 0 66) יח .חקירפ

 1סצסט5 .דַא קידיירפ

 416611ג11661 רעד ,רעקנעדַײרּפ

 .ס (רעקנעדַײרפ)

 1:6660ס1װ, 1116ע17 .ס (ן-) יד ,טייהיַײרּפ

 לס}טווז2נצ .דַא קיליו ןיירפ

 ס}ו166 רעד ,רעקיליווַײרפ

 .ס (רעקיליװַײרפ)

 עט .ס (ס) רעד ,קיטַײרפ ,גָאטַײײרפ

 תז:55 ץסטתש .ס (סד) יד ,ןיילַײרפ ,ןילַײרּפ
 130צ

 ןסָצ{ט}} תמסעצצ .דַא ךעליירפ

 ןסָצ1ו311655 } ס (--) יד ,טייקכעליירפ

 עוו סיני1ז161

 24 (/סזו.) (סד) יד יד ניירפ

 יח (סק) יד ,ענידנַאהּפ--
 צא כר .ס (טנַײרפ) דעד ,טנַײרפ
 {ז1661+7 .דַא ךעלטנַײרּפ

 ?עס4םחתׂ,5ׂ הא (==) יד ,טייקכעלטנַײרּפ

 {1ס451וק .ס (ן-) יד ,טפַאש ףנַיירפ

 10 6 ת הא (טיירפעג) ןעיירפ

 .ס (ס-) רעד ,גנילירפ
 .דַא קידגנילירפ

 1ווסעצנומק ; .ס (ס-) רעד ,ןגרָאמירפ

 68117 1ווסענוומק

 5טותפ (566450ח)

 04 סז ע6ע1. 10 צקצותפ

 621116:: 6 .החַא רעירפ

 קעסץצ1סט5פ; 62ת11ס .דַא קידרעירפ

 ןטצנסזמ2!וז6 .דַא קיטַייצירּפ

 10 6 וו (ןריורפעג) ןרירפ
 1165 .דַא שירפ
 15 .ס (-כ יד ,טייקשירפ

 עס 1 (ס-) רעד ,קיטשירפ

 {ס 251; 10 1תוט1ת6 .וו (טגערפעג) ןנערפ

 ןס ףטט651/0װ
 ףוג0:/65ת גמתח .ם (ס-) רעד ,ןכייצנערפ
 1זוקוג46/ הא ךערפ
 ןדננןעו (6 .ס ((-) יד ,טייקכערפ
 51ת2086 .דַא דמערפ

 811:87146 6 ם (-) יד ,.רמערב

 טו תק א .ס (עדמערפ) רעד ,רעדמערפ
 109618116ע

 5145 .ס (-כ) יד ,טייקדמערפ ת

 ע!. 0? טקָארפ -- ?ע056 .0 טפערפ
 {ס 46ל0טע 10 1 (ןסערפעג) ןסערפ

+0:461051+ 

 סי (ס-) רעד ,רעפערפ
 עו 91 שַאְרַּפ היס8 :ס שערּפ



 גוהזוס .01 16116/: תטזחי 0 ןקידַאצו ִצ

 גגוגנוקסז, תטנמסע2) ס (ן-) יד ,לָאצ

 כד עננס17 ס (ןעד) יד ,גנולָאצ

 1ס קבצ וו (טלָאצעג) ןלָאצ

 1001 .ס (רענייצ ,ןייצ) רעד ,ןָאצ
 10011ג1נזוג511 .ס (ךעד) סָאד ,לטשרעבנָאצ
 100זמץנסא .ס (ס-) רעד ,רעכעטשנָאצ

 .ס (ךעד) סָאד ,לצלעהנָאצ

 106 .ס (ן-) רעד ,קיטייוװנָאצ

 10 4106 .וװ (טקנַאצעג) ןעקנַאצ
 (ןו 1 .ס (ןעד) יד ,ײרעקנַאצ

 0:2140 /0} /:ם:ז) ןס1211

 410861ע,3 5

 {ס 14

10 26 8 

 .ס (ּפעצ) רעד ,ּפָאצ

 .דַא קידלּפַאצ
 רו (טלּפַאצעג) ןעלּפַאצ

 ק!ט8, 1

 {ס םזהי* /1:40:0)

 {ס גמ

 .ס (סד) רעד ,ןּפַאצ

 וו (טלּפַאצעג) ןּפַאצ

 ןט12311מ8, {סָצ}

 סינ12111 1

 .ס (סד) יד ,עקצַאצ

 11:66: 6 .דַא קידעקצַאצ

 (טעקצַאצעג) ןעקצַאצ

 תהו ךיז

 0 (-) רעה האב

 10 1286 1106 נמָנ

 {ס 40618/0/ ות

 בי /סזוקסזסז 0} ןקזס-

 זסט011:110ז10ז3 141:5510)

 06116216, 1606 .דַא טרַאצ

 155 .ס (--) יד ,טַײקטרַאצ

 1 .דַא שירַאצ

 28תסז, 1286, רו .ס (--) רעד ,ןרָאצ

 .דַא קידנרָאצ ,קינרָאצ

 .ס (סעד) רעד ,קעובצ

 ןסעקַאואווצ-קַאואווצ|

 5106, 2: !םידָאדצ-דַאצ| .ס (םידדצ) רעד ,דצ
 (04451016 144021: .ם (םיקידצ) רעד ,קידצ

 211 ןםיקידַאצ-קידַאצו

 .ס (תוקדצ) יד ,הקדצ

 ןסעקָאדצ-עקָאדצ}

 גתםדִצג 1911 1

 ןגעס6

 עס6ט016006, סתהעתגזק

 0 .ּפערפ וצ

 הלפ .ודַא וצ

 186מ0ז0016 קזס)וט 46000/08 .פערפ וצ
10; 10100145( 

00 

 .ס (סנ-) רעד ,סַײבוצ
 .ס (ןד) רעד ,גוצ

5186 

 4:2/1 /0} םוז); זמסיס
 ןזמ = םחזחס); ועגֹות

 .ס (") רעד ,בָאנוצ
 :גנעגוצ) רעד ,גנַאנוצ

 .ס (ןעגנַאגוצ

 רו (ןעגנַאגעגוצ ןיב) ןייגוצ

240011104 

 400055, 20עס20/0

 {0 2קקצס2604

 10 80 תסהז

 10 ט0זװק וו (טכַײלגעגוצ) ןכַײלגוצ
 10 1021 סצסת, 5110014

 ןס 240; 10 26ת010 וו ןבעגעגוצ) ןבעגוצ
10 06 

 גוצ) ןעניואוועגוצ

 ןענייוועגוצ ,(טניואוו

 .ו ךיז (טנייוועגוצ)
 8866416 81014216 .ךַא רד ,ענעז- ,ןזָאלעגוצ

 .ס (ןעד) יד ,גנוטיירגוצ

 וו (טיירגעגוצ) ןטיירגוצ

 (טרעהעגוצ) ןרעהוצ

 וו וי
 .ס (סד) רעד ,רערעהוצ

 .ס (תואווצ) יד ר צ
 ןסעָאװַאצ-עָאװַאצ)
 וו (ןגָאװצעג) ןגָאװצ

 000ע010מ, ס0נ8קט1510מ .ס (--) רעד ,גנַאװ

 .ס (ןעד) יד ,גנַאװצ

 וו"צ קיצנַאװצ

 טאסתנ6וג קגז .ם (ךע-) סָאד ,לטסקיצנַאוװצ
 | /זס1?סזנ}

10 861 2060951010640 

 {ס 861 1564 {0

 עס 21:211011

 10 טעסמ26

 {ס םסהז, 10 1156

 11516ת16

1 {,65/810621} 

11084 10:11( 

 {ס ראהצת /0ח8'00 }וםזז)

 ןק11625,) 5

 ווו

 ןול614611610 .דַא רע- ,ע-טסקיצנַאוװצ

 אס ןואצ ייוװצ

 :0 67) יד .גויוװצ

 .דַא קיטַײדיײװצ
 םצהמסמ, {+ג8

 זו נ8טסוג5,

6108 4000216 04 

 ןויס-4 .דַא קימַײזיײװצ

 0040 .דַא טייווצ

 8000ת641צ .ןודַא סנטייווצ

 04 ןולטס 5

1/0-12660, 6 

 .דַא יילרעייווצ

 קידמינּפייװ
 .דַא ןקידמענעּפייװצ)
 ןויס 41 .דַא קיסיפייווצ



 ןעיצוצ קיכַאפײװצ

 {ס 2ע1016: 10 {ס5וז8נװ .|| (טמיוצעג) ןעמיוצ ןולס 104 .דַא קיכַאפייווצ

 (טמַאצעג) ןעמַאצ 4046 .ס (ןעד) רעד ,לפייווצ

 וס 8621: וו (ןזָאלעגוצ ,טזָאלעגוצ) ןוָאלוצ ןס םסטתז .וװ (טלפייווצעג) ןעלפייווצ

 א ןיאנמ(5) .ס (ס-) רעד ,גניליווצ
 גת 526 ןסעכָאלוצ} .וודַא סיעכהל-וצ

 ןס ססזװקס1; .וװ (ןעגנואווצעג) ןעגניווצ
 1066256 01, 1סז 16 5286 04 .ףערפ ,ןויב בילוצ 2,

 {ס ס6 וו (ןָאטעג בילוצ) ןָאט בילוצ הנוסתא 6166 ,פערפ ןשיווצ

 ןו 616 וו"צ ףלעווצ

 ןיאס14 זוג .דַא טפלעווצ

 ןוו6111 קו .ס (ךע-) סָאד ,?טפלעווצ
 | ץזחס1לסזג}

 ןע11615 .ס (ךעד) סָאד ,לגנעווצ

 םוזמ. 1 גנַאװצ 5

 תֹוזו, קטי;6 .ס (ן-) רעד ,קעווצ

 ןעז0נ6 .ס (ן-) רעד ,גָאזוצ

 10 ןנציסעעע6 הו (טגָאזעגוצ) ןגָאזוג

 108611ג6 .ודַא ןעמַאזוצ

 136קמסז0016 ןנזס/12

 זוססזזח8 10861/ו61)

 .םערפ -נעמַאוצ

 ס0װצ61110, .ס (ן-) רעד ,רָאפנעמַאוצ

0185 

 8611046106:: .ס (ןע-) רעד ,םוקנעמַאזוצ
 0011 ס161166, 116611ת8

 6011:5100. 6145 ה (ן-) רעד ,סױטשנעמַאזוצ

 {ס 6011106, 10 52 ןסיוטשנעמַאזוצ

 וו ךיז (ןסיוטשעגנעמַאזוצ)

 ןס ססעמקס56, 10 6016 ןלעטשנעמַאזוצ

 1ס תטו 1086/מ6 || (טלעטשעגנעמַאזוצ)

 10 רוט; וו (ןעזעגוצ) ןעזוצ
 ןס 1286 686 1

 {0ס 66 וו (טכַארטעגוצ) ןטכַארטוצ

 6001106066 .ס (--) רעד ,ןעיורטוצ ,יורטוצ
 2055 .ס (ן-) רעד ,טירטוצ

 2116 .דַא ךעלטירטוצ

 וס םקקזס460. || (ןטָארטעגוצ ןיב) ןטערטוצ
 {ס םס ת162/

 וס 8088  .װ (טעפעשטעגוצ) ןעּפעשטוצ
 ןס 1256 טקסמ

 ןס 211260 006561! ,(טעּפעשטעגוצ) ןעּפעשטוצ

 {ס עסז}ס+, 10 ק1ס8 סוװ ה ךיז

 עוט6 .ס (ן-) סָאד ,שינעּפעשטוצ

 סןג2נצו, 112816 5961 ס (-- רעד ,רעביוצ

 .דַא ךעלרעביוצ

 רעד ,ןַאמרעבױצ

 .ס (רענעמד)

 1116416: 6 ,םַאצ ,.ס (ןע-) רעד ,םיוצ

 ע-) יד

 סןג2נדוומ; 10281621

 ו2810120) 50ת66ע6װ

 ןס 208: 10 גקעֹוצלי .וו (טגיילעגוצ) ןגיילוצ
 {ס 1056 /זוסחס}}

 10 116 4060. וו ךיז (טגיילעגוצ) ןגיילוצ
 10 1286 2 תהק

 81 1451 תודַא טצעל וצ ,טצעלוצ

 פט 01 םעד וצ 10 6 .פערפ םוצ

 {ס 61056, 10 5ט/ .וו (טכַאמעגוצ) ןכַאמוצ
 {ס 1226 /זח 6606/1:00)

 {סנווסעסױצ .וודַא סנגרָאמוצ
 2 {הס 1105 .ןודַא ןטפרעמ םוצ

 תנסא תת05= .ם (ןעמענוצ) רעד ,ןעמָאנוצ
 {סתאט6 .ס (ןעד) יד ,גנוצ

 108611161 .וודַא ףיונוצ

 /36מ0ז0016 קזס}18 116400:08 .ףערפ -פיונוצ

 10861/6ז, 566 -נעמַאזוצ|

 10 06 -עגפיונוצ זיא) ןלַאפפיונוצ

 רו (ןלַאפ

 10 םזותש 1086086 -עגפיונוצ) ןריפפיונוצ

 וו (טריפ

 04 6 .ןודַא ןיונ וצ

 10 עסססנװס םסזותא. ו| ךיז (ןסעגעגוצ) ןסעוצ
1660105 

 21 1151 .וודַא טשרע וצ
 24001060/: 6 .ס (ן-) רעד ,לַאפוצ

 סת 1004 .ןודַא סופוצ

 81 סתס'פ 1 .ןוזַא סנסופוצ ,ןסופוצ
 ןט11) 1966 .ס (ן-) רעד ,ּפוצ

 1ס קט1|/ ק!טסא .וו (טּפוצעג) ןּפוצ
 2:60121 - .דַא קילעפוצ

 2061060121/, 206610601211+ .וודַא קילעפוצ

 ןעצ7 6

 4 .חַא ר- ,ענעדירפוצ

 10 2162564 -עגנדירפוצ) ןלעטשנדירפוצ
 {ס 521151+צ וה (טלעטש

 5211512010 .דַא קילעטשנדירפוצ

 581151 108 קידנלעטשנדירּפוצ

 טי .ם (ןעד) יד ,גנואיצוצ
 םזהש112/10װ

 {0 14 וו (ןגיוצעגוצ) ןעיצוצ

 {0 םזגט 16



 סנּפָאקוצ

 1 ןגס 0626 /0} 1006 064) .וודַא םנּפָאקוצ

 וס גמק+ס208: .| (ןעמוקעגוצ ןיב) ןעמוקוצ

 {0ס 60ז06 תסהתנ 10 82: 661801

 ?טזוג6 .ס (--) יד ,טפנוקוצ

 {וג{וגז6 .דַא קימפניקוצ ,קיטפנוקוצ

 ןס 6216 6010  .װ ךיז (טליקעגוצ) ןליקוצ
 58 .ט (--) רעד ,רעקוצ

 5ט82זצ .דַא קידרעקוצ

 602166110ת4 .ט (ן-) סָאד ,םקעבעגרעקוצ

 ן25!זצ

 64114165 .ס (--) סָאד ,גרַאוװרעקוצ
 ס0(ט41005

 809 .ס (ךעד) סָאד ,לרעקוצ

 6800 .ס (סד) יד ,ץקרעקוצ

 21 1651: 2{ 6 ףודַא וה וב

 2264, 2262/02ת40; 282/װ .ןודַא קירוצ

 ןצסמסז0016 קזס};א, זװסםח/װ8 .פערפ קירוצ
 חשסזחװ. 8064)

 ןס םגצס עס, .|| (ןבעגעגקירוצ) ןבעגקירוצ
 {0 זסזוגזוו

 ;050ע066  .דַא ר ,ענעט- ןטלַאהעגקירוצ
1441 

 056 } .דַא ר" ,ענעג- ,ןגיוצעגקירוצ

1,641 

 עג61:52ת0, 26129060 .ךַא ןענַאטשעגקירוצ

 וס 8660 2264; 10 16812/ת ןטלַאהקירוצ

 וו (ןטלַאהעגקירוצ)

 ןטערטקירוצ

 .וו (ןטָארטעגקירוצ)

 10 םת2ו/ 2264: 10 14 ןעיצקירוצ

 10 ע6701:6, 10 טט1חסז8 || (ןגיוצעגקירוצ)

 10 15016: .|| ךיז (ןגיוצעגקירוצ) ןעיצקירוצ

 10 רא1120ז4ר6

 10 6811 2464: .ן| (ןפורעגקירוצ) ןפורקירוצ

 {ס תסטסאס

10 161621, 10 5060 2264 

 10 עט508 2264: 10 1 ןסיוטשקירוב

 וו (ןסיוטשעגקירוצ)
 {ס0 1651076 ןן (טלעטשעגקירוצ) ןלעטשקירוצ

 {0 5000 2268, 0 עסוזו -קירוצ) ןקישקירוצ

 וה (טקישעג

 {0 2621 2264 ןגָאלשקירוצ
= / 

 10 51:146 2268 וו (ןגָאלשעגקירוצ)

 א .װ ךיז (שרירעגוצ) ןרירוצ
 10 2603166, 10 ק6:502606 ן| (טדערעגוצ) ןדערוצ

 601101110 .ס (ן-) רעד ,דנַאטשוצ

01611705122066, 511021100 

 וס 8806: .וװ (ןענַאטשעגוצ ןיב) ןייטשוצ
 10 ןס1מ:; 10 51164; 10 6

 ןענעכייצ
 ריי יי

 סס1זינמוג110זג .ס (ן-) רעד ,רעַײטשוצ

 6011561 .ס (--) יד ,גנומיטשוצ

 10 602560/ וו (טמיטשעגוצ) ןעמיטשוב

 10 סטז /60615 .וו (ןטינשעגוצ) ןדיינשו
 0ז65868, 610. 0660ז60:ח8 10 64 קח//6זװ}

 ס0116/ /0/ 6041  .ס (סד) רעד ,רעדַײנשוצ
6165565,  616.{ 

 01, רא6/תסע ןויב יצ

 ק1 .ס (--) רעד ,יצ
 סמלסח .ס (ס7) יד ,עלעביצ
 21 0 03) יד רוב

 0188 .0 66) רעד ,רֿאניצ

 טלעפצ .ס (רענַײגיצ) רעד ,רענַײניצ

 שיעפצ} יאסזוהמ ,(07) יד ,ןירענײגיצ

 :ס (ס-) עקרענַײגיצ
 םיעפע} 6 .חא שַײרענײגיצ

 1116 .ס (לגיצ) רעד ,לניצ

 ם0ס5'2) 0{ 4ג 1 חא ר- ;ענעגה ןנוצ

 4611 .דַא ליוויצ
 0111122110 .ס (סד) יד ,עיצַאזיליוויצ

 סט .דַא טריזיליוויצ

 10 סגט6 .וו (טריזיליוויצ) ןריזיליוויצ

 710 .ס |ןָאיצ| ןויצ

 7:1סנג1511ג ןםזינָאיצ) .ס (--) רעד .,םזינויצ

 7151 ןטסינָאיצ| .ס (ן-) רעד ,טסינויצ
 2101 ןשיטסינָאיצ| .דַא שיטסינויצ

 ףוט012110 וו (-) יד ,טַאטיצ

 .ס (סד) יד ,עטַאטיצ

 10 ףוו 6 .וו (טריטיצ) ןריטיצ

 ןעסזוטוומא, צ18920מ .ס (--) רעד ,רעטיצ

 .דַא קידרעטיבצ

 .דַא קירעטיצ

 10 ןזסמג816, 10 5מוצסז.|| (טרעטיצעג) ןרעטיצ

 {0ס 0216: 10 58216, 10 50064606װ

 ףןג41:6, 116100164 .ס (=) יד ,שינרעטיב
 501ט6

 ןעסנמ1ומא ט11ת8

 160606ז, 560511166

 .ס (-) יד ,טַײצ ןגמנס, 1656 |8ז0זג.}
 1610 סעגזיק .דַא קילַײװטַײצ

 םסייפע עי .ס (ןעד) יד ,גנוטַײצ
 זו{וגעס, ענעס; 111061צ .דַא קיטַײצ

 יא יי .ודַא זַײװנטַײצ
 ק1::0 .ס (ן-) יד ,טפירשטַײצ

 סענס 01 {תס 6425 .ס (ן-) יד ,עגַארפטַײצ

 סו11:601 6961

 סתזיסמס108צ .ח (--) יד ,גנונעכער:טַײצ

 ז2ז4, 518, פץזװץ1סתה .ס (ס-) רעד ,ןכייצ

 טפ :ס ךעד) יד ,גנונעכייצ
 0 זש; 10 12:8 .ן| (טנכייצעג) ןענעכייצ



 טַײקנגָארטעצ גנולייצ
 עא

 טי

 0ס1ו55, 6008 0 (עכ יד נוקשצ

 {ס ססוגתז .וװ (טלייצעג) ןלייצ

 עו. 01 ןָאצ וססוג .ס רענייצ ,ןייצ

 4גתחות. 01 ןָאצ 1004 (ךע-) סָאד ,לדנייצ

 0168, תסהו, 064+צ .דא קימכיצ

 ּבֹוי עוגיקס56: 1 .ס (-) רעד ,ליצ

 1ס תֹוזג .וו (טליצעג) ןליצ

 ס211446:: 182 גוי ם (סד) רעד ,רעדניליצ
 510ל61ע6

 סי 1' 1 .ס (ןע-) רעד ,לכמיצ

 וס קֹוּבַצ סָאזמ2215: .ןװ (טלבמיצעג) ןעלבמיצ
 {0ס 6

 0658691 /0} {װס

 5060ש01/ 1066/)

 זססזג /?חמ 4קמ0ז!זװ6סװ!) ם ((-) סָאד ,רעמיצ

 .ס (י-) סָאד ,םעמיצ

 ס1נוזג;גנדו סב ס (-ב) רעד ,גנירעמיצ

 יה .ס (--) רעד ,ןיצ

 ןגצ) 6 .ס (-) רעד ,זדניצ

 {ס 18ת116, 10 1610016. .וװ (ןדנוצעג) ןדניצ

 {ס ןופתו /6 ץ1ז6}

 2100 .ס (-כ) רעד ,קניצ

 {ס םתגשי 10 קט1|; וו (ןגיוצעג) ןעיצ

5161608 10 

 10 םס 6145110, 10 51:6164: ,ן| ךיז (ןגיוצעג) ןעי

 {ס גהסצס /10 6 תמס10, סז 6? סזסח} 2 7

 .ס (0-) רעד ,רעפיצ

 6: .ם (רעטעלברעפיצ) סָאד ,טַאלברעּפיצ
 /ס} 8 6106/: 106160)

 1160 .ס (=-) רעד ,ץיצ

 4104656 ןסעציצ-עציצ| .ס (תוציצ) יד ,הציצ
 ןסחװס ס} 106 }סוװז }110868 ?ז/ 6 161:8---

 קזםץסז 8/נםו0/}

 ס6 .ס (ןע-) רעד ,לקיצ

 ס 6106 .ס (ןע-) רעד ,ןָאלקיצ
 ךיז (טלקיצעג) ןעלקיצ

 {ושטזס, תוומנסע21

 ןס 5108 ומ 2

 {ניסנוווג10וג5פ 6

 116עצסוצ טסוצ61 518 . . יד ,ןערַײצ| הריצ

 ןקזסמס0;מ0660 ייא|} .ס (--)

 ןסיאסןזַצ סצמּהתנסתו .ם (ןעד) סָאד ,יד ,גנוריצ

 6168201, 1021, 6 .דַא ךעלריצ

 66161000141, 2055: .ךַא ךעלרינַאמ-ךעלריצ
1011 

 {1ס 2640זמ. 10 0זמ2נמסמו .ן| (טריצעג) ןריצ

 {ס 2664664 /1011/0 161061זצ}

 0165 יח (-) העד .קריצ

 וס םגזמ ןְעווערעצ (טעוועריצעג) ןעוועריצ
 .וו (טעווערעצעג)

 ס1ז01112 .ס (-) רעד ,רַאלוקריצ

 01701112110ת וה (= = יד ,עיצַאלוקריצ

 .וװ (טרילוקריצ) ןרילוקריצ
 ףסזװע25565 //סז 4ז60ו- ם (ןע-) רעד ,לקריצ

 ?ו8/: 6

 6055 ןםימָאלצ-םעלייצ| .ס (םימלצ) רעד ,םלצ
 {ס 61055: 10 1286 .ןן ךיז (טמלצעג) ןעמלצ

 ןגס פושעג 04 106 58 ןטמעלייצעג- ןעמעלייצ|

10 0116 

 1000465/ 206 טגזזטסט= ס (תועונצ) יד ,העונצ

 8וע|) ילסתובו ןסעונצ-עונצ|

 ןזו56קחז4016 ןקזס}; 166װ- .פערפ עצ

 1מ8 םקחזז; 0500606ז, 56080061/08)

 וס 50066. װ (טעוװעלַאבעצ) ןעװעלַאבעצ
 10 קגמומסצ; 10 5מ021 /8 6/2164)

 וס 1051: .וװ (טעוועטנובעצ) ןעוועטנובעצ
 {ןס פי טק

 זס זסײסוז .ןו ךיִז (טעוועטנובעצ) ןעוועט טנובעצ

 א .וװ (טרעזייבעצ) ןרעזייבעצ
 10 עיסט(6

 {ס 861 גמשזצ  ןן ךיז (טרעזייבעצ) ןרעזייבעצ

 {ס 5םסט1! 23מ81נ1צ

 טזס126ת .דַא רז ,ענעכ- ,ןכַארבעצ

 {ס 2621 וו (ןכָארבעצ) ןכערבעצ

 10 01550166, 10 1061ז ן| (ןעגנַאגעצ זיא) ןייכעצ

 {0 ץםהתז, 10 5602י216, (ןעגנַאגעצ זיא) ןיינע .

 10 111 .וז ךיז

 0602 .ס (6*) רעד ,רעדעצ

 060210564: םסוט64 .דַא טיירדעצ

4151 

 10 6001ט0564 .וװ (טיירדעצ) ןעיירדעצ

}0 46:2086, 10 4150 

 {0 864! 164 וו ךיז (טציהעצ) ןציהעצ

 10 5621/סע4 .וו (ןפרָאװעצ) ןפרַאוװעצ
461001150 10 

 2414641 .דַא טייזעצ

 {ס טטעפז, 10 6264 זיא) ןרעוו טצעזעצ

 וו (ןרָאװעג טצעזעצ
 {0 6 .וװ (טלמוטעצ) ןעלמוטעצ

 10 60ת10ומ24

 0111510ת .ס (ן-) יד ,שינעלמוטעצ

 4ט1510 .ס (ןעד) יד ,גנוליימעצ

 {ס 416106: 10 4151:10016 ןן (טלייטעצ) ןלייטעצ

 1151, 6 .ס (ןע-) סָאד ,רעד ,לטעצ

 415140164 .זַא ר" ,ענעג- ,ןגָארטעצ

 056111-1ע41

 {ס סהזזצ 2200{; וו (ןגָארטעצ) ןגָארטעצ

501 10 

 41151ת:6110ת .ס (=כ) יד ,טַײקנגָארטעצ

 2105611-לק08



 קידהרצ ןבַײרטעצ

6150 0} 

 {0 562116ע

 10 5!ס0 סזע .וו (ןטָארטעצ) ןטערמעצ

 {ס וז2זמק|!ס, 10 סעט5/ /1:406ז 1}/100

 .וװ (ןבירטעצ) ןבַײרטעצ

 ןס 5442ת06ז.ן| (טלצנערטעצ) ןעלצנערטעצ
 {ס י6

 0155102160} {גצ} ;ר ,ענעז- ,ןזָאלעצ

 ןט2נמקסנ604, 541 .דַא טזָאלעצ

 10 61500:55:  .ן| (ןזָאלעצ ,טזָאלעצ) ןזָאלעצ
 10 0:550166: 10 10611; 10 קהזממסת, 10 5011

{6/214 16 

 ןס 0851, 10 1416 (ןזָאלעצ ,טזָאלעצ) ןוָאלעצ

 ןץסזטסח1}צ); 40 זאמ /6/ 701! 5660) || ךיז

 {ס עטז5/ סט! !2טמוֹומא (טכַאלעצ) ןכַאלעצ

 .וז ךיז

 ץ. קט. ןפיולעצ -- 10 56 ןּפָאלעצ

 10 6: .וװ ךיז (ןפָאלעצ) ןפיולעצ
160 10 

 000105660; 1014660 טק .דַא טשימעצ

 10 6001056: 10 זחנצ טק .|| (טשימעצ) ןשימעצ

 טי דג .ס (-ב- רעד ,טנעמעצ

 וס ס6ז601: .וװ (טריטנעמעצ) ןריטנעמעצ
 {0 ןסומ 1086106ע

 1סת ןויצ ןעצ

 8 561165 01 {ס .ס (רעד) רעד ,קילדנעצ

 0655 .ס (י- ( רעד ,םוזנעצ

 טא שי .ס (סד) רעד ,רָאזנעצ
 066ת50ע5ת1װ .ס ((-) יד ,רוזנעצ

 10 6650 .וו (טרירוזנעצ) ןרירוזנעצ

 כה .דַא טנעצ
 ןסמזוג ץהעז //ז661/0) .ס (ךע-) סָאד ,לטנעצ

 061116ע .ס (סד-) רעד ,רעטנעצ

 1 .דַא לַארטנע

 10 1286 2קהו/ (ןעמונעצ) ןעמענעצ

 עו. 0+ ּפָאצ 7 .ס פעצ

 גת0ומ. 01 ּפָאצ 2:210 .ס (ךע-) סָאד ,לּפעצ

 16 ,לּפעצ-זייא ; .ס (ךעד) סָאד ,לּפעצ

 (ךעד) סָאד
 10 601120562 וו (ןלַאפעצ זיא) ןלַאפעצ

 {ס 121| 2קהזז

 0116 .דַא טליופעצ

 10 סו, וו (טלציּפעצ) ןעלציּפעצ
 ןס {62ז, 10 סו /1010 5/7645}

 {ס 6006016, 10 קהזומסעת ןעשטשעיפעצ

 .ווװ (טעשטשעיּפעצ)

 10 6:100164 -עילַאקעצ) ןעשטעילאקעצ

 10 גמהֹוזה, 10 גוו וו 16 ו (טעשט

 1ס אופפ 6868 סוװסז ,ןו ךיִז (טשוקעצ) ןשוקעצ

 65560:/46, ,4 .דַא טמעלקע

 10 סעטזמק16/ .|| (טשטיינקעצ) ןשטיינקעצ
 10 זהגנמק16; 10 לל(6

 80װ6 10 ת16665: .ךַא ר" ,ענעכ- ,ןכָארקעצ
 סיצ סעי-561111ד1161

 10 18 822:1: .ו| (ןכָארקעצ זיא) ןכירקעצ

 {0 8םס {0ס 65

 1ס סעס*1! .וװ ךיז (ןכָארקעצ זיא) ןכירקעצ
 10 סעסספ |זמ 6:/}סזסח01 41ז6611005); {ס 1

 המגתז, 10 80 10 65

 8161, ֿפסעעסױצ ןרַאַאצ) .ס (--) רעד ,רעצ

 {ס {ס8ז, {0 168 טעקע .|| (ןסירעצ) ןסַײרעצ

 0/:12 ןק16668)

 10 106116, {0 11:1216, ןן (טציירעצ) ןציירעצ

 1ס עסטס6
 0611 1 .דַא לַאינַאמערעצ
 ס0ע61ס0זנִצ .ס (סד) לה ,עינַאמערעצ

 10 5124060 סתמ 66עס1מ0עֶצ} ןעינַאמערעצ

 10 11216 2 5 וו ךיז (טעינָאמערעצ)

 01506661604, וגמ114צ .דַא טרעביושעצ

 10 4:586651 .וװ (טרעביושעצ) ןרעביושעצ
 065/ע0110 .ס (ןע-) יד ,גנורעטשעצ

 10 4651ס9ג 10 52011 .ןן(טרעטשעצ) ןרעטשעצ

 זי .װ ךיז (טדיישעצ) ןדיישעצ
10 566 

 10 סט 1ס 461641: .ן| (ןגָאלשעצ) ןגָאלשעצ
 10 015/טזמ /12008/5)

 וס 500250. וו (טרעטעמשעצ) ןרעטעמשעצ
 10 5112116ש

 וס סטז קי 10 סט! .ן| (ןטינשעצ) ןדַײנשעצ
 1710 ןנ6665}

 עז וו (ןעד) יד ,גנוטלַאּפשעצ

 עס .וװ (ןטלָאּפשעצ) ןטלַאּפשעצ
 |זמוס ק;6665); 10 קו טק

 54 .דַא טרעטילּפשעצ
 10 52110{סע} -ילּפשעצ) ןרעטילּפשעצ

 10 8628 טק /1010 זזחַצ 216665) .ן| (טרעט

 615061560, 5621162664, 52ת624 ,דָא םיירּפשעצ

 10 5621160, רו (טײרּפשעצ) ןמיידּפשעצ

54 10 

 10 501:62404 001 ,ן| ךיז (טיירּפשעצ) ןטײרּפשעצ

 וס 5006 (ןגירשעצ ,ןעירשעצ) ןעַײרשעצ

 .וו ךיז
 סי ןזפָאצ) .ט (--) רעד ,ןופצ
 סו{ 1 סעדג ןקידנּפָאצ| .דַא קידנופצ

 זוחג51 0146: 6 .ס (תורצ) יד ,הרצ

 ןסערָאצ-ערָאצ)
 2804: טת/סז1גת215: ןקידערָאצ| .דַא קידהרצ

 עח15614016 , !נסוג01650106



 ןףוק} ק מזוס 04 161/6:: תטצמנו 0
 608111100 .ס (סד) יד ,עיצילַאָאק

 00006141166 ס (ד) 0 ,וויטַארעּפַאָאק

 ס00סע41160 וויטַארעּפָאָאק

 6000694110וװ .ס (סד) יד ,עיצַארעּפָאָאק

 ס00:416 .וו (טרירעּפָאָאק) ער

 11 .ס (ן-) רעד ,טץעניבַאק

 2061 .ט (סד) יד ,עלדַאװַאק

 0812 .ס (סד) רעד .,רַאיװַאק

 06 .ס (סד) יד ,ץוװַאק

 .ס (סד) יד ,ענעוואק ֹק א 216י3116101

 .ס (סד) יד ,ץעקצַאזָאק

 .ס (ן-) רעד ,קַאזָאק

 .ס (ס-) יד ,ץמרַאזַאק

 .ס (ן-) רעד ,סץווַאטַאק

6 0552064) 

055404) 

 ןט2זיז5

165! 6 

 02121086 .ס (ן-) רעד ,גָאלַאטַאק

 (:211101101511 ס (-) רעד ,םזיצילָאטַאק

 416 .ס ((-) רעד ,קילַאטַאק

 041:511012116 .דַא שיפָארטפַאטַאק

 0:/08145װקתצ, .ס (סד) יד ,עפָארטּפַאטַצּק
: 04152516 

 (ן-) רעד ,רַאטַאק 021 4

 .ס (ס-) רעד ,רעטַאק
 ןוהז 1280 .ס (ס-) יד ,עגרַאטאק

 |?ז ןקז:פסח}

 ((( 06 .דַא שילױטַא אק
 017 .ס (-) רעד ,טעלז טָאק

 יא .ס (סי) יד ,עירָאגעטַאק
 4161 .דא שירַאגעטאק

 1 .ס (=) רעד ,לַארדעטַאק

 641/166024 ם (ס-) יד ,ערדעטצק

 ןטע0165502121 סם2וז

 (ס-) רעד ,רעטָאּק {ס1162/, 621 (20616)
 8106 0ז82װ .ס (ס-) יד ,עקנירעטַאק

 51:661 סיט גזג

 10 עסו} רוה (טעשטַאקעג) ןעשטַאק
 0צ6ת-20161 .ס (ס-) יד ,ערעשטַאּק אידרייוי

0+6-446 

105 

 064 .ס (ס-) יד ,עקשטַאק

 ס2מות /0} 6 פ//ק) .ס (ס-) יד ,עמויַאק

 1116, 164 6 .ס (סד) יד ,עילכַאק

 1201, 5?ססע: .ס (לפעלכָאק) רעד ,לפעלכָאק
 / עטפ+-04צ

 ןס םס1// 10 6004

 1ס 2011

4 !2846 0} 

 וו (טכָאקעג) ןכַאק

 {ס 6008: .|| ךיז (טכָאקעג) ןכָאק

 .ס (-- יד ,שינעכַאק 1101564 ,02601101116117

 {וגדו11

 0101 ַאינַאלָאק

 00100012115ח1 .ס (--) 00 ַאינָאלָאק

 001011122110 0 (ס1) יד ר ינָאלָאק

 ןס 60102126 || (טריזינָאלָאק) ןריזי נָאל ָאק

 60100181 .ס ((-) רעד ,טסינָאלַאק

 601סתצ .ס (סד) יד ,עינַאלַאק

 001 .דַא לַאסָאלַאק

 ס0105 () טוסַאלַאק רעד .סָאלַאק
 0011561111 או ,(ס-) רעד ,םואיײפילָאק

 ס (ןע-) רעד
 82105ה, עווטמסז 0 600 רעד ,שָאלַאק

 14 .ס (רעבלעק) סָאד ,בלַאק
 = :ס (-כ) סָאד ,שיײלפבלַאק
 212011:61, ףט11 .ס (סד) יד ,ערדלַאק

 0104 .דַא טלַאק

 601001006464: 146411/6:6װז ,ךַא קיטולכטלַאק

 ,ריד) רימ ,טלַאק
 טלַאק זיא (.ַא .א םיא
 .דַא עילַאק

 ַאמ עילַאק

 1 נה ( 006 606, 6

464 (18 

 5801164; סט/ 0{ 01646װ

 ןס 5קסנ/, 10 גהגע א )ןכ

 ס1ע16 ס (סד) רעד וי

 6010 ס (ד) 1 ,רילָאּק

 :010:64 טרילַא וק

 1ס 6010ת וו ן רילַאק

 6010911 .דַא לופרילָאק

 1116 ס (--) סָאד ,ךלַאק

 11 .דא קיכלַאק

 זס אתווסמ /1071/ 11ח06) .|| (טכלַאקעג) ןכלַאק



 ןריטקַאטנָאק ןײטשכלַאק

 111116510116 .ס (רע-) רעד ,ןייטשכלאק

 6011 .ס (רענלעק :סד) רעד ,רענלָאק

 601162 86 .ס (ס-) רעד ,ענעלַאק

 216 .ס (סע-) רעד ,שזדעלַאק
 46166160,) 810סזװצ, .דַא ענטומעלַאק

 דמות;ע, 4

 08160412 .ס (ן-) רעד ,רַאדנעלַאק

 60116610ת .ס (( :סד) רעד ,רָאטקעלָאק

 :6011661176 .ס ((-) רעד ,וויטקעלָאק

 6011661176 .דַא ווימקעלָאק

 10 4 .וו (טריטקעלָאק) ןריטקעלָאק
 60116011011 .ס (סד) יד ,עיצקעלָאק

 ססצג 2 .ס (ןעד) רעד ,םַאק
 810005/, 12701צ .וודַא םיוק ,םַאק

 011651 04 םףצגו/סע5) .ס (סד) יד ,ץדָאמָאק

4016586 

 ס01ו1112141 61 רידנַאמַאק

 10 ססנתזו2ת .|| (טרידנַאמָאק) ןרידנַאמָאק
 ססנװזמ2ת0;: 2220 .ם (סד) יד ,עדנַאמַאק

 {0ס 2166 65 -עדנַאמָאק) ןעוועדנַאמָאק

 וו (טעוו
 .ס (סד) יד ,ץיצַאניבמָאק
 {ס0ס ס60ז0 0106 .וו (טריניבמָאק) ןריניבמָאק

 ס01121112110ת1

 אס

 ס0תגורוגזנ11ד .ט (--) רעד ,םזינומָאק

 00ע1דו1וג1 .ס (ן-) רעד ,טסינומָאק

 00ת1צנווצ0 .דַא 7

 ססזמננטטת08!1621 .ם (סד) יד ,עיצַאקינומָאק

 6111 1116 .ס (סד) יד 0 ָאק

 001111166 .ס (ן-) רעד ,טעטימָאק

 ס011111115510 , .ס (סד) יד ,ץעיסימָאק

 00וונ 6

 60ז066014װ .ַח (ס"- :רעקימָאק) רעד ,רעקימָאק

 {טתנוצ , 6011 .דַא שימָאק

 ס0ונזוג .ס (סד) יד ,עמָאק

 יש8116631111ת4 .ס (ן-) רעד ,טנַאידעמָאק
0011660121 

 ס0נ06497 .ס (סד) יד ,עידעמָאק

 601 .ס (ן-) רעד ,טעמַאק

 ססנווו2ת 18, .ס (ז-) רעד ,טנַאדנעמָאק
 סס01ו1זמ 2141

 ס118116ת .ט ((-) יד ,רעמַאק

 011 6 .ס (--) רעד ,ץרעמַָאק

 ס0נונ41 .דַא לעיצרעמָאק

 4181, 6,(!5 .ס (ן-) רעד ,ףמַאק

 ס0נ0ק0566 .ס (ס" ;ןי) רעד ,רָאטיזָאּפמָאק

 ססנקס51110ת .ס (ס-) יד ,עיציזָאּפמָאק

 טסצמעס16) 61 } .ס (ן-) רעד ,טָאּפמַאק
 51600601 {זינ4

 סהזוק2ופתה .ס (ס-) יד ,ץינַאּפמַאק

 ססזוקהמִצ .ט (סד) יד ,ץעינַאּפמָּאק

 ססצנוק 5 .ס (ן-) רעד ,סַאּפמָאק

 ס01ק11ז1ס1 .ס (ן-) רעד ,טנעמילּפמָאק

 ןס ססמוקוותוסמז -ילּפמָאק) ןריטנעמילּפמָאק

 .וװ (טריטנעמ

 -ילּפמָאק) ןריצילּפמָאק
 וו (טריצ
 ססעװק164804 .ס (סד) יד ,ץיצַאקילּפמָאק

 60ז0/6254000 .ץע (סד) יד ,ץיצַאסנעּפמַאק

 10 ס0ז1קסעס6 -נעּפמָאק) ןריסנעּפמַאק

10 6016 

 וו (טריס
 001 סנ6 .ס ((-) רעד ,סימָארּפמָאק

 .ססנגעע,5 .ט (ן-) רעד ,סערּפמָאק

 1םקק1:601:0װ}

 .ס (עד) יד ,ןַאק סח /600164/06ז}
 עסטמס {טזמ //מ 8 86זװ6) .ם (--) רעד ,ןָאק

 2 .ס (--) עדַאנַאק

 (:814611 .ס (רעדַאנַאק) רעד ,רעדַאנַאק
 (02026012ת .דַא שידַאנַאק ,רעדַאנַאק

 0802! 1 0 640) רעד ,לַאנַאק

 ס8נוסת .ט (ןעד) רעד ,ןָאנַאק

 .ס (סד) יד ,ץּפַאנַאק

 .ס (סעד) רעד ,קירַאנַאק

 0018 .ס (ן-) רעד ,סערגנָאק

 ף0ת8ז6552ת -סערגנָאק) רעד ,ןַאמסערגנָאק

 .ס (טיילסערגנָאק ,רענעמ

 ססמסטס1סז 0 (סרעט- ;ןד) רעד ,רָאטקודנָאק

 1סו086, 2

 ס8תגזצ / 8214}

 6016 .ס (ן-) רעד ,טַאדידנַאק

 640014020צ .ס (--) יד ,רוטַאדידנַאק

 ססגצ111516 .דַא וויסלואוונָאק

 ססושוג1510ג .ס (סד) יד ,עיסלואוונָאק

 ס1166106 .ס (-) רעד ,טרעוונָאק

 20816, 6086: קזסץנת66 .ס (ן") רעד ,טנַאק

 *'(:41011151' .ס (ן-) רעד ,טסינָאטנַאק

 6601071:818'*1/ 106ז6 ,/61015/6 טסצ8 וס/ס

 ג6ז6 800010/1660 טצ 1006 50-66401660 .'66160-

 0158. 1/064 ס0 116 ד0:1:/םז+ 4066066 0}

 26'7ז 0:6110101 1 (18225-1827), 18686 טסע5פ

 1066 6221104/ ץזסחװ 1/96/ /100168 10 }/6ז-

 0/} ןז0010668 7ס0ז 1/06 קוזקמס056 0} 7011/-

 !םזצ 8600166 זחמ 1116 חזחחצ. ,5600:66 זח 6

 םזזחצ 0680װ0 604 1/6 086 0} 17 }סז 4

 ק6ז:04 0} 225 }1

 0041 .ס (ן-) רעד ,טקַאטנָאק

 וס 60ת12461 .ן| (טריטקַאטנָאק) ןריטקַאטנָאק



 עקשטיּפַאק טנעניטנָאק
 עק עק א יע א יע מע

 ס011110621 .ס (ן-) רעד ,טנעניטנָא

 ס011111620141 .דַא לַאטנעניט 2:

 םקץעהזסמו) 661060/ .ןַא קיטנעק ,קיטנָאק

 ןטחסראצג

 011,240 .ס (סד) יד ,ץדנַאבַארטנַאק

 001 .ס (ן-) רעד ,טסַארטנָאק

 001701 .ס (-כ) רעד ,לָארטנָאק

 ס01/ס11ס .ס (ן-) רעד ,רָאילָארטנָאק

 10 ססתוזס! || (טרילָארטנָאק) ןרילָארטנָאק
 8סססמז, .ס (ן-) רעד ,טקַארטנָאק

1 20 

 168/06/ שוגומ .ס (סע-) רעד ,קישטנאק
 11:566 טָצ 1116 1660/נסז ?זג 1:116646ז 10 קקווזוז8/ג

{(5 +47:500660160 

 020 .ס (סד-) רעד ,קַאינָאק

 ס81141 ס (ן-) רעד ,לַאבינַאק

 ס0תוג82110זג .ס = ) יד ,ץיצַאגוינַאק

 סס 6 וו (טריגוינָאק) ןריגוינַאק

 6011501121 .ס (ן-) רעד ,טנַאנָאסנָאק

 01 .ס (ן-) רעד ,לוּפנָאק

 0156 .ס (ן-) רעד ,טַאלוסנָאק

 0115111111101121 .דַא לענָאיצוטיטּכנָאק

 001151111110 .ס (ס-) יד ,ץיצומיטסנַאק

 6:01151 1111 6 .דַא ויטקורטסנָאק

 601511161101 .ס (ס-) יד ,עיצקורטסנַאק

 יטסוג115610 .ס (ס-) רעד ,רעלסנַאּק

 ס0ת5סזצ2וסז+ ם (סד) יד ,ץירָאטַאװרעסנָאק

 /1ולש/ושז 00:/80/ {סז 11516}

 00056+16 .ךַא וויטַאו

 621116646 85 מו סט װ

 |ץגאתג ןגסזזזװ8, 101601, 616.)

 ס116112 .ס (סד) יד ,ענאק

 10 םס 2116 10: 10 ןאוגסיי (טנָאקעג) ןענָאק

 18 קפזפסח; 4 18װ80086י (טנעקעג) ןענעק

(51211 6 .11006 0 

 0011115621101 .ס (סד) יד ,ץיצַאקסיפנָאק

 10 6001156216 .ו| (טריקסיפנָאק) ןריקסיפנָאק

 011 .ס (ן-) רעד ,טקילפנָאק

 001512101 :ן-) רעד ,רָאטַאריּפסנַאק

 .ס (סרעד
 ט41::050 .דַא וויטַאריּפסנַאק

 ס0ֿפקלע2ס .ס (סד) יד ,ץיצַאריּפסנָאק

 וס 6005ע1:6 וו (טריריּפסנָאק) ןריריּפסנָאק
 10 6046 וו (טרירעפנָאק) ןרירעפנָאק

 110 קםט6 6 60ח16ז6066)}

 001 6 .ס (ן-) יד ,ץנערעפנָאק

 600660ו/200װ .ס (--) יד ,ץיצַארטנעצנָאק

 0607166011:4110 סגחוערעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 .ס (ן-) רעד

 {ס 6 -גנעצנָאק) ןרירטנעצנָאק

 .וו (טרירט
 0661 .ס (ן-) רעד ,טרעצנָאק

 {ס 6066 וו (טרירוקנָאק) ןרירוקנָאק

 ס01ו1/61110 .ס (ן-) רעד ,טנערוקנַאק

 ססעונע611110 .ס (--) יד ,ץנערוקנָאק

 60116616 .דַא טערקנָאק

 00511צ .דַא רַאבטסָאק

 0051116, 5014 01 .ס (ןעד) רעד ,םויטסָאק

05 

 עסצ, 6 .ס (ס-) רעד ,ןטסַאק

 6051, סאטס6 צ"מ .ס יד ,ןטסָאק

 ן{ס 6051 וו (טסָאקעג) ןטסָאק

 6256; ןעס25ט:6:"יקַאק ,(ן-) רעד ,ריסַאק

 0 (02) רעד .תעה

 רסזמוהזו 625111614 ,עשריסַאּק ,יד ,ןירעריסַאק

 לצסנוהת 1זס2ֿפװעסע .ס (ס?-) יד

 תוסתסצ-עסאג תנסתסצ-5216: .ס (סד) יד ,ץסַאק

 ןזס2ֿפטזצ

 6015 .ס (--) רעד ,סָאמסָאק

 0516 .דַא שימסָאק

 6010 .ש (-- יד ,קיטעמסָאק

 050 .דַא שיטעמסָאק

 5676 .ס (ס-) יד ,עסָאק

 10 זמסיצ .וװ (טעסָאקעג) ןעסָאק

 םזסק ; 2נ{, 3 111116 םוו .ס (--) רעד ,ּפַאק

 1680; 162641/06 .ס (ּפעק) רעד ,ּפָאק

 ןסו816, ואסעזיצ יד סָאד ,שינעיײרד-ּפָאק

 166 .ס (ן-) רעד ,קיטייווּפָאק

 0021 /זוסח'צ !סח8 6000; (סד) יד ,ץעטָאּפַאק
1:21121 

 0006 {סז, !עהקטוז, 1051, .ןודַא טוּפַאק

 סם,

 .ודַא רעיױּפַאק

 .דַא קידרעיוּפַאק

 ססתוזהזצ , 1ס0עֿפצ-{טעשַצ

 ס0ת!תהזִצ , ת6ט60564

 טק5106 4סיצמ
 164 .ס (ךע-) סָאד ,לכיטּפָאק
 0411 .ס (ן-) סָאד ,רעד ,לַאו טיּפַאק
 ס81121151װ וה ( -) העד ,םזילַאז טיּפַאק
 0411 .ס (ן-) רעד ,טסילַאטיּפַאק

 לע .ס (ןע-) רעד ,ןַאטיּפַאק
 14 .ס (סד) יד ,עטיּפָאק נב ס (ךע- :ןעד) סָאד ,לטיּפַאק

 8 111016 4ע00}

 8 ןוחִָצ 21

 .ס (ס-) יד ,עקשיטיּפַאק



 עיּפָאק

 ססץצ .ס (סד) יד ,ץעיּפָאק

 1:0616 ./ 1 .ס (סד) יד ,ץעקיּפָאק
 ךאצ8/םזמ 60לת3 640:01 10 1/100 ס} 6 ז6016}

 לעד וו (טריּפָאק) ןריּפָאק
 5111164 .ס (ךעד) סָאד ,לּפַאק

 טרער :ס (ךעד) סָאד ,לקּפַאק
 24 .ס (ס-) יד ,עירעטעפאק

 |גמגמ'פ) תהונ 46: .ס (ן-) רעד ,שוילץּפַאק

 .ס (סד) יד ,עילעּפַאק
 12060-16246ז. .ס (ס-) רעד ,רעטסַײמלעּפַאק

6000411610 

 ןס םזֹומ, 10 4112216/ .|| (טעּפַאקעג) ןעּפאק

6 0} 

20, 12 

 68121106. ראגונג א

 רצ11115

 .ס (ן-) רעד ,זירּפַאק

 .דַא ץנזירּפַאק

 1 .ס (ץעק) יד ,ץַאק
 .דַא שיטעקַאק
 ם (ס") יד ;עקטעקַאק
 1680415  .ס (רעמיַארַאק) רעד ,רעמיַארַאק

 | ןסוט:819 116ז611601 5661, 011810601664 זװ 106

 810 66ח1זַצ זח 110031סזוזס : 06116066 זח 6

 ךיסזח/ג, טוצ) 16166166 1006 085//1606 0} 6

 ''ם17111160 ם7160 0} 1016 7600107661 561101018}

 0266 /זמ 6 601616 .ם (סד) רעד .,דָאהַארַאק

 1610)01ו15, רצ1ג111

 00010611150, 111:12600װ5

600016110, 1 

 עה :ס (-) רעד .ברַאק
 מי :ס (ברעק) רעד .,ברָאק
 זנס8861 1ו156נ1צ , פאֹוזוקצ 5187 .ךַא גרַאק

 {ס 541זװמ ;10 עס5וותפִצ || טאנק ןגרַאק

 זוופסז, 5וותיָצ זחגװ ס (עגרַאק) רעד ,רעגרַאק

 5348צ ראסזמהת .ס ;עגרַאק) יד ,ץגרַאק

 1 .ס (ן-) רעד ,לַאנידרַאק

 21 .דַא לַאנידרַאק

 ססעעטעז .דַא טריטּפורָאק

 ןס ססזזטץקז .וװ (טריטּפורָאק) ןריטּפורַאק

 ססציוגק110זג .0 (ס1) יד .עיצפוראק

 6816 //סז ץק/חצזװ8) :006-) יד .םרָאק

 ןקסס6 .ס (לפָאטרַאק) יד ,לפָאטרַאק

 6814: 20512) 6240 .ם (ךע-) סָאד ,לטרֵ 0

 וס 5ףטוחזװ: וו ךיז (טעשטרָאקעג) ןעשטרָא
 {ס לט; 6

 60:160 11211,11411627 .ס(ן-) רעד ,רָאדירָאק

 ןזיסו181 .ס (ס-) יד ,ץעטירַאק

 0860 .ש (ס-) יד ,ערעירַאק

 0465 .ס ((-) רעד ,טּפירעירַאק

 062! . םגפזוצ .0 (סעה) רעד ,קילרַאק

 זִי 6 .ס (--) רעד ,ןרָאק

 01 זַצסנ זָצס |זװ 60זװמ040605) .ךַא ענערָאק

 שיבוק

 061 .ס (ן-) רעד ,טעקרָאק

 טבת /0} 6 1ז66} .ס (ס-) יד ,ערָאק

 6020, 6 .ס (סי) יד ,עטערַאק

 ססזזס5עסמ0סתו .ס (ן-) רעד ,טנעדנָאּפסערָאק

 001:652011646266 .ס 07) יד ,ץנעדנָאּפסערָאק

 {0 60ע664, וו (טריגערָאק) ןריגערָאק

 10 עס(

 ע;0011644066 .ס (סרע-) רעד ,רָאטקערָאק

 ס8זק /718/} .ס (ן-) רעד ,ּפרַאק

 2264 04 106 ת66/, ת226 ס (סעד) רעד ,קרַאק

 ס1גסעעק .ס (ן-) יד ,שרַאּק

 6116511111 .ס (סע-) רעד ,ןַאטשַאק

 זח18גוזמג6 .ס (ן-) רעד ,רַאמשָאק

 שזג61) ע01:1086: 10655: .ס (סד-) יד ,עשַאק

 110046-ע6

 6201 / 16101811 1481:06/ .ס (--) יד ,הלבּק

 קמ:!ספסקצ} ןעלָאבַאק|

 :6061ע16 ןס- ,עלָאבַאק} .ס (תולבק) יד ,הלבק

 16660110ת4 .ש (-- רעד ,םינּפ- תלבק

 ד616016 ןםענָאּפ סַאלָאבַאק}

 עסטטהויג טגטמסע .ס (םינצבק) רעד ,ןצבק

 ןםינָאצבַאק-ןצבַאק}

 .ס (ס-) יד ,עטנצבק

 קגוגקסאנזװ ןסענָאצבַאק} .ס (--) סָאד ,תונצבק
 עס888ז ווסזמגמ

 6881, ןעסצסעוע-5111616011 .דַא שינצבק

 ןשינָאצבַאק}

 םזהצס, 1סזומ .ט (םירבק) רעד ,רבּק

 ןםירָאװק-רעווייק}
 81460-641886װ .ס (םינרבק) רעד ,ןרבק

 {םינָארבַאק-ןָארבַאק)
 52101; זוהנ|ץע .ס (םישודק) רעד ,שודק

 ןםישיודעק-שעדָאקַו

 { 6 !סעכָאדַאק} .ס (--) סָאד ,תהדק

 1:8615מ /קזחַץשז }0 ר (םישידק) רעד ,שידק
 106 466060); פסת 0 ןםישיידַאק-שידַאקָו

582 5247 10 15 

 00118768:41100 } .ס (תוליהק) יד ,הליה וק

 1678151ג 60ווצגוגתווצ ןס- ,עליהעקו

 ס01וצוגנ21 25561מ817 ; ס (--) סָאד ,להק

 16400ע5װוװ/ 04 ןג6 ןסאופת ןלָאהָאקו

 ססגװזטנוווצ

 606 .ס (יק) יד ,וק

 סט06 .ס (ן-) רעד ,בוק

 2 .ס (=) יד ,אבוק

 סטקגמ /ק607161 ם (רענַאבוק) רעד ,רענַאבוק
 (טטגמ .דַא א

 6 .דַא שיבוק



 ןרעּפוק לנוק
 יי רייט טיט... ניי .............-------------

 .ס (ןעד) רעד ,לנוק ןץט084נמ8 /? 6
{/17066 /560001 

 8106 .ס (ןע-) רעד ,לגוק

 1264 016 ןםעדיוק} .ןודַא םדוּק

 עס{ס0ע6 זגצןגומש .ןודַא פּכ םדוק

 21 1111 ןלָאק םעדיוק}

 ההֹוזלנ 5288 .דַא עטַאװעלדוק ,עטַאלדוק

 12,585 לט .ס תלהוּק

 ןטססמ ס} מס 56ז:מ5)

 00260:2ת816, 5!ט2:6 .ס (ן-) רעד ,טַארד זַאווק

 54ןוג 26 .דַא ענטַארדַאוװק

 ןי620016. 5111וצ 1814: סם (סעד) רעד ,שמ וווק

 8011 116211660 ןץסעפסוו

 .ס (ן-) רעד ,לַאװק 5ץעעותפנ 506

 (ןוג811121166 .דַא וויטַאטילַאװק

 ףוג11זצ .ס (-) יד ,טעמילַאװּק

 ףןג 44 .דַא טריציפילַאװּק

 ףןוג4111+ .וװ (טריציפילַאװק) ןריציפילאווק

 0081:01546004 .ס (סד) יד ,ץיצַאקיפילַאווק

 6ן41111121196 .דַא וויטַאטיטנַאוװק

 הר ס (ןר) יד ,טעטיטנאװק
 ןט255 /6 10658/4מ .ס (-) רעד .ּפא;וּק

 /סחזווס1160/ 64ז10/)

 ןסת .ס (סד) יד ,עקָאװק

 10 סןטס8 .וו (טעקָאװקעג) ןעקָאוװק
 (500060/ 10406 קצ {תסחפ)

 10 6202 וו (טעקַאװקעג) ןעקַאוװק
 /501ו6058 0006 טצ 11088): 10 40660

 |טס14116 700606 טצ ,()

 ףךוג 1 .ס (ן-) יד ,טרַָאװּק

 ףט2:/ס, 4 .ס (ן-) רעד ,לַאטרַאװק

 /ס} 8 60+}

 1008108, ןוג41615 .ט (ן-) יד ,ריטרַאווּק

 ףןוג8:16ז /0} 8 ?60ז) .ס (ןע-) סָאד ,לטרַאווּק

 421161/, 4062916116 .ס (ן") רעד ,טץעטרַאו וק

 (ןוג115 .ןודַא טיווק

 תסוס; 2666121: 0646 .ס (ךע-) סָאד ,לטיווּק

 5062: 1 .ס (ז :סע-) רעד ,שטיווּק

 {ס פ0ע621װנ .ווװ (טעשטיווקעג) ןעשטיווק
 {0ס 1

 ןעוספ80נ, 4006 .ס (ן-) יד ,טייווק

 {ס 26 6 סח וו ךיז (טקיווקעג) ןקיווק

 461/811/; עס/עסמ|גמושמז .ם (ן-) יד יא

 10 516 .וװ (טשטעווקעג) ןשטעווק
 1ס םסהתג /1000/ 107/: ו אי ןלעווק

166 26 0} 

 ןס 5001{ וו ךיז (טלעווקעג) ןלעווק
 {0 26 ומ 4

 וס 651816 .ו ךיז (טלקנעווקעג) ןעלקנעווק

 1165112110 0 (ן) יד שטעל וק

 (ן111616511ט 61 .ס (--) סָאד ,רעבליזקע ווק

 גנוסתסוגיז

 ס0ו1510 2656 .ט (ס- ןע-) רעד ,ןיזוק

 סס510 /סז. .ס (ס7) יד ;עניוּק

 {סץ8ס,} ֿפזמוותצ .ט (=) יד .עינזוּק

 0021: 1211 0 (06) יד ,ליוק

 תוגסגומס-שטװ .ס (סד) רעד ,רעפרַאוװ-ןליוק

 ס8זטסמ .ס רעד ,ףָאטשנלױק

 י'80216160'' /1:0:5060 .םס (ן-) רעד ,שטעליוק
 זסו:מ6) ''1:2016"}

 {ס 51208016:, 10 411{ | (טעליוקעג) ןעליוק

 514ו181116ע6ע 161116  .ס (סד) רעד ?העקיוק

 21ז1051, 1217 .ןודַא םאּק ,םיוק

 1111 0 (07) רעד ןעמיוק

 ס1גוזומסִצ 8066 רעד ,רערעק-ןעמיוק

 .ס (סד)
 {1ס עטַצ, 10 עטי',(36 תהו (טפיוקעג) ןפיוק

 עטס, ס05101614 .ס (ס-) רעד ,רעפיוק

 ןעוג611256

 121 ט (=) רעד שיק

 0416 .ש (ס-) רעד ,ןכוק

 00014 7686. .ס (87) רעד ,רעכוק

 צ0066 !סעלױקילָאק} .ס (תולוק) סָאד ,לוק
 םֹוזת. 01 לוק א0066 .ם (ךעד) סָאד ,לכלוק

,)=+ 

 ןךעלכלעק-לכלעק|
 סג11וגע6 .ס (0-) יד ,רוטלוק

 0111 1,(4 .דַא לערוטלוק

 סע1116ג .ם (סד) יד ,עילוק

 {ס 6016 .וו (ןעמוקעג ןיב) ןעמוק

 00101מ8 1ט/וגעס;} 1161 .דַא קיט

 145681: 28 ,ט|םיסיידנוק-סעדנוק} רעד ,סדנוק

 .ס (םינוק) רעד ,הנוק

 ןםיניוק-עניוק|

 871 .ס (-) יד ,טסנוק

 1686, 640101/ /ז6016:/60060 .ס (ן-) יד ,ץנוק
164 ,(406660 

 עטָצסע, סוג51016

 1086ת10װ5, 1161 .דַא קיצנוק

 8810 12816180 .ס (ס- ) רעד ,רעכַאמ-ןצנוק

 1166 .ס (--) סָאד ,לקיטשצנוק

 עטפה, פת:ומ .ט (סע-) רעד ,טסוק

 ס00124, 640נװ6 .ס (ן-) רעד ,לָאּפוק

 ססטקסמ .ס (ןע-) רעד ,ןַאּפוק

 1620, 6 .ס (סד) יד ,עּפוק

 ס0ץץסע .ט (--) סָאד ,רעּפוק

 01 ססעעסז, 60ע461--- .דַא ןרעּפוק
 |ןקזע ססזוקמסזוװ45}



 קוק

1000 ,812006 

 01161:00 /01ז4}

0001:-261004116-400/ 

 .ס (--) רעד ,קוק

 ס (סד) יד ,ץעקווַאקוק

 וו"א וקירוקוק

 .װ (טקוקעג) קוק
 .ס (--) רעד ,שזַארוק

 {ס 1004

101011655, ),6 

 סז10511+ .ס (ן-) רעד א

 0011716 .ס (ד) רעד ,רעירוק

 סגז6 .ס (סד) יד ,עיצַארוק

 בא .וװ (טרירוק) ןרירוק
 006 .ס (ן-) רעד ,םרוק

 10:16{, 1 .דַא ץרוק

 11681518111660; 5/0071:140166 .ךַא קיטכיזצרוק

 ס (=כ) יד ,טַײקצרוק

 15 .ס ) (שיק .ן-) רעד ,שוק

 .וו (טשוקעג) ןשוק

 .װ ךיז (טשוקעג) ןשוק

 .ס (ס-) יד ,ץקטעשוק

 1. 4 וק ססש אה םסיּק

 ייעגעעו112" /601166046 ם (ס-) רעד ,ץוביק

 /םזמו 18 1806/): 04

 ןעסצגוצ: 5105

5 10 

 {ס 2155 6201 01/סז

6006, }06 

 טהמוס, {טמ; {טומצ 0 (==) רעד .ץעביּק שייריה
 זיסנוו הי

 1ס 1026, {ס תנג86 .|| (טצעביקעג) ןצעביק

 {מ 0{ ,10 6

 .ס (םישודיק) רעד ,שודיק
 106ײ0661161/ס00 קזחסזו0:װ666 ןםישודיק- שעדיק|

 סעסז 1006 סחװ 56000/// סז סח 0 /101:4ח+

 ט6/0ז6 106 ד066/}

 י'88716111162ו00 01 סם (--) רעד ,םשה שודיק

 166ט01?סזװ ןםעשַאה שעדיק|

 1010 40601/:; ז1ז171610ז0 }סז 006 8 /011/)

 81 0045, .ןודַא רעדיוװ-רעדיק
5 8 

 *'84006111102110װ"

 6065 תהזמס'

 ס41ו021166, 626151611664 .ס (==) רעד .םוי

 ןטעיק}
 .ס (-ב) רעד ,טיק
 .ס (ןעד) רעד ,לטיק

 ןוטסזח סח 1 סזו 16/קקזוז 606 41 1/ס 56646ז}

 ןתפוקדנ1!1סהמו 1תֹומק .רפ ַײּפש ןוא ַײק

 ןוזוסזםזִצ .'ס/נסוט 6064 5קז/ }

 .ס (-) יד ,טייק
 ,עלעטייק ,(ךע-) סָאד ,לטייק

 .ס (ךד) סָאד
 .וו (טלטייקעג) ןעלטייק

 .ס (-- רעד ,טסוהכַײק

 .וו (טכַײקעג) ןכַײק

 .ס (ן-) רעד ,ךעלַײק
 8!סעט}הז, סטת4 ,ךַא קיכעלַײק ,קידכעלַײק

 ןסע96066

 םתטו(+

 1ע10:16 11תסזג 6

 סתתות

 סהנת 4::ז0/0.

 10 11מ!, }סוג

 יאססקוזמק ס08ג

 10 קהפע, 10 קהתו

2106 

 ךריק 110

 םס ?קיטרַא רעוויטַאגענ רעטמיטשַאבמוא ןייק

 וס .פערּפ ןַײק
 עסש סע .וודַא לָאמ א יק

 תס 06, 047 .נָארּפ ר- ,ענייק א

 סתועסתסת .ס (םירָאסיײק) רעד ,רעסייק

 סג 5 .ס (סד) יד ,ענירעפייק

 כ שכל .וװ (טעַײקעג ,טַײקעג) ןעַײק
 וס תסוו ו (טלקַײקעג) ןעלקַײק
 1ס עס11, 10 יא211ס6 (טלקַײקעג) ןעלקַײק

 עו ףיז

 1116 .ס ((-) יד .ךיק

 0046 .ס (ךע-) סָאד ,לכיק

 םוזמֹות. 01 ךיק -- 111116 16116116ת

 001 .דַא ליק

 0 1 וו (טליקעג) ן ןליק

 ט00:655 0 יד טל

 10 ס2ת6 וו ךיז (טרעמיקעג) ןרעמיק

 10 רצסתזיצ

 ססגגתסזמסתו /?מ 6214 טוזוה)ו יד ,טעּפמיק

 יסזובתמ וו 4 .ס (סד) יד ןירָאטעּפמיק

 עוז

 (24/0 /12:01601 חסזופ, 500 0/} סם ןןעַײק} ןיק

 ,160ז0 406 1:עס; 1/16::1ז ס} |וז8 טח6:/01ז 11

 סתומ .0 רעד ;

 א .ס (ז") יד 6
 עּבטִצי 6114, 1012ת1 .ס (רעד) סָאד ,דניק

 ט: 41 .ס (== יד ,טַײהדניק

 858 2 0110, ז1מ| 41 .ןודַא זַײװװדניק

 011114150 דַא שירעדניק ,שידניק

 1:16161:22116 ;סד) רעד ,ןטרָאגרעדניק

 .ס (רענטרעג

 1441 צ"מ .ס יד ,ןרַאיײרעדניק

 ס15 .דַא זָאלרעדניק
 5'62210 ק12צ} .ס ((-) סָאד ,ליּפשרעדניק
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 4880 .ס (ן-) רעד ,לַאשזניק

 2181 .דַא ךעלטסניק
 2181 .ס (רעלטסניק) רעד ,רעלטסניק

 10 .דַא שירעלטסניק

 .ס (םירוציק) רעד ,רוציק 8זסט181100 ;

 ם)נז161 דנ1ס1 {םירוציק-רעציק|}

 6 .ס (--) רעד ,לציק

 1161 .דַא קידלציק

 10ס 6 .וו (טלציקעג) ןעלציק

 קונוקעזמ .ס (-) רעד ,סעבריק

 ס40נמ2/40/: {טצעוסז ס (ס-) רעד ,רענשזריק

 סגט;סג (סד) יד ,עכריק ,.ס (סעד) יד ,ךריק



 ךעלצריק
 יע סט ססססססשס---ססטססס,עעט סט ......................----

 2 .וודַא ךעלצריק
 {ס 2/מצסצ1216, וו (טצריקעג) ןצריק

 וס 221:1086; 10 5110116ת

 ךס11וסיא .ס (ס") סָאד ,ןשיק

 םוצתות 06 ןשיק .ס (ךי) סָאד ,עלעשיק
 ץנווסא: סט5װמוסת

 0סענ2! 1064

 1621116 ץועס, 6
 .ס (ס-) יד ,עקשיק

 ןגזמסת1ג/וסמ, וצ21/זװש 0 (48) יח ,גָאלק

 וס !גזוסמו, 10 גוסהװ ||.  (טגָאלקעג) ןגָאלק
 {ס ט1

 ןס םסזוסּגתי וו ךיז (טגָאלקעג) ןגָאלק

 {ס ססתוק}גוװ; 10 8ט6 /?ח 6 60001 ס/ 140)

 0280, ססנמק12ותו .ס (סד) יד 2

 010 פ (ןעד) רעד ,ןוָא

 0125: 8004 .ס יי ) רעז שש
 11:4061:61, עגי!ס''85

 10 ס125ק .וו (טרעמַאלקעג) ןרעמַאלק

 5061; תוגנוסז .ס (ןעד) רעד ,גנַאלק

 55 .ס (ן-) רעד ,סַאלק
 וס 618551+ .ן| (טריציפיסַאלק) ןריציפיסַאלק
 6185511164000 .ם (סד) יד ,עיצַאקיפיסַאלק

 614541605 .ם (ריקיסַאלק) רעד ריש י
 107115/, 0:/001ז}

 1 .דַא שיסַאלּק

 עוסיא 4061 .ס (ּפעלק) רעד .ּפַאלּק
 זגמ,/ 26

 {ס 1606 10 ע22) וו (טּפַאלקעג) ןּפַאלק
 10 2621, 10 ע21011216

 11 .ס (סד) יד ,ץּפַאלּק

 18 } .ס (ן-) סָאד-יד ,שינעּפַאלּק
 ןט8111211011

 ןענססא; 108: 1 (רעצעלק) רעד ,ץַאלק

 ןס} 6 5061
 ץע12211װ8 4ו65110װ יד ,|עשַאק} אישק-ץַאלק

 ס ןסעשַאק} תוישק-ץָאלּק
 6164 .דַא רָאלק

 1716 .ס (ן-) רעד ,טענרַאלּק
 012111/ , 0165 0 (-) יד ,טַײקרָאלק

 סו 0 0 רעד בכקק
 010ט0ע: רט6 .דַא גולק

 ס1סעסעמס55; וחפססומ .ם (--) יד ,טּפַאשנולק

 ןבַײלק ,ןביולק
 .וװ (ןבילקעג)

 סגטזסמ, 6101566+ .ס (ס-) רעד ,רעטסיולק

 .ס (ןע-) רעד ,גנולק
 זמהיס)! 8 .ס (סד) יד ,עשטַאילּק

 4001: .ס (סד) יד ,עקמַאילק

 {ס 6080056, 10 ץק1ס8

 זומפ /43004064}

 לַאקירעלק

 ססנוקהזת1וט6 4 גולּק ר6 דרענולּק

 04:655; קםזיווסת} .ס (רעד) סָאד ,דיילּק

 ס101ג126 .ס (--) יד ,גנודיילק
 04685} 5114 .ס (ךעד) סָאד ,לדיילק

 {ס 610106, {ס 4:655: .|| (טדיילקעג) ןדיילק

 {ס 4{

 111116, 511 .דַא ןיילק

 008086 /0ו006*)/ .ם (-כ) סָאד ,טלעגנ ניילק

 קסוזצ 6250

 6110: 510211 17 .ם (--) סָאד ,גרַאוװניילק
 1288:16116, 6 .ס ({-) יד ,טייק יניילק

 ן .דַא ךעלניילק
 0116 .ס (ן-) רעד ,טַאמילק

 {ס תֹומפי {0ס 5040 וו (ןעגנולקעג) ןעגנילק

 611601 .ס (ן-) רעד ,טנעילק

 6 = יה ,רומנעילק

 5911 5212 פת:6+= .ם (תוּפילק) יד ,הּפילק

 ןסעּפילק-עּפילק|

 0116 .ס (סה) יד ,ץעקילּק

 ףג156 ןסעלָאלק-עלָאלק} .ם (תוללק) יד ,הללק

 1ס 8וטס, וס 245ו6 ןּפעלק ,(טבעלקעג) ןבעלּק

 {0 5068 וו (טּפעלקעג)

 ,קיּפעלק ,קיבעלק
 .דַא קידעּפעלּק

 טהאוצ, 81164+

 דוווג51612װ0 ; רעמזעלק) רעד ,רעמזעלק

 .ס (םירָאמזעלק
 {ס ס}וזומ וו (טרעטעלקעג) ןרעטעלק

 8תםוגופה 411/61גוז2. .ס (--) יד ,םעלק

 ןע11816: 8512115

 וס קעס58: 10 546625 || (טמעלקעג) ןעמעלּק

 םמשוטופו/ 8061: ם (ן-) סָאד-יד ,שינעמעלק
 ןקס55ו1ע6

 1. ּפַאלק 1:110614 צ"מ ס ּפעלק

 {ס 8106, 10 2516, ,(טּפעלקעג) ןּפעלק

 {0 5064 .וו (טבעלקעג) ןבעלק

 טהפוצ , 5116א+ .דַא קיבעלק ,קידעּפעלק

 טטטטא  ס/ ץאקק - 0 (העו) סאק לבעלק
 ע1ססעא ; 11661) 8

 רעב .ס (ךע-) סָאד ,לצעלק
 עו = ןקאלק - פא רעצעלק
 {ס 2101; {ס 6 .ס (טקעלקעג) ןקעלק

 110116ע .ס (ס-) רעד ,רעקעלק

 טי עשע :ס (=-) רעד ,רעלק
 016:40681 /קסזצסח (ן-) רעד ,לַאקירעלּק

 100 צווקקסזוא 1116 ןסוטסז 0} 106 6168}

 016ת104) /ז610װ8 10 {װס .דַא לַאקירעלק
 61סז85)



 שיצעק םזילַאקירעלק

 סעקס6 א ךעלצעזנגעק 616116211811 .ס (--) רעד ,םזילַאקירעלק

 204צסז52ז/;: סקקסמסוו .ם (סד) רעד ,רענגעק הפ תהו וו (טרעלקעג) ןרעלק

 א טעטש אב תצמוג161, ס2תנמ .ס (תועימק) יד ,עימק

 סקקס511100 .ט (=כ) יד ,טפַאשרענגעּק 5

 6 .ס (ן-) רעד ,זעק ןפעימַאָק יא

 : ןיכעק 1302 ןץעמָאק) .ס (-) רעד ,ץמק
 6004 }סזה- .ס (סד) יד ,ןיכעק א

 ןס 600016,1ס עהנגע=+ .|| (טלכעקעג) ןעלכעק ;ת ןעניק} .ס (-3) יד ,האנק

 יי ס () יד ,לעק עם .ס (--) רעד ,לבָאנק

 שא שי בלאק יהא קע-לעק 10 6ת2646 10 64- וו (טלַאנקעג) ןלַאנק

 6814) 641 .דַא ןרעבל עק ע1006, {0 145, 10 5120, 10 5תגק

 {קמ ססזװוקסו;ח45) ר-ענרעבלעק עט64 .ס (ןעד) רעד ,ּפסָאנק

 0104 .ס (*) יד ,טלעק 106286ש, 5040{ 6 .דַא ּפַאנק

 ףגצמות- 9? לוק לסא= .ם (ךעז) סָאד ,לכלעק ןגוגזז סח :ס (ּפענק) רעד ,ּפָאנק

 ו/2116 .6 (סד) רעד ,רענלעק ןטוג 6 (רעכעלּפָאנק) סָאד , ךָאלּפָאנ ק

 עג 06 רענלָאק ס0118ז .ס רענלעק 0116, 0126116, 5מק .ס (--) רעד ,קַאנק

 6611, 856ת621 .ס (ס") רעד ,רעלעק וס 6108, 10 6:86816: || (טקַאנקעג) ןקַא ַאנק

 0ונח:מ. 4 םַאק ססנפ למעק 10 בתגק

 10 ססזמפ .וװ (טמעקעג) ןעמעק סע15ע,,} .דַא קידעקַאנק

 ס81וג61 .ס (ןעד) רעד ר טסתמ1ע25110, 2180 50006/מ2

 1ס (1801, 10 51:48816 ן (טפמעקעג) ןפמעק דע .ס (ן-) יד ,טיונק

 4181216 .ס (ס-) רעד ,רעּפמעק 1610 .ס (ן-) רעד ,ּפונק

 םקקהזסמו, 6146: .ךַא קיטנַאק ,קיטנעק 166 .ס (ינק :ןעד) יד .,ינק

 ןטמסיײל 6 ס (-) יד ,שינעטנעק וגזונק11מ8 ; ת12120-2211 .ס (ךע-) סָאד ,לדיינק

 8ג1ווש: 01616486. ם (-) יד ,טפַאשטנעק סע6256: וצ' 46 .ס (ן-) רעד ,שטיינק

 11 10 0164564 .וו (טשטיינקעג) ןשטיינק

 1108 .ס (ן") רעד ,גינעק 10 רצי 6 :

 הק ו .ס (ס-) יד ,ןיגינעק 10 661 .וו (טינקעג) ןעינק

 וס זו, 0 זסש8 || (טגינעקעג) ןגינעק עב םיפ 0 הי רעה סייק
 1180 .ס (ן-) סָאד ,ךַײרגינעק {ס קומסת ןֿפַײנק ,(טּפינקעג) ןּפינק

 ס8ת) 10 06 (4 ןענָאק ,(טנעקעג) ןענעק וו (טּפַײנקעג)

 10 ןטםסיי /8 קסזפסח, .וו (טנָאקעג םנזמומ. 1 ּפונק אתסז .ס (ךעד) סָאד ,לּפינק

 8 18װ40686, 8 1006. 8 51101} 1:1511 /80101/ קסמ- .ס (סע-) רעד ,שינק

 סאץסעז} זוגמ 04 .ס (ס-) רעד ,רענעק 661:6 1011/1 5161110851

 ןצזמסייל6 11:16  ן:גו(6 .ס (ךעד) סָאד ,לכענק

 טאחנח +9  ןטּכַאק .ס (ךעד) סָאד ,לטסעק עו. 04  ּפָאנק -- הטוסח .ס ּפענק

 עס םותוֹות. 0? ּפָאנק -- עטווסו סָאד ,לּפענק

 עס11סז} 6 .ס (ןע-) רעד ,לסעק .ס (ךע)

 ז*111ת12 1 .ס (רעבירג-) סָאד ,בורגלפעק 10 עטז/סמ וו (טלּפענקעג) ןעלּפענק

 םסג|סז זמהא=- .ח (ס-) רעד ,רעכַאמ-לסעק 1ס 40 וו (ןטָאנקעג) ןטענק

 1:611161תוגזוב .ס (-) יד ,קיוּפלפעק 5146 .ס (טכענק) רעד ,טכענק

 ע1. 0? פָאק 4 .ס ּפעק 51891511 .דַא שיטכענק

 גת: . 06 ּפָאק .ס (ךעד) סָאד ,לּפעק 2415, סטע6 .ּפערפ ןגעק

 2624: 5 6 08 .ודַא רעביא ןגעק

 282105// ס2,ס6

 עע056ת1) 2:6568 .ם (--) יד ,טרַאוװננעק
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 ךוגוג11121, 26610ת0621 .דַא קיטייזננעק

 ס06 .ס (ן-) רעד א

 ט60620) 4662 6 הו (טּפעקעג) ןּפעק

 עו 0 ץַאק -- ס86 צ"מ .ס ץעּק

 61וזמֹומ.- 4 ץַאק 8368 .ס (ךעד) סָאד ,לנ עק

 04 2 6210 {61תס .דַא ר ,ץנעצ- ,ןצעק

 04 24 6840 6 .דַא שיצץעק



 םוטנטסירק ןיסָארעק
 יי.

 6 .ס (--) רעד ,ןיסָארעק

 ם!/ 06 ברָאק 285866 צ"מ .מ בהעק

 םוומומ. 0 ברָאק .םס (ךעי) סָאד ,לברעק
 0251:61: !תוג551ג0 6

 יי .וװ (טרעקעג) ןרעק
 10 זחסײס, 10 !טזמ וו ךיז (טרעקעג) ןרעּק

 טזגות ; 8זתתוג16: 86ע261 .ס (רעד) רעד ,ןרעק

 טז2ות,5660,86ע061: ם (ךע-) סָאד ,לדנהעק

 ףֹותֹוח. 01 ןרץעק

 טסםצ .ס (ס-) רעד ,רעּפרעק
 עס8113, ססתקס1 .דַא ךעלרעּפרעק
 ססציקסנ8ו1סמ: 2007 .ס (ן-) יד ,טפַאשרעּפרעק
 ןעסס1 .ס (ס-) יד ,ענעשעּק

 קוסאעס6460  ענעשעק) רעד .בנג-ענעשעק
 {םיװָאנַאג-- -װענַאג-| .ס (םיבנג
 ןעוג16116 -וװעצַאק} .ס (םיבצק) רעד ,בצק

 ןםיװָאצַאק
 סעסש .ס (ןעד) יד ,ָארק

 014724/,/ 6 .ס (ן-) רעד ,טַאװַארק

 1511 .ס (ן-) רעד ,ךַארק

 10 6125 וו (טכַארקעג) ןכַארק

 104 .ס (--) רעד ,לַאמכַארּק
 זיג ע1 .ס (סע-) רעד ,קילָארּק

 5106, פסק .ס (ןעד) יד ,םָארק

 סע8ממק .ס (ןפמערק ,ןפמַארק) רעד ,ףמַארק

 {2וגסס/) וה .ס (ןעד) רעד ,ןַארק

 88:120:1/ 6162 .םס (ץנערק) רעד ,ץנַארק

 גו) 508 .דַא קנַארק

 01562956.11106554 .ס (ן-) יד ,טַײהקנַארק
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 גטט6 -ןקנַארק) יד ,רעטסעווש-ןקנַארק

 .ס (רעטסעווש

 5168 תוגמ .ס (עקנַארק) רעד ,רעקנַארק

 5108 ו/סתוםמ .ס (עקנַארק) יד ,עקנַארק
 10ע06. ןסאסזי .ס (ןטפערק) יד ,טפַארק

 5666081/װ, 180

 .ס (ץערק) רעד ,ץַארק 50ת210, 6
 10 50210/ .וװ (טצַארקעג) ןצַארק

 520111106, ר1ס1זװ .ס (תונברק) רעד ,ןברק

 ןסענָאברָאק-ןברָאק}
 ןמתוגמ, 16140166 .ס (םיבורק) רעד ,בורק

 ןםיוויורק-װערָאק}
 1615 סוג 1. .ס (תובורק) יד ,הבורק

 16121166 /סזו. ןסעוויורק-עוויורקו

 1618110ת5/מ .ס (--) יד ,טפַאשהבורק

 ןטפַאשעוויורק/
 נט8. ןק1100 ס (ןעד) רעד ,גורק

 א .ס (י) סָאד ,טיורק
 יד .ס (ןעד) יד ,ןיורק
 {ס0 סעסיוו וו (טניורקעג) ןעניורק

 09002460,3 סטע93664; ראזצ .דַא םורק

 25168661/ רשֲצִענע .ודַא םורק
 עאגעס= (עמשירק) .ס (--) יד ,עמש תאירק
 (510ז1/װ8 10:110  .'8/גסזמס --- 1181ס60 ס0/, 15-

 ז6061, 1/;ס// 18 5010 6610ז6 זס!וזזװחפ /סז

 {װס חזפ/ז'8 7681 004! סזחװ זז8/ח8 זחװ 6

 זנוסזזוזזו8}

 שש :ס (--) רעד ,גירק
 וגו 91 אצצ .ס (--) רעד ,דנַאטשוצ-גירק
 021116 5תֹוק .ט (-) יד ,ףישנירק

 טאמומ 51 גורק - .ם (ךע?) סָאד ,לכירק
 ןע110061

 {ס 860 10 סתוגומי
 {ס 1ת6606ו66

 וו (ןגָארקעג) ןגירק

 {ס ףטג1 .וו ךיז (טגירקעג) ןגירק

 =סטז! 1021114/ .ם (ן-) סָאד ,טכירעגפגירק

 תזטפוסז 91 אש רעד ,רעטסינימ-סגירק
 .ס (ןרָאט-- :ס)
 0:51166)10; 86 0 (ס}) יד עדוירק

 ריס

 וע יט. .וו (טעדווירקעג) ןעדווירק
 10 סטנווזמו{ גת וו ן(טע(6

 סז1515; 646ן655100 יה (6) בעד ,םיזירק

 011110157 .ס (=כ יד ,קיטירּק

 2106 .ס (ס-) רעד ,רעקיטירק

 21 .דַא שיטירק

 סתסופ /0} 8 ז00816ז/ .ס (ןעד) רעד ,יירק

 אי .ט (=כ סָאד ,דַײרק
 א :ס (ן*) רעד .זַײרק
 פ :ס (רע-) סָאד ,ץכעטַײרק
 ןס סעסיא /0} 8 7005167) || (טיירקעג) ןעיירק

 א .ס (ן") רעד ,ןיַײרק
 3 .ס (6-) רעד ,גוצצַײרק
 רו צו .וװ (טקיצַײרקעג) ןקיצַײרק
 וס סז6סע: 10 6:4ײ0:| (ןכָארקעג ןיב) ןכירק

 {ס סןוצממ; 10 יצ818 51ס1צ

 סע ישי )טיפ, רעה ,רעכירק
5141 

 סיוזוו }1 .דַא לענימירק

 וס טסמח; 1ס ?טזײס:ן| ךיז (טמירקעג) ןעמירק
 10 תו2/6 2 ראק 66

 (:תזופווהת .מ (ן-) רעד ,טסירק

 (גגגזלאז .ם (-) םוטסירק
 (:ת151140 .דַא ךעלטסירק

 (תז1511211+צ .ס (--) סָאד ,םוטנטפירס



 ץירק

 5004160 .ס (--) רעד ,ץירּק

 {0 56/210/: 10 8910: .ן|| (טצירקעג) ןצירק

 {ס םתגֿפת (166//)

 80850108. םזומסותש .ס (ן-) יד ,שינעצירק

 א :ס (ן") רעד ,לָאטשירק
 0 יא .דַא ר" ,ענעל- ,ןלָאטשירק

 ס14512! /?ח ססזװקסו:05}

 10 סעטע1216 יו ךיז (טלשירקעג) ןעלשירּק

 ,ך") סָאד ,עלעשירק

 (ס-) יד ,עקשירּק

 {ו40: תצומ6102/ ןןרעק} .ס (סד-) רעד ,ןרק

 סעיוגנו ! 61

16671101( 

 ער :ס (*) רעד ,טידערק
 סע660110ח ס (ס- :ןי) רעד ,רָאטידערק

 10 11 וו (טריטידערק) ןריטידערק

 א .ט (סי) יד ,עמשטערק
 יא עד :ם (סי) רעד ,רעמשטערק
 זתנואססץעסע'5 116 .ס (סד) יד ,עקרעמשטערק

 אישק

 802 .ס (ד) רעד ,ץכערּק

 1? .וו (טצכערקעג) ןצכערק
 5106166סע 0 (67) רעד ,רעמערק

 51001:66 סע

 עו. 01 ץנַארק 8201800, 66:62/װ .ס ץנערק
 5101:0655: 6 .ס (קנערק) יד ,קנערק

1115 

 יד .דַא ךעלקנערק
 {ס 26 111,10 26 5164 .ןן (טקנערקעג) ןעקנערק

 א .ס (") יד ,שינעקנערק
 10ע66101; פועסװפ: צל/שסעסט5 .ךַא קיטפערק

 עו 91 טּפַארק צ"מ .ס ןטפערק
 409066,) טסואסת

 (ןוגנוץ1ווש= /,66 .ס (ךע-) סָאד ,לפערק

 1011/1 10604 סז 6116686)

 צ"מ .ס ץץצרּק

 16קעסֿפצ צימ ס ץערּק

 1605 .דַא קיצערק

 ףוגפולסח ןסעשַאק-עשַאקַו .ס (תוישק) יד ,אישק

 ע1. 4 ץארק 6



 גוגזמס 01 161{סז, תונזו 0 ןשייר-| שיר ה

 8קעז. 01 !בער| בר 14044) 'ר

 0 (-) יד בכאה
 וו (טעװעבַארעג) ןעוװעבַאר

 וס זספ(טביורעג) ןביור ,(טריבַאר) ןריבַאר

 .ס (ן-) רעד ,גָאר

 .ס (רעדער) סָאד ,דָאר

 .ס (ס-) יד .,ַאידאר

 .ס (6-) רעד ,לַאקידַאר
 ןוםטזז8 7600:6641 016108;

 זיהשסמ

 {ס עת10מ06ז

 ס00עתס+ /0} 6 51ז661)

6 :3/11661 

2110 

 ז'401621 / קשזיפסזג

 ז401621 .דַא לַאקידַאר

 .ס (--) רעד ,םזילַאקידַאר
 .דַא ץוועזָאר ,זָאר

 .וו (טריזַאר) ןריזַאר

 .דַא זָאר ,עװעזָאר

 .ס (ס-) יד ,עקנישזָאר

 00110611, 6000561 /600166) ם (ן-) רעד ,טַאר

 .דַא םַאזטַאר

 .וװ (ןטַארעג) ןטַאר
 10 5276, 10 165606 ןן (טעװעטַארעג) ןע ועטַאר

 .ס (ןעד) רעד ,ןָאיַאר
 .ס (תויאר) יד ,היַאר

 1י401021151

 1ז'056-60101:66: 104

= 50266 10 

 1056 60101660/: ןכונג

 זי4151

 20טעטס6

10 4436 

 41151:161, ןעזסט6

 6316061166, ןות'סס1

 |סעיַאר-עיַארו

 סצ6-51810ז, +1510ת ןעיר} .ס (--) יד ,היאר

 םמעז 01 זיא רע תס ג8 זיא'ר

 געז. 4 טָאה רע 26 5 טָאה'ר

 00642611024116, 4 .דַא לעיַאר

 016, ע4+  ס (סד) יד ,עלָאר ,(ן-) יד ,לָאר

 |למ 6 ק)

 1116 .ס (ןעד) יד ,םַאר

 110661 .ס (ןעד) רעד ,ןַאמָאר

 זיסנוו 6 .דַא שיטנַאמָאר

 .ס (ן-) רעד ,טסינַאמָאר סט 1 א
 עסנ21166: 1036 2118 .ס (ן-) רעד ,םנַאמָאר

 .וו (טמַארעג) ןעמַאר

 (טמיורעג) ןעמיור --
 רו ךיז (טלגנַארעג) ןעלגנַאר
 .ס (ן-) רעד ,דנַאר

 ןס 6164ת, 10 108/ םק

 10 טט6

 עזנזו) 6086, זמזפוװ

 !ןפ

 .ס (--) רעד ,לסָאר 6

 עסו 1025/, 516666 .ס (ן") סָאד ,שיײלפלסָאר
11 

 1406 / ט60װק16} ;ס2) יח .עסַאה

 .דַא טריניּפַאר

 וו (טריניּפַאר) ןריניּפַאר

 1 .ס (ן-) רעד ,ץיַאר

 .ס (ןסַאר
1160 

 1ס 6116

 ,(1(4 .דַא לַאנָאיצַאר

 1106 -ילַאנָאיצַאר) ןריזילַאנָאיצַאר

 .וו (טריז
 זיםווסת .ס (סד) יד ,ץיצַאר

 100516 .ס (סעד) רעד ,קַאר

 0800 .ס (--) רעד ,קַאר

 6021 .ס (קער) רעד ,קָאר

 .ס (-) רעד ,טעקַאר
 .ס (ס-) יד ,עטעקַאר

 .ס (םישאר ,ישאר) רעד ,שאר
 (םישָאר ,ײשָאר-שָארְו
 1058 112540ת4 .ס (ס-) רעד ,הנשה שאר

 / ץסזט18/ 0610 1 סחז ןענָאשַאה שָאר|

 ןקוסזםוןִצ} ןנחאז, 1640 :, ס} 1/6 ץסםז)

 המת. 4 הנשה שאר גאפש סג ה"ר

 ןג6 {וצאו 01 {טס .ס (--) רעד ,שדוה שאר

 !שעדיוכ שָארְו

 ישאר) הבישי שאר

 ןסעווישעי יישָאר-עווישעי שָאר} .ס (תובישי

 .ןודַא תישאר

 ןסישיירו

 סע /11116} ןבערַו .ס בכ

 1:גע21 ןםינָאבַאר-װָאר} .ס (םינבר) רעד ,בר
 |ז61:8:0ו68 166600ז ס} ,161015/1 ססדזחוצזזוצ)

 י'הזגפוסת 0{ 1מ6 יאסת14," ,םלוע לש ונובר

 6064 ןםעלױא לעש עניוביר} .ס (--) רעד

1061 

1 

1020, 11184 

 ,616151ג זסתמזג

 1626 0/ 1116 ץסֿפמווג

 24 1151, גת 1116 11/51 1606

 8מע:. 0 םלוע לש ונובר ע"שבר

 (0828551016 תגפעז .ס (םייבר) רעד ,יבר

 {6401װס/ /זװ 6 ז61/81005 ןםיאײבַאר-עבער|

80/1001( 

 1:016 /1:6.--סשז 1606/67) ןונײבַאר} .ס וניבר



 עקיזיר ןיציבר

 116 01 8 זהתמע .ט (סד) יד ,ןיציבר

 סז+ 04 8 1+6מעס 11600/6ז} ןןיצעבער}

 46066604 |זטסזחסז'פ זםזחס) ןעקוויר} .ס הקב

 11151401, גתוסגמסמ{, 560000 חם (סק) יה זעכה

 ןעגערַו

 11 .ס (--) יד ,ור

 021זװ, 4169, 01 .דַא קיאור

 10 תטות וו (טריניאור) ןריניאור

 8ז6816+ 221; 10210017 .ס (--) סָאד ,בור

 ןווָאִרַו

 או :ס (ס") רעד ,רעדור
 10 זסשש /6 3)0000/ .װו (טרעדורעג) ןרעדור

 {ס 511

 06611, 8050 .ס (תוחור) רעד ,חור
 6311 5מנ}

 ןסעכור-ךעור}

 1004 .ס (רעטיר) יד ,טור

 זיוצ ;: 106עססס64 הא יה

 םססוצ, 1001, ןק}גמא1(יוי .ס (--) רעד .,כביור

 16851 04 ץזפצ -ביור) יד {ןעַײכ| היח-ביור

 .ס ןסעַײכ} (תויח

 ,(טביורעג) ןביור
 .וו (טעװעבַארעג) ןעוװעבַאר

 {ס עס, {0ס 6

 יפפ .מ (ס-) רעד .רעביױר
 טסעט אל .ס (ןעד) יד ,ַײרעביױר
 199 .ס (ס*) רעד ,ןגיור ,(ן-) רעד ,גיור
 זתוי 1 .ס (=ב3 סָאד ,גראוויױר

 1056 /71ס10שז} .ס (ן-) יד ,זיור

 141 .דַא טיור

 0151 .דַא ךעלטיור

 {ס 2105 וו ךיז (טלטיורעג) ןעלטיו ר

 {0 {טתמ 4

 :5:::240 0( - יה ,טייקםיור

 516 .ס 02) רעד ,ךיור

 פוס .דַא קיכיור

 10 56 .וװ (טרעכיורעג) ןרעכיור

 5 :ס (ס-) רעד ,רערעכיור
 14 0116 0 0 סיה

 לענפ יס (ןע") רעד ,םיור
 ץגוצ 10216:121 .ס (ן-) סָאד ,לַאירעטַאמ-יור

 1401 24 .דַא שימיור

 ןגסתוהמ /260215/ .ס (רעמיור) רעד ,רעמיור

 {ס 6162 ןעמַאר ,(טמיורעג) ןעמיור
 {ס 007 טמ .וװ (טמַארעג)

 עו .ס (") יד ,ףיש-ןעמיור
 יג ט8 .ס (-) יד ,טַײקױר

 .ס ((=) רעד ,שיור 6ׂ, ,110156

 10 1021:6 2 1101564 .ס (טשיורעג) ןשיור

 10 זיו6

 {גזמס, 810עצ .ס (--) רעד ,םור

 זסונזו2115זװ .ס (--) רעד ,םויטַאמור

 זיג סוגנ6 .דַא שיטַאמור

 1411 .ס עינעמור

 רעד ,רענעמור הטזממּהמוּבװ /ק60װמ16}

 .ס (רענעמור)

 ןטנמגוווגת //6080:4086) .ס שינעמור

 14 גנוו;ג111:גתג .דַא שינעמור

 זיסטמ4 ,דַא קידנור

 5518 / 0161 .ס (ןד) רעד ,םור

 ן4וג55/24 /16081:686)} .ס שיסור

 1411551211 .דַא שיסור

 18 .ס דנַאלסור
5011 26 10 :1651 10 

 {0 26 ףו/
 .וו (טורעג) ןעור

 411 .ס (ןד-) רעד ,ףור

 {0 11 .וו (ןפורעג) א

 10 זמסצ6; 10 וג1|, 10 קטפו .וו (טקורעג) ןקור

 2264, 5ֿמותס .ס (סד) רעד ,ןקור

 12261:06 .ס (רעד) רעד ,ןייבנקור

 1זקת'655101 ; .ס (סד-) רעד ,םשו

 501154110 ןסמעשיור-םעשיור}

 4תעז. 06 שדוה שאר ח"ר

 1151 01 116 665/ג תוסנווונ

 500010:1+ ןסעװכַאר} .ס (--) סָאד ,הובחר
 361406 סעסוו 5

 0011 0112116, 50240105 קידתובהר

 ססזוץ25510ת4 זוסזסי |םימכַאר} צ"מ .ס םימחר

 ס0נמץק2551003 1060 } .ס סָאד ,תונמחר

 קגוצ ןסענָאמכַארו

 0111{ 31; 14661101 .דַא קידתונמחר

 ןקידסענָאמכַאר|
 81416 1 .ס (סד) סָאד ,ןוייאביר

 10 82ז6016 4686140105, 616.}

 ןע011, סע055-םהז, 12161 .ס (ןעד) רעד ,לני

 5046 .ס (ןעד) רעד 0

 881ת, 14 .ס (םיחוור) רעד ,הוויר

 !םיכָאװער-ךעווער|}

 8181 0 05) העלד ליב

 81820116; סנגסינסוג5, }עננו 6 .דַא קיזיר

 .דַא שילַאקיזיר 2222:0005, תוֿפעצ

 2014 קתסזפ0ת, ײםס .ס (ן") רעד ,טנַאקיזיר

 12165 זואעפ

 יא .װ (טריקיזיר) ןריקיזיר
 2281 1151 .ס (סד) יד ,עקיזיר



 רעװלַאװער חיר
 עט עשני{...

 0640, 5106! 17 .ס (תוחיר) רעד ,היר

 ןסעכייר-ךעיירו

 זוגצז!גנו1 .0 (ןע-) רעד ,םטיר

 דיוגצ11ד11641 .דַא שימטיר

 ץ}. 04 ןטור 6 .ס רעמיר

 1:0181 .ס (רעטיר) רעד ,רעטיר

 1:161100 .ס (ןעד) יד ,גנובַײה

 .וװ (ןבירעג) ןבַײר {ס 8216; 10 זונכ
 00ת66:52110װ0, 1218, 0905 צ"מ .ם יד ,ךייר

 6 .ס (--) יד ,זַײר

 {ס 1261 וו (טזַײרעג) ןזַײר

 ןי8צ6160 .ס (עדנזַײר) רעד ,רעדנזַײר
 ןסותסֶצו 1 .ס (ס7) יד ,עזַײר

 0201 .ס (סד) רעד ,ןגָאװטַײר
 {ס 6 .וו (ןטירעג) ןטַײר

 הר .ס (סי) רעד ,רעטַײיר
 110 .דַא ךַײר

 1101005, {עספועס, -כַײר) סָאד ,םוטכַײר

 וא6411ג .ס (רעמיט

 116065, 6211 ַח ((-) יד ,סָאד ,טַײקכַײר

 0164, קוגעס .דַא ןייר

 {ס 616גמ: 10 ץטזו/צ+ ן|ן (טקיניירעג) ןקיניײר

 01620655) 6162ת- .ט (-ב) יד ,טַײקניײר
 110655: ץטגתנזצ

 10 תֹוקי 10 {62ע .וו (ןסירעג) ןסַײר

 10 פועצ6: {ס 481161 .| ךיז (ןסירעג) ןסַײר

 ףוג21161: קהומ .ס (ן-) יד ,שינעפַײר

 זיסיא; ןותס, ןטסט6 0 0 :ס}) יד .עיײב

 תססק, זותו .ס ((-) יד ,םייר

 1326: דנוה!ונעס .דַא ףַײר
 211201/0ת, 1250102110ת} .ס (ן-) רעד ,ץיייר

 1001161116111, 11:112110תג

 {ס 2110261, 10 125010216, ן| (טציירעג) ןצייר

116 10 ,1060116 10 ;6201166 10 

 160606ת0צ, 601:661100 .0 (ע7) יד ,ננוטכוה

 ס0ע601) 1181, ןעוגס, קעסקסע .דַא קימכיר

 601ע6610655, !זטוה .ם (--) יד ,טייקיטכיר

 10 644 .וװ ךיז (טכירעג) ןטכיר

 1ס 201106

 6 .ס (ס?) רעד ,רעטכיר

 פוז2ק, 162/גסע פוזוק .ס (סד) רעד ,ןעמיר

 .ווװ (טמירעג) ןעמיר

 ןגגנימספ5 תנתסז, 544616ז .ס (סד) רעד ,רעמיר

 זֹואָנ 6 .ס (ןעד) רעד ,גניר

 .ס (רעד) סָאד ,דניר
 .דַא ןרעדניר

10 1340, 10 6 

 ססצ , 0, 6

 04 ססא סע סצ;} 2664---

 {?ז/ ססזאץס1;מ45)

 4 .ס (--) סָאד ,שיילפדניר

 {ס 110: {ס 168/4 .וו (ןענורעג) ןעניר

 {0 {ת(,6

 646 .0 (ס?) יד .;עניר

 םטו{סז} 5666 .ס (-) רעד ,קָאטשניר

 זוק. {ס8ע .ס (ד-) רעד ,םיר

 תומ .ס (ן-) יד ,ּפיר
 (הפפונס, 502, 043 .ט (=כ) רעד ,ץייר

 028510- 1 .ס (ן-) רעד ,לייאנציר

 זוסצס, 511: {סוגס|ג .ס (--) רעד ,ריר

 10 גנסצ6,10 8511: 10 {סטסמ ן (טרירעג) ןריר

 .דַא קידנריר

 .דַא קידוועריר

 101 .ס (סד) יד ,ץינַאװַאטשיר

 805590, 5140: |סעליכער| .ס (ן-) יד ,תוליכר

 המעז. 01 ןומימ ןב השמ 'ר .פ ם:כמר

 |הזם:זסו1468 (1133-1205)} ןםַאבּמַארו

 1 8601 ,}ס10251ע ןןָאמַײמ ןעב עשיומ בערג

 50/10/0ז ם06/ קץ/!ס050ק/נסז}

 זוסצנמפ, 10ט60:תק

 2811, פקנפז|צ

 1 .דַא לַאער

 16211511 0 6 רעד ,םזילַאער

 ,ת,(446(4(4 .דַא שיטסילַאער

 תס401101:1 .ס (1-) רעד ,רענַאיצקאער

 זי680110ת2זצ .דַא רענָאיצקַאער

 16460110 .ס (סד) יד ,עיצקאער

 10 16 וו (טרילוגער) ןרילונע

 זיסקט}הז .דַא ראלוגע

 ז'681512411ס0װ 0 (ס9) יח ,עיצארטסיגער

 ר :ס ((-) רעד ,רַארטסיגער
 {ס 16815/6ע וו (טרירטסיגער) ןרירטקיגער

 םסצ סזיזוזמסמז .ס (ןעד) יד ,גנוריגער

 ן{ס םסצסעמ, 10 16 וו (טריגער) ןרינער

 זיו .ס (ס-) רעד ,ןנע

 לבוא .ס (ס-) רעה ,ןגיוב-ןגער
 זתוחצ .דַא קידנגער

 1 .ס (ןעד) רעד ,לטנַאמ-ןגע

 ךגדו1112 .ס (ס-) העד ,םעריש-ןנע

 10 תהֹומ וו (טנגערעג) ןענעגע

 5 "6 .וװ (טריגַאדער) ןריגַאדער
 עי .ס (ז- :סד) רעד ,רָאטקַאדע
 660110:141 1 .ס (סד) יד ,עיצקאדער

 וו (טדערעג) ןדער

 .ס (ס-) רעד ,רענדער
 5666 .סו (ס7) יד ;עדער

 (ךע-) סָאד ,לדע

10 5622, 10 1214 

 506210ש) 0ע210ע

 019016, ו;(1

 ףוזמנת. 01 ךָאר ו+1

 עו. 0{ ךָאר י;ײ1 .ס רעדע

 ם .ס (7) רעד ,רעוולַאװע



 ןריזינָאיצולָאװער
 ןיייייטירירטניי סט...( סט היי...

 {0 16301011101126 ןריזינָאיצולָאװע

 וו ט

 עסצסןוגו;סתהז* .ם (ן-) רעד ,רענָאיצולָאװע

 ז6ש01ו1010מ8עצ /60װ. יד ,עקרענָאיצול; ָאווער

 .ס (סד)

 1י6ש01ו1110 זיק ,רענָאיצולָאוװער

 .דַא שירענָאיצולָאװער

 זי6ש001111101 0 (ס07) יד ,עיצולַאװע

 10 תסט6 .וו (טרידיווער) ןרידיווע

 1צ65118810ע, 105966/ס:0 (ן-) רעד ,רָאזיוװע

 זסט15100 ; 562ע61ג .ש (ס?) יד ,עיזיווער

 ןס עס}}סיא: 10 עסאז .וװ (טעוװערעג) ןעווע
 ןע יע
 111 .ס (ן-) רעד ,טאטלוזער

 1יס81811:1101 .ס (סד) יד ,עיצַאנגיזער

 יי אנא וו (טרינגיזער) ןרינגיזער
 = .ס (") רעד ,וורעזער
 זיס5סז+ 4110 .ס (סד) יד ,עיצאוװרעזער

 תס56ע01ע .ס (ז-) רעד ,רַאואוורעזער

 1650ע+641 .דַא טריוורעזער

 10 ע080ע66 וו (טריוורעזער) ןריוורע:ער

 טאפ :ס (ןעד) רעד ,םישזער
 514286 601666/ת8 .ס (--) יד ,ישזער

 5186 416610ז4 .ס (ן-) רעד ,רָאפישזע

 זס81556ע

 10 41:661 /6 2103 .ןו (טריסישזער) ןריסישזער

 0611961211662 268606 .ס (ןעד) יד ,גנוטער

 בה :ס (רע-) רעד ,ךעטער
 110016: סוני .ס (ןד) סָאד ,שינעטער

 ןעוג6

 עס 6 .מ (ס-) רעד ,רעטער

 אש .ס (טכער) סָאד ,טכער
 1181: ץזסמסע .דַא טכער

 10 ן6 הנאמו .ודַא סטכע
 806000ת1; ןוו| 0 00 יד יעטעכער

 {ס 641ס4ע44 וו (טנכערעג) ןענעכעה

 10 16640ת; 10 6005106/

 16118101 .ס (סד) יד ,עיגילער

 16118105 .דַא זעיגילער

 יב .ס (ן") רעד ,סלע
 21164 6256: 40205266 .,ס (ךע-) סָאד ,לצנע

 168124ו21 .ס (ןע-) רעד ,ןַארָאטסער

 1654 .ס (--) רעד ,טקעּפסער

 10 1651 .וו (ןריטקעּפסער) 7

 זוג 6 .ס (ן-) יד ,קילבוּפ

 116קוג21168 רעד סו

 .ס (רענַאקילבוּפער)

 העוצר

 זיסמ21164ח .דַא שינַאקילבוּפער

 161 סזיה .ס (ןעד) יד ,םרָאפער

 :61ס0זתושז .ח (ס" ;ן") רעד ,רָאטַאמרָאפער

 (ס-) רעד ,רעמרָאפער

 16401י121100 .ס (סד) יד ,ץיצַאמרָאפער

 1601: - .חא טהימהפפער

 ןס :610אװ ||.  (טרימרָאפער) ןרימרָאפער

 21 .0 (ס7) יד ,עיצוטעּפער

 46 .וו (טריטעּפער) ןריטעּפער

 6060 סעט51 /0/ 016040/ .ם (ךע-) סָאד ,לטפער
 6114 81166 /0} 0ז600)

 10 160656ת1 -נעזערּפער) ןריטנ עזעהּפער

 וו (טריט
 ז60112110 .ס (סד) יד ,עיצַאטיצער

 {0 16 וו (טריטיצער) ןריטיצער

 זסצ1סוש} 0116 .ס (ס1) יד ,עיזנעצער

 {ס ע66016װ6 ו (טריזנעצער) ןריזנעצער

 / ס58'1416 א

 עסצנסי6סז, 6106 .ס (ן-) רעד ,טנעזנעצער

 ןט650ע10110ג .ס (ן-) יד ,טּפעצער

 ם1 0 קָאר 6081 .ס קע

 ז'600111161162110ז1 יד ,עיצַאדנעמָאקער

 .ס (סד)

 {0 +660תװווס00 -נןעמָאקער) ןרידנעמַאקער

 וו (טריד

 1001 .ס (-) רעד ,טורקער

 10 ת660ע14 וו (טריטורקער) ןריטורקער

 וע: {גע6 0-) יד ,רער

 עגעס: ףוזתֹומ. 0? רער 2195 ךעד) סָאד ,לרער

 ססזמזוסונסת, !טזחט|ו ןַׁשַאר} .ס (--) רעד ,שער

 6 1026 10 .וװ (טשערעג) ןשע

 {טשַארעג-ןשַארו

 תסוצצ !וגזוט}!טסטֿפ |קישַאר} .דַא קישער

 01120863 161112106060 ס (--) יד ,טשער

 6102{ .ס (ךעד) סָאד ,לטשער

 22ץ00ת261 /706ח06;

 סח6 0} 1/6 0ז6/0008615)

 סוג6: 6 .ס (תואופר) יד ,האופר

 עסנוסצ ןסעופער-עופערו

 יד ,המילש האופר

 ס ןעמיילש עופער}

 640516: 8111 ןןצָאר} .ס (--) רעד ,ןוצר
 314 0/) 82 .ס (תועוצר) יד ,העוצר
 {ס} 106 ןק/310616716א) ןס- ,עוצער}

 ןלעָאפער} .ס לאפר

 ס0101616 ע600צ6ז+



 תועשר החיצר

 .ס (תוחיצר) יד ,ההיצר {טנִצ, 110606װ/4

 סו 6 (סעכיצער-עכיצער)

 סצ61, {טע10ט5; זמטז06:0ט5,/ .,ךַא שיהיצר

 001ז2860ו5 ןשיכיצערו

 טמוִצ; תסומוח8 טז ןקַארו .דַא קר

 25: /60זמ5ּ ןישַאר} .ס יישר

 10 126 21816 806 10 1/ס 140!ח0464)}

 עמ: 0? יקהצי המלש בר -- :ס יישר
 סע 501סנומס 1ו2א מא 1040-11034

 ץ:8066 /0:/6141ז ס} 106 ססזװזוו601017165}

 6611 זובתמ, י6ײ664 .ס (םיעשר) רעד ,עשר
 י/=

 זתבמ; פותתסת {םיִאשער-עשָארָו

 6411, 21211600050655 .ס (--) סָאד ,תועשר
 0 יי ןסעשיר|



 1 טג
 1וגננס 04 16116ת ןןיס :ןיש) 4 }

 תגונתו+ 0 ןוײצ ש

 ןגוג511 וויא ...ש

 ןגג5ת וויא ַאש

 10 6 וו יי בָאש

 1055. קנזא .ס (-) י 0

 ;0 (ספ) העדה 4210286: {גהוזה

 .וװ (טַאשעג) אש
 .ס (סד) רעד ,ןטָאש
 פתבמ /1216 0} 1ס {תח8 .ס (ן-) רעד : אש

 0} ןזסחװ, 167816)

 10 תהגוזמ; 10 1מןונע6

 51126ס6

 45 .ס (--) רעד ,ךַאש

 סט: .ס (רעד) סָאד ,טערבכַאש

 טסצ (0} 6414000ז6) :ןעד) סָאד ,לטכַאש

 ישו (ףעז

 .ס (ן-) רעד ,לַאש

 .ס (ץפ)

5121 

 סטק; 52006ע; 51ומ יד ,לָאש

 {ס} }151

 ןס- ,עלַײש} .ס (תולאש) יד ,הלאש

 קס61:08 /0} קס0101065) )--(  סָאד ,ץכעלָאש
 511 /0} }ז0118), 58611 |0} 15 2288)

 סוגגזוק28מ6 /10/06) ס (--) רעד ,רעינַאּפמַאש

 0158:466. ֿגזוסיד ,ץדנַאש ,(סעד) יד ,דנַאש

 .ס (סד)
 .ו (טעװענַאשעג) ןעווענַפש

 {ס 1286 6296 01

 (ךונ651101

 1ס 5/8עס}

 יל46 .ס (ןעד) יד ,קנַארש ,קנַאש

 5001 .ס (ן-) רעד ,סָאש

 ןגושוגיאּהָצ; 21262602211266 (ןע-) רעד ,ײקסַָאש

1044 

 פסק ,ס (רעּפעש) רעד ,ּפַאש

 4600 .ס (ן-) רעד ,ּפָאש

 5166 .ס (ףָאש) יד ,ףָאש

 ס16811011 .ס (ןעד) יד ,גנופַאש

 10 6:6216: 10 6 .ו (ןפַאשעג) ןֿפַאש

 .דַא ר" ,ענעּפ ,ןּפָאש
 .ס (ן-) רעד ,ץלעּפנּפָאש
 .דַא ר" ,ענעפ- ,ןפָאש

0} 1206000 

2600 1 

04 5066, 5066 5 

10 

 5665 .ס (ן-) יד ,לעפנּפָאש

 .ס (ן-) רעד ,ץלעּפנּפָאש
 .ס (סד) יד ,עפַאש
 . ם (סד) יד ,עקפאש

 5006ץעֿפ!וזמ 1

 010561, יע .ׂ,6ׂ

 64:זמומת. 1 עפַאש

 5121! לע ע,6

 1656 ס (--) רעד ,ץיֵאש

 6 10 ,1216 10 וו (טצַאשעג) ןצַאש

 2016 .ס יש יד ,דַאלָאקָאש

 56 תם( רעד 002

 {0ס 6 וו (טלקָאשעג) ןעלקַא

 שא .ס (ס") רעד ס
 ןט015116ש61 / 6 ןע1666 ס} 0ז6:/0װ ןס0116ז}

 זיט6 .ס (--) רעד ,ךרָאש

 10 406 וו (טעכרָאשעג) ןעכרַאש

 ןס עסאס, {ס 2246 .וו (טרַאשעג) ןרַאש
(1661 106 /1014/ 511111416 10 

 .ס (-- יד ,ףרַאש
 .דַא ףרַאש
 {ס 8100 /6חװ 0262 ו (טפרַאשעג) ןֿפרַאש

 8 1:01/6): 10 5/,םזקסחג 10 1

 .ס (--) יד ,טייקּפרַאש

 6686 |0} ם 510014}

 660; פהגזק;: 5105

 1:660655: 51124ז16552

55 

 רעד ,ןייטשפרַאש

 .ס (רעד)
 0111 ןס- ,עואווש} .ס (תועובש) יד ;} עובש

 פמסצסט5, 26216605/ /2 467 .ס רעד ,תועובש

 1ס:018/ 1:01:4ם+ זח 106 ןןספואווש-סעואווש|}

 תמסחז/ג 0} 5?טסח, 11ם+ סז }061

 5161 ןטַאװש| .ס (--) רעד ,טבש
 | 1 ס10:5/8 7101 .ןםחוצםזצ-1 סטזוגםזִצ}

 -טעווייש| .ס (םיטבש) רעד ,טבש

 ןםיטָאװש
 6664 01 תגסטצתנמק |עוויש| .ס (--) יד ,העבש

 {ס+ 186 4

 5260:62צ, 5228214 .ס (םיתבש) רעד ,תבש

 ןםיסָאבַאש-סעבַאש}
 ןקידסעבַאש} .ס קידתבש
 5882214-:680065 צ"מ .ס יד ,טכיל-תבש
 52821121 2661 ןיווצ עסבַאש| .ס יבצ יתבש

 1/8156 2165510/: זו 126 171// ססחוזָצ}

3+1161510716, 21:10645/006 

16 

541 



 רעדיוש קינובצ יתבש

 {סןוסײסע 01 106 (סעד) רעד ,קיניבצ יתבש

 ןקיניװצ עסבַאש}
 .ןודַא טכַאנ וצ תבש

 ןטכַאנ וצ סײבַאשו

 0סזװסמ, =(1 -דעש} .ס (םידש) רעד ,דש

 ןםידייש
 402ת66 01 6סזװסחפ (ץנעט-) רעד ,ץנַאט-םידש

 ןץנַאט-םידייש| .ס
 .ס (םינכדש) רעד ,ןכדש

4 2061 52021121 

 526ט:043 1801

 גוו1ס1ג1121: 67.

 זוו2111286 1210 {םינָאכדַאש-ןכדַאשו

 1נ14101111611 .ס (--) סָאד ,תונכדש

 דוו11112166!216ע8 6 ןסענָאכדַאשו

 /סזותמ 10816/װ002856 .ס (סד-) יד ,עטנכדש

 |ס- ,עטנעכדַאש}

 {ס קזסעס56, 0 וה (טנכדשעג) ןענעכדש

 תזזםתאשס 2 1ו2/08 ןטנכדַאשעג-ןענעכדַאש)}

 51106 ןכ01151ג .ס (ן-) רעד ,סקַאוװאוש

 ןטזיס11161י-111-} 6 .ס (ס-) רעד ,רעגָאוװש

 466816, 40211, 624 .דַא ךַאװש

 ז2|גסז ו62/, 6245 יא הע ןלכאוװש

 ד/6211ו08 .ס (ןעד) רעד ,גנילכַאוװש

 די 5 .ס (ןד) יד ,טַײקכַאװש

 5ו211ס0ו6 /14) .ס (-) יד ,בלַאוװש

 תוטפווזססצמ; 5עסתאס .ס (ןעד) יד ,םָאוװוש

 ֿפו/ 11 .ס (ןעד) רעד ,ןַאוװש

 ט1264 .דַא ץרַאוװש

 קוועוו /0} 176 616) .ס (ןעד) סָאד ,לּפַאצרַאװש
 0214:-60זװץק165100660 .ךַא קידווענח-ץראווש

 חוה ס/ג2זזתהותפ ןקידווענייכו

 06611 /111. 01408 ץ60/) רעד ,רָאי-ץרַאװש

 .ס (פ
 תגותסח 2186, 114604150 .דַא ךעלצרַאוװש

 10 218616/ .וו (טצרַאװשעג) ןצרַאוװש
 {0 פתו 6

 1212615 .ס (--) יד ,טַײקצרַאוװש

 1ס פו/תחתג וו (טלביוושעג) ןעלביווש
 ןס 6 ֿפי6תניצמוווק ןעלבירג ןוא ןעלביווש

 וו (טלבירגעג ןוא טלביוושעג)

 .ס (סד) יד ,רעגיווש

 6 .ס (--) רעד ,גַײוװש

 וו (ןגיוושעג) ןגַײװש

 תוסווהסז--זת-|רא

 {ס 2668 5116ת4

 {0ס 26 511601

 5161 .דַא קידנגַײװש

 8662/, ןקסזפק1יה/וסמ .ס (ן-) רעד ,סייווש

 .דַא קיסייווש

 פו 41 .ס (=כ) יד ,ץייווש

 ,(סעד) רעד ,רַאצייוװש

 .ס (ס-) רעד ,רעצייווש

 6236, עסתפעוזנתאע

 0ס00זוגת, 1268ס9צ

 5158 /8604216/ ייוש) רעד ,רעירַאציײװש

 .ס (רעירַאצ

 5 .דַא שירַאצייוװוש

 5,188 6 .ס (ן-) רעד ,זעקרעצייווש

 {ס םיא/תו ןיב) (ןעמואוושעג) ןעמיווש
 .וו (ןעמואוושעג

 51 דו1דו1 סי .ס (ס-) רעד ,רעמיווש

 ססחפטנגץק11סמ ם (==) יד ,טכוזדניווש
(160:56656 

 ט0ג5טזוץע1166 .דַא קיטכיזדניווש

 812210655, 36:080: .ם (ןע-) רעד ,לדניווש
5,116 

 10 פוט; וו (טלדניוושעג) ןעלדניווש
+0122 1661 10 

 60122100655, 369080 .ם (ן-) יד ,שינעלדניווש

 51011161161 .ס (ס-) רעד העלד דניווש

 {18ו10, 50101105 .ס (ןע-) יד ,יירעלדניווש

 5168 ט2זוג .ס (רעדעב-) יד ,דָאבציווש

 וס קסעפקוזס, 10 5662/ .|| (טציוושעג) ןציווש

 = הק ,(רעּפעש-) רעד ,ּפַאשציווש
 .ס (רעּפעש-) רעד ,ּפַאשטעוװס
 ןטזוג1510016, 501{טז .ס (=ב3 רעד ,לבעווש

 1111 1116 641 .ס (-3 רעד ,רעיוז-לבעווש

 ןס ןגסצסז, 10 502ת .וװ (טבעוושעג) ןבעווש

 וו ם (רע-) סָאד ,עלעבעווש
 |/סז 1/8/01:װ8 68 }1וז6}

 515101י-111-!ר6 .ס (סד) יד ירענעוש

 56 .ס (ן-) רעד ,דץעווש

 5605 .רפש ;.דַא שידעווש

 5ו66646װ .ס (=-) סָאד ,ןדעווש

 1141 ) (6) יד קער

 10 82/816 10 זותפפ || (טקנעוװשעג) ןעקנעווש

 5181 .ס (רעטסעווש ;ן-) יד ,רעטסעווש

 סא וה .ס (רע-) סָאד ,דניקרעטסעווש
 5641 0 0 יד ההעתש

 111161י-ג11-};גרא ןש (0*) רעד רעװש

 10{{01ט1|, 8200; תסהצצ .דא רעווש

 0ו/{16טווצ .ס (( יד ,טַײקירעװש

 1168 .ס (==) יד ,טַײקרעװש

 וס 5ש6246 || (ןריואוושעג ,ןרָאװשעג) ןרעווש

 סא .ס (םיטחוש) רעד ,טהוש

 /6660ז64ז08 10 41 {םיטכָאש-טעכיושו
(16105 /1610:8, 

 1001; פונוץק161סוו .ס (םיטוש) רעד ,הטוש

 ןםיטיוש-עטיוש|
 קהמס) ראנמס0סיא ןע2נו6 .ס (6-) יד ,ביוש

 5110016, 5110606/4} .ס (ס-) רעד ,רעדיוש

 5תוצסח} !10תח0סת) 16עת0ש



 קי אא א יי ---- טקנוּפדנַאטש ךעלרעדיוש

 8110061418: ; 1106 .דַא ךעלרעדיוש
 ףגסשא: גסזצסז. .0 (ן") יד ,טַײקכעלרעדױש

 {סעזסע

 ןס 5806406:: 10 .וװ (טרעדיושעג) ןרעדיוש
 עוטסענ 10 26 81006464; 10 6 1104

 {סתזו;נ 1018 .ס (--) יד ,םיוש
 1ס {08זמ; 10 1904 וו (טמיושעג) ןעמיוש
 21:62407; 1181 גױוהצ .וודַא ןיוש

 {ס 5ק8:6: 10 1:62/ ַאׂש ,(טניושעג) ןעניוש
 יא11/4 600051406ת2110ת0} (טעװענַאשעג) ןעווע

026 8006 1846 18 

 ןהק .ס (ן-) רעד ,סיוש
 5סיצ 6140 -יוש) סָאד ,רעטצנעפיוש

 .ס (רעטצנעפ
 ן}ג7} (?0/ 6 116016ז )0 (ן-) סָאד ,ליּפשיוש
 םסוסז, תואָיּי - .ס (ס") רעד ,רעליּפשיוש
 28 0 (ס?) יד ,ןירעליּפשיוש
 56 .ס (ךיש) רעד ,ךוש
 ?00668 .ס (--) סָאד ,גרַאווכוש

 8611001; 6 0 63 יד לוש

 1211: 8116 .ס (ן-) יד ,דלוש
 שטנןוצ .דַא קידלוש
 11 .ס (-ב) יד ,טייקידלוש
 יי:סץהעס60 122167 (--) רעד ,ךורע ןהלוש

 1116 ס} 6 600/: ססח- ןךערָא ןכלוש}
 1ם/מלח 161018/0 ז61/81008 1108)

 םתִצ; ת0סתס .נָארּפ םוש

 טוט .ס (םירמוש) רעד ,רמוש

 ןםירמָאש-רעמיושו

 106, סתסזחק .ס (םיאנוש) רעד ,אנוש

 ןםינָאס-עניוס}
 סתסתגצ 01 {גס 1665, רעד ,לארשי אנוש

 111- 5616 עניוס} .ס (לארשי יאנוש)

 ןלעָארסיי ייניוס-לעָארסיי

 511061121:6 .ס (ס-) רעד ,רעטסוש

 יא16 01 8 5006:0886 -עטסוש ,עקרעטסוש

 יצסנמהת 5110610816װ 0 (ס+) יד ןיר

 5100121:108, .ס (ןעד) יד ,יירעטסוש
 8006 פסק

 56216 /ס} ן15/, ז601:165) .ס (ןד) יד ,ּפוש

 008161114 .צ"מ .ס יד ,ןּפוש

 6 .ס (םיטפוש) רעד ,טפוש
 ןםיטפָאש-טעפיושו

 ףזםו6סע /זמ 6 6065, .ם (ן-) סָאד ,דָאלפוש
{.616 ,180216 

 .ס (תורפוש) רעד ,רפוש 50012/ח /זסזו 8
 ןגסזמ 6!סו00 סח 4056 ןסערפיוש-רעפיוש}

 006:/1105 606 {סזו !א/קקשז)

 ןט+01661100 .ס (--) יד ,ץוש

 1685 01 קת016000מ (ןע-) סָאד ,לטימצוש

 185 ןסערוש-ערוש} .ס (תורוש) יד ,הרוש

 158 ןאריבַאה ןַאשוש| .ס הריבה ןשוש
 ןסםװץ;'0! 6117 0} 0061604 70ז8510, זח 106

 ןסס/ ס} 251/סז}

 {ס ראמנפעסע וו (טעקשושעג) ןעקשוש

 2 :ס עד) יד .ַײרעקשוש
 רו ר .ס (םיפּתוש) רעד ,ףּתוש

 ןםיפטוש-ףעטושו
 ץקגזומסצווע ןסעפטוש} .ס (ןי) סָאד ,תופּתוש
 ס0ננוסמ, 1101321 קידתופּתוש

 .דַא ןקידסעפטושו

 זמ ססתוזמסװ.ןקידסעפטוש| .וודַא קידתופּתוש
 גמ ק2:1תמסעפווק

 ןע8ע/תסע 671. (סעטפּתוש) יד ,עטפּתוש
 ןס- ,עטפעטוש|

 זו2552616:; 5128 .ס (תוטיחש) יד ,המטיחש
 ןסזומש 01 2ת1ת1815 /4660ז08:/4 ןס- ,עטיכש|

 10 ס1015/ג 761:210115 6161חז3 10108)

 זוסמומק קזהָוסעֿפ .ס (ן-) רעֶד ,תירחש

 סירכַאש|
 8184{ |0} 116615}0) .ס (ן-) רעד ,בַאטש

 16 .ס (ן-) רעד ,טַאטש

 ;גק .ס (טעטש) יד ,טָאטש
 סו ; גוווגת1ס1221 .דַא שיטָאטש

 818/65ז84 .ם (רענעמ-) רעד ,ןַאמסטַאטש

 פססע618זש 01 51216 רעד ,רַאטערקעס-טַאטש

 .ס (ד)
 קנ04, 5608: 511/0מ .ס (ךעטש) רעד ,ךָאטש

 121051:206, 120118 צ"מ .ס יד ,ןטעכַאטש

 814216 |}סז /10565, 6601006) .םס (ן-) יד ,לַאמש

 1 .ס (--) סָאד ,לָאטש

 81661 |זמ ססזװקסשח45) .ךַא ךד ,ענעל- ,ןלָאטש

 ןע6 .ס (--) רעד ,ץלָאטש

 ןטצסט04 .דַא ץלָאטש

 10 0250 וו (טריצלָאטש) ןריצלָאטש
 {ס ם6ס ס4

 ןע6 .ס (--) יד ,טײקצלָאטש

 5/ס6ז, 1001, 206069וז/: .ס (ןע-) רעד ,םַאטש

16 

 10 5!נמזמס}, רו (טלמַאטשעג) ןעלמַאטש

 {0 510116ש

 וס 26 465060068: || (טמַאטשעג) ןעמַאטש

 {ס 6

 .ס (ןעד) רעד ,גנַאטש מז, םסםנמ) 6
 018985, גמ! / 6 .ס (ן-) רעד ,דנַאטש

 ןס} 186 ז66!זװ}

 קסנמז 01 ױגסׁשי .ס (ן") רעד ,טקנוּפדנַאטש

 81862ס01



 ףָאטש

 דנ21/ס, 4 .ס (ן-) רעד ,ףָאטש

 .ס (ןע-) רעד ,לּפַאטש

 {ס 5104{; 10 1111 .וו (טּפָאטשעג) ןּפָאטש

6468966: 560 

 10 סטס,1 וו ךיז (טּפָאטשעג) ןּפָאטש

 4100; 6806, 5168 .ס (--) רעד ,קָאטש

 5014 .דַא דנילב-קָאטש

 56026-244 .דַא בױט-קָאטש

 ןע11011-4414 .דַא רעטצניפ-קָאטש

 הכ .וװ (ןברָאטשעג זיא) ןברַאטש
 5104 .ס (ן-) רעד ,ךרָאטש

 5108 .דַא קרַאטש

 10 51:6081/60 .וו (טקרַאטשעג) ןקרַאטש

 .ס (רעביטש) יד ,בוטש תסט56: עססזומ

 5וונצ .ס (ס) רעד ,םוידוטש ,(סד) יד ,עידוטש

 {ס 5/ט4צ .וו (טרידוטש) ןרידוטש

 7 .ס (--) רעד ,ביוטש

 8ט5ו+ .דַא קיבױטש

 {0 026 664 .וו (טניוטשעג) ןעניוטש

 ןגזחק, 1011, עט50 {געט5/ '-) רעד ,סיוטש

 ןע65116 1100! 0 .ס (ןעד) רעד ,לסיוטש
 םז!ח:) 51665 זמ 6 זוסז{חז)

 ןס ןס1ז, {ס 105116, .וו (ןסיוטשעג) ןסיוטש
 {ס ץטפת, 10 {{ג1151

 קטפװותפ, 10511ת8 .ס (ן-) סָאד ,שינעסיוטש

 ס1117 .ס (ן-) יד ,לומש

 םףטזומ, זוטו6 .דַא םוטש

 {ס 806 621 .וו (טמוטשעג) ןעמוטש

5 26 10 

 ףוגתומ, זמט1 .ס ; .ךַא (עמוטש) רעד ,רעמוטש

 םזחמ, תגטוס /ח/ .ם (עמוטש) יד ,עמוטש

 עוטמז, 011 .דַא קיּפמוטש

 ןס קשפמ, {0ס 0506 .ן| (טּפוטשעג) ןּפוטש

 וס עטפת {סזש2:0:| ךיז (טּפוטשעג) ןּפוטש
 1ס קטפמ 282105/ 6200 0/תסע

 עטפמומא, 1050/08 .ס (--) סָאד ,שינעּפוטש

 ןעט5111מ8 .ס (ןע-) יד .,ַײרעּפוטש

 (06 .ס (ס-) יד ,עפוטש

 וס 21606 108461856 -עקוטשעג) ןעוועקוטש

 וו (טעוו
 10 145116, 10 אתס=ֹוו (טעכרוטשעג) ןעכרוטש

 510זזוצ .דַא שימרוטש

 510יצוג .ס (ס) רעד ,םערוטש

 51סזיזצ .דַא קידמערוטש

 8816, 1סתגע2656+ .ס (ן") רעד ,טניוומערוטש

 10 0!5זג וו (טמערוטשעג) ןעמערוטש

 {ס1וצ: תסתפסת56: .ס (םיתוטש) רעד ,תוטש

 5וק1םווצ ןםיסוטש-סוטש}

 תסחפסתפס; 5/טק16וו/ .ס (ןעד) יד ,יירעתוטש

 8 .ס (- :םיחטש) רעד ,החטש

 ןםיכָאטש-ךַאטעשו

 8:חתומ. 06 בומש .ס (ךע-) סָאד ,לביטש
 ןגס156; עתססזמ: 2150 (:112551016 1000956

 ןקזהץ סי

 עו. 0 בומש -- תסטפ6, תססזח .ס רעביטש

 תושחז 01 5121:5,5121:6456 צ"מ .ס יד ,ןגיטש

 ןטסס+ .ס (לוויטש) רעד ,לוויטש
 ןע00112616 .ס (ס-) רעד ,רעצוּפ-לוויטשי
 86 .ס (-) יד ,גַײטש

 {ס 80 טק, 10 1זמסטמ{, ןן (ןגיטשעג) ןגַײטש

6 0} 

 61510צװ, זמגממפת! .ס (--) רעד ,רעגייטש

 10610045צ, {טגתמפ

 {סז סא8זוץ16; 10 10518ת06 .ןודַא רענייטש ַא

 ןס 5180 .ו (ןענַאטשעג ןיב) ןייטש
 5106 .ס (רעד) רעד ,ןייטש

 510116601162 .ס (סד) רעד ,רעקַאהנייטש

 5!סמִצ .דַא קידרענייטש

 04{ 5106, 0!5סחצ .דַא ןרענייטש

 םֹוגוָצ {8צ .ס (ן-) רעד ,רעַײטש

 514 .דַא ףַײטש

 5 .ס (--) יד ,טַײקפַײײטש

 161, 5116, 11 .דַא ליטש

 וס 2קק6856, 10 6210. || (טליטשעג) ןליטש

 10 ףוג7

 .ןטנסו1צ, 511סמ11צ .ודַא טייהרעליטש

 51211655,) 6 .ס (--) יד ,טַיײקליטש

 5111151804 .ס (ס-) רעד ,דנַאטשליטש

 1141 .ס (ןעד) יד ,גנומיטש

 טס06 .ט (ןע-) יד ,םיטש ,(ס-) יד ,ץמיטש

 10 ט016,} 10 6 וו (טמיטשעג) ןעמיטש

 ןע41101 .ס (ןע-) רעד ,לטעצמיטש
 546 .ס (--) יד ,טכערמימש

 ןזזשמצ+ 10 טס16}

 ןס 5ו0תע וו (ןעקנוטשעג) ןעקניטש
 511116 .ס (ס-) רעד ,רעקניטש

 5ו6מטצסזמ=ז ס (רעדירב-) רעד ,רעדורבפיטש

 5816050ז .ס (ןיזד) רעד ,ןוזפיטש

 קֹות; 1804 ,לטפיטש .,(ן-) רעד ,טפיטש

 .ס (ךעד) סָאד
 8161 1106 .ס (ס-) רעד ,עטַאטפיטש

 516062081116ש יד ,רעטכַאטפיטש

 .ס (רעטכעטד)

 8161211101116 .ס (ס-) יד ,עמַאמפיטש

 5161 0116 .ס (ס-) יד ,רעטומפיטש

 1ס הצס {טמי .וו (טפיטשעג) ןפיטש

 וס {10110, 10 ק1ַצ |קזחח/;8)



 ףַײרטש רעפיטש

 561 .ס (ךעד) סָאד ,לקעטש 1:011050106 עסצ .ס (ס-) רעד ,רעפימש

 0206: 51211; 5064 .ס (ס-) רעד ,ןקעטש 41011050106 1 קרעפיטש ,ןירעפיטש

 10 68 וו (טקעטשעג) ןקעטש שיש
 ר ןע18צ11110655, {טמ .ס (ןעד) יד ,יירעפיטש

 - 511ןעקסז .6 (ךיש-) רעד ,ךושקעטש טמא, ??סנוסצסמו=. םוג;זט} ךַא שירעפיטש

 ןג101:27166, 6 ס (--) רעד ,רעטש ר ,ס (ס") רעד ,רעטַאפפיטש

 עומסמ11 .דַא ךעלברעטש 5164 .ס (רעד) סָאד ,דניקפיטש

 צוחס12111+ .ס (=ב) יד ,טייקכעלברעטש {ס 210, 10 טעקס; .וו (טציטשעג) ןציטש

 005126016: 6ו5ט28תס5 .ס (ןעד) יד ,גנורעטש 210; פטקמסתז .ס (ס-) יד ,עציטש

 זס םואווגזמ; 10 21ת646ז || (טרעטשעג) ןרעטש ןע8:/ ,6 .ס (רעד) סָאד ש
 טל פיהר .ס (ס-) רעד ,ןרעטש ןע1606 סע .ס (--) יד ,טעבראקימש

 = רק .ס (ןרעטש) רעד ,ןרעטש 511121/ ןנ11, 6 .ס (ךעד) 0 סט

 ףותוומ. 04 .ס (ךעד) סָאד ,לדנרעטש ןקנ5 עצ ןע16064 .וודַא זַײװכעלקיטש
 ה 1

 ןרעטש -- הע; א 518 יד : שא תהא ש

 א הי ןעד רעעו וקעמש {ס סזװםטעס106װ

 ןאגוו; תצ .ס (ן") רעד ,לַארטש זס 98:00585 רו ךיז (טקיטשעג) ןקיטש
 ןע65515 } .ס (--) סָאד ,שינעקיטש

1062110 511 

 סזנג01616161 .ס (ס-) רעד ,רעקיטש

 1111:086 .ס (--) רעד ,ףַאמשקיטש

 52/2מ, 46זװ0מ ןץטָאס} .ס (--) רעד ,ןטש

 ער .ס (ן") רעד ,געטש
 קו 0 טָאטש  סווא .ס טעטש

 םגגוומ. 04 טָאטש .ס (ךעד) סָאד ,לטעטש

 סווצ;: !סױשת, 51021| {סיאמ

 04 2 5ז021| !סאמ, ץס+נמ612) ךַא קידלמטעטש

 עו. ךָאט טש -- פטתע, 5016 .ס דע ףש

 ןע:1641צ, 500081084 .דַא קיכעטש

 10 קצ168, 10 5008:  .וװ (ןכָאטשעג) ןכעטש
 {1ס 528

 8016 קםֹוח, 5/8ע21ת8 (ן-) יד ,שינעכעטש
 ע2זמ

 ןט051וג6 .ס (ן-) רעד ,לעטש

 1266, 5201; קס511/0ח4 0 (7) יד ,לעטש

 ּוסע .ס (ס-) יד ,עלעטש

 811111106; ןק051110 .ס (ןעד) יד ,גנולעטש

 1ס 1266, 10 ץטז וו (טלעטשעג) ןלעמש

 5621, 5/2תומ .ס (ןעד) רעד ,לּפמעטש

 10 ם:גמס ; 10 ף!הזמק ןעלּפמעטש

 וו 0

 111116 עטהת .ס (ךעד) סָאד ,ל לגנע

 16:41. 07 בגנַאטש -- טסז}
 6156 /0} םזמקספ; ס00/00151

 60051201, ס0סמונמונ2!} ןקסע- .דַא קידנעטש

 זותמסתז, 516204+

 2/6/235; 600512מ11ץ, {01- .ןודַא קידנעטש

 סטסז1 ןסעמג206מ1ו1ץ, 516860ו1+

 {ס0 566, 10 5160 .וו (טּפעטשעג) ןּפעטש

 {ס א {ס 180/- .ןו (טלַארטשעג) ןלַארטש
 2816: 10 51מס

 סטזז60!; 51ז62נג .ס (ןעד) רעד ,םָארטש

 10 110; .וו (טמָארטשעג) ןעמָארטש
 10 51662זװ

 .ס (י) יד ,ףָארטש עטמופתתמסת!; {1מס
 {ס עטתנפנ; .וו (טפָארטשעג) ןפָארמש

 10 160ע0+6

 {ס 6 .וו (טריפַארטש) ןריפארטש

 עסק צ"מ .ם יד ,דײרּפָארטש
 51111061 /6  ןע051ז .ס (ןע-) רעד ,לדורטש

 211166/ 1017: םקקמ105, 1018105 8004 01/6ז 7ז011)

 5126 .ס (ןעד) סָאד ,יורטש

 18216066 100 .ס (רעכעד-) רעד ,ךאדיורטש

 512 5 .ט (קעד) רעד ,קַאזיורטש

 02512616, פזוגתמענזח= .ס (ןע-) יד ,גנולכיורטש

21064 

 וס 5!ט00216 .ם (טלכיורטשעג) ןעלכיורטש

 0526 .-סױרטש ,ס (ן-) רעד ,סיורטש

 .ס (לגייפ-) רעד ,לגיופ
 04 5טגיא 51 ע2י6 /זח ססזװקסז;װ4) סם ןעיורטש

 ןט41761, 5116 .ס 0-) רעד ,טַײהטש
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 וס 1186 {ס ףטהז - .|| (טַײרטשעג) ןטַיײרטש

6 0} :161 

 {ס 51146 סט+ .וװ (ןכָארטשעג) ןכַײרטש

 תלעתסת: 425ת .ס (ךד) סָאד ,עלעכַײרטש

 ותמונת. 0+ ךירטש -- 1ותס

 014 {2501006060 ס (ןעד) סָאד ,רעד ,למיירטש
 {וגז {ז1תותג661 תוהת'5 1121 1:201110ת2117 סח

 טצ ת4ט/215

 5116 .ס (ן-) רעד ,ףַיײרטש



 רעסָאלש ךירטש

 עוצקנ|} 50006ת/ /6ח. .ם (סד) יד ,ןירעליש {6ס84וזס, 0602ת2016ש- .ס (ן-) רעד ,ךירטש
 ענו111ס9ײ)/ 040 .ס (ןעד) רעד ,למיש 1816: פוזסעס, 4250, הצעתסת, 1/06

 10 6606 21014+ וו (טלמישעג) ןעלמיש זסמ6 .ס (קירטש) רעד ,קירמש
 10 םןוזנמסע; ,(טרעמישעג) ןרעמיש {ס אוו .וו (טקירטשעג) ןקירטש
 10 5גומנגגס- .|| (טרירעמיש) ןרירעמיש 1:7111161 .ס (ס-) רעד ,רעקירטש
 85װ1/211ס0ת, 5/16148 (ןעד) יד ,גנובערטש

 {ס 25קנעס; 10 51ז136: 10 2וזמ| -עג) ןבע )ורמש

 10 600624ט0ש .וו (טבערטש

 5606:64 14 .דַא גנערטש

 6415146 .ס (ס-) יד ,עקערטש

 תוס /םח .ס (םיכודיש) רעד ,ךודיש

 88ז6610601 10 זװסזז7) ןםיכודיש-ךעדיש|

 {ס סהק, 10 6; .וו (ןטָאשעג) ןטיש

 {ס ןןגנסיצ /זח 6 קו16}

 502:56: 14ות!} פמ!64 .דַא רעטיש

 םמֹומ. 01 בוש -- .ס (ךעד) סָאד ,לבַײש
 טגמ6

 5062/0מ /0/ 6 3100ז64} :0 (2ה) יד .הטש

 קהצוומפג 508:24008 .ם (ןעד) יד ,גנודייש

 10 56229216: 10 ק2/ת! ן| ךיז (טדיישעג) ןדייש

 1ס8 /0} ו0004) (רעצלעהד) סָאד ,ןילָאהטַיײש
 ראג .ס (ןע :ךעד) סָאד ,לטייש
 10 1 וו (טליישעג) ןלייש

 ס (=) יד ,ןַײש
 10 ם1סײ, 10 81111614 וו (טנַײשעג) ןענַײש

5106 10 

8116! 6 

 עס2ט111ט/, קצסווצ .דַא ןייש

 עסגוטֹוצ, 1 .ס (ן-) יד ,טייהנייש

 םוז} יטסננהמת

 ןטסגוגוצ .ס (ן-) יד ,טייקנייש

 ןעגניוג .ס (-) רעד .,רעַײש

 5סעמ, 500 וו (טרעיישעג) א )ַײש

 ךןע1. ךוש -- 6 .ס ךיש

 ףגזמומ. ס+ ךוש .ס (ךעד) סָאד ,לכיש

 זוג .ס (םירוּכיש) רעד ,רוּכיש

 ןםירוקיש-רעקישז
 .ס (סד) יד ,עטרוּכיש

 {ס 2600:06 12/06- .|| (טרוּכישעג) ןרוּכיש

 168168, 10 861 םתגת ןטרעקישעג-ןרעקיש|}

 ןגָצסז} 5/ת2!טזמָנ 5 .ס (ן-) רעד ,טכיש
 /ס} 500161)

 םזוג11:2141 }07

 5181 .ט (6) יד .הליש

 5ושמ 2816 .ס (ס-) רעד ,רעלָאמ-ןדליש
 1050110110ת ; .ס (ןעד) יד ,גנורעדליש

 ןטסתוזיתִל 1

 ןס סקס וו (טרעדלישעג) ןרעדליש
 10 465026, 10 קסזועהצ

 10:10156; {(6 .ס (ן-) רעד ,טערקדליש

 קוגקנ|) 51086ת1 .ס (ס-) רעד ,רעליש

 .ס (רעד) רעד ,ןייבניש ֿפתֹות,; 511,206
 16 .0 ןע-) רעד ,לדניש

 ןס 4133, 10 58ותנ .וו (ןדנושעג) ןדניש
10 6 

 ןעסיא1 /1}65561 .ס (ןעד) יד ,לסיש
 10 7 .וװ (ןסָאשעג) ןסיש
 16950ת ; 1111 .ס (םירועיש) רעד ,רועיש

 {םירואיש-רעישו
 2021; פתֹוק .ס (ן-) יד ,ףיש
 ןטס2!תוו גזג .ס (סד) רעד ,רעפיש
 {ס תסיא |זװ 6 2061) ךיז (טלפישעג) ןעלפיש

 {0 קתס1 וו (טצישעג) ןציש

 סעזהמח םסצ .ס (ךע-) סָאד ,לגנייקיש
 טע055-6641 .דַא קידלקיש

 {ס 5ףט/מז .וו (טלקישעג) ןעלקיש

 {ס 4 .וװ (טקישעג) ןקיש

 2101051, 021 .ודַא רעיש ,ריש
 םססנװ; 5008 .ס (םיריש) רעד ,ריש
 50ת8 01 5085 .ס (--) רעד ,םירישה ריש
 דג עו ,2 .ס (ס-) רעד ,םעריש

 581זע, 168465 ןסעריכס} צ"מ .ס יד ,תוריכש

 ןלכייס} .ס (--) רעד ,לכש
 16250/: 110606:5120401מ8

 ןהנתס, 56056

 1ת1611186ת1: 18110021 ןקידלכייס} .דַא קידלכש

 תסלאגונסז ןםינייכש-ןכָאש} .ס (םינכש) רעד ,ןכש
 תסושהטסצ /סזװ. -ענייכש|} ,(תונכש) יד ,הנכש

 !כ- ,עטנכָאש} (ס-) יד ,עטנכש ,ןסענייכש
 תס18טסצנ}צ ןשינייכש| .דַא שינכש

 זיסוא 41 ןרַאכס} .ס (--) רעד ,רכש

 ןוגלולסוג 6 .ס (--) רעד ,דומיל-רכש

 ןדעמיל רַאכסן
 ןס טס21, 10 111,10 51:146 .ן| (ןגָאלשעג) ןגָאלש

 וס 1ושו: 10 וו ךיז (ןגָאלשעג) ןגָאלש
 6200 01סח 1

 ןט26 .ס (ן-) יד ,טכַאלש

 5181811161110056 -טכַאלש) סָאד ,זױהטכַאלש

 .ס (רעזייה

 ןע304 .ס (רע-) סָאד ,דלעפטכאלש

 86 סג ; 6 .ס (ןעד) יד ,גנַאלש

 5161160ס1 51ותג .דַא קנַאלש

 1061 .ס (רעסעלש) סָאד ,םָאלש

 116 .ס (רעסעלש) רעד ,םָאלש

 100165113111 .ס (ס-) רעד ,רעסָאלש



 ףַאלש

 8104; 1624 .דַא ףַאלש

 .ס (--) רעד ,ףָאלש

 וס 5166 .ן| (ןפָאלשעג ןיב) (ןפָאלשעג) ןפָאלש

 .ס (ן-) סָאד ,רעמיצפָאלש

 .ס (ן-) יד ,טַײקּפַאלש

 עומזסע= .ס (קערּפָאלש) רעד ,קָארּפָאלש
 510166 2 .ס (קעלש) רעד ,קַאלש

 0/ קסז0!ץ518 סז חקסק!ס2צ); רא610ג

 .ס (-ב) רעד ,םולש

 ןםעלָאש|}
 ןםעכיילַא-םעלָאש|} וו"א םכילע םולש
 /ס206 10 ץסט" /8ז661:08 6 ןקסז50װ0 סח 8

 םזז1ע4/}

5166 

166:001 

 5101611655;} לעט5

 651210ז" ----6

 .ס םכילע םולש
 תסזוס 0} 8060 11404/5/ ןםעכיילַא םעלָאש}

 ץוזוזו0ז140 .5110160+ 160601001012, 1829-

(1916 

 םטוק: 5ֹוק
 21060080, תוססטק

 51016ת1 ,4161646נװ /קסח

 .ס (--) רעד ,קולש

 .ס (-) רעד ;ץירעקולש
 וו 7 ןצרעקולש

 ס (-) רעד ,תונמ הלש

 ןסענָאמ ךעלַאש}

 {0ס תוססטק

 {'טנ}מג ןע'6015

 1106556086 .ס (םיחילש) רעד ,הילש

 ןםיכילש-ךעילָאש}

 1ס 4 .וװ ךיז (טלטילשעג) ןעלטילש
 5160, 516180 .ס (ס-) רעד ,ןט טילש

 .ס (ס-) רעד ,רעדַײלש
 {ס 4וװש.10 עטז}, ןו (טרעדַײלשעג) ן רעדַײלש

 ןס 51ומ8, 10 1הזסש

 1 יש (ן-

41 0} 

 51וװ8

 ) רעד ,העיילש

 .וו (טרעיילשעג) ןרעיילש

 ס (") רעד ,ףיילש
 ם (ןי) יד .ףיילש

11601:116 8 6 

 16זװק16 /86/1060 1/ס
 70ז660:/61)

 10 61 /616000068}, ,טפַײלשעג) ןפַײלש

 10 8:106; 10 גגזקסמ שי (ןפילשעג
 10 יא 1

 1166 .ס (ס-) רעד ,רעפיילש

 81100510060 861 'רע-) רעד ,ןייטשפיילש
5106 

 גוו 1368 .ס (--) סָאד ,לזממילש ,לזמילש

 ןלזַאמילש|

 טמ|טאָצ זמגמ: 'ס-) רעד ,לזממילש ,לזמילש
 ס!טזמפצ גוגמ ןלזַאמילש} .ס

 וגמ!טסעצ, ףןגזח5/ .ס (סד) יד ,עצינלזמילש

 טיר ןעצינלזַאמילש}

 ומ|וגס1צ , ס}טצוֿפצ .דַא קידלזמילש

 ןקידלזַאמילש|

 איבנה לאומש 16

 .ו (ןעגנולשעג) ןעגנילש 10 5ו21106

 אס .ס (ןע-) רעד ,לסילש
 0 1068: {ס 60061006 .|| (ןסָאלשעג) ןסילש

 סט :0 (ס?) יד ,עפילש

 5106: 5010נ10ח04 ןעמיולש| .ס המלש

 זווגתג 5 נגזוס

 .ס ךלמה המלש

 {ךעלעמַאה עמיולש|}
 :ס (ס-) רעד ,רעגעלש
 .דַא טכעלש

 ס (--) סָאד ,סטכעלש

 141118 5010ז00װ

 ע62/ס/; םטנוצ

664 ,6511 ,1026 

 6611; י 54

 וצתסו8

 ,(-) יד ,טַײקּפטכעלש
 .ס (ר) יד ,טַײקטכעלש
 מות. ס+ גנַאלש .ס (ךד) סָאד ,עלעגנעלש

546 

 6611: יע 65

 (טלגנעלשעג) ןעלגנעלש 10 1615, 10 יג
 תהו ךיז
 גת. 0? םָאלש 1068 .ס לסעלש
 1. 4 כָאלש 106/ ס רעסעלש

 .וװ (טּפעלשעג) ןּפעלש
 וו ךיז (טּפעלשעג) ןּפעלש

 ק8ת)גגמ616ז,ותגע .ס (ס-) רעד ,רעּפעלש
2811 

 1ס 4:48, 10 עט||

 ןס 4:28 210ת8

 .דַא קירעפעלש

 28 .ס (סד) יד ,עטַאמש
 .ס (-3 יד ךאמש
 .וו (טכַאמשעג) ןטכַאמש

 םזסישֿפַעג 516סק

0158266, 54806 

 1ס 1גת8טו5ת

 {1ס קותס; {0 ץס2זת

 16 .ס (סד) יד ,עטכַאמש

 ת גזיניסד דַא לָאמש

 1106 5 .ס (--) יד ,טַײקלָאמש

 .דַא קיּפעקלָאמש זו 2 זי סד -דלס4
 121 .ס (ן-) סָאד ,ץלַאמש

 {21 .דַא קיצלַאמש

 2006, ץהנת ,ץרעמש .,(ן-) רעד ,ץרַאמש

 0 (05) העה

 ,(טצרַאמשעג) ןצרַאמש
 .וו (טצרעמשעג) ןצרעמש

 .דַא ךעלצרעמש
 ןדַאמש| .ס (--) רעד ,דמש
 |/זסחו 1016 610/86 10 םח0/6ז 161:8/0ח)

 -ןדַאמש|} .וװ (טדמשעג) ןדמש

 ךיז ןטדַאמשעג
 ןלעומש| .ס לאומש

 {ןס 2606, 10 קוה

 ק2/תט1

 60זג+6151011

6006 10 

 5תזוט6!, 52ת1ט61,

 תוגו'5 ת2תוס

 186 ןעזסקס! 58ז0061 .ס איבנה לאומש

 ןיוװָאנַאה לעומש|



 ןעלגומש

 10 פתוט6 וו (טלגומשעג) ןעלגומש

 1 ו1881ס .ס (ס-) רעד ,רעלנגומש

 ס18תוס6מ עניומש} .ס (ס-) יד ,הרשע הנומש
 16064116110ת5 /646717 ןנזחצז5} ןערסע

 סגבו/ 60046:52000: .ס (ן") רעד ,סעומש

1214 

 10 םֹֹּבוַי {ס ססחט- .ו| (טסעומשעג) ןסעומש
 ץסע56; 10 1218

 םוז1; (וזמ .ס (--) סָאד ,ץומש

 םוזזצ: 1116 גצ .דַא קיצומש

 5וזמא/ג, תמגו'פ םגתת= ןעכמיס| .ס ההמש

 {ס8עגוצ: ןסצ: ץגחזצ .ס (תוחמש) יד ,החמש

 ןסעכמיס-עכמיס}
 יי5זװװ 125 '1 02!" '--- רעד ,הרוּת תחמש

 יוסןסוסותש 04 16 1,ג5/י /,14 .ס (--)

0061 51:1:1:05. 1/06 {0 003 

 ןט101651111111 .ס () רעד .דימש

 10 10:86 {| 5} .ווװ (טדימשעג) ןדימש

 פזחֹוזהצ/ 6 .ס (ןע-) יד ,ַײרעדימש

 516 .ס (ןע-) רעד ,לכיימש

 טומל .דַא קידנעלכיימש ,קידלכיימש
 10 516 .וו (טלכיימשעג) ןעלכיימש

 {1ס שתוק:; 1ס {}ותפע .ווװ (ןסימשעג) ןסַײמש

 10 {(גזסיצ

 יי5מתגומו ,4126:65" .ס (--) רעד ,תרצץע ינימש

 ןזמסוג8חצ 106 47 טס/סז5 ןסערעצַא ינימש}
(/10014 5107:105, 

 יס6 .ח (סד) יד ,עקנימש

 1ג52108: יאםועע:ת= .ם (ץימש) רעד ,ץימש

 וס 816256: 10 5זװס8ז;: .|| (טרימשעג) ןרימש
6 10 

 10 5112511; .וו (טרעטעמשעג) ןרעטעמש

 {ס 5ת2116

 י'ןגסתז, סג 15:261" (--) רעד ,לארשי עמש

 16011+ ןזסצסז} ןלעָארסיי ַאמש} .ס

 1ס תחסו/ 1ס 5:0616 .|| (ןצלָאמשעג) ןצלעמש

 5מוזחװסמ, 5וזגסמי ןןעמיש} .ס ןועמש

 זוגתו'פ תהזמס

 10 5161; {ס 14516 .| (טקעמשעג) ןקעמש

 {זג8ע24ת!: 2016 .דַא קידעקעמש

 5010 .ס (םישמש) רעד ,שמש

 ןםיסָאמַאש-סעמַאשו

 92זװ50מ, גו2ת'פ תגזמס ןןשמיש| .ס ןושמש

 521װ5סמ, {מס 5108 .ס רובינה ןושמש

 הזגממ /8116) ןרעביגַאה ןשמישו

 עס. עוו /0} 6 814) .ס (ןע-) רעד ,לבָאנש

 המנזמספֹווָצ ) 21:60/ .ס (תואנש) יד ,האנש

 ןחס5111וזצ ןסעניס-עניס}

 טיײקידװעמעש
 א

 ןטוגס416 .ס (ן") רעד ,לַאנש
 עזהמסצ, יאנפעסא ; .ס (ן-) רעד ,סּפַאנש

 גתצ 2160020106 0ת0מ/

 {0 5סע6 .וו (טכרָאנשעג) ןכרָאנש

 וס םס8, {ס עגמ- .|| (טרערָאנשעג) ןערָאנש

116 

 עסאטהז: ט8ממ2מח1פז .ם (ס-) רעד ,רערָאנש

 םוג811161-1-}גש .ס (רינש ;ן-) יד ,רונש

 000, 8 .ס (ן-) יד ,רונש

 ש1, 10601510מ; /תתז- .ס (--) רעד ,טינש

 ע651, ע62מומ8

 1642 .ס (ס-) רעד ,רעטינש

 פוס 0 (ע7) רעד ;יינש

 מסיצ .דַא קיאיינש

 {ס סט{; 10 6 יו (ןטינשעג) ןדַײנש

 /טז604, 1661, 616.}

 0ז65500216ז 1200 .ס (סד) רעד ,רעדיַינש

 ןג11סז פםסק ; 12110:1װ8.0 (ןעד) יד ,יירעדַײנש

 1 1ח066)
 61/6 04 4 12110ז; 4ז655-'יינש י ד ,ןירעדַײנש

 עות/סז, {סתו., 100100655 (ס) יד ,ץקרעד
 5נו0ױצ זוהת .ס (חד רעד ,שט םמנעמיינש
 {0 5ֿסז וו (טיינשעג) ןעיינש

 ןס םוסײ /סחס'צ 0056) || (טציינשעג) ןצַײנש
 16016116, 6 .ס (ן-) רעד ,סּפינש
 {ס 62ז66:3 10 סת- וו (טצינשעג) ןצינש

 טזצס ./ 10518װ5, 151
 סוושתהצסעע 02תטסע .ס (ס-) רעד ,רעצינש

 םוזחלמ. 0? רונש ; .ס (ךעק) סָאד .קרינש
0010, 5108 

 (ןוג101, 1410, 5141 .דַא לענש

 .ס (ן-) רעד ,גוצלענש
 ף1620655, עגמוסווצ .ס (--) יד ,םַיײקלענש

 סאװעס55 ןעהוו

 5ת2קקסז "תפ) ,טנאועע-= .ס (סע-) רעד ,קענש
 {ס 1חןטחס: וו (טקידעשעג) ןקידעש

 גװ)ןטז:10ט5; ההתצמ{ט| .דַא ךעלדעש 10 הגנה; 10 }וגו
 ןגסוגזי 'ןעָאש-ָאש} .ס (ןהעש) יד ,העש

 50400 1 .ס (--) רעד ,לזאזעל ריעש

 ןלזָאזַאעל ריאָאס}

 2|5טשתוסז 1056 .-טכעש) סָאד ,זיוהטכעש

 .ס (רעזַײה
 .וו (ןטכָאשעג) ןטכעש

 1000066011 צ161וזג

 {ס 512082/64

 {0ס 2106
 10 סן6 יװ (ןטלָאשעג) ןטלעש

 0251 .דַא קידוועמעש

 ןט25114 115 .ס (--) יד ,טַײקידוװעמעש



 רעניּפש ךיז ןעמעש

 ןס םס 258810560 .ו ְךיִז (טמעשעג) ןעמעש

 .דַא ךעלדנעש
 10 םג5גסמסז. 1ס 815 || (טדנעשעג) ןדנעש

6 10 ,8406 

 5ק6ת180196 01 ןייׁש .דַא רע-ע-טסנעש
 0621111/ט}, 1405! 4341

 ס0צװק2צ81צ6 01 ןייׁש .דַא רעיע-רענעש
 262011101, זמסזס 01{262011

 ןתצסזת; 52100מ .ט (ןעד) יד ,קנעש

 {ס םֹולס /6 87/4 וו (טקנעשעג) ןעקנעש
 ח!זװ5/, 10 םזהמ!; 10 10ז816ס

 ,ס-) רעד ,רעקנעש

 {גטסזמסז .ס (סערַא-

 6164 //184 זמ ז00/;); .ס (ן-) רעד ,ףעש
(6004 1116660 01464 

 10 טא1ופמסע .וװ (טעשטּפעשעג) טעשטּפעש

 .וו (טּפעשעג) ןּפעש

0158:206611!!, 1 

 5810011166 סי,

 10 (ןעהוצ /10016ז)}

}0 6 

 50ס6סע; זהזמ .ס (ן-) רעד ,סּפעש

 גווט1101 .ס (--) סָאד ,שיילפנסּפעש

 ע1 01 ּפַאש פתסק .ס רעּפעש

 10 691ס6זמ, 10 טס(06 וו (טצעשעג) ןצעש

 801990ז5} 5628 .ס (-) יד ,רעש

 101{ 6 .ס (--) רעד ,רעש

 06 ק885 (רעטעלב-רעש) סָאד ,טַאלב-רעש
 ןטַאלב-רַאש} .ס
 10 סוגז /10104 61580151,6 וו (ןריושעג) ןרעש

 {ס 50סתעת

 םזיסג .ס (י) יד ,ץרעש

 ןטז216 תגסש .דַא ַײנ לגַאּפש

 00115100, 1064, .ס (--) רעד .,טָאּפש
500 ,11010016 

 46115176, 0018, 582025006 ,ךַא שיטָאּפש

 10 100640 10 11016016 || (טָאּפשעג) טָאּפש

 ס0ש106, 0 ע86010 .ס (ן-) רעד ,טלַאּפש

 {ןפ8ע6, 5011{; סס!טזומ /?/ 64 תסוטקחקסז,

 טסס1

 5111: 61915/0 .ס (ןעד) יד ,גנוטלַאּפש

 וס סעהסע, 1ס 5216 .| (ןטלָאּפשעג) ןטלַאּפש

 .ס (ןעד) רעד ,ןַאּפש

 סתֹוק /8 פזװסו} .ס (רענעּפש) רעד ,ןָאּפש
 1666 ס0} ס/סקק50 ס}/ 100040}

 1005104; פט56 .ס (ןעד) יד ,גנונַאּפש

 םט2066, 560; פעהמ

 5עּהֹומ .ס(--) ץינַאּפש

 5204 .ס (רעינַאּפש) רעד ,רעינַאּפש

 5ע02מ15ג /10חװ8686} .ס שינַאּפש

 5מ0התפ)ג ,דַא שינַאּפש

 10 1125 וו (טנַאּפשעג) ןענַאּפש

 {0 ןק200) 10 06

 .ס (ן7) רעד ,סַאּפש {טת; ן65/, 6
 {טמתָצ; 10ע1ת8 .דַא קיסַאּפש

 10 ןס16,10 זו286 {טמ ן| (טסַאּפשעג) ןסַאּפש

 צ21/ ; 511011 .ס (ן-) רעד ,ריצַאּפש

 {ס 5101, 10 6814 || (טריצַאּפש) ןריצַאּפש

 ףמנתא, סעהסא) 1586 .ס (סד) יד ,ץרַאּפש

 {ס תזאוגס, וו ךיז (טרַאּפשעג) ןרַאּפש

 {0 םו5קט6

 10 66000:126,10 5896 .,ן|(טרָאּפשעג) ןרָאּפש

 ס60ת0ס1621; {ט81: 18:11ע ךַא קידווערָאּפש

 1111 .ס (-ב) יד ,טײקידװערָאּפש

 עז:685108: תט5ת8: .ס (ן-) יד ,שינערַאּפש

 תזונתו6012110װ; וו 1

 5001 .ס (ן-) יד ,לוּפש

 1:266 '('6ׂ .ס (ן-) רעד ,רוּפשי

 יע .ס (ןע-) רעד ,ןָאיּפש
 6506 .ס (--) רעד ,שזַאנָאיּפש

 ןס 5מצ .וו (טרינָאיּפש) ןרינָאיּפש

 דוווזיניסעי .ס (ןעד) רעד ,לגיּפש

 ןס ןססע ;מ 16 עמועצס+(טלגיּפשעג) ןעלניּפש

 תהו ךיז

 14006, 5262 /1060מסח) .ס (ן-) יד ,זיּפש

 ף:תמות. 01 ןיּפׁש ; .ס (ךעד) סָאד ,לזיּפש
6 1611111146 

 110541141 .ס (ן-) רעד ,לָאטיּפש
 511 :ס (=ב) רעד ,ַײּפש

 .ס ((-) יד ,זַײּפש

 10 1660; {ס תסטז154 .|| (טזַײּפשעג) ןַײּפש

 ןעזס86גװמסז; 1664סז.ס (סד) רעד ,רעזַײּפש

 .ס (ס-) רעד ,רעלכַײּפש

 1000; תסוגתובמזוסתו

 םצהמּהזיל 0

 581/784 .ט (=ב) סָאד ,ץכעַײּפש

 וס ףקוו .וװ (ןגיּפשעג) ןעַײּפש
 סט52100ז:; 5221100ת סָאד ,לטסעקַײּפש

 .ס (ךעד)
 8806: ק|הצ .ס (ן-) יד ,ליּפש

 8וזמֹות. 01 ליּפש ; .ם (ךע-) סָאד ,לכליּפש

 ן12צ1מ1מ8; {סצ! 06

 10 ץֹוּגַלי וס קסז1סזעװ: || (טליּפשעג) ןליּפש

 10 ;;גנל 6

 וגצ{ט},} 098 .דַא קידוװעליּפש

 ןע14עסז .ס (ס-) רעד ,רעליּפש

 ץות .ס (סד) יד ,עקליּפש

 5116 .ס (ןעד) יד ,ןיּפש

 56 .ס (ןעד) סָאד ,לדניּפש

 סס1ניאסמ .ס (--) סָאד ,םבעווניּפש

 10 ףֵעֹומ וו (ןענוּפשעג) ןעניּפש

 5מותתסת .ט (ס-) רעד ,רעניּפש



 ץרש ןירעניּפש

 8קותתסח /67װ. .ס (סד) יד ,ןירעניּפש

 .ס (ןע-) יד .ַײרעניּפש

 סָאד ,דָארניּפש

 .ס (רעדערד)

 קטסותו, טע:; קתסהא} .ס (ן-) רעד ,ץיּפש

 ֿפטנוזמוו, !סע; 608, טקפמסז

 5ק!תתנמה זמוו|

 5ץגוותומפ ילל1

 קס1מו60; פמהזק; {זסאצ ראגזזצ .דַא קיציּפש

 םוזמומ. 01 ץייּפש -- .ס (ךע-) סָאד ,לציּפש
 ןטסומז; 1:164

 וו (טריּפשעג) ןריּפש

 511016 .ס (סד) רעד ,רעטילּפש

 וס 521:תו5- .ו| (טרעטילּפשעג) ןרעטילּפש

 םקמס8ת06, ק16מו/!עפעש} .ס (--) יד ,ץעפש

 ףוזמות. 0+ ןָאּפש .ס (ךע-) סָאד ,לדנעּפש

 סתומ /ס} 100060)

}0 4661, }0 6 

 עני 5+ ןַאּפש -- צ"מ .ס רענעּפש
 סהּוק /ס} 190040)

 186 .ןודַא ;.דַא םעּפש

 1816 /ססזװק.} .ודַא ;.דַא רעטעּפש

 םוג125611 .דַא קידרעטעּפש

 146 .ס (ן-) יד ,ךַארּפש

 ןעוג8, 5פקציסוגז .ס (ן-) רעד ,ץָארּפש

 וס טט6, 1ס 5קצסטז || (טצָארּפשעג) ןצָארּפש

 80280, 5ה/108; 1ת- .ס (ן-) רעד ,ךורּפש
 02012/100 |10281621 י/0:45}

 ןטתוק, 1620 .ס (ןעד) רעד ,גנורּפש

 ןק806, 5602! 6 .ס (ן-) רעד ,זַײרּפש

 ןס ק806, 10 51:166 || (טזַײרּפשעג) ןזַײרּפש

 {0ס 824 וו (טיײרּפשעג) ןטיירּפש

 ןטזסצסעכ -כירּפש) סָאד ,טרָאװכירּפש

 .ס (רעטרעוו

 וס ןטזחק, 10 1682 .נורּפשעג ןיב) ןעגנירּפש

 .װ (ןעג

 ןס פקצהַצ, 10 56 ןעלקנירּפש

 .וו (טלקנירּפשעג)

 80668, 5201 .ס (ךעד) סָאד ,עלעקנירּפש

 8ץצזות15, פעטע; .ס (ןעד) רעד ,ץירּפש

 8ןסשס* /86/װ}

 10 5עת101416} וו (טצירּפשעג) ןצירּפש

 {ס 5פקטנז, 10 5(טנע/

 תותחס //6ח1616 /07561: .ס (סד) יד ,ץעּפַאקש

 1866 |וטסזזו-סוצ+ 61

 .ס (=כ) יד ,ןיטַאלרַאקש

 (--) יד ,ןיטַאלרַאקס

 808ת161 6{1טסע

 עהקס+ טג8 !/וצחח=/-ס (ן-) רעד ,ץימרַאקש
 51:0מ066)}

 51161:61 ./ םס4 .ס (םילקש) רעד ,לקש

 116טז6ו0 ס0זװ} |םילָאקש-לעקעשנו

 514ט6 .ס (ן-) רעד ,ףַאלקש

 51876 /סז- 0 (ס7) יד ,ןיפַאלקש

 5115 .דַא שיפַאלקש

 10 51866 וו (טפַאלקשעג) ןפַאלקש

 5186 1406 .ס (--) רעד ,לדנַאה-ןּפַאלקש
 1466 6416 .ס (ס-) רעד ,רעבַײרט-ןפַאלקש

 8183 סע .ס (--) יד ,ַײרעּפַאלקש
 4815611004: 6 .ס (םירקש) רעד ,רקש

 ןםירָאקש-רעקעש}
 50:סג, 52121ג /100זוסזו'5 זוסתוס} ןערָאס} הרש

 506 .ס (-) יד ,ףיורש

 10 פסעסא .וו (טפיורשעג) ןפיורש

 80ע000ת1ט6ת :ס (ס-) רעד ,רעיצ-ןפיורש

 ט206, 560 .ס (טירש) רעד ,טירש

 0058 .ס (-) רעד ,שיטביירש

 זי סץי116 .ס (ןעד) יד ,ןישַאמבַײרש

 10 ייז'6 .וװ (ןבירשעג) ןבַײײרש

 דצע1161 .ס (ס- ;רעבַײרש) רעד ,רעביירש

 {0 5םסטו, {ס 50:1614 :ןעירשעג) ןעַײײרש

 10 פסזס2זמ, 10 1 .װ (ןגירשעג

 64:תגומ. 01 ףיורש .ס (ךעד) סָאד ,לפיירש
8 5006 

 ןגוז 1ומס, קהזוומק .ס (ן-) רעד ,טנירש

 0{ ןתס ןוגוזפ

 ססח888ז8וסת, 815 .ס (תופירש) יד ,הפירש

 ןס- ,עפיירס}
 .ס (ן=) יד ,טפירש

 רצעווותמש, ההתסיאצנוומא; זצעס

 יאחנווסמ; גת /:101046 .ןודַא ;.דַא ךעלטפירש

 ו/סז165 04 םת גג/םס- צ"מ .ס יד ,ןטפירש

 רעד ,רעלעטשטפירש
 .ס (רעלעטשטפירש)

 5164 םסטשסעווו .ם (ך-) סָאד ,עלעטערש

 {ס8ז, 1:1801) תסצתסז .ס (ן-) יד ,קערש
 {סתײסז

 1111 1 ; ןגסע1016, 6 .דַא ךעלקערש

 {ס 1816; 10 גסעצנ{צ || (ןקָארשעג) ןקערש

 {ס עס 4 וו ךיז (ןקָארשעג) ןקערש

 1141 .דַא קידוועקערש

 תסע1116: סז6סמגתק .ס (םיצרש) רעד ,ץרש

 םחמֹוזוה!; זוסהזמ קסז5סמ ןםיצָארש-ץערעשו

 ראתו|!סנ) 21:180ז



 תתתוס 04 16116:; תטזנ 0 ןװָאט} (ת) ת

 .ס (תוואּת) יד ,הוואּת

 ןסעװַײט-עװַײט}

 2 ןסעווייט ,עווייט} .ס (תובּת) יד ,הבּת

 151, ןע255100

 עה .ס (תואובּת) יד ,האובת

 !סעואווט-עואווט}

 18 ןןעמָאהט-םָאהט} .ס (ן-) רעד ,םוהּת

 10421ז05 ןםיליט} צ"מ .ס םיליהּת

 2001 04 1521ז05 .ס (--) רעד ,םיליהּת

 6556006, ֿפ1512ח6 |ךָאט| .ס (--) רעד ,ךוּת

 **1058101,2 ''10166- ם ) רעד ,תופסוּת

 1657 11116ח011+ ''40601/05,' ןסעפסיוט}

 ס0חװחו60107165 סח 1016 101ז0060 טצ 76114-

 0048 86/0010ז8 זמ {תס 12/8 8064 1310 06ח-

 זז168 6. 8.}

 "סעגת / ת6012/660 .ס (--) יד ,הרוּת

 {דימס ץ:ט6 טס01:8 0} 1016 1060 ןעריוטְו

 7151 קסז1 0/ 106 181816}

 ןסעריוט-עריוט} יד ,הרוּת

 .ס (םיבשוּת) רעד ,בשוּת

 {םיוושיוט-וועשיוטו

 םזס2, ןטסוגמ08ז+. |םוכט} .ס (--) רעד ,םוחּת

 60151ע101, 1ועג11, 2216 /2016 0/ .56111601604

 64018101618 זח 11800184 140:58146 0015006 16

 ןזמוזזצ ס} 101:101 ןשו08 1066 14 ןעסזולל 44

{165106 10 

2,225 

 1מתתעוומו ;

1,661 

 2616 ס}/ .5611/סז060+ בשומה םוחּת

 ןווָאשיומאה םוכטו

 .ס (תוניחּת) יד ,הניחּת
 11:60018/, 680661011+ ץסז וטסזוסח ), ןס- ,עניכטנ

 ןפהָצסע / קזסצסז5 זח

 עססא 01 פטסה קתגצסעֿפ

 (--) .ס רעד ,םיתמה תיחּת

 {םיסיימַאה סעיש}
 (ףעקייט} .וודַא הּכיּת
 .ס (םיצוריּת) רעד ,ץוריּת

 זיסֿפו11ז66110

81 0166, 101116014161+ 

 םתזוֿפצו/סז} 626611564

 ןעע661 ןםיצורעט-ץערעטו

 םֹווי עטזע056: .ס (םיתילכּת) רעד ,תילכּת

 161 ןםיסיײלכַאט-סעלכַאטו

 5045 |םיכירכַאט} צ"מ .ס (--) יד ,םיכירכּת

130 

 .ס (םיטישכּת) רעד ,טישכּת

 ןםיטישכַאט-טישכַאט}

 ןלעט} .ס (-ב) ַא לּת

 ןוויװַאלעט} .ס ביבא לּת

 סי תנו 1 }

 ז250624!/ 61

 זוגות

 '101 ,גצגצ /071צ+ זת

 15ז661}

 88110ו65 ןסעילט-עילט} (תוילּת) יד ,הילּת

 ןו תאוות .ס (םינילּת) רעד ,ןילּת
 ס1:6011006 ןםינָאילַאט-ןעילַאטו

 8106 /726 (דומלַאט} .ס (--) רעד ,דומלּת
 ק081-1110166/ ,/61018/0 761/81005 10ז11/085

 60018181158 0} 1100 ק0ז15: 1) 106 2118/װ06

 (הנשמ) 60ת001160 220 0. 2. 2040 2) ןוס

 66זװ8ז4 (ארמג) 6010216160 200 0. 2. 5

 {ס 60016015 106 121תװ060 60051548 01 2)

 1121ג4װ24 (הכלה) 6006 01 1465 2064 ע)

 248202--/28165/ ק21:22165) 1686005 06

6111105. 

 'ד8!זנוג0151, 5140601 .ס (ן") רעד ,טסידומלת
 0{ ןתס 121!ז0034 ןטסידומלַאטן

 'הןחגטס0 1088 דומלּת) יד ,הרוּת דומלּת
 1ז61:ש:ס1:8 116טז6וט -עריוט דומלַאט} (תורוּת

 86/1000/ }סז 6645) ןסעריוט דומלַאט

 עוק'וו/ 81561916 .ס (םידימלּת) רעד ,דימלּת

 ןםידימלַאט-דימלַאטו

 .ס (תודימלּת) יד ,הדימלת

 ןסעדימלַאט-עדימלַאט}

 רעד ,םכח דימלּת
 -לַאט-םעכָאכ דימלַאט} .ס (םימכח ידימלּת)
 ןםימָאכַאכ יידימ

 ,ס (--) {פַאט| רעד ,םּת

 קטק'! /סזח.

 168911660 גמהבמ; 5611012/

 2176 ןץסז5סת

811111610 

 'ץ'גזמוג2 /16105/: ןזומַאט| .ס (--) רעד ,זומּת

 תוסת1/: , ,ןוצמס-}ט1)

 ם|6גָץֿפ} 10ע6צ6ש} ןדימָאט} .וודַא דימּת

 6001514011+ ןקסתו4262117

 566 .0 (--) רעד ,תיצמּת

 י"ד גזומ21 / /610180 .ס (םיאנּת) רעד ,אנּת

 ז61:81008 56/00/חז, 0ח6 ס} ןםיָאנַאט-ענַאט|
 10086 10/10 6ח60166 {ןס 2115/חװ6)}



 ירשּת םיאנּת

 סתק82סזוסמ!{, ןםיָאנטו ט"מ םח יה ,םיַאנּת

1611 

 םפתז 0 הרית ןךַאנַאט} .ס (--) רעד ,ך"נּת

 810165, 016 '16512גז060/ םיאיבנ ,ןעריוטו
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 8) תזהמצ צסע8 {סעצו 116 ןנ281 ןנ2111601-
 ם16 עֶצ 2001ת8 186 ץעס8צ -ץעג 20
 {ס 8448 |- 10 {106 ט6ע02/ 8256.

 ןשַאװעג -- שאװ -- (ןשַאוװ)
 ןפָאלשעג -- ףָאלש -- (ןפָאלש)
 ןנָאלשעג -- גָאלש -- (ןגָאלש)

 ןפ) ןומ גגגמצ ןנ281 ןג2111610168, 1616 18 24 6114086 ֹות 1װס טסע821 2286 118614.

 28 ןג8ז1121 1151 101100682

 ןזיװַאב -- ןזיײװַאב

 ןגיובעג --- ןגייב

 ןסיבעג - ןמַײב

 ןדנובעג -  ןונוב

 טכארבעג -- ןעגנערּב

 ןכָארבעג -- ןכערב

 ןבעגעג -- ןבעג

 ןעגנַאגעג -- ןייג

 ןסָאגעג -- ןסיג

 ןענואוועג -- ןעניוועג

 ןעגנולעג -- ןעגנילעג

 ןענופעג -- ןעניפעג

 ןעשעג -- ןעשעג

 ןעגנודעג -- ןעגניד

 טַאהעג -- ןבָאה

 ןביוהעג -- ןבייה

 ןֿפלָאהעג -- ןפלעה

 ןעגנַאהעג -- ןעגנעה

 ןפרָאװעג -- ןפרַאו
 ןזיוועג -- ןזַײװ

 טסואוועג -- ןסיוו

 ןעקנואוועג -- ןעקניוו
 ןניואוועג -- ןגעוװ

 טלָאװעג -- ןלעוו

 ןרָאװעג -- ןרעוו

 (זעוועג) ןעוועג -- ןַײז

 ןעגנוזעג -- ןעגניז

 ןעקנוזעג -- ןעקניו
 ןסעזעג -- ןציז

 ןבירטעג -- ןבַײרט
 ןעקנורטעג -- ןעקנירט

 ןפָאלעג -- .ןפיול

 ןגעלעג -- ןגיל

 ןטילעג -- ןדַײל

 ןטכיולעג -- ןטכַײל

 ןטסָאמעג -- ןטסעמ

 ןסָאנעג -- ןסינ

 ןסעגעג -- ןסע

 טכארברַאפ -- ןעגנערברַאפ
 ןסעגרַאפ -- ןסעגרַאפ
 (ןרָאלרַאפ) ןריולרַאּפ -- ןרילרַאפ
 ןדנואוושרַאפ -- ןדניוושרַאפ
 ןענַאטשרַאפ -- ןייטשרַאפ
 ןגיולפעג -- ןעילפ

 ןעגנואווצעג -- ןעגניווצ
 ןגיוצעג -- ןעיצ

 ןבילקעג -- ןבַײלק
 ןכָארקעג -- ןכירק

 ןבירעג -- ןבַײר
 ןסירעג -- ןסַײר

 ןגיוושעג -- ןגייווש
 (ןרָאװשעג) ןריואוושעג -- ןרעווש
 ןברָאטשעג -- ןברַאטש

 ןענַאטשעג -- ןייטש
 ןכָאטשעג -- ןכעטש
 ןסָאשעג -- ןסיש
 ןסָאלשעג -- ןסילש
 ןטינשעג -- ןדַײנש

 ןעקנָאשעג -- ןעקנעש
 (ןרָאשעג) ןריושעג -- ןרעש
 ןענוּפשעג -- ןעניּפש
 ןעגנורּפשעג -- ןעגנירּפש
 ןבירשעג -- ןבַײרש

 (ןגירשעג) ןעירשעג -- ןעַײרש

2.2)... 
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 0ת8תעזאאז אטאמעאפ-* צטתטפ 60א8106/81ע80 שזזז ןייז

 (2111021 תגונזמ'!)סע8:

 1844 -- רעטנצכַא -- 154 -- רעטשרע --
 194 -- רעטנצניינ -- 206 -- רעטייווצ ---
 2064 -- רעטסקיצנַאװצ -- 310 -- רעטירד --

 2156 -- רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ןייא -- 444 -- רעטרעפ --

 3004 -- רעטסקיסַײרד -- ּפוג -- (רעטפיפ) רעטפניפ --
 40וג -- רעטסקיצרעפ --
 50וװ -- רעטסקיצפופ --
 60ו/ -- רעטסקיצכעז --
 70 --רעטסקיצעביז --
 80 -- רעטסקיצכַא --
 9064 -- רעטסקיצניינ --
 100ו0--רעטסטרעדנוה --
 1015ו- רעטשרע ןוא טרעדנוה --

 064 -- רעטסקעז --

 7שג -- רעטעביז --

 844 -- רעטכַא --
 9(/ --רעטנַײנ --

 10: - רעטנעצ --

 11וװ4 - רעטפלע --

 1244 --רעטפלעווצ --

 טרטרפ 130 - רעטנציירד --
 150ו0 --רעטסקיצפופ ןוא 1444 -- רעטנצרעפ --
 טרעדנוה ייווצ -- 154 -- רעטנצפופ --
 2031: -- רעטירד ןוא 1601: - רעטנצכעז --
 1000ו8 -- רעטסטנזיוט -- 1764 -- רעטנצביז --

 ץעז85פ 60א10681ת זא ןוגע 2451 עאפע

 שזווז ן+/ גטאוו148+צ לעתמ ןייז

 ,4) 286 ןק28/ 1656 01 1008/ 114060ו80 ץ'ס1|סױאגמא 18 2 118 01 1686 ט"ססׂ(12
 טסע{עֿפ 18 1011064/ טצ 200108 1116 ןנ28/ : : :

 ןע2:1101016 {0ס {הס גטצ1|ותזיצ צ6זע ןבָאה: ןבילבעג -- ןבַײלײלה 1
 2 ר ןעגנאגעג -- ןייג .2
 0 ךיה א ןעגנַאהעג -- ןעגנעוה 3
 טכַאלעג | טסָאה וד א א א
 ֹע : יי המ טָאה (יז) רע א אי

 יא ) א (זעוועג) ןזעועג -- ןַײז ?
 ן-יה | ןפַאלעג -- ןפול 8
 8) 'תמס 881 01 8016 טסע)ֿפ 18 1016 ןגעלעג - ןיל 9
 עֶצ 20018 1116 ןנ251 ןנ21110016 10 6 ןלַאפעג -- ןלַאּפ 0

 גטצנ|והז/ צסעע ןייז ןרָאפעג -- ןרָאפ 1

 0 ןיב ךיא ןגיולפעג --- ןעילפ .2
 ןעמוקעג טסיב וד ןעמוקעג -- ןעמוק 3

 זיא רע ןכָארקעג ןכירק .4

 ןענייז רימ ןעמואוושעג -- ןעמיווש 5
 ןעמוקעג טםייז ריא ןענַאטשעג -- ןייטש 6
 ןענייז יז ןברָאטשעג -- ןברַאטש 7

 (,40 04{ 1686 2ז6 101/200511196 ץ6ע08, ןפָאלשעג -- ןפָאלש 8
 1081 04 {ןגסזמ 460011מ0 2 81216 01 6111 ןעגנורּפשעג -- ןעגנירּפש 9
 100110ת סע; 1681 01 1106 תטזמתמ 2060צ) ןענישרעד -- ןעניישרעד .0
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 םאצ5 01 דע שעעא . תזסאייזצפ- 648תזא;ז, אטותזמעה גז 5
 ההקק7ק7ק7ק7קקקקטקשטעקק 22{ טעטיק.

 ת1סתותפ 01 1חס ץסהת:

 תֹּבצפ 0{ {מ6 רוס

 קיטנוז
 קיטנָאמ
 קיטסניד
 ךָאװטימ
 קיטשרענָאד
 קיטיירפ
 תבש

 ילוי רַאונַאי
 טסוגיוא רַאורבעּפ
 רעבמעטּפעס ץירעמ
 רעבַאטקָא לירּפַא
 רעבמעווָאנ יַאמ
 רעבמעצעד ינוי

 ַארעז ,לונ -- 0

 סנייא -- 1
 ייווצ -- 2
 יירד -- 9

 ריפ -- 4
 ףניפ -- 5
 סקעז -- 6
 ןביז -- 7
 טכַא -- 8

 ןַײנ 9
 ןעצ -- 0
 פלע -- 1

 ףלעווצ --
 ןציירד -- 8
 ןצרעפ -- 4
 ןצפופ -- 8
 ןצכעז -- 6
 ןצעביז -- 7
 ןצכַא -- 8
 ןצנַײנ -- 9
 קיצנַאװצ -- 0

 ךוס 1160 8:

 ןסינ ירשת

 רייא ןושח
 ןויס ולסכ
 זומת תבט
 בָא טבש
 לולא רדא

 (:2101012/ זגווווסתפ}
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 קיצנַאװצ ןוא ןייא -- 1
 קיצנַאװצ ןוא ייווצ -- 2
 קיצנַאװצ ןוא יירד -- 8
 קיסיירד -- 0
 קיצרעפ -- 0
 קיצפופ -- 0
 קיצכעז -- 0
 קיצעביז -- 0
 קיצכַא -- 0
 קיצנַײנ -- 0
 טרעדנוה -- 0
 ריפ ןוא טרעדנוה -- 4
 קיצפופ ןוא ןביז טרעדנוה -- 7
 טרעדנוה ייווצ -- 0
 רעדנוה יירד -- 0
 טנזיוט ---+ 0
 ,טרעדנוה ףלעווצ --+ 0

 טרעדנוה ייווצ טנזיוט
 טנזיוט ייווצ -- 0
 טנזיוט טרעדנוה --+ 0
 ןָאילימ ַא --+ ,0
 ןָאיליב ַא --+ 0



 דע ס6עאעמעמ זןא סע

 ,דלָאג סָאד ,רעבליז סָאד
 .רעסַאװ סָאד ,ןזייא סָאד

 ,לדנייב סָאד ,לטניה סָאד

 ,לצעק סָאד ,עלעשיט סָאד
 .לכליימ סָאד

 ,גרַאװנסע סָאד ,גרַאװזָאלג סָאד
 ,גרַאוװניילק סָאד ,גרַאוװגנוי סָאד

 .גרַאװנירג סָאד

 .םוטרעױּפ סָאד ,םוטנגייא סָאד

 ,לטכא סָאד ,לטרעפ סָאד
 .לטירד סָאד

 ,ץכעוט סָאד ,ץכעבַײרש סָאד
 .ץכעקעג םָאד

 .שינעמער סָאד ,שינרעטצניפ סָאד

 ,ןביירש סָאד ,ןפיול םָאד

 .ןעגנירּפש סָאד ,ןצנַאט סָאד

111081 1124- 

 ונז3! 8

 2. 4 תוזמומט{1צ68 (י)

 1אסוגנ8 רא1{1ג 1116 006-

 גרַאװ --

 םומ) ---

 קל =

 ץכע --

 (9) שב

  10140111166 11360 8גזן!  .4

 הז6 ת125031146 01 {סזװומֹותס סֶע 2806

 לדיימ יד לגניי רעד
 ( 4וזמזמט0ש6 1 ( ףנתנותוסט6 01

 דיומ יד) גנוי רעד)

 4) 0466 2150 3566 ות !סזוומֹותס 26006/:

 שינרעטצניפ יד 640.

 14046: '1וצ 15 סמוע 4 2606:41, 826 0 1018111016,
0001 5011 520010 /16446 106 23106 

 406 61080ת2זע 101 {016 0011606 2606
 6800 םסטת-.

 זאט טידזיעא 1. א2זמס8

 גמ

10646 

46 

 סָאד

 2 דזנסטשזג

 1) 5סזג6 04 4056 26 ט02006160 6201
.5010468 -- 0615 

 2) ןמ 200 0ג646 םגס ? --- 18 ןק1606066 טצ 4
 ס085028ת/-

 4060640ת5: סָאד ,לטעצ סָאד ,לטימ סָאד
 לבעמ.

 8 ) דימסזס 1צ 8 קזסואנמע 6006מ0ץ 10 ט56 רעד
 02 יה גמ 106 םֹוזמומטהצ6 ישתסמ תסטתפ
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 ךגע 6עאמעת זא צזמעופוג
 10 עמ מט טי א שי טא טרעפסט טעטש שניט טשעט ש עמ ט

 ןע טו ואו וו 1. אװ תסוגמפ ר{ מ1סג 216 ,ןוה יד ,וק יד ,עמַאמ יד

 1סעומומס ןכצ תנה{טס .ןירערעל יד ,רעטכָאמ יד

 2. !אסושמפ 7611 600 0|מ: ,עמעט יד ,עביל יד ,עילימַאפ יד

 2 - עי |  עמארנעלעט יד .עטכישענ יד

 .עיצַאזיליוויצ יד

 גנו ,גנוטייצ יד ,גנוריגער יד
 ,גנולמַאזרַאפ יד ,גנוגעווַאב יד
 106 .גנולייטעצ יד

 : טַײה -- ,טַײהרעמ יד ,טַײהנגעלעג יד
 16 ,טַײהַײרּפ יד ,טַײהרעדנימ יד
 .טַײהכַײלג יד

 יה טַײק -- ,טַיײקשידלעה יד ,טַײקכַײר יד
 ,טַײקכעלשטנעמ יד ,טַײקניײש יד

 .טַײקמערָא יד

 קי ,קיזיפ יד ,קיגָאל יד ,קינַאּפ יד

 .קיטַאמעטַאמ יד ,קיטירק יד

 וה ,יײרערעל יד ,ַײרעשטַאּפ יד

 .יײרעקעב יד ,ַײרעבעװ יד

 טפַאש -- -נסיוו יד ,טפַאשנַאמסדנַאל יד

 ,טּפַאשטנַאקַאב יד ,טּפַאש

 .טפאשננייא יד ,טפַאשדנַאל יד

 רו -- יד ,רוטַארעּפמעט יד ,רוטלוק יד

 .רוטַארעטיל יד ,רוטַאנ יד ,רוגיפ

 ה -- | ,החּפשמ יד ,הרוּת יד ,הנוּתח יד
 (ומ רצ0ז05 04 116טזסוש :המהחב יד .הרוחפ יו

( 0181 
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 ךט 6עאתעעמה זא צזמפופעג

 טא זע 5

 ,ןָאה רעד ,םקָא רעד ,עטַאט רעד

 .רערעל רעד

 ,רעבמעצעד רעד ,ץרעמ רעד

 ,ירשת רעד ,ןסינ רעד

 .טסברַאה רעד ,גנילירפ רעד

 ,תבש רעד ,קיטנוז רעד
 .ךָאװטימ רעד

 -ָאירטַאּפ רעד ,םזילַאטיּפַאק רעד
 -ניא רעד ,םזילַאיצָאס רעד ,םזיט
 .םזימַאנַאפ רעד ,םזילַאודיוװיד

 ,לַאעדיא רעד ,לַאירעטַאמ רעד
 .לַאנובירט רעד ,לַאקַאװ רעד

 ,ויטקעלָאק רעד ,וויטקעיבָא רעד
 .וימָאמ רעד

 , םנַאילירב רעד ,טנַאלַאט רעד

 ,םעזעב רעד ,םעדיוב רעד
 .םולש רעד ,םערָאװ רעד

 ,למיה רעד ,לזדניא דעד
 ,לטנַאמ רעד ,לגיופ רעד
 .לּפע רעד

 ,רעקוצ רעד ,רעבָאה רעד
 ,רעדָא רעד ,רעפעפ רעד
 .רעטקַארַאכ רעד

 ,ןדירּפ רעד ,ןרָאד רעד ,ןרָאצ רעד
 ,ןקלָאװ רעד ,ןרעטש רעד
 .ןעמָאנ רעד

 .ּפַאלק רעד ,ץנַאט רעד

019 01,,551106/1108 
 אסטפ

 1. 240 תסטמֿפ 6108 גז6
 10188001116 כצ תנ2{וגע6

 2. /2זמס8 01 1000108 4
808808 

 3. תםּהָצּפ 0{ {{ג6 664

 3. אסוטמפ י611104 4
 סמ: (!)

 םזי =

 טנַא --

 טע

 (ס160601 ות| 6 ל --

 04 41:מו0ונ211665) (?)

 הע -

 )== וע =

 5. !סטמֿפ 1017660 {ץסזג
 טסעט8 דא11םסוג/ קעס8צ

 סז 8ט40+
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 טאטע

 תז 56טז זאמ

10646 

46 

 רעד



 א-זבצ פ עיֿפַארגָאטָאּפ ייר-סקע ןא ןעמענ

 46 ?. -רעטנוא ,(ןבעגעגכָאנ) ןבעגכָאנ
 ןעגנערבנַײרַא :ךיז (ןבעגעגרעטנוא) ןבעג
 (טכַארבעגנַײרַא)
 /ס46 חי (--) רעד ,ןלָא לוע :(7) רעד .ְךָאי
 ץסנא ח- ןייא ןַא ןופ) (ךעד) סָאד לכלעג
 סוג קזסמ. 8180. חסחחי וד

 :י 7 486 ריד
 סוצ יי ג/חװ8. 00008. ךיד

 ץסג '' ק1. חסתו- ריא

 ץסג "6 '' 4004. 66 6606 ךַײא

 צץסומפ 0601. גנוי

 ץסוגמ8 644. טייהרעגנוי

 רד עק העדנעי

 ץסטמפס5/ 44). |פקשסז100ט6} ך- ,}- ,טסגניי

 (ךע-) סָאד-רעד ,לגניי

 (עד) ןַײד

 ץסוגמ2סח 464}. |ססזװקסז.}

 צסטונ2816/ ת.

 צסטִ" (5/ח8.) קזסח.. 0401.

 (ת1.) (עד) רעַײא
 ץסוטעפ קזסח. (8/װ8.) סנַײד ,ר- ,ענַײד

 (ק!װזס!) ץסט+פ קזסח.סרעַײא ,רד ,ערעַײא

 (טסו// םטסט6 4566 ןקז60160110617 סז 1011/3-

 0141 חסצח 0!701ו0/ח8)

 צסט18 תחי

 צסט1ת{1! 06}.

 (--) יד ,טנגוי
 ךעלטנגוי

 210 חי ןזָאיצ) ןויצ

 (--) רעד ,ןםזינָאיצ| םזינויצ

 (ן-) רעד ,ןטסינָאיצ| טסינויצ

 ןשיטסינָאיצ| שיטסינויצ

 (ןע-) רעד ,לטרַאג ,(סד) יד ,ענָאז

 צ00 חי ,ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז ,(ס") רעד ,וז
 (רענטרעג ,סד) רעד

 שיגָאלָאָאז

 210תמ!5תג חי.

 210ת151 חי

.4041 240019116 

 20116 חי.

2001081681 641. 
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 4-זּהצ חי ןלַארטש-ןעגטנער ,ייר-סקע

 צ8011 חי (ן-) יד ,טכַאי

 ץ8964 ח- (ןפיוה ,ףייה) רעד ,ףיוה

 צ86 /נ608װז6) חי (ס-) רעד ,דרַאי

 ץםזג ;ר-) רעד ,ןרַאג

 ץםואגג 2. (רצַײרןעג) טטענַײג

 צו ח. (-) רע" .,ץענעג

 ץס8ע תי (ן-) סָאד ,רָאי

 רעלרעי :קירָאי ץס8זוצ 664.
 /ס8צמ ?+ "עג) ןצכעל ;(טקנעבעג) ןעקנעב
 (טכַאמשעג) ןטכַאמש ;(טצכעל
 6854 תי (ס1) יד ,ןווייה

 יו ; ןגירשעג ,ןעירשעג) ןעַײרש
 (טעשטיווקעג) ןעשטיווק
 ץס110סיװ 441. לעג

 צ61106158 6641. ךעלבלעג

 ץס8 6649. ,ָאי

 ץספמולא ןס- ,עווישעי) (תובישי) יד ,הבישי
 1 260ט01011601 6011686) חי

 ץס81סע023 664. ןטכענ

 ץ61 ס60ח}. ךָאד ,יבַא

 ץ61 6464. ךָאד ,טרָאפ ;ךָאנ

 +:00ו52 66). 66 !םח- שידיי

 2681 ח. (--) רעד ,ןערב (--) רעד ,רעפייא
 רעד ,יאנק ;(ן-) רעד ,טָאלעז

 ןםיאָאנַאק-יאָאנַאק} (םיאנק)
 קירעפייא
 (--) רעד ,טינעז

 268101 חי

2681005 4641. 

 ע6ת11װ תי.

 260 (") יד ,לונ ,(סד) יד ,ָארעז
 2651 ת. (ד רעד ,ץייר ;(ןד) רעד ,קַאמשעג

 (-ב) רעד ,קניצ 2100 חי



 ללז'ס8 רצ011606

 קל 0י) יד ,דנואוו
 דטסוגמג ש. (טעדנואוורַאפ) ןדנואוורַאפ
 ו/00104060 401. 6. רעד ,רעטעדנואוורַאפ

 (עטעדנואוורַאפ)

 1זװ. (עטעדנואוורַאפ) יד עטעדנואוורַאפ

 יאז8מ816 ?. ןץלגנַאר ;ךיז (טרַאּפשעג) ןרַאּפש

 ךיז (טלגנַארעג)
 620816 ת+ ,לגנַאר רעג ,(ן-) יד ,שינערַאּפש

 (ןע-) רעד

 ײצגק 2. -עג) ןליה ,(טליהעגנַײא) ןליהנַיײא

 -קיוו ,(טלקיװעגנַײא) ןעלקיװנַײײא ,(טליה
 (טקַאּפעג) ןקַאּפ ,(טלקיוועג) ןעלק

 4860 641. טקַאּפעגנַײא ;טלּק יווראפ

 אזהק גע 9. -נייא ;(טלקיװרַאפ) ןו

 (טקַאּפעגנַײא) ןקַאּפ
 7212 2. ,ןרָאצ ;(--) רעד ,ןסעַאק| סעּכ

 (==) רעה
 ד12111/ 41 0641 קינרָאצ ,קידנרַאצ

 ו/1624111 תת. (ץנערק) רעד ,ץיננַארק

 ואת6016/ ע. (ןכָארבעצ) ןכערבעצ

 יא:ססא ח. ,הברוח ;(--) רעד ,ךורב ,ךָארב

 ןס- ,עוורוכ| (תוברוח) יד
 ואע685116 24 ךיז (טלגנַארעג) ןעלגנַאר

 ולע12816 2. ךיז (טיירדעג) ןעיירד

 דע1111116 0. (-) רעד ,שטיינק

 ר1111816 2. -ץצ :;(טשטיינקעג) ןשטיינק

 (טשטיינקעצ) ןשטיינק

 ר/1116 2 (ןבירשעג) ןבַײרש

 ד/ע1161ע 21. (ס-) רעד ,רעביַירש

 צ/ז111118 )1011610711108//  ה. (--) יד ,טפירש

 רע111161 6601. ךעלטּפירש

 ד/111116 2 ךיז (טעשטרָאקעג) ןעשטרָאק

 ד/1101085 ת. קי ,יד ,ןםיווָאסק} םיבתּכ

 יד ,ןטפירש
 אזסת8 חי. -כערעגמוא ;(--) סָאד ,טכערמוא

 ,עלוװַא) (תולווע) יד ,הלווע ; (ד) יד ,טייקיט
 (ס-) יד ,עדווירק ; סד
 אצסםש *+ "ןעלװַאַאב} (טלוװעַאב) ןהלוועַאב

 (טעדווירקעג) ןעדווירק ;{טלװַאַאב

 וצעסמא 4641. ;שלַאפ ; טכערעגמוא

 קיטכיר טשינ

 ייסמ45ז ח.רעד ,שודיה ,(ס-) רעד ,רעדנואוו
 ןםישודיכ-שעדיכ} (םישודיח)

 א00466 ?+  ,ךיז (טרעדנואוועג) ןרעדנואוו
 ןטשעדיכעג-ןשעדיכ} ךיז (טשודיחעג) ןשודיח
 ייסמ05:/ג1 60/.ךעלרעדנואוו ,רַאברעדנואוו

 ײס04 ח. רעד ,דלַאװ ;(רעצלעה) סָאד ,ץלָאה

 (רעדלעוו)

 ו/006-611167 (ס-) רעד ,רעקעהצלָאה

 יא000460 66}- ןרעצליה ,ןרעצלָאה

 001 חי (--) יד ,לָאװ

 ושס01סװ 6461 - ,ענעל- ,ןלָאװ

 000 ח. (רעטרעוו) סָאד ,טרָאװ

 וזסתא יד ,הכאלמ :(ד) יד ,טעברַא
 ןס- ,עכָאלעמ} (תוכאלמ)

 6028 ע. (טעברַאעג) ןטעברַא

 ולסע/סע 0. ;(רעטעברַא) רעד ,רעטעברַא

 15װ- (סד) יד ,ןירעטעברַא
 אס:אזוהת ח.(תוכאלמ-ילעב) רעד ,הכאלמ לעב
 (ס-) רעד ,רעקרעוװטנַאה ;{ס- ,עכָאלעמלַאב}
 ױ/סע165 ח. ןע/. 646 יה ,קרעוו

(1011185 

 פא יי (ז) רעד ,טַאטשרַאוװ
 0110 2. ((-) יד ,טלעוו

 30:101111655 טייקכעלטלעוו

 ד/0:1017 641. ךע ולטלעוו

 סע (םערעוו) רעד ,םערָאװ
 ר/סזתגצ 6641. קידמערעוו

 שסזזצ ח. -יידעג-ןעגַײד) (טהגאדעג) ןהגאד

 -יקעג) ןרעמיק ;(טגרָאזעג) ןגרָאז :(טעג
 ךיז (טרעמ
 ששסעזַצ ע. ;{ס- ,עגַײד} (תוגאד) יד ,הגאד

 (') יד ,גרָאז
 ד/סע56 4641. 60ז0000ז0/. הולע- תענרע

 1/0751 060)}. 807267101. ר- ,עטסגרע

 *ס+1ה (0-) יד ,טרעוו

 די ס,5 קיטשינ ;זָאלטרעוװ

 צש011117511116 0619. טרעוו ,ןַײדעק} יַאדּכ

 שסזוהצ 061. בושח ,קידריוװ ,לופטרעוו

 ןוועשָאכ}
 י*01160 6064. ע. טלָאװ

 יײס14 1026 ןַײװלַאה} יאוולה



 דוצ11181:67 דו סזונ3711811

. סט סטשכס סע;
 יי

 רא111108 064}. קיליװ

 וו11113813 6410. ןרעג ,קיליוו

 וצ11110811655 ת. (-- יד ,טייקיליוו

 35311096 2. (סד) יד ,עברעוו

 דאגמ ע. (ןענואוועג) ןעניוועג

 ר6נמס0 /6 100160) עי

 רצג116 /110:81) 2.

 (ןגיױצעגנָא) ןעיצנָא
 ,(טלגנעלשעג) ןעלגנעלש

 ןעיירד

 דצ106 2. ((-) רעד .טניוו

 וא1מ6108 641. טלגנעלשעג ,טיירדעג

 ול1מח0סיא (רעטצנעפ) סָאד ,רעטצנעפ

 שאגמסקלקס 2. (ןע-) רעד ,לגרָאנ

 א1064+ 641. קיטניוו

 6106 (ןעד) רעד ,ןַײװ

 14681855 ח.|סעסױק-סָאק} (תוסוּכ) רעד ,םוּכ

 ואומא 21. (לגילפ :ןעד) רעד ,לגילפ

 ול116 (ןע-) רעד ,קנואוו

 עק 5 ךעקנואוועג) ןעקניוו
 צעגונמסת 2. (סד-) רעד ,רעניוועג

 ד/11169 2. (ס-) רעד ,רעטניוו

 וצזת!סזצ 661. קידרעטניוו

 ואזתַצ 601. קינַײװ

 וווקס ע. (טשיוועג) ןשיוו

 וצנת6 21. (ן-) יד ,טָארד

 ו/1540ת1 2. -עמכָאכ| (תומכח) יד ,המכחה

 (-- יד ,טּפַאשנולק :|ןסעמכָאּכ
 1/156 641. גולק

 וו150 21. (-) רעד ,שטנואוו

 קנה (ןשטנואוועג) ןשטניוו
 1610 -ַאכעמ} (תופשכמ) יד ,הפשכמ
 ןס- ,עפייש
 וצוזג קזסע- טימ

 וצווםות 660ע. קינייװעניא ,קינייװניא

 וצ1{םסט! קזסק. ןָא

 141111658 -  -סעדייא| (תודע) רעד ,תודע

 ןסעדייא
 1111:655 2 (ןעזעגוצ) ןעזוצ

 11111015ת 2. -עמכָאכ| (תומכח) יד ,המכח

 (ן-) רעד ,סַאּפש ,(ן-) רעד ,ץ'יוו ;{סעמכָאכ
 יאנווצ 6641. גולק ,קיציו

 עיר (י) יד ,דַײל ,ןעד) רעד ,ייוו
 ו/06 15 זוס רימ וצ ייוו ,רימ זיא ייוו

 א (ףלעוו) רעד ,ףלָאוװ
 יאס185/ 6641. שיפלעוו

 ראסזו2תזו 71. (ןעד) יד ,יורפ

 ילסמוהמוצ 6641. ךעלבַײוװ

 דצסנונ3111511 06. שירעבַײװ

 אמואסָק ח+ ,םּפַאנש ;(ס-) רעד ,ןפנָארב
 (-) רעד

 וצמופקסת ע. ;(טמיורעגנַײא) ןעמיורנַײא

 -ּפעשעג) ןעשטּפעש ; (טעקשושעג) ןעקשוש

 (טעשט

 וט1פקסז1מ8 ת. (ןעד) יד .יירעקשוש

 ד/1115116 2. ;:(ןפיפעג ,טפייפעג) ןפייפ

 (טעשטסיווסעג) ןעשטסיוו

 יי1415116 ח. (ךעד) סָאד ,לפַײפ ;(--) רעד ,ףַײּפ

 םַײװ
 וצ116 661.

 דצ13116 ח. /0} 1016 2 (ךעד) סָאד ,לסַײוװו

 0} םװ 688)

 +61011611655 ת. (--) יד ,טײקסַײוװ

 וצהס קזסח- רעוו

 צ14016 641. רָאג ,ץנַאג

 רא011+ 4644. רָאנ ,ןצנַאג ןיא

 ואןסזה קזסח- ןעמעוו

 רצ11056 קקזסמ- סנעמעוו יע ו

 אמצ 401 םָאװ וצ ;סָאװ ךָאנ :סָאװרַאפ
 1168 תם. יד ,טיונק

 יא16466 44). ;ר- ,ץנעב- ,ןברָאדרַאפ ;זייב
 טכעלש
 ו610866 גחהמ ח- -עשָאר| (םיעשר) רעד ,עשר

 ןםיָאשער
 וא16866640655 ח. יד ,טייקזייב ;(--) סָאד ,זייב

 תועשר ;(-) יד .,טיײקנברָאדרַאפ ;()

 ,=) סָאד ,סטכעלש :;(--) סָאד ,ןסעשיר}

 ((-) יד ,טייקטכעלש
 6106 641. טיירב

 וא10י6 . -ענָאמלַא} (תונמלַא) יד ,הנמלַא

 ןסענָאמלַא
 ו6160166ז ןןעמלַא) (סד) רעד ,ןמלַא
 יײ:4וג ח- (ן-) יד ,טייקטיירב ,(--) יד ,טיירב

 146 חי (ןע-) יד ,יורפ ;(רעד) סָאד-יד ,בַײװו

 יש ח.- (ךעד) סָאד ,לטייש ;(ן-) רעד ,קורַאּפ
 1014 601. ְּו דליוו

 1/11011655 2. ((-) יד ,טייקדליוו

 רבדמ ,(ן-) יד ,שינרעדליוו

 ןסעירָאבדימ-רעבדימ} (תוירבדמ) רעד

 וו1146ע658 0.

 3111 4044. 2. ןלעוו

 --(1) יא( לעוװ (ךיא)

 --(ץסטג 5ומ.) 111 טסעוו ו

 --(86 5גמ8. 8 ץסט ע!.) ײט1ו טעוו (ריא ,רע)

 ---(אס, {םסצ) יײ1 ןלעוו (ייז ,רימ)

 יײג11 ח. רעד ,ןקעשייכ| קשח ;(סד) רעד ,ןליוו

 (--) רעד ,ןזצָאר} ןוצר ;(--)

 (1451) 11 ןס- ,עָאװַאצ| (תואווצ) יד ,האווצ



 ראו

 (רעמענירב ;סד) רעד ,םענורב ר0611 21.

 9611 7016ז}. ונ

 (ןעגנַאגעג ןיב) ןעגנַאגעג
 ףזעוועג ,ןעוועג ןענייז (ייז ,רימ)
 ןזעוועג ,ןעוועג טייז (ריא)
 שפז ח. (--) יד ,טסעוו ;(װערַײמ} רעד ,ברעמ

 1/6516ע 664}. {קידװערַײמ} קידברעמ

 /61 6641. םַאנ

 (טצענַאב) ןצענַאב
 (ד) יד ,ץענ ;(--) יד ,טײקסַאנ
 (שיפלַאװ) רעד ,שיפלַאװ

 סָאװ

 רעט-עטלפיוו

 דלסמז

 רעסתס

.2 61 

 ד/6171655 70.

3/0216 

 6112 קזסח.

 יאמ21 / קסז10/ח:װ8 0

 דנוצזונ6ז418 }

 --טםמתז {סע םָאו

 --טשת26 4

 --ת2/ 2 ץע1{צ 7016ז1. ךעבענ

 00) העדה ,ץייוו
 יא1062/ /?מ ס0זװק0040644/ ר" ,ענעצ- ,ןצייוו

 יא62160 6601.

 יא10621 .

 161661 ת. (רעדער) סָאד ,דָאר

 ןסייאעב| תעב ,ןעוו

 זיא סע ןעוו

 וצ1606 6640. 66 60חװ}. ואוו

 ןענַאװ ןופ

 אטסזסצסז 60ח)}. ןיא סע ואוו ,ואוו ץעגרע

 ראוסמ 60ח}. 66 640.

 רצסנסצסע 4641.

 רצ116ת61זסז 6410.

 ד/16ע610 0640. 60ח}- ןיהואוו

 דש1161 2. ןפַײלש ;(טפרַאשעג) ןפרַאש

 (ןפילשעג)

 +/116151006 חי ,(רע-) רעד ,ןייטשּפרַאש

 (רעד) רעד ,ןייטשפַיילש
 יצ ;ביוא

 ,ַארַא'ס :רעסָאװ
 -לפיוו ,םעכ-רעכ-עכלעוו

 רעט-עמ

 (=כ יד ,עלַײװ
 יאמנס (םשהצ) ?. (טכַארברַאפ) ןעננערבראפ

 יא116 6סח}. ;ןסַאשעב| תעשב ,ןסייאעב} תעב

 3/1161116ש 60ח}-

 +צ01004 קזסח. 66 6001.

 ןקסז10:0108 0

 דנועדדל 51

361116 

 ןעוו

 רצ/גוזנ (-) רעד ,זירּפַאק

 דו1111151621 0641. ץענזירּפַאק

 דצגוזתפצ ((-) רעד ,זירּפַאק

 ןענייוו ,(טעּפילכעג) ןעּפילכ
 (טנייוועג)
 (טעּפילכעג) ןעּפילכ
 אתו ח-'סעד) רעד ,קישטנַאק ;(ן-) יד ,שטַײב
 (ןסימשעג) ןסַיײמש

 רא1גותומסע 2.

 דצ116 2.

 יא תֹוק 2.

 דו6 69

 י6ס קזסח. ק}/. רימ

 י/684/ 661. ףַאלש ;ךֿאווש

 ו/621:15 66}. ךעלכַאװש

 (ןע-) רעד ,גנילכַאװש ווס211ו08

 -פאלש ;(-) יד ,טײקכַאװש

 07) יד .טייק
 סָאד ,םוטכַײר ,(ן-) יד ,טײקכַײר

 ,--) סָאד ,ןסערישַא) תורישע ,(רעמיטכַײר)

 (ס-) סָאד ,ןגעמרַאפ

 ;(שידיגענ} שידיגנ ;ךַײר

 ךעלנעמרַאפ

 (םידיגנ) רעד ,דיגנ ;רעכַײר

 (םיריבג) רעד ,ריבג ;{םידיגענ-דיגָאנ)
 ןםיריווג-ריווג}
 יד ,עטתידיגנ ;עכַײר
 ןס-עטסעדיגענ} (סעטתידיגנ)

 יײסגמסמ ח.(סד) רעד ,ןּפָאװ ,(ן-) סָאד ,רעוועג
 (ןגָארטעג) ןגָארט
 דימ ;טַאמ ;טרעטַאמעגסיױא
 (--) יד ,טייקדימ

 ((-) סָאד ,רעטעוו
 (טבעוועג) ןבעוו
 (סד) רעד ,רעבעוו

 (ןעד) יד ;ַײרעבעוװ
 (ןעד) יד ,ַײרעבעוװ
 (ן-) סָאד ,בעוועג
 -ענעסַאכ) (תונותח) יד ,הנותה
 ןסענעסַאכ
 ,(רעד) סָאד ,דיילק-הנותח
 (רעד) סָאד ,דיילק-הּפוח

 (סד-) רעד ,ךָאװטימ

 ו/6220655 7.

 י/62118 ת.

 וא6211מ7 641.

 י/621/װצ זתוהת

 ו6621זגצ יאסזוהמ

 יאסהת ע.

 שסהעצ 041.

 ו/6217111655

 ר/62106 ח.

 ו/68ט6 1.

 וצ62ש6ז ח.

 סהצטוװק ת.

 דס8ט12-11111 ת.
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 י600108 ת.

 יײ600108 20/

 דא 600656084+ ת.

 606 84}. קישטניילק ,ןיילק

 יי (טעיעג) ןטעי
 1666 (-) סָאד ,זָארגדליו
 6668 (ד) יד .ךָאוװו

 660 0. (טנייוועג) ןענייוו

 דצ618/ג ע. (ןגיואוועג) ןגעוו

 6181 ח. (ן-) יד ,גָאװ

 יאסןססזחס ח. ,ןָאבַאה ךורָאב} רעד ,אבה ךורב

 (-- רעד ,ןםינָאּפ סַאלָאבַאק} םינּפ תלבק

 ןםענָאּפ לבַאקעמ} םינּפ לבקמ

 (ןעוועגד) ןייז

 יצ6100106 ע.

 76160106 06/}. טגיײלעגנַא

 יי6160עװ6 1016ז}. ןעבַאה ךערָאב) אבה ךורב

 ױצ8{61ז6 ןַײזליואוו

 יא611 4410. םנוזעג ;ליואוו ,טוג



 םערַאװ

 (טמערַאװעג) ןעמערַאוװ

 םערַאוװ רימ זיא סע

 ,טיײקמעראוו ,(--) יד ,םעראוו

 == יא
 (טנרָאװעג) ןענערָאװ

 (ןע-) יד ,גנונערַאװ
 רעד ,לצרָאוו ,(ס-) יד ,עקוועדָארב

 (ד-) סָאד ,עלעצרעוו 00
 ש= (זעוועג ,ןעוועג ןיבנ ןזעוועג ,ןעווע
 (ןגָאװצעג) ןגָאװצ ;(ןשַאוװעג) א
 וצ258 / 0016861/) 1. ךיז (ןשַאװעג) ןשאוו

 (ח. עו.) ד ,שעוו
 א 511סז6סזווהת חי (סד) יד ,ןישעוו

 ;(טדנעוושרַאפ) ןדנעוװשרַאפ

 (טלצנערטעצ) ןעלצנערט

 (ן-) יד ,שינעטסיוו

 (ךעד) סָאד ,לרעגייז ;(זד) יד ,ךַאוו
 ןבעג גנוטכַא ,(טיהעג) ןטיה

 (ןבעגעג גנוטכַא)

 (ס-) רעד ,רעטיה

 (ס-) רעד ,רעכאמרענייז

 (ס-) רעד ,רעטכעוו

 (ן-) סָאד ,רעסַאװ

 (טרעסַאווַאב) ןרעסַאװַאב

 וטגזנמ 0661.

 ראגזזה ע.

 1 הנה יאגתזו

 וצהזדהוו ע-

 ו/גזז 2.

 יאהזוותש ת.

 וו2ת{ חי

 ו/45/0 2.

 ו/45/8 ת.

 ו/2516 ע. - עצ

 וו251612400 עת.

 ו/210ה עי.

 8100 ע.

 ו41616ח 2.

 וצ2101101216ז

 ו/216תזוגו עת

 1/216ח ת.

 ו/216ח 2.

 וו2/סז+ 6641. קידרעסַאװ

 וות1סז 621:16/ ח. (סד) רעד ירעכע יא

 ו6216:4211 (ן-) רעד ,לַאּפרעסַאװ

 יו 4161-11611!ס1 ,ענעוװַאק ,(ן-) רעד ,זוברַא

 (ס-) יד
 ו/86 . (סד) יד ,עילַאוװכ

 אהא תי (--) רעד ,סקַאװ

 ײהצ ח+ (םינפוא) רעד ,ןפוא ,(ן-) רעד ,געוו

 ;(גנעג) רעד ,גנַאג ;ןםינַאפיוא-ןפיוא|

 (ן-) יד
 -סנבעל) רעד ,ןפוא-סנבע

 (ס-) רעד ,רענייטש-סנבעל ;(םינפוא

 (ן-) רעד ,געווסיוא

 ,טרַא

 ײּהצ 01{ 6

 אּהִצ 001
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 8116 (סד) יד ,עילּפַאוװו

 ,(םיסיידנוק) רעד ,{סעדנוק} סדנוק
 (ס-) רעד ,רעלציוו

 ײ88 ט.רעד טימ ,קע ןמימ (טיירדעג) ןעיירד
 גנוצ
 (ציימ) יד ,תוריכש :;(ןע-) רעד ,ןיול

 י628 ת.

 6286 ח.

 (ן-) סָאד ,סטלָאצעג ןה ב)

 אהשסװ ח+ ,רופ ;(ס- ;רענעגעוו) רעד ,ןגָאו

 00) יה
 וצ211 2. ןגָאלק ,(טרעמָאיעג) ןרעמָאי

 (טגָאלקעג)
 אבו "=.  (ן-) יד ,גָאלק ,(ן") רעד ,רעמָאי
 3+84151 תי (סד) יד ,עילַאט

 6211 2. (טרַאװעג) ןטרַאוו

 (ס-) רעד .רענלעק

 (סד) יד ,ןירענלעק
 -פיוא) ןכַאוװפיוא ;(טקעוועג) ןקעוו
 (טכַאװעג
 יא818 ח.(ן-) רעד ,ריצַאּפש ;(גנעג) רעד ,גנַאג

 2116 ח.

 ו/2110655 ת.

 וו2486 2.

 יא214 2. ןריצַאּפש ;(ןעגנַאגעג ןיב) ןייג

 טו

 וצ811/ ת. (טנעוו) יד ,טנַאװ
 ד+8110ו+ 2. ,ךיז (טלקַײקעג) ןעלקַײק

 ךיז (טרעגלַאװעג) ןרעג
 (סינ-) יד ,סונ ענעשלעוו

 (דרעפ-םי) סָאד הע
 ((-) רעד ,ץלַאו

 (טרעדנַאװעג) ןרעדנאזו

 (ס-) רעד ,רערעדנַאװ

 ;((-) יד ,שינעפרעדַאב
 (05) יד
 ןקיטיונ ,(טפרַאדַאב) ןפרַאדַאב

 (טלָאװעג) ןלעוו ; ךיז (קיטיונעג)

 ר-ענעס-ןסאלעגסיוא
 אה ,ןס- ,עמָאכלימ} (תומחלמ) יד ,המחלמ
 (-- רעד ,גירק
 : ןעד) יד ,קנַארש ,יד ,קנַאש

 (סד) יד ,ץפַאשי

 חת!תט! חי

 וצה!זוג5 2.

 י68112 ת.
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 ו/80606ע6ח ת.

 ו/8ת! ת. ,טיונ

 68! ע.

 יצ2תוסת 66}.

 וצ8710026 ת.



 ט16 יטט18
 עט יי...( עטס( 22{? {?,(ף{!{;{{;;; יי: .........-------

 +0081 6005 ת. ק}. יד ,רעדנעבמיטש

 יט ,ןסעלױק-לָאק} (תולוק) סָאד ,לוק

 (ןע-) יד ,םיטש ,(סד) יד ,עמיטש

 צ0:4 ח. (ן-) רעד ,זיולב ,(--) יד ,טײקטסוּפ

 +014 6040/- טסוּפ ,קידייל

 ן אס (ע-) רעד ,ןַאקלואוו
 צס|וגמנס (רעדנעב ,דנעב) רעד ,דנאב
 שהןוגתזזֹווצ 640. קיליוויירפ ,קיליוונרעג

 טס!טװ!הזצ 66. קיליווַײרּפ

 צסןטמז66+ ח- -יוויירפ ,(ן-) רעד ,ריטנולָאוװו

 (עקיליווַײרפ) רעד ,רעקיל

 0111 2. (ןכָארבעג) ןכערב

 3016 1. (ןע-) יד ,גנומיטשּפָא

 צ016 ע.(טמיטשעג) ןעמיטש ,(טלייוועג) ןלייו

 +0661 חי (-) רעד עט

 ץס661-5184װ זו !ס" ,עדוקענ} (תודוקנ) יד ,הדוקנ

{ -= -- 46 160 

 תֹודּוקנ

 (רעװַאכ) רבַח ַא -- {ךעסַאּפנ חּתַּפ -

 (םעלָאכ) םֹולָח .ָא --|ץעמָאקנ ץמק ז

 (עווציס) הוצִמ י -- וקיהיכו קירזח .

 (רעטסע) רָּתְסֶא ע - (לנעס} לוגס +

 (רע רייכ) רדֲח יי -- (יירייצ) יריצ ''

 (עריוט) הרוּת ו -- {םעלײכ} םלוה '

 צסײא ח. ןםירָאדענ-רעדיײנ) (םירדנ) רעד ,רדנ
 ץסוא 6. ןרעדיינ)) רדנ ַא ןבעג

 טסץ885 ח.+ ,ץזיײרטסול :;(סד) יד ,ץעזַײר-םי
 (סי) יד
 ץט182+ 041. ןיימעג ,ראנלואוו

 ץג6 תו. (ן-) רעד ,קָאטשנַײוװו

 ץ100688ת 2. (--) רעד ,קיסע

 ץגמסצ2ש0 2. -טױעגנַײװ) רעד ,ןטרָאגנַײוװ

 (ס- ;רענ

 +10126 9. -ךַאפ ,(טכעוושרַאפ) ןכעוושרַאפ
 זיא) ןַײז ןרעוויױא} רבוע ;(טצעלרַאפ) ןצעל

 (ןעוועג רבוע
 ש10121101 ת ,(ןע-) יד ,גנוכעוושרַאפ

 (תוריבע) יד ,הריבע ;-(ןעד) יד ,גנוצעלרַאפ

 ןס- ,עריײװַא|
 +1016206 2. ((-) יד ,טַאט-טלַאװעג

 א:01601 40)  םַאוטלַאװעג ,קיציה ,קיטפעה

 צנסןזװ . (ןעד) רעד ,ןילָאוװ ,(ןעד) רעד ,לדיפ
 ט1ס1:תנ5ז ח. ,טסינילָאיוװ ,(ס-) רעד ,רעלדיפ

 (-) רעד
 גוטס ח+ ,(ן-) יד ,טרעוו ,ןד) יד ,טנגומ

 ןסעדימ} צ"מ יד ,תודימ עטוג
 צ1:100511צ+ 27. יד ,ֿטעטיזָאוטריװ

 ץ11050 עי (ן-) רעד .,זָאוטריװ

 ץוזזוגסט5 46/}. קידתועינצ ,טפַאהטנגוט

 ןקידסעינצ)
 1154 2. (סד) יד ,ץזיוו

 +15122111+ (--) יד ,טײקרַאבעז

 4151216 661. רַאבץז

 צג5גסא חי. ;(ןעד) יד ,גנואעז ,(סד) יד ,ץעיזיוו

 ןעיר} (--) יד ,היאר

 3156 חי (ן-) רעד ,טיזיוו ,(ן-) רעד ,ךוזַאב
 4151 2. (טכוזַאב) ןכוזַאב

 צ150ז ת. (סעד) רעד ,קישַאד

 צ15021 6601. לעוזיוו

 1121 6641. ןומ ססװע1 -םנבץל
 צוּבוווַצ ח. יד ,טעטילַאטיוו ,טפַארקסנבעל

 +1314 6601. קידעבעל

 (ן-) רעד ,רַאלובַאקָאוו +00622012ש+ ת.
 0021! 064. קיכליה ,קימיטש



 ע616613 6441. ר- ,ענעט- ,ןטעמַאס

 א ; קידריוונרע
 ,6062216 2 ןמכַא ךיוה ,(טרערַאפ) ןרערַאפ
 ַײשּפָא (טַאהעג) ןבָאה ;(טכַאעגד)
 תארי ,(--) רעד ,ַײשּפָא
 ,גנורערַאפ ;ןדעװָאקַאה סַאריי| רעד ,דובּכה

 יש "קה
 צ60864ת66 ח.ןס- עמָאקענ} (תומקנ) יד ,המקנ

 לסמזטצ6 ?."יזיר ,(טלעטשעגנַײא) ןלעטשנַײא

 (טריקיזיר) ןריק

 (-כ יד ,סונעוו
 ((-) רעד ,ברעוו
 עלדנימ ;לַאברעוװ
 רעד ,קסּפ ;(-) רעד ,לייטרוא

 !םיקָאסּפ-קַאסּפ| (םיקסּפ)
 קיטַײזליפ
 ;(ן-) רעד ,זרעפ
 (םיקוסּפ) רעד ,קוסּפ

 צ6116:4816 6641.

 ט6116:211010

 / סתוג5 2.

 טסעע ת.

 ט69821 664}-

 טסע60101 ת.

.641 61821116+ 

 ע6956 1.

 ט6+56 /ס} 106 281816)

 (םיקוסּפ-קעסָאּפ}
 טס6ע5100 ת. (ס-) יד ,עיסרעוו

 ט6ע11621 4641. לַאקיטרעװ

 עמַאס :רעייז
 (ךעד) סָאד ,לטסעוו ,(ןד) יד ,טסעוו

 :(ן-) יד ,שינעבַײלברעביא

 (ן-) רעד ,רוּפש
 יד ,הביבס ;(ן-) יד ,טנגעג
 ןס- ,עוויווס} (תוביבס)
 -ןברָאק} (תונברק) רעד ,ןברק

 ץסזִצ 6641.

 ע651 ת.

 ט6851186

+1010117 2. 

 +1011תג ת.

 ןסענָאברָאק
 ט101סױצ . רעד ,ןוחצינ ,(ן-) רעד ,גיז

 ןסעניוכצינ-ןכָאצינ} (תונוחצינ)
 צגס6 ח. (ן-) רעד ,קילב ;(ן-) יד ,טכיזסיוא

 צ1סש 2. ןטכַארטַאב ,(טקוקַאב) ןקוקַאב

 (טכַארטַאב)

 ץג8םס+ ח. ;ןסעכיוק-ךעיוק|} (תוחוּכ) רעד ,הוּכ

 (ןטפערק) יד ,טּפַארק
 קראטש ,קיטפערק
 (רעפרעד) סָאד ,ףרָאד

 ל18סזסט5 061.

 +1114826 ת.
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 2020 6641. ַײרּפ ; קידיײיל

 (סד) יד ,עיצַאקַאוװ

 ,(טריניסקַאװ) ןרייניסקַאו

 ןקָאּפ (טלעטשעג) ןלעטשי
 (ןע-ד) רעד .,ןיסקַאוו

 ךיז (טלקַאװעג) ןעלקַאוװ

 (ס-) רעד ,רעּפעלש

 רַאלקמוא .;רעכיזמוא

 םעדליבעגנַײא :קיטשינ
 טשינמוא ,טסיזמוא

 +402110ו 2.

 ש8606610216 2.

 +26060106 ת.

 צ80111246 2.

 ץ+28ז201 2.

 צ8806 64}-

 ץ2ומ 4641.

 וו צגנת 441.

 ט8110 661. קיטליג

 +81156 2. ,ןַאדָאמעשט ;(סעד) יד ,זילַאװ

 (סע-) רעד
 +21166 (ן-) רעד ,לָאט

 ץ216 20. (0- יד ,טרעוו

 ץ2106 2. (טצַאשעג) ןצַאש

 +81112216 64}- רעַײט ;לופט עו

 ץ211021 2. ((-) רעד ,לַאדנַאוװ

 ץ211021ו5 (--) רעד ,םזילַאדנַאוװ

 (ז-) רעד ,דרַאגנַאװַא
 (ן-) רעד ,ףמַאד ,(סד) יד ,ערַאּפ

 ,ענעד- ,ןדיישרַאפ ,ןדישרַאפ
 קיטרַאנדיײשרַאפ ;רד

 (ן-) יד ,רוטילַאּפ
 ןריקַאל ,(טרוטילָאּפ) ןרוטילָאּפ
 (טריקַאל)

 (סי) יד ,ץזַאװ
 ((-) רעד ,ליווװעדָאװ

 ((-) רעד ,טנַאידעמַאק
 (--) סָאד ,שיילפבלַאק
 סנירג ,(--) סָאד ,גרַאוװנירג

 ץ2ת8214) 2

 ץ8קסז

 ץ2נ1005 061.

 צ211115// ע-

 ץ8101508 2.

 ץ256 21.

 ט811606191116 עת.

 צ201066111/20 0.

.71 681 

 +5(68614816) חי. ,

 (7) סָאד
 עי 0-) רעד ,רעיילש
 51 5. ןליה ;(טרעיילשרַאפ) ןרעיילשרַאּפ
 (טליהעג)
 ץס1ת 20. (ד) רעד ,רעדָא

 ץ61661 חי (-- רעד ,טעמַאס



 111161י

 1156 2. ,(טצונַאב) ןצונַאב ,(טצונעג) ןצונ

 (טדנעוועגנָא) ןדנעוװנָא
 ךעלצונ ,קיצונ
 (--) יד ,טייקכעלצונ

 - ןפרָאװעגסױרַא ,זָאלצו

1561 11 44{- 

1156111111655 21. 

11561658 661. 

 ר-,ענעפ - יודיית
 1181121 46/}. ךעלטנייוועג ,ךעלנייוועג

 (סע-) רעד ,קינטנעצָארּפ טפטזסז ת.

 .2 160511 ןםילייק-עלייק} (םילּכ) יד ,ילּכ

 ט111:1ו+ עח. ןצונ :(--) יד ,טייקכעלצונ

 (--) רעד
 11121126 2. ןצונסיוא :;(טצונַאב) ןצונַאב

 (טצונעגסיוא)
 טסרעסיוא ,טסכעה
 ץנַאג :טסרעסיוא
 קט טו ןעגנערבסיורַא
 (טקירדעגסיוא) ןקירדסיוא

 וג/111051 64/}.

 1ג116ז 6601.

 6{111ז 2.

 טןננינפ1 5

 טקאמש ח+ ,טנוב ,(ן-) רעד ,דנַאטשּפיוא

 ((-) רעד
 ,םערַאיל ;(סד) יד ,עכָאטַאמוס
 (ןע-) יד ,גנורעדורפיוא ;(סד) רעד
 טַײז עטשרעביוא

 רעױּפַאק
 -ע"ןעמוקעגפיו
 ;(טרעקעגרעביא) ןרעקרעביא
 ; (ןפרָאװעגמוא) ןפרַאוװמוא
 (טיירד

 (--) רעד ,גנַארד
 (ןענַאטשעגוצ ןיב) ןייטשוצ
 (--) רעד ,גנַארד
 ךעלגנירד ;קידנעגניהד

 טװעע02/ /-

 וגע51406 21.

 טק5106 סאו 0601.

 וג51291 עת. 66 06}.

 טעפ6{ 2.

 -עצ) ןעיירדע

 טע86 21.

.2 1286 

 וגז8600ס}

 וגת860/ 041.

 ט;וחפ ח. יד ,ןירוא ,יד ,ןענָאטשַאה| הנּתשה
 ונ5 קזסח. זדנוא

 (ןצונ) רעד ,ןצונ ,(--) רעד ,ץונ 1156 עי



 ומ!8וזה!ט/ 6641. יירטענמוא

 וגמ{01110216 061. ;|קידערָאצ| ןקידהרצ

 ךעלקילגמוא

 וגו( 11606013 0607. - ךעלטנַײרּפמוא

 טוו!גתמץִצ 0601. ךעלקילגנמוא

 ומל{סזינו ע. (ס- ,ןעד-) יד ,םרָאפינוא

 וגווו(סזנוו 44. ךעלטַײהניײא

 עלדנעטשרַאפמוא

 רעד ,ןייארַאפ ;(סד) יד ,ןָאינוי

 ((-) רעד ,דנַאברַאפ ;(ןעד)

 -רַאפ ;(טקינייארַאפ, ןקינייארַאפ

 (ןדנוברַאפ) ןדניב

 קיצנייא
 (--) יד ,טייקינייא

 ((-) רעד ,טעטיסרעווינוא

 טכערעגמוא

 טמאתסײמ 60/.טנַאקַאבמוא ,טסואווַאבמוא

 ךעלצעזעגמוא

 וגמ111611181016 6601.

 ןגתנסוו חי

 ו1ת116 2.

 וגװו6ןו16 64/}-

 וגתווצ עי

 וומנצ61511+

 טוווט5/ 6601.

 טוװ!2יא{ 1! 06/}.

 1655 60װ1. ןדַײס

 וג1110618 ע. (ןסָאלשעגפיוא) ןסילשפיוא

 ונוומ2ת!טז21 06}- ךעלריטַאנמוא

 וגוועג011666 6001. טקרעמַאבמוא

 טמץ16252װ01 641. םענעגנַאמוא

 טגווז6511210660 041. רקפה ,טמיוצעגמוא

 |רעקפעהַו

 ןג11651116166 601. -םוא ,טצענערגַאבמוא

 טקנערשַאב

 ו1װ116 ע. (ןדנובעגפיוא) ןדניבפיוא

 וגו11! קזסק. 66 60װ1}. ןיב

 וגמט5ו12/ 46//- -מםוא ,ךעלנייוועגרעסיוא

 ךעלנייוועג

 טק קזפקי ףױרַא
 טעצוופותמה (--) יד ,גנואיצרעד

 טקסמ קזסק. ףיוא

 טקמסז 04. טשרעביוא

 וגקקסז-זח051 66. -ץמַאס :טשרעביוא

 טשרעביוא
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 ;((-) יד ,טייקכעלסעה

 (0/) יד .טייק
 ןסעימ} סואימ :ךעלסעה

 ט8110655 ח. יסואימ

 וג813 0641.

 ונ11102416 060}. טצעל

 טו;עג2וס1+ 06). ןףָאס} ףוס םוצ ,טצעלדוצ
 ט|וותוה!טזו ח- םוטאמיטלוא

 וגנה6114;1 ת. (סד) רעד ,םעריש

 ןָא ,טינ ,-מוא

 קימימשנייא

 (טלּפענקעגּפָא ןעלּפענקּפָא

 מס16 ח- (ס") רעד ,רעטעפ ,(ס-) רעד ,לקנַא

 װ- קזס}-

 ונווגתוזגסוג5 06}.

 טתקו1110סמװ 2.

 ונמס01110:12216 0601. םעווקאבמוא

 וג600101110021 0601. טננידַאבמוא

 טמס0װפסוסט5 007. -ַאבמוא ;} זָאלטסואווַאב

 קיניזטסואוו

 וט16036ש 2. (טקעדעגפיוא) ןקעדפיוא

 ט0406+ קזסק- רעטנוא

 טו106ז8זסט100 ת. (--) יד ,דרערעטנוא

 טמ606זשץסומ0-- (ות ססזא שידרערעטנוא

 ןקסזוװ0) 061.

 -עגרעטנוא) ןבָארגרעטנוא ןגו606:111106 2
 -עגרעטנוא) ןעווענימרעטנוא ,(ןבָארג
 (טעווענימ

 מ461162/װ קזסק- רעטנוא

 וג11061621/11 269 ןטנוא
 ונ06161514010 ע. ,(ןענַאטשרַאפ) ןייטשרַאפ

 (ןפירגַאב) ןפיירגַאב

 ,(--) רעד ,דנַאטשרַאפ
 (ן-) יד ,שינעדנעטשרַאפ
 קידנעטשרַאפ
 יא עט ר תנא
 ךיז (ןעמונעגרעטנוא) ןעמענרעטנוא ,(ןעמונ
 ,(== רעד ,רעבערגאב

 ןםינָארבַאק ,ןערבַאק} (םיד) רעד ,ןרבק
 (ןעד) יד ,גנומענרעטנוא
 ירעטנוא :(--) יד שעוו
 יד ,שעוו
 (ןָאטעגסיוא) ןָאטסױא
 -רעדמוא ,טכירעגמוא

 טרַאוװ

 וג64067:512001װ08 קח.

 וג1061512110106 060}.

 ו10416:12286 2.

 6611210ח

 וגו606ש121:/װ8 2.

 ןגוו06ע0962/ 2.

112610688 2. 

 טמסצק661604 06.



 {ץ1ת1

 {טזווסת ת. (ס- ( רעד ,רעקָאט א

 4016 ח+ .ךליש ;(סד) יד ,עכַאּפערעשט

 (0*) רעד ,טערק

 ןא611!װ 06/- רק ,ע- ,טפלעווצ

 ןא6111 //זחס1/00) ח+ (ךע-) סָאד ,לטפלעווצ

 ןוצס156 6641. ףלעווצ

 13/6211161װ 66}. ר- ,ע- ,טסקיצנַאוװצ

 1196111161ה //7001:00) ח. ,לטסקיצנַאװצ

 (ךעד) סָאד

 ןפאסמוצ 641. קיצנַאװצ

 608 ת. (ךעד) סָאד ,לנַײוװצ ;(ן-) יד ,גַײוװצ

 115111881 ת. ((-) רעד ,טכַאנרַאפ

 ןואגג (ס-) רעד ,גניליווצ

 06:8416 ?. ןעלצנילב ;(טצנַאלגעג) ןצנַאלג

 (טנַײשעג) ןענַײש ;(טלצנילבעג)
 196181 2. -עג) ןטכעלפ ; (טיירדעג) ןעיירד

 ךיז (טלגנעלשעג) ןעלגנעלש ; ; (ןטכָאלפ

 ןיאס 4641. ייווצ

 1/01206664 6060. ןקידמענעּפיײװצ)} קידמינּפײװוצ

 13װ010160 641. קיכַאפייוװצ

 {וײס 5 6

 19/0168866 061. קיסיפייווצ

 1300-514066 6641. ומה ווצ

 2 (0") רעד ,ּפיט
 וצעס (קזווווחפ) חי (-- רעד ,ץַאז

 (ס-) רעד ,רעצעז 126-5611ס07 תי
 1צקסוצז10סת חי (ןעד) יד ,ןישַאמבַײײרש

 1+216241 641. שיּפיט

 1צ01010 {666ע ת. (--) רעד ,סופיט

 וצלמתט5 עי (--) רעד ,סופיט

 ןצ21101621 4641. שינַאריט

 ןקהממצ ת. (ן-) יד ,טיײקשינַאריט

 ןצז8תו ם. (ןע-) רעד ,ןַאריט

 {ני1
 == יי 2: א ר יי

 {ז151 ע. ןעי ורט ,(טיורטעג) ןעיורטעג

 (טיורטעג)

 זיק (טוואורּפעג) ןוואורּפ
 ןזִצ סנג /6101268) (ןטסָאמעגנָא) ןטסעמנָא

 152ת ת. (-) רעד ,רַאצ

 152:15/ 064}. שירַאצ

 גטפײח= (ךע-) סָאד ,לרער ,(-) יד ,רער
 1046568+ ח+ (--) רעד ,גָאטסניד ,קיטסניד

 (--) רעד ,דומיל-רכש

 ןדעמיל-רַאכס}

 ןוגמווג1/ ם- -עלָאהעב) (תולהב) יד ,הלהב

 ,למוט ;(--) רעד ,םַארַארַאט ;|{ןסעלָאהעב

 ,ןשַאַאר} שער :(--) רעד ,םערַאיל ;(--) רעד
 (--) רעד
 ןוגנגט|זוס0ט5 06)} ;קידמערַאיל עא ט

 ןקישַאר} קיׂשער
 גת= ח. יד ,ץידָאלעמ ;(ן-) רעד 8

 ןםינוגינ-ןגינ} (םינוגינ) רעד ,ןוגינ ;(סד)

 ןוג161סת //66) ח

 ן{וטננוס} חי (ןד) 1 ,לענוט

 א (-) רעד ,קרעט
 "'וגתאסצ ת. (--) יד ,ייקרעט
 {וג1:6 21. (סעד) רעד ,קידניא

 ןוגעא6} }סז0. (ס-) יד ,עקשטידניא

 '1ג:16151 ח. /18ח8-.} שיקרעט

 'ךג::15װ 661. שיקרעט
 עגזמ 2. 'ץג) ןרעק ; ךיז (טיירדעג) ןעיירד

 ךיז (טדנעוועג) ןדנעוו ;ךיז (טרעק

 ןטזמ םזסטמס0 ?. (טיירדעגמוא) ןעיירדמוא

 :ךיז (טעוועריקרַאפ) ןעוועריקרַאפ ;ךיז
 ןטתמ ּה"לּבִצ ע. עשיר ןעוועריקרַאֿפ

 ךיז (טיירדעגקעװַא) ןעײרדקעװַא
 ---טעמ 0ױ+6ע 2. -עגרעביא) ןעיירדרעביא

 (טרעקעגרעביא) ןרעקרעביא ,(טיירד
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 33,534: יי... שש...

 ןע66 20. (רעמייב) רעד ,םיוב

 1624 2. (ןטָארטעג) ןטערט

 ןזס850:6 ח+ -רעציוא} (תורצוא) רעד ,רצוא

 (-כ) רעד ,ץַאש ;ןסערציוא
 1681 ע. -נופ ;(טלדנַאהַאב) ןעלדנַאהַאב

 -קַארט) ןריטקַארט ;(טעוועדנופעג) ןעוועד
 (טריט
 116211נ16111 = (ןעד) יד ,גנולדנַאהַאב

 ןזס81צ חי (ן-) רעד ,ךַאמּפָא

 ןזיסמ216 ע. (טרעטיצעג) ןרעטיצ

 ןזסנג21148 4641. קידרעטיצ

 1021 חז+ .טעּפשימ| (םיטּפשמ) רעד ,טּפשמ

 יד ,ץעבָארּפ ;(ן-) רעד ,סעצָארּפ ;םיטָאּפשימ
 ((-) רעד ,וואורּפ ; (סד)
 11140816 חי ((-) רעד ,קעַײרד

 ןז16 -טעווייש| (םיטבש) רעד ,טבש

 (ןע-) רעד ,םַאטש ;{םיטָאװש
 ןע'גןוג:1 ((-) רעד ,לאנובירט

 ןוטטתס עח. (ס-) יד ,ענובירט

 4658 ח+  ;(ן") רעד ,םוקָאפ ;(ןד) יד ,ץנוק

 ;(ךע-) סָאד ,לקיטש ;(ךעד) סָאד ,לקיטשצנוק
 (ךעד) סָאד ,לציּפש
 ןצוסאזע ח. -ץכַאמ-ןצנוק ;(ן-) רעד ,םוקָאפ

 00ע2) יח .טר
 ןז1סאצ 461. קיציּפש ;קיצנוק

 1/16615 פ(ןענורעג) ןעניר ,(טעּפַאקעג) ןעּפַאק
 1:186 ח. ,ליּפשרעדניק ;(ן-) יד ,טייקיניילק
 (סד) יד ,עטכָאמש ;(ן-) סָאד

 ןזנוגנהק)ג ,ןוחצינ ,(ן-) רעד ,ףמואירט

 ןסעניוכצינ-ןכָאצינ} (תונוחצנ) רעד
 ןז?טגנמץק'ה 2. (טריפמואירט) ןריפמואירט

 ןעס156ע5 ח. ק/. יד ,ןזיוה

 0210 חי (סד) רעד ,קיפָארט

 ןסק1621 461. שיּפָארט

 ןזסט216 ח. -ּפָאק ;ןס- ,ערָאצ| (תורצ) יד ,הרצ

 (ן-) יד-סָאד ,שינעיירד
 וטסטנ16 +. ןקיאורמואַאב ,(טגָאלּפעג) ןגָאלּפ
 -סעלַאב ,(טימַאב) ןעימַאב ,(טקיאורמואַאב)
 (טקיטסעלַאב) ןקיט
 ןזסט8ה תי --) יד ,עטירָאק

 וזוג 4}. ,ןקידסעמע ,סעמע} קידתמא ,תמא
 ַײרט ,ַײרטעג ;רָאװ ;קיטכיר

 ןזתטו} 646. תמאב ;ןקידסעמע) קידתמא

 רָאװ ;ןסעמעעבנ)

 ןצטוהװ ח+ יד ,רָאוו ;(ן-) רעד ,ןסעמעו תמא

 (=כ) יד ,טייקיטכיר ;(ן-) יד ,טײהרָאוװ ,(-)
 ןזוטנגקס{ חי (ן-) רעד ,טייּפמָארט

 2206 ח+- רעד ,רהסמ ,(--) רעד ,לדנַאה

 יד ,הכאלמ ;ןםירָאכסימ-רעכסימ} (םירחסמ)
 (ן-) סָאד ,ךַאפ ,ןס- ,עכָאלעמ} (תוכאלמ)

 1466 2. (טלדנַאהעג) ןעלדנַאה
 1ז:61111001 4 (סד) יד ,עיצידַארט

 11461110281 04}- לענָאיצידַארט
 11:8406 חי (-- רעד ,רעקרַאפ

 {2860צ ת0. (סד) יד ,עידעגַארט

 {:2816 6601. שינַארט

 ןע8ומ /76:006 60ז8) ח- ,ןַאב ,(ן-) רעד ,גוצ

 0עק) יד
 ןזהנו /6655) (סעד) יד ,ּפעלש

 וז8ומ ע.,(טנרעלעג) ןענרעל ,(טביאעג) ןביא

 (טרינערט) ןרינערט
 1,210 חי (ס-) רעד ,רעטעררַאפ

 ןזגמתוגוק עי (ס-) רעד ,רעּפעלש

 וזפמועפ  ןטערטעצ ,(ןטָארטעג) ןטערט
 (ןטָארטעצ)

 ו:825166 2. ,(טצעזעגרעבירַא) ןצעזרעבירַא

 (טרירעפסנַארט) ןרירעּפסנַארט
 ןז8תפח8טנ2ווסת ח. (ןעד) יד ,גנולדנַאװרַאפ

 ןצהתפח8טז6ס ש. (טלדנַאװרַאפ) ןעלדנַאװרַאפ

 ןזתמפ!{סזנמ ע. -רָאפסנַארט) ןרימרָאפסנַארט

 (טלדנַאװרַאפ) ןעלדנַאװרַאפ ,(טרימ
 ןז8מ5!סזצמבוסמ חי יד ,ץיצַאמרָאפסנַארט

 (ןע-) יד ,גנולדנַאוורַאפ ,(סד)

 (תוריבע) יד ,הריבע
 ןס- ,עריײװַא)
 11:42151110װ חי. (ןע-) רעד ,גנַאנרעביא

 120151416 ע. (טצעזעגרעביא) ןצעזרעביא

 (ןעד) יד ,גנוצעזרעביא

 (ס-) רעד ,רעצעזרעביא

 ןזיגתמ5נו11 ע. (טקישעגרעביא) ןקישרעביא

 1ז411581:6851011 ת.

11:2115121100 

 1120151210 חי

 ןזגפץ)816011 04/}- קיטכיזכרוד

 ןזתופק12מ! עי -עגרעביא) ןצנַאלּפרעביא

 (טצנַאלפ

 ן:8תפעסזו ע. -רָאּפסנַארט) ןריטרָאּפסנַארט

 (טריפעגרעבירַא) ןריפרעבירַא ,(טריט

 ן45קס21 חי (ן-) רעד ,טרָאּפסנַארט

 ןזגמפמסז121100 חי ,ץיצַאטרָאּפסנַארט

 (ה=) יד
 ןיהק חי (ס-) יד ,עקטסַאּפ

 1454 מח. (ן") סָאד ,טסימ ,(--) רעד ,לַאּפּפָא
 ן98661 9. (טזַײרעג) ןזַײר ;(ןרָאפעג ןיב) ןרָאפ

 ןע8צ61 תי (סד) יד ,ץזַײר

 ןע2צ616 ת. (עדנזַײר) רעד ,רעדנזַײר

 ןתּהִצ ח. (-) יד ,ץַאט
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 1016816 ?. ןְדְלוד ,(טרירעלָאט) ןרירעלָאט

 (טדלודעג)

 !סצמע ח.ןםירָאװק-רעווייק} (םירבק) רעד ,רבק

 (תובצמ) יד ,הבצמ

 ןס- ,עוויײצַאמ}

 1011621 (ס-) רעד ,רעטָאק

 1ס11101י0י+ 067. סנגרָאמ וצ ;ןגרָאמ

 (ןע-) רעד ,ןָאט
 (רענעט) רעד ,ןָאט
 {סװ8ט6 ת. (ןעד) יד ,גנוצ

 {סס 6604 וצ :ךיוא

 וס0} ח .גייצקרעוו ,(גַײצעג) סָאד ,גייצעג

 -עלייק| (םילּכ) יד ,ילּכ ;(גַײצקרעװ) סָאד

1011151006 

 {סת /10618/1) תם.

 1006 /1001:816) י

 ןםילייק

 1001װ עץ. (רענייצ ,ןייצ) רעד ,ןָאצ

 10011140116 ((-) רעד ,קיטייוונָאצ

 וססווגטיט5ג ח. ,למשרעבנייצ ,לטשרעבנָאצ

 (ךעד) סָאד

 1ס010גק'ס1 (ךעד) סָאד ,לצלעהנָאצ

 וסק ײ. ,ןָאנבױא ;(סד) יד ,עפוטש עטסכעה
 0*) רעד ,ץיּפש .(=) רעד
 וסע /אקזװמ:װש !סק) װ. (ךעד) סָאד ,לדיירד

 וסק 6641. ר- ,ע- ,טשרעביוא

 1016 עי 0 ) יד ,עמעט

 1סקפע-{טזצצ 64. רעױּפַאק

 'ז0ע211 ת. (--) יד ,ןעריוט} הרוּת

 (566 1164 הרוּת)

 10ז611 עי ,ץַאקרוטש .,(ןעד) רעד ,לקַאפ

 (-) רעד
 10110156 ת. -ךליש ,(סד) יד ,עכַאּפערעשט

 (ן-) רעד ,טערּק

 ןסזוט:6 ?. ןעשטומ ;(טרעטַאמעג) ןרעטַאמ

 (טקינַײּפעג) ןקינַײּפ ,(טעשטומעיי

 וס55 9. ןרעהַא ןוא ןיהַא) (ןפרָאװעג) ןפרַאוו

 (טרעדַײלשעג) ןרעדיילש
 1058 2011 2. ךיז (ןפרָאװעג) ןפרַאוו

 ו0ט+ ?. ,(טרירעג) ןריר ,(טרירעגנָא) ןרירנַא

 יעשט ;(טּפַאטעג) ןּפַאט ,(טּפַאטַאב) אלא

 (טעּפעשטעג) ןע

 {0611 ע- --) רעד ,ריר

 1011611108 661. קידנריר

 101661 + (רעד) סָאד ,ךעטנַאה

 {ס1וסז ת. (ס-) רעד ,םערוט

 ןסת חי (ךעד) סָאד ,לטעטש

 וסצ ח. ,לכליּפש ,(גַײצליּפש) סָאד ,גַײצליּפש

 (ךעלעכליּפש) סָאד

 1266 חי. (ןד) רעד ,ךוּפש ;(סד) רעד ,ןכייצ

 1168-10648 (--) רעד ,קַאטיקיט

 0601055 ח. ק/. ןס-ערוסב} (תורושב) יד ,הרושכ

 063 641. טענ ;טמיורעגפיוא

 ט06+ ?. ,(טכַאמעג) ןכַאמ ,(טמַארעג) ןעמַאר

 טענ

 180 (ס-) רעד ,רעגיט

 116 ע. (ןדנובעג) ןדניב

 06 ח- ;(ן-) רעד ,טַאװַארק ;(ן-) רעד ,ףיילש
 (ן-) רעד ,סּפינש
 1816 661. גנע

 ט8מומ +. ןעיצרַאפ ,(ןגוצעגנַײא) ןעיצנַײא
 (ןגיוצרַאפ)
 118111:1658 (--) יד ,טפַאשננע

 1116 /מט1ס/ 1161 (סד) יד ,עילכַאק

 1211 (טרעקַאעג) ןרעקַא
 111 קזסק- זיב

 {1116 ת/. (0-) יד ,טַײצ

 1101613 6641. קיטמַײצ

 ן11018 0601. קידוועקערש

 טתמ ת. (--) סָאד ,ןיצ

 ןומ 14 ר"ענעכ-ןכעלב
 ןגננע11ז (ס-) רעד ,רעכעלב
 111:16 2 (טלבמיצעג) ןעלבמיצ
 טק חי (ן-) רעד ,ץיּפש

 065 5 ןסערעד ,(ןרָאװעג ןיב) ןרעוװ דימ

 (ןסערעד)
 1160 6601. דימ ;טַאמ

 116006855 (==) יד ,טייקדימ

 ר" ,ענעס- ,ןפערעד .041 111650106

 ייד נפמסמ ןט'סש" ןווָאבעשיט} באב העשּת

 (806 110. באב העשּת) (-- רעד
 'ןופמזסו עו. (--) רעד ,ןערשיט|} ירשּת

 (566 114. ירשּת)

 1116 ןע-) רעד ,לטיט
 006 2286 ח.-רעש) סָאד ,טַאלב-ןרַאשו רעש

 (רעטעלב
 10 קזסק. ייב ,ףיוא .ןייק ,ןיא , ןנ

 10026060 חי (--) רעד ,קַאבַאט

 10023 664. מנַײה

 10025צ'5 /06105, קחקשז} קיטנַײה

 1086106ע 6644. ןעמַאזוצ ,םענייא ןיא

 101 ח. -רַא ,(--) יד ,עצַארּפ ;(-ב) יד ,ימ

 0) יד ,טעב
 ווו =. עג) ןעװעצַארּפ ;ךיז (טימעג) ןעימ
 א ןטעברַא ,(טעװעצַארּפ

 1016/2066 - (--) יד ,ץנַארעלָאט

 1016:201 46}- טנַארעלָאט



 120161181ג

 101:1161 0601. ר-ע-טסקיפַײרד

 1011161/ג //70600װ) ח. סָאד ,לטסקיסַײרד

 (דעד)
 1815 קחסח- עקיזָאד סָאד ,סָאד

 ןתוומסת 6600. וצ ןיהַא ,ןיהַא

 ןטסזו (רענרעד) רעד ,ןרָאד

 ןוטסעסט8ג 6641. ךעלטנירג

 טגסאסטאמוצ 466. ךרוד ,ךעלטנירג ,סיו 4:
 ךרוד ןו

 ןטסו180/ ע. (ןע-) רעד קא

 ןןהסוג521161 201: (רעד) יד ,טנזיוט

 171ס1:8407161118 (ךע-) סָאד ,לטנזיוט
 | ןז661:0װ) חי

 {סו5200113 464}- ר- ,עטסטנזיוט

 180:620 7+ .,ןרַאנ ,(םעדעפ) רעד ,םעדָאפ

 (ס-) רעד
 1626 ע. (טמעדעפעגנַײא) ןעמעדעפנַײא

 110:621 (ןעד) = ,גנואָארד

 1:62160 2. ןעשַארטס ,(טעָארדעג) ןעָארד

 (טעשַארטסעג)

 1166 גוואזה., 001. ירד

 !ןזס511 ע. (ןשָארדעג) ןשערד

 1106511014 עי ש יד ,לעווש

 11:111 חי (--) יד ,טײקידוװערָאּפש

 ןתנו1וצ 6601. קידוװערַאּפש ,םַאזרָאּפש

 ום:סבז ח+ (ן-) יד ,לעק :(ןעד) רעד ,לנרָאנ

 1116 רעד ,(ן-) קיטיײװזדלַאה

 ומזסע ח. ,ןּפַאלק-ץ'רַאה ,(ס-) רעד ,עקכָאיט

 סָאד

 ןןגעסע ע- ןּפַאלק ,(טעקכָאיטעג) ןעקכָאיט

 ,(טריסלוּפ) ןריסלוּפ ,ןץרַאה ןופ} (טּפַאלקעג)

 (טרירביוו) ןרירביוו
 ןןג+0ת6 2. (ע-) רעד ,ןָארט

 ןמזסו8/ קזסק- הוה

 {הזסט8!וסט1 46/ע. 66 קזסק. סיוּכרוד

 ןןגצזסיא עי (ןפרָאװעג) ןפרַאװ

 וווחסא םאפַי ?-(ןפרָאװעגקעװַא) ןפרַאװקעװַא
 ןטססיא 4סײײמ עי. -עגרעדינַא) ןּפרַאװרעדינַא

 (ןפרָאװעגּפָארַא) ןפרַאווּפָארַא ,(ןפרָאװ
 ןןגטו106 עי (-) רעד ,רענוד
 {ונמסחסז 1. (טרענודעג) ןרענוד

 דמט:פ0גצ ח- ,גָאטשרענָאד ,קיטשרענָאד

 (ס-) רעד
 ןתונפ 06//- םורא יוזא
 110816 ת. (-כ רעד ,לציק

 110816 2. (טלציקעג) ןעלציק

 טס1וצמ 641. קידלציק

116211021 

 11168111681 6641. שילַארטַאעט

 1641 ח- ןס- ,עוויינג} (תובנג) יד ,הבננ

 ןמסות קזסחי רעייז

 {126116 ת. (ס-) יד ,עמעמ

 ןהסנ 6469. ָאט ;ןַאד ,טלָאמעד

 א = ןָא טלָאמעד ןופ :ןענַאד ןופ
 111601:611621 6601. שיטערָאעט

 ןגססז} עח. (ס-) יד ,עירָאעט

 1466 460ע. ןטרָאד ,טרַאד

 ןסס /6:/11:16ז) 6460. ןיהַא

 {סזס |זמ זזחוק6150ת0/ 58601606065 'ס-סע

 {מסזס 18 1016 זזחפ טייצ קיניײוװ ָאד זיא'ס

 1146:62116ש 6640. ךַאנרעד

 1001621 060. ןבעלרעד

 11616841 6641. ייברעד

 1069610ע6 0044. ראפרעד ,רעבירעד

 1//סזס0} 6610. ןופרעד

 ןמסזססמ 644. םיורעד

 ןגסנסא11 46ע. טימרעד

 ןתסעזמגסזמ61סע ח. (סד) רעד ,רעטעמַָאמרעט

 ןגםסצ קזסח- יז

 1גסצ /10640/}. ןקזסח.} ןעמ

 1116 661. /1:404164 --- טכידעג) קיד ,בָארג

 וגוסאמ:== ח. יד ,טײקבָארג ,(--) יד יב

 א יו קיה (} :
 04164 ח. ןםיװָאנַאג-װענַאג} (םיבנג) רעד ,בנ

 164 חי 76. ןס" ,עטװענַאג) (ס-) יד .עטבנג
 יע יא ןשיוויינג| שיבנג
 ןןגוזנ16 ח. ((-) רעד ,טוהרעגניפ

 ןמומ 44}- רעטיש ;ןיד

 וגנת8 ח. (ןי) רעד ,דנַאטשנגעג ,(ןד) יד ,ךַאז

 וםנמא ?. -עג) ןטכַארט ,(טקנעדעג) ןעקנעד

 (טרעלקעג) ןרעלק ;(טניימעג) ןעניימ :(טכַארט
 1111711667 2. (רעקנעד) רעד ,רעקנע

 ןתגז0 (}ז0ס1/0װ) חי (ךע-) סָאד ,לטירד

 {תויס 641. ר-ע-טירד

 {םנז01} 66. סנטירד

 טגזײז ח.(---) רעד ,טשרוד ,(--) רעד ,טשרָאד
 1018 2. ןטשרוד-=טשרָאדעג) ןטשרַאד

 (טשרודעג)

 ןגנעפוק 601. קיטשרוד-קיטשרָאד

 ---(1 םזח) {םוזאוצ {ךימ טשרודיס}

 ןתנזוססמ 04). חשזה. ןצַײרד

 11:16621/ 661. ר-ע טנצַײרד

 {2116601װג //7061/0ח) חי סָאד ,לטנצַײרד

 (דעד)
 ןתוזוצ 6601. זנוגזה. קיסַײרד



}00210 1684 

 גר (-- יד ,ייט ןסַאּפּפױא  ;(טדנעוועג) ןדנעוו ,(טכירעג)
 1620116װ (ס-) רעד ,רערעל (ןבעגעג) ןבעג גנוטכַא ,(טסַאּפעגפיוא)
 ןס2סמסע }50 (סד) יד ,עקרערעל ,ןירערעל ןסוסתסצ ח. ,גנוטכיר ;(ן-) יד ,ץנעדנעט
 {640וװ8 (ס}) יה ,ערעל (ןע-) יד
 1621:61116 2. (סעד) רעד ,קינַײשט 161010601110015 64/}. זעיצנעדנעט

 וי 0-) יד ,רערט וסמ66+ 600. ;ךעלטרעצ ,קירעטיצ ;טרַאצ
 168 2. (ןסירעג) ןסַײר ךייוו
 ןס4ע חי רעה סה 16006:ת655 /+ 'םרעצ ,(ן-) יד ,טײקטרַאצ

 16256 2. ךיז (טציירעג) ןצייר = יח טייקכייה ;(טק יד טייקכע

 ןסװסח /0045. 10066) ח+ (ן-) רעד ,רָאנע

 1ס056 /11006 0} 661/0װ, םזסזח-} (-) יד ,טַײצ

 16װ56 ם6?.טנַאּפשעג ;רד ,ענעג- ,ןגיוצעגנָא
 1605100װ (ןעד) יד ,גנונַאּפש

 ו6װז ח- (ךעד) סָאד ,לדַײב ,(ן-) סָאד ,טלעצעג
 ןסתוה //7661100) חי (ךע-) סָאד ,לטנעצ

 161 0641. - עי .טנעצ

 {סזנמ 20. רעד ,ןמז :(ןעד) רעד ,ןימרעט

 |םינַאמז-ןַאמז} (םינמז)

 1611 46).קידעריומ} קידארומ ,ךעלקערש

 166186 441. קידעריומ} קידארומ ;ךעלקערש
 ן11::6+ 9. ,רעביא) ןקערשנָא ,ןקערשרעביא

 (ןקָארשעגינָא-

 לעירָאטירעמ
 ןסעע11סז} 0. (סד) יד ,עירָאטירעט

 ןסעעסע ת. רעד ,דחּפ ;(-ב) רעד ,רָארעט

 ,(-) יד ,קערש ;ןםידָאכּפ-דעכַאּפ) (םידחּפ)

 ןעריומ} (סד) יד ,ארומ

 1656 חי. ,(ס-) יד ,ץבָארּפ ;(ן-) רעד ,טסעט

 (-) רעד ,וואורּפ

 168 2. ןוואורּפסיױא ,(טריטסעט) ןריטסעט

160:110:12/ 404{. 

 (טוואורּפעגסיוא)

 1651210611 חי ;(--) רעד ,טנעמַאטסעט

 ןס- ,עָאװַאצ) (תואווצ) יד ,האווצ

 {גגוג 6001. יו

 ןההווא ע. (טקנַאדעג) ןעקנַאד

 ןההמ!(5) עץ. (ןע-ד) רעד ,קנַאד

 ןגג/101 64}- רַאבקנַאד

 ןוו;/ ג658:/1 (==) יד ,טײקרַאבקנַאד

 ןההתא ץסוג קנַאד םענייש ַא ,קנַאד ַא

 1121 60ח}. זַא

 1021 קזסמח- סָאד ;ץנעי ;- ,ר-ענעי

 1ה6 /46/. םזז. זחסאס. חסזח.; /ס0װ. 001.) רעד

 ןהס /}סז. תוס. 66 666.} יד

 1006 / 611 ןנ615::11} יד

 186 /זנ6/!:61ז, זסזו. 66 0466.} סָאד

 {ה6 /70686. --- 106016ז ן2088681/6 66 םעד

6401:06; 700086. 646604501196( 

 1062/0ז, 1862106 חי (סי) סָאד ,רעטַאעט

 ף'סטסז |מוסמו/ זח (--) רעד ,ןסעווייט| תבט
 ,161015/1 6616ח04/םז, 1

 (--) יד ,קינכע
 (ס-) רעד ,רעקינכעט

160111116, 16611016406 2. 

 {661111012/ג 2.

 1660410621 601. שינכעט

 1641005 6601. ,קילַײװ גנַאל ;קיסירדרעביא

 ענדונ

 001 ,גגצנצ /סזוצ

 ?ו 18766/) ח.

 101ס8ע2נװ ע. (ס-) יד ,עמַארגעלעט

 {6168ז2ע/ה תי (ז- רעד ,ףַארגעלעט

 ו168:2עמ ?- (טריפַארגעלעט) ןריפַארגעלעטנ
 16168װ2ע116 (ן-) רעד ,טסיפַארגעלעזנ

 ןוויװַא לעט} ביבא לּת

 16168ש21116 661. שיפארגעלעט

 1616ק/0016 עי (ןע-) רעד ,ןָאפעלעט

 16161:110016 2. (טרינָאפעלעט) ןרינָאפעלעט
 1661/ שק)

 1616121101116 0601. שינָאפעלעט

 161656096 חי (ן-) רעד ,ּפָאקסעלעט

 161661510 י (ס-) יד ,עיזיוועלעט

 ו5וװ ש. ,(טגָאזעג) ןגָאז ,(טלייצרעד) ןלייצרעד
 (ןסייהעג) ןסייה
 וסזוקסצ 2. ןרעדלימ ,(טרעדנילעג) ןרעדניל

 (טרעדלימעג)
 !סתועסת ח.'פיוא ;(ן-) רעד ,טנעמַארעּפמעט

 (=-) יד ,טייקיציה ,(==) יד ,טייקטציירעג

 ןסעגעסעהצמסוװז ח. (ן-) רעד ,טנעמַארעּפמעט

 (0-) יד ,רוטַארעּפמעט

 1600/651 ע. םערוטש ַא

 16תוע15 76 שדקמה תיב ;(ןעד) רעד ,לּפמעט

 רעד ,ןשעדקימַאה סייב}

 (0) יד ,ףיילש

 {6101/סע06!2 ת.

 {6נװץ16 /ס0מ א:46 ס}

 10ז61:66464) ח.

 ןסזוקסזתזצ 64/}. קילַײװטַײצ

 161001 2. (טציירעג) ןצייר

 וסזוקוגווסח ח."ןעיָאסינ} (תונויסנ) רעד ,ןויסנ

 (סעניויסינ
 160 תוווזח. 406 04}. ןעצ

 606  ןטכיר ;(טקעװצַאב) ןקעוװצַאב



 ן21600660 40/6 לופטנַאלַאט ,טריטנַאלַשט

 1214 2. :(סה) יד ,עדער :ע1 יד ;רייר

 ((-) סָאד ,ךערּפשעג :(-) רעד ,סעומש
 1818 ש. (טסעומשעג) ןסעומש ,(טדערעג) ןדער
 ן2/אגוו6ס 66}.קידוועדײרַאב ,קידוועדערַאב

 141/ 0661. ךיוה

 'ך'ג|גוגוג4 ןדומלַאט} (--) רעד ,דומלּת
 (466 114. דומלּת)

 יד 3111161151 2. (ן-) רעד ,טסידומלּת

 ןטסידומלַאטן}

 'זג/והונ60 100:21/ג עח. יד ,הרוּת דומלת

 ןס- ,עריוט דומלַאט} (תורוּת דומלּת )

 "דגנווו12 (--) רעד ,ןזומַאט} זומּת

.114 5366) 

 {גוו{ ?ז.

 זומּת)

 (ןע-) רעד ,קנַאט
 ,ענַאט} (םיאנּת) רעד .אנּת

 ןםיָאנַאט
 (ס-) רעד ,רעברַאג
 ךעד) יד .ַײרעברַאג

 י"ד גתתוותז  ח.

 (506 114 אנּת)

 {גתווסז 7.

 {21מסזִצ 2.

 וע =.  (ס") רעד ,ּפַאצ ,(ןעד) רעד ,ןַארק
 וּגק 9. (טרירעגנָא) ןרירנָא ,(טּפַאצעג) ןּפַאצ
 ןגז (-=) רעד ,ךעּפ ;(--) יד ,עלָאמס
 (רע-) סָאד ,טערבליצ

 (ן-) רעד ,טרָאט

 {2861 תו.

 {גזז /6:/66) חג.

 ן8ח+ 001. קיסַײב ,ףרַאש
 יי'ך'םאוגוזאץגיי (--) יד ,ןךילשַאט} ךילשּת

 (566 110. ךילשּת)

 1516 1. רעד ,םעט ,(ן-) רעד ,קַאמשץג

 {םימַאַאט-םַאַאט} (םימעט)

 18516 ע. (טכוזרַאפ) ןכוזרַאפ

 וגוצ 60 קַאמשעג ,ןטמַאטַאב} טמעטַאב

 ןגצסתעג 2 ,עמשטערק ,(עד) יד ,קנעש

 (ס-) יד
 1הצסתתסת ח.ךעמשטערק ,(סד) רעד ,רעקנעש

 (ס-) רעד

 וגא ח. ;(ס') יד ,עסקַאט ;(ן-) רעד ,זדניצ
 (") רעד ,רעַײטש
 וּבצ 9. ןרעַײטשַאכ ;(טריסקַאט) ןריסקַאט

 (טרעַײטשַאב)

18 

 180069114616 חי. ;ןס- ,עקוס} (תוּכוס) יד ,הּכוס

 (ךעד) סָאד ,לדַײב
 3216 ח. (ס-) יד ,עלעבַאט :(ן-) רעד ,שיט

 12216 610/8 ת. (רע-) סָאד ,ךעטשיט

 1212161 /14664.) חי (ן-) רעד ,טעלבַאט

 1211618 ח- ק!. 1160 ןסעכול} יד ,תוחול
 (:סדוגזוג(114111167115)

 {868 ח+ סָאד ,לטפימש ,(ן-) רעד ,טפיטש

 (ךדעד)

 ןטש חי (ןע-) סָאד ,לטעצ
 ובש 9. ןעּפעשטוצ ,(ןעגנָאהעגנָא) ןעגנעהנָא
 (טעּפעשטעגוצ)
 (טרירעגנָא) ןרירנָא

 0-) רעד .קע :(ךעד) רעד ,לדייוו
 (ס-) רעד ,רעדַײנש
 ,עקרעדַײנש ,ןירעדַײנש
 (ס-) יד
 ((-) יד ,יירעדַײנש

 (ןעמונעג) ןעמענ
 1816 /006616106. 211// -ונעגנַײא) ןעמעננַײא

 (ןעמ
 ןיא (ןטָארעג זיא) ןטָארעג

 -רעדנַאנופ) ןעמענרעדנַאנופ
 (ןעמונעצ) ןעמענעצ ,(ןעמונעג
 -נַײרַא ,(ןעמונעגנַײא) ןעמעננַײא

 (ןעמונעגנַײרַא) ןעמענ

 --(גאס 2062ת1286 01 (טצונעגסיוא) ןצונסיוא
 (ןבעגעג .ַא) ןבעג גנוטכַא

 -גַײא) ןעזנַײא

 טכַארטַאב ןיא (ןעמונעג) ןעמענ ,(ןעזעג
 (ןעמוקעגרָאפ זיא) ןעמוקרָאפ
 (טרעיודעג) ןרעיודעג
 --{ג86 {מפ זסטג216 ימ יד ךיז (ןבעגעג) ןבעג

 ימ יד ךיז (ןעמונעג) ןעמענ

 ,ץעמונעגסױרַא) ןעמענסױרַא
 (ןעמונעגסיוא) ןעמענסיוא

 יד ,השעמ ;(ןעד) יד ,גנולייצרעד

 (סי) יד ,ץטכישץג ;|ס" ,עסַײמ} (תוישעמ)
 (ן-) רעד ,טנַאלַאט

 18 (זמװ 6 864006) עי

.2 /21} 

 {2110+ ת.

 ן2110ע'5 6

.7670 181!06 

 ---{ג1|ס פסק 2.

 126 2116ע

}246 2021 

 (286 גת

 --{ג86 02/6

 ---{ג86 1010 600510612/100

--42446 6 

 ---(גא6 ן{ונ06

 --{ג86 סט{

1216 1. 

 1216ת/ ה.

 ' ןג6 ע.



8781616 16 

 - פץנוקספ1טזמ תי (ס-) רעד ,םויזָאּפמי
 ס

 ֿפץזמקוסזו ח. ,ןכייצ ;(ןעד) רעד ,םָאטּפמיס

 (ס-) רעד
 8ָצזווק10ז12116 661. שיטַאמָאטּפמיס

 םָצנתק086 ח. ,לוש ;(סד) יד ,ץגָאגַאניס

 01 יה
 פָצתסמצצמ (ןע-) רעד ,םינָאניס

 5ץמזתצ ח. ,סיסקַאטניס ;(--) רעד ,סקַאטניס

 6=) רעד

 5צ9!סנ4 חי (ןע-) יד ,רעד ,םעטסיס

 ם 5351012116 661. שיטַאמעטסי

 ןריזיטַאמעטסיס

 (טריזיטַאמעטסיס)

 5צ5161121126 0.

 םעמעוס ח. ,(ן") יד ,בליז ,(סד) יד ,עבליז
 (ן-) רעד ,.ףַארט

 לזממס} ת. (ן-) רעד ,לָאבמיס

 פנמס110, 531801162! 061. שילָאבמיס

 5ץ10801426 9. (טריזילָאבמיס) ןריזילָאבמיס

 5צדנו1נ6191624! 0641. שירטעמיס

 צוה סֶע תע. עירטעמיס

 ֿפָץדו121116116 661. שיטַאּפמיס

 5ץ10ק810126 ש.(טריזיטַאּפמיס) ןריזיטַאּפמיס

 פצזמק2!מצ ח. -עגטימ ;(סד) יד ,ץיטַאּפמיס

 סָאד ,(--) ליפ
 פץזמקתסתמנס 661. שינָאפמיס

 פעזוקהסמצ חי (סד-) יד ,עינָאפמיס



 ֿפונןס1811110158 םישסצ1

 5/81!סי6 /216) ת. (ןעד) יד ,בלאוװוש

 81ש8110י8 ש. (ןעגנולשעג) ןעגנילש

 ֿפשםנמק עי (ן-) רעד ,ּפמוז

 םואםזמקצ 661. קיּפמוז

 פױ/םזנ (ןע-) רעד ,ןַאוװש

 ֿשהיזח ?. ןעְלביווש ;(טלביוושעג) ןעלביווש

 (טלבירגעג ןוא טלביוושעג) ןעלבירג ןוא

 פ/סתע 24 (ןריואוושעג) ןרעווש

 86/621 ח. ((-) רעד ,םייווש

 56/681 24 (טציוושעג) ןציווש

 ---5ו/081920ק חי ,ּפַאשציווש ,ּפַאשטעוװס

 (רעּפעש-) רעד

 5646 חי (-) רעד ,דעווש

 5/64ס0 י (--) סָאד ,ןדעוװש

 56060158 (/!םח8.) 041. שידץעווש

 סו6ס8 . ןרעקסיוא ;(טרעקעג) ןרעק

 (טרעקעגסיוא)

 500661 601. םיז

 (ן") יד ,טייקסיז .70 56/66111685
 51/661868:1 7. (עטבילעג) רעד ,רעטבילעג

 }סו . (עטבילעג) יד ,עטבילעג
 814611 4 ןלָאװשעג זיא) ןרעוו ןלָאװשעג

 (ןרָאװעג
 טואס11108 . (ן-) סָאד ,ץכעליוושעג
 5,116 6607. לענש ,קנילפ ,דניוושעג ,ךיג

 5ו60110655 ח. ,םייקלענש ;(--) יד ,טייקכיג

 שש יה
 שגתג 2. (ןעמואוושעג ןיב) ןעמיווש

 פױא1זמזמסת (ס-) רעד ,רעמיווש

 81/126016 ת- (ןע-) רעד ,לדניווש

 8רו171616 0. (טלדניוושעג) ןעלדניווש
 םו1מ016 (ס-) רעד ,רעלדניווש
 סרו1611108: (ןעד) יד ,יײרעלדניוװש
 םוממס ת. -רעזַאכ} (םיריזח) רעד ,ריזח

 (ןעד) רעד ,ןַײװװש ,{םירייזַאכ
 8ש115/ 60/. {שירעזַאכ| שיריזח

 0108 ת+ ,גנואווש ;(סד) יד ,עקלדיוה

 (--) רעד
 5108 2. (טעדיוהעג) ןעדיוה
 םרא151ג 0. (טעשטסיווסעג) ןעשטסיווס
 5058 6601. שירַאציײװװש

 5655 /מססץ16) חי רעד ,רעירַאציײװװוש

 (רעירַאציײװװש)
 56158 686656 חי (ן-) רעד ,זעקרעצייווש

 516112091400) חי (==) יד .,ץייווש

 ר- ,ענעל- ,ןלָאװשעג
 5600 תי (ן-) יד ,דרעווש

8301160 661. 

 פטװס1811110115 60)., 6640. קיבױלגנרעבַא

 פגקסזצג51סמ ח. ,ןעזפיוא ,(--) יד ,טכיזפיוא

 -שַאה) (תוחגשה) יד ,החגשה ,(--) סָאד
 ןס- ,עכָאג
 ֿפוגקסעיט150ע עי (ס-) רעד ,רעעזפיוא

 פטקקסע חי (ס-) יד ,ערעשטעוו

 פגקקסעפ מ+ ,טלַאהנָא ,(ן-) רעד ,רַאּפשנָא

 (סד) יד ,עציטש ,(--) רעד
 פטקץעסת! 2. ,(ןטלַאהעגסיוא) ןטלַאהסיוא

 (טציטשעג) ןציטש
 טוגקע056 2. ןטכַארט ;(טניימעג) ןעניימ
 ךיז ןייז ןרעיישעמ} רעשמ ;(טכַארטעג)
 5פטעקע655 9. (טקירדרעטנוא) ןקירדרעטנוא

 פקק:ס55104 עי (ןע-) יד ,גננוקירדרעטנוא

 6 64. רעכיז ,םסיוועג

 5ו161} 06 רעכיז ,סיוועג

 טו14406 (ן-) יד ,ךַאלּפרעביוא
 5ט:0855 2. ,(ןפָארטעגרעביא) ןפערטרעביא

 -עגרעביא ,טגַײטשעגרעביא) ןגַײײטשרעביא

 (ןגיטש
 פטזקע156 ע. ,(טשַאררעביא) ןשַאררעביא

 (טרעדנואוורַאפ) ןרעדנואוורַאפ

 ֿפטנעע156 2. (ןע-) יד ,גנושַאררעביא

 ֿפוגזיק1 טרעדנואוורַאפ ;טשַאררעביא
.0601 

 פטז/6246/ 9. (ןבעגעגרעטנוא) ןבענרעטנוא

 (ןבעגעגפיוא) ןבעגפיוא ,ךיז
 פטזעסוגמ6) 9. (טלגנירעגמורַא) ןעלגנירמורַא
 פונזזיסוגמ01מ8 661. קימורַא

 םוגזסוגמ01085 ח. 2/+ (תוביבס) יד ,הביבס

 --) רעד ,םורַא :;|ס- .עוויווסנן

 פט: 6פ} ח- -רעביא ,(ן-) רעד ,קילברעביא

 (ן-) יד ,טכיז
 פוגעטס} ש. ; (טקוקעגרעביא) ןקוקרעביא
 ןדנַאל} (ןטסָאמעגסיױא) ןטפעמסיוא

 פטעט1ע6 2. ,(טבעלעגרעביא) ןבעלרעביא
 ןבעל (ןבילבעג) ןבַילב
 5152566 0 (טקיטכעדרַאפ) ןקיטכעדרַאפ
 ןדַאשכ| דשח ַא (טַאהעג) ןבָאה

 פט5ק6ת6 ע. -נָאהעגּפָארַא זיא) ןעגנעהּפָארַא
 ןסילשסיוא ;(טגײלעגּפָא) ןגיײלּפָא ;(ןעג

 (ןסָאלשעגסיוא)

 פט5מסמפס ח.'נניױצעגנָא ; (ןעד) יד ,גנונַאּפש

 (0-) יד ,טײק
 פו1510100 חי -דַאשכ| (םידשח) רעד ,דשח

 ((-) רעד ,טכַאדרַאפ ,ןםידָאשכ
 5ו5װ1010ו15 661. קיטכעדרַאפ



 פג 211 8וגןנס1:811110ג

 51188:6511001 ;(ן-) רעד ,גאלשרָאפ

 (סד) יד ,עיטסעגוס
 5ג66+ ?. "עג) ןדַײל ,(ןעמוקעגּפָא) ןעמוקּפָא

 -ַאמ ,(ןרָאװעג-) ןרעוו ןסירעגסיוא סה

 -ומעג) ןעשטומ ;ךיז (טרעטַאמעג) ןרעט
 -ַײּפ ;ךיז (טלעווקעג) ןלעווק ;ךיז ר
 ךיז (טגָאלּפעג) ןגָאלּפ ;ךיז (טקינַײּפעג) ןקינ
 046:/54/6 ח. ;(ן") יד ,סָאד ,שינעמוקּפָא

 121 יד ,ןםירוסעי) םירוסי ;(ןד) יד ,דַײל

 (ע-) רעד ,ןַײּפ

 814066 2. (טקעלקעג) ןקעלק
 51116160113 4600. גונעג

 504/06216 ?. -רעד ;ךיז (טקיטשעג) ןקיטש

 (ןרָאװעג טקיטשרעד) ןרעוו טקיטש
 5000621100 (--) יד ,שינעקיטש

 5340:286 /118111 10 2016) הי ,טכערמיטש

 א יח
 5016106 תי (ן-) רעד ,דרָאמטסבלעז

 5116 /0} 6101068) תי (-) רעד ,גוצנָא

 50112216 0601. קיסַאּפ

 (--) רעד ,לבעווש 501{טז, ֿפט!קות עי
 5111{ו1116, 5ט!ןק!גו1116 2614 2. תעיוז- לבעווש

 (--) רעד

 511:05, 5111:0ז4 ןסעקוס} רעד ,תוּכוס

 (566 314. תוּכוס-הּכוס)

 5ט1ס6מ 0607. ןנורב ;רךי ,ענעט- ,ןסיברַאפ

 ןזָאלבעגנָא ,טערומכעגנָא :ןזעגיורב}

 טז ת. (סד) יד ,עמוס

 ֿפטזװ 10141 מח. ,לקַאכַאס} (ןעד) רעד ,לּכה ךס

 ןזעד
 פוגתהצסע 20 (ס-) רעד ,רעמוז

 ֿפטנמצמסעצ 061. קידרעמוז

 פוגנוונמ'} ת. (ןע-) רעד ,ץיּפש

 פט תי עה יד ןש

 5טמ0הצ 2. (סד) רעד ,גָאטנוז ,קיטנוז

 טתווצ 641. קינוז

 פוג11156 ת. (ןע-) רעד ,גנַאנפיו או

 510561 חי (ןע-) רעד .,גנַאגרעטנוא-ןוז

 פג61:46121 0061. ךעלכעלפרעביוא
 ֿפטץס1:40012117 640. ,ףיוא ןביוא

 רעלכעלפרעביוא

 טקס!וגסט5 001 קירביא ,קירעבכיא

 פטץסע!גונזוהת 6601. ךעלשטנעמרעביא

 -רעביא ,שטנעמרעביוא

 (ן-) רעד ,שטנעמ

 ךעלריטַאנרעביא
 (סד) רעד ,ןבױלגרעבַא

 (ןביולגרעביא)

 ֿפטץסזצתוג עז.

 וע סעימ21ו121 00.

 5טקסע8111:00 עי

 פנעצמ;ז ע. -נוא ;(ןבעגעגנַײרַא) ןבעגנַײרַא
 ךיז (ןבעגעגרעטנוא) ןבעגרעט

 510562106 ש.ןוא ;ךיז (טרינָאבַא) ןרינָאבַא

 (ןבירשעגרעטנוא) ןבַײרשרעט

 פפסעגקז1סמ יי (-) רעד ,טנעמַאנָאבַא

 (-) יד ,טפירשרעטנוא

 פוג256601 6641. קידרעטעּפש

 רעטעּפש ;ךָאנרעד

 (טרידיסבוס) ןרידיסבוס

 51125147 2. (ס-) יד ,עידיסבוס

 5ט/58ת60 ח++ םצ} ;(ן-) יד ,ץנַאטסבוס

 (--) רעד ,{ךָאט} ךוּת :;(--) רעד ,ןםעצעו

 5ט0512118װ+ 066. ךות ןיא ,ןםעצע} םצע ןיא

 ךעלטנזעוו ,!ךָאט}
 (ןטָארטרַאפ) ןטערטרַאפ

 505111016 ח.-רַאפ ;(ן-) רעד ,טוטיטסכבָאס

 (ס-) רעד ,רעטערט

 א

 צוג2101 2 (ןעמונעגּפָארַא) ןעמענּפָארַא
 3וג817201100 תי (--) רעד ורב רוסיח

 5טע566ו611ץ 662.

 5110510126 ע.

 5ט151111116 24

 פט11/סעניהמסהת 6061.

1 4.1 

 פט קטז ע. (טעטשד) יד ,טָאטשרָאפ

 פטוטזמגמ 00/}- שיטָאטשרעטניה

 נט טטסעפ1טס 061. א

 גטצסעפ ע. (ןבָארגעגרעטנוא) ןבָארגרעטנו
 51166666 24 :ךיז (ןבעגעגנַײא) ןבעגניא

 -עג זיא) ןטָארעג ,(ןעגנולעג זיא) ןעגני

 ךַײרגלָאפרעד (ןעוועג ןיב) ןַײז 4
 1; ץסט 616. 8066666 זיא .וװ .ַא .א ,ריד ,רימ

 ןטָארעג זיא ;ןעגנולעג
 51100658 תי (ז-) רעד תמר

 85ו160655101 641. יי

 5ו16065513617 460. ;{רעדייסעק} רד

 א

 500 461. 6: קזסחי אזא

 סנױזַא ,ר- ,עניױזַא
 סעכלעזַא ,ר- ,עכלעזא
 51161: 24 (טגָאנעג) ןגָאנ ;(טגיוזעג) ןגיוז

 51161:1108 (ןע-) רעד טו

 51140סמ 041. קידמעצולּפ ,קידגנילצולּפ
 5006ת17 064. ,םעצולּפ ,לָאמַא טימ
 284 4 ם

 56 |זװ 600ז1) 1. (ןדָאלעג) ןדָאל

 5824 70. = רעד .רעקוצ

 5227 0641. קיהרעקוצ
 80882651 ע. ; (ןגָאלשעג רָאפ) ןגָא ָאלשרָאפ

 (טריטסעגוס) ןריטסעגוס



811111116 

 5ו:086 ח. ;(--) רעד ,קַאלש ,(ץעז) רעד ,ץיעז

 ((-) רעד ,ךירטש

 (ז*) רעד ,ריצַאּפש
 (טריצַאּפש) ןריצַאּפש

 קיטפערק ,קרַאטש

 ֿפטגטמסײמ 601. קידתונשקע ,טרַאּפשעגנַײא

 ןקידסענָאשקַאנ

 (םינשקע) רעד ,ןשקע

 ןםִינָאשקַא-ןשקַא}

 ---צטגעטסעצג ישסנגבזג 7: }67 ,עטנשקע

 (סד) יד
 יד ,טײקטרַאּפשעגנַײא

 ןסענָאשקַא) (--) יד ,תונשקע ,(כ)

 80ג0סת6 ח.רעד ,רעליש ,(ן-) רעד ,טנעדוטס

 ,(ס-) יד ,עקטנעדוטס ,ןיטנעדוטּפ ,(ס7
 -לּת) רעד ,דימלּת /5ז- (סד) יד ,ןירעליש
 -ימלּת) יד ,הדימלּת ,ן{םי- ,דימלַאט} (םידימ

 ןסעדימלַאט-עדימלַאט} (תוד

 ןענרעל ;(טרידוטש) ןרידוטש

 (טנרעלעג)

 503 ת. /טזחמס/) 0} 1סחזזלת8) יד ,ץידוטש

 ןםידומיל-דעמיל} (םידומיל) רעד ,דומיל ;(סד)
 546 ח.(סד) יד ,עירעטַאמ ;(ן-) רעד ,ףַאטש

 511011 עז.

24 811:011 

5008 0601. 

 ---בעגפעסעזג זמהמ

 511 סעיענננ658 22.

50107 2. 

 5147 2. (טּפָאטשעגנָא) ןּפָאטשנָא

 5/08816 ע+ ןטַײרטש ;(טפמעקעג) ןפמעק

 ךיז (טלגנַארעג) ןעלגנַאר :; (טַײײרטשעג)

 א 5 ,ףמַאק :((-) רעד ,טַײרטש

 (-) רעד

 (טלכיורטשעג) ןעלכיורטש
 6שוװען;תש עוסײא ח. (ןעד) יד ,גנולכיורטש

 שירַאנ

 ,תומש :;(ן-) יד ,טײקשירַאנ

 יד ,יירעתומש ,ןםי- ,סוטש| (םיתוטש) רעד

 ןוע- ,ַײרעסוטש} (ןעד)

 (טלמַאטשעג) ןעלמַאטש

 (ס-) יד ,עדָאמ ;(ן-) דעד ,ליטס

 5!ט10116 2.

 5/ט0160 0601

 500014ו/7 עת.

 5!הנווזוסע 24

 51316 חי
 שידָאמ

.861 5150 

 51311511021 641 שיטסיליטס

 601)502 חי ,ןעיניא) ןינע ;(-) יד ,ךאו

 ןםינָאיניא} (םינינע) רעד

 5021601 181440+/ ח. ;(ן-) רעד ,דנַאטשנגעג

 ןםידומיל-דעמיל} (םידומיל) רעד ,דומיל
 601)54 /2764ז0.) ח. (ן-) רעד ,טקעיבוס

 666)502 /4046ז 6 (ןע-) רעד ,ןַאטרעטנוא
 זוסמ2ּזסוגִצ) עי

 :רז ,טנעכ- ןב
- 0 

 8ו1211ת16 661. ,ענע ,ןביוהרעד

 5!סציִצ 14

 51סעצ ח. יד ,עירָאטסיה ;(סה) יד ,עטכישעג

 יד ,השעמ .,(ןעה) יד .גנולייצרעד .(ס})

 |ס- ,עסַײמ} (תוישעמ)

 (ס-) רעד ,ןוויוא

 דָארג ,ךַײלג
 514180160 סטו ?- ,טכַײלגעגסיױא) ןכַײלנסױא

 (ןכילגעגסיוא

 (ךע-) יד ,גנוגנערטשנָא

 פו:םות 9. ךיז (טגנערטשעגנָא) ןעגנערטשנָא
 5183 / /:116ז) 2. (טעַײזעג) ןעַײז

 טגנערטשעגנָא

 (ס-) רעד ,רעַײז

 קידהנושמ ,ענדָאמ :דמערפ

 {קידענושעמ|

 (=כ יד ,טייקדמערפ
 (עדמערפ) רעד ,רעדמערפ

 29 ח.(סד) רעד ,ןעמיר ;(סעד) רעד ,קיסַאּפ

 0 0 ,יורטש
 ר" ,ענע- ,ןעיורטש
 -יורטש) רעד ,קַאזיורטש

 (קעז
 (ןע-) רעד ,םָארטש

 (טמָארטשעג) עי עי

 (-) יד ,סַא
 (ןע-) רעד ,ײװמַארט

 (ס-) יד ,עקנירעטאק

 -ךעיוק} (תוחוּכ) רעד ,הוּכ

 (ןטפערק) יד ,טפַארק ;ןסעכיוק
 51028111ס0 2. ;(טקיטפערקעג) ןקיטפערק

 -רַאפ) ןקרַאטשרַאפ ,(טקרַאטשעג) ןקרַאטש

 5106 ת.

512180+ 061. 

9210 0. 

.6641 511:210606 

 9121מסת /2:160511)

512086 6601. 

512012611655 72. 

51/2080/ 0. 

 5{עג4ו/ 70.

 פןעהוז 661.

 ---פ{עהוװל 5

 5!ז62נו 27.

5162 12. 

.70 51661 

 ---919661062/ ת.

 ---5196641 סצזפהזמג 7.

5116118111 

 (טקרַאטש
 511:61004 24 (ןגיוצעגסיוא) ןעיצסיוא

 5116 6601. ננערטש

 51146 24 ןזַײרּפש ;(טנַאּפשעג) ןענַאּפש

 (טזַײרּפשעג)

 51:146 ח (ן") רעד .זַײרּפש :(ןע-) רעד ,ןַאּפש
 5113416 תו. (ןעד) רעד ,טיירטש

 51/146 0. (ס-) רעד ,קַײרטס

 5169 9. ןגָאלש ;(טקַײרטסעג) ןקַײרטס
 (ןגָאלשעג)
 146//8/ ת. (ס-) רעד ,רעקַײרטש ,רעקַײרטס

 וומש חי (ךע-) סָאד ,לרינש ,(ן-) יד ,רונש
 51זוח8 |01+ 2 טנס1ות) עח (ס-) יד ,ענורטס

 (ן-) רעד ,ףַײרטש ;(ן-) רעד ,םַאּפ

 (טבערטשעג) ןבע טש

 (ןע-) יד ,גנובערטש

 51:106 ח.

 51ז176 24

5116108 0. 



 6840 85!סזיזוצ
 טי ,,,סטסטטץגג-ז((.--....--סיס-טש.....

 511נ111216 ?.ןרילומיטס ,(טגערעגנָא) ןגערנָא

 (טרילומיטס)

 5108 ת/. (ךעטש) רעד ,ךָאטש

 51108/ 2. (ןכָאטשעג) ןכעטש

 81מ8ות8 4601. קיכעטש

 5טמ8צ 641. גרַאק

 פתַָצ תמגמ ח. ןצמק ,(עגרַאק) רעד ,רעגרַאק
 ןםינָאצמַאק-ןעצמַאק} (םיד) רעד
 56ות8צ ילסתנהמ עת. (עגרַאק) יד ,עגרַאק

 511016 0. (ןעקנוטשעג) ןעקניטש
 811040/ תי (ס-) רעד ,רעקניטש

 504801216 2. -םיוא ,(טכַאמעגּפָא) ןכַאמּפָא

 ,ןעמונעגסיוא) ןעמענ
 51121:121104 ת. ,גנוגנידַאב ;רעד ,גנידַאב

 0ע7) יד
 50 ת. (--) רעד היד

 50 ?. (טרירעג) ןריר :(טגעווַאב) ןגעוַאב
 פז גע ?. ,(טרעדורעגפיוא) ןרעדורפיוא
 -פיוא) ןצעהפיוא ,(טציירעגפיוא) ןציירפיוא

 (טצעהעג
 86: טק חי -ורעג ;(ןעד) יד ,גנורעדורפיוא

 (סד) סָאד ,רעד
 5110 עח. (ךעטש) רעד ,ךָאטש

 5111611 2. (טּפעטשעג) ןּפעטש
 51001:108 (ן-) רעד ,קָאז

 5101020608 תי ,ןגָאמ ;(רעכַײב) רעד ,ךיוב

 (==) רעה

 5106 תי (רעד) רעד ,ןייטש

 51011601111ס/ (ס-) רעד ,רעקַאהנייטש

 51006-, 8107 0641. ;ר- ,ע" ,ןרענייטש
 .קידרעגייטש

 510116-211060/ 661. דנילב-קָאטש

 510116-4621 6601. בױט-קָאטש

 וסק ז- ןלעטשּפָא ;(טרעהעגפיוא) ןרעהפיוא
 (ןטלַאהרַאפ) ןטלַאהרַאפ ,(טלעטשעגּפָא)
 סע ח  ,לעטשּפָא ,ן") רעד ,רעהפיוא
 ((-) רעד

 א ,בלעוועג :(ןעד) יד ,םָארק
 (רעד) סָאד

 (ס-) רעד ,רעמערק
 508 ח.+ ,ךרָאטש ,(סעלשוב) רעד ,לעשוב

 51096166906ז

 (-) רעד
 510זזװ 24 ןזיורב ,(טמערוטשעג) ןעמערו םש

 (טזיורבעג)

 5{ס0זזװ 70 (סד) רעד ,םע ומש

 810 06}. קידמערוטש ,שימרוטש

 916843 601. רעכיז ,טסעפ ;קידנעטש

 51681 2. -ןענעװנַאג} (טעבנגעג) ןענעבנג

 (טעװנַאגעג

 5162 ח. (סד) יד ,ץרַאּפ ;(ן-) רעד ,ףמַאד

 ---פוסהנג 2תזמ חי. (רעדעב-) יד ,דָאבציווש

 81661 (--) סָאד ,לָאטש

 ר- ,ענעל- ,ןלָאטש
 516ז1 (ןע-) רעד ,םַאטש

 810008ש8עתסת 24 רעד ,טסיפַארגָאנעטס

 ({6:4.) (סד) יד ,עקטסיפַארגָאנעטס 0

 816008ש80/1ס 661. שיפַארגָאנעט

 51ס008ש4װקגצ 2 (==) יד ,עיפַארגָאנ א

 5160 חי רעד ,טירט ,(טירט) רעד ,טָארט

 יד ,ּפערט ;(טירש) רעד ,םירש ;(טירט)
 (ןע-) רעד ,לּפַאטש :ת/

81661, 816617 6061. 

 5160 1. (ןטָארטעג) ןטערט

 סע עגשא ש. (ןטָארטעגקירוצ) ןטערטקירוצ
 5060 ס|מ 2. (ןטָארטעצ) ןטערטעצ

 5/602:0186+ ח. -פיטש) רעד ,רעדורבפיטש

 (רעדירב
 516000114 עי (רעדניקד) סָאד ,דניקפיטש

 51606021181116 2. ד ,רעטכָאטפיטש

 (רעטכעטד)
 5וס2181מס: ח.-פיטש ,(ס-) רעד ,עטַאטפיטש

 (ס-) רעד ,רעטָאפ

 516נמ01ס: ת.-פיטש ,(סד) יד ,עמַאמפיטש

 (ס-) יד ,רעטומ

 816026 0. (סעד) רעד ,ּפעטס

 516קֿפסמ חי (ןיז-) רעד ,ןוזפיטש

 5!סע 461 טסנרע :גנערטש

 5068 ח. סָאד ,לקעטש ,(סד) רעד ,ןקעטש

 (דעד)

 5308 9. -עג) ןקעטש ;(טּפעלקעג) ןּפעלק
 (ןכָאטשעג) ןכעטש ;(טקעטש
 50ס87 661. קיּפעלק ,קידעּפעלק

 508 061. ףַײמש

 8118 0058 0. (--) יד ,טײקּפַײטש

 יי א יי שה = החלעמ ןקירררעד
 (טקיטשרעד)
 שוה = ,קץלפדנַאש ,(ן-) רעד ,קעלפ

 (7) רעד
 5011 6641. קיאור ,ליטש

 51111 660. טרָאפ ;ךָאנ

 51111 ססח}. ךָאד

 511110658 2. (=+3 יד ,םייקליטש

 811151804 חי (--) רעד ,דנַאטשליטש



 פטססת 8168011
 = ככקשששש2ע טקסט טעקע{...

 512/ חי (ן-) רעד ,קעלפ

 8121 2. (טקעלפרַאפ) ןקעלּפרַאּפ

 5121 . (ּפערט) יד ,פערט

 518116896 . יד ,ןניטש

 81211: עו. (עד) יד ,גנַאז

 5!הנהזװסת ע. (טלמַאטשעג) ןעלמַאטש

 פם:תע ? ןעלּפמעטש ;(טעּפוטעג) ןעּפוט

 (טלּפמעטשעג)

 5!הנמק תי (ןע-) רעד ,לּפמעטש

 (005121) פ/הזממ עז. (סד) יד א

 5180  //סז 1/1ח85) חי (ן-) סָאד ,לעטש

 5806 ?. (ןענַאטשעג ןיב ;ןענַאטשעג) | א
 ןגָארטרַאּפ ;(ןטלַאהעגסיוא) א

 (ןגָארטרַאפ)
 51200 םעצ 2. (ןענַאטשעגַײב ןיב) ןײטשַײב

 518מ6קס?תו . ((-) רעד ,טקנוּפדנַאטש

 5804 טק ש. (טלעטשעגקעװַא) ןלעטשקעוװַא

 -פיוא ,(ןענַאטשעגפיוא ןיב) ןייטשפיוא ,ךיז

 ךיז (טלעטשעגפיוא) ןלעמש
 8/הז תי (ןרעטש) רעד ,ןרעטש

 ֿפטגז 01 0266 ח ןגָאמ} (ס-) רעד ,דוד ןנמ

 {דיװָאד
 5181010 0. (--) רעד ,לַאמכָארק

 5121220/ (ס-) רעד ,רעעז-ןרעטש

 5121161 ח. (ךע-) סָאד ,לדנרעטש

 5127 661 טנרעטשץעגסיוא

 5121 2. ןעגנַאּפנָא ,(ןביוהעגנָא) ןביוהנָא

 (ןעגנַאפעגנָא)

 5121ט21100 חי (--) רעד ,רעגנוה

 5186 24 (טרעגנוהעג) ןרעגנוה

 ---} םתג 518:666 ןיב ךיא ;ךימ טרעגנוה סע

 טרעגנוהעגסיוא

 81816 ת. יד ,עגַאל ,(ן-) רעד ,דנַאטשוצ

 ,טאטש :ןװעצַאמ) (--) רעד ,בצמ ,(03
 ;ןס- ,ענידעמ| ,(תונידמ) יד ,הנידמ ,(ן-) רעד
 ןס- ,עכולעמ} (תוכולמ) יד ,הכולמ
 5116 04 15:461 ח. סַאנידעמ| לארשי תנידמ

 ןלעָארסיי
 512/65024 ,(רעקיטילָאּפ) רעד ,רעקיטילַאּפ

 -סטַאטש ,רענעמסטַאטש) רעד ,ןַאמסטַאטש
 (טַײל

 568ו100 עי (סד) יד ,ץיצַאטפס ,ץיצנַאטס

 51211511021/ 601. שיטסיטַאטפ

 5181151105 (סעד) יד ,קיטסיטאטּפ

 587 9. ןטלַאהפיוא ,(ןבילבעג ןיב) ןבַײלב

 -קירוצ) ןטלַאהקירוצ ;ךיז (ןטלַאהעגפיוא)
 (ןטלַאהעג

 51680117 660. רעכיז ,טסעפ ;קידנעטש

 8מססוג (לפעל) רעד ,לפעל

 5ת06 ח. סָאד ,עלעקנירּפש ;(ן-) רעד ,קעלפ
 ,(רעצעלּפ) סָאד ,ץַאלּפ ,(ן-) יד ,לעטש ,(ךד)

 (רעטרע) סָאד ,טרָא

 פעעהע 0. (טלקנירּפשעג) ןעלקנירּפש

 5620 ע. -רַאפ ,(טײרּפשעג) ןטיירּפש

 -עצ) ןטײרּפשעצ ,(טיײרּפשרַאפ) ןטיירּפש

 (טיירּפש

 5680 06}. טיירּפשעצ ,טײרּפשרַאפ

 5ענ18תזוע 661. קידוועריר

 5ץזוװאש /846080ח0) ח (ס-) רעד ,גנילירפ

 פעזומא /10016ז: סזזאזװ) חי. (ן-) רעד ,לַאווק

 עו /? 6 10010/1) 5. -גנירּפש ,רעדעפ

 (ס-) יד ,ענישזורּפס ,(ס-) יד ,רעדעפ

 ןעני1118-1146 641. קידגנילירפ

 פע1ת816 ?. יקנירּפש ;(טצירּפשעג) ןצירּפש

 (טלקנירּפשעג) ןעל

 פקנסט/ עק. (ן-) רעד ץיָארּפש

 קסו{ עי (טצָארּפשעג) ןצָארּפש

 פט? ע. (טצירּפשעג) ןצירּפש

 פעצ חי (ןע-) רעד ,ןָאיּפש

 פפ7 ע. (טרינָאיּפש) ןרינָאיּפש

 508006+ 9. -טגנערבעגסיוא) ןעגנערבסיוא

 ,(טלצנערטעצ) ןעלצנערטעצ ;(טכַארבעגסיױא
 (טדנעוושרַאפ) ןדנעוושרַאפ

 5080060 חי ;(ס-) רעד ,רעננערבסיוא

 (ס-) רעד ,רעדנעוושרַאפ

 5402:6 7. ,םַארדַאוװק ;(ן-) רעד ,רעווקס

 (-) רעד

 5026 6601. קיקעריפ ,ענטַאדרַאװק

 50וג621: / 501:160) חי (--) רעד ,סּפיּפ

 506214 04 (טעּפירקסעג) ןעּפירקס

 5016626 4 ןשטעווק ;(טקירדעג) ןקירד

 עא

 5011 2. (טלקישעג) ןעלקי

 חוג111 061. עקַאסַאק ,קידלק ט

 50ןוגועת 2. ךיז טא ןעשטרָאק

 5180 24 (ןכָאטשעג) ןכעטש

 5141016 / /סז 7101565, 661016) ח- (ן-) יד ,לַאטש

 518816 601. ליבַאטס ,טסעפ

 פטגוווצ ם. -ליבַאמטס ,(--) יד ,טייקטסעפ

 (--) יד ,טייק
 5148 ח. (--) רעד ,קָאטש ,(סד) רעד ,ןקעטש
 5184 )0/016605/  חי (ן-) רעד ,בַאטש

 51286 |זמ 1ןס 106016ז) חי (סה) יד ,עניב

 (תוגרדמ) יד ,הגרדמ

 (ס-) יד ,עפוטש ,ןס- ,עגײרדַאמ}

 51286 |6468ז66) חי



811 56 
 2 2255 לט... - בִי

 8062010:116 ח+ ,(ס-) רעד ,רעדנעוושרַאפ

 (ס-) רעד ,רעגנערבסיוא

 2/6::5/00010 חי. 1סז0/+ יד ,ןירעדנעוושרַאפ

 (סד) יד ,ןירעגנערבסיוא

 5(50160) חי יד ,(םימָאסב| םימשב

 810100655 = (--) יד ,טייקפרַאש

 פענס 061. ףרַאש

 50106/ חי (ןעד) יד ,ןיּפש

 5/1801 ח. (ן-) רעד ,טנוּפש ,(סד) רעד ,ןּפַאצ
 5ע11/ ?.(ןסָאגעגסיױא) ןסיגסיוא ,(ןסָאגעג) ןסיג
 (ןסָאגרַאפ) ןסיגרַאפ
 5מות ע. (ןענוּפשעג) ןעניּפש

 50111016 חי (ןע-) סָאד ,לדניּפש

 5106 תי רעד ,ןייבנקור ,(סד) רעד ,ןקור

 (רעד)
 5עוממסח תי (ס-) רעד ,רעניּפש

 םעותתסע ח. /סזװ. (סד) יד ,ןירעניּפש

 ---פע:תמומק 1111 חי. (ןע-) יד ,ַײרעניּפש

 8716 0. (רע-) רעד ,טסַײג

 5/111118! 0601. קיטסַײג

 5011 חי (--) רעד ;ַײּפש

 5011 ע. (ןגיּפשעג) ןעַײּפש
 50146 זי ,טייק ליצָארט ,(--) רעד ,ץָארט

 ןסעכַאהעל} (ן-) רעד ,םיעכהל ,(ן-) יד
 ,ןסעכַאהעל| סיעכהל
 ןסעכָאלוצ) סיעכהלדוצ
 5211/000 24 (ךע-) סָאד ,לטסעקַײּפש

 ב :(טעקשוילּפעג) ןעקשוילּפ
 -רַאפ) ןצירּפשרַאפ ,(טצירּפשַאב) ןצירּפש

501164113 6601 

 5012511 14 -ַא

 (טצירּפש
 5100 0. (ן-) יד ,ץלימ

 50160616 001. ,קיטכערּפ :קידנצנעלג
 לופטכַארּפ
 5/16080ז עי (--) יד ,טכַארּפ

 511416 0. (ס-) רעד ,רעטילּפש
 5111סע 24 (טרעטילּפשעג) ןרעטילּפש

 5110 ח. יד ,גנוטלַאּפש ;(ן-) רעד ,טלַאּפש

 (ןעד)

 511 2. ןצַאלּפ  (ןטלָאּפשעג) ןטלַאּפש
 (טצַאלּפעג)

 5עסו + ץילַאק ; (ןברָאדרַאפ) ןברַאדרַאפ
 :רַאפפ ןרעטשרַאפ ;(טכַאמעג- .ק) ןכַאמ
 -עצ) ןרעטשעצ :(זזָאלעצ) ןזָאלעצ ;(טרעטש
 (טרעטש
 590068 66 -עצ ;רי- ,ענעב- ,ןברָאדרַאפ

 עילַאק :ר" ,ענעז- ,ןזָאל
 590086 6416. (רע-) רעד ,ךעקעל עפר יי (ןעד) יד ,םָאווש

 5001 חי (ן-) יד ,לוּפש

 5ק78מנהי04 חי (רעינַאּפש) רעד ,רעינַאּפש

 9ק72מנ5ת //008.} חי שינַאּפש

 592מ15 0641. שינַאּפש

 528:6 ?. ןעניוש ,(טעװענַאשעג) ןעווענַאש
 טרעט

 526 6601. רענָאמ :קירעביא

 5024 יי (-) רעד ,קנופ

 581:16 2 ;(טעקסַאילבעג) ןעק סַאילב

 (טלקניפעג) ןעלקניפ ;(טצנַאלגעג) ןצנַאלג

 5821416 חי (ן-) רעד ,קסַאילב

 5256 641. רעטיש

 5684 עו (טדערעג) ןדער

 5/681ע  תי (ס-) רעד ,רענדער

 5מסה" (ן-) יד ,ןיּפש

 5266141 64. רעדנוזַאב ,לעיצעּפס
 5066014115/ ח. -כַאפ ;(ן-) רעד ,טסילַאיצעּפס
 (טַײלכַאפ) רעד ,ןַאמ

 5066181126 9. (טריזילַאיצעּפס) ןריזילַאיצעּפס

 5266121ו/ ח.-ץּפס ;(ן-) יד ,טעטילַאיצעּפס

 (ןע-) רעד ,לקיטרַא רעלעיצ
 5260168 ח. 1. (םינימ) רעד ,ןימ

 טא .(ר-) סָאד ,עלעקנערּפש
 (ר-) סָאד ,עלעקנירּפש
 5800120ט12/ 641. רעלוקַאטקעּפם

 56014016 (ןע-) רעד ,לקַאמקעּפס

 5000120165 חי קע{. יד ןלנהב

 596001416 ע -עפס) ןרילוקעּפש ,ןרילוקעּפס

 (טרילוקעּפש ,טרילוק
 5עססוג14110מ ח. -ץּפש ,(סד) יד ,עיצַאלוקעּפס

 (סד) יד ,עיצַאלוק
 פעססט1ג0+ חי ,טנַאלוקעּפש ,טנַאלוקעּפס

 (-) רעד

 5עסססוג ח- ;(--) סָאד ,ןדער :;(סד) יד ,עדע

 07) יד ךארּפש
 5266664 ש.ךיז (טלַײאעג) ןלַײא ,(טגָאיעג) ןגָאי

 58660 תי ,טייקלענש :;(ן-) יד ,שינענָאי

 02) יד
 5611 2. (טגיילעגסיוא) ןגיילסיוא
 5261 ח. |8 ס?וזזו: ףושיכ ַא ,רעבױצ ַא

 :00ז45 56עץקס566 ו1ס-רעביוצ ַא ;ןףעשיק}

 קס088688 106816 ןץסוטשז} ךורּפש

 10 6451 4 5061 (טרעבױצַאב) ןרעביוצַאב

 -ןפעשיקרַאפ} (טפושיכרַאפ) ןפושיכרַאפ

 ןטפעשיקרַאפ

 פ951גמ8 ח.-םיוא ;(סד) יד ,ץעיפַארגָאטרָא

 0-) רעד ,גייל
 5600 04 (ןבעגעגסיוא) ןבעגסיוא



 ֿפס 88068ת1װ

..................................---------- יי נט :5:5:.......-..--.
 ,ייייטטנטטטט...

 5סזג -| 1781-טסזזח} -רָאכב} (םירוכב) רעד ,רוכּב

 (םיריוכב
 (סעד) רעד ,קיניזימ

 (ס-) רעד ,םעדייא

 50ת8 ח. (םיריש) רעד ,ריש ;(רעד) סָאד ,דיל

 ֿפסמק 0? 5סמ85 ח- "ישַאה ריש| םירישה ריש

 (ס-) רעד ,ןםיר

 ֿפסת /+ץ06086854) חי

 50-:ת-!היצ ח.

 50 00ע. ןכיג ןיא ,דלַאב

 5001 ח. (סד) יד ,עשזַאס

 יססוס 9. ןרעדלימ ,(טרעדנילעג) ןרעדניל
 (טקיאורַאב) ןקיאורַאב ,(טרעדלימעג)
 500/01מ08 061. דניל

 50ע15/ז7 ת. (--) יד ,קיטסיפָאס

 סקג151ז+ = (םילוּפלּפ) רעד ,לוּפלּפ

 1 די 111: {םילוּפליּפ-לּפליּפ}

 50166ע6- חי ;(ס-) רעכַאמ-ןףעשיק} ףושיּכ

 ,ףשכמ ,(רענעמרעביוצ) רעד ,ןַאמרעבוצ

 {םיפשַאכעמ-ףעשַאכעמ} (םיפשכמ) רעד

 50ע06685 תו. }סזװ. ,ןירעכַאמ-ןףעשיק} ףושיּכ

 ,עפיײשכַאמ} (תופשכמ) יד ,הפשכמ ,(סד) יד

 ןס-
 5000 ח. (--) רעד ,(ףעשיק} ףושיּכ

 5סצניסיצ ח. ,ןרַאַאצ| רעצ ; (--) רעד ,רעיורט

 (== לעז
 50זניסא! 31 6641. קירעיױרט

 50 ק קיטארדראפ

 ---{ ּתנמ פ0עצצ ךימ טּפירדרַאפ סע-

 גנַאב רימ טוט סע-

 501 ח. (םינימ) רעד ,ןימ ;(ן-) רעד ,טרָאס

 5031! חי  ןס- ,עמָאשענ| (תומשנ) יד ,המשנ
 סוג06 ח- (ןע-) רעד ,גנַאלק

 5סונמ61 ע. (ןעגנולקעג) ןעגנילק

 50ט060 6001. קרַאטש ,טסעפ ,טנוזעג

 פסטק ע. 00) יד .היש ;(?) יח בוװ

 פסט 601. רעיוז

 50וגנ655 21. (=כ) יד ,טייקרעיוו

 900י06 חי (ז-) רעד ,לַאװק

 5סו ח+ )--(  יד ,טוַאס ,(-כ) רעד ,םורד
 506161 (תנסמ תם. ,דנַאברַאפ-ןטעווַָאס

 6-) רעד
 50י+ חי (טייזעג) ןעייז

 50206 חי רעד ,הטש .,(ןעד) רעד ,םיור

 ןםיכָאטש-ךעטעש|} (םיחטש)
 50261005 641. םיורנ ,םארנ

 502069010 . (-) יד ,ףיש-ןעמיור

 5206 0. (ןע-) רעד ,לדיר

 5עהֹומ חי עינאפש

 פעּהת ח. (ןע-) רעד ,ןַאּפש

 50 4600. ױזַא

 50 85 60ח}. יוװ ױזַא

 50 1081 60װ}- זַא ױזַא

 5021 2. (טקייוװעג) ןקייוו

 5088 חי 06) יד .ףייז

 5ס8ק 9. -עגנַײא) ןפייזנַײא .,(טפייזעג) ןפייז
 (טפייז
 503/ םוגמ216 ע. (ן-) רעד ,זָאלבנפייז

 508 2. (טבעוושעג) ןבעווש

 פסעס? 0641. רעטכינ

 506121 4061. ךעלטפאשלעזעג ;לַאיצַאס

 5001211500 . (--) רעד ,םזילַאיצָאס
 5060121151 תנ. 70080. (ן-) רעד ,טסילַאיצַאס

 50618115/ ח. /סזװ.+ (סד) יד ,עקטסילַאיצָאס

 50012115ז, 506018115116 041. שיטס ילַאיצַאס

 50618126 9. (טריזילַאיצָאס) ןריזילַאיצָאס
 061סו+ ח. רעד ,ןדרָא ; (ן-) יד ,טּפַאשלעזעג

 ;ןסערוועכ} (תורבח) יד ,(ערוועכ| הרבח ;(סד)

 (ןע-) רעד ,ןייארַאפ
 5048 תי (ס-) יד ,ץדָאס

 50640זװ ת. 1601 ס} א/װ}ש!|םָאדס} (--) .םודס
 קס0סװמ16, 8:8161

 5018 ח. (סד) יד ,ץּפַאנַאק ,(ס-) יד ,ץעפָאס

 5011 841. זיול ;ךייוו
 50110655 יי ((-) יד ,טייקכייוו

 5016:5ז ח. ,טַאדלָאס ,(רענלעז) רעד ,רענלעז

 06) רעה
 5016 חי ((-) יד ??יוז

 5016 /ס} 186 7001) ח+ (סד) יד ,עטַאיּפ

 5016 6041. קיצנייא

 801617 660. קיצנייא ,ןיײלַא

 50114 001. טסעפ ,דילָאס

 501:48 07 ח+ ,(--) יד ,טײקשירַאדילָאס
 (--) יד ,טעטירַאדילָאפ
 5011411 (-ב) יד ,טיײקדילָאס

 011ו27 661. ןיילַא ,םַאזנייא

 501טז10 חי (ןע-) יד ,גנוזייל

 50176 ע. (טזיילעג) ןזייל

 5016 ןקתסח- סעּפע :לייט ,עכעלטע
 פסזװסנססִצ קזסח- ,ץיימיא ;רעצעמע ,ץעמע

 רעצימיא

 501060ת6 קזסח. ,ץימיא ;רעצעמע ,ץעמע

 רעצימיא

 801611108  קזסחי סעּפע

 5011611106 6064. לָאמלייט ;לָאמַא

 סעּפע ;לסיבַא
 ואוו-ץעגרע :ץעגרע

 סם ח. "ןעב| (םינב) רעד ,ןב ,(ןיז) רעד ,ןוז
 ןםינָאב

901716051121 0660. 

 50106116י6 4641.
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 517. (ןע-) רעד ,למיה 510820 חי (ןע-) יד ,גנוזָאל

 5181166ע  ח. תוליכר ,(סד) יד ,עקטָאילּפ 5100 464}. 66 0640. ,םַאזגנַאל ,ךעלעמַאּפ

 ןשָאל} יד ,ערה ןושל ,(ן-) יד ,ןסעליכער} ץילַאווַאּפ
 (-כ) |ערָאה 51888161 ת. (סד) רעד ,רעכירק

 518066+ 9. ,(טעװעקטָאילּפעג) ןע ועקטָאילּפ 517 661. טציּפשעגרעביא , ,ערטיכ

 ןושל ,ןסעליכער} תוליכר טהרה ןדער טנו411 601. ןיילק
 ןערָאה ןשָאל|} ערה 0/0!51021+ יד ,ןקָאּפ

 5140 ת. (שטעּפ) רעד ,שמטַאּפ סת12514 0. ;(טרעטעמשעצ) יש

 2 (טרעטעמשעג) ןרעטעמש
 5130 2. (טשטַאּפעג) ןשטַאּפ ר ןעּפַאיל ; (טרימשעג) ןרימש

 51808016+ ח. ,עגירַאה} (תוגירה) יד ,הגירה (טעּפַאילעג)

 ןס- ,עטיכש|} (תוטיחש) יד ,הטיחש ;ןס- ראה (טקעמשעג) ןקעמש

 8!5טאװוס- ?. ןטכעש :;(טעליוקעג) ןעליוק 51051| ח. ןסעכייר-ךעייר} (תוחיר) רעד ,חיר

 (ןטכָאשעג) ט11611 0. (ןצלָאמשעג) ןצלעמש

 518ו18111616 חי (םיטחוש) רעד ,טהוש ט11116 . (ןע-) רעד ,לכיימש

 (ס-) רעד ,רעליוק ;|םיטכָאש-טעכיוש| 811116 04 (טלכיימשעג) ןעלכיימש

 ;זמ;;םש 66) קידנעלכיימש ,קידלכיימש

 51מ1/גצ ,ַײרעדימש .,(סד) יד ,עינזוק

 (ןעד) יד
 5101:6 - ((-) רעד ,ךיור

 510046 9. ןרעכייר ;(טרעכיורעג) ןרעכיור

 (טרעכיירעג)
 510166/ (סד) רעד ,רערעכיור

 5ז101:7 6641. קיכיור

 51110106 0. (טעילטעג) ןעילט

 5110010 6641. קיטַאלג ,טַאלג

 511118816 2. (טלגומשעג) ןעלג נא

 פנ8816ש (ס-) רעד ,רעלגומ

 5204 ת. (סנד) רעד ר

 50211 תי (סע-) רעד ,קץנש

 511216 20. (ןע-) יד ,גנַאלש

 תבק ?. (טקַאנקעג) ןקַאנק ;(טלַאנקעג) ןלַאנק
 פמגע ח. (--) רעד ,קַאנק :(ן*) רעד ,לַאנק
 8268 9. "וצ ,ןּפַאכסױא ,(טּפַאכעג) ןּפַאכ
 (טּפַאכעגקעװַא ,-וצ-סיוא) ןּפַאכקעװַא ,ןּפַאכ

 5116626 (--) רעד ,סָאנ

 5116626 0. (ןסָאנעג) ןסינ

 06 ןעּפָארכ ,(טכרָאנשעג) ןכרָאנש

 (טעּפָארכעג)

 5תסטו ח. (סעד) רעד ,קסיּפ ;(סד) יד ,עדרָאמ

 נגסיצ חי (ןע-) רעד ,יינש

 מסוא 0. (טיינשעג) ןעיינש
 5וסאדוו 21 (ןע-) רעד ,שטנעמיינש

 ֿפתסיײצ 461. קיאיינש

 511111116 2. (טעפנָאפעג) ןעפנָאפ

 811:/5מ2 001. עטַאוװעפנָאפ

 50! 17016ז1. !ַאהַא

 51גוג8016ת/ג056 ח- ,ןיוהטכעש ,זױהטכַאלש

 (רעזַײה-) סָאד

 5865 ח+ .ףַאלקש ,(טכענק) רעד ,טכענק

 ((-) רעד

 51476 ח. }670 (סד) יד ,ןיּפַאלקש

 5186 1, (טפַאלקשעג) ןּפַאלקש

 813/6ע3 . (--) יד ,ַײרעּפַאלקש

 5183150 4641. שיפַאלקש ,שיטכענק

 --51866 ףאגאסז ח. (סד) ,רעבַײרט-ןּפַאלקש

 ---51גצפ 1866 ח- (--) רעד ,לדנַאה-ןפַאלקש

 9147 חי (ן-) רעד .,ווַאלס

 5124710 041. שיװַאלס

 5164 ח. (ס-) רעד ,ןטילש

 5166 חי (--) רעד ,ףָאלש

 51662 0. (ןפָאלשעג ןיב) ןּפָאלש

 5969 6426 ;ר" ,ענעפ- ,ןפָאלשרַאפ
 קירעפעלש
 51666 (לברַא) רעד ,לברַא

 5168 (ס-) רעד ,ןטילש

 5168 9. ךיז (טלטילשעג) ןעלטילש
 5162646 06}. קנַאלש

 51166 /0} 0604) ח. ,ןעציומ} (ס-) יד ,איצומ
 (ךעד) סָאד ,לצענעּפ ,(רעד) רעד ,ץענעּפ :|ס-
 { 66/) 6 (ךעד) סָאד ,לטפער

 אפ = ןטינשעג) ןדַײנש
 אנש = (טרעדַײלשעג) ןרעדַײלש
 טטש יי (ס-) רעד ,רערעדַײלש
 5ֹוק  ךיז (טשטילגעגסיוא) ןשטילגסיוא
 51/026+ ח. ;(לפָאטנַאּפ רעד ,לּפָאטנַאּפ

 (ךישקעטש) רעד ,ךושקעטש
 ףקקספ} 061. קישטילג



 8181 816 ןגז11+

 5308  ע. (ןעקנוזעג זיא) ןעקניז

 5נתתס ח- ,ץׁשר ;(עקידניז) רעד ,רעקידניז

 |םיָאשער-עשָאר} (םיעשר) רעד
 8 (--) רעד ,קולש ;(--) רעד ,ּפוז
 5ו/ ע. (טּפוזעג) ןפוז

 5ו+ ,(61 (ן-) רעד ,רַאה ,רעד ,רעה

 51516ע ח. (רעטסעווש) יד ,רעטסעווש
 5151ס1-10-!23/ . (סד) יד ,ןירעגעווש

 511 0. (ןסעזעג ןיב) ןציז
 511 סוג ,ךיז (טצעזעגקעווַא) ןצעזקעװַא

 ךיז (טצעזעגרעדינַא) ןצעזרעדינַא

 ג26000 ח+ ,ץיצַאוטיס ;(סד) יד .ענַאל

 רעד ,בצמ :;(ן-) רעד ,דנַאטשוצ ;(סד) יד

 ןוועצַאמ} (--)
 51צ2נג ןוויס

 (566 110. ןוויס)

 534 תמזוי 0601. סקעז

 514/ס00ע תווזח. 041. ןצכעז

 פ116סמזג /77001/00) ח.(ךע-) סָאד ,לטנצכעז

 51416601/ 061. - ,עטנצכעז

 צו /7ז001/00) ח (ךעד) סָאד ,לטפקעז

 511 464. ר- ,ץעטסקעז

 5121161/8 {/26461:00/) ת- סָאד ,לטסקיצכע

 (דעד)
 51411614 6641. ר- ,עטּפקיצכעז

 5גצ1} תוווזח. 0601. קיצכע

 5126 זו. ;(-ב) יד ,סיירנ ;(--ב) יד ,סיורנ

 (-) יד ,סָאמ
 51:216 /סזװ 166) ע. ךיז (טשטילגעג) ןשטילג

 81:216 חי (ס-) רעד ,רעשטילג

 51:616100 חי (ן-) רעד ,טעלעקס

 51:6108 . (סד) יד ,עציקס

 516111 חי -טינעג ;(-) יד ,טפַאשטנעּק

 (ן-) יד ,טפַאש

 516111664 6461. טקישעג .,טינעג

 51:111141 661. טקישץעג .,טינעג

 51:זמק ע. (טגרַאקעג) ןגרַאק

 581 ת. ;(ן-) יד ,טיוה

 581 /0} םזו/זוח15) חי ;06) יד לע

 5 ות /0} /ז0715) ,ץכעלָאש ,(ן-) יד ,לָאש

 (-כ) סָאד
 5110 2. (ןדנושעג) ןדניש

 ףאזע 0. (טּפיהעגרעביא) ןּפיהרעביא
 51611 . (ךעד) סָאד ,לדיילק
 51:011 עץ. (סד) רעד ,ןברַאש

 --פאטוו 6גע ח. ,לּפַאק ,(סי) יד ,עקלמרַאי

 (ךעד) סָאד
 5טמ} ץ. (-) רעד ,ריוכט

 =אשמ = (ןבירשעגרעטנוא) ןבַײרשרעטנוא
 ךיז (ןענעמסַאכ) ןענעמתח ;ךיז

 5אמ 9. דָאמיס-ןעמיס} (םינמיס) רעד ,ןמיס
 (ס-) רעד ,ןכייצ ;ןםינ
 8ושוו ןע2/װ1!סת 0. (ס-) רעד ,רעלָאמ-ןדליש

 יוש81 ת. (ן-) רעד ,לַאנגיס

 518ד12/ו106 ת. ,(-) יד ,טפירשרעטנוא

 ןסעמיסכ-עמיסכ} (תומיתח) יד ,המיתה
 ((-) יד ,דליש

 6801462066 ח. ,(ן-) רעד ,טײטַאב ,טַײדַאב

 (ןע-) יד ,גנוטַײדַאב

 51800202161 תי

 5180146801/ 001. קידנטַײדַאב

 51801{צ ע. ןטַײטַאב ,(טַײדַאּב) ןטַײדַאב

 (טַײטַאב)
 5116006  ת ,ןגַײװש :;(--) יד ,טייקליטש

 (-כ) סָאד
 511ס01 061. קידנגַײװש ;לימש
 51160117 0640. םייהרעלימש

 5116 ח. (--) סָאד ,דַײז

 511660 6601. ריז ;ענעז .ןדואו

 5117 0601. ר" ,ענע- ,ןדַײז

 811טסע 2. (--) סָאד ,רעבליז

 511/סע7 4641. רזי יעק ,ןרעבליז

 51נ1112 461. ךעלנע
 5וזמ1|הזרו} חי 07) יד ,טייקכעלנע

 5110116 ח. (ן-) רעד יש

 5116 66}- טושּפ ,טסָארּפ ,ךַאפנייא

 (טעשָאפ}
 51ו0016 גוהמ (סעד) רעד ,קַאטסָארּפ

 5לזמץק1(ווצ ;(--) יד ,טײקכַאפנייא

 (--) יד ,טײקטסָארּפ

 5וזחק1סוסמ ח. רעד ,שיקעל ;(ן-) רעד ,דלָאי

 -יוש-עטיוש| (םיטוש) רעד ,הטוש ;(סעד)

 ןםַאט} (--) רעד ,םּת :|ןםיט

 4ת ח. (תוריבע) יד ,הריבע :(דניז) יד ,דניז
 {ס- ,ערייוַאן

 590 ע. (טקידניזעג) ןקידניז

 5166 6640. טניז ,טַײיז

 8100696 661. קיטכירפיוא ,קיצרַאהנּפָא

 51066:61+ 86ש.ןסעמעעב} תמאב ,קיטכירפיוא

 510/ט! 661. קידניז

 ףותא ע. (ןעגנוזעג) טי
 81086 ת. (ס-) רעד ,רעגניז

 510616 641. ר- ,ענלצנייא
 :10813 8640. זַײװװקיצניײיא

 5וװ8!גז ח. (ן-) יד ,לָאצנייא

 5101 חי (ן-) רעד ,סונּפָא
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 5001 צ. (ןסָאשעג) ןסיש

 !מסק ח. -עש) רעד ,ּפַאש ;(ןעד) יד ,םָארק

 (ח-) יד ,קירבַאפ ,(רעּפ
 5006 חי (סע"- ,ן-) רעד ,גערב

 5110:1 061. ץרוק

 5110116/ 24 ןצריקרַאפ ,(טצריקעג) ןצריק

 (טצריקרַאפ)
 5101117 6604 דלַאב ;ךעלצריק

 .0 51101171655 (-כ יד ,טייקצרוק

 51101151811166 6641. קיטכיזצרוק

 51101 ((-) רעד ,סָאש

 5110016 60. 0. לָאז ,טלָאװ
 5מ00146: ח. ,ץצײלּפ ;(ןע-) רעד ,לסקַא

 (ס") יד
 פ1גסוג? ע. ,ןגירשעג ,ןעירשעג) ןעַיירש
 ךיז (ןגירשעצ ,ןעירשעצ) ןעַיײרשעצ
 ףגסײ 9. (ןזיװַאב) ןזַײװַאב ;(ןזיוועג) ןזַײוװ
 מס שנת4ס6 ת. .ייוש) סָאד ,רעטצנעפיוש

 (רעטצנעפ
 (ן-) רעד ,ץירּפש
 (ס-) רעד ,ןגערסָאג

 5ןגס6 ח. ןס- ,עּפילק} (תוּפילק) יד ,הּפילק

 51:066 /801/6) ח.

 5110 סת |זסזװ) ח

 51ג6660 6641. ערטיכ ,טציּפשעגרעביא

 קט (ןע-) סָאד ,יירשעג
 50:168 9.  (ןגירשעג ,ןעירשעג) ןעַײרש
 510101105 2. יד ,ןםיכירכַאט} םיכירכּת

 א (סע-) רעד ,טסוק
 5465: 9. ןרעמיצ ,(טרעדיושעג) ןרעדיוש

 (טרעטיצעג)
 5111006/ ת. (ס-) רעד ,רעדיוש

 5110416 /8'0006 1661) 0. (טרַאשעג) ןרַאש

 מז ?. ןכַאמרַאּפ :(טקַאהרַאפ) ןקַאהרַאפ
 (טכַאמעגוצ) ןכַאמוצ ,(טכַאמרַאפ)
 511111/ס (ס-) רעד ,ןדָאל

 5168 461. ףַאלש : קנַארק

 810816 חי (ן-) רעד ,ּפרעס

 5103 6641. ךעלקנערק

 51080655 . ,קנערק ,(ן-) יד ,טייהקנַארק

 (ן-) יד ,טײקּפַאלש ;(קנערק) יד

 5146 ח (םידדצ) רעד ,דצ ;(ןד) יד ,טייז

 {םידָאדצ ,דַאצ|
 81061/814 . (ן-) רעד ,רַאוטָארט

 51686 ח+ (ןע-ד) יד ,גנורענַאלַאב

 51646 0. (טרעגַאלַאב) ןרעגַאלַאב

 81076 חח. (ן-) יד ,ּפיז

 5180 ת. (ן-) רעד ,ץפיז

 5ו8ג ש. (טצפיזעג) ןצפיז

 פניו ם. (סד) יד ,עלײשטַאּפ ;(ן-) רעד ,לַאש
 5116 ןקזסח- יז

 51168ז 2. (ןריושעג) ןרעש

 5688 7. 21. 0-) יד ,רעש

 51062/4 |0{ 2 5600:4} ע. (ן-) יד ,דייש

 5669 0. (ףָאש) יד ,ףָאש

 5660 104 5066ע9) 661. רז ,ענע- ,ןפָאש

 (ן-) יד ,לעּפנּפָאש

 --5םססעפאומ 6021 ח. (ן") רעד ,ץ' לעּפנּפָאש

 (סד) רעד ,ןגיוב

 5661 (8640601מ8) ת. (רעד) סָאד ,ךעלַײל

 (י) יד ,ךעלב
 5461 חי. (ן-) רעד ,ךַאפ :(סד) יד ,ע 5
 5611 04 תטופ, 68951 ח. (---) סָאד ,ץכעלאש

 5116026:64 ח+ רעד ,ךעטסַאּפ ,רעד ,ךוטסַאּפ

 (רעכעטסַאּפ)
 5260מ60658 תם. /סזװ+ (סד) יד ,עקשוטסַאּפ

 5עסטו1052  ,-סעואווש|} (ן-) רעד ,תועובש
 5פמסצט8/!0 ת. (16ו0:54 1401:448 נו 6

 גוסמוו 01 5:62מ--21273 סע !טמס)

 5תוזחזמסת 2. -ץמיש ,(טרעמישעג) ןרעמיש

 (טרירעמיש) ןריר
 50102006 2. (רענייבניש) רעד ,ןייבניש

 8:ת6 ח. רעד ,קסַאילב :(--) רעד ,ץנַאלג
 (-כ יד ןַײש ;(--)

 5106 9. ןצנַאלג ;(טעקסַאילבעג) ןעקסַאילב

 ןצוּפ ;(ןטכיולעג) ןטכיול ;(טצנַאלגעג)

 -ַײש ;(טלקניפעג) ןעלקניפ :(58065 טצוּפעג)

 (טנַײשעג) ןענ

5116625/10 70. 

 5661 (ט2תסת) 2.

 511661 106121 תם.

 פםֹוחִצ 661. קיצנַאלג

 5110816 |סו 1004) תח. (ןע-) רעד ,לדניש

 5םוק (-) יד ,ףיש

 5171 0. (רעד) סָאד ,המעה

 1667 ;ךיז (טלסיירטעג) ןעלסיירמ

 (טרעדיושעג) ןרעדיוש ;(טרעטיצעג) ןרעטיצ
 5םֹו5ז =. יד ,שינרעטיצ ;(--) רעד ,רעטיצ
 (ס-) רעד ,רעדיוש :;(-כ
 5068 02. ,(טרעדיושעגפיוא) ןרעדיושפיוא

 -רעד) ןרעטישרעד :;(טרעדיושעג) ןרעדיוש
 (טרעטיש
 װססא ח- ,גנולסיירטעצ :(ס-) רעד ,רעדיוש
 (ןעד) יד ,גנורעטישרעד ;(ןעד) יד
 5006 חי (ךיש) רעד ,ךוש

 ;(סד) רעד ,רעטסוש

 /װ- (--) יד ,ןירעטסו יע :
 ((-) רעד ,סקַאוװאוש
 (ןעד) יד ,יירעטסוש

5006102161 2. 

 5806 0150 ת.

 5006 5800 ח.
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 56ט601 6601. ר- ,עטעביז

 (ךע-) סָאד ,לטץעביז
 56ש6016ס04 0601. ןצעביז

 ר- ,עטנצעביז

 86טס016סת1װ //760100) ח. סָאד ,לטנצץעביז

 (דעד)
 ר- ,עטסקיצעביז

 ,לטסקיצעביז

 8סטס1ת //7001:00)

 56ט61116601װ 061.

 50ט01111611 001.

 56ט611161/ //ז00100װ0) חם

 (ךעד) סָאד
 פסצס01צ+ 661. קיצעביז

 56ט0ע 2. -עגרעדנַאנופ) ןסַײררעדנַאנופ

 -עצ) ןסַײרעצ ;(ןעמונעצ) ןעמענעצ ;(ןסיר
 (ןסיר

 50ט616 6001. גנערטש

 569 4 (טיינעג) ןעיינ

 5010 |ומ 24 5702808ו16) 2. רעד ,שמש

 ןםיסָאמַאש-סעמַאש} (םישמש)
 511200י/ ת. (ס-) רעד ,ןטָאש

 502887 001. עטַאוװעלדוק ,עטַאלדוק
 פג |11116 04 1{ס 16ותפ (-) רעד ,ךַאש

 0{ ןזהמ|}

 5246 9. -םיירמ ,(טלסיירטעג) ןעלסיירט

 (טלקָאשעג) ןעלקָאש ,ךיז (טלסיירטעג) ןעל
 51181:6 עז. (---) רעד ,לקָאש ;(--) רעד ,לסיירט

 5211 6164. 0. לעוו

 18 ץסעפסמ 5:ח8. לעוו

 200 קסזֿפסמ 5708. טפעוו

 360 ןץס6ע508 5708. טעוו
 004/ 2060 ץסעֿפסמ ק/.

 15 200 2964 ץםסעפסמ ק/. ילעוו

 5112110 861. ךַאלפ
 5הזוס ח. -רַאכ-עּפרַאכ} (תוּפרח) יד ,הּפרח

 ,השוב ;(סד) יד ,עדנַאש ,יד ,דנַאש ;ןסעּפ
 (תונויזיב) רעד ,ןויזיב ;ןס- ,עשוב} (תושוב) יד
 ןסעניויזיב-ןעיָאזיב|
 פג! ג1 041. ךעלדנעש
 טמעשרַאּפמוא
 514:6 חי; (ס-) יד ,עיצרָאּפ ; (ן-) רעד ,לייט

 ןםיקָאלַאכ-קעלייכ| רעד ,(םיקלח) קלח

5112161655 661. 

 5126 2. ךיז (טלייטעג) ןלייט

 פתתיק 061. ףרַאש

 5גגקסמ 0. ןפיילש ,(טפרַאשענ) ןפרַאש
 (טפיילשעג)

 (--) יד ,טייקפרַאש

 :ג86:2-  -ץֵצ ,(טרעטעמשעג) ןרעטעמש
 -עצ) ןכערבע ;(טרעטעמשעצ) ןרע ץעמש

 (ןכָארב

 8866 ע. (טלָאגעג) ןלָאג ,(טריזַאר) ןריזַאר

 81ג2ז0ו658

 56056 ח. רעד ,ןשוכ| שוח ,(--) רעד ,ןיז

 לכש ,(-- רעד ,דנַאטשרַאפ :;(םישוח)

 (--) רעד ,ןלכייסנ

 5056 04 (טריּפשעג) ןריּפש

 561151016 6061. קידנעטשרַאפ

 5011511196 601 :קירעטיצ ,וויטיסנעפ

 רַאבליפ
 ; 07) רעד ,ץַאז 56111606 /קזםזו.) חי

 (ן-) רעד ,לייטרוא

 0016מ06 2. ;(טלייטרוארַאפ) ןלייטרוארַאפ

 -ןטעּפשימרַאפ} (טּפשמרַאפ) ןטּפשמרַאפ
 ןטעּפשימרַאפ
 5608:216 ש. יּפָא ,(טרעדנוזעגּפָא) ןרעדנוזּפָא
 ,(טדײשעגּפָא) ןדײשּפָא ,(טלײטעגּפָא) ןלייט

 (ןעגנַאגעצ) ןייגעצ ,(טרירַאּפעס) ןרירַאּפעס

 ףיז
 5026: 064)}. ,טלײטעגּפָא ,טרעדנוזעגּפָא
 טלײטעגּפָא ,טַארעּפעס ,רעדנוזַאב
 5סעהעהסמ תם. גנודייש ;(ן-) רעד ,דײשּפָא

 (ןעד) יד ,גנודיישעצ ;(ןעד) יד
 800221617 669. רעדנוזַאב

 (םידרפס) רעד ,ידרּפס
 ןםי- ,ידרַאפס}
 (ס-) רעד ,רעבמעטּפעפ
 56: ח (ענעגײאבַײל) רעד ,רענעגיײאבַײל

 56עמװ2גזחונוג יז. ק/.

 (566 114. ידרפס)

 560161026/ תי

 5614640זװ (==) סָאד ,םומננייאבַײל
 86/105 ח. |ן8װ8. 6 1. (ס-) יד ,עירעפ

 5סע1005 0641. טסנרע

 5611011506955 (--) יד ,טייקטפסנרע

 5סענגסג חי .עשָארד| (תושרד) יד ,השרד
 ןסעשָארד
 5סע64מ/ חי. רעד ,תרשמ ;(סד) רעד ,רעניד
 ןםיסרָאשעמ-סערָאשעמ} (םיתרשמ)

 פסזט8תז 411 ח.לדיימטסניד ,(ן-) יד ,טסניד

 (ךע") סָאד
 5616 2. (טנידעג) ןעניד

 5010166 זו. (ן-) יד ,טסניד
 5055104 ח. (ןע-) יד ,גנוציז ;(סד) יד ,עיסעס
 5061116 24 -יילרעד :ךיז (טצעזַאב) ןצעזַאב

 ,טעטכילשעג) ןטכילש ,(טקידיילרעד) ןקיד

 (טכילשעג
 960016 (הת 2006000/) -עגּפָא ןענעכערּפָא

 ךיז (טכַײלגעגסױא) ןכַײלגסױא :ךיז (טנכער
 5611161161 ;(-) רעד ,ךַײלגסױא

 (םיבושי) רעד ,בושי ,(ןעד) יד ,גנוטכילש
 ןםיוואושיי-וועשייו

 5660 601. ןביז



8611821100 
 80זיס2זמ

 = יו יי יי יי א =

 566110מ .(ן") רעד ,ליײטּפָא ;(ס-) יד ,עיצקע

 5601100 /1066/+ 5. 0}/ (םיקרּפ) רעד ,קרּפ

 1006 10ז6/) ׁש ;{םיקָארּפ-קערייּפ}

 ןס- ,עשרַאּפ} (תושרּפ) יד ,השרּפ

 9618 64). רעלוקעס ,ךעלטלעוו

 ,(-ב) יד ,טייקכעלטלעוו 900װ!2זפזג 2.
 (-- רעד ,םזירַאלוקעפס

 5606 061. רעכיז

 560666 9. ןכַאמ רעכיז ,(טרעכיזעג) ןרעכיז

 (טכַאמעג)

 566טעוצ ח. "יױרַאּפ ;(--) יד ,םייקרעכיז

 (ס-) יד ,עיטנַארַאג :;(ןעד) יד ,גנורעכ
 6066 4. (טריפרַאפ) ןריפרַאפ

 960006/ (ס-) רעד ,רעריּפרַאפ

 866 04 (ךעזעג) ןע

 5568 ח. רעד ,ןרעק :(ןעמיוו) רעד ,ןעמיוז
 (רעי) סָאד ,לדנרעק ,(רעד)
 966: 9. ןזיַײװסױא ,(ןעזעגסיוא) ןעזסיוא
 ,(טקוקעגסיוא) ןקוקסיוא ,ךיז (זיוועגסיוא)
 ךיז (טכַאדעג) ןטכַאד
 8668 04 (טכוזעג) ןכוז

 8008 חי (סד) יד ,עקלדיוה

 ,(טרעדנוזעגּפָא) ןרעדנוזּפָא
 (טריגערגעס) ןריגערגעפ
 5ס8:088004 חי -געס ,(--) יד ,גנורעדנוזּפָא

 (סי) יד ,עיצַאגער
 56126 9. -רַאפ) ןּפַאכרַאפ ,(טּפַאכעג) ןּפַאכ

 968ש688416 44

 (טּפַאכ
 5612ו16 0. (ןעד) יד ,גנוּפַאכרַאפ

 56140ז0 0640. ןטלעז

 5614 ןעזסח. טסבלעז ,ךיז
 561858 001. שיטסיאָאגע

 50105/8 זוהת תי (ן-) רעד ,טסיאָאגע

 561405110655 1. (--) רעד עט

 5611 (טפיוקרַאפ) ןפיוקרַאפ
 8611ס/ חי (ס-) רעד ,רעפיוקרַאפ

 861160100 עי (סד) יד ,ץעמָאק- לטניפ

 50זװ/מתתצ ע. ((-) רעד ,רַאנימעס

 5611216 ת. (ד-) רעד ,טַאנעס

 5011210 חי (-) רעד ,רָאטַאנעפ

 5040 24 (טקישעג) ןקיש

 5600 גשהֹצ 9. (טקישעגקעװַא) ןקישקעווַא

 5000 2204 (טקישעגקירוצ) ןקישקירוצ

 560521100 חי. םשור ;(סד) יד ,עיצַאסנעס

 (--) רעד ,ןםעשיורו

 8סע68זמ ש. ; (ןגירשעג-ןעירשעג) ר

 (טעשטיווקעג) ןעשטיוו

 6:668 חי. ;(ךע-) סָאד ,לטנעוו 20

 50ע06 /?ח 4 סזחסזוס} ,((-) רעד ,טנווַײל

 (ןעד) רעד ,ןַארקע
 50ע660 חי ((-) יד ,ףיורש

 50ת618 0. (טפיורשעג) ןפיורש

 50ע6/0ת17ס9 חי (ס-) רעד ,רעיצנפיורש

 80ת18016 ש. ןרימש ,(טעקשטַאּפעג) ןעקשטַאּפ

 (טרימשעג)
 507106 /0} 1/מס 1001 רעד ,רפוס

 ןםירּפָאס-רעפיוס} (םירפוס)
 568וז (ן-) יד ,טפירש ,(ן-) יד ,טפירשטנַאה

 5סע1מ?וגע68 חי {ךַאנַאט} (ן-) רעד ,ך"נּת

 (566 3164. ך"נּת)

 פסע01| ח. ןס" ,עליגעמ} (תוליגמ) יד עג

 פסעטע ע. ןרעייש ;(טעבָארקסעג) ןעבָארק

 א

 905106 חי (ס*) יד ,עסָאק

 08 |םימַאי-םַאיו (םימי ;ןעד) רעד ,םי

 5681 ח.(ןע-) רעד ,לּפמעטש :;(ןעד) רעד ,לגיז

 5681 9. (טלגיזרַאפ) ןעלגיזרַאפ

 5621 /560-601700/) תח. -םי) רעד ,טנוה-םי

 (טניה
 9ס8ז0 תי (טענ) יד ,טָאנ

 5681051:655 ח.(סד) יד ,עקרעטיינ ,ןירָאטיײנ

 568ז60 ?. ןכוזַאב ,(טכוזרעטנוא) ןכוזרעטנוא

 (טכוזעג) ןכוז ,(טכוזַאב)
 568זסװ ח+ ץיזיווער ;(ןעד) יד ,גנוכוזרעטנוא

 (ס-) יד
 5681 (רעצעלּפציז) סָאד ,ץיַאלּפציז

 5686 9. ןצץזַאב ,(טצעזעגקעװַא) ןצעזקעװַא

 (טצעזַאב)

 8621 /006861/) ט. ךיז (טצעזעג) ןצץז

 5600060 /0014 0} 1/006) חי יד ,עדנוקעס

 (סי) יד ,ןעגער} עגר ;(ז- ,סד)
 5660064 4641. ר" ,ע" ,םייווצ

 860026017 6462. םנטייווצ

 5666 ח+ רעד,דוס ;(ן-) סָאד ,יד ,שינמייהעג

 (ן-) רעד ,טערקעס ;{סעדיוס-דָאס (תודוס)

 860ע961 061. םייהעג

 560901 2861 חי (ן-) רעד ,טנענַא- םייהעג

 560ץ61גח/} ת. : (ן- ( רעד ,רַאטערקעפ

 ע5זװ. (ס-) יד ,עשרַאטערקע
 560ע044ז} 04 5126 ח ,רַאטערקעסי-טַאטש

 (-) רעד

 8001 חי (סד) יד ,עטקעס



 88118180110 801יס8וג

 0866 801.-ץנּפָא ,ר- ,ענעק- ,ןקָארשעגנָא

 ר" ,ענעק- ,ןקָארשרעד ,ר" ,ענעק- ,ןקָארש
 568: ח. סָאד ,לכעלַאש ,(סע-) רעד ,קילַאש

 סָאד ,רעד ,(רעכיט-) ךוטזדלַאה :(ךעד)

 5687161 061. טױר-ךַאלרַאש

 568116/ {סצסצ ,ןיטַאלרַאקש ,יד ,ןיטַאלרַאקס

 00 יז
 5086 9. ןבַײרטעצ ;(ןפרָאװעצ) ןפרַאוװעצ

 -עצ ;ךיז (ןפָאלעצ) ןפיולעצ ,(ןבירטעצ)
 (טײרּפשעצ) ןטיירּפש
 508116:66 801.-עצ ;ר- ,ענעפ- ,ןפרָאװעצ

 םיירּפשעצ ,םייז

 506606 חי (סד) יד ,ץנעצס

 80ס0סע7 /?מ 1/06016ז) חי ,עיצַארָאקע

 (ס-) יד

 5061116 6641. שינעצס

 5660! חי |ןסעכייר-ךעייר} (תוחיר) רעד ,חיר

 5006106 תי רעד ,ןַאלּפ ,(ס-) יד ,עמעבס

 (רענעלּפ)

 56גסזװס 9. ןריטקעיָארּפ ;(טרינַאלּפ) ןרינַאלּפ
 (טריגירטניא) ןריגירטניא ;( טריטקעיָארּפ)
 פסגס}4ז ח. ;(עטנרעלעג) רעד ,רעטנרעלעג

 ;{םינָאדמַאל-ןדמַאל} (םינדמל) רעד ,ןדמל

 -לַאט| (םימכח ידימלּת) רעד ,םכח דימלּת
 ןםִימָאכַאכ ײדימלַאט-םעכָאכ דימ
 5611001 חי (ן-) יד ,לוש
 5016006 חי (--) יד ,טּפַאשנסיװ

 5016111180 061. ךעלטּפַאשנסיוװ

 5616תו5/ ח. ;(עטנרעלעג) רעד ,רעטנרעלעג
 -טפַאשנסיװ ,(ס-) רעד ,רעלטּפַאשנסיוװ
 (טַײלטּפַאשנסיװ) רעד ,ןַאמ

 (-) יד ,רעש
 80010 2. (טלדיזעג) ןעלדיז

 86010108 חי (ןע)- יד ,יירעלדיז

 50000061 ח. קילושז ;(ן-) רעד ,ףרואווסיוא

 ,טישכּת : (סעד) רעד ,ץעילדַאּפ ; (סעד) רעד
 ןםיטישכַאט-טישכַאט} (םיטישכּת) רעד
 8001 /6166ח) שי (טרעַײשעג) ןרעַײש

 פסזהעפ 9. ןבָאש ;(טעבָארקסעג) ןעבָארקפ
 (טצַארקעגסיוא) ןצַארקסיױוא  ;(ןבָאשעג)
 501810/ ע+ ;(---) רעד ,ץיירק ;(--) רעד ,ץיַארק

 (ז") רעד ,ץייר :(") רעד ,ץיַאר
 50ע81011 ש. ןצירק ,(טצַארקעג) ןצַארק

 (טצירקעג)
 5סעסםזװ ח+ .,שטיווק ;(ןע-) סָאד ,יירשעג

 (סע-) רעד

 801950ע8 ת. 1.

 ,ןע-) יד ,גנוקידירפַאב 581151801100 חי

 (0=) יד .טייקנדירפוצ

 88115126107 661. קילעטשנדירפוצ

 581188664 0601. ןדירפוצ

 58118/7 04 -עגנדירפוצ) ןלעטשנדירפוצ

 (טקידירּפַאב) ןקידירּפַאב ,(טלעטש
 58115?ל148 001. קידנלעטשנדירפוצ
 526ט08} ת. -סעבַאש| (םיתבש) רעד ,תבש

 {םיסָאבַאש
 58/י0273 תותמו 0600. טכַאנ וצ תבש

 ןטכַאנוצסייבש|

 5800 (ן-) יד ,לָאש

 8896 9. ןרָאּפש ;(טעװעטַארעג) ןעװעטַאר

 (טרָאּפשעג)
 פתוװ תי 07) יד ,בע

 פהו/ 24 (טגעזעג) ןגע

 583 04 (טגָאזעג) נאו

 58נוװ8 ח+ רעד ,ךורּפש ,(ךעד) סָאד ,לטרעוו
 (רעטרעווכירּפש) סָאד ,טרָאוװכירּפש ;(ןד)

 5088 /60186056) ח. (סעד) רעד ,ךרַאּפ

 5080 /וטסז/סז} וס/ס (ס-) רעד ,בעקס

 100ז1:8 זמ !זזוס ס} 81/026)

 9088טצ 6461. עטַאװעכרַאּפ

 5084/010 ח. (סד) יד ,ץעינַאװָאטשיר
 56811010 זנ. |ק101/סזזוו ;((-) רעד ,טָאּפַאשע

 /סז 106 62660/סװ"עילט| (תוילּת) יד ,הילּת

 ס0} 6 600606ז0064/ קסזֿפסחװ} ןסעילט

 508164 2. ןעירבּפָא ,(טירבעג) ןעירב

 ךיז (טירבעגּפָא)
 5680 ח+ ;(ן-) יד ,לָאשנַאװ : (ןד) יד ,גָאװ

 (ן-) רעד ,בַאטשסָאמ
 80416 /ס} /:50) ת. (-) יד ,ּפוש

 50871021 עי (ןד) רעד ,לַאדנַאקס

 50411021005 66}. זעילַאדנַאקס

 5680/ 061. ּפַאנק

 (-כ רעד ,לזאזעל ריעש'

 ןלזָאזַאעל-ריאָאסְן

 502 חי (ן-) רעד ,םַארש ,(ן-) רעד ,ץיר
 508/00 6641. ר- ,ענעט- ,ןטלעז ,ּפַאנק

 508ע0617 66: ןטלעז ,קיצניװ ,ּפַאנק

 308ע0117 ת. ,--) רעד ,ןקעכיוד)} קחוד

 רעד ,(-- לגנַאמ

 0896 ש. ןקערשּפָא ,(ןקָארשעגנָא) ןקערשנַא

 ; (ןקָארשרעד) ןקערשרעד ;(ןקָארשעגּפָא)
 (טעשַארטסעג) ןעשַארטס
 5086 ח. ,קערש ;ןס- ,עריומ} (סד) יד ,ארומ

 ןםידָאכּפ-דעכַאּפ} רעד ,(םידחּפ) דחּפ ;(--) יד

 5808868021/ חי



 521192 (--) סָאד

 581ססמ ח (ןע-) יד ,קנעש ,(ןע-) רעד .ןולַאס
 5210001:666ע 0. (ס-) רעד ,רעקנעש

 ((-) סָאד ,ץלַאז

 ץכעַיּפט
 יז = ׁש

 5211 ת.

 581166, 5217 06. בו אי ,ןצלַאזעג

 521016 ח. יד ,גנוסיר ,(ן-) רעד ,טולַאס

 ךעד)

 58/016 9. ןסירגַאב ,(טריטולַאס) ןריטולַאס

 (טסירגַאב)

 521ט2/100 (-כ) יד .,גנוזיילסיוא

 (ן-) יד ,בלַאז

 ר" ,עבלעז

 8זמק15 ח- (ס") יד,עבָארּפ ;(ן-) רעד ,רעטסומ
 52716110 יד 2 יִד 2 8

5216 70. 

5816 061. 

.2 527161100 

 5260 24 'צ

 5211641910/1 ,שטיווד נו

 קידמַאז

 !ןירדעהנַאס} רעד ,ןירדהנס

 ןירדהנס)

 (סעד) רעד

.0641 5807 

 5201160430 חי

.114 566) 

 יי טו םי (ס") רעד ,םוירַאטינַאס
 58ת1/גש7 2641. שירַאטינַאס ,ראטינַאס

 עי (0") רעד ,טפַאז
 5210251װ 70. (-- רעד ,םזַאקרַאפ

 521645116 6641. שיטָאּפש ;שיטסַאקרַאס

 521:00106 0. ךעד) יד ,ןידרַאס

 5850 ךע-) רעד ,למרַאג

 52/80 2. (=-) רעד ,ןןטָאס} ןטש

 (ךעד) סָאד ,לצנער .0 58101161

 ןכַאמ טַאז ,(טקיטעזעג) ןקיטעז
 (טכַאמעג טַאז)
 52112160 6601. טַאז

 (--) יד ,טײקטַאז ,(--) יד ,טעז

52112416 2. 

 521161+ ח

 116 ((-) רעד ,טילעמאס

 52110 70. ,ןיטַאס ,(רעד) רעד ,סעלטַא

 (--) רעד
 5811 401. - ,ענעפ- ,ןסעלטַא
 52116 ח. (סד-) יד ,עריטַאס

 52111621/ 061 שיריטַאפ

103 

 52ע81 מח. -סעבַאש| (םיתבש) רעד ,תבש
 ןםיסָאבַאש
 522021/0 6200165 ח. ק}. -ןסעבַאש| תבש

 יד ,טכיל
5240021162! 461. 

 52002זותמ 22.

 ןקידסעבַאש| קידתכש
 (--) רעד אבא
 (קעז) רעד ,קַא

 -ןברָאק} (תונברק) רעד 5:

 ןסענָאברָאק
 (ןעוועג) ןַײז ןווירקַאמ} בירקמ
 546 441. ענטומעלַאק :קירעיורט ;קיטעמוא
 520016 (ןעד) רעד ,לטָאז

 586016 2. (טלטָאזעג) ןעלטָאז

5404 0. 

 540י1806 0.

520211166 4. 

 52600655 70. רעיורט ;(--) רעד ,טעמוא

 (==) רעד

 5246 |ז 0/0::/10 זחסחסצ (ס-) יד ,עסַאק

 78 1:601) תם.

 5216 6601. רעכיז

 52816802/60 2. ;(טרעכיזרַאפ) ןרעכיזרַאפ

 (ןטיהעגּפָא) ןטיהּפָא
 521617 664ע. רעכיז אה םולשב

 521617 0. (-כ יד ,טייקרעכיז

 א -םעכָאכ| (םימכח) רעד ,םכח
 ןםימָאכַאכ
 5211 ת. (ןע-) רעד ,לנעז

 בו ןיב) ןרָאפ :(טלגעזעג) ןעלגעז
 (ןרָאפעג
 0-) רעד ,סָארטַאמ
 58/װ1 ח. ,קידצ ;(עקיליײה) רעד ,רעקילייה

 רעד ,שודק ,{םי- ,קידַאצ| (םיקידצ) רעד
 ןםישיודק-שעדָאק} (םישודק)

 (ן-) רעד ,קעווצ
 -טענייד ,ןגעווטעניימ ןופ

 52110ז 7.

52166 . 

 {סז זוָצ, ץסטע,

 ףייויי
 י?ןח,יוו

 ,-טעריא
 ןגעוו

 ןעמָאנ סטָאג ןיא

 (ן-) רעד ,טַאלַאס
 תוריכש ,(ן-) סָאד ,טלַאהעג
 יד ןסעריכס}

 (ן-) רעד ,ףױקרַאפסיוא
 (ס-) רעד ,רעפיוקרַאפ

 ,-טענייז
 ,-טרעזדנוא

 15, תסע 616. 6

 -טרעייז ,-טרעייא

 {ס+ 5'604 6

.0 521240 

 5212 . ק1.

 5816 ח.

 52165ז0240



 יסטמסעצ זיס
 הק עו = הי דאהי עי יע יי יי יע יי יי

 101006 2. (ס-) רעד ,רעדור

 1606 66}- ,ר- ,ענעג- ,ןגיוזצרעדמוא ,יור

 בָארג

 גיט(1611655 2. ((-) יד ,טײקבָארג

 עטומ ? -עג) ןכַאמ ,(טריניאור) ןריניאור

 ןלעט| לּת ַא (טכַאמ

 זוגומ 20. ןס- ,עוורוכ} (תוברוח) יד ,הברוח

 זטותבווסמ 7. ,ןברוה ,(ןעד) יד ,גנוריניאור

 ןסעניוברוכ-ןברוכ| (תונוברוח) רעד

 ע1116 2 רעד ,ללכ ;(ן-) יד ,טפַאשרעה

 ןםילָאלק-לַאלק} (םיללּכ)

 316 ?. "עקעג) ןגינעק ,(טשרעהעג) ןשרעה

 ,(טעריוועג) ןעריוו ;(טריגער) ןריגער ,(טגינ

 (טריניל) ןריניל

 166 ח. (סד) יד ,עריוו ;(ס-) רעד ,רעשרעה

 תנמ2תמוג 2. עינעמור

 םטזוהמוהת |ק60016) עח רענעמור

 ןהטזוגוװוהת //6080:086) תהי שינעמור

 ןגוגתוגווובמ 00//. שינעמגר

 ץוטנננסע עז. (ןע-) רעד ,גנַאלק

 עוגמ 2. (ןפָאלעג ןיב) ןפיול

 עטמ 2/16/ ? .-כָאנ ;(ןפָאלעגכָאנ) ןפולכָאנ

 (טגָאיעגכָאנ) ןגָאי

 זוגוג 2627 2. (ןפָאלטנַא ןיב) ןפיולטנַא

 עוגוותסע 20. (ס-) רעד ,רעפיול

 זטת סאפע ?. -עגרעבירַא ןיב) ןפיולרעבירַא

 (ןרָאפעגרעביא זיא) ןרָאפרעביא ;(ןּפָאל

 עטפג ?. ךיז (טגָאיעג) ןגָאי ;(טגָאיעג) ןגָאי
 14015512 דנַאלסור

 5514 /קס0216) הי (ן-) רעד ,ּםור

 5580 //0081:086) 1. שיסור

 14ו155140 66/}. שיסור

 1151 2. (סד) רעד ,רעוואשז

 תנא (טרעוװַאשזעג) ןרעווַאשז
 עט5ו} 0601.- טרעוװַאשזרַאפ

 וו ןעכרָאש :(טשיורעג) ןשיור
 (טעכרָאשעג)

 115116 ח. ;(ן-) רעד ,שיור ,(ן-) סָאד ,שיורעג

 == רעד ,ךרָאש

 א (--) רעד ,ןרָאק

 עסטטסזצ ח- יד ,הלזנ ,(ןע-) יד ,יירעביור

 ןס- ,עלייזעג} (תולזג)
 1064 11. (ד) רעד ,ודלע

 ת008 2. (טגיוועג) ןגיוו
 זפסא=ו ח+ יד ,עטעקַאר .(י) רעד ,טעקַאר
 (סד)

 606 ח. ;(ס-) רעד ,ןקעטש .(רעטיר) יד ,טור
 (ןעד) יד ,ננאטש

 06 תו. 006) רעד .;גיור

 1016 חי : ) יד ,עלָאר ,(-) יד ,לָאר

 1011 /0ז6660/ תם. ד ,למעז ;(סק) יח ,עקלוב

 (למעז)
 עסוו 6. -עג) ןעשטַאק ;(טלקיוועג) ןעלקיוו

 (טלקַײקעג) ןעלקַײק :(טעשטַאק
 ת0סנװהו /קס0ק16) ח. (רעמיור) רעד ,רעמיור

 14סזמגו 6601. ,שימיור

 100106 םיור

 1ס11121166 2. (ן-) רעד ,סנַאמָאר

 גיסננ2/1116 64. שיטנַאמַָאר

 1004 חי (רעכעד) רעד ,ךַאד

 עססצו |ֹומ 2 666111מ8) 20. סָאד ,רעמיצ

 (רעביטש) יד ,בוטש ;(ד)
 1005166 ת. (רענעה) רעד ,ןַאה

 א (ןע-) רעד ,לצרָאוװ
 1006 ת. (קירטש) רעד ,קירטש

 1056 /110106ז) תי (0-) יד .זיוה

 ע0537 641. עוועזַאר .זָאר

 101 2. (טליופעג) ןליופ

 1011604 641. מליופעצ ,טליופרַאפ

 100146 21. (ס-) יד ,עקנימש

 (--) רעד ,ָאק זסטמ} /?0 6 2641/06) ת.
 זססוגוו60) 641. קיכעלַײק ,קידכעלַײק ;קידנוה

 עסיצ /6 0001) עי (טרעדורעג) ןרעדור

 טסא (תורוש) יד ,הרוש ,(סד) יד ,ץייר

 ןסערוש-ערוש|
 זוגת 2. (ןבירעג) ןבַײר

 עוג026ע 21. (ס-) יד ,עמונ

 עט מטסעֿפ עת. ק/. יד ,ןשַאלַאק

 1508. רעד ,שָאלַאקו
 עוג121511 2. ,טסימ :(--) רעד ,לַאפּפָא

 (7) סָאד



 1י6ש16ש 1יסט!מסע

 ;(עכַײר) יד ,עכַײר - 10 רטסזמגמ ת.
 ןס- ,עטסידיגענ} (סד) יד ,עמתידיגנ

 ז8ג+.  ןעַײרּפַאב ;ןרעװ ןרעטָאּפ} רוטּפ
 110016 (ס-) סָאד ,שינעטער

 1106 2. (ןטירעג) ןטַײר

 1106ת ת. (ס-) רעד ,רעטַײר

 110166016 חי רעד ,קזוה ,(--) רעד ,טָאּפש

 ןקעזיוכ) (--)
 11016016 2. ןטָאּפשּפָא ,(טָאּפשעג) ןטָאּפש

 קזוח ; (טכַאלעגּפָא) ןכַאלּפָא ,(טָאּפשעגּפָא)

 (טכַאמעג) ןכַאמ ןקעזיונכו

 11016111015 0641. ךעלרעכעל

 1146 תי 0-) יד ,םקיב

 1180 6601. קיטכיר ;טכערעג ;טכער

 זופ! גשגצ 66. ןיוש ;ךַײלג

 או (טכער) סָאד ,טכער
 ;(--) יד ,טייקיטכערעג
 ןרעשיוי}| (-ב) עד ,רשוי

 חומש חי ,(ן") רעד ,גניר ;(ךעד) סָאד ,לרעגניפ
 (-- ךעד) סָאד ,לגנ
 (--) רעד גנולק

118111601 85 

 1ו8 /5006060)} וה.

 עוו 2. (ןעגנולקעג) ןעגני לּק

 11056 2. (טקנעוװשעג) ןעקנעווש

 וע ע. (ןסירעג) ןסַײר

 זוק חי (== רעד ,םיר

 זו06 664}- קיטַײצ ;ףַײר

 156 ת. ,(גנעגפיוא ;ןעד) רעד ,גנַאנפיוא

 (--) רעד ,םוקפיוא
 ת56 ש -פיוא ,(ןעגנַאגעגפיוא זיא) ןייגפיוא

 זיא) ןייטשפיוא ,(ןעמוקעגפיוא זיא) ןעמוק
 זיא ;טגַײטשעג) ןגַײמש .;(ןענַאטשעגפיוא
 (ןגיטשעג
 1158 2. (סד) יד ,עקיזיר

 1158 2. (טריקיזיר) ןריקיזיר

 זופאצ 661. שילַאקיזיר

 זועסע 20. ((-) רעד ,ךַײט

 1026 עי 07) רעד .געוו

 ףפ ; (טעשזדנָאלבעג) עי
 (טרעדנַאװעגמורַא) ןרעדנַאװמורַא
 ז024/ עת. ,(טלירבעג) ןלירב עי ןעווע

 (טמורבעג) ןעמורב
 10251 2. (ןטָארבעג) ןטָארב

 סע ?.-עבַארעג) ןעװעבַאר ,(טביורעג) ןביור

 (טעוו
 עסעעסז חי רעד ,ןלזג ,(ס-) רעד ,רעביור

 ןםינָאלזַאג-ןעלזַאג} (םינלזג)

 166166 ע."ןיווער ;(טריזנעצער) ןריזנעצער

 (טריאויווער) ןריא

 ז=ט=ש חי - יה יהעה ;(ס?) יד ,עיזנעצער

 ,טכיזרעביא ,(ן-) רעד ,קילברעביא ;(ןעד)

 שוי

 ז661666ש/ ת+ ((-) רעד ,טנעזנעצער

 6156 2. (טרידיווער) ןרידיווער

 עסיצזאלסוג (ס-) יד ,עיזיווער

 זסצ1721 - (--) יד ,גנובץעלפיוא

 זסצז66 +. ןרעטנימ ;(טבעלעגפיוא) ןבעלּפױא

 (טרעטנימעג)

 1690846 2. ןפורקירוצ ,(ןפורעגּפָא) ןפורּפָא

 (ןגיוצעגקירוצ) ןעיצקירוצ ;(ןפורעגקירוצ)

 תסצס/ו ח. (ן-) רעד ,טלָאוװער ,(ן-) רעד ,טנוב

 סצס1} ש -עֹר ,(טעװעטנובעג) ןעוועטנוב
 (טריטלָאװער) ןריטלָאוװו

 (סד) יד ,עיצולָאװע
 זסצס}טזוסמבזצ ח. (ן-) רעד ,רענָאיצולָאװע

 עסצס!טווסתהזצ ח. 760. ,ץקרענָאיצולָאװער

163011111011 2. 

 (סד) יד
 ע6צ011108עצ+ 041. רענָאיצולָאװע

 670101:00126 2. דָאװער) ןריזינָאיצולָאװער

 (טריזינָאיצול
 עסש016/ 20. ((-) רעד ,רעוולָאװער

 עס62940 ח. יד ,גנונױלַאב ;(ןעד) רעד ,ןיול

 ןרַאכס} (--) רעד ,רכש ;(ןעד)
 111610116 (-ב) יד ,קירָאטער

 116102:1621 64/}- שירָאטער

 ז11611112116 66/}. שיטַאמור

 (--) רעד ,םזיטַאמור ז{סוגז5ֿ1211 עז.
 2 11110066705 (ס-) רעד ,ןרָאהזָאנ

 זצתו6 (ןע-) רעד ,םַארג

 עתצ מס 2. (טמַארגעג) ןעמַארג

 תֹהְצֹוהתו ע. (ןעד) רעד ,םטיר

 זיהצ1/1111621 04}- שימטיר

 10 ח. (ן-) יד ,ּפיר

 םוטטסא ח+ .עגנעטס :(ךעד) סָאד ,לדנעב
 (ס-) יד ,עטנעל ;(סד) יד
 1166 0. ( ריח וײה

 168 641. ןשידיגענ} שידיגנ ,ךַײר

 116865 ת. ןק1. ּתורישע ;(-כ) יד ,טײקכַײר

 סָאד ,םוטכַײר ,(--) סָאד ,ןסערישַא)
 (רעמיטכייר)
 --תוסמ גחםת ח ,ךיגנ ;(עכַײר) רעד ,רעכַײר

 רעד ,רשו/ ;|םידיגענ-דיגָאנ)} (םידיגנ) רעד

 {םירישַא-רעשיוא} (םירישע)



 גתסקעסצס גיסטס6

 ע650601 2. ;(טריטקעּפסער) ןריטקעּפסער

 (טכַאעג) ןטכַא

 165966124116 661. טריטקעּפסער ;שיטַײל

 16590210 ע. ךיז (ןפורעגּפָא) ןפורּפָא

 165001156 0. ,רעפטנע ,(ן-) רעד ,ףורּפָא

 (ס-) רעד

 ס5קסתפנעגוווצ ח.'כַא| (ן-) יד ,סָאד ,תוירחא

 (ן-) יד ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ,ןז- ,סעַײר

 16501151016 461. עלטרָאװטנַארַאפ

 681 20. (=ב) יד .ור

 1681 2. (טורעג) ןעו

 ז658ט:8ת6 ח. -סער ,(ןעד) רעד ,ןַארָאטסער

 (סד) יד ,עיצַארָאט
 1:6511655 46/}. קידלּפַאצ :קיאורמוא

 (--) רעד ,ורמוא
 1651012600 ח. ,(ןע-) יד ,גנולעטשכיו אקירוצ

 (סי) יד ,ץיצַארװַאטסער
 65100 2. ,(טלעטשעגקירוצ) ןלעטשקירוצ
 ,(טלעטשעגפיואקירוצ) ןלעטשפיואקירוצ

 (טרירווַאטסער) ןרירווַאטסער

 זספוז8ות 9. -קירוצ ,(ןטלַאהעגּפָא) ןטלַאהּפָא
 (ןטלַאהעגקירוצ) ןטלַאה
 ע681210606 607. ר" ,ענעט- ,ןטלַאהעגקירוצ

 זיס5111 (ן-) רעד ,טַאטלוזער
 זיסֿפוגע601100 תי סעיכט| םיתמה תיחּת

 (--) רעד ,|םיסיימַאה

 6184 ע. ,(טמַאזגנַאלרַאפ) ןעמַאזגנַאלרַאפ

 (ןטלַאהעגקירוצ) ןטלַאהקירוצ

 ר" ,ע" ,ןענַאטשעגקירוצ

 ע611ח6 2. ךיז (ןגיוצעגקירוצ) ןעיצקירוצ
 161160 04/}- ר" ,ענעג- ,ןניוצעגקירוצ

 101:2461 2. וצ ,(ןגיוצעגקירוצ) ןעיצקירוצ

 (ןפורעגקירוצ) ןפורקיר

 161/68/ ע. -וצ ;(ןטָארטעגּפָא ןיב) ןטערטּפָא

 (ןטָארטעגקירוצ ןיב) ןטערטקיר
 סוטזמ ע. ןבעגקירוצ ;(ןבעגעגּפָא ןבענּפָא
 (טקישעגקירוצ) ןקישקירוצ ;(ןבעגעגקירוצ)

1'651165511655 2. 

161816466 661. 

 1661 2. (טעילוהעג) ןעילוה
 6617 2. (סד) יד ,עקנַאילוה

 1666086 ח+ ןס- ,עמָאקענ} (תומקנ) יד ,המקנ

 676086 1. ;ךיז (ןעוועגד) ןַײז ןםעקיונ| םקונ

 (ןעמונעג-) ןעמענ |עמָאקענ) המקנ
 זסע606006 ח. ,גנורערַאפ ,(--) רעד ,ַײשּפָא

 -סארייו (--) רעד ,דובּכה-תארי ,(ןע-) יד

 ןדעװָאקַאה

 1666ת56 46}. טרעקרַאפ

 עסעצסצ6 9. ,(טגָאזעג-) ןגָאז ןרעסומ} רסומ

 -רָאפ ;ןטרעסומעג- ןרעפואו (טרטג ןרסומ
 (ןפרָאוװעגרָאפ) ןפרַאוו

 6211 ח- -ָארש-ץערעש} (םיצרש) רעד ,ץירש

 (ן-) רעד ,ליטּפער ;ןםיצ

 16ן112116 (ן-) יד ,קילבוּפער

 ןאסעוג11680 7. 'ער) רעד ,רענַאקילבוּפער

 (רענַאקילבוּפ
 זסטט21106גז 64. שינַאקילבוּפער

 סעט156 ש--קירוצ ;(ןסױטשעגּפָא) ןסױטשּפָא

 (ןסיוטשעגקירוצ) ןסיוטש

 :סעט15166 407 סעימ} סואימ ,קידנסױטשּפָא

 160065/ ח.+ .עשָאקַאב| 2 יד ,השקב

 (ןע-) רעד ,גנַאלרַאפ ;|סעשָאקַאב

 עסשטס5 27 ןעגנַאלרַאפ ;(ןטעבעג) ןטעב

 (טגנַאלרַאפ)
 1:6506116 עם. (טעוװעטַארעג) ןעוועטאר

 1:65006 2. ךעד) יד ,גנומער

 6506 0. (סד) רעד ,רעטע

 ז65621011 2 (ןע-) יד ,גנושרָאפ

 1656210116 20. (סד) רעד ,רעשרָאפ

 0-) יד ,טייקכעלנע
 165610016 ע. -ענ ,(ןעוועג ךעלנע) ןַײז ךעלנע

 ןיא (ןעוועג זיא) ןַײז ןטָאר

16561112121166 20. 

 זס56121108 664}. ךעלנע

 1656111 2. (טַאהעגד) ןבָאה לביארַאפ

 ז656111116111 0. (ע-) רעד ,לביארַאפ

 ז'6861241100 ת- (סד) יד ,עיצאוו ורעזער

 6566 2. 0-) רעד ,וורעזער

 עספסעט6 2. (טריוורעזער) ןריוורעזער

 1י656ע660) 641. מריוורעזער

 1ץ650ע601 0-) רעד ,רַאואוורעזע

 165106 2. א ןעניואוו

 16516061106 2. (ןעד) יד ,גנוניואוו

 165146ת ח. ,בשוּת ,(ס-) רעד ,רענױאוונַײא

 ןםיוושיוט-וועשיוט} (םיבשוּת)
 עס וו ש. (טרינגיזער) ןרינגיזער

 (סד) יד ,ץיצַאנגיזער
 2651 ?. ךיז (טלעטשעג ןגעק) ןלעטש ןגעק
 ,(-) רעד ,דנַאטשרעדיװ
 (-כ) יד ,ץנַאטסיזער
 6501 ש. יּפָא) ןכ הכי ,(טבליהעג) ן ןכליה
 (ןעגנולקעגּפָא) ןעגנילקּפָא יי
 ז6500060108 661. קיכליה

 1657661 ח- ,ץרֹא ךרד ,(--) רעד ,טקעּפסער
 (- יד ,גנוטכַא ;|ץערעכערעד} (--) רעד

 1651812110 עת.

1681514066 20. 
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 ז618ו:005מ0 ח+ יךַאּפ ; (ןעד) יד ,גנואיצַאב

 -עוויורק}| טפַאשהבורק ;(--) רעד ,רעק

 (--) יד ,ןטפַאש
 16141166 חי -וװערָאק} (םיבורק) רעד ,בורק

 ,ןםיוויורק

 סח. ןס- ,עוויורק} (תובורק) יד ,הבורק
 ע6181166 641. ויטַאלער

 ע6118100 תי (סד) יד ,ע עיגילער

 ע61141005 460}. זעיגילער

 עסופה ש. ךיז (טעװעקַאמסָאּפ) ןעוועקַאמסָאּפ
 זסנוג2וחמ ע. (ןבילבעג ןיב) ןבַיײלב

 זס10812646+ ח. ;(ן") סָאד ,שינעבַילברעביא

 (")יד ,טשער
 עסח8ש46 2. (טקרעמַאב) ןקרעמַאב

 עסנו2// (עד) יד ,גנוקרעמַאב

 קידריווקרעמ

 6106047 ח. ןס- ,עופער} (תואופר) יד ,האופר

 עסזוזמעסצ ?.יַאמרעד ,(טקנעדעג) יש ץג
 ךיז (טנָאמרעד) ןע

 עסנ18042816 661.

 עיסגוג1תס) ע. (טנָאמרעד) =

 161010606/ . (ןעד) יד ,גנונָאמרעד

 עסזותג2ת! ה. (ךע-) סָאד ,לטשער

 1621 הי ,טנער ,(רעד) סָאד ,טלעג-הריד

 = יח
 1611 2. (ןעגנודעג) ןעגניד

 עסע21ע ע. (טכיררַאפ) ןטכיררַאפ

 0621 24 (טרזחעגרעביא) ןרזהרעביא

 ןטרעזַאכעגרעביא-ןרעזַאכרעביא}

 6951 ע. -קירוצ ,(ןסױטשעגּפָא) ןסױטשּפָא

 -ּפָא) ןגָאלשּפָא ;(ןסיוטשעגקירוצ) ןסיוטש

 (ןגָאלשעגקירוצ) ןגָאלשקירוצ ,(ןגָאלשעג
 {סעסמ!ו 2. הבושּת) ןָאט ןעוואושט} הבושּת

 (ָאטעג

 ;696214066 ח. (--) יד ,ןעוואושט| הבושּת

 :סעסטטסמ ח.רעביא|} (ןעד) יד ,גנורזהרעביא

 ןגנורעזַאכ
 סע!} ת. (ס-) רעד ,רעפטנע

 עסץק!} 2. (טרעפטנעעג) ןרעפטנע

 16065601 2. -גנעזערּפער) ןריטנעזערּפער

 -רָאפ ;(ןטָארטרַאפ ןטערטרַאפ ;(טריט

 (טלעטשעגרָאפ) ןלעטש
 זסץזס56068066 חי. (סד) רעד ,רעטערטרַאפ

 (ס-) רעד ,רעייטשרָאפ

 זסעז001 ח. רעד ,רסומ ;(ן-) רעד ,דיירסיוא
 (ן-) רעד ,ףרואוורָאפ ;ןרעסומ} (--)

 :68666 ש. -ץעֹר ,(טלגיּפשעגּפָא) ןעלגיּפשּפָא
 ןטכַארטכָאנ ;(טריטקעלפער) ןריטקעלפ

 (טכַארטעגכָאנ)

 1686600ח ח. -פץער ,(ןעד) יד ,גנולגיּפשּפָא

 סָאד :(7-) רעד ,ץנַאלגּפָא ;יד ,עיסקעל

 (ןעד) יד ,גנוטכַײלַאב ;ןטכַארטכָאנ

 ע6464 ת. (-) רעד ,סקעלפער

 ע61סעזװ חי (ןע-) יד ,םרָאפער

 ץ61סעה ע. (טרימרָאפער) ןרימרָאפער

 ז610ע11121104 (סד) יד ,ץיצַאמרָאפער

 1610ש66 641. טרימרָאפער

 ;61סזסת חם+ ,(ס- ןד) רעד ,רָאטַאמרָאפע

 (ס-) רעד ,רעמרָאפער
 01 0811 2. (טשירפרעד) ןשירפרעד

 ;(ןעד) יד ,גנושירפרעד

 (-) יד ,שינעקיווק
 1610866 ח. ,םילּפ ,ןע-) רעד ,גנילטכילפ

 ןםיטיײלּפ-טילָאּפ} (םיטילּפ) רעד

16416511116211 21. 

 161 521 2. (ן-) רעד ,גָאזּפָא

 ז611156 2. (טגָאזעגּפָא) ןגָאזּפָא

 ע641456 0. ((-) סָאד ,טסימ

 :646 ?+ קירוצ ,(ןגָאלשעגּפָא) ןגָאלשּפָא

 (ןזיוועגקירוצ) ןזַײוװ
 1081116 תי (ןע-) רעד ,םישזער

 ז08100 (ן-) יד ,טנגעג

 ע08191סע 2. (טרירטסיגער) ןרירטסיגע
 6151 71. (0-) רעד ,רארטסיגער

 ז08151020100 חי (ס-) יד ,עיצַארטסיגער

 6860 ח+  עטָארַאכ| (תוטרח) יד ,הטרח
 (--) רעד ,רעױדַאב ,|סעטָארַאכ

 ס68961 24 (טַאהעג) ןבָאה |עטָארַאכ} הטרה

 (טרעױדַאב) ןרעױדַאב
 6812 6441. רעלוגער

 ז68401816 2. (טרילוגער) ןרילוגע

 60621581 ח. ,ן}בָארּפ ,(סד) יד ,עיציטעּפער

 (סד) יד
 1611641856 24 (טריטעּפער) ןריטעּפער

 6180 . (ן-) יד ,טפַאשרעה

 זס1שמ 2. ןגינעק ;:(טשרעהעג) ןשרעה

 (טגינעקעג)
 1618 ת. (סד) יד ,עצייל

 ע604)6 0. (ןפרָאװעגּפָא) ןֿפרַאווּפָא

 ץ0166)6 0. ךיז (טיירפעג) ןעיירפ

 ;61ג608 ח- יד ,תוכייש ,(ןעד) יד ,גנואיצַאב
 ןז- ,סעכיישו
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 זט850ת ?. ,(טכַארטעגרעביא) ןטכַארטרעביא
 ךיז (טגיילעגרעביא) ןגיילרעביא

 1661 5 -ץטנוב ,(טעוועטנובעג) ןעוועטנוב

 -עבער) ןרילעבער :ךיז (טעוועטנובעג) ןעוו

 (טריל
 16861 ת. ((-) רעד ,רַאטנוב

 160611104 (ן-) רעד ,טנוב

 1666196 +.ןעמוקַאב ;(ןטלַאהרעד) ןטלַאהרעד

 (ןגָארקעג) ןגירק ;(ןעמוקַאב)

 6061 ח- יד ,הלבק ;(ךעד) סָאד ,לטיווּק

 ןס- ,עלָאבַאק} (תולבק)
 ז6060/ 061. שירפ ,ַײנ

 טשרַָאקָא :טשרע

 :סססעוגסת ח- ,ןםענָאּפ סַאלָאבַאק} םינּפ תלבק
 (סד) יד ,עמַאנּפיוא ,(--) רעד

 ז66100621 46} קידנַאנַאנשיװוצ ,קיטַײזננעק

 1601121100 עו ; (סד) יד ,עיצַאטיצער

 (סד) יד ,עיצַאמ
 ;6016 9. -ַאלקעד ;(טריטיצער) ןריטיצער

 (טרימַאלקעד) ןרימ

 6040 2. (טנכערעג) ןענעכע

 (=כ) יד ,גנונעקרענָא
 :66080126 ?. רעד ,(טנעקרענָא) ןענעקרענָא

 (שנעקרער) ןענעק
 160011601 2. ךיז (טנָאמרעד) ןענַאמרעד

 16ס0װזסמ4 ע.(טרידנעמָאקער) ןרידנעמַאקע

 1660זת6מ64211סװ .(סד) יד ,ץיצַאדנעמָאקער

 1606020116 ע. (ןטעבעגרעביא) ןטעברעביא

 -סיוא ,(טכַאמעג) ןכַאמ ןםעלָאש} םולש ,ךיז
 (טכַײלגעגסיוא) ןכַײילג

 6600151067 2. -עגרעביא) ןטכַארטרעביא

 (טנכערעגרעביא) ןענעכעררעביא ;,(טכַארט
 ךיז (טגיילעגרעביא) ןגיילרעביא ,ךיז

 16660113 646ע.

 16606081100 ת.

 160ע11/ חי ((-) רעד ,טורקער

 תס0ע1111 24 (טריטורקער) ןריטורקער

 166 4641. טיור

 2606154 061. ךעלטיור
 16606610 24 (טזיילעגסיוא) ןזיילסיוא

 166610110ת עי (--) יד ,גנוזיילסיוא

 ז66111655 2. (--) יד ,טייקטיור

 6601006 2. ;(טרענעלקרַאפ) ןרענעלקרַאפ

 (טריצודער) ןריצודער
 16001/00 עי ;(ןעד) יד ,גנורענעלקרַאפ

 (סד) יד ,עיצקודער

 ז6806 ?. -ַאר ;(טרענַײּפרַאפ) ןרענַײיּפרַאפ

 (טריניפַאר) ןריניפ
 16440166 0601. טריניּפַאר

 18118:8/10מ ח- -ֿבוג (סד) יד ,עיצַאקיפיטַאר

 (ןעד) יד ,גנוסייה

 811 -טונ ,(טריציפיטַאר) ןריציפיטַאר

 (ןסייהעגטוג) ןסייה
 181116 ת. (ס-) רעד ,רעגַארג

 281116 (טרעגַארגעג) ןרעגַארג
 18110 חי (ס-) יד ,ץיצרָאּפָארּפ

 180:00 (סד) יד ,עיצַאר

 ע8110081 061. קידלכש .;לענָאיצַאר
 ןקידלכייסו

 :81:0021126 ע. "ילַאנָאיצַאר) ןריזילַאנָאיצַאר

 (טריז

 זהצסת ((-) יד ,בָאר

 זיבוצ 641. יור

 זיגיא זו 2161 ד/. -יור ; (--) סָאד ,גרַאוװיױר

 (ן-) סָאד ,לַאירעטַאמ
 עהרצזנ655 (--) יד ,טייקיור

 הר 00 (ן-) רעד ,לַארטש

 תם?חצ ח ,ץוומירב ,(ס-) סָאד ,רעסעמ-ריזַאר

 (סד) יד
 820 21446 ח. (ךע-) סָאד ,לרעסעמ-ריזַאר

 :ס86ג ש. -נַאלרעד ,(טכיירגרעד) ןכיירגרעד
 (טגנַאלרעד) ןעג
 ז640110/0 ת. (סד) יד ,עיצקאער

 (0-) רעד ,רענַאיצקאער

 רענַאיצקַאער
 1584 ע. (ןזעלעג) ןזעל ,(טנעיילעג) ןענעייל
 ,רעזעל ,רענעייל

 ז626110ת82ע/ 2.

 ז6860110ת08ת7 661.

 ע64606ז / קסחאסמ}) חי

 (ס-) רעד
 6866 / 000/:) זו. סָאד ,ךובנעייל

 (רעכיבנעייל)
 686110655 1. (--) יד ,טייקטיירג

 1686 06}. קיטרַאפ ;טיירג
 ח08/ 84. רַאװ .ךעלקריוו ,לַאער
 1681/5ז0 ת. (==) רעד יי

 פאול ח- ,טײקלַאער ,(-)) יד ,טעטילַאער
 7 יז .האות ;( )יד
 :68126 ע. -רַאֹּפ ;(טריזילַאער) ןריזילַאער

 ןייטשרַאפ ;(טכעלקריוורַאפ) ןכעלקריוו
 (ןענַאטשרַאפ)

 :סםֹווע 0.  ץְקַאט ;ןסעמעעב) תמאב
 ז68 0 1. (ןטינשעג) ןדַײנש

 ז680ס+ תי (סי ( רעד ,רעטינש

 זסגח 6641. ר-עטשרעטניה

 זס850ת ח.;(--) רעד ,טנורג ; (ןד) יד ,ךַאזרוא

 ,הביס ;ןסםימַאט-םַאט| (םימעט) רעד ,םעט

 רעד ,דנַאטשרַאפ ;ןס- ,עביס} (תוביס) יד

 (--) רעד ,ןלכייס} לכש ,(-בכ)



 (ס-) רעד ,רעביולק-עטַאמש ז88זוהתמ עי

 814 ח. (ןי) רעד ,לַאפנָא ,(ן-) רעד ,ףירגנָא

 1211 ם. (ס-) יד ,עניש ,(ן-) רעד ,סלער

 :811מ8 ח- ,עשטנעראּפ ,(ן-) רעד ,טעכַאטש

 (סי) יד
 (ןעד) יד ,ןַאבנזַײא

 (סד) רעד ,ןגע
 (טנגערעג) ןענעגע
 טנגער'ס ,טנגער סע

 (ס-) רעד ,ןניובנגע
 (ןע-) רעד ,לטנַאמנגער
 קידנגער
 ;(ןגיוצעגפיורַא) ןץעיצפיורא

 181!ו/87 2.

 ץבוז 20.

 זו 2.

 168 ז2ותותפ

 זוסיא ת.

.0 11006021 

 עהותוצ 6641.

 14156 14 ,ןביוה

 ;(טרעכעהעג) ןרעכעה ;(ןביוהעג) ןבייה

 ןעיצרעד :(טעוװָאכעגפיוא) ןעווָאכפיוא

 (ןגיוצרעד)

 ז218/0 (ס-) יד ,עקנישזָאר

 121:6 ע. (טרַאשעג) ןרַאש

 121:6 חי (סד) יד ,עילבַארג

 עג יי (ן-) רעד ,םּפעש ,(סעד) רעד ,קָאב
 זםתמ ח. (ןעד) רעד ,גנַאר ,(ן-) רעד ,דנַאטש
 (-- סָאד ,טלענזיילסיוא

 לענש ,ךיג :;קנילפ

 ,טייקכיג ,(--) יד ,טייקלענש

 1תפסצ 2.

.6641 2910 

 ז2/101/+ עת.

 (--) יד
 ז806 801. ר" ,ענעט- ,ןטלעז
 12ע617 664. ןטלעז

 :88081 חי רעד ,קילושז ,(ן-) רעד ,ףרָאװסיױא
 -נוק) םדנוק :(סעד) רעד ,ץעילדָאּפ ;(סעד
 רעד .טישכּת :(םיסיידנוק) רעד ,(סעד
 ןםיטישכַאט-טישכַאט} (םיטישכּת)
 מה קב (--) רעד ,גָאלשסיױא
 זי25/ג 6641. טלַײארעביא ,קיטסַאה

 (סד) יד ,ענילַאמ 125װ426שעת} ת.

 181 ח. (סעד) רעד ,רושטש :(ןי) רעד ,ץַאר

 1216 עט. (טצַאשעג) ןצַאש

 (0-) רעד ,דַארג ,(סד) יד ,עטַאר 216 תי

 ח1116/ 600. רעסעב ,טשרעביל ,רעביל
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 4882: ;ןםינָאבַאר-װָאר} (םינבר) רעד ,בר

 ןםיאיײבַאר-עבער} (םייבר) רעד ,יב

 ,לגיניק ;(סעד) רעד ,קילָארק

 (ךע-) סָאד

 -ןיױמַאה} (םינומה) רעד ,ןומה

 (--) רעד .,סָאד ,לבעּפ ,ןםינומַאה

 (ןסַאר ;סד) יד ,עסַאר

 (() רעד ,ףיולטעוו

 (ןפָאלעג ןיב) ןפיול

 ((-) רעד ,טעקַאר
 ע46461 ח(--) רעד ,םערַאיל ,(--) רעד ,למוט

 (ן-) רעד ,ּפָאש
 ר" ,ענע- ,ןּפָאש
 8000 6031 ח. -ָאׂש ;(ן-) רעד ,ץלעּפנּפָאש

 (ןעד) רעד ,לטנַאמ רענעּפ
 8018ת66 ח.(--) רעד ,ןַייש ,(--) רעד ,ץנַאלג

 קידנטכיול ,קידנלַארטש

 -םיוא ,(טלַארטשעג) ןלַארטש

 (טלַארטשעגסיוא) ןלַארטש

 (ןע-) יד ,גנולַארטשסיױא
 12601623 /6 קסזפ0ח סט (ן-) רעד ,לַאקידַאר

(416105 /7661166 

 1402811 ת.

181116 

 1206 |מס0ק16) חי

1206 

 1806 ע.

 1261:61 (16חח05) חי

1206000 2. 

2000 24({. 

12601201 6641. 

12601216 2. 

 1260121100 ת.

 1401621 6464}- לַאקידַאר

 1460102115ז0 20. (--) רעד ,םזילַאקידַאר

 10 71. (סד) יד ,ָאידַאר

 1265 21. (רעד) רעד ,ךעטער

 8106 שי ןטעלּפ ,(טלפַארעג) ןעלּפַאר
 (טעלּפעג)
 2105 ח. (סד) יד ,עירעטָאל ,(סד) רעד ,לּפַאר

 ;(סד) יד ,עטַאמש
 26 יד ,סעכעבעב
 885 פ.-עג) ןעמערוטש ,(טזיורבעג) ןזיורב
 -ַאקעג-ןסעַאק} (טסעּכעג) ןסעּכ ;(טמערוטש

 ז28 חי

 ךיז |(טסע

 486 ח- ,ןסעַאק} סעּכ ;(--) רעד ,ןרָאצ

 =! רלח
 ז28866 44. -ץגֹּפָא ,ר- ,ענעס- ,ןסירעגּפָא

 ר- ,ענעס- ,ןסילש



 4461/ ?. -ַאצ ;(טקירדרעטנוא) ןקירדרעטנוא

 (טמיוצעג) ןעמיוצ ;(טמַאצעג) ןעמ

 ףטסװסג (ןשָאלעג) ןשעל ;(טליטשעג) ןליטש

 ףטסע} (סד) יד ,ץנַארפ

 1165110ו1 ח.אישק ;(ןגַארפ ;סד) יד ,עגַארפ

 (תולאש) יד ,הלאש ;|ס- ,עשַאק} (תוישק) יד

 ןס" ,עלַײש}
 ןגערפּפָא ;(טגערפעג) ןגערפ

 ץעגַארפ ַא (טלעטשעג) ןלעטש ,(טגערפעגּפָא)

 (ס-) רעד ,ןכייצנערפ

 (סי) רעד ,ןגיוב-עגַארפ
 0| :ס?) יד עיר
 לענש .,דניוושעג ,ךיג

 :680655 ח. ,םייקכינ ,(--) יד ,טייקלענש

 = יז

 ליטש ;קיאור
 156 ?.-עג) ןליטש ;(טקיאורַאב) ןקיאורַאב

 (טליטשעגנַײא) ןליטשנַייא ,(טליטש

 טייהרעליטש ;ליטש

 (") יד ,רעדעפ
 (סי) יד ,ערדלָאק
 רעד ,ןיניכ ; יד ,עניכ

 (ן-) רעד ,טעטניווק
 (ןע-) רעד ,גנילטפניפ
 (ןבעגעגפיוא) ןבעגפיוא
 ץנַאג

 קידלוש טינ ;טיווק
 ףטוצפ+ ?. ןעלּפַאצ ;(טרעטַאלפעג) ןרעטַאלּפ
 (טלּפַאצעג)

 (ס-) רעד .,םורָאװק
 (סד) יד ,עטָאװק
 (סד) יד ,עטַאטיצ
 (טריטיצ) ןרימיצ

611651100 2. 

 וןוג651100 זוהזא עת.

6116511011018106 

 0606 עי

164 06/{- 

0161 061. 

00216117 6640. 

 0211 עי

 0011{ עי

 ףטומותמס עי

 01101161,) 001016116 ת.

 ףןוגות!וגק161 עי

011 2. 

6116 4640. 

 (ןוגוו(5) 64ע.

 ןטס0זווזו ק/.

 ףוג0124 ת.

 ן10121100 עי.

4016 2. 
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 ףט268 /5006064 ז0006 (טעקַאװקעג) ןעקַאוװק

 טסצ 64061:8) 0.

 (ס-) רעד ,רעלדניווש ,רעַײרש

 (-) רעד .קעריפ
 קיכַאפריפ
 וג202161 חי (ןע-) רעד ,גנילריפ

 ףט8נמז 607. ;ר- ,ענעט- ,ןטלעז :שידָאמטלַא
 שילרעטסיוא ,שיטסַאטנַאפ

 (טרעטיצעג) ןרעטיצ
 (-) יד ,שינרעטיצ

 (סד) יד ,ץיצַאקיפילַאװק

/0026 

 ןט20:2ת816

 ףוג26/:װ216 0641

.2 0216 

 0216 עי

 0ו12114621100

 וג21:4641 041. טריציפילַאוװק

 4421++ ע. (טריציפילַאװק) ןריציפילַאווק

 וזט211121166 061. ויטַאטילַאװק

 ףט21:/צ עי (ן-) יד ,טעטילַאוװק

 ףוג2ת1112/166 607. ויטַאטיטנַאוװק

 עא 0י) יד ,טעטיטנַאװק
 ףטז:ס| ח. .ׁשיַנעסַײר :(ןעד) יד ,ַײרעגירק
 0-) רעד ,טַײרטש ;(1?) יד
 ; ךיז (ןסירעגמורַא) ןסַײרמורַא
 ; ךיז (טגירקעג) ןגירק ;יז (ןסירעג) ןסַײר
 (טַײרטשעג) ןטַיײרטש
 (-) יד ,טרַאװק
 ףוט2:16/ (ץ0874/ קסזו) ח- (ךע-) סָאד ,לטרעפ

 ףןוג2161 2.

 (ןוג2ז! עת.

 0011 (ס") רעד ,רעדָאוװק
 טו (0") רעד ,לַאטרַאװק
 (וטו 11 () יד ,ריטרַאװק

 134 ס} ץססז}

 0ו12:161, 402016116, ת.

 (ךע- :ןעד) סָאד ,לטרַאװק
 (ן-) רעד ,טעטראווק
 קידלביא
 ףט66מ ח. /סזװ. ,עקלַאמ} (תוּכלמ) יד ,הּכלמ

 (סד) יד ,ןגיניק ;(סד) יד ,ןיגינעק :ןס-
 קידהנושמ :ןענושעמ} הנושמ
 ענדָאמ :;ןקידענושעמ|

 ןג6257 641.

 ףוג06 641.



 צז
 ןנוגז זוג

 ---עטז 1086406ע -עגנעמַאזוצ) | ןגײלנעמַאזוצ

 (טלעטשעגפיונוצ) ןלעטשפיונוצ ,(טגייל
 --ץט! טק ;(טלעטשעגפיוא) ןלעטשפיוא
 (טגיײלעגפיורַא) ןגײלּפױרַא
 - קטז טק 014 (ןטלַאהעגסיוא) ןטלַאהסיוא

 ןופ

 קטווק ח. (=-) רעד ,טיק
 קֶצנװַצ חי (סע-) רעד ,קילרַאק

 --ט! ומ -ינַײרַא ,(טגײלעגנַײרַא) ןגי ילנַײרַא
 (טלעטשעגנַײר ַא ןלעטש

 (טּפוטשעגּפָא) ןפוטשּפָא ,(ןגיוצעג --םטז סא-ּפָא) ןעיצּפָא : (טגיײלעגּפָא) א
 - טו סמ /6101065) (ןָאטעגנָא) ןָאטנָא

 - קז סטז /276, 1180: -סיוא) ןשעלסיוא
 (ןשָאלעג



 ןכוגז (סױאצג ןטזי051

 ןעוג1| ע. (טקורעג) ןקור ,(ןגיוצעג) ןעי

 ןע115216 2. (טריסלופ) ר

 ןקוג156 0. (--) רעד ,קּפוד ,(--) רעד ,םלוּפ

 ןקעפייד ,קעפיודו

 עטמוק ח. (ן-) רעד ,ּפמולּפ ,(סד) יד ,ץּפמָאּפ

 עטצמק 2. (טעּפמָאּפעג) ןעּפמָאּפ

 עטנצמץק'אגוו עי (0-) רעד ,סעּבריק

 עטתג ח. (--) רעד ,םיוטש ,(--) רעד ,ץעז

 יי (64ז/0/) חי רעד ,שנוּפ

 עטמפמ ? ןעלּפמעטש ,(טרעכעלעג) ןרעכעל
 -עג) ןסיוטש ,(טצעזעג) ןצעז ;(טלּפמעטשעג)

 (ןסיוטש

 ןכוג{161021 064/}. ךעלטּק לניּפ

 עטמ'פג ע. -ַאב ,(טפָארטשעג) ןּפָארטש
 (טפָארטשַאב) ןפָארטש
 קטמופנוסתו ח. רעד ,קסּפ ;(ןד) יד ,ףָארטש

 |םיקָאסּפ-קַאסּפ} (םיקסּפ)
 עטעוו == רעד ,דימלּת ;(סד) רעד ,רעליש

 ןםידימלַאט-דימלַאט} (םידימלּת)
 עטק} /60. חי ,הדימלּת ,(סד) יד ,ןירעליש

 ןס- ,עדימלַאט} (תודימלּת)

 טטקג} /ס} {/פ 676) ח(ןע-) סָאד ,לּפַאצרַאװש

 טנעקע - (ךעד) סָאד ,לטניה

 ק:602566 ?+ ןֿפױקנַײא ;(טפיוקעג) ןפיוק

 (טפיוקעגנַײא)

 רעטיול ;ןייר
 םט+6 64.

 קטזוזצ ?+ :;(טרעטַײלעגסױא) ןרעטַײלסױא
 -עגסיוא) ןקיניירסיױא ,(טקיניירעג) ןקינייר
 (טקינײרעגּפָא) ןקינײרּפַא ;(טקינייר

 עי (--) רעד ,רוּפרוּפ
 ןטוזק16 66. ר עע ,ןרוּפרוּפ

 עטחעסי6 ח.;(ן*) רעד ,ליצ ;(ן*) רעד ,קעווצ
 (--) רעד ,ןסעלכַאט) תילכּת
 ןעט156 2 ' (ןע-) רעד ,לטַײב

 ןעוגז5ו16 עי (טגָאיעגכָאנ) ןגָאיכָאנ

 קט5 חי (--) יד ,עירעטאמ

 עש5ג ס. "עג) ןּפוטש ;(ןסיוטשעג) ןסיוטש

 (טקורעג) ןקור ; (טּפוטש

 טאג ח. (---) רעד ,ּפוטש ,(ן-) רעד ,סיוטש

 טטפתומש ח. -ץּפוטש ,(ן-) סָאד ,שינעסיוטש

 (ןע-ד) יד ,ַײרעּפוטש ,(ן-) סָאד ,שינ

 עטז ע. (טלעטשעג) ןלעטש  ;(טגיילעג) ןגייל

 --עטו גשגַצ 9. (טגײלעגקעװַא) ןגײלקעװַא

 --עטז 4סײמ ,(טגײלעגרעדינַא) ןגילרע /דינַא

 ןקירדרעטנוא ,(טצעזעגּפָארַא) ןצעזּפָארַא

 (טקירדרעטנוא)

 עצ052664 עי ,קוקסיוא ,(ן-) יד ,טכיזסיוא

 (-) רעד ,טקעּפסָארּפ ; (--) רעד

 עזספץסעווע מח. -צַאה} (תוחלצה) יד ,ההלצה

 -ליואוו ,(-כ) סָאד ,ןַײזלױאוו :;|ס- ,עכָאל

 (--) רעד ,דנַאטש

 עזס1661 ש.(טצישעג) ןציש ,(טצישַאב) ןצישַאב

 ןעזס1661ו0מ ח.יד ,ץיוש ;(ןעד) יד ,גנוצישַאב

 (סי) יד ,עיצקעטָארּפ ,(--)
 ןטע016610ע עי (סד) רעד ,רעצ ישַאב

 עס1651 חי ((-) רעד ,טסעטָארּפ

 ןע201681 עי (טריטסעטָארּפ) ןריטסעטָארּפ

 1ש01651240/ ח. ((-) רעד ,טנַאטסעטָארּפ

 טקעסג04 641 ץלָאטש

 תצסיפ ?. ןלעטשטסעפ :(זזיװַאב) ןזַײװַאב

 (טלעטשעגטסעפ)

 טעסצסעפ ת. -כירּפש) סָאד ,טרָאװכירּפש

 (רעטרעוו

 ןעעס+106 4. (טגרָאזרַאפ) ןגרָאזרַאפ

 טע03106/ חי (ס-) רעד ,רעגרָאזרַאפ

 עזסאגמסס ח. רעד ,טנַאק ;(ן-) יד ,ץיניװַארּפ

 (ןעד) רעד ,ןָאיַאר ,(ןד)
 -ניילק ;לעיצניװַארּפ

 קידלטעטש

 (סי) יד ,ץיצַאקָאװָארּפ
 קסיסאפ צ.-ץצ ;(טריצָאװָארּפ) ןריצָאווַארּפ

 (טציירעצ) ןציירעצ ;(טרעזייבעצ) ןרעזייב

 ןטז0צ106121 66.

 טזסט062110װ עי.

 עצסאצ - (ן-) יד ,טכַאמלופ

 ןעציוג(ג6 ע. (ןע-) יד ,םיולפ

 ץ:5514 ת. ןסַײרּפ

 ן'אג|זמא עח. ץ{. ד ,ןםיליטו טי

 עצטפפ}גת 6460}- שיסיירּפ

 ט5צס101081621 0641. שיגָאלַאכיסּפ

 ןע5ץ6110108151 עי (ן-) רעד ,גָאלָאכיסּפ

 ןע5ע61101087 ח. (-כ) יד ,ץעינָאלַאכיסּפ

 ןעוג12116 חי םלוע :(==) סָאד ,םוקילבוּפ

 (--) רעד ןםעליוא|

 עט8116 04/}. ןיימעגלא :ךעלטנפע

 ןעוג116 5614001 ע- (07) יד ,לושקלָאפ

 עטמוואה ?. -רַאּפ ,(ןבעגעגסױרַא) ןבעגסױרַא

 (טכעלטנפערַאפ) ןכעלטנפע

 עטטווצמפ+ ח.-רַאפ ,(ס-) רעד ,רעבענגּפױרַא

 (ס-) רעד ,רעגעל

 (ן-) רעד ,גַאלרַאפ
 עט00ומ= ח.(ןע-) רעד ,לגוק : ;(סד) רעד ,גנידוּפ

 ןעט2115ומ8 0056 ע.

 ק06016 עי (ס-) יד ,עשזול

 עטוו ח. ,קור ,(ן-) רעד ,ּפוצ ;(--) רעד ,יצ

 (==) רעז



 ןענ16 ןסיס5600101

 ןעזס8ע655166 4641. וויסערנָארּפ

 ןגזס131111/00 תי (ן-) רעד ,טָאברַאפ

 עזסמנעוו ?. ןרעוורַאפ ; (ןטָאברַאפ) ןטָאברַאפ

 (טרעוורַאפ)

 ןט+01661 חי (-) רעד ,טקעץיָארּפ

 עצ+ס16ו2:9840 ח. דָארּפ) רעד ,רעירַאטץעלָארּפ

 (רעירַאטעל

 ןע+01612ז140 64/}. שירַאטעלָארּפ

 ע101614040 חי (--) רעד ,טַאירַאטעלָארּפ

 ןעי010806 עי (ן-) רעד ,גָאלָארּפ

 עזסוסתא ?+ ;(טרעגנעלרַאפ) ןרעגנעלרַאפ
 (טריגנָאלָארּפ) ןריגנָאלָארּפ
 עזסנוגוופוו 40?.טנענימָארּפ ,ר-ע-ןעעזעגנָא

 ןעײ01156 0. (ן-) רעד ,גָאזוצ

 ןעז0111156 2. (טגָאזעגוצ) ןגָאזוצ

 טצסמסטתמ (סד) רעד ,ןעמָאנָארּפ

 עצסמסומ66 9 -רעד) ןרעלקרעד לעיציפָא

 (טכַארבעגסױרַא) ןעגנערבסיורַא ;(טרעלק

 (-כ) יד ,ךַארּפשסיױא
 ץײסס1 ײ.(תויאר) יד ,היַאר ,(ן-) רעד ,זַײװַאב

 (-) יד ,רוטקערָאק ;ןס" ,עיַארַו

 ןקעסתמטוו16121ו00 קי.

 ןע+00|/ 6201 2. (טריגערָאק) ןריגערָאק

 ןעז00/+6206+ חי. (סרעט-) רעד ,רָאטקערָאק

 ןטצסע חי (ן-) רעד ,רַאּפשנָא

 טזסעסז+ 041. !קירעהעג ;ר-ענעג-נייא

 קיטכיר

 טזיסעסץ1צ 64/ע. :קיהרעהעג :רע טי

 קיטכיר

 ע+סעסזוצ ח+ ;(רעמיטנגייא) סָאד ,םוטנגייא

 (סד) סָאד ,ןנעמרַאפ

 ןזסן1166+ תי ןסעיווענ) (ן-) יד ,תואיבנ

 עזסעמ=ז ח- .יװענ"יוװָאנ) (םיאיבנ) רעד ,איבנ

 (ן-) רעד ,טעּפָארּפ ,ןםיא
 עײסע61655 ח. /סז0- .ענ) (תואיבנ) יד ,האיבנ

 (ס-) יד ,ןיטעפָארּפ ;|ס-עיוו

 עװסעמסווס 001. -ץפָארּפ ,ןשיאיווענ} שיאיבנ

 שיט

 ןעזסקס521 (ן-) רעד ,גָאלשרָאפ

 עז+סע056 9. רָאּפ ,(טגיילעגרָאפ) ןגיילרָאפ

 (ןטָאבעגנָא) ןטָאבנָא ,(ןגָאלשעגרָאפ) ןגָאלש
 (ן-) רעד יש
 ןט:05216 060/}. שיַאזָארּפ

 ןעע056 תי (--) יד ,ץוָארּפ

 ץ;0566016 ?. -ַאב ;(טגָאלקעגנָא) ןגָאלקנָא

 (טקידלושַאב) וע
 ץז+05600107 ח. -יַאב 4 ףוסעה ,רעגָאלקנ

 (ן-) רעד ,רָארוקָארּפ ;(ס-) רעד יש

 ןעזיסןעס511101 תהו.

 עענם5ס ח- רעד ,ךלמ ןב ,(ן-) רעד ,ץנירּפ
 ןםִיכָאלעמ-יינב-ךעלעמ ןעב| (םיכלמ ינב)

 עצ1מ:658 ח. ,הּכלמ תב ,(סד) יד ,ןיסעצנירּפ
 ןס-עקלַאמ סַאב} (תוּכלמ תב) יד

 יי (0-) רעד טא
 ןקע1װ! תי (==) רעה ,קור

 ןקזנמ? 2. (טקורדעג) ןקורד
 ןקענמ{ס6ע ת. (ס-) רעד ,רעקורד

 עי אי ךעד) יד ,ַײרעקורד
 קסו ם. ,עמרוט ;(ן-) סָאד ,שינעקנעפעג
 ןס- ,עסיפט} (תוסיפּת) יד ,הסיפּת ;(סד : יד
 קאופסװסז ח. -נַאפעג ,(ן-) רעד ,טנַאטסערַא
 (ענעגנַאפעג) רענעג

 ןצוצ2סצ 20. (--) יד ,טײקטַאווירּפ

 ןקז1צ216 401. טּאווירּפ

 ןקע1621646 (סד) יד ,עינעליווירּפ

 קא1901686 2. (טריגעליווירּפ) ןריגעליווירּפ
 ןטע126 2 (-) רעד ,זירּפ

 עצסעהפוצ 06/ אמתסמ ,ןםַאטסימ| םּתסמ

 ןםַאטסַאה ןימ} םּתסה ןמ :;|עמָאטסימ}
 ןקעס016:0 ע. (ןע-) יד ,םעלבָארּפ

 ןטע012161112116 661. שיטַאמעלבָארּפ
 ןטע066661 עי (ןעגנַאגעגנָא ןיב) ןײגנָא

 ןע:06658 ((-) רעד ,םעצָארּפ

 ןע0668510װ (ס-) יד ,ץיסעצָארּפ

 עז0612הוסמ 5. (סד) יד ,ץיצַאמַאלקָארּפ

 ןג0612/ת1 2. (טרימַאלקָארּפ) ןרימַאל קָארּפ

 ןעע0641066 ע. (טריצודָארּפ) ןריצודָארּפ

 ןע+0006/ עי (ן-) רעד ,טקודָארּפ

 ןעז0006110מ (ס-) יד א

 ןעזס661166 4641. יטקודָארּפ

 עזססוגסזו6וזצ ח+ (--) יד ,טויקווו טקודָארּפ

 (ס-) יד ,עיסעפָארּפ

 ןעז0165510121 (ן-) רעד ,לַאנָאיסעּפָארּפ

 ןעזס/655100 0.

 ןעײס165510021 641. לענָאיסעּפָארּפ

 ןעע01685809 ת. (ס- ;ן-) רעד ,רָאסעפָארּפ

 ןעײ0416 (ן-) רעד ,ליפָארּפ

 ע;081( ח+ ,טסנידרַאפ ;(ן-) רעד ,טיפָארּפ

 -ער-ךעווער} (םיחוור) רעד ,חוויר ;(ן-) סָאד

 {םיכָאװ

 עזס81 9. -יְרַאֹפ ;(טריטיפָארּפ) ןריטיפָארּפ

 (טנידרַאפ) ןעניד

 קיניזפיט ,ףיט

 (ן-) יד ,טייקפיט
 קצסקצץגזה ת. (ןע-) סָאד ,יד ,םַארגָארּפ

 ןקזסז655 חי (--) רעד ,סערגָארּפ
 עטסמג 058 עי (טריסערגָארּפ) ןריסערגָארּפ

 קזס{ס0טװ6 4641.

 ןק+ס{002600655 ת.



 ןנניוזנו1{1טס8

 ןט+61ס05111סת עת. /םזםזו.) (סד) יד ,ץיציזַאּפערּפ

 0י) רעד .טּפעצער
 ןקעע65601/ חי ,טרַאװנגעק ,(--) רעד ,טציא

 ף") יד ,טייצ ץקיטציא ;(?) יד

 קיטנַײה ,קיטציא

 עז656ת6 ח. יד ,הנתמ ,(ןע-) סָאד ,קנַאשעג

 ןס- ,ענָאטַאמ} (תונּתמ)
 ןעז656111 2. (טריטנעזערּפ) ןריטנעזערּפ

 עזס56ח66 ?. ןטיהרַאפ ;(טיהעגּפָא) ןטיהּפָא

 (טריוװרעזערּפ) ןריוורעזערּפ ;(טיהרַאפ)

 ןעתס5סע65 0. (ן-) סָאד ,םטכַאמעגנייא

 ןעח68104611 0-) רעד ,טנעדיזערפ

 ןעע6510601 /0} 15ז66/) חי (םיאישנ) רעד ,אישנ

 {םיאיסענ-יסָאנ)
 ןעז658 |זוסוט5מסץסז5י 1068- (=) יד עמסערפ

 6021/684 616.) דג.

 ןעז658 2. -עג) ןקירד ;(טסערּפעג) ןסערּפ

 (טמעלקעג) ןעמעלק ;(טקירד

 60 = ,רעסערּפ

 ןעז655108 חי ,שינעמעלּק ,--) יד ,שינעקירד

 (--) יד ,שינערַאּפש ,(-ב) יד

 ןעזס55ת6 ע. (-=) רעד ,קורד

 ןע9651186 (-- רעד ,שזיטסערּפ

 ןעע61600 2. ;(טרידנעטערּפ) ןרידנעטערּפ

 ךיז (טכַאמעג) ןכַאמ

 ןע:616056 (!-) רעד ,לעטשנָא

 (סד) יד ,עיזנעטערּפ

 ןע:6164/ 0. ,ץוריּת ;(ן-) רעד ,דיירסיוא

 {םיצורעט-ץערעט} (םיצוריּת) רעד

 ןוזס5סעועזוסוו ע.

 ןוז65601 /11006) 6641.

 ןעע6556 /1:646) חי

 ןוז616115100 עת.

 ןעסזוצ 6601. ןייש

 עטעץסע969041 ע. ןהַײמהאפ ; (טיהרַאפ) ןטיהרַאפ

 (ןטימרַאפ)
 ןעזס+1005 641. קידרעירפ

 עי (ז") רעד ,זַײרּפ
 עו (ךעטש) רעד ,ךָאטש
 ןע:1681+ 6641. קיכעטש

 ןע106 תי ,טייק לצלָאמש ,(--) רעד ,ץלַאטש

 (=) יד
 ע+165 ח+ ,ךעכעלטסַײנ ,(ס-) רעד ,רעטסירּפ

 דָאלַאג-ךעלַאג) (םיחלג) רעד ,חלג ,(עכ-) רעד
 ןםינַאהיוק-ןעהיוק} (םינהוּכ) רעד ,ןהוּכ ; ןםיכ
 (סד) יד ,ַאנָאדַאמירּפ

 ;((-) רעד ,רעימערּפ
 (ןרָאט-) רעד ,רעטפינימ רעימערּפ

 ךטזלתה111ט6 661. ווימימירּפ

 עז'תווווצ60655 ח+ .!--) יד ,טייקוויטימירּפ

 ןקעוזוג 0002 2.

 ןכ1116 ג11101516/ 2.

 ןטסרץ416י
 י.י(, ט,ט(,.{2{22{{{{{{{........,,,,,,...יי--..........----------

 ןעסוי 06 / 016611610601) רעד ,קעשַארּפ

 (סעקשָארּפ)

 ןעסיי606+ /}סז םזזופ) == רעז ,רעוולופ

 ןע0י6646 צי (טרעדוּפעג) ןרעדוּפ

 עסײפ+ ח- ;ןסעכיוק-ךעיוק} (תוחוּכ) רעד ,הוכ

 (ןטפערק) יד ,טפַארק ;(ן-) יד ,טכַאמ
 ןעסד+6911 646}. קיטפערק ;קימכעמ

 ןטז2011681 46}- שיטקַארּפ

 ןטע401106 ת. (סעד) יד ,קיטקַארּפ

 ןטז2611066 2. (טריציטקַארּפ) ןריציטקארּפ

 ןטז2156 ת. (ן-) רעד ,ביול

 2:8155 +. (טמירעג) ןעמיר ;(טביולעג) ןביול

 ע:8106 ע. ןרעדױלּפ ;(טלּפַאלּפעג) ןעלּפַאלפ

 (טרעדױלּפעג)

 קאּבִצ עי -עג) ןענעװַאד ;(ןטעבעג) ןטעב

 (טשטנעבעג) ןשטנעב ;(טנװַאד

 עזםצס+ חי יד ,הכרב ;(תוליפּת) יד ,הליפּת
 ןס- ,עכָארב} (תוכרב)

 (םירודיס) רעד ,רודיס
 ןםירודיס-רעדיס}

 ןעםָיסז 008 רעזכַאמ} (םירוזחמ) רעד ,רוזחמ
 |/סז 106 1:01:46צ8) ח. {םיריוזכַאמ

 עצהָאס; 5861 -סעלַאט} (םיתילט) רעד ,תילט

 {םיסיילַאט

 עזסהס ?.'עג) ןרסומ ;(טקידערּפעג) ןקידערּפ

 ןגָאז רסומ ,ןטרעסומעג-ןרעסומ} (טרסומ

 (טגָאזעג רעסומ)

 עז68006ז ח.רעד ,דינמ ,(ס-) רעד ,רעקידערּפ

 ןםי- ,דיגַאמ} (םידיגמ)
 ןע:66156 4641. זיצערּפ ,ךעלטקניּפ , יונעג

 ןעע6015617 661ע. טַארוקַא

 ע:6/866 חי ;(רעטרעוורָאפ) סָאד ,טרָאװרַאּפ

 ןס- ,עמָאדקַאה} (תומדקה) יד ,המדקה

 ןעצ2צסז 2004: עי

 ןלז64 2116::6 641. העכקיבכ

 ןעזסשו2/ 4601. ץגננאווש ,קידעגָארט

 ןע+6100166 20. (ן-) רעד ,לײטרוארַאפ

 ןעזסנו2!טע6 64}. קימויצירפ

 ןעתס112111613 641ע. טַײצ רעד רַאפ

 ןעזסנמוסז / קז/עו6 ת01101816ז) ,רעימערּפ

 07) רעד

 (סד) יד ,ערעימערּפ
 קסז}סזמו4066 0} 6 ק/םָצ)

 ןקזסנגוווגתוו ז1. (סד) לד ,עימערּפ

 (ןע-) יד ,גנוטיירנוצ

 ג ,(טיירגעגוצ) ןטיירנוצ

 (טיירגעג)

 טיירגענוצ ,טיירג

 ןעזסע111696 /} 1

 עזסע2ז2ווסװ ת.

 עזסע2ע6 2. ןטייר

 ןטזסמ21660 4641.



 ןכ0150ג ןטסיא 06

 ןעס1פ0ג -רַאפ ,(טפיגרַאפ) ןטפיגרַאפ ןעסזקס156 (םיריזח-םי) רעד ,ריזח-םי

 {טמַאסרַאפ-ןעמַאסרַאפ} (טמסרַאפ) ןעמס ןםירייזַאכ-םַאי-רעזַאכ-םַאינ

 ןע0150066 061. טמסרַאפ ,טפיגרַאפ קסע11086 זו. (ס-) יד ,עשַאק

 תסזו חי (ן-) רעד ,טרָאּפ ,(סד) רעד ,ןֿפַאה

 עס+ו6- חי .רעגערט ;(סד) רעד ,רעטרָאּפ

 (ס-) רעד

 עסצווסמ ח. -ַאכ-קעלייכ| (םיקלח) רעד ,קלח

 (סד) יד ,עיצרָאּפ ;(ן-) רעד ,ליימ ;|ןםיקָאל

 ןט0:121/ תי (-) רעד ,טערטרָאּפ

 ןסעזעגַצ 2. (טרעדלישעג) ןרעדליש

 ןטס+1:2321) תי (ןעד) יד ,גנורעדליש

 ?0:01821 עי (--כ) סָאד ,לַאנוטרָאּפ

 10:1811656 /1608.) חי שיזעגוטרָאּפ

 ?0:1080656 660}. שיזעגוטרָאּפ

 10:1080656 /זחוסמ) ח- רפד ,רעזענוטרַאּפ

 (רעזעגוטרָאּפ)
 ?'סז1ט8656 /:טסזװוחח) ח- יד ,ןירעזעגוטרָאּפ

 (סד)
 056 תי (ס-) יד ,ץוָאּפ

 ןע056 24 (טריזָאּפ) ןריזָאּפ

 עס510מ ח.(סד) יד ,ץעיציזָאּפ ;(ן-) רעד ,טמַא

 -עמש :;(-) יד ,לעטש .,(סד) רעד ,ןטסָאּפ

 (ןע-) יד ,גנול
 ןע0511166 461. ווימיזַאּפ

 ,2055655 2. ןנָאמרַאפ ; (ןסעזַאב) ןציזַאב

 (טגָאמרַאפ)

 ןע055655146 0. ((-) רעד ,וויסעסָאּפ

 0551016 4641. ךעלנעמ

 ן0551217 4641. ךעלגע

 ןע0551211ו/7 (ן-) יד ,טייקכעלגעמ

 א (ס-) רעד ,ןטסָאּפ
 40051040066 תי (סעד) רעד ,סיּפָאטסָאּפ

 םטס5!ט0ו16 2. (טגײלעגּפָא) ןגיילּפָא

 עס (ּפעט) רעד ,ּפָאט
 0116 תי (ס-) רעד ,רעּפעט

 םט0146עץ7 ת. (עד) יד ,ײרעּפעט

 קט01 0281 ח. (ן-) סָאד ,שיײלפלסָאר

 םט01210 חי יד ,לפָאטרַאק ,(סד-) יד ,ןבלוב

 (לפָאטרַאק)
 ע05!װע6 ת. (--) רעד ,לעטש

 עסטןוזצ ח. ןסעפיוא-ףָא| (תופוע) סָאד ,ףוע
 (ן-) רעד ,טנופ

 עסט (ןסָאגעג) ןסיג
 עסצ6ז1צ} תולד ,(=כ יד ,טַײקמערַא

 (ן-) יד ,טיונ ;(--) רעד ,ןסעלַאדַו
 ןטסי+067 /605706116) חי (ס-) רעד ,רעדוּפ

 ןטסטתמס) /10618/11) ח.

 ןטמַאסרַאפ}
 עסנ50005 6601. קיטפיג

 םסאס ?. -עג) ןרַאש ;(טעקרָאּפעג) ןעקרָאּפ

 (טרַאש

 עסן / /סז 51/ח:08 (ס-) יד ,ערעשטָאק
 0 /:ז6) ח.

 עסןסז+ /60ז6 80006) ח+ (--) רעד ,רעקָאּפ

 0126 ע- סָאד ,ןלױּפ
 0016 ח. (ן-) רעד ,קַאילָאּפ

 ע016 ח+ (ן") רעד ,לָאּפ ,(ן-) רעד ,םוילָאּפ

 רעד ,ןקָאלפ ,(רעגנערד .,ןע-) רעד ,גנָארד
 (ןע-) רעד ,גנַאטש ,(סד)
 201266 . (--) יד ,ײצילָאּפ ;(--) יד ,סילָאּפ
 ןעס1106נװ4מ (201/606ח) רצד ,ןַאמסילָאּפ

 (ן-) רעד ,טנַאיצילָאּפ ;(טַײלסילָאּפ)
 ןעס11ס3 עו. /1/1511741166)} (סד) יד ,יסילָאּפ

 {גו: ןע0121168) (--) יד ,קיטילָאּפ

 ?ס1ו5מ /16080086) חי שיליוּפ

 סוג 061. שילױּפ
 עסנואג ח- !--) רעד ,ץנַאלג ;(ן-) יד ,רוטילָאּפ

 עס1:5ג עט  דָאַּפ) ןרוטילָאּפ ;(טצוּפעג) ןצוּפ

 (טרוטיל

 ן201116 0641. לדייא ,ךעלפעה

 עס12160655 ח. -לדייא ,(ן-) יד ,טייקכעלפעה

 0) יד טייק
 ןע01:11621 40}- שיטילָאּפ

 עסנוווס1גװ ע. "יֵלָאֹּפ ;(ס-) רעד ,ןשיטילָאּפ

 (ן-) רעד ,טנַאקיט

 ן,0111165 2 (--) יד ,קיטילָאּפ

 עסצוע ח. (--) יד ,טכַארּפ ,(--) רעד ,ּפמָאּפ

 ןסס+ 401. ןשינָאצבַאק} שינצבק ;םערָא

 --עססז גובמ (טַײלעמערָא) רעד ,ןַאמערַא
 טסקס חי (-) רעד ,טסּפױּפ

 טסקקצ56664 (ןע-)רעד ,ןָאמ

 עסקט}2/ 64}- רעלוּפָאּפ

 קסקט!2עו1צ ת. ,--) יד ,טעטירַאלוּפָאּפ

 (-- יד ,טײקרעלוּפָאּפ

 קסקו11216 2 (טרעקלעפַאב) ןרעקלעּפַאב

 עסקט00//12 (ןע-) יד ,גנורעקלעּפַאב

 ןע02061210 2. (--) סָאד ,ַײלעצרָאּפ
 ר" ,ע- ,ןעַײלעצרַאּפ ץס6612/װ 4641.

 ץסזא ח- ןשיילפ-רעזַאכ} (ן-) סָאד ,שיילפ-ריזח
 ,80+6 (ךעד) סָאד : כעל

 קסז+סט5 041. קידרעכעל



 ןטסנ50מ

 (םיגונעּת) רעד ,גונעּת ;(סד) סָאד ,ןגינעגרַאפ
 ןםיגונַײט-גענַײט}

 121621 . (ן-) יד ,בלַאפ ,(ן-) יד ,דלַאפ
 2158 ע+ -ֵלַאֹפ ,(טעװעדלַאפעג) ןעוועדלַאפ

 (טעוועבלַאפעג) ןעוועב
 ןע16ת:3 4641. גונעג

 1601 (--) יד ,(ןעפעש| עפש

 ןע11698 זו. ץק}. (ןעד) יד ,גנַאוװצ

 םוואמ+ ח. ,ץגַאל עקירעיורט ,(-כ) יד ,םעלק
 (סד) יד

 ןע1סוג8, ןק10וצ 2. (טרעקַאעג) ןרעקַא

 קוסטש. עוסיא =. ,גולּפ (ס-) רעד ,רעקַא
 (-) רעד

 (ס-) סָאד ,ןזייא-רעקַא

 סוסו ח- יד ,ץגירטניא ;דנַאל (רע-) קיטש
 ךעד) יד ,גנורעוושרַאּפ ,(סד)
 ןט1ס1 /ס0} 6 םזסזחסע -וס ;(ןעד) רעד ,ןַאלּפ

 ז10ע61} הי (ן-) רעד ,טעשז

 עוטסא ?. (טּפוצעג) ןּפוצ ;(טקילפעג) ןקילפ
 ע148 ח.(סד) רעד ,רעּפָאטש ,(סד) רעד ,ןּפַאצ

 ןכ1011811511216 21.

 ןכ}וגנוו 21. (ןעד) יד ,םיולפ

 עוטמ6+ + יעג) ןעװעבַאר ,(טביורעג) ןביור
 (טעװעבַאר
 ן1126167 עז. (=+ רעד כיה

 ן}וגזה| עת. (ן-) יד ,לָאצרעמ

 ןקןג52 ע. (--) רעד ,שוילּפ

 ןע11511 66/}. ר- ,ענעש- ,ןשוילּפ

 עמסטתוסמ'ג ח- (ןע-) יד ,גנודניצטנַא-ןעגנול
 (ןעד) יד ,גנודניצנָא-ןעגנול
 עססא6! ח- (סד) יד ,ענעשעק ,(ןד) יד ,שַאט

 ןעססנ . (סד) יד ,עמעָאּפ

 1061 רעד ,רעטכיד ,(ן-) רעד ,טעָאּפ

 (רעטכיד)
 2061655 ת. }6זװ. -כיד ,(ס-) יד ,עסעטעָאּפ

 (סי) יד .ןירעט
 ן06116 6601. שיטץַאּפ

 ןע061ע+ 2 (--) יד ,ץעיזעַאּפ

 ןטס8זסג תו. (ןעד) רעד ,םָארנָאּפ

 ןעס}װ! ע. סָאד ,לטניּפ ;(ן-) רעד ,טקנוּפ

 (0-) רעד ,ץיּפש :((ךעלעטד)
 א (טלטַײטעג) ןעלטַײט
 ןג010164/ 4641. קיציּפש

 ן01016ע (ןע-) רעד ,לטַײט

 ןעסומ! 00{ ע. (ןזיװעגנָא) ןזַײװגַא

 ץסנתו 01 צופש ח. (ן-) רעד ,טקנוּפדנַאטש

 עסנפסװ חי (ןע-) רעד ,םּס ,(ן-) רעד ,טפיג

 ןזע- ,םַאסֹ}
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 121266 ,(טלעטשעגקעװַא) ןלעטשקעוװַא
 (טלעטשעג) ןלעטש

 עוהשגס ח+ (תוּכמ) יד ,הּכמ ,(ן-) יד ,גָאלּפ

 ןס- עקַאמֿו

 ןע188ו46 ע. (טגָאלּפעג) ןגָאלּפ

 קוגֹנות חי רעד ,ןױלּפ ,(--) סָאד ,דנַאלכַאלפ

 (ןעד)
 עוגנ 04).ןטעטָאּפ} טושּפ ,טסָארּפ ,ךַאפנייא
 עוגנממ=-5 ח.-טסָארּפ ,(--) יד ,טײקכַאפנייא
 (=-) יד ,טייק
 13 עת. (רענעלּפ :ןעד) רעד ,ןַאלּפ

 עוגמ ? ןעװענַאלּפ ,(טרינַאלּפ) ןרינַאלּפ

 (טעװענַאלּפעג)

 1406 /66ז6016ז5 :00/} ת.(סע-) רעד ,לבוה

 טנאװ= ?. ןעלבוה ,(טעוועלבוהעג) ןעוועלבוה
 (טלבוהעג)

 ןע121161 2. ((-) רעד ,טענַאלּפ

 ןע}הנס!העוונתו עת. (ס-) רעד ,םוירַאטענַאלּפ

 1201 (רע-) סָאד ,טערב

 ךעובמז 2. (ן-) יד ,ץנַאלפ

 ןק1ג01 2- (טצנַאלפעג) ןצנַאלפ

 1251 ,רעטּפַאלּפ ;(ן-) רעד ,סּפיג

 (ס*-) רעד
 ןע1816 6251 (ס?) רעד ,רעלעט
 עות1ס /80661 ס} 006101) ח+ (סד) יד ,ץעטַאלּפ

 ןק1211 סזזה ע. (סעד) יד ,םרָאפטַאלּפ

 ן}ה!:װוגנמ עת. (--) רעד ,םוניטַאלּפ

 ק}גָצ ;(סד) יד ,עסעיּפ ,(ן-) יד ,ליּפש

 (=-) סָאד ,ליּפשיוש
 ט|הצ ע. (טליּפשעג) ןליּפש

 ק123664 סט ק. 8: 001. טליּפשעגסיױא

 עובעפ+ ח. ךעליּפשיוש ;(סד) רעד ,רעליּפש
 /5װװ. (ס") יד ,ןירעליּפשיוש ;(סד)
 עוצ/ט| 80 ; קידװעליּפש ; קידנליּפש
 שירעפיטש
 עוהלזװוװפ ח- ,ץקצַאצ ;(ךעד) סָאד ,לכליּפש

 (ס-) יד
 0162520/ 6601. םענעגנייא ,םענעגנַא

 ןע16456 / טס11160658) ונ ױזַא (ט}ַײז
 ן216256 2. -עג ןדירפוצ) ןלעטשנדירפוצ

 (טלעטש
 ןעופפשנו רז ,ענעד- ,ןהירפוצ
 ע1625108 06}. םענעגנָא :ךעלביל

 ןט1625ו06 ; ןס- ,עָאנַאה} (תואנה) יד ,האנה

 ;(--) רעד ,ןסעכַאנ) תחנ ;ןעַײכעמ} היחמ א



 ןטס88118ז 6

...5:5:::::::2555:::: }2 2 
עסט(

 ט

 264 סט1 2. ,(ןבילקעגסיוא) ןביולקסיוא

 (ןבילקעגרעביא) ןביולקרעביא

 ן2:61661 ע. (טעקיּפעג) ןטעקיּפ

 0168006461 ח. ;(סד) רעד ,רעדַײנשלטַײב

 /, ,װענַאג} (םיבנג-ענעשעק) רעד ,בנג-ענעשעק

 ןםיװָאנַאג-

 ן10010 (ס-) רעד ,קינקיּפ

 ןק10116 (רע-) סָאד א

 01656 ח- (ךע-) סָאד ,לקיטש ,(רעד) סָאד ,קיטש

 016:6ז0681 466. ןַײװכעלסיב ;זַײװכעלקיטש

 (=-) יד ,טעברַאקיטש
 1606 1086116ע 1. -עקוטשעג) ןעוועקוטש

 -וטשעגנעמַאזוצ) ןעוועקוטשנעמַאזוצ ,(טעוו
 -וטשעגפיונוצ) ןעוועקוטשפיונוצ ,(טעוועק

 ם1606ו60ש4  ת.

 (טעוועק

 שוי; (-כ יד ,טייקמורפ
 םֹוש ח. |םירייזַאכ-רעזַאכ} (םיריזח) רעד ,ריזח
 וה = (שירעזַאכ} שיריזח
 קטנג860מ תי. (ן-) יד ,ביוט

 עוו (ס") רעד ,ןפיוה ,(ס-) יד ,עּפוק
 206 ?. -עגנָא) ןפראוונַא א ןטיש

 (טנפיוהעגנָא) ןפיוהנָא ,(ןפרָאװ

 211 ח. (ד) יד ;ליּפ

 1118 1. (ן-) רעד ,לַײז

 םונוסא ח- (ך") סָאד ,עלעשיק ,(סד) סָאד וי

 קומ עי (סד) יד ,עקליּפש

 1001 עח. (ד) ראה ,ּפינק

 עֹומו ?- (טּפַײנקעג) ןּפַײנק ,(טּפינקעג) ןּפינק

 106 /1066) ח. (סד) יד ,ץענסָאס

 ק106 ע. (טכַאמשעג) ןטכַאמש

 עלמא 461. עוועזָאר ,טיור-לעה
 ע10066ע חי (ן-) רעד ,רענָאיּפ

 15זװ- (סד) יד ,עשרענָאיּפ ,(סד) יד ,עקרענָאיּפ
 עוסט5 061. םורפ

 עועס 02 יה הער
 עומס //סז 80101:108) ח (סד) יד שר

 16 ח. (רעבירג) סָאד ,בורג

 תוופמ ח.;(ס-) עפוטש יד ;(ן-) רעד ,דַארג

 7 יח .ךיוח
 ןע11611-4294 6401. רעטצניפ-קָאטש

 עווסמפ+ ח.(ךע-) סָאד ,לגירק ,(ן-) רעד ,גורק
 ןע:11{ג1 04/- ןקידסענָאמכַאר} קידתונמחר

 םֹווצ ח.-טימ ;|סענָאמכַאר} (--) סָאד ,תונמחר

 (--) יד ,דָאש ;(--) רעד ,דַײל

 עו860 ח. סָאד ,ץַאלּפ (רעטרע) סָאד ,טרָא

 (ן-) יד ,לעטש ;(רעצעלּפ)

 (--) רעד ,םזימיסעּפ ןט6951ז015נ0 ת.

 ןע658511115/ ת. (-) רעד ,טסימיסעּפ

 761. (ס-) יד ,עקטסימיסעּפ

 265116 /1001 1ס 8000 סָאד ,רעד ,לסױטש
 5/1668 זז 6 זחסז!סז} ; ןעד)

 (ןע-) רעד ,לסייטש

 עס000מ ח+ יד ,השקב ,(סד) יד ,עיציטעּפ

 |סעשָאקַאב-עשָאקַאב} (תושקב)
 ן}61016טז0 עת. -עלָארטעּפ ,--) רעד ,טפַאנ

 (--) רעד ,םוא
 0611 461. ךעלניילק

 ץהזהסוה עי ןערַאּפ} (ס-) רעד ,הערּפ

 1256 . (סד) יד ,ץזַאפ

 קמנ!גמז:סקגיו ח.'לעב ,(ן-) רעד ,ּפָארטנַאליפ
 -ַאב ,עקָאדצ-לַאב} (הקדצ-ילעב) רעד ,הקדצ

 ןעקָאדצייל
 ;(סד) יד ,ץיּפָארטנַאליפ

 ןעקָאדעצ| יד ,הקדצ

 (-) רעד .ףָאזָאליפ
 ןע:105011621 001. שיפָאזָאליפ

 ע1411050214126 9. (טריּפָאזָאליפ) ןריּפָאזָאליפ

 (סד) יד ,ץיּפָאזָאליפ

 קמו!גמותסקצ ע-

 ןטמ11050ע006ש

 ןק41050ק7מצ עת.

 ע2006110, -21 0601. שיטענָאפ

 ןט107161108 2. (--) יד ,קיטענָאפ

 קמסתס8ע8ק!ג ע. (ן-) רעד ,ףַארגָאנָאפ

 ןוגסננ081811116 66}- שיפַארגָאנָאפ

 ןטמסס6צ 10167}- !ץפ !ופט

 עמסו08ע2ק2/ עת. (סד) יד ,עיפַארגָאטַאפ

 עמסוס8:;8קו ע. ַארגָאטָאפ) ןריפַארגָאטָאפ

 (טריפ
 קתסוס2;8עװהפ- ח. (ן-) רעד ,טסיפַארגָאטָאפ

 1פזװ. (סד) יד ,עקטסיּפַארגָאטָאפ

 ןעע256 21. (סד) יד ,ץזַארּפ

 ןתצ12616/168 ת. ןק1. ןןיליפט| יד ,ןיליפּת

 (סד) יד ,ץימָאנָאיזיפ

 ןעוגע516 . (ןע-) סָאד ,לטימ-ריפּפָא

 קתָצס:גמ ח. ,(םיריױטקָאד) רעד ,רעטקָאד

 ןםיפיור-עפיור} (םיאפור) רעד ,אפור

 קתצפוסקתמסגמצ ת.

 קתָצ51621 4641. שיזיפ

 ץמצ510151 ח. (רעקיזיפ) רעד ,רעקיזיפ

 ןקוג5165 /86160661 --) יד ,קיזיפ

 קתמצ5101081621 041. שיגָאלָאיזיפ

 קתצ5101083 ח. (--) יד ,עיגָאלָאיזיפ

 1415 חי (-) רעד ,טסינַאיּפ

 76זװ- (סד) יד ,עקטסינַאיּפ ,ןיטסינַאיּפ

 ע:2ת0 ח. (סד) יד ,ָאנַאיּפ

 ע108 ע. (ןבילקעג) ןביולק



 ןטס46 ןעסעיפט6

 עסז!661 44). ,םוקלופ ,םָאקלופ ,טקעּפרע

 ןקידסעמיילש| קידּתומילש

 עסע!סאגה ?. -כרוד ;(טריפעגפיוא) ןריּפפיוא

 ;(טעװַארּפעג) ןעווַארּפ ; (טריפעגכרוד) ןריפ

 (טלעטשעגרָאפ) ןלעטשרָאּפ

 קסע?סעזוהתסס ח.יךָאפ ,(ןע-) יד ,גנוריפפיוא

 (ןע-) יד ,גנולעטש

 ןעס1/ נוס //. (ןע-) רעד ,םוּפרַאּפ

 ןעסע4ע16 24 (טרימופרַאּפ) ןרימופרַאּפ

 ןעסע5)1141 0610. רעמָאט ;ןרעשפע| רשפא

 ן6:100 עת. יד ,הפוקּת ,ן-) רעד ,דָאירע

 (ך-) סָאד ,עלעטניּפ ;ןס- ,עפוקט} (תופוקּת)
 ןע6110016 001. שידָאירעּפ

 ע00162::6) ח+ .טייצ ;(ן-) רעד ,לַאנרושז

 (-) יד ,טפירש
 עס60/ח. (ּתונּכס) יד ,הנּכס ,(ןד) יד ,רַאפעג

 ןס" ,ענָאקַאס}

 ,ןקידענָאקַאס} קידהנּכס
 ךעלרעפעג

 ץסזויג +. -נוא ;(ןעמוקעגמוא זיא) ןעמוקמוא
 (ןעגנַאגעגרעטנוא זיא) ןייגרעט
 ןעסעיצנג2116111 04/}. טנענַאמרעּפ ;קידנעטש

 דימּת ;קידנעטש

 ן2612105 64/}

 ןגסעעונ21160117 6410.

 {דימָאטו
 ןעס11115510ו0 עי (ן-) יד ,שינְז עביולרעד

 ןעסעדנו1{ ע. (טביולרעד) ןביולרעד
 ןעסעעווו} (ן-) יד ,שינעביולרעד

 ק6:566016 2. ןפדור ;(טגלָאפרַאפ) ןגלָאּפרַאפ

 ןטפעדיורעג-ןפעדיור} (טפדורעג)

 ; (ןעד) יד ,גנוגלָאפרַאּפ

 ןס- ,עפידר} (תופידר) יד ,הפידר
 (ס-) רעד ,רענלָאּפרַאּפ

 ןטסעפ600ו10וג עח.

 ט61:5600110ז עת.

 161514 עיסרעפ

 ץסז5ו8װ(-5) ח+ (רעיסרעּפ) רעד ,רעיסרעּפ

 ?סז5ו84מ /1408.) חי. שיסרעּפ

 ץ'סז51גו 64/}- שיסרעפ

 ןעסע50ע ת. ,ןױשרַאּפ ,(ןעד) יד ,ןָאזרע

 (ןע-) רעד
 ןעסע501121 0641. ,ךעלנעזרעּפ

 | םזםזוג.} קינָאזרעּפ

 ןעסעפס181ווצ (ן-) יד ,םייקכעל ען

 (ז") יד ,וויטקעּפסרעּפ
 (ן-) רעד ,םייווש
 ןעסעפעגעס 1. (טציוושעג) ןציווש

 קידנציווש ,קיסייווש
 ע6:50206 +. ןדערוצ ,(טדערעגנַײא) ןדערנַײא

 (טדערעגוצ)

 ,סע5ע6601196 עי

 ןטסעפענע2110ת תי

 ןעסזפעגאגמ2 06}.

 ע4156 ש. יַּפֶָא ,ןסירעגרעביא) ןסייררעביא
 (טלעטשעגּפָא) ןלעטש

 עביס ט ןרעטסַאלּפ ,(טריקורב) ןריקורב
 (טרעטסַאלפעג)
 עהצסזמסתו חק .,רַאוטַארט ,(ן-) רעד ,קורב

 ((-) רעד
 עג (ס*) רעד ,רעריקורב
 ןט2צ11|וסוו (ןעד) רעד ,ןָאיליוװַאּפ

 עּבוצ תי (סד) יד ,עּפַאל

 עי (טלָאצעג) ןלָאצ
 טהָצצמּסתֹו ח. ,גנולָאצנייא ; (ןעד) יד ,גנולָאצ

 עש) יד

 עיר א ((- :סעברַא) יד ,סעברַא
 ע6206 ח. ,ןםעלָאש|} םולש ,(--) רעד ,ןדירפ

 (--) רעד
 ןע68661 01 661. ךעלדירּפ

 תס2661ט1װ+ 66צ.ןםעלָאשעב| םולשב ,ףעלדירפ

 קט626064 חי (סד) יד ,עווַאּפ

 עי ((") רעד ,ץיּפש
 68 חי (ן-) יד ,רַאב

 טס2ע! עי (לרעּפ) יד ,לרעפ

 262520/ תי ,(םי- ;ן=) רעד .רֶנ ץױּפ

 ../סזח- (ס-) יד ,עמרעיופ

 ע6018ע66 חי ןסעכייו (---) רעד ,םוחי

 661 ע. (טליישעג) ןלייש

 ןע661118 /0} ן,0610654 (--) סָאד ,ץכעלָאש

 ז1:118) חי

 עס חי - ,ס-) יד ,רעדעפ ,(סע?) יה ןעּפ
 ?ש= , ר;

 ן6112066 ת. (תובושּת) יד ,הבושּת =

 ןס- ,עוואושט|

 ר ,רעדעפַײלב ,(ס-) רעד ,רעַײלב
 06 סק) יד
 ,261161216 2. -עגנַײרַא זיא) ןעגנירדנַײרַא

 (ןעגנורדעגכרוד זיא) ןעגנירדכרוד ,(ןעגנורד

 ןעסנ1ז41108 660}- עלגנירדכרוד

 ן611105012 (ןעד) רעד ,לזדניא-בלַאה

 עספ}סמ חי (ס?) יד ,עיסנעּפ

 6'1מ186051 /5/6ע1608/) חי (ן") רעד ,תוץובש

 { ךסגט1א/ג 1:01:00+ זמ 106 זחסח1/ו ןז- ,סעואוושו

 0}/ 5:ע4חװ---2183 סז ןשחװס}

 16012/6060 ח+ -שעמוכ| (םישמוח) רעד ,שמוה

 (--) יד ,ןעריוט| הרוּת ;|םישָאמוכ
 (466 1164. שמוח)

 ע60216 תם. (רעקלעפ) סָאד ,קלָאּפ

 קיפע (טרעקלעּפַאב) ןרעקלעּפַאב
 עסעקסע תי (=- רעד ,רעפעפ

 עסעעסעצ 441. קידרעפעפ
 קס0:060!; ,26166011286 חי. (ד) רעד ,טנעצָארּפ



 ןנ21:4178 ןעג6

 ר 6 (=כ רעד ,זילַארַאּפ ע55 /6:051  (טכַארברַאפ) ןעגנערברַאפ
 ןע87:45116 . (6-) רעד ,טיזַארַאּפ 255 גווהצ 2. ,ןעגנַאגרַאפ זיא) ןייגרַאפ

 (ןברָאטשעג) ןברַאמש

 ע2552216 66 -ישינ ,עשַאקשינ ,רַאבגנַאנ

 קידעשָאק
 2255286 חי. "ירא ;ןעד) רעד ,גנַאגרעכירַא

 (גנעגּכרוד : ןע-) רעד ,גנַאגכרוד ,(גנעגרעב
 ט25561080ע 21. (-) רעד ,רישזַאסַאּפ

 ם8550װ ?. יד ,הוואּת ,(ן-) יד ,טפַאשנדַײל

 ןס- ,עװַײט} (תוואּת)

 ןע2551011216 6461. ךעלטּפַאשנדַײל

 ןע255196 661. וויסַאּפ

 ןע255166 / זו. חג. (ן-) רעד ,וויסַאּפ

 ןע2551/611688 21. (--) יד ,טייקווי םַאּפ

 ןט8551611צ 21. (-- יד ,טעטיוויסַאּפ

 255066'1ש (ךעסייּפ) רעד ,חסּפ

 ע855ק0זז ח. ,טרָאּפסַאּפ ;(רעסעּפ) רעד ,סַאּפ

 ((-) רעד

 ןע251 עת. (--) יד ,טײהנעגנַאנרַאפ

 ןע2516 2. -עג) ןבעלק ,(טּפעלקעג) ןּפעלק

 (טבעלק
 ע8516 ח.'ןד) סָאד ,ץכעבעלק ;(--) רעד ,ּפַאּפ

 ןע25/צ 4041. קיּפעלק ,קידעּפעלּק

 ע251606 2. (סד) יד ,עקנַאל ;(סד) יד ,עשַאּפ

 ןט2/ 2. (טעלגעג) ןטעלג

 ןע21611 2 (סד) יד ,עטַאל

 2104 2. (טעטַאלעג) ןעטַאל

 ע2160{ קי : ) רעד ,טנעטַאּפ

 ן1216711 ע. (טריטנעטַאּפ) ןריטנעטַאּפ

 ןע216ש21 461. ךעלרעטַאּפ

 עמוג "=  (ן-) רעד .געטש :(-) רעד .געוו
 121160066 2. (--) סָאד ,הלוהעג

 ןו21162/ 064}. קידלודעג

 ע8ו6תו 7. רעד ,הלוה ,(ן-) רעד ,טנעיצַאּפ

 ןםיָאליוכ-עליוכ} (םיאלוח)
 ןע211101 עת. (-) רעד ,טָאירטַאּפ

 ןע21110116 6601. שיטָאירטַאּפ

 ןט21:10115ז0 (--) רעד .,םזיטָאירטַאּפ

 ןו21ז01 (ן-) רעד ,לורטַאּפ

 ןע81001 2. (טרילורטַאּפ) ןרילורטַאּפ

 ן}21/6עװ 21. ((-) רעד ,רעטסומ

 עמוגעסע מי ;(טַײלעמערָא) רעד ,ןַאמערָא
 !םינָאצבַאק-ןצבַאק) (םינצבק) רעד ,ןצבק

 זו. ןס- ,עטנצבַאק} (סד) יד ,עטנצבק

 עגטקסזופנו ח- ןסענָאצבַאק} (--) סָאד ,תונצבק

 (--) רעד ,םזירעּפױוּפ

 ק8ט55 ח- (ן-) רעד ,סַײררעביא ;(סד) יד ,ץזױּפ

 ןט2ז0111116111 תי (-) רעד ,טעמרַאּפ

 ר" ,ענעט- ,ןטעמרַאּפ

 (07) רעד ,רעמַאלק
 ןט2161111621 041.

 ןע21:6111116815 21.

 ןט296215 ת. ק}. יד ,ןרעטלע

 יד ,עמַאמ-עטַאט
 יי 0-) רעד .קרַאּפ
 ןע8:1170601 - ((-) רעד ,טנעמַאלרַאּפ

 שירַאטנעמַאלרַאּפ
 8910 ת. ((-) רעד ,לַאז

 ן2עז0/ 20. (ןעד) רעד .,ײגוּפָאּפ

 עהצזסו 2. ןגָאוכָאנ ,(טדערעגכָאנ) ןדערכָאנ

 ײנוּפָאּפ א יוװ (טגָאזעגכַאנ)

 ןט291/2160!געִצ 66}.

 םואי (ז) יד ;עקשירטעּפ
 עהאנע י (סעד) רעד ,קַאנרעטסַאּפ
 גא+ ח+ רעד ,דצ ;(ן-) רעד ,לײטּפָא ,לייט
 ןםידָאדצ-דַאצ| (םידדצ)

 ם2/ 2. ןדײשּפָא ;(טלײטענּפָא) ןלײטּפָא

 -עצ :ךיז (ןעגנַאגעצ) ןייגעצ ;(טדַײשעגּפָא)
 ךיז (טדיישעג) ןדייש ;ךיז (טדיישעצ) ןדייש
 א 2. ,(ןעמונעגלייטנָא) ןעמענלײטנַא

 ךיז (טקילײטַאב) ןקילײטַאב
 ןט2/110/0211סו 2. (--) רעד ,לײטנָא

 ןע211161016 2. (ן-) רעד ,ּפיציטרַאּפ

 ק2ז1106 ם. ,לכלייט ;(ךעד) סָאד ,לקיטרַאּפ

 (ע-) סָאד ,לציּפ :(ךע-) סָאד
 ןט21116012/ 2. ,טרּפ ,(ן-) יד ,טייהלצנייא

 ןםִיטָארּפ-טַארּפ| (םיטרּפ) רעד

 ןו2:116014 46}. ץענ-רענלצנייא

 ןע21116012917 664. טהפכב ,ּפרעדנוזַאב

 טיר

 ן2/1108 ,גנודיישעצ ,(ןע-) יד ,גנודייש

 (022) יח
 עהזוופבמ 0016 שינַאזימטרַאּפ ;שיאײטרַאּפ

 ןו211128411 (ןעד) רעד ,ןַאזיטרַאּפ
 ם2עז!וװסז 2. -ףעטוש| (םיפּתוש) רעד ,ףּתוש

 {ס- ,עטפעטוש} (סד) יד ,עטפתוש ,ןםיפטוש
- 61{ 

 (ן-) סָאד ,תופתוש

 ןז- ,סעפטוש|

 ןע21106ע51/ק

 ןט2:/צ (ןע-) יד ,ײטרַאּפ

 קגזוצ /4 80616/ (תוחמש) יד ,החמש
 6:/8601ז18) |ס- ,עכמיס}

 ע255 9. ;(ןעגנַאגעגרעבירַא ןיב) ןײגרעכירַא
 2855 עֶצ ;(ןעגנַאגעגַײברַאפ ןיב) ןייגַײברַאפ
 (ןעגנַאגעגכרוד ןיב) ןייגכרוד



 1216 04 560016:װ601 |םוכט} (--) רעד ,םוהּת

 (566 114. םוחּת)

 ןקג|זג /1:66) הי (ס-) יד ,עמלַאּפ

 (סד) יד ,עינָאלד

 (טּפַאלקעג) ןּפַאלק

 -ץרַאה ,יד-סָאד ,שינעּפַאלק

 ((-) שינעּפַאלק

 ;(טעשטשעיּפעג) ןעשטשעיפ

 עה}תג /0} 106 /חח0)

 ןע211211216 2.

 ןט21ק1181100 עת.

 טהנוקסע 2.

 -עלַאבעצ :(טעשטשעיּפעצ) ןעשטשעיּפעצ

 (טעוועלַאבעצ) ןעוו
 עהמע660 םץעװעלַאבעצ ;טעשטשעיּפעצ

607. 

 ןעגוו 27. (ןעד) יד ,ןַאּפ

 ק2:285 ח+ ןכוקנַײּפ ;(ס-) יד ,עקטַאל

 (ס-) רעד
 ,0-) יד ,ביוש
 (ךע-) סָאד ,לבייש

 -טעב ;(טערָאנשעג) ןערָאנש
 (טלטעבעג) ןעל
 ןעםנג/ג4:015+ ח.,רעּפעלש ;(ס-) רעד ,רערָאנש

 (ס-) רעד ,רעלטעב ;(07) רעד

 (- יד ,קינַאּפ

 ןט2116 20.

 {(זזהזח-)

 ןכ211112116116 2.

 ןע21116

 ןעגווסאצ 6601. שינַאּפ

 ןג2נו1 2. (טכַײקעג) ןכַײק

 ןעהמוצ א. (ק1.) יד ,ןזיוה

 ותן 22. (ס-) רעד ,ַאּפַאּפ

 עגעסע 2. (ן-) סָאד ,ריּפַאּפ

 טהטסז 46}- ר" ,ענערז- ,ןריֿפַאּפ

 ןע4ע6 -לשָאמ} (םילשמ) רעד ,לשמ

 ןםילָאשעמ

 (ן-) רעד ,דַארַאּפ

 (טרידַארַאּפ) ןרידַארַאּפ

 ;(ןדײנַאג} (ס-) רעד ,ןדע-ןג
 (ן-) רעד ,זידַארַאּפ

 (") רעד .ףַארגַארַאּפ
 (-) רעד ,לעלַארַאּפ
 לעלַארַאּפ
 (טריזילַארַאּפ) ןריזילַארַאּפ

 ט2/266 2.

 21206 צי

 ן221:261186 21.

 עה שזיהןכ}ג 2.

 ןק21:21161 עי

 עט2121161 641.

 ןט2ע21/56 2.

80 

 רעד ,טירש ;(טירט) רעד ,טָארט
 (ן-) רעד ,זַײרּפש ;(ןעד) רעד ,ןַאּפש : (טירש)

 -עג) ןזַײרּפש ,(טנַאּפשעג) ןענַאּפש

 (טזַײרּפש

 086006 = (--) רעד ,קיפיצַאּפ ,קיפיסַאּפ

 0246106 601. שיפיסַאּפ

 (--) רעד ,םזיפיצַאּפ

 (ן-) רעד ,טסיפיצַאּפ

 190. (ן-) יד ,עקטסיפיצַאּפ

 ןט206 21.

2606 24 

 ןו8014510 20.

 ןט201105/ עי

 ןקתפווק קמ -נַיא ,(טקיאורַאב) ןקיאורַאב
 (טליטשעגנַײא) ןליטש

 2 (קעפ) רעד ,קַא
 קה (טקַאּפעג) 6
 ן02062286 2. (ךע-) סָאד ,לקעּפ

 א יד (-) רעד ,ךַאמּפָא
 2886 ח+ ;(ךעד) סָאד ,לטעלב ,(ןד) יד ,טַײז
 (רעטעלב) סָאד ,טַאלב
 211 עי (ס-) רעד .רעמע
 עבֹומ ח. -וסעיו םירוסי ;(ן-) רעד ,קיטייוו

 07) רעד ,ץרַאמש :;(ןעד) רעד ,ןַײּפ ;יד ,ןםיר
 -עג) ןקינַײּפ ;(טקיטייוועג) ןקיטייוו
 ןָאט ייוו ,(טצרַאמשעג) ןצרַאמש ;(טקינַײּפ

 (ןָאטעג ייוו)
 :ךעלקיטייוו ,קידקיטייוו
 ךעלצרעמש ;ךעלנַײּפ

 ןגוומ 2.

 ן2זת! 1 4601.

 ע8וװו ע. (טברַאפעג) ןברַאפ ; (ןלָאמעג) ןלָאמ
 21! ת. (-) יד ,ברַאפ

 ן2זתוקזג5 ע- ,לזדנעּפ ,(ןע-) רעד ,לזדניּפ

 (ןעד) רעד
 ןט2810/סז עי ,רעברַאפ ;(סד) רעד ,רעלָאמ

 (ס-) רעד
 ןט2ו/ ת. (ן-) יד ,רָאּפ

 ןעהוע 2. (טרָאּפעג) ןרָאּפ

 ןע21266 חי (ן-) רעד ,ץיַאלַאּפ

 ךיילב ,סאלב
 ,טייקכיילב ,(--) יד ,טײקסַאלב

 (== יח

 ןט216 60}.

 ןט21611658 21.
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 001/486005 641. ,ןקידעכיצער} קידהחיצר

 רעלד יו
 ן,(/ה-,=

 0015106 6641. ןסיורד ןיא

 סט16276 0661. רק ;עק ,ךעלרעפיוא

 אש (סד) רעד ,ןוויוא
 0צ6+ קזסק- רעביא ,רעבירא

 046ע60106 24 (ןעמוקעגַײב ןיב) ןעמוקַײב

 066:042:86 92. .ץעגרעביא) ןענעכערטעביא

 (טנכער
 0+6ע6851111216 2. -עגרעביא) ןצַאשרעביא

 (טצַאש
 0צ6ע6501021108 ח. (ןעד) יד ,גנוצַאשרעביא

 סצ6:40 ח. -רַאּפ ;(--) רעד ,סולפרעביא

 ךעד) יד ,גנוציילפ
 0461ש410ו+ 24 (טציילפרַאפ) ןצ ציילפרַאפ
 04691004 2. ןקוקרַאפ ,(ןעזרַאפ) ןעזרַאפ

 (טקוקרַאפ)

 סצ6ע1עסוצ ע. (ן-) יד ,שינערעקרעביא

 סצ6:וחזסא ?. (ןפרָאװעגּפָארַא) ןפרַאוװּפָארַא

 סצסעזװס ח+ -רעביא ,(ןד) יד ,טַײצ-בָאגוצ

 ןוע- ,ָאשרעביא} (ן-) יד ,העש
 0690 2. -עגרעביא) ןטעברַארעביא

 ךיז (טעברַא

 סוצ6 ע. (קידלוש ןעוועג ןיב) ןַײז קידלוש

 061 חי (סד) יד ,ץווָאס

 סיוװ 0601. רד ,ענעג- ,ןגייא

 סיאמ ?. .ירַאפ) ןגָאמרַאפ ;(טַאהעג) ןבָאה

 (טציזַאב) ןציזַאב טאפ
 סאתסז "+ .יזַאב ,(ס-) רעד ,רעמיטנגייא
 (ס-) רעד ,רעצ

 סיײת=ז5װ1ק 2: ,(רעמיטנגייא) סָאד ,םוטנגייא
 (סי) סָאד ,ןגעמרַאפ

 לא (-) רעד ,סקָא

 סםות ײ. ,םוקפיוא ,(--) יד ,גנואיײטשטנַא

 -ַאטשּפָא ,(--) רעד ,םַאטשּפָא :(--) רעד

 ףעד) יד ,גנומ

 011810216 2. ,(ןענַאטשטנַא זיא) ןײטשטנַא

 ןעמַאטש :(ןעמוקעגפיוא זיא) ןעמוקפיוא

 טשעט ןעמַאטשּפָא טאטע

 01181021 4060}- לעניגירָא

 סזװ2חוסתז ח. ,גנוריצ ;(ן-) רעד ,טנעמַאנרָא

 (ןעד) יד

 סזקמּבמ 70056. -םעסָאי) (םימותי) רעד ,םותי

 ןםימיוסעי

 סזץגהוו }67 (תומותי) יד ,המותי

 |ס- ,עמיוסעינ

 0:1406404 /זחסװ} ((-) רעד ,סקָאדָאטרָא

 שיסקָאדָאטרָא

 (-=) יד ,עיסקָאדָאטרָא

 051:16/ ת. -סיורטש .,(ן-) רעד ,סיורטש

 (לגייפסיורטש) רעד ,לגיופ
 סוהספ 6641. קזסח. (ערעדנַא) ר-ע-רעדנַא

011406004 041. 

01:120600:9 21. 

 סו1811/ 2. (טפרַאדעג) ןפרַאד

 0206 2 (סעד) רעד ,ץנוא

 יו עז סי רז ,ע- ,רעזדנוא
 סוגז5 קזסוז. רלעדקירעזדנוא

 001 קזסק. סױרַא ,סיוא

 סט1! 7016ז}- !סױרַא

 לט סב י (ז") רעד ,ךורבסיוא
 0016 640}- קידנפ סי

 0ט1108 ח. ,גנולפסיוא ,(ן-) רעד ,רָאפסיור

 יי
 0ט11004* עת. (--) רעד ,קוקסיוא

 ס1:286 ח+ ,עכיצער} (תוחיצר) יד ,החיצר
 ((-) יד ,טַאט-טלַאוװעג ,ןס-



 01ג 01:8:2111201י
 דקהקקקקקקקקקקסעעםששששעעששששעשששסטס סט: .........---.-.

 סעסעג תי (ס-) יד ,ערעּפָא

 062216 2. (טרירעּפָא) ןרירעּפָא

 ס0ן/סע2110ו1 (סד) יד ,ץיצַארעּפָא

 006261184 . (סד) יד ,עטערעּפָא

 סקוװסמ 2. (ןע-) יד ,גנוניימ

 סקעסאסמו ח.,רענגעק ,(ן") רעד ,טנענָאּפָא

 (ס-) רעד

 (ן-) יד ,טייהנגעלעג

 ס2005116 04). ךעלצעזנגעק : טרעקרַאפ

 סעעס516 406. ;טרעקרַאפ ;:רעביא ןנעק

 רעוּפַאק

 סעעספווסת חי. 'געק ;(סד) יד ,ץיציזָאּפָא

 (--) יד ,טפַאשרענ

 סעע;658 9? (טקירדרעטנוא) ןקירדרעטנוא

 סןעװ;ז'65510ו1 2. (ןע-ד) יד ,גנוקירדרעטנוא

 (--) רעד ,םזימיטּפָא

 סעקסז!וגמווצ תי

 סןקוונװוֿפנ 2.

 0121111151 עי (-) רעד ,טסימיטּפָא

 /װ. (ס") יד ,עקטסימיטּפָא
 0ן;1111115116 041. שיטסימיטּפָא

 ס+ 60װ}- יצ ,רעדָא

 0121 06}.' ךעלדנימ

 0286 //זא!ן) װי. -ַאמ ,(ן-) רעד ,שונַארָא

 (ן-) רעד ,ץינַארעמָאּפ ,(ן-) רעד ,ץנַאר

 סע21186 /6010ז) 0401. ר-ענע-שזנַארָא

 ס1210+ ח. רענדער ;(ן- ,סד) רעד ,רָאטַארָא

 (ס-) רעד
 016112161 עי (רעדעס) רעד ,דָאס

 01611651ע8 /- (ס-) רעד ,רעטסעקרַא

 0066 7 רעד ,ןדרָא ;(-בכ) יד ,גנונעדרָא

 0-) רעד ,לעפַאב ;(ס7)
 0:06+ 9? .ץעג) ןסייה ;(ןלױפַאב) ןלעּפַאב

 (טלעטשַאב) ןלעטשַאב ; (ןסייה
 סעסותבחצ 60/ :;ךעלטנייוועג ,ךעלנייוועג

 טסָארּפ

 01160/ עי (--) רעד ,טנעירָא

 0116 2. (טריטנעירָא) ןריטנעירָא

 0116װ121 6607. שילַאטנעירַא

 0ז2וו 21. (ןע-) רעד ,ןַאגרָא

 סז8הוו / מ1141601 1װ51זזװסח1) װ+ רעד ,לגרָא

 (ןעד)
 סז8גוו ,1

 0ז86מ) ת.

 ס0ז822016 0601. שינַאגרַא

 (ןעד) רעד ,םזינַאגרָא

 (סד) יד ,ץיצַאזינַאגרָא
 0ז8211126 ע. (טריזינַאגרָא) ןריזינַאגרָא

 (סד) רעד ,רָאטַאזינַאגרָא

 (סעד) יד ,עקנירעטאק

 סזשווואזג 2.

 סז'8211122110װ 2.

 018211126/ תי

 0 70/6ז}. ייוו-יוא ,יוא ,ךָא ,ָא

 ס(ס 70167}- רע ,ָאהָא ,ַאהַא

 011 חי (ן-) רעד ,ליוא

 011 2. (טליואעג) ןליוא
 011/ז16111 עי (ן-) יד ,בלאז

 010 4601. טלַא

 014-1:4511107:66 401. שידָאמטלַא
 0106 064}. ס0זװק. (רע- ,עד) רעטלע

 0140656 6601. 8671. רע- ,ע- ,טסטלע

 ---014 286 תי (-- יד ,רעטלע

 --0164 גוגת -שטימלַא ,(עטלַא) רעד ,רעטלַא
 (םינקז) רעד ,ןקז ;(עקשטיטלַא) רעד ,רעק

 ןםינייקז-ןקָאז)
 -לֵא ,(עטלַא) יד ,עטלַא
 (תונקז) יד ,הנקז ;(עקשטיטלַא) יד ,עקשטיט

 ןס- ,ענייקזו
 ---016 וווהאפ (--) סָאד ,גרַאװטלַא
 ס1וט5 ח- רעד ,ווילָא ,(ן-) רעד ,טרעבלייא

 (ס") יד ,ענילסַאמ ,(זד)

 - .010 יאסזוהח

 0116 1 (ןע-) רעד ,למיוב

 011115510/ג (--) סָאד ,ןעזרַאפ

 סנוג1 -סיוא ,(ןזָאלעגסױרַא) ןזָאלסױרַא

 (ןעזרַאפ) ןעזרַאפ ,(ןזָאלעגסיוא) ןזָאל

 סת קזסק- ןגעוו ;ַײב ;ףיוא

 02166 6600. לָאמ ןייא ,לָאמ א

 0066 1006 041. לָאמ א ךָאנ

 006 טעסמ 2 {וזוס לָאמ ןייא ,לָאמַא

 06 תזה., 0401. ןייא

 006 0641. 66 ץזסװי ר-ע-ןייא

 0נ6 קזסחי ןעמ

 0006 תוזוזח. ווי םנייא

 006 עצ 06 זייווקיצנייא

 016-510660 00}- קיטייזנייא

 סג!סוו עי. (ס-) יד ,עלעביצ

 סו}צ 6601. קיצנייא

 סת!ִצ 6640. זיולב ,רָאנ

 סװ!} 5סװ זןעב| (םידיחי ינב) רעד ,דיהי ןב

 ןםידיכעי יינב-דיכָאי
 סװ|וִצ 42ט8016ז ח.(תודיחי תב) יד ,הדיחי תב

 ןסעדיכעי סַאב-עדיכעי סַאבו

 סעסמ 04}- ר- ,ענעפ- ,ןפַא

 ר ןכַאמפיוא ,(טנפעעג) ןענעפע
 (טכַאמעגפיוא)
 סעסמומא חי ;(ןעד) יד ,גנונעפערעד

 (ןע-) יד ,גנונעפע
 סעסמ}צ 060. ןפָא

 0611-11621166 00/} קיצרַאהנּפָא



 ןטלַאהרעד .(ןגָארקעג) ןגירק .2 /04212
 (ןטלַאהרעד)

 רַאלק ,ךעלטַײד
 ((-) יד ,טייהנגעלעג
 קילעפוצ

 ,לָאמ לייט ,לָאמ טּפָא

 םמַײצ וצ טַײצ ןופ
 ןעד) יד ,גנוקיטפעשַאב
 ,ןעמונרַאפ ;טקיטּפעשַאב
 ר" ,ענעמ-

.64 00+1005 

 0062510ו 2.

.{/46 0664510021 

 060624510012117 44/ע.

 0660122110ו עת.

06602166 4601. 

 ספסטעצ 9. -רַאֿפ ;(ןעמונעגנַײא) ןעמעננַײא

 (ןעמונרַאפ) ןעמע
 ןפערט ;(ןעשעג זיא) ןעשעג 066עז/ 2.

 ;(ןעמוקעגרָאפ זיא) ןעמוקרָאפ ;ךיז ר
 (טספ ןריסַא
 -יסַאּפ ,(ן-) יד , סב
 (ןעד) יד ,גנור
 (ןע-) רעד ,ןַאעקַא

060601101661166 71. 

 0662ו0 2.

 61068'0 קעז רעגייז ַא

 (0610ע6/ עי (-כ) רעד ,רעבָאטקָא

 0600 460}- עוואקישט

 (-=) יד ,םוא 06460/ תזומוטסז חי

 ס0סז ". ;ןסעכייר-ךעייר} (תוחיר) רעד ,היר
 (02) רעה .,ךורעג

 0{ קזסק. ןגעוו ,רַאפ ,ןופ

 08 4096. :;ּפָא ,קעװַא ,רעטנורַא ,ּפָארַא
 ןופ רעטנורַא ,ןופ ּפָארַא
 014 61166 עז. (ןע-) יד ,גנוקידיילַאב

 0006061 2. (טקידיילַאב) ןקידיילַאב

 01164/ 1. א ןגיילרַאפ

 (ןגָאלשעגרָאפ) ןגָאלשרָאפ

 0865 ײ. (ן") רעד ,טמַא ,(סעד) רעה ,םיפָא
 0400 חי (םזווצ) ((-) רעד ,רעציפָא

 16/80 ריִציִפָאָו
 רעד ,רעטמַאַאב

 (זתמ סז86וװו201/סוװ, 10511181:סװ)

 04066ש 2.

 (עטמַאַאב)

 011:6181 ח. (עטמַאַאב) רעד ,רעטמַאַאב

 0186123 001. לעיציּפָא

 04061211+ 664ע. לעיציפָא

 לָאמ טפָא ,טפָא .060 01160

83 

 0 1016ז}. ַא

 (סע-) רעד ,במעד .1 0216
 ךפ ,ענעב- ירלצרייד

. 
 ,ןבמע 0216 66}- צו ו

 080 (סה) יד ,עלסעוו ,יד ,עלסָאױװ

 081 ". ןס" ,עואווש} (תועובש) יד ,העובש

 0218 ת. 1. (ס-) רעד ,רעבָאה

 0866106066 (--) יד ,טײקמאזכרָּאהעג

 00266016ת/ 401. םַאזכרָאהעג

 סֹונּפצ ש- (טכרָאהעג) ןכרָאה ,(טגלָאפעג) ןגלַאפ
 ,דנַאטשנגעג ,(ן-) רעד ,טקעיבָא

 (י) רעד .ליצ .(ן-) רעד .קעווצ :(ן-) רעד
 0816: ?. -נייא ;(טרעדיוורעד) ןרעדיוורעד

 (טדנעוועגנייא) ןדנעוו

 (ןעד) יד ,גנורעדיוורעד
 רעדיוורעד

 (-) רעד ,ליצ
 ךעלכַאז ,וויטקעיבָא

 בילוצ ;(טכילפרַאפ) ןטכילפרַאפ

 (ןָאטעג בילוצ) ןָאט
 עלננעק

 (--) רעד ,םזיטנַארוקסכָא

 ((-) רעד ,טנַארוקסבָא
 סטפסגז6 46!.,ךָאלקמוא ; ר- ,עלעק- ,לקנוט
 ךעלדנעטשרַאּפמוא
 ;(טלקנוטרַאפ) ןעלקנוטרַאפ

 (טלעטשרַאפ) ןלעטשרַאּפ

 ,(טריװרעזבָא) ןריוורעזבָא
 (טכַאבָאַאב) ןטכַאבָאַאב
 -ַאב ,(סד) יד ,עיצַאװרעזבָא
 (ןעד) יד ,גנוקרעמַאב ; (ןעד) יד ,גנוטכַאבָא
 01514616 ײ- רעד ,רעטש ;(ןד-) רעד ,טלַאהּפָא

 יד ,גנולכיורטש ;(ןעד) יד ,גנורעטש ,(--)

 (ךעד)
 ,(--) יד ,טײקטרַאּפשעגנַײא
 ןסענָאשקַא) (--) יד ,סָאד ,תונשקע
 קידתונשקע ,טרַאּפשעגנַײא

 ןקידסענָאשקַאו
 (טלעטשרַאפ) ןלעטשרַאפ

 021601 ת.

 00166110ו/ 2

 ס08ע166110112816-1+ 660.

 021661196 ת.

0421661196 64{- 

021186 2. 

001008 460{. 

 0156ע2111151

.2 0156:4111151 

.2 015606 

 0186ע946 עי

 0ט56ע6211011 2.

 00511020צ 2.

 06 001. ן

 0451ז0261 2.



 1101611115121141111 1רונ111110ת

 תסויאגווואזגת0118 קז=ק.שטָאכ ;ןופ ןעזעגּפָא 1וו161605 (0-) רעד ,םו אעלקונ

 460ט., 60װ}. ק טינ א םגה תוג06 64/. עקַאנ

 תסותופג עי ןזײּפש ;(טרענרעד) ןרענרעד תוגופגװ:6 ח. -ץּפעשטוצ ; (--) רעד ,סנעסוינ

 (טזַײּפשעג) -) סָאד ,שינעקישנָא ,(ן-) סָאד ,שינ

 מטחוטס ח. (ן") יד ,לָאצ ;(ן-) רעד ,רעמונ
 תוגנוקסז 2. ןלייצ ;(טרירעמונ) ןרירעמונ

 (טלייצעג)
 גווגנו61:21 20. ((-) רעד ,רעפיצ

 תטמ ע.(סד) יד ,ענָאנ ;(סד) יד ,עק לַאנָאמ

 הט:56 ח. "ןקנַארק) יד ,רעטסעווש-ןקנַארק

 (סד) יד ,עקנַאינ ;(רעטסעווש
 תט! תי (סינ) יד ,םונ

 עגוג1:1110115 641. קיטפַאהרַאנ

 תונ!זוווסת ע- 3 יה ;נוהענ

 גתסטנזפהצוסמו ח-.לנורַאנ ,(--) יד ,גנורענרעד

 (-) יד ,וַײּפש ;(ןעד) יד
 110661 ע- (ןעד) רעד ,ןַאמָאר

 1106616116 21. (ס-) יד ,עלעווָאנ

 110461151 -ץעווָאנ ,ן-) רעד ,טסינַאמָאר

 (07) רעד ,טסיל
 ןאס+611267 (ס-) רעד ,רעבמעווָאנ

 תםסוצ 640. טצעי ,דניצַא ,טציא

 ווסוצ 1016ז}- עשו :ןנ
 1ג16162/ 661. ראעלקונ



100110 

 ר- ,עטנצנַײנ .}66 /11111616601

 תותס!ססמומ //661/0ח) (ךצ-) סָאד ,לטנצניינ

 תומסוצ תוואזח. 64)}. קיצנַײנ

 ר- ,עטסקיצנַײנ

 תומס1161ג //ז061/סח} (ךע-) סָאד ,לטסקיצנַײנ

 תומזג //:661100) ח. (ךעד) סָאד ,לטנַײנ

1116116184 641. 

 תומוה 06)}. ר" ,ע- ,טנַײנ

 גוקק16 עי (ןעד) רעד ,לּפָאנ

 פגמ זו. |10001// זח -- רעד ,ןסינ

 11ס0ז610 66160640ז 110ז6/-4מז11}

 תווזס86ת ת. (--) רעד ,ףָאטשקיטש

 תס 641. ןיינ

 ג10216 664}- ,לבָאנ :רי- עי ,לדייא
 ,עלעב-

 תסע)סתחגמ ח. (ןטייל-לבָאנ) רעד א

 (-- יד ,טייקלדייא

 תסטססצ קזסח. טינ רענייק ;ר- ,ע" ,ןייק

 80156 ח. סָאד ,שיורעג ,(סד) סָאד ,רעדו עג

 ;(--) רעד ,םערַאיל ;(--) רעד ,למוט ח")
 (ן-) רעד ,שיור

 תסוֿפצ 661. קישער :קישיור ; קידלמוט

110101611658 20. 

 ןקישַאר}
 110016 קקזסח. םוש ןייק ,ןייק

 1100016 ח. (ן-) רעד ,שקָאל

 110056 11. (סד) יד ,עילטעּפ

 גוסזיתנ2! 64}. לַאמרָאנ

 גוסז11281ס} ע. (-) יד ,טײקלַאמרָאנ

 אסז:ומ ח. רעד ,ןןפָאצ| ןופצ ,(--) יד ,טרָאנ

 (--) יד ,דרָאנ ;(--)

 110114גסע 641. ןקידנפָאצ) קידנופצ

 1056 . (רעזענ ,זענ) יד ,זָאנ

 11051131 (רעכעלזָאנ) סָאד ,ךָאלזָאנ

 1101 טשינ ,טינ

 0{ ּהתצ םוש ןייק ,ןייק

 סו 21 21/ 461. טשינרָאג טי

 תסו 25 ך64 םינ לייוורעד ;טינ ךָאנ
 11012116 661. ר- ,ע" ,ןעעזעגנָא

 ת016 ח- ,ץיטָאנ ;(ךעד) סָאד ,לטיווק

 ,ןע-) רעד ,לטעצ :;(י) יד ,עטָאנ :(ן-) יד
 (ך-) סָאד ,עלעטעצ
 תסוסטסס} ח. ,לכיבציטָאנ ; (ן-) סָאד ,טפעה

 (ךע-) סָאד
 טשינרָאג ,טינרָאג
 001166 2. ןעזרעד ,(טקרעמַאב) ןקרעמַאב

 (ןעזרעד)
 תסווסמ חי (ן-) רעד ,לַאפנייא

 4010ו08 664ע.

 1ט16641601

 גג68166166 661. רַאפ ;ר- ,ענעזי ,ןזָאלעגּפָא

 -רַאפ ;טקיסעלכַאנרַאפ ,ר- ,ענעז- ,ןזָאל
 טזָאלרָאװ

 ;(-- יד ,טײקנזָאלעגּפָא
 (--) יד ,גנוק יע

 ,ןזָאלעגּפָא : קיסעלכַאנ
 ר יענע

 ת6800416 9 -רעטנוא) ןעלדנַאהרעטנוא
 (טלדנַאהרַאפ) ןעלדנַאהרַאפ ,(טלדנַאה

 ם68011200ת ?. ,(ןעד) יד ,גנולדנַאהרעטנוא

 (ןעד) יד ,גנולדנַאהרַאפ

11681186206 0. 

1168118621 0641. 

 56860 ח- (ס- ;ן}) רעד ,רענענ
 תסק/גסוו (סעד) רעד ,קינעמילּפ

 תסעשס 0-) רעד ,וורענ

 גוסזישסוג5 64}- זעוורענ

 ,(--) יד ,טעטיזעוורענ .71 116+0050655

 (-כ יד ,טייקשיאעוורענ
 11651 ת. (ןעד ( יד ,טס ענ

 061 ת. (ד) יד ,ץענ

 6167 4641. ךעלכַאז

 תס11/2! 061. לַארטיינ

 זמס11112111+צ ח.,טיקלַארטיײנ--טעטילַארטיינ

 = יז
 11611121126 2. (טריזילַארטיינ) ןריזילַארטיײינ

 696 46/ע. םינ לָאמ ןייק

 מסצ611161698 6001. ןגעווטסעדנופ :ךָאד

 תסופ 661. ַײנ

 טא (7) יד ,םַײנ ;(ד) יד ,סעַײנ
 תסיופע2מסע ת. (ןעד) יד ,גנוטַײצ

 (--) סָאד ,רָאיזַײנ

 תסאו 441. טסקענ ,קידנעמוק

 - מס4 66 גָאט טכַא רעביא

 רָאי א רעביא

 סו 3626 ח.

 --תסצ{ ץסגש

 ת166 6061. ןייש

 016161 ת. (ס-) רעד ,לקינ

 216461 0641. ב 2 יי

 תוסעוו2106 2. (ןעמענוצ) רעד ,ןעמָאנוצ

 01666 0. (ס-) יד ,עצינ עמילּפ

 ת1811/ ע- (טכענ) יד ,טכַאנ

 ז181-11016 ת. ((-) רעד ,טכַאנַײב

 21 הוממזו, (ט:/תפ תו81-1וזמס 66. טכַאנַײב

 תנ81ו1מ4216 ח- ,ײװןָאלַאס ,(ןד) יד ,לַאגיטכַאנ

 (ןעד) רעד
 תוםותמ2:6 חי (ן-) רעד ,רַאמשָאק

 תוחס תשזחװ. 0641. ןַײנ

 ת1061600 תואזו. 04}. ןצנַײנ



 ת2טפס2ות8 007. תושלחה :קידלּקע :;ענדונ

 ןקידסעשָאלַאכ| קיד

 8661 עי (ןעד) רעד ,לּפָאנ

 תגצַצ ח- (ן-) רעד ,טָאלּפ

 (ס-) רעד ,יצַאנ 11821 חי

 (--) רעד ,םזיצַאנ
 טנעָאנ

 ר" ,ע- ,רעטנעענ
 - ,עטסטנעענ ,עטסטנעָאנ

 1225 תי

 תסהז 061.

 וסגזס (60זװץ0ז01106 )

 0627651 (51/קסז-

(101?6 

 1162113 406 ריש

 קיטכיצ ;רעבי ;טענ

 תסתומספפ ח+ ,םייקרעביוז ; (--) יד ,טייקטענ

621 460. 

 (==) יח
 106665521117 669. קיטיונ ;|עקפַאד| אקווד

 ת600882ח7 661. קיטיינ ;קיטיונ

 םשסזא5ו+ ח. -נעװמױנ ;(ן-) יד ,טייקיטיונ
 (-כ) יד ,טייקיד

 0666 (רעזדלעה) רעד ,זדלַאה

 10601:12066 -זדלַאה) רעד ,דנַאבזדלַאה

 (רעדנעב

 (-) רעד ,םּפינש ,(ס-) יד ,עדניב
 ,טיונ ; (ן-) סָאד-יד ,שינעפרעדַאב

 06) יד
 666 ז.דַאב) ןפרַאדַאב ;(טכיורבעג) ןכיורב

 (טפרַאדעג) ןּפרַאד ,(טפרַאד

 ךעד) יד ,לדָאנ
 (ן-) רעד ,וויטַאגענ

116016116 20. 

116641 2. 

 1066016 עי

 תס821166 2.

 ת6821/66 6461. ויטַאנענ

 תסנשווטסז+ ח. -ייכש-ןכָאש} (םינכש) רעד ,ןכש

 ןםינ

 15װ. ןס- ,ענייכש| (תונכש) יד ,הנכש

 עסזװ- ןס- ,עטנכָאש| (סעטנכש) יד ,עטנכש

 ןשינייכש| שינכש
 ןשינייכש} שינכש
 -עלכַאנרַאפ) ןקיסעלכַאנרַאּפ
 (טקוקרַאפ) ןקוקרַאפ ; (טקיס

 ת618װטסעוװפ 604/}-

 ת6181000:13 4641.

 116816061 ע.

80 

 תה8 חי (סד-) יד עא

 (סע-) רעד ,קינ

 /װ. (ס-) יד וי

 128 (ןקסזפ0חװ) הי

 תבא עי (טעידונעג) ןעידונ

 ת2 "+ רעד ,קָאװשט :;(לגענ) רעד ,לנָאנ

 (סעקעוושט)

 ת2וט6 040}- וויאַאנ

 ת216616 7. ."וןויאַאנ ,-) יד ,טײקוויאַאנ

 (-כ יד ,טעט

 - תגוצס זוהמ ח.!םיי- ,םַאט} (םימּת) רעד ,םּת

 1181:60 0661. םעּקאנ

 ר (ךעמענ) רעד ,ןעמָאנ
 11311617 4064 רעלמע צב

 2 (=) רעד ,לטירד
 טו (טלמירדעג) שה

 ת305 ח- (סעד) רעד ,קרַאק ;(סד) רעד .ןקַא

 תהן)גומהה תי ,ןיסָארעק :(--) רעד

 (6) טעה
 גגבזזסיצ 66/}. לָאמש

 גגהזיזס/11658 71. (--) יד ,טײקלָאמש

 קיּפעקלָאמש
 תםיוַצ 64/.ןןנדוקסַאּפ ; ןסעימ םואימ ; ןיימעג

 (סד) יד ,עיצַאנ

 לַאנָאיצַאנ
 (--) רעד ,םזילַאנַאיצַאנ

 ((-) רעד ,טסילאנָאיצַאנ

 שיטסילַאנָאיצַאנ

 ;((-) יד ,טעטילַאנָאיצַאנ

 (רעקלעפ) סָאד ,קלָאפ

 ת810:81126 ש. ;(טרעגריבעגנַײא) ןרעגריבנַײא

 (טריזילַארוטַאנ) ןריזילַארוטַאנ

 ,ןעוועט} עבט ;(ןד) יד ,רוטַאנ

 זגהזיזיסיצ-זה1מ060 4601.

 1131100 תי

.6441 114110021 

 1121100121ו5ז0 ת.

 1141101121151 ת.

 ד12110118115116 041.

 1121101121ו/+ ת

 תה{ז6

 (=כ יד
 ובן! 46/}. ךעלריטַאנ

 תו21ו1י21 86160166 2. ,טפַאשנסיוװ-רוטַאנ

 06 יד
 ; ןסעשָאלַאכ} (--) סָאד ,תושלה 11211562 תן.

 (--) רעד ,לקע :(--) יד ,טייקענדונ



 זו סטסנ111 זחצ11101089

 נמוג:0סע00500/}. קידהחיצר ,ךעלרעדרעמ

 ןקידעכיצערנו

 עוווגתעוגת ע. (טלמרומעג) ןעלמרומ

 גמונ56 ח. (ס-) יד ,ץזומ

 תמט5ס +.ירַאֿפ ,טכַארטרַאּפ (ןעוועג ןיב) ןַײז

 ןריזַאטנַאפ ;טרעלק
 תנגפהזססזו ח+ ,למעווש ,(ןעד) יד ,םָאװש

 (ךעד) סָאד
 דוגוג516 ת. (--) יד ,קיזומ

 עוווג51621 661. שילַאקיזומ

 תנוג516/8מ ח- "יזומ ;(רעקיזומ) רעד ,רעקיזומ

 ; רעמזעלק) רעד ,רעמזעלק ; (ן-) רעד ,טנַאק
 (םירָאמזעלק

 נחט*ז ?+ (טפרַאדעג) ןפרַאד ;(טזומעג) ןזומ
 (ס-) יד ,עסנָאװ
 1ט16 0641. םומש

 תנטט{6 /תמסמ) חי (עמוטש) רעד ,רעמוטש

 (עמוטש) יד ,עמוטש
 חט12816 ?.(טעשטעילַאקעצ) ןעשטעילאקעצ

 (טלּפירקרַאפ) ןעלּפירקרַאפ

1111512646 

 1וט16 /100חװחחװ}

 עוטווסמ ח. (ן-) סָאד ,שיילּפנסּפעש

 דוווג1ו121 06} קידתופתוש ;קיטַײזנגעק

 ןקידסעפטוש|

 זוִצ קזסח. (עד) ןַײמ

 זוָצ5161015 60). קידתודוס ;זעירעטסימ

 ןקידסעדיוס}

 זנָצפ!סז+ ח. ,ןסעדיוס-דָאס} (תודוס) רעד ,דוס

 (סד) יד ,עירעטסימ ;(ןד) סָאד ,שינמייהץג

 זוָצֹוו ח. ((-) רעד ,סָאטימ

 תוִצ1401021021 661. שיגָאלָאטימ

 גוצ1101085+ ח (ס-) יד ,ץעיגָאלָאטימ

 תוסצסזסתז /?ח 6

 40010/1 םז 61064) חי
 (*) סָאד ,קרעוועג

 15. (8מעז 06 רעה) 'ה .רמ

 018. (ןעד) יד ,םַאדַאמ ;.סרמ
 דוגונסןג 660. ליפ ;ןךַאס} ךס ַא

 גמוט6) ת. (ס-) יד ,עטַָאלב

 עמוג46+ 664}. קיטָאלב
 תנט0416 +. -נָאלּפ ;(טרעטנָאלּפעג) רעטנָאלּפ

 ןרעטנָאלּפרַאּפ ;ךיז (טרעטנָאלּפעג) ןרעט
 (טרעטנָאלּפרַאפ)
 ד1111111601066 661. קירילָאקליפ

 זוגוג1114871015 00. קיטרַאליפ
 עונוג1111סעצוג 06}- קימרָאפליפ
 נגט)ו1עגקג ע. -יטלומ) ןריפַארגיטלומ
 (טריפַארג
 דדוג111111111101181:6 חי (רעכַאפליפ)-יטלומ

 רענָאילימ

 עמטוווקוצ /6/8.) ט+ ;(טלּפָאטעג) ןעלּפָאט

 ןרעמ :; ןטלפייקעג-ןעלפייק} (טלפּכעג) ןעלפּכ

 ךיז (טרעמעג)
 תגוט111/1:621100 /0:1:8.) ח. (--) רעד ,לפּכ

 ןלפייק|
 תנוג1:21:686:0ת 1816 חם -ַאט-ןלפייק} לפּכ

 (ס-) יד ,עלעב

 ענווטנצמצ (סד) יד ,עימומ

 גתוונמ1ס1ק2) 04)}. שיטָאטש

 זננונז467 ע. (טעדרָאמעג) ןדרָאמ
 תנט:םס- ח+ יד ,החיצר :(ן") רעד ,דרָאמ

 ןס- ,עכיצער} (תוחיצר)
 תווג:06ז6ז ײ. רעד ,הצור ,(ס-) רעד ,רעדרעמ

 ןםיכצָאר-ךעייציור} (םיחצור)



 זונס סעיק זונס 614

 גוסזתנומא ח. ,ןגרָאמירּפ ;(סי) רעד ,ןגרָאמ

 (ס-) רעד

 ג0:561 ח+ סָאד ,לקיטש ,(--) רעד ,ןסיב

 (ךעד)
 תוו01181 46)- ךעלברעטש

 1ו011811ו/ ח. (-- יד ,טייקכעלברעטש

 1055 ((-) רעד .,ךָאמ

 תונס5! 641. עטסניימ ;עטפרעמ

 ענס5117 06. ;ןטסרעמ םוצ ,סנטפרעמ

 ןטסניימ םוצ ,סנטסניימ

 זגסוה עי 02 יד בלימ

 סוג 68!ס0 661. קיבלימ

 תג0וגסת (ס-) יד ,רעטומ

 גונס111ס1-1ת-ןיצ עח. (סד) יד ,רעגיווש

 תו0406ת1844 ח. -רעטומ) סָאד ,דנַאלרעטומ

 (רעדנעל
 תג01/16717 064/- ךעלרעטומ

 עמסומסע 1סתאט= .-עמַאמ} סָאד ,ןושל-עמַאמ

 (ן-) יד ,ךַארּפשרעטומ ,ןןשָאל
 תוסומסז /0} 2146 סח (סד) יד ,עטתנתוחמ

 .טז1068זססזחװ) חי ןעטסענעטוכעמו

 עוו011161-01 621 תי (-- יד ,רעטומלרעּפ

 (04) 1וג01116-01-ם681 66}. ,ןרעטומלרעּפ

 הב ענק

 גמסונסמ ח- ,ןָאלשרָאפ ;(ןעד) יד ,גנונעווַאב

 ((-) רעד
 ע101176 חי (-) רעד ,וויטָאמ

 דוגסוגמ! קי (גרעב) רעד ,גרַאב

 עווסוגממ{ 2. (טגַײטשעג-ןגיטשעג) ןגַײטש

 זווסוגמ{הומ חי (גרעב) רעד ,גרַאב

 זונסוטתו2:מסו5 401. קיגרעב

 זווסוגזעג ע. (טרעיורטעג) ןרעיורט

 גונסטימ'מ; 2. (-- רעד ,רעיורט

 110156 (זיימ) יד ,זיומ

 תונסוגוג ע. ,קסיּפ ;(רעלַײמ) סָאד ,ליומ

 (סעד) רעד

 תוגסוגוג 4/זװ/ח. (ךעד) סָאד ,לכלַײמ

 נחסצס ?.(טרעקעג) ןרעק ;(טגעווַאב) ןגעוװַאב

 (טרירעג) ןריר ,(טקורעג) ןקור ;ךיז
 עמסצ6 /10 6 תסוט ךיז (ןגיוצעג) ןעיצ

 7:0:56) ךיז (ןבילקעגרעביא) ןביילקרעביא
 גוסצס ח. .,ריר ,(--) רעד ,קור ,(--) רעד ,יצ

 (=+) העד
 עמסצ6 /זװ 6 80ז06) חי (ן-) רעד ,גוצ

 זוסלנתא 061. קידנריר

 תוסצס1נס0! תי (ןעד) יד ,גנוגעווַאב

 עג046ז7 תוי רעד ,קזוה ,(--) רעד ,טָאּפש

 (--) ןקעזיוננ

 עונסס1618 06}- שיטָאּפש

 ת00061 ח. (ן-) רעד ,לעדָאמ

 זונס סז 041. ןרעדָאמ

 נחס0651 061. -תווינע ; ר- ,ענעד- ,ןדײשַאב

 ןקידסעוװינַא) ר- ,ע" ,קיד
 ע10406513 ח. ,תווינע ;(--) יד ,טייקנדײשַאב

 {סעוװינַא) (--) יד

 טז סהצוזו סה עי רעד ,רענַאדעמכַאמ

 (רענַאדעמכַאמ)

 ךא101161 תם. -לעיומ} (םילהומ) רעד ,להומ

 1566 116. להומו ןםילעיומ

 110181 66)- טכַײּפ

 10015176 (--) יד ,טַײקטכַײפ

 דו10181614 ע+ (טצענַאב) ןצענַאב

 תנס14 חי (ןע-) רעד ,למיש

 עגס10ע 461. קידלמיש ,טלמישרַאּפ
 100ז621 עי עגר ,(-) רעד ,טנעמָאמ

 (סי) יד ,ןעגערֶו
 ענגסתה 6111 04:}- לַאטנעמַאמ

 עצסנווסתג1ונצוג עו. (--) רעד ,טעּפמיא

 זמסזמ8תס (-) רעד ,ךרַאנַאמ

 זוסמהזסהצ חי (סד) יד ,ץיכרַאנָאמ

 11001251ס173 ת. ((-) רעד ,ריטסַאנַאמ

 תזסתוגעח+ (ס-) רעד ,גַאטנָאמ ,קיטנַאמ
 עוגסעגסָצ (רע-) סָאד ,טלעג

 זוסמ!+ חי (-) רעד .ךַאנָאמ

 זווסתמ!;6צ עז. (סד) יד ,עּפלַאמ

 וחסוו0ס108116 (-) רעד ,גָאלַאנַאמ

 דוסזחסקס115116 461. שיטסילָאּפָאנַאמ

 תמסתסקס|126 9. -"ילָאּפָאנָאמ) ןריזילָאּפָאנָאמ

 (טריז
 תוסמסקס}!} חי. (}- ,סעי-) רעד לָאּפַאנַאמ

 עמסתמוה חי -שעדיוכ| (םישדח) רעד ,שדוח

 (0*) רעד ,טַאנַאמ ;|םישָאדַאכ

 תגסמ1תת!ץצ 6061. ךעלשדוח ,ךעלטַאנַאמ

 ןדעלשעדיוכ}
 0060 חי ףע-) יד ,גנומיטש

 תמססמח+ ןס" ,ענָאװעל} (תונבל) יד ,הנבל
 זוסזג) חי. (--) יד ,לַארָאמ

 תוהסת81 461. שילַארָאמ

 נחס:םוווצ ח. -שילַארָאמ ;(--) יד ,לַארָאמ
 (--) יד ,טייק

 תוס 660. ךָאנ :רעמ

 תמסז60ץ6 660. ךָאנ וצרעד ,םעד רעסיוא



 דנרוו1 1100

סט
 היה טיט?( 

 עונ14616 ח. ;{םיסינ-סענ} (םיסנ) רעד ,םנ

 (רעדנואוו) רעד ,רעדנואוו

 1מותס חי (סד) יד ,עטָאלב

 עננתאצ 64{. בירט ,ענטומעלַאק

 דנגוזעסת (ןעד) רעד ,לניּפש

 1150 . (עגרַאק) רעד ,רעגרַאק

 1015618116 60). ןקידערָאצ) קידהרצ ,טנלע

 10156117 060/- גרַאק

 עו15סז7 ח. ,טייקטנלע ,(--) רעד ,טנלע

 ןםירוסיי| (--) יד ,םירוסי ,(--) יד

 1ח15/0:1גמ6 ח."מוא ;(ן-) סָאד ,שינעקישנָא

 ןס- ,ערָאצ) (תורצ) יד ,הרצ ,(ן-) סָאד ,קילג

 (--) רעד ,שַאמשימ

 תזנצמבג ח+ .ענשימ} (תוינשמ) יד ,הנשמ

 1ו11511-1112511 21.

 1566 316. הנשמו ןסעיַאנשימ

 111151626/ 2. (טריפרַאפ) ןריפרַאפ

 111151680406ת (ס-) רעד ,רעריפרַאפ

 יט (סי) יד ,ןיליירפ ,םימ

 תוצפ ?. ןְלֶעַּפ ;(ןזָאלעגסױרַא) ןזָאלסױרַא
 (טלעפעג)
 155 /1008 10/ ךָאנ (טקנעבעג) ןעקנעב

 11115510 (סד) יד ,עיסימ

 1115510002ע ((-) רעד ,רענָאיסימ

 שירענָאיסימ
 111512166 0. רעד ,תועט ;(ןד) רעד ,זַײרג

 ,רעלעפ :ןםיסואָאט ,ן- ,סעָאט} (םיתועט ;ןד)

 (-) רעד
 זונפוגמ06:51826/ 2. -רַאפסימ) ןײטשרַאפסימ

 (ןענַאטשרַאפ) ןייטשרַאפ טכעלש  ;(ןענַאטש
 זוו15ו11106151200108 עת. ,שינעײטשרַאפסימ

 -סָאד ,שינעדנעטשרַאפסימ ;(ן-) יד-סָאד

 (02) יד
 11151156 עו. (-) רעד ,ךיורבסימ

 תוופטי5 ?. טכעלש ;(טכיורבסימ) ןכיורבסימ
 (טצונַאב) ןצונַאב

 נחוו18816 ?. -כַיילרַאפ ,(טרעדנילעג) ןרעדניל

 -רַאפ) ןרעגנירגרַאפ ,(טרעטכַײלרַאפ) ןרעט

 11115510ת1817 641.

 .(טרעגנירג
 עתוצ ע. ךיז (טשימעג) ןשימ ;(טשימעג) ןשימ

 עתנוצ טק 2. (טשימעצ) ןשימעצ

 תוֹוצ טק (-) יד ,שינעשימעצ

 חמסנ מי -ןױמַאה} (םינומה) רעד ,ןומה

 ןםינױמַאה
 זמ02111221100 . (סד) יד ,עיצַאזיליבָאמ

 תוג01221126 ע. ןריזיליבָאמ

 זוססא ע. (טָאּפשעג) ןטָאּפש

 ערנ1| //סז 8ז:װ0:ח8) חי (ן-) יד ,לימ

 1111 /}8610ז3:) מ (ן-) יד ,קירבַאפ

 תוו1116 ע. (ס-) רעד ,רענלימ

 1נג11161ע (רעד) סָאד ,טנזױטרָאי

 1ו1111:0 מ. (ןע-) רעד ,ןָאילימ

 07) רעד ,רענָאילימ

 111111100121:685 תח. }סזה (סד) יד ,עשרענָאילימ

 תמותנסע. -כָאנ ;(טכַאמעגכָאנ) ןכַאמכָאנ
 (טמירקעגכָאנ) ןעמירק
 עגנ1תה16 (ס-) רעד ,רעקימימ

 ןונותנוסעק 2. (--) יד ,קימימ

 דו11מ6) 2. ,דנַאטשרַאפ ,(--) רעד ,טסַײג

 (=- רעד ,ןלכייס} לכש ,(--) רעד
 1111161 ע. ; (ןבעגעג גנוטכַא) ןבעג גנוטכַא

 ךיז (טגרָאזעג) ןגרָאז
 - סג !מ ווו ןיז ןיא (טַאהעג) ןבָאה

 --תהצס זמ זמווה ; ןיז ןיא (טַאהעג) ןבָאה

 (טקנעדעג) ןעקנעדעג
 --ס82046 5'006 1100 יד (ןטיבעג) ןמַײב

 גנוניימ

 ןיז ןפיוא ןעמוק

 --אתסיז סתס'8 זמומ6 םָאוו ,(טסואוועג) ןסיוו

 ליוו ןעמ
 --10846 גע סתס'פ 1120 יּפַא ;ןסילשַאב

 ףיז יב ןכאמ

 --סט! 01 0ת5'6 תוותה ןָא :ןיז ןופ סױרַא

 קיניזמוא ; יז

 טינ ךימ טרַא סע

 סיוא טינ טכַאמ סע

11111110712116 21. 

 ---ס216 0006.5 14

 --1 1'400 1מותה

 --.תסצסע 114

 דמנמס קזסתח- = טעמז ןַײמ

 זו1תס . (סד) יד ,עטכַאש .,(סד) 6 ,ענימ

 עמומסת ת. (ס-) רעד ,רעבע ורג-ןליוק

 ןח1סז21 (ן-) רעד עא

 1110816 2. ךיז (טשימעג) ןשימ

 תווח1ת/טע6 0-) יד ,רוטַאינימ

 זמזמ!זונוגזמ 2. (--) רעד ,םומינימ

 1וו11516 (ןרָאטסינַימ) רעד ,רעטסינימ

 ןחוסזחוטסז 0} 1/6ס 6601061) ח.

 תחותופועצ (ס-) סָאד ,םוירעטסינימ

 צתוחס+ 7. -רעדנימ) רעד ,רעקירעי-רעדנימ

 (עקירעי

 זוומסזנ{צ -נימ ;(ןד) יד ,טעטירָאנימ

 0-) יד ,טייהרעד

 גהומוג5 . ((-) רעד ,םונימ

 תחזמונ{6 0-) יד ,טונימ

 תוומט{65 ח. ק/. (-) רעד .לָאקָאטָארּפ



 זונס8111118 81104 דמי

יט...
 -יקקקקקקקטקטעיש..ט שש(? ט

 106161131 44). קידתונמחר ,קיצרַאהמערַאב

 ןקידסענָאמכַאר}

 עמסעסטז} עי (-כ) סָאד ,רעבליזק} עווק

 ךוז סעסיע ./ ק100164) . (--) רעד ,רוקרעמ

 גמסעסצ ח+ ,ןסענָאמכַאר} (--) סָאד ,תונמחר

 יד ,ןםימכַאר} םימחר

 זמסנ617 041. רָאנ ,זיולב

 תונס13{ . טרעוו ,(ן-) סָאד ,טסנידרַאפ

 (/) יה
 תמ=ו?. טרעוװ ,ךיז (טנידרַאפ) ןענידרַאפ

 (ךעוועג טרעוו) ןייז
 תוסעצוזמסמ! ח+ -יירפ ,(--) יד ,טייקיטסול

 (-- יד ,טייקכעל

 זנסתעצ 46/}. ךעליירפ ; קיטסול

 זמ655826 ח. ,תוחילש ;(ןעד) יד ,גנולייטמימ

 ןז- ,סעכילש} (ן-) סָאד
 גנ6556086ז ח-"ךעילָאש|} (םיחילש) רעד ,חילש

 ןםיכילש

 210551804 ת. -ךעישָאמ} (םיחישמ) רעד ,הישמ

 ןםיכישָאמ
 116121 טז. ((-) רעד ,לַאטעמ

 תג6121110, 1061281-,440} ך- ,ענע )= ,ןלַאטעמ

 1נ1616ש 2. (ס-) רעד ,רעטע

 11611100 עי ,עדָאטעמ .,(ן-) רעד ,דָאטע

 (ס?) יד

 זוג61110611621 664}. שידָאטעמ

 701 6:32:2ג {ס- ,עזוזעמ} (תוזוזמ) יד ,הזוזמ

 166 314 הזוזמו

 1116056026 ת. (-) רעד ,ּפָאקסָארקימ

 שיּפָאקסָארקימ

 111141616 64. ר" ,עלעמ- ,לטימ

 1נ106016 2. (-כ) יד ,טימ ,(-כ) רעד ,ןטימ

 21:4616 4855 ח+ 2/. (--) רעד ,רעטלַאלטימ

 1016ע0560216 6461.

 1111451 ח. --) רעד ,ןטימ

 גולסמ עי (סד) יד ,ענימ

 11118111 ת. (ן-) יד ,טכַאמ

 זהושתוצ 441. קיטכעמ

 1114 661. דניל ;דלימ

 1116 ת. (ן-) רעד ,לַײמ

 111111141150 . (--) רעד ,םזירַאטילימ

 1חנ1ווהזצ 661. שירעטילימ

 1ח1111:8 ח- (סעיי) יד ,ץילימ ,(סד) יד ,עיצילימ
 111 (--) יד ,ךלימ

 תול1{ ע. (ןקלָאמעג) ןקלעמ
 תונןאזתבח ח- ,ןַאמ-ךלימ ,רעד ,רעקיכלימ

 (רענעמ-) רעד
 עחלוא+ 04}. קיכלימ

 תוספות 5068ח. (ן-) רעד ,בַאטשסָאמ

 תנס8! (ן-) סָאד ,שיילפ

 11681-ס80קקסע ע. (ס-) סָאד ,רעסעמקַאה

 זנ68/3 061. קישיילפ

 1ו1660112216 (ס-) רעד ,רעקינַאכעמ

 1160112111621 461. שינַאכעמ

 1060/גתנ5נה (ע-) רעד ,םזינַאכעמ

 146060156 ? ךיז (טשימעגנַײרַא) ןשימנַײרַא

 1060:646 7. יד ,האופר ,(ןעד) יד ,ןיצידעמ

 ןס- ,עופער} (תואופר)
 1116016321 661. רע ולרע /טלַאלטימ

 1066010016 661. קיסעמלטימ

 1160:6:ע20684 רעד ,םי רעש ירנעללטימ

 (-כ {םַאיו
 :ת566 55 ןענעגעגַאב ;(ןפָארטעג) ןפערט

 (טנגעגַאב)
 תנססטמש =. רעד ,גניטימ ;(עד) יד ,גנוציז
 ךעד) יד ,גנולמַאזרַאפ ;(זעד)
 .2 11161211611017 (סי) יד ,עילָאכנַאלעמ

 11161271611017 661. שילָאכנַאלעמ

 116100105 064}- שידָאלעמ

 ד1161061ו211 7. (ס-) יד ,עמַארדָאלעמ

 111610012112110 641. שיטַאמַארדָאלעמ

 1מס|ס|צ+ חי רעד ,ןוגינ ,(ס-) יד ,עידָאלעמ

 ןםינוגינ-ןגינ} (םינוגינ)
 1ג611 ע- ןזָאלעצ :(ןעגנַאגעצ זיא) ןייגע
 (ןצלָאמשעג) ןצלעמש  ;(ןזָאלעצ)
 עוסנעסעז עת. (רעד) רעד ,דילנטימ

 ענוסנונ121:4116 21. (ךעד) סָאד ,לטַײה

 ;ןסעניורכיז} תונורכז

 ןרַאומעמ

 עונ611101165 20. ק}. ןסעניורכיז} תונורכז

 זוסזמסזצ תי ןורּכיז ;(-) רעד ,קנעדנָא

 (--) רעד) |ןרָאקיז|

 16110108 ע. ק}.

 זמסמ ק/. חי שי יד ,רענעמ

 0166 א םירפס רכומ עלעדנעמ

 9401עונ (םירָאפס א עלעדנעמ}

 1566 1146 םירפס רכומ עלעדנעמנ
 תוסמסתתה /86ט6ח (תורונמ) יד ,הרונמ
 טזםזנס/166) 64116165110/:) ח ןס- ,עריונעמו

 תוסמ12! 06 קיטסַײל

 גננסת11סתמ ע. (טנָאמרעד) ןענַאמרעד

 ע1671110066 061. טנָאמרעד

 1ונ61:0112060156 (תורוחס) יד ,הרוחס

 ןס- ,עריוכס}
 גו1סזס1ג2/ עת. ,רחוס ;(ס-) רעד ,רעלדנעה

 {םירכָאס-רעכיוס} (םירחוס) רעד



 זווהזוזוסזי זוו62481116

... -ץץ----ׂ(((.2אא יי ---..........--------....
ניי

 

 {סוו ם8ז66זװ6ח6 10 זחסזזל} רעד ,ךודיש

 (םיכודיש)
 18 600165/ זח 6 םסזוס)(ן-) רעד ,טסעטנָאק

 (םינכדש) רעד ,ןכדש

 {םינָאכדַאש-ןכדַאש}
 ע5זװ. (ס-) יד ,ןעטנכדַאש| עטנכדש

 1ו1160111216 61 71.

 זוו210111121:108 ,ןסענָאכדַאש| תונכדש

 (7) סָאד

 11216ת121 ח. (ן-) רעדיסָאד ,לַאירעטַאמ

 112161141 40}. לעירעטַאמ

 102/61:8/15 7 (--) רעד ,םזילַאירעטַאמ

 וו 2162481151 טסילַאירעטַאמ

 זוג21116111211621 640/}. שיטאמעטאמ

 1וו2101111614װ ח.(סד) רעד ,רעקיטַאמעטַאמ

 1111167021168 עח. 2/. (--) יד ,קיטַאמעטַאמ

 זמגוסח == יד ,ךַאז ;(ס-) יד ,עירעטַאמ

 רעד .ןןעיניא} ןינע ,(-) רעד ,ףָאטש ,(ן-)
 רעד ,ןקעסייא) קסע ;ןםינָאיניא} (םינינע)

 |םיקָאסַא) (םיקסע)

 11811:658 . (ד) רעד ,ץיַארטַאמ

 גותוטזס 40). ;קיטיײצ :ר-ענע-ןסקַאוװרעד

 ףַײר
 11212011 עז. ןס- ,עצַאמ} (תוצמ) יד ,הצמ

 ---566 314. הצמ|

 תו21201ג 2211 (ךעד) סָאד ,לדיינק

 1ווהצ!דוווגנוו 20. (--) רעד ,םומיסקַאמ

 רזבַצ חי (--) רעד ,יַאמ

 זוּהָצ 2. (טגעמעג) ןגע

 זחַצ 06 060. {רעשפע| רשפא ,רעמָאט

 ---גוגבע 17 ןַײװלַאה} יאוולה

 116 /6461196 0} 1) קזסװ. רימ

 תוס /606011401196 0} 1) קזסחװ- ךימ

 1168610ו+ עי. (סד) יד ,עקנַאל

 16286/ 641. פַאנק :רענָאמ

 10581 חי הדועס ;(ןי) סָאד ,רעד ,טַײצלָאמ

 |ס- ,עדוס} (תודועס) יד
 1וסתתמ 4641. קיטכערטרעדינ ;ןיימעג

 יו א ןטַײדַאב ;(טניימעג) ןעניימ
 (טַײדַאב)
 גוסגוומפ ,ןיימ ,(ןע-) יד ,גנוטיײדַאב

 (=) רעה

 (ךעד) סָאד ,לטימ
 לַײװרעד ,םעד ןיא
 לַײוװרעד ,ןשיווצ ןיא
 11625165 ת. קק}. יד ,ןעלזָאמ

 106251106 7. 07) יד ,םָאמ

 10685ו06 2. (ןטסָאמעג) ןטסעמ

 1וס2וװפ עח. קץ{.

.66 1162011106 

 דוו6117911116 640.

 גונהצנמסי -ןפיוא} (םינפוא) רעד ,ןפוא

 רעד ,טרַא ;(-) רעד ,רעינַאמ ;|םינַאפיוא
 (--) רעד ,רענייטש ;(--)

 זוהמט{801ז.6 ע?. (טריצירבַאפ) ןריצירבַאפ

 (ן-) יד ,רוטקַאפונַאמ

 ווהווט/801טת6/ עז. (ן-) רעד ,טנַאקירבַאפ

 דו גזנוגפסעיוק1 עת ;(ן-) רעד ,טּפירקסונַאמ

 (0-) רעד ,|דַאי ווַאסק} די בתּכ

 זוהתצ 661. ליפ ,ןךַאס} ךס א

 זמגק 0. (סד) יד ,ץעּפַאמ

 תגבז ?. עילַאק ,(טרעטשרַאפ) ןרעטשרַאפ

 (טכַאמעג .ק) ןכַאמ

 דווםתווג180126 עי

 11476011 (ן-) רעד ,שרַאמ

 זנו7011 ע. (טרישרַאמ) ןרישרַאמ

 רזהזסת חי (--) רעד ,ץרעמ

 תותת6 ,עּפַאקש :(סד) יד ,עשטַאילק

 (ס") יד
 מהז8ותה ((-) רעד ,דנַאר

 והא 9. -ץעכייצ ,(טנכיײצַאב) ןענעכייצַאב

 (טנכייצעג) ןענ

 1121: ת. -ןעמיס} (םינמיס) רעד ,ןמיס

 (ס-) רעד ,ןכייצ ;ןםינָאמיס
 11811:61 ת. (קרעמ) רעד ,קרַאמ

 1ו1486::2 ח. -ענעסַאכ) (תונותח) יד ,הנותח

 ןסענעסַאכ

 דו גזזיסצ 71. (--) רעד ,ךרַאמ

 זוהזוצח ח- ,ׁשודק ;(ס-) רעד ,רעריטרַאמ

 ןםישיודעק-שעדָאק}| (םישודק) רעד
 זמהזוץ:(סצװ 7. ,(--) סָאד ,םוטרעריטרַאמ

 (=ב) יד .,יײרעריטרַאמ

 11450111106 46/}- ךעלנעמ

 0254 ת. (סד) יד ,עקסַאמ

 2125 ,ליקסַאמ} (םיליּכשמ) רעד ,ליּכשמ

 1566 316  ליּכשמ| |םיד

 זחה250ת ת. (ס-) רעד ,רערעיומ

 זוח455 / ןט6016} (-) יד ,עסַאמ

 תוג5586:6 7. ,עגירַאה} (תוגירה) יד ,הנירה

 יד ,הטיהש ;(ןעי) רעד ,םָארנָאּפ ;ןסד

 ןס- ,עטיכש} (תוטיחש)
 תחו2510 רעד ,רַאה ;(סד) רעד ,רעטסַײײמ

 (םיטַאבעלַאב) רעד ,סָאבעלַאב ,(זד)
 זמ4516ז01606 ח- -סַײמ) סָאד ,קרעוװורעטסַײמ

 (קרעוורעט

 גמ2/סװ ע. /10 טס 86116015) (טסַאּפעג) ןסַאּפ

 1מ2100 ת. /}סז ןע-) סָאד ,עלעבעווש

 וקםחוזחש ןזס}



 זנ65116)21 461. שיטעטסעיַאמ

 (") יד ,טעטסעיַאמ
 זחהָנסצֹווַל ח. יד ,טייהרעמ ,יד ,טעטירָאיַאמ

 (-כ) סָאד ,ןווָאר} בור :(ן7)

 -עג) ןעװַארּפ ;(טכַאמעג) ןכַאמ

 (ןָאטעג) ןָאט :(טעװַארּפ

 -נעטערּפ) ןרידנעטערּפ

 לעטשנָא ןַא (טכַאמעג) ןכַאמ ;(טריד

 : (טכַאמעגטוג) ןכַאמטוג

 ךיז (טעברַאעגפױרַא) ןטעברַאפױרַא

 ---תג216 044 ע. (ןפָאלטנַא ןיב) ןפיולטנַא

 -גג46 סו5ז ?.(טכַאמעגרעביא) ןכַאמרעביא

 - נוםאפ טק +- -עגנעמַאזוצ) ןלעטשנעמַאזוצ
 רבח ;(טכַארטעגסיױא) ןטכַארטסיױא ;(טלעטש
 ןרימירג :(ןרָאװעג רבח) ןרעוו ןרעוװַאכִו

 (ךיז טרימירג)

 (==) רעד .,םירגנ

 - ובאס 1מפ 268 ןטעברַאפ ,(טעבעג) ןטעב

 (טעברַאפ)
 -עגנָא) ןעגנערטשנָא

 ךיז (טימעג) ןעימ ,ךיז (טגנערטש
 ---עתג21:6 2 6 (טלמוטעג) ןעלמוט

 (טריטָאנ) ןריטָאנ
 - זמבא86 ט56 084 ןרימ ךיז (טצונַאב) ןצונַאב

 ןםירָאכז-רעכָאז} (םירכז) רעד ,רכז

 (ס-) יד ,עמַאמ

 ,שטנעמ ;(רענעמ) רעד ,ןַאמ

 (0-) רעד

 שירענעמ :ךעלנעמ
 (=+ יד ,טייקיליווזייב

 קילווזייב
 (טלַאװרַאפ) ןטלַאװרַאפ
 (ןעד) יד ,גנוטלַאװרַאפ
 1וגמ286ז ח. ירַאֿפ ,(ס-) רעד ,רעטלַאװרַאפ

 160 (סד) יד ,ןירעטלאוװ

 ךַאפליפ
 (--) יד ,טייהשטנעמ

 זמה)ס513 ת.

 1ד181:6 2.

 ---גג2816 2611696 2.

--430886 8004 2. 

 1216 וק 0.

 --3286 הנו 640:/

---}1246 5 

.21 1216 

 דוהזוגה עת.

 גווהנו 71.

 םותו!צ 661.

 11121166 ת.

.{06 11811010115 

 זו211286 2.

 זו2וו28601601 2.

 ד21111014 641.

 דו211/1ז1 ע.
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 זנ801נו06 ת+ (ןע-) יד ,ןישַאמ

 (ס-) רעד ,רעפרַאוװנלױק

 (ן-) רעד ,טסינישַאמ

 1מ84 46)/  ;לוד ;ר- ,ענ- ,ןעגושעמ| ענושמ

 ר- ,ע- ,ןזעגיורב} זנורּב
 1080ת655 ח. (ן") סָאד ,ןסעַאגושעמ| תענושמ

 (ןע-) רעד ,ןיזַאגַאמ
 112822106 /1:66ז0ז7) ח. (ן") רעד ,לַאנרושז

 :{ףעשיק} (--) רעד ,ףושיּכ
 (-=) רעד ,רעביוצ
 ;ןקידפעשיק} קידּפושיּכ
 ךעלרעביוצ

 רעד ,רעכַאמ-ןףעשיק ףושיּכ
 :(רענעמרעביוצ) רעד ,ןַאמרעביױצ ,(סד)

 (ס-) רעד ,רעכַאמ-ןצנוק
 זנ881012ת ח. /סזװ. ןירעכַאמ-ןףעשיק| ףושיּכ

 1806 וגו תי.

1118011171151 

 זוו8821116 /100168) חי

 1118216 ע-

.0641 11881621 

 1וה8וסוהמ ת.

 (ס8) יח
 1ז028216/ (-) רעד ,טענגַאמ

 1148216116 661. שיטענגַאמ

 (--) רעד ,םזיטעננַאמ
 (טריזיטענגַאמ) ןריזיטענגַאמ
 זנ28ת1806תז 441. ,לופטכַארּפ ; קיטרַאסיורג
 קיטכערּפ
 (טרעסערגרַאפ) ןרעפערגרַאפ
 (ן-) יד ,דיומ

 (דע-) סָאדייד ,לדיימ
 (--) יד ,טסָאּפ

 (ךעד) סָאד ,לטסעקטסָאּפ
 ;(ס-) רעד ,רענערטווירב
 (ס-) רעד ,רעגערט-טסָאּפ

 ;(טלּפירקרַאפ) ןעלּפירקרַאפ
 (טשטעילַאקעצ) ןעשטעילַאקעצ

 רקיע רעד ,טּפױהרעביא

 ןרעקירעד}
 ---םופזװ זמותא 7. ,ךקיע ;(ןד) יד ,ךַאזטּפױה

 ןםירָאקיא-רעקיא} (םירקיע) רעד

 תוגזוובו 1. ןטלַאהּפיוא ;(ןטלַאהעג) ןטלַאה
 (ןטלַאהעגפיוא)

 ד8816115ז0 ת.

 ד1281161126 2.

.2 {}1128:11 

.21 1113161 

 ז12140611 /.

 1021! ת.

 זה21100+ -

 דוו2ו!זו2וו ת.

 1ווהוז 2.

 דונ21013 066ע.



 1ץ1:1681 ןטס61עצ
 טיי 0 נון או א א אאא ר

 106613 6641. ךעלביל ;ביל

 ןסצסע חי ;(עטבילעג) רעד ,רעטבילעג

 /9חװ. יד ,עטבילעג

 1סש 4064)}- קירעדינ

 1081 661. יירטעג ,לַאיָאל

 1סצ81151 ח. ((-) רעד ,טסילַאיָאל

 ןס}הֹוע ח. -לַאיָאל ;(-) יד ,טעטילַאיָאל

 (ן-) יד ,טפַאשיירטעג ,(ן-) יד ,טייק
 ןטסע ח. ;ןסעלָאזַאמ-לזַאמ} (תולזמ) סָאד ,לזמ

 ,קילג ;ןסעלָאריױג-לריוג} (תולרוג) סָאד ,לרוג

 (-) סָאד
 --8006 }{טסא 70/6). ןװוָאט לזַאמ| בוט לזמ
 16016ז005 4641. ךעלרעכעל

 ןש} 5 ;(טרעפעלשעגנַײא) ןרעפעלשנַײא

 (טגיוועגנַײא) ןגיוונַײא
 ןטנומצ (רעד) סָאד ,דילגיוו
 ןוגע(רא8תצה 06}. ךעלבעל

 ןטזוק חי (סד) יד ,עילוג

 ןטזוק /0/ 4480ז) חי (ךעד) סָאד ,לקיטש

 ןוגצמק 10861/00ע 2. -וצ) ןפרַאװנעמַאזוצ

 -עגפיונוצ) .ןפרַאוופיונוצ ;(ןפרָאװעגנעמַאז

 (ןפרָאװ
 ןטתא תי (ןעד) יד ,גנול

 !א} ח. :;(ן-) יד ,טםול ;(ן-) רעד ,רעגַאב
 (תוואת) יד ,הוואּת ;(קעשייכ} (--) רעד ,קשח
 ןסעװַײט ,עװַײט}
 ןט5ז ש. (טסולגעג) ןטסולג ;(טרעגַאב) ןרעגַאב
 165106 תם. (--) רעד ,ץנַאלג

 ןוגצוגז10ונ5 00/. זעירוסקול
 ןוגצונזצ ת. ((-) רעד ,םסוסקול

 ןעע6 חי (סדי) יד ,עריל

 1681 4641. שיריל
 (--) יד ,קיריל 13:1681 ט061זצ} חי.

1088 

 !סמַאוװַק חי (--) יד ,טפַאשקנעב

 (--) יד ,שינעקנעב

 100815ת 4041. ךעלגנעל

 ןססא שט. (טקילבעג) ןקילב ;(טקוקעג) ןקוק

 1008 ח. (ן-) רעד ,קילּב ; (---) רעד ,קוק

 ןססע 402 עי (טכוזעג) ןכוז

 ןססא סטו ?. ןטיה ;(טקוקעגסױרַא) ןקוקסיורַא

 ךיז (טיהעג)
 1003 - (ןד) יד ,לוטשבעוו

 10056 4641. זיול

 1001 חי (--) רעד ,ביור

 1001 6. ןעוועבַאר ,(טביורעג) ןביור

 (טעװעבַארעג)

 10:4 ח. רעד ,רעה ,רַאה ,(ן*) רעד ,דרָאל
 ןםיצירּפ-ץערָאּפ} (םיצירּפ) רעד ,ץירּפ ; (ןד)
 10:013 4641. שיצירּפ

 106 ט -רַאפ) ןרילרַאפ ; (ןרָאװעגנָא) ןרעװנָא

 (טליּפשרַאפ) ןליּפשרַאפ טי ,ןריול

 1053 ת. -ייזעה-קעזעה| (תוקזיה) רעד ,קזיה

 (ס-) רעד ןןדָאש ;(ן-) רעד ,טסולרַאפ ;ןסעק
 1051 6641. ר- ,ענעל- ,ןלַאפרַאפ
 1051 ןזװ 1הסאק/!) 44}.-רַאֿפ ;:טכַארטרַאפ

 ןגָארמרַאפ ; טפיט

 וסו ח- ;ןסעלָאריױג-לריוג} (תולרוג) רעד ,לרוג

 (דנַאל רעקיטש) סָאד ,דנַאל קיטש
 10116ש7 תח. (ס-) יד ,עירעטָאל

 10110 ח. (ס-) יד ,ָאטָאל

 1סטת86 חי. (סד) יד ,ץפָאס ;(סד) יד ,עּפַאנאק

 101156 חי. (זַײל) יד ,זיול

 ןסײפ ח. (ן-) יד ,טּפַאשביל ;(סד) יד ,עביל

 1066 0. ביל) ןבָאה ביל ;(טבילעג) ןביל

 (טַאהעג
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 1:16:81 461. ךעלרעטרעוו

 1:16ע811+ 4610. ךעלרעטרעוו

 1ו1סע8ת/ 64}. שירַארעטיל
 126ןגוג27112 ת:. (--) יד ,עטיל

 ןגוגטגמ:גת ח. (רעניווטיל) רעד ,רעניווטיל
 1ווטהתנהמ }166 (סעד) רעד ,קַאװטיל

 ןגומטגתנהת 1658 (ס-) יד ,עקשטַאווטיל
 רצסזותזנ

 ןגוהוהמוהמ //8ח8.} שיוומיל

 111616 461 . ןיילק
 111116 660. קיצניװ ;קיניײװ : ןיילק

 1006 2 ,(--) רעד ,ּפַאק ;לסיב ַא ,לסיב
 (ס-) יד ,עקשטיּפַאק
 141116 ןעצ 121116 4410. זַייוװכעלסיב

 1176 2. (טבעלעג) ןבעל

 11961140064 ח. -רַאּפ) (תוסנרּפ) יד ,הסנרּפ
 ןס- ,עסָאנ
 ןוצסוצ 46)- רעטנומ :קידעבעל

 1וטס 0. (ס-) יד ,רעבעל

 1:2870/ ת. (ס-) יד ,עקרעשטשַאי

 1026 ע- (ןדָאלעג) ןדָאל
 1080 ח- (תואשמ) יד ,אשמ ,(ןד) יד ,טסַאל

 |ס- ,עסַאמ}
 1034 |ס} 00600) חי (ךעד) סָאד ,לבעל

 ןסגמ ח. ןס" ,עָאװלַאה} (תואוולה) יד ,האוולה
 100516+ חי (סעד) רעד ,קַאר

 10621 661. לַאקָאל

 10681:26 ע. (טריזילַאקָאל) ןריזילַאקָאל

 10621100 תי (רעצעלּפ) סָאד ,ץַאלּפ

 1058 ש. -ןסילש  ;(ןסָאלשרַאפ) ןסילשרַאפ

 (ןסָאלשעג)
 1068 מי (רעסעלש) סָאד ,סָאלש

 1064:66 04}- ר- ,ענעס- ,ןסָאלשרַאפ
 1061651111111 א. (ס-) רעד ,רעסָאלש
 106051 חי. (-) רעד ,קירעשייה

 1008:מ8 ח. ,ריטרַאוװק ;(ןעד) יד ,גנוניואוו

 06) יח
 105 מ. ,טנלע ; --) יד ,טײקמַאזנייא

 (--) יד ,טייקטנלע ,(--) רעד
 10ת613 8641. טנלע :םַאזנייא

 1047 661+ ךיוה ;ר-ענעב-ןביוהרעד

 108 חי (רעצעלק) רעד ,ץָאלק

 1086 - (ס-) יד ,עשזָאל

 10816 ת. (--) יד ,קיגָאל
 1081621 441. שיגָאל

 ןסת8 (4{סע) ע. (טקנעבעג) ןעקנעב

 1008 06}. גנַאל

 1201 ש. (ביוהעג) ןביוה ,ןבייה

 טשמו 40/ קימכיל :לעה ;גנירג ,טכַײל

 1821 תי (רעד) סָאד ,טכיל

 ע8תו ?. ,ןרעַײפ ,טכיל} (ןדנוצעגנָא) ןדניצנָא

 (ןטכיולַאב) ןטכַײלַאב ,(ןדנוצעג) ןדניצ

 ןגאמוסמ ש. -נירָנרַאפ ,(ןטכױלַאב) ןטכַײלַאב

 -רַאפ) ןרעטכַײלרַאפ ,(טרעגנירגרַאפ) ןרעג

 (טרעטכַײל

 118811101156 (ס-) רעד ,םערוט-טכַײל

 1181110108 ת. ((-) רעד ,ץילב

 146 ט. ביל) ןבָאה ביל ;(ןלעפעג) ןלעפעג

 (טַאהעג
 --{ עצפ ש.טלעפעג רימ ,רימ טלעפעג סע

 1:46 6921. יו

 1261 6410. ,ךעלגעמ ,ןרעשפע} רשפא

 ןםַאטסימ} םתסמ
 וו ח. (ס-) יד ,עיליל

 1116 (--) סָאד ,ךלַאק
 111116510716 21. (רע-ד) רעד ,ןייטשכלַאק

 ןגזגִי 606/- קיכלַאק
 ןגמנז ח- רעד ,רועיש ,(ן-) יד ,ץענערג

 (--) ןרעישו
 ןועגק ע. (ןעקנוהעג ,טקניהעג) ןעקניה

 ן;זמקומא 061. קידעקניה

 ןומּס ח+ (תורוש) יד ,הרוש ;(ס') יד ,עיניל
 ((-) רעד ,ךירטש ;|ס- ,ערושו
 1106 עי (טריניל) ןריניל

 ןומּפת ח+ (--) יד ,שץעוװ ,(--) יד ,טנווַײל

 ןומא= 9. ןּפעלשּפָא ;ךיז (טמיוזעג) ןעמיוז

 (ןגיוצרַאפ) ןעיצרַאפ ,(טּפעלשעגּפָא)

 1208  ת ((-) רעד ,קַאלשרעטנוא

 ןגמא ע. ןדניברַאפ ,(טלטייקעג) ןעלטייק

 (ןדנוברַאפ)

 ןומע מ- ןטייק ַא ןופ} גניר

 ןוסמ מי (ן-) רעד ,בייל

 110ת658 ת. }סזו- (סד) יד ,עכיבייל

 11420 חי (ן-) יד ,טייקיסילפ

 1:116 66}. קיסילפ

 ןוףטסת חי ,רעקיל ;(ס-) רעד ,ןּפנָארב

 (ס-) רעד
 ןופ ח. (ן-) יד ,ּפיל

 1151 חי (ןעד) רעד ,לטעצ ,(ן-) יד ,טסיל

 ןפוּ=ת שט+ -עגוצ) ןרעהוצ ;(טרעהעג) ןרעה

 (טכרָאהעג) ןכרָאה ;ךיז (טרעה

 1151606ח 2. (ס-) רעד ,רערעהוצ

 11/ס1זת6 עז. ((-) יד ,רוטארעטיל
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 (סיפ) רעד ,םופ

 לַאגעל ,ךעלצעזעג
 (סד) יד ,עדנעגעל
 שיראדנעגעל

 ןסצמסח ח. (ןעד) יד ,ןירטיצ ,(סד) יד ,ענעמיל

 (ס-) יד ,ץדַאנָאמעל

 (טגרָאבעג) ןגרָאב ,(ןעילעג) ןעַײל
 (--) יד ,גנעל
 (ן-) רעד ,טרעּפמעל

 ,(עקיצערק) רעד ,רעקיצערק
 ןםיאָאריוצעמ-עריוצעמ} (םיד) רעד ,ערוצמ

 יד ,ץערק
 קיצערק
 רעד ,דומיל ;(-) יד ,עיצקעל
 ןםידומיל-דומיל} (םידומיל)

 -רַאפ) ןעגנידרַאּפ : (ןזָאלעג) ןזָאל
 (ןעגנוד

 -רעניה ,(ס-) יד ,עינרַאמעל
 (-- יד ,טעלּפ
 1616 (04 106 21022861) 2. סָאד ,תוא

 (ן-) רעד ,בַאטשכוב ,ןסעיסיוא-סָא (תויתוא)

 סוירב) רעד ,ווירב

 166ז-עסצ ח+ -ןוירב ,(סד) רעד ,ןטסַאקווירב

 (ךעד) סָאד ,לטסעק
 (סד) רעד ,רעגערטווירב
 ךַאלפ ;ךַײלג
 ןןסָאיוװעל} (סד) רעד ,ןתיול

.0 168 

.641 16881 

 168606 ת.

 1686002י7 6641.

161000206 

 1606 עי

160814 

 16002164 תי

 1סקסע

 16קע05} 2.

 16קצסוט5 6641.

165500 

 164 ע.

 16(ת2ז8} ח.

 1616 חי

 16116ע-02תע1 טי .

.6461 16661 

 10612/820 ת.

 1606 22. ר- ,ענעס- ,ןסַאלעגסױא
 טא (ס") רעד ,רענגיל
 1161 חי ,לובלב ;(ןעד) יד ,גנודמיולרַאפ

 ןםילובליב-לובליב} (םילובלב) רעד
 (ן-) רעד ,לַארעביל
 לַארעביל

 ,ז") רעד ,רַאקעטָאילביב
 190. (סד) יד ,ןירַאקעטַָאילביב

 (ן-) יד ,קעטָאילביב

 1:06:21 חי

 1:06ת21 6441.

 ןגטזגנגגתג 21.

 ןוטצםעתצ עז.

 טא ש. (טקעלעג) ןקעל
 114 (ךעד) סָאד ,לקעד

 165 ח. (םירקש) רעד ,רקש ;: (סד) רעד ,ןגיל

 ןםירָאקש-רעקעשו
 16 ש. ךיז (טגיילעג) ןגייל : (ןגעלעג ןיב) ןגיל
 116 1160 8 1:6) ט. (טגָאזעג ןגיל) ןגָאז ןגיל

 126 4סײמ - ;ךיז (טגײלעגקעװַא) ןגײלקעװַא
 ךיז (טגיילעגוצ) ןגיילוצ

 -עטַײל ,(ן-) רעד ,רעציּפָא
 (ן-) רעד ,ריציּפָא : (ן-) רעד ,טנַאנ
 (ס-) סָאד ,ןבעל

 11601160801 עת.

 146 ת.

 1311ט6 71

 122:411ט6 71. (ןע-) סָאד ,לטימ-ריפּפָא

 (טגיילעג) ןגייל

 ןבצ 251406 2. (טקיטַײזַאב) ןקיטַײזַאב

 ןגצ םהושּבַצ 2. (טגיײלעגקעװַא) ןגײלקעװַא

 ןגָצ 4סײמ 0. (טגײלעגרעדינַא) ןגײלרעדינַא
 (טגײלעגנַײא) ןגײלנַײא
 ןגָאזּפָא ; (טגײלעגּפָא) ןגײלּפָא

 (ןזָאלעגּפָא) ןזָאלּפָא ;ןטעברַא ןופ} (טגָאזעגּפָא)
 ןבצ 86. זיול ,ר- ,ענעז- ,ןזָאלעצ

 ;(טגײלעגסױרַא) ןגײלסױרַא
 ןגיילסיוא ,(טלעטשעגסיוא) ןלעטשסיוא
 (טגיילעגסיוא)

 (() רעד ,טכיש
 (-- יד ,טייקליופ
 1828 461. ליופ

 ןגקצ 8םסטז, 2006 2. ךיז (טליופעג) ןליופ

 (ס-) רעד ,רעצנעליופ

 (-כ) סָאד ,ַײלב
 ר" ,ע" ,ןרעַײלב
 (טריפעג) ןריפ ,(טריפעגנָא) ןריפנָא
 1626סע 21. (ס-) רעד ,רעריפנָא

 רעד ,רעריפ /5ח. (סד) יד ,ןירעריּפנָא
 רעד ,רעטסטלע ; וו (--) יד ,ןירעריפ ,(סד)

 (עטסטלע)
 1640615װוק חי -ךעריפ ;(ןעד) יד ,גנוריפנָא

 (--) יד ,טפַאש

 ןּבִצ 0.

 ןהָצ ות ע.

 ןּבִצ 08 2.

 ןהִל סט! 2.

 ןגצסח ת.

122111658 71. 

2058 132--- 

 1680 עת.

-{64 1620460 

 1680 עי

 טא (רעטעלב) סָאד ,טַאלב
 יע (טרעטעלבעג) ןרעטעלב
 168064 =. -ַאלקָארּפ ;(ךעד) סָאד ,לטעלב
 (סד) יד ,עיצַאמ
 יי ךענורעג) ןעניר
 1040 041. רעגָאמ ;רַאד

 1688 (סח) 4. ךיז (טנעלעגנָא) ןענעלנָא
 ךיז (טרַאּפשעגנָא) ןרַאּפשנָא

 (ןע-) רעד ,גנורּפש

 (ןעגנורּפשעג ןיב) ןעגנירּפש
 --198ע ץס8צ ח. (ןד) סָאד ,רָאי-ןרעביא| רוּביע

 1081 ע. (טנרעלעג) ןענרעל

 רעד ,רעטנרעלעג

 (עטנרעלעג)
 - ,ע ,טסקיצניוװ ,טסדנימ
 (ס-) סָאד ,רעדעל
 16836 ש. ,ןזָאלרַאפ) ןזָאלרַאפ ,(ןזָאלעג) ןזָאל

 (ןרָאפעגקעװַא ןיב) ןרָאפקעװַא ; (טזָאלרַאפ
 160ע6 ח. (סד) יד ,עיצקעל

 1641 661. קניל

 104668:6 4640. סקניל

 1682 ת.

 168 ע.

 -162ע11661 זמהמ 2.

.6641 1645 

 168180/ ת.



 13111511 2. או ,(טקנעבעג) ןעקנעב
 ַאמ (ןעוועג) ןַײז :(טּכַאמשעג)

 סָאד ,ןושל ,(ן-) יד ,ךַארּפש
 ןסעניושעל- ןשָאל} (תונושל)

 (סע-) רעד ,ןרעטמַאל
 (ד רעה םיוש

 (סד) יד ,ץּפַאלק :(ן-) יד ,ץַאל
 סיורג
 (ןסימשעג) ןסַײמש
 ; (ץימש) רעד ,ץימש

120801286 2. 

 1211161ע1 2:.

.2 13 

2 1261 

.0601 1386 

 1250 ע.

 135 ח. (ן-) יד ,שטַײב

 א ןרעיודעג .(טרעיודעג) ןרעיוד
 (טרעיודעג)
 1251 6601. סז רק יע 0

 א (ןע") רעד ,לכי
 א (טלגיררַאפ) עי =
 1316 0641. 66 649. טעּפש

 131617 664ע. סנטצעל

 --26 1216 9. (טקיטעּפשרַאפ) ןקיטעּפשרַאּפ
 -ס0זג6 1216 ט.(טקיטעּפשרַאפ) ןקיטעּפשרַאפ

 ךיז ןקיטעפשראפ

 ךיז (טמיוזעג) ןעמיוז
 שיניימאל ,ןיײמַאל

 ;(--) רעד ,גנַאֿפמוא

 (-- יד ,טיירב עשיפ
 (טמירעג) ןעמיר ;(טביולעג) ןביול

 (טכַאלעג) ןכַאל
 (ס-) סָאד ,רעטכעלעג
 1וג0זיצ / ק/666) ת. (ןע-) יד שי

 ןגונמסציק (6/01265, 616.) ח. (ח- עו.)יד ,שעוו

 (ס- ( יד ,ןישעוו

 (ס-) רעד ,רעברָאל
 --!ןגטע6! סתסיאמ 2. (ן-) רעד ,ץנַארקרעברַאל

 0-) סָאד ,ץעזעג
 (םיניד) רעד ,ןיד

 ךעלצעזע
 ןיאפט1ז ח. -טעּפשימ} (םיטּפשמ) רעד ,טּפשמ
 ((-) רעד ,םעצָארּפ ;|םיטָאּפשימ

 ((-) רעד ,טַאקָאװדַא

 --5|ג7 1216 2.

 12/:מ

 121116605 -ַארנ ָאעג

.2 1210 

 1380 זי

 130811/6ז ת/.

 ןגונמ1:655 2.

 ןגונ61 ע.

 ןביא 2.

 18יא /61:810118) חי

1311 461. 

 ןהשַצס" ת.

70 

 ןגעסת ח+ ;(--) יד ,ימ ;(ן-) יד ,טעברַא

 (=- יד .עינַאװערַאה :(-כ יד ;עצַארּפ
 ןעוװערָאה ,(טעברַאעג) ןטעברַא
 (טעװערָאהעג)

 (רעטעברַא) רעד ,רעטעברַא

 (סד) יד ,ץירָאטַארָאבַאל

 1גטסת 2.

 1ג00ע6/

 180012/סז+

 1458 ?. (טפרַאדעג) ןפרַאד : (טלעפעג) ןלע
 ןגסאפצ ח+- ,רעצייווש ,(ןע-) רעד ,ײקַאל

 (ס-) רעד

 146 ת. -עכָאב-רעכָאב) (םירוחב) רעד ,רוחב

 (ןע-) רעד ,גנוי :(ן-) רעד ,טַאי :ןםיר
 12006ת חי (ס-) רעד ,רעטייל

 יו יי (לפעלכָאק) רעד ,לפעלכָאק
 1616 2. יי רע

 188 ח+ ,(ןע-) יד ,יורפ ,סד) יד ,עמַאד
 (סי) יד ,עטצירפ : (ןעד ) יד ,םַאדַאמ
 14166 וי (סד) יד ,ערעיזַא

 מע ח+ רעד ,םַאל (ךע-) סָאד ,עלעמעל
 (ן-) סָאד ,שיײלּפנסּפעש : (ןעד)
 קידעקניה ,ר- .0601 12116 ע- ,םָאל
 ןטנמסמו ?  ןגָאלק ;(טרעמָאיעג) ןרעמָאי

 (טגָאלקעג)

 1ג161114216 66}- ךעלרעמָאי

 13נ611121101 ,גָאלק : ((-) רעד ,רעמָאי

 07) יד
 ןגנוק עי (ן-) רעד ,ּפמָאל

 1306 חי יד ,השבי ;(רעדנעל) סָאד ,דנַאל

 (תונידמ) יד ,הנידמ ; ןס- ,עשָאבַאי) (תושבי)

 ןס- ,ענידעמו

 (טעדנַאלעג) ןדנַאל

 (ןעד) יד ,גנודנַאל

 ץערע) לארשי ץרא
 |566 316 לארשי ץרא} ןלעָארסיי

 ןגמםסאת=+ -ךרֶע ,(ס-) רעד ,רעציזַאב-דרע
 (םיצירּפ) רעד ,ץירּפ ; (סד) רעד ,רעמיטנגייא

 ןםיצירּפ-ץערָאפו
 (ן-) יד ,טּפַאשדנַאל

.2 1200 

 ןגמסםותא

 1206 0{ 15:261 ח.

 18005:206 ת.



 עומשסחג ח. ,עכולעמ| (תוכולמ) יד ,הכולמ
 הַײרגיניק :(י) סָאד ,ךַײרגינעק ;|סי
 (-) סָאד

 1615166 ת. |10004/ ןוועלסיק} רעד ,ולסּכ

 ןמ 110טזס10 0016060/ 66.

 (ן-) רעד ,שוק

 (טשוקעג) ןשוק

 ךיז (טשוקעצ) ןשוקעצ

 1188 תי

.1 1,188 

 - .גופפ 6240 0/06/
 161161160 חי ח-) יד ,ךיק

 (ד") סָאד א ,עלעצעק .(העד) סָאד ,לצעק
 (רע-) סָאד אממקפאסא ח- ,לצנער ,(קעזקור) רעד ,קַאזקור
 1:066 תי (ינק :ןעד) יד ,ינק מז (ןטָאנקעג) ןטענק
 1:01661 2. (טינקעג) ןעינק
 1:0116 (ס-) סָאד ,רעסעמ
 1018{ תי (רעטיר) רעד ,רעטיר

 1:21116 (ס-) רעד ,רעקירטש א (טקירטשעג) ןקירטש
 1200 21. (ס-) יד ,עקמַאילק

 (טּפַאלקעג) ןּפַאלק אטא ?. ;(טצעזעג) ןצעז ,(טקַאהעג) ןקַאה
 200648 רעד ,ּפַאלק ;(ץעז) רעד ,ץעז

 (ּפעלק)
 (ן-) רעד ,ּפונק 1001 ת.

 אס ש. ,(טנעקעג) ןענעק ,(טסואוועג) ןסיוו

 16 ןעסזפסוג 6 1 (טנָאקעג) ןענָאק
(16081086 0 

 אתסײ16086 ח- ,שינעטנעק ,(--) סָאד ,ןסיוו

 () יד ,טפַאשטנעק .(') יד
 ן:סיווג 04}- טנַאקַאב ,טסואווַאב

 1:111161616 21. (ן-) רעד ,ךָאנק

 1601 6::0 ןערדינ לָאק} (--) רעד ,ירדנ לּכ

 1866 316. ירדנ לכו

 ן60קסא ןפזו2| תטיפותמ (סד) יד ,ץעקיּפָאק

 0010) ח

 1:0506 461. ןרעשָאק| רשּכ

 ן566 316. רשּכ|

 ן:ט255 |8 !ט585320 16ש-

 זו601664 4זומא) ח.

 (ן-) רעד ,סַאװק

9 

 1:801511 -שידַאק}| (םישידק) רעד ,שידק
 56 316  שידק| ןםישיידַאק
 ן8קס:6 ח. ןס- ,ץרָאּפַאק} (תורּפּכ) יד ,הרּפּכ

 1866 314. הרֹּכּכְו

 1266 061. קיניזפרַאש ,ףרַאש

 1:66ת655 ח. -פרַאש ;(--) יד ,טייקפרַאש
 -ַאכ| (--) יד ,תופירח ;(--) יד ,טייקיניז
 ןסעפיר

 בי פ = ןטיהּפָא  (ןטלַאהעג) ןטלַאה
 (טיהעגּפָא)
 16600ע (ס-) רעד ,רעטיה

 ע6/60161 א ,ןןליײשטַאפ ; (ךעד) סָאד ,לכיט

 (ךעד) סָאד ,לכיטּפָאק ,(סד) יד
 869061 ח- יד ,ץערדָאי ,(סערדָאי) רעד ,רעדָאי

 (ךעד) סָאד ,לדנרעק ,(רעד) רעד ,ןרעק : (סד)
 ,טּפַאנ : רעד ,ןיסָארעק
 (--) רעד

 ףעד) רעד ,לסעק
 (-) יד ,קיוּפלסעק

 (ןע-) רעד ,לסילש

 או=א +. (טעּפָאקעג) ןעּפָאק ,(סופ ןטימ) ןצעז
 444 ח- (רע-) סָאד ,דניק : (ךעד) סָאד ,עלעגיצ

 26ע08626

2 1661116 

 1:611166זע עת

 168 ת.

 814 עי (טרַאנעג) ןרַאנעג
 121406צ ((-) יד ,רינ

 -ןענעגרַאה} (טעגרהעג) ןענעגרה 1211/ 2.

 ןעליוק :(טעדרָאמעג) ןדרָאמ ;|טעגרַאהעג
 (טעליוקעג)

 עגוו=+ ח- רעד ,רעדרעמ ,(ס-) רעד ,רעליוק
 (רעדרעמ)

 1864 ח- ;(ן-) רעד ,טרָאס :;(םינימ) רעד ,ןימ

 (ן-) רעד ,טרַא

 1106 401. ךעלטנַײרּפ ,טוג

 1:1066:821160 מח. (סד) רעד ,ןטרָאג-רעדניק

 4106 2 -רץעטנוא ,(ןדנוצעגנָא) ןדניצנָא

 (ןדנוצעג) ןדניצ :(ןדנוצעגרעטנוא) ןדניצ
 שומש ח.  ָאלעמ-ךעליימ|} (םיכלמ) רעד ,ךלמ

 (-) רעד ,גיניק : (-) רעד ,גינעק ;(םיכ
 אוחש 2256 ןךעלעמַאה דיװָאד) ךלמה דוד



 ןטס6

 (םיטּפשמ) רעד ,טּפשמ 0910601
 {םיטָאּפשימ-טעּפשימן

 ןטס08נ60/ 027 0. |ןידַאה םאיִו ןידה םוי

 עי (ן-) רעד ,גורּק

 ןוג166 ת. (ן-) רעד ,טפַאז

 ןטוסצ 6641. קיטּפַאז

 ,טוצ (-כ) רעד .ילוו

 ןטזוק ת ךעד) רעד ,גנורּפש
 ןטנגק ש. (ןעגנורּפשעג ןיב) ןעגנירּפש

 (--) רעד ,ינוי
 ןקידרעשיוי} קידרשוי ,טכערעג

 טקנוּפ
 ,ץייטסוי ; (-כ) יד ,טייקיטכערעג

 (-- רעד ,רשוי ;(--) יד

 (ןעד) יד ,גנוקיטכעראב
 טקיטכערַאב
 (טקיטכערַאב) ןקיטכערַאב
 ךעלטנגוי ,גנוו
 (עכעלטנגוי) רעד ,רעכעלטנגוי

 )1006 חי

 ןט5/ 661.

 ןו56 6464ע.

10451166 

 ן13511862/100 עי

.601 1065000660 

 ןוגפ0+צ 2.

 ןטצ601116 440.

 ןוגט60116 ת.

 ןסוגני 6 8

 ןסוג18115116 661. שיטסילַאנרושז

 (סד) יד ,ץזַײר

 (טזַײרעג) ןזַײר

 (תוחמש) יד ,ההמש ;(ן7) יד ,דיירּפ
 ןס- ,עכמיס}

 ןסטעװסצ 2.

 ןסטזוסצ ע.

 )סצ חי

 ןסָצ1ט! 6461. ךעליירפ

 ןסצ{1111658 21. (==) יד ,טייקכעליירפ

 ןסָצסוג5 64. קידיירפ

 ןטעו6=  ,םואץליבוי ,ןע) רעד ,ייליבוי
 (ס-) רעד

 טאפ ןעדוהעי) הדוהי
 1566 314. הדוהי}

 10602/ 1126628866 71. יבּכמה הדוהי

 ןיבַאקַאמַאה עדוהעיו

 1686 ? ןטּפשמ ;(טלייטרואעג) ןלייטרוא
 ןטעּפשימעג-ןטעּפשימ| (טּפשמעג)

 14086 ח. רעד ,טפוש ;(סד) רעד ,רעטכיר

 ןםיטפָאש-טעפיוש| (םיטפוש)



16158 / 1:646:82( 

166188 6601. 

 שידיי

 שידיי

 --) סָאד ,טייקשירדיי

 16001518 רטסנוהתמ ןידיי ;(סד) יד ,ענידיי

 (סד) יד
 (ןע-) יד ,גנוריצ

 1סע;: ססע 01 ןסע /81015/ ןוװועיא} בויא

 נסע ײ.+ ,(ן-) יד ,םעברַא ;(ן-) יד ,לעטש

 (ס-) רעד ,בַאשזד

 ןסות 9. -ךַאּפ ;ךיז (ןסָאלשעגנָא) ןסילשנָא

 ןדניבנעמַאזוצ ;(טקינייארַאפ) ןקינייא

 (ןדנובעגנעמַאזוצ)

 ןסומו 60/. ,ץנעד- ,ןדנוברַאפ ,טקיניײארַאפ
 ןקידסעפטושעב} קידתופּתושב ;רי

 -רַאפ ;ןסעפטושעב} תופּתושב
 ןדנוברַאפ ,טקינייא

 רעד ,סעװָאטַאק ;(ןד) רעד ,ץיוו
 ((-) רעד ,סַאּפש ,(--) רעד ,ץעביק :(ד)

 ןפאפ 9. ןצעביק :ךיז (טלציוועג) ןעלציוו

 (טסַאּפשעג) ןסַאּפש ;(טצעביקעג)

 וסא=+ =- רעד ,גנילציוו ,(ס-) רעד ,רעלציוו

 -יק :ןםיצייל-ץעל} (םיצל) רעד ,ץל :(ןעד)

 (ס-) רעד ,רעצעב

1/61/151111658 

 1ס0601: ןסואס}עצ 0.

1010/1/ 6641. 

10166 0. 

 1סנוצ 861. קידעבעל ;קיטסול

 1016 ם. (ן-) רעד ,םיוטש

 1016 ע. (ןסיוטשעג) ןסיוטש

 10ע6042 2. (--) רעד ,ןןדרַאיו ןדרי

 1096 ת+ ןףעסיוי| ףסוי

 105116 0. ,שינעסיוטש ,(ן-) רעד ,םיוטש

 (ן-) סָאד ,שינעּפוטש ; (ן-) סָאד

 10546 סט. ןעכרוטש ;(ןסיוטשעג) ןסיוטש

 (טעכרוטשעג)

 ןסוגנמ21 ח. (ד) רעד ,לַאנרושז

 (--) רעד ,םזילַאנרושז ןסוגזיתג21151

 ןסוטזיג21151 70. (ן-) רעד ,טסילַאנרושז

67 

 1800661 ח. ((-) רעד ,טעקַאשז

 1811 ם(תוסיפּת) יד ,הסיּפּת ;(סד) יד ,עמרוט

 ןס- ,עסיפט|
 ןגזג ח. ;שינעשטץעווק ,(--) יד ,שינעקירד

 (סד) יד ,עינעראוו ,(ן-) סָאד ,ץכַאמץעגנַײא

 ןבנג 24 ןשטעווק ,(טקירדעג) ןקירד

 (טשטעווקעג)

 18תווסצ ח.,ךָאמינעשזד ,(סעד) רעד ,שזורטס
 (ס-) רעד

 !8תמוגהזצ (--) רעד ,רַאונַאי

 18קהו ןֿפּפַאי

 12/2/656 ח. |ק60ק1/6} רעד ,רעזענַאּפַאי

 (רעזענַאּפַאי)

 121221656 ת. /1)160841086 שיזענַאּפַאי

 1202656 6641. שיזענַאּפַאי

 )8 (סע-) רעד ,קעיולס ,רעד ,יולס

 ןבא ח+ :(ן-) יד ,קַאבניק ;(--) רעד ,ןיק

 (ס-) יד ,עדרָאמ

 1822 . (--) רעד ,זעשזד

 1681005 4641. קיטכיזרעפייא

 --) יד ,טכוזרעפייא

 ןוהָאיעמרייו והימרי

 ןםעַײלָאשורעיו םילשורי

 רעד ,םעווָאטַאק :(ן-) רעד ,ץיוו

 (-) רעד ,סַאּפש :(ד)

 1666 ח. -דַאב-ןכדַאב} (םינחדב) רעד ,ןחדב

 -רַאמ ,ןםינָאכ

 (ס-) רעד ,קעלַאש

 רעד ,ץל ,(ס-) רעד ,רעלציוו

 ןםינָאצײל ,םיצייל ,-ץעל} (םינצל ,םיצל)

 (ן-) רעד ,טיאוזעי

 םוזעי

 סוטסירק סוזעי

 (1-) רעד ,דיי

 16210ט57 0.

 16ע601111211 2.

.72 10152101 

1050 

 104 106064?ח8 66ז67000165)

 1684ס6 0.

 168011 ח.

 1088 ת.

 1088 (:0ז151 ת.

 196 חי



 111 זעה
 5555: יי... עי...

 1וגש2116 ח. (-) רעד ,דילַאוװניא
 גמצ8500ת ח- -ירעביא ;(סד) יד ,ץיזַאוװניא

 07) רעד ,לֵאפ
 גםצסתו ?- .-םיוא ;(ןדנופרעד) ןדניפרעד

 (טכַארטעגסיוא) ןטכַארט
 10צ6ת11סמ עי (ןע-) יד ,גנודניפרעד

 גזנץ6111166 664. -ץנםיוא :שירעדניפרעד

 טכַארט

 1תצ65118216 0. ;(טשרָאפעגסיוא) ןשרָאפסיױא
 -רעטנוא) ןכוזרעטנוא :;(טשרָאפעג) ןשרָאפ

 (טכוז
 111ט65112211011 עת. ,(ןע-) יד ,גנושרָאפפיױא

 (ןע-) יד ,גנוכוזרעטנוא
 1117651184810ע 24. ; (ס-) רעד ,רעשרָאּפסױא

 (-) רעד ,רָאזיוװער

 1162121101ג עת. (ןעד) יד ,גנודַאלנַײא

 וםצ16 9. "עג) ןדַאל ,(ןדַאלעגנַײא) ןדַאלנַײא

 (ןטעברַאפ) ןטעברַאּפ ,(ןטעבעג) ןטעב ,(ןדַאל

 106נת6 ח+ )--(  יד ,ענידָאי ,(--) רעד ,דָאי
 ןעהמ ח. ןֿפריא

 ןזהמוגמ 6641. שינַאריא

 ןעסממ חי == סָאד ,ץַײא

 ןצסעג ע. (טסערּפעג) ןסערּפ

 גצסצנ---/0} ?זסח} ןרעוַײא

 1:01110621 6601. שינָאריא

 גזיסמצ (--) יד ,ץעינָאריא

 ןצצסעטו8ח 00/ .ילגערמוא ;רעלונערמוא
 קיסעמ

 1ז718216 24 (טרעסַאװַאב) ןרעסַאוַאב

 1ז11221/08 מי (--) יד ,גנורעסַאװַאב
 1:120415 ?. ןציירפוא ;(טציירעצ) ןציירעצ

 (טציירעג) ןצייר ,(טציירעגפיוא)
 19 2. זיא

 15212/3 ת. ןעַײשעיװ היעשי

 1518: חי (ןע-) רעד ,לזדניא

 1501816 9. -ַאזיא (טרעדנוזעגּפָא) ןרעדנוזּפָא

 (טרילָאזיא) ןריל
 15:861 חי ןלעָארסייװ לארשי

 1556 114: לארשיו

 11 ןקזסזח- םע

 1121: //0ח8.) 8601- שינעילַאטיא

 1121:80- /ק60216) תם. רעד ,רענעילאמיא

 (רענעילַאטיא)
 118/7 ח. (-- יד ,עילַאטיא

 1100 2. (ןסיבעג) ןסַײב
 גלסצצ 0. (רע-) רעד ,ןייבטנַאפלעה

 זעה תו. / 161015/9

 עחסזו1/4----,1קז11-11 1
 ןרעיא} (--) רעד ,רייא

 גגו61651 ת.,טנעצָארּפ ; (ן-) רעד ,סערעטניא

 ((-) רעד
 טנַאסערעטניא
 1016ת1 616 2. ךיז (טשימעגנַײרַא) ןשימנַײרַא

 גנג660)161 ע- -פורסיוא ,(ן-) רעד ,ףורסיוא

 (רעטרעוו-) סָאד ,טרַאוװ
 (07) רעד ,םַײררעביא

10101:65118 061. 

 101161י111155101ג 77.

 1016ש021 661. רע ולרעניא

 11161112110221 061. לַאנָאיצַאנרעטניא

 116:22110241 ע.--) רעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 111/סע4ע61 2. -רעד :(טשטַײטעג) ןשטַײט

 -רעביא) ןצעזרעביא ;(טרעלקרעד) ןרעלק

 (טשטַײטרַאפ) ןשטַײטרַאפ ;(טצעזעג

 גתוסזקצ0//614ג ח. ;(ןע-) יד ,גנורעלקרעד

 ,גנוצעזרעביא ;(ע-) יד ,גנושטַײטרַאפ

 (ןעד) יד

 (ס-) רעד ,רעצעזרעביא
 ןמוסזזשעז  (ןסירעגרעביא) ןסַײררעביא
 (-) רעד ,םַײררעביא

 ןצג!סעט626 2. -עוורעטניא) ןרינעוורעטניא

 ךיז (טשימעגנַײרַא) ןשימנַײרַא : (טרינ
 ;מוסעצסתווסמ ח+ (סד) יד ,עיצנעוורעטניא

111611616 71. 

 1ת|סעגוטק11סצג 2.

 1ת|סתצגסוװ (ןע-) רעד .,ויוורעטניא

 10161+16ו6 ע. -ויוורעטניא) ןריאו יוורעמניא

 (טריא
 1016511065 ח.2 יד ,םירעדעג ,(סד) יד ,עקשיק

 110111416 661. םימניא

 100111010216 24 ,(ןקָארשעגנָא) ןקערשינָא

 (ןקָארשעגּפָא) ןקערשּפָא

 101110102164 861. יּפָא ,ענע- ,ןקָארשעגנַא

 ר" ,ענע- ,ןקַארשעג

 גמזס קזסק- ןַײרַא

 ןרעקיש| רוּכיש

 רוּכיש ןרעוו

 -עג) ןרוּכיש :(רוּכיש ןרָאװעג) ןרעקיש}
 ןטרעקישעג-ןרעקיש| (טרוּכיש

 1תוז18ו16 ת. (ס-) יד ,עגירטניא

 1ז1ז/שו16 2. (טריגירטניא) ןריגירטניא

 גמוננאטסח ח+ -ניא ,(ן-) רעד ,טנַאנירטניא

 (סד) יד ,עקטנַאגירט

 {מוז04ט66 5 (טלעטשעגרָאפ) ןלעטשרָאפ
 1מות0611166 /6 6150085/0ח) ש- ךייא) ןטַײלנַײא

 (טַײלעג

 : (ןעד) יד ,גנוטַײלנַײא

 (ס-) יד ,עדעררָאפ :;(1-) רעד ,ריפנַײרַא

 146206 2: -נורדעגנַײרַא זיא) ןעגנירדנַײרַא

 ב .,ךיז (ןסירעגנַײרַא) ןסַײרנַײרַא ;(ןעג

 (ןלַאפַאב זיא) ןלַאּפ

111104162166 601. 

 ---ע660116 101041621664 2.

101:060110110 . 



171611601121 

 1060?  (טלעטשעגנַײרַא) ןלעטשנַײרַא
 קינײװעניא ,קינייװניא

 ר- ,ץטסקינייוועניא

 ; קידנטַיידַאבמוא
 קיטשינ

 : ןס- ,עזָאה} (תוזעה) יד ,הזעה

 ןס- ,עּפצוכ} (תוּפצוח) יד ,הּפצוח

 105016/ 661. ,ןקידעזָאה) קידהזעה

 ןקידעּפצוכ} קידהּפצוה

 (טריטקעּפסניא) ןריטקעּפסניא

 (סד) יד ,עיצקעּפסניא

 (( :סד) רעד ,רָאטקעּפסניא

 .(--) יד ,גנורעטסַײגַאב

 (=-) יד ,עיצַאריּפסניא

 ,(טרעטסַײגַאב) ןרעטסַײגַאב
 (טריריּפסניא) ןריריּפסניא
 טריריּפסניא ,טרעטקסַײנַאב

 (ןענַאטשַאב ןיב) ןײטשַאב
 ,טנעמַאמ ;(ןד) רעד ,ליּפשַײב

 (--) ןלשָאמ} רעד ,לשמ ;(ן-) רעד
 ---{0+ 6 לשמל ;ליּפשייב םוצ

 רעגייטש א ;ןלשָאמעלו

 (סד) יד ,ןעגער} עגר
 רַאפ ;טָאטשנָא
 ((-) רעד ,טקניטסניא

 ווימקניטסניא
 (-) רעד ,טוטיטסניא
 (סד) יד ,עיצוטימסניא
 לענָאיצומיטסניא

 (ס-) יד ,עיצקורטסניא
 {ג610:/5+ ח. (ס" ;ן") רעד ,רָאטקורטפניא

 ,(ן-) רעד ,טנעמורטסניא

 גַײצקרעװ סָאד ,(גַײצעג) סָאד ,גיײצעג
 (גַײצקרעוװ)

 לַאטנעמורטסניא
 (ןעד) יד ,גנוקידיילַאב

 ןעלדיז ; (טקידיײלַאב) ןקידיילַאב

 (טלדיזעג)

 (ןעד) יד ,גנורעכיזרַאפ

 (טרעכיזרַאפ) ןרעכיזרַאפ
 ,(--) יד ,ץנעגילעטניא

 (--) רעד ,דנַאטשרַאפ

 -רַאפ ;(--) רעד ,טקעלעטניא
 (-כ) רעד ,ןלכייס} לכש ,(--) רעד ,דנַאטש
 10161160121 ת. (ן-) רעד ,לַאוטקעלעטניא

 לעוטקעלעטניא

105106 4640. 

11151406 661. 

105187114681 661. 

1015016266 2 

.2 1050601 

1050601100 

 105866040ע2 ת.

 1ת5פק1ת2/וסמ ת.

 10521/6 ע.

111501:664 661. 

1015151 2. 

1115181166 

 111518ת1 ת.

 1115168601 קזסק-.

 115110{ חי

.061 111511601166 

 1115111016 ת.

 10511/0110ת עת.

.{/44 1115111111107181 

 11151ע1161100

 11151ו1111601 ת.

 105!זט1160181 661.

 1501{ ת.

 1נ15111{ ע.

 ןתפוגז87166 20.

 1מפוע6 ע.

11611146266 

 104611661 חי.

101611601081 66{. 

65 111661121 

 14621181 464. ךַײרסולפנַײא
 ;(טרימרָאפניא) ןרימרָאפניא

 ןטרעסַאמעג-ןרעסַאמ} (טרסמעג) ןרסמ
 (סד) יד ,ץיצַאמרָאפניא

 1001 סניזמ ע.

 10101118110מ חי

 110111121166 6641. וימַאמרַאפניא

 111011166 661. טרימרָאפניא

 גת!סעגופע ח. -רעסָאמ} (םירסומ) רעד ,רוסמ
 ןםירסָאמ
 186ת10ו15 06}- קיצנוק ;שירעלעפנַײא

 ;(ס-) רעד ,רענױאוונַײא

 ןםיוושיוט-וועשיוט} (םיבשוּת) רעד ,בשות
 10111216 ש. (טמעטָאעגנַײא) ןעמעטָאנַײא

 18116:41 0. -ןענעשרַאי) (טנשריעג) ןענעשרי

 ןטנשרַאיעג

 (תושורי) יד ,השורי

 ןס- ,עשורעיו

 ךעלשטנעממוא
 1011180166 ח- -יניא ,(סעד) יד ,ווימַאיציניא

 (סד) יד ,ץעוויטַאיצ

 (טצירּפשעגנַײא) ןצירּפשנַײא
 1מ)661100 הי (ןע-) יד ,ננוצירּפשנייא

 גת: +.ןטַאש ;(טעדנואוורַאפ) ןדנואוורַאפ

 (טקידעשעג) ןקידעש ;(טַאשעג)
 ןמ)ט:64 86). 'רַאפ) רעד ,רעטעדנואזורַאפ

 150 יד ,ץטץעדנואוורַאפ ;(עטעדנואוו
 (עטעדנואוורַאפ)

 ךעלדעש
 (ן-) יד ,דנואוו
 גמ)ט5066 ח.-מוא ,(ן-} יד ,טייקיטכערע:מוא

 עלוװַא} (תולווע) יד ,הלווע :;(--) סָאד ,טכע

 (ס-) יד ,עדווירק :ןס-
 (סד) יד ,עמשטערּק

 ,(ס-) רעד ,רעמשטערק

 ע5װ0. (ס-) יד ,עקרעמשטערק
 רֶז ,ענער- ,ןריובעגנַײא

 (-- יד ,דלושמוא
 קידל:שמוא

 גתחטנ6 ?- -כָאנ ;ךיז (טגערפעגנָא) ןגערפנַא

 יעג) ןשרָאפ ;ךיז (טגערפעגכָאנ) ןגערפ

 (טשרָאפ

 -רָאפסיוא ;(סד) יד ,ץגַארּפנַא
 (ןע-ד) יד ,גנוש

 (סד) יד ,עיציזיווקניא

 (ן-) רעד ,רָאטיזיווקני
 1ם58מ5 04). ר" ,ץענ  ןעגושעמ} עגושמ ,לוד
 1חפ8תווצ ח- {ןד) יד ,סָאד ,ןסעַאגושעמ) תעגושמ

 (ן-) יד ,טפירשפיוא

 ((-) רעד ,טקעזניא

 1011821120/ ת.

 1061118066 ת.

 גמ!טנוּבמ 04)}.

 6041)10 שי

 ןתןטנלסט5 66}-

 1תןטנִצ הי

 גמתתמ ת.

 1תמעס60סע חי.

.0641 1011216 

 10006626066 חי

 1מנס0681 64}.

 גתטֹוזִע ח.

 1ת01511100 ת.

 10:15110+ ת.

 150ע101100 חי

 205661 ח.



 1נווןע;ס6 1נג 1 וגס6

 גתססזחס חי ,הסנכה ,(ןד) יד ,טפנוקנַײא

 ןס- ,עסָאנכַאה} (תוסנכה) יד

 (ןע-) יד ,גנולקיוורַאפ

 גזמק116816 ע. ;(טלקיוװרַאפ) ןעלקיוורַאפ

 (טרעטנָאלּפרַאפ) ןרעטנָאלּפרַאפ
 גז8ע10:6 9: (ןטעבעג) ןטעב ,(ןטעבעג) ןטעב

 -יז

 10607166172016 66}- ךע ולדנע שרטנמש

 1מסי6856 ז.-ץרגרַאפ ,(גנורעמרַאפ) ןרעמרַאפ
 (טרעכעהעג) ןרעכעה ,(טרעסערגרַאפ) ןרעס

 ןצמק1162110מ עי

 6641016::1110 6601. ךעלביולנמוא

 1466 400. ;ךעלקריוו ;ןסעמעעב) תמאב

 עקַאט
 111606:4871116 041. טמימשַאכמוא

 11100614111116173 060ע- םּתפ ;טמיטשפכמוא

 ןםַאטס|

 100626006066 עח. (--- יד שא

 1006260606ת1 0641. קיננעהּפָאמוא

 100ו2 חי עידניא

 ןמסוהוג /,10061166חװ) רעד ,רענַאידניא

 (רענַאידניא)
 100ו2מ /?מ 106076) (רעידניא) רעד ,רעידניא

 100140 441. שינַאידניא

 1016216 2. ןוַײװנָא ,(טַײדעגנָא) ןטַײדנָא

 (ןזיװעגנָא)

 100162/ו00 ח- רעד ,זייוונָא ;(ן-) רעד ,טַײדנָא

 {םינָאמיס-ןעמיס} (םינמיס) רעד ,ןמיס ;(?פ
 10016810ז ע. (סד) רעד ,רעזַײוו

 100:61 ע. (טגָאלקעגנָא) ןגָאלקנָא

 1110101ת621 עי (סד) יד ,עגַאלקנָא

 100:46:6066 א. (--) יד ,םײקיטלינכַײלג

 106014 6161 061. קיטלינכַײלג

 10016:0021 עת ;(סד) רעד ,םואודיווידניא

 ןםידיכעי-דעכָאי| (םידיחי) רעד ,דיחי
 10011511121 061. לעירטפודניא

 ומסט5!זִצ ע. (ס-) יד ,עירטסודניא

 18618616ת6 00 קיאייפמוא ,טקישעגמוא

 164861 6441 ךעלטקניּפמוא

 106240605166 641. קיליב

 1ג4ת116 6641. ךעלדנעמוא

 {ת8תנוצ חי (=-) יד ,טייקכעלדנעמוא

 ,(ןע-) יד ,גנודניצטנא
 (ןע-) יד ,גנודניצנָא
 1מ8ט6066 ח. יד ,העד ,(ן-) רעד ,סולפנַײא

 (ןע-) יד ,גנוקריוו ;ןסעייד-עייד| (תועד)
 18406066 ש. ;(טסולפנַײאַאב) ןסולפנַײאַאב

 (טקריװַאב) ןקריוװַאב

 1ומ4181וונו2110ת ת-

 גתנקס1116 46- בָארג ,ךעלפעהמוא

 גנוװסח+ 2. ,(טריטרָאּפמיא) ןריטרָאּפמיא

 (טריפעגנַײרַא) ןריפנַײרַא

 ןוגקס+! -נַײדַא ,(--) רעד ,טרָאּפמיא

 (--) רעד ,ריפ

 ןנוק0ז{ס+ עי (ס-) רעד ,רעריטרָאּפמיא

 גזהן/0112066 ת. (ם=) יח .טאיקעטכאוו

 גתוזנס112װמ1! 06}- קיטכיזו

 גתוקס56 ?-פיורַא ,(טגײלעגפיורַא) ןניילפיויַא

 -עגנָא) ןגיילנָא ;(טלעטשעגפיורַא) ןלעטש

 ךיז (טצעזעגנָא) ןצעזנָא ,ךיז (טגייל

 לזמןקס5511216 461. ךעלגעממוא

 גתחקספפנעגןווצ ח. (ן- : יד ,טייקכעלגעממוא

 ןממעגנ655104 חי םשור ;(ן") רעד .קורדנַײא

 (--) רעד ,ןםעשיור|

 לופסקורדנַײא

 זמעזסיפ 9. ,(טרעסעבעגסיוא) ןרעפעבסיוא
 רַאפ) ןרעפעברַאפ ,ךיז (טרעסעבעג) ןרעפעב
 (טרעסעב

 גממקצ:סצסנ16מ+ ח. ,(ןע-) יד ,גנורעסעכבסיוא

 (ןעד) יד ,גנורל עסעברַאּפ ,(ןע-) יד ,גנורעסעב

 גזמקוו46066 ח. ,ןס" .עזָאה} (תוזעה) יד ,הזעג
 (ָק) יד טיקכעשפ

 גמוק06װ6 807. ךערפ ;ןקידעזָאהָו קידהזץה

 גצוװץנס55136 041.

 גת קזסק- ןיא

 ומ התצדצ 6 לַאּפ ןדעי ףיוא
 גת 26/666ת ןשיווצ ןיא

 {מ {הס 1016821וזװ6 ?ייוװ !רעד ; ןשיווצ ןיא

 ןו 186 6 טימ רעד ןיא

 גת 106 4 טימ רעד ןיא

 גת 1תס גתוסזתנתאש ירפ רעד ןיא

 ותעסעו 6641. רז !ענער- ,ןריוכעגנייא

 1062012/100 חי (ן-) רעד ,הורּפש

 1068/2816 0601. א יממוא

 10610601 ע. ,לַאפ ,ן-) רעד ,טנעדיצניא

 - ףי) רעד
 111615100 חי (--) רעד ,טינש

 ;סוו6 ?. ןציירפיוא ,(טציײרעגנָא) ןציײרנָא
 עהפיוא ,(טצעהעג) ןצעה ;(טציירעגפיוא)
 1 ןעווץטנובעצ ;(טצעהעגפיוא)

 (טציירעצ) ןציירעצ

 (ןע-) יד ,גנונַינ
 1001106 ע. ךיז (טגיינעג) ןגיינ

 1061406 עי ,(ןעמונעגנַײרַא) ןעמעננַײרַא

 א ןסילשנַײא
 1610066 061. ר- ,ענעפ- ,ןסַאל שעגנַײא

 11161102110ת0 חי



 11ווגנ1116 ע. ,(טרינימוליא) ןרינימוליא

 (ןטכױלַאב) ןטכַײילאבכ

 ,(סד) יד ,עיצַאנימוליא

 (ןעד) יד ,גנוטכַײלַאב

 עיזוליא ,(ז-) יד ,שינעדערנַײא

 (87) יד

 (טרירטסוליא) ןרירמפוליא

 (סד) יד ,עיצַארטסוליא

 ;(ןעד) יד ,גנודליבנַײא
 (סד) יד ,ץיזַאטנַאּפ

 ;(טכַארטעגסיוא) ןטכַארטסיױא
 -נַײא) ןדליבנַײא ; (טריזַאטנַאפ) ןריזַאטנַאפ
 ,ךיז (טדערעגנַײא) ןדערנַײא ,ךיז (טעדליבעג

 ךיז (טלעטשעגרָאפ) ןלעטשרָאּפ

 31111021100!11 עת.

111451011 

 1111151:816 ע.

 11145192110/ג

 118811181107ג 21.

 11028106 ע.

 ןנג81068 06). ,טכַארטעגסױא

 טעדליבעגנַײא

 {ת001816 ?  ןכַאמכָאנ ,(טריטימיא) ןריטימיא

 (טכַאמעגכָאנ)
 110112160 04. טכַאמעגכָאנ : טריטימיא

 ,(ס-) יד ,ץיצַאטימיא

 (ןע-) יד ,גנוכַאמכָאנ

 רַאבלטיממוא ,טקעריד
 1ת111660181617 6461. ףּכיּת :טקעריד :ךַײלנ

 !ףעקייט}
 רעיוהעגמוא ;קיזיר

 -נַײא ,רעד ,טנַארנימיא

 (ס-) רעד ,רערעדנַאוװ

 ,(טרירגימיא) ןרירגימיא

 (טרעדנַאװעגנַײא) ןרעדנַאװנַײא
 1זווזו1:811011 ח-נייא ,(סד) יד ,עיצַאדגימיא

 (ןעד) יד ,גנורעדנַאװ

 ךעלברעטשמוא
 ןצמנמסצ18וווצ ח(--) יד ,טייקכעלברעטשמוא

 1711121100 קי.

 1ת1זו6041216 661.

 ןנוונו6ת56 661.

 1זזו1קז2מ! 2.

 ןננ111182816 ע.

 ןזווזוס1121 661.

 ותוקתזו12! 06)}. שיאיײטרַאּפמוא

 1זחוק2116066 חי (--) סָאד ,דלודעגמוא

 1זחק2116ת/ 606}- קידלודעגמוא

 ותוקס;18/ו50 חי. (--) רעד ,םזילַאירעּפמיא

 ןזחװ)ס112118116 6641. שיטסילַאירעּפמיא
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 1 קזסח. ךיא

 = סָאד ,זַײא
 1158 ח- ;(ןה) רעה .לאפנַיא ;(ס?) יד ,עיידיא
 ;((") רעד ,קנַאדעג
 (-) רעד ,לַאעדיא
 (-- רעד ,םזילאעדיא

 ((-) רעד ,טסילַאעדיא
 שיטסילאעדיא

 (טריזילַאעדיא) ןריזילַאעדיא
 (ןע-) רעד ,םָאידיא
 שיטַאמָאידיא
 07) יד ,טײקשיטַָאידיא
 (-) רעד ,טָאידיא
 שיטָאידיא
 ;טקיטפעשַאבמוא ;קידייל

 סַאּפ ןוא טסוּפ

 106 חי

 14681 ה.

 14621/5/ ת.

 1462115/ ח.

.4641 1462115116 

 14621126 עי

 1810זװ

.641 10101112116 

 1010ס} ת

 10101 חי

1010116 6641. 

1016 6601. 

 גאנ (ס-) רעד .רעייגקידייל
 01 +=  ,ץֶעֹג (רעטעגּפָא) רעד ,טָאנּפָא

 (0") רעד
 14311 ח. (ס-) יד ,עילידיא

 1{ ססחח}- זַא ,רעמַאט .;ביוא

 ןדניצ ,(ןדנוצעגנָא) ןדניצנָא 180116 ע.

 (ןדנוצעג)

 ((-) רעד ,סומַארָאנגיא

 -ץערָאמַא| (םיצראה םע) רעד ,ןיראה םע

 {םיצַארָאמַא

 טנַארָאנגיא ,קידנסיזומוא
 ;((ד) רעד ,טנַארַאנגיא

 יץערָאמַא) (םיצראה םע) רעד ,ן'ראה םע

 {םיצַארָאמא
 (טרירָאנגיא) ןרירָאנגיא
 ןלעװ ךיא} לעוו'כ ,ליכיא

 קנַארק
 (0-) יד ,טייהקנַארק
 לַאגעלמוא ,ךעלצעזעגמוא

 ,רעד ,םזיטעבַאפלַאנַא
 (-כ יד ,טײקשיטעכאפלַאנַא

 1םמסזהזוטפ ח.

 וטוסז+8מ! 464}-

 ופחס:2ת! זמגמ

 1200:6 ע.

 זיו 880.

-{86 1 

1114655 

.{646 1116821 

 1111169240צ ח.

 111:16:216 . (-) רעד ,טעבַאפלַאנַא

 111:167216 84}. שימעבַאפלַאנַא
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 ןגט1ת:1:816 9. (טקירעדינרעד) ןקירעדינרעד

 (-כ יד ,גנוקירעדינרעד

 (-- רעד ,רָאמוה

 0-) רעד ,טסירָאמוה

 ןהוגצוונ1ו2!וסת 0.

 תוגנמסזת ת.

 ןםוגזוס115/ ת.

 ןגוגנוסז'סוג5 646. שיטסירָאמוה

 ןגטנגק 2 ,רעקיוה ,(סעד) רעד ,ברָאה

 (ס-) רעד

 ןגוגתגקתתסא חי (ס-) רעד ,רעקיוה

 ,טרעקיוהעג ,קידרעקיוה

 עטַאברָאה

 (ןעד) יד ,גנונָא
 ,ברָאה ,(ס-) רעד ,רעקיוה

 ןגוגננעס4 061

 תוגמסה

 ןגוגננסמ280/4 ת.

 (סעד) רעד

 ןםוגננס464 84}.,טרעקיוהעג ,קידרעקיוה

 עטַאברָאה

 ןגוגמ01:66/ עחמזח.; 46}. טרעדנוה

 תונמסז601מ //166000) ח. סָאד ,לטרעדנוה

 (דעד)
 רע- ,ע-טסטרעדנוה
 0-) רעד ,רַאגנוא
 שירַאגנוא
 ןראגנוא
 (-כ רעד ,רעננוה

 !תוננו:60111 46}-

 ןצטמאהזנהמ /ק60016) חי

 ן1מק2זוּהת //086::808) 46}-

 11טתמאשהזצ ת.

 םתוגמקסת תי

 ןגוג67 ע. (טרעגנוהעג) ןרעגנוה

 הונמאצצ 461. קירעגנוה

 םואמז ת- (ן") סָאד ,געיעג :(() יד ,דנאי
 םוגת/סז ת- (ס-) רעד ,רענעי

 ַארוה
 (ןעד) רעד ,ןַאגַארוא

 ןגטזנע ?- ךיז (טגָאיעג) ןנָאי ;(טלַײאעג) ןלַײא

 ,שינעגָאנ :(--) יד ,שינעלַײא
 07) יד
 קיטעּפמיא ,טלַיאעג
 (רענעמ) רעד ,ןַאמ
 (טעװַאהעג) ןעווַאה

 (/*) סָאד-יד ,שינעװַאה
 ,ךירטש .,(ן-) רעד ,ךירטשדניב

 (די) סָאד ,עלעכַײרטש .(-) רעד
 ,קעובצ ,(-) רעד ,טירקָאּפיה
 ןסע-קַאואווצ|} (סעד) רעד

 (סד) יד ,עירעטּפיה
 שירעטפיה

 ןתוגזדיב1נ 7016ז1.

 ןגוגז1162116

 ןגווזעצ ח;

 תונזתנס80 661.

 !גוגפ22ג6) עג.

 015116 ע.

 םונ511ומ8 ת.

 הי סמ

 תצקסס116

 צ516:12

113:51611621 461. 

 עסקסט1 62

 סקס?ט1 041. לופגנונעפָאה

 עסןע;,5 זָאלגנונעּפָאה

 1109320ו1 חי (ן-) רעד .,טנָאזירָאה

 100:12011181 4641. לַאטנָאזירָאה

 תסתמ חי

 ןםסעעג816 4641 ש :ךעלקע

 ({ס עס) 2401:18660 ?. ןרעדיוש

 (ס-) יד ,ארומ ;(3 יד .קערש
 -בעלרעדיוש ,(ן-) רעד ,ליורג ;ןס- ,עריומ)
 (ן-) יד ,טייק
 (דרעפ) סָאד ,דרעפ
 (ע-) רעד ,ןיירכ
 (-) רעד ,לָאטיּפש
 (ן-) רעד ,טריוו

 (ס") יד ,ןיטריוו
 1051116 641. ךעלטנַײפ

 יד ,האנש ,(ן-) יד ,טפַאשטנַײּפ
 ןס- ,עניס} (תואנש)

 (רענרעה) רעד ,ןרָאה
 ךעלרעדיו -ַײלּקט ש

 ןסצעסז 21.

.2 20156 

110186-126000150 

 םתס5ע112! 2.

 1051 ע.

1051658 . 

40511111+ 2. 

 ןעס+ 6641. קיציה ;םייה

 ---40106260 חי (ּפעקציה) רעד ,ּפָאקציה

 0-) רעד ,לעטָאה 2016! הי
 ןגסוגצ א. ץדנוטש ,ןןע- ,ָאש} (ן'העש) יד ,העש

 (ןע- ,סד) יד

 ןסוגפס ח. יד ,בוטש ;(רעזַײה) סָאד ,זיוה

 (רעביטש)
 (טבעוושעג) ןבעווש תסצסזח ש.

 ױזַא יוװ ,יוו

 ןענַאװ זיב ;גנאל יוװ
 םסיצ תוגוצ 64/ע. פפיוו

 לּפיוו
 :ףאה :רעכא

 תסיצ; 66ע. 66 601.

 ןתסיצ !סח8 6410.

 ןהסיא גוו11611 464/2.

 סלאפנהעי ןחסווסצסע 6001.
 יש 5. ןעילוט :(ןעמונעגמורַא) ןעמענמורַא
 (טעילוטעג)
 ןתונזותת 00. ךעלשטנעמ

 - -גטזמהװ 16/תק ח. ((-) רעד ,שטנעמ

 ןגוגנו26 46/}. ךעלשטנעמ ,שינַאמוה

 ןתוותוגתמופנו 2. גנַאמו

 ז
 שיטסינַאמוה

 (=כ) יד ,טייהשטנעמ
 (טקירעדינרעד) ןקירעדינרעד
 ר" ,ענעד- ,ןדײשַאב
 טכַײפ
 (-) יד ,טײקטכַײפ

 ןהוגנוו1115/ 461.

 ןתונזותמנ1צ ת.

 1ג131111216 עי

 ןתונזמ)16 661.

 ןתוגתנ16) 66}.

 ןהוגתו1חווִצ ע.
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 ןטס/ ןק085658/06 קזסח- ריא ןגײ!ס;8מ ח- ָאטסיה) רעד ,רעקירָאטפיה

 ןגסזמ (רעד) סָאד ,ץכעטַײרק (רעקיר

 45: ח (ס-) יד ,עדַאטס :(סד) יד ,עדערעשט 1נו8100681 40 ךעלטכישעג ,שירַאטסיה
 1676 460- טָא ;רעהַא :;ָאד םגיוסיל ח- ,ץירָאטסיה ; (סד) יד ,עטכישעג

 2 קא 16 ש.'רַאהעג-ןענעגרַאה} (טעגרהעג) טע
 116:11846 ח.ןס- ,עשורעי} (תושורי) יד ,השורי בו ןפערט ; ן א לאלש 0

 1460 ח. (ן-) רעד ,דלעה א רעהַא

 ןג6ע016 4641. שיָארעה ,שידלעה בו (ן") רעד ,קַאטשניב

 146ת0106 חי (ס-) יד ,ןידלעה 140856 641. קירעזייה

 םס:ס:ינג ח ,םזיַארעה ,(ן-) יד ,םייקשידלעה ןגסט80081:4 ת- (ךד) סָאד ,עלעטערש

 (--) רעד 10486-6 (-ב ַא ,עשַאק

 ןגסעז1מ}} 20. (גנירעה) רעד ,גנירעה 14014 ח. (--) רעד ,טלַאהנַא

 1161 ןעתסזח- סריא 110164 ע. (ןטלַאהעג) ןטלַאה

 ---0164 עמסא ;(ןטלַאהעגקירוצ) ןטלַאהקירוצ
 ךיז (ןטלַאהעגנַײא) ןטלַאהנַײא
 --8014 סמ 10  ךיז (ןטלַאהעגנָא) ןטלַאהנָא

 ---ג016 סטז (ןטלַאהעגסיוא) ןטלַאהסיוא
 2016 חם. (רעכע 20 סָאד ,ךָאל

 ת01:483 ח. -ַנָאיו (םיבוט-םוי) רעד ,בוט-םוי

 ןםיוװיױטנָאי-וועט
 110118060 חי (--) סָאד ,דנַאלָאה

 ןטס1!סיז 641 טמסוּפ , קידייל ,ליוה

 110110ױ685 ז..טײקטסוּפ ;(ןד) יד ,טייקליוה

 (-- יד
 00110658 2. טייקילייה

 תסוצ 661. קילייה

 סוד 8זא ח. רעד ,ןשעדיוק ןרָאו שדוק ןורָא

 ןתסנו6 (ןעד) יד ,םייה

 0116 664ע. םייהא

 ןטסננ161655 4641. םלגַאװרַאפ ;זָאלמייה

 ןטסנווװצ (ס-) יד ,עשאק

 1100651 661. עלרע

 11006513 0. (=) יד ,טייקכעלרע

 םסתמסצ ת. (--) רעד ,קינַאה

 תסתסע-0846 ח+ (רע-) רעד ,ךעקעל-קינָאה

 םסמסצ ח- ,ץֵרע ;|דעװָאק} (--) רעד ,דובּכ

 טא ןח
 - גמ תסמסח 1 ןדעוװָאקעל דובכל

 הסתסז+ ע. (טרעעג) ןרע

 ן1006/וז עי (סעד) רעד ,ןַאגילוכ

 תסס{ חי (ס-) יד ,עטיּפָאק

 וספא ח. סָאד ,עלעקעה :(סעד) רעד ,קָאה
 (ס") רעד ,ןקַאה ,(ךעד)
 תססק חי 0-) יד ,ףייר

 סקס ח. (ךעד) יד ,ננונעפָאה

 1ג026 עץ. (טפָאהעג) ןּפָאה

 ךיז ;ןיילַא יז
 106511216 ע.ד קנעווק ;ךיז (טלקַאװעג) ןעלקאוו

 ךיז (טלקנעווקעג) א
 1651181104 -קנעווק :(ן7) י ד ,שינעלק

 2 ) יד עה

 1169861+ קזסח-

 ם6צ 1016ז1}. !ייה

 ןג:ססצק . (-) רעד ,ץירעקולש

 ןגססוצק ש. (טצרעקולשעג) ןצרעקולש
 1206 ?. ןגרָאברַאפ ;(ןטלַאהַאב) ןטלַאהַאב

 (ןגרָאברַאפ)
 2146 /זו/װוס! 4/:81) רו. (ז) יד לע

 גלשג 46}. ךיוה
 1806 664}. ס0זװק. רעכעה

 8180651 661. 50:267101. טסכעה

 תוממ 5ס001 חי לושלטימ ,(ס-) יד ,עיזַאנמיג

 (ד) יד
 תוהתיוצהצ ת. (ןע-) רעד .,ײםָאש

 תנו) - (ךע-) סָאד ,לנרעב
 2111 6601. קיגרעב

 וזה קזסח- םיא

 ךיז :ןיילַא םיא 101015614 קזסח-
 םומססצ 9. ןרעטש  ;(ןטלַאהעגּפָא) ןטלַאהּפָא

 (טרעטשעג)

 תנמס8מס6 ח.גנורעטש ;(ן-) רעד ,טלַאהּפַא

 (ןעד) יד
 1610105/ 061. ,טצץעל ; ;ה ;ע  טשרעטניה

 הק ;עק

 תומז ע. ןעקניוו ;(טַײדעגנָא) ןטַײדנָא

 (ןעקנואוועג)
 םומז ח. (ןע-) רעד ,קנואוו ; (ן-) רעד ,טַײדנָא
 :ת160-18ת4 עם. (--) סָאד ,דנַאלרעטניה

 216 ע. (ןעגנודעג) ןעגניד

 215 קזסח. םנַײז ;רז ;ענַײז ;ןַײז



 ןגסעי

 תפתז ע. (טכרָאהעג) ןכרָאה ;(טרעהעג) ןרעה

 (-כ) סָאד ,רעהעג

 ןעימשַאה-שוכ) העימשה-שוח

 תסתזנמפ /1006511401/00) (ן-) רעד ,רעהרַאּפ

 םסםז56 ח. ;ןס" ,עלָאגַא| (תולגע) יד ,הלגע
 (ס-) רעד ,ןגָאװ-ןטיוט

 110811 (רעצרעה) סָאד ,ץרַאה

 --862:14086 -- ;(ן-) רעד ,קיטיײװצרַאה

 (--) סָאד ,ןשעפענ סעמגַא) שפנ תמגע
 ---םס2עז-26241 ח.(ן-) סָאד ,שינעסַײרז- ןץירַאה

 ---0211-(811366 ח. (ן-) רעד ,רעלעפ-ץראה

 ---146271161/ 641. קיצרַאה

 0-) יד .טײקיבראש

 קידנסַײר-ץרַאה

 1168117 06}. ךעלצרעה ;קיצרַאה
 1062/ 2. (ד) יד ,ןייה ;(-כ) יד ,ט טייקסייה

 14681 ?.טציײהַאב) ןציײהַאב ;(טצייהעג) ןצייה

 68164 40) טציהעצ .;קיציה ,טצייהַאב

 הס8זומ2 /546056) ח.

---46221111655 1. 

---802:1:600108 461. 

 168008 חי (-=) יד .גנוצייהאב

 1164צ611 24. (ןע-) רעד ,למיה

 062+601/ 461. שילמיה

 106831/1658 (==) יד ,טייקרעווש

 תסהלצ 46}- רעווש
 11סע:6 /1608.) װ,שדוק ןושל ;שיאיירבעה

 ;|שעדיוק ןשָאל} רעד

 ןטירוויא) (--) תירבע
 14661 |ס} 8 8006) ח. ,רעצעלק) רעד ,ץַאלק

 ,(לפַאנק) רעד ,לפאנק :(ךעד) סָאד ,לצעלק
 (ן-) רעד ,סַאצּפָא
 תפושתו ח. ;(ן-) יד ,טייקכיוה ,(--) יד א

 (--) רעד ,סקואוו
 1161+ ח. |םישרָאי-שעריוי} (םישרוי) רעד עי
 1061ע695 2. (סעטשרוי) יד ,עטשרוי

 ןס- ,עטשעריוי}
 עוו ח- ,ןס- ,םענעהעג} (ס-) רעדסָאד ,םונהיג
 07) יד ,לעה
 2612 חי. (--) יד ,ףליה

 ר (ןפלָאהעג) ןפלעה
 026101658 8641. לַאהַאבמוא ,זַאלפליה

 רז ,ענעפ - ייוטפ-

 1860ז66 1608.}

 ןגסנגג ת. (ןעד) יד ,םיוז

 11600711886  ת- ((-) רעד ,ץירוטשטולב

 תסת ת. (רעניה) יד ,ןוה

 1601066 66/ע. ןענַאד ןופ ,רעבירעד

 תסחסס/סזומ 069. ןָא טציא ןופ .ןענַאד ןופ

 גײ /20641:661 001661 ס} 2 קזסח. ריא

 השז /641ז061 001661) קזסח. יז
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 תפפ |3:60 קסזאסמ 508. 0/ ןבָאה +. טָאה

 11255104 חי -דיסָאכ} (םידיסח) רעד ,דיסַז ה

 1466 116. ךיסחו ןםידיסכ

 11855160151 ןםזידיסַאכ| רעד ,םזידיסה

 1466 114. םזידיסח|

 ---112551016 תהעמנ (םיקידצ) רעד ,קידצ

 1566 116. קידצ} {םי- ,קידַאצִו
 (8150 5061164 רשווה 006 5)

 118516 ,טעּפמיא ;(--) יד ,שינעלַײא
 -ץגָאי ;(--) יד ,טײקיטסַאה ;(-- רעד

 (י-) יד ,שינ
 18516 ע. -עגוצ) ,(טלַײאעג) ןלַײא

 -רַאפ ,(טרעכיגרַאפ) ןרעכיגרַאפ ,(טלַײא

 (טרעלענשרַאפ) ןרעלענש
 עהפוע 006 קיטסַאה ,קיטץּפמיא ,קילַײא
 גאז = רעד ,שוילעּפַאק ;(טיה) רעד ,םוה

 (ס-) רעד ,רעדניליצ ,(1?)
 0210061 ת. (ךעד) סָאד ,לקעה

 ונ816 ש.טנַײּפ) ןבָאה טנַײּפ ; (טסַאהעג) ןסַאה
 (טַאהעג

 66:/88 ח.יד ,טּפַאשטנַײּפ ;(--) רעד ,סאה

 ןס" ,עניס} (תואנש) יד ,האנש :(ןד)

 1181:4682 /11026) ת. (--) יד ,הוקּתה

 /18:0611/ 401/גסזװ) ןַאװקיטַאה|

 ןהצס 2.2 4018. 24 (טַאהעג) ןבָאה

 תתצס (151 קסזפס0װ, 5/08-.) בָאה

 ןה8צ6 (206/ קסזאסחװ, 81װ8.) טסָאה

 תהצס (15/ 6: 3064 קסזפסז, ק}.) ןבָאה

 2266 (206 קסז80ח, ק}.) טַאה

 ןוהָצ 2. (--) סָאד ,ייה

 11828:6 ח. (ס?) יד ,עקיזיר

 082260005 66}- שילַאקיזיר

 11226!וו1 ע. (סינלזָאה) יד ,סונלזַאה

 116 קזסח- רע

 2686 ח- ;(ן-) רעד ,טּפיױה ;(ּפעק) רעד ,ּפָאק
 רעד ,ץיּפש ;(טַײל-טּפיוה) רעד ,ןַאמטּפױה

 ןםי- ,שָאר} רעד ,(םישאר) שאר ;(7)
 {ח. ס} 406 110056) -עלַאב) רעד ,סָאבעלַאב

 (םיטַאב

 68608006 (ן-) רעד ,קיטייווּפָאק

 6801:06 /?מ תסו:ֿפקםקשז} ,(ּפעק) רעד ,ּפָאק

 (ךע-) סָאד ,לּפעק
 11681 עי (טלייהעג) ןלייה

 6211 ח. (--) סָאד ,טנוזעג

 681|װצ 661. טנוזעג

 וע ײ+  (ס") רעד ןפיוה ,(ס-) יד ,ץפוק
 םסּהע 2. -עגנָא) ןפיוהנָא ,(ןטָאשעג) ןטיש

 (טפיוה



 086146:6015 ח+ (ךע-) סָאד ,לכיט-ןשַאט

 (ךעד) סָאד ,לכיטזָאנ

 ;((-) יד ,טפירשטנַאה
 -- רעד ,ןװַאסק| בהּכ

 טקישעג

 (ןעגנַאהעג זיא) ןעגנעה

 רעד ,ןילּת ,(ס-) רעד ,רעקנעה
 {םינָאילַאט-ןעילַאט} (םינילּת)

 ופקעפמ +- -עג) ןפערט :;(ןעשעג זיא) ןעשעג

 ןריסַאּפ ;ךיז (טכַאמעג) ןכַאמ ;(ןּפָארט

 (טריסַאּפ)
 -יסַאּפ ,ן-) סָאד ,שינעעשעג

 (עד) יד ,גנור

 (-) סָאד ,קילג

 ןגנ61ר111106 2.

.601 +11808 

 ןוגמא 2.

 וה םדהּהת עי

 וגקקסתנתאק ת.

 ןוהקק'גס55 חי

 טבקקִצ 661. עלק יִלָנ

 תההזיטסת ת. (ס-) רעד ,ןֿפַאה

 142:זסז 2. -סיוא :ץוש ןבעג :ןצישַאב

 טרָאנױאוװ ַא ןבעג ;ןטלַא הַאב

 ןג3:60 441. רעווש ;טראה

 14816117 /01ח0081) 6649. ,םַאק ; ןטַאמיק} טעמּכ

 םיוק

 ןג80ו6216 0. (--) סָאד ,גרַאװנזַײא

 186 (ז-) רעד אה

 ןוהתזמ ת. (סד) רעד ,ןדָאש

 ןובג ש. (טקידעשעג) ןקידעש :(טַאשעג) ןו טאש

 ןגגנינונ1 1 46/}. ךעלדעש

 ןו8ניעמ1655 6641. ךעלדעשמוא

 ןגניתוסוו1סוג5 6641. שינָאמרַאה

 ן8תנסת126 ש. (טריזינָאמרַאה) ןריזינָאמרַאה

 (טרינָאמרַאה) ןרינַאמרַאה
 (סד) יד ,ץינַאמרַאה

 (--) סָאד ,ןַאּפשעג
 (טנַאּפשעג) ןענַאּפש
 !12ניוס55 1181:6 0. (ס-) רעד ,רעמיר

 (סעד) יד ,ףרַאה ,(ס-) יד ,עפרַאה

 גנערטש ;ברַאה

 ;(0) סָאד ,שינעטערעג
 (==) סעה

 ןההזנמסתוצ ח

 !ג811658 ח.

 ן18111655 2.

 ונבזק ת.

 118151ו 661.

 ,םינש 2ע4651
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 נג 0167. אה

 ןגג121 עבט ;(ן7) יד ,טייהניואוועג

 (--) יד ,ןעוועטן

 1211 ם. (--) רעד ,לנָאה

 211 2. (טלגָאהעג) ןעלגָאה

 (רָאה) יד ,רָאה םהוח תם.
 ןג2תקומ . (ןעד) יד ,לדָאנרַאה

 הויל 661. קירָאה

 ןג-|12 /101:87:16ז) ?חזסז}. ַאכ-ַאכ

 114:10:4 ,ערױטפַאה} (תורוטפה) יד ,הרוטפוה

 1566 316. הרוטפהָו ןסד

 11288244 2  ןס" ,ץדָאגַאה| (תודגה) הדנה

 11 5 ןס- ,עפָאקַאה} (תופקה) יד ,הפקה

 1866 114. הפקהו

 1121 2. ((-) יד ,טפלעה

 1121/ 601. בלַאה
 1111 ((-) רעד ,לַאז
 1ג211623 2. (-) רעד ,רָאדירָאק

 021161ן2/ג! 70767}. ןָאױלעלַאה} היוללה

 1866 114. היוללה|

 11211 ?016ז}- !טלַאה

 1481 2. (טלעטשעגּפָא) ןלעטשּפָא

 ןטגזה ע- (ס-) יד ,עקניש

 112זװ2ת ןןָאמָאה} (ס-) רעד ,ןמה

 1866 110. ןמהו

 (ס-) רעד ,רעמַאה ןגגזונמסע ת.
 ןתגדזוונג6ע 2. (טרעמַאהעג) ןרעמַאה

 0200 חי (טנעה) יד ,טנַאה

 46 |0} 4 61064/:| הי (ס-) רעד ,רעזַײוװ

 םגם4 2. ןבעג ,(טגנַאלרעד) ןעגנַאלרעד

 (ןבעגעג)
 - -םהת וח (בעגעגנַײרַא) ןבעגנַײרַא
 --םגמו ס8+  ;(ןבעגעגסױרַא) ןבעגסױרַא
 (טקנעשעג) ןעקנעש
 ,(טגנַאלרעד) ןעגנַאלרעד

 (ןבעגעגרעביא) ןבעגרעביא

 ---ג200 046

 גת1?1 ת. (סה) יד ,עינעמשז

 1181016 עם. (ךע-) סָאד ,לטנעה

 ן084116 2. (טלדנַאהַאב) ןעלדנַאהַאב



 טני4ץ151ג םצטפצ

 טדם/ג5 0641. ךעליורג 8006 0. (טּפַאטעג) ןּפַאט
 םצ2/116858 21. (--) יד ,טייקיורג םזסוגמ4 ח- (ס") רעד ,ןדָאב ,(ן-) רעד ,טנורג

 826 0. (טעשַאּפעג) ןעשַאּפ םזסטק ת. (סד) יד ,ץעפורג

 םטס456 2. (טרימשעג) ןרימש םצסטק 2 (טריּפורג) ןריּפורג

 6256: ח-) סָאד ,ץכערימש 806 (ךעד) סָאד ,לדלעוו

 1681 0641. סיורג םעסוצ 2. (ןסקָאװעג ןיב) ןסקַאװ
 םעס21 8ע826181ס+ ח.(סד) רעד ,עדייז-רעטלע םצסא11ג (--) רעד ,סקואוו

 8161 עגמסתגסוװסז ע.'סד) יד ,עבָאב- רעטלע 8:3086 ח- ,עדווירק ;(ןע-) רעד ,לביארַאפ

 ע162111698 704 (--) יד ,טייקסיורג (06) יח

 (296666 (--) סָאד ,דנַאלנכירג ןעזוגגגג1016 0. (טעשטרובעג) ןעשטרוב
 6,668 0. (06) לעה היתה 804:64 ח- ,(ס-) רעד ,רעטכעוו ;(ןד) יד ,ךַאװ

 6668 6641. 6: ח. |1)10081:686 שיכידג (םירמוש) רעד ,רמוש :;(סד-) רעד ,רעטיה

 8154 ח. ,טייקענדעשז :(--) יד ,טייקיריג ןםירמָאש-רעמיוש|

 (-) יד 88:6 ש. ,(ןטיהעגּפָא) ןטיהּפָא ,(טיהעג) ןטיה
 יי יי ענדעשז ,קיריג (טכַאוװעג) ןכַאוװ
 םזססו 661. ןירג 8ט655 ע.ןפערט ,ךיז (ןסױטשעגנָא) ןסױטשנָא

 םזססת (טנירגעג) ןענירג (ןפָארטעג)
 שט65/ + רעד ,הרוא ,(טסעג) רעד ,טסַאג
 ןםיכרָא-ךעריוא} (םיחרוא)
 801406 חי (ס-) רעד ,רעזַײװנעװו

 8016 ח. (--) יד ,טייקידלוש ;(ן-) יד ; 2

 םטג}וצ 601. קידלוש

 םט!ק 2 = רעד ,קולש

 םטנונ /0} 1006 101004/:) ח. (ס-) יד וי

 שטנג ח- (ס-) יד ,עמוג ;(--) סָאד ,ץיכעּפע
 םשטנו (6/1610/08-) ח. (ס-) יד א

 םטת 0-) יד ,םקיב
 םטזמגקסוו0סע/ 4 (סד) רעד ,העוולוּפ
 8110 (ן- ( רעד ,קָאטשניר

 8ט/ ח- רעד ,ןרעכָאב| רוחב ;(ןעד) רעד ,גנוי
 0-) רעד ,טאי ;(םיל

 0-) רעד .לַאזטרַאּפס
 םעעפצ חי -יוניצ ,(רענַײגיצ) רעד ,רענַײניצ

 (סד) יד ,עקרענייגיצ ,(סד) יד ,ןירענ
 טצעפצ 1186 8641. שירענַײגיצ

 םצ1וונוג51וננוװ 27.

 81661 9. (טסירגַאב) ןסירגַאב ;(טסירגעג) ןסירג

 8עס608 ,גנוסירגַאב ;(ן-) רעד ,םורג

 (ןעד) יד

 עט4 סָאד ,ןשעפענ סעמגַאו שפנ תמנגנ

 ,ןרַאַאצ) רעצ ;(--) רעד .,רעיורט :(

 (-) יד ,שינעקנערק :(--) רעד

 8131464 /876010) ש. (ןלָאמעג) ןלָאמ

 םצ1310 /5/:םזקסז+ } ;(טפרַאשעג) ןפראש

 םז1מו1 /6?םזחסז05, 616.) (ןפילשעג) ןפיילש

 1616 /ץסז 60/066. (ךע-) סָאד ,לכלימ
|.610 

 811006/ /קסזפסח; 00 (סד-) רעד ,רעפיילש

 םז1ז6/צ 51

 ;(רעד) רעד ,ןיײיטשפרַאש ע101051026 2.

 (רעד) רעד ,ןייטשפייילש
 םעסהזו 7. ( ( רעד ,ןץיכערק

 םזסהמ 12. (טצכערקעג) ןצכע ק

 8ע0815 ח. 2. (---) יד ,ץירג ,(סד) יד ,עשַאק



 םס הבל םעָצ
 4,554: יי...

 םסצסעמסע (סד) רעד .,רָאנרעוװָאג

 םסצסעמס+ |זמ 150ז/:ן-) רעד ,רָאטַאנרעבוג

 הוט

 םסיצוו (רע-) סָאד ,דיילק

 820 2. (טּפַאכעג) ןּפַאכ

 ש:866 חי (ןי) יד ,דָאנג ;(ס-) יד ,עיצַארג
 טצ20108 664}. קידענג ;זעיצַארג

 8:206 יד ,הנרדמ ;(ן-) רעד ,דַארג

 ןס- ,עגײרדַאמ} (תוגרדמ)
 818001216 24 (טריאודַארג) ןריאודַארג

 8:2021101 /. (ןע-) יד ,גנוריאודַארג

 טצ1ג סָאד ,לדנרעק ,(רעד) רעד ,ןרעק
 ןס- ,עואווט} (תואובּת) יד ,האובּת ;(ךעד)

 םזיםנמנווהע 20. (סעד) יד ,קוטאמאונ

 םזזוונוג211621 461. ,שילַאקיטַאמַארג

 שיטַאמַארג

 םצהמהזיע 20. (ס-) רעד ,רעלכַײּפש

 8:80000110 חי (ךעד) סָאד ,לקינייא

 (דע) סָאד ,לקינייא
 (ס-) רעד ,עדייז

 (ס") יד .עבָאב

 טנ24002081016ת

 םז2012/06ז ח.

 םצי41101110116ת ח-

 2:8060500 חי (ךעד) סָאד ,לקינייא

 טזגו} ןבעגוצ :(טקנעשעג) ןעקנעש

 (ןבעגעגוצ)
 טעגס 0. (ן-) יד ,ברטנַײװ

 טצֿפק שי ןעמענרַאפ ,(ןעמונַאב) ןעמענַאב

 ןּפַאכוצ : (ןפירגַאב) ןפַײרגַאב ; (ןעמונרַאפ)

 (טּפַאכעגוצ)
 2895 0. (ן-) סָאד ,זָארג

 שזגוט ++ ; (טצַארקעג) ןצַארק : (ןבירעג) ןבַײר
 (טצלירגעג) ןצלירג
 81:2161031 6461. רַאבקנַאד

 8101 11:160811) ח. (סד) סָאד ,ןזַײאביר

 812118081100 תי (ןע-) יד ,גנוקידירפַאב

 8181117 24 (טקידירפַאב) ןקידירּפַאב

 8:8115 640. ןםעניכעב| םניהב ,טסיזמוא

 818111406 חי (--) יד ,טײקרַאבקנַאד

 םזגצ6ס {םירָאװק-רעווייקו (םירבק) רעד ,רבק

 (רעבירג) סָאד ,בורג
 8ז2תע6 01886ש ת. -בַאק} (םינרבק) רעד ,ןרבק

 (--) רעד ,רעבץערגַאב .,ןםינָארבַאק ,ןער

 םז8צסץ84 ח. רעד ,ןםעליוא סייב} םלוע תיב

 (סד) רעד ,ןןימלַא סייב} ןימלע תיב ,(סד)
 8ז2611216 2. (ןגיוצעגוצ) ןעיצוצ

 ם81ז871121100 חי -וצ ,(--) יד ,עיצאטיווארג

 (--) יד ,גנואיצ

 םזהצ 661. יורנ

 80 8687 .-קעװַא) ןרָאפקעװַא ;ןײגקעװַא

 (ןרָאפעגקעװַא ;ןעגנַאגעג

 80 ם268 -מוא ;(ןעגנַאגעגקירוצ) ןייגקירוצ
 ךיז (טרעקעגמוא) ןרעק

 םס/שצ טססו,1זם/0) רעד ,ףיש ַא| טימ ןרָאפ

 (ןרָאפעג ןיב) ןזַאב

 שס סאמ ןיב) ןײגרעטנורַא ,ןײגּפָארַא
 (ןעגנַאגעגרעטנורַא ,ןעגנַאגעגּפָארַא

 80 ותם (ןעגנַאגעגנַײרַא ןיב) ןײגנַײרַא

 םס 0 ןיא (ןעגנַאגעגנַײרַא) ןײגנַײרַא

 ם0 תסג6 ןטמערטוצ ;(ןעגנַאגעגוצ) ןייגוצ
 (ןטָארטעגוצ ןי 0

 80 08 -ּפָא) ןרָאפּפָא ;(ןעגנַאגעגּפָא) ןייגּפ

 (ןטָארטעגּפָא) ןטערטּפָא א

 םפ סו (ןעגנַאגעגנָא) ןייגנָא
 םס סמ /םח 62צ6שז5/0ח} ןיב) ןרָאפסױרַא

 (ןרָאפעגסױדַא

 8םס סט/ -סױרַא ןיב) ןיינס יוא ,ןײגסױרַא

 בארג ,ןעגנַאגעג
 80 0966 יירַא ןיב) ןייגרע )ביא ,ןייגר עבירַא

 (ןעגנַאגעגרעביא ,ןעגנַאגעגרעב

 םס ןםצסטשג -כרוד) ןכַאמכרוד ; ןייגכרוד

 (טכַאמעגכרוד ;ןעגנַאגעג
 80 טמ4סז (ןעגנַאגעגרעטנוא זיא) ןייגרעטנוא

 80 טע? -נַאגעגפױרַא) ןיינפיוא ;ןײגפױרַא
 (ןעגנַאגעגפיוא ;ןעג
 80 טק {ס זיב (ןעגנַאגרעד ןיב) ןייגרעד
 8021 חי (ן-) רעד ,ליצ

 8021 חי 7 יד .ניצ

 8085 רז ,ענעגז ,ןניצ

 802161 . (ס-) רעד ,רעכעב

 0206 תם. (רעטעג) רעד ,טָאג
 8014 תי (--) סָאד ,דלָאג

 80146ת 06}- הנלעכעל .הלאנ

 80165ז011ג ח. ((-) רעד ,דימשדלָאג

 8000 4641. טוג

 8000 חי (--) סָאד ,םטוג

 8004 עא טכַאנ ץטוג ַא ,גָאט ןטוג

 80061-101-20012108 ת. ,(ן-) רעד ,שינגיוט

 0-) רעד ,םטכינגיוט
 0056 (זדנעג) יד ,זדנַאג

 (סערגַא) רעד ,סערנַא

 קיטכַארּפ ,קיטכערּפ

 80056ע0ץע7

 80:860ט5 041.

 8055 2. (טדערַאב) ןדערַאב

 8055: - (ן-) יד ,ןסעליכער} תוליכר

 םסצסעמ 4 (טריגער) ןריגע

 ם80+6ע1111604{ ח. (נעד) יד ,גנוריגע



 םס4 8108 םס 28וזהִצ
 יי טסטסטסטסססטסטסטסטסטסטגטגטגטטגטגטגטגגגג.......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,י

 או = (ןע-) רעד ,לטרַאג
 ר (ךעד) סָאד-יד ,לדיימ
 א (ןבעגעג) ןבעג

 םולס 181/15, 6/05) . (טקנעשעג) ןעקנע
 8120 0601. ר- ,ענעד- ,ןדירּפוצ

 8120// 6640. ןדירפוצ ;ןרעג

 שןג066 ח. (--) רעד ,קוק ;() רעד ,קילב
 8121166 2. (טקילבעג) ןקילב

 81255/ 441. רס פה ,ןרעזעלג יי (רעזעלג) סָאד ,זָאלג
 812216/ 24 (ס-) רעד .,רֶנ עזעלג

 811ועסע 2. ןעלקניפ :(טצנַאלגעג) ןצנַאלג

 (טנַײשעג) ןענַײש ;(טלקניפעג

 81046ח. (--) יד ,ןַײש ;(--) רעד ,ץנַאלג

 8111160108 041. קיצנַאלג

 שוסעס =+ רעד ,לנוק ;(ן-) רעד ,םוּבָאלג

 (ן-) רעד ,ךעלַײק :(ןעד
 ם1סעט}2/ 641. קידכעלַײק

 8ןססצגע 400). ,לקנוט ,רעטצניפ ;ענרומכ

 קירעױרט ;בירט ;רז ,עלעק-

 810910ט5 00). לופמור ;ךײררַאלג :ךעלרעה
 םוסזל ח. יד ,ץירָאלג ; (ן-) יד ,טייקכעלרעה
 (=- רעד ,םור ;(ב
 8106 חי (סד) יד ,עקשטנעז

 8וסײ +. -עג) ןעקסַאילב ;(טנַײשעג) ןענַײש

 -עג) ןצנַאלג ;(טילגעג) ןעילג ;(טעקסַאילב
 (טצנַאלג

 8106 ח. ;(--) רעד ,ץנַאלג ;(--) יד ,ןַײש
 (-- רעד ,קסַאילב
 עןטווסג ח. ,ןירעסערפ ,(ס-) רעד ,רעסערפ

 (סק) יח
 םוטס ש- (טבעלקעג) ןבעלק ,(טּפעלקעג) ןּפעלּק
 816 חי (ד) סָאד ,ץכעּפעלּק

 2514 /16608) ט. יד טימ} (טצירקעג) ןצירק

 |ןייצ

 םווג50ומ8 ((-) יד ,שינעצירק

 ר () רעד ,קומ
 םמגוצ 2. (טגָאנעג) ןגָאנ

 טא (ןעגנַאגעג ןיב) ןייג
 םס 11ז4ע61/) עי (ןרָאפעג ןיב) ןרָאּפ

 80 הטסט! -ץגֹמורַא ןיב) ןייגמוא ,ןײגמורַא

 (ןעגנַאגעגמוא ,ןעגנַאג
 םס 241סע (ןעגנַאגעגכָאנ ןיב) ןײגכָאנ

 שס 0684 (ןעגנַאגעגסיורָאפ ןיב) ןייגסיורָאפ
 םס 1008 (ןעגנַאגעגטימ ןיב) ןייגטימ

 םס ת5וציירַאפ ;(טעשזדנָאלבעג) ןעשזדנַאלב
 (ןרָאװעג-) ןרעוװ ןלַאפ

 851 810ת8 ש.;(ןעמוקעגסיוא ןיב) ןעמוקסיוא
 (ןעמוקעגכרוד) ןעמוקכרוד
 קסו םאֹּבַל ט  ;(ןעגנַאגעגקעװַא) ןײגקעװַא
 (ןפָאלטנַא) ןפיולטנַא

 שס} 808 ?+ (ןעמוקעגקירוצ) ןעמוקק ירוצ
 861 4סײמ 2. ,(ןעמוקעגּפָארַא) ןעמוקּפָארַא

 -ּפָארַא ,(ןעמוקעגרעטנורַא) ןעמוקרעשנורא
 יי ןכירק
 861 סט1 עץ. :(ןעמוקעגסױרַא) ן ןעמ קסיורַא

 (ןגָארקעגסױרַא) ן ר
 861 סט1! 7016ז1. !םיורא

 860 סצסח 9. (ןעמוקעגרעביא) ןעמוקרעביא
 (-- רעד ,םוקנעמַאזוצ
 (-- רעד ,םוקפיונוצ
 861 ו086וװסז ש. -עגנעמַאזוצ) ןעמוקנעמַאזוצ

 ךיז (ןעמוק
 866 טע ?+ (ןענַאטשעגפיוא ןיב) ןייטשפיוא
 801 404021060 -ַאב (ןרָאװעג ןיב) ןרעוו
 ךיז (טנעקַאב) ןענעקַאב ;טנַאק
 460/ 40 קגנינא (ןרָאװעג) ןרעוו

 ,ךיז (טנייוועגנַײא) ןענייוועגנַײא ;טנייװ
 -יואוועגנייא ,ךיז (טנייוועגוצ) ןענייוועגוצ

 -וצ ,טניואוועגנייא) ךיז ןעניואוועגוצ ,ןע
 (טניואוועג

 861 ם:טמא .;ןרעקיש} רוּכיש (ןרָאװעג) ןרעוו
 ךיז (טרוּכישעגנָא) ןרוּכישנָא
 86: ס460156 ;טגערעגפיוא (ןרָאװעג) ןרעוו

 ךיז (טגערעגפיוא) ןגערפיוא
 856 1050 ;טעשזדנָאלברַאפ (ןרָאװעג) ןרעוו

 (טעשזדנָאלבעג) ןעשזדנָאלב
 861 1021:166 הנותח) ןבָאה ןענעסַאכ| הנותה

 (טַאהעג

 ; (ןלַאפעגנַײא) ןלַאפנייא

 ןןלַאפעגנייא זיא ...ריד ,ריִמָו
 861 0566 וס ,טניואוועגוצ (ןרָאװעג ןיב) ןהעוו

 טניואוועגנַײא
 8146110 תי (סד) יד ,ָאטעג

 8081 ת רעד ,הור :(רע-) רעד ,טּסַײנ
 ןסעכור-ךעור} (תוחור)
 8181 חי (ן-) רעד ,טנַאגיג ,(ן-) רעד ,זיר
 8111 ח- (תונּתמ) יד ,הנּתמ ,(ן-) סָאד ,קנַאשעג

 (ן-) רעד ,טנעזערּפ ;|ס- ,ענָאטַאמ|

 861-1086106ש 2

 םסו ת 1101100

 811166 041. טריטנעלַאט ,טבַאגַאב
 ם1880116 4601. קיזיר ,שיטנַאניג

 םוושסת חי ,רעבמיא 8 רעד ,רעבגניא

 (-) רעד
 ם1:806 חי (ן-) רעד ,ףַארישז



 8868: ?. -נץמַאזוצ ;(טלמַאזעג) ןעלמַאז

 ןעלמַאזרַאפ ;(ןעמונעגנעמַאזוצ) ןעמענ
 ךיז (טלמַאזרַאפ)

 (ןעד) יד ,גנולמַאזרַאפ

 (סעד) רעד ,זַאג ,(סד) יד ,ץזַאג

 קיטסול ,ךעליירפ

 ; = יד ,טייקכעליירפ
 ןס- ,עכמיס} (תוחמש) יד ,ההמש

 6606תמ2 2. (ם") רעד-סָאד ,םונהיג

 ןםענעהעג|

 (תורמג) יד ,ארמג
 ןסערָאמעג-ערָאמעג}

 ((-) רעד ,רַאדנַאשז
 (םינימ) רעד ,ןימ
 0-) רעד ,לַארענעג

 8211161118 ת.

.2 224026 

.0601 887 

 88/60 88160/ חי

 0124 /קחז} ס} 6

 0171:6'7) ת.

 טסת0 216 2.

 860606/ /םזםזתו.) ח.

 8ס006:21

 8ס16921 6641. ןײמעגלַא

 םסוגס8113 400. ללכב ,ןײמעגלַא ןיא
 ןלַאלכיב}
 8606:2ו10װ ח.ןסעריױד- רָאד} (תורוד) רעד ,רוד

 טיישט (-כ יד ,טייקיבעגַײרפ
 קיבעגַײרפ

 (ןעד) רעד ,ינעשז ,(סד) רעד ,עינעג
 800110ז02ת עי ((-) רעד ,רעה

 םס1106 6641. טכע

6015 

 םסתוטפ 20

 םסוו10160658 20. (==) יד ,טייקטכע

 (ן") רעד .ףַארגָאעג
 שיפַארגָאעג
 (=כ יד ,ץיפַארגָאעג
 שיגָאלָאעג
 (-כ יד ,עיגָאלָאעג
 שירטעמָאעג
 (-) יד ,עירטקעמָאעג
 (7) רעד ,שטַײד
 שטייד

 שישטַײד ,שטַײד
 (סד) סָאד ,דנַאלשטַײד
 (-) רעד ,טסעשז
 (ןגָארקעג) ןגירק
 (רָאװעג זיא) ןרעוו

 8008ע9800סע עי

 םס08ע2111621 6641.

 םססםעהעהצ עי

.6601 8601081621 

86010893 

.661 46016111621 

 8001061עִצ 70.

 (26עינ211 22.

 (סע1װ2ת /1608.) ח.

.061 6102 

 (סענוהתצ 4

8056 2. 

 861 |ז666106} 0.

 01 |10660ז06) ע.

55 

 טא (ןענואוועג) ןעניוועג
 82ות /1061401) +.-ןקוצ ,(ןעמונעגוצ) ןעמענוצ

 (ןעמוקעגוצ | . . .םיא ,ריד ,רימ} זיא'ס) ןעמ
 יא יי
 תם /|

 אבות = רעד ,הוויר :(ן-) סָאד ,םניוועג
 ןםיכָאװער-ךעווער} (םיחוור)

 8816 חי (--) רעד ,גנַאג
 8 יי 0-) רעה ,טניזומערוטש
 8211 2. (=כ יד טאב

 821|ס9/ (סק) יה ,עירעלאג

 ןס- ,עילט} (תוילּת) יד ,הילּת
 88105068 /ח400615) חי ק!.(ן-) רעד ,שַאלַאק

 ;(טלעטשעגנַײא) ןלעטשנַײא
 (טליּפשעג) ןליּפש
 ט8:ג016+ חי ךעליּפש ;(ן-) רעד ,טנַאקיזיר

 (ס-) רעד

 88110ו55 .

84111816 2. 

 םהזו6ס 0. (ד) יד ,ליּפש

 ה8נמ6 4641. טסיירד :טיירנ

 821069 0. (סד) רעד ,רענַאג

 884מ8 ח- (תורבח) יד ,הרבח ;(סד) יד ,עדנַאב

 (סד) יד ,ערטסַאילַאכ ,ןס- ,ערוועכו

 8808566: ח+ ,רךעטסננעג ,(ן-) רעד ,טידנַאב

 (ס-) רעד
 680מ ח.ןםיניואעג-ןעָאג} (םינואג) רעד ,ןואג

 1866 314. ןואג}

 82:286 0. (סעד) רעד ,שזַארַאג

 88:02486 ח- (---) רעד ,לַאּפּפָא ,(ן-) סָאד ,טסימ

 28:460 ח. (סנטרָאג ,רענטרעג) רעד ,ןטרָאנ

 (סד) רעד ,רענטרעג

 (ס-) רעד ,ןדע-ןג

 ןןדיינַאגו

1666 1. 

82:060 01 1046 0. 

 טו (טקנעוושעג) ןעקנעווש
 287116 ח. (-? רעד ,לבָאנק

 8815 =. (רעמעדיוב ,ס-) רעד ,םעדיוב
 אז (ךעד) סָאד ,לדנעבנקָאז
 טי (-) רעד ,זַאג

 (--) רעד ,ןילָאזַאג .0 24501106

 8350  "עג) ןעמעטָא ,טכַײקעג) ןכַײק
 רעווש (טמעטָא

 (-) סָאד ,רעיוט 2246 ח.



 {וגווננ'6 1116

 {06:21 ח. ןס" ,עייוװעל| (תויוול) יד ,היוול

 א (ס") רעד ,רעטופ
 ?גנ1ס0ו 1 71. (ד) רעד ,ביולדוא

 {וגג158 2. -םיוא ;(טרילבעמ) ןרילבעמ

 (טגרָאזַאב) ןגרָאזַאב ;(טַאטשעגסיױא) ןטַאטש
 {וג:מ15160 667. ;טַאטשעגסױא ;טרילבעמ
 (--) סָאד ,לבעמ
 1וג11161 2. ,רענשזריק ,(ס-) רעד ,רעירָאפ

 {וגנימו{וטציס 21.

 (ס-) רעד
 {וג{ונת6 2 (==) יד ,טפנוקוצ

 {ו1{טז6 661. קיטפניקוצ ,קיטפנוקוצ

 {וגווגז6 1116 (-) יד ,טַײצ עקידנעמוק

131811 

 {ט18 ?. ןריפסיוא ,(טליפעגסיוא) ןליפסיוא

 (טריפעגסיוא)

 {ט1| 661. לופ

 {ט110655 (--) יד ,טייקלופ
 {וגנמ1216 2. ךיז (טעקרָאּפעג) ןעקרַאּפ

 {גמ ח- (ןעד) יד ,יירעפיטש ;(ן-) רעד ,סַאּפש

 {טתזגצ 661. קיסַאּפש ,שימָאק

 ?תסזוסמ (סד) יד ,עיצקנופ

 ?טתמסולסמנ ע. (טרינָאיצקנופ) ןרינַאיצקנופ

 {וגמ6) 2. (ן-) רעד ,דנָאפ

 (רגממ02וסמ!21 661. לַאטנעמַאדנופ



401:1161 
 1161 האי אי א א

 {עס260 64}. ר" ,ענער- ,ןריורפעג

 {עס181ג1 --) יד ,טכַארפ

 1ע650 641. שירפ

 1168110685 ח. (-כ) יד ,טייקשירפ

 41101100 . (ךעד) יד ,גנובַײר

 1:1047 ת. (ס-) רעד ,קיטייײרפ -גָאטַײרפ

 1416064 ח. ,ןידנַירפ ,(טנַײרפ) רעד ,טנַײרפ

 (סד) יד ,ענידניַײרפ

 11161101111655 . (--) יד ,טייקכעלטנַײרּפ

 1:160017 661. ךעלטנַײרּפ

 1:162605װ1ק2 2. (ן-) יד ,טפַאשטנַײרּפ

 108 ח- יד ,קערש ;:(סד) יד ,ןעריומ} ארומ
 {םידָאכּפ-דעכַאּפ} (םידחּפ) רעד ,דחּפ ;(ןד)

 !פושגופח +. ןקערשרעד :(ןקָארשעג) ןקערש
 (ןקָארשרעד)

 114811161160 0641. ר" ,ענעק- ,ןקָארשרעד

 (ז18תו/ט1 464}. ,ןקידעריומ} קידארומ

 רעלקערש
 1:0804 60) ןריורפעג ,קיטסַארפ ;טלַאק

 111086 2. (0-) יד ,זדנַארפ

 (טומשס /סוו ןעזסז א/16101} (תוציצ) יד ,הציצ

 |ס- ,עציצ)

 111701005 406}. קיניזטכַײל

 10004 ת. (ס-) רעד ,קַארפ

 108. חי רעד ,שָארפ ,(סד) יד ,ץבַאשז

 (שערפ)

 1ש01106 24 (טפיטשעג) ןפיטש

 11011650116 64/}- שירעפיטש

 {עסנוג קזסק- ךפנ :םה :ןוכ

 {עסת! ת. (ן-) רעד ,טנָארפ

 {ע051 חי (טסערפ) רעד ,טסָארפ

 {זץסֿפוצ 641. קיטסָארפ

 1823 401. קידוװערָאּפש

 1+821זו} 0. (-=-) יד ,טײקידװערָאּפש

 {זוג11 ח. (תוריּפ) יד ,ירּפ ,(ן-) יד ,טכורפ

 |ס- ,ערייּפן

 {זט1ו/ט! 6601. רַאבטכורפ

 {ז11111110655 (== יד ,טייקרַאבטכוחפ

 {14111655 64}- זָאלטכורפ

 1ש0517216 2. ןרירטסורפ ,ןכַאמ טשינוצ

 {ז051/2110מ עץ. סָאד ;ןעגנילעג םי נ סָאד

 ץעיצַארטסורּפ ,(גנונעפָאה יד) ןרילרַאפ

 (זצ ש. (טלגערּפעג) ןעלגערּפ

 {וג61 חי (ןעד) יד ,גנוציײהַאב

 ?סצטסזוג / /זםסז:סװ} ח.(ךע-) סָאד ,לטסקיצרעפ

 {ס1161װ 441. ר- ,ע- ,טסקיצרעפ

 1011658 (ןעד) יד ,גנוטסעפ

 {סצגמ= ח. (תולזמ) סָאד ,לזמ ,(ן-) סָאד ,קילג
 (ס-) סָאד ,ןגעמרַאפ ;ןסעלָאזַאמ-לזַאמָו
 ?סזוצ 601. קיצרע

 1ס0ע:2141 641ע. םיױרָאפ ;רעטַײוו

 {ס060 12. (טעדנירגעג) ןדנירג

 {סטמס2סװ ח. -נוַּפ ,ן-) רעד ,טנעמַאדנופ

 (סד) יד ,עיצַאד
 {סוגמ06ז 2 (ס-) רעד ,רעדנירג

 {סטמ121ו ת. (ןע-) רעד ,ןַאטנָאפ

 {סטע תעזח. 4641 ריפ

 {סוג916611 גגוגז. ןצרעפ

 1011661110 /}76061100) סָאז ,לטנצרעפ

 (דעד)
 100:1662/0 0601. עז 7

 {סט:111 461. - ע .טרע

 {סיא1 ח- ןסעפיוא-ףָא) (תופוע) 00 5:
 10 ח. ((-) רעד ,סקופ

 {+86100ת חי (סד) יד ,ץיצקַארפ

 (ן-) יד ,לָאצכורב 1ע18011011 /64711/.)

 {זגקצמסת! . (ן-) רעד ,טנעמנַארפ

 1:281װסתמ1!גזע 6641. שירַאטנעמנַארּפ

 1688ץ40/ 641. קיטפוד ;קידעקעמש

 {ז8זמ6 (ןע-) יד ,םאר

 {:גזוס-טע ח. -לבליב} (םילובלב) רעד ,לובלב

 ןםילובליב
 1:41166 0. ךַײרקנַאהּפ

 (ז2ת/ 6601. קיצרַאהנפַא

 {חג4 ח. ,יירעלדניווש ;(ןעד) רעד ,לדניווש

 (ס-) רעד ,רעלדניווש ;(ןעד) י
 1624 ת. (ן-) סָאד סטאפ

 26 (ךעד) סָאד ,עלעקנערּפש-רעמוז

 1966 4641. ַײרּפ

 {166640נ ת (ן-) יד ,טַײהַײרּפ

 1:6060 /1608.} שיזיוצנַארפ
 1166 6641. שיזיוצנַארּפ

 ץיזסתסתזוגתג 71. (ד) רעד ,זױצנַארּפ

 ץזסתסהיוסזמגוװ ת- (סד) יד ,ןיזױצנַארּפ

 1160461 641. טפָא

 עסט ס- ןכוזַאב ;(טרעקרַאפ) ןרעקרַאפ
 (טכוזַאב)

 לָאמ טּפָא ,טפָא
 110610120460ע -יירפ) רעד ,רעקנעדַײרּפ

 (רעקנעד

 1ז66246 0. (ןריורפעג) ןרירּפ

1:60621!3 6460. 



 41112ז10118 201
 יי... נענש, עי יע ,,,י יע ==

 ?סס1 ח-,ןשעּפיט| שּפיט ;(םינָארַאנ) רעד ,רַאנ

 :(ס-) רעד ,ןםעליוג} םלוג ;(םישּפיט) רעד

 ;(סע-) רעד ,שיקעל ,(ס-) רעד ,עקשימעל
 ןםיטיוש-עטיוש| (םיטוש) רעד ,הטוש

 1001 ע. (טרַאנעג) ןרַאנ

 1001:504 64}- שירַאנ

 100115000655 2. ((-) יד ,טײקשײרַאנ

 1001 ח. (סיפ) רעד ,םופ

 10010016 חי. (ס-) יד ,עטָאנפופ

 {ססוקז1תז 2. (ס-) רעד ,ןכייצסופ

 1001516ע ח. (טירטסופ) רעד ,טָארטסופ

 400151001 (ךד) סָאד ,עלעקנעבסופ

 10016627 תי (--) סָאד ,גרַאוװכוש

 {סע (ן-) רעד ,טנארפ ,(ן-) רעד ,דלָאי

 109 קזסק- וצ :ךַפנ :ראפפ

 10:2164 ?. ןרעוװרַאפ ;((ןטָאברַאפ) ןטָאברַאפ
 (טרעוורַאפ)
 {0166 װ. ;ןסעכיוק-ךעיוק|} (תוחוּכ) רעד ,הוּכ

 (ןטפערק) יד ,טּפַארק
 40066 4 (ןעגנואווצעג) ןעגניווצ

 10:66111 461. קיטפערק

 -רוא ,ןסעװָאו יד ,תובא

 יד ,ןרעטלע

 10:612116ע8 21.

 109611640 תי (ס-) רעד ,ןרעטש

 1016180 4601. דמערפ ;שידנעלסיוא

 {ס+618069 ח;(רעדנעלסיוא) רעד ,רעדנעלמיוא

 (עדמערפ) רעד ,רעדמערפ

 ;ר- ,ע- ,טשרעדָאּפ
 - ,ע ,טשרע
 10:651 1. (רעדלעוו) רעד ,דלַאװ

 10ע6669 6640. ;קידנעטש ;קיבייא ףיוא

 {דימָאט} דימּת
 {ס:סײס1+4 חן ,(רעטרעוורָאפ) סָאד ,טרַאוורָאּפ

 (ס-) יד ,עדעררָאפ
 10986 חי (סד) יד ,עינזוק

 (טדימשעג) ןדימש

 ר (ןסעגרַאפ) ןסעגרַאּפ
 108165 ש- ;(ןעוועג לחומ) ןייז ןלכיױמ} לחומ

 (ןבעגרַאפ) ןבענרַאפ

 {ס+61105/ 041.

 1086 |/01616415) ע.

 1014 מי (ןע-) רעד ,לּפַאג
 {סענו (ןעד) יד ,םרָאפ

 {סזתו 2. (טרימרָאפ) ןרימרָאּפ

 {סזנ121 641. לעמרַאפ ,לַאמרַאפ

 {סעזו21ווצ ת. (ן-) יד ,טעטילַאמרָאפ

 {סעצתסע 441. קירָאפ ;קידרעירפ ; קילָאמ מא

 1058 2. (ןזָאלרַאפ) ןזַאלרַאפ
 1011 ת. ((-) רעד ,טרָאפ

 41:12/105 061. שיטעקַאק

 הססא "=. ,עדערעשט :(סד) יד ,עטַאשט
 (ס-) יד ,ץדַאטּס ;(סי) יד
 הססש ח. -רַאפ ;ןס" ,לבַאמ} (סי) רעד ,לובמ

 (ןע-) יד ,גנוציילפ
 4000 2. (טציילפרַאפ) | ןציײלפרַאֿפ

 8ס0ז ח. ;(סד) יד ,ץגָאלדָאּפ ; (ן") רעד ,ליד
 (--) רעד ,קָאטש
 סוג 2. (--) סָאד ,לעמ
 40101111511 2 ןסקַאוװ ,(טילבעג) ןעילב

 (ןסקָאװעג)
 8סש ? ;(טציילפעג) ןציילפ ;(ןסָאלפעג) ןסילפ

 (טמָארטשעג) ןעמָארטש ;(ענורעג) ןעניר
 4069 ח. (ן-) יד ,טייווק ,(ןע-) יד ,םולב
 406ת/ /886660) 4641. קיסילפ
 8010 661- קיסילּפ
 4016 עת. (ן-) יד ,םייקיסילפ
 4016 ת (ן-) יד , טיילפ
 4101/09 2. (טרעטַאלפעג) ןרעטַאלּפ
 8ָצ /105661) חי (ן") יד ; גילפ

 {סהנ 2. (-כ יד םיוש הָצ שי (ןגיולפעג) ןעילפ
 1ס8ז 1. (טמיושעג) ןעמיוש

 1ססג5 ח. (-) רעד ,סוקָאפ

 405. רעד ,אנוש ,(טנַײפ) רעד ,טנַײפ
 ןםינָאס-עניוס} (םיאנוש)
 1088 4641. קידלפענ יב (ןעד) רעד ,לּפענ

 4014 (ן-) רעד ,שטיינק ,(ן-) יד ,דלַאפ

 4014 +.ןשטיינק ,(טעוועדלַאפעג) ןעוועדלַאפ
 (טשטיינקעג)

 {ס18 461 ;(.ּפמָאק) -סקלָאפ ,-קלָאּפ

 {ס}8 4866 7+ (ץנעט-) רעד א א

 10184106 ח. (-- רעד ,רָאלקל

 1011: גנו1516 2. (--) יד 2
 {0145 ח. ק/. ,םלוע ;יד ,ןשטנעמ ;יד ,טַײל

 ןםעליוא} (--) רעד
 (רעד) סָאד ,דילסקלַאפ
 {סןסא 9. -כָאנ ,ןעגנַאגעגכָאנ ןיב) ןײגכָאנ
 יש ןנלָאפ
 {01101969 (ס-) רעד , רעגלָאּפכַאנ
 10110י6108 461. קידנגלַאפ

 וסווְצ =. רעד .תוטש ;(ן-) יד ,טײקשירַאנ
 ןםיסוטש-סוטש} (םיתוטש)

}018 5018 

 1060 4601. ביל

 4000016 1. ;(טעשטשעיּפעג) ןעשטשעיפ

 (טלטרעצעג) ןעלטרעצ
 1000 ח. (ן-) יד ,ןַײּפש



811 
 יי 5555: טטשקש..-. 860861צ

 8זס += יד ,הפירש :(י) סָאד .רעַײפ
 ןס- ,עפיירס} (תופרש)
 406 ט. {1 (טרעַײפעג) ןרעַייפ

 וזה 2. (ס-) יד ,עמריפ

 ניו 461. טסעפ
 (זיות655 2. (-- יד ,טייקטסעפ
 1401 001. הק ט ,טשרע

 א (שיפ) רעד ,שיפ
 תהפמסת; 45/6עזמװהמ ח. (ס-) רעד ,רעשיפ
 4553:6 ח- (ן-) רעד ,ץיר ;(ן-) רעד ,טלַאּפש
 451 (ד-) יד ,טסיופ

 484 ?. (טדיילקעג) ןדיילק : (טסַאּפעג) ןסַאּפ
 411108 6401. קיסַאּפ
 86 תצוזח- ףניפ

 418 9 (טכיררַאפ) ןטכיררַאפ
 שתי (ןע-) יד ,ןָאפ
 ווי ךעד) רעד ,םַאלּפ
 4706 2. (טמַאלפעג) ןעמַאלּפ
 4418 661. קימַאלּפ
 40211061 עי (--) רעד ,לענַאלּפ

 ר- ,ענע- .ןלענַאלפ
 (סד) יד ,ץלָאּפ

.661 4820061 

 887 /0} 8 600/) ח-
 4206 4. (טרעקַאלפעג) ן 0 עקַאלפ
 42/ 8601. ךַאלפ : ,קישטַאלּפ

 4201446 ח. (רעדנעלכַאלפ) סָאד , דנַאלכַאלפ

 4406: ?+ ןענעפנַאכ| (טעפנחעג) ןענהפנח
 ןטעפנַאכעג

 םגוו-:=ז = = רַתַד ,ןקינעפינַאכ| קינחפינח
 (סע 2:

 414סע7 20. -עפינַאכ} (תופינח) יד ,הפינ

 טא ַאכ
 424 חי (== רעד 8 סקַאלפ
 82צסװ 0601. = לו ,ןסקַאלּפ
 (ַײלפ) יד ,יולפ

 462 חז.
 46606 4. ןרעדנילּפ ;(ןדנושעג) ןדניש

 ךריושעג) ןרעש :(טרעדנילּפעג)
 4661 ח. ((-) רעד ,טָאלּפ
 4658 חי. (ן-) סָאד ,שיילפ
 4057 6641. מץעפ , קישיילפ
 קידוועגייב

.641 462216 

 םומאפ+ ?. ןרעטַאלּפ ;(טקנַאצעג) ןעקנַאצ
 (טרעטַאלפעג)
 4100 חי (ס-) רעד ,רעילפ

 םומש ?. ןַפרַאװ :(טרעדַײלשעג) ןרעדַײלש
 (ןפרָאװעג)
 81: חי ף-) רעד ,טרילפ

 8וח/ (טעוועטרילפעג) ןעוועטרילפ

 868 84).זעוורענ ,קיאורמוא ;קידלּפַאצ
 טו (רעד) סָאד ,דלעפ
 8697 6041. קידרעַײּפ

 84100ת תוגחח- ןצפופ

 44166ח1מ /}ז0660ח) ח.(ךע-) סָאד ,לטנצפופ

 84166ת10 641. רז ,ע- ,טנצפופ

 8448 |1ז661:00) חי (ךע-) סָאד ,לטפניפ

 4448 601. שם לע ,טפופ 2הז ;עד ,טפני

 8(ט6מ //ז061:0װ} ח. (ךעד) סָאד ,לטסקיצפופ

 8161 66} ר- ,ץ- ,טסקיצפופ
 6113 תועזח- קיצפופ

 88 ח. 0ק) יה המת

 8שמז ם.(ן-) סָאד ,געלשעג : (7) רעד .ףמַאק

 םָאמו ?. -עג) ןגָאלש :(טפמעקעג) ןפמעק

 ןש

 ךיז (ןגָאלש

 האי = (רעפמעק) רעד ,רעפמעק
 ווימארוגיפ

 השוג:81196 641.
 השטע6 (520ק26) חי (-) יד ,רוגיפ
 4: םוגנס |זוועמ18101) ח+ (ן-) רעד ,רעפיצ
 םשט:ס =. ןְענֶעכֶער :(טרירוגיפ) ןרירוגיפ

 (טנכערעג)

 816 ח. (ךעי) סָאד ,לכלַײּפ :(ןי) יד ,לַײפ
 4816 1. (טלַײפעג) ןלַײפ
 811 2. (טליפעגנָא) 7 פנָא

 - 811 {מ 2. (טליפעגנָא) ןליּפנָא
 411 נג (1:15674) ע. -עגנַײרַא) ןלעטשנַײרַא

 (טלעטש

 ---81/ סו{ 2. (טליפעגסיוא) ןליפסיוא

 81 - (-כ סָאד ,ץומש
 םוזמצ 661. קיצומש

 8216 (ן-) רעד ,לַאניפ

 אתבֹווצ 666. -ףוס ;(ףָאס} ףוס םוצ :ךעלדנע

 ןףוס-לָאק-ףָאס} ףוס-לּכ

 48020606 2. צ"מ ,יד ,ןצבנַאניֿפ

 801206121 6601. לעיצנַאניפ

 4806 2. (ןענופעג) ןעניפעג

 806 041. ןַײפ

 806 ח. (ן-) רעד ,דנַאפ ,(ן-) יד ,ףָארטש

 8026 ת. (רעגניפ) רעד ,רעגניפ

 415 2. (טקידנעעג) ןקידנ ;

 41015466 6641. קיטרַאפ ;טקידנעעג

 1118041 ת. דנַאלניפ

 עגממ = רעד ,רעדנעלניפ ,(ןעד) רעד ,ןיפ
 סב
 ץממנפ! ח. /1608.} שיניפ

 עתמנפה 061. שידנעלניפ ,שיניפ



 140ו25צ 86 2461

 {8נווהפצ (ס-) יד ,ץיזַאטנַאפ 168: ?- ;(טַאהעג ארומ) ןבָאה ןעריומ} ארומ

 {2ע 06)} טייוו ךיז (ןקָארשעג) ןקערש
 4081ס/ תי ((-) יד ,רעדעפ

 +086:6 חי -עטקערַאּכ ,(ן-) רעד ,ךירטש
 (--) יד ,קיטסיר

 1686ט:6 |סח 8 קזספזםזװ) חי ,רעמונטּפיוה

 ןםַארגָארּפ ַא ףיואָו (ן-) רעד
 עסעצטגעק ת- (--) רעד ,רַאורבעפ

 16040ע81 041 לַארעדעּפ
 160014110מ ח--ךַאֿפ ;(ס-) יד עי

 (-) רעד ,דנַא
 166816 661 ךַאוװש ; 7

 4666 2. -עג) ןעמרַאק ,(טזַײּפשעג) ןוַײּפש

 (טעמרָאק
 4661 2. (טליפעג) ןליפ
 46611מ8 0. (ן-) סָאד ,ליפעג

 1618 9. (טכַאמעג) ןכַאמ ;(טריזָאּפ) ןריזָאּפ

 לעטשנַא ןַא
 1ס101116 061. ךעל בַײװ

 1666 ח- רעד ,טױלּפ ;(סעד) רעד ,ןַאקרַאּפ

 (ןעד) רעד ,םַאצ ,רעד ,םיוצ ;(ןד)

 {סת66ס זת ע. -ךַאּפ ,(טמַאצרַאפ) ןעמַאצרַאפ

 (טמיוצרַאפ) ןעמיוצ

 4011116 461. רַאבטכורפ

 {סעוג1ז 8. (--) יד ,טייקראבטכורפ
 1651681 ח- ,גנורעייפ ; (ן-) רעד ,לַאוװיטסעפ

 (ןעד) יד
 1650ט6 06. ךעלרעַײּפ

 1ס8שװ7 ח+ יד ,החמש ;(ןעד) יד ,גנורעַײפ

 ןס- ,עכמיס} (תוחמש)

 1ס3021 חי ((-) רעד ,לַאדָאעּפ

 16021 40/. לַאדָאעפ
 100602115: עי (--) רעד ,םזילַאדָאעּפ

 16002115116 0601. שיטסילַאדָאעפ

 סא 6641. עכעלטע ;קיגײוו

 {סצסע ח+ (---) סָאד ,תהדק ;(סד) רעד ,רעביפ

 ןסעכָאדַאק}
 ?סצסענ58 6641. קידרעביפ

 42066 ח- ןםינַאסַאכ-ןסָאכ} (םינתח) רעד ,ןתח
 40211666 0. ןס- ,עלַאק} (תולּכ) יד ,הלּכ
 4006 2. (ןע-) רעד ,לדיפ

 460016/ ת. (טלדיפעג) ןעלדיפ

 4410016ע (ס-) רעד ,רעלדיפ
 8000035 002 -ץגסױא ,טעדליבעגנַײא

 טכַארט
 88861 9. ןיב) ןַײז ,ךיז (טלּפַאצעג) ןעלּפַאצ
 ןעיירד ךיז :זעוורענ ,קיאורמוא (ןעוועג
 ןציזנייא ןענָאק טינ ; ןיהַא ןוא רעהַא

 4186 (461 סװ) 1 ןייג טוג ,(ןעגנַאגעג) ןייג

 (ןעגנַאגעג טוג)
 --1, עסט 616. --421664 6611 ,ךימ םייג סע

 וג .וװ .א .א ,ריד

 {8צס ח+ ;(--) סָאד ,טלעגיעזייר ,טלעג-רָאפ
 (ס-) יד ,עטעיד ;(ן-) יד ,זַײּפש

 !טנוזעג (ט) רָאפ

 {8זזמג חי (סד) יד ,םרַאפ

 ר (ס-) רעד ,רעמרַאפ
 (ס-) יד ,עקרעמרַאפ

 1250111816 24 ןרעבױצַאב ,(טציירעג) ןצייר

 {260/611! 6?10ז}.

 {הזנמסח עח. }070.

 (טרעבױצַאב)

 18501200ת חי רעד ,ףושיּכ ,(ן-) רעד ,ן'ייר

 ןףעשיק) (=כ
 128018ז ת. (--) רעד ,םזישַאפ

 44850151 . (-) רעד ,טסישַאפ

 1250151) 42801506 6001. שיטסישאפ

 {ג5װ:סח ח.(ןעד) רעד ,ןָאסַאפ ;(סד) יד ,עדָאמ

 4851010114116 6641. שידָאמ

 {2ה8ו 00). 6 4600 ,לענש ,דניוושעג ,ךיג

 קנילפ

 4859 .+ .-סענָאט| (םיתינעּת) רעד ,תינעּת

 ןםיסיינַאט
 4851 ע. (טסַאפעג) ןטסַאּפ

 {86 ח. '--) סָאד ,ץלַאמש :;(--) סָאד ,סטעפ
 {81 0641. קיצלַאמש :;טעפ
 4856 ןסעלָאריױג-לריוג} (תולרוג) רעד ,לרוג

 416: ם.(סד) רעד ,עטַאט ;(סד) רעד ,רעטָאפ

 ---{8גסע 10/ 0106 (םינּתוחמ) רעד ,ןּתוחמ

 םז 1ז1468ז00זװ} ןםינָאטוכעמ-ןטוכעמ|

 (ס-) רעד ,רעווש
 12006ע1806 ת. -רעטָאפ) סָאד ,דנַאלרעטָאפ

 ---418640ע-10-!ג7/ 2

 (רעדנעל
 {8600117 6641. רע ולרעטַָאפ

 {2ו0206 חי (=-) יד ,טייקדימ

 18080604 061. טאמ ,דימ

 {8וג661 ח (סד) רעד ,ןּפַאצ ; (ןעד) רעד ,ןארק

 {816/ ח+ -ןרָאסיכ} (תונורסח) רעד ,ןוירסיח

 0-) יד ,דלוש ;(ן-) רעד ,רעלעפ ,ןסעניורסיכ
 {8צ0+ חי ;ןס- ,עװיוט} (תובוט) יד ,הבוט

 0-) יד ,טייקילעפעג
 487012216 467. קיטסניג

 {תט01316 ח. (ןע-) רעד גט

 168: ח.(ן-) יד ,קערש ;ןעריומ} (סד) יד ,ארומ



 ---181/ 2024 1. (ןלַאפעצ זיא) ןלַאּפעצ

 --+4211 ומ ע. (ןלַאפעגנַײרַא ןיב) ןלַאפנַײרַא
 ---481| גת !סא6 9. ךיז (טבילרַאפ / = לרַאפ

 --{811 08 צ--עגּפָא ןיב) ןלַאפּפָארַא ,ןלַאפּפָא

 (ןלַאפעגּפָארַא  ןלַאפ
 ---+{8| ןגעסט8/ 9. -עגכרוד ןיב) ןלַאפכרוד

.6461 12156 

 {81560006 עת. רעד ,ןגיל ,(ן-) יד ,טײקשלַאפ

 ןםירָאקש-רעקעש)} (םירקש) רעד ,רקש :(סד)
 421518621100 2. ,(סד) יד ,עיצַאקיפיסלַאפ

 (ןעד) יד יב
 {215117 ;(טעװעשלַאפעג) ןעוועשלַאפ

 -יסלַאפ) ןריציפיסלַאפ ,(טשלעפעג) ןשלעפ

 (טריציפ

 (ן-) יד ,טייקשלַאפ
 ,טײקטמירַאב ;(--) רעד ,םור

 (ם) יח
 {גזחנוגז 407. ךַאילימַאפ ,שימייה ,טנַאקַאב

 1211111121113 2. ,ן-) יד ,טּפַאשטנַאקַאב

 (--) יד ,טייקשימייה
 {גזגו ח+ ,עכָאּפשימ} (תוחּפשמ) יד ,ההּפשמ

 (סי) יד ,עילימַאּפ ;ןסד
 (--) רעד ,רעגנוה
 טמירַאב

4415611688 21. 

1216 21. 

 {21ווװס ת.

 {גנווסוג5 6641.

 {8 ח- רעד ,רערערַאפ : (ס") רעד ,רעכעפ
 (רָאיטקַא ןַא ןופ) טָאירטַאּפ ,(סד)

 {םװ ?. (טעייוועג) ןעייוו ,(טעכָאפעג) ןעכָאפ
 12112116 20. 0 רעד ,רעקיטַאנַאפ

 שיטַאנַאפ

 -ַאנַאפ ,(-) רעד ,םזימַאנַאפ

 ((-) יד ,טייקשיט
 שיטסַאטנַאפ

 ,ךיז (טעדליבעגנַײא) ןדליבנַײא

 ןריזַאטנַאפ ,ךיז (טדערעגנַײא) ןדערנַײא

 (טריזַאטנַאפ)
 -נַײא ,(ןעד) יד ,ננודליבנַײא

 (ס-) יד ,ץיזַאטנַאפ ,(ןד) י הק רער
 {80125116 641. שימסאטנַאפ

}20211621 0641. 

 {2112110150ג ת.

 {20611ט|/ 641.

 {גס} 24

 {2ג0צ 21.
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 4816 ח. (םילשמ) רעד ,לשמ ,(ןעד) יד ,לבַאפ

 ןםילָאשעמ-לשָאמָו

 (סד) יד ,ץיצַאקירבַאפ

 4866 ח.ןרעמענעּפ-םענָאּפ} (רעמינּפ) סָאד ,םינּפ

 (טנגעגַאב) ןענעגעגַאב

 לע םענָאּפ} םינ ּפ לא םינּפ

 ןםענָאּפ

 ((-) רעד ,טקַאפ
 (-) יד ,קירבַאפ
 ,טעטלוקַאפ

 (ן-) רעד

 -ּפָא ,(ןכָארקעגּפָא זיא) ןכירקּפָא

 (טעװעקאילבענּפָא ןעוועקאילב

 ר- ,ץענעכ- ,ןכָארקעגּפָא

 ; (ןלַאפעגכרוד ןיב) ןלַאפכרו

 (טריטָארקנַאב) ןריטַאר

 (ן-) רעד ,לַאפכרוד

 (--) סָאד ,(סעשָאלַאכ) תושלח
 111 פ.ןטשעלַאכעג-ןשעלַאכ} (טשלחעג) ןשלה
 םַאמ ,ךַאווש

 ןםידירַאי-דירַאי (םידירי) רעד ,דירי
 ;קיטכיל ;לעה

 ןקידרעשיוי} קידרשוי

 ;קידעשַאקשינ ,עשַאקשינ

 לעה ;|קידרעשיוי} קיד
 {גועצ (ס7) יד ,עייפ

 {הֹוזצ 1416 (תוישעמ-עבָאב) יד ,השעמ-עבָאב

 {2409162110ת2 ת.

4406 1. 

4806 10 6 

 4201 חי

 {401סזיִצ

 {8סט1וצ /זמ 6 6011686) חי

}206 2. 

.661 124060 

 1811 ש. -קנַאב

 {21|ט96 ת.

12101 2. 

 {הומ! 6641.

 {הוע 2

 121 6641. קידעשַאקשינ
 י/

 {גנז 40ע9.-רשוי

 (ך- ( סָאד ,עלהשעמ-רעביוצ ;|סד ,עסַײמ|

 ןעלעסַײמ|

 {ג4ג ח -ןכָאטיב} (תונוחטב) רעד ,ןוהטכ

 (ס-) רעד ,ןביולג ,ןסעניוכטיב

 ןסענומע-ענומע} (תונומא) יד ,הנומא
 1211 41 661. יײרמ ,ַײרמטעג

 4241181010655 0. ,(-כ יד ,טפַאשַײרמעג

 (==) יע טעטהטרמ
 (ןלַאפעג ןיב) ןלַאּפ
 -עגנַײא ןיב) ןפָאלשנַײא

 (ןפָאלש

.2 4211 

 ---4211 2516סע 2.



 סע6-818111

 ס4166081 44). -קינייװנסיוא ;ךעלרעסיוא

 - ,עטס

 ,(ןשָאלעגסױא) ןשעלסיוא
 (ןשָאלרַאפ) ןשעלרַאפ ,(ןשָאלעג) ןשעל
 ס1148:1511640 061..ך ,ענעש- ,ןשָאלעגסיוא

 ר- ,ענעש- ,ןשָאלראפ

 ס:601180158 24

 סה 061. ערטסקע

 6412404 ע. (ןגױצעגסױרַא) ןעיצסורַא

 6:61201 21. (-) רעד ,טקַארטפקע

 סא1/460116 2. ,(טקישעגסױרַא) ןקישסיורַא

 (טרעפילעגסיוא) ןרעּפילסיוא
 ס11ז801041ת2ע/ 461. ךעלנייוועגרעסיוא

 סנ61סנ16 661. םערטפקע

 סג (ן-) סָאד ,גיוא
 סָצסטעסוצ 2. (ע-) יד ,םערב

 ס/0-812455605 74 -ןניוא ,צ"מ יד ,ןלירב

 צ"מ י"ד .רעזעלג

 סע0-145/ . (00 יד עי

 6 6-51801 ח. (--) יד ,ןעיר} היאר

 סצט1סעיסעי

 ס610ע6ע 1. ,(ס-) רעד ,רעשרָאפסיוא

 (ס-) רעד ,רעשרַאפ

 (ן-) רעד ,סַײרפיוא

 6:2105196 ,(ןע-) סָאד ,לטימ-סיירפיוא

 (ן-) רעד ,ףָאטשי-סַײרפיוא

 סאקוס1ס 86/. קידנסַײרּפױא ויזָאלּפסקע

62:01051011 21. 

 ס4001/ ((-) רעד ,טרָאּפסקע

 סקס! 2+ (טריטרָאּפסקע) ןריטרָאּפפקע

 ס42056 ח+ -סױרַא ,(טקעדעגפיוא) ןקעדפיוא

 (טלעטשעגסיורַא) ןלעטש
 6440511100 . (ןע-) יד ,גנולעטשקיוה

 סנ:טצ655 /1010) חג. ;(0-) רעד ,סערּפּסּקע

 0-) רעד ,גוצלענש
 ס6658 24 (טקירדעגסיוא) ןקירדסיוא

 ס2655100 חי (ן-) רעד ,קורדסיוא

 ךעלקירדסיוא
 61:16111111216 2. ,(ןטָארעגסיױא) ןטָארסיוא

 (טקיליטרַאפ) ןקיליטרַאפ
 ס26161111121101 2. ,(==) יד ,גנוטַארסיוא

 (--) יד ,גנוקיליטרַאפ

 ס26עעס55176 6641.



 ס64066מ14 ס:1/1016
5... 

 626116 2. ;(םקישעגסױרַא) ןקישסורַא

 (טקישרַאפ) ןקישרַאפ

 6:6151 2. (טריטסיזקע) ןריטפיזקע
 621516066 ח. ,םויק ;(--) יד ,ץנעטסיזקע

 ןםעיק} (--) רעד
 6811 מח. (גנעגסױרַא ;ןעד) רעד ,גנַאגסױרַא
 דנַאװסוא
 ס4064ט5 /ץזסזו 28צע:) רעד ,םירצמ תאיצי

 ןםיַארצימ סַאיצעיו

 סאקסספ + רעד ,טקוקעגסיוא) ןקוקסיוא
 ךיז (טכירעג) ןטכיר ; (טרַאװרעד) ןטרַאוו

 (ןעד) יד ,גנוטרַאוװרעד

 סאע66160ז 641. -קעווצ ,טסַאּפעגוצ ,ךעלגיוט
 קיסעמ
 6660116 2. ,(טקישעגסױרַא) ןקישסורַא

 (טרידעּפסקע) ןרידעּפסקע

 (ס-) יד ,עיצידעּפסקע

 62:004ו15 (ןעד) יד ,גנורעד

6166121100 

 62:066011100 חי

 6461 2. (ןסָאלשעגסיױא) ןסילשסיוא

 סצעסמ56 = ןטסָאק ;(ןבד) יד ,ץעבַאגסיױא
 צימ יד
 רַאבטסָאק :רעַײמ
 ס40סע16006 חי דענג ;(ןעד) יד ,גנובעלרעביא

 ךעד) יד ,גנורַאּפרעד ,(י) יד ,טייקטינ
 ס40616066 ע. ,(טבעלעגרעביא) ןבעלרעביא

 -ברוד) ןכַאמכרוד ,(טבעלעגכרוד) ןבעלכרוד
 (טכַאמעג
 ,ןרַאפרעד :טינעג

 הז ,ענער-
 סץסענענסמ!+ ע. "עּפסקע) ןריטנעמירעּפסקע

 (טריטנעמיר
 סט ס11706111 2. (ןע-) רעד ,טנעמירעפסקע

 סאעפעו ח. רעד ,ןיבמ ; (ן-) רעד ,טרעּפסקע
 (ס-) רעד ,רענעק ,ןםיניוועמ-ןוויימ} (םיניבמ)
 סא16 2 (ןעגנַאגעגסיוא זיא) ןייגסיוא
 פאופֹומ ש+ -רַאּפ ;(טרעלקרעד) ןרעלקרעד
 -פיוא) ןרעלקפיוא ,(טרעפטנערַאפ) ןרעפטנע
 (טרעלקעג
 (עד) יד ,גנורעלקרעד
 (ןע-) יד ,גנורעלקפיוא
 ס801066 9. -םקע ,(ןסירעגפיוא) ןסַיײרּפױא

 (טרידָאלּפסקע) ןרידָאלּפ

 ס841046 ?. (טריטַאולּפסקע) ןריטַאולּפסקע

 ס1:0611516 6641.

 סט 611611666 041.

 62:012221100 תי

 6421011200מ ע+ (--) יד ,ץיצַאטַאולּפסקע

 626010116ע ח. (ן-) רעד ,רָאטַאטַאולּפפקע

 62010721100 20. (ןעד) יד ,גנושרָאפסיױא

 6201096 1. (טשרָאפעגסיוא) ןשרָאפסיוא

 ץוה ,רעסיוא

 (ןעד) רעד ,םַאנסיוא

 640022846 ח+ ,שיוטסיוא ;(--) רעד ,טַײב

 (=-) רעה

 ס40118066 ?."םיוא ;(ןטיבעגסיוא) ןטַײבסױא
 (טשיוטעג) ןשיוט ,(טשיוטעגסיוא) ןשיוט

 סאסנוס ש.-םַײגַאב :(טגערעגפיוא) ןגערפיוא
 (טרעטסַײגַאב) ןרעט
 640066 601 טרעטסַײנַאב ;טגערעגנפיוא

 ---עפססצמ6 (861) 6260160 -פיוא) ןגערפיוא

 טנערעגפיוא (ןרָאװעג) ןרעוו ;ךיז (טגערעג

 624011610621 עת. -ַאב ;:(ןעד) יד ,גנונערפיוא

 (ע-) יד ,גנורעטסַײג
 6260121ז0 ע. (ןפורעגסיוא) ןפורסיוא

 640181021108 ת+ ;(ןע-) רעד ,יירשעגסיוא

 (-) רעד ,ףורסיוא

 --סא0181020104 1מ8;2 ח+ ,ןכייצ-ףורסיוא

 (ס-) רעד

 ס461ו146 ע. (ןסָאלשעגסיױא) ןסילשסיוא
 ס2400נתנטתמ10216 ע.(טגײלעגנַײרַא) ןגײלנַײרַא

 ןםערייכ} םרח ןיא
 ס200עװצמוומנס2110מ ח.סד) רעד ,ןםערייכ| םרה

 62600151011 0. -םקע :(ז) רעד ,רָאּפסױרַא

 (ס-) יד ,עיסרוק
 62:00156 71. -םסיוא :(ןעד) יד ,גנוקידלושטנַא

 (םקצופ;ה) העח היפ 2080 רעד .הייה

 {םיצורעט-ץערעטו

 ס6056 ש.-ךַאַּפ ,(טקידלושטנַא) ןקידלושטנַא
 ןיב) ןַײז ןלכױמ} לחומ ,(ןבעגרַאפ) ןבעג
 (ןעוועג לחומ

 646601 קזסק-

 620601100 קו.

 626010116 2. (טריפעגסיוא) ןריפסיוא

 62:60016 |ןק144 10 64661/0) עי -גיה) ןטכירניה

 -טיוט ַא| (טריפעגסיוא) ןריפסיוא ,(טכירעג
 ןלייטרוא
 62:60וג11ע6 60111111166 ח (סד) יד ,עווימוקעזקע

 6266ע0156 10. ,גנומינעג ,(ןעד) יד ,גנוביא

 (ןע-) יד
 6266ע0156 44 ןביאסיוא ;(טביאעג) ןביא

 (טביאעגסיוא)

 שת ;(טּפעשעגסױא) ןּפעשסוא
 (טרעטַאמרַאפ) ןרעטַאמרַאפ
 626112115166 641. טּפעשעגסיוא ;דימ ,טַאמ

 626111811 2. (טלעטשעגסיוא) ןלעטשסיוא

 ס2:01016/סת ח. (ןע-) יד ,גנולעטשסיוא

 6216 ח. -רַאּפ ,(ן-) רעד ,ןסעלָאג) תולג

 (ןעד) יד ,גנוקיש



 6562 656611ס1

 תטזסקסגמ ח.(רעייּפָאריײא) רעד ,רעייּפָאריײא

 ןטגזסקס2מ 6641. שיאייּפָאריײא

 סט6 /1608צ טס}סז6 1101:40+) ח. ןווערע} ברע

 סטס 4640. ךַײלג ; ןעליפַאו ןליפַא

 סצסמ 661. דָארג ,ךַײלג

 סטסומש זי (ן-) רעד ,טנוװָא

 סו ח+  ,:נוריסַאּפ ;(ן-) יד ,שינעעשעג
 092 יד
 סצסע 0606. לָאמַא ; ןדימָאט| דימּת ,קידנעטש

 סטסז} ןקחסח-+ םז הי ;עדעי

 --ףסצסזע-87 460. ךעלגעט-גָאט ;קידעכָאװ
 ר-עדעי :ר-עכעלטיא
 גנידצלַא ,ץלַא
 סטסעציא14616 6600. םומעמוא
 67106006 י יד ,היַאר ,(ן-) רעד ,זַײוװַאב

 ןס" ,עיַאר} (תויאר)
 6714060/ 8641. ךעלטַײד :קיטנעק ,קיטנָאק

 511 ח- סָאד ,ןסעשיר} תועשר ,(-כ) סָאד ,זייב
 ,טייקטכעלש :;(--) סָאד ,םטכעלש :(-כ

 סטסעצ0116 קץקזסזי+

 סט סע 1111118 ןכזסזו+

 07 יח
 6611 6441. טכעלש ;זייב
 ---סעג1 תוםמ ח. -עשָאר| (םיעשר) רעד ,עשר

 ןםיאָאשער

 ---9ש641 696 ח.(סד) יד ,ןערָאה ןעַײא) ערה ןיע

 --9צ41 פענע חק .ךעור} (תוחור) רעד ,חור

 ןערָאה רעציעיו רעד ,ערה רצי ; |סעכור
 - 6011 1818 חי ןשָאל| יד ,ערה ןושל

 (--) ןערָאה
 ס5:401 6641. ךעלטקניּפ ,יונעג?

 62:40117 66. ; טקנוּפ ;יונעג ,טַארוקַא

 ךעלטקניּפ
 ס488861416 9.(ןבירטעגרעביא) ןביירטרעביא

 ס4886ע:8166 661.ר- ,ענעב- ,ןבירטעגרעביא

 ס4888ס12004 ח- ,(ןעד) יד ,ננוביירטרעביא

 ןסעָאמזוג-עמזוג} (תואמזוג) יד ,אמזוג
 סאהנמומהווסמ ח+ ;(ןע-) יד ,גנוכוזרעטנוא

 ;(ן-) רעד ,טסעט ;(ןעד) יד ,גנושרָאפסיוא

 (ו-) רעד ,רעהרַאפ ;(ס-) רעד ,ןעמאזקע
 סא8נ1תס ?.-ךַאפ ;(טרינימַאזקע) ןרינימַאזקע

 (טרעהרַאפ) ןרעה

 סצ8זװק1ס ח. רעד ,לשמ ;(ן-) רעד ,ליּפשַײב

 ןםילָאשעמ-לשָאמ} (םילשמ)

 -4{ס+ סצהצגע1= (,צריק--ש"בצ) ליּפשייב םוצ

 רענייטש ַא ;ןלשָאמעל| לשמל
 61686816 2. (ןבָארגעגסיױא) ןבָארגסױא

 64661 ע. ךיִז (טנכייצעגסיוא) ןענעכייצסיוא

 61:66116111 66. טנכייצעגסיוא

 656826 9. יּפָא ;(ןפָאלטנַא ןיב) ןפױלטנַא
 ךיז (ןגָארטעגּפָא) ןגָארט

 6568ע6 ח. יד ,הטילּפ ,(--) סָאד ,ןפולטנַא

 ןס- ,עטײלּפ} (תוטילּפ)

 5500ע1 9. ןטיילנַאב ;(טריפענּפָא) ןריפּפָא

 (טיילגַאב)

 0860ע1 (ס-) רעד ,רעטיײלנַאב

 6806614117 466.,ןטַארפיב) טרפב ,סרעדנוזַאב

 לעיצעּפס
 (--) רעד ,שזַאנַאיּפש .0 6581011:286

 עפעסש ח+ גערסע} (םיגורתא) רעד ,גורתא
 1466 114. גורתא| ןםיגיורסע

 6558/ ת+ יד ,ייסע ,(ןע-) יד ,גנולדנַאהּפָא

 (ןע-) רעד
 555סת66 ח. ,תיצמּת ,(--) רעד ,ןךָאט} ךוּת

 ןסיצמַאט} (--) רעד
 1:556065 ח. 116005/2 צ"מ ןםיאיסיא| םייסיא

 8001 זח 176 2064 0װ40 180 ססװ!שזצ 8. 6. 2.

 6856111121 -רעקיא} (םירקיע) רעד ,רקיע

 ןךָאט} (--) רעד ,ךוּת ;|םירקיא ,םירָאקיא
 6856812ו1/ 640. -ןופ ,ןקידרעקיא| קידרקיע

 ןקיכָאט} קיכוּת ,לאטנעמַאד
 ס8וגװווצג 9. ןדנירג ;(טריפעגנַײא) ןריפנַיא

 -עגטסעפ) ןלעטשטסעפ ;(טעדנירגעג)

 (טקיטעטשַאב) ןקיטעטשַאב ,(טלעטש

 651816 ח.רעד ,קעטנָאיַאמ ,(רעטיג) סָאד ,טוג

 (סעקטנָאיַאמ)
 081416 |0} ז66/זװ) חי ;(ן-) רעד ,דנַאטש

 (ןעד) רעד ,גנַאר

 55166ז4 9. ,(טצעשעג) ןצעש ;(טכַאעג) ןטכַא

 (טצַאשעג) ןצַאש

 0516014 חי (--) יד ,גנוטכַא

 6516611164 6641. :רעטצעשעג ,רעטכאעג

 ר-ענעב-ןביוהרעד

 125 ס+ ?טסמוחזו 8 ד10ז06 {רעטסעו רּתסֹא

 --(שפסמ 1406 רעטסע| הּכלמה רּתסא

 ןעקלַאמַאה
 651102110ת עח. (ןע-) יד ,גנוצַאשּפָא

 0851110216 2. (טצַאשעגּפָא) ןצַאשּפָא

 61. 21. /60:0 01/6ז5} ןוא--=| דנַא"א ,.דנַא .א

 ןערעדנַא

 616 (--61 66066 ןוץַאא ,.וו .זַא .א ,.וו .ַא .א

 ==6006/ 580 710ז1/) {רעטייוו ױזַא ןואו

 6101021 401. קיביײה

 61סעת117 . (== יד ,טייקיבייא

 6116 וי (--) רעד ,רעטע

 ןטצסק6 חי (--) יד ,עּפָאריײא



 611016881צ סזזיסע

 615149610641 חי.  (ןע-) יד ,גנופַאלקשרַאּפ

 (ןעד) יד ,גנוטכענקרַאפ

 סתווו6 ?- ;(טרעטנָאלּפרַאפ) ןרעטנָאלּפרַאפ
 (טלקיוורַאפ) ןעלקיוורַאפ

 601208166 40} טלקיוורַאפ ;טרעטנָאלּפרַאפ
 60018718161601 2. : (ןעד) יד ,גנולקיוורַאפ

 (ןעד) יד ,גנורעטנָאלּפרַאפ

 סתוסז ש. ינַײרַא ;(ןעמוקעגנָא ןיב) ןעמוקנָא
 ןיב) ןטערטנַײרַא ,(ןעגנַאגעגנַײרַא ןיב) ןייג
 (ןטָארטעגנַײרַא

 6111ס121156 . (ןע-) יד ,גנומענרעטנוא

 ס16712/ 2. (טלַײװרַאפ) ןלַײװורַאפ

 61110112101621 (ןעד) יד ,גנולַײװרַאּפ

 ס11111151851 27. םזאיזוטנע

 611111115145116 661. שיטסַאיזוטנע

 611116 641. ץנַאג

 6211ת613 6414. רָאג ,ןצנַאג ןיא

 6111/21106 2 (ןעד) רעד .גנַאגנַײרַא

 (--) רעד ,טירטנַײא
 סנגצ610 ןליה ,(טליהעגנַײא) ןליהנַײא

 (טלקיוועגנייא) ןעלקיװנַײא ,(טליהעג)
 ס0361026 24 (-) רעד ,טרעוונַאק

 (תוביבס) יד ,הביבס
 ןס- ,עוויווס}

611719011716211 4 

 קי (--) ןעניק} יד ,האנק
 טי (ןעוועגד) ןַײז ןענַאקעמ} אנקמ
 6016 |ססזװ) חי (--) רעד ,סָאּפע
 6016 6601. שיּפע

 6016461106 (סד) יד ,עימעדיּפע

 6016061116 6461. שימעדיּפע

 5015006 0. (ן-) רעד .דָאזיּפע

 טע060ג 2. יד ,הפוקּת ,(סד) יד ,עכַאּפע

 ןס- ,עפוקט} (תופוקּת)
 6002! 6641. ךַײלג

 601121117 ת. == יד ,טַײהכַײלג

 6001211+ 0641ע. ךַײלג

 טא בא (--) רעד .,רָאטַאװקע
 (סד) יד ,ארע

 סעג

 6:856 9. ןקעמסיוא ,(טקעמעגּפָא) ןקעמּפָא

 (טקעמעג) ןקעמ ,(טקעמעגסיוא)

 01250/ 2. (ס-) רעד ,רעקעמ

 סזע8מ0 ח ,ֵנַאנ ,ןסעכילש| (--) יד ,תוחילש

 (גנעג) רעד
 --סעע864 עסצ ח.(ךע-) סָאד-רעד ,לגניי-קיש

 סע:0? ,םיתועט) רעד ,תועט ; (ן-) רעד ,זַײרג

 |ןסעָאט ,םיסוָאט-סעָאט} (ןתועט

 6210168817 664. ףוס ַא ןָא ;ךעלדנעמוא

 קע ןא ןָא ,ןףָאס}
 6110165811658 1. (-- יד ,טייקכעלדנעמוא

 סתסט:8מ06 ם.ךלודעג ;(--) רעד ,רעיודסיוא

 (--) סָאד
 סע6 24 ; (ןטלַאהעגסיוא) ןטלַאהסיוא

 ןדלוד ;(ןעמוקעגרעביא ןיב) ןעמוקרעביא
 (טעדלודעג)

 סז1ס118 1. (סד) יד ,ענַאק

 סםסגצ 6. רעד ,אנוש ,(טנַײפ) רעד ,טנַייפ

 ןםינָאס-עניוס} (םיאנוש)

 ס106ת86116 06}- שיגרענע

 סתסתפצ ח. (סד) יד ,עיגרענע

 6ת811166/ ח. (ן-) רעד ,רינעשזניא

 סת4885 ט. -ַאב ;(טרישזַאגנַא) ןרישזַאגנַא
 (טקיטפעשַאב) ןקיטפעש
 ס082861װ611 | /61117011161 יד ,םיאנּת

 צ"מ ןםיאָאנט|
 10081806 חי (--) סָאד ,דנַאלגנע

 120811502 /10װ8.) שילגנע

 10081158 06}- שילגנע

 1מ81ו5זװבת ח- (ךעדנעלגנע) רעד ,רעדנעלגנע

 120811511 יאסצתבמ מ. (סד) יד ,ןירעדנעלגנע

 סעצ8צ6 2. ,(טצירקעגסיוא) ןצירקסיוא

 (טצינשעג) ןצינש

 סמאזגו5ח ח ,ךעריװַארג ,(ס-) רעד ,רעצינש
 (ס-) רעד
 5207 4+ (טיירפעג) ןעיירפ ,(ןסָאנעג) ןסינעג

 (טַאהעג האנה) ןבָאה ןעָאנַאה} האנה .,ךיז
 ס81038816 66}- םענעגנָא

 ?ת)סץצו=מז ח.(ן-) יד ,דיירפ ,(--) רעד ,םונעג

 6012ת86 2. (טרעסערגרַאפ) ןרעפערגרַאפ

 611812160 ע- (טרעלקעגפיוא) ןרעלקפיוא
 61111811162661 גוגמ //0110106ז 0} רעד ,ליּכשמ

 1106 116562010/ ;ןםי- ,ליקסַאמ| (םיליּכשמ)

 (עט-) רעד ,רעטרעלקעגפיוא
 601/866תתוסמֹו ח+ ,(--) יד ,גנורעלקפיוא

 ןעלָאקסַאה} (--) יד ,הלּכשז

 סםצווע ח. יד ,האנש ,(ן-) יד ,טפאשטנייפ

 ןס- ,עניס} (תואנש)
 סםסצמופט5 441. ;רעייהעגמוא ,רעיוהעגמוא
 קיזיר

 טתסוג8) 4640 גונעג

 6518ע6/ ע. ,(טפַאלקשרַאפ) ןּפַאלקשרַאפ

 (טכענקרַאפ) ןטכענקרַאּפ



 ס181וצ 288

 סו8תוצ תנווזמ- קיצכַא סעג110/206 2. ,(ןעמונעגמורַא) ןעמענמורַא

 א 60ח17 רעדָא ךיז (טּפַאכעגמורַא) ןּפַאכמורַא
 611ת01-סע 60ח1} רעדָא-רעדַא סתגט:0146+ 9. ןקיטש ;(ןטּפָאהעג) ןטפעה

 | : לע (טקיטשעג)
 6185116 6641. שיטסאלע ) : :
 6125110117 (--) יד ,טײקשיטסַאלע סוג 12עס164616ע (ס-) רעד ,רעקיטש
 ןמ ׂ (ס-) רעד ,ןגיובנלע עק 0--) רעד ,טנַארגימע
 61טסוצ 0. ,ןגיובנלע : -
 6166: נחםמ רעד ,ןקז ,(עטלַא) רעד ,רעטלַא ס1118216 2. (טרירגימע) ןרירגימע
 ןםינייקז-ןקָאז) (םינקז) 61118121100 עת. (סד)יד ,עיצארגימע

 6140ז1/ יצסצמבת יד ,הנקז ,(עטלַא) יד ,עטלַא 61110110ת 2. ,ליפע עג ,(סד) יד ,עיצַאמע

 ןסע- ,ענייקזו הי ד) סָאד

 61601 2 ןלייוו ,(טלייוועגסיוא) ןלייוו סיוא ס1101100021 461. לע

 סנועסעס+ ח. ;(ס" ,ן-) רעד ,רָאטַארעּפמיא

 (םירָאסיײק) רעד ,רעפייק

 סננקנע6 (סד) יד ,עירעפמיא

 סעגע!ס} 9. ןצונַאב ;(טדנעװעגנָא) ןדנעװנָא

 (טלעטשעגנָא) ןלעטשנָא :(טצונַאב)

 סנמק!ס}66 ת+ -עגנָא) רעד ,רעטלעטשעגנָא
 (עטלעטש

 ס1ץק!סעצנסמ} תי (ןעד) יד ,גנוקיטפעשַאב

 סו 658 1. ,(ס-) יד ,עשרָאטַארעּפמיא

 (סד) יד ,ענירעסייק

 סזמקונמ658 ח.+ -טסוּפ ;(--) יד ,טייקידייל

 (=כ יד .טייק
 סזממזצ 6641. טסוּפ ,קידייל

 סתסמהתז 2. -ךַאּפ ,(טרעבױצַאב) ןרעבױצַאב

 -יקרַאפ-ןפעשיקרַאפ} (טפושיּכרַאפ) ןפושיּכ
 ןטפעש
 6000482164 46/  טפושיּכרַאפ ,טרעבױצַאּב

 ןטפעשיקרַאפו
 סמסמהמוומפ 041. קידּפושיּכ ,קידנרעבױצַאב

 ןקידפעשיקו
 סגסןגהמ1זנסת? 2. ,--) יד ,גנורעביױצַאב

 (- רעד ,ןףעשיק) ףושיּכ
 61101056 ע. ; ןסָאלשעגנַײא) ןסילשנַײא

 -מורַא) ןעמױצמורַא :(טגיילעגַײב) ןגײלַײב
 (טמיוצעג

 (טקיטומרעד) ןקיטומרעד
 סתס0:286:װ6ת/ מ. (ןעד-) יד ,גנוקיטומרעד

 600161026018 חי. (סד) יד ,עידעּפָאלקיצנע

 604 פ-"עגּפָא) לי ;(טקידנעעג) ןקידנע

 {ףָאס} ףוס ַא (טכַאמעג) ןכַאמ : (ןסָאלש
 524 ח. ,ףוס ,(ס- ) יד ,עדנע ,(סעד) יד ,דנע

 (7) רעד .קע :|ףָאס} (ן-) רעד
 5ת068צ0ז 9. ןעימַאב ,ךיז (טסַײלפעג) ןסַײלּפ

 (טוואורּפעג) ןוואורּפ :ךיז (טימַאב)
 ס611658 0611. ךעלדנעמוא

60600286 2. 

 (ןבילקעגסיוא) ןבכיולקסיוא ,(טלייוועג)

 616066 40)/  ,ןבילקעגסיוא ,טלייוועגסיוא
 נו ,ענעב-

 6166110 צ"מ יד ,ןלַאוו

 6166111621 661. שירטקעלע

 616011611+ ח-ירטקעלע ( כט ידע עירטקעלע

 (--) יד ,טעטיצ

 816019117 2. (טריזירטקעלע) ןריזירטקעלע

 616821166 2. (/ יד ,ץנ אגעל ע

 0168 4641. טנַאגעלע

 6161116111 71. ((-) רעד ,טנעמעלע

 6161611/נ+ 661. רַאטנעמעלע

 6102! ע. (-) רעד א רע

 6160215 9 ןביוהפיוא ;(ןביוהרעד) ןביוהרע

 עד
 616721664) 61. 0. ,ןאבכיוה ,(ס-) רעד ,לע

 (ןעד) יד

 טשוםופצ ח- ,טפיל ,(ס-) רעד ,רָאטיײװעלע
 (-) רעד
 6161 7111. םלע

 616ט6תװג / קסח?,

 7ז061:00)
 (ךעד) סָאד ,לטפלע

 616ש611111 6461. רז ,ע- ,טפלע

 ךטנו) 121081ג /ע:םזע'8 ח0םזח} ןעילע} הילא

 --עצסעמסו 1188 והָאילע) איבנה והילא

 {יווָאנַאה
 6156 86. טשינַא ,טשינ ןעוו ,ךָאנ ,שרעדנַא

 615661166 661. ץעגרע ,ואוו שרעדנַא

 שרעדנַא

 ך5ןוג1 / 1610181: דממסז:4/--- ןלולע} רעד ,לולא

,41:81:51-564.{ 

 סתמתמסנעהווסמ ח+ (--) יִד ,עיצַאּפיצנַאמע

 ס1126111511 2. ,(טרענעשרַאפ) ןרענעשרַאפ

 (טצוּפרַאפ) ןצוּפרַאפ
 61000601106ת6 עם. (--) יד ,גנורעּפרעקרַאפ

 סתועסל  (טרעּפרעקרַאפ) ןרעּפרעקרַאפ



 6086 |0} ם 8100164) חי (-) יד ,ףרַאש

 (טריגַאדער) ןריגַאדער

 (סד) יד ,עבאגסיוא

 (") רעד ,רָאטקַאדער
 ,(ןע-) סָאד-רעד ,לקיטרַא-טַײל

 (ס-) רעד ,לעירָאטידע

 (סד) יד ,עיצקַאדער
 ןעיצרעד ,(טעדליבעג) ןדליב

 (ןגיוצרעד)
 ,ןגיוצרעד ,טעדליבעג

 ר-,ענעג-
 640680008 ח ,גנואיצרעד ,(--) יד ,גנודליב

 )יח
 -גנואיצרעד ,-גנודליב

 שירעיצרעד ;ןץַאזפיונוצו
 (ס-) רעד ,רעיצרעד
 58661 ח- (ן-) רעד ,טקעפע :(ןעד) יד ;גנוקריוו
 61/601 4 (טקריוועג) ןקריוו

 ווימטקעפע .:םַאזקריוו
 ס1616מו 601 ,ענער- ,ןרַאפרעד ;וויטקעפע

 קיאייפ ;קיטכיט ;רז
 58סע1 ח(---) יד ,ימ :(ןעד) יד ,גנוגנערטשנַא
 688 חי (רעד) סָאד ,ייא

 ס8011910 2. (--) רעד ,םזיאָאגע

 ((-) רעד ,טסיאָאגע
 ןטּפיגע ,{םיַארצימ} םירצמ
 -ירצימ} (םירצמ) רעד ,ירצמ

 (רעטּפיגע) רעד ,רעטּפיגע ,{םירצימ
 תא:טעטהמ 06/. ןשירצימ| שירצמ ,שיטּפינע

 6014 ע.

 66011100 חי

60110/ 0. 

 601107121 ת.

601101121 0216 2. 

6006216 14 

 ס000021664 64}.

60162110221 66. 

 6000210ש 20.

64/601166 6461. 

 6801151 חי

1801 

 טטלעווהת עי

 סג 1016ז}. ךע :ע :ַאה

 ס18106 תוזוחח. טכַא

 6180וס6ת תזוזח-. ןצכַא

 6180166ת1זמ 6641. ר- ,עטנצכא

 618016סת/װ //ז060/0ח} (ךע-) סָאד ,לטנצכַא

 ס1814 0601. ר- ,עטכַא

 ס18 זוג / ץזמסז?סזו} (ךע-) סָאד ,לטכַא

 6181111614 06. ר" ,עטסקיצכַא

 סושתווסזװ /}/זחסו/סװ} (ךע-) סָאד ,לטסקיצכַא
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 -םריוו ,(ס-) יד ,עימָאנָאקע

 6404 קקזסח- ם/ .הז ,עדעז

 (ס-) רעד ,רעלדָא

 (7) סָאד ,רעיוא
 62816 חי

 סה 71.

 681116ת 6610. רעירפ

 68111ס0/ 001. קידרעירפ

 0181165/ 4641. 56867101. ר- ,ע- ,טסירפ

 קידלַאב :ר" ,ע- ,ירפ
 (טנידרַאפ) ןענידרַאפ

 טסנרע
 (--) יד ,טייקטסנרע
 (ן-) סָאד ,טסנידרַאפ

 (ךעד) סָאד ,לגנירעיוא
 טק) יז דע
 הוי ענעהו החרש
 שידרע
 (-) יד ,שינרעטיצ-דרע
 ןךערזימ} (--) רעד ,הרזמ

 קידחרזמ :|-ךערזימ| חרזמ
 ןקידכערזימו
 טכַײל ;גנירג

 (ןסעגעג) ןסע
 (סד) יד ,עניר

.661 62117 

 ס8ענג 2.

 ס21651 4601.

 ס211108171655 1.

 62901085 ח. ק}.

 ס211118 0.

 ס8ע1ג

 68ע1860 041.

.6461 0271117 

.0 6211110021:6 

.0 6251 

 625!סעװ 6641.

6857 0601. 

681 2. 

 64ט65 זח. 21.

 6040 מ.+ (תולוק-רעדיוו) סָאד ,לוק-רעדיוו

 (סי) רעד ,ָאכע ,ןסעלױקלָאק}
 66140 ע- (ןעגנולקעגּפָא) ןעגנילקּפָא
 6611056 ח- (ןע-ד) יד ,גנולקנוטרַאפ
 יד ,המח יוקיל

 ןעמַאכ עקיל}
 --661056 04 1ם6 תנססמ ח. יד ,הנבל יוקיל

 ןענָאװעל עקיל}
 שימָאנָאקע

 (סד) יד ,ץעימָאנָאקע
 ((-) רעד ,טסימָאנָאקע
 סססמסענ126 ןרָאּפשנַיײא ,(טרָאּפשעג) ןרָאּפש

 (טרָאּפשעגנַײא)

 - .6011096 01 {מס ֿפטמ

.601 660110211681 

 60011010105 ח. קק/.

 60011010151 ח.

 60000זת87 0.

 ך-) יד ,טפַאש
 5065 "+  (ן) רעד ,דנַאר :(ןע-) רעד ,םיוז



 )זיו 01 0צ25וצ

 611:2116 001- קידנרעיוד ,טפאהרעיוד

 0:21100 ח.(ךעשעמ} ךשמ .,(--) רעד ,רעיוד

 == העק

 0:108 קזסק- תעשב ,ןסייאעב| תעב

 ןסַאשעב}
 4051: (-) רעד ,טכַאנרַאפ

 154 ס?.קימכַאנרַאפ ; ר- ,עלעק- ,לקנוט

 4451 עז. (ן-) רעד ,ביוטש

 טהד (טבױטשעגּפָא) ןבױטשּפָא
 ףט5וצ 661. קיביוטש

 םטוסה 6607. 1408. שידנעלָאה

 ןעטזסוזחהמ ח. (רעדנעלָאה) רעד ,רעדנעלָאה

 ףטוצ (02108060װ) ח. ,בוה ,(ן-) יד ,טכילּפ

 ןסע- ,וויוכ} (תובוח) רעד
 םףוגוצ /148) ח- (ן-) רעד ,רעַײטש

 4ו629/ (סעד) רעד ,קילרַאּק

 066106 "=. ,ןס" ,עריד} (תוריד) יד ,הריד
 (ןע-) יד ,גנוניואוו

 8ע6 ע. (טברַאפעג) ןברַאפ

 0718  /ןקסז80װ)} . (םיססוג) רעד ,םסוג

 ןםִי- ,סעסיוג|

 ם0עג12111116 2. (--) רעד ,טימַאניד

 070251/ ת. (סד) יד ,ץיטסַאניד

 םזוגמ!;2:6 ח.'רעקיש| (םירוּכיש) רעד ,רוּכיש

 ןםירוקיש
 07 661. ר- ,ענע- ,ןקורט

 א שי (טנקירטעג) ןענעקירט
 6:עת655 ח. ,שינעקירט ;(--) יד ,טייק ?נקורט

 (י) יד
 םוצסא ח.(ס-) יד ,עקשטַאק ,(ךע-) סָאד ,לטנע
 4161 ע. (ן-) רעד ,לעוד
 06 0601. קידלוש ;קילעפ
 0365 ח. 21. (ן-) רעד ,לָאצּפָא

 יי (י) רעד .טעוד
 8311 861. קיפמוטש ;ּפמעט
 םוגנמו) 061 שיראנ ;םומש

 םטנגמו/ ח. רעד ,םלוג ;(סד) רעד ,ןעקענַאמ
 ןס- ,םעליוג} (סד)

 םטזמע ?+ ןטישנָא ,(ןפרָאװעגנָא) ןפרַאװנָא

 (ןטָאשעגנָא)

 ףוגתמק (ךע-) סָאד ,לגרעבטסימ
 סקס 2 ןריפרַאפ ,(טרַאנעגּפָא) ןרַאנּפָא

 (טריפרַאפ)
 םגק 6 ט.ןריּפָאק ,(טריצילבוד) ןריצילבוד

 (טריּפָאק)
 82116416 ח+ ,ץיּפָאק ,(סד) יד , עיצַאקילבוד

 (ס") יד



 008 (!זיוגמ1

 808 חי (טניה) רעד ,טנוה ם:סמוװ == -םעלָאכ} (תומולח) רעד ,םולח
 טסאװמ ח+ רעד ,רקיע :(סד) יד ,עמגָאד ףע-) רעד ,םיורט ,ןסעמױלַאכ
 ןםירקיא ,םירָאקיא-רעקיא) (םירקיע ט:ס8תג .  -ןעמעלָאכ| (טמולחעג) ןעמולח

 (טמיורטעג) ןעמיורט ,ןטמעלָאכעג

 4:655 ח(ךע-) סָאד ,לדיילק ,(רעד) סָאד ,דיילק
 0659 2. ןָאטנָא ; ךיז (טדיילקעג) ןדיילק

 ךיז (ןָאטעגנָא)
 כַאמסע סערד

 (ס") רעד / העדַײנש
 01655112166 /סז. ח (סד) יד ,ןירעכַאמסערד

 (ס') יד .ןירעדַײנש
 (סי) יד ,עדָאמַאק

 04ז05511246 2. ,(ס-) רעד ,רעכ

 606896ע /671654 ס}

 4זוטסז5) חס

 42ת31/ ת. (ס-) רעד ,רעבקע

 4 = ןעוועלירד ,(טרעבקעעג) ןרעבקע
 ןביא :(טרעיובעג) ןרעיוב ,(טעוועלירדעג)

 (טרינערט) ןרינערט ,(טביאעג)

 6111: ע. (ןעקנורטעג) ןעקנירט
 4116 ?;(,6 (טרוּכישעג) ןרוּכיש

 4ז8:/10 10 6240688) 0. ןטרעקישעג-ןרעקישו

 64:101 ת. קנורט ;:(ןעד) סָאד ,קנַארטעג

 (==) רעה

 8זוק 2. ןעּפַאק :(טפירטעג) ןפירט

 (טעּפַאקעג)
 641196 2. (ןבירטעג) ןבַײרט

 1170 ת. ,ןַאמרופ ; (ס-) רעד ,רעבַײרט

 (סעד) רעד

 64:12216 . (טעּפַאקעג) ןעּפַאק

 04:12216 ת. (ךעד) סָאד ,לדנגע

 םזסע ח+ .,ּפַאק ;(סד) רעד ,ןּפָארט ,ּפָארט

 = הלח

 םףפסק /{;חָצ 4זסק) ח (ס-) יד ,עקשטיּפַאק

 80 24 : (ןפרָאװעגּפָארַא) ןפרַאוּפָארַא

 (ןלַאפעגּפָארַא זיא) ןלַאפּפָארַא

 4011831 (-- יד ,שינעקירט

 םסרוג 2. : (ןעקנורטרעד) ןעקנירטרעד

 ןעקנורטרעד ,ךיז (ןעקנורטעג) ןעקנירט

 (ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא) ןרעוו

 4048 חי (ןעד) יד ,ןיצידעמ

 זוג! ח.,טסיגָארד ,(ס-) רעד ,רעקייטּפַא
 (-) רעד
 4ת112510ת6 ת. (ן-) יד ,קיײטּפַא

 םזוגתג . (ן-) יד ,קיױּפ

 (ןזוגזג ע. (טקוּפעג) ןקיױּפ

 6ז1ת1 66}. ןרעקיש רוּכיש

 808118116 6461. שיטַאמנָאד

 סו ח. (סד) יד ,ץּפוּפ ;(סד) יד ,עקלַאיל

 40112ח ((-) רעד .,רַאלָאד

 640106 חי (ן-) רעד ,לָאּפוק

 40:06506 867. שימייה ; (ץַאזפיונוצ) --זיוה

 640165116 ע. רענידַאב ,רעניד

 4067 . (ןעד) רעד ,לזייא

 4000 ח. ((-) יד ,ריט

 800:4ת02 ץ. (סד) יד ,עקמַאילק

 000ז18 2. (סעד) רעד ,רַאצ א

 4ס0ז ח. (ךד) סָאד ,עלעטניּפ ,(ן-) רעד ,טק

 6401 2. (טלטניּפעג) ן טי

 40ו1216 66}. טלּפָאט
 40ו11216 0. (טלּפָאטעג) עי

 4סוגטז ח,ןסעקייפס-קעּפָאס} (תוקפס) רעד ,קפ

 (ע-) רעד 26
 8סשעו +- ןיֵר) ןַײז ,(טלפייווצעג) ןעלפייווצ

 ןקעּפָאס} קפס ןיא (ןעוועג
 4080 חי (--) סָאד ,גייט

 4076 0. -) יד ,ביוט

 סי //615:/601) ח. (--) רעד ,ךוּפ

 (טןאנא ,רעדינַא ,ּפָארַא ,ןטנוא
 רעטנורַא

 :ר- ,ענעג- ,ןנָאלשרעד

 ר" ,ענעג- ,ןגָאלשעגרעדינ
 40601811 ח.הלּפמ ;(--) רעד ,גנַאנרעטנוא

 ןס- ,עלָאּפַאמ} (תולּפמ) יד

 ם8סיומקסטע ת. (סד) רעד ,ןגערסָאנ

 4סױאז} ת. ןםינַאדַאנ"ןדַאנ} (םינדנ) רעד ,ןדנ

 4026 ח. (סד) רעד ,ןצוט ,(ן-) רעד ,ץוט

 640י56851 4641.

 תםצ. (םטשטז. 4061סז) .רד

 4:811 /!0} 6/ז) ח. (ן-) רעד ,גוצ

 0788 2. (טּפעלשעג) ןּפעלש

 4ז282 210מ2 ע. :ךיז (טּפעלשעג) ןּפעלש

 (טּפעלשעגטימ) ןפעלשטימ

 ףז:8נו8 ח.(סד) יִד ,עסעיּפ :(סד) יד ,עמַארד

 6411118116 641. שיטַאמַארד

 8:8181125 9. (טריזיטַאמַארד) ןריזימַאמַארד

 386 ?+ ,(טּפַאצעג) ןּפַאצ ; (ןגיוצעג) ןעיצ

 (טנכייצעג) ןענעכייצ ;(טּפעשעג) ןּפעש

 6126 /?0 8 68:/6/ ((-) סָאד ,דָאלפוש

 10016, 616.) ח. : 0

 טייג שי ךעד) יד ,גנונעכייצ



 000סז1ס1
 ירמי לא טא עא א עא א איא יי 01860ט,6

 8ו501י6 פ. ןזָאלעצ ;(ןעגנַאגעצ זיא) ןייגעצ

 (טזָאלעצ)
 אאוואפ יי ,עקערטש ;() יד ,טַײקטַײװ

 (סי) יד
 615121 0601. םַײװ

 61811710110ג ; (ןעד) יד ,גנונעכייצסיוא

 (-) רעד ,דיישרעטנוא
 -רעטנוא) ןדיישרעטנוא

 (טדיישעג

 טנכייצעגסיוא

 01510:1 1. ןעיירדעצ ;(טיירדרַאפ) ןעיירדרפפ

 (טמירקרַאפ) ןעמירקרַאפ ,(טיירדעצ)

 8:5:451 + ןעיצּפָא ;(טלמוטעצ) ןעלמוטעצ

 ןטײקמַאזקרעמפיוא יד| (ןגיוצעגּפָא)
 415120160 001. ר- ,ענעג- ,ןנָארטעצ

 61819801100 (--) יד ,טײקנגָארטעצ

 4151142016 2. ; (טײרּפשרַאפ) ןטיײרּפשרַאפ

 (טלייטעצ) ןלייטעצ
 625: חי. ,ןָאיַאר ;(ן-) רעד ,טקירטסיד

 (ן-) יד ,טנגעג ,(ןעד) רעד
 61511151 70. (ן-) רעד ,יורטוצמוא

 015111151 2. (טיורטעג) ןעיורטעג טשינ

 415ן12 2. ןרעטש ;(טלמוטעג) ןעלמוט

 (טרעטשעג)

 8:5ט+מ2מיס ח. ,הלהב ;(ןעד) יד ,גנורעטש

 ןס- ,עלָאהעב} (תולהב) יד

 טלמוטעצ ,םיירדעצ

 04151:0801511 ע.

61511118111511664 061. 

 68151ת2669 601.

 417146 0. ןלייטעצ (טלייטעג) ןלייט

 (טלייטעצ)

 4136 061. שילמיה :ךעלמעג
 ם:טנפ:סמ ח. !טנזחַנ) (סד) יד ,עיזיוויד

 8:15104 ח. /61110-} ןקעליכ| (--) רעד ,קוליה

 (ןעד) יד ,גנולייטעצ
 4122111658 . ,(--) רעד ,לדניווש

 (ן-) יד ,שינעלדניווש
 00 ש. (טכַאמעג) ןכַאמ ,(ןָאטעג) ןָאט

 40 /56ז06, 06 0} 046) ?. (טגיוטעג) ןגיוט

 840 /50:5111816 70ז 8 ט6ז0, 1 00: ןייב ,ָאי

 1 60װ1}

 --40 ּבשּבַד ?. יּפָא ,(טקיטַײזַאב) ןקיטַײזַאב

 (טפַאשעגּפָא) ןּפַאש
 ---ףס יגזגסוגז (ןעמוקעגסיוא ןיב) ןעמוקסיוא

 ןָא
 6ס60+ ת- רעד ,רעטקָאד ,רעד ,רָאטקָאד
 (םיריוטקָאד)
 4060106ת6 ח+- בתּכ ;(ן-) רעד ,טנעמוקָאד

 ןםיווָאסק-ווַאסקַו (םיבתּכ)

 (טקיטומטנַא) ןקיטומטנַא

 601560ו11:48:6601 041. טקיטומטנַא :קיטנעהּפָא

 015000ע286 2.

 61500ש0ע 24 (טקעדטנַא) ןקעדטנַא

 615006 2. (ןעד) יד ,גנוקעדטנַא
 4:30:110:216 2. -ימירקסיד) ןרינימירקסיד

 (טרינ
 0:901ת01211004 ח. (ס") יד ,עיצַאנימירקסיד

 6156055 ע. "-וקסיד ,(טריטוקסיד) ןריטוקסיד

 (טריסוקסיד) וחיפ

 (סד) יד ,עיסוקסיד

 4156856 ח. יד ,קנערק ,(ן-) יד ,טייהקנַארק

0150058510 2. 

 (קנערק)

 841560140816 - -נָאלּפעגסױא) ןרעטנָאלּפסױא
 (טרעט
 015/תטסת 2 ןןייכמוא} (--) רעד ,ןהמוא

 0158ת2606 0. -עּפרַאכ} (תוּפרח) יד ,הּפרה

 יד ,דנַאש ,(ס-) יד ,עדנַאש ;ן|סעּפרַאכ
 (-- יד ,ךַאמש ;(סעד)
 0158:2066 1. (טדנעשעג) ןדנעש
 41581:266121 661. ךעלדנעש
 01581156 2. ךיז (טלעטשרַאפ) ןלעטשראפ
 01581151 ח. (=+ רעז ,לקע

 6415851108 00}. סאמנ :קידנסױטשּפָא

 קידלקע :סעמינָו
 85/ג ח. -ייק} (םילּכ) יד ,ילּכ :(ןע-) יד ,לסיש

 ,טכירעג ,(ן-) סָאד ,ץכעקעג :ןםילייק-על

 ((-) סָאד
 8:5065 קק/. 1601. 0.} (ן-) סָאד ,סעפעג

 6:5116061 2. (טרעביושעצ) ןרעביושעצ

 01511001651 601 ךעלרעמוא

 8:310006513 (ן-) יד ,טייקכעלרעמוא
 6415101661 9. (טריטקעפניזעד) ןריטקעפניזעד

 6151111661100 חי (סד) יד ,עיצקעפניזעד

 4:511166 0. (טַאהעג טנַײפ) ןבָאה טנַײּפ

 11911155  ש. ;(טקישעגקעװַא) ןקישקעװַא
 (ןזָאלעצ) ןזָאלעצ

 6:56/:41 9. ןנָאיעצ ,(ןבירטעצ) ןבַײרמעצ

 ;ךיז (ןפָאלעצ זיא) ןפיולעצ ;(טגָאיעצ)

 ךיז (טיירּפשעצ) ןטיײרּפשעצ
 46ץ6ו5 ח. רעד ,חוּכיוװ ;(ן-) רעד ,טוּפסיד

 ןםיכוקיוו-ךעוקיוו} (םיחוּכיוװ)
 405קטוס 9. ןרַאּפש ;(טריטַאבעד) ןריטַאבעד

 (טנקיײלעגּפָא ןענעקיײלּפָא ;ךיז (טרַאּפשעג)

 4099688:4 9. ;(טכַאמעגקעװַא) ןכַאמקעװַא
 -םוא טינ ךיז ,(טצעשעגגנירג) ןצעשגנירג

 (טקוקעגמוא) ןקוק
 64155805860 80/ ר" ,ענעדי ,ןדירפוצמוא



 46ט6 018616

 81801866 061. יד בושח ,קידדיוו

 0ו8תווע חי בישחה ,(=כ) יד ,עדריוו

 ןסעווישכו
 811126006 0. (--) רעד ,םַײלּפ

 81114601 601. קיסַײלּפ

 םונגופ ?. ןכַאמ ,(טרעסַאװרַאפ) ןרעסַאװרַאפ
 -נופ) ןריפרעדנַאנופ :רעטיש (טכַאמעג)

 (טריפעגרעדנַא
 םותג 06/- טאמ :רד ,עלעק- ,לקנומ
 0100625104 2. ,םיױרג ;(סד) יד ,עיסנעמיד

 (ן-) יד ,סָאמ ;(-כ) יד
 ףתמ:תופג ? ;(טרענעלקרַאפ) ןרענעלקרַאפ

 (טרענימרַאפ) ןרענימרַאפ
 (11דנ1111111166 2. -רַאפ ,(ן-) רעד ,וויטונימיד

 ע-ע (רעטרעוו-רענעלקרַאפ) סָאד ,טרָאװ-רענעלק

 6116 ע- (ךעד) סָאד ,לבירג-ןזייכ} ןה
 םומומ תססזמ ת. (-) סָאד ,רעמיצסע

 010 עי (סד) סָאד ,גָאטימ ,קיטימ

 632 ע. ןעקנוטנַײא ,(ןעקנוטעג) ןעקנוט

 (ןעקנוטעגנַײא)
 81010נ08 2. (סד) יד ,ץמָאלּפיד

 8171012093 2. (סד) יד ,עיטַאמָאלּפיד

 641101121 (ן-) רעד ,טַאמַאלּפיד

 01010102116 641. שיטַאמָאלּפיד

 619661 661. טקעריד

 619664 ע. ןריפנָא ; (ןזיװעגנָא) ןזַײװנַא
 (טריפעגנָא)

 810601 /21835 (טריסישזער) ןריסישזער

 81086) ע.-
 6411:601 / 1148. 0. (טריגיריד) ןריגיריד
 01:66010מ חי ,גנוטכיר ;(סד) יד ,עיצקעריד

 ףעד) יד
 01:66010/ (ן-) רעד ,רָאטקעריד

 01:66109 /0}/ קול (ן-) רעד ,רָאסישזער
 41086) חי

 6016010ע / ז11:8.) חי (-) רעד ,טנעניריד

 641:1 עי (--) סָאד ,ץומש

 םוזוצ 4601 קיצומש

 םופגקמסז 9- (ןדנואוושרַאפ ןיב) ןדניוושרַאפ
 64152עע0 2. (טנּפָאװטנַא) ןענעפָאװטנַא
 121716111'4152 2. (עד) יד ,גנונעפָאװטנַא

 סוג פ+ ןענעקרעד :(ןעזרעד) ןעזרעד
 (טדיישרעטנוא) ןדיישרעטנוא ;(טנעקרעד)

 4:561216 ח- ,ךימלת :;(סד) רעד ,רענלָאפכַאנ

 ןםידימלַאט-דימלַאט} (םידימלּת) רעד

 6161211ח6 (ןעד) יד ,ןילּפיצסיד

 8156101106 ?. (טרינילּפיצסיד) ןרינילּפיצסיד

 6467106 רעד ,ןַאלּפ ,(ן-) רעד ,לַאּפנַײא

 (ןע-) יד ,גנודניפרעד ; (רענעלּפ)

 46621 8. (םינָאלװַײט ,םילָאװַײט) רעד ,לווַײט

 רעד ,דש ,ןסעכור-ךעור} (תוחור) רעד ,חור
 ןםידייש-דעש| (םידש)
 46611150 64}- שילווַײמ ,שינַאלוװַײמ

 466156 9. -םיוא ;(טכַארטעגוצ) ןטכַארטוצ

 (טכַארטעגסיוא) ןטכַארט
 8660ו6 ס -ךעביא ,ךיז (ןבעגעגּפָא ןבעגּפָא

 ו-=;/= -דיוועג) ןעמדיוו ,ךיז (ןבעגעגרעביא) ןבעג

 ךיז (טעמ
 06+01604 0601. ר-ענעב-ןבעגעגרעביא

 06ש01108 (-כ יד ,טייק עא

 טסצסט+ 9. ןעגנילשנַייא ;(ןסערפעג) ןסער

 (טקוצרַאפ) ןקוצרַאפ א
 06ט700/ 061. םורפ

 40 חי ךעד) רעד ,יוט
 6181 /0} ם 6106/ -רעפיצ) סָאד ,טַאלברעּפיצ

 סז 10010/) (רעטעלב

 6181601 (ן-) רעד ,טקעלַאיד

 81210806 ת+ (ן-) רעד ,גָאלַאיד

 4:8זמסמס ח- ,טנַאמיד ,(ן-) רעד ,טנַאילירב

 (-) רעד ,טנעמיד ,(ן-) רעד
 437 ת. (רעכיבגָאט) סָאד ,ךובגָאט

 0101216 2. (טריטקיד) ןריטקיד

 610120004 0-) רעד ,טַאטקיד

 8101810ע עת. (ס-) רעד ,רָאטַאטקיד

 616181015012 ת. 0-) יד ,רוטַאטקיד

 4610: ח. ירעטרעוו) סָאד ,ךוברעטרעוו
 (רעכיב
 616 ע. (ןברָאטשעג זיא) ןברַאטש
 6161 ח. (סד) יד ,עטעיד
 186 .ךיִז (טדיישעגרעטנוא) ןדיישרעטנוא
 414/66206 ,דיישרעטנוא ,דישרעטנוא

 -קעליכ| (םיקוליח) רעד ,קוליח ,(ן-) רעד

 ןםיקוליכ

 814 6:621 4640. שרעדנַא

 616 סעסמו 461 ,ר- ,ץנעד- ,ןדישרַאפ :רעדנַא

 ר- ,ענעד- ,ןדיישרַאפ
 4146:4ת11216 ?. -רעדנַאנופ) ןדיישרעדנַאנופ

 דיישרעטנוא ןַא (טכַאמעג) ןכַאמ ;(טדיישעג
 01406011 6601. רעווש

 014060113 עת. 0-) יד ,טייקירעווש

 טא (ןבָארגעג) ןבָארג
 018651 ע. (טעַײדרַאפ) ןעַײדרַאפ

 6018651000 ח. (--) יד ,גנואַײדרַאפ

 טי (ס-) רעד ,רעבערג



 4610 46610נע 611

 465116 ח- ,ךעגַאב :(--) רעד ,ןקעשייכ| קשח
 (ןע-) רעד ,גנַאלרַאפ ;(ן-) רעד

 468116 9. ןעגנַאלרַאפ ;(טרעגַאב) ןרעגַאב

 (טגנַאלרַאפ)

 6058 ((-) רעד ,שיטביירש
 0465018416 4641. ,ךד- ,ענעז- ,ןזָאלראפ ;טסיוו

 טזָאלרַאפ

 46528/ 7. -ךַאֹפ ;(--) רעד ,ןשעייװ שואי

 (ןעד) יד ,גנולפייווצ

 םלפייווצרַאֿפ

 64650186 2. (טכַארַאפ) ןטכַארַאפ

 6652116 עזסע- ןסעכָאלוצ| סיעכהלוצ ,ץָארט

 4650116 01 קזסק-. ףיוא טקוקעג טינ

 065ק021108 460}.

 065001 ((-) רעד ,טָאּפפעד

 046500116 6641. שיטָאּפפעד

 6465ק01151 20. ,(--) רעד ,םזיטָאּפסעד

 (סד) יד ,ץיטָאּפסעד
 6069550ע1 עי ,סעמיצ ;(ןד) רעד ,טָאּפמָאּק

 (07) רעד ,סָאד
 060511021107 ח. טקנוּפליצ ,(ן-) רעד ,ליצ

 ((-) רעד

 5319 -לריוג} (תולרוג) רעד ,לרוג

 (ן-) רעד ,לַאזקיש ,ןסעלָאריױג

 4607 9. בורה ;(טרעטשעצ) ןרעטשעצ

 ןטכינרַאפ ;(טכַאמעג בורח) ןכַאמ ןווערָאכ)

 (טכינרַאפ)

 606510766/ 6641. טרעטשעצ ;ןווערָאכ בורה

 465וװט61108 ? -ןברוכ} (תונברוח) רעד ,ןברוה

 -דַאפ ;(ןעד) יד ,גנורעטשעצ ;ןסעניוברוכ
 (--) יד ,גנוטכינ

 6161211 2. (טריזילַאטעד) ןריזילַאמעד

 6461214 2. רעד ,לַאטעד 0 יד ,טייהלצנייא

 ןםיטָארּפ-טַארּפ) (םיטרּפ) רעד ,טרּפ : (ןד)

 46120164 040/ טריזילַאטעד ,ךעלריפפיוא
0 

 4612: 2. (ןטלַאהרַאפ) ןטלַאהרַאפ

 861601 ע. (טקעדעגפיוא) ןקעדפיוא

 461601176 2 (ס-) רעד .,וויטקעטעד

 4616 ?. -קירוצ ;(ןקָארשעגּפָא) ןקערשּפָא

 (ןטלַאהעגקירוצ) ןטלַאה

 46/סתזװ1מהווסת ם. ;(--) יד ,טײקנסָאלשטנַא

 (ןע-) יד ,גנודיישטנא
 ;(טמיטשַאב) ןעמיטשַאב
 (טלעטשעגטסעפ) ןלעטשטסעפ
 04610116111 ת. ;(ןעד) סָאד ,לטימ-קערשּפָא

 (ןע-) סָאד ,לטימ-טלַאהּפָא
 464610ק 2. (טלקיװטנַא) ןעלקיװטנַא

 (ןעד) יד ,גנולקיװטנַא

 061סע1106 2.

 646ש610ץצסת1 2.

 660012110-21 641. שיטארקָאמעד

 86תוסווצװ ?. ןכערבעצ ,(ןפרָאװעצ) ןפרַאװע

 (כָארבעצ)
 ףסגםסח ח- רעד ,קוביד ;(סד) רעד ,ןַאמעד

 ;ןםיצייל-ץעל} (םיצל) רעד ,ץ'ל :(םיקוביד)
 דש ;ןםיקיזַאמ-קיזַאמ} (םיקיזמ) רעד ,קיזמ
 ןםידייש-דעש} (םידש) רעד
 ןרירטסנָאמעד

 (טרירטסנָאמעד)

 4סתגספוזווסמ חם. (סד) יד ,ץיצַארטסנַאמעד

 (--) סָאד ,קרַאמנעד
 406211151 עי (ן-) רעד ,טסיטנעד

 0407 2. (טנקיילעג) ןענעקייל

 טסע8זו +  (ןרָאפעגקעװַא ןיב) ןרָאפקעװַא
 (-=) רעד ,דײשּפָא

64611100511216 2. 

 1002 ע.

 00/211ו116 21.

 060626 2. (ןעגנָאהעגּפָא זיא) ןעגנעהּפָא

 046086106066 2. (--) יד ,טיײקיגנעהּפָא

 468600611 041. קיגנעהּפָא

 8606 9. ןרעדליש ;(ןבירשַאב) ןבַײרשַאב
 (טרעדלישעגו

 462101:4116 401. עלנעלּק ,קידעגַאלק
 8621016 ז- ןנָאלקַאב ,(טרעױדַאב) ןרעױדַאב

 (טגָאלקֲאב)
 862056 9: .(טצעזעגרעטנורַא) ןצעזרעטנורַא

 (ןפרָאװעגּפָארַא) ןפרַאווּפָארַא

 406ע126664 407. -רַאפ ,ר-ענעס-ןסאלעגסיוא

 ר ,ענעב - ,ןברָאד

 :ר-ענענַאלשרעד

 טקיטומטנַא

 86קז עי (ן-) יד ,טייקפיט ,(--) יד ,ףיט

 8סנטצ /7101) ם. (0-) רעד ,שוילעּפַאק

 0011 21. (סד) יד ,עקשיק

0460165564 041. 

 0405062601 ע. ,(ןעגנַאגעגּפָארַא ןיב) ןייגּפָארַא

 ןעמַאטש  ;(ןעמוקעגּפָארַא ןיב) ןעמוקּפָארַא

 (טמַאטשעג)

 0:126(0 ?.ןרעדליש ; (ןבירשַאב) ןבַײרשַאב

 (טרעדלישעג)

 84680ע10110ע 2. :(ןע-) יד ,גנובַײרשַאב

 (ןעד) יד ,גנורעדליש
 0406560ע216 ע. (טכעוושרַאפ) ןכעוװשרַאפ

 6468011 0. -רעבדימ} (תוירבדמ) רעד ,רבדמ

 ןסעירָאבדימ
 0 (טריטרעזעד) ןריטרעזעד
 046806116ע 21. 0-) רעד ,ריטרעזעד

 4050ע46 עי (טנידרַאפ) ןענידרַאפ

 0651870816 ע. ;(טמיטשַאב) ןעמיטשַאב

 (טנכייצַאב) ןענעכייצַאב



 4621 ןקסמ2/וצ 161

 460/681 0. (טגיזַאב) ןגיזַאב

 451661 ח. -ןרָאסיכ} (תונורסח) רעד ,ןורסיח
 (ן-) רעד ,רעלעפ ;ןסעניורסיכ
 46416114 2. ;ףיז (ןעמונעגנָא) ןעמעננַא

 ןרעפטנערַאפ ; (טקידייטרַאפ) ןקידייטרַאפ

 (טרעפטנערַאפ)
 464166/ /0016561/} ; ךיז (טרעוועג) ןרעוו

 ךיז (טקידייטרַאפ) ןקידיײטרַאּפ
 0610006ש 0. (ס-) רעד ,רעקידיײטרַאּפ
 46161156 0. (-ב) יד ,גנוקידייטרַאפ
 4641716 2. (טריניפעד) ןריניפעד
 062412111102 2 (סד) יד ,עיציניפעד
 4641ת116 641. טמיטשַאב
 06812602110 ,(-כ) יד ,עיצַאדַארנעד

 (ןע-) יד ,גנורעדינרעד
 468:406 ? ירד ,(טרידַארגעד) ןרידַארגעד
 (טקירעדינרעד) ןקירעדינ
 068066 = יד ,הגרדמ ;(ןי) רעד ,דַארג

 דעד ,לּפַאטש :;ןס- ,עגײרדַאמ} (תוגרדמ)

 (סי) יד ,עפוטש ,(ןעד)
 66166)46 6641. ר-ענע-ןגָאלשרעד

 46184/ 9. ןעיצרַאפ ;(טגײלעגּפָא) ןגײלּפָא
 (ןגיוצרַאפ)
 46168216 0. (ן-) רעד ,טַאנעלע עד

 46168416 2. (טריגעלעד) ןריגעלעד

 46116216 6461. מרַאצ ;לדייא ,טַאק לילעד

 קידהיחמ ,קַאמשעג
 ןקידעַײכעמו

 גסוושגז +- ןקיווקרעד ,ךיז (טקיווקעג) ןקיווק
 (טקיווקרעד)

 טסע6מ6 5. ַא ;(ע-) יד ,שינעקיווק ער
 ;(--) רעד :ןסעכַאנ) תחנ :;ןעַײכעמ} היה
 (ס-) סָאד ניר
 טסאסא =  ;(ןבעגעגרעביא) ןבעגרעביא

 (טזיילרעד) ןז יילרעד

 ;(--) יד ,גנוזיילסיוא
 62 יד ,גנוטע

 1!46/סעסע 20. רעזיילרעד ,(סד) רעזיילסיוא

861101035 641. 

4611661:41106 71. 

 (ס*) רעד
 461486 חי ןלבַאמ} (ס-) רעד ,לובמ

 061112010) ע. (טרעדָאפעג) א

 00102/60 |ק0לסמ} (טנָאמעג) ןע
0{ 6 64601( 4. 

 טסתופמ ח-ץגַארפכָאנ :(ןע-) יד ,גנורעדָאּפ
 (סי) יד
 (סי) יד ,עיטַארקַאמעד
 () רעד ,טַארקַאמעד

 46ת100ח206 תן.

64011060121 

 4621 קסתמ2וזע ח. (ן-) יד ,ףָארטשטיױט
 0462816 חי חוּכיוו : (ס-) יד ,עטַאבעד

 ןםיכוקיוו-ךעוקיוו) רעד ,םיחוּכיװ
 062216 2. (טריטַאבעד) ןריטַאבעד

 4626 ח+ ןסעװיוכ-וויוכ} (תובוח) רעד ,בוה
 4666 מ. ,טייקשלַאפ : (--) יד ,ײרערַאנּפָא

 (07) יד
 4606166 ע. ןרַאנ ,(טרַאנעגּפָא) ןרַאנּפָא

 (טרַאנעג)
 10606126ע . (-- רעד ,רעבמעצעד

 8606ת0 ת. (--) יד ,טייקידנעטשנָא

 060601/ 6641. קידנעטשנַא

 456106 ?. ןםילשטנַא : (ןסָאלשַאב) ןסילשַאב

 (טרידיצעד) ןרידיצעד ,ךיז (ןסָאלשטנַא)
 46015100 חי (ן-) רעד ,םולשַאב

 ר" ,ענעפ- ,ןסָאלשטנַא
 4604 /ס} 6 51ק} חם. ((-) רעד ,קעד

 4668 /0} 6045) ח ,(ס-) יד ,עילַאט

 ןזטרָאק} (ןע-) סָאד ,לשעט
 ;(סד) יד ,עיצַארַאלקעד

 ךעד) יד ,גנורעלקרעד
 04601896 2. (טרעלקרעד) ןרירַאלקעד

 (טרעלקרעד) ןרעלקרעד
 066011021100 / םזםמו./ - ,(ןעד) יד ,גנונייב

 (ס) יד ,עיצַאנילקעד
 4600ת6 ח- ,גנַאנרעטנוא ,(--) רעד ,גנַאגּפָא
 -עי ,עדירעי) תודירי ,יד ,הדירי ,(--) רעד

46615196 661. 

466012808110 0. 

 ןסעדיר
 4601106 2. ךיז (טגָאזעגּפָא) ןגָאזּפָא

 4001106 | םזםזו.י ןרינילקעד ,(ןגיובעג) ןגייב

 עט אד
 04600ע816 04 (טרִירָאקעד) ןרירָאקעד

 64600181100 ת. (סד) יד ,עיצַארָאקעד

 4600941166 6641. וימַארַאקעד

 6460:6456 11. ,(ןע-) יד ,גנורע נעלקרַאפ

 (ןעד) יד ,גנורענימרַאפ

 466:6856 9. ,(טרענעלקרַאפ) ןרענעלקרַאפ
 (טרענימרַאפ) ןרענימרַאפ
 460ע66 0-) רעד ,טערקעד

 ---19ע11) 6466766 ןס" ,ערייזג} (תוריזג) יד ,הריזג

 6460164110 ת. (ןעד) יד ,גנומדיוו

 טו (טעמדיוועג) ןעמדיוו
 4654 ח. (םישעמ) יד ,השעמ ; (ןד) יד ,טַאט

 ןםיסַײמ-עסַײמו
 4669 041. ףיט

 יי (") רעד ,שרעה ,שריה
 464681 ח. ןס- ,עלָאּפַאמ} (תולּפמ) יד ,הלּפמ



 648ז0ע (ס-) רעד ,רעּפָאטש

 (ס-) רעד ,רעטכיררַאפ

 (סד-) יד ,ןירעּפָאמש

 (ס-) יד ,עטאד

 (ןע-) יד ,לטייט
 (--) רעד ,וויטַאד

 (רעטכעט) יד ,רעטכַאט
 4281מ6/ /ץ0008650) ח. (סד) יד ,עקניזימ

 ד) יד ,רונש

 0216 /1/016) מח

 4216 /7701:1) תם.

 421166 /םזסזח. 6656)

 042ו1811/סע 20.

 02081116-10-|2ו/ 2.

 102914 {דיווָאד| דוד

 הוא 2. (טגָאטעג) ןגָאט

 642ו/ 2. (ן-) רעד ,גָאטרַאפ

 הי = (געט) רעד ,גָאט
 ---ןגָצ 2116 {סנמסעצסש ,ןגרָאמרעביא

 זו. 6: 0606. (ס-) רעד

 --םגצ 2610:6 ץ6516+-(ס-) רעד ,ןטכענרעייא

 023 ת. 66 6640.

 - (42521624 24 (-) רעד ,גָאטרַאפ

 --2/0ת62ז0 עח. 006 +- ;(סד) יד ,ץיױַאטנַאפ

 (טריזַאטנַאפ) ןריזַאטנַאפ
 --תעּהצ 04 ,4/סנגסנמסת1! רעד ,רוּפיּכ בוי

 ןרעּפיק םָאיֵו (סד)
 03 1116 ((-) רעד ,גָאטיײב

 422215 ס. ןדנעלברַאּפ ,(טדנעלבעג) ןדנעלב
 (טדנעלברַאפ)

 0626 061. טיומ

 46261 זנגתמ 2. (עטיוט) רעד ,רעטיוט

 (עטיוט) יד ,עטיוט

 ;(טױטעגּפָא) ןטױטּפָא

 (טּפמעטעגּפָא)

 4624 461. ביוט

 6462101655 21. (--) יד ,טייקביוט

 8683 ?- ןעלדנַאהַאב ;(טלדנַאהעג) ןעלדנאה
 (טלייטעגסיוא) ןלייטסיוא ;(טלחנא

 0626 יצסנמהתמ 72.

 464068 1- ןּפמץעטּפָא

 4681 ח+ ,גנולדנאהאב ,(--) רעד ,לדנאה

 (ןעד) יד
 068 441. ביל ;רעַײמ

 4621 2. (ן-) רעד ,טיוט

36 

 686 ח. (ס") רעד ,ַאּפַאּפ :(ס-) רעד ,עטַאט
 4288 171. (ד ( רעד ,לַאשזניק

 ךעלגעט-נָאט :ךעלגעט

 (=ב) סָאד ,סקיכלימ

 (עקיכלימ) רעד ,רעקיכלימ

 (סד) יד ,עבמַאד

 (ס-) רעד ,ןדָאש

.6641 +/421 

 62ֹוז7 1004 ח.

 6421יצזמהת ת.

 44: ח.

 64271286 ת.

 4216 ת. (סד) יד טא

 64גנות 2. (טמַאדרַאפ) ןעמַאדרַאפ

 642נװװק 861. טכיַיפ

 (-כ יד ,טַײקטכַײפ
 (ץנעט) רעד ,ץנַאט

 (טצנַאטעג) ןצנַאט

 (ס-) רעד ,רעצנעט
 (סד) יד ,ןירעצנעט
 צ"מ יד ,ןּפוש
 0806 ח. (רענעד) רעד ,רענעד
 ן2תוצה ת. /18008.) 041. שינעד

 יד ,הנּכס :(') יד ,רַאפעג
 ןס- ,ענָאקַאס} (תונּכס)
 קידהנּכס :ךעלרעּפעג

6421 055 2. 

4211066 2 

4271066 2. 

04271069 

.670/ 64271069 

 6421101111/ עג.

64211209 71. 

 0808610װ5 641.

 קידענאלאו
 6865 ?.  ןגַאװ ,ךיז (טגעוורעד) ןגעוורעד

 (טגַאװעג)
 4888 7+ -טמםיירד ,(ן-) יד ,טײקטנַאװעג 6216 86}- טסיירד ,טגַאװעג

 (--) יד ,טייק

 48:66016611 ח- |םי- ,קיזַאמ} (םיקיזמ) רעד ,קיזמ

 55:8 44/ .ךעמצניפ ;ר- ,עלעק- ,לקנומ
 ץרַאװש
 42:4 469. -צניפ ;לקנוט ;ןךעשיוכ| ךשוח

 ץראווש ;רעט
 48:40555 ח -רעטצניפ ,רעד ןךעשיוכ| ךשוח

 (--) יד ,טייקצרַאװש :;(-כ) יד ,טינ

 ןּפָאטש :(טעוועריצעג) ןעוועריצ

 (טכיררַאפ) ןטכיררַאפ ,(טּפָאטשעג)

 6483 ע.



 סטע6 241

 סוג1זוגע6 2. (ן-) יד ,רוטלוק סוגעיץ6 0. ןגייברַאפ ,(טמירקעג) ןעמירק

 סט:6 ח- ,(סד) יד ,עיצַארוק ;(--) יד ,גנולייה (טגייברַאפ)

 ןס- ,עופער| (תואופר) יד ,האופר ףטזצ68 86/: ר" ,ענעג- ,ןגיובעגסיױא ,םורק

 ס5/0ז ח+ רעד ,גהנמ ;(ןי) רעד ,ריפנייא

 (--) רעד ,רעגייטש ;{םיגָאנימ-גענימ| (םיגהנמ)

 ס115107067  ת. ,הנוק ,(ס-) רעד ,רעפיוק

 ןםיניוק-עניוק} (םינוק) רעד

 ס4 ע. ןדַײנשוצ ;(ןטינשעג) ןדַײנש

 (ןטינשעצ) ןדַײײנשעצ ;(ןטינשעגוצ)
 סג /10:1/ (ןריושעג ,ןרָאשעג) ןרעש

 50158078) ע.

 א 0-) רעד ,טינש
 ס01116/ 015

 64ז05865) ח.
 (סד) רעד ,רעדַײנשוצ

 0011161 תי (ן) רעד ,טעלטָאק

 33 ךעד) רעד ,לקיצ
 סע01006 חי (ןע-) רעד ,ןָאלקיצ

 סצ11616 (ס-) רעד ,רעדניליצ

 טעמע! ח. צ"מ יד ,ןצַאט ,(ןע-) רעד ,לבמיצ
 ר (ד) רעד ,רַאצ
 0227154+ 6061. שירַאצ

 םגע6 0: (טרירוק) ןרירוק ;(טלייהעג) ןלייה

 ס110511/ תח. ;(--) יד ,טעטיזָאירוק

 (-כ יד ,טייקירעגַײנ :(-) רעד ,זָאירוק

 קירעגַײנ :עוואקישט
 סגע1 4 ,(ן-) יד ,זיורק ,(ן-) רעד ,קָאל

 (ךעד) סָאד ,לזַײרק
 טז 601. טלזַײרקעג ,טזיורקעג ,טקָאלענ

 סוגז10115 061.

 סטעע20/ (ךעד) סָאד ,לרעּפנַײוו

 סוגע6231 0. (ןעד) רעד ,םָארטש

 ס960/ 041. קיטציא

 ---טעעסתז 6ט6015 צ"מ יד ,ןנַארפטַײװ

 ס11156 ןס- ,עלָאלק} (תוללק) יד ,הללק
 סוג156 2 ןטלעשרַאפ ,(ןטלָאשעג) ןטלעש

 (ךטלָאשרַאפ)
 ס1115661 0641. ר" ,ענעט- ,ןטלָאשרַאּפ

 011118/ת ,גנַאהרָאפ ,(ןעד) יד ,ןידרַאנ

 ןז- ,סעכיױרָאּפ} (ן-) סָאד ,תכורּפ ; (ןע-) רעד
 (566 1104ו5ת תכורּפ



 ס142117 סוגק

 ס1:055 .| דדל 6 -ןעמעלייצ| (טמלצעג) ןעמלצ
 0ת211+ 66. ןעגושעמ) ענושמ עק ךיז ןטמעלייצעג

 סח8910655 ח- (ן") סָאד ,ןסעַאגושעמ תעגוש 01055-22ז ךעד) רעד ,לגיר

 סע227 461. ןעגושעמ| עגושמ ס:טפי סע 687 קידלקיש

 6187 זובה ח.רעד ,ןרענעגושעמ| רענעגושמ 1 סעד) יד ,ָארק

 סעהעק שסזמבמ ח. לד ,ןענעגושעמ} ענעגושמ סעסוצ /501:060) (=כ) רעד .יירּק

 א סעסוצ ע. (טיירקעג) ןעיירק

 02681 ע. (טעּפירקסעג) ןעּפירקס סעס1664 תי יד ,עסַאמ ,(--) רעד ,םלוע

 סעס8נג /510664 6ז60װ0) ח. (ס-)יד שי (ןסַאמ-)

 אר טא קי יי טצסוא466 06 :קיּפעקליפ :טקַאּפ שי
 016256 24 שי כ עמ ןשטיינק טו

 וי 9 06 ַאש ,(ןפַאשַאב) ןפַאשַאב סעסױאנ עת. (ןע-) יד הל

 (ןפַאשעג) סעסראצג 0. (טגיורקעג) ןעניורק

 טיפ ךעד) יד ,גנופַאש סעוג0117 (טקיצַײרקעג) ןקיצַײרק

 יי שירעפעש סעג61 06. קידתוירזכא ,םאזיורג
 סע08109 ח. ,רעפַאש ,רעפעשַאב ,רעּפַאשַאב ןקידסעירָאזכַאו

 (ס") רעד סתגס} 469. -יורג ,ןסענָאמכַאר} תונמחר ןָא
 סע6216 ת. (ן-) סָאד ,שינעפעשַאב קידתוירזכא ,םאז

 02601/ ((-) רעד ,םידשרק סזטסוֹוצ 5. ,ןסעירָאזכַא| 3 סָאד ,תוירזכַא

 ((-) יד ,טײקמַאזיורג
 0601{ 2. (טריטידערק) ןריטידערז

 יא עו (סי .ךפ העד ,רַאמידערק סעטנגפ = ץלעשירק :(ךעי) סָאד ,לקערב
 0ע2660 עי (ןכָארקעג זיא) ןכירק (ךע-) סָאד

 טי עז תי (ס") רעד ,רעכירק סעיטצעונ1216 ; ךיז (טלקערבעג) ןעלקערב

 0ע650604 עבלַאה) יד ,הנבל עבלַאה ךיז (טלשירקעג) | ןעלשירק

 {ס- ,ענָאװעל} (תונבל סזוגנונ1נ1148 46}. קידלקערב

 סע6106 0. (ד) טלַאּפש ;(--) רעד ,ץייר סעוגננק16 2. (טשטיינקעצ) ןשטיינקעצ

 0ע16461 חי 0) יד ,לירג 0ע152646 (-) רעד ,גוצצַײרק

 סענתנס (ס*) סָאד ,ןכערברַאפ סעט5ג 0. ןקירדעצ ;(ןטָארטעצ) ןטערטעצ

 א 0 העדה הע-עה קיפ (טשטעווקעצ) ןשטעווקעצ :;(טקירדעצ)
 סתותגנמג)ו 40/. שירעכערברַאפ ,לענימירק סח חפ ה הל (סד) יד ,עילוק

 סענעק16 ע. א ןעלּפירקרַאפ 3 ?. ןגירשעג) ןעַײרש ,(טנייוועג) ןענייוו

 (טעשטעילַאקעצ) ןעשטעילַאקעצ (ןעירשעג

 ס112816 ,לּפירק ,(ס- /י רעד ,עקילַאק 611518ח. ,לַאטסירק ,(ן-) רעד ,לָאטשירק

 טי רעש (") רעד
 011518 ת. (-) רעד ,סיזירק דו לה הל (-כ יד .ַאבוק

 סע 061. עלכורק ;קידעקַאנק וגם (5) (רענַאבוק) רעד ,רענַאבוק

 0ע1416 (ס-) רעד ,רעקיטירק /קס0ק16) חי

 01111681 601. שיטירק (טעהמ 06)}- שינַאבוק

 011110151 21. (סע" ,ןד) יד ,קיטירּק סט86 חי (ד-) רעד ,בוק

 09021+ /501:06/ 10606 טצ 17085) ט. ןעקַאװק סוג216 661. שיבוק

 (טעקַאװקעגו סגס800 12174) (סד) יד ,עקווַאקוק

 סע008 24. (ס-) רעד ,ןקַאה רעמורּק סוגסוגזמ26ע (סד) יד ,עקרענוא

 0010016 טק 2. (טעשטשעיּפעג) ןעשטשעיּפ

 ךיז (טעילוטעג) ןעילוט ;ךיז
 ס11ו1941 661. לערוטלוק

 -עגכרוד ,טציּפשרעביא
 ערטיכ היא שה

 סטק ח. (ךעד) סָאד ,לּפעט ;(ןד) יד ,לָאש

 סטממומפ 661.

 (ס-) רעד ,רעלדניווש

 שירעלדניווש ,םורק
 סעסק תהי (ז ( יד ,שינעטערעג

 01055 11. -םעלייצ| (םימלצ) רעד ,םלצ

 (ד) רעד ,ץַײרק ,ןםימָאלצ

 51055 9. (ןעגנַאגעגרעבירַא ןיב) ןיײגרעכירַא

 סע001:664 461.



 0011:6806 טל

 ט0ע652026046066 ח.(ן-) יד ,ץנעדנָאּפסערָאק 000116/ חי (ד-) רעד ,רעירוק

 601:6580006מ1 ח.(ן-) רעד ,טנעדנַאּפסערָאק 000156 חי (-) רעד ,סרוק

 00ע1140ע (ן-) רעד ,רָאדירָאק ססשומ =. ,ךניקרעטס;!ווש ,(סד) רעד ,ןיזוק

 ססעצגק1 ש. (טריטּפורָאק) ןריטּפורָאק (רעד) סָאד
 ס0עעטע! 6641. :ר- ,ענעב- ,ןברָאדרַאפ ססט51 /סזװ. ח.יד ,ןןקניזוק ,(ס-) יד ,עניזוק

 (רעד) סָאד ,דניקרעטסעווש ,(סד)

 9036 == רעד ,ףיױה ;(ןי) סָאד ,טכירעג

 (ףייה)
 ,(-) סָאד ,טכירעג
 (רעזַײהטכירעג) סָאד ,זיוהטכירעג

 "טייפ =- (ךעװ) סָאז ?קעד 262 ;ד קע
 ס0ט6ע /0}/ 6 600/) חי (ןעד) רעד ,לוָאט

 50צ6/ 9. -רַאפ) ןקעדרַאפ ,(טקעדעג) ןקעד
 ,(טליהעג) ןליה ,(טקעדעגוצ) ןקעדוצ ,(טקעד

 (טליהרַאפ) ןליהרַאּפ
 ססצ ת. (תומהב) יד ,המהב ;(יק) יד ,וק

 ןס- ,עמייהעב}
 ס008:64 5.  -ןדכַאּפ} (םינדחּפ) רעד ,ןדחּפ

 ((-) רעד ,סורט ;ןםינָאדכַאּפ

 (-- סָאד ,תונדהּפ

 ןסענָאדכַאּפ}
 סתםסא ח. (סד) יד ,ץרַאּפש ;(ן-) רעד ,טלַאּפש
 סתםסא +. -עג) ןצַאלּפ ;(ןטלָאּפשעג) ןטלַאּפש

 (ןרָאװעג טצעזעצ) ןרעוו טצעזעצ ;(טצַאלּפ

 0986416 ח-./--) רעד ,קַאנק ;(ן-) רעד ,לַאנק

0001111100156 20. 

 ס01/2960106 2.

 01461:16 ןקַאנק ,(טלַאנקעג) ןלַאנק

 (טקַאנקעג)
 01201:1108 6461. קידעקַאנק

 0ת86016 0. 07) יד ניו

 0ע84016 1. (טגיוועג) ןגיוו

 סע80165008 תי (רעד) סָאד ,דילניוו

 69411 ח ; ןס- ,עכָאלעמ} (תוכאלמ) יד ,הכאלמ

 (--) סָאד ,קרעװטנַאה
 6181150װ84 ח+ -טנַאה) רעד ,רעקרעווטנַאה

 (תוכאלמ ילעב) רעד ,הכאלמ לעב ,(רעקרעוו

 ןס- ,עכָאלעמלַאב}

 סזפזוק חי (ןפמערק) רעד ,ףמַארק

 סזהתמוווזמ עת. (סד) רעד ,ןברַאש

 סעפג ! 10167}. !ךַארט

 0881 2. ,ךַארק ;(סעד) רעד ,קסַארט

 (=) העה
 0881 ע. (טכַארקעג) ןכַארק

 0881 ת. (-) רעד ,טַאװַארק

 6896 9. ןצכעל ;(טגנַאלרַאפ) ןעגנַאלרַאּפ

 (טצכעלעג)
 סז8וצ1 ע. (ןכָארקעג זיא) ןכירק

 0ע826 ח. (ן-) סָאד ,ןסעַאגושעמ) תענושמ

 טריטּפורָאק
 ססעעטװ11סעג 2. ;(--) יד ,טײקנברָאדרַאֿפ

 (--) יד ,עיצּפורָאק
 009561 (ן-) רעד ,טעסרָאק

 005116110 (--) יד ,קיטעמסָאק

 00516116 6641. שיטעמסַאק

 0081016 6601. שימסָאק

 00511105 חי (--) רעד ,סָאמסָאק

 (:055801 חי (ן-) רעד ,קַאזָאק

 (00558064 6 (סד) יד ,עקצַאזָאק

 0051 ח+ צ"מ יד ,ןטסָאק

 0051 ע. (טסָאקעג) ןטסָאק

 605117 4601. רעַײט ,רַאבטסָאק

 ס081וג116 תי (ןע-) רעד ,םויטסָאק

 ס01/0מ ח. (סד) יד ,עטַאוװ ;(--) רעד ,לווַאב

 ס01041 (ס-) יד ,עקטעשוק

 ס0ט8/ עי (--) רעד ,טסוה

 0008 2. (טסוהעג) ןטסוה

 ס0ו10611 חי (ן-) רעד ,טַאר

 602561 ?. (ןבעגעג) ןבעג ,(ןטַארעג) ןטַאר

 ןעצייא) הצע ןַא
 ט0ט25610ז ח- ;(סד) רעד ,רעבעג ןעצייא} הצע

 (ס-) רעד ,רעלסנַאק :(ן") רעד .טַאקָאװדַא
 ס01 2. ןענעכער :;(טלייצעג) ןלייצ

 (טנכערעג)
 ססוגמז ח- (ן-) רעד ,טשריפ ;(ן-) רעד ,ףַארג
 ףסות1655 (סד) יד ,ןיטשריפ ; (סד) יד ,ןיפערג

 ;(טכַאמעגכָאנ) ןכַאמכָאנ
 (טשלעפעג) ןשלעפ
 ססט161461 601. (טלעג) שלַאפ ,טכַאמעגכָאנ
 ס0גתוזצ ח+ ,הנידמ ;(רעדנעל) סָאד ,דנַאל

 ןס- ,ענידעמ} (תונידמ) יד
 ס0טתו;עתובװ ח.(טיײלסדנַאל) רעד ,ןַאמסדנַאל

601121614614} 2. 

 0008216 חי (ן-) יד ,רָאּפ

 ססוגק16 ע. (טרָאּפעג) ןרָאּפ

 ---תגתתע160 600016 2. סָאד ,קלָאּפרַאּפ

 (רעקלעפרָאּפ)
 ססטמסת ח. (ןעד) רעד ,ןָאּפוק

 500:886 ח- ,שזַארוק ;(--) יד ,טײקווַארב

 ,טומ ;(--) יד ,טייקטסיירד ;(--) רעד

 (--) רעד
 ס0:886005 44. קיטומ :טסיירד ;ווארב



 ססמפטזמןנ{1ט6
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 0011ט624 0. (םידמושמ) רעד ,דמושמ

 ןםידָאמושעמ-דעמושעמו

 ססמטס1 ,ןעטסעדעמושעמ| עטתדמושמ

 ראסזמּהת חי (ס-) יד

 500615/ח+ -רַאפ} (טּפשמרַאפ) ןטּפשמרַאפ

 ןלייטרוארַאּפ ,ןטעּפשימרַאפ-ןטעּפשימ

 (טלייטרוארַאפ)

 ססתשנ6ו זא ,(עטּפשמרַאפ) רעד ,רעטּפשמרַאפ

 (עטלייטרוארַאפ) רעד ,רעטליײטרוארַאּפ

 (ן-) רעד ,טנַאטסערא
 ססמצנ60ת ח. -ךעביא ;(ן-) רעד ,לייטרוא

 (ןעד) יד ,גנוגַײצ

 ס0נג311166 (טגַײצרעביא) ןגַײצרעביא

 ססעגטט1510 עי (סד) יד ,עיסלואוונָאק

 ססתגץט15136 6607. וויסלואוונָאק

 5008 זש. ךיז (טכָאקעג) ןכַאק ;(טכָאקעג) ןכָאק

 0004 מי (ס-) רעד ,רעכוק

 0004 /6זװ. (סד) יד ,ןיכעק

 6001:16 עח. (ךע-) סָאד ,לכיק

 6001 2 (טליקעג) ןליק
 6001 6001. ליק

 600101658 0. (--) יד ,טייקליק

 60-0062416 ע. (טרירעּפָאָאק) ןרירעּפָאָאק

 ס0-0עסע2110עג (סד) יד ,ץיצַארעּפָאָאק

 60-026121176 20. (-) רעד ,וויטַארעּפָאָאק

 00-0ע2614117617 6601 וויטַארעּפָאָאק

 ססעעסע חי (--) סָאד ,רעּפוק

 טו (סי) יד .עיּפָאק
 ססע 0. (טריּפָאק) ןריּפָאק
 6006116 (סד) יד ,עקטעקָאק

 ס00611154 601. שיטעקָאק

 6040 חי. (ךע-) סָאד ,לקירטש ,(ן-) יד ,רונש
 0010121 6601. ךעלצרעה ,קיצרַאה

 00601211ו/ ח. (--) יד ,טײקיצרַאה

 ס0+א ח- (סעד) רעד ,קרָאק ,(ס-) רעד ,ןּפָארּפ

 ט0ע1650ע67ש 2. (סד) רעד ,רעיצנּפָארּפ

 ססצמסז ח- (ן-) רעד ,גָאר :(ןעד) סָאד ,לקניוו
 0011161510116 (רעד) רעד ,ןייטשלקניוװ

 ס00ת80ת21 064. ךעלרעּפרעּק

 0014201:21 0. (ן-) רעד ,לַארּפַאק

 ,(ן-) יד ,ץיצַארַאּפרָאק

 (-) יד ,טפַאשרעּפרעק

 0115 9. ,(טרעסעבעגסיוא) ןרעסעבסיוא
 ןטכיררַאפ :;(טרעסעברַאפ) ןרעסעברַאפ

 (טריגערָאק) ןריגערָאק ; (טכיררַאפ)
 00ע661 601. קיטכיר ;טקערָאק

 (--) יד ,טייקיטכיר

 ססצקסע211סוג 24

 ס00ז661116558

 טסתפטצמקוגעס שסעגטמ יד ,עקיטכיזדניווש

 (עקיטכיזדניווש)

 0001801 עי -רַאפ ;(ן-) רעד ,טקַאטנָאק

 (ןעד) יד ,גנודניב

 6001801 ע. ,(טריטקַאטנָאק) ןריטקַאטנָאק

 (ןדנוברַאפ) ןדניברַאפ

 60ת12/װ6ז ת. ןםילייק-עלייק} (םילּכ) יד ,ילּכ

 ס001ס1ק! עח. (--) יד ,גנוטכַארַאפ

 000116015 (--) רעד ,טלַאהניא

 6000110601 חי (ן-) רעד ,טנעניטנָאק

 600111160121 6641. לַאטנעניטנַאק

 000110121 041. ;{קידרעדייסעק} קידרדסּכ

 קידנעטש

 ססמונמטגווצ 666. ;דנַאנַאכרוד ,דנַאנַא ךרוד

 ;דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַא ךָאנ ;ןרעדייסעק} רדסּכ
 קידנעטש

 ס0ג1112110 חי (ןע-) יד ,גנוצעזרָאפ

 0016 ע. (טצעזעגרָאפ) ןצעזרָאּפ

 ס0011ט11צ {ךעשמעה} (--) רעד ,ךשמה

 001111:4101101 (סד) יד ,ץדנַאבַארטנָאק

 00011401 0. -נָאק :(ן-) רעד ,ךַאמּפָא

 ((-) רעד ,טקַארט

 ס0ת1זגז} 661. : טרעקרַאפ ;קידרעױּפַאק

 ךעלצעזנגעק
 סו 1גס 60ת1זהזצ 660ע. ךוּפיהל ,טרעקרַאפ

 !ךעּפיהעלו
 ססמועגאו ח- -גנעק ;(ן-) רעד ,טפארטנָאק

 (7) רעד ,ץַאז

 ,(ןגָארטעגַײב) ןגָארטַײב
 (טרעַײטשעגַײב) ןרעַײטשַײב

 ס001ש101100 :(ןעד) יד ,גנורעַײטשַײיב

 (--) רעד ,רעַײטשוצ

 0001ע01 (--) רעד ,לָארטנָאק

 500101 ע. (טרילָארטנָאק) ןרילָארטנָאק

 ס0111/0116ש ((-) רעד ,רָאילָארטנָאק

 600+6216066 ח. (ן-) יִד ,טַײקכעלמעװקַאב

 קיסַאּפ ;םעוװקַאב

 טס1גצ6111 22. (0-) רעד ,ריטסַאנָאמ

 (ן-) רעד ,רָאפנעמַאזוצ

 :(-) סָאד ,ךערּפשעג
 (0-) רעד ,סעומש

 001176ת86 2. (טסעומשעג) ןסעומש

 ס0זגצסע8100 /10 םח- (--) רעד ,ןדַאמש| דמש

 01/סז דס!?עזסח} דג.

 ס0צ6ת1 שי -ןדַאמש| (טדמשעג) ןדמש

 ךיז ןטדַאמשעג

 60011110016 עי

001136211601 66{. 

 6011761711100 עת.

 600װ76:8541100



 61 0011 ססמֿפטצמןנ1136

 0011116611011 2. (ןעד) יד ,גנודניברַאפ

 טא ;ןןעמונעגנַײא) ןעמעננַײא
 -עגַײב ןיב) ןעמוקַײב ;(טגיזַאב) ןגיזַאב
 (טגיזעג) ןגיז ;(ןעמוק
 00000670ע (ס-) רעד ,רעניז

 0005016266 חי (--) סָאד ,ןסיוועג

 00115616011005 0641. טפאהנסיוועגנ

 6011501005 461. קיניזטסואווַאב

 6005010050655 ת. (--) סָאד ,ןַײזטסואווַאב

 6005601 ת. (תומּכסה) יד ,המּכסה

 (ןעד) יד ,גנומיטשוצ .,ןס- ,עמָאקסַאהָו

 00015601 24 ,(טמיטשעגנַײא) ןעמיטשנַײא

 ןםיקסַאמ) םיּכסמ ,(טמיטשעגוצ) ןעמיטשוצ
 (ןעוועג םיּכסמ ןיב) ןַײז
 ויטַאװרעפנָאק

 ס0תפסזט2/סז7 ח. (סד) יד ,ץעירָאטַאװרעסנָאק

 00115151 2. (ןענַאטשַאב זיא) ןײטשַאב

 60115151601 6641. ר-ענעט-ןטלאהעגסיוא

 600501200ת 7. יד ,המחהנ ,(--) יד ,טסיירט

 {ס- ,עמָאכענ} (תומחנ)
 00015016 2. (טסיירטעג) ןטסיירט

 (ן-) רעד ,טנַאנַאסנָאק

 0005ע100װ05 6641. ר" ,ענעעז- ,ןעזעגנַא

 טנענימָארּפ ;קידעעזנָא

 ,(ס-) יד ,ץיצַאריּפסנָאק

 (עד) יד ,גנורעוושרַאפ

 0005819210ש ת {ן-) רעד ,רָאטַאריּפסנָאק

 (ס- .:--) רעד ,רערעוושרַאפ ,(סרעט-

 ס000561681176 6601.

 00115071201 קי.

001151012097 0. 

 ס0ת50112101121 641. וויטַאריּפסנָאק

 0001501ת6 2. (טריריּפסנָאק) ןריריּפסנָאק

 001151401 064/}. קידנעטש

 00115142117 6641. (דימָאט) דימּת :קידנעטש

 (ס-) יד ,עיצוטיטסנָאק
 לענַאיצוטיטסנָאק
 001151ע1101 24. ןריאורטסנָאק ; (טיובעג) ןעיוב

 0011511101100 עי

001151113110221 661. 

 (טריאורטסנָאק)

 60215111161100 2. ; (סד) יד ,עיצקורטסנָאק

 עק) רעה ?ובעה :(ס3 יח עהיײבעג

 0011511161166 66}- וויטקורטסנָאק

 0051 (ן-) רעד ,לוסנָאק

 0011801216 חי (ן-) רעד ,טַאלוסנָאק

 (-- רעד ,רעכיורבע
 ,--) רעד ,ךיורברַאפ

 (=-) יד ,עיצמוסנַָאק

 (--) יד ,טכוזדניווש

 60115ו116/ 26.

 ס00תֿפטזמק110תג עת. / צג.

 ססתֿפוז1ץק110ת

(160156656 

 ססתפטזמקוצס גםגת רעד ,רעקיטכיזדניווש

 (עקיטכיזדניווש)

 000/6ע /10 2006 (טרירעפנָאק) ןרירעּפנָאק
 0 60ח0/6ח60006) 0.

 0011161611066 0-) יד ,ץנערעפנָאק

 0040406 2. (טיורטרַאפ) ןעיורטרַאּפ
 002111060166 -ןצ 65 רעד ?יורמוצ

 (תונוחטב) רעד ,ןוהטב :;(--) רעד ,ןעיורט

 ןסעניוכטיב-ןכָאטיב}

 רעכיז :טכױלגעגנַײא

 טיורטרַאפ ,םייהעג
 6021658 ח+ הדומ ןיא) ןַײז ןעדױמ} הדומ

 (ןעוועג
 0011 2. (טקיטעטשַאב) ןקיטעטשַאב

 ס01ג011118110/ 2. (ןעד) יד ,גנוקיטעטשַאב

 60114856216 24 (טריקסיפנָאק) ןריקסיפנָאק

 (ס-) יד ,ץיצַאקסיפנָאק

 (תופירש) יד ,הפירש

 (ן-) סָאד ,רעַײּפ ;|ס- ,עפיירס|}
 600011161 . (-) רעד ,טקילפנָאק

 ס0ת1156 9. ,(טרעטנָאלּפרַאפ) ןרעטנָאלּפרַאפ

 -עצ) ןעלמוטעצ ,(טיירדעצ) ןעיירדעצ

 (טשימעצ) ןשימעצ ;(טלמוט
 002105604 0641. מלמומעצ ,טשימעצ ;לוד

 0001105104 -נָאלּפ ;(סד) יד ,עכַאטַאמוס

 ,ן-) יד ,שינעיירדעצ ;(ס-) רעד ,רעטמ
 ((-) יד ,שינעשימעצ
 60086821 2. ,(טרעווילגרַאפ) ןרעווילנראפ

 (ןריורפרַאפ) ןרירפרַאפ
 6008621668 86). ,ןריורפעג ;טרעווילגרַאפ

 טרַאטשרַאֿפ ;ר- ,ענער

 (תוליהק) יד ,הליהק

 06) יד קוש ;|ןס- .עליהעק|
 ,(טסירגַאב) ןסירגַאב

 (טרילוטַארג) ןרילוטַארג
 ססתקז2112110 ח.ארנ ,(ןעד) יד ,גנוסידנַאב

 (ס-) יד ,עיצאלוטארג ,(ןעד) יד ,גנורילומ

6001464601 04. 

6011841601141 661. 

 000115021100 ת.

 0011112872110/ ת.

 06008ע6882110ו

001181:41111416 2. 

 0010182:655 1. (ד) רעד ,סערגנָאק

 ס0קזס55זװ2גת 20. רעד ,ןַאמסערגנָאק

 (רענעמסערגנָאק)

 ססװ 8216 /םזםזח./ +.(טריגוינָ;ק) ןריגוינָאק

 ןברעוו ַא) (ןגיובעג) ןגייב
 ,(סד) יד ,ץיצַאגוינָאק

 (ןעד) יד ,גנוגייב
 סס0װ}ת6110 -דניב) סָאד ,טרָאוודניב

 !עזםזח.) ח.(סד) יד ,עיצקנוינַאק ,(רעטרעוו

 ססתנט:פ ?. ןכַאמ ;(ןריואוושַאב) ןרעװשַאב

 ססמח)ןוט82110 ח.

 !ףעשיק} ףושיּכ
 60װוגז0ז ןףעשיק} רעד ,רעכַאמ-ףושיּכ

 6000661 ע. (ןדנוברַאפ) ןדניברַאפ



 0601ווזוו(ו6 002160461207צ

 ,,,5:::5:5:::2:::2::5 עיר... 2

 סס0זמץק658 /8קמץק1:601:00) ,סערּפמָאק

 (-) רעד

 ססגמװקסעמ156 ;(-) רעד ,סימָארּפמָאק

 ןס- ,ערָאשּפ} (תורשּפ) יד ,הרשּפ

 (--) רעד ,גנַאוװצ

 ס0ת11206 חי -רעוװַאכ| (םירבח) רעד ,רבח

 (ן-) רעד ,דארעמַאק ,(םירייוַאכ

 (ס-) יד ,עטרבה

 ןס- ,עטרעװַאכ}

 60101:26465מ/0 ח. ,ןטפַאשרעװַאכ| טפַאשרבח

 090 ח
 0026611 0. 'ס- ,עװַײג} (תוואג) יד ,הוואג

 :רשנעדו א

 ןקידעװַײג} קידהוואג

 601166111ע216 2. -נָאק) הכלל

 (טרירטנעצ
 60ת0621:20/0מ ח. (סד) יד ,ץיצַארטנעצנָאק

 ---0006621021100 ס2זװק -עיצַארטנעצנַָאק

 ((-) רעד ,רעגַאל
 (תוגשה) יד ,הגשה

 -נָאק ;(ן-) רעד ,ףירגַאב ;ן|ס- .עגָאסַאה}

 (ס-) יד ,ץיצּפעצ

 ססתססמ ע. (טגרָאזעג) ןגרָאז : (טרַאעג) ןרַא
 ,ךימ טרא סע

 00ת661066 .א ,ןיב ךיא ;.וו .ַא .א ,ךיד

 טגרָאזַאב .וװ .א

 60116611 (ן-) רעד ,טרעצנָאק

 0011610406 2. -ּפָא ;(טקידנעעג) ןקידנע

 (ןסָאלשעג) ןסילש ,(ןסָאלשעגּפָא) ןסילש

 :ןז- .ףָאס) (-) רעד .ףוס
 -ּפָא :(ס-) יד ,עדנע :(ן-) רעד ,לַאניפ

 ;((-) רעד ,ריפסיוא ;(ן-) רעד ,םולש
 ((-) רעד ,םולש

 ס01ץוג151011 2.

 001002606 70. /סזח.

6011661166 6641. 

 601166ע110תג ח.

 ---{ גנג /ץ00 6ז64 4

 0011610510ת .

 00261616 6641. ףעש

 007:46זװת0 2. ;(טמַאדרַאפ) ןעמַאדרַאּפ

 -ןטעּפשימרַאפ} (טּפשמרַאפ) ן 0

 ןטלטשימ יא
 00061ו008 עח. יד ,גנוננידַאב ,רעד ,גנידַאב

 ;|םיאָאנטייַאנט} (םיאנּת) רעד ,יאנּת ;(עד)

 ,בצמ ;(--) רעד ,דנַאטשוצ ;(סד) יד ,עגַאל

 ןוועצַאמ} (--) רעד
 6024 ?. ןריפפיוא ; ךיז (טריצעג) ןריפ

 ךיז (טריפעגפיוא)

 (ן-) רעד ,רָאטקודנָאק
 ס0מ00610: /ח145) חי (ן-) רעד ,טנעגיריד

 060016061207 -נָאק ;(--) רעד ,דנוב

 (סד) יד ,עיצארעדע

 0001006107 עח.

 ססגוונוווגמס עז. (סד) יד ,ענומָאק

 (ס-) יד ,עיצַאקינומַאק
 (--) רעד ,םזינומָאק

 (ן-) רעד ,טסינומָאק

 ססנוננהונתו5! ססננט115116 664. שיטסינומָאק

 ססנוקגמצ ת. (סד) יד ,עינַאּפמָאק

 00נ276 2. ,(ןכילגרַאפ) ןכַײלגרַאפ

 (טכַײלגעגוצ) ןכַיילגיצ

 0-) רעד ,ךַײלגרַאפ

 ס01וונווו1ו162110ז1

 (011ונוווגעג1פדוו 71.

 001ו1צו1ו111151 77.

 ססנווץ21150ז1 7.

 ס0נץק255 24 (ן-) רעד .,סַאּפמָאק

 ס0נװק5565 . ע{. |/{סח (ןצ-) רעד ,לקריצ

 (1זםוט?ז18}

 ט0זװק2550ת ח.תונמהר :;(--) רעד ,דַײלמימ

 ,ןםימכַאר} םימחר :;(-כ) סָאד ,ןסענָאמכַאר}
 מ) יד

 טסזחק=1 9. ;(טיינעג) ןטיינ ,(טיונעג) ןטיונ
 (ןעגנואווצעג) ןעגניווצ
 00140625216 2. ,(טריסנעּפמָאק) | ריפנעּפמ ָאק

 (טקיטיגרַאפ) ןקיטיגרַא
 ,(ס7) יח ,עיצַאסנעּפמַאק

 (ןע-) יד ,גנוקיטיגרַאפ
 00100616 2. (טרירוקנָאק) ןרידוקנָאק

 (--) יד ,ץנערוקנָאק

 (-) רעד ,טנערוקנָאק
 ססעגג}116 2 -עגנעמַאזוצ) ןלעטשנעמ ַאזוצ

 ס0זץטסנ521101

 סס010ץ611110 תי

 ס011611109 עת.

 יי

 ססצוק121 ע. ךיז (טגָאלקעג) ןגָאלק

 ססנהק18101 עי (ס-) יד ,ץנַאלּק

 ס001616 2- ,(טצנַאגרעד) ןצנַאגרעד

 (טקידנערַאפ) ןקידנערַאפ
 ס01121616 0641. קידנעמשלופ עי אג

 001110161617 664. קידנעטשלופ ;ןצנַאג ן

 (ןע-) יד יי
 50ז02110216 9. ,(טריצילּפמָאק) ןריצילּפמָאק

 ןרעטנָאלּפרַאפ ;(טלקיוורַאפ) ןעלקיוורַאפ
 (טרעטנָאלּפרַאפ)
 ס0111681660 661. -רַאפ ; טריצילּפמָאק

 טרעטנָאלּפרַאפ :טלקיוו
 עיצַאקילּפמָאק
 (ן-) רעד ספ
 ס0צווק111116111 ש. -ּפמָאק) ןריטנעמילּפמָאק

 (טריטנעמיל
 ססזומס56ת/ 2. (ס- ?טס) רעד ,רָאטיזָאּפמָאק

 (סד) יד ,ץיציזָאּפמָאק

 ,(ןעמונרַאפ) ןעמענרַאפ

 -רַאפ) ןייטשרַאפ ;(ןעמונַאב) ןעמענַאב
 (ןענַאטש

 ס01121611011 2.

 ס01111621100

 ס01ץ1וצגס21? 20.

 ס0ז0ק0511100 ת.

 ס0זװןעז611606) 2.



 060זוזוס11סמ

 ---ססזג6 10:68:6 ?.-סיורַא זיא) ןעמוקסיורַא

 ךיז (טלעטשעגסיױרַא) ןלע ;טשסױרַא ;(ןעמוקעג

 -גַײרַא זיא) ןעמוקנַײרַא

 ןַײרַא ; ןעמוקעג

 ---ססזוס /10 חח 0:046781404/048) ןעמוקכרוד

 ךיז (טקינייאעג) ןקינייא ,(ןעמוקעגכרוד זיא)

 --ףסתגס םע 10 ,(ןעמוקעגוצ זיא) ןעמוקוצ

 (ןעגנַאגרעד זיא) ןייגרעד
 0011660180 ת. (רעקימָאק) רעד ,רעקימָאק

 ---00106 גת ע.

 6011663 - (ס-) יד ,ץידעמָאק

 001061 ((-) רעד ,טעמָאק

 6011110:1 ח. ;((-) יד ,טייקכעלמעווקַאב

 (--) יד ,ןסעװכַאר} תובהר

 תובהרב :;םעוװקַאב

 ןקידסעװכַאר} קידתובחר ,ןסעװכַארעב}

 00111621 641. שימָאק

001010118216 0641. 

 ס01װ1װ8 קקז05. ק.: 0601. קידנעמוק

 ססצמנמג (2/װס!. זחסז8) ח. (סד) יד ,ץעמָאק

 ססנוזוגתס ?. -נַאמָאק ;(ןלױפַאב) ןלעּפַאב

 -גַאמָאק) ןעוװעדנַאמַאק ,(טרידנַאמָאק) ןריד

 (טעוועד

 (ן-) רעד ,רידנַאמָאק

 ; (ן-) סָאד ,טָאבעג

 ןס- ,עווצימ} (תווצמ) יד ,הווצמ

 {סוו 6ס0נ1תו2ת11161115 20. תרשע יד

 ןסערבידַאה סערעסַא| תורבדה

 ;(-- רעד ,ץירעמַאק

 (םירחסמ) רעד ,רחסמ :(--) רעד ,לדנַאה
 {םירָאכסימ-רעכסימד}

 ס011116:6121 6641. לעיצרעמָאק

 (ס-) יד עי

 ססזחתתוו ?+ .ניײרַא ;(ןעגנַאגַאב זיא) ןייגַא

 (טצעזעגנַײרַא) ןצעזנַײרַא טעטש ןבעג

 ס01זמנ! 006561/ 2. 2 0

 ךייז (טכילּפרַאפ)

 (ןע-ד) יד ,גנוטכילפרַאפ

 (") רעד ,טעטימָאק

 ס0נזו2006/ 2.

0011112110171621 21. 

00111116066 71. 

 001ו11155100 ת.

 ס01וונוו11ז1611/ 7.

001111111166 0. 

 ססגװזחסת 001. ;ןקידסעפטוש} קידתופתוש

 ,ןיימעג :ךעלנייוועג ,ךעלטפאשניימעג
 טסָארּפ
 ס0תגזוסמ}+ 449. ;ןטעשָאּפ| טושּפ ,טסַארּפ

 ןסעפטושעב| תופתושב

 לכייס| רשיה לכש
 ןרעשָאיַאה

 ---ססצגזג0116/621111 ("-) יד ,קילבוּפער

 ססזװצםסמסת חי. שער ;(סד) סָאד ,רעדורעג

 (=-) רעד ,ןשַאַאר}

 ---001װוװ0ת/מ 5610156 7.

0011286 

 60118256 2. -עגנעמַאזוצ) ןכערבנעמַאזוצ

 -עצ ,(ןלַאפעגנַײא זיא) ןלַאֿפנַײא ;(ןכָארב

 (ןלַאפעצ זיא) ןלַאפ

 00118 (רענלעק :;סד) רעד ,רענלָאק
 501651 ש. ןריטקעלָאק ;(טלמַאזעג) ןעלמַאז

 (טריטקעלָאק)

 5011601108 ח.ץעיצקעלָאק ;(ןעד) יד ,גנולמַאז

 (0=) יד
 60116010ש ת. ;(0 ;02) רעד ,רָאטקעלַאק

 (סד) רעד ,רעלמַאז
 6011601196 ת. (ז-) רעד ,וויטקעלָאק

 0011601166 6460. וויטקעלָאק

 6011686 תם. -ינוא ;(סעד) רעד ,שזדעלַאק

 ((-) רעד ,טעטיזרעוו

 (ס-) רעד ,עגעלָאק
 001446 2. .-עגנעמַאזוצ) ןסױטשנעמַאזוצ

60116286 0. 

 ךיז (ןסיוטש
 001150ט (ס-) רעד תם

 601115100 עי ((-) רעד ,סױטשנעמַאזוצ

 0010 /ןקז;מס1. זװםז/2) סָאד ,לטניּפ-לּפָאט

 (ךעלעטניּפ-לּפָאט)
 00102121 661. לַאינָאלָאק

 60101112115ת (--) רעד ,םזילַאינָאלָאק

 0010212115/ 2. טסילַאינָאלַאק

 60101158110 ץיצַאזינָאלָאק

 601011156 2. (טריזינָאלָאק) ןריזינָאלָאק

 601000151 ת. (ן-) רעד ,טסינַאלָאק

 001סנוצ 21. (סד) יד ,ץינָאלָאק

 6010 ח+ (ן-) יד ,ברַאפ ;(ן-) רעד ,רילָאק

 סס1סע 0. ןברַאפ ;(טרילָאק) ןרילָאק
 (טברַאפעג)
 6010:664 44}. םרילָאק

 ס010:1ט1 46}. קיברַאפ ;לופרילָאק

 00105521 6641. לַאסָאלָאק

 60105505 0. (ן-) רעד ,םוסָאלָאק

 6011 מ- (סעד) רעד ,קעשָאל
 ס0}טזגח ח- (ן") רעד ,לַײז ;(סד) יד ,ץענָאלָאק
 ס0)וגצמתג /?ז/ 6 70610א- ,(סד) רעד ,םולָאק

 קסקסז) (ןעד) רעד ,ןָאמעילעפ

 (ן-) רעד ,טלַאּפש
 ,(ן-) רעד ,טסינמולָאק

 0-) רעד ,טסינָאמעילעּפ
 סזוט ח. (ךע-) סָאד ,למעק ,(ןעד) רעד ,םַאק

 601ות10151/ 2.

 ססזחק 2. (טמעקעג) ןעמעק

 ססזח2ומ2וזוסמ ח. (סד) יד ,ץעיצַאניבמָאק

 ססזװ21ת6 2. (טריניבמָאק) ןריניבמָאק

 ססזח6 עט. (ןעמוקעג ןיב) ןעמוק



:0)100100064 
טסעסססססססססס--כ סט יי ..........---

 דייעט .עעעעססטססטסס

 010561 (סד) יד ,עפַאש

 0100 ח. (רעכיט) סָאד ,ךומ

 םןסוומַא =. ,ןנודיילק ;צ'מ יד ,רעדיילק

 (-=) יח

 1004 ח- (ס-) יד ,ץרַאמכ : (ס-) רעד ,ןקלָאװ

 סןסט6} 0641. ; טנקלָאװרַאפ ,קידנקלָאװ

 םערַאמכרַאפ

 ףוסאמ ח- (ןע-) רעד ,ןוָאלק ;(ן-) רעד ,ץַאיַאּפ

 ס1סואצג 0. (טעװעצַאיַאּפ) ןעועצַאיַאּפ

 סןוגמ ((-) רעד ,בולק

 טגטצמיל 64// -םוא ,ר-ענעפ-ןפלַאהאבמוא

 טרעּפמולעג

 0105/ס6 /0} םזםחקס5, (ךע-) סָאד ,לגנעטש

 ס117707115) תם.

 00801ג מ. ,(רענעגעוו :;סד) רעד ,ןגָאװ

 (סד) יד ,עטערַאק ,(ן-) יד ,שטָאק

 00260!זװ2ת 2. (סעד) רעד ,ןַאמרופ

 0021 חי 00) יח ,ליוק

 0021110מ ,דנוב ;(סד) יד ,עיצילַאָאק

 (--) רעד

 008156 66}. ןיימעג ,בָארנ

 0021862655 0. (-) יד ,טײקבָארג

 5081 ח. (קער) רעד ,קָאר ;(ןע-) רעד ,לטנַאמ

 00251 ת. (סע- :ןד) רעד ,גערב-ןפַאי) םי

 ס00ו/68 (--) סָאד ,סבעווניּפש

 0001602600 (סעד) רעד ,ןַאקַארַאט

 6061-8000416-400! 70197}. וקירוקוק

 6064616 ש. ;(טעשטשעיּפעג) ןעשטשעיּפ

 -שעיּפעצ :(טעװעלַאבעצ) ןע 0
 (טלכעקעג) ןעלכעק ;טעטטס2 ובא ןעש

 604066 ת. (ס-) יד א

 6013 ת. ,ענמורט ;ןרָא! (סד) רעד ,ןורָא

 (ס-) יד ,ענורמ

 008 חי (ךע-) סָאד ,לפַיירש

 008080 חי (סד) רעד ,קַאינָאק

 501מ חי. ןס- ,עײבטַאמ} (תועבטמ) יד ,עבטמ

 001060146 9. (ןלַאפעגפיונוצ זיא) ןלַאפּפיונוצ

 6016 4. יד ,גנוליקרַאפ ;(ן-) יד ,טלעק

 (ן-) רעד ,רַאטַאק ,(ןעד)

 6014 44 טלַאק
 --(1 םזח, ץסו 06! םיא ,ריד ,רימ זיא סע)

 116 610. 18) 6 טלאק -- (.וװ .זַא .א

 601611006664 46. קיטולבטלַאק

0181 

 0185 ע. -עגנעמַאזוצ) ןסױטשנעמַאזוצ

 ךיז (ןסיוטש
 0185 ת. (ן-) רעד ,רעמַאלק

 0125 . (טרעמַאלקעג) ןרעמַאלק
 01258 (ן-) רעד ,סַאלק

 01255 /0} )1 :(-) רעה ,סַאלק

 ((-) רעד ,טכיש

 012551621 661. שיסַאלק

 1 (רעקיסַאלק) רעד ,רעקיסַאלק
 1072151, 0:/6141ז) חי

 612551802004 חם (סד) יד ,עיצַאקיפיסַאלק

 018455117 2. (טריציפיסַאלק) ןריציפיסַאלק

 (0-) רעד ,לײטצַאז
 ---( עזוװסזקס|)) 6146 ח(ן-) רעד ,ץַאזטּפױה

 ---(850:00ז6410016) 6140156 1. (-) רעד ,ץיַאזַײב

 0181156 / םזםזח.)

 0127 2. (--) סָאד ,םייל

 0168 6461. קיטכיצ :רעביוז ; זיר

 סה עא ;(טקיניירעג) ןקינייר
 (טמַארעג)
 01621111655 2. -רעביוז ,(--) יד ,טייקנייר

 (=כ יד .טייקיטכיצ ,(-כ) יד ,טייק
 01681655 1. (--) יד ,טייקנייר

 0164 061. רָאלק ;רעטיול

 0162111655 22. -רָאלּק ,(--) יד ,טייק רעמיול

 == יח ,טייק
 01סז89 0. = ףעד ,רעלּק

 ס1סז8ץדוגבמ 2. ,(עכ-) רעד ,רעכעלטסַײג

 ןםיכָאלַאג-ךעלַאג) (םיחלג) רעד ,הלג

 0161021 /76101:08 10 6 לַאק ירעלק

 610ז84) 861.

 01611021151װ 22. -כ) רעד ,םזילַאקירעלק

 016ש6ע 6601. גולק

 016ש0ע11658 (-כ) יד ,טּפַאשגולק

 5168 ח. (--) רעד ,קַאנק :(ן-) רעד ,לַאנק

 5168 ש. (טקַאנקעג) ןקַאנק ;(טלַאנקעג) ןלַאנק

 011601 ת. ((-) רעד , ינעילק

 011111216 21. (ן-) רעד ,טַאמילק

 סןגוגפ ע. (טרעטעלקעג) ןרעטעלק
 ףוומ8 9. ןרעמַאלק :; ךיז (טעילוטעג) ןעילוט

 ךיז (טרעמַאלקעג)
 011016 20. (ס-) יד ;עקילק

 2 (חע-) רעד ,לטנאמ
 01004 חי (ס-) רעד ,רעגייז

 010151סע (ס-) רעד ,רעטסיולק

 61056 4641. טנעַאנ

 61056 ע. ןכַאמוצ ,(טכַאמרַאפ) ןכַאמרַאּפ
 (טקידנעעג) ןקידנע ;(טכַאמעגוצ)



0124811 ,)6 
 155,555: יי...

 ףאסמ זי (טקַאהעג) ןקַאה
 סהסעוג8 2. 06) רעד .רָאכ

 (011:151 חי (-- סוטפירק

 (211501ג0 ((") רעד ,טסירק

 (01ג11512 6601. ךעלטסירק

 (00:15112ת117 2. (--) סָאד ,םוטנטסירק

 01100116 6641. שינארכ

 6140011616 חי (סעד) יד ,קינָארב

 ס1101101081621 6641. שיגָאלָאנ ַארכ

 01101101083 . ( 5 ,עיגַאלַאנ ַארכ

 ט(גוגנוג -רעוװַאכ| (םירבח) רעד ,רבה
 ןםירייווַאכ
 טןגוגזג ע. -ןרעװַאכ} ךיז (טרבחעג) ןרבה
 ןטרעװַאכעג

 סגטזסמ חי (סד) יד ,עכריק ,(סעד) יד ,ךריק

 0182 תי (ן-) רעד ,רַאניצ

 618216116 חי סָאריּפַאּפ ,(ן-) רעד ,טערַאגיפ

 ((") רעד
 ס1תווהזמסוו עת. (--) רעד ,גנירעמיצ

 01ת616 . 0-) רעד ,זַיײרק

 01ז01114/ 2. ((-) רעד ,רַאלוקריצ

 01601216 2. (טרילוקריצ) ןרילוקריצ

 61013121100 2. (-ב) יד ,עיצַאל וקריצ

 6011:611116156 2. (ןעוועג למ) ן ןייז ןלַאמ} למ

 ס1ז01061510 עח. ןסד ,עלימו (תולימ) יד ,הלימ

 611:6011115121166 20. -מוא) רעד ,דנַאטשמוא

 (ן-) רעד ,דנַאטשוצ ;(ןדנעטש
 0105 0-) רעד ,קריצ

 61112611 21. ,(רעגריב) רעד ,רעגריב

 /=װ. (ס') יד ןירעגריב
 011126115410 (--) יד ,טפאשרעגריב

 סנו+ . (טעטש) יד ,טָאטש

 סווצ- |זוו ססזװק.) שיטָאטש

 יו 246 ךעלפעה :ךעלרענריכ ;לױשצ
 617111581100 2. (סד) יד ,עיצאזיליוויצ

 01711156 ע. (טריזיליוויצ) ןריזיליוויצ

 0171115604 641. טריזיליוויצ

 צ"מ יד ,טכעררעגנריב

 צ"מ טכער ץליױװיא

 01711 11815 ת.

 ,,ייװ

 טעמע 0*) רעד ,גירקרעגריב
 012/זג 1. (ןעד) יד ,גנורעדָאפ

 יש ןשטַאּפ ;(טּפַאלקעג) ןּפַאלק
 (טשטַאּפעג)
 01811061 חי. (ן-) רעד ,טענרַאלק

 עא (/") יד ,טײקרָאלק
 6125 חי. 0-) רעד ,סױטשנעמַאזוצ

 6116656 חי ((-) רעד ,ועק

 6064{ (046060 600/) חי ,(-) רעד ,ףעש

 (ס-) רעד ,רעכוק
 011611 041. שימעכ

 014611151 עי (סד) רעד ,רעקימעכ

 (-- יד ,עימעכ 0116111151ע 21.
 0861 ע. (ןטלַאהעגרעַײט) ןטלַאהרעַײט
 סןסעצצ 2. יד ,לשנַייװ ,(ן-) יד ,שרַאק

 (לשנַיװ)

 611658 1. (--) רעד ,ךַאש

 011655102141 חי (רעד) סָאד ,טערבכַאש

 6651 (ס-) רעד ,ןטסַאקטפורב

 016510װ1 2 (סעד) רעד ,ןַאטשַאק

 006954 01 4ז2וסע8 2 (ס-) יד ,ץדָאמָאק

 סןגסו+ 24 (טעַײקעג) ןעַײק

 611164 . (ךעד) סָאד ,לדניה

 0111016011 (רעניה) יד ,ןוה

 610161 רעד ,אישנ :;(ן-) רעד ,טּפױה

 רעד ,רעטסטלע ;|{םיאיסענ:יסָאנ} (םיאישנ)

 (עטסטלע)
 01116418111 20. (טַײלטּפױה) רעד ,ןַאמטּפױה

 6161 {מוע8ש =. ,רקיע ;(ןד) יד ,ךַאזטּפױה

 ןפידלקיאל רעקיא|} (םירקיע) רעד

 611214 20. (רעד) סָאד ,דניק

 6011621910 2. (--) יד ,טעּפמיק

 6211000041 עת. -רעדניק ,(--) יד ,טייהדניק

 צ"מ יד ,ןרָאי
 64110150 4/}- שירעדניק ,שידניק

 621101655 641. זַאלרעדניק

 סתוזומסצ ת. (ס-) רעד ,ןעמיוק

 ס!זחתמסצ 5606060 ת. (סד ( רעד ,רערעק-ןעמיוק וק

 סומ ח+ )--(  רעד ,ןיק :(סד) יד ,עבמַאג
 (:תוחה 2. עניכ

 (:10656 /60016) ײ.(רצזעניכ) רעד ,רעזעניכ
 |1מװ86::80) חי שיזעניכ

 (:010656 0641. שיזעניכ

 וע /801601/ ק1666 0/ ,(רענעּפש) רעד ,ןָאּפש

 ר (ךעד) סָאד ,לדנעּפש
 641561 (סע-) רעד ,טָאלד

 600601216 (סעד) יד ,דַאלָאקָאש
 600066 ח- יד ,הרירב ;(ן-) רעד ,לאווסיוא

 ןסעריירב-עריירב} (תורירב)
 סחסאפ += רעד ;(ןגרָאװעג) ןגרַאװ ,ןגרעוו
 (טקיטשעג) ןקיטש ,(טקיטשרעד) ןקיטש
 600056 ז- -סיוא) ןלייווסיוא ,(טלייוועג) ןלייוו

 ןביולקסיוא ,(ןבילקעג) ןביולק טי
 (ןבילקעגסיוא)



06066111 
 את...

 יש...

 6118286 ש. -ַאב ,(טגָאלקעגנָא) ןגָאלקנָא
 (טנכערעג) ןענעכער :; (טקידלושַאב) ןקידלוש
 002/86 ת. יד ,עגַאלק ,(ס-) יד ,עגַאלקנָא

 ,הירגנָא ;(ע-) יד ,גנוקידלושאב ,(סד)

 (07) רעד
 01420101 עמ. (סד) רעד ,ןגָאװטַײר

 611812121216 46). קיטעטליואוו

 01121114116 4 (ן-) יד ,טַאטלױאוו

 סמפווצ ח. ,הקדצ ,(ן-) יד ,טייקיטעטליואוו

 ןס" ,עקָאדצ| (תוקדצ) יד
 סןגהזג ת. ,ןענייכ-ןייכ} (ןענח) רעד ,ןח

 (תועימק) יד ,עימק ;(--) רעד ,רעביוצ

 ןס- ,עײמַאק}
 ,ןקידווענייכ} קידווענח

 ךעלרעביוצ

 60856 9. ,(טגָאיעג) ןגָאי ;(ןבירטעג) ןבַײרט

 (טגָאיעגכָאנ) ןגָאיכַאנ
 טתפתג ח+ ,םלַאּפש ;(ן") רעד ,טנורנּפָא

 ס1ג8עינמ186 46)}.

 ((-) רעד

 61045510 / 41 -דיסָאכ} (םידיסח) רעד ,דיסח

 (566 114. דיסח) |םידיסַאכ
 (2150 5161160/ אנו 006 5)

 0118 ע. ((-) רעד ,םעומש

 01421 24 (טסעומשעג) ןסעומש

 סתגוופפ ?. ןרעדױלּפ ;(טלּפַאלּפעג) ןעלּפַאלּפ

 (טרעדױלּפעג)

 0112116ת20+ 2. רעד ,קַאזרעדױלּפ

 (קעזרעדױלּפ)
 0142116/0ע 2. (ס-) רעד ,רעלּפַאלּפ

 .לבייוו (ס-) יד ,ןירעלּפַאלּפ
 סהס8ק 641. ר" ,עלעוו- ,לולָאװ ,קיליב

 68046 ? ןרַאנסױא ,(טרַאנעגּפָא) ןרַאנּפָא

 (טרַאנעגסיוא)

 00621 20. ,רעלדניווש ,(סד) רעד ,רערַאנּפָא

 (סד-) רעד

 0604 . ((-) רעד ,ךעשט

 00 ח. /1608.) שיכעשט

 0660 001. שיכעשט

 (01166140510321614 20. עיקַאװָאלסָאכעשט

 060608 ת. (ס-) רעד ,קעשט

 ףתססא 2.  ,(ןטלַאהעגקירוצ) ןטלַאהקירוצ
 (טמיוצעג) ןעמיוצ

 טַאמכַאש ,טַאמ
 0160 -סידָאלּפַא יד ,טייקכעליירפ

 (ס") רעד ,ָאװַארב ,(ן-) רעד ,טנעמ

0146016-11816 646{. 

 01466ע ע. (טרידָאלּפַא) ןרידָאלּפַא

 010061101 0601. :קיטסול ; טניילעגפיוא

 ךעליירפ

6656 

 0656  ע. ,(ןפרָאװעגרָאפ) ןּפרַאװרָאפ

 (טלדַאטעג) ןעלדַאט

 ססגוג5 ,גנולייצ ;(ן-) רעד ,םוזנעצ

 (ןעד) יד

 6621 חי (-) רעד ,טנעס

 0610ש) 0611106 (ס-) רעד ,רעטנעצ

 0601:21 041. לַארטנע

 6601181128ו/0מ ח. (סד) יד ,ץיצַאזילַארטנעצ

 6601:41126 9. (טריזילַארטנעצ) ןריזילַארטנעצ

 060!טז} 7. (רע-) סָאד ,טרעדנוהרָאי

 0016102121 661. -ךעלרַיצ ;לעינַאמערעצ

 ךעלרינַאמ
 ססעס1װסעגִ} 2. (ס-) יד ,עַינַאמערעצ

 06:1210 660}. טמיטשאב ;רעכיז ,םיוועג

 061ע141111/ 0410. ,םיוועג ,ןעדַאװַא) יאדווַא

 רעכיז

 06ת121ת// 2. (==) יד ,טייקרעכיז

 סומ 7. (ךעי) סָאד ,לטייק ;(ן-) יד ,טייק

 סו ((-) יד ,לוטש

 01181:1203 עי (ס-) יד ,ןירעציזרָאפ

 סוגהוזצמהתג 20. (סד) רעד ,רעציזרָאפ

 0112116 עו. (--) סָאד ,דַײרק

 ,0-) רעד ,ףורסױרַא
 ףעד) יד ,גנורעדָאּפפיוא

 0112116086 תי

 ט8816065 ,(ןפורעגסױרַא) ןפורסרַא
 (טרעדָאפעגפיוא) ןרעדָאפפיוא
 ס1ג8נ1סע 2. (-) יד ,רעמַאק

 (-כ) רעד ,רעינַאּפמַאש
 01187166 תי ,לַאפוצ ;(ן-) יד ,טייהנגעלעג

 ((-) רעד
 0820826 יד ,גנורעדנע ,(--) רעד ,טַײב

 סמםווא ש- ,(טשיוטעג) ןשיוט ; (ןטיבעג) ןטַײב (-- יד ,טשער :(-כ) סָאד ,טלעגניילק : (ןע)

 (טרעדנעעג) ןרעדנע

 ס(גהזממה8תמ6 0.

 011411161 חי (ן-) רעד ,לַאנַאק

 (תגמטאה 11 גװ08/42 י- (תוּכונח) רעד ,הּכונח

 (566 316. הּכונח) ןס- ,עקונַאכ}

 0/1208 (--) רעד .סָאַאכ

 01189167 . ,קרּפ ;(ךעד) סָאד ,לטיּפַאק

 |םיקָארּפ-קערייּפ} (םיקרּפ) רעד

 0118ת46010ע ת. עבט ;(ן-) רעד ,רעטקַארַאכ

 (-כ) יד ,ןעוועט}
 ס212601סז /ז?מ 6 4ז0זװ0, (-) רעד ,דלעה

 תסט6/, 616.) חי

 01/0876016115116 6641. שיטסירעטקארַאכ

 ןריזירעטקַארַאכ

 (טריזירעטקַארַאכ)

 .ע  002020160126



 066850ע46
0416 

 טעאטער עי:

 ס85ט8/ו/ חי ,לַאּפ-קילגמוא ,(ן-) רעד ,לַאפוצ

 יןברָאק} (תונברק) רעד ,ןברק :(ן-) רעד

 ןסענָאברָאק

 081 ת. (ץעק) יד ,ץַאק

 (-) רעד ,גָאלַאטַאק
 0812י201 /?ח 1106 6761 יו. (ס-) יד ,עמלעב

 ס8181801 /10666ז1811) חי. (ן-) רעד ,לַאפרעסַאוװ

 6841810806 חי

 0218/111 ת. (ן-) רעד ,רַאטַאק

 0006//08125 (סד) יד ,עפָארטסַאטַאק

 08125100216 661. שיפָארטסַאטַאק

 081011 2. (טקַאּפעג) ןקַאּפ ;(טּפַאכעג) ןּפַאכ

 0810 טק 2. (טגָאירעד) ןגָאירעד

 0810 /6 60141 ךיז (טליקרַאפ) ןליקרַאפ
 681680110621 6641. שירָאגעטַאק

 081080ע - (סד-) יד ,עירָאגעטַאק

 0811160121 (ן-) רעד ,לַארדעמַאק

 (08110110 תי (ן-) רעד ,קילָאטַאק

 (081110110 4641 שילױטַאק
 (0811101101510 . (-- רעד ,םזיצילָאטַאק

 081 5 ח. 0058. שיצעק :רד ,ענעצ ,ןצעו

 041116 2. ;צ"מ יד ,ןסעמייהעב| תומהב

 (יפ) סָאד ,יפ

 08056 ח. (תוביס) יד ,הביס ,(ןד) יד ,ךַאזרוא

 (-) רעד ,ליצ ,(ן-) רעד ,קעווצ :|ס- ,עביס}
 0201110005 6461. קיטכיזרָאפ

 681111052655 ח. -כיֵזרָאפ ,(---) יד ,טכיזרָאפ

 (--) יד ,טייקיט

 6476 תי (ן-) יד ,לייה

 0ס8318ח 2. (=-) רעד ,רַאיױװַאק

 083113 ת. (ךעד) סָאד ,לכעל

 6686 20  יֹּפָא ;(טרעהעגפיוא) ןרעהפיוא
 (טלעטשעגּפָא) ןלעטש
 יי 0-) רעד ,רעדעצ
 6611108 (ן-) רעד ,טיפוס

 06162ש816 2. (טרעַײּפעג) ןרעַײּפ

 66162ש2110ח (ןעד) יד ,גנורעַײפ

 661651121 6641. שילמיה

 0611 חי (ן-) יד ,לעצ

 061187 20. (ס-) רעד ,רעלעק

 0610601 חי. --) רעד ,טנעמעצ

 061116111 2. (טריטנעמעצ) ןריטנעמעצ

 סס:06166+ ח+ רעד ,ןםעליוא סייב| םלוע תיב

 (ס-) רעד ,ןןימלַא-סייב) ןימלע תיב ,(סד)
 060פ0ע חי (ס-) רעד .,רָאזנע

 66050ש 24 (טרירוזנעצ) ןרירוזנעצ

 ססח90ע5װ!ק חי (ן-) יד ,רוזנעצ

 0916 ת. (-) רעד ,ףרואוורָאפ

 086 ש. ;(טגרָאזעג) ןגרָאז ,(טרַאעג) ןרַא

 ךיז (טרעמיקעג) ןרעמיק
 - (1) 6 ךימ טרַא סע

 --(1 640ח0/) 6 טינ ךימ טרַא סע

 0866 (סד) יד ,ערעירַאק

 02ע661151 0. (-) רעד ,טסירעירַאק

 02:6131 4641. קיטכיזרָאפ

 0861 11655 2 ,ן-) יד ,טייקיטכיזרָאפ

 (--) יד ,טכיזרָאפ

 02161655 661. קיטכיזרָאפמוא

 689616550655 ח. (ן-) יד ,טייקיטכיזרָאפמוא

 02ש688 04 ןעשטשַאל ,(טעלגעג) ןטעלג

 (טעשטשַאלעג)
 ס8108 151. ,ס/גז'5

 ז660) ח.

 ס8עמ 11150) חי

 02ע860406ע 7.

 0-) רעד ,רעסקָאב

 ((-) רעד ,ּפרַאק
 (סד) רעד ,רעילָאטס

 ;(-) יד ,שטָאק
 (סי) יד ,עטערַאק
 08:11846 (0661108) ח- ,(ןע-) יד ,גנוטלַאה

 (-- רעד ,לעטש

 ס21:1286 ת. (061061ס)

 ס8ע10ע ח. (ס-) רעד ,רענערט

 ס8ע01 חי (ד) יד ,רעמ

 סגזעצ 0. (ןגָארטעג) ןגָארט
 סםזעצ 847 ע. (ןגָארטעגקעװַא) ןגָארטקעװַא

 סזזצ 2864 9. (ןגָארטעגקירוצ) ןגָארטקירוצ

 סזעָצ 011 9. (ןגָארטעגקעװַא) ןגָארטקעװַא
 ,(טריפעגסיוא) ןריפסיוא

 ןגָארטסױרַא ,(טריפעגכרוד) ןריפכרוד
 ס8עעצ סוג{ 2.

 (ןגָארטעגסױרַא)

 0811 . (רענעגעוו ;סד) רעד ,ןגָאוװו

 08עט6 24 ןצירקנייא ,(טצינשעג) ןצינש

 (טצירקעגנייא)

 ס8עט6 /10660/) 6. (ןטינשעג) ןדַײנש

 6856 ח. (ךעד) סָאד ,לטסעק ;(ןד) רעד ,לַאפ
 6256 ח. |8זחזװ.: חסזו. (ן") רעד ,לַאפגייב

 ןקס85., 6061.,

 6858 חי (םינמוזמ) רעד ,ןמוזמ ;טלעג רַאב
 {םינָאמוזעמ-ןעמוזעמו

 68516+ ח- (סד) רעד ,רעריסַאק ;רעד ,ריסַאק

 025010ע ח. }סו ;(סד) יד ,ןירעריסַאק

 (ס-) יד ,עשריסַאק

 6851 ע. (ןפרָאװעג) ןֿפרַאוװו

 625116 ח. (רעסעלש) רעד ,סָאלש
 68510/ 011 חי (ן-) רעד ,לייאנציר

 0851121 461. קילעפוצ



 ס8ג6/ = ,עקרעקוצ ,(ךעי) סָאד ,לרעקוצ

 (-כ סָאד ,גרַאװרעקוצ ;(סד) יד

 0806 4 (סד) רעד ,ןקעטש

 ,טַאמרַאה ,(ןעד) רעד ,ןָאנַאק ס811ז10ז0 271.
 (-) רעד
 ס8נממומת| 7. -ןשטנעמ :(ן-) רעד ,לַאבינַאק

 (ס-) רעד ,רעסערפ

 ןסעּפוכ-עּפוכ} (תוּפוח) יד ,הּפוה
 184 1064060:װ08 ססזסזװסחצ}

 ןםינָאזַאכ-ןזַאכ} (םינזח) רעד ,ןזח
 08ת5'101 1116 ת. (סעד) יד ,עטנזח

 ןס- ,עטנזַאכ|

 (ךעד) סָאד ,לטיה
 קיאייפ

 ((-) יד ,טייקיאייפ

 5806 ח- יד ,ץנירעלעּפ ;(ןע-) רעד ,לטנַאמ

 (סעד)
 5801121 ח.םָאטשטּפױה ;(ן-) סָאד ,לַאטיּפַאק

 (טעטשטּפיוה) יד
 (-כ רעד ,םזילַאטיּפַאק
 (ז-) רעד ,טסילַאטיּפַאק
 שיטסילַאטיּפַאק
 (ן-) יד ,ףָארמשטיױט
 ; (ס-) רעד ,רעכַאמ-לטיה

 (ס-) רעד ,רענשזריק

 (-) רעד ,זירּפַאק
 ענזירּפַאק
 (ךע-) סָאד ,לסּפַאק
 (ןעד) רעד ,ןַאטיּפַאק
 : (ןעמונעגנַײא) ןעמעננַײא

 (ןעגנַאפעג) ןעגנַאפ ; (טּפַאכרַאפ) ןּפַאכרַאפ
 0880 ת. (-- רעד ,ףָאטשנליױק

 0216255 ח. |םירָאגּפ-רעגייּפ} (םירגּפ) רעד ,רנּפ
 0816 /86106)/ חג - ((-) יד ,טרָאק

 (ךעד) סָאד ,לטרַאק

 (ןעד) רעד ,לווָאט
 (ן-) רעד ,לַאנידרַאק
 טּפױה ,לַאנידרַאק

 ס8מסקצ

042110 

. 080 

.4641 0808216 

 0802211וז} חי

 08װ112115ז0 2.

 081121151 ת.

.6641 0810112115116 

 0812! ןקונממ1פ!הזנסמ}

 081ננ216

0809106 

 ס8קע1ס010ט5 661.

0815016 

 0201/21ג ת.

 68ע1וגע6 2.

 2816 / טס8101, 616.) ח.

 0816420870 ע.

 ס081641021 /.

08101021 661. 

24 

0882/8 2282182 

 (466 114. הלבק)
 0202286 חי

 (-- יד ,הלבק

 (ן-) סָאד ,טיורק

 (סד) יד ,עטויַאק

 (סד) יד ,עניבַאק

 ((-) רעד ,טעניבַאק
 ,ס-) יד ,עירעטעפַאק
 (0-) יד ,גַײטש
 (ס-) רעד ,ןכוק
 (טנכערעג) ןענעכער

 (ן-) רעד ,רַאדנעלַאק
 (תוחול) רעד ,חול

 ןסעכול-ךעול}

 ס8תומ /סחמ 6 5//ק}

6411061 

 081010118 תח.

0286 

.0 081:6 

 081001216 ע.

0216002 

 ((סיאנפג) 6216ת608/ חי

 6414 ח. (רעבלעק) סָאד ,בלַאק

 021160 ח. 0=) רעד ,.ץיצ

 0411 ,(ן-) רעד ,ךוזַאב :(ן-) רעד ,ףור

 0-) רעד ,טיזיוו

 0211 ע. ןרינָאפעלעט :(ןפורעג) ןּפור

 (טרינָאפעלעט)
 0210 061. ליטש .;קיאור

 68|:ג ?. ןליטשנַײא ;(טקיאורַאב) ןקיאורַאב

 (טליטשעג) ןליטש ,(טליטשעגנייא)

 (ןעד) רעד ,למעק
 ס8מק ח- (סד) רעד ,ּפמעק ,(סד) רעד ,רעגַאל
 ס8נוקהושממ 2. (סד) יד ,עינַאּפמַאק

 סהוג /00016/06ז) חי ,לדנעק ,(ןעד) יד .ןַאק

 081061 חי

 (ךעד) סָאד

 ס8ת 0064. 0. (טנעקעג) ןענעק

 0211202 ת- עדַאנַאק

 (םת80/גמ ח+ (רעדַאנַאק) רעד ,רעדַאנַאק

 שידַאנַאק ;רעדַאנַאק
 (ח") רעד ,לַאנַאק
 (סעד) רעד ,קירַאנַאק

 58מ06/ ח+ (ס-) רעד ,רעסנעק ,(ן-) רעד ,קַאר

 020601020צ ת. (ן-) יד ,רוטַאדידנַאק

 ((-) רעד ,טַאדידנַאק
 (טכיל) סָאד ,טכיל

 (סד) רעד ,רעטכַײיל

 02020/2מ 061.

.20 020121 

 ס8המהיצ /8:ז6) ח.

 020010216 ת.

.2 0201016 

681101651104 0. 



 עטזיס1:סמ טצ 1446 יאַבצ
 15,552: א. סס.....ס..................

 ןעט:460 ח. יד ,אשמ ,(ן-) יד ,טסַאל

 ןסעָאסַאמ ,ס- ,עסַאמ} (תואשמ)

 ןנוגזידג ע. (טנערבעג) ןענערב

 טגײמ ח. (--) רעד ,ןערב ;() רעד ,דנַארב
 ןטוג151 2 טצעזעצ ;(טצַאלּפעג) ןצַאלּפ

 (ןרָאװעג טצעזעצ) ןרעוו
 עוט52 /. (סע-) רעד ,טסוק

 ן251161 /10660506) וו. (ס-) רעד ,לעשוב

 ,20510658 2. :(ןעד) יד ,גנוקיטפעשַאב

 (םיקסע) רעד ,קסע :(-) סָאד ,טפעשעג
 {םיקָאסַא-קעסייא}
 1 (טעװַאהעג) ןעװַאה
 עו (") סָאדייד ,שינעװַאה
 ןעטפ} 8641 ; ןָאטרַאפ ;טקיטפעשַאב

 ןעמונרַאפ ;ר- ,ענעג- ,ןנָארטרַאפ
 םטז 60חװ1- רָאנ ,ךָאד ,רעבָא

 ןעוג10116ע 0. -װעצַאק} (םיבצק) רעד ,בצק

 ןםיוװָאצַאק
 עוג116ע (--) יד ,רעמוּפ

 ע11161113 ת. (ךעד) סָאד ,עלע גייפ-רעמוז

 םטז!סמ עי (ּפענק) רעד ,ּפָאנק

 עוג1/סמ 1. -רַאפ ,(טלּפענקעג) ןעלּפענּק

 (טלּפענקרַאפ) ןעלּפענק
 1111107111016 (רעכעלּפָאנק) סָאד , ךָאלּפָאנק

 ןעטָצ 2. (טפיוקעג) ןפיוק

 עטָצס- ח+ ,רץעפיוקנייא ,(ס-) רעד ,רעפיוק

 ןםיניוק-עניוק| ,(םינוק) רעד ,הנוק :(סד) רעד

 ןעוג22 ע. (טעשזושזעג) ןעשזושז

 טצ עזסע. ;ַײברַאפ :ןבעל ; ךרוד ;ַײב
 טימ ;ןופ

 ---טצ 21/ 1064ת5 קסיוכרוד ;לַאפ | ןדעי ףיוא

 ---עצ 6 קילע /פוצ

 - טצ8006 061. .זעוועג ןעננאגאפ
 - ,ענע

 ---טצ 1162ע1 6640. קינייװ 8

 - .035120006ת ת. ,(ס-) רעד ,רעיושוצ

 (ס-) רעד ,רעקוקוצ
 --עצ ןגס 687 ןוװעגַא} בנא ,קידנעייגַײברַאפ

 טצס1:6װ 661. ר- ,ענעכ- ,ןכָארבעצ

 ןעיס166 (ס-) רעד ,רעלקעמ

 ןעע02426 תי (--) רעד ,זדנָארב

 םזסמקצ 66)}. ר-ענע-ןזדנָארב

 ןעצססצמ 2. (רעמעזעב ;סד) רעד ,םעזעב

 עצסזהסז (רעדירב) רעד ,רעדורב

 (-) יד ,טפַאשרעדורב
 (ס-) רעד ,רעגָאװש

 םז0106ת0000 קי.

 ןטזס1116ע-1ת-!הױא 71.

 טצס1116ת13 661. ךעלרעדירב

 םזסיאצ 661. ןיורב

 ןווג156 ת. (ן-) רעד ,לַײב

 ןגזוגמס1 06). טענורב
 ןעעוג16146 ת. /סזה. (ס-) יד ,עקטענורב

 ןזוג51 2 (-) יד ,טשרעב ,טשרַאב

 ןטזוג51ג ע. ןטשרעב ,(טשרַאבעג) ןטשרַאב

 (טשרעבעג)
 םזוג12/ 6641. לַאטורב

 עצטו6ס ח+ ,ץןיטסץעב ,(ן-) רעד ,שטנעממוא

 (ס-) יד
 ט62861 2. (ס-) רעד ,רעמע

 ןגוג61:16 (ן-) רעד ,לַאנש
 עטג64 חי (ן-) רעד ,ּפסָאנק

 ןעג6 2. ןעילב ,(טצָארּפשעג) ןצָארּפש

 (טילבעג)

 עט1164 2. (טרעיומעג) ןרעיומ :(טיובעג) ןעיוב

 ןעג116108  ח. ,ןינב ;(סד) יד ,עדייבעג
 ןםינָאיניב-ןעיניב} (םינינב) רעד
 םוטו| חי (ן-) רעד ,סקָא

 ןעט116ז ע- (ן-) יד ,ליוק

 ןוגנזֶע ח- (סד) רעד ,רעגעלש
 םטתמק ח+ רעד ,ךרוטש :(ן-) רעד ,סיוטש

 0-) רעד ,לַײב ;(סעד)
 עטתוק ?/ ןעכרומש ;(ןסיוטשעג) ןסיוטש
 (ןגָאלשעג) ןגָאלש ;(טעכרוטשעג)

 םגת006 ח- רעד ,קַאּפ ;(ךעד) סָאד ,לטניב

 (ךעד) סָאד ,לקעּפ ,(קעּפ)
 ןעוגמ816 ע- (טכַאמעג .ק) ןכַאמ עילַאק
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 כט{? {{{....--.,--.--...-------

 ןעזיהש611655 7. ;(== יד ,טייקוװַארב

 (==) יד ,טייקטסייהד
 םצײגטס 70167}- ָאווארב

 ןעס804 ח. (--) רעד ,ךורב ,(--) רעד ,ךָארב

 6241 2. (ן-) סָאד ,טיורב

 10680111 2. ,טייקטיירב ,(-כ) יד ,טיירב

 06) יח
 11:6261/11161 21. ,רעבעג-ןעסָאנרַאּפ) הסנרּפ

 (ס-) רעד
 2:624 ((-) רעד ,ךורב

 10:6216 2. ןכערבעצ ,(ןכָארבעג) ןכערב

 (ןכָארבעצ)
 ,0:6216 /1010 570611 (טלציּפעצ) ןעלציּפעצ

 216665) ט. (טרעטעמשעצ) ןרעטעמשעצ

 2:624125 2. -רעביא ,(סד) סָאד ,ןסַײבנָא

 (ס-) רעד ,קיטשירפ ;(סד) סָאד ,ןסַײב

 1216451 ת. (ן-) יד ,טסורב

 6814 ח. (---) רעד ,ךיוה ;(--) רעד ,םעטָא

 טײ62106 ע. ןכיוה ;(טמעטָאעג) ןעמעטָא

 (טכיוהעג)

 ןעצסצגוצ - (--) יד ,טייקצרוק

 עע106 2. (טפיוקעגרעטנוא) ןפיוקרעטנוא

 עצנעסעצ ,ןדעכיוש|} (--) רעד ,דחוש

 (--) רעד ,רַאבַאכ

 1240: (לגיצ) רעד ,לגיצ

 טצ101189ס+ ח. ,רעילומ ,(ס-) רעד ,רערעיומ

 (סע-) רעד
 12:146 ןסעלַאק-עלַאק} (תולּכ) יד ,הלּכ

 (םינתח) רעד ,ןתח

 ןםינַאסַאכ-ןסָאכ}
 11:146511210 (סד) יד ,ןירעריפרעטנוא

 ט:10681ש00ו עי

 111486 ג- ((-) יד ,קירב

 1164 6601. ץרוק

 12:164 6256 חי ,לצנער ,(סד) יד ,עּקעט

 (ךעד) סָאד
 1246113 66. רוציקה ,ןרעציקעב} רוציקב

 ןרעציקַאה}
 עצנםהז 641. קיטכיל ;לעה ,ר-ענעט-ןטָארעג
 עצגוווגמז /6:0ח01006) ח.(ן-) רעד ,טנַאילירב

 ןטז1111גת1 00. -ןטנַאילירב ,קידנצנעלג
 ר-ענעט
 ןעצגתג /. (ן-) רעד ,דנַאר

 עומס 7 ,ךעסַאװצלַאז ;(--) רעד ,לסָאר

 (--) סָאד
 ןע+1118  ע. (טגנערבעג-טכַארבעג) ןעגנערב

 עצ1ח8 טק ע. (ןגיוצרעד) ןעיצרעד

 2026 64}- טיירב

11018/11621 

 טס1201021 661. שינַאטָאב

 טסזהזמַצ 2. (-כ) יד ,קינַאטָאב

 011 קקזסחמ. עדייב

 טס1116ע 2. ;(טעּפעשטעג) ןעּפעשט

 (טקיטסעלַאב) ןקיטסעלַאב

 עס1116 - (רעשעלפ ;ןד) יד ,שַאלפ

 טסו!סעו חי (--) רעד ,ָאנד ,(ן-) רעד ,טנורג

 ןטסוג166216 ע. (ן-) רעד ,ראוולוב

 עסוגמס2עצ עו. (ן-) יד ,ץענערג

 עסוגחוג61 2 (ן-) רעד ,טעקוב

 עסט1846015 ת+ (ןע-) רעד ,יושזרוב

 ןעסוג86015 6601. זַאושזרוב

 עסוגז860156 /40000 (--) יד ,ץיזַאושזרוב

21 

 עסיא מ- (--) רעד ,גיונ ;(סד) רעד ;ןגיוב

 עס ע+ (טקובעג) ןקוב ,ךיז (טגייבעג) ןגייב

 ךיז (טגיינעג) ןגיינ ;ךיז
 עסיצ 2060 תזעסוצ 2. (סד) רעד ,ןניובנלַײּפ

 טסיא1 /065861) חי (ןעד) יד ,לסיש

 עסצ ח+ סָאד ,לטסעק ;(סד) רעד ,ןטסַאק

 ,עלעטעקש :(ע-) יד ,לטכַאש :(דעד
 (סד) יד ,עקשוּפ ;(ךע*) סָאד
 עטס |?מ 6 6016:/1ז) ח. (ס-) יד ,עשזָאל

 עסע ח+ רעד ,גנוי :(ךעד) סָאד-רעד ,לגניי

 (-) רעד ,טַאי ;(עד)
 טסצ18/ג 641. שירעלגניי ,שילגניי

 0:406161 ת. 0-) רעד ,טעלסַארב

 10:461:61 0. 0-) רעד ,רעמַאלק

 םנ28 ע. ןסיורג ,ךיז (טמירַאב) ןעמירַאב

 ךיז (טסיורגעג)

 עז288211 2. -םיורג ,(סד) רעד ,רעמירַאב

 (ס-) רעד ,רעטלַאה

 2:2140 /0} תחז) חי. (ּפעצ) רעד ,ּפָאצ

 11:216 2 (ןטכָאלפעג) ןטכעלפ

 טצגנומ 2. רעד ,חומ ;(-כ) רעד ,ךרַאמ

 (--) יד ,ןריהעג ,ןסעכיומ-ךעיומ} (תוחומ)
 עז'2/ג011 ע. (02) יד .הַײװצ

 ןעז4716 2. (טלּפמעטשעג) ןעלּפמעטש

 םטז2ת0 עי (ס*) רעד ,ןכיײצדנַארב

 ןטז4/001-סר8 04. ַײנ-לנָאּפש

 ןעצהמםצ 2. ,סּפַא ; (סד) רעד ,ןּפנָארב

 (סד) י 2 :02) רעד

 ןט1:455 21. (--) סָאד ,שעמ

 ןט:25צ 4641. ר- ,ענעש- ,ןשעמ

 10255-- {?מ ססזװוע.}

 ןעז8צ6 66. קיטומ ,טסיירד .,ווַארב



 1211 ןטס80זמ

 ונעגרעביא) ןעמענרעביא :ךיז (טלעטש

 (טריצלָאטש) ןריצלָאטש ;ךיז (ןעמ

 עס4566 חי -םיורג ;(סד) רעד ,רעמירַאב
 (ס-) רעד ,רעטלַאה
 2021 חי (ן-) יד ,ףיש

 טס2!זמהת חי (ס-) רעד ,רעפיש

 טס811צ 0601. ךעלר עּפרע

 ןעס8צ רעד ,רעּפרעק :(םיד) רעד ונ

 (רע-) סָאד ,בַײל ;(סד)
 1011 2. -טדיזעג) ןדיז ,(טירבעג) ןעירב

 (טכָאקעג) ןכָאק ,(ןטָאזעג
 ,עס116 חי (ןע-) רעד ,לסעז

 10216 1121 ת. (ס-) רעד ,רעלסעק

 2014 6601. טסיירד

 ,201021655 . ;(ן-) יד ,טייקטסיירד

 (--) רעד ,שזַארוק

 א (ןע-) רעד ,לגיר
 םס1+ //65160 1010 64 (טלגיררַאפ) ןעלגיררַאפ

 םס11) 4.

 םסמס חי (רעד) רעד ,ןייב

 עסמ6 /|זחװ 60000000645} ןרענייב

 עסמצ 6641. קידרענייב

 טסו106/ ת. (ךד) סָאד ,עלעטיה

 טסס1+ ח. סָאד ,רפס :;(רעכיב) סָאד ,ךוב
 ןםירָאפס-רעפייס} (םירפס)

 ,200162100406ז ע. (ס-) רעד ,רעדניבנַײא

 200166256 0. (סד) יד ,ץפַאש-רעכיב

 ,(ס-) רעד ,רעטלַאהכוב
 (סד) יד ,ןירעטלַאהכוב

 ,2001:46612108 תז. ,(סד) יד ,עירעטלַאהכוב

 עס045616/ ח+ (סי) רעד ,רעלדנעהכוב
 (סעקינ) רעד ,ןםירָאפס רעכיומ| ם םירֿפפ רכומ

 טססעפוס:56 ירעכיב ,(ןעד) יד ,גנולדנַאהכוב

 (ןעד) יד ,םָארק

 ט00446626ע/ ת.

 ןעססז ח. (לוויטש) רעד ,לווימש

 00181461 ח- (ס-) רעד ,רעצוּפ-לוויטש

 עססווג עי (ךעד) סָאד ,לדַײב
 טססוצ חי (--) רעד ,ביור

 עס+ס ?. ןקילַײװגנַאל ;(טרעיובעג) ןרעיוב

 (טקילַײװגנַאלעג)
 עס;6640זװ עח. -גנַאל ,(--) יד ,לַײװגנַאל

 (--) יד ,טַײקילַײוװו

 טסעומא 041. ענדונ ,קילַײװגנַאל
 עס+1תאפ תוס זו. (סע-) רעד ,קינדונ

 (ס-) יד ,עצינדונ

 םטסזזסיצ 24 (טגרָאבעג) ןגרָאב

 עספסצמ עח. (ס-) רעד ,םעזוב

 ןעסז1מ8 זטסזװסװ חי

 טוּבתא=ז ח. (סד) יד ,ערדלָאק :;(ןד) יד ,קע

 111426 ת. (ןעד) רעד ,םַאלּפ

 121226 ע. ןרעקַאלּפ ;(טמַאלפעג) ןעמַאלּפ

 (טרעקַאלפעג)

 111686011 2. (טכיילבעג) ןכיילב

 464 ןטולב ,(טקיטולבעג) ןקיטולכ

 (טולבעג)

 101655 2. (טשטנעבעג) ןשטנעב

 ע1655108 ח- -עכָארב) (תוכרב) יד ,הכרב
 ןעד) יד ,גנושטנעב ,ןסעכָארב
 םוומ8 661. דנילב

 טמּה 5 ןדנעלברַאפ ,(טדנעלבעג) ןדנעלב
 (טדנעלברַאפ)

 (עדנילב) רעד ,רעדנילב 2116 זמהמ 2

 ם1ומח רצסתנבמ ת. (עדנילב) יד ,עדנילב

 ע1:מ61+ 40. טייהרעדנילב ,דנילב

 111060101655 (--) יד ,טייקדנילב

 1:01: 2. (טלטניּפעג) ןעלטניּפ

 ענוסז ח. (סד) רעד ,רעטָאלב ,(ןד) יד ,זָאלב

 111064:446 - (סד) יד ,ץעדַאקָאלב

 1006 4641. דנָאלב

 1006 ח- ((-) סָאד ,טולב

 11006564 ח+ (--) יד ,גנוסיגרַאפ-טולב
 1110061512616ע  ת- (ס-) רעד ,רעניוזטולב
 2100603 641. קיטולב

 ם1ססזאמ 2. (טילבעג) ןעילב

 01055010 2. (טילבעג) ן ןעילב
 8210550ז0 ת. ,טיוו ;((-) סָאד , ץכעילב

 (ן-) רעד

 101 . (טקעלקעג) ןקעלק
 טוסאפ+ =. ,רעקעלק :(ס-) רעד ,רעשעל

 (ס-) רעד
 טוסט56 ת. (סד) יד ,עקזולב ,(סד) יד ,עוולב

 םושא ח+ (ץעז) רעד .ץעז :(') רעד ,זָאלב
 (ּפעלק) רעד .ּפַאל}

 םוסא ?. (טעייוועג) ןעייוו ,(ןזָאלבעג) ,ןזָאלב
 טוסיא /5'0016 71056) 14 (טצַײנשעג) ןצַײנש

 ע136 6641. יולב

 ,21460658 ת. (ן-) יד ,טייקיולב

 טו יי ןפָאלב ,(טרַאנעגּפָא) ןרַאנּפָא
 (טפָאלבעג)

 1414 ח- (ס") רעד ,ףָאלב ;(--) יד ,ַײרערַאנ
 עוגמ66+ ח- רעד ,תולט ,(ן-) רעד ,רעלעפ

 ןז- ,סעָאט} (ןד)
 1050 2. ךיז (טלטיורעג) ןעלטיור

 טסג56 5 ןסיורג ,ךיז (טמירַאב) ןעמירַאב
 -עגסױרַא) ןלע נשסיורא ;ךךיז (טסיורגעג)



 1618,(,ׂ, טוהמו

 214 ח- (ן-) רעד ,טָאבנָא

 א +. (ןסייהעג) ןסייה ,(ןטָאבעגנָא) ןטָאבנַא

 18 ם4}- סיורג
 עו80655 ח. (--) יד ,םיירג ,(--) יד ,סיורג

 (--) יד ,טייקסיורג

 ןעו1 /6060װ6װ1) ח---- (תונובשח) רעד ,ןובשה

 (ןע-) יד ,גנונעכער ,(סעניובשזעכ-ןבשזעכנ
 עג /0:61+ ס} ח !םופ לזמ ,טקעיָארּפ-ץעזעג

 (00870655) ח- ((-) רעד

 עוו /ס} ם 2176) חי (ןע-) רעד ,לבָאנש

 ךעג011;11 עי (ןע-ד) רעד ,ןָאיליב

 ןעג11:0תז1ג 061. םנָאיליב

 ט111:0021ת6 ת- (ן-) רעד ,רענָאיליב

 וה /200/5) 9. ;(ןדנובעגנַײא) ןדניבנַײא

 (ןדנובעג) ןדניב

 עומח /טצ 0:/001:80װ) ע. ןטכילפרַאפ

 (טכילפרַאפ)

 ענמסומש 2. ,-- רעד ,דנַאבנייא

 1:081:2111621 060}. שיּפַארגָאיב

 ןעוסאצ2קהצ חי (ס-) יד ,עיפַארנַאיב

 1:01081621 401. שיגָאלָאיב
 281010893 תי (--) יד ,עיג גָאלָאיב

 ןעג4 תם. (לגייפ) רעד ,לגיופ

 ענזוג ח. (-) סָאד ,טרוּבעג
 ןע19111623 ,גָאטנריױבעג ,גָאטסטרובעג

 (געטנריובעג ,געטסטרובעג) רעד

 ךעגז סָאד ,לציּפ ,(ךע-) סָאד ,לסיב

 (--) רעד .ּפַאק .(ךעד)
 ןז םָצ וו זַײװכעלּסיב

 12116 2 (ןסיבעג) ןסַײב

 0116 4. (--) רעד ,ןפיב :(--) רעד ,םיב
 ןענ1108 0601. קידנסַײב .,קַיסַײב

 121116+ 0601. העטוב

 12:116111655 21. (-) יד ,שינרעטיב

 (--) יד ,טייקרעטיב

 11268 661. ץירּפװש
 112648טסעצ} עג. (סד) יד ,עדנַאי
 11261:102101 תז. לווָאט ,(רעד ( סָאד ,טערב

 (ןע-) רעד

 101261661ג 2. (טצרַאוװשעג) ןצרַאוװש

 121261:1511 601. ךעלצראווש
 121261611655 21. (--) יד ,טיײקצרַאװש

 11261651111111 (0=) רעד .חימש

 10121116 0-) רעד .וקב

 עוהמו 6607. קידייל ,ןיוקב

 1261168-1611968 24 (-כ) יד ,קיטסירטעלעב

 2618ו80 601. שינלעב

2 .2 6181 

 עסוסײ ?- ןעשטיווק ;(טעווערעג) ןע
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 261ו/ חי (רעכַײב) רעד ,ךיוב

 ,261192006 חי (-) רעד ,קיטייווכיוב

 עסוסמא ?+ ןרעהעג ;(טגנַאלַאב) ןעגנַאלַאב

 (טרעהעג)
 עס1ס0וװ 6648. ןטנוא

 6106 קזסק. רעטנוא

 טס16 חי (סעקסַאּפ) רעד ,קעסַאּפ

 טסעס ח (קנעב) יד ,קנַאב

 0626 2. (ןגיובעג) ןגייב

 2621621 0609. 66 ץזסמ. רעטנוא

 2620611/ ת. (-) רעד אפ

 606011/ 2. (ןסָאנעג) ןסינעג

 106116:061166 . ,(-) יד ,טייק ימעטל יד

 |ןס- ,עקָאדצ} (תוקדצ) יד ,הקדצ

 ןעסע16ט0161 0601. קיטעטליואוו

 ןעסנוטנוו) 2. ןרַאטשרַאפ ;ןביױטַאב

 עסמטזמטס0 4676 טרַאטשרַאפ ;טבו ןמַאב

 ןעסעזצ 1. (ס-) יד ,.עדענאי :עדנַאי

 1065146 ןקזסק- ןבעל ;ןץוכ| ץוח ,רעסיוא

 06516065 660 ; םנקירביא ,םנקירעביא

 ןץוכ| ץוה

 086 (צ0ק6ח101196 ס} 8004, 1060|) טסעב

.660 406 .001 

 6 חי (-) רעד ,טעוװעג
 1261 2. ךיז (ןטעוועג) ןטעוו ,ןטעוועג

 2616 (ססזוקי 2 8000, 1061!) 06}.רי עסעב

.646 0064 

 טס1ע7  ש. ,ןבעגעגסױרַא) ןבענסױרַא

 (ןטַאררַאפ) ןטַאררַאּפ
 עס1ו2צ21 2. ((-) רעד ,טַאררַאפ

 ןעסוע4 סע עז. (ס-) רעד ,רעטעררַאפ

 ןעסזו/6סו1 קזסק- ןשיווצ

 טסט60886  ת- (ןעד) סָאד ,קנַארטעג

 1261/1106ע 2 ,(טריוורַאפ) ן ךיוורַאפ פ

 (טיירדעצ) ןעיירדעצ ,(טשימעצ) ןשימעצ
 126041416ש661 6411. :טשימעצ :טריװרַאפ

 טיירדעצ

 טסָצסח4 .קז=ק- ןְץוכְו ץוה ;רעסיוא ;רעביה

 עסעץסת0 46ע. טייז רענעי (ןופ) ףיוא

 816 ןדַאנַאט| רעד ,ך"נּת ;(סד) יד ,לביב
 (566 310  ךינּת)

 14121:641 661. שילביב
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 ליה - ר לאטא טאטע

 11668056 ס0ח}. ,םעד ךרוד ,רַאּפרעד ,לַײװ

 (סעמכַאמ) תמהמ .,םערָאװ

 106081156 7 בילוצ

 עפססזמפ 1. ןו"ה ןוא .וו (ןרָאװעג ןיב) ןרעוו

 1664 . (") סָאד ,טעב
 266 /0} 71000618) חי (ן-) יד ,טייב

 26600:048 חי (--) סָאד ,טנַאוװעגטעב

 11664ע0012 (ן-) סָאד ,רעמיצּפָאלש

 266808 חי (ד) יד ,ץנאוו

 266 58661 ת. (רעד) סָאד ,ךעלַײל
 16616016 /1014/2 ןס1061ז5:) ש. (טריצעג) ןריצ
 266 חי ךעד) יד ,ןיב

 1664 סָאד ,שיילפדניר
 (-- סָאד ,שיילפ ןרעדניר
 2662196 7. (ן-) רעד ,קָאטשניב

 260 2. (--) סָאד ,ריב

 2661 חי (סע-ד) רעד ,קערוב

 166116 חי (סעד) רעד ,קושז
 2640ע6 קזסק. רעדייא ;רַאפ

 ,2640ע16 6640. טנרָאפ ,רעדייא ;רעירפ
 261סע6 601. רעדייא
 268 ע. ןעלמעב ;(טעבעג) ןטעב

 (טרָאנשעג) ןערָאנש -,(טלטעבעג)
 6888 ח- ;(טַײלעמערָא) רעד ,ןַאמערַא
 (םינצבק) רעד ,ןצבק :(ס-) רעד ,רעלטעב

 (ס-) רעד ,רערָאנש ,ןםינָאצבַאק-ןצבַאק}

 עס8884917 0641. ןשינָאצבַאק} שינצבק

 עס8ומ ?.-פיוא ,(ןענַאטשטנַא זיא) ןײטשטנַא

 -נָא ,ןביוהנָא :(ןעמוקעגפיוא זיא) ןעמוק

 (ןעגנַאפעגנָא) ןעגנַאפנָא ,(ןביוהעגנָא) ןבייה

 עס8:מתנתא ץ."נָא ,(ן-) רעד ,בײהנָא ,בױהנָא

 -פיוא :(סד) רעד ,ןעניגַאב ,(ןעד) רעד ,גנַאפ
 (ןעד) יד ,גנואיײטשטנַא 0 רעד ,םוק

 ןעסאעוג4186 ;ןענוגרַאפ) ןעניגרַאפ טינ
 (ןעוועג אנקמ ןיב) ןַײז ר אנקמ
 2682װ6 2. ;ךיז (טריפעגפיוא) ןריפּפיוא

 ךיז (טריפעג) ןריפ
 עסמּהצנסז ח+ ,גנוריפפיוא ,(ן-) רעד ,ריפפיוא

 (ןעד) יד
 10611626 2. (טּפעקעג) ןּפעק

 1610110 66. קילעטשרעטניה ;ןטניה

 16111060 קזסק- רעטניה

 עסומש ח+ ,(סד) סָאד ,ןזעוו ,(--) סָאד ,ןַײז

 (--) יד ,ץנעטסיזקע

 161164 חי (ס-) רעד ,ןביולג

 10611696 ש. (טביולגעג) ןביולג

 2611 (רעקעלג) רעד ,קָאלג
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 10856281/ עח. (--) רעד ,לַאבזייב

 11?8511 061- קידוועמעש

 ןט85117ו110658 . (--) יד ,טייקידוועמעש

 128516 4641. לַאטנעמַאדנופ ;שיזַאב
 ט85ות ח. (ןעד) רעד ,ןיײסַאב

 1255 ח. רעד ,טנעמַאדנופ ;(ן-) רעד ,סיזַאב

 ןסעדיוסעי ,דָאסעיו תודוסי ,רעד ,דוסי ;(ז7)

 8511 ח.(ן-) רעד ,שיוק ,(ברעק) רעד ,ברַאק

 1085181:4 ח (םירזממ) רעד ,רזממ

 ןםירײזמַאמ-רעזמַאמָו

 81 ת- (זַײמרעדעלפ) יד ,זיומרעדעלפ

 טהזה חי (רעדעב) יד ,דָאב

 816 ש.ךיִז (ןדָאבעג) ןדָאב ;(ןדָאבעג) ןדָאב

 102111:66קסע (ס-) רעד ,רעדעב

 ע8(מזסע6= ח+ (קערפָאלש) רעד ,קָארּפָאלש
 ןעזועססזא ח ,רעמיצשַאוו ,סָאד ,רעמיצדַאב

 (-) סָאד
 טהזמזט2 חי. (סד) יד ,ץענַאװ

 121116 (ן-) יד ,טכַאלש

 02111611614 חי (רע-) סָאד ,דלעפטכַאלש
 0211165ת12 0. 0-) יד ,ףישגירק

 על 1016 07 (ן-) רעד ,םוגסיוא-ןםַאיו םי
 116 5648) ח

 ט6 עט. (טח601 וויה ןוא :װ (ןעוועג ןיב) ןַײז

 160856--866 םזח, םז6, 15)

 ט6 ש. |זזוץסז01/06} םייז יז

 1261 ח- (ןע-) רעד ,לבָאנש

 םסגזוג 2. ןלעווק :(טנַײשעג) ןענַײש

 (טלַארטשעג) ןלַארטש ;(טלעווקעג)
 עסהזג ח. רעד ,ןקלַאב ;(ןע-) רעד ,גנַאטש

 ((-) רעד ,לַארטש ;(סד)
 סע (7) רעד .רעב

 68 2. ןגָארטרַאפ ;(ןגָארטעג) ןנָארט

 (ןגָארטרַאפ)
 26816) ת. (דרעב) יד ,דרָאב

 2625 -+ היה עדליוו ;(סד) יד ,עיטסעב

 ןס- ,עַײכ} (תויח)
 625117 44}- שילַאיטסעב

 2625 0? םצס} ח- (תויח-.ר) יד ,היח-ביור

 0681 2. ןּפַאלקעצ ;טּפַאלקעג) ןּפַאלק
 ןגָאלשעצ ,(ןגָאלשעג) ןגָאלש ;(טּפַאלקעצ)

 (ןגָאלשעצ)
 2626108 חי (ן-) סָאד-יד ,שינעּפַאלק

 תסגטונ{ט} 44}. לופטכַארּפ ,קיטכערּפ ,ןייש
 26201117 2. (טרענעשרַאפ) ןרענעשרַאפ

 טסגוגזצ / 8171, וטסזוםח) ח. (ן-) יד ,טייהנייש

 םסגטז} חי - יד ,טייקנייש



 2820 מ- ,ערטסַאילַאכ :(סד) יד ,עדנאב

 (סד) יד ,עדנַאמָאק ;(סד) יד
 128116 /0ז611651:4) תי (סד) יד ,עילעּפַאק

 28060-16246 ח. (סד) רעד ,רעט עי

 -סַאלּפ :(ן-) רעד ,שזַאדנַאב
 (ס-) רעד ,רעט

,2200286 

 8260285 2.  (טרישזַאדנַאב) ןרישזַאדנַאב
 עה 2. (קנעב) יד ,קנַאב

 טגמ! /0}/ 6 ז/טסז) ו- (סע-) רעד ,גערב

 ,ט2301/6/ . 0-) רעד ,ריקנַאב

 (ןעד) יד ,ןַאפ
 ,הדועס :(ן-) רעד ,טעקנַאב

 ןס- ,עדוס} (תודועס) יד

 (ז") רעד ,םַאּפש ,(-כ) רעד ,ץעביק
 (טפיוטעג) ןפיוט
 :(ןעד) יד ,קנעש ,(סד) רעד ,רַאב

 (ןע-) רעד ,גנַאטש
 ;(ס-) רעד ,רעברַאב

 ןטּהזנמסת 21.

 ןטג1נ0וג61 ע-

 ט211/69 0.

 ט81156 עי

 טבת חי

 םב:מנסז ח- ,ךױעריזירפ

 (ס-) רעד ,רערעש ;(ס7) רעד
 ןע2:6 4601. טעקאנ ;זיולב
 ט896-1001 441. סעוורַאב

 ןט2ז821 2. ךיז (ןעגנודעג) ןעגניד

 טה;88נת ח. ןס- ,עיצעמ} (תואיצמ) יד ,האיצמ

 טהשא /0} 6 408) ש- (טליבעג) ןליב

 עה /0/ 6 1ז66) ח- (סד) יד ,ערָאק

 עא, ם2זאומה /0/} 4 (ןע-) יד ,יירעליב

 408) מח

22:16/ 2. 

 2 7111262/ ח-

 (ןטשרעג) רעד ,ןטשרעג
 (סד) יד ,הווצמ רב

 1566 11440152 הווצמ-רב) ןעװצימרַאב)
 םהזמ ח. ,רעלכַײּפש ,(ן-) רעד ,רעַײש

 (ס-) רעד
 89ת201:5 ת. ק/. (ס-) יד ,עמרַאזַאק

 (רעסעפ) סָאד ,סַאפ
 (סד) יד ,עדַאקירַאב

 (טרידַאקירַאב) ןרידַאקירַאב

 (סד) יד ,עזַאב
 קיטכערטרעדינ ;ןײמענ

 8161 ע.

 28:10806 ת.

 טהזת10206 ע.

 0256 ח.

2856 6641. 

 ןע3121216  ש. -יזלּפ (טלּפַאלּפעג) ןעלּפַאלּפ
 (טרעדױלּפעג) ןרעד

 טבטצ ח. סָאד ,עלעפוע ;(רעד) סָאד ,דניק

 ןעלעפיוא} (ךעד)

 ןלוװָאב| לבב

 1281018 ץינָאליבַאב ,ןלווָאב| לבב
 /6062601 סזוקזזס) חי

 88ט910 /64001601 6117) חי

 2800610ע י (םירוחב) רעד ,רוהב

 {םירעכָאב-רעכָאב|

 2264 0. (01) רעד ןקר

 2260 6644. קירוצ ;ןמניה

 0262:-2116צ עו.

 ע26288006 21.

 (ךע-) סָאד ,לסעגרעטניה
 (רע-) רעד .ןייבנקו

 0-) יד ,ריטרעטניה

 (--) רעד ,טנורגרעטניה
 10201:62741 06ע- ר

 2208ו80 666 ;רךד ,ענענ- ,ןענַאטשעגּפָא

 ףענַאטשעגקירוצ ;קילעטשרעטניה

 רק ,ענענ

 טכעלש

 סָאד ,לקעז :(ןעד) רעד ,לטַײב
 (ס-) יד ,ץכרַאט :;(ךעד)

 (ן-) רעד ,שזַאנַאב

 220608-400ע עץ.

 1201:810ו106) ע.

.641 280 

 228 ת.

 2288286 ת.

 7 (ןקַאבעג) ןקַאב
 281סע חי (סד) רעד ,רעקעב

 2216ע7 0. סעד) יד ,ַײרעקעּב

 2214 4641. עטמאוועכילּפ

 2214 /72606) ח (סע-) רעד ,ךילּפ

 2216 ח. (קעּפ) רעד קאפ

 2211 ע- (ס-) רעד .לֵא

 2211 /606066) תם. (ן-) רעד יב

 221124 ח. (סד) יד ,ץדַאלַאב

 181161 עת. (") רעד , בעלַאב

 לו ךע-) רעד ,לטעצמיטש
 א ((-) רעד ,טָאברַאפ
 א -רַאפ ;(ןטָאברַאפ) ןטָאברַאפ

 (טרעוורַאפ) ןרעוו
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 /גטא1ע2118ת 64. שילַארטסיױא
 8110 רעד ,רכחמ ,(ן-) רעד ,רָּתטיײא

 ןםירבַאכעמ-רעבַאכעמ} (םירבחמ)

 תוג/20/11צ+ 2 ((-) יד ,טעטירָאטיױא

 2010 חי (סד) רעד ,ָאטיוא

 םונוססאגסצ ח+ ;(ן-) יד ,טפַאשרעהטסבלעז

 (סד) יד ,ץיטַארקָאטיוא

 (ן-) רעד ,ליבָאמָאטיוא
 שימָאנָאטױא

 (--) יד ,ץימָאנָאטױא

 תט{גזממ ח- (ן") רעד ,טסברעה ,טסברַאה

 תצ6086 ע. םקונ ןיב) ןַײז ןםעקיונ} םקונ

 ךיז (ןעוועג

 8זנ10ת1012116 ת.

 תונ!סזסנוסו5 664)}.

 0!811ז1ס0זװצ ת.

 8761286 0. ((-) רעד ,טינשכרוד

 תט6286 641. קיסעמלטימ : ךעלטינשכרוד

 םצוהווסת חי (-- יד ,ץעיצַאיװַא

 2718/09 ח. (ס- :ן-) רעד ראש וו

 8010 9. -עגסיוא ,טדַײמעגסיוא) ןדַײמסיײא

 (ןטימרַאפ ,טדַײמרַאפ) ןדַײמרַאפ ,(ןטינ
 תוצ216 24 (טקעוועג) ןקעוו

 תו/286 6601. 1

 --עס 868486 ע. ןייז ךַאוו ,(טכַאװעג) ןכַאו

 (ךָאו ןעוועג א

 םוז1:ס0 0. (טקעוועגפיוא) ןקעוופיוא
 םוצהצ 660ע. קעװַא

 םאס ח+ ,דובכה-תארי ,(--) רעד ,ַײשּפָא
 ןדעװָאקַאה סַארייװ (--) רעד

 תוס (קעה) יד ,קַאה

 8415 ת. ((-) יד ,סקפ

 2416 ח. 0-) יד ,סקַא

2101 

 210זװ ת (ןע-) רעד ,םָאטַא

 8101016 061. שימָאטַא

 4086 2. ןניילייב ;(ןדנובעגוצ) ןדניב!צ
 (טעּפעשטעגוצ) ןעפעשטוצ ;(טגיײלעגַײב)

 8וג-6 חי ,לַאפרעביא ,(7) רשח ,לַאפנַא

 (ס-) יד ,ץקַאטַא ,(-) רעד
 ווא ?. ןלַאפנָא ; (טריקַאטַא) ןריקַאטַא
 (ןלַאפַאב זיא) ןלַאּפַאב ,(ןלַאפעגנָא זיא)

 1121 2. (טכיירגרעד) ןכיירגרעד

 (ןע-) יד ,גנוכיירגרעד

 2116תוק! ,ךוזרַאפ :(0-) רעד ,ווָאורּפ

 ((-) רעד
 תווסתגעז ?/ ןקַײלּפ ;(טװאורּפעג) ןוואורּפ

 ךוזרַאפ ַא (טכַאמעג) ןכַאמ : ךיז (טסיילפעג)
 211601100 ת. (ן-) יד ,טײקמַאזקרעמפיוא

 2ן1תותנוסו! ק-.

 2116תוו66 841. םאזקרעמפיוא
 21110 2. (ס-) רעד ,םעדיוב
 21111006 ח. (ןע-) יד ,גנולעטש
 211201/ 2. (ןגיוצעגוצ) ןעיצוצ

 211:2461008 חי. .-יצוצ ;(סד) יד ,ץעיצקַארטַא

 (=) רעד .ץייר :(ןעד) יד ,גנוא
 קידנעיצוצ ,שיטַאּפמיס

 םַאזיורג ,קיליו רג
 תוצססוע ח+- ,םיײקמַאזיורנ ,(ן-) רעד ,ליורג

 (ן-) יד
 ,4181151 (700001/:) הי (6 רעד ,טסוגייא

 םֹגמו == (סד) יד ,עטנַאט ,(ס-) יד ,עמומ
 20015102118 0. = יד ,עילַארטסײא

 רעד ,רעילַארטקיײא

 (רעילַארטסיױא)

211201196 641. 

21/061005 041. 

2051021/27 2. 



 61 0611 1121 ם!זספץגסניס

טיק:
 יי -טץטטטסםםס 2 2ט2ע(ט(ט( טע

 ת55:שמתמסמו חי -ַאב ;(סד) יד ,עבַאנפיוא

 (ןעד) יד ,גנומיטש

 88551111216 2. (טרילימיסַא) ןרילימיסַא

 (-כ) יד ,עיצַאלימיסַא

 2585181 ע. ,(ןפלָאהעגסױרַא) ןפלעהסױרַא

 -נוא) ןציטשרשטנוא ;(ןפלָאהעג) ןפלעה

 (טציטשעגרעט
 855152ת65 ח. "יטשרעטנוא ;(--) יד ,ףליה

 (ס-) יד ,עציטש ,(ןעד) יד ,גנוצ

 255151201 ת. -סױרַא :(ן-) רעד ,ףליהעג

 (ס-) רעד ,רעפלעה
 8551518ת6 /10 16 (ס-) רעד ,רעפלעב

 1600/מ0ז זמ 1:64ח) (סד) רעד ,רעפלעהַאב

 58061816 ;(טריאיצָאסַא) ןריאיצַאסַא
 (ןדנוברַאפ) ןדניברַאּפ

 2550612ו000 2. דענג ;(סד) יד , עיצַאיצַאסַא

 (ןע-) יד ,גנודניברַאפ ;(ן-) יד ,טּפַאשלעז

 855110112/104 עי

 855011 2. (טריטרָאס) ןריטרָאפ

 הנס 2. (ןעמונעגנָא) ןעמעננָא

 תפפוגת/06 (ןע-) יד ,גנורעכיזרַאפ

 2556 2. (טרעכיזרַאפ) ןרעכיזרַאפ

 2510015/8 2 ;(טשַאררעביא) ןשַאררעביא

 (טרעדנואוורַאפ) ןרעדנואוורַאפ

 2510015160 007. .נואוורַאפ ,טשַאררעביא

 טרעד

 ---ע6 2510215160/ 2. (טניוטשעג) ןעניוטש

 510015ז06016 ח+ ,(ןעד) יד ,גנושַאררעביא

 (ןע-) יד ,גנורעדנואוורַאפ

 2ֿפןעסנו81 עי (-) רעד ,טַאנָארטפַא

 (ןע-) רעד .,םָאנָארטסַא

 2ֿ!ץסנגסנוצ (--) יד א

 תו קזסץ- יא ,ןיא ןבענ ,ןבעל ;!

 רָאג :ןצנַאג :

 ;לַאפ ןדעי ףיוא
 םלַאפנדעי

 ,טשרעוצ ,םסנטשרע

 ןלָאק םעדיוק} לֹּכ םדוק

 םייה רעד ןַיא

 ןףָאסעל} ףופל ,ךע לדמע
 2 1625 ןטסקיצניוו םוצ ,סנטסקינייוװ

 --8ו תואמו 60?.טכַאנ רעד ףיוא ;טכַאנַײב

 ---84 {מס 6260 6600 םנּפָאקוצ ,ןָאנבױא

 211161511 21. (--) רעד ,םזיאעטַא

 םומסואז "-- ,םרוקיּפַא ,ן-) רעד ,טסיאעטַא
 !םיסרָאקיּפַא-סערױקיּפַא| (םיסרוקיּפַא) רעד

 21125 עי (ן-) רעד ,סַאלטא

 (ס-) יד ,ערעפסָאמטַא

 251ז/01101116/ 27.

 - תהו 211 460ע.

 21 תתצ 1216 661.

 ---ת{ {1/51 4644.

 21 {גסנוס 660ע.

---84 1251 46. 

21100511616 0. 

 גזזתוושס1נסמ! חי ,(ןע-) יד ,גנורישזנַארא

 (ןעד) יד ,גנונעדרַאנַײא ,(ןעד) יד ,גנונעדרָא

 1651 22. (-) רעד ,טסערַא

 1651 2. (טריטסערַא) ןריטסערַא

 2זתוטס ש. (ןעמוקעגנָא ןיב) ןעמוקנָא

 8/ח082266 2. ;|סעזַא) (--) סָאד ,תווע

 ןס- ,עּפצוכ| (תוּפצוח) יד ,הּפצוח
 ;|קידסעזַא) קידתיזע

 ןקידעּפצוכ| קידהּפצוה

 תצעסשש !. (ךע-) סָאד ,לכלַיפ ,(ן-) יד ,לַײפ

 תעעס220! 04/}.

 מיד

 15011151 2. (ס-) רעד ,רעדניצרעטנוא

 811 (-) יד ,טסנוק

 2111016 21. (ןע-) רעד ,לקיטרא

 תעונהסוהו 60) ;טלטסניקעג ;טכַאמעגכָאנ

 ךעלטסניק
 םזופהװ מ.(תוכאלמ ילעב) רעד ,הכאלמ לעב

 -רעװטנַאה ;ןסעכָאלעמלַאב-עכָאלעמלַאבו

 (ס-) רעד ,רעּכ

 תעוואז (רעלטסניק) רעד ,רעלטסניק

 2191151 /6- (סד) יד ,ןירעלטשניק

 תע115116 4641. שירעלטסניק

 ה5 6001. תעב .,ןעוו ;םלַא ;יוװ ױזַא ,יוו

 ןסייאעב|
 25 460. ױזַא

 25 1008 66/0. ןןַאמז לָאק} ןמז לֹּכ ;יבַא

 5 ץ64 6610. לַײװרעד ,ךָאנ ;טציא זיּכ
 68(2511) ח. ץק/. (--) סָאד .שַא

 /4508 50ס1סנװ //סזחװס8 146/460 םולש שא

 וטז116ז. 1880-1937}

 251121164/ 404/}- טסטעשרַאפ

 --עס 25/0ת1064 ?+ ךיז (טמעשעג) ןעמעש

 /051ת ת. עיזא

 ,8ותוו (רעיזַא) רעד ,רעיזַא

 /51הװ 6401. שיטַאיזַא

 2858 /6 40681/0װ) טי (טגערפעג) ןגערפ

 858 {סע 2. (ןטעבעג) ןטעב

 ,(ס-) יד ,ץיצַאריּפסַא

 (ןע-) יד ,גנובערטש

 הֿפץעגזתווסוו 2.

 הֿפעועס 2. (טבערטשעג) ןבערטש

 255 ת. (ןע-) רעד ,לזייא

 855201/ 2. (ן-) רעד ,לַאּפנָא

 2582111 2. ,(ןלַאפעגנָא ןיב) ןלַאפנָא

 (ןלַאפַאב ןיב) ןלַאּפַאב
 855610116 2. ךיז (טלמַאזרַאפ) יא

 255061װ213 -רַאפ ;(סד) יד ,ילבמעסא

 (ןעד) יד ,גנולמַאז



 8װק2ז6מ11צ סוזיזי ' 6
4,555... 

 4410 (--) רעד ,ןםעגרַאט| םוגרּת

 ןז0:/2512 01 {םס 41216 חי.

 8ע61111601 ח. ((-) רעד ,טקעטיכרַא

 (-) יד ,רוטקעטיכרַא

 (-- רעד ,קיטקר

 890116 4641. שיטקרַא

 (-) רעד ,וויכרַא

 םזס /8466006/ קסז50װ, 8/08., 26660/ סיב

 ס/} םמ})

 86 /866006 קסז50ח} ק1., קז65601 0/ טייז

 8מו

 םז6 |וטס. {הסצ, 181 6: 3ז6 קסזפסזי ןענַײז

 קו. קז6:6װ! ס} 82}

 תחס/14601ע26

 ו? /4:6116 /2006) ח

 םזסתוצס8 ת. ק/.

 868 תי -ךַאטעש|-(םיחטש) רעד ,הטש

 ןםיכָאטש
 םזסמה ת. (סד) יד ,ענערא

 םזאטתופת! חי. הנעט ;(ן-) רעד ,טנעמוגרַא

 ןס- ,ענַײט} (תונעט) יד

 םזאט6 ש. ;(טריטנעמוגרַא) ןריטנעמוגרַא

 :ןטענַײטעג-ןענַײט} (טהנעטעג) ןהנעט

 ךיז (טרַאּפשעג) ןרַאּפש

 8118 ת. (סד) יד ,עירַא

 8140 441. ר- ,ענעק- ,ןקורט

 2115100ע20/ (--) יד ,ץיטַארקַאטפירַא

 ; (-) רעד ,טַארקָאטפירַא

 ןםינָאסכַאי-ןסכַאיװ (םינסחי) רעד ,ןסחי

 2ז18100:81 /סח ח. יד ,ץעקטַארקָאטפירַא

 ןס- ,עטנסכַאיװ-(ס-) יד ,עטנסחהי ,(סד)
 שיטַארקָאטסירַא

 (--) יד ,קיטעמטירַא

 211161168! 061. שיטעמטירַא

 88 /58//8/00 002) ח+ (תוביּת) יד ,הביּת

 ןס- ,עווייט}

 (--) רעד ,שדוק ןורָא

 ןשעדיוק ןרָאו

 81158100י2/

 2119100ע8110 0641.

 811110106116 ת.

 םזע /201+ םז!)

 זע ב (ס") רעד ,םערָא
 811151166 חי (-כ דנַאטשליטש-ןפָאװ בית סס (טנּפָאװַאב) ןענעפָאװַאב

 7 (ס-) רעד ,רעצנַאּפ
 8זזמפ ח. !ע1} ,ןֿפָאװ ,--) סָאד ,רעוועג

 ןזעַײז-יילק) (--) יד ,ןייז-ילּכ ,(ןּפָאװ) רעד
 םננמָצ תי ,רעמילימ ;(ןעד) יד ,ײמרַא

 (--) סָאד
 ןבעל :;םורַא

 םזז8ת86 2. ,(טנדרָאעגנַײא) ןענעדרָאנַײא

 ןרישזנַארַא ,(טלעטשעגנַײא) ןלעטשנַײא
 (טרישזנַארַא)

 םזסטמס) קזסקי

 םמק8:סתווע 06ס.רעּפמַײשַאב ;ףיוא ןביוא

 קיטנָאק :ךעל
 םקק68) ש. (טרילעּפַא) ןרילעּפַא

 םקע681 ח+ (ן") רעד ,ףור :(סד) רעד ,ליּפַא

 םקקסּפע ש. -פיוא ;(ןעזעגסיוא) ןעזסיוא

 זיא) ןענַײשרעד ;(ןטָארטעגפיוא זיא) ןטערט

 (ןענישרעד

 תקקסהע8מ06 ת. -יֿפױא ;(--) סָאד ,ןעזסיוא

 (ןע-) יד ,גנונַײשרעד : (ן-) רעד ,טירט

 םע6856 ס.ןלימש ,(טליטשעגנַײא) ןליטשנַײא

 -ַאב ;(טקיאורַאב) ןקיאורַאב ;(טליטשעג)

 (טקידירפַאב) ןקידירּפ
 80ק6850ז06ת/ ח.-ַאב ;(--) רעד ,טנעמזיפַא

 (ןעד) יד ,גנוקיאורַאב ,(ןעד) יד ,גנוקידירפ

 80060116 ח. ((-) רעד ,טימעפַא

 8קק16 חי. (לּפע) רעד ,לּכע

 8קק1ס 1:66 חי. (רעמייבלּפע) רעד ,םיױכלּפע
 8תק1וס8/:סגמ ח. -נָא ;(ס-) יד ,עיצַאקילּפ

 (ןעד) יד ,גנודנעוו

 םעעוע ש. ןגיילוצ ;(טדנעװעגנָא) ןדנעוונָא

 (טגיילעגוצ)

 םקקסנמז עט. -ַאב ;(טלעטשעגנָא) ןלעטשנָא
 (טמיטשַאב) ןעמיטש

 8קקסומותוסת! ח.יַאב ;(ןעד) יד טי

 (ןעד) יד ,גנופערט : (ןעד) יד ,גנולעטש

 (ןעד) יד ,גנוצַאשּכָּא

 םקקע8196 ט. (טצַאשעגּפָא) ןצַאשּפָא
 8קץת661816 ש. יּמָא ,(טנעקרענָא) ןענעקרענָא

 0 ןצַאש

 8קקנע6618004 ז. יּפָא ,(ןעד) יד אי

 (ןעד) יד ,גנוצַאש
 8קק;6ת1166 ח. (ךע-) סָאד-רעד ,לגגוי-ןהעל

 (ןע-) רעד יי

 םקקעס808 9. וצ ,(ןעגנַאגעגוצ ןיב) ןייגו

 ןרעטנעענרעד ,(ןטָארטעגוצ ןיב) ןטקרמ

 ךיז 7 ?נעענרעד)

 8מקע21521 חי

 םקקתס208 חי

 םקעצסאוזמ8ו=וצ 8666 ךרע ןַא ;רעפעגמיא

 !ךערעו

 ,גקת1} ח. (--) רעד ,לירּפַא
 םקזסמת (רע-) סָאד ,ךעטרַאפ

 2188 ת. (רעבַארַא) רעד ,רעכַארַא

 2ז80184 (--) יד ,ץיבַארַא

 2ז8018ת 6641. שיבארַא

 2816 /1408.) חי שיבארַא

 םוגרּת ;שיאײמַארַא /4ז4זח210 /10ת8.) ח.
 {םעגרַאט}



 2116 8ץטמהזסמ{

 המתמסל 2. ןעּפעשט ;(ןסערעד) ןסערעד

 (טעּפעשטעג)
 (ן-) רעד ,סָארדרַאפ

 םתתסצ68 0641. ר-ענעס- ,ןפערעד

 םתתונ2) 461. ךעלרעי

 8תסומסי 44)}. 6 ץזסח. (צ-) ר"ץע- ,רעדנַא

 םתפשפ; ח. רעד ,ץוריּת ;(ס-) רעד ,רעפטנע

 יד ,הבושת ;{םיצורעט-ץערעט|-(םיצוריּת)
 ןס- ,עוואושט|-(תובושּת)

 תוומסצ2/166 ת.

 התפוסע 24 (טרעפטנעעג) ןרעפטנע

 801 0. (ס-) יד ,עקשַארומ

 /40012ת0110 ת. (--) רעד ,קיטקרַאטנַא

 210140116 6641. שיטקרַאטנַא

 8010610816 ע. ;(טנָאעג) ןענָא :(טנַאעג) ןענַא

 ךיז (טכירעג) ןטכיר ;(טרַאװרעד) ןטרַאװרע

 8תווסועהווסת ח. יד ;גנונָא ;(ןעד) יד ,גנונַא

 ,גנוטרַאװרעד ;(ן-) סָאד ,ליפעגרָאפ ,(ןעד)

 0980 יד
 םמווַֹווְצ ם. -דעטלַא ;(--) רעד ,טלַא-רוא

 (--) סָאד ,םוט

 2011-5610116 :(ן-) רעד ,טימעסיטנַא

 עניוס} (לארשי יאנוש) רעד ,לארשי אנוש
 ןלעָארסיי ייניוס-לעָארסיי

 2011-561116 /סזח.,ח. {סד) יד ,עקטימעסיטנַא

 םמוו-56ת11ו5תג ח. (--) רעד ,םזיטימעסיטנַא

 21111-561111116 6641. שיטימעסיטנַא

 8תננ) חי (סד) יד ,עלדַאווָאק

 841617 0. יד ,הנאד ;((ןד-) יד ,טסגנַא

 (ן-) יד ,גרָאז ;ןס- ,עגַײד|-(תוגאד)
 תנגוסוג5 6641. טגרָאזַאב ;קיאורמוא

 תל 441. סעדעי ,עדעי .,רעדלי

 המצתססצ קזסח. םע רעוװ :רעצעמע ,ץעמע

 זיא

 ּםנצוהסיא 4640. ייס יוו ַײכ

 ּבמץצסמ6 קזסח., 566 םװצ8064+

 םדוצ111108 קזסח. סעּפע

 םמליאהצ 66. יײק יוו ַײפ

 תצא סע6 06. זיא סע ואוו ;ץעגרע
 2216{ 27. ;(ס-) רעד ,טנעמטרַאּפַא

 ,גנוניואוו ,ןסעריד-עריד|} (תוריד) יד ,הריד

 (ןעד) יד
 הָקס חי (סד) יד ,ץּפלַאמ ,(ן-) יד ,ףֹא

 םקס1סא156 +.ְךיִז (טקידלושטנַא) ןקידלושטנַא
 םעסוסַאצ ח.-ָאֹּפַא ;(ןע-) יד ,גנוקידלושטנַא

 (סי) יד ,עיגָאל
 םקקהתמ!ט5 (ן-) רעד ,טַארַאּפַא

 8קק8:6ת! 44)}. -ַאב ;קיטנעק ,קיטנָאק

 ךעלרעּפמַײש

 הזחט56 ע. -ַמַא) ןריזומַא ,(טריזומַא) ןריזומַא

 (טלַײװרַאפ) ןלַײוװרַאּפ ; ךיז (טריז

 םזמג56006ת1 7 .רַאפ ,(ןעד) יד ,גנוריזומַא

 (ןעד) יד ,גנולַײװו
 וו 70646/. 6 ןֿפ

 (--) רעד ,םויכרַאנַא

 (ן-) רעד ,טסיכרַאנַא

 הזמהזסתופזמ

 זג21:611151 71.

 ת112161115116 061. שיטסיכרַאנַא

 גהתחהעסתצ 2 (--) יד ,עיכרַאנַא

 תזו2101110621 661. שימָאטַאנַא

 82!סזוִצ חי (--) יד ,עימָאטַאנַא

 8006500:5 ח- -ילע:רוא ;יד ,ןסעװָא) תובָא

 צימ יד ,ןרעט
 8656 ח+ ,םַאטש ;(--) רעד ,םאטשפָא

 (ןע-) רעד
 2016 06). ,קילָאמַא ,טלַא ,טלַארוא

 קיטַײצרַאּכ

 200160/13 /?מ 016 1/0068)} סנטַײײצרַאפ

 04{ 014 464ע.

 11016/11 15 (--) סָאד ,םוטרעטלַא

 200 60ח}. יא :ןוא

 461014 ח. עימענַא ,(--) יד ,טײקמערָאטולב

 שימענא ,םערָאטולב
 םנתסוצ 6640. ףיוא ;ַײנ'ס ןופ ,ַײנ סָאד וכ

 יײנ םָאד

 2861 ח. -ךעלַאמ} (םיכָאלמ) רעד ,ךאלמ

 {םיכָאלַאמ
 8861 01 062/8 ח. (--) רעד ,תומה ךאז ּמ

 ןסעװָאמַאה ךעלַאמ|

 תמהסע מי ,ןרָאצ ;ןסעַאק| (--) רעד ,סעּכ

 תנוס1ת10 6441.

 (-- רעד
 משל 6641. זנורב ,זייב ,טכַארבענפיוא

 קידנרָאצ ; ןזעגיורב|
 2816 (ןע-) סָאד ,לקניוו

 םמעטופג ח. ,(--) יד ,םעלק ;(ןד) יד ,טסגנַא

 (--) יד ,שינעמעלק
 קידלקניוװ .קיקע
 םמוזו2| עח. ןסעַײכ-עַײכ} (תויח) יד ,היה

 םת16 (ךעד) סָאד ,לכענק
 (סעד) יד ,קינָארכ
 םמתנמנ1גוס ש.'רַאֿפ ,(טקיליטרַאפ) ןקיליטרַאפ

 (ןטָארעגסיױא) ןטָארסיוא ,(טכינרַאפ) ןטכינ

 (געטרָאי) רעד ,גָאטרָאי
 םתתנצסזפבזע /0} 664000) (ן") יד ,טיײצרָאי

 םחתסטתמ=ס ש ןדלץמ ;(טריסנָאנַא) ןריסנָאנַא
 (טגָאזעגנָא) ןגָאזנָא ,(ןדלָאמעג)

 םממסונתססתוסת! םי ילעמ ;(ן-) רעד ,םנַאנַא

 (ד) יד ,ץיטָאנ :(ןע-) יד .גנוד

 תתהט!הי 041.

 ות815 ת. קק}.

 םזותוצסעפּבתע ת.
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 יט 2 2 2 2( טטטטטטסטטט

 ם1| קזסח- ץלַא

 טייצ ץצנַאנ יד

 811 5 (יילרעלָאק) יילרעלּכ ,ײלרעלַא

 11 106 5816 סנייא ץלַא

 811:4066 ח. רעד ,דנוב ,(ן-) יד ,ץנַאילַא

 07) רעד ,דנַאברַאפ ,(-)

 ת1| 810מ8 66ע.

 81!ס66 2 ןזָאל ;(טביולרעד) ןביולרעד

 (ןזָאלעג)
 ם|ןוגת6 ש. (טרַאנעגנַײרַא) ןרַאננַײרַא
 81ת1004 חי (ןעד) יד ,לדנַאמ
 811051 640. ,םַאק ; ןטַאמיק} טעמּכ

 ריש ,רעיש :םיוק
 ם}תגפ 2. ןס" ,עװָאדענ} (תובדנ) יד ,הבדנ

 םווא טסא (ס") יד ,עקשוּפ-ןעקָאדצ) הקדצ

 2106 64. םאזנייא ;ןיײלַא

 1008 064. סיוא-גנעל

 ת/0סמק ריאנזג דנַאניײב ,ןעמַאזוצ :טימ

 8100226/ עי (-) רעד עי

 ---1סאזפוג 41011226 אץ. !סייב ףעלַאו תיב ף ףלַא

 09 רעד
 81/68043 6644. ןיוש

 8150 6644. ךיוא

 81ן8 ,חבזמ ;(ז-) רעד ,רַאטלַא

 ןסעכייבזימ-ךעייבזימ} (תוחבזמ) רעד

 81/6:21166 חי -רעטלַא ,(- ) רעד ,לַאװסיױא

 (תורירב) יד ,הרירב ,(סעד) יד .,עוויטַאנ

 {סעריירב-עריירבנ

 {םַאגַאה םגה ,שטָאכ

 ת!ישּהָצֿפ 660. ,קידנעטש ;קיבייא ;לָאמעלַא

 {דימָאט| דימת

 נו / 1181 ןנסזפסח 51װ8., עק ס} 86) ע. ןיב

 81/8סט8/ 60ח}.

 םזומוקטסט5 06}. קיטַײדיײװצ

 םוענווסמ (ס-) יד ,עיציבמַא

 תדנ121110115 0641. זעיציבמַא

 םזוסת 10/0ז}. ןןיימָאו ןמָא

 /410167102 עו. (סד) יד ,עקירעמַא

 ,4ז06:1684 ח. .ירעמַא) רעד ,רענַאקירעמַא

 (רענַאק
 /406ע108ת /6זװ. (ס-) יד ,ןירענַאקירעמַא

 /{ו6ש102 46)}- :ַאקירעמַא ,שינַאקירעמַא

 רענ

 םנת:8215 447. ר" ,ענעז- ,ןזָאלעגוצ ,ךעלביל

 8114 קזסק- ןטימ ןיא

 811105/ קזסק. טימ רעד ןיא ,ןטימ ןיא

 תמהסמ8 קזסק. ןשיווצ

 (=כ) יד ,עיצינומַא תדווזמוגתו!!סת ץ.

 םזח|סו ח. ןס" ,עײמַאק}-(תועימק) יד ,עימק

 םקהומ 6606. קירוצ ;לָאמ א ךָאנ ; רעדיוו

 רעביא ןגעק :ןגעק
 886 ח. (ן-) רעד ,דָאירעּפ ;(--) יד ,רֶז עטלע

 2881094 קזסק-

 886תס/ . (-) יד ,רוטנעגַא

 886208 ח. ק{. (--) רעד ,גנונעדרָא-גָאט

 ת8601 חי (ד) יי ,טנעגַא

 5816 5)040 קידוועריר ;טקישענ ;קנילפ
 האוז . טייקטקישעג ;(--) יד טל
 (=כ יד .טייקידוועריר ;(--) יד
 8866 שט0 ןקינייא ;(טכַאמעגּפָא) ןכַאמּפָא

 -עגנַײא) ןעמיטשנַײא ;ךיז (טקינייאעג)
 םיּכסמ ןיב) ןַײז {םיקסַאמ} םיּכסמ ,(טמיטש

 (ןעווטג

 הקזססזמסתו ח-ימיטשנייא ,(ן-) רעד .ךַאמּפָא

 = יד ,טייק
 288:655100 ת. (ס-) יד ,עיסערגא

 8819695166 6461. ויסערגַא

 ת8ק8ש68809 ח. ((-) רעד ,רָאסערנא

 תמ ?0/6ז}- ךָא .ךַא ;ַא

 הֹחה ?046ז}. אהא

 ,4/185סע08 /. {שערייושַאכַא) שדרוװשהַא

 הה6864 6640. טנרַאפ ןופ ,םיורָאפ

 84 =+ ,ץציטש ,(ןעד) יד ,גנוציטשרעטנוא

 (=כ) יד ףלִיּה ;(07) יד
 ה164 ש. ;(טציטשרעטנוא) ןציטשרעטנוא

 (טציטשעג) ןציטש ,(ןפלָאהעג) ןפלעה
 םותת ח+ ;(ן") רעד ,ליצ ;(ן-) רעד ,קעווצ

 {םיסיילכַאט-סעלכַאט}-(םיתילכּת) רעד ,תילכּת

 םֹוזמ 0. (טליצעג) ןליצ

 תֹוז חי (ן-) יד ,טפול

 םֹוע 0 (טרעטפולעג) ןרעטפול

 םֹוח 10966 חי (ן-) רעד ,טָאלפמפול

 םֹוז תג21/ ח. (ן-) יד ,טסָאּפטפול

 םוזַקוהמַס ח. (ןע-) רעד ,ןַאלּפָארע
 םֹוקִסחַו מ. 0-) רעד ,טרָאּפטפול
 םֹוזָל 60}. קיטפול

 ם)8תתו ת- (--) רעד ,םרַאלַא

 8180 ע. (ןרימרַאלַא) ןרימרַאלַא
 ---ם|התתו 61064 ח. (ס-) רעד ,רענייזקעוו

 8185 10160/. !'ייוװ ייוו ,!ייוו ,! ייוו ןוא ךָא

 !םוגזמ ת. (ןע-) רעד ,םָאבלַא

 21601ג (/:51 1616 זװ 1160ז000 6 א

 ע166015/: 81מ/:0661)

 8161 0641. םַאזכַאװ ,ךַאוװ

 8168 ת. (--) יד ,ערבעגלַא

 81/ 86. ץנ 2 ;עלַא

 811 /:07:011+) 66. ןצנַאג ןיא
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 5515: יי...

 86001/ו00 ח. (ן-) רעד ,בָאגוצ

 846וו00 /8::47./) ח. (---) רעד ,ןרעביכ} רוביה

 8002655 חי (ן-) רעד ,סערדַא

 86001695 עי (טריסערדַא) ןריפערדַא

 20116ח6 עי (ןענַאטשעגוצ ןיב) ןייטשוצ

 800606ת4/ ח+ (רעגנעהנָא) רעד ,רעגנעהנָא

 2016 170167}. עידא

 30ז0תופזתווסמ ח.(סד) יד ,ץיצַארטסינימדַא

 86תװותופוזםוסז ח(ס- ;ן-) רָאטַארטסינימדא

 20ת00:6 9. -נואוַאב ;(טרערַאפ) ןרערַאפ
 (טרעדנואווַאב) ןרעד

 8606 (ס-) רעד ,רערערַאכ

 (--) רעד ,טירטנַײא

 8006 ?.  -ַנַײרַא ,ןזָאלעגנַײרַא) ןזָאלנַײרַא
 (ןבעגעגוצ) ןבעגוצ :(טזָאלעג

 8640ת עי (טריצעג) ןריצ ;(טצוּפעג) ןצוּפ

 8610ז1162/ ,ץכעצוּפ ,(-3 רעד ,ץיּפ

 (ן-) סָאד
 20טוז ח. :קַאװרעד ;רעד ,רענעסקַאװרעד

 (ענעסקַאװרעד) יד ,ענעס

 8001 664}. ר-ענעפ-ןפקאוורעד

 860381106 2. ,(טריסערגָארּפ) ןריסערגַארּפ

 (ןעגנַאגעגסיורָאפ) ןייגסיורַאפ

 806206664 00/. ןיסערגָארּפ ;ןטירשעגרָאפ

 80צ8תססזחסמו ח.ינָארּפ ,(--) רעד ,טירשרַאפ

 (=-) רעד םע

 86011155100 חי

 8607106 0. ;|ס- ,עצייא) (תוצע) יד ,הצע

 (--) רעד ,טַאר
 86019158016 6419. םַאזטאר

 209156 2. הצע ןַא ;(טדערעגוצ) ןדערוצ

 (ןטָארעג) ןטָאר (ןבעגעג-) ןבעג עצייא)
 84{םו/ ת+ ,ןיבע ;(ןעד) יד ,גנומענרעטנוא

 ןםינָאיניא-ןעיניא}-(םינינע) רעד

 8116ס686048 ח+ ,לעטשנָא ;(סד) יד ,ץוָאּפ

 (-) רעד
 66004{84 (ן-) יד ,טפַאשביל ,(סד) יד ,עביל
 811214 4641. ר- ,ענעק- .ןקָארשרעד
 - .עס 8472164 ע. ףךיז (ןקָארשעג) ןקערש

 2404:168 חי (--) יד ,עקירּפַא

 08::4ת ח. (רענַאקירפַא) רעד ,רענַאקירּפַא
 24{ז108ת 461. רענַאקירפַא ,שינַאקירּפַא

 2116 קזפץא ךָאנ

 2116ז 811 460. ;ןנעוװטסץעדנופ ,ךָאד :טרָאפ

 ןעמעלַא ךַאנ
 ,קיטימכָאנ ,גָאטימכָאנ
 (ס-) רעד

 ךָאנרעד :םעד ךָאנ

 8416ז00ת הי

 ם!!סעוצ8ז64 469.

 80005669 66}. טקידלושַאב

 86605664 ח- -גָאלקעגנָא) רעד ,רעטגָאלקעגנָא
 (עטקידלושַאב) רעד ,רעטקידלושַאב ,(עט

 8001156 . ,(רעגעלקנָא) רעד ,רעגעלקנָא

 -ידלושַאב ,(רעגָאלקנָא) רעד ,רעגָאלקנָא
 (רעקידלושַאב) רעד ,רעק

 0050: 9. -נניײא ,(טניואוועג) ןעניואוועג

 (טניואוועגנַײא) ןעניואוועג

 ת000151011166 6001. -ץגוצ ,טניואוועגנַײא

 טניואוו

 --תס1 860451010640 ש. -עגוצ) ןעניואוועגוצ

 ףיז (טניואוו

 יי ,ן'רעמש .(-) רעד ,קיטייוו
 (ן-) רעד ,ןירַאמש

 5506?  ןצרעמש ,(טקיטייװעג) ןקיטייוו
 (טצרַאמשעג) ןצרַאמש ,(טצרעמשעג)

 --{! 5 יו טוט סע
 240681696 2. (טכיירגרעד) ןכיירגרעד

 80016צ61062/ עת. (ןע-) יד ,גנוכ;ירגרטשד

 ת0161101616086 2. (טנעקרענָא) ןענעקרענַא

 86160161664810601 ח+ (--) יד ,גנונעקרענָא

 206 (ס-) רעד ,רעקַא
 ם09059 669. 6 קזסץ- ןגעק ,רעביא ,רעבירַא

 העביפ

 806 /קםזו 0} 4 ק/םץ) װי (ן-) רעד ,טקַא

 8סז /4666) װ. ,(ן-) רעד ,טקַא ,(ןד) יד ,טַאט

 ןםיסַײמ-עסַײמ} (םישעמ) יד ,השעמ
 801 /10 קסז}סזחו 45 חװ (טליּפשעג) ןליּפש

 0610ז) עי

 861 /10 640) ש- ןעלדנַאה ,(ןָאטעג) ןָאט

 (טלדנַאהעג)

 םסווסמ חי יד ,גנולדנַאה :(ס?) יד ,ץיצקַא
 (ןע-) יד ,גנואוט ,(ןעד)

 861176 641. ויטקַא ,קיטעט

 םסונשווצ ח. ,טײקוויטקַא ,(ן-) יד ,טייקיטעט

 (0-) יד ,טעטיוויטקא ,(כ) יד

 8610 ח. רעד ,טסיטרַא .,(ן-) רעד ,רָאיטקַא

 (רעליּפשיוש) רעד ,רעליּפשיוש : (ד)
 861:655 ח. -ץןליּפשיוש ,(ס-) יד ,עסירטקַא

 /90. (ס-) יד ,עקטסיטרַא ,(סד) יד ,ןיר
 0181 664. ךעלקריוו ,שיטקַאפ
 6810 /תוםח 8 חםזוס} ןםָאדַא| םדָא

 1648 / /61015/3 (--) רעד ,|רָאדָא) רדָא

 זווסחו1/:, 118ז01:-,1קז11)

 8614 ע. ןגיילוצ ;(ןבעגעגוצ) ןבעגוצ

 (טגיילעגוצ)



 81011110811066 (--) יד ,ןעפעש}| עפש

 ,הלווע ;(07) רעד ,ךיורבסימ
 ןס- ,עלוװַא) (תולווע) יד

 ךעד) יד ,יײרעלדיז

 810156 ח

 גונ56 /128111:08

 586660) ח

 2156 2. ןכיורבסימ ;(טלדיזעג) ןעלדיז

 -ַאב} (טהלוועַאב) ןהלוועַאב ר

 ןטעלוװַאַאב-ןעלװַא

 םונָיּפ ח.(ןע-) רעד ,םוהּת ,(ן-) רעד ,טנורגּפָא

 ןןע- ,םָאהעטו
 .6641 4626161016 שימעדַאקַא

 א א 7 יד ,עימעדַאקַא
 46066601 ת. ,גנונָאט 0 רעה ,טנעצקַא

 עו יװ
 2066611/, 266601624/6 ע. ן ריטנעצקַא

 (טנָאטַאב) ןענָאטַאב ,(טריטנעצקַא)

 ךעמונעגנָא) ןעמעננָא
 ;(גנעגוצ ;ןעד) רעד 2
 (-) רעד ,טירטוצ
 ךעלגנעגוצ ,ךעלטירטוצ
 ,לַאפוצ :(ן-) סָאד ,קילגמוא

 07) רעד
 סילטפו
= 142 

 8066691 עם.

24060655 71. 

4666551016 6641. 

2061060/ 

4060160611121 641. 

 8660ת121150 2. ; (טריפעגסיוא) עי

 (ןָאטעגפיוא) ןָאטפיוא

 םוקלופ ,םָאקלוּפ
 (ע-) רעד ,וטפיוא

 ךָאנ ,טיול
 86000װ1 ח. -ןבשזעכ} (תונובשח) רעד ,ןובכשה

 ךע-) יד ,גנונעכער :ןסעניובשזעכ

 240011216 6461. ךעלטקני 5 :יהנעג

 20ס12/51+ 660 ךעלטקניּפ ;יונעג ;טַארוקַא

 26ס58ס0 ח- -לוׁשַאב ;(סד) יד ,עגַאלקנַא

 (ןעד) יד ,גנוקי

 (-) רעד ,וויטַאזוקַא

.{66 2660111152660 

 40001111011511116111 ע.

 4060090108 10 קזסק-

6656/ 200101521196 

 םזםזח./) דו.

 -לושַאב ,(טגָאלקעגנָא) ןגָאלקנָא ת00056 2.

 בי א

 ג 1046/. 6 א

 ןןרַא) ןרהא

 ןווָאו רעד ,בָא

 ,גתסוו /זחסז 8 004016)

 אט / ןס1015/2 ז100011,

{.48:--11413, 

 תעםמססמ ?. (ןוָאלרַאפ ,טזָאלרַאפ) ןזָאלרַאפ
 20400066 00}.-רַאפ ;ר- ,ענעז- ,ןזָאלרַאפ

 ןרעקפעה) רקפה ;טזָאל
 804:661816 ?. ןצריקרַאפ ,(טצריקעג) ןצריק

 (טצריקרַאפ)

 8המקזסצג8מסג חי .יךַאפ ,(ןע-) יד ,גנוצריק

 -(םירוציק) רעד ,רוציק ; (ןעד) יד ,גנוצריק

 {םירוציק-רעציק}
 2406001611 2. (רעכַײב) רעד ,ךיוב

 4816 4641. קיאייפ

 ג1011וז} 20- (ן-) יד ,טייקיאייפ

 280115/0 עי (טפַאשעגּפָא) ןפַאשּפָא

 תסנוו1112116 6641. ענדוקסַאּפ

 ןופ ,ןגעוו ,רעביא ,םורַא

 ןדערע} ךרע ןַא ,רעפעגמוא
 ןביוא

 4806 קזסק- רעביה

 לּכ םדוק ,ןילַא ןופ רעמ

 ןלאק םעדיוק}
 ןםָארװַאו םהרבא

 ןצריק ,(טצריקרַאפ) ןצריקרַאפ
 (טצריקעג)
 ,(ןעד) יד ,גנוצריז קרַאפ

 ןםירוציק-רעציק|-(םירוציק) רעד ,רוציק
 ;((-) יד ,ריוושעג

 ןס- ;עקַאמ} (תוּכמ)
 ָאטשינ ;ָאטינ

 ר- ,ענעג- ,ןגָארטעצ

 (טּפַאזעגנַײא) ןּפַאזנַײא

 ;ןנַארטרַאפ ;טפיטרַאפ

 ןָאטעגניײרַא ;טכַארטרַאפ

 ךיז (ןטלַאהעגּפָא ןטלַאהּפנ

 82501016 6641. טולָאסב
- 

 2004 קזסק-

.6641 4001 

 2410066 64ע.

 - .4ג0046 211 64044-

 2022 ת.

.2 40:1086 

 210ע161111611 7/.

 24050658 0. יד ,הּכמ

.464 8561 

.061 215601-2110066 

 8050ש0 2.

8850:264 6461. 

 288512/מ ע.

4850101613 641. 



 ,,טטםתמש1411085

800. -- 46 

8066 -- .(80 

 840/. -- 40צ6ע0

 ססעמק. --- ס0עממ812016

 00ת). -- ססמ}טמסהסמת

 02/ - 420צ6

 {סעמ. --- 1סעגומועס

 1מ/סע). -- 10/6:6000ת

 ת. -- תסטמ

 ת. ק}/ -- תםסטמ ק1ט121

 תונתמ. --- טע16121

 ע. עט. -- 2850 טגע6

 עק{. -- ק1ט141

 ןע058. --- ןע0556551/6

 קנסק. -- ןקעסקס51/10ג

 ןעסמ. -- ץעסמסטמ

 5109. -- 5100ֿט18/

 3. -- טסעפ
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 ס0604טזע וע5 ןכע65601664 גמ לשגנפגוא סמ|} 0116 ץסהע 1216. '1 6 1409116/ 01

 5016 ,3161006ז0 16ט6106124664 וצ6ע606ע ןסועפ 1164 200 ןהוצ 106151/6

 0 {גסענספקטװמ 1610זמ8 ו616 1016912166 1010 4006 140901296 {עסתג 211054

 10 81610סטצמס, {זסתג 130510װמ 10 6208 ,41168.

 861ס016 106 סמפ!גטפז 0| !הצסנאומ, סט{ 01 2 וטס116 קסקט1460מ 0{ 6

 עג1||1סעג ןסוופ 12 גתו|ווסמ פקסא6ס 3100ו80. (21 4006 818 עמנ1110 ן6זאפ 6446/-

 עגנמה164 םצ 06 1221 {סטע תנ1|/1סג ו/616 3146150 5628
* * * 

 60 616 140902986, 006 01 106 0081 31421 ססעמקסמסמ18 04 406 ןק6סןכ8'16

 6ט16016, 60מ600066. 11 ןק1גץ60 ג 111800116 1016 1 406 51/09016 4

 1878. 14 םסז סמ}}ץ 16918061664 106 112964ץ םט6 14 וע28 1016 ע68861 וט0160

 טזסטפז 51/6091/ 10 16 ןקססן}ס'8 6461611112110עג 40 1140512216 2160 84

 חס סתסתגץ. א10ע6 021116-50095 206 02118 40 2ניננגפ זע616 זעע1416מ גמ 3166150

 ףטזנמפ זופ 4214 ןכ611064 {םגמ גמ 211 010סע 140902968 001 0166), 1166

-10010464 

 ;גן(הסטפמ 16 םגפ 062564 40 טס 406 צסעמגסטוגע 01 גמםץ ס166מ ןסוטפג

 56141610621, 11 18 ט066151006 220 פקסאטמ טצ גמ11110גפ. 118 61620167} 4

 1016 דט1סמנג 106 101610201002) 61210906 602018064

 16 םגפ 1620060 2 תסוע 81296 204 טמ1186 106 0מס 1מ 116 466610קעס1

 0{ 116טצסוש פסנגס 20 668/ט1165 290, וצ סו 116טעסוש 662566 10 26 106 120-

 911496 01 ססנמגטמ102110מ גמ 0211/צ 1116 2260 0602106 {ג6 10896 01 60140121

 200 צק111602) 1116.

 '1 ןטסעס 18 2 סעסוא1תפ 2ו/2160658 1 גונגמ} 00211168 1241 14 15 גמ 6

 10 9ג1מ 2 תנסהמומפ/ט} 1191 1010 {16 1116 01 46 ןסושנאמ ןקססןכ16 רט11 סוג{

 8 אמסוט16496 01 {ס 14מ90296 וט1סה 601006165 106 6אװ6116006 04 4

 ןט60016 {סע גמהוץ 66מ6ט1165. 1 0616 18 גמ 1061625109 10161656 סם {0ס

 01 ץסטמפ |סושפ ושגס 10{ תמגוצ 1625005 וע616 6460164 200655 206 סאןספ6

 {0 {הס 14090296 ןמ 16 ןק280

 '1 ס ןגוצ גו/28601ת9פ 0/ 10161684 01 {06 ץסטמפ וטס 646610216 418 416-

 טסמהזצ זוג זח= הסקס 1024 11 וא111 214 {הסעג ןמ 61800ט611מ9 {06 6

 04 4װסוז ןכ601216-

 16 18 סטע תסקס 206 061161 4024 314018װ וצ111 ס0ז1מט6 28 4 110 06

 01 ססעגצמונת1ס2110מ 200 616211ע16ץ 101 106 ןכ60016 1 וצ086 תנסט{0פ 4

 ןסהעזפ 10 11666 {סז/ 026 100058406 ץ6218-

 16 18 2180 466162466 10 106 עמסנמסוצ 01 {06 תמגמ וטהס ס0עג164 {ו8

 טססע--;גגעסמ {טסעפנװגמ (1896-1964), יטס פקסםז {ס 1250 ץסהנ 01 ןםנפ 6

 {מס 46ש0166 1116 04 2 ןסואנאנ 4640061, ועסנא1מפ סמ {הוצ צס}טזמס. 00101-

 {טמ2/61צ/ 016 6164 8261016 1ט1/} 601001669 200 עס61509 16

 1 חס םמה| זסצ1510מ 206 601609 01 {הוא ועסזא וטג8 1614 10 טפ.
* * * 

 11. 1. א!6װאס|ג 610868 ןתופ {גנמסטפ ואסעא 7 76 ,4006116400/ 6

 וטוזה 2 ףט016 !עסװנ {06 1פ1ואה ןכס61, 54גמ1161 12

 4444 דט/10 זו 1106 /;ווסדעצ 10/111/06 106 106 0601

 1 /וש 1066051406 ס} סוגז /0118116 - . ."

 לע חס 02

1011 )201222806 



 019801266) !:םפט18/8 16568101160 2000 6א/כ1210661 1116 011410161151108 0{ 6

 ןגמפט2496. 16 ןכס61 צ6םסגאה, (360025/0 510101006 131ט092116ת, 1879-

 1927) ססעגןק16166 ןגנ8 1116-עסעט--2 ןכע60156 1120812610מ 01 406 131016 0
 וונסססעמ 316618/.

 1ג6 םצאז 310018ג טססא גמ זונס 1201166 504168 ועג8 ןכט115066 זו 7

 (1750061 46/ 4116, 2 ס01|ססטסמ 01 {סטע קססעמפ טץ צגאסצ 11 0801
(1831-1913 

 ;410מ9 ישנזה {םסעז 1621 סװ-ן11/סואפ, 88תגסש215, 1016 סקספ 01 826109 2

 1116 01 צססטע1ז} 200 019מוז} {טס 2506*1/מ ?טעסקס2מ }6180 גתנומופגמזא

 טעסט906 ןםסח 3104ו80 1ג090296. 3100180 טססגזמס ןכ2ע 04 ,400611020-

 סוג 1116 2 טמנוץומפ 10166 וטמגסג 11614 406 גנמעמ1סויגנג18 4096116ע. 1

 11612661 ?ןגסגג יס8181 1116 111621 01 2551111211015111 2261 1116 1085 01 0221

 1061. 14 1188661 ןגסעמ וא1זג {חס סט10טז6 206 106 1116 01 {06 ןקססק16 ת

 סטגסע ססטנג11165. 14 חסוקסס {םסמג 16141 200 ססמז1מוג6 111617 116111206 6

 ןט1ע66 2 66615/ע6 1016 גמ 8וגכ'מפ ,41161104 ,1סוט18 0116.

 4 צ106ו80 ןקזסאפ 466610066 ןמ 106 1001166 544165, 10110ו64 טצ 2 1160

 2110 1ו1111514061600 110612616, !עסעמ ןקעגעמ11106 406201102) 00001618 4

 6811/ 8098 01 ןכעס168/ 10 2 1116126ט16 01 16006106מ? 4860 80006ס/6 6

-100255-640002 01 10106 2 25 6190/5 /5190180240 1620060 1062006 140180+ 

 (גסמ 200 ומ 2/זאשצ 1 חס 31406188 500018 0096 10 ?עגתפתמו{ 406 1200-
 9296 200 118 ס016ט141 {עט1ז8 10 !טז?ט16 06061211028-

 צ140180, זמ 211 118 00101, 10ט604160655 2001 4110 סדיסזט1ג , 1ע5 20

 186 ןומענופ1401 140902965 וט0100 62116066 106 1109015000, 0016012| 6

 800121 8662 01 ;גזמס1108מ 1116 25 2 1ט0016, 24001009 519010020/ 1062019

 10 {וס ס00066 01 סט111 ןכ/טע2118עמ 220 461000140 1 486 1/21460 542168.

 ןמ טסע526וװז} 2מ0 ם6קזה {הס צ1400180 111614?ט16 וטמ1סת 40606:64 גמ 6
 ש01160 564665 18 5600264 0ת/ץ} 10 406 1116:26ט16 01621640 0616 ןג 6

-120911296 9115 

 ;ג16םסטפג ?ם6 צ10618 ן1וסזגעצ סטזקט+ גמ 6200 ססטמשזע 320 2 ןכטנעס6

 820 2 תגצסנ 21| 168 סוטמ, 6010160 סצ 168 סוטמ 21102| סםטנעסממ+

 8ת0 60201610מ5, 18616 זעהפ 2 נעגט!!גמססט5פ סעסוצ?ה 04 ססמעמסמ 1100612-

 טסמ2| 4600מג102/015 1מ 6200 ססטמשעץ 11 18 {עט6 40616 ועגצ 2 טסעעסוט9

 ןטסעג 406 60ת11040/ 14090296, 426 4 ןכסע6611016 100ט6066 04 4021 ססטמ-

 שצ 8 14090296 פץמזגא, קטמס1ט260ע 200 04מ6ע/ 1646טע68 361, 446 6

 01 +140150 45 2תג 11116111211021 +65861 101 ססענזוגט162110מ,טע(16

 800 סט|(טנ6 60מ110ט660/- ,38 1616 רטה5 2 פטק12-4121604 1166/4ז/ 3140158, 0

 {מסע6 06/610066 2 צטןקע2-0201002) 1140150 12090296. 1146 2 טמוצס1321

 1062110621 116210 פג,גט112060ט81ץ} געסט {מ6 91006 31400150 וטגצ 60

 80 2ןקןעס014:66 {סע 006 ןכג81 75 ץסגנפ טצ ןסועפ 1מ 16 916216װ/ ןכגעז 01 6

 ןנס061 דט0114.

 ;ג ןגמסצ ןכססענ וטע1116מ טצ 124416 12461501201 1מ גאסוש צ סא (216ץ, ג4מ 6

 8'1890, ועגפ פטמפ 21 2 101010060 אֹזגְצ ןסגֶצ 82061109 ומ 2 101686 62/

 ע1ומג סת|ץ פ0עג6 עגסמ(סהפ 1216: 2 ע0ט5109 2211-14221 5009 1ט116668 סצ

 ן1עאג (:118 ןג 106 צ1/מג 906400 גם {86 8'1940 0604106 106 22010221

 !םצמגמ 01 56009916 292105/ 125018ג 226 ןמהטתמגתו{} גוג ןסוש18ג סס01םזגט-

 ת16168 106 1ט01164 061; 2 ןכ1גץ זט114160 גת ?אסוש צסנא 26 {הס {טזמ 01 6
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 6150 ןכ61106 216 ועס11 אמסוטמ 10 טפ, 186 2006 806/ טצ עןגץסוגט 130142061

 (עונןגה 1,661 1409-:1249), 486 5/7006/ 800// ((םס םסס} 04 5גזג061

 8 {טצ}סמ 01 106 181011621 צ1סז} 2060 זמגמצ 2114125/0 8001165 20100/ טמ-

 ןמסושמ, 8180 20זעװ 661600מ, (:סעװנגמצ 1549, ןקס1מזפ 10 621116/ 01101ת)

 (מס 15606 שוסװס (טצ ןג000 ,180460221, 014654 20:עװ 641610 18 06 01

 1629. ןגוצ?סז1גמפ 206606 1000 25 {ס ן1861ש 4266 01 106 8156 66100ת),

 {מס 216056 2800// (6011606008 04 297 8101168 01 ןסשש8ג 226 תסמ-|ןסש18

 סו191מ , 115 4151 אמסואמ 6611100, 42464 1002, 18 {גסט96 10 26 24 664

 עסעפוסמ 01 2 124196/ 2מ0 621116/ 601008), 406 240 5//נ:/װ (עטעוזג

 ע}געפ)--211 40656, 206 400765 01 040618, 1/616 וטסעאפ 01 12?טצ1זצ 1061ן219

 10 8הגקס {חס 1116 204 0ט11008 04 {6 ןקס0ק16. 1 הסמ 024ת16 106 (;(06

 1018 פ6סעץ, 10110ו0/64, 1מ 406 66ם!טעק 266ש664 1750:18950, סֶע ג 6

 סןכנ1541021661 110612?ט16 04 106 11258214 (1221191116מװמ6מ1)--806121 17 גוט6

 820 זמוסוא18מ9 2 ןכ61104 01 41100011 {14גת51410מ 1מ 1ס6ט18ג 1116 !םטע}מס

 {טוצ ק61104 3140150 2602ע06 85011| 0016 106 3111 616ע060/ וצםנסה 266

 סאזספ810מ 10 106 1146 04 {גס ןקס0ק16--{םסוז גמפטנאג 400 סקס, 5046119

 400 6165. 14 וטגצ 406 0056 101101216 זמסהתפ 01 סאקעספ810מ 101 {0סעג-

 בתצ וע1146/ ושםס 1020166 {0 1620 406 ןקס0216 820 {0 24001655 {הסומ ןם

 {םסו/ סוטמ 109006, 1ג 3140418ה.

 5סעמס 04 {6 6116, טסזמ {ם6 עגסמסץ66 226 46 66062164, 462464 3164-

 0188 וצנזג 615021מ 2260 16161164 10 11 25 186 8םנ/אהג (1160ע66 {סע

 פס/ט401 ם111), זטמ116 1160נסוש זעגפ 406 ''9ש6164, 406(  144, גמ1אעספ8). 1 6

 תנהפפ68 04 {םס קססװק16, םסזטסט61, וט616 62210166 טז {0סגע (2124616112.

 '1'ס גס 61146 16 ועג8 4 16740/ 10 {0ס ססנזוגסמ ןכססןכ16 14 1ט48 06706-105/עװ,

 1הס1ע 11001161-10296-

 ןמ 0146/ 10 016216 תסוע 3111 1116ע4ע {סעװגפ 4016 4066 1240618 04 2100

 סעמ 3146188 1106140016 (216064616 210006/ 51סעג1עג 5016 416100610

 --1899:1916, 1 1. 261606-18951-:1915) 826 10 210140 סט4 04 106 6

 625/6ע0 !טצסקס8מ 012160/8 ג פטקע2-4121601 1116/4// 1490296--80װ101811-

 6416 168066 64/4016 01 סאװעספ819 1116 גומס8{ 8605111/6 ט21068 04 61010-

 סמ 2מ0 {םסט900

 1866 1510116 660610װמגסמ18--806121 , 60000:10, ןכ01141621 200 סט21

 --טעסטפז 10 3166180 2 1080 01 תסוש סאןעס58105, {סעמפ 214 1410ת05 זמהתצ

 01 סוסזמ 01 1 461 2060 (21664 סע101מ. (1 ג6/6 216 2060 ואסע048 01 (68

 סע191מ טטמ1סג 226 0006 1010 +166180 זהעסוט9ג 1116 ?ג1211210 תנטסה 6211161).

 י"ט 50114211161 {טמ ןכזס16041ץ4?' 604ת16 2 ןסקט}|גז ןקנגא6 10 ץסטמפ

 גקקנ6211668 גת 1006 םסוש 1400 תנסטסעמסמ{, וט0116 ץסטמפ 101611604218 ןכסמ-

 66166 6006 161211/6 זס1118 0{ 206/6116/ו20 צסעפטפ 26661ו20 גמ ןכמ11ספסקמצ;

 216 1116 ןכס1161621 1666 ו/616 6020612661 זע141ג 4116 /11:/6/ וגו 7661 01111/6.

 816גג6ש1116 616211/6  21118/8 גם ענגמצ 600011168 600110066 {06 ושסנא

 101112166 כע זונס {זס6 01255161818 200 20066 66קזװ 200 ט6גטז} 10 6

 ןגמפוג296 1ת חופ סוטמ 01181021 1610, סאןכ1ס119 1116 ןכס1601121 01 211 18

 616106018, 616411098 םסוש סאן! 6581005, 1012868 4 16109 סט4 01 (26ע0

 206 116טנ:660 10018, סז 2 600001021100 01 0060. 1 06 140902486 6

 תמסע6 61521116 206 ןכ114016, 01ש109 סאןקזספ10מ 10 2 ןק61104 01 466ק ןקעסט-

 19, 602296 206 טןמסגצ2|. ;ג ןכאס8 46ע6100664, +108150 5680015 6
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 0604068 1266ע ({86 725606 4/16װ6) אה 1626 ֹכְצ ןסטואמ ועסזמסמ {סע (סת

 ?ט1165 12/6/ ןמ סצסזצ ססטמשיִצ 1ג וטמ1סת {םסצ 226 5610166-

 ''הס צ140ו58 12090296 15 2004 026 18005200 ץסגעפ 014. 168 םג100-

 ןכ1206 ועגפ 406 א םנמס ט2116+ 1מ (ג611024מץ ,41:סוט9 16 4181 אמסזאמ (4

 צ100ו88 681 18 04 1396, 40616 216 50116 0002166 4000106015 2204 6818
 ועמנסמ 10010246 2 זמטסג 621116/ 612

 זמ ט:046 סט4116 {מס םופוסנצ 01 3140150 15 4171466 1010 {סט/ 0606121

 ןק611008: ?עוומוז1עס 314015װ--שסג {86 2691מ01מ9 10 240006 1250: 36

 צ100150--1290 טמ11 גמקצסא1תמ2161} 106 626 01 {םס 1518 662?טצץצ:י 6

 צ100180--{עסזג 2ס0ט1 1900 {ס 4004 1700; אאסוצ 316618/--{עסעג 406 4186

 0211 01 {טס 188 06מ6טצץ 40 406 ןקע65604.

 1 םס 2510 ססעמקסמסמ18 01 106 12090296 216 01 (26עמנ2ג 280 116016וש

 ס1191מ 10 {80856 וע616 20060 עסעצ 62/17 8016 616006מ65 01 066

 סז191מ (6506601211/ 1600 2110 1141140) .|סוטפ ז/66 םףע1טסת סט 0{ 6

 ומ 106 תומזה; {60(ה, 200 616060/8 060/ט1168 220 5610164 ןמ (261מ2מ;

 טנומפ1מפ ווו ה {הסזמ 2 12מ90296 0611024906 01 116000 וטמנסת {םסץע 1046-

 912164 1040 3140150. ,ג8 {הסץע תמסצ60/ 62500216 0106 514616 6160605

 ז/616 1001ס12464 1010 106 142090296, 2061 8111| 12161, 25 406 ןכעס0658 15

 ץ6061864 206 {םסץ תגסטס0 ושס2//8ע0 2921מ 10 120012060 220 186 0

 512105 זמגמצ וטסע45 01 12091158 011910 ד1טס16 100610066 גמ 106 12090296-

 |,גמ 4קקזסאוזמ0/6 טצ68א04סושמ 01 106 ססתגקסמסת1פ 01 3140158 וטס104

 פםסוש 486 101/סוש109 14610: 4004 7040 04 (2סעע2ת10 220/סזסטמס, 4004

4 82001206 (5124710 01 165 106 ,100/8 412/0210, 226 11601210 04 )209 

 0161 01191ת51-

 טצ 6ם6 1748 4864 186 662/טע165 צ1646150 ועג8 זע611 611610066 גמ 6

 עטצסקס2מ 00011165, {עסענ !אסז?הסעמ 14ג/} 10 5006068 200 0

 ןמ6ס 201גמ0. שעצג1מס 220 ןאטפ81ג 1 06 16062460 טגתופמזמסמוצ !זסזנ

 (2סעגגמץ 100162566 1016 ןסוטנפמ טסקט12610מ ןמ {הס 625/6/מ 000011168 0

 800616121664 {חס פ21644 01 צ140150-

 םסזמ 106 טסעמ20ט|12/ 206 11/6/ג/ץ !א6סוש 3106018, וט11056 2516 1סעענא-

 תנג/1166 2106 106 1ג14016 01 {װ6 186 ס6?טעץ 216 10616100606 60

 עמסע6 וצ1זג 1:2566/מ 1104180, פקסא6מ זמ 2012מ0 206 א 5812.

 ;ג|סמסטפװ צ106180 18 סמס 01 {06 !{גזמנ|ץ 01 (261102010 120902965 14

 ס6 04 118 61216018 18 106001021 11 גמצ (26ע102010 6121664 241 גמ 621/ץ

 51296 גמ 118 466610קע6מז {146180 6120012160 118614 סג 106 6

 04 (26ע102016 601216018. 14 116 115611 04 486 (גסעעגגתג 1זמןכס11601 486 טזמ-

 ןגטז 606 פטסןטמסש1ע6, 616.--2100090 ט6561968 01 411656 ןס61815160 1מ 8016

 צ100180 41216018. 14 18 2180 וס1{ג תססומפ 1021 86091201021ו/ 0686

 {10015:0 200 1:266/מ 3146180 060610064 00מ0ט11604!ץ, 2/6הסט9ה {ס

 דעעס866עמ 3100150 15 01461-

 81006/מ 3106180 1146124/016 8121164 וט1{זג 21600616 210006/ 51סזזזמ

 (5מס}סזג צגאסצ .4סעגזמסצ100, 1830-1917) ישםס 0688מ 10 ו/ע116 ג 06

 עמסנ6 {םגמ 2 ס6ם!טנצ 290. 110ו/6061, תמסססזמ +1046180 111614?ט16 ר 106

 1681 206 406 ןקעס0ט61 01 66011168 01 621116/ 46ש610זמסמ{. 14 {גס וטסנע8

 01 016 צ146150 216 11406 ןאמסואמ (1086 גמ 0000601658 24מ18הזמסמוא 6

 זג1914110ת8) , 406 טססאפ, 20{ 560ט12/ 226 1611910ט5, 01 106 2110016 3164

6 



 /4 ם016 סמ 11404150.

 ןרָאי רעטרעדנוה ייז טימ ןיב ךיא;

 ,רַאפעג רעדעי ךרוד ןעגנַאגעג

 ןרָאצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגנייא ןוא

 ."רעצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגנייא ןוא

 +100080/ 926841מ0 {0 טפ, 88:

 "ץסז םטמס1608 01 ץסגזפ וא1{ג ץסטע 6648

 1 606 {םצסט90 6200 402096/ 200 1620

 4806 800160 טק {06 וט12/ה 206 106 2964

 4400 510160 טק 6200 פסצזסוש 200 4621.

 (/גטעגמ2עמ 126581ת, ''ע140150"')

 '1 םצסטפוסטו 1ס1ז 109 ג1צ1סזץ, 4116 ןסושג8ג ןכססןכ16, 10604056 01 11161/

 1/1068162600 0186182) גתמסמפ ןמגמצ 224105, 0162164 רשסנאפ 1ת גמגתצ

 1ג09112968 דע010/0 ןכס8868860 9621 2110021 דעס, 1.6. זעסעאפ זט10/ ןכס1-

 18ע604, 100060666 200 )6120 עג014 {סוז 1116 200 0014016-

 ץצסמ גמ {ס 660/01168 210006 {ס 2691ממ108 01 106 (:סזמזמסמ עג

 {מ6 ןסועפ ןמ 12168606 ו/616 001 24 תנסמס11מפט21 ןק60ק16. 116סעס60 ר

 {חס 12090296 01 106 טססא 206 406 ןקזגץסע זט0116 ,41400210, וט1נ10 זע248 6

 פק2סא;סמ 14090296 01 זמגמץ ס0ט11168 1ת 3814 1100, 0660806 106 עסע02-

 סט|ג/ ט566 כצ 106 ןכססװכ}6 1מ {נסגז 4211ץ 1165. { 1116, םסוט6ע61, 1240

 ןטס02106 406 1489296 01 01624196 סאןעס58100, 2 463610זמס4 וצמ1סג 1004

 168 ןכ2121161 תמגמץ 660/ט1168 12/6/ 1מ 106 16014060060/ 01 1גז1ת ֹכְצ 6

 ןעעטצסןסגמ 2116 100965. 5016 ןקעגץסע8 זט616 1ע111460 1 ,3741216 (1424-

 6150, 1401 141016 200 040618). 50ֿעס ןכגעז8 01 406 101016 (פ0זג6 058

 01 {גס םססע 01 1274 206 2081 01 606 2008 01 1220161) 1616 2180 וט11116

 ןם /41211216. 1 06 01620681 ןסוטנאג זטסזאפ 1 ,41200216 216, 04 ססט186, 6

 טגסץוסמוגמ 121/006 200 106 ןס;ט6)52סװג 121/מ0ט6, 1011668 ןמ {06 {שס

 ,41400216 01216618 0566 ֹכְצ ןסואפ, 106 8גמצ!סמוגמ 206 406 1216860120-

 ןמ {הס 12646/ 6604ט1168 |סועפ 6004100661 40 101146 206 ןקעס0ט06 116604/צ

 ועסז 5, 161191005 206 560ט124/, 1מ גמסאז ן?טצסקסגת 12902965 (5קגמוא,

 16411גמ, 1160, (ג6עג2תג , 1101151*1, |+ טפפ12מ, 101150, 25 וע61| 25 1ת (61668

 200 1:21מ) 400 1מ צסתנס םסת-יטצסןקס28 1409112968, (,414010, 284 048615).

 1065116 {םנפ עגט1611109ט2) 016211צ16צ, סמ}} 4866 12090296 0

 {מ6ס 564/ט8 01 ת211002) 1009065--116טע66ש, ,41210216 2080 צ104וה סע

 ןמ {656 {0166 120002965 זט616 וטסצאפ וט111460 1מ 006 ססטמזז} סע

 ןמ זמגמץ 040615 (0מוצ 1מ 1656 120802968 ועג5 4616 4 0160 16

 טצ סמס ןסשואנ 5614160060/ טקסמ 406 060618 200 {הס 641210006 2600668

 {םסזמ ועג5 100מ601216 2060 6מ0טנ1מפ. ,ג 31404150 םססא ןכט0118866 זמ (261-

 תנגמצ גמ 406 1040 66ת!טזצ 601 {הצסטפװ 600011688 1611מ/8 ןמ 1:25/6ז

 ןטוגזסק6 ({םס 8006 806/) 400 4 טססא קטמ115066 זמ 1 .טס/גמ, 0120, 6

 ּפ



 אז? א8211681 ןאפעא

 מס 26006ז וע 3106150 -- --

 ן2גָץפ 01 {ג6 ו668---{08

 (0820108) {ט1026ע8 -- -- --

 (0201081 ע1202628/ --- == --

 צסעעפ ססת)ט988160 שנזג ןַײז

 5סעמס 111683184/ ןק851 ןק8ע1-

 01/168 = היה יה == ==

 פקשטפסעפ )= == == = ==

 יס



 םחפוופה - 1100



 ט0עצא1681

 אואפמטהפטסה טטמוופחמחפ

 1133 םגסאפישאצ  אססאז 1023 אטא צסאא א. צ+ 0

 ,6ץקוסזוטסח+ 8 ?הואדפפ ןא 1148 0.9.8.

 1 טנהנצ 01 (2091658 (2818109 (28160 !אטתמעס=( 2



 צא

 טייל הייד טעינ לג נאז יפ זיי =כ

 ווו( רועה
 19:462,150-צ וטוב

 וע עטופוב - ן:א621 151

 8 קסססטוּהז םוסזוסחבזץ {סז 56סחװ00| 3חס !/סזוס

4,408 2686, 

 1:6710ז

6010061) 1166 

 אןואססהטטסח קטמו 95

 עא א א א אי
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