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 ץינששו ׳סעה )ול ץלידיי 0•י׳-יס

 •)10 יעךפיכיןי^ *סמלו *משככיוי
 (*^10ע\ביחזי^עדינ)פשו ס*0%4
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 .יילטחלג דגיחהי ולדןויכלישל
 ׳י0\ועוהו יכוללו יכיקוי ••ןג יע/ל
 עייי^י/"//•?? ימגדו •ליל•כ ־ןויל
 /יי*ה),כ1ע •כיול עייללןכ)/טק
 ןינ ל/י יע 1• ל!יו •הלו הי//מין-ו
 /לעל ישל/ל)עיולט ישל/ל •י
 ב • ה\0מ וי\5ו יוטל /יכל /ילשל
 נ •י־גל ץוקב'ך/יימ *כיוטכ •יולב
 ־עיגי-י /\׳-י/ו*רע •/•יי״/יככ׳וכ
 חיוניוכמה ןוש\ו יקשו •/וי •/יני
 -י •וכח ע/ לוככייהו •/•שהיי״ויט
 !׳'•יו טילשחו.ט/של •/•4),ר 0313

 •מ0לח /דייחי/טח עודי.•//שירו
 יקש/1פט.ךשוקחשו/כש*/וימ {״ ט׳הל״ילכי׳וילו יןיייוט• 1/לעכי
 דכ׳/•/יק• /יעונש• .*שעג /״ילט ט• .יו• •ילכ ׳חיייכיוייטועונקל יל

 וגו הלכלכ חדלה/ל !!••ישל הל
 עליו*יו.י 0-ו\ל ־•וול חטקכ טקכ יי
 דליי ועש• סלש ךיו/כ לחנ טמו

 ש/•" *ויסהל ילל סכיט• יל חהל
 העש ,/וי ך־ג/ו יילעו!ס״ק/הי
 ׳>יו ישכ \כ *ויל יי/יי י• *ט/לי•
 /טש הלישיה^י,♦ ?/ושעי ליי/לו
 •עייכ׳• המל זימיייכ !ומל הייהש ט
 טיקנהייישלהמל) •כ/י"/כ המלו
 יע!ע המיי)טייל לוטיי ריכגע המל)
 שש ןל• ,יכ לכו דעשו ט היייחהי
 טל הייליכיקנ ה*ו1כי ?לשכהש

 *ימיו חש טיעגי^ •/ענ־/יה• ךכוכיי
 - ךטיטילו עיכשקה לו !!/).•/ישב
 •//לכ //וט דליי */חלל /ידל
 •/יי */וחס ♦/ייח יקשו :/שכשכ
 יוע •/•שש 'כי*1!ג ביט ףיר טעוס

 עיי /יכ• •/ייכ• יקש •/1!ו/ טשש/
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 •עייחל */לי •!עשי ו*־1עכ שיו
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 *ה ♦י •* ><״
 ימ**י*י*׳
 ׳ק גי^ע׳ *ג׳■3

 די ♦י •י;יצכי\י*ן
 *♦♦•1 דייייז ♦•י ׳י
 י>1**עע^4ל |לי

 •י ןיכ ש׳יייס׳ /!

 ",^ו )*ימעיי
 ,ע *♦:ז^׳ו1ני3

 לכ^ג ד׳יוע־יזכימ
 עיייי״ע^ עייצ׳כ
 מיכןי1^יו1׳

 "^♦יעי• מ ♦יכ*<י
 ^#עי1.כז עי״מ

 ע1גי1׳כ מ<מ/י־י
 0-*ו?'יכ י*כ*>ד
 יזכו ע־יכ / >♦11♦

 1 'י/^ו^כ״׳יכי-י
 ן ׳<ו< ׳עע)ן יכ ייו

 * דז^סיזמי•!•
 ץ1כד>ע\כ>**ו

 ץיעד-־יי^יכ יי
 ן*? וי4י>♦•♦^

 | .ךמכ^כד ץ״כ^לי
 ץ*יז^ מ >11׳ ץי*<׳
 ץ/י/ממ^כ״יעןיי
 ,•וכ^ןיי^^ע^

 •ייקליד ן1*כ
 ןייכ♦ 4*'*

8: 

 .יל"

 הל גועש יה •כלו/*שע /לל ט •\ע;.^טלןדיש /ונל •הר•!זהיזי •• ןטעי
 י/חיי.ילו0וי׳ןכשו• ך •ג/י ילול •יל־" ז.רטמו ׳"וי ליש •שקו חט/ *ע

 /וומחנה וכליה •ידילש טוש דג/י "|״£/לטל ל|ן •כל*קכ /של ♦הייי •הל
 •יי עיל המל יעיל הללכיוזעייו',""^ יע/\ ןיו/• הלו יקש //ש ויעול •/
 1!ה/ל •ל יכ •וכיח /ילי!שיו חיש^'21" יי^ )'לי •לזי וי ןיכמי ׳/לי ץשיה
 ניו/ליכ ןלו>ווטנ •ייליכ ש/!ק ,י^.. !•ע .!!וגו ןכלמעימכ ליה ,/'ע/

 ׳ סדלי



 4 סייעג זייי)ךייר יתסנ רבד ןיו■*
 1י ♦• ךט.׳4 ןטיי •הי יןע*גיד*ןיג

 4\ווייעויע עווביייהרןיהז*
 .הי •ביוייסמ \ל י!> 4 ז4<והו •ניש׳י
 היי למרסמ סוי •ע0טי\ג \ע יעעבי•
 4*ר• זייזב .*יןיה רניס ךיו 1יגג׳וי*
 ■־ייבווסבונ 011 *ויל•*ןי) *דןיוין
 •גייעע ךיסעל עיניעלעה הי 101

 ישיו עיעיעע יב!•יע •בוויסח עיילי•)
 ^ץיכשג0וין <( ה״ע 141 •בייועה

 3לל ינילינ יביוט •31 .־ט .ד *•בהל
 •יבב זטהו עעיטיל ושההו*\הה

 יעס •ילחנ •שעג לטה םיגסועיו
 ז*נ וימיו*ץ*\נב היבילה הרנ••

 עש׳ו עלויטחש טיע1 74 ויב ויהי
 ■יייייביניסיע** ך*בה> *ניגבוסעש;

 7*די• *סל• ל!ה ילגו• •ל *• ,י•
 163 רשה יכ-5 יהט• והשוע ל ר•!*)

 ינז ל)ס •השו 74,1; *•ש• וינלורנ
 סיייקוהרייכו שטיעעילטיעכ
 ■יבע׳יו *דוק• דמעל ישל הע)עי

 (הטסש •כ 71/ולוה !ביב!ולביו 3110׳
 זיז׳״י" •עשע ןיע !יס •הוי •• (3)
 נ ט״מ!4 ךילמי •גוייונין •עשי
 זלמ וג,מש>4 רייס•• ויטבינטונ

 המויו ויני.׳ •בילגביו לי \ 1/1 ןבולל
 ניב4ו ׳ליטי 11• סנטיני(4 הלוע

 רו!׳נ*ה4עביו1עה1ו ק׳ד׳ן *הב
 סנסלכ ח לב1י) 1 יעי סה *יע *ויןי|ן

 •י*,י'1ט ד1בינ-׳יילסנ י*יויה1ו
 ביולשבה ינ (ויו• 0• סבולה ינ ןסי

 :סעול •י+סי׳ולשב למ ►,ה •"יהנ

 ?י>ז די♦*^5 ^3 ׳/**•♦*ןמ*!'!•׳*"•***׳*
 :יי1 •נ• 1• •נ לוטהי הנינ •1001 ן/ט יסו•
 ,י'*1<נ.״'• ו׳^יניד ןגן*ו*> 1*׳^ ?יעי *״

 ,',־יע,י״ד^ י*ן4׳-י_׳יע *י י'-#׳ 41
 י •14 •נרשע ן4ש הר •'יו•״ ••ג

 ׳ יגב ינו*שב !•יש ה!> ינענ !נ-בל1
 /סיועוי *גי^יע ♦♦יש ,-י . . * ,״ :•,ייע•'*"**׳-׳י""

 ;*•רויע של3יר ,.{״£,׳.״׳11׳
 ׳היייסהג יי״לי״סי (,.,״*•* !״
 ׳,י1י *ע : 5 •יליע מ,ייכ 'יע ל••• ••־.•״״•.,יע
 • **יי#ייי!**י

 \ע1י14ייייימש
 ׳ץר •ילי

 •׳ ויעעיר ׳עגיש *ע
 ייי4״י4"* !ע

 ; י*1עוע יע

 :'•י1,י!עץיוי1עןיוי
 :יניב• *3 4 השעש
 :היוכינ יש• יי• !י

 סינ !ענ <וןיוד
 :יג^ייב׳על ינייה : לגייי יי־.<!,!ע
 מבמרנ׳ט־יינע׳י,• ■ ׳:!ע ןיי"* 'ע

 •גייימ• ;•עעעער הריבהו יניער
 ינ'לויה!" 'ב״ג״ירייו ••לד •* ךינפ•

 ,ייינגי יניו •נ'ר־1ה יו>ן הסיר יניי
 ץייב *י4 !4• ןויגג •74 •ני*-0בי 1רן

 *נ ״40 • \מו הוסינ•• •נ 041011
 •ןטי ך יביס• דל ינז" •ויה ז עי יניי

 *ימר ינוי<ייי ר1 ינבובישה!•יגי•
 ^ססיסעיעז נ!ט 0*0 •נןל3יועי •11 בש*.*.״•4_ '•4׳י 1׳ע*ייעו ע׳-סיי!
 ןבנ סילחר1ו ילחל ן4 עגהו יסוס
 " •4*14,71 •!•ןי וג •ביבלנו ך׳ניבונ

 ?^ז'^ד־-יעייי*טו0 עייסמ
 ',.:".ייביש״נייען״ע .'*•ליססייעמ
 יטע* ׳כיייו/ט \'ב •ככ י^ייע׳ע״ס

 |• #*עי1׳ו>1ג״יעע יי♦ ןיגי?כיגי ץ4ב׳
 עיזש יי^יו ;410' .*•עי4 ק'4• ךי ג*ךי—

 '*♦*יע 1/׳ז• יי• י*♦׳ ןוומג דיגי• ןיזי



 ז^׳ זלעעיז שמ' יי י לימכ ןיכי *1
 1־1' $וי ו 1%יןמח 1יכו ג**כ לכ 4״•

 'מז<מצן'.^מ,מלכ ךיכ• •*'י•*״• ץץיי
 ׳<?'יגי ןמ לימימ ךיכ" יי'

 ♦חש" *הי*ו ׳די'*י י׳-יע) !ןיי ,!י י
 '4ש1ש ס״ח ע׳כיייי **•ר •י |כ1ח יגי
 יכ'כי;ו*זיכ'ש הניע 'יע *"י

 כייחהכינ יש ע״ס ח׳״יי '•1׳ ע**"
 ויווח.חו*י׳'ש ׳כ**ח ייככו ישע 'ש
 0** הייייגו ?ש0 יגןיניייישכ־יח
 ••ח ,יכיו׳' *5'/״'״*שיי ׳ג יי'יעיש
 ר!כ' שי •יי♦ ;**כינעריהכ ןחעיש
 •!מ ׳זעיי ריכעיש עייכיי */׳!יו •י1*

 ♦יויע.י (0י ועיי״י״־ס" ןכי״-״י"
 סעיי ישע' רכליוש ךע*>1 עדיי ••'י
 ^־דיכעשו ,יעענש ייייש רכעיי "ייו

 י^׳יש עינ יי •?1*1 •?1* *י 'די •עיי׳כייי
 חייי,־ט.ריי ס״ייככו וכרירג ןי ישי ש
 *מ1יינ יכ'>4( זס עי י *י11**י< עי'ש;

 •׳,ןחיני״גי״׳יי' שרכיעכ ?*,יגרדו
 וכעמיי ןיע ןק וג*?1״<ן-שען 5יש

 ע*כשכו ר>ו'שכ ביע יכיי׳ כ יש יג״ע
 ץזיו׳מיי 5#יי*'וכרככ' 'יח" ייע ייכ 1

 ;הכיש'וכ*ש^שכייי,יןעכ1 •יכמו
 קקחיי יייוש רייס יי ■אי*׳ **יי• •י 'יי

 עיכ׳.ןכיי י עי יניח *יי ע׳גכעירעייי
 • והןקשה ועי ןכשיייעירעייייי

 ,י<>?!*י\עכייי .ישק ו*י *י •היחש יוה
 ז־ :כ!ייכ ק !כ *•יש ץככי׳יכ ק זיכ

 ׳ע עייגייי.*יזיו יה•*•* ככ1 'וכיייה•
 ־די'עיי 'ש **•'ירעכ כי'ש •שכיש

 ס די 1י\חה ןיכ י ה^כיי 'ש יי*'׳ע?י
 ןד חמשי ן־קעיע ןיכ ןמי!? רכייעח
 ח'ש *ןיעשה \כו ,ר יוש'?!ש •(יעש

 //ימשי׳ןועוע *.?•ש ןק*י ויה• .ילש!
 ;וימיש •כיוכי- •הייו רש'עיי׳ה י
 *ייכ הכיייששי׳ רהזכמי׳• ן׳יייעי

 ירוק יי'ו 0 *יחו* 1ע •חושק ?זעו 1*11
 'ייו *כ'הוי*1מן •1ע עייחמ״מייקק
 הי״יןיןיכ יכיייש־יי רכש וכשח•

 שלוי'ויי .יכישח ןיקכ •כייירכשי 'ויו
 •ח<*ו •ן!?. " י)*'• ;עיוקשוי עייגיי ח'/

 4ג "•ןכיו עישסכ ץרכר׳יש ע״כיי
 דיעכ/קי! וימחיבשכ1׳1י1 "כ ויכ

 כ!ייכ.׳" ןיידי ע/יכ •ןעכערח ודיעכ

 חיכ ןיי יי ך־4כ'ליייעחש ,יייו יש
 ץיוע• ׳י• 1ע ו4'גויוייכי.ד ףייוחיכ

 רכ •ימוי ז •-*יי'•*•ייו •*עי עי״1וי׳
 !*'ירכו *ייע יי רעע'•כ1 ןיגןחי

 !!׳/י עי׳ןיכ״כש׳ן 0*כש.י ימי*"• ,
 ךיכי ד •*-'׳• ״•* *׳,ז• *יי*דיכי י׳י־י'

 ♦יו ♦ן^יז^ו^יי*'^ /1><׳וצ׳״י<יי
 יי• י ןי 6׳^' ר'מי מי4״ג זל•*׳'וי״*

 ן1׳י* ע מי1״מ ך><ע\ י♦•"• יעו**'
 .רי7'זיוז׳י'ויימ ויייש״י4ח(׳יי•

 ז*ו> ך9 ו*י יי ויכ> *'עדי ו '׳♦"ע '* ״־
 י״תייזע ן1>יל*1י *•מ וי *י'^׳יי׳ייע
 •ילמ/#ז •ילי זיכי •יכ״יי״כ ־*^"ה״ינ י*'י♦

 זטשיעכ !•'•י ןיילימ .מממזיגתיי
 \3ךיג׳יי יל"'די^״זיו ♦•יי ד׳יו
 "ניןיי<י״עיי ייזזייי ןיי*/י• *י*י1*יימ

 -*••מ'דיו*ץ**י1״^ע וי*׳*"
 דזיץ<ל>וז״למי1יוכיע ץ^תיימ&ג
 7 •ץי*י דמ\ייי .יילת^דיכ ויג״/י 'גי

 צימכימיי ",יו !{^עיש (4^כ וי'׳ימוד
 *י *׳.ל "0*מש>ושמ ׳!!׳יג/יג *^מי1׳ *כ י י

 די^י/יע^רככ ךיכ^דייעיי ץי^ע'
 ליעיייי״מסכזי י7כ קיימיי ד'יזי^גי

 מציה ליעויגיי• יז׳" לי*תי
 -*י77ש מכ ג♦"" "׳'י

 ומזיי••"" י ןי ^׳יע ןיימס מ.ןי ןיי*
 לכיכי*7ח מ*י1״מיייי*ל*מ״י.|^י1



 *ו ו

 *י׳י •*<י *ויגי ןיי"1 ימ* *י• הי״גי
 ׳ יייליב ,י .י;;יו

 ־.יעי״כינ קי$ע){נקלהליהזי״יוג׳
 ^>7? הכילוי יע״דכיל1יד^י>)
 גז!׳.וו •*ויל)ץילןווגגגי״גייג
 ןייגלי זזגינ <י'* ייויייגג׳ייו״י
 1ע לונועה׳גגי1*•-" על !לד ■יל
 18׳י* וגייי/ט עיל-י ••"׳ר""' ״"״ "ג
 5י1#״*יי*יהו ׳תילילל י**ל ייל

 :ןל זיי1׳י
 עט ־עייעי •יגד יהז• " יטסימהו
 *עיי גי.1ו/ ישיגייג ךייעגייע18ני

 שזיישיךלע *ולייטי/ עי״גיייגיו
 גיי1הגךהי1לי*קהג>ו ךלש געיי•

 ^זיאג ;ישי יל1׳1 ,ריעי-ילזלה
 •י1ייה\גל יגג יהנ ושל .דל יגדיל

 ,/,ייעו.י ןהן> * אג עייעיגיל יגי ןףגו
 זיי יגל-יילייז השילזיי״יגדיי

 גליגיגגיהגרללז ייגכ^יין ןיהיי
 יילשייי׳יןגיכ• יייליי ישי •גג
 7גג *י *ישי •ןגיהין קיזל !יגג׳ ג דל•
 *יישגילילשו ׳סיזשק)השיו ןיזל
 ■>י1לל1(ל. ;הנדנל *גיי/דש״גג\ע
 .יייעלה ייעיש ה.י1 ),*יש הייכד >זל
 גייההגייייילגי ןיילדהו שייעטה•

 שיעגיייש הילגד ו\יי • לייעל ייליז^,
 הדההזיגלג בהעייריגזליייסמייי

 ןגיזליליגה 9\<ע)לזעיילייק ןוקרי
 £ייי הידסתגייזיל!! הליו גיי יוגג
 > (י •ג ״ז ה־׳לןיגש הלזשגילכהי

 *יצ"*" •'<>'״%שג זייעלייל^יי
 *י״י*חוז יייי*
 יגי״מע>7 'וזי ♦ל יעייזצ׳ ץ^י>׳> ^

 .1/י*$יי$ץ^לייל!>.*>כ^י• ^י׳ימ
 0ע?ייי.מיכי?י ילכיהמ ^ זה*1יי י*י ^

 י*ע*\*ר9* *♦"ילי^י^גיקי״מז*׳
 •1* י*** •)ןמז י י"* 19׳ *^1מ * ^,י
 'י\*>**ו •י •*״*1 ן״״מ

 ׳ 5 ץ *מ

 ןיהייגליי ט•:■לוליז ןושל יה " ייי׳י
 ה'!עה היעיגללי ■ייללז יעג גייי)
 הגילה י*ג היקיל1ע .י'1ע.י •ייה
 הגילה סייו יזיכה !ע :יזיזה \ג

 ,*גגל• יב *יל ןהגה שג^ס יק1ח
 שיההייסייהי וישב \ע שגז• יה

 גיל הזיעהגיל שליה זכייגי יש וי
 "שהיהנילה יט״י ולשי הכ ילה
 בישוהיי״ייהילס שד1י י״זקגול
 גיקיייל זזלהלז ץייילזל ןשי״יגיל

 יניק1ה הכילה !ע שלהו.׳י*הש
 נ היגוע ןהגה רייע יעגי הכגהלז
 1 הזיעה היייע ץעו יקנב יקככ
 שייהילזשה •כיל ה*}ע וישקהו
 .׳ הנגה הז הכילה \ע דקעל דייעי

 גייי יכ• :יייי4 הלכל זייד• יג י• י 'י
 •גניקגיי הרזלגייללי ייה• •גג
 לזליייייעי •ה״יג היי *שלז *להי
 הי *ריגליללחיעילנ •ז כ •יק,י)
 סישגנ״ז יכייןעלישל השליה

 .י'1ע סייו גיגש הילילה .רגש •גג
 היציגעי יהל^ישעהגיל :דילוה

 ק הסגשי •גש,י שגגהגיויו יקגב
 י(גיז* העילהגלייילשייזהינןעה
 עיני .העינ !לשכ .י^ג ,יהגלז
 *י.יג היישעה ייל/יגי1ע ;!׳הה
 •ג0ץ.ייז השל החיג היי)•גיס

 שיקב דהלה <יגג)ןיהה גישמל
 גיס,י ש*גהגילו;ייזיגש ךסנ ןהה



 יקנזיגימגלג ס יניע .י ן •ע ;ישע?
 •.*)זוחטוייי .ישיי :יישעמ ססיבי

 טשעסשה גייבז :<ץ*יייעמי>כו
 יגשזסיליל׳י לוגשי טכ סישמ

 ןלשב?)ייוי .ד?גייגי'>0 סטיישע
 .?)•ע יע 1חנשב.תכשגי)יעז>עגע
 '4יגיי)<!׳יח ש *י*/ >זי54נ) דילטיזי
 ?)ןעינייזיגי סכישיק ישקיעו
 וחזי^ריו סטש י *יג טג סייס *•י

 גילייעי העגש .רגש עג סישבג
 -הזעלגל)0 ס־גיישע ?ש )שי 1

 תי •י)1י ־ו״!יה שעג) ןל שכ ל
 *הה טיססהיכטווי-יל ?של חייט ״"5^3 >
 \<ל)ןי:יהגי*שי)שו רסי היהי ״׳;
 \עגילז ץ<"׳עגי ץליזיגי ׳עיגיו ־>
 ?גשה ׳שיקי ישיקב שי!יטי)יע ',?׳:'■*
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 ןיק^׳מקןיוייזסוייו

 ׳דיי*ו ־ךז־זב טמייימי
 :;יעויקיו^יוע-י

 •׳י'ייעטןמנז4
 יהך'מי4 וננרי

 לוייעזייייוז סי׳ק)
 ש־יושיעזוהכישיו
 ישש וטי •ייה *נ

 כהשיששייינ4
 "יזיישגעזושדח
 יששיוזעוומולימ
 חימגילןכיוןישי
 שיוייטעיישיש׳

 ;ייללויכ יי יינע

 <יוי*י*׳*מעי#־י ןס•?
 זיוש1 4*ג/יטדיכב/
 -דלו* הגיי ־י^׳טי

 ועיוש|ויי<ו׳4/יט*"
 |>עיז״יו*יייוות?י,׳
 זיכס• זי^>-׳י?0י
 ד •♦4* יב יי>41נ/יט
 ,י*ח,.4ו./ויוימ/ז לזיי יי
 עעוייועין׳מיבעיו*׳

 2*15׳ ווג* ו*י *ש׳?י<י
 *בו׳נ ן*י1{ע>*יבוי

 כ^*ו.י^>ע*גי*נ׳״׳י
 /יי*י*יי •יינג וי*ג 'ע

 דייוז>*ו.יבי•* •י״ע
 •בש׳הבי** •*יב4*ו*׳
 2ג>*יו1 יכיו״׳יבש׳ ט"

 חמ*׳יי*עזגט׳.יגיזכ•
 4מיןי*י1• יין1י>1 ?ייייי

 ׳־ייימ• ־קימי׳ינ^־י
 זילסייי;*•)י^יכ4•

 ׳ג׳יי.ייי^> יק י ,\מ*׳
 '•<יג1<ל^וני>• ןייו •יי
 ךועי&סיל .י׳יליי

 7ייש #״׳,י>יכ״׳^נ
 ס־י^ז• ס׳מיי •י

 ף^*1מ^?ן^ו
 יי>י 'ע יו יי ?•*יש/כ

 ץג1י ■עי״ער^ ן־ייילי
 •.ט^״שייי

 •י^גידג *ג^יג׳^יי•*•
 יי0״י״*'כו !ןי• י,יש׳.י

 !•יימווש׳ ,י.י>י ?ישכ ייב׳,י
 ןילליו •ןזי-י*י4עגיןיך

 •>יי*י2>\> ♦•־►יו *3יי
 י •יי• '*>> עיייט׳גולי יי*
 .■י־ו^״כיל ו־וגכ^י יע

 *ו1י(יגי 'ייי *ש״ע *
 'ילעיו/ט •ל*ש׳ ?י •י
 •ריויי^/יישיה טוי^יי

 י״ייגי׳\;כ.יי־ו5׳
 ^*••*גיוקעו׳יזוויי

 •יי ייוייי יעיי? ^?ויי
 ו^יי/ייויגעי "?•י,י

 • •יועכ ^׳יוי.ד 'כ
 •4^ 4שי• זע*כויט^י>י

 יב ו•^ יו יז 7/־יי• קני
 יויי י4'/< ׳./זומ ^

 $!׳.? .יז •ייזייי*י׳בעיחי• <יעע •ילוי הייש׳
 ויזיביחע״/ו״ויבעע בל /יו*ו ע׳טסבעיאיי
 לגייב •יי• <יע^.*•1 ^רי!העטכ /יוי^ממ״*
 0<יג •ולכויו 'וו*/ל• עליעב <יול 4יעע בל׳׳-וייו

 ׳ךיייץיי4יי0ןיין*ן>זן עיוכעי יכיט י/ייי|
 ייי'*1 ן־יי*4י׳עלעי1*,ווו^ ר״ז,

 י'עדל הי• ול י׳ויייעזיס^



 '•>*ש ?•ן
 ־ .חש תי״ןן-עט״ייי-י״ויי״ייי•• יידו 'יי׳'1'""' ו*ך1

 - ז .״ ,*•""ן.־*#•""׳ .ןע״-־נוייוי־יז־^ייי־״יייי״״^טץעי-״יי״יייגער
 ••/!״* ■**<* <*£ !*" י<*1־י*י״•־״>•׳• יי״י^י״״ •/•ט׳ ייל ׳יי ז־״״צ^
 ^דו^ר^^^״י^״יי״י ***״ ־*״ 7^׳ ׳־"׳"גיי ־***י *׳י "יי• ר־"־ לי

 שדתיוהכייזי^ה ןודיי _תי^ג1תידיי3
 כו*ועייוב תסכ/ייד*יעי0י*\נל יליייג
 ־׳ 01!הל ט 0*י>יןן<י־י'יי ליש !ע) יויייזנ

 ;עזויייידדידגי1• י׳י ויכ ודסול
 .\>וח ןג*.יו* " יגמנתוי זובי הכ חא
 ומוי ל^עכי^ ייה הריכי •ו ■י'',-ן
 1וו1טש טוכייניייולענ ןיי״יה •*יי יגיכ^י)
 !גייי^יז טהי׳יכו^ ■י*־"*ז׳" 0ייי1״י ךל

 ">ניוג ןמי ט*'ע ססי ךיותיה לוי טינ וי
 -ז״יויוודוייןןעוייש^׳לשהגי ץנהיו
 כ •ינד יילכו יי סי׳זי^זכיישע^ו ריייש1
 ׳אנ טעיע י יי■־"הלהייל ךתיעי י'יי\ת
 ךכי יידילו •ץזיוכב טיכי ןיליו ך׳כיוי׳ייב
 -ךיישכייינייד*'' הללי•) טילל'י״*ו

 'ו1)הןשיןי0יטב *ל דלוו 0'*ע\ שיע י4ו
 -דחיישכית^וע טתטלוי׳יילהי יט^וי
 וייד 0ו\שו הניל טי1ע ייכ •יו ךזולג'יעינ

 תו׳יציייןי 0כי\|תו טלילזיכייעכל עניוייו
 ןמו .רכיייכיוע וש< יע יפי• ט טיליייי'
 -ךוישל (גכילי,יו ןישי)•ילד יביוכייתנ

 (יל ךדחייו ך^כי ודו,ויכו ידידל לי'•י ',^׳י
 נ,וויליו>יוייענ יתולת •יויב הנתייל

 4>מינו ןווילו ז״יחינ ש>י*י׳!" י
 יכ׳ו9י1׳'^טיא יי" 0"׳ יי"׳^""
 ץ.יז• סייו,ינ -״׳11'•״ ס־יועלי ',יל זי
 י ינכ ה טלוו ■י־ו׳יל" )•ל ׳יי ןיי׳יי י

 "כיוניגנל-ויינ דיייילי *לעיי ןל"׳ ילו

 דתי "•יגלי^ד״^תיי^עמש־ ילמו??* י׳י"
 ׳־י "־• - .יו 1״ .1. ־י*ד*־׳\• כ• י ןי• תכלי/דיי

 ליילדזדיזיהו

 ל ויי)ןיע יללי <י'"י יל'לי
 ועויכישל)דטיזיולליקוטי

 .יזיסדנ ׳יעיית^כיצי• י*יי
 ץיי5>ימ ♦" די*-* ׳ןיי*>י.*י **
 ט 'יזי •• ןץתלן .י יכ׳/ לי יג/ י

 ▲ ז*כ •ס
 ןיניכ -ישי• היו

 ועיעתייל״כ סיניע כ־יעיד
 יע הלשיו הליעיל ©•יעש
 ^יוליליוזה <ך*ייתיי ל*כע/
 טיייושיוב ©♦ללילה ודסיי

 1 סוי ויייל טיכייכ מ• ןייל
 ך01וו*לכיייייייןיו4 ו\*>)

 רטע יוה ךווי •לעיו ןשיתו
 !,!•דליוו ת^ ייילייי סי•
 כיייוגנ* •• לייי'^ ןילי סי• ןיל

 ךיזילו• ד**1יי ימ"
 • ט*3 ׳לי*♦ /1*י ■ ר׳^י זח׳יי!/
 עיכ״דיי ,.*־*רע •>״'*■*׳** *י^
 ,ייעיכילרו• ו׳ש ייי׳־-׳י0 לי"■"

 4עוו*י $4*י0עיזג4ייי

 4>יגנ^כ ט*זי^**^ל/-מי^
 ךי^עז רדי׳יג ק^ס 1>4*יזיג י

 -^רי׳מ י^יי״מ *י״ניכ ?ויע.י׳
 ^די ♦כ ד״צלן ן1/י0*^י'גי

 *.יכ1 04יי4 די*י'י *־י4'"
 ׳־די<1/י,ייי'קו,נהזו> זייי^י ,?,1יי
('1*^1***' ***| *+% 9*0' 

 1*11׳• זיעלכזיי*4,*יי

 .ן ־*♦>׳♦* ־ך?
 -ג-ימ^יגפ י׳י
 *מ*יע-14וח*ח
 ט .*־ועי >*•11״*

 -?טיס ן•׳**׳
 1> של־ריי./'־• ג4ון•

 ע*ל^ו^יי
 ".,דיכייכי חל *יל

 .,י דמ1©ימיע1*י1ן1
 "מ©׳יז ^ל׳מיממ

 ש ן-1 פדייי•
 ■דק ךאייי׳ חיל

 0ו1#ד1ע/י.ל*יייי>י
 90-^0 ינאח)

 . ,,■מ4לךיזיי״י*'
 וזיג;>פילי0 .ץיר כ
 ,־דיע׳יוי׳מרח״ג

 ק ׳י ־ליחי^ט ***ייל
 ו״׳כרייז־י׳ 'י־זחי■*
 ^וקי^*יייייע>*מדי

 להי14 "הלחייזי
 1 ־עי*כי!׳?ש/ל׳יייג׳ז׳ז'

 •ייזגדיעז♦? ׳7יהי
 -ץייזגל׳^^עיג׳ל
 -י>ר ׳מיין*^1*ק1־יג

 ׳4י)*־קיייקיי י^י׳יי
 [ ׳י־־לקי•!* •׳,'ס׳״*
 ! ע־עש-ג ע־־"יי>^
 ! •*■**?דייכו דתיפיי*
 ן י־ש׳י^-יק/׳7י**

 ו ־ץכ^יכ *לשיזי
 4לעיופדד*י^ייר.׳]0

 ״ל.יוי•
 ׳***יימזי -קיי

 לעי־הגיג׳ל יי1? •לי

 רייייית^ ׳ייעי♦
 7ייכ קזיח

 >* הלזייד •י־׳ייכ
 י/חיד ׳.ןייחל

 מ ידיקזח יזממ•^"
 .ןגד^ זי^ע-יץ•

 '-׳י?י •לייגייד •£*יז
 ר י1*

 ל"• ׳י ׳• ,.
 חדלידח ליי׳י
 ן׳י1ען •ירל־׳ח

 ! דוי־^ידעיח ט׳-ח׳י•
 ו^ויחלזעיעכירבייי
 5מ>׳זיחיע׳י •עפגק
 - *-׳♦חע*י}*>*׳1׳יד

 •^*>1 ׳/4•^• ־י* ,
 *"*?,!*•.ך •ימחס ל*
 1אן^1יז׳יייצ*דח*

 ^לטכילין־׳י־לי*"'

 ^,.״•״,י,יי^/שייו״•״־יד-וי ־גוו׳ג״״״י״״י'?•״״״ י7׳י!/ •'•1 ׳ לתוו.
 !).;•"ו.• י״׳ו•]/׳!/'*י׳ עי״׳ו״ג יי''-׳'"׳""! ל'"ך ^ ^ ״!> י י• .י י ' ׳־,•3,,י־ל,יז!
 1׳*. ״) י'.ו י|.1,י..ו״ ועיי״גו ע״ו*ו• 'ע׳צ!,£^^״^*ע'י׳י^*!־^״ *"׳״]״ ןויי״י'י'י
 ,|• **״״,**״*•ס&שג״יכי״׳•׳"" ע•־׳״׳^■״;:־^: ,> ׳ ..



 יש^׳יעינ־מ־לזי־ ייעזנזע^^ינז^סמה־די ך״׳עימי.>י*ג-יזייי3
 *?3ל *1י?3 י־׳צ^״־י סג••"'1'**^י•*,** לסה*•*? ס וייד סב**• דיג*? •בב*•
 ,ו$£״0?£*י ^.?!,1י^י "י*י י>ב?3 05ג*י^יססיעע4ו ו0ג**8ב4טכו

 *"י '?ע3^י ^נ^י_ך^מה5^ץי^ג'.י5זעע יעדגוךיהגיט ךןעיי-י 1

 4ץי׳!מו?הו <ב*י״ה׳ סןהל/ויעג״בעו ס״ייסו סגבבל ההעי|ע 'סבל־וייבזעד
 ^•דיי^יי ־,"יי ייי״י^־ל *•*וע-י,י*• ינ-ע,ס^3 ־• ד^ר״)/0׳דל

 *1יו***•"#
 **■7 0*4* ס^־יטגקו 0ה1עענ 1לעי סכנבלן ,יע דל*.•הביב•*• בהיג^ ז
 ?■? יניל םנטבהד• 0?[* סעיסלו ׳0צ*ג*ע ן-3 ע^ןלושל וידי בביי *יע

 ין^^״לל 0??*?י 0י?יזי?י,ד?צועני ךיינ ןמנ^1<ן^ג דתני^ע
 י'ענו"? יז?*• .ימ_י*יז• ל^סכ־יבב ייגייסבייניינ-יי ןעיינל ,ךיינה&ני

 \*יז הוקיבל*• יי ־יזג*׳*ו ׳ץי*דלע 0יסן?,ך ,ימיכ סדלבטיל 0כיעב*יל
 $גר*!#*'׳ ינ* ם?ל יג^עי "׳ילע^ל^ול/טישי ,?ב 1י*• יניי.׳ י^יל
 *יי״־י׳ל ריל •ייייי /עלבע ליהפ/ףככד עיגייג*■•*,' יגמגז *וליל סדייזב

 •וייזמומ״יי ?■?>0^שעו/^י>ג^לעעי*י^י3ז.ו י£>• 'סעיימייו
 ף ןעיבל ^יי^ס־ניזס^ירזע^יפ־צעיעיי״/זיויוגגככליי"^♦
 '־**% ־'??'י^ל ״ד^ימ״/י^יי ,*ילנימלכדי*• סעישעל ולפימ
 י״^״יל^יל 0יל4*י? ול/*$*י*י •**•גייד ימל ט?*.לל*•
 9יי^׳׳־יי״י"*׳♦"^'׳**""" ׳ ג־ע•/׳ע**♦ !לגכי־יל^'לילל

 נ•*")כוהזיו ןיוזמו ישיו 0י,יו'ןיגגו

 ן*י(דוו ווייויו 1ייט1 סיגמו ד •ו !יג ן

 ועיע היה יניד הביוכוטל *יכוןיייי

 וגיכיול סייע •ה ויעדיי יגיו סייעי

 ייי׳ייויויוי♦ טעש• [^יוכקעייטי

 1״וכ^יוו ן עג וויסבו ס״ק ודשו 0״ןי

 ץ10״ח ו*יגיוגויו״קיגוז 'עגילויו

 •>ייע1 דע^סיייוחגו סטיודנן 0יי*״ןון

 עיזדניו ויעיויי יסח ךש״י סייויע

 ,יניע טעב יעו טעובו• יעבי •ושיי

 סעשוייה יע ך״נע דשיעייעוווד

 סלועי 0*יןיו ב •ע יבד סיביויויה יע/

 *יוויינעיויי ןווח ךג'דוי1/וי)1י !יעו

 יי> 1ג*י*0ת זוזע 4ש• עזמייי לו1י*ןיז*ו
 יזיהעיי-יע >^4יי יע*י*1׳עייז^׳י ה׳?1^
 •גייייאג' יע׳י״מיז ע*ע׳־מ4יי

 •"•גי י{י״ןי*י יערי*•*♦ .ר*צ׳יע.י יג*שג1ז

 •י׳י׳י^ ט*ף>ן יןש.י ־ר*** ץייד/יעזי*'/>ען
 לייייכ !מ 0ני**>>ר ׳ע*1ח "יו1> ןמג ״'׳

 •יי^ע״׳לייטש 'כ'ע יע •ער ,ד הריז ועיעיזוי
 0 •-י.? י יו ועז •ר *ןד .ךעיעכ ר>י,1ןהיע*ע 1)>

 *ימע 'ע לייעעגע .יג יו רה ר •ענ״רימרב

 ע ^׳-*יידי! *^ריירויגיזעיידהייעייי
 ♦רעיי/ז*!/ןזההי ♦ר^ ןיע ׳עכריגע**^

 ן^נ״י ־עע 1י עי י ייו״דמע הרייע *׳עיזי/
 י 1*'כ1י11 ויו©* זלן,ר; ן^וע עירזג^

 ?י** ^ 1י י^• עגי .רועיז *מ\*

 דיי״י •"י,ג ׳י׳יויו-יגוה״יישב
 •"״־•'״ "י״ "י,יג יידו .יכ״״ .״ ״
 ןיעג י *ר 'ג־.ר?י 0 ן^זכ^יר • ןיייע

 י׳*



 ׳4*גיג\ל סיהוי יי ויש זעי *יש
 'גז׳מייייל׳ן טי\וין וגטוובויריל
 ׳,׳וי ׳גיש וגטזעישיייגי טייסי

 סיהלץח ךידש 0 ייש יד ׳גיפיידז
 ;ימייינעיטהיייע :-קו^יז
 סהעגועישילו ן4ל ^,גיליייה

 נ'יע סחכ רודו יח ייכב סהייחיי
 יג׳ רליקיגי)ויטגזשלוךנשיי,

 ע יו ש רע שיויידשיי •ץי**י0עוי
 ׳עסישיוינין ךהי1חן ךיגייגיל)
 ריט^ןיייייייה ה/ו**עיד*יטו
 ;עייי-׳יל וי סגייגיי)ווג,* לול
 ^חוי*י*יו,ר זעיויו ןושוייוייה

 •עדעילי ^*יו4ר1לןיויו*־!עיכלן
 .יוטלו ׳גירח יי טגי\ולן סיעילל

 עיגיה ההייינג 'ג יעי •ש יניינע
 ;יעיע,יכ ׳)!0 0יוגיו*יר ןיטגו

 ^ו״הישע ,יט׳גיוגיעגט סידיו
 'יהיטיניל !הגיוס• חגע סידייל
 גו*יד\ע ׳עיט ל1 סהל ייייי יגי
 ישט יי^עיילליי סיג !ה וי וחכש
 ו'ל)גיוזיגשג*ועיחילי גירח♦
 לילו ו ׳1* חשכו סי סייקו •וי ח)
 //!סייעש היגגל סיל.* ו יגש ל

 ייעל סיזגגי הייכזו סי׳ייסי• *יעיול
 ויזלסעווסגיגינ ויזמ)הגשי סיוי
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 יק ע-ויוי סייעבידיווו 'ביווי

 :ישיייב השע יול דניביוייל
 ד ימ 1 1מ4מ1♦

 י1ויגט4מ^*ידמ*4'ימ*ו דט״יזי ר
 ד.ד <מיזןי *מ״י1י ח*4צ ימ'1׳

 ץימקו לעלל7ג ד^י^' "*^,'יזי*'3
 ■ייי!•׳ היוי״ה׳יייתו ויי׳״ל','?
 1*לר*מ^כ^ייעי*ייג>* " זי יי ח
 ר\ין.\1*י4 ט׳עיי יייתמ יי4 ־ יי טמ
 ^4♦♦^טמויי ר*ץ 6!1>• >***׳•>* ץי״ י



 .יש1סןמש? די^ו1ע/^מ ♦ג״יגד1 ־סיד•ד/י ׳דעכש ׳    ״ז .׳/•*• ז*דץיד ?י ז ת _״.* •1 ! _יי  ... ע<*0,ד ועדויו י •*'ענ) "ימ^־׳י ׳*> ליגש ענ 4י*)3כ דחוי*'•* ־ימ*י<יל 1נ יע •*ל ״חע
 0עי<1ע :וש יע1 סעךשע

 יייידז שעכל *ימי♦ |יי!עד *יי**י
 ^ > ׳^ •ויגמח גיעכש♦

 דג\>)׳0נ*\" יג*>},מ*ץויי*יי
 מ*דחדיגי\ד 1דמ״ג*ו^י1ע
 "*סזי־גגג 1 דמז1ייי< ^כ9נ\
 י0\ •©*גי^; הש\ש יצ73ד*

 י>גג^טישע! ^•*1י ©•גישג;גש
 /1מ ע*׳/ ךןמ) סיר^ש לש/
 נ1ע1 ע•*^ ־ 1/יל\מע ץי'>וד

 *י>י4 לי^^( ג1ת1 ויעמ ןיי׳**
 •*1^ יג*1£"/ י^ש עיישיידכ

 ׳יחהשייכ יג דש ♦י)׳ גייג׳ייי*
 כמ3 יג*ןי^ח *ש *י1ש לידייימ
 ז!;ד *;זוע *גידלו ^נ3 יע^1|י

 ז

 יעו-זזי־דידגז
 ז• 1*3 !יד/יי
 ,׳שייקד /*•■י
 ? ןגיח דדד•
 "-"ב-ז סדסקל
 נ>*לדיכלמו
 ממשז*#*ל
 ן,יעפ יבועדי
 זץע*י דענ

 לנשדי דוכגד
 6ןעןי •י;\*ג

 ;.יע יד
 ;.די יגניועד
 .,ייינילטוכד♦
 זמיייגיעגיקי
 —ןןייגעל
 י^גייז״די

 ד־יכישדג
 ׳•סס ךינז׳גל
 הנ העייה
 .דגייממ

 יי• דנל חלס
 מ ומכ/*

 לדיג ינ/סטד
 וביכלינינל
 טעש׳ג יכ
 ךלמדי •3
 . 'יחוילכוש
 .ידא■ (יל יסו
 ןיג״*י/*כ

 לנלזטייגה
 :דילסל

 1״'}0כאו ןי •יז ליו סבאויס־•׳
 /■ע•• '/•*י/זיז ׳עי0׳'׳ ;4 ללי

 דלי ^יו סיייאו 0יזו1ויי!'יי׳
 •• ייוהיע יולק״ סינ'״״ לויו
 ודכו ץיא יכו•! ?•1/0 כ״״
 ".1*011״ \1מאא סיולובנ !יכנ
 זיזי •סייוייא •מכ^> "(׳׳

 לא/יא" רויא י 111 ןיאו ס׳ל"•
 ךן!יז/יכ .דגנ *ןיל׳ סהייי 'נינ'*י
 לכנויא^יוכס"'<יו׳.י.ע״'י
 *א0*א1!׳נ ל־האיז יייכ יי• *ס

 ;">1'י*/י׳דייו ץיייי ועי ע׳^״ו
 ;וציאיו ׳ןייא"ן'יוקןכל
 ־יי4ע!י|ך• ״! /ייי-/ד/ינ יי י י
 ,ייכ 0'\4אכן ץ׳יזיי |י 0*1י!(

 'ישעו!5110 019׳ |ק/י> |!ויי*'
 -י׳כי 1י יומו׳( ואיןי■ *ונע עי ל ז
 !עייו איכ■ (ויו• ל׳ו׳ייג ןיי"
 וייינ >יכןי ן> •ג לי 111)1■ ל
 ל•"(• ז• ך)ןע\ ״1117'כג׳בש/י
 י ןי י ךיש י ימי!וו׳*•!לויכ•
 -ד/ו1ני>> ייע 0י9 וינק־ו **מ•
 י •כ ןויו סלעי *"•!ל ךידלי
 דע ׳11 לעל •י*מ ן'ש/זה1יוי>

 ילדלש זיוי׳י •ייו גקטס ןיד
 ; 11 ןיא ןעודיו •יעי ׳*ץל *

 ףייאממ *ןייי (ייייע•י •׳>•'01
 1 יש• •לגש ־יי• 4ע '*״י

 ןייז ג ןיא> 5י> ך*׳יץ •יגיס׳

 .יי*!ע*1
 י!מיןל׳י יעי ׳יי׳י׳ יעי? "ד•*! יי"
 אי ,יי**׳ "*"יאיע •**<%•*־׳״!

 .יי• יי ־ייינעי
 , י *4 מ׳1ע׳ גישי•

 ^ *'*יש גיד •>י
 ׳**•ך !יג *׳**סע ©ע*
 !וווו• וי י• "יי*נ ויז ;׳* ״עא "

 "•כ1אזאן״אא •"*׳."•מ*׳
 (!•1• ןויא״!ןיש״י <״׳״׳״

 ;ו*!״ע דיייעי ליא די ליעי ע׳ע״יע
 ידעש ןסלד *שי •ישי "*יי• ע״/יי

 —ץ״04וא• ן׳/י1 דייא׳י'שי/ו״ד'
 1111ן*כ*לו ••׳1*** וטי׳1" י״• יויי

 '•סנייאאלו יניכ עייגי" ">־"א׳י
 ן*א• ך ןייכ• י׳אוי יא •יילו ךיש
 111• ן$וו יויז •אי ןיש ך*״1> •ישיז•

 ■כיו״1י סי #גי ע״\1״נ עי""'
 ׳זט*1*ט ןו״1וא ׳שכי-׳ע׳עיוי•
 : ןייעו• 1׳ ןי''ויוי ןיננ וק•״ \!ע
 -•ו>•עו•ו״ן •עשי =״״״
 סלו• .ייייי־יי ץכ?'•י••" שד׳י

 שי-״ןיאא?אעו'יוטי (!ישכ •יקי
 ליי\!1" שויזי עשיע׳א /!י4׳י *1״

 ךא•; ♦יכי ס-א ייקכ כ״׳ימע ׳ן"׳א"
 א1!וכיוו3״ו<ש!)כןיו״י• 'שייייוי/

 ;\9 !•שגוי/"•ס !ןווי !יכזו ןי"••;

 ד׳■ (׳"•י "•ואנישייל׳ •••ץא •1*
 סיכיגשש"יאגכ דכיכי -יייייינ
 !►א ד׳וויי שויס• רשאי ׳עיויי״ו
 •*ץ*לאכ כ •ש■ לי/י •בש -ןיו־אשא

 ;"יל אונקכ קיאי לוב ׳י אש ןיי׳ניכ
 .יוכ'/י1 בנכע-ןיזישיאאז ןשבל

 /יידו)געוזיאנ כיןו •אינ מ0*עןוא
 ,'"י'••• יי" ןוי3י1׳יא.ר קיייביז

 ךא 'ןייא״/יוכאכ דאסיש^זךכיו
 ןעי)ס-יא •/"•י '>־כ;; *.ייייאנ
 ואש ייר\ 0111*1 .יןיו*ל1>'•!!;כ
 4יט.,<י7ץק1׳1י**עלז עיייסיינ

 ׳'■'׳*""נ4אועי ,־"׳יאנ,;•";ךי׳יא
 •"כייעוגיעעסג *ך ׳׳)•■"י

 ,ן*11ווי•# עייס• *"!טיק

 ד1^)ייי מד0ע •יילס סע

 ,ידע׳* ז\׳ט• יטנ ס^ע׳ל

 .י _ ךיא״ יי״י 1״> ךשיק •יגיס׳ . .
 ימי ואיינניסניש״י *דעש זאש ;1^ 'נ '1׳ל (14״ *א יייי״" 1״׳ ״ י^י ״׳ג)0י"1(
 *״״ '*יי/' '"""'ייי*4,׳ יטוע א*ע א.יטכזו ןיא ״׳ •יי" •א יסכנ ןי*ו •יגי *'וע
 ־*ך"" ,'.",*,ז די" "י י״י •א ריננר 4א אכל 0'עי •י/וס ״ישו *;•*״■* 0*ע׳1צ׳
 4^8שה ך״ייע *־י• 1״׳ ןייס ךיד 1... !.*יי י?*דיא *■ יא״ !יג י״א1 (!>* .•*..• ■ ד<*י*1# 111! ״1)0 ^ 13*די ד)*0 **•יד
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 וי״וזוועו זוז"'•"*"• "וררש1'*|(יו*;ילפ1!יד''יל',ר'רו^1 ,יגויזיה <•} זע!■*, ,1^, יל
 :יוני.ר0>•, *ע'ו> ךו1"יריג" •וי"׳ !ני.יל• 1 ימו*"1,'יל'"י יש-ערש י״ו״י 1יכ יהיעי*,

 *יעי• י (ייכ/ה,ששמ יכ יי לכי
 ני.״'ייי\1י.יי לג ו'4> דנפל ייד.

 £31*319+ר

 ,יגייד וניינעכ
 ינל/ווזיוהוביי

 ןעיגלכיייבכ
 ,ייל ויי •כ ־ץג זע
 י—י/ייכ ן יי יכ
 ־דיכיווי ץומו
 ילד/ייעו *יגייג

 1ר\קי
 יה/ד"'דנ״דכעי
 -* יכ העשונו
 רה הי יכה יי .יה
 הנייגי הליעהו
 'יהלהיכילש
 לגלי יניהוכינ
 ינ יגיןיילחה
 *$יי־איכ*
 ןעוייו זינזיצ
 ׳*י ןויכ !והנוי

 יי־יווי הדעוי
 :ישי ולע

 ^יינילעוינ
 1יההה• יגירהי
 הדייי,ד הנשל

 יכימלנההיו
 ני1יל .דהדייעה
 יטינו לטן-יי
 ינעלעליכיכל
 עגשי היגי היה
 ןניעטיכעגשי
 •הנשהןוי ריכי
 גינשכטיהנש

 כי״ש״יפ״שכייוניסנ ו״יהי
 ךייפכ י'*> עכליחפיג ןי" •כ
 לכי״ןענ׳ י^וי ־עיפנ ן•"/

 ■י לפ 441 שכיויר יכני׳* ־סח
 ■114 (פ9ןמיל רחכנויל י1מ !י

 לו .יה !ןי עירזי '• ןנכ}ג ׳י•!
 ט הייויר יכ ליד יה "•גיזו

 י ל יער!ץיכיו ק׳" ׳ילה
 שיכו ש•!!**," יגיר)שענ״ייי
 וייז הזייגר ו•")הי "ינ ןיייגו
 הייייההייר הי• ינ ה •ט "יי
 סויזי הי כי*1} (1יי״פעכ*פו
 וי!׳״י ד!•)ןידני ךישכיז ני1ממ

 ׳ן (ייה יש•}ןיוי •כ וייזיוי "•))
 <ד,ד (ע,3ןיה• •ר״י ,"השי)
 •'"יכי׳י1 י*•"ידי"• ל "ךייי

 הנישע ןי•", 4!יי1 וזי" *"ש)
 ש•*"}(יספ• ל הייער !פ•

 ר׳פפיידג י,רגנ ייל "י ןה׳")'
 י^דוינ ךעה)ייה•" !כ יג׳ יי
 4.י,היל\"' ׳לי״ל׳י״י •י"
 ש•" •\1ו׳י)י׳״״׳יי^ ד*״'יי
 ךחפי*• ״} יש״ שעיי 'יש״

 וישיי •פ •דפ ץיייעי• גי" )פ■
 וונוול ג^עי "יו יי״׳פי״י יי'ש)
 *>•* יינהוי 4ןו ןג פ־פיויה 'פ
 ■"עווש• ינינ ורי,יכהו היפ•
 לוכ״ג י*יניויך***כהל ־פ•""*'

 היז1!׳י)היי עד ישכ 1כה׳יש!
 הינימ}ך ענ'"פ ונייכז ןי '"

 ז*י*ג*לט*ו ^גמ-׳ייד״11עכ !עיי
 וגזיינמןזיפ יחנה ושחיל״פ
 ך-יי׳יג 5נ ה״'חנ ה״ ג•״״

 4הנ'ה״יש" רייהננ 'פ•""׳
 \*יו*ה '!גי חיי *י׳ריי

 ע,ו״היישיונו.נ-יור טישי'
 כ הוי נ• ליח ינז•!יעיזייינני"
 יונ״ה"' שריפ" ה" וה־ייי

 נדנ״ה" עייפזו ני-פישיה"1
 "יייד״וןיחניי !"•יפה'* •יי*׳

 יעי יכר".י 0^ 1 יהו 0"״
 >ע *ןי*>זזזוי המכ הל'*ן
 /•זזו !ייהו• יי הילע זימכט
 1ניקלנ הלקהל !>'1ממ)

 וניידו• •יויוגכיכש <ןהייזי
 "ילוי •הלו !ייה&״ןיכע)
 •כ יי ויו !יהלשכ זעלענייע
 טעו ,רשו לויכ^נ וכע ינמ/
 ליכוההיגניק הוי ןיכהו

 נ )*עגייוי ץיגכ '•ייל/י
 0וי<ן9ילהוי •ץכלהה
 •יןוגו ל שעכ הו׳ה חיכיול
 עיוכיזע דיה ההנ ןיכהל
 ליליעיגניגש^כ ןכ!ציי

 ך יגה ,י של ׳י• !ע 1ףי!תג
 לויכו ׳ד ולוע ןיוע ׳הל
 43גגישכנ *כיעכינשל
 ינישע עשו 9׳ לילמ דוש
 ׳ ןלשב זיויוכ לזיכיוכיליל
 !הנשככיהועכייע ,הסכו

 411 ןי שע• יינעילכוליעלע
 ךכיינללכ ומלשי רככנו
 1ןע יליקו עיכש •ילוש
 כ)יכ !ע יכ ש *שיק?;*יע
 *ךניעל 1^ג1מי> 1!>כש•

 כישיןיו ונעיגיי עייכשכ)
 עילוןו׳כיל־נידייח ונויל

 ־/זישלינ השעלל יכו
 •רשיי• ;חנ״} ;זכ•״״

 לג" •ני״וי סיני• ד• דל (1ני• ו״י
 שיע שלש ־יי׳'לי״יי ׳ג״פז דיש׳
 היי" !יי "•ן/ 'נט3 ישלש• ןל

 י",י }כ ייל יי "•לג• •• 77 ל ,}י*'
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 • ■^׳יגיגיע ייעיו ה-י;#ביעהעי♦'/ י׳0מ;י^ו*1.ה*יכק,כ*% ס״היי •*יו3^> ׳0יןי**יש ייןןעז5

 ^11 ןיייייצלייקכ (גטילסהלבי♦*
 ־ *^'1י*יחעגשי*מ״^י*חמןעעי . ..
 מ1י/יי1!׳צ> ןי^תר^ישכבי מנ^ייה

 /יי*ן*ייחל וולצכ• ןכ <>'ש בכיכ ךגסלי
 *קייכיש׳וי־^ה רבי״כ׳ ׳מ\עיל ר<^כ
 כ-ןיו ןמי>(1)>1) ך&עיו! ןי*^ ךגוי׳יי
 לט^ת״בהש *טלכ-׳ייי 0דיזל.״יס'
 יאיי־ט דייע עיי ךיכע :לש* יל• )ע

 ^*׳,רישיי 0טיש>יי/י*יכ סליו עילכ?ו
 י'^ כ*^ק טיע) כ״יכייו ן׳יי־י^י סעיייל

 יאנש״>.י^צ י״ייז ט ׳ לי *גיי 0*זי^ 9■?)
 ייסכי״יי^ היינש !•ויו יייכ ייעייי
 *טימסיילי !*ייא) קייכ״י-תייחדו ךד'9כ
 *•'4י״י** די ייכ לי יכי♦ ל• ייב

 וכלי יניי יה1עדי'מ>>ענ
 /י•^)!ן!יר0ר,!יד1!ות נידועד !ד :כ ייע

 !וי<4;עה\נ ׳הג "יה*ו *\נ5עכ סד-(!׳
 ד *יו ויי״״ר>1עוי'נ ניויינוךעכייי

 ןועיייימ ג־ו>י!י1*׳ ונינ(" ןמו^הג
 ךייר -י1ה,יוי סיי״צצ׳ניו גיבייי) ריעי
 .•עיי'ימ ©!•^"?רז* דיגי ל,י ימיו

 ■י*1לרעויג!ירכי^^ג <?ה*'ע ריקה1
 *י־"'טדי ג ייכ •יי•! י;יכ רסכ נשניי.י

 ץו׳כיריגוגיוויר •ר•! י רידגי׳• רנ
 ־יייד ן־יי יריד- !יקי ידר \1י יכי

 'ריכי .דיני• ".י ישוי דעוי (כ יידיו
 ליסיי ייויד ןיימו ך!די יסיטי (>ר

 עך\כו,צו ׳(ירפ 011׳׳ ייה וידו ייי•
 !ז-יו0*יע'מ נודוניו(ו!יר גוד סיוייי

 י 01גה ייייו |^1> יזזהניוי'־1511נה
 "רכיכ ייניד • רי׳ייד יידע" 'ביניו
 וידל "הרידדכ עידויד 11׳ ידרי^ 1!דל

 בלייר יייש (ן^עוורנ״י״ינ -1''יביט׳
 יי ׳ט וני׳יג ׳*(לדגי •"ך(*? יעי'
 ,'י•י יט•1 רי׳י יכ י וציץ■ 014 !יסגכ

 '((.י 9י1ז1רגוי5ן!1וו •די•! •יעוצ *1
 'יי'( ■י ייע׳ ע יריכ וד׳((ר וסיידנ ז•
 'יי ,((ר '(יטב" כ ׳ד4(ר ויגיי!ג.(כ

 ידימר ייצגו >כנ5 1ה1י4ד ימיטנ׳ר/ונ
 ב* יי"׳ •\צ;ז>ב ודו^ד .פוג׳וסריינ
 !יכנו ׳יושנ .י ינ יג׳ י ןד 4ג4צ*כ וה׳((כ

 *•ןייגיו יוול!,״״,_ ביוייכנד ךיינע ־* יגל׳ ילייו1).י .יי
 יי׳ט"ץיייגכ״,\י..,"לשייז,"ב י^יי*׳"׳3ב׳,יר■ *׳י"׳""5׳״'•יי ־""*י <׳״

 ."נ׳־נ ד\ת> ד,," , י ״ ■׳''*יי11 'ייכ סיר5'יהי *4"".יט׳ה׳ ט ׳ונייו 1׳יו־3
 . טנ״׳נ" ידו.,ל■*' י "׳יי"■" יבי״׳בי׳ר-׳ונ׳ ״'יכי ס •יד *צ

 !2.*יב^.די 1״י * ״•1״*׳ )> ^״גי״יכני " ^
 גג ויוגו !נ גצ !יידי י>-ל) י^וצלכ ע,־""

 ייר׳ינכייכיונה
 ;סיבועידיכט
 יבתשפעזיכי
 ונרייי״לייוד-ז
 ץנקיל נ.צ ררועו

 ינגינרו יניביילג
 ,עכיריייכ ימי
 י׳דלכעייעגר

 גייררל ץ ירד זז
 ריגיגיגייררל
 ׳דינ ץנ ק יג יי
 ׳.יזעי וינ.ע

 ^ינוע הבישה
 י^גייב-ביש
 הבישרייננ
 13 יביביעויו

 יסהו הלהרככ
 ררוןו.וי יבינמ
 וילינוהר׳ברויי
 1'הכירד וגיליכ

 דסדכודכ דיגל
 ייע י סיינ״יני

 עשיננ ונריעו
 רויש6 ייוליג

 הריבי בהי/לי
 !ע^ש יכי

 סיימזשיגל
 הי!די יהכי לכל-
 סיגישהייכי
 וינאיע^ש
 •• יניי/לי 4יכי
 'ישיכייגדיכע

 יצ לי 1י^ ול יי ינכ ■ןייככ
 הז\הא0*\>ל)ש וע>דשי7

 ידיבכ 0*(ייי .ר•יי
 <*>ומ 1גכ ייב • *ייייי• ייג
 ןכי יליה יאיץי^" !*ייוייז*?
 •יל*יימ<^ ןומד 0*>ומ\כ
 םייזבנ יקבו בוע ׳>זש
 ־דדכהויב ל**1/י

 ׳סיי^וויעואש
 ♦♦יק למיי 'לאיי •״ סיה^י *•
 ט>י1^מ יב*כחייי.ד סדז*
 עישויו !•וה 1ע/*שו>ו י*יה
 סעיוןש״ו (גהייייש״/י♦•

 י״\כ •נ!ע\ עזיעש וייזוייכ•
 ייעיי כיה^ סכל -זייילל
 •• 1>י*ליי יירוי ־סכיקי♦

 (יכ דיינ "דוי דיל ונידלי
 יל (נ׳ ר״ו> ,דידי ןיייד
 4ויכ י ויידד זיזכ ןיהה
 ודסיו *ומוי ידו1׳ן ך/וד

 הווי הנינע יכ'י סנירמ
 :'גלניהו (נטמי יידד
 רענייכייויל^ ןיו !ז•

 ו״יר •יפיפ •כ • רידס ןימ
 נ1ע|ז.ין(ן,. רי,!,1 ,_״

 .ייו^ד יווו דוי) ןויכ• ךירז•

 י״ייה/״ילי '׳,׳""י
 ןיעב ׳יזו "יי ךלי";
 ץיוינ הרוי *1ן יועוז
 בילעי ה^י.ן בזדיעיבז
 ןיעהו ה 11׳יי,י הב״•״'
 (ןסהיבייגורע ן^׳}

 י׳״יי^־ז״עי•
 וניגואברוי יע ׳!יוב•
 רבייחיובילזיבזמפיז
 לי1שן 9יל0גיויעיז

 ו״עיצ העגו עץשהן



 !י״י• "דיי•'־|1-"יי״״שי דטיזימ״זיינ ס׳ו—״ ,,ע., ״)י9(יו ;''ט!יי1).יבינ ןיע׳/*ע•)לד.'.ל.
 'י'!*׳ >*יי1׳ינ מ%׳,י4׳יניו׳ י״כ ךנזנייביומייכ טנונ״ני׳מיזינימ ןעמ י ייסמי *ו!׳!

 יייי״נ דייגנ דיבע״וייז
 זזמיגי,ירהר3
 ןיייעיניוינו
 יויע-י ןידןזיכ

 ונימי ■טש״יו
 ווט״עיבנעיי

 1ייעישניי
 י_גכיד\י 1ינ

 טליב׳דיכיננ
 יכיש "*•נ

 3נלו0ס*י/ז>
 :סיייעיננלו
 יקי יג*,י \ע
 •יינמהלעו

 וינעינקיייעי
 ייעו ישינייג
 ניינגיטיייע

 *לעיסזיייפיס
 זיינ־ה ירי4

 ולזוי יגי^עי
 יריל״ימינ

 ץ״יי טילז/ו>
 ייניד ביט ינש
 שנסיויטנזז
 סישירטשב
 ^עיכיזייי"
 'יעלו ס׳ילע
 פיייסיייעלר

 ךכ יג שיכג
 שנו זוטנ
 ^־דיגשני
 הינ וננבישג

 (לי ךיןשל׳י

 0כירעדנ׳סנ״׳״ידט ♦••י׳
 ההעי;!׳" סכישימ •קיידנו
 עיי 0נעו*זעי^עיוינ>עי<#
 |'ינז1 ),ןזו סכיינייז ■׳יכז

 •*ינגי״^זי עמנניזי)* •• ענ)
 ־■יעיש ייןונעיייט זעי" •כ
 ךי .זיווי )♦ייו לע.׳ ועי ץיממו
 מטעטייני^זייעמוש •י "נ
 1*^על״־8,7י??>־
 לעו• 14״ ןייל !כ)וימ דז^

 יניוז־ט" ע• וע י יי״ ייי• *
 •"!*׳ןי יי׳ט" "'יעד '•׳נ י!״
 ; וניכיו״.רנ־ע ינ״ יימ
 ׳ "•מ״ש עונש "ל )קי),י י"

 1י4י!׳,ידו טייינינייינ *ש• דיו•
 י ט*1עיי \4וונ1 עי\> 71? ייי•

 ■ דוניי״>'ג1 ׳ו׳וש .דויי׳יי ״141׳ ^
 : ■".)׳עד ליעבי/עניי *יי•

 ישנ) ״>>)* ׳יניס.״״ !וייימ״ יי"
 ׳ יכ!נ כעי'נ יי י ונ י ,ילכ יוו•

 י ץור*"; )ןזו 1!ן/ו וינידו-ייוישד
 •׳ טיניי״זןעויעיןיל י*יי
 < ינ עיע״ז\נ) ״יי•׳ '״ל ייל•

 .רג הנד י דידויט ליל4ש
 *י•,ו ךמ ייל ט עורל וריכי

 ׳לקיהת״יגד יבל המויסל
 *י׳/״י .*י1יכ.-ז סיר *יי ך *ל ע׳

 ב׳יייעדייי" ובתגנח לעו ^
 .מ ישע) פיל\תו ךוישל

 ^^*"׳■ץ״יי׳יי׳"
 ילעי ישי ןל יי׳י)שיק ןיב
 ׳דיניטט) עליכשמ הי• )׳נ
 -"י• צי1ע\חדי מי> ה14!>דוז
 )גנהיייק) ©ייטד סייייה

 ■־ לונמ \נל •עוש" הי)ט)
 שייזבנשעףוע^בלהיןטל)
 ךזי׳יעיכ סיקביידו הדשייו
 די לכוי לטל ץיייל 1ט׳י)
 ה טומ י• ייב )בטזיו העיי

 ז יניימ ")ינ.י 'עטיייי
 •"השד טיהל " ס׳עייי^ור
 עיזטע) טילי/ד) דז״-י*
 •הייייסוטעוודנסטיז'" ')׳■׳1*׳'יייי״עיו׳נינעיד מזיד ייי

 *ייניי׳״ו הייט׳י *•"׳לטל '״״״״^^5:
 ■יטמ סונוט 4י>לו •7״ "— י ׳י -*■

 בזו סהב •ולו הדמלי 5ישעי
 ניגשנישודןי ־י׳בכ טשייכיו

 *4י!ינין1)״ו יעיל י ׳בני
 1׳ידו ןיטש סל" ובירעיו
 ־דיגדנבן״ו שיק ••יעולו

 ו>יןי)ט׳ני(יויז׳ט\ייכנל1
 יטיןינ ןשמ) יומ ץב)׳ח)

 1י :עובשה סייו•* הידע)

 ׳"ונוני*ייי)ד(ט׳0ע0מ יי"
 ׳גיכיש ;״״ •ענל "•*"נ ריי
 י ׳י'ניני יס״ירע ע ;כ !1/״ יגל

 ׳•"'*י״נ עסונ >5 י)ל
 ׳מי״יווזיעוש׳עסנ/נ

 •׳ 0ו)שינ0נ "׳*מנ ייי•
 .'ני׳נמיוסנעי י>"

 ׳רענינו" ןויכ ׳נ ןניוני וימ
 ", !)׳ט י• יעב׳ינ י ׳נ י יי•

 •ןי״שד וי,י סי" יי•
 •י ריש ר*׳י\י^*יזי ילי

 ךענימ סז״י״נישמי" ןי*
 !נ היעמ" 1)ייני ׳יימינ )הזי ליי

 ״׳)״ חיו יינ סייי וזיח״עי״'■׳ דיי
 נ ׳יזג יניש ׳")""נ•"

 י !עובשמ סנ׳וט ו
 ןינ דעטולמ •דיעישש)
 טיביטויק)עיכט עי טולןי

 עו״שעי•׳" ה״שיי "׳י" וייי•
 וימ״יץיי)יטע יי־י ווניניל״עיע" ןשימ""נ*"• )׳• ייי• ׳ר*-ינ^ר ץימ״׳רי׳ש סייי׳יי
 ןזינימיו״ד ן!ןיי3 .יטע מ־ו• ׳ץיל1 שייו ןיט" וימ ׳ךילנ מוינ ץ׳*1)זיויע ייי• •י*•יימ
 י /"ע׳שיו•/ >14ע ייי• ׳ "גט״י)מ)סיי י^עיוי זייט דר• ׳ ןנימי ןעי*'ייי"־•׳ * '
 יי "ע"/ טעמ ד" ׳ב׳)ע *;טע וי י#"׳ ייגבלי׳ ט׳יץה׳ )"**מ דלטע׳י*)יייגי ד**

 ;שליי," ׳ ונעיש!"!לדט שד)טרע מי^> ״.״%>• ״׳שעי "*־



 (אועני "'לי״׳מיייאי '/'יי'•"'/' ןממי .1-0'(10 א1א רי״נ ׳על״יי״י ".י*\י י1״ג״ל•'
 ו/י!י££ ';*••ם״א/ייייג••)ינ׳לע״/ל׳(נ/יאיג\ץיין(י .ייענ1ו .י״י(0>ו ׳,*'"׳יי "׳יי

 <1*3111119 ׳/ימ'/י.וו1 '׳דיו ו״׳/א׳אא'

 א/•1)חרנגונו
 ;סיקייריל

 סילשייילי
 "•ונחינ ־ץ״״ע

 ןיכשהו ,גישה
 יש/י״ע הכיהנ
 >ימיהי3ד
 —הידיג ייד
 ךיג/ו !יגוהל
 .דהי/וי הגכי
 שיייכ בייקב

 סליע ו״״נב
 ויבינ *•/*ב
 ,׳8ילג!׳ייי

 חונב* הבק
 —ךיכעייי
 *ינעב היזזיג
 סיי״ייבימי
 ר״יעיועינ
 ד״יעיש״יי •נ
 סויהייגיב״יק
 ׳יגבייר אקקג
 ׳זיעישי ויק
 ^.עיגש •
 -י >י וביל י ק

 סיחוניזזהי
 ע סחיו היב
 לבקו יבילע
 ל סייבחיב

 הה" דיבייכי
 י וב״ילי׳ג׳י
 עיגיש ה• יג

 ־ךינוע לבנ״י לעושע ינעיו"׳יי 7,"■י
 —ןש*4ג יתיס יי ׳לי יגוי* וג/א י 1"י ,*י
 "./)•ןייזמו י ונזא א1 •ןעי אלאו '■**,,י'
 •וי• ,ינאצו ־ןעזא״וי (!עג• וצימג יביב

 *יגי(!ו יענ• וימי *'•י יי^ו ןי-״לי4 *
 </<< !40( 0כ-/יוי1״י ינא "גמא יחו׳(
 ליןי(ח ליו ןלילייזנ לישיק) ׳ויה״/י

 ץן5*ינ •ב׳זיי*׳ ןני״א 141/00' •ץייימנ
 "•"א י/יא ׳0גיייאכ די/ג( ל״ני "הלו
 " וינ יע( "ךיזליאא ׳/ע'יל ךיכיו ליאא
 דיזע/■1/'!׳'! !/עזגש( "'!"ו '*,ח ןל"
 /#ו,י/שיג/ !יניא יניי ייגעיי ישי/י״י
 0א| י0 ׳״״3111״ 11 די א ץי יה 'ס 1117*1

 יי)אתי'״)0'יי,נ .,,י/יי ^ג •יולגה
 ל״״י׳״נ/ייי למי״נ ,רמוי ־ייי•

 !> ("נ'■תא הי•• ("/(•יי -יוזיסנז
 "לעי ,ישוע יולי■" .י/יי ונ*א1*'*,

 די4ע)ילגמ לצמלא ".יויו ׳/'■י^י הא•
 !ען/וו1)1ז *'/!/זא (או '//י'במ /יא
 ן/ע' 71( ןיע •ס;״ ״*!״ •יע ,/וו)'י )'"•ס

 אי• ל״/א״",י/ •*ונא ׳ןיזיו ל׳״י■ •י
 ׳לאינת ילאשת ל ה/א ינא ז/אל"

 קל(1ונ •לן/נ ■תיעגאיני י"'"ליגא
 ו/ל44 ׳/'׳/ ו!י;1ע ו/יינא ץ\ינ ץייצי
 עי,י!011 י(11*/עןי ליגי/יידע ׳ג׳(4
 י 1/וו" ׳/ג 1//נ(!יו '/•!ער עייטכ ;יניו
 נ י/עסל״ו לוילתן לעסת לילה ״ינוג

 "לולסל ל(1" ולע!,א ז/יא "■(/לי ליי
 ל/לי■ לטעג לאאל ■יקש ל!5ל .ןשיק

 11 ל רכו/41/ (לית• ךול״י 'ינ1ע ליקיב׳י
 1״ל״ון!14ן.) לוליל - ו/לנ "(לייאש ללג
 ל/1ו0ך1ינד לגאתיליית ׳לנשקה וי(

 יויצ״/11ועייןיש))!יוש((41)נש/ לג"/
 לישק ■עור)ליע/י י ללויי לות ליוה
 לתיילעטיייי״לגנ שי( לאיק*<|יש

 ו/לעש//גינהי״א ל/יייל׳ימ י""
 ו/י״׳לעמעמ יגגע/י ונצשי ללי״ל *י

 ־ישין״יגולהך<לעשאאו ן״מי/״אי
 (>]ע ("י/י ך,ד וי י ל( דיוצ׳ "י סייל׳י

 •עוניה1/ת/תו/דישע/יאא ׳ג !ג״יש אנה
 ינשמל0מאגשויך״/גי ■זנ״/יייי

 /יא/יול,י 'נ ת!ה ג •ן■ ייש ןגיש ולג(
 "'יע ייי/תוי וות" /ויו• וומאלי1(עה)

 •ות, ׳/•ר (.״ ,׳יב .ת_ ,,. "יייסשעו״ תמת *וי 1/ ►לי0ליואי!1)/יי
 אזי 10 .״״,״״״,ף: . י-׳■״ייעאו״ש ןיאו יאת״(!״ ינל\ה ייא ניי/■'•יג ןחשו ןווג

 וי״ייכג (שיע יי ׳/יי(" "■"י "עילשילילל11א)״ין ליעשע (ג 'ע לי "(ג/יש ׳/!"ינוי
 *ילי. ו י "־'1'■•"'׳גנ ({ויל)׳תיעזלןויוינתנ ()•)ףעיש״״נ ולע( לא״״ש

 ל *׳ ■•־״:?'? •׳)*י **׳••יי"*■*
 ׳כ ׳לי ץיזל(ט!ןל,■הגרותוע(סיס! לול״לזזעוע (ש !ןל ׳גיתייהיתה (*("^•׳

 •ע •גשה *אהויוביייינד
 ;יהטעל,י •4יביששי1
 .וויה שי ן>• ביזינה בי שד ק
 /("׳ך/ישויקב יש• ןיש

 ״11;.י יע יו (במיחב הביוא
 ימ/י׳ג״יו 11איא״יב.יא

 בי ׳בושיה (גיי ובה •י""׳
 גןך״וךעיובייונ ו/השיזי

 ךייש׳ ך׳ביייבע'ליג"׳
 ןעיבו אילמו יוע^.וו^'יךה
 יב י הי" א *בי ץיהו/ייייק

 זי״ייש( גיי/זיא .יגהייג
 ג "הי■ 1ישש\ •ביי׳ו *:!ח
 ואיקה וי•" !די ."ליאה ,ן"

 ץאי (יי*ה!עיגשה,ץ גי׳
 ההיגמ,!" <יא יא ו/עייעד
 ׳/׳אלמ 01׳ ואיובה״אש ןא״

 לה״ייוי (י׳ הי/ע׳ה ןא
 יי י שיק איקא הכחיש
 ל״ה*• .׳ס״ו/״אביא״ב״י)

 ב!ןי ויגיו .י1ע• ׳/איגא "האי
 יי/יןעלונ״ו ה/אי״י האי■

 ׳ינח 1לוי,יגו ל/ייעי יע*•!
 ד״קחייגא!אעיי וייני"
 יע '׳(ש !יי ץיג/י ךיגע

 בי״נ ויש (ג ןייגיו ך שדק
 ׳ינ■"' דל ׳(ל■( ןנע( יש"

 ןקגיינ ג״ייתי(ו יסח( ןח(
 ו/״זית •י ו/ינז הזה •בייק
 ביב(וע ליקיב׳ הביל( יג
 ג״ניל ג״ה)ל ^•שיה!
 ייא סיא״יו העושי יעיע



 '0 ׳יע ייש י(׳ •חיייוו׳ס 10 ח!> • .*יכ/? ו״יכעב יס 4ע -.03*1 סס׳י '׳'׳יי י0,יע •י•ק,",
 '׳גיירסכ יגילייחיפ יגלדילס סיןוייייוג *עג״״כ דע ■ע"-,

 3)יכדע*ה׳33י0ר30 יסחכ

 ג־־יי1י'*ה
 •שכיכט״/יו

 גזפייעי ה״דלי
 0ןיי\ן*כ*יט

 רגכישו״יייה•
 יוני זעי ;ד ♦כ

 י('-ו,יעטי1צי
 2־ישי• ןטע
 היכסיטחוכ

 ז יק יכירכ יי
 !ידייהה

 יניח&י •י ,יער
 רוכידדימנ
 יע גהיי&הגי
 ןינועו העדצ׳
 ךייעןייכיג

 ויגנךייכעיי
 סיילרעיייכ

 ׳"-נ חיכ זי״־י/וזו
 :תש״רכדכרה

 יעכ ץ-נח,־יו
 ^*ייומידמי
 ךרטיז-כרעהי
 עכ ונדהייהה
 יקבי ,יליעפ
 הט/דיןכיזיכי

 ךילוייכםיויי
 ה־יהינ 0*כי,י
 ןמגיברצסרעזי
 דיכו ןייעל
 ד־יייכעי

 י0י1י1זייי*י;

 לל ׳ן1ע ׳ן0י>בי£*> ׳עיח ן,1#ינ ל<<0׳
 •קחי׳)יליל3 יס׳* עיל3י "ססג
 •*)>לעג י*>4> ה*3עיי י*0י ז*#"!׳
 זייי>4 '״<>11 סעעיוןסס י*/ ,ןע

 ,"׳*׳;חול• יכעי י!" ׳ט׳ •יש"׳
 ••ייעעיז־יעג % 41/ •ןימיזכיו׳עג

 -י׳ו׳סיס ״!׳׳ יקוח״חיעכס י*ע 4׳
 •ג׳יח) י>^י •יגי-׳יג %> ״ע ׳עיי

 ■"ןיזנ י0׳!עיי\י1ע.ח>1י,*כ ימס 41׳
 עיןעייכ)"׳*׳ "י־עטייכויו״וסחי

 עייוסח "י<וע• כ־^יעסי־יג יש*׳
 ללךסיס-ליהסעונס ׳זע'ןחלה

 *ל )*היעוג יס׳ועו טיל >0/13
 ;עיי יכג י/י לחל יבל ״ל*

 *״*4*נ״סע׳עיייע •ירסחלו
 •יליכ סיייכ״ל• ד!י ■כייע״ג׳חיצי 41׳

 •^יציטיי/ידנוההיל •*"סירס •יי)•)
 /ומלכחוצ׳יעג ׳.ויחיל-״גייועעקיל
 ,ו/חי^יר ההייס ןי)יק0 ייכיכייל
 לג1מ>י-״!>•>)ל׳ו ז>ו1ע.ח0יל י-ע
 דיכ ץ יי ס ו*כ הו|ע׳ יי!> ליב שיש )•י
 !)*יייל^יי*׳ !3^ סיילסמיי די11׳ יל

 1לייו.י־ימ 1וי סיוזעע/ייי טי ■י׳יל)
 <יי1| 0>"1ע הלו ליחל" ךכגפ)

 *טווייזי׳יליח וי׳חל י■ וסע}0)
 >ה 1|>י.י1י *•).׳ןירחגוה נ*ו דמכ
 ׳יו״עי סיל יע ללכיי וג)״יי1להו

 9דו^ ••ייכ 11)1 דל!*״ •ימלעזוי
 ־דדחל ט 1 לי •לס 1>י ייחל טי ח)י
 ןיי)ץייש• יעהש) ןיחיייו ן״יוי

 יח״> דלי לי ו״י ר־יעיגייו ךי .ילל
 ג (14׳• דליו ן/דיוסדלת ••{•י חייסו
 *וד,.דלי ׳די•• דידי ׳.ריכטה ייד •3

 ןיסגעו לגצציויוסידויס וי1ןן/ יע
 ט״ו81)והטיס*1י ייחכ עייטיעס

 ולו)עייה עזחייןכ ייייחו יקו ••׳יג
 ן1ו*ד*ה•• הל'ינ1 הסט י>יי)•ינכ
 ׳ליש •חסו• •הזיו ע •די יי ג ןעע)
 ךדש) עיייעלס .ילו ייל ויסחי•

 ל)ייי יגיי סיסיח ך •ייח■יכ קדל
 ׳י)וימיו לגעי סיייימו \יי!0• •ד•
 " 7״עי ט) (יווח ו ׳ע •ילוי |ליי1

 ןיס יימ• |עק!י£?)ל ■ 'י״וץ ךל•
 /ימיוליבומוללסחיכס) ׳יי

 י >ג״\ע לחיי !יללי 1ג*>"
 די ן/ןיזהימ יכיי טסייו׳
 לגל דיל *• •י !געג׳ ר*ייי
 ^•ליידע,ד דיכו* סוחדו

 ךי־יעול״חכיכעיל ועדיי
 יוגלטפי)*)י'ינוע ל״חי
 ליקי !גטיני-׳ייללוגיטיי
 עייימג יגןוי/? ןל!ך •"יעל3

 ׳כ ׳ילמ י ןמעל ׳"ע׳גש׳ו
 ןיגע)׳ג־גי ילסו רגש יש •9

 ו>*ה1י •• וג)י׳עה1-חי1לכ
 זיחלליכ ויגייכי חכהייג

 ץ׳יז דסילועיכע■ וישיסגו
 ןינל^ש• וי !לעיו וחלש•/
 יגחיקל״)שךלשישךול
 •'♦לליחו רש׳/ימי׳ח

 ללל 0י1ו ןג<לשל ע^דצ
 !חליליכל לזלימגו

 /ולי)ימי!!עי ץייע יגל חיו
 *י״״>.יעיי*כ ל״1לש,ר1ו

 י4יך*י*׳ ויי,יגמי שול,יהו
 רלג ה ל1ל יצע 11!ייה עגיל
 "ולכ) 'גיי ׳הי ךסדקלכ
 רי*1 '•׳"•*יי •דיו*)1>׳ה)י

 ׳גי1כ החילו כ ומעש ןל ׳יד
 'ילחינהידשה ןשי,יל'/וו

 ^והיהי)ויטכהו העיה
 ♦גגהו ך^־ה שילעו יי סל

 (י^>יוי 1>1לי יש׳״הו׳י״ן
 יליג׳ע)ט*\ע ןה׳גיל ישע
 גיצןהץגל וגליטביץו •ל

 ץ ״ *המיל 4מ ׳גיהעיהג)

 ׳""/.""*,ו^לכז••"""/ ־ " ^ ,
 יוגש לק)העיסכ רצ •ליו סעיסוע)י■ ןהע •רחלץל י •לי-ע^'י1״וי1 עדישכו ׳עיעי״ו

 •סל)ץקןילעיילל יסלךומועלי 0יחוו%>*ו סישילס ךעכ)כ״1הי'י>״ייכו

 -ךג-כ) הע־יצל)הליי 1גצד*רדייסעי'׳ הביל טומולסו• •לוחכ)דעסל יילו טעיג׳ל
 ןעי)ילל!הל וכולייכ/ הלט״נ.יל וכייסההלו וג״ה יילו 0ל הל ע״ה״^חהיכיז׳
 ■'•יגג גלנח,ויה וי\נ סשה •"׳גל,ךעע)ןילג עייע^לי יג יי)מ 'העושל •־ — —-•-



 ~ך\ 0'ט***9*4
 4"ג •ה *יי וי׳״י*

 ה*>ב
 ^י״^עי׳^׳י•־^
 ך״ר ס ל .לי י "♦היהו
 (^׳/רןיהי י**>/ף
 /עעי׳״״הש \ע
 ." )כ <*0**~#ס
 * <ע>׳י/יי 0* ׳4*

 4״*1*י יע״^^>|
 ״**״>׳<*) /ע:*י׳!4

 *י*י^1 ך ש 941

 ע7יסע> ן״,9#ף
 *0;+*}עךגט4
 ?יד *"*^ ןי ׳י^

 /,/י^י^זיו

 1**דיי״־י 1ה*יו ריגע'**״ ט״*מ •יייי יהמ טישעי*עיי ס\גש.י'י׳ע ©עשעיעסל
 ר^יי •"כ ־ץע ע\ יהע^ יתי״גמי שויייל סולוי^רבמ *ן** •יבה סמ *ב ץ ♦י יי**?*,

 ך\ ץה• היו ץי׳ע..סח)ל&המ ה יי 7י
 ,רידביייגיד סי י "ייד דיג זי ליג **״)ץעיי

 'נ' ה וי•'4! 'גע11 ועוניו חיי׳חייי ןת
 ץ,"י 'געיעעיו^ ׳ייהתו ו*!חיי״וי
 -יייי״׳ו גיועגו וג־י■ לש!"" 'יילת
 "וחיגתוויי הבי"! תיש-דגיג ןץ0יי
 חש״ג ועועי י*'ה 1גי1ע ס׳י־י •סיביזי
 >יז.יג י• ויב יי י״יייג 01עבעעי/יע׳.יע
 עשי נילגי״גו גיית ג״ויזט ולי״יית

 ל״ג״ע"ייגיוביעח" ן״ישיייו ,תיי
 • <יו'ת) .רגי• ט,ן׳>יוויו יל׳ן׳יי" י'

 ןיויסיחיו |ט׳יתיו׳י40מ דו״יזעיייו
 ני״ה1 "תי*י1-״*י>•׳י״חגיו •8'/יו•
 • סועשי יווו ץטושביג הביוי ׳יתיייו

 "ייגש יגית ץעייייכ |׳׳י׳י לעי ויחיו
 גיויש ליבוי" גו• 4יז^י " תוע "ת" *יי

 י זיי׳י 1 ויתרי" !תויגה יי"'כג.שיה
 ־ליל'תיבילתנע יי" שיש יעוש
 לןגחיי ■י)•ג .51 ייו׳יגייג ן״י'י1׳י
 !גישה תיןי^ייתועבייוה-יי״נ
 ו0\ו'!י1"ו רשי ץייוג •ר-י*י •י •*׳יי

 '1^15י. ! 4 ח״ייןדיו ןוי ייב• •ענש)
 לובי וי חי- ח^ו*>'ויי" ך1"'ג*ז'("י
 י•'ש ־ע> ־יזי ;ן״' !תה "יה ״ וי?

 ;׳תיגוע ת^ל>ע0עזנ^ש ■ ע עירתיש
 ןיועו ת־סי׳י יש די *ך ׳וייי״״יי)
 ה ת״זיי!" 1־)־* יהג|"וי.׳עש
 ץני• •התל ךעכ)סיב״יןי" *שייי-ית

 תיג!ןויגל תיעיה רגי'תייע׳י *יעי1 י
 ׳ויז*!יעוש יילו תשה-יעגעווועי ''•״"
 )עג שיל ב״ע'יי ץגגי ןייגיג שי׳י
 5 1 ג־יה השעת תי׳ע ייג׳יג׳ '"'*י

 עט ח *י יבב שילר-י -יש ■׳יייבי״ג1
 יייעג עלי!ע,ר ךדבע יייי•יישבו

 *'!עביגז״י ך וית׳" עע) תייח""
 י ינ׳-" גצכ'גיוגויגייוג'ת.י'ייית-׳י
 '1'שיי•') !ןגינ ךיוע וייגי'יגוייגהי

 "יעי• .יינע"׳)!ייושג רשיל"-"'■3

 ־זרביילעיי
 ו׳ינטינוגי

 יטיייוכיש׳נ
 סילועודילי
 ׳ל !יוג רייע
 סייבויינ
 תתנ יזדייגכ
 דילויש,י י•
 4לונטיהוע

 !ויטיל
 יג״גתלסשימ

 חכהישול
 •,י/ליזי תתיזי
 מ ללי יהתתו

 ל טותיגתיי
 יעו סליעל

 יטייח ייב*
 וןעשיזגויג
 תיייה ת.יתת

 ■דידו-זדדל
 ,דל זיייג
 יוה־יפהבו
 יךגיליזזמ
 \בייחלע
 םיייסשה

 ילובשנייעי
 ךלניייןילח

 ־ריסכלעו
 םיילפכוע
 לעו טיבע
 ךוויתתלעב
 ךיןייכוטו

 ,ן׳ג^ ׳ביליוי ** טייינויו
 ת־לשןדלו .*יבייב דיש
 ביחלשכ דשיליזבייב
 'עעעלישו *יי ׳ביעי ׳י "שג
 וחעיסביל׳עייי ן*גע)
 ץיתג ץ י •יעי ׳עעיביח
 עיויץט^הכץש0ילי
 ןיילו תיעינידי *י• ׳)לייי

 'סבג ,דיה ע!\ס,)ח ,וז׳ו
 .*טחזיב ך*1׳י3 ב־יקגי
 ? ייוג ךעטייבייגייוב
 1׳יי1חג ט*\עעועיבש
 ׳>ף ןיבב? השל •י• 'ע

 ? סינ / ■יו"יט ■ןימכ

 יי,ר שדללנ! • טבינשה

 -יעגי,י .יו• ךט^ו .ישעג תשו עד־יי
 >'.יג ויבג'!"ןידגב ^י״רבי טיבייגח

 זיי״־ל 0ד<ימ^*י י״יי'

 הי״״ישעי ת^ני^ ןיוצ׳וידמ

 ה^>י,5כי *י) חסע
 ];30חזן9 ^דןר) בי• יוג•״^

 <יה 0*3 ^♦ייעייעיס י^ס*
 ןן׳יז יי׳י/י*י ןיועמה

 י4״בךיה/ ויצ׳עעי ליי*4ע
 כ יעב יכ "יע ז^1ע לייב"

 0*<סב דמיי1^ין
 י>ע^ ו״ה• יכ׳>י*)1מ העש עב

 יכייייכ הה״בסגי סחחנ*)
 *ע ש• ^ יעייו^ע מש\ש

 ^בגל ןיידלו <7 •ע ורשיי

 -־יקיי1ר*עט׳ י^יעע ז""/
 *בייטבלי ביס/ ־ןמיו.*יה
 דישימ .יי1)^ בגב״יץהנ

 :ז*י,־יי1 סכ׳/ן^יבשב
 עסי״^יז \? 43) הסז• שיןי
 1׳וכךיד י ־ ושעע!♦ייו הי״כע
 —ףססכבייפ ה^יע

 >נ ♦דלכב *יחוי\*ייו ס׳עש
 ס •עי׳טי♦• י1**יןי,ו מעיע

 י־*1^ היליי •יי'ע ץ*יהג טילעגהי^׳ ילע ך><ע״יעי!מיט הבהי״ב ןעע> ע״יקעו
 •וגע ־""־יי •ייז ב־עס י^בעע0♦*^ ״י) ה1וע עעישלח*ש*ר>כ/ היוולב דדיעע

 "?"שב>.יש1ש ינ׳ייוס י.יט0ג, בוביחגייוגיבייסבי ,יהכש רגש עג

 —,י״יל'״ •יתיהי ,יגו״' הלח שיחה שחי ג״גייי וגי1ע י־ץיי^׳ 0"י •״•״׳ '•־יד



 ;גי״^ל'0,'",'י '״״ ״".״י־״״*״'״יי׳י״׳־.יי ""'נ•"׳ .ייי-״מ'' ״׳•יי.י\כ^
 1 *ייו* שיל ■*ןיי ׳,■״״!.״ילולמ ונלמימנ ןלו> ישיב 0 נ׳יעבנייבני׳ ן׳ע-ממ•)"(,

 ,ר10דח 0*11יןי/וי*׳ ן׳^
 יע-׳ךע^כנוע
 סיוזסיי ךיבי
 *י.'1" •ג בוט,י

 ךיוכחי ולב
 *ב ג ןיי ינ !יז

 גח ונ טעי ןויל
 עמ ינ ךייגח
 טיי(ז גליעמ
 גלטלעוךל
 ׳גירמיו ךי^יי

 ד ינוע ־זיל״י
 י־דכי תיכליג
 ךורוי סייחח
 וללחיי חלס
 סלועל ךינש

 חייההמחינ
 יג־״ךעושי

 .ילג ןניבייעי
 אכבוטחגגח.

 ךלביטח יי
 :.יייי?לח1\יג

 ,.יחיו ינ י ח ?יי
 לימנינעיגחי
 לשמה חנטנ

 נישלשגר
 געיגה .דיינש

 ,ישמ *י• ליי

 רימה"" ריבע
 'ו ןיחגיי י׳זמ
 המחב וינגו
 ר־שי־׳ז *יגי

 !חוינתגכ

 ׳81 י .י ויו

 י׳עו״״י) שליוכ1וןמ ונעולנייג) ״(•
 ;י״1מנ ךיסיי1ע,י\ני דע"' "נ׳ יי

 ליש׳ *1,יל <• וינ ףסל ןניזג׳ *יי
 ןיייע׳נייסי.ק^יץו :*•*למ ׳*לי׳
 *1ז*נש,ל *ויכ '/ינ ״1" /"ינ 0 ייד

 1נמ"*מנ״.י ."*לולח ינד יננמימנ
 גי 1וו*יח ינד !■טייייייי)וננליניי׳

 נ-גיל וזמכיזי ךיניינילנ ינ,יי!.יי׳
 לינ"1 יינינ״לי^י ןיי*׳ ץתוגטוי

 עולו?* ל *לי ד*•* יניי ןממ *ניו*יק 1נ *לנ׳י
 יגל חוגגי *•*י" •*ליו זיחעלי

 הניי" ונז״׳גויי !נ ׳על ו 48'ונייל"*
 ייע1״1)1 לטיקיינו•- *ל*׳ ונייגע

 נ״ל4(נ\44 ן4ט. ),),ץ><ן 1נ״״נייכל
 הזמ ך״י.(טני*מ ךזוגי ני״(ן״*,יל
 לו״שויח!׳ י יי !ט יע •*ןיזי*•!ל*י4מ

 •ח״ן*י,יי0 ממ5מ*נ* י•" ינגל
 ׳נינימ" *"ייו (נ'״לןיךינפ)ןונח

 1נינוי*״ו1נ׳ניו״ו .יויל*נ יניפנו*
 ץניזנוא ךינב> תל^נננ **ז זוי1*+נ
 'יהנ ןינגיל.ןיימ \יייי1" טינונוי

 ״״ ה׳נלה *1׳ •גיילני״ ןנטיוס
 ג*ין#ז ל*נונ חור *יחל *לי *ויו

 יל!י ךנ׳ניי ניווילכ הנ,יי*נ ועב?
 זי׳גליי״ו*!ןליסינ ני1ע לעינ*
 /גיינו ־ויל״נ ךיינפ ינל ךידע

 ט*ני*ימ •*לי־! י ינוניג*?
 .י רנכ ל ^ עויניי .ן,'* ט~זי
 סויג וני1ע ו!י*יחי 87״״ נ׳*ני

 וויגלסייכ״ננינ)ןט>* ׳לי וילמו
 ןוניי׳"׳ ונ•])!•יץומ ךלו״י^נ ךינג)
 1י*י1ג 1ל״ור״יןייו ונימל ל ־ןיבי

 גמף)י'ני ז׳קת״*ימ*״ווניגי1'
 ;וחטו1>יוטעיחייי^נ)לסייי׳ ״'*י
 .ע!* •לייקננוכ* *יי"* ץימילי
 > 1עג*• *ימ יניינ* י*י,יל *ש
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 ׳ *שי,- י7י 1>די'וי יפנ ייי׳ו י1ו.דייו
 י^יוננ דטע •ידי 1׳ ז" <׳,י ׳ינ־ויהמ

 ׳ 'ד 'י!■ה •>ינינ ״עשינ-יינייפ
 ■^״6)י• ןידס׳ ןעו0 •י>>״ל־ נע>י'יי1א ״ ••הייינ'•
 ס *• ׳ו>יי נ5 •נ יניע) ,׳יו*)ב׳ייה שיש ד *הי)סיניה וי• יה
 ?ה•*• ,דה)נ *י העיש ל!)ולי■ ""!•היששנ יה'ההזיע•

 ליי/ המיו הב •ש הה '*יהי" *י" יי""" ׳״׳ •י ^ ״יי
 * . י ••שייייזד זי.ןיהנמשנשיי1!ה'נ

 •נ •ה1♦ ןש יו) י״יומ ה׳יינייעטשילש נ י• הנשנ ני-י
 ןיש ש ןייזנ ךייש •י-׳י1״נ-נ" יה 0>'יי• ל" ■נייייס •״)

 ■ •שולנו ,'•ש ׳דיש לי) 1־!״ !י■*״•יישי •ייי״ הי*י:יינ(י
 > .,נ י ^ ^ סיי^׳דלכ סיימ׳כ־יו ״•

 /יכ)1כ יש* •* *ת ׳\*שכמ )*מ׳ ך/)יןמ *כ״רמ>

 0ו^.רו ןכי♦ (יי״>1 )*׳"י'ןצ׳ילייי♦** .י^\צ׳< ץי/יב

 ׳ '>י וע/ •• 9*0 הווכיי 0ימי*.מפ צדייעיי^יה^ )7'י״ייכי.יי>י;*״״
 ;*)111*15 דיכ* •^ץי♦ י>1צ׳ן

 .'*יד<כנרי *כי*י)^יל"׳
 *., ״ ״ ץיי״ד ץיד״ת כ1׳*ה •(יק/ייט׳ י*).י^׳כ

 י?.*^ ל׳עיייל ,ריי^״כ ק**כ*/י^ המ^׳״ש כ4>ויע^ .*יע* יית׳י^ כ^י*י,
 ־'ןי ;£**£ ״,*!{,>,;;4 >דמ^3״/,.רעממכ \כיי עיממ יממ הייטכ המדמכ י*•

 ^ ■,י . י♦^החיר עעמד•^ *ימ 1*•* ^עד'וע כיטיוק הכ^יכ ^יל היה ו'יי ^יכ1ייב ^
 \ ^ • %, 'י •י ה*יע/ ק ♦,עיצמ י מ זיו^מ לממ ויי1/,יה מ)1עכי 'כ• יימיג׳ צע ל חיעי •יייי״^

 טכ לי♦ י יימו♦ ןג ה^יר*1׳ ןע״מוצ*\ע **דכ*מ^ימע♦* ייציימס
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 !מ !•וו ןג״ינ<<יוךינג141 סנייל (•(•4י(ל ן•" ןיהיו• •י חי .ילגו ן• ,י•'י ל !זייד

 ;"עשג "!,./עינ ליוגי״ה ׳.!כ'נו1ע ה,דייס •41 יכילה גייעשג'41 |י*לה
 . _ו _-.,,י

 ,!*יייגינקו־טיפיע-ר

 1■"יז ינימ־יינ יגייעטעו

 י>1\'ו טיינייי יגחיגי-י
 וג ינ"*''דיג טיסמה

 יניגסט ינשיגפ^יי
 רידכיגיבעשעפלא־י
 ןסיהייקייטיקחהטחב
 ">י ע היגי-׳זעג יג טיג

 :ן!ה*י םילדו ויגייויייג

 וטל־ןיינגויקי*
 צויקיטיההיסיחיי
 ךינ״סיחרו ויגח ןימכ

 גייגמיי יסחגיו סיפ*'
 יגיכל־יי טעיועיק

 גיזי יג דיוני יעגליינ
 ^יכעיל ייכ ז ונליג*.י

 י(ו ןחכ׳ייי סהיכהייי
 '*-■מ-י^גי'בקעיילו

 יגגגזעיי־וייי זגייועק
 גיש יגיגיגייסזי ייה• י

 סחגזיי דפ*" וייחינ
 —ךיגעיי ויע יה ,יגי

 צהקכיניגמיכ יסהו
 השק היייגיגייטה
 זיועיויד׳פיהוהיג
 רודי רודייככ סגה

 רינעייעי׳יי״י"
 ךטעיפ >ג*י'גיהו
 ־זועייגיסיברסהי
 יש י ימיש ההק? יכ

 ט^יי הוייביה •יול
 ד־ומ סיגעה-יועג

 י"') ה!לי1ע ןלשכ ״1׳ ןידןלשה
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 ׳ •*׳ י•׳ }-י•••* י־ ן ז ן י־
 ^♦י*״יי1.ר *ית״ו ׳כ^ויכזי'׳ *'י'יי%כ

 •♦4**!*יו\יע^ *\ר9 י(י*1י*ל ן**
 ימ*!^צזכ>ן יח*

 0 !טס'• '4״' 4 • "י11 ־ !■,'•וימ ו•״ טןין״'יד ן״•
 געי^ג-גרילטנשהג י ״;״,.^״■^״■4 י;•■־
 ,יגייייכיייי^י"'יכ׳' \ננ ••ימח 'רד/־והנ* ליגי "*י
 ילשהלייכג׳ .יפי׳י') גילעיןןטנןילשליש 1 רוגב סעיישדי
 הכשל' ו*חק.יו'ל.ןה ןיעשכגישוע ןיזשכ .ה ע וטי ןייש*

 לילן*ק4י(ן|יל ולןיכלש^ ט״גוכו
 קן.יוללנ*וי״יכ־ס(כ.ה•) ןל״י

 ר?",ימי ןה״ג יי'" יי ןיהייי0 וי"
 ניוהייניי״י'" לויעל 1)ר• ןכיהו0
 *41 גיג״יש ^כזיגי1עט ןנישק ל1ל

 ןרי)וי •י ,י יי י יי ר• י״עייל י הנהגה
 (ייההייה""•גיסיי הכ ןיןי׳ייל

 י^-מיכעש גיל ג׳ה• י4 הכ |*ק*'יייי
 יגה •>ינ .יגימיי ןייסי הנלייייו הניי*
 4יוי 10 יה״1 גיג״נל להגיש יינשג

 יגי״ה הייה 0״ יכל יעי יי ייה• יי
 • הריי וי•״״׳ !1כ יי דהי ל •יייק״י

 !טטזיוןל*'ש השויסייי ׳*'״"*'
 הנמכ היעטה ש״י ןמיו יטה ינינ

 יעלו הדוה• יו הכלושלזטיש יינ״ג
 וייו/״ו "יהש עגיי ט.ד -יי• הגגייג

 ,יגירחל הגלגיעג)ינעל *יעו עס״
 ןיועע ןשיש היילג ייכשב *יי

 יע גחנ ןלס• 1ע נלג טה 1ע ס׳יג
 ע1וי !יטג יעע "גו• י גייל הימתה
 גוע ,ישש "׳.יש *גגל ה'עיגה ןי
 געשגגימיל גישגמודיבע שיש 1ע

 הי/ס ,ילגכ .יוייהי טילש יע וגיליי
 ■ץטיגייכנ הש1ש יטה הזל יליכו
 ■י ?ע *וגש גנע !ליג לעמ 44 גיה
 טה וקיילמ גמנעו גהי4ע .רגיש"
 ^ ן׳" .רנישה ןיל קגג ,טישל ק00

 י 1)ילגט.ף'י• יעה
 )ק!ל)יויי ס ייול 0 •יז
 דיישו סיל ןיח הו,ימ/
 געזכיעיייהטהיקיי
 ך>י.י ליו טשען• הניק
 ז ישגג• ןיייהי יג'
 גיש לגל ׳ג •1ש ל ן6קנ
 קי^סג״י) ץגויחיז

 .י •׳• :גייסכ לשיי
 ייעגנ!1ניע יקניב ןוויג
 וגגיגשרליייכיכלנ
 חנגי) !!•ויו סיייייל
 'גלמ קש 141 שמו

 ימו זטיקבו<ןל ןוי"
 ל" ל} .ר ךייש .יזיז

 י ח?שגי'ל לג יי 1נ׳טש
 וגייגי".יסיח •׳•י
 1נ!עומ'לוך־לחיכ
 .ייי'סיד יפל •ליכ

 קילסייטיה ורינל•
 קיר!ע דעייי1 סקדין•
 י״לנוילודסח יני1!)

 •ע <*׳•׳ 1־/׳־ ״ן י •■*׳־ —״ ! ■-- ״— ז מוץלוימ בוש ןיגל
 ישל ה'טס •י"ןיייגעל ן•"!יוי-יודזה" ןייייועל

 ושנימייוכ ןיייישי ס״גיוטזי ?■)ול ןילו סיטה
 / הה״!יג*ו״ו וטיעל) ״יליג היו•

 ׳גייקג
 ץועיו גיוישני טיי!?

 וטיול ?•כ >גייעע/ן'זי
 #׳3-•! *':1*6י ׳ךי^יו

 ןיג*!^ ןטיעיי)*יייממ^יי•
 : 1) -ויעמ רל רהעי1ל יו• ן'לחיי

 סס זי^ע. ■ יל)רןליל ןטטןגל
 ׳ו״גגמע• דילגש ןעןשיהרנ•

 •־ש־־׳ י*"׳".,ל״״.״1!,׳*לי-1׳־',1"ג,י'^׳י׳״י לי׳■" "'0י . .
 }*ע כ ג^ל״ו ייי>1• ןמ'כ דל 1^* ׳דיל* זיע^•״ ד/>י1ע/ ןיעויימ^ יג

 ע ען|זי. <*^**ל/^
 -.לה יעזג טיהל •׳גועכ טועלו סיגילג ה)ל)גגיג .ייורט•״ י ע ש י הי ויגלג

 !ע• ,• ןיל ׳טילייק סוינ סגעיןיהה הטישוה ״ יייענט!טדק טוטלו ׳יכנו

 !ש*דערדג׳"• לי• ■־!■יי׳■ הזייי״סכ ■הניהמ !יס *י• •י



 9 עי*י * יימי התיייעי״ימ״ה** •>*> <
 עיי ד*>' עיי ךעא יש/א♦ ♦*) קמ *** רש*♦■**

 />^חחכ^\• שא/י .דתי*/ ה)/ע רע!
 ^*** •* ,י ת!י ־׳♦♦*/ הי )וי הי !ייח;
 *י)*י|'1גןי#י ויימג ןד/יה יג •**>/
 י*מיי/ן .ד*אשב ש**ק ן •**ו*• ן׳ייי
 ליע ♦*!*♦י )ע שירק גי**וטשת*ה
 לי)ע*ה!0) .י|ק) ס ♦לק זליט^ו^'

 • וייל ♦יערל 'בא א*)אתייוגע ״*
 *י/יייעאשחי 469* עא^ה/ ה*י,י•
 ♦יייקיליר •ידעכ לילכ )•ן^\^עי 1*ק
 \י *'*ומד תשלשו *חל עת*ש>י
 -ך*יעץי.ל*דן*׳ילשלל י^ע•׳

 ׳ה4/1)*3שע♦•^ \*רא הל ♦ייןי♦
 ־ד־ייהט\ל ״ לעו .כ) !ע)לו\ל• ♦•
 *הל♦♦ ׳ ל*ל1ע ♦>ן\עי 0ל*ןי

 הילש יתוכל לשיי ק׳!עי ה״־ייכי•
 5נ^ תיבש/וד יגי•) מ)יע)עיייי

 3ה**חללטוך*^יי0ככ^ |בח׳י ןלע
 שייביש ח)הכית׳^יילש* יי)ז]1ע
 ^בש^יההלט 1מ>יא)> ייע• *)'

 *ץחמ׳־ץיירא ^ *לייח היי מ10י
 עיליי^עו׳תלל ךמי*י'יניש) ,*יע*

 תעכיציג לשייבתיעלי י•* דןן1>י)
 ה 1 ••• ןייכ ׳בי/י *>י • א 1* צאיג>י)
 ׳ה)ה1צי^עושילח טי *׳יעי• *יי

 .,:ה)♦ג >וגוג ללע 'ע י ךעישיה ״)

 ׳ליילקבי״כ טיגני• ךילה הגיי ש יה"
 כ ♦יטבו סיייכ ש ע •ה יי ♦ייה ן ♦ינ

 >9ח)פ ,טמדלטמ"" •יי'"*"')"1 ♦•עגי" ןיי ^"5"׳
 -1 -*•/* *יי׳י ט*ה •תב עטג סיע/**/י ׳ תל ••

 -.מי -*ור* •ייול זל ^ ),יי״י3 ^ ׳״״*
 ל ה)ש בכ)ב ךגסיי ת ישע)ומייי *

 *)הג)ד\>♦*); 7*י)ע4ב יי)ש ^על)

 יז• •י ן>'ל1י'׳ ןעש)1!)יי *•י׳ )♦י
 " .ימזיי'|ו>נ ך<(י1ןל י1(ן(/4)0ע1דסיי

 ס "סוג״ייי יי'"• יי'" -,ן," ,",ע, .ד•4)1 .דגעיג- ייכ
 "״״ ״',?י,?״*ו** ״,״> 0ל״על.י<1״ח"*יעוש "ש/

 י ,'"־י "•"י' צו*),*־■.9״• 9)1 יומ ך,*•
 ׳"כ ""י• יטו• ונךת ןורג■ ןייוי
 ןכ •ייע <■9 וח1!3 ו״עניי " מ•*)
 ךנ ,ח ו/נ" *•")(ע יע• •• י•9 ט

 •ךייוייוש/וכןע 91 •9 דיל!׳ •>י!_•
 י ׳י •" הלעל !יוו• וןיינ* ןעיו)ץעי י•

 11'*י*״9נ,י9!1/:ל יכ י 9עקי!על )91 ונו״/ו11• ן)*דול)9 *׳.י" ו,#9)יוויויוי *ךיךוק

 *ישיגני ונ)וייייי ךעעעל 11!1נוע־נרי י<9 יוודכ• ךדע 111 ׳ש׳יי ו9טכ י •ירג "־י יי .

 *•)ינעחע": *ויויל)9מ'1יייכיניליכ ןל!ע ןיי"׳ כ!!דע ע •כ יי!ע י'*"*•4' ייי*'"1 ׳גיי

 עכיעייכו•"*לעזיי4נ ייעיול*! ייע• מט9^עכיטיע ץ1לן/11"1כו ז*)'*•*)"' "'*"י
 ׳.י9י9) יול 99 י9י וע!9 'י*ןר!נ )טיק)יעכ ן ינינ ולי*י*נ )"יסכ *וי) (יי!ע׳ '״י0 ״'•

 ♦**ט .יטו ןניגלל״ינ
 ♦ייגוגהונויכדנכזט
 ׳1מ ינוניד 7• ועפ ׳דג
 ד־יכלוענז ,ייקייגי
 ,עפדנ־יכ• •9 ךילגו•

 )גוע ינקיר דונוישפ

 ׳כטזיעיועוה״גוטנו•
 קסכויייוניק.'.^.^•
 סייבוניעע״גטגקק

 ינונח•• ךליוני/עיק
 1וסינ "ול 1נ*וקזיךין
 "טונעניו .יוכ ידי לגו•

 דיינכ•• סדןיזגנ ינ
 לנו •ןיפלנפניווקגו

 ׳י״נוענייכלולקיכיק
 גיוכנינ יי וינייפמ
 *טוווסיעועיפלנקל

 63 ,ילכגנ סיכ־טחו
 גניננכיילצ ינלועפנ
 ו׳עני לגוי ינ־בינניכי

 הוניק (ינוג ינחנוכפ
 ינ/9טחונו1עיועימו

 0כ<"כליכ ינככ ■ ךל

 צ־סיועעוניננויקכ
 פכי־טליסז קקינ•

 ינויעו וגינטגליפייכ
 ע.ד דוינו* •יסוילננ

 "ךענ טינעי הונינמ

 יגנהינלכ ינר •כ זיינל
 טיחיה טננל״ילטל
 לכנ לנלל״ע ל• הסיה

 להיי טיינוע ןליככנ

 ישכעידי״עי״עיי״י)!
 עמ!כוי)עןענ14נ יטי•
 הכימ פ*וןם.ד טנננ
 !גוילשע .ינעיו <יעעי>

 •*♦מו חכיהיכ •געע
 "(די]לד)ה ך הטעי יי י
 •^<4*19 9ע 9 0וטט 9)

 'עיעעט״הלסיןע
 ויילל/מ ןפש לטכ יעי
 ע׳ייינ׳חמט׳ליעלנטו

 .־־היל ••ךלש
 הוועע ,ייניע *י)טעו•)

 י*ייני*י\וי ט יניי י י.9ל •9
 י9י)1מ)יעך.1זיל 1)1 ןלק.

 ־יי• יי• ס״לננ-' ■33)3.133
 י*)9.יכנו1ו עכיני *ינ י יי י

 עיהייזיעצ)))ק קמליגנ
 4ייש" !עול עעיוישע•
 !'ןייזי •"• ייכ עענע .יי •כ

 • עימיכ ש9ן ע4ע.ןללזי
 יכ״כי/ סעול *קמ וי
 *יכמ דעמנ ♦ילעילמו
 !גמל ך*ןע ינינפ יל)
 ךלע ישיי^ע "הפוח
 ס״עי^נל טעיטיה)

 ־ךפלוינ^ן>למו
 עשיס״ויי)טיעליפ
 ״9• ןי״מיכיל יניש •נ״ןי



 ""ייע/דז• !וי ןושיע ויד" יש" י״־יגע ליער•'"')♦־! "־יכו ־"*־' ־יומ י׳י־ייערישייש
 •ץעוגנ ־גיותק גייד "ןילת יטריעו רע• ומעישיי־יחיי •ע־ל שמ "ללי ייימ׳ש ,**י"

 ן\,־פיו וסה• "•ן״ש וש!•־■׳ ))'זי״״עג ייייד <'תגת ךו־י"־/
 זל־',עןי•)־ ןיגל ׳•דמש ר"" ע •מ•*■ וו*״*ו ימ"•!רע •רע

 ׳זיעיוע׳כעיןי• ייליוכיייני ייכלוגשי דו־*צי עיש קי•"
 •עיידעז׳רע יי יממש ־עשיעייייו־א)ג "ינוע ימד *ייעי 'יי
 ,ודוייני•־ ש׳עי *־•.יויז• •יי• י ט'ייייי לונ ־יי עזיו יישא •עיי י•׳"
 ידגגעיג"י•'" ועמלד׳יייימי ג׳שעיי״ו ע־׳עיי"• ע!יטיי4ע

 •וית״׳עעיכיי !ייע• ישי• !•עמטייו ויזיימו י!״0*ד ידשלימיל
 סייי• ש*לי "ל"סיעייז■ •• 1>על עטנ״עי/יייע״ יי'״ •ימ
 ■ימיט סאי־י *ישי׳יעי "עגשא׳ יי־ע"־ש" •"׳שעלה'•'*

 י״של'ע ע יעסי״ש״היי״יייוי^• ׳ע ץי״יי •"עליי^עילעדל
 ■ יעי שיש'ע־ייזי ״״־ע ריע !ל׳טייי ׳;״* *ש־ י״יי יי'*

 ן״יי״״ייח|עיטזועיגע״י*ש יי"ךי3 'י",'"ינ '״*•'•י־88״^
 י' ^1וך*'״ערעישיה1'״■•'•**״ ־י׳״י״׳״י' ״•״,יי יי ״

 יידידי־ייי•יי ע"••" "*עגעי״״ש)"•"•ל""•־•■•גישי"'
 ץיליעימ טועימ ־••ח עי״עעעלי '־ ''*,,׳י יני'יי״י' ייי*״״ י
 ךעיגיינ •יי ע'יעל עייי״לע יולימ •עיייי" ׳ע״י יטי ימל'

 ;לא,.יך.)ויי'מע עי״ה ךטע .תיעשה יע *ייייי-מייי""
 ׳ךמייי״יגליה ו8ע ןיאהעייישל" *"ייג־ס־הד ץ׳עי"
 עירמ •ללי׳ידל •יג־אעיעה י •לייעיה־יי י• ש"' *•עי'8■׳

 •ה״״־יי־״לו ״8־ ךידי• לעייל .י׳ידש *עיייי/יייקי8׳
 סיר״יי• ידש ךשי!• לגידעי"'ייייט ־ץולרגג "׳עייינ •י׳״-י־״לי״יזלנ יי""׳ /"ייג׳ע׳,י־•י• רי"*־,עי
 10 יי ל ךייהח ישנ סי״יי׳ר •ישי ל־תת ךיי־ע׳עי'־־ יעינ ',"'/י

 ,רגיח ע־־ד יכיח ץייוש*ישיייש*ג0 ג י *וג ג •י י ירגש :\יי*
 יעגמ "עטל ילי״ת ".ידרע '־•עיי־•־••' *'!■!"ישי ׳געיעשי

 לעו ךיעד• "ל ישמ ־ךתליי־ץי״ח ן>גש ךת *יעי• י"1• "יי
 ידיי'גי•)נ,רעיעי" ילכ" ע ־ ׳ייי ת ייל יזיישנ יש" עיהיייד

 - סידיןיירה״גיעיש״יעיעע■ יגייי ינ׳חלויו״שת ימעמ")
 ןדש יימ •יעילעי טדיס׳ •,וי" 'עייזע ייייי ׳עילי יי ךיייי"

 ׳ !־.עת יידע• האל ־ךייש ט>״ל •ע־עי״טח 'ע ישע ׳ טיוידיי
 ,עשתךירכעשיעי״יוג טטוע'י*ימעע>י'״ש!י•8'"'*-8 •י*׳*
 תי׳דיעייד" מ יתידי ןעיי״ליוו־ י •ג א עיייעיי ךעעל "גת
 י *יו1תי" ישיי *תעי׳י *יי" לי• ־!רעיש יעוגנשל גשתי

 יג־ע יייי י״ל סייעל ןל הרע ־שישי" ל״עי^ך״-ע ס"•8"'
 "של״ויעשיייעיתי״ש שיתעזדילרו״ך" :•••.י• ־קייי/ץי
 ־לש״יגןיעמו "־־•"לי ״•׳״ (•וכי#8 * י־יייי הי•""'8 "׳*׳

 יוט׳יויד .ייייגט י"'׳־ יירעיד'8 יישיי,י יילכית יייששיי ,
 העתיש ״״>••<.־>•/"־'״ ד"'"'' הייקד דש"•׳* היי״״ל "•יישי יע יי
 ודיגי "לעוג ייניעידז יימ ץ"••"־׳ ליג•"׳;־׳ )'־••׳יע "'8ל" •"ץ■ ־

 1 והיי־וילי וע> 1נ־ילע |״י> 'י״״י יש י '־ י״־י ה־״שיי׳ת• )ייי
 ץ!•־• רתייו ית" יכס •י 1יי.ד יירת״ג •י עי־ייייג )•ק*ע״י לי״־יי״״י יי ״׳

 •ימויייא״י ויייוש־י ןיתי־י• ־י.יא ורמעי• יסו •""י8 י'*־"8 ,*•8" ול?'׳ 1 י
 יע־י'ש זיו!4ע • שטילע ־•־יט *•׳ת)״)■ייועי ״־*^••־1 !4,ייש )״ '*־י

 ינידע ךניי" ך3יע-י
 רס ינייע־•• ךמע •נ
 ליט•־" ע>• •ךע״יל
 ע■ ןי ועי ו־־ייכסייי׳י

 איניטנ רנדיוניזישי
 ךיעימיכיעי׳ייג."

 ־ךמימעעו יכשנ
 עייי־ען יייע רני יינ
 ךנייבחו ןניע•־ ק י
 'יעריעש ךהי־עי

 םהניייגיהטשדנ
 י־עס־יעי״יי יש־ י
 !0♦ 8?)״ו סעייי־-גמ

 ׳־ךדעיל יטעיכי
 ־רהמ יגדיימ־יל״י
 ךילצ״י וגייציזיי

 ,םל גדיי ונדייי־יל
 שגע״י־יגי־עמל
 דמיי^עפדכעי־יי
 יעייש יכיע״שע
 ןיחו ינ•עי״^יש

 שקייייימזז סיג
 -ןקבו־ךעריכש

 סייייגכ סיימע״ו
 ס י "יעש *ייי־״״י
 כ־יגשי״נה־יש
 יי וניידע• יי ישי

 !ד״תיי



 " .־ן־•

 4ילטט0׳^ולןרין 9
 ה ונטשפו םדנשלל ו #

 3>•ץגמי-רו םינויו ץי^לו >*י
 4/09וו<י/ישד םדש ךוינעי ^
 .רייוי׳משד ו*׳י/ויליי*.זדןץ ^
 ינפו וויני• ך־די/זי ןל*• •33 ׳,י
 ךעשי ןיכי *יש /יד ןמכ
 י—יהןלעוי־הי ןניד ךרעיי ן

 נ.׳'דיכינ״י*• ול ןתיי פ'לגי *,
 ־ך-י/יה דעיילו ול םהינ/ד>
 ־ךיימפ ץליי/*יךישיל '•*
 •גהינ/טל םי,י*י ץ׳נ ישלו• 5 י#

 ירשע/וי) רישי)וינ*־/זיינ , *
 1יעה 0♦ טש/י ינרג ךנינט ' •1
 יהיינ״ר-רנינוו םיה״ר-דוגינ ; ץ

 מ יברג סיייו ם ייש ,ימינ *;
 ייוזו .יוניכ לע יינ.ן ףיגמ• "י"
 *•ימ פליע.ייענ.ן מי*־.ד יע י£
 יריזלי *םיי שני*יל ץירת *י
 ןגרנו ךב ה*• ו י***!• דיינ ל״<
 ייעו גבהג •יע ןינו ךני.ו£ ן) *י
 >י ךשיו׳ר ךנךר •קפימ? :יע
 -לידיש^ירדש ויייג״י
 יי/ו/הלע •ק/יטי-ירהשעו !ד
 -דיל ךי״דנ/זיל ענשנ רש/י* -|ל|
 פ־ידעלי לגיג היה* ןוי? ־ ץ• 11
 היןיעדימעונ,דיהי*?ל ,■*

 לגךטפ״יי0הו ך*שהפנו *י
 'יעיה םייעל ליודינ לנו *ליי •יי
 ןג 0 טישי /ייל -יעי* יש/י• יל
 דמנ.ךי**נש לכנ פנ.ינ1 ^

 לשנ זוי/די ריינ ייענ ל/ילי
" 

 ׳>

 *•ינ ינ•!•! .יויר׳יעיניו 'נ.י ן*יח1 •יני"'ע ידע
 ולח* 1>חיע ח)ועי1ק<יחח ״*ןג ועאיוועל ״'*י
 •י/ייינ'נכ יגי'י1וי •י/וג עי,יי׳י סט• חיוע •־יחי״׳י
 ידיייוסנןני• *יח !יייולנרל •ייידחילח סחיע
 ,/"•נחעייחחעו סי״׳זע ,ר (י י /יוייי* ■*י יל ׳נ ייי׳-ב

 ו41י "ול קג!ענ *׳(י*טי 'יעייענ נלויח/ייניסייי׳
 ,י יי ׳י ילד׳ ייו ויויי ס׳ייק׳חל׳ הג׳להיי ,"יי יייהי

 ;*•חו£)ח״נני\נו.ניזיחי *•ענינ נ/נו!

 טיחה •נ'יו ןיח •עעיז נ ׳ו/ינייו׳ די •ייעיינ ינ ׳ינו• 'יל"
 ׳/ייייח ומי*•!*•זיזינ״חדי/יי״ננ• •• *•גיינח קו!׳>•
 טיי!׳וי,י ׳עיייעח •מינניינ •ומוי *ח יטעו *■••ידיל חיס
 _*חנ יש״\יו סייייד הי\ח ישו• ינו ץיחנ> היחט׳נ
 ייעו/יח( זיל/וול׳רו ווויון/ון ני£ןחו ה\*ןן/י (יקו •יו

 ׳יניירק'ןז ץיחקוניחילקיק׳נ דוחנו•"•(,וו
 יטג.־" וילועה) יעחר\ז,נו ייו!*קק>חנ/ חייל׳חחנו

 שנ1*י יקנ ולשי׳י ינניג .י נייטונ/ ס״ייה ו יקנ'•י
 ינק/יוטטוטוי י ׳קללו יק יע ןי*\גנו יקנ ויל• ל וייח •נ
 ל טיב נ׳ניינח נטוינ״ייכג*/י •ןיח !)״•!• " חונ
 (יי• ןדווין ןי-י ןדי! ,!ק *שחו \ג דישחי \ג ה״/יחי

 •יי'*• ןיו• ו נ־ח1!נ יי).ןיכן ןיןמ" י לד י/יל ייו,*" חיו

 ■׳ ׳שנו)ינולול׳(י(ן *•חטק !יונק ןינקו *ןעינד
 1יז!ו/יו ידוקו ןיויוליד יקנ '/!יניחו 8יחויח •חק^נ

 זיז*/)ץחוננ־נ ץחו ץנ ץוי ו,,י׳ו>יק/יו לוז ודקי 1
 ''׳'"/וטיו! יג 11/ ןיותקו חקינ ינ ]ע סחחח חונ •נ

 י*גד״ו וקית• יקי ׳ינ יסחי וחונ ורנו חוח חג חזיטאחו
 , *יחווד)נ׳יהחו *•י״״;) !ןיוןחחנו 11/ /ידיג/לי

 "ו1,י ׳חט׳ סיין״י 1*1• טשי״ייו *18חח ׳נ יי ו*י#!לן
 ••ץוח •ק/וחח יקני נ ;ע "*נ ינחו חייח׳ח 1/ח ןי*)

 -"יי/ט״חגנ 1מ1" *נ׳*' טגיחעיחח יויויץח)יניח "י
 יחנ* נ ןיאת חונ •'••ק ךכני 'יי/ינטי י נ י1 ,י לוני ׳ ׳

 ש !ג ןינ!,■טל׳ ז יע/ |י״/״1נ ח ץייינ לחי יעחח
 -"ינךנ׳ ןקח ,-!ןנ ׳ ט ניעו|חח ׳ייילד יקק

 ץחגיחח׳יח טיעויח ז• :(|יח1יייח1!וניל1!ו ץע*ח
 ,שונינ׳חזי ךנ עוי#דה!* *נירח׳/ץיחח *קנ

 ן י יי ן !קוי 1 *ותד ח ח •• ;,יו* ונניי• ׳ענ יח• !)•קיק•!
 ש׳• ידי• •נ •נוויו •יח וטנ /יחיח י*ויניי סיני•
 .ד/ח ־*•חטע *•נונ!׳ח ע^/ •חחושי• ן*'" וויח
 •יילינרניג •ני4׳*ו עת׳/ייא יי 1ח *"ז*העג*׳נ

 ,י1ו/ת*יע יע• ע י ־יו• " 11* !לינעל ץ



 .הייניכ נו*כ ןהיככ הממי ויכ
 וגייור״־ויהישילו ךהינמ יי^*
 'יינסהרנ דיכיכזיניה• ךנימי "

 ךקרכו ךידי יילש ס לככי
 עייג דיליהי " ישהי ויייהיג
 ויגייהיתהי דל *י זזתמ• ׳ךל
 ג־יניל שימשה .יהי גיעלי
 ך־ינלו טיעכ דנייהי יסיכ

 ,ייילזמךייי ;ישעמלכהה•
 ,וול״רזייילל״יהי) גיבי 0'"
 אילדנו סיני סיי״וכ נילשיכי

 'יעיגיכ העיזישזי1 ילשיג■ יי
 ,יתידינו םימשל ויל רשיק
 דימ־ימיןי׳ימיו יס;יסע
 לנגישהמויכל״י״ישהי
 "דניץייהי יגיהכהיל העכשג

 רייש/יי ־שגיי *1י"
 ^<נ *ינ.עשיג םע רויככ •מ
 ־זנייהי״וכי׳י ישהיי רייע

 ד׳״ימיו ול דיכייהי ישייניו
 שויגיהיליךידהייסינימכלע

 דיו ךיעמ הי• ה זיייהדי לכל
 זע יגל הלילו סמיי וכ ני״זייי
 יכיהנה לככ/יישעל ייטש-י
 ךיניד/הי תילניני יהי •כ ינ
 ךי״תיוגי היל ל ליכשני יהיו
 להיו גייע-י לה• ^מה*י קיל
 לכי ךילהי *י רייע *כ נייו*י
 -*,עישיג י ומי ך'י־־י ,ישהי
 ז>יל םימלוע "רעישה ייכ
 ימלע יע 'יילכ• הלו ישכ•

 _1 ■ !ע*• •!יוייי .יהו׳יי ׳•/״״י •יליכ 'י *׳'

 ןג-״י*:כ;.דכ

 ":ג "־•יי.׳ ;1;גדצ
 ז<עי ה<ע 'ל •)"יי•עייעי;;•;"• י״זיי יי די

 ג־"^ ז״־־-י^״י י״לי:""!^
 דייסןע יוייוי ."1ע*יי •ייגלייע1 ")1י*

 •ליזעיי ליעי ליימ• ימייוי״יי יס״י •יימ ,יי <•, •.
 ע^יגלסלס ע*1"׳ •יייהיל״י)ר1*" יי"'

 דיכי״־^י'״י'-י'״י׳'?״״י^זי״%^י
 *ייוע׳י״ילומי ל׳ייד׳י*׳"" ,ט,",)״;.יג•
 עי״סידיילל ׳*יעי״יייץוייי־מןןימ , י,^,!

 חדי^£ל י*יי יייי••" ׳״״
 .. יי ״1,ייוגעלי!ג.׳ ,*׳י״•״'

 .ג*|-,*י<עילייי׳ייי "י" ,**,״ .של*)* ״״> *״־׳*׳ '"׳־ '־"׳ ,י״״

 •לי׳^״״י״יי^"'״!־ י״,״,||ע ,׳״/י ןעומ •גיי יל״

 ״,)״.״•״ י־יי׳נ׳ ייל יי״׳״ל;״״׳-'*'״״'״״״\,

 •לי ליל״ע״לייל״י וי-״׳ל"•*׳ '״״״׳ *׳׳״
 י1מ ""•׳יי יזבי״יץ״לייייליל 1'0כ י*י ׳ י " ,״״

 """*י ייי״י מ׳ מי4 ל״ ״" ־" ״',״י ב׳
 ״״ ,עזמ••״,יי ג״יי״•״״? ״׳"״,'

 יל"" יש*׳• "'י-י-ייי״י ־״״'׳ ״?£
 5*יד•-.יי)״.זייייי״יב ז*״,״*1' ,״׳יי ״,״״
 ינגמו ןיימ די• לגע■ עי׳י ילי " " •,הייי-״״ל ״־״
 ־י," 4*״* לעי ןי• ירע״״יי-יי•" ""'י״ייי" "

 • ■סייו 1 ״ימל י ־י יעמ)לעי ח מ׳ רנייי ״׳ ילעל׳' '
 עייזזכ'>י״/יי1נ עיחכי״ג ־מ*/ייוי ל>יה כיייי י״ףי^ 1 ״

 ן,ר*יל יכה 1מיי'י י?*1כי* י׳י'^ וי**■* י>י *י " י



 .עטשיליגמיסמלגחדדע
 סניהמיגדסשמחי ,,

 אלמהלסגעעחשעושמ• ^
 ילויעל 'לעושס־״ילן •ז■

 ',ןמהישיכיזלכטס״יועדיי ,"
 ושיביניהלו גגיההה י• לחיו ■>־•■■־

 ןימשי ""יימו סלו^ל־טע ״*
 גליע •החלש הנינ ןויני >/*גו ״׳'

 .י״נמהו ויגי י הנז םשהיי לגי '*
 םילשכו ימימה ■י׳יוכשג ־כ *,

 יייגימי״יייעג״ווזו סייוזה ןולממ '-!■
 ישמ ימע לכו .־טי סכינפל ׳י
 עיעושי/הלטה ומי׳ילי *ן
 יזע יג י הפמי מילי חזממי *׳'
 ׳.־ןעישיל יל יהיו היגוייכי) £
 /י ץ יששג פייכ4עיכמ*\עו *י

 .וילמיו העישימ ♦ג י •ע ליכ ">*
 יגזיק *•לודומ מיו,דה סויג "
 4לע סי לשכ יעידוה ולשכ ד*
 גגשכ *ר יייגזמ וטיולילע *

 ־ליימע •ג •יל וילי ריגש .-
 4דכב גמיימעדיל זזשע *•<

 עגשי יניי *רהגי ׳ץימיזי י 7'
 שייוי ךכיקנ ל יע ט ןויני י
 מייהה סויג סמילמיי ישי
 ילד וניי,י הי וגיהמי רגה י

 יגמישט ה״יכשגי חל*.ע * ן
 ׳סילש סיממשכינמייול
 י&מ• בייקלו ןייחיל סילש
 דישנל חידי ויממיעיי זי ;

 'יל\צה שמיד מישלע״ימי ;

 חיינ גיו״>וו<נ *ה>> גוה׳רע ג-ליו ס־ייח ה •ייו ח ויהי
 ג״כסילנ י׳לחגייג 11*11׳ געג)ע 0״ *י1׳1>/ *•לי*)

 441* ןק*} 9יג0 וייש^יי} *>י*יי4* *י"?•*

 דיונ׳*יו״דג .ועי" וחניח ׳יי ג י" יי""׳'*יי'"׳
 שיל׳ "׳ןינ !יי גיייןע •9:!**•>> יווול ןיי״׳ ■ד״"יד

 סעכו סמ׳יויוי^וז""׳ *4) 1 ש /סיג•׳ "י יי"
 זיז. (ג\*ני'כע*חענש׳"׳^׳*נ!/יח״וי*י'ג׳י

 גיומהי׳ו*} 1)41* ןידויי ויו,ו• 1'ני>1נ.חוו>יג .יי11)
 הליעה 1>גייו 1ני1׳.ע>כ>ול.ינ"<ונו ה(ג של .ינינל י""׳

 • הניגל .דוישי* ני׳1מ״יי*י״׳נ.ר ״׳ט׳?/ הנייזיתו
 <4 דוניףמי .רנ״יוי הניייי! .יהטי הייכש׳ .ילגנ

 לחיימו הנינ׳י ׳ ההישנ׳ .ילינו• והסיזנ הנ*ילי •ץיי
 :ישי•הל •'י :הניטה 1ון •י המיני^

 *הנהנליניייייו ונ* ליה גו*לן לשה •י ׳י״ננ .ייל.׳•
 ןוחישיג יכל1נ עשי ׳••1*1 ןטניחי נ ונו ׳ליו חי״יח

 •הג •שטנ *•*•דנ• 4!•הנוי■ 1*0•** *יי גשוחיצי דיי
 ׳־!׳נ•׳*געייקג״יח גת) יניכ ז• )*•/(ושגייו •}!*נשעי

 **•ויז^ו*ו• נו1וו>*י2>ויןיניג*• חיש• ןיי* •ג ■יי"
 שמנו ׳יה,ל יונ׳ ו&נ עיגשח •ג •י" הכי "׳י "יינע׳

 ע^״י׳ג״ניידס" ן "׳י טשו• נ׳" ל•/* הגע׳י
 גייגיו ׳ ינייע |״]״ש1ווע י ,<י *ייי"יייי׳י יי.,
 ש.יו ונוג די "י ׳,ינ"*׳ י יש )"יי '*"1י *יי ,,י0

 ^י*י1נ*יז*יח/ךשח!* ני>1*י>• *שישי' *חעיהויייי׳י
 שיח ינגו ימי>*!גני ילגל י•)ויו׳ (ו׳וי■ •הני׳יג"•׳

 ניונייש <׳זדל/-״ש׳ש.ח1י)י יגש ׳ג
 3*19*>ל ענשי■ */ינ׳יכנשי** *ע״ג ןיי** *׳*"יי
 נ ז• ל.יה>׳>" ׳.",*׳ ישש ״׳ כ׳*)'׳ 0״״י1 ־,־^־״
 גיימיו יידי ׳ייש■ *שישי• גהמה״יייד *•יי וייד
 ׳גיחיננ• יעי״י10ני ״*"ל* יי״ ׳יששיי׳י"" ״'*י'׳

 *י1ייייוי מ,נל*1יי*(1״י יש*'׳ חיומי׳וני "זנ׳יו
 ל,יש*י ויל חחה י שטל *יימ הגחיייישישנייוויוג

 *לדהו הזנ׳* חיי ידש" ־יחי**׳ י הסיידה ׳!״׳יילו*׳
 ן^״שוח הגיג *שמנמיחי/שי ׳יי'*ייש י1נ׳״יי)ן

 91*!סנ*•׳/ ׳עימוי טל׳ינל 1גו יינ״׳ג 1נ׳1*יו ושי•
 וי הוילו .יוגג •הי *ייינ•׳• •יישיהעיד" *יי'יניכ י



 'קעיס-י י ומלח ימי״׳י 'יי" '"י*׳י* מיטשיג"
 *יליט!?) סייינ .רי,רמ י וג־דעדלגו^צ יג"׳*)

 דיו סיצעייר ג/ינצצסיגיתי^ייבייתיגג ׳ןייגל
 יייגוע גצוגצ ?עי <* * ע• יל ,י •ג/י >שגי •?•>־>"5(
 1צ/י|מג/ויללי1//ילו !עגכקרלכ •• '4ת' עיג״יול

 ך)״יש'*,ייל ן חקיי ה^ע ךילמג) ח• •׳ןיי*' *י געל
 ׳ךיייייידניקל יי יבג ךמיושלךל״עוופ ־ץ׳טייג
 רעצשדוש• :ן!צי1"שי י•)!* ךימח •י די טיק• יצליג

 !ג^יגייצעגירשח טיש* יזעש ינציצ• שיי•
 !עול דיד ייע :עידוי ?גייגי יעו !רעי וללשי

 ןיצעעש הג*ו!/י./ןמצ :יגג הגיי/יו/ישש הגעצ/י
 תייצ ךעיוליש *ייו ךצוש)./יוז.ל ג)ל> שצי היצ
 'לולצ'יצקל'גיק שי ןי/י'גח* )בצל יל? . ןייצ'
 ןלציסיישצ םילוזו יטב ך!מיי1יע'ג •יניע'בסיו

 בשיח ייתן/ישו? גולויב ןויצ♦ ע?'סילודעג ויהיו
 השץיבושעסיסיי)תושגישב1יי)ג>ש* סל)הצ/י
 סצצ״ג/ סיציוט ?'"ילשלו ?צ'לילפיש?יקש1ו
 שיויעיהל ס/ירצוצ ס/י •/ג (ייח ןליגב) '"יש
 ,ישע •0/י<בלד+> ס/יידן יגהי^ל <ץצב לג ילג ויב

 ךילחצילעג ;ןעוצי ,יידש סייציל ץילב '•'*
 ךמשרבעג ךילילח ךיילמי וי •גצי ה ך• לע י נ

 :ןי,ילו חשל דיב ןייע ץוציג/יי/וצ ןילחדו
 ץיודנקלשי ובלי)וסייג 1דל•גנ!של •בל ישויק
 י :ןלטקןגייי״ל)ייל 'ינמשל עיבג •דצ יג)י

 0*.יונ4שהןןצ ?ליש י0ידעי דכ היהי ךלל ןייול)
 • שביל סילבלשג •0י.יזי דצ שייב)סיהיוצ)ח• .דל

 יגןוצל יסי ■ןלוע ה)דץי ;ןל׳כ ׳ילור'ג
 .יוויל יבשויל 0>י'צבי י*־שג/*ילשב לי,י" ןי

 :יכ לג ךלס ח לג י1ני •0)1צי) !?!'ך) !״♦•יל '1*4 ימ'*ילגל 0^'עיייגיי
 ׳.דסחלו ישללוגי) יי•) ?יחויפייי/יויהגיין•גצלי' גץץי1*ש .ינייייל*יני

 ימ*ןכ דוי דל "יועילדעה
 ףל סולוע י־ועי ןב ליגעו
 ךיייע •ב ךריעל םולדע

 סג״ריו דיי 6לגןייו ך*ןי/י•
 בביייגצדיו *יי־1ן.ד •וע/ייינ
 ץויבו סולש ת״־י/די *חל ?יב
 ןכי "בעל דוע ?י סולדע

 סולשג י יבע .לעיי ריכי *י
 *ישביי״לדייעמה רידע

 ויג־ייכ רליתדי <י זיייי לכ
 לשעקלנביי״ר יכ ך׳וכעיעזי
 ץישעל ךלכיוגי ך •ידע/י*
 *3 יעיכייב הייווג ןמ׳ןכ

 *,"יז 'לעישכ ךינב ךעויכ
 *כ זובת ךגחלדשל ביבכ
 4ו ייק\'+י יכ,ו ךיוכידכ

 לבסילשוייכוזגכ זי/\ייו
 ל סיבב התחדו ךייח ייגי
 !1!שי לכי םילש ךיבנל

 ועש*
 דהלתבסיעי :יג •ילו ■גלוש 0>יויעיח4וי.רין/תו ןיגלל יצלליו׳-יגיוענ ׳/יעועז
 ןיגלכה"־ ריבל׳וגציב"ייכיייו •11׳יילס :יגשכוסיש/ייחלש)ללי ■0\נו •גייל

 "יוייטגצי יש גבי .׳*גישי)דחישללהי תיש •ץנןעי ךעיי׳כ ?יוליע :>בויו •ייע)
 יי יש היחי ןימבש ׳סיש/ליו• •'\עלג!וינ 1 •בציצו ליח ■ייייגי ״*> ישו• י ה1)?

 ה> יונש ןן/וצב ילל 1 •*הוולי יוהל •יגש !ללי? י !ועווש י/על״מגלןעל) ויכו))
 ישי)4ל שיל לג/* •.יבישקה ילק/ •ג/שי !ישג .ייביקג יג ילג לגלג ימ'׳ה ח) 01
 ׳חישל'*י יובש ע!כגע ."ב״יגול יצ1וי/>יכיחו 0'1י>״ריגש/יל •״? ;יני/יצ/יל

 •י *יג?) ושיבלי יעש הלד י •) עינ •לצדי ?וקלי זעש 1 לזכלזו)יעי לליי יי
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 "',;יי "יו ׳•) ״■ך/ז ןוו*") ./,רע• <!׳וי|י ,';(״;4)'"יי ׳11 י 1/י י יוכיד/" ך111?/*רץ0<
 ;יז*" ן״ו)ץו ,׳ •;;!/י ייז.ר ן•;" •יזיזו ׳;יי !>; די *יידכ *יו" •";יי .";י״בוכוטק/

 ז טיטכ ןיע• יעוי) "ס*׳ יכי;ד״ו •;ע• ץ? ודיעז ;•*/•.יו יעור ך( י'.י .י י)■;•״!••\ע
 ;י" ייו!/" ךטי,ייו יעו .11;•>>(1 •!״;׳ ;!;•;״1 •״•י• •מ /•״יי י עג*ו ררימ״ עיז•״•
 ")ךלו.דכ יכ ;׳/י(10״1/ל .ן•)*״ יו;;/צ״0ןכו ן״״י^גו עוי; 1 ,'*ל) תיידו טע"

 .־,^י יפי דייש רייזי• ׳*)•זוו•• ןיטויעעווז ץעי" !•;;טגו ••11,״/ עיע׳נ י ן) ״/״!• *
 •;׳די יי^'\מ״/ייייי;י9יי׳ר״ע^>"<ייי"" ט"• 7״"׳);,ז״יע• יי״ ן/י

 ;*"11(114* ייע״1 ו״ונ1ד■ דיעעכ תיט״; יי1י•"; (;,וזיו; ••<י1>ן(ייע •ייעי/״/לעי!!/
 —•ן,י5/׳?•יו"עיייול ;)טי*י/•* (ע• 1/ ״טע; ;י תיכע׳ע׳זווס'/)ג.י*יו לידי

 //׳־'""•.ייייטוירידוי .י י י *.יכ דע)•"•דיו 3 ידו ״•ר ;יעו "יו/י• ;ייו• יי)י11ז>) די;/•;
 •*4י;וי(מ4עוז :וייודייייט״זדיוולייייט י דיטייי י1״ט)יי • "י;י (/; (יזועו ■*ל;

 סי״ג :ייוי "טעו ;ל •■""/יעו;"• (ע .1!!״ •יויעו 'י1ן•"•^*!ז /׳״ •״/;•יי;ט ;■"ע, **ן,;
 •י )011 !)ליעי)• יי)דעליוועו ׳ ידיכ(י ,י•יו• /וי״וו••״*־/ע• ו ילוי ;עו לועו• /זוי(ע

 • !•י••/•) 1*1׳; ט;ו; ■1)1'*))ויריע ז) ״;!)>> רלע ׳יידע••(; )••לית״ו/1;1לע;!!,ן׳
 •"•;יעו;ידיו*))*י ייומדו יטעו"!) ;111 *)י• ו•!•!;•ןידע• •יין••• ׳ריעיר •י״!))
 דז" דו*ע ;"יעו 11)ייד)ע/1עע)ן׳י•׳ !♦ו;;״ )/; "(ע." עזע|ון ;'עז •11))• לזכעי• יי

 'ייי4ע)•)"יד די•;י •4)דו יי׳ד •ד/יס ; 111 ״)*•• ;•;וי• *;;ועטו • ,יודעו !ןיי ןי"׳;־;יו•)
 ;ויו^יידי יו״ייג טי״ו י11ןי״יו*י וידו יוי ׳.רד'•!׳; ״׳.י ,יו׳ע• 111111)״ •;׳;•; (/ !11717

 ־יגד;1מ יידי ק ידי• י1וי ׳14 )•׳ יטוע ייטעיז *;•1! •!יי״;ןיעל;• •;י לט ״ודיי״ !״)!ע;
 ,דוי״ו יעו;ידונוו׳)(יויויייד/ •׳• 'ו,י ;ל;י>ו.יייטי;י״ט^;ו1ו,דיליי!1ו8ו,דסטםיד

 "•"!)•1'יומ'!׳ י• 11/1 ידיל•"!; ,ע•;"״) תיייזעיו1י)ו")יו ע ;״.״11/ל ד )עו •*)•" ייו*;
 ׳.יווטיזץ״יי״ע!'.י*'וויו1.ו)י,ד/י ׳'לייע• *-"'"'*י עייו״וזסיי ׳מי>114)יייע4>לד)

 י וי ׳"•ייד,)'יעי;" 1•״ ידי וךי •יווו דייווי ן)'לוז ןי״)ויו״ י ׳ןז •':111 )1)1• ״.).!י■ ;י ן!יוי
 :"י1)'׳זז4ז.^ו״ן ";;•כ );ןי •תיו״ט" !•)ןל זע •/י יוליעו ;י ו)!!) תטעו ,׳111 ^)״

 י״יט 1*1״) ׳"ע !"יע, )ר)•).) (ייד״עוי ע1נ ,יי;;" ן ע; ״/*;׳)!״״•יע•; 1/11,י
 •;תי״>•;•ילע,ןע״זין״וידת; •עו״עעיעי ;1111!)}..;יל ע;1 ,!עיר תיט• ״י״; •/׳ט •;י"
 י **יד1' ״;""עוויי;ן •.ד/ג ״;עיו, )1,1), ״< ן•-/,;; |ע •')״ .י/,' :ר/יי

 •' •• ן״/•)^׳/•וי,1ו״ת *סיל•׳.";*ל רל* ••/•יי יעו י״וי ז• 11׳ •••״׳י ןייכ וי י/••
 5ו״עו1 ׳"ו)••" (•"!"'",!'•,ר*)•) •1 !יי •?•יל• לילל •יעכ ,7.•^,״ ׳ י •׳/; ע!; ט

 ',ע)1״ד ג״יעד *;יו *ע•/ 5!"" 1״י1>יל •ןי;" ץ") ע_ע.עי" •טע!י;<1" " דכ>ט •י*׳"
 ••)ייע ,ר•;' ע״״ו •11(*עו״ט !לוז .וטעו " )•״•,ר״יזוי ?•ן.״■ !דטס׳^ע׳^ןט״)״•,ו•)
 עיי!4/•") יזעז;'״)|,רור •עזיו, •ל1ל )*.;7. ׳;;•)עזיו• •יוד!) ל ״!ל ,רעי" •(י)״/עיי ל'׳

 5!,יל/ יי סט דליו,"( ,ייע•; 7• ך-ל,■י ;•דעוטיע״יי •; *)!עי; כ־•וזי ;•יי• 1* לי• *ייע-'
 יט י• יזר .ד*"•;/ ן)ע)"• יט"; ;ייע 7• ■י•;״ ■י• ;ץייייי״!; י••!<״״ עע״״

 יסל • *.עס׳ *ל ליס" •1•יש• ד ׳־ע)*•"׳ךויייי• ר^ט)ו •"•0*14* ךיוי• 1011/ י יסט״ •יל)'
 ,עטייו ,י,ימ• ;ת•" י ה"" *"!"ייו" 7,ע)מ״? ״״,,יייל,, ־'״1ד ,ל ■ן.,;ל;14ללל

 ,י ל"*"* "ייג!מ)ץייט •״• ■0'71׳/יינע״ו ן• .על, .י^עיעעויע״■'••ץייי.ר "׳׳***,•'י.'׳י
 זד*׳.ע.י 0יי״;\1ו" ז״״עוע׳י י•" •;וויל.,7 י".,) ״,.;״י) •;״•;״יימ׳י ■י׳ייי



 ץיי '■ 'ע׳^״״י" 1 ־ויעיעיד/״זיע )►׳יע **זיזי *< *לי• •9 רד*״)*׳ז"-*) >•*.,׳ 1,.
 ץ*י׳זי9יי9 ן1*/3כ ♦,׳יי• •*"ל ׳י*י,ד *>10/ *יזע ׳׳׳9 !״״כ יי •ייל* ׳ןכיעייי״י׳-׳יי ן)

 ןי ז/ייסעל •׳*י׳י/י׳ייזי*4עי ׳♦(יע׳מ׳עזש׳ ה0• ♦•#1• •כייל י*׳# ישי"׳ ■ *"ו/ש׳# .לל יל
 ׳**ל׳39ז'י9ש*זז9 ייעיש#׳מ7י׳נ ־.יש׳וז עייזע( •>ע*ייז?׳ישייי(כ׳,לזי -יי׳.י

 '•יש ׳,י׳ .׳(ג^י/זיי♦׳^ ך^3 ן :£9 ל׳* יי •'< ןזל״י׳ייי׳ז ;י)ל י *ישו ■4*9,9 ,ר• .ד• *׳<9

 עוי*',ייע״/ומ ןיל ׳ •׳ #ש }ימי ׳ייוכיז דעל*1>׳יי*׳ *י׳ייי/ כיוע ןעי !י״׳געיי ־ק׳גיז
 .י׳׳ייי •כ^זייי/י >4 ׳ ״י*/ ל!)••,1י.ידעו 'י1א>יי;!1ייי>ז'כ׳יז>י׳.ר׳כ/ייי׳9 יי^ע ,די

 4׳**י/י שי״יז ע ל ♦•׳*>/ "ע)( ׳יל4׳> 4*11׳'ע כ׳ע 9 *4/י/,■י ׳,1* ,י1י1עיז ןכ ♦ייל
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 ,די-יעו/לדיכ ולש*ד^י'ו חי׳כלי

 ורדש• סיכ 1 סיי!!/׳• ד1ד־י׳י•
 ; 11 *ודיכ שיו•

 ׳>ד5 ׳חשש״זחכ^ז
 ליי׳ק.1ד1וו/ו ה׳יייד ייי 1כידהיל

 *ןוס יכ )/ידי וטלייייליד ןיל"

 לשליילכ״׳י י״דל סיישל/;ייייי
 ל״׳ר־ןןייי־׳-ל .ריי׳יל׳ )•לוי1ליל 'ל יל

 -רולד ויסכנ )•*•׳ל:לי-1ייכתלי״ו״י

 דה• )•דוי !יי*• דילש זיי:1הכ
 למ )*דמ וריל'ו,י'ה1עד רלייה ׳נ
 -טעי'לדד1 •לד ןיויהע !רוועיכ

 יודש ן1 היד• ד1ל*וכ ץוי*1 !יש
 לל ועיד• 1*1 יידש ליו ןי !*}'לע
 לדה׳ידכטל 1,•ייי' דיוילכ׳^ומ
 דלט**יו ןידמ חסליה •ייוק 11 ש•

 ן-לד ד)ד,ן*וד1 ־לשיי יכייש _4כוי
 .רשלז י ,רשלו דיש־רייי/י ׳רוד

 :.ריע^׳>ע •ר#יז׳< 7ין>וי ןילמל |ידמה*)י0דטד
 ~דכליש׳ )ידמ !1׳ ♦י •יולו• יללח
 !רישיל ומלה •עדי ןימיה י*!ו•

 הוילהל יסיי•'סל״יל "י-)|ישל
 די!! ■>!.מ .יכנ 1׳ד!י ליכטיסיעי•



 ?•שנ (יסע ויו הש )גמ ימיל !}•דג
 זל׳סיששמ <ר,י.מנ ן •►ימ 11;14ייומ

 ־ימי •ש.!/) ),-*מ)וטיינ ה*,ל ל)נזד
 ןי-׳ס^חס•**^'•י^׳,ר1^> הו^עיי

 •ייו״ל ה׳הל).מ)שיניןניי1(ן¥יה
 י״״י ר*׳ .י״׳הש)דייו״להיהןיי
 ׳,►עגי(•!*;רמ/יש יש• ץלמי.יי40ה
 |'ל׳יג!1י11י ,יויןגג יומ—;*/ וזווו•
 •* ו\נל) ןמיל 1י'יט ל)שן !ץלנ

 ץיי׳די 41),יז ►<טק ל1ש ׳ישי ימי•
 סל ןנ״יימ נ״׳י ץל.נממיי׳!מה וי)ו

 'יי" '.►נ )עי^מימוןעני לימ-מייננ
 %י'זי).מ)ייי) !,ד י יי ןינל ייזמנ

 •ימ ייגיי^ י1׳וננ.למי1מ.מ יי׳!!
 0*מ^ני\״ןל •ינל.יקקי1 סימ-"'ינ••
 ••סלישימי עיויייי ן״יזוקי)•י)

 -£״ •י• !ע ץלמ 1נ והזמ -י י.י 13)
 סייכייהש)י״'י),יוע1ו ומנ י יעמ
 ^י0-״)יסי• •ימעי״ינ שישמ •י'
 ץלמיוהמיויסל :0)ש יניע 1ןנ

 נ״שש_/יעש_מ)מ.מל 1ג׳יד.י3.>1ן
 .יקי)./יו1י*.נש_1ישנ1ן0וונ י• )ש
 •רעשללו1נ ץלמ 1-11• )גמ״ יי)-יש

 ןיס י•'ליי ׳י <•״.ד ניט •״<!׳)וילליש

 •קל סיה •ס\ני• ייה• ינ ־סונימה

 ■ הקי)מ)ןע )••!ע)ישלש ינ .*זניהי
 )י ןיילו קה׳מ "׳יושו ••ןי ישממ

 ■ ־ימש !►•>• 1גל► יוימ)ועלי1>מ'י
 רימיש• ייסיו• *ייד•יזע *יל 1מי•
 סיל י••"• •זימ) יו ץו .ימונזעיי קימ

 הישל י־1(_״י1ניוח ל־י_• •!.׳׳י ׳ש׳ימל

 ץנהנינל היונ״ג ייסויונגמלהסי•
 ייי1״ל שיק ץלחי הלוימ ץני׳י)1ב
 •יצל);י0י ןשיש מ)( (•)כ!* מ)י )•'!״
 ׳מ !►"';.י |• ינל• •!;ימי .ךעש 1כ,י•

 ץלמניימשה)ן1י41מי1י• ז •ץ)•"

 *¥יי י^עכינ*שתה̂̂ צנ|>0>
 ^,'י\גץ*ח 1׳יי0>גז וליסי׳;

 |יה ^ייגג גי^\ןי\י> ־י" -" |'1ו׳ ו.^|
 ■>ין3ש •יי♦ ייי ־ 'יי* 1מי*הי ץ׳יי^ז^

 **)4*1* ס־יץיהי■
 <4>יד **1*<י״1יץיי׳י ^געי 87^"•'

 קיסי •ימכ קיימ)י ו־עמ) *ימיס
 נ י• \-)נ-יוימ4 'ננ-לילימ״למ'

 ימיש.-*ימי •ינוימ ןימיל <י1ייי
 ןיול)מ)י.ומונזימ1► ץלמהקיקיימ•
 1יי *ינ׳זלמי סייוממ הננ).ד/ הלמה
 י הקינסיסי היימש .לייסני• )מ►•

 שיי;,ןשנוק (••׳.׳!•״ .־יללה י״י)
 •"^•סי״ויוימ-״ויק^סנמו׳מני• מ1ן

 :׳רנל׳^י^מ" קיינישמליו 7'*־'״•'
 *";,יקיינ ריינ• ן•;• ינ• ׳יקנונ י לי י
 יצ• !יי(נ ימל ימ ןייממ)סימ ץמש

 ן"'* )'•*של ייישקינימנל 'ייש סיקל
 ינויצמ •זמו 0 *ני'11י,רניינ •יומו :ימ1ן
 '1 "*'^ימלי ק)י)י יקננזייי שימ• •_0ץ
 |3׳(14מ8# 1><לש ווישו ן״מייטיולו
 קי• הל •יקיינ ׳ייע• קמ 0*11*4 יי •4י

 "ן"• ינשני *!••ל• ינ■• ץלמ ק,ר)סועיה^

 קמישהני־ני.ן,יל ,יב״סלש ןלשי
 *י■ יל ;י נ ולע ייו סינ ץק 0;,,•מ,

 יי' ?"צ •••!לקוענ-רוי •מ •י•";
 ;ץלמ סש סונמק ..יי•

 •יניוי׳מ >*׳ ק-ימיעזילקיששמ
 '""'•יי צ׳-יןהשניסול־מ

 ׳־ ? '•יינ|ללשי!׳ימיץיי;
 ף•!־ "לי ינ ןיסוינלוילשסיקלי
 ־111'^•'. .--••י, י^,-,שוי1 ץ1מיה

 ןילש* ■יי ־" מנ>ל,,די)מ *>•,;,, י•

 _ <'״״> 431• .לייי _ז>ו יעמ; הירי
 יע*"■ .רקיימה י״לנזימ) <1111 ;׳•ינ
 1':יש^י׳כמ^מ־ללמ ןייייע ויניל

 ה►■׳ שש׳" הל• !ייה ה!ז ן",** ווין



 0׳״,, */״ג
 ,►*•מ *•יגמ/ר״►* וערל ץימעה*׳

 יי>ל;״*עמוכ (יייי• 7יי> •'*■י
 •■יעו (י'45ינ •כ*► עכימעיעמ .ר/ז״י

 כימ״יש.***• ץיידע *טילי ץמ׳י
 > 1׳ ׳יעמ .יעע>מ1י>י יזע) ץועי _

 •*עיענןעוןיל" יייי*וזיכ*ל )•יי4ל י
 וכוע^נכיץ׳יעעי*.)• ז*י51כה1 יממ׳ "'

 •כשעלי .'עיו^לי/־׳ייזג .!ניני ,
 עסו ץ יימ י׳יייוימכיל דממ ןיייבנ׳

 .ץויכ !ויו• יור 1*1 ץ׳יכ י׳זוידילרנ
 ממע1ע !•עכו עיינגע •עש ויזנו

 שי ןדימ •עכיע מת*כגכ ןימ׳ןעעו
 ►יומ))דמו• ויכעל ןיןיוזנ ©עיכ

 י ©עמיל עעגג ,ימימ• (ע_*י י וכ?ע ןיועו
 יממ ץי״עכייכ ,יזייי( .עיז •עמ ומ

 ע ומ©ויכ *5**1 •יי• ינגעמ ע4גמנ
 *זע/יככימ י)ו• •?כריכ *יכ״יי ?ינ״

 ץמח חעמ^יזיןי |מ>ץ*יש^מ.ימ5י
 '0 ׳יע,-י ומלדי׳ייימ ויוכילו *זמיזג

 יממ׳מעימ ץי׳ע> *>**• ימנימ׳•*'•׳'
 ©ע©! ןממ י׳יממ רס? ש•"?! ן*"*

 רגממ ,*ע יע4עי דועל ©מ (ימי סיי 1
 *ע•מ ,י"מ-י*כ4ימענלו ועי"*׳
 ."•ג)©כככ ,יע"* ןיממ •ע"ימע

 דמע <ז1ב>י3גי מ^מ )ענ יי)* י
 ,51•״,■יגזעיי-מ•׳ יעי ־מנ1-״ע'

 1יו.1יו.י ץועמי ,יי •ימו!* ••גנרעיי י

 ףמ״׳ץכימ׳/רי׳דוע ןישייימ יי•©ויבו•׳
 עי וכס׳ ;ייייוח-״*זכ••* ינינ
 רגעמ .ריע׳כסימ יעסו ייגע •יי"

 יומ)<יכככ *ע ׳ע • דגגע מ צ©כ *יי!י*(׳
 -,ימעיועי רכ" ךייגי |*מייגנ/ע(
 ע)0 ד*י>,דויו,ד י מ !כ כ ץמ׳י^יי׳ט

 -.יי ימ •מ!>מ )(ע• ©•*ט׳?ש יייי*י•
 מ ♦יו מ4!׳ !עינ ו1עכל י'•*3ן״י"

 .י׳ויריעידעוימ תישל ד,י •כ)*
 *די׳דיו *יעזכ) כ,י<יכ ןייכיה)
 עעי) יומ ©•ל._5 ©•מעמעלש

 11! 1מ1^5 מ) כוששעעמ ׳י<יק7ד
 41ע*כ ןיכ ץו)׳עז מ)<ע ןיסמ <י.ד0

 ץעי שויימ •דמלש לה "יע׳*כ3
 ©•)ש/דכ*!׳ ויע*מ3 יי*יכ *זיויכי

 ע^געמ נויע>כוו1ח ©ש )•ינומש
 ■עיעמ ייגענ *יי• יסכ-״!,יימש

 -ליכמכ .י״סש ^כ!ןיויחי וי)1׳׳

 -י-יט.־יכ1ע>גיו*_ממיימי-יגכ"'
 ׳•</ ,■*!•*י♦ מ\!!,_ח ןד-מע,כועסימ ׳די•'*
 !ע/נןיןי ןיע• כ• )♦)ע ןיישועכ
 Xי"''
_ 1 

 *ו,רין)*1׳כ•! •ידעכ יי)יו •ינרימח
 כ• יממ הו,ילכ חלמו ץיןיל).1געכ
 •יכמ)זעיייש ;יל ע״ןיעיכעיימח

 עיו׳יע •טיל .ימשעייעש 4 יעו
 כיו׳ימ ©ע© {,יונ)ויזכ• ׳ייכ .י טמ

 .יל׳יעמ׳ג• •י• (יייע^רנועכ יי•"
 -יי!ענ כ?יעס 4 דע •ע!י)מכ*י*1!׳

 עע• ןיעכ►,ר1יש;יו_עע5י ►יי,ילכ
 .סס

 -ינועד ©!•כ ץמחתיו דמווסעוכ״ימ
 ו־יעמכיכי יועכל-׳י!עש י יממ

 .יו1עכלו ןושי*ימ 0• •יט*יל דע ')כ
 עמ כדע• מ)מלוומכ*ווגנ 1)ש•

 •1£עכ ׳ן ויש• לימל1׳מ ^ע מיוהעמ
 י״מינ <ןי,ש מ1מה*ו\ח.ד י£ע *י)1

 •סי*)*יכמיימעמל י״שמ, ומגלו)
 :י• ויו,רשכ*כוע •ע׳עישש י דע

 ץייכ י;)•• ,ייכ *י•!"•ימו ׳יכ ש
 -׳זעוגכעמיחש ץי1כ (ייכ מ)עי*יחש

 *,)"ןחכ ן1חכ'{ייוכ ץ׳יכ *י)•י1ע*כמ
 • י ־י"■'י?'"״,

 ץמחה יעכ• גחמ י״יי !*י'כ "־*
 ■'.ייעמג ו !©ויש ח׳זכ-י •דע יגעש
 יחמ)©מ ע ןיכלתיייכועעגע 1ג3



 ילטזע \ינ'.ץטי ל) ק־ט סלט י(יי
 1׳זדע-1גי•"׳׳ ןי^יסי•!"^*׳
 ."•טט זעיט-די׳ודל ינוי• דיל טס
 גש>!ש1ל טילש )ימ• יי)׳י)עלו
 כ1׳יי.י ווישגו>יה>ע.1נ יס׳ט יעט
 הליייג׳יטליבי׳ה/י׳ייטע ייימ
 ןיט 'גלגיליטגוע יגגיחייל• 'גד

 0ל(1געג1♦)/ יעט סייג ו)יינ יי^י
 גועי יע •1> וייג• -יעט ""ס •לגל

 )גדוי״י׳הטלןיה יט ל| י יי ידעילו
 .עיוסל) ך•■"* 1־'* ״רלו־״׳י׳מ

 -ייגיט׳ו^ג׳ט סיי? עייל ייגיי
 ה׳ע׳ו •לומסה יטלי 4י *ייגיל/

 יול׳יי\ !יי 1.1 סויע״יי ׳יל יג׳גו
 • 1גיג יעה• !*יעיל!ילוי יו יעה'׳
 ליגל." •ל יי״י ולג״ד ךל׳לי ועי•
 יגינ ויעגלט הגיבגל-י״עי ץ למ"1'

 לייו טי •גגי גשויו ה ייע וי0:י:ויי<
 !יעהל •טיט .יי׳,ל ן*• ל ׳ועי ללט
 ניג״ל׳יה0לו.ן״לו1דט0י •ק טיג

 ■לגילי׳הלי• 1ה ינגט 1)110 )•עו• ל)
 י־״׳^ןיל/ל לילג ;עלנילג לע געניי

 \״י׳י:0•)׳ןיי׳ל )וילול)יי01ו ןלטי
 ל",יי *יק)עט •ז־י ייו וי*׳> ל :יטוי
 "!וין׳לול י׳ע־גןיל ויל די ••"■•ןג ן}
 .י י ׳לי ל ןיס די ׳ט ןי!טיעל לגי י ט

 ()',•ידט ל)|0ל ל<.די ל(״י1<ג-י -11׳'לו
 .'יגל1יג1׳!ייהטה ןיטל סלו,יו

 ."•לי יילד !ל 71• ל<כ ויע׳-ג-׳ועטנ
 יעייל׳ו לילו .יעי־לויר לל •י •ללג

 •י,ד)ן1־1׳גי1 ה עד יעס 'יי־•/ הו׳יוגטר
 •׳•י "׳לול_ן-׳י'טל גי׳ן׳יט ץלוי לייגעג !ילע*"

 :ועטגיג׳טסי׳ןי ׳יעגלו ןעטיוה ""י
 דיעי )•ל /•־יעט 0י׳,י ייהג) 1ע1ד
 ׳יעג .11.11 יעט ן סייןי מלט.)יען

 .י 1 יוייי ׳עיט;יי<יעה ןעי ן •ל ׳יעט
 .יגלויטההלההה "יסויו )•לוה1עט
 בליידזג יו.ילגיע.רו ייטגדה ו׳לויסג

 !ן*ל׳יגה |ני

 לויטיכ ׳לטמ סל׳יש־ץיי׳י^דמ
 גי״ל ייעה "ילו ןילש •על
 )11 עויל• יג יגיע •14 ייע י6בי •גלי

 "ןיריט ןיל׳י\יייןייג_4'גגגט ייו• ל■
 גליומ׳ל יעי *גג יעל יט• ילל •14)
 .י *גגיעייט לט• י*ט גט1י> י4 יט

 יט!עיגל1/י*גל ילטייןיי 1׳ייוי ׳■עט
 '14יט !יילס עהג סי״גע• .יגייסל
 ץ)יג\ג.יט.טל(י.י *גגיג ן •יג• וילו
 '4עלו •הייעל •ליי לג• '•יט יג״ל

 זילייג״י ׳יל,י ויייעיט .יטלג
 •ט י יעוהן ׳יססג-׳יע עילט׳עו-יי״ל

 -••!4 •י'*4-י./1׳י"יל ס״לידי׳יק*)
 גייייוילג יט• יגייי •ג*לזי יליקהט
 11. יטי יי'ט• לניוד ייי *1+1 סלט

 :•■"•גי״יויל ליג {ס״ט סיל '1ן יע•
 ן׳ליוג •י,ל ללהיט) יטיהגיללןלי
 "יו סיל ••ןה )•*י ׳יג׳עיג״ויו ^ט•
 —י׳יילגייל׳ילב ץלחה יט׳ה יג?

 י?ה.י יחי• •יגל)1׳ייילט\לל *ל••?)
 ץטיןט יט• :ליה *14לגייטיגט

 גיטל7*גי**ג.י ל)סל 1*1*14) (ילל
 וייוסודעטגגול ןל׳יה :•1,י עייס 0׳•)
 •1.יי דילי.ססג .י סל ׳,י •יג׳נעט
 ,:גג י,י !•ט!ע ל /• ••י "14לגייטינ

 :׳יסג׳י י חל :ילג .יג ייסלו *ל)
 י״גו יט• יט ?לסו היטסג •1)1 יט•

 וי 11011 ול •1!י ווג׳לגעטי״יגעט
 *ג לדל)ןוו(יו)ו ו לוסו,הלל!( דיג/ילה

 יייט״לטס,ה,יי •14י #0 1׳ייל>לל
 ליו ןלל הקלו הסגל י "יי דייטגיל

 *יו1!י יגד •1 יגל• ל)> •*ונגי 1ע 11 ןמ•
 !יוגל•• הל"• יג ייגע״גייט

 לטו )ט• יט 1הג ן לגט *ינד .סנ ידג
 וי״קגה׳ל)הלגיעגי קוק? ן׳ל לדל

 '>*לויזןיזן*לגי*ג וי דל•• ינל •טיוי



 *י*פי׳י'י־1ד(׳ויכעיע,!ענ •ש •[((*,

 .רד״״"ו.י;עוי'שכ<1׳ש,1״שיו1>י׳*. ׳י
 :*י1*׳ע ^שי-׳עי י •ג דליי <!<14־״^ ״
 *),יק יי) ;•(יי *יוו !־"•ייר4׳ז1יי,רעגנ £
 דע סזכימו/י-׳יזלקד""{**■" "גז י
 1(י£ע *♦ייע ןייזק ^**י זל(עז^

 \י".יחיי (״ י|!״{!>
 י״ו..יו.ו**^1ע• \ש^״<ג9מ111)^(•
 *םד5״יז*״ייל ויזיע יייי יכ״*ו <>••1״

 ;של (י<ע.ל ל ׳יי• *ייל?יי״גע •יכ(|׳
 5־יוע• זעו זע)ע־ג^זע^יעזז((.׳."^

 :יייזיכעייסויץל^וע *0*0 .דיגינ
 "•*'}ג׳עז׳״י•*" ״• יו"• ז״יל ?'!״״

 ;"•*•,י י׳י)יץ"יוי קי*ממ יועויענ ן*1צ*>
 (**יש׳5יכק*1'*!!ע '"("לד 1"^-״*"*,
 ידל!מ .יי'י*׳י£ק י״זץ^ויז (מ^
 ייע׳ ׳.!*ץידת ילע״יעלזיי^

 ט׳*" י ר0*> 'ל*־ז1)1)"^
 י• ■י״ע••• *ג4״ןי-_י*•^ 4מ5י.

 <■׳״־ ׳י 4״ייל "י^דאי^ד^״ף
 —־■*י- — *■״*■*״■ —^((ן((מ !\}׳י*■

 ■*ל4 1די)־.״5:^י1ז)?•")" •"1־1ל!יץ
 !1%זיז#ע.14<(זי|ו|*נ1יו,'#!.ייי^״*

 וצ״י9*עוז1 "((•(עזנלס״לי^י׳פ^

 ן<.י״׳ץ^^די .*<(׳ (1^1;^
 ■•ייי(למ״^ל״י("**:״-'־*״>ימי י
 ׳ילד,-^ (׳1>1״,(1וי*״<0*ד4" עי8ך ן

 יןע*>(^יע.י**וי(!^י!מ?יי|"' י
 ץיי או>^ע*(יו״*1^זייו!|<וי׳ז

 ע '£;* ׳* ימ^׳-*״י <*•**
 קזזיעע"( .י״^ד(.״0ץו,י,(9*.>״\<י־'/'
 .י4*> ו<" 'ית־'£7!
 ןי)0*זי קזיי^11יוז^ע*,״-1*1'נ^*"

 כ"?( דיעי ״1)17^10״ (״״יט׳ י2$גו
 *כ״ל ן״יי״ץימ^וכועוימיעעע" <י'״)כ

 י דעיי ז •ז״ע( י׳י(וי1" יי׳"4\כ !יי"
 (.יו״^1ע/י<ןע יזיי> 2ע )(?*י( ויעקי
 *וולי׳ייוע י1"1£1עיעז^ו9)*( ייכי•

 ׳<רלי׳(4 ד׳*י" עיעע *ייעע ׳יעו .ר.־י־ע׳־י>
 י׳״יכיכ*4.-י^ין׳>ו יכ ימ *,ילככ ןזזזע

 ׳״(יייו •י1£ע זיי• (1י(״יי(.*עכ(.ע*י׳י
 וי״״״זע •כ כ!יכ1 *וי יכ י גמ *יעש;
 ־'•"י• '"•*׳י י^.זי׳3ו כ״וי׳)*ג סייו
 ץ״יי ״״•>•? ,רג •כ עו׳״״יווזל״י עשע
 כ" ׳י'*דע (•41111 ע>׳יי'עכ* י1**וע 1כ

 'כייזגכייעג ייו.'ןי11#(ע5 ""(ימכ).
 ׳ןייעכ ןי(7 0״*י4עכ.ס•*!״ ׳11 ימי׳״יכ

 •כ1י'ןגיכזיי * ',ימעשוןעכל ע״׳י ילע

 ^וככ וי• ה*\1גג;לןכ׳עי*ו^ימעי!׳1
 וי4| וג4נ)'1!כיו1ייי<>כייכ 1!)׳ ?ל ל

 כ י״5 •!׳איעימ/יקלכעל^טכו "•;׳י
 ('׳ןי(י.י,י1דכ וד1עןן >יו,,ל>י,?יו£׳/י"
 י*י ן1)ן.יןללו ןזיע '*4ש,יזגש(*מ

 'כ״*יכ\כיש.ןיכ*ו*1) ט(יוי״11" קש"
 ייינ׳ץכיל ן״וע״זעדג״י ןיל׳י י 11• ׳כ 1״
 —!וכוי *!•יי״ציס" <״שג.י עע׳יויש

 • ^׳יל י*/ז)>ןי׳־מו1י "•"״ *עי׳־,
 ^)11״ 1ק11׳י1גו ןידרס)ן •ישכ £כ*)*.ל
 .•(•*דע4״0>י/ד דע׳ש ןסןד׳״דאע*

 ^"ע1״ עי1ז׳״י'״40 וכי מ ׳די״'י.״ז
 ׳דיכ*,י ,יייסל י׳*ד*)י1׳7.ןודכ4ייששלק11׳ ׳17^׳•״׳ 1

 "*_מעי׳כיממ6,'ןז|ז״)~ים ל"•'11*
 " י״ימיל׳ןזיכעטסישיזי^"'(*•״€׳,

 ■7,/'׳׳־י ץ״יס ,יע״1>עש/ין*ל4נ •*״ ׳זיוי^
 דע(ע4יזי>!כיד ש88ע־^יי^'*'״י'■

 ,■"!ך <ו׳1'ז^יז'י״י*4^י?צ0!^?5^־
 ׳-יעי*" *)^״7*•(״ (׳*?•"^•׳?,יי*
 ן״ין>ןי(עד ׳זי1כ יז״פעייןי׳״י*"*
 *4ו>ן> }״ *(•״!״(די דייז״ '•״"״•י

 יע*)(י(/ן>ן'"י*ו"•'עעודן^זיך^׳ג*:



 י>ילןיוןי*חו• יידי/י ךז•!!* !יימ 7י*!יע>כי<
 זייייןימ!^ ויגי״י 410 •קי""*

 יו׳1)ק1קי.ח*יח.י ב״יח !יי 11חי !*!!ויו
 !11׳י ץ►** \ייויי *ןי*1*1ו׳0 יי *י י ח

 '^<י?(י<^ז )•(•.חויקוי חיו,י 1״!ןח1

 !יס !*•׳5 ה (יי ץיאי ח׳ס" •*״״
 *יעס !י->י4)-ז״1#>ו !י1׳חן*1יוי וי״י
 ייפוי (!היס/ יעוסבויטיסיסיעיס
 0יסי1יץץ)!ען ומידו |יו״.ב.י1גי1יח
 •זקב וחחבן )•*4״ויפ |״י|• ס♦ 1י*י

 רמייו )'•""חס )•ייח ■"׳!ב חל1410 ע׳
 ןגף״ייס (•!*י *׳"ייח ןיייס דייט׳יג
 •יוג ןיסב ןוי 11יי1ב )!י •>״י>0!וח,ד
 -""וקיזבי י*> ע״ו סניו ]".!ןב וי*

 ב־דבוש "!;י יי הב ן*>י!בו ןמיו חיבי-״ו
1 " *7* 

 |*יככב0/ע.ץח*י$>>י*יין1)***1׳יי♦ ןיי♦
 י׳• 3 ^****4 ;ץ״>י**4/יל י/י1צי 4? £**י

 פייזייוי>ו*ב .־*"",י״יפ ו׳וגד 1יי
 ■ דייייבלן ט*׳עי -׳ייע יי
 .ץ׳יי״ייןיוסח .״׳ ג׳יוביבי״ס ןימי
 ץך!י)1ו*ו1ו יז׳סיס חיפ." ץח" ייהו
 *!!ר >י״<1 •ה 1ייוסיי.״״>'״•״) זיב11י.י

 יסוייביס״ינ היסויעזדנעס ןי0!חב
 • ^ !חיסי ןי*יח*ומיבי^0״ו*י יילח

 י1ב0״15 !*״• •י״ )**יחיו.״ 4״1יו1י1פ"
 ׳*1(0*י-*י״״ו זיצ## *ייע ח סימה יב

 זח*׳*קיייו7יי!'1/יוו ♦דס" ווברק׳ןי
 0111 ןיד^יי ״•ליו*זיזיח^וי1.ע^וי 15)0

 #4!*י8ו01׳עיב404עיי• י״ח״״חי׳י
 ,י0!> י :"*י >"ה>!10 ״ ;׳!!יספ .*׳*י

 •יל״ו>יו*ץ1י*דןי1מע ןייב ־יל "*ג*;

 הייה^*/פי1*ח'׳יןי>-ח*י4 4׳׳|י*־^"
 ביסלע פו1צ 1>וץןי*׳> .ד *יי? ץ*•״,
 יחיו 4י**;וי•) •יהק>זל1 "י•*׳

 .;1*^ןי)*ג ד" •ימ ■*דיוחימח״חייז
 ""5*׳ייויברוהיי הוזי •יי*'בעו*נ.י.ד
 <ןיי1>,א(גגי י) 'ייייס״ח דוי"• 30

 •0יורי.מ4י<,רייח־׳י-נ> •!"׳/דחי ח>י
 יי**ו.י*צ>.ד ׳ור׳עייס ןן)י'*י״י *וי
 ^!ייייעייייח •יומ *"וי דח "י ס ״״
 •.יי**► חגייי יי*>הדןו0י״ות,־11• *ח

 /ייוןיו-״׳לייי^קח״יב ן**״י יסב
 )ויי״׳״סב״כ !*><ז4״לי,וי*י!בי !ע

 _ו״*ןיה 41׳ ןייסב ?בזב ה•)" ,•'יי"1!
 .י <יי•/ "(?.י חחיח״1-׳לח.ד יסנ" יב׳י
 ח ןב׳״י ךייעה ק יחייו ח• ייח ׳ט״י-י
 0דוןי "ייו י סב." יי 11,1״ו׳י ח״ןיה

 1 ד״ יבבו ־*רחס*;״למסבו ,ץ״י״׳סי
 י־יעיו• יייס .יי•*) )ייחויי בימ*י.י
 ייייב ץבהפהיי*!* !"יב -.דיה• ח״יה

 •*•ייב '"׳♦ןי^ס׳ב• ו״1י/יו1ין!וחי1׳ו
 )♦י)**בד1׳ ןבו •וה• "•יזב ה י,".י חי ייייס
 הי*הבי1 חיי* ןזיביסב-ייי^וויייחה
 יוח״לתיני׳ ? 1׳ !י 0!ייי״ס .״•ועוי

 ץי״״י 'י!**• ויפ♦ .יוי ן♦ •*!יי׳יס יו״יי
 זמיסחייחבח־יס •יט׳סיויב•"(
 1ח!זדי 0י>0 !היוייב .ןיג־ימו ץיי

 *,יבבס״יי״היו׳לעץפי״ס 3!בב *יע
 !)•ייייי ח׳ ץעיי ,ע>!*.י*4ןיייב"
 • *•׳י.יח*0חה^)י4 יחיו (•יס ויחן'
 ••ייע "!ןחו יעל*" בע*ד%י*!עב

 ״*> ז^י>1ו0 ילס*״ •,מ׳׳ייו״וב•״*״•
 ו־<<*״'!ו:י!ב',1!׳ןיגח>ע '׳*•ס" ו1י!.*י!ו*0

 (׳יע^^ןי׳לייי^ע/חהיר!ו4.י׳*יי
 י'ל/.ז,'!1י'יי'בו< )*ויסי׳ספחה רייס

 ■ ׳!*׳ע *יביי) ןייעיןיב ו*יב יטפ׳ע וי•
 ^'■{י•*!• -יייב״יס•׳•"."** •*"י״ס• לס
 .•'+1י׳0״4>'ז!1ס*י £!**8 י.י*,ו1 ביי•

 ׳("יזחיב• (ב'^#ן״*1יי*׳ *• •י 1נ ויב•
 !!ייי!4ז*^-1ע1<ו*ו^ג0 ץק״^הב

 ■יי *"♦*•*יב !!׳4יז5׳ע*'*נ׳ןה'״י<*
 ןי^'5*יי0('*ל!!;ב!ב״חו ,יבפל

 יי<^" חחחי י׳ססחי׳ן•")יי"! ייו^

 \יי£ ,.*♦־
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 ל>ו׳ןךל ׳ל־',יי -״31* *?׳ד יכ י!1>ו*
 ׳♦•(*<* ♦יי׳,-י ׳)*-יי•♦*• •־ס ין׳**ילו ♦*,•)

 ל׳יייטיל (י״.יה<ייוי #״-)י ׳♦*יל *׳♦!,
 ׳י1*׳ל<י*זי *יי* .י\י•!!/ •יי י♦ יימל 1>)
 ד<י1׳(*זי יןיי^עמי״׳י 'י^יייי יימי•
 ^ ׳♦♦••יו "נ ׳•י **׳7• 1י *7* מ7י* *׳יי•

 -'יי#ל ייע•*!׳.* *לוו*׳ ,י/יע♦^-.י •גל

 •1י^(י11ש^ן4יי11:י
 **׳'י׳ ׳יס^ול מ1״י ן׳ע׳י׳1״*7׳ <י'׳ז<יי
 ןיולי ן״י*״1* עט ןיייימ*ו יל**יו

 .י ׳ללילו!׳ י*., ל׳על * יי*-*!י׳ל-׳
 ♦*׳!!׳ •י|7י '31 11* יי♦*/ לי♦*• ׳♦*י ♦*יו
 יל.י ן׳ו7י1׳י'* יי(י*1 *♦לו עיי׳/ ן״׳י׳ח
 *•ילי***.ךלול •ימעע <ה*4י!י ליו!׳
 *♦ילל *יי♦ #•1! יו* י,י.לגמ׳ ;״ל*י

 ליניל׳י•׳* '*ל•(* י*ינ< (•יל יס"*
 ןילמ .מגיי1©*י ו*י׳ל)^יוי׳ ■ .■*ויי׳ייט

 (׳למע*עי1ןי1*;.י*[ס׳^י׳^ילו* /׳יי
 .*ליעל׳ימי^ול י׳ו7ליל׳3 *ייוו/•*•

 '^ל^לייייי ׳-י !י'ו**יי* ׳!■♦•>••/*׳♦!*
 *ילעץמז*}ו•׳• <♦•׳!> ׳דיל•;♦ !ל/♦ וי

 •-!*י*עיוץ**לנ(־*וי1(ן/1(4׳ <טין0ו*
 ^ןי*יי׳ןל-׳_-י7ן♦ *•ל/י♦ ♦•ין|*,/ו*-ע*;י
 *!לילו ־גז^■ ״$*•<>> *י ל#׳ ן׳**׳*
 7ןי4#ל!*1<.מ׳ל(יי׳ז (<לול (ןו1ש>)/

 וי\*ץוייל■ ** ולס^י *♦א** •ייי♦/ •י״י
 1ןיי^׳ןע• ל1עיזמןי י*ללו!ח|״<:^י

 4י״י(׳• י׳>**י.ךד0ע0!#י^'ייי^ י:*•
 מל*.יןיי־^0^.ד4*מ׳^,*י *^*י

 *ל*^.י״י׳1*״׳*ו*7ר3מ.-0\זל׳י״יי׳
 ז*ף*'ן1-ל ♦ז/קלזלמ.^*•!* *ל(•"1"

 ןי0>׳י״יץ*ךעי(״ין*א^<1>*י• ♦יייי׳י
 י#יי4ל!()ו(0׳(זי<י!!4ו דו*^׳ינ'י
 ׳^♦ייגיילאמל^^ימי)♦׳*"• * '4״ז

 יייי*ז*י*מ ׳>*;

 (אאל .י► •ס ♦*לי*׳ ד (1*0 ן׳ל׳י

 ל יעי*ד*ח^׳על0׳ל*ן ד׳**׳./*•^/!? ץ׳"

 ןי ך*ח ןתכ ן״ז^ו1׳./ד1עי־!ע ט/ ;י *7•
 ״1*/״^שמ• ♦ל?'י'*וצ׳ •מ

 ג&יל ז״1ן^*יכ <ן* ׳ע$ע׳ ן״ע״יל ׳ימ*

 ע *•111׳ ל7יי ♦על' >**/_*£*4/י •3ןז*1!;

 ^גי*וג׳ קכ ו1>י?$ י*1׳* >למ׳1)

 יזי*ע1 ^עי• •־1ע>ו ןמכ

 .ץי׳י •גי ל.?• ן>/די^?0 !^ס

 %*?*-? 06% ^׳^יי^י-״ג^ *׳
 יי\.*ל/>>׳1ל ץ'11^ןילץיי (י־יז׳י^ 1״*

 יטייי יג•*/׳־• .*יי"רעי ילע;יין*)״-י" י,י♦
 ן*ו׳״/׳ן.,י ןולי, <£•* .י11,עזי ♦ל• 11' לי0*^7י

 ל,י.י .״י*״ *•ל*.-.י-י• •♦.׳!-י-■״י'*׳

 ■מ״ו?<^!־?41מ״ן?יל/־ן?י.ץיז*י
 .>לץ/(.-1>.ל• •דלו• ע״ל >, 07׳ ***׳ רינ1

 ^חל

 ו**#*1>#ז\!*•**ץ
 ^1>עי ץ ילגי׳י 'ו * ׳יי׳-"^ ״עייי י 1חז4**6**1

 ׳%*<)׳ ןע^י־׳ייש׳מ '♦י*מ**׳״*יא**•*'
 ^ו£7%ז^״לי>ל4מל'י<*ו1-מנמז5!ז

 ן4י׳*^^מ^י!ל׳יי*״>*ו>יי

 ,ייייא^ ז״י^י^יסןמע״^ר־עי יי׳
 1 ץ*4(/7>י'1ייי♦׳!*♦'ל♦ י/י/ •♦יזי*'.די/>׳נן

 <►*♦ <עמ1*לן*מ<'ל^׳*י*^ל ?1*
 ימו,״1$♦ ^416 י(4י-#י**אא*׳׳ץי*^י*

 *•"*׳מ^׳ןל׳וילץ ן•וש•\*ן<*ז*^לזנ•.

 *׳*ל,-'׳•ןי .*>?+*3<

 ןי*1׳־׳ט.(.ו<נ ׳|^'{*לו>מ4ו<>־>א*וי
 .ן.ן^ף.<*/*ל ןליציו ־גיל^ 1*<'.י<מ.יל

 דייל׳זק׳׳ועיי־יעייעי^ ן*לקייי--ןז•'^

 —י ׳י לט ן׳ ׳ז•*׳♦־/♦ ♦*מל׳ץ • ץיייי

 -יי*ל׳״ג ,יי *ל(*״ליל*ףףייימין׳•

 •• 4■״יי •לי.י״*%^מןןן>י?מ*י׳
 יגייי ^ג׳יעןי*1וז ׳י^^י^י • '*

 ^*•^סו^ימ



 ׳2.

 9ע1ג |*!3*מ** •ג״י^יי ימ ?י• 1מי
 !גכי^י0י*1> /י<י/י9י ^י!מ 1#יי דהיח

 *יהעיייייז" •*ן פי1*ימ.יו ***>
 רגע-*%\.)** ^\*ר> הייו^ וי^י מ<י4יכ

 וה-וצ׳ מ עייע
 1יי •יעס ^יע <יי,ייל י-גצ־י "יל 1כזי י^י*

 וי• !#>*09 ^גזי^ימזוס יי^י ־י-״׳ל *י4־׳י*
 ^<׳י^ע>>-/זך."ןו:ק יניי"" '■י-זג׳"

 זג !*•*,י ןמ&יזכ י לי״1' ץ *יחי.*׳ ,׳י* -׳יי
 .ן^פג■ ןכינ^״יכיינ׳כיויו ׳י' יניי

 <זיי)>יוון־\>י,'יי ״•>/* יינגיי^ 'י*>*1)<!׳
 ד>י", עזי ,'עע^׳ני 0ן,יי ץיי׳יכי׳זייי
 .ד !זייו ייוג,, 1־י/\''1זי.־ד'*'גיו ,דעוית
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 נע/ן 1*נ*1ה 1>ידי£>וצ• חי/גנ1 ינ׳עע*,י
 ש!ךלהי ילניל^ל״ע! 1י*1׳> ".*•ן
 45׳יריייל הי} יעו הי' לע? ןיל4י*10/ן|
 -,יני^בי״ל^׳ומעכעי *ה ש ♦ע ךעעלז#

 ׳יו*1נו ילע *יה/ 1״ןיטל וע 4,*ע!!
 ץל *הל *19 \*'ע לעו?' *?עוע •ינייל

 י׳יזי ליל ל יי!י ינ ^ ל*י* ה<ינ ןניןי יה►׳
 ייילו לעען?יל;היי^רי ן*ש^פ/-לי י׳ילי

 ך*ה} היי.ן*ה• ןהל והוי?דעי*9ע 'על
 *יי ןןי'1ל,%צנ!**הליןה'<יב ל>י*/4ה
 261חב *\ל• ל>• ן'שנ ייי ןולעע

 \\ה לין*״11׳*>1 הה' )*^ש ייע״י *ענ
 ץנ'י,יו ץשלימ *ייןלעיהענהטל ן״41ע

 ע••" <ן!ה ימ *יל4י ץיינו ץי״הו '׳נ**}
 1נ״נ 1ל*י הה/יחעלע';ט ייי4מ} •*יל

 11^*1 עינ 1עי•ע ןיע' עעייע*1ג ץנ'
 י״נהומעי• •יייסההז *ץ*ך • וי*ל1"

 -די'ךמ '1יט ה'צ|כ 1• *י*\כי
 העינהה'ן'״> הנינה ייננ'עי/י•• יי♦
 ♦*ילע*!׳ <לנ 4^׳ייחה *צ׳*יןי"• 1ה*נ *-**
 י'יי'*ל להיי\נ ,ךהוע׳י '^*יה-׳ימלינ
 רינינ ךינהי-ה!מ1ניניי ליהי ^1ויי
 הה 'ע1ו לץ1ה ׳*♦הט ייי1׳^
 ץנ" *1 ש יע• !צ? הינ יה'היעיל ייעע

 4מ*ינהלו חעיע ץילהעיעיעי!׳ ויימל

 ה.ל*!׳4מ ליהי לנ♦* יה9♦י י^*'"יי״4ע*י
 - 24י ךינלי 4׳,^4יעי עי״1>*3*כ״

 עזי יוו1• ^היע ו*■?* ילל*** !?'11׳ הירעהו
 ,,רוע י• הןי'• ה'י1ה ץייו1!מ'|*ה^׳ללי

 ע'לי ייהע>ע ץעהו יי •׳•עייעיע עלעל♦
 ץל1צ׳ ץ*נ י ,יהייהע ליי ה^ל *לנ '*נ*>*<
 ייי״ינ ׳עיזיו י?'*?* י•'עוע '"נ" יע ליעי*
 ^•5י*(^י*^י4;לניל היל •ל י'ץל היל

 ע*ללק הל '0*1 .2מ.י יר״ילהי^יעןענ
 ץלע ה'להעה*קי׳ה*ו/י*?ע ך*!>. ן•׳.׳

 יינ ילהה ןינ♦ י♦'י לע״ה'©ל ♦נ הי
 ע*ל״להי-עי*זנ 'על ל'הל עייו^ע

 *׳ ה1ל_^ז♦♦* *•ה*)ע'ע**?ע ן *יעיל

 -יצלי4ה£ע הצע ןי ל*ע• ץ להל!
 ע "י * לע י ןיינבה ייל ץ'*ו9נמ ע י
 הה/י'יני י׳ייי י1צ׳נ ע*ד *נ1להה*צי

 י^י״יעייל •היה 'ינל ׳ה )♦$״5 יללי
 הלעו *נל*י לי;* הלדהניה״נימיל

 ♦ע הי ץל1ע ל'העי״נ^על ♦'יוע״נו
 |ל ינ'עי 4לןיד י>'*9יי*;ז> ןיוע*' ^ל

 !ץ1>* ^י/ילי 1עיל '3י *לה העיה1ע

 ץ|עאי *עיי ץייה״דיע^ \בל.י1ל 'צ>ל'
 ^♦ץייעעוע ♦>1ה׳לנ ליימ 'ה.1ייל
 י״.ד4!וה ן״לע ׳דהל '•ו1׳גה ני• *
 היה י^*1 ע״יועע הל/*לכיה ההול

 "/*")1עי!>י<<4 •,עחנ 1צ>'1 יעי0.י••

 ♦יז״וי )*י•* י"׳• ץייג״ר ץיי״יע'
 <ץ0ו*/,י*״?^י1ו וטיי׳כי !•זגוי11׳ .יי1מ
 ,יו*ז♦ בז1)*)1 ׳ד3יי• סיי עזי•11׳

 •ו^ו>ו ,רדזוע ?*•*•1 >רזי1!׳*יי

 -"!גיל^׳הןיע י״וי11<1)1.(4׳ו״1 ןייזי
 'י' ,ייצ•" עע11׳) ,־יןייויז׳^וי הזמי.יה
 ייזי•/ ןדןק י ׳ייי• זיי״עיעי ןיייןיצייי^

 הכי• ו^בייי !יעגי וידחיו ןי^י־ן
 ■יזידו ועיייינ ועעיחרי• * ' -
 צז״ך״1גיי-י 1!ג•/ עזי• ןיעכד^ג

 ה!\נ,י .יעשי ויגמי ו\״יעה/זע^יו

 ^ •יגש וי^ושה ישיל וצזייינ

 ייי׳ילןע יחו•׳ ;1יי1ח יצג זיייכזי
 'יי1נ ,יעי,יזי ,י'ייו .יי1ית' .י •יי.ד
 ז גיח1ו!*/ע״י־ייי^וז׳ ןי1יי •••*י1
 ץ!%?1 ק' יי״ניהנ■ ,*ה

 ,ד. יניר ד׳ע•
 . גע ז*לי,^.?, ס 1׳־ן*י•״׳

 ,יזחו{() •ויו',^^׳,.י .י*-14• '•'

 ץחיל 1ע ׳זא!ן^ ן1י14׳וי (•׳יג* ->1י•4

 .ן."■• ן/1י י״׳ע-ייי"-׳"יי• ׳״׳' ״׳
 .ייי״ח ז״עי^י׳יי-י' *י-י

 ׳ו1יי/ןי># ע׳'נ.ז //</
 נ/?-} ׳"י//<־ /• ^
 5לנ ס""* ׳^ז־״י

 , 1׳י^1 י׳7.י

 ^ו/1ע1׳3 /ס• , י^ויייי

 1 •*•,' י *.'יג-׳ יויויי׳י
 ייעע•

 ה״־י^ זזנ/ינ •ר"<י->
 4ן״ןן׳.'ינ*>ילי *•־!57׳

 מ>י4ע '41• ■**כ״
 ג׳י?״נ4״נ׳י '-׳י"

 !לע׳ •>ט**׳ע*ע׳י.־י*׳
 !הניי• ו *1^*1

 *י^׳ ןסלג׳יו
 ייי,־י4 •יינייי

 ן ו•*?* נ׳י* >>.ייעי
 7.יצ"• .

 !עהינ ה<>^ *"
 ל• *י 0*511׳

 1ייי4 י*15׳?/צייי^׳
 |*,י י״יו ול^׳י |י,י'1
 ןו,יי *יי• "ייה׳יכ

 ו ׳זעויי *דנ־ 15׳

 ייי׳י *ענ .־יייעה
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 ן״י׳י ן*^י'*
 - ס יי "1>י*י ייי

 }ז>£4ע •יס <י^*'י
 יי**פ314׳.מ£י*

 ׳•♦<ימץלי>*#יי^י
 1יי^ י1י1

 י*י*4/014־ > ♦♦!**ייי^י
 ׳./ייז׳י*

 ,1^**1צ׳מ3>י *י״יעי

 ,י"", "1,.ש■ סייו ״•״ •י״״י״ליו
 ,״,}_, ,/-.י ס־־יגע לדיח#י• 1*־גל

 811*1* זע/שכ ה מ ־ "י"• '״״ י*
 <וחעיי1י1היככש 'יי־יי־י'^ המ

 י)שהגהה1ל1ה הייליו״״י ץ'כ*יי
 ץ1כוד עועיי.חי1,1הטכ,־:; הי■ יי
 ש יי>ל .*י •לי *ויזה״חיןיי• ידעי

 ע<עד )•ד.מי)י)ה1מש
 •הש .ייד ה1י1ה.חחיייל!1ג.ע1עד

 'לידעווןד_ה(1י1ה1נכש סילעע

 ,ימליד1.ד !•גיסיכ ץכ ןיכשי• ץכ
 שע)׳שיגיסייכ!? ׳,ץכיסל יגיס
 סשיו עיליזי <• ע י״ייייי סייכילכ
 "יעי ןייכו ה־דשעייזכו הזי•" י*כ

 /!י)ו)>יו )!י^ !*יידכ'■כי־יעידנו
 *ע *דד עציטל״ייי .יכלה ייוהיה
 4עישיי סעכ •גכ< סעכי סיוגי• *יה

 1ני״כ עיי 1.0 •יכ״יכ .רעיע)!>*־"

 סעיי• 1)>ש סעוככ ע1יכ סייע"
 כידעייכ יפס* היג״י היעיה/יד

 לכיייעיע ועסיי לי 'דש 0*ט**י
 גיג׳ע 3 ;הכישל ה• ייה סיוגיל

 •כיו ע1דיו זייייע ק שי•'" יי
 יי.ישןעדע יו דכיווע י י ־גישוה•

 *כ ץיעס־י יידי (ייכ עככ ן־גיסס
 ןיסש יע ד\י).י \כ סייג•*• /ידטייס

 יץייכלייכיסזי)יילדוסהייל*-"
 עיייוי י^י ,׳כייי׳יש 'ש של ץי׳
 סיענש ןגכ יכיי ייח ,יזש ך3

 כרייע•* •י ד!עש עייכי יייי דגש ■'ע4וי%ג ?י •-■י
 ^!!•ןג ,ישייש וע,/וי)*\כ סי״כיל כיעיי• י-־י"•־יוס

 —""!ע* ס״עיד ייכ׳-׳יעיל^ש ■גע״ו•!•! ייל׳יי
 •יידילי ץי" "י• 1י *י־דכיד ץיי״י
 /1חי 0^׳יי,׳י^״יה ך״״מ י*" 'יי א*,," י,.מ

 £גי**.גמ1
 *•מ*כ0רכ*ייי 1

 זיי*1ה די יכ 0*2י♦ *ס ♦**_>* •ר ׳ך/יס^ ייעיד ,׳'״•ל יי1כ זיה€
 ,י״עי1 ■*•׳י• !)*>״ י4צי1ע זי^ייזילי לי■3' ״

 ״י•״■ע)צ1ס•ו •י• ־ידע׳ ■יי״׳ייי ־ויי״דזעדדן־ה•#׳ ׳

 ,זי'י1*1״׳י• 'ד׳•• "1 יג.׳ ןג 1י •יי

 !ד׳י דיגמ)\כ היה 0)עחי ן**" •יי•
 מויו.ידיייסיזידחדיינ ■"*8׳*יי

 וי1ע) .ייע ץזיש י*יה 1״כ ,,י8׳
 ,דיעי .יוכי סעכ .יעכי" זעכ יש•
 מדו גמ ימדיעשי יחייו סכח ימד

 !ד דומחל סכ ןז :'***׳'-״״''״,*יי8׳
 שיעעשלמ1 סיוייחהוכיויעה הל

 דמ ד *ןדו ו1מ״י עיץ> •י• !יש ישד
 ׳ייעסל (יד מ<יכ־יכיט)זס י)ייייד,
 ;ידעש ל .׳ץייל•/" חסכה יחד

 סייסכ)/■ דגה הייגעה הל )ד דוח
 יזדעג ימ )יכה ןל ׳לכוע דעיימש׳

 1'יודייו ועשכיי• ה (יה .דחיי ()יי1

 •יגיל ׳י עייכיכ י)" השע לי• יי־געכ
 וייח ד)סש היה !)•דש $ ד)ו
 11״/*•,■ייי די דוה הל *ה ־'!ד־ץ

 יי וגדיגייה יי ליי״נ י*'** גיילדי
 גייי• ע ידש• ׳ סיינעכייגלס ׳וגידל

 ךג>)/יי״ןחיכש י)ו־1׳1ככייי'דש)
 י)"השע ה• ייככיכ יייכה סייכ
 סלכ 1מ ׳ייל 'ש• 0 • ידליו עייעיכ

 •לשכל !יכ♦ וייהה סויכ יד יייהה

 ־ד)עיילד 1י1 הי ימעכ לה יי'*
 גיל ידלי .־כ• ל שיש העשכ י*'׳י
 יעייגיע ה)יעי3 :רעמ)סיחגיל
 סיזלהוככיה יישכעו שעיטייו י

 געז!וייע שילי• ידדיו גש ומייכע)
 יזעל יגמ ייש ׳ליזי " ילד .רכ
 ערמ 0'של סכעימל ונש • !ייי

 ה.יייויכעיו יו׳עשדוסלינד יכד
 יגכלסכיכד/יד חןיל*ן ;סייחד

 סעכ (!ידיכג עיייי ך> ילו ילעה
 "ידז׳11••)(גידו ץחעיעיד 1) ץידן

 ילעי" ושע)ץיי>ו ישעעזד!נן1ע•



 ."'•ל

 ידמו
 ,"ויוע
 •ויוזו

 ׳!׳"יי
 ׳1יי1מ
 ןמי)

 ן*1
 1ין*'
1*1* 

 'יי• זגטועעי•)!""•שישיו ייעש
 !י״ענזי ילוש ך1י_ן .*11**)••)

 ש״\!1שש" ז!יש שי-נ ויג יוס־יי
 סשוי ם ."יוכו• יו• '1לש ■ייע ץץ"

 ישלו ילל•׳ שש שמתשי ]׳נשיייבנ
 ץלגךעידשיהירוישעי/יע"•
 עשילסעי" 11עו סייעעו סתי וי\
 ע• ישי• '(.•ןשעל *ןו שנש-׳י״יי

 !יעינ •יט" קיי״לו•ננל ץ ׳ינעי
 לי• ׳נ ינישל♦ .יילעש יי-.י ו יי*ון
 לעןויטי ט*\ע יייי)ידיג *יי• ייש
 1ש*\ע שיייוע ■ייו ייד \ננש ו*יי

 ידג* :שייל !ויע•*! .ש*יו 1י!״י'שו
 ."ישמו •לילה ןלו שןיב.יל יייו

 י1> ל'ל יי״ן וי\ .יעיעש ועדי שיש"'
 יליל3ש^?ש ייןיעי שחנ ןניי ש*עמי

 610 ןך*)'!ייד*יע*ו יי•!טל ינ ״י

 ש1מעי'יץ •עי שש *.ייו שיל ־/לי
 4,י *פיעשעוי הלי ונ״ ל יי*י ע
 י ■דד• !ייש יליל שש *.ן•׳ ימר

 גששש ייוי ליל ש ש !׳,ייש וי י
 ןיולו יעיל ןיל מ !שלשץילנ ♦עי

 1.ישיריעו ןעמ ןללנ ךיינעו יש"
 :שעל ע• ל.י ןש-1ןיילש ו״יע לי
 ןצינל לי• עדגלשיענשששש ריינ
 שנ ך•? י♦ "ןייש.1111׳!רליי-ייי
 י4'שש ׳.י•׳ ־גויי ש ילשת •בגננ

 *שןיי״יל., יש• ויהש י*י'ל ולש
 !*■ישיווע יש*ענ1-נשיילטיו*לו

 לויעיו דלליליעי ו*עעייוטי'י
 .ינני3ש.ילנשיו ;שע״ץי״ר

 יו^מו *שעווןווטטיישי ■י לי1־
 וי ר> ןיעשי למנ שייש •דענ •שגיי

 !!יול !עיי) :לייעוייייני-״ל׳

 יודילנ*.*ונ וטי 3ש ירנ סיישיני
 ׳י׳יולו הנליזזת ט היהו .רני• \0 11
 לג *יו>י עי״נש 'ע ולש יגד י>שעו
 ■5ש ,ייש לעעיו - ץיללי ןיי .ייעו
 ינשל •יע קל יירו\נמ ליעע ןעל)

 ,•4שי1עי^יויושעועעוי שע יע)
 שש ילש שש ןי ,ייובש ליימ עולו

 ריינ ישי ימעו ל ש״שיל ןיינעיו
 1ל'יזיעישיי עייוי לול ,רעיטו

 - נ*וי1עול ע41ןע_)יוי,(ניציעניל וידל
 !ש .דלנ וננ״נל •יל *♦'•* ,רענשו

 ך״גלעליו ששש שעיש ש׳לט ישיו
 יינעש ןל יש• שנ 1 ועלל שירמ*!

 ץושישוייי^יש׳יעישלעיו יוגעייו
 .ירי ל'ויגי" לעלשל ,.יריעש
 וונייויג/ייוענו" שי״עישלגש

 ערל ירדישלניל !ולינשיוי שיילד
 ל״4עעלוייל 'נ1לייעי'1 (י׳ע••

 שי.יויולי01י׳ ץיוי ויישלשלע 1*
 סייףעעלו /שייויעי״יששיל

 יילישי!ויש קי 'ינש יישנ,י !ול
 שילו :ןוי^ישוכשונווהגיושע
 צוילי0ן1שש ילש (י״יי 14 לליי!״
 : שע♦ !יו ש ׳ישיל יש ״ ץ״'י-״״
 יישש״יעלל •׳'נלשיי׳ו /שנייל

 ׳ /עלנושעליני שלעגעיייכ! ש !ל ח
 ן,יול יי• ןל וי\ שש-י *י טלמ״׳י

 חיושה •יי 1ע ל1ו ■ריש ׳יי !ל ו*1נ
 עירעלגשוישןעני !יישש ןסלגל

 !ינשו שיש יגיץל יי יט• •י ןיל5'
 יעוסיללשייניל ןילנ יישנל
 דישעל שיוניל •שוי *שני ריינ

 שיל ןילנ ׳.יינעו ׳^עלש־עשש
 '-׳ימיו ךלול לו- על שיש ר'י'נ
 דמל •יז• 1ננ י •ויש ל) 1 •נ ״ ימנ ט

 /יעבמ 3*••*׳ ךחכ

 ׳ייע ןדב' ך״1י•*-'־
 *יי4 *יעימ .*י^ס

 ע׳ *•"די ^•יבייי
 1 י״עבמ דע

 ׳-2)י*_י1ד׳ •יע^מ

 1עיד>*

 ס״י׳מן־גי־עי
 *יה׳דמיי-ממיי

 ס^יגיי ■יוי1י
 'ימ '•.־ימ ןי׳־ע♦•

 "בזרע"'־׳מ יי
 1>*ע^י׳וי״עי*י
 0***1עז 7ע*1י

 11^׳י ן י*י

 ^וי^דיוי
 ז>כ1ע 7
 י ושעייו

 רמב־יו



 יי״י• י •ץ^יימ
 •1,יש ןעי♦^

 £09 >> ודיצ׳%י >,
 ׳**נ

 •כלחיישה ל)ו1ולכיטעש ה#1ע*•

 די*ו>כ וי *ד•• 1 יהוי יי)י *ייה גגה מ
 •רוזזנ׳ויי׳יי׳יטילכ •כ •לישה )יעי

 •כוי1ל1ש-יונכי <י*9יי• כ5עושי
 •כל1לכ/יל ועיי ןגיי1ל כ,י ל !י)כ/י

 טליל .יה ל ע• י •כל)י> ייה ל דיכ
 ,ר י• ל ש יל,).זיזויול ד*י)׳י׳ע1יי
 ת)!ע 1ו1י לוגי ועכ) וילו• •טילי

 ׳להילכ ייו-שכ •ייו ישכ ןיל ןייהו
 1*111׳ •יכעיול (״?!,יל ויידעו ו׳י׳/׳

 ד^ל •ייה הללו ילוי וט• *י
 1כ1מיש לוהןייייסילה •כ>►׳

 ירט ןכזיוכ טכ ישי טכו ך ידבע
 1 ׳יניכה)זיקי !ללב ?לקכ השבע/

 ־1!ע1עי ןילש עכ ןניי הש,!}) •)
 -׳|(_״עעכ יגוי דיייש דע הייןטט
 לז^,,.׳ הירגילכ ה *ו,11 זזו!׳נו*ן
 ?.^!ויייכשהלכ רכיה וי .רקיה

 ביכוגב !יישכ ישל ןכ,ילכ •י• וה
 ד>י|11)*נוי(י*גכ*1*14ג) בייל/יכו
 כיהיי״הילטעוייכי ייו •ליגכ
 יע הלט.׳׳־*-:ד הע1)ש וניוזו 3ש

 יש *י^וי וייולכו :כ*)שוי•
 -רהןי♦ לב^כיה)* הככיר לי כש הכסש

 לסו כז1ילל,ך השלכ *1ןניקל *1} י)
 זייוטככוויזכו הקיה י״ג עיעולכן

 כנ1,ו1(3)ישל ).גכ יכ')ידוסיי ייילכו
 כעיידגוןע*ע'*י'יכילב •גכיהל "

 יון-יהטלהכי״וכש .ילכ הטלה ה*
 :/טלהוול ס הטישיל ישל ךיס ה.דה

 •-רהו ועש הלג השל? .רז ייעמ לכו
 .* שלו מץיייני *יילשכ ■יעשיל
 הזיזי ייכ יוילןכד •זטסזכייייעיו

 כגזשכעזלכ)כעיש הלטכ עוייכו
 כעז1ןו גייעלי)כ ׳היש \ון^ לרלזכ י

 •יכילה'ע קה ליכהש כייכי ייצע יול
 הזע סצכ כיידסייכי ןה ו)ל כ •יכי לכ
 /ן״סככוגל ישה הכיי׳ ייכ ןייש יהי

 —יציד כיכליכ ■יהב ןמט *ץ •י הייה• *
 ןייכלול ^י1ןת יכו• יו :כוזוינ שדכי
 ביזכל ישעכידגילב *••יכילה '?'ש
 כיטילנ עייכל כישלוי ׳ץ)סיה לשו
 הכויכ'״כיי)1טיה.י ייללי!יל יהל
 יהל0יה\עו • הז ל וה כיה)*-עגכיל

 ;*!!ע ישלהייוןהייהכזל 'ש• יידי י )יי
 זעלליו *יכול^עהליייוהידיילנ יי
 עככלינ וק) !,*1י 'יצע .ישלכו •יכ

 יטוע ןק)*ייכילככייכל י יצע
 יכוייל) עיוגל כישלוי וק)0*ה1עו

 ליבהש הכלו הכל \נש (יעד יל
 עגי" 1ש ה/ייה כ ׳יגילכ כי ןכי .יכ )ע
 יעזוהיגכז 0ויןויויכגויזשיכע״״יכייי
 ר וילה ינכז בשי וגל'ל־^כ)יוןךן.יטי1

 'לכיח)ש*1 ש1ש הטיו העיש ירעי/

 ׳ט׳לכהוןעל יולל שלה סנייטל'ל
 יעזוייו 1ק)כיה שייבל יישגיל וק)
 כלו.טל\צש)״כל ולכי/געי 'ביסל
 .י.יי.י0'י)י*ונ .י״1כייי,ר\!י ןיה ליכהש
 1כל לד גג ח)ש0שכי'כל שלח 1ש

 ינ׳י •כל'ל־׳י״'שלו הטיו <שיו •ייבע
 ה1ויש)ש ייע• ככחשהיבווכיוילשל

 י• שליכזעי על)לכיח1של כי*יל
 ,יט" מ שלח וק) סיטילכ זט1נל יוליי

 ־יעלכישלהוככחלל וק)כיה1עו
 ע*1!וכיתל)כו!כועעדוןעל הלג

 (י.ט.ישע •ייו כיטילל !עיעיוה •)ל
 כי״כשכהנ ,ישכי ו'יי ;ע״י ׳גיעכש

 •'.ייי״כ .ויצע ')":1ז**י סה־הלנ השע ל),

 כ.יייוט^>,יו)ל עייי גהילגכ־ןיה ל1ו
 עיל 111 עט !)ל יעיל •טולל לו ץע >*),

 1!!עיה •)•• ינייי ה ׳.יעל ע)ער ה ןייו



 י 1עיי .רבי׳ס וכץננכייבעה איו סיה
 עק.ן1> ).11 הני״י 'ב׳כטעיזגעה ויא
 !כיטיעזיש *'י• ׳'ט״י יגעזכ יעיזני

 •עעי״רכילב 0ט1ני ןעסאיו 01תכ
 ■ינילנ 1כי0טי ןיעיס יי״י ׳ט״י .רוש
 ןלהעו" טייבייזי !ייו רטש השני"

 .י1נ1 ץט איועיל וכיינאה וי" ׳ ט״י
 .יעיל ע1 טע ייל • !כי״ייניניעהעיוי
 1.41 •סיס *יזי טמי טני,י "יועטשה

 01)011״ ;ס״יזיי&ייי-״יע')״
 ■ "•),■;וע♦ ץיא1 טסעעהאיו .יי1״.יע"׳

 01 .רכה "יו יש• \|י"י ^"'•יכ!י י'*•
 0יחיי1ע :1נ״י הייוטה-״ינ."וי

 זהל1 _,4מטלו .יייננריכוע •ייעו הלנ
 .׳45)115 .ךכ השעו סיטילל !>״טייהש
 עויי 01 ץעו סהיייסניייהוסהיזויינו
 כ■ וכיינגבהו "•העי" טינייול

 ן׳יטו סעוכ 1כ'י>*עקשוהכיהי 'נע>נ
 1)יט״.י< ."טש סעכני" יניייכ !כינט•
 ענ''עביקו-הכשהעיא 0'ץכו ןלהעיל

 עסיננהו היעיהעיו• 0'ץכו טיט יי
 ,יייחנהע״נ-ה" 0'סנו יש• ץ״י
 <)״4 ל^ ץי ;׳נצ״עצע יכ יע רעי

 .י (ייה סיני .ייעיש " "יש 'נ "י
 הסע ןה ויוי עיגיה יי• יט" "י <י*^נ
 ונטיינייויהש הבמ !יויליזטיל
 הסמע סיש^ע דיל סוש יע טיט1"
 שיילאונש יש• טי עיב'ש 0,ז״ייי

 טיב 1ע הסע יש" "י יייההסנ יייי
 סטיבעיייו .ייטילעי" ״4״ ע־
 .רכ'.""(■•׳ :(1/טועיו*עזייקיייטלי

 סושיעס^יכוייטוט"" יי יעיי '""י
 סעטושיועט קימסה "יש 0 !ש יע הל
 טיל ןיל סה• יע ה'4יש רע \י*ל"יי

 (טסהע•" 'פי״ועש 0י*לן1 קה סינ'"לי
 עועילעיציטיסיטילל "•בלה יש"

 ןינ• 14׳ 010• •י ושי1ןינןילח"יע
 ־סהי 11ו!ע"י .ירי• 0(1 ה*>הלכיה1

 טיטהש •יי י״יל ׳לי"■י"■י.י״1"׳
 ויירט סוש יע הל 0!ש יע סייכ•"

 עיו• וי••).ס!.־׳'1כ1הובוי ••״ סי׳עילה
 סיכלינו רלי״ב •ישה היינעס סה""

 סהנ ׳יבע יש" •יישב היבע יסנ/
 !ו*40י"ב״ה יייו ייייסנ •׳ןיבנ
 הרגהועשסירכילד יט•• וילס 'י1ג1ע
 3 הי י ינעכ ״״•)״יההצול ץ״מי

 עייי "י סירכילי)עיוטיכ •י יי ייי#ע
 ילזצעי׳" ו4אקדי י לי יב'נ טטיטיי
 של10של "">וה טעיי1ין4ש סהיעי
 •יענשכיש" ^י״ה'" טכיוא "יגה

 <*".ו10>כ י""£ג.ימ4יו יונשכ")

 עיויוהי )•ב*" ט״נ׳׳ *73^3'
 ,י"")ילעי הבשי י'ה' >

 שסעהשעש ׳לי0'קי> יייי״י י,־י*
 וי• •"ה סיסנה ירעי" 1כיו ונט״באי
 י ןצייליעייייהיעייינעכל ע״ט״ה

 י(ו-ןי ייכעשלו ט*י 'באלו ח״לשי
 )היוייהשיהיישועע'יליטו

 (.״,11,י,י0וויק1 .רכש -ןיניהיהיייס'

 ׳"..;)רס (•""הוי׳ שייכוי״סי'יס
 !י ו״כויהס׳סי״״כ ןי*0לש "י0י

 ס״יויייו״הוס •'לכי •יס ".יש ס״"
 ;*ו". •ווו*)״^0'״.עס שס (ס

 "0וע_ד11 ן11ה7• •ינעכ ןייה לי'י'י .ד
 0'וע רען ,רכעכל ךיונל ז'•ש •ה•
 0ש11וחל ןאינ׳כרעו שלש חי״לל
 ויינס 0*לשהיע*י0י1ןיגיע סי 7•
 וי׳להעונשי •.ייבןלה ע יהו• *•נ ■ל

 .ץיאסוסילטכעווויי!•'צישלדי
 ׳וויכאסיייעיונשאל יי רגעל *ליקל

 1*1ע •בירו סעכסיגירכבע •בישיהי
 ,והלשסטנהסלנייבהעייועי שישול
 / מ י ט• *יל ישיעי״עיכ / הליייזי



 הייה♦ זית״זי :!ייי' *יעד
 .יזייה׳״־ד■ רשי יו^יק)

 ויןייסייהה׳יייייי} כי0♦ ןליידי סע״ו

 0״.י ך'זי* 1יי* טלב^ג;ס♦'**
 0יי?ס ׳ ־יילד' כי3.ר ן־־יריה 011ח *ע

 * \יטי טככ.י1עג54 ס♦'׳ ייע יייןיעו
 ־לייי*יצ4פ^ ץיייה י^יח ןיייי 1101*1

 0י*1^'י ייגיה !גב.יה׳כן!ע•
 ןי1ג ׳עי*כל!ע!כ 3יי*׳ ;סיל 15**ע*1)

 יי14י יע^יוין י1*׳" *יי) !מה׳זי ** .ךמי*
 .ד^'ח 1>עי};זי עיןגידל*געייצלעייי

 יי״י יי ןכ ייייו1 ;טיל יכ 'יליי) ה*ה
 ככ^יי^כ*\4י^^*י-עי^ 1±ע1*י
 .יסיל^ש 0י1$)1נ1חיייק'♦?♦♦יכה

 ^יט# ןמ^יכעעסייעש/ךי*1> ץטככ
 *^כ)1**3ית ץי*י$*#4סה ןדסש

 ול^ךחכייי י*ת!ע **וי״ע^״שכי
 " !ע1ע1מ1יירץ1ט שיל ייש ן) היען

 יכ - ,'ישי 1יז.ן י♦ ייל !עט׳&ועי ייע
 ־ריסיןיי♦/ •>)01 *1ע ייייכ

 ע י,יכ *© £׳דל -י יט יכ י *• •*׳כ ן1כ<.'יי
 עיליק ןכ^מ 1*י ןיכי ♦יי׳ ״•* יל'*

 ץ1לו1י*״ן1כ1ע'4י׳ע! ויסיכ ץ״ינו
 '.יימ*עח*0ע 1״ ךלכלי ליישכל

 ל־ י4כיי1עיולייל לכייכייל זי^יסכל
 י^יל 1)*י לידעל לכל ♦^*'לי *י^ןייל
 ילס ק*יל#גיי^)ק ♦־עי ו4כי^*י
 יסיכ.׳ הי^*י7י ׳**ללי* לי׳ל *לי"***

 .דס" ^י^זצ׳,.^, ^ 7י |ייל ^ייליכ

 יי^ידיס>י .לי$*ל מ♦ ט׳יכ יע :יל.*׳ י^י*
 יי!*׳יי ׳כל<ל׳'<0ח 1ל;לס״עי׳^עיל
 -למו♦! ל1ש*כל לכ״ללי ׳ל סל \1׳ע.ד
 ♦יגלי*יה$ל0י1*׳ ^ךדכ>י-"מיל41צ־;ייי

 העיזבו כי>*ל.*'עו• !ע 13ין*זי ?* **ייו
 • *♦,יי׳גיכיייעי•־' . ; ?•ל*.־־' ׳י
 ־׳י1׳״11^.דכדכ לי .י י ־ י.י ״;י
 י י *ל ליכי לכ*ר ־י '.*י♦ כ*י 1,י*י

 ,•ייכייי״/ויס ר ח 14 יכיי £*׳ ■ •ייל ׳י ׳י אי'־
 .ל**;1יעי#יי*כ'0..* .י .*־כ י

 : יייל/י\*כי• 10 •כ ןי*זיכ*)״ע'עי'ל
 י .דייייי^כג ןיכ* ך״יכי וי״י 1>ייל
 "׳י•*"יס 0י**ש .£♦*•> ילסיל כ׳י1ייי

 *•יכוכ ־כ.י ׳•♦יל ח* •ייל ןיע ,יכל
 ♦.4*לל1י0^ד(לצ *•יסל

 ליילל */ .יי״-יג ךלכל ♦ןיל♦ יי♦^׳
 ־רייל״ליעל !*•יללימלדכ ,♦יי־כ

 ןייי הכיכ **יכ ייי*י'ג?י• לילו יעל•
 .לטיכ ׳.יטה דולייכ כיי-לי*•׳"/* ל*

 1*י*״*י1ק׳י •וק<11 1*111ו1י*,ד 11׳
 ט׳וללי ןי#יןמ-יליכל יי ♦*,יד

 -י׳כיכ 1ליצ׳ל׳ ייכ' •־,ט !ועס ימל
 >יו*ל .רכיכל*!' יס•*♦ יכל לכימ •יל
 כ*1על ןל^לעל•'י •*יייל *יי^׳יי '•5י
 ♦"•יי 4תי1עמ ••ל *י)גזכיכ י*15 ׳4*•יי

 *11ו<י ,"*ייע ךייכי/עלייע״^מ ^ייי
 .זז'יכ1. 'יי/טוצל,לי1ייכ״-לכיימל^עעי
 .* 'כי ייכל ייייג׳ל •♦^עיכיילכ
 :זי-כ •יי•♦ ייכל לכ ל״ז •י יילכ לכעי ♦ייל
 .י י מי1יהי^^לכ ע" לי'יכס ן״עיעו^
 ילכלי0ן1׳לי,ר •ייי.ר^♦׳ י*יי'ט0ילע10
 |ש0י סיד/׳זי• ל> *יכסלי ,יכיילכ

 ,*כ•• יע יכ לי• לכ•יככ ליייי^דלעילן•*
 ־ו.*י '*כ \כיו#מ.ר לי״ל^עי 1לכיל ♦ל•
 ~־לי• 1>4ן1* .*יכ♦ילכ יייוי״ויט לכדכ
 דלכייכל 1י,ן*כיכל ץ*י

 *יל 1י״י'י_ל0יכ4 י']ע ך1כיית*ה *כ <1י♦
 ץ" ו,יי ׳י • יכ יע•• יככ •ילי^ ה'1יכ' .*יכ •כ
 'כ^י^יעי׳יכ "•^1ט1ייי^וי00׳י
 ן טיי .י •"!י כ ♦יכ *י סל! לכ דנ מ יכיצז
 ♦ כ לכ יעל 1!/ לכ*ייטי'עי• 1ען **•!••!•ה
 •יי•* לכ*ו1יצ׳ '<כ^ל ל׳לד)לד''**0ו

 !1׳ייי*כיי*ל ן׳^׳נעיע *•'"י ׳לכןן/>,*יל>
 יכ״ייל )•ל״ללייכ 'כללכ*יכ.ר׳ הכילעויעל

 ^יט׳טיייל ^כ ל^ככ ללי יי>ככיל כייי
 ןי^ימ \ג># לכי^יי כל'\כילי1ך עדע.*,

 ♦**־*•• *יליכילדל ןליצ'1כעכי1>*ל4.יי1%ע'
 .ץיי״ייכ .׳ט • יכל י .*1לדכי'יכיי ליס י
 ׳ייכ♦קי• ייישיי יזכסל ל1ג׳׳ע •כילי״ל,ךן

 ."יי-׳ויק.• 0 יי־-נ״• /״■ע<1׳עי.״״ג
 '""*.*•ך׳י׳-״סי״ג ר״**,^,״הכ
 ׳י "■ץ *י-׳עג ■י^׳י "".־.ו ",.לי ז0י

 ךכי סייכ לילס חלכ יי♦ יללכ ־כעצ
 . יכ^׳*י ל *ל 0,*כיי.- ^11
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 !"ד ןי1י./ז0 יי" ♦*17 זי*3ל *♦*♦לשדי

 •י)• יוי *.-• 17״ הה♦ י י ♦*י ?״>>1 \ 4/7 *י)גניי

 1*ייע*גכ*ניי'י׳ייי׳ *כ?*"!'*העיקשל
 יעיכ /1ה>>י2ע1׳ ן4ע^י !יעיי^יייב י*ע0•/
 ייייזכ יכ*י >ייייי .*ייה | ♦י*•* •\יי •*4.יש

 ד.**♦."יי *51צ׳ ♦ייע |י-'1־5.5 י♦ <יי
 1גי״4> ;1״יי*י ויי״״-׳י״י-גג יעי• ק׳?גי*י
 ^</יויי ן1(י^ט-׳ייע1^ יע י !לעי 15♦ ״ י7ד

 ן^נ**>**י15׳41״^^ן ס• ע זיע״יי^עייגייי

 י*״ו<4ייי^-י)7 *יג* י*יי י־יסזיי״׳יההל
 *ג •ןיידכ "עיעעי♦"" י״יי ן ה י,־יס ייה י1נהי

 וייייג 0יי*_היעמ יה" 17י1> 1*'♦*^ חסקה
 /^הי*♦ "לסיש ;יי ♦עסה רעי־כ ש^י לכשיז

 ♦יל)*?ייע הסע ♦ג4?יי *♦יי' יי ץיייו׳יעיי
 ן>1י/ע* 117*♦♦ הלגי 1511׳״ ייל 0״ לכי♦ 115*•*

 / כ*ד**4׳ גיעיכ1יל5 י*י*%4"" ןכ יע•♦!
 ׳<>״)17 0יכ_ץ**1*י /*ייכל_ה1ל10-*יעי י*יה</>ו
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