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ו• paל •• 1ווו ••••• 1•יוa a•י••וו ••••וז •י••ו • nי-חתל•רור 11

r 11דס ''*" rn ,.,,,o 1118 •••וו' ••••• naa ל•••ונJ ול• w ••ל וJD ו
 •••• , •• • 1•לו 11

 .)~•לונ•נ •• ,,,( :••·· ,,, •••• ,,
·<lז 
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, n •' י•• •ו 

-סור•-

ולים pהםררסרלשכת

רמ•םגףםתין •רף

•ם pערת 6םתרן 6ערתק

 •••• ,,. ת••····· t :.ג....,.נגנג
ל wחמ 1זזזל••ד•חזונו ••••וגו •!כב MI • 1םופםננ nב.

אun ••• 11P uי,ון. n ttו• '1
 nלוזר •• pו pזר••ו r••••וחוו •י• aזוזוו nוו•ד aלרווו~ווי•י•

 ., •• ,•יי י·•~ .,. ··••ומ
למ nו a .,,..ל,ר pו 1 •ולת p•וחמל•• aו

, o ועלדבוtרמזa רווa לrלום ••• •• 1 • 11וa וa ו•ר,o •••דורלווו•
ו•ו•נ •-141ל ,... ·"·'" ••י"'י" 118 •·י••••בווו ., •• ,,,..,

 .,, •• ,, •. ,.-סז, 141עלוחועת•י•ולוו p ,, ••• , •••יי•נל•• pס
למוו•ו. ••• •••••• ,,,, • •י•••ותו~ז oגוווו•י••••סרח• •ו••

1 ,,,, t•••a,rRP ., •• •יי•· h•p וו
 יי••• .י-י••ווסוונדונול 11ר wל• aו aל•י•ו , .. •••••יr•דירזז r •ד•
 ח•• .,.,לור,. ..... ·י•·י· .,,.•מי• ·~י•י .. ,, ., •• ••מ
 .,,,. 11 • 1ן aתזמ•ייי• 1 ,.-+ב t1ו•ו •• n •• •י• . n ,•ת

 • ,,.,, , .. ,,,,,,,.חותר~יל•••יי

 tnע 1~וחח. a '1,•ול p •י••••ווו,
 ••ח n p•o •ח• ר•••• n ד••ו• • aו tד • p•לו n 1•• aז awי•ודווס ) 11

 •ל.,, .•נ•ד•יי• .,, ••• •ל.,,,לנו •••••••••••וחו••·
mr 11ד aaw וn ~1 • 1ד : • w לap לa וnn • (ל 11 • 1 • 1וa לעוונוות•ר

 ., ..,לח aוזו•ו•,וrוולווp tול 1i lt8fl Wtי l11לוווי• 118tוולוl8' tוו•דוז
 •י•• nל w a •ר•• ••ו oו• ••• ••יי••••תת••וrו •~ו,סר•ת.-an ~י•י•
ת a י••• •• oורו ••ו• n aו Dורולד•וו•רת n ת••••ול onaלמג•• נ•••יז •••••• ,,,, .,, •• , •••• , •• )• =•יי• •לד•..,,, •••••• ··•י•יבוtור••· .,ן •• ,נ•י .,ל •• ""-י.- י••י•• י•• ··•י·י ••• ,
 •• ,.- •-י• .,,,., ••. •ל•..,, •• , ••••••י•ו•וו , ••••-יייי,יו•
 ח,.,., •• , ••י••ו •• •י••י•- ,, ••• ול••··.,, •• ,"•ייי•מי•

ר p•rו•וחר. a 118ו •a ~ A••••ן o pwaו eלונול , 1,1לו'וז,ח-1ו p1ו
 ••••• , .... , ••,לל ......... , ••• , •• , •• ,.,., .. ,,,,.,, ••

 ,.,.י•ייי . ?ומלו••ד••יי• ,. .,, •• ,,. .ל, ,... •י• ,,.. , .. , • • aו nוג•ד י•••י, tל• uל ••••••י o • •••• ••• י•••רו• ••••••י••
 •••• ,. ,,וי· ,,, ....'י •. ,.••וו •• ,, ••••• ,. , ••י•• •• pוtל • ,ר, aו ו•• ••••••ללnרו nל ו•• iaו a •י•• "'" • ,..,, ••זוווו
 •••ו•ד•נו ••••י• nז ••נ••יי• aורו a ••• י••• aו hי-י•ילנו
 ••• , •••• ,.,ו• ••• .,,, •• ו••

 .•. ,,,יייי ,.,.ו•,, •••י••ותו•וול
לב•ול• 1ו aו aרל o •זיייa••,ג•ד•••יי •-י , aו•ל wגtזזrוו••ר tt•ו ,,,

יי• ••• ,,,.י•יי• י••• י••י• ח•י•• י••ו• ,,,. mל•יו•יי·
וזוז , •••• ,יייי•ייי•·ייי ,.-•יייי ... ,. ,a;ויי•· ,•יוז .,.,
רת a•דל•ב•ת, nר 1•תו •••••••••ל••••לוונר••ייי nמ• •י•

ייי• P ••י ••יי• nללw•כולחי• aל , anו aר 1 • •י• a,לת•וז, •
•נול ·•י•כ ··י··-400 ( ... , ••יי ..• •·י•י· •••י•י·י••יו

 ••י•· 11ן•ו plל•ו• J•IS•וח•tו ••ד t ttl'ו'ו R8ו'ליaו•וtו

 •·י· ,,,,-, .. ,,, :•דו•ו ••
יוו•זןונר •••ד•. 1ד• n1דגר•• •וו :ב• 11ח l DBIII 11נ

ל•ייי• ••יונו, oa •ד• ,.,,.דור nז vזו 1ונ,לס•סו w a•oוורו •••י• "' •-י•לי•יי•· •י••י י•• nו

י ,... ·••ו ... , •• ·••וי•י ••ם•יי ) J :ל ipל-לייי-י ''" ..... •• •••י po1a•לווו p,nיונ• ) aוננן.
-יי• •• ,, .,, •• , •••לנו ·י·" •••• ,.,ו)י••וז; ··•יל••נול
 nוrו ••נ 1tנ 1111ח p11a ,,בלת•וtזור•ו••••נוונוז a ••ר•• ,ול pו eבסרו

 .• ,.,.יי•וו• 10בל•נזק,לנו ••ב•-~
1 

·ר

?/. 
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o.11,a .גn 
 ..... ,ו. •• .,.,

-סוד•-

הסררסרקרליםלשבח

דמים ,Z , 1'םתין 'דף

•ם pnער 6םתרן ;}עותק

 וי••·,לל•-וו 2לז •••מרדוו ,,,,
 ,,,,פורורוזr.ור pםזז: ta•דו'ר•י nו•ו •••ול • •••י• pוז
 ••• •י·•· .,,,, •ו• ., •••ייי ז•• :,,, •• ,,,.י••ו ••• ,יי
n נוו,,,ד•ורורלו1ו 01נו 11ור•. a 1דנזt וליחו•••יייולוגד•ומד•מ 1•ת

 ••לבל rרו tnל a•1ר• a 1ל ןי••• .ו•ר•וז aלזול 1a •וtויוו
 • nרו 1111ד1ו 1וד•לוז ,,,.,,וו•ירו1ו n1ד•וות a~וויי•י• aוtrי

ו•ויר ·"'· ,,,,, •••••• pו 11ו•י" .. ,, •• .., •• •י•ו• ... , •• 1•ו 111
a ד•נa• a •לוa כולn ג•רוויn-י•יייי• •י•••• •י'ור•ת

 apo1t .,.10 n ,,נזורוז,ל• 1ו,ר• 1 (
 .) 1 ,•ד• ~כ,,, ו••••יי•מ • nצר• a ~ ••ז wו •••

t ••• 1•1!1L נ.וכ!: lt •יa תח ·•ל ••ח,ווורn ו•ול ••ר.,,, 
•••• 

 •wל-,, a••דוו•ו• •ח,,ותוו •••י :ב• L o ,a lklll.l l:ו
 •זו A •ול•ו pסת••נו aלולו. 1 • 1 •

t .נרונa ••ו •••ת•וזוי•זו•י•יt ,ווו•ז.ו•וי•דור••,,דדור••••• 
 •••יי aל aו pר•י•י•ול • ד•ו••ר•וו a •11•• • •••pו pז-ו a •••י

 • .,.,וו o • '"'' •דוו o ו•• Q ,,.,,לנד ,,,..,ה pוד• aס pר .,,
 •יי••וגוו • aלוtלומולןגו•ייי aז •• aולוויי•י•ל 1aלזו••וtיר

n • יי•••,ודסגגו• n דלtt ד ••לttP • • לי ••וa וותרתפדו•יווחt חv לa ו
o .,ו ו••1זדזp וa ו,מוr ולo ,,,,, לp1t ל 11ודבר••ו 1לn • 

 .וול••,,.,,,.דור••זו "•י··· י·•
ב pןוו • 1 • 1ו'וד•וןו• pס•ר• aו• • aוו a Mלוד a•י hl 141ל bl•י
8R ל•כו~ p כ• •• .,. •••ייי·ולP •גורר·••מוו •• ,,,,., •• "' •י
•לו ••• , ••,דדנןו••זח ·•• 1י ,,., •. .,,.. ···••וור•ם a:מד ., ..

לברר •יי••••סיי • n ••ל-•רז,ו• ,,.וו• o•pwח rזו•ד••חו•וי•נלח•
t וJו, •• ,.,. 

 •• •י• n •~ור•נ•••יייי• ו•••
,•, , ........ ,, tM •ווa ,ו 1ו•a ןJ חודר • 1לel •תדור•ויי

 •••:נ•ותר ··•יי•• •• ,., ,... • ••• ,,. ••ול••·י••ו •י••י••יו
n 1וw ••ו.ו-י'י- 1 וo מ•חלי••י• •י•••ווh •ל 11ו 1ילww ו•בוו•• ••ררo , 

עור ,נ••נ'" tור a ,וזזו PIJ 1ו 1 ••••וו•• n •לולוז•י Aווt"יו a aוי•
 •• , .... , •• ,, ., •• ,, •• ,, ..... ,, ... 111ב.ו 1•נל p .,., ,,וו•

 •••יי•י'יי , n •נ•י•:ז rוד aל י•••ומ na ••• ..,,.,ז aזן oג
 • 1י••לו ר•••••לוו aזיוי•••וו ו•ר••זי•• , pד , .. ,.,יויtו•וו

ל••וחוול 1י••י•זג•י•ו 1 •ו••דור וז:,~ • n י•• ••••י••
 י"' ,,,.ומו oו ••לו: ••י•• ••••לוו •••וו•י•יי•י• •י"•

 , ...ל• •••• ,., •••••• ,, •• •י• •.•••• ,, .... ,, •• ,,.~•ייייזן
•וז o•ו ••לוו 11 ~••ורר; a •• ••ו •••••••ד••ורול •••ו•ו

 •••••ל•יי• •••• , ••ל 1ו 1 ונל••,,.,ו••ילוד .,, p ••י•י
•ח•ו •••• ,ן •• • ,,, ,.,,. , ••••• ,. 11 • ,., ••ונ t •• ,.,.לוזז

 01 •• ·••ג••י •• , •••• , •• י•·ורול••··ייימי•• •·י••·
י••ווי•ו•ד•ן ••ו•ג•י•ל saל. pר n•ו n•n• aז•ול• ••• o ••ו

 • aז ,-,י••יר

1w •141 .. ,ת lt וp דJ •ו•• a flt •ו
 י•• •ל• poי•וו; • 141 י•11ל 1זו aו 1ר 11 ונ•••לכ ו•••ו aו 1

•י•י .,, •י• .ו t•תתו•ו •י•••ו a 111,111ו rנווול 1•חזו 1111
 ,., •י• .,,,ילול t: •י· . ,,, •י•רח p •-~ • ,,, •י• ו•• . ,.,. , ••• • 1•י•י •• ,,., .• ,, :,ו aו • a•י•ייי• ,ו, 111•יוו wר•
 •יי•• ••• •י•ייי•ג•וי•יו ••• 1ו n•וח• h• •J ••י • nול•

w דa 1 ••••וa •ורו• ••••י• 1חa וווו, ••',,,וז •י•• •י•ז
 • ••• ,, ..,. · 1111,ולוt••ד 1 ····י•יי •יי ••••• ,, •• •י" ....... , ••ל
w וa ו•, a ••• ו•וh וtt •• לa tורלb י• •••••וו• • a י,ז•• 

 1 • 1רו ••• taוול• 1 • ח,,,.•ירוו•• 1aa ז••••דaלו •• •••ור
 ••• ,, .......ייי••·סtזtו'ד ••• ,, ... •י• '•יי•ג• .,.,,.ול .,.
- n ..וו,•י••ות •••יי •~• •• •••••. aל aז ,ת• aגו 111a•יי
ו•י"י•ובו tווווaר n •••ו wו 11 •י• •וזזיי•ז hוtותו• • a•1pו• 11



'· "\ i 
1 
רהבטחרןהחוץרעדת

1 ,, 11.10.1 . 
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-סור•-

רלים pהמררסרלשכת

דמים ,,{' qםתין t'- 8דף

ים pעות 6םתדן Gערתק

-· 

 nלו• t. 1nו,•ד a ו•••ו• ••ב•ייי•ובe aמ ,,, 1•זחוו••יי•• 111
l' ltlfl'I לl רt תll11 tt •לl ן,ו•~•• • a וa גוo •כ•רM l וl'י'• 

 •יWJ l 8נ,•#ו•זות a aזווווזוו lווtדור
 , 2ן. 1aוrוtירח oמלווז•ר naו, 1t וו••• 11וv• <• :n t•ו w 11לזו ••

 ••מו• nור• oו•נר•ו oלולות a a •ד•ו••יגוח aו•ר 1ו) .ו,ג••ל
 •יי••וrלונ•• 111 ••• , ••י•ופלו • ונ•~- ., ,. • ,,.,.וניו•מ

 1•ונ nל ••י t ••י••ד•לן. nז w•ו Pל• ... ,ר 11לס,ווז• . pwנ
י•י t•נ•י ... ,.,.,, .••••• ,.,. , •••• ,.,-וווומ,לי•ו ···י
ו•וחר•ודו pל aaת aר aנל••וודלר a atוו•ר.-aע pר p ••••ווו
 h •• .. •• IJ •••••ו'י~נו w ••••••ווב••י .,,,.,.•וס•ו n•לי
וס•ל, ·"'י , •••••• , •• ,,.ל, •• ,, ••••••••• ,סל 1•ד .,., ••  • ,.., ••ווו•ות ••• ,,, ....... , ., •• ז•• ••י•••ייי ,. ......

 •• •י-י•• •"',וין ttוו •••לנו •• • 1p•1ר• o11a•ול a•זונ nל a,ו
 .... ,.ול pו,ו•יי

 P •• ו•נ••ו•זדוורר a•ו •• ••~נ
 ttו•ו aני aוד 11דויו •••לו poונ nנ a aז •• •••••• • 1n •pו-1 ••נ•

י•י 1n 10 ••ודו•••• •י••••זו•יי ,~,, :•••• n•זודולי"•
ב•לוו. wו

 : 1כ 11-1גג.

 • nד•ו p•JW J11ודו pו,נוt•ו lל a •ל• 1111ד 1

 ,., .. ,. .ל.,,. •••••י- •י·· .,,,, ••י· •••
/ן

 ••י'•• ••ל aו~ • •י••• דנ•••יייונוי• :ג• a. 11 1ו aa1 ••.ב
"' tווו•זוווpw וrי•• ••• • •י••ו• 

 ••ל•••וננווןד• wו••וי, pו aליח 1ננ a••• aז peaגוו aווו •••ת ptלזsס
 •• ,.י' ...יי•י· ,, .....ל•יי•• ltlללח tוווולמ•••י ••• ,., וג•••••וולנ•י•• ••••• ••לוד laרוו. •י• .ר•• .• aו •••••

la81 •• , •• , •••• •111111 lf•M 8ו•J11 •וול •• , ••-י,.,. t•\L ( 
 \ip, ,, ... , .,,. •••• ., •• ·•י•יוול•• •• ttלח י••· ••לנ•י•·

 .,,, ••• , •••• , ••••• , ., ., ••• ~••ווו•, ••••ולחו•ד& •• , •••
·••דנוי·- ,., ..ל• •••,ת ~-·י•י ••• ,, ........ , •. ,, ,.,,. 11ז•ול• •ו 1 •נ• 1 1ר• 1•ד 11 •דו 1וו •••••י naוו ,וזוזו
•ייג•ו~ר. ••י•••דרך naזו\יוזוול• a ••י•י ••דור; aזו

 .•יי· ····י·יי••יילרו••· ...... ,.,,. ,ולו ••י •• Jוו Jוודבר•• ,,.
 •"'נ•ו tנוו nמנל••לו ד•• י••• • a ••ם•י•ונול •נ•
... a בn : •דו •• ,., ..... •ל••~, ••••• ,, •נo •נ

ולו ו••• 1t וו••••ד oיל:ז t•ו:ו t•• nז•  ••••••• .,לוו ,,, •••• י•· ., •• , •• •-י••· • ,. •••••• ,, ••
 , a•וו aו• a10ו 1 •ווזaיtלו 11,1זו aגר• r11ו 1ר aלוח 1,1aור•חמ-ו•ו
 1tלווו •• ,,, ••••• , •• , ••• ,,ווו•ו•• .,,, 1 ,•מ .,. •••••• .,. ••ול•

 tמ••י•ל•ע-יוו• ,,.~ו

 ו••• nל י••• •י••ו••זוכ•וווי-יי• 11 , :כ• u ,,ו 1tu1ם 11 • .1
 , ........ , •• , •• , •• •נ•ונלי· ., .. ,,ל

a ו•וpn יז• l ל'נן ...לוד•ל••ו•ןלוa:a •o לימ••לwa , בזa • 
וו. A•ו•וו•ו"רדור 1זו ו•• ••ל •ו• t •~ •י•• 8tR•ורות .... , •  • ••ו••י•• , •••וו•י ,,.

,..,, •• n ,.,,.,. •ז• n 1זזוו\-•tt ,•לוו

 , ..,,זו •ו aוtל a•11ל•יי• •י••לנו, a-זי•נר••נו י•• • Jי t וו•••י•~
v 1•11ל•p 01ר , t .ו •ו• :ו•• •י•וp ו, •••י••וז• •י•י•ולa 

•רו 11 ••ורו •י• atח p ••ר:•וו o•pל ••י• •י•• ••יי• ר••כ•

·ר
1,1. 
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רלים pהמררסרלשכת

דמים n ,, 9 2וב 10רף

•ם pערת 6םתרן 6עותק

 . ........ ·י·•ייי• '"· ., ••• ,. ·י••י ..,, ••.• ," ~-- .דוד ., ••
 ~••מי••י Pלן t••יי ••י•י•••ווו••י•• וfaליlל••ח. a •••י

a יוןt. •י•יa 11ו :,o •••ל• •נ• • n •ו•••יי wp .יוtדוד••זוי••נו•ייי••ו•יי •ו•לו: •ח,•• ••••••~ •• •••••גו• n 1 • 1נ,ד •• 
ח•זו ltון,ז 1tt 18 .,-,wו l •·••זו ,.,ח'ר t1•ן n•וו tי-\ aוו• I oובו• tמ
a .•ל• ••••ווווו.ו•ווp •••• י•• P •ו••וו•ת•יי ••ת•ולי

ת nסו•נaל a • 11וח p •• • 11ר 1 •••י• •ו• • ,,.,.ס tחר • n•• nו ••••
 ••י••וt•ת ........ ,,..ולנן a,לנג••י-לר ,,. ..... , ... , ••וr.זייי•

 .... ···••רו• , ••• ,, •• .,,, ••••• ,.וח , •• ••י•• , .... , .. , .•ל··יי ., ............. ,,., •"''"ר nו
 ·•יייי .,מ,-•ותוו

 •'י'•י,• , •• ,, ..... , "י'••י• ,.,. •••,םנבנ= 1 .ג-
•• n apwn ••• •ולול••וזוי

••• a דp ••• ו•n ,1 ,,••ננו ••••י• •••••רוו••י• ••••ו •• 
בלaסmו ,, ..ייו aול •י••י •• wוו 1לווו••ו s ו•• ,,..,,•ילו~וו•

 ••• , ....ו• ,,. '"- .,,,. , .. ,. , •••• ,. , ........ , ••• ,.
 •••ול tt, ••• •••ור ••יי••ו• hלע ,.,, ...ייי•• •-י' ••י••נו•

ז•.ח•ולו pז י••י•י• •י•י•,...יי•י••
בל• •י•לזווולס1ו •••• 11aל ••רו •ו•

 • ,..,,,~ ,,. •••• 141 ••-י•ל .... ,.,לו , •••••• ~ •• , ., •••• ,. , J1ו bול• •וt 1ו a•ו n•י•וולו••נוו י•••מו•זזוו,. .,.,, •
 a1ום 11ל י•·י••• ••י• •ו• . וי•••••יי•י•ל ו•י•• ••• ••יג• '"
 ••ווודון • a • ••• 11• a •וו 11"חל•ר• 01ל ••זh , a•• 141י•

 ··י•'י" .••-י·•·י ···•יי ••.• ,., ••• ,, •••• , •• , •••ומחו••·
an ,,,., ••וז • •דn •• ••י•••יו י•יa 1נולn ל"o זופו••יי• ••• .,.,. 1 ,,, ••• •זוl' ותוולt י• . ,.,, •••• ,.יי•דוןי,י• 141ח-
 neולa n 1,1ל•י•יי•ח•וווחן. • nול 1דוו• oו 1 ••ח••ומוו •י•
•ול .,,,, .... "'לו ,. •י•יו ... ו•• ••וווול,,.ייי·י , ••• .• , •.•.••• ,. ,, ••י· .•. ,., •• ,.,,, ,., ••• ,., .... , .•• ונ••••נ•וו .•ו• s • 1י•יו ••ו a•ר aלזור•רונ 11ו aלי 141  ו•י•• ו•ו•~•יי· •.• .,,,, 1 • ,.,, ...ת ,.חל ,., •••וורי· '"
ווו••• oמו~ות a•ו•י ,,,,,, ו•~••י n•וולון n•וס ••יי•••י •י••

גוווrווג a•ו aרג vaמות•ע•זודו,ן

 •י•••ע• a•• aווווו arוו .,.,כ• ••••לו a ••י••י•ל ••י •י•י•
 •ותןו •ו••ל 1t11לי1ז ••ו•ו 1 •:ו•ל paו•י•ו•rווור w• 11p1ו • •••

 ,,,. •ננ•• ....... , .... , ... ,.ב•י• ,, .. ו., .,,.,.. •••• .,,,,., •. •י•י'ז ••• •••• •• ., nו•ו ••וו••ח ••ר aו t•aוד ••גזו •י'י•ג• 1 •
 ••וב- .,., ,., ••••••ז•ופלתוולוt. " ו•• ••••יי••fוזי•י ,,,, , o•no •1ו 'tנח a Aנו 1ל~•וו JIור 148 111•ונaח tt iס•ל a• aלול wןד a ,,., ........כליי י•••·ילז•מ-w •י•יי••ייי ··••ח••ו , ...... ו•• •י•יינ • nיי••י •י• •• ••רורלזון•י•ונלו •ן atלו••

זיזו• ••• •יn ••t•י•לרו•ו• a ,,., •••• יי••"פל•לוד oמ•נלי 11
 o•וול•ן 1ו1ז JII •8·לבזדת rזל aז•דו•• aליל•וו Jו , fl$1 1'10:t •arיו
 •••••••זוt • ,, ••ל .,,, '" •••••• ,.. •• • ,.,., •• זז••··נד•

 נו••••ו•דליוו.ו•ל pכרנ'ולז• ,,,, •ו• •יו••••ייי•תז oו
ota •י•י ••• •••• 11וt • •נל ••••י•• 1ל ••צ•ו•יול 1וי•י•
 •י••לול•וווגוןן. aוו ••• a•n •י• •• aל•לו•ע aו aל 1ל,ול

 •,·•וון •••ח ••ייי•ייבר.• ••.לוס•וו n נ•• ••בול

11/. 

·ר
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-סורי-

רל•ם pהמררסרלשבת

דמ•ם _;- ~פתיך iנ.דף

ק•ובערת 6םתרן ,:p tערנח

 ,, ••••••••,תוו ·•י···•ל 1 ... , ••
 aז w :aו vnל י••• י••ד t1• 1 •••pזללול r 141חווווון ••יי••·מלוח
 aווולוו• •י•י• •••,•ח pל w.לו ••ווו•••ו. aוגח o ~•ווו•

 ., 1לו,& ••ז• ••י•-י י•י•~•••ול ··••ל,,...,,, ••נ•ום•ם,
t זla ll לור«,ווtו "''זn וזו•ו,ן,וa•a ו~יר•I לווp לו• • o 1•ד,a ר•• 

"ו&לוז. 1ל• 11 •ד aווו n•ז nליל•וד ~נ• •וווו aל o•n•י a •ר• n פ••••
ל•י• ••ב•ר 1כוונןי•ו•נוול, pל •ל., ••• , ••זוז•ח .,ר 1 •

 .ח,•ת

,זו • ••••זן.ז vי •י•• • •••ו,וו 1לוו•
s י•י••לר•ר• no .ו,ו,רw לח•וםב ל••••זת• a ר. 1ב

 ~ו• rוו paזת a•a •ר• •••••• • n •י•ול a•לו.לaוח vזלור•• nn , •• .,,.~ ,, ••• ., •• ,- י••י• ·י• h , •• , .. , •• ·•"*' •••••• t1p1כ taנו,דולlו v •••••• •י•וול .ו••
ra וסו•י•ר •••פוtלa •• •תa לו••a תו ,.,,.••לו •י•••יי•ת•aa זח

 ••ל•••,,, •••••• o•p ao ,aסלlו"י'נ• e ••י uso•• 40נ ••••יי•
••ייי• , paר on 111tווע p •י•• . 1h ••י ע••••י•ז• • oרו• aו
••וחוו 1ליוון t1 aו wווד•ו•וו •• pו-ז•ו•ייי••י• oוt •י•• 1t•ו 11ל

 •ו• aנ eלוןור. לע••••בר hל• , aו, t ••~בוו• •• 1רול•
a 11ז• ••ו•דpa n•a ,. 

•ת•ול:•י-ייי• • pלווי onו• •••ייודנו
 • nו wn aל,ולם a .,~,ווח aaווד a•ו••ולון o•ו•ו n•וווב•ןנ• 1
לו nנזוו•• t: ד••••ול • •י•• • 11ל• a,vוו'"י oןר t ,,~וו n•aז•

ונולי••ונוחו••· .••• •י•י••י .,•ול •- ........,ר•לויי ,,,·י  .... , ••••יייי· ... , •••לוג•ד,ווזt .. , •• ,.,. ' •וויי .,,, .. ,.
 &ta .,.,.,., ,1ווינו ••• ,,. ,, .. , •• ,, •••• , .... , .,ווז•ח. ··•י•ל

ווחו•ם w•ייי••י••וותו•• P •ו•ב~לווח•ח ול••• ••-ללוו•ו•עור•ר
נו•רות. aגלt ... "•י••ר 11•ורוח 111ד ••••••ותרמוותח••נוי•ג••זוו
 •••••לובוו Rוורות •יי•י•• ••י P • •ז• aו nז• aלחלוור

 •• , •••זו, .. ,,,ווונ,ת, ••ו• t•וaסוגו•ו• : 1גג• 1-
•סי• o oaל •• •• •••י ••י••יי•יי•

ו. pמגו lזולוו•••תול pל lלa , wוrל 1ו•ך eו Jt •ווערזtזtרןן ftll tל•וג
l חw וD 1•• :••• •:a •וו•כיוn . ווול•ווa זןt& ולt ,ת•• :a ב•ו 1ן•• 
n ו•a לחn יייי• •••ר••a ל ''"' 1ווו 1 11זווזמwווו• u חוו• ;•ןn 
a ר 111ודנוווסת, תו•••מר& r מבנ •ולo ובל ,חan 10נו•ח ••נ•דa ול;ז

ווו. 11a •• ,י,•כולתו ו•••ב•ותמנ•ר oו•ו, nממל• ~••לו,

 ,,,.•יורוו נ,,., ,,.,.וו ••יי ...
 חו•••• n •ו•זי•י••וונ•ו• •י••פלגו s•וחל••יי oת o •pזוו ••י•י•

 ••••• 14 , •• ,•ותוז ••י·• ... .,, •• , ,, ... 1 ,..,., •••יי•י·
 tןן wו AWדו aסו wwווון 1ו' aו aו •י•• 8JD•aמור A • , 8•ל •••נור•••

וו n:a •בזונד•ו• oוור• • aווו•ייי•'י•י •"'''''' , 1t,רוו nבזווורל
ו,ח• wnז 1ל• an,ל••זורתוזד••ר• aoל aו nל vי•וrוור• ~•י•זו 1111

n בוp ו •••~סל 1ו•זו•רa•ו•תוו•ודור•ותנו .רa •ו •••~•ייa וn וו
 •י••י ,,,. •יי•••חוז•ל•ח •• י••• ••י•יי• ••י••ח "~ ••ו•••

 •חזוt,רנ '8 88ן'י11t•t1 tולו hlll"t •• • lו aזזדגו,זJו tWtל • a•עווו ofl • •ל•
 "••נוי•י•י••זיומ ••יי••ל•וורוו•• aל•יייי•למ ••י"•י'•י

דוס. pמדוו•,,וון•ובח. 1t •י•

 , 1111 ••ו•וזוות ••ו1ל1ז tn •ו•ן r • 11ל,
ן pל•עור •ון 11נ ; n,ל nזו,וו• •ו•• • . oנ"זרו .,,,., •,ודס••
 •• ,.,.., ... 11ונוסו •• ,, ••• ,_,.,,. ז••·· ·•י·• . 1,1 ,לו,ס 11זו "י···
י••ימולו•••נו 11aי•ז ••י nלw aו •••י•ייוו n11ו•ו • lו"י•י

 •י••tבח ••••••חוד••בלוrלולגוד•גח ,,.,,. 1t ו•• nזולמ aניזז

• w לוול • • •• •ל•לסותוltflS »חלlווזל• 
 •ת,רו•ייזסת r11לי• • ••••וו•ו••וח•יייי• nו• •י••ג a • וב,.,.נונת"ווו

 •• .,,.,. 111-~ •י·•ו• ..,., ••• , ""'י •• יי····"י•ג •ג•
 ,.ולז aת-בר• nו 1•ר •••ו•ל•דייו•••ו• w•ו 11ווד rn•ז 1 ~,ח nלזו 111
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-סוד•-

רלים pהמררםרלשכת

דמ•ם ,.,.l ~םתין 11דף

•ם pערת 6םתדן 6עותק

 , .... ,, ...... , •••,לוו •• ,וווו••יו.וז 1tוגז ., ••• ., ·••ג ,, •••
p דa ••י• •••ייווו••יייי•••גו •••יn וו•ןל-•ל •••ודו•ו•ו י•••וa 

•ת S " 11ו•ו• nווווaווד,נזל r•דיו ••••י• ,,, • P ••וווייו •,., ..וו,
 .ונ:• .,, ••• , ••• ,, .....זולו••י••י ..,.,,, •••ווול•· ••• , •• "

 • • •••• ,. ,,, •••• .,.,. . .. ,, ... .,, ........... ,, ••••• ···••יי
 •«יי••לת 1ת• •• ,, ,,"'ונ••·י י•• p • ••ונ•ייי· ,, ........ , • ···••י• ס••י•יי•• ,, 11 •ו••••ווו ••• , ••• , • 1 ,, 0 •• ,,,., , ••
י•וזוגיומ-וד•ח. •• ,,,ל ••• ,.. ···••י···· fני8t tזווו a:ויווור ...

 •ד w• a1•1wו a ,•oרו 1ו 8ו • Jp•ור• ••• •••• • a•ו•ג•ר h•זד. sa ,, ••ו 1וו1וי••ו ••••••• •• , ........
 n•יני••וור••ל aמעוד,לו aד a •י• ,,,, .•ג pו• oa ••ל••••

ווו•ו •:•י• . nnו a •ו•• aל•וו'ר o•p י•• , 1 •-י•יי••י• 11 • 1ב 1
וו•••י h •••••י••ול a ••י•••• ••י aעו•••חומ•ו• nוח a •י••ל  •.• ,,·י .,, .•מ וול,,,.י• ••• , •• ,,,י•יי ,, •• ,,, ••••••
 , ••••• ,,.,.חו. ·•·י·•ליי•• •• וול,,,.ל• ••• , 1 • 1 ••י••י

 ,.,,., ••• , , ••••• ,,וזמ ••י·••י· ..... ,, ••••••וו 1ו
 ,.,,ףי•יגלוו.ב•ו,ור .,,.•י•י•יי· .. , •• ,, •• י•• 11ft •נ•

ל'וו.

לו•ו ... ,..ו•ו ,., •••י•י .... , •
 •• י•· 0לנו , •••• ,ו• •• , ...י•ייו ... ,,,. '.,. • 1 ... ,.
lt ·• 11ו•וו •• e •1 • 1וו • oa •י•וד 1 • 1עte י•י•p J •1דד• 1לור 

•יי•ייי ••י• nוו•ווע ••• .,,, ••לי•tווו•ד•ל 11taלר aנד •• r11ו 1
a דגל '" 1141ווו 1וn ליJt•p • •וו••יי י••לת"••ייו•ר 1וד. 1לז

ו•tי pו• •י:•ו•וור aa 1 ••י• ••י ••• pוולולעל 142מ oתמל
 ,. .. ,, .... ) .......ג, •• ( , ... , ·••ג ~·-י•י•ר•ר •••• .,, •••י

 ·•י•·•י-~··· ,,, •••••• , ,,, ,,,.ייייי•לוווו

 • ,.., •• ••« .,., •••ו••ילוןי•י•
 .,.,, • t ••••• , ••••וח,ו •••••לוו•• 1 •• ,,,

 •ח• 11 ,.,,,,מולו••ו a•ווול•ז אל•••
•ר•ר fי•וד .,,י•יי ., ; ,,, •••• , •••• , ••ליוו •• ••• • •ינ••

י••ו •יי••••לר aoונ •נו aוו ••••tיזלומ 11 ,, 1 • 11 ד••ל•ת••י
ל r•וו,ח,•י,ו ,,.-, • •••••י•• י"" ,•ניו י•••• ,יי•••• .,.,,., ....... . 

t ,8דו D •t וד•• ltl •רווווw •ר 011•לתונ"ו
 ·•••• •••י ••ר nו ••י•••י•י ,,ו• י••••י•• ••• aו• ,.,.
 •••••••••ו•••זור pל 1t •ד• 1לן a•a aלוודו,.לונ••ו •-יווו••
 • lhfור epa lt8 1tו wלע 4lt8ז 8ל•ו•~ין aול 8ו aוr•ו pו lג• • 11Jור• aן •ו•
ר. wp •• ••~•••נוז 1ור•,נ• 88וד. 1וזווו•וד lt I Jr•ס 811  ta•oוו a י•י•• ••

•י דול••• ןו•oות לו •r וורוa•, aרו•
וי••ונו •• ,.,, •• י• ....... ,.  .,, •• ,., •• , ••• ,. ''" ,, •• ,, !נ••ג,

ת• לr ••ר לב• ••י•י• ז•ו •o• •1ו••••• Pלו •••י "ו•מוינ .. •roוו ••• p•ד י'י ... ,. ,, ••••• ,,. - וומו•ו ... ,., .,,, •• יי "י• · ·-~•וג ..... 1בו11פב ••• , .. , .,.,, ,, •••• ,,, .,., ,.,,,. t\לב ,, •• 
rונ•ול 11ל1ת 1141 ר•י• ל1rו1 וליaaח לו1,. 11 •י• 1וומeל  laל

-י••·· ·י••לו ····י ., •• ,. --~ ••• , •• י·••י•·••ו• •• ,, ., ••• , •• «~, •.••• ,, ·••ז ,. •·י•• ••••••• ,, י·י· •••• יי ••  •י••י
1ל .,., .,,,., •י• ,.,. ·•י לב• ,, •• ,, .,. י• ... , ... וז ,,,. 
•ב •••י וולי •• •••••• ז•ו ••• •••••••• ·י •• , , .•. •n1נו וa•ו: •• ,,,  ... ,.,,, •• F ,,.., ... , .. ,. 1••0 .. •ב• ..

,{c ;כJ 

נ. /1 •

·י
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רל•ם pהטררםרלשכת

רמ•ם-.2 ~םת•ןג lרף

•ם pערת 6םתןר p Gערת

n זw •י· ,•תווד~-- .ר•נ· w יח••וזנ•·· 
 h•י•יי ••••זוו•וח•גו, nכוולנר•ת o n ,,ח n •••••ו•וד•ת nח

 ••יחז• naע•ן. 1ו•ווורווsK • nרוו": nan n1ו pnnבוסרת 1ד 11
ר. n•ו t ו••••~ג•ו•זי pזח , nו nנונו••תב•זזתז ~••ו wת aל wנ

 • n ••ו•ונוו•וחו•נונו-נrווווזינ••י
••• ~• ••••• • p 1 ,,,לווזחt1 ור• w ודn ו.n תa יזז 11 •נלווו •••ווt,תח

יי•• 1a,,,., •• ·.nוול 1•לזתונד•ו p•נוו a•ו 1 , •••••ני
 , ••• , ••• •• pוו 10'8 ., ···••נו•נוזנו n.•ויa•ויייי•י , .... ~ •• 1בו 1ל

 ••••••יוורווו,••ווונו•• ,,,וו• י•••י , aחעל n ל••••"
 .,. , ......... .,, •••ו pל•ונד•ח 1ד 11מ ... , •••• , 11 , 13 •-11ב

 • • nזר oמ?נדחח\יז, a• oוו•• aת ~, 1,1n••יפרלו a •••• ז•••וזח
ונ•ווד •''י .. ,,••יידור ..,.,, .,,., ••••ל• •••• ,,,, •• , •

 • , •••י•יי••יי·••מווו •• ,, •••ול ·יי••••י .~,,,.,,, 11לול
דור .ו•ת•י• •וו•••וור r • 11 ,לעפור, h•ו •~ •י••י• •י•••

•ייייי· ••• ,.,.חל• •• ,.,.~חמוונו ,,.. ..... , ,, ••

 1tו aס in1•לו .. ,, poo:ז p•oa •11••תת •••••ננו•ווכו • .!
 • nוeוול

a aL •ג:a a ננונוp•o ת••חpo נוn , חw א•ao וו•י-•ור

 ,,ליח an,לוסנ•ד 111י ••• 11ו 1גו•נוול 1 •
ע~ול 11'1•נד IJ ltlג••לו•חוול •••רנ D trדס tlל t ,, ••רו•ו• 111גל
1 • 1רד p • ••••וז n~ר nל  •רוגות pn ••ו•ו ד•ו•• ••קרוו••• h •••יי•ו 1

 •••תו••וונ. p ,לו•• ו••זל • w 1ל aע'יי•יי . n ,ו• oו wו n •ו•
,ל •'"י P••תו ••••דלזזסrו ap, 1ובי- o a•וו P•י nלoמות, '8ל oזו•תח

o חסרa ת•ס•דןn תזזורוו• •• , na11 למכ• ••ב•ר 1נוn ורוסי•ז• p10 ו
1 •ר•ו•ורבותוד r aללרוו,•וד 1ו Pנ• A •רו •לMp ג•ו•וn • •• 

• o סp וIJ נר«וחa •ן•רPWI A ללוווa •ורa דוa לo •ורa . ••1 • י • 
לוו p• • a•pa •••יי 1לם י•י••• .~•י••חזח 1aול ד••ו••דור
- •pו 11 • ~י••ו aבמזר•: 1•nn נלוtn ,ולדורתn • •יי••ת.י

o •ל•• -• p ולוn זרha ,n 11נ , 1 •כ• 1ת o רp•n • ,ו••וווo ••••• 
 o•vוד nונרוו•• pnוו,וח wו 1ו• 11 ••י•י ••

pm ם•aררנp• •• t חווחכלוa ,.,,,sn זa•a• ,nw וות 11וn 11ות•מp•a a 
•• •••• oo כוו•ו•n .ו 1•עו•רו •••ר 11 ••י•ול•לווn וa 1 • 10וו 
1תח,ל•ל • nר roת pלמל n 1 ••בל •a נa וד•נו,לייי•זחורוור

 ,., •••• ,.•ו•ייי•· ••• , ••וור ••ל••.,לח•יי.,נר ·••ו•
 11,ול 1 ••י•יייוד• ,•גד a,ד nלוו••ויו ••י•• ~.•לו ,,•יוי••יי

 ra•• aגווtיי•י •י• 1 ••יי'יי•י• י•••• •י•וזז poו•לווד•ו aמ ,. ••
t ותo 1יי•וt זa וt. ••• וווv וw בד•ו •••יי•• וו••••וונולדp סרn י•נו

ונל •• ,. • ,,,,.וי•לי ,.,., ,זווונ 8111 ·י•ד•עלחר•ב• • ••• ,,
י·וtמ•

 a •ת• ••.ול traד n ,. ,וועסב• י•••• ••נווב
ם nב•ו••יי •י-י•י••זו •ניסי• 111 ••י•••~נז oונ ••ינ••ו 1נו1זנ•י.מו

 111ור 1ז•ח •ונווןמו nו•ול• aןתמ, pוזזלודנ•י nזtל•רז-••ר•ל
 ו•• wנדד•• a•י•תכוללתב•יי r a1•מחל•יטוו•~.ח nנו aמ•ג • 1על
v 1לל 0 • 1וח•a מוna ג• 1ו 11 •רוזמa •• ול•DM •ל• p רa ,,,. a זn , 

ו•מןור 1 • •י•ו••יי• ו••••• t •נ•~ ••ז••• וו••••וז, oנ nי•יי
יי . 11 ••·· ול••· ו•• ·יי•• a:ל וב••··· •••וrו pל•דנו .,. : 1 • 1זוי  .~ ... , "'•י·י •ווול~,,, ••ל•-זר •ינ•, •יכ,.,, •• , •••• ,.
o וn לגוa גי•יי •ודו•o לחג• ••ב••••גונו•וןr n 11ו-•חa •רp נ•• 
 •••ר 11a1a 111.•לגו nפו 1ולגל aוד p ra1 ••P •••מ nוח .,,.., 1ל
 • no••pגז•••••רותו•ו.וווו••• o ,ד n •ווח, n •וח 1tבוווז•זולו oו •~ו aוו

1 
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-סוד•-

ול•ם pהמררסרלשכת

דמ•םג°ימתיזנ. 4דף
•ם pnעו 6םתרן 6עותק

--v'' 

' 
וזו-tזלר vוועו••פזונו a ••1tדרור•ודי~וו.

 , n1 ,ד• •'•י •יי•••י•י•זי•רזת a ר••••'י•ייי••יי•ר י•••וזח
נל a•וו, nוו pנו ••י•••וול •••נו oa•נחווו•ווע:זוזח oבונן 1tנ

 ·י••ווחודנו •• ,,.

•תגו,י• •••סנ•י• ••נ• nלז 1n ן•,,~ו••י
n ,ע 1,רד .ו•גa •• ב,• n ללn יי•זa•n חומ. 1י-תr ••י•וו•וםרו•
 ז•• ..וסתו •••·•זו n • ••ו•רנ. .~זמ 11וcזת.ת,ו•ו,לרו nו• 1לו

 • nז a peo•יי•

••• •• pe1 נ•ו•v ולn זןa •ו• n 1•ו o ,ור•• 
•ו•ו ••ז aנוז nו aלת•ו•דו• 1לר •• t 011•1•יינו•ד n•1ל •••יי

1•:a דa - a, לa • ••1 ב•p סילa ••a לit ו••לסם•יי••ןa ו 11וו 11 ••לת-
1 , p נוn ז • 1•גn •ח• o a ווa ל•o •רn1 ••נר•ר-ג•נוו ו•• •י•י

לוומוו onג• apדו .,, nרו 11 •יי•ונר •ו• .,ת 1ות pמתלתו••
••••• 1,a וי•יי••רn יי•••••לוו •נ•••וודנ•מ. 1וחמ• 
 ,,,~ •• pסנ ,,, ,עו••ו•ל• ,••נrזנ ••כ• •ו••·דרת.חוולוב••
•י pל••ד•ו aנ• sn•ול•,זורזת•יינ••י•נ•ר o aלומ .•ו••
 on••naלר•ר 1 .ם• pג s 10,רדיו,ו•ו•וסי• aז,ורזל ao:•וווונ
 .ח• tמי•••רוח nרוג•יי"

18 n •מ•ת• , 11פ, a 11a1a •ולנa לp •רa 
 ול••• ••יי••רוו•• •ו••••י•נ•וז nnו aתור o •י•• n••ורו n•סנו

 .ח•ד• oד•ן n •י•ר. na oד aסלו•ריח ••וור••• •••,וו•ו naזווו••
o ,ע•ררר•תpa • וו 1זוn1 למ•וa n גw ו•תa .י•• •ול•וד• n לנו

וופורול• a .~,,,ו wוור rו aל , n••1ר ne •~ר. noי• •••וד•י pתח
•ון. o"ול•ור ,ר•ר• n aו n •••זמ ו••ו,נו, pל•כדל וו••••• ••••דוו

סאד. ·~י-·•·י•יזת ., 1 .,,. 11 • 111 ••יי
 •• ,,•וויר o•p ,י,ביןדוו•• n ••ול••

זת. n • .,,ו wל 1a • 1 ,,,•ול• •""• •ז••ו• •••••••ו Mם nת•••לת
a נולa 11 •ודור••וווו,a •• ווסמלווa י•• • ••וטו••י••י••ל-• 

 a11ו a 1 ••••ני•רוו• •••ת ••• ח••••••וווון • n ו•• •• .ר•••
1ל•ו• 1•a ז••• a נtt וווp •י• 

~ 1k111111 ~נ •• ר••••י•«ול••נר ••••ס ·•ת• 11•כנ 11גp ,דn • 
ונן o « י•••דנד.••זת ,,, •תר••ב•

 ••••מ aל• ,ח••י•י•ובל•ולזו pבלל~יו••ו ,,,. n••וג ר••ו~
 •י•י• wובוליי-ו •••י-י• . nח•ל ••ד a•דוrב• :• n י•••ז • l ••י
 • ap1ז•ו•רדויי•י nז ~•לנוסלמו •• n tרנ•ו a•גל pבולל ר••
 •זחו•ו rו '"'

a •. , •1גג : ••• • ap י•ח ••ל•• A • •לד""'ייזלו,ת•
טת oו n • .•רa 1 •• ••• ••י•• "*"••וו

ר•ר ro•ני •••ל••מנור anלמ•ל מ••• י••••כד• , npל•יקסרונ• .-,,וונ
נ•ו• י•י•• 11ו •זמל r~דגרוו p01י•מ ( aמ 1tזו•••בוול a • ד••eו 11ז

n11 וידp וזן•ל••רזנa לa ל,t n ,זaווסרת•חורווon נa •ר••מ• p נ•• n 111 ••ו 
 nלpו nינד•נרו• •י•~•ווי• aל rn• n ••~י•• •י•• • p-60ב a••p.י

 • aר p• nם pפד•ו nוז •י••י•יי

ד•וtזר•ו• uח; pררו• opל•למנורוגל•ז
ם•נ• a: • ••םוד• ו•י•• •י••••נו 1.ל '" .•• , ••י •• , ..... , • ,.יי

 •••בוי. pו••גזונו ••·לו•ו:•וו 1רו o 1וו t1tזת"גבוaרנ•ומת•יי••
וו••י .,,,,. ,.,. ·"•ויגי••· ., •• , ,.,, ••• , •• , 1ל• 1\יתיייי• ..,, 11

זמ. Jtl , 1ןלולילוrו ••ל oלוומ pוtר• aוו

,, a1 ןn ••לחובודורat , •יו • 11 ,,ולוp•r רa • 
בו•גור. aווונ•י• 1ג .,,, n 1ו ,יל••••ת oל nnלנוד aו•וחנוור •י••

1 
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רלים pהםררסרלשכת

דם•ם ..ג ~םת•ן 11דף

ים pערת 6ךר nם Gעותק

•מ n • nלו•כווו rת oלו•ונרוות •וו••
•• 

ל•זו•• • 1ל•ס an •י••ו• •דרגות•ור• 1 • 11 ,•• ••••••י-••נולו 1
p •••• זזזסדו••י'י •י•י••י• •י••1ונזn . 11111 י•••ל •• n למ ••ו••: 

 • 11,1ת••ע 11בל• 1 •ו• pתsזח pזזלו •י•1ו•תוז aלל1'וו. 1nו1,רוו 11 •ל:וו
וונו aa:וולנד. aוורכות v •יגי • t nי••וחדו•• •• nלז aלוtנר. •י•

,רותוו a • 1לתזת.ייי•לינ•ע aור a•וםת•מ8לר: aלו•נול••
וורח wערו n wpו n יי••• n •••ז •י•י•••ס••יגל Kםזו~וד. aו

ת eת"לנוח ,!\a wiו•נחודר, pובד o aA וflל•,ל•ד•מר 111aון nדג••וז
 : 11 וtז.:

•ח oולוווו•ת-oור•ת eווודס pו nי•יעל ••
ויווודן 111ווד,ס 1ו1tול • t,וי1לח 01aת•••יומ ,ttלר v •נודוtיזס•יו
 ••יי•• Aהלa•ל wגג•ודו ,,,תח•ל r aי. , 1171וור ttpוaור aa-n•ייי•

a &1י t בוa ו ל•י•• 11•ו 1ו 1לוו.וו • 1,1 ,סגורh וזדוונזרוחtדביוp ויי"'•ת
רו•ח. nnל 11ר v •-זי•1יל

י•יי•·•ול•ר •ל,,תלווסחסלו••יי• .•
 • nוחוסו•ל aר o •ןבסזוו n ••ד aווחי•ווcו•טוו •י'•

למור•••ף oו~ו ••••רזוור•תו-•יי•ייו.
 nמונ••ון a~ו .•ת•מ n•ונלבל•ל•ז•ב•נווו•וד pנ• ••••ני•ם aו•
•יייח••· flבעלול••· .,,.,, .... ,.י••יי ··•• oו oזs ·י•י•· •ב•ו•ב• nל
בולח•ע, tנו•נו nוווו-י•ויו pnלוזיז•••• nלווזז•וול• aר• 1חוו 11,ו
 • 11ו• 1נ• aוו 1nו w 1tו•ו pו «1וו

 .,.ונווד• י·· ,,..,,. ••נ •••• ,.,, .,
1ב••ור• 1 1 mיו•• e וענתn ת•נ •י••ווווןa1 l 1רp 1 ••• 1ונרt73 1ר 

 ·",סו pלן~זו

•ח nnרוי oתבנ•ל rו nוחוסממדז .,,, ••
 •'י•י•תלגוtמוןי•י•ותורג, tיו aסובר pו a.ו aaח•ס•ד•לח vחוום ftמuולו

 • aלו vול aו 11נו e•oד aסו pna ת,•נ•~

 • ,,,., •• , •• ·••ח 1 • 1מ•ד•וות. •• , •• , ·••מ ·י••תל 'l ,, ••וו,ול•לתונס••· י••··גבס: .....
va תרo •וו 1ו~e 1וp •••ו לוv o•o רוי•י•תדד•ות.לa חn •••גערו ~י

a זa •לונוa ילnp ••ו•• •י t ח ••••וי•י"•וו•ול• •י••ילp ••ודו
 •••י' P •'י~•י•י••יו n•ל•לוrו p • •••מזזו,ל•יזו nל• ••ר, \fנ•ו

זל 18'18ן aר aל ול••••י ••ל• eמ 11 ••ז•זו rי ••י••יג. t?O 10וי1דוו
ח•תח "•ז•תלס••חוזל•ח r ,ר, a nוע• nז י\ול,,,,•ו n , . 1זtחול י••

a 1 •ל• 01ע••ח p וp וסור••• 1וו• ••ר 11ו •• ,י•י••ע,• p י••גווונור••• 
• ft tללa ז•רות 1ח 1ת•ל•יי-•וגו ••י•• ••י••וזf•ול ו•••י,יזa לודנו•ו
p רוt וז• ח••י••ייי•ל•ו••י ••לדו•,, ••• , .~י•וייn ,., דלמv ס•ד
 ••יי~-•י•,ורסור• A 81ילת 8

 •••י•• n•תחזיזו aור• owו wו• ••י•ממר~ aל
n וווד "' 1ח•חמa יt •רו :תayר 1סד••לנn• a .וחתחסרו •••יי•דד•ות•
r ז •ר•-לw n חe תa רו•rדג•••• ו o ••ל• w 11לזות•תp•111a p iוva • •לp וין

•ינוע aול ,.,.,נ,רוב•• ו••••ג•ור ••י• ד••••יי ••ל••ח ••
נו,בורווז•תנוז p11ם•ת'ועו•• •••י• ••• •י•י••ל,ו aז a tt••וומ

 יי•••וו, v•יי••וולו'ו י••י••יי י•• taוו w •••וrו •יי••לזו r1ל
ו•וו•• np • 1•ת•·י1וווע •ו• ••••ת poו• 1וt 1•ז •• cו• ••וב••זו••גו

11•n וונתo לח,תop מn1 דw ••סד •ו••n יל••זז•·•• soa • ••נ•זו•גזיppt ו
בדר tל • 1.:ור 1דוr:נ n •נ• ••• nוול•ור,וויד orללו a •3ול ••מח P01לח

a הל,וp מזחח• 

ח aל nתזו1ו trנp a•ניי ••ר: oלו 111רו ••• ד•••י
ח•ר. r •ונ• aוס aנגו 101לגג~וח aדר oת~•וו ••י••סונלח t•נחחז•ת

 nו nוt,וו,ו ltנובtזד•וזו ~ ., •• •י·••מדד•• r , ••• ••ו• 1 , •ב• ~~ ~ל
בלל•rו 11,רג• ··•·י• ,,·י ", .. ., ........ ,. .•• .ת,רג• •• ,,ג ,•ב•בנ

י•י• naווג n•nת•יייערג,ות aד• i ·סל na•י pn ~•י•י•ת ••• Pי•
 •-••••tולaנ•וחוולווור•עגר••וגוי•• aו nובול aר v ••חקרף aול
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-סוד•-

ול•ם pהמרוסו nלשכ

דמים ,,{' sםתין 11דף

ים pעות 6םתון ;) pערת

1n חז• 1עnn• n גנורנווp•n וl •••ובו•י••ייי•• ••יo •• ב 1לזa דת
דורגrו, o .Dtר• p •סוו••ות ·ווו•דוז , 11ר 11ול aו 11ע 1 ·וו n ••זוס••• 1 •• 1 ,,
 ••• p• •vו il •נ• • n•pזלוו , wסaו aדנוו t•י•ח•ו•ו,ו ·,ובו•וחלו•י•
n וווול•רrזMa a ולןוווI לa ת•,רווaלn •ותJt ודליn •• n ר• tוrt ונגנוז

ונ• \t11 ••י••וור eו•ג•רו.- rד•וו,ו tל v•ותר,מ t•P ••ותר,
•תרלמו•ות•סבתזוזוrנוזל•ר n 111לנח 111זו•על•וו 11ל w11חוו•• waנזר

•וח. n • •יח••••••ו. nו aל•ני•גו 11 ,

•• •• fl נJ11 ~ועולוןמו 9 •• ,,., ••ב•ל~י
רוו, pשלו•בנס•ייי-•• ,.ו n1 • •••••ב••ל•מ•וח nללו •• P •••יי•
וסתן •••ל,נווד~, oמ nר tע •ד••ל r י•י••• •••••וווח oתנ י•י•• ול•••

••עוונוייייר aמר nו a1ל 1~לנוחורבז••ד poותת • aו•לו a•רו pןל
למ•• a•מ•י Pר n•ולח•וח n••וול ••••tול•יוווח nי"זת pח nרו wס aל
 1זוזוב,נ•ו ,נו a•ר p 11 ,ייי• aגזב• • 1,11n•ידענו 11וזז•ס:ז pמ

ר. oלtזולגרר י••

 noל• anסלזtת anw"דסב •ג•זמ,כל י-••
n ובזו.~סווtנזנווo tוזזוווc, נתp לג•ןמ-םו,נוח 11ור•ו•ו ~.נa 11ו 1ר • 
n •נרn • ח•ווו,דור••ז-בד•or דוn ו•זו~o•o •מל•יייו "יo בסור

 , oלוtלומווח•••נמנוו•לי•• •••יי•נתנו •יוי-י•י•י•••
נו aו aו ••יי"'" a ,.ילב, 1,וד pו 1e1ל, • taילוtו •••••ב a •נ•• n•וחנו

 aר a atר 1ונ 1ר 1סו 1 •••ועול•פנ, wול•ייי•פסנ•וס•ע nל ••נ••מ
חור wי•וו ••ג•• nב•וחר.רוב pו•ד nב,נר t rזג•ל• ול•••כן.רווו
לזח,

 acaון noaי ~•יי•לחמלסמ •••ו oa •-י•••
למ,•י•י••ומוו . wו••רו ••ל • n11תז nממלa•ח tt a •ו•ב•••גזזנו ••ו

 •"•'י •••• aגזמ naי•ייי aד•וומ•••לתלמ.ו e•n ,,,, •י••
ווולות•ל•וו osו , a•aon •י• , n•1•ו nל toל••וח oו ,,, aו•רוז
רוו oםע n • ,.,,,,.דגר •י• ••י••ו ••יי•נזווז•,וגנ•• oוזג•י-יו

 • uל nו nל v•ת tי a•o•oתנ

ן. nוו •••••זווו aוח••נ ול•••יי•• •ו•
ינ•ולול , 1p •4י 1wגעוז•וייזותננ,וערנ•• Jt -·• ••oד p•ו 1נג1t 1a •1ל~

לוגייי•וסוג••••ג•וו ••ו• aמו,,וגל• •••ד pוו •• 11nול• ןמו••••
pa ורo•a , ו •••• ••••י••ייזמ-י-י•••ווna ל•ר•••םל• 1 •י•י•• ••ז 

1nn ••• •לנ ••יo •לגבוליי •גpn 11ו ••נ••~ •י••גזמ ••.~•••דד,a 
-יז•ח. aהורג•וסדח a:דורדיזודד oנ• •••••~לוכו1t a tבר•ח•rז•דעוו

ל•ע-רב• aו v•nור 1נ 1•ת aסתח-יגר••ר•חו arנו w ••Jנtזרוות oנ w .•oעלי•י
a לבו•ר•רr זרולtב•ןי•תו •••גו 1סa •••ווו•• ונ•••ל• ו••,,נדד

 •ון noווו••י•חו , 111כז וa •1ו 11נ•נלי 11וולס• aוד nח 1ל:ו .,.,.נרבל a •.ר• tנר
 ~,.,,. ר•••יל•ת nחנלת pa .nורולו a •י••••ת •ח•ל oחן rנ n • 1על

it ••ו •••י' ••יי•• יtta ור •ו• .וa ל1וון 11 •"י'י'וזזומ•tוp ז~וo •ד•ו
 a,•1•בובונזו•• זי••• ftתחורבונוריב•ד••יייוו, a •o•oתו •ל•י••••

רנ•תו aו ••• onב•נ•לגמלגר•כ••וו tan ••י•ס t ,,,,ת•זור, •••י
 ••יל•ל9ו• oלמ ••ו•ל

•ויי•י•ייויו-•יי''"·,דולם••בזו ו••ני•· ...
 •-י ,,.,,,.••ווג, .....יי• ,., ••• ,. ,, ••• •-י:ו,ול• ·••זו•וזזנו

לתב••י•יי•••וו oגסוז•י • ••יי•ונרות ••י••יובו. nנ a••nוו u•ו
a לזול 1דתf8 ןליו••נIR18 ל•דw ולJl •ו•ו•••גמלונרa ו• •••וa ז•רן•
דור ת••י•~ו•ו• aוז•וווק•••רן roב .,,.,,•נוול •ונ•• •זוו 1aו 1רוו oנ

 ' ..,,. ,,,ו ,.,,,. •י• י••דורבל•ורולו~. • n ו••" •ח••יתזמח••ייי י•••סוג•י~י
o וrו•כך 1ו• a וw מו, •••וp לחp בלa 1t זלtז:t זו

מורת aו•ו a: ~•בוולנ• a•נווד.דור •י• 1 • 111 8טלמ oח•יי-•ד• n11tוו
a ו••ח ••י• •~זתבו•ו.ווסחa1 וr ת•a •מP לו,•יי•a זבלn ••נמייa לe 
• n דוa ית•n ווn1 , תנו 21ר•לAo • 
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ולים pהמרוסולשכת
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 . וו••·· תנ••··חווו "לוסרת 1רז •נ• , ••• ,
ו•וחי••י 'יי"י••ייינ•• י·•·לוזבמ•זור•רי••גו ס••ו•יי••תגו ,, ••

 ·••כ•י• ••• , ., ••••י•וותי••·יי .ת•ו• ·••י•• ,~ו• 2•י••ויי
••"''" o סו••ותt ••ו 1ל• 1וותו•רaa ••pa\t ו•ד•ת• •י•••לחולוזרוז

 ••מ •י•,גור •ו•נונוד ••• pלחו •••••יי n aoוו• aעינ••י•גו
1 • :a p1 ו•ד•נוaלחנa n ו•ו~ח• a דלחרוי••וימ •י••וo ת .,.,,,.•תn •ו

ל•נווuוווrג •ו• nז••מדי• .ת• rו רו:ר•••ר nיוtודד• o •:ו•י•ולויו
ול .,,, •ור a e ד•• , ••••י•י•ייי• .• ,. ••ו••·י יי•'"וי-••י'נח

וו w•נ :•ננזוורחלור• n •ו•ב. a1 n1paa "••ורו• Rw .בל,יי•••ח
•חלונו••ול• Aזדוו•ו nו aז oבנו tpתוחוו n•ווחתוונגות; •ו•aד
 . וג••• ••ל 1נד ••חס•רוו pלזל• a •וו•נד nכו•חי••יי•דל• • ל•ר••

 ~ nמי .•ו••••ור•ע pלוו•יל•ול•, oוול•ל aל aולו, aa nרס pר aל
 n ••••,ל oולתש,ו~ס a•ו p•חל•~ו 1••ייו•ל•ת '8לתסוח fוו pחוויe t•ו
י• nמו•זתווחיי•ומ•ו•נ nו•ורת aתזו 1pח 1- 'מווזו••• pל nעל•ו
•ון 1וו•ו•ב. aה w aל aבלגד,זוול•חסנו.ל Jווו•• •נ• opוו•• aו

 ••י••ב••יי••נ•דות t,•רונלי o ,ד aס .,, .. ,כות oחווזז , aבררו 1וג
 ••• oכו• pנס•ח

 • .,.,.•לת 111•,ז•דעווזו nור•ו•ווזו:וננ·גן • •

nו 1ו• •י••נ pחר• •••••וו••נו nרוו ••• : bגכו,
•זוו 11יב• •רן 11ו vanח pס 1aו• pלור •וו

 ,,, •י• naל,נר aסונות , n•סס"ו•aו•וח a:ווד aזגומסעוח•,תוז pו•ו
 •••ר 11ג • nח,ל nזלזהבנו

•וח•יי••י 1tלזו•רור•לJות•rורו•ןוו n rro'י-וו n תר••• •"' ••••• ••ב 11זל r •nזו n •u , •ו•לlוeוח.זז nח•
a לקו••,גרלa , 1וו 111וn לn זוו•ן 1 1גa רp נa ולן 1רp •. •זנa
a וt ,ת• •י•ל• ו••וo 1 • ••ב••• 1וזח 1ו , n ח•לna ••• 11p01 -, 

ג a •ו•~וח, wpללכד•גירותסולוו•ג neר• n •ו•ורמ,•ו•ו n aop ח•••
 a •י•• ול••• ••• 11 • 1••נמונבו•זמ sזי nוו•זנ••וומג ••ו~ר• aו

no •זp וv 1חב•זרחו•חוt חסור•רוייי •ו• •,לוו•aלנp 11:ו•יולp01 
wan ולמסורp רונוn , ולr ו•a נז•תונלo י•••ת•דפרדח,·•••ל•ון• 
,נ•ו ...... ,. ,,,,.. .,,,. .,.•זזו •••·• • .,.,ון 11וס 1•י•יכ• 11 ••

רוז 1ו•ול•רנ.נעול , p1a•1בורזך w •ת• •י••••חנן •י•י••  •• ,, •••נמנו • ,,.,ל .• ,•ח'יי•ייי ••• , •• , ... ,.י•יי•· ,,,. , , .•
נ•נוווג wn•מחת aזלו•דתו• ••ו••••ו•וולעו~••ח aזיי~י•

 ··•י•לנ-יו•

דור••חל••יי י•• ••••• :רון a• ••nי
 ••מ , aוrלוותיי-י•י• •••יי•דו•נ•וולת. 1tו oח 11aזיtלבנ•לזו vם oa wר•
s • ודווו••• •י• ו••• ••••ויו•יי •••••פ•ייoל•• l'lw וaa ,וסו•וו
דור , nזנ•ז rווו 1ן 1 ••יי•י ••••ו p • •ולו, aוז • aao •זו wו

,.•לבו •• ,,ת•נו .,.נסו• •ו• .•וaל .,,,ו.,.,, ••• ונ••.,
ללגות a •ב,.. 1וו nו aוועת•,. naמו aל•לוול nםלוו• •י•ורול •ונ••

 •• pו pt 11111a •'י'•י • nר•ורר aו .ל, •י,•י•י•••וווולזו.ו• n,ררו
נס•ו t nwp ••• Aור• n-Jt•רוו • 1ול•לוו a.וו aר oוו • aרורחח-ור• aל••רז

ותווו•י••נ•וול rוד aJלוו•כ•••ומוו•בלבי•י• ••מ••מדור•ייי
•מ oבול••ייז•ל••תרונועל•ני••ח•סוב• n••זיור oכ o ••נרלו,aוו•ז aו

י•ו •••• ,ות•דביייומבוי· .,,.ו •ל••תרון,•וי•••זח•י•במוז
n•a ••יי••• 

.ם •ת • pלגמ 1רוי•נ• • nwpי•י aו• oויי•י •נ•ורנן: ,.,.,
 תג••• uו pa 1 •י•' . •י• ,,., • ,. ••יו••,זרת

va1 ויי•• .לזוP ••• •••לר •י•••מ ••ימווn ו·lita a 1 • 1זרו • 10י•י•ת 
 • 1•ו n 1 •• 110 • ••ו anw nזי-ג 1 •י•י•ו wו n ••• •לד•וז oרג• ••ו 1111
ול• aז pג o •ו1•מ• ~•••מרת,ל•וr•ווונו ao ••pמלעב•ר aל •••lו•ו~כ ••
 •י•••••• ••ר 1nזוו

1 

 ./eו·י



רהנםחוןהחוץועדת
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ול•ם pהמררםרל;יכת

דמ•ם ,.2'דפתיך 11דף

•ם pnער 6םתדן Gעותק

...a. .ורו •ל•• :.ע.פnw ב•ח•נל.בג•זחבג•י•מורpo •ו
 ••• "'''"רנמ oלוו a •ח anל aת•רוור 11ל

 • nוד• n n•ו•ללל 1•תי•ת• n •••ד ,,,., •ת•• A••לו

 p•1a •A ,111 ••תון 11 •ג• ••ן ara 81ל,
 ,נ•• R••יי • a 16ל a ,o •ס• M 8 1לזת • aוזו• o•ו•ם DJ1aו ·,י••

 an•ול •••י••~ ••י 1ור• 1w •• •י•י••וחר ו•י•• a•ונו•נול••
ו 11ייו p•י ,.,,,. ,.,,,זו•ר,. pל ,,,,,.,.,ומגו aו .,,,.,, ••••וז n•לו, 11מ,

 •~••מול s ~עוור•• •מ• nו p ••יוו•וו wנרוז ••• oרו w•ו e1וע • Pלר~•
 • Aרנו a • 111ווחו• 1nוםוו aa rרו aז a • ח•נ•• 1,1ו ••י• pvמני•

 •• ,.,.,- "•"י"נ•ווג••ת: 1
 w ת•• •••ייי•זתי-י••••וולוו••רו, aז

r111 ו:ו•דח ל•••י~רוח:o חמ•,,,, n וזp ו•לתוa וור•ננ•ננודתtn לוום•
ון a1גורונ•• •••וסר: • 1 • ••י••••יוסל•• oוחוו•• • n•ומל• ~•י•
 .,. ,,, ·••נל .,. ,,,•וול•••ומנו- 111לס ,,,ל •• ,, .. •י••

ל 1 • ••••ול ,,,ל 11ולמ~בו ••ד• י•••י ••• ••י ,ב•י•••מ•ל 1waל
 •וו••יינ•••••ל•ון 100•י 10•י 70י•ללזו••ז tttד ••• aו• n• aל

 ••••י•ד 1ח oי••ו •••ר•מ זר•••,, ••••• .. n o וג••יי•••ת, oו ,,,.
עלחן 8ו •••לנו•,ל.ן wווו o •a •ונון • 1 • 1•ל•ו a-,ן aa bנו,דדסל

זו •••ווו• • ו•ו••י-לסנו nוו ••••• • ~•ו•ו ••••זולwגדרן•לוו
•, a ,a זn •רי•~ו •••יו. •יי••• ל,,.,, ,~ו••ולa •ו ••י .•ו•• 

י· .•••נו•••וו, ·•ימ••"' ••• ,,. ••ב,,, •••כו•ן ,. ,,,,.
 •נ• 11 •וו•ויווד•לווס•לו a •י•ר•ל J:tlלוד• 1זורוו•ו,ו t'ל•ד••ו a11ס

•ו p1ח t a•wל• w •י••וווו aלס h •••ווודת•נלו. tי• 1ליתוסובו P••• na •1ר 11ל •••יa ל•וווווח,a ת••ומנוווופז•יa ל• •••ונו
 . ........ ז1•י•י•יי-•יויי ,,, •• ,,. ונ••· ••• ·••-יי•••לממנמלנו
 •••• ,.,•ולנו. ••• ,,, ••••י•יי•י •• ,, ••ל•-י•יי•לנו.

מי•ודדותזזו• •••• •• nז •י•••י 100 ••לוו ••••י•• n•נ•דו 480
 •••יי 11 ••ו••יייפד• 11 •י•י•רב:ו•ל•דרו 1•רו •• oח w ••• •••כ•
 '"'''ימולן•חת 1וז •• tלויון 1aגו 1מוז na tnזוד•ח onול ל•זו.,.,

 tמ 1חגול rו י•• •••זננ, nזח •-יוזנ w •n •י•י

לו, • ,.. ,.,, •• ,•ללי•נזלו•· ••• , .... ,, ••מ ,,
•ו•וון aזכ a 1ל•ו•נוזו: arוד aa ••לוורוזז • 1 ••ול .ן, wנס

 ..,., • .,.וולו •• 11ו••יו .....•פסולו••· •י"•· ז•• ••בסולו••
מערב•••ע• •י••••לי•י•ו •••ל nלו •זמ •רומ••,,,,,,,•יו•יי

וו•ו,ת 1מנו , awר, t 1 • 1 ••ולון,ל•ד•חוו••ווו •••יי• ••י
מלר a•חוזנותו••זו t •••••• ,aיז noווו•וודו •• 1 ,•ר 01 ••

 n.וז•דוותלוו•ל•י •• 1 ,•ר o •~ 1ז ל•נ•• •••ז a•מוד• nול ל,•••••
 ,,,.,,.וור aל י•• •דנ'•''"•ל p•ונליוaותנ•• a .ח••י•• aלוגותגו

גנ•ו••יו. 1•ר n , 1 ••י••'"•וסר

 r1 • 1גי•

ו,גוו:תכו • •,

t ו 1מo רa ת•רוווונת,~••• 

 •• ., •וז
 י•• • ,, •• ,, ,., • 1p •• , 1 •••וווו " 111 : •כ, • &..

oa•s •ג••י ta ווs •ר•נa -זו ד,,•ווווו•זtרp •• 
 ,..,.ווי• wsנו•י•ול, aלוור o •לי•ו*-ז a•o•p •זזועלוונ•• •• • nז 1

יי••זמ a,ול 111 ••וו•ו.ת 11"ו , 11ו ••וaזגו•רו p•ס •• 1pו• a111ו• •י•••
לו ו•••ד••יולa aוותר, ••• oלוו••י•וולליי•• •וו•••וזוtדו•וו

•וול ••• ,.-•יי •יז•····יי·י•·י ,,., •••ורול••· •• ,.
 nלנו •ל•רדן ,,,לזו 1tיז 1ל•גתגלול ••••••וו :n•ווו "' •••• nל•••ות

a ••1זו-ומ • a1 ל••יי••י•לז••ת•• n חa וזו•י•י•ות 11ר•וחn a • 
 .,.,,. •י•

 י''
11/. 
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1 

מ,רנ• taועדלי• wו 1נ•חוו•ו •••ר aoוו •ג•
 1ומ• 1וולות aו•לזח 11tליסלי•• aסו aווח•וו , ",,,חוזר•• aע 111

, a דo י•ג ••• •••םו•ae ור~זזווa ל '"'וa גוn נול• ••י•••לזוןe ון
•ת a ••י•י ••• 11n. 11 11לו ,,,ל, nanלa ,,,~ונ•• tתוני•••י

 ,, Cllt18לזווז•ע lllר l 1)Dlllt IMt .ןו•ל•• J80ו Dl2 lוt ,. 8נוון
 , npר• 1aוולות 1דע aח- 11ובר••זיב••ייי•ול ••ח.ו 11 •••י•יי-••יי
 ••נורד••ר n•ונוt•וז •••כלווtוrזוו •ב•בוו o,•ותר ,.,,. ו.•aו• DJ.סוכל
ווונ••ר,וrו, oבר'מי••יי•לג•••בוולר ••ו•ו•לנו. nו soתזד • nדו
 ·••יל wל ••ו' aל •י••יזו

 aווו •• nי•יי•ון 11ול v ••••••••ו wו n •ו•
זןוייזול.ח, יי•••• aלזו •ד,ח•ו tץו. aוול.עח•ייזו•ווי"• n•ד 1tליע
 • ח•wל•·י .,,יו ••

וודלזובו :ו• aלת,ו•וו ,,, ,ו,ו t ••י•י •••
דזלo ,lז oברי•חלדועדמנוודבז•••ח pמת•ל •••ו nב wלוו•וד.

1וtורוa rבר •ל• 1 A ורtזו,ווa על•וa חו 111וa וo •רa נו• י••• ""''לוP • 
 .~ו• aחח aר pלחולב••ו•וחנו

 .,, ..... ,. ·•יבול•רדס: 11ייייי .,.וווו
an לn ne .ר •ל••ס•לסמp ל•• •י••דוו• a זומ,י•מרו•ת•זד•

 •• ••זבלו •י••דגר naזבלוסלנoaa t ••י•ל••יי n1רו • n••aו
•ו•ו•וז , ••• ~,, ••• 1ות 1ו י•• יי•·· , ••ו•י•ו ••• ,~לס, •••

דז nו•י • nד,די"י"'י ול•••• .ז,••ח nל ול••~ w , ,,,.•נו'ר o•pד
לווייי·• •י" •י·•י ·י•י•• ••תיי• •י•••י .• ,., •••ו•ח•י•י
יי•י a•a•די .•ו•ו-ד•י•יזמלבי•• ,,.י•זוי• tג. o•יי
 •יי•••• •-"• ••• pר•תנו nרו pל•וול•זזו , on , 1•ר 1ז 1ל •••ב pר• oל•

 aarנ,לת. eלמוללווו•ו••ו l)Oמ,ל 1t•וו,ו nו oaז«עזח•ופנו
a וזn י י••זוי•ו• ••י•יל•ת•• n י-יי•רa זa ייי .,.,,וי ..,,. , •• ,. '" ., 11ול ·•·ילסנ••· •• ,.,, •• ונ••"•י•י 11•ז••·, •.• ,,. 

זtו n•וו'ו o•pי •י•• 11ל ••• •••וח p ••לnוו oו ••י•~•וווורוו•
w חלo ו•••ווחp לזרn ר•n זמt 

 .... , •• , ... , tונ 1ל, , •••••• ,, ••• ,. •נ•-•גנם:,גז .1....
 1 •ו:•ו•מוללn a •• wח nוו w •ולעו•נו ••••י

 ••יי•••לח tיוו aונ •• pולוaוו wו aז י••• •וו•• • Jaול v •נ•ג oב•ו
 ••י••י•• •~י •י•ד n•ו •••••י•••לו 2 •יי•• ••ח n •יי•י••ותר
 •• , h •1י•יי••ו nו tt aרונו pa •• a •ד•ו•וו w•ו ••י•••יי

p1 ל•נר ., , •••• ,. ·י••י•- •י•י•י• •• .,,.•פ•ו •י"•רגוות
 • ••ר 1 .ו1 11 ,,, י•· , ז••·· •ו• • •י·• ••יי•י"לז• ז••···נו•ן .,,,ו:ו

 •••י•ויוו•וו•רלססלסוו. tt•ד h•tל aלוולוסלזזו aלו••ל•ו•ל
,רמ aח 1 (ל• M ,Oמ tו tורח e,ו a"לו••ל•ו t ל•• pרל• w•בר•ס 11
o נ••יוור 1לי •י•••ו.ו•חח•• a•n ב, 1ו 1ל,. 

•וזוחלונ••יי-יו•ו•וו ,, •••••• , ••••
 , n •ל• na•ת-י••וtזלח noסו ••ר •••דז• n n •לגו a•pווו tג .וו•ר••

 Mינו•י•• .,,,וזיי ,,.,ב • 11ו•נ• •ג• .• ,,.•וחוו tt•ול p ••ננ•
 ••י••ח,ו•ו • aלו•ול ••• 2ונ• pוחו aבת oונ sל spח s •י••ת ••י

 • aז ~••ולוו pר a •גזמ, p•1לו hו a••aל• , nמ ~ p11aן

 .\, •י••ו• ••י••ו•רוו z p:גונ .~
.,,,,,. 

 • ו••י••וז•ח • iv וו1ם•י·•:,.•וt t•וגו " ••מת p11n•וגט:גו .ו..
 , •• י•י•• , oזוו' •• ,~•ו o •,ו•••ל r •••דובר •

וו nנ a .,,,ללווו a.ד ,ו••י••ת•מומ oמנ• •ו•ל o.סוודזל•דונר
 n ד,, a:,ווונר י•• , •••י•·•לכלונו aד •••י•לליו,- aז•יי•ליווו

ל• ר•• a נ,,~נו aכנו wו aווענר. a nזל•לח•י~י a •••ל•ס n•ן a ,,ל
 • 1ס•ל•זוז• aנו aאגנ•ות v np •י••ילביוב••וו•נוול 11ולונ aגית aוו o•ל 1

 ./10·ר
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רן nרהנסהחוץרעדת

1 ,, 10.1 • aa 
דnר-tון ••

סוד•-
ו

המררםרקוליםלשכת

דמים 2'זובת•ך IOדף

ק•ם n ,, 6יד nם Gעותק

ח••י 111ו•ו•וו ••••י•• •,•וו ו•• n ח••ווון
 ••וווו·,,,•י ,-ונ•ו• pזל ••••• •ו11a rל-ל•.•לול•ו •י•ע••• ••• 111

ול• aו•ו,•י•ונו n • •-י a•••ווו ••ר 1t1 ;ן., sול a •1לנע, tו· oa1•ו•יי
וו wו 11 •••ל• •••וtת t •nn1 •ו•ז a ••ייז 1nwיי•וaסלוו 1n ••ר 11
 .,..-.ותזו•י•• ו••· ···••י'י• 11!

 11-וtוו, .,,,,לי•ג• , ....יי•י .... ,, .•• , •• ,,
 •• ,.,.,,.,.,.,.,,.לוו•וו oעו .,.ר o ••גוו n ו••זו 1רו י•••• . aונר•

l11J a•a ו•:a "ל•ד.עזרו,.לוןו•נוחltl eoil • ןד•OR, ,.. J •סו•l 
 • 11ו 1•ר .-. • naז nזרמ tמ.וו•וון .,.,,.,'נימ n •וr ••י•וaוtו aוורדל•

וו-רון oח••נולוז n• s•וז aa r•וד •נ• .. ••גונו.זמ a :aו oו ••• nו• 11 ,
 ••י••זו•ו a•a:ר 11וr:ו •"•'• 1לוtווו pt aז,רזו tו 111וייוודח.-נר• naלמ••ב

 י•• nח••ענו •••י•••••ללו• •ו••ו•ווווווי••-י• •••י•מ•ו
לי•נ•ז•רד 111ווינaר•,ו n•רוו '• •••ני•י-• ••••ו ••י•י'וו•••י •לו•ר•

•ו w,וובמ o 11 ~ווזמ as •• •••י •••••••רו a-aו a ,• .ןוו"•••••••
a רוa ~ ••י• •••זמ ~•ייי•• o וp רונוa vלa נו•ווan י•י•••יי ••ו•• 
בזוו,. י••י• •י•י• •••חר•ח aמ

••לוtנווו 1t•נ ••• לו••·וו •• ,,. •ו•
•ובר:ו. IPDנ•ת•וו Rסעלוtווזרל• oוד• , aד ta\ ••• '1ויltlt tזו,רו

 :ו. 11כ .!...
rד

 ,, •• , ••1 .ט.,, ·••ל·.
 ·,,, awנו oלעונזב•ר י•"ו•• wpנ o •••נתכ:-1ו a .פ.

 ,.,לוו ••ל 11•ו ·••י ., •••• , .........•י
 .,. ,,., ••••• ,לווו••· •• ·•יל• ••ח••ו •·י·••יייייי • 0-10

oa •ל••• a וa לוו•ררכןtll ,וt •ולודpa. .רוווחllt ,ןוa ו•a 11ו .•a 
וו aaa •••• ו•••ילו• aת 11••ור•ד•ווזו ••••יי••זי• o ו•• n • •ו•

 ר•• a•n a ל••• •י••ודול aו pa •••~•יללoכוי••ו•ז •••~י•
 •• ,,., ....•מ •••••••• •ו•, •• , ·י•• , •••יoינ,, ....... .,. ·••ו 1לי

ח•י· tלודול•• ·••ופ•• ••• ןל••· ••• :,,.,,יי•י ,,, ••י•י•

 , aללaווו 1•לו 1 •י• aס• 11לו aל• t ••י•ר •נ•
 •••יח••ייע• •וrלנו •י•י-י••ויי• •זו,זו n nו p ••י ••וור 11•ו,ווו

a זzn לa1 וחrוp חו••••• •זוו •••מר•גל1ודר: 1 •••••ליוונ~זז tr 1ל • p וn 
 ., ••••נמנו, .. 1ס•ל• ,,., ••••ר•וו: a: •י• •• ,וו,.וול

1k . .a. י••למז•ז ••••ו••נו 1נ••• 
1-11 .a. ל•ינז •ו• 1נסנ,p ו•• ., .. ,וזל•\ית •• ,.גו•י• 11-י••ו , ••• ,,.,., ....... , ......גל 

 •דנו •י•ל•ייי-•י aל •• p•נ ;••ל••ל•

 •לזו~ , .. ,.,גונ,: 1111 • .,נ...

ol נד 11ננ 1 • 1ו••• ra ו•ןa וot a .נו •ו•ור-,t יול•n 
 . ...... ,, •• , •• ,, ו••·· •זג•• ·•יי•-י·י

 .,,,.•ו••· ••• ,,,. a • •י••י aו aול•וו' nו •• :•י•י•ייי•• o1nו eו •• a•יזי•יו ,.,,, ••••• • •••••• •••••• ···•·י•·י·י·י ........ ,, ... ,,יו••ליוו ••

t • :י· .• ,,זגנו•· 

 • o. ,11וד a:ולt o ו~••י n • ר•~ז• •ו• .,ו •• : aור-1גז ••
a וa נודחרiלל•a לס••נולבa Mp ל•לl ווa ו •נתנו .,,.. ..,. 1ו• •• ,.~מ•נ•זור 1ננ • ,, .. ,. 11 ••י ........... , •• ,.

 ••• oבדבר ר~•לנו •יי•• .,ו oל•נב aללת•פנס,לדל••

·ר
 1 ן,,.



ןר "·טבהרץרחהתדער

a 11.10ג. 1ז 

םולו• • 1

-סוד•-

רלים pהמורטרלשכת

דמים 2 9ו:8ת•ן 1דף

•ם pעדת 6םתרן Gערתק

el עני,t ונד 11 •••רtt •ל•זור•ולוו•דרותוו•w ור:
וזוו• h •ו 1וו~ .,.,,•לרו eנ•גויו 110זוונ

 ·י·•י•י. ,.,י· •. •••••ובנס••מל•נtור: 111ו ל•• 11ד,,ל •י•ולוד•ילי nו aל t ••י ••י nו
 ... ,וייי a: ·י•ד•י· ,, ...יימל••זוידור

•ות:ב••י ·י•י• .. ,.,יי• ••••••י ••••וו••·יי• ••מ ·יי·•··
 ,, ....:ו•רו 1t1ו ,.,., •• ,,,.,.·יי 1וו••יייי••·י .,., ..וזווtלזז 1 ....

a ור••• n ד••ווn י 1חa1n נזלa •י

ו•יד••ייי· . ·ייי••· ••••עויז ., •• •'י' •י••uר ם••·~- 1, ·•~כ:
 · ·•"•דמ ai •••••ת

 ..... ,.וווזווח .,, •• ,.ווtנttולזזל••יי .., •• ,לוו :.ג......ונגנ.נ
, n ו•a וt נמ•,ת•ול••חזו.ו•לו• a ו,a •• 

 ••יי• P •נ•ו•לו• o-ול,וולזו aלווו•ות ••aל n •י•י•י••יי aגו
a •וסודh נול•זוזו•n למ•דחrn מרו •• ••נ• ~••רוo •• ל•וt •••י• 
a ז•• IM ו•v , ל,רןa ז•כן.~זו• W ל ר•ו••ו•גp •רו~ o •לa •"• 

 ••ול• a,ו- •י••ל v •י• ••• •זל,נ•ול•זזמ ••• s ,•ו1ו 1ל•ורז
 •י••יג•ייי•י•י ••י•יז•ו ••י•••לי•ל ••••• n ז•ו•••י• •י~•

 ••י•••מ 11זמ•ול.תלו•••••זוו•לו 1ל •• • aונ a ,,,,.~ ז•••זו 1ל n1נ
 •• , ·י•··· •• ••נ •י••י•וול , ••ול=-ייי·tוגל •• ,., ,,י•

 ••• 11aונ•ווןו•ס •י••• .,, 11ו pל tות t •ו• י•••רג 'oltמ•ם•לם
ו. 1b•1ל•לו•נ••ב•נ•וו•ו ••ר~ו•ור•ת. aווו• sר a •oבל •·•ת a ו•••
 n •ל•ד tוחנבו•~ poל•ו•ו•וב'ר p •• ז•ר•• • 1ר• pח •י•••זו•ח aזוגבו

וזזן. 1•נ ,,.,,.ל t•וחל••

 ,. •י·~-י•ייי ,, :, •• ,,•י•י •ו•
חו(זנל• , 1ao1 'lוזיוחז•זבל•-פון'ן sוד f 1 • 1רד aל oו• tח•ולס•וד aד aל

•לי••ו " tל aר w •ל wונ•ו •ל,,, nt 1וa oן aז 3ולבבו•ל n •ח•
 ., ••כל .,.נ י·•י•ו 1J11J •ו• ,.-נ•י-~•י•ו .............. ••••י•• 1לז,ול:ז•נוע 1•ורל• aלווtנזtוווו1ז. rבר•תו-וווסול np •ר••

a ונ•יייחו\י•ד .,~••גל'•י ••וונד •י••ול•ד•a ס •דn •י'•י• •ו 
ז 11ח pוaח • aחז •י•••••י•"• ••ויז•י••• ,, ra1 •י• n •פדליו:ו:•י
•ייי• •נ•••ר. t ונ•~• p •ר•-~, ול••• •י•••י,ולוופר 1ו n aל•א

•·ייי "·,רוו • •י•·•יי tt •לוליוו ,,, •••;ו tןו •• ,,.,ו ,.,.בכל
 noו on nוולד ••• •מרו~• •י••••לו atוtוו ,,,,,,י•יייז1ד•פיב•• 1111זר a:ד

 • nו• p •רו,.. 1tו• ttםוו•

 •••נלוו p י••·· .•. , ••••• , • ,.,,
 ••••י•••מר••יי"• ••• n • 1 ·•ז 11וו•ו 1ול •ון waר a •וו•• • n. 11ז a 1ח• ••

 •זר••ו• .ו• aתו •• ••••••יי ••••~•ו p •בו• nוו .•,•~ו••••יי
ב••ז oלוי••י ••יי•לזעו•ז •• ••••• .~י••למ•וח•נדל

••וב•ייי
1 

 ••-יי•• nn•tו• aל n 9 ז••• 1 • 1ע
 .,, ••בול ., ••,לי•יבר tו n • ••ו ••••• ,ס•לר .., ••ח,לןו n•יי aי-
י· at•ודוד.•ח•ון •• ור••••י ,,,, 1 ,,י•ו•וו•עו 1,•תו 11

,וו nלז 11•ו oזור•ו aל a , 1 ר•••נו nב aו n••זר•י•יי 1ר• sa11זr ••••דור
 ••י••• ••וו p,a • .ו•י•וו י'• np•••" •a.וייtרל 111••ייייו an1•• aנו•ת
•ו•ו aלז 811W a• t •,ו nלנד•ת•ו•ג••ל ו•,ל••ר•ב 811 , 1ו• aa•ל
 1 ,, 1ו a,o ••יו. aל nanזוז •• ••י•••מסע,, tו ••'ייייי , 1זר 111
 nז w anזו• •• aכ 11וז aל aר. p••גו •~••ייווזל•ת · ., ..,לוו pס t!11ז" ,n,iו

 ,,, . ~ . ·י•י• ,,.,ל ,., ••••••סJ!ולן

11/. 
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והבטחרןהחוץרעדת

11.10.1,,a 

וזלו• • 1

-סוד•-

רלים pהוכרדסרלשכת

ג.דמיםגםת•ן 81דין

•ם pודת 6םתדן Gערתק

-· 

. . . . a נווa וח 111ול •ו •י·'י• ••••כ•י ••י•ז ,.,, •.ו
עלח, an 11 •ו•גוורזוז: ד•••גזו•ר• 1ת• rתווו nw •זסעל·דשונו ••••ות  •• .,, ••• 11,ונaו .,, , •• , .,,,חל•ו•חו ...... , .... ,,,., ·••ן •• ,.

יו••י •יי•· •• aז ••י••ו aל ••ת •• •~•יי • ,,.,,. ל••"י ••י•יי
 י•••• ..... • .. •••"'"למוניו·וורו•••יינו•גוונו•יי• .,., •••ע•ל
•ת , .....וו• ·••י•וrנ,חרל•ו• יי··· , •• ••ל "נו••וו•וו ·••ל• תוח•ו n•ת•ולוו pנו nו 111 ••• 1ו:tרו •ד•••~,•נולו pוווזזו,ו aויז••• apoiת ., .. 

 nת aדח 7וססט v ו••• •נ• :ל•ו• •ו• י•••י
וומלעדד pו pזת•גו .ן• n •••ייי• •• nמ• •"'•תול pלוניו n'ו ••י
ו• 1ttח ,,,.תבל .,. ,,,,. ··י••·י•ייי· ·•י••ל .,. •·י••· ••ו•

ני•י 1•ובל • nז••ווד"וי•י •נו••וו n•ו n;ao•וו. n ו•. ,,,.~,
• v a1ונva •·ג••וו 11 •••ז 11 •ו 1 ל•• n •• ,וולל.ורוs י••י'וו •ו-•• 

-יי•••לvו• t ••• 11ו, ••"פו 111ו ונ••• ••• •י•••זJונוועוו•ויו a •י•
 ••נ,,.•• n •ו r,n:ו ו•נ,•ר••י ••• oוtרר ,~,, •י•ח• ••נן 1ו ••••

י•י י•••• •••י•י•• a,pס a·יי•יי ••• npoו aויל 0111י•י 11 • 01ו 11ו
•לaוו pו snו•ו ,,•ו•••רר••מ•י י••••••לו• •••ורוו nב 1 , ••

 ••נ p•יי uילוסב•ו••ייניי•מ aל tו n11•ו~נו p ,,, •••וחת
aויווי•זrנזווב ••ל•נותנד• •סלו•• ••••• , ••• ,.עדדליכד•ו•• ,.,. 

ז nר• 1ווס

 ...... ,., •••• ,,,. •ו•ווו 1כ , •• ,,
pw11 ל,•לווw •וו•ד•p וo ולt ,מ,ל••דזו•רוונוmna וn1 . •חי• ••• ,., ••••• ,,.,גול• ...... "ת, 1רו•חת .. :ונל••· ,...וו. ., •••ני ., •י•t ח•-~ •י• 'i ., ••• , , •• ,. .,.. tl יי•ז'ייי•

ו aו•וו nד,ו • p••לו •••וול••• ונ••• •••י•י•••ו 1 •ד•ד•• , wז
 ••••••• ,.,ל, .,.,ייי ...... , •• , ·•·י•יעל ••• ,, ••• ~ ••ו t:•ו

י·י- .. ,. •י·י•י•ת·יו••יידוו•ס" •••יייי•·•לדגר••
 •י' ••nל•ול pי••ייי ••ו•ר 1 ונ••• ~•ז 1,11 •י• pב aל-זז••:.וליוו
1לו 11n•ת•ולוו p ,ו• t ~ t ,.•ו•נ pלו•ד 1R ~וח e~ו •יי•• n יי•י

aaw 1ול •י•ד•וזו•ו••מווa זלוג•רJa מtl זp 1ו•p לווa ••••יכ• 
 ,., ••ל• ·•י .•.• ,., •• " ., ... w ,., ,, • •••נו ••o ~ w a•י•וו wע ••ו• r a flז• t 111tllו• Dt .a1 1ו 1ל-זיר 8110 ~

 •ולוג~• a • 1111 וי••• 1•ו pו ••••נוע a •י• 111זוגווגו 1וו a•יt•ייז• •• ••• ,.~ ••••• , ••יי•יי••ד•וו ,,.,מ, •••
ח p11למ eו•וו• rו•ן•רוו••ח- a ~ aת a ·•• nו•לן ta Mל •י• 1 • 1 ••# •י••יי ••י•יי••י•••לוו•ייי ••• •י•~•זור aוו• •••י••

 •. ,·י •י••·י ,.,. 1t81וו ·י••י·לו JI •לד 111 •'ל ••••ו-ווע ••
 ,.,ח ~, ••• ,.., •••..•ר•ו•ווי· ,...,, ••• י'••לי-••יייוו•חtייי• ••• • t 11 • poeיוt•ו•• Jt:t••וו .,.,ור••זמ•יו-ומ •י••י'ינו n • •-ילו weג41ו
 , 1 , •••יני"• aו pג•רגמנוי••יייילנ ••יי•••ווו•ח •••,•~ •ו, •ז•ז

ו•ב oו •••••עו•וח 1&•לוו aנו n •• ל•••ינו•וו• ••י ••י••י וו•••  .• ,,, •יי•· •• ,., , •••••יינסמx•cוזז ru ,sו ......•יי• ,,,.,,.,,
 י••·· • tי••יי , ••••ינ••י•נול-•וייי•ייי •• , •• ~-יי•יר

 •••·••וחוו ••• , ........לב ·י•·•·י •• , ••- .• ,. ...... ,,.יי•·י ••נ•

לו •• ,.~.,, •• ,, ••••וגוt:נכג•י ...

יייaוו •••• ,,,, n ••• ••••י• n••a••לו 1לנ• 1 .(.. rw 8SII ז1• 41ו tfltl .למlf 8••חלול f 8 8ליt 
tזl וויור.ב••• t וa 111•י•י 'IP1a ,ו•וגו 11 • ••גדrו 1ו 1תזוa מ

2 ••••N •,לר 1 וtווa1pan h ל •י•-י•••~ a •••••• n יוו ו••••וו••
 ..... ,.,. , .. , a•ז J MIIIי\לח••יי l•וול• AJוו•וו•-וו. Rלןו aו• l ••יי••לגו.

11/. 
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רהנםחרןהחוץרעדת

va 1.גב 10.1ו 

ייי·ו.

-סור•-

הוכורסרקרל•םלשכת

דמ•ם .2.. 9םתין 11דף

•ם pןת J 6םתון bעותק

ב•וחר, tptו••זסי••נוי••ייי•י•י •ו•
-\l. p~ל 1ו,ור'בו •נ• l.ר ,, rtl חIJ .. ,1t1a ,1זta •1ייוp ••• לlt 'ויtויf •חע•,וו
a ,פזוpo •ו? ap ~ lt •• מגוp .נוזוי•••לי •~•י• ••ו••• ••• 

 •••• . .,,, ., ..... ,.,•גיי ••• , ......... , ........ , •• ···••יי
 , •••••••• ,,. ••,וזוולוו•ן ., • 1111 /&ז•ו•יי•מ tל , ••דוות

וולגג•ול w •י••א 11ב,רו: 1 •וןסר a .ג• nלחו,נו 1וו 1 ••יי•ו 1ול 1
 •סווו oבר •• ••חל•

 .., .. , ,, ••ל•ל• י~י••י· :כ••·ג. 1נt 111ם 11כ
1 , a ~,י•י •נ• :ננ••• n וו .... ,,•נ•וו •י'י,,, 

 • ••tווו: tוe •וA Jt8 •1 ··י·י•י•י

·יי· ••ווrוס••· 1tו• 1•ח ••י'י•בב 1k11a111 ), 11כ
,., .. ,. a••n ו

 t1ר• 1oaלוו•ו•נול••

 . ··•י-י• ······י·לווו•רו Dוו li (11ע.למוזר •י•• •ו•ם<נז•ג,
וו,. oול rלחו• ••• ,, ......ל••וזו ••• ,., •• ··•יי•י• "י' •• , ••••••• ··•יי••ח •••• , tב ••• , tום tnסו 11ב

a • •לי •ו••ר 11ל 1ל• ••י• 11נםלונa ••ולולז• 1111וי
 •••• aו a ••ר• oח••ח • naa • •• .וו••ד rנ

 ,וי:•tו ,, 11 • 11•••נלכל nי••ל•וגווו. ו•י••,רוי•וסוו 110 וו••••
-~-t ת•חn ,., .,,, •. , ••.. יי••w וa .,,, ליn • •••••• ,. 
 ., •• •••יי•ר 1ז 1ל,לו a 111••זר .,.: aזrוו •י••• •••••חלמור••וד•

•י,רו•ח, tל •••רז••ודמ aו•מזרו ••י•••• ••ז• •י•• •• ו••ז• ,, •••ווווזו• •זוג••,,••יייי• ••••• •י"" •כ•• • pJtוו o •י••
,, ••• e .ו•לנו. י••י•ורנוו• a11a • ןוי•••ייa י• ••י••ררוו

 ·י"•·ל••יי•נול•••ו•נו •ו•ל•-יי• .,, .,•ח•בני•י·יי•יי•·
·ילזזוו •·י••~·ילמפר•• ••• ••ו ••• ,, ••••••• , •• ,,,.·יי·

a ח.גדויו•nח• 1וזווד .,,,ווווג• •ונוןמוו~ו• ~ ••מוזוי• 

 ••••ל י•••לד•ד s•י י••• •••••ו•ו •ג•לון
 •••זז l1'PDlו 118•בלוו pזל-וו•lז lltlll Qווחיtח aווור lל

1 

a י•י•••ייי••ור•י-•ייו• ~••ח ~,,•וול•• : 1רנ 1ו,•נ•ב 
ייי ,,,,.ורות•, •••• , •.וד•נורי•יח

n •ו••יפדי•יי •י••יונוןמוודתבר• a •ת•י•זד~רn י•• 

ו 1ל •••ו aוזרו•ו1יור ••ני•• ••••י" ••ו• ••• : 1נ 11 ,.•
 •••• • P ••• ,,,. ~•וו wלולוו l "'ג••לו י'"

 ., ••••• ,, •• ·•ג••· ••נ pזז••ר• ..,.,., •••מוווtו:ו••ייוי•י ,.,.,··ייי
••• , ••• ,,., ,., •••• •• t פבליל ..,.,. ····יייגויולוו•.... , .,, •• ,. ,,. 

וו 8J8 :,וו•ו• 11ז ltן. Jtו•ל•זובל 8•ר•וו. I hWוזי Jtlltת IJ8חלt8ו1ו 8
 •י•ל• •י· .......וו •י•••וי•נtיtוו •••••• , •••• ,,.,,•י 11וס ••••••

 ,ולlולוול 1יינו n • 1 • 1ווז••עח•ו ••ו pזו••ר•••לו,ווו•יייי • n ••מ
 ••••• ·י••ו11 ••••• , •• .,,.... •• 111ורל• '" ·י·••י ... ,.בליי

naa ו••••י•יי •••ועגו a ,,. 

 11 • 1ו 11ולוtוווח•לחבו,••לזוו•וו•יל•ו ••י• •ו•
 •••••ל w לב••••'ו 1ו•ו r ·•ל(זו••יי•י ••~וללו' n•sוrו ••יי••י
e aלa 1וa י•••ולי•ייי • )ופר• tt וw •ירו•לר•a w aי••• ,,..,.ל, 111ו, 11ל••• 

8ו nו aoנ•זי ,וa 1בזp oנוr •י••• •tוד aזו : aדור•וסנ•נזn tווווזזו:  ••ו 1
 • n1vב וו••• 1 ד•ור•••• R• aו aלר •ומזו•בר•ח;-a:,•רנות י•• •י••••

•וח. aל•וול • w,nו •••ל•י••מי• n ~ ••• ••נזח.ר aד ••

 .41•·י
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•• l ווו

-סורי-

רליט pהמררטרלשכת

דמיםי•מתיר Jtדף

•ם pעות 6םתדן ~ערתק

 • 1 • ••י•לוו.•לוו•וו taיזו aנונן 1tלוaי••ול
סוי• nז 1 •ו•י• •ו• ••י rזווו •י••pרלוtזזו , n ל•••ח 111ל a11י'יוtברר

ןלי••ס •י•ל tלי ,,,.ו ··•י •••• , • ,. ., • 11 ,,.,. ••• • ••• ·י· , ....רו
ow ך. 11בn לa •י•• tq ••י•• p ורn •דגר. ••יa •1,1חזוול n 11ז • 

 ••• • 1 • 1ווז•• ••ר aד •• • a••ליוול• , a••וב•י•ו 1לזזו 1tללנa ••ו
 ••••• וב••• aםוו pרלו י••ו•• ••י•• ח•• •••וו nחלי•וח•ייי

•וולגוו••ניגוד •י••מדו P• 1•11 • 1ס a 1ליבדוזתלר,ת• : nק•
זח•ו••י ••••יח n,,,aנ .וז-•וי po aתו o•ו n ••••וח a1n•1 aוו
 aל "' • t11ועווו•וו a •לו ו••••י•נ• . •• oוו no nערנו•וליו a:ק•

רור••= .,.וולליי Jtוrת,רנו•ו וt•ג• •ו• .,,,•עם•יי· ·י••נ
,לוז aלל •••וו• 1t •••לו 1זרו tנ) 1 ••נ• 11nלו oרו pwa •Pו• ) 11

 •נ••למ • n ,,ל •י•י•••ל 11 • 1לו ••ר aוו- A•ווו a,ו 11 • 1 ל•ר••
 •י•• 11ו-לתו•ויכול aוזוו•וח nו •'י•י••י•וזח oונ •••ור•תדור••

ונדז a •זתולוד tn •י•~וגר• o Jפווחו ~•ז• nenוסל•ח • "''י
 ,~י•• aוו nליו•ו 11ות nwוולו v •ח 1ו ,ל• sח 1~ומובוד ~••נווד,

'f תדכוa לי•נולp תבלt.ז .ו••ר 111 "'ווווז~יז.ו,n י•נולp ,ונר•ררות
~זזו.~נוגו nל

 nלו aח n A «בל pלור•בי••ח••נוו•ג nנ~ 1
ווידב•ז ו••וזחובזגת•נווי י•• ."נות•ג ז••סגו aו•זזו nרו oל , naווז
w נוודtסיי-וo וווs ונוונול•י י•י••ו• 

ו wסור •ב•וח•תג•י aו•ון nס•וזו •נ•
 ••••• n ••• nו nלו ••• ל•ו••רד na ••• 1ם,•כומ•ייי••·ו••ח nנצעזז

למחוור n 11ווורי•י• •י••ל•וייי•ורז, tנופולותר•ר 11ר•פ nזו•
 ~,~•--~יrםר neוסו•זיולתל wוו nג•נבולותל J 1ו• 1nי •• •• • aלז
n •נopn ל•••ליוןa ai חe ,וr ••••ו aa ר••גו• a-ייר•-rלוn ,רaa לנ••יו• 
 ו•• •• · •גניילדור ו•• .ודו oגוa-ל• aו •• "' ר••-rג••רוו.,.לב vת

•יי•ו tון aווז. neנונולד~יוו u•ו••יוווו•יי •וז•• aסלו
n ו•נוn • וסתn •י•י•• a י•י••גח• 

a •יוול•וו ז•••ל,שוח ••• ••י•נn ל••• 
ו,•וח•וונ• ••יי• •י••סזר•• aי•ור oלו •ו w•ו • Mות•ר, oי•תו

ר p•rוזת •י•י•ול•••ח 1ת •••~•ח ,~ס o •••• ה•~עדל•ות. uח~ר•סוו•
v • ו•רדוo •1ור, .n נוי•יr••ל• זu ו 1וn לוזייווןw .ו•חן ,,,בלח
- 11ר•ו 10ח 1וו , 1נר• 1י•ווימורו•יו, n ו•וגa י••• •• •י'•'יי•י•ד• 

 ••••לגו•ייו•ו•רדב pג ,,.,,ו• ,•ר Jלו •••ת pלתסו •••ו on•דרו
י"••יי ••• '"''"•נור.•~וו • w 111•1זתו•סו r•דדיו• ••ייחוtז.

 ttaלון,ו 1-,ללו•ור,מ•מוrר 111ח naד ., 11י' P •••,לוו•רח nי•ח 1ור• 11
 Jlt8י•רן tוו aJור•יי aור. Wllt ·• ,llל Mחנו•ו,ז &fltרוווול,ו,-ולזז

1a. •ולב,•זל•ל•גדיו••• 11רa ב~י•••חוותpa ת,•נוווnaa ו,n • חבו••
ו•ד.••וב nn1•זמ•ו•נ •ו•לחסר•ר.וו•חז

•יי• •י•• 1 •, 1 ~ ••ג•• n •••• n ז•• וג••••
 • ,..., ........ ,hיי•י•ו•מדנר •יי·• ., .,,,.ו•י•ווו •·י 1 ס••,,

v ל- ת•• 1לדo וחבווו•חa , ווJ ל~תa רaJ ו 11לגוי••ו .ו,•תo •••יי 
 . .~,,,ות tו

 ,,, 8ע•תמ nי- 1anwו wמו •נ••לת •••ות 1
 •••ול wחעלברד oו•ו•סוו.

11 ,t :זח•ג•ן •ו•נp•w ••נ••ול n ווו ~•וw ג 111לו
ל• י•~• •נ•ל. peרו••ס • aוד anוו aוו

 י••••ר pלול•חזו•ז •••ו•מ aב • 1 •ל•• n ••nיו•ד•תנמ aד nסח nזת•
11n .ו•ונסוןa • מז•לו,•תל•זוn חל•דוו•• w ילמזווודודול•• P , 

 •••• ז:, p1לי&ו,ווז vזז•ילבלל• 11

 • 11ר• a ...,וaו 1ר aי• •יס nל• twvו aוווד•• ••
ות, 1ו, 1זו- aד• 1י• •י••י•רוול eו tו oו•לוו י•••ז• a•ווו •ל•ודגר
 aו 11n p • 1118ל ••זז hוס• וו••••tזו•פ •זו••ו. aמ••י•י nזל 1 ו••••

• w •••• a •וסתוו•רתר•"i1 •ילוי•י•ד •י• ל~• •י••ו•ל•ג»n וa 
לוון. ~מ•זמ ••רו•גו uh 0 • 1 "~ ••,רכ••~•ווחנו.



רהבטחרןהחוץועדת

12.10.1,,a 

 י•• .,

-סור•-

ולים pהוכרוםולז:זכת

דונ•ם 11םח•ן 16דף

•ם pעות 6םתון ,r ·עותק

_, 

זולtoווחל v•יתגז nוח•תוס•וזלו• n1וג 1•פר
1דור Aסעזו l•מעוו• WIO ~וa •••pn .רחווM •וao ••• ת•W Q ו••ר

 taaזוaות י•• 1חו 1n •ד 11ס Iס nדורו tו onזתתורו 11ו 11ו 1 •ולב
a1po ,וזוt 1 • 10חn ול•לזבוח •• 1חולח• • 1ע 1ר ,, 1ר~oa חhr • זבו
בו 1ויי•• nוJו•ולw ,מ~ ••••י•ו~ווזזנaו•• w nמסנגו t •רנ pמ:ו•דח
•לוו.רולח 1:ד• Aז paות••וווrלוtוח זr•ל a.pל 1ול:ו• n · 11ת. rל,רת

a נ••ייסוודת••• na ••רווח,ל •••י••נר•
•ילזו•••ת o noמנ•חםל•וו ,וaו:נ••זר ••וו• • n••וו pו, t n1תחל a:1ירבוח
י•י•ר •• wp aaanוגולר•••• oס• pיי••דו 3חנrיt •••וול••-•יי••

• n•a ולוורדt a 1ו1רולa •1ותהיייינרt ווo וולי•ול 11ו•ת=ו-•ו,נו .1וולa • 
a מזדנדn לג 1וולזל וי•=••בוועל,וסדn וזזנדבבלוזללומ 1ווn ,בר

 ז.s•ו 1לחוףך •ד•בל ••וו 1ז•בtווסו•י•זו 1ולp •aבחו• ••בת woול•
סנוו:ו,. • 1ל

מ•,חדנו••ות,בונ•ןדנ••נ, w•ו ••
ודו tו a•ונד "יaל•נ•תלחוד•ול•דותו • n ••ת •••• P pרי•גולר••••

ז~•ר aלת 11ר • nומ••מו,ל,.בנרסמן••יוורן pוו••לת. oחס wMלר •"•  . ו•• .,.,י , •• ,.
ו a••••• ••• ,, nוו,דוו nו•ס w•ו o•וו

t8וJl •ור&l•Jp זלa ווa1 ,. וa 11יan ל•l• 1t רMn l ו:, ... ,. t aל•דוW בo ר
וזח • nוs rמר •ו• •לנוחור•,, aל 1ח •. ,ותו 1ת•,ו 1זו 1p•1 •ר•••וכל

 ,זו••ד wי••ת•ולל•••וחבו •י••ו 1 תב•••ו•ןוח•יי•• . nגל•ל יי•~•
n 1~•לסוןn1 לפ•ו ו•••ל•ז• ••~ .,נ,ח 1•וו •ח••י• 1וn , •וולp רo זז

 •י·••וז ••ו •• ., , •• , ••• ,, ••• ,., ...ל• ,,.,. • •• , •••ג•לןויי••נ•ז
לד,ח•.וו vn י•• •• thו• p •י••·ת•יי•"•לח tחעו•ז n •• WYIל• ., •••••• , ... ,..,,. • n tחו•.,. •• ,,,. ,, ........ ,.,,, •• .,,,,,,. tיC n Jl 

ע••וחי- , 1,1ו .~•נ••י••~ח nו •••••••••ור• י•• ••••יייי•
 ·יי•··י••·••רוו •••• ,,יווו,, .,, ... , •••••• ,., •••• ·•יי••ו pר• 111.1

וווו••לן. n1ו•נ~•וזווו,,•ר • nל•ל nו •" •י••י•••יי•י•י •נו••
 ., •••נבלל •לרזחב~ו ,,.,,.,תן .,,,ג••זת•ול ...... ,, p ו•• •••לוו

 . · • J •«לו a•גו aעו vייר : 1aל ור••• ••יי•
 • 14.1 ., ••גוזו .,., • aו nו aת •• ,,.•ג•זז: .~ ••

ו•ונ•,-4ח 1לי : t111יו o •·•לויw tוו•ודוו'יי••לנ•ח p י--••,זוו•ת •י•זו nת•
י•לו••ח •'י',ליי•י••••ומגומוו ••• •••ל pולי 1ווו• p•n 11ל

זוווח, •י•י••י n ,-,;•••לוו ••• p •••יי•••ל• nnaר n ••י•••י ~•ז• נaרחוב, •• ,. ............... , ...... ,,,,..,.•לו• •• ., •• ,,.,.,, •••

 י•••י• ••• •••י•••ו a•n•זרו, a•ל ••י•י••ם hwו an •ו• 1ו י••• ••••••
 •• ,,, •ל••יי••י•• 1ח oaלזת 1••וו•גי• enמ•ת

1 e& בt• 1 :לי· ··י···· •. , •.לולן•
 , •• ,., ••••••••••• •ל• ••ל••מ •ל,,.,.... :....uב.ג.

ווו ••••י•• ••ח • nווז• •••ו n•ח nו aח rד
 ••• Pוח•וך nנר b •ו• :ר« a י•••• ••"יי •• •ח•ו•• י•• • ,,, •• ,,, י•••• • n ••" •ו•ו: n ••ל•

l o& iיt :ע

 :.נ.....עב

 ••• , ...נ• ••

 •"ימ••• • n11ר nזו י•• .•ת pבדי• •ו•
 .,,,,,,וחז•ח יי"'• י••ח aו•ו

a ורורו•a,n יי 1מ••לוו••יי•י••• aולn וe. 
8ול nב •י•' ו•• ••לדור, nו ו••-ו~וולו  n •ח• 1•וו r 1 ז1•• •י"ל••· 11
ו 1,וד R(ו-ו•רדן • Jג p paר aומו,בון. Jttוסוענו Mל oו••י ••לו•
 '•לז nnaל• ••ת•

·ר
;•11/. 
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'• en ר

-סור•-

רלים pהםררסרלשכת

,ןדמ•םם'תיד a11יי

•ם pןח y 6םתרך Gק nער

ל• 400 ,•,,וב.נ= rנ a .-..נ ••••en י• •י

ו•י•יו , • ,.,•כוtזווח •עלו 1;ןו •• 1ה vונרפ rנג raם .ג..
 aוו p aו• ••וי•• pa•ר n •ד• a ,,, ,,ווח•

ז 11a ,לוr•ו••ונוולותתס•לו a"•תח ••זסח t ~ w••לו

 • aנ• p •י~• ••••~&זס ""'" :ח•••לו• n1•aו aו
«ז 41ל•ו nwח 11רו•וז ,,.,נ•ו• p ר••

 , •• :••ת•ינורוות •ח••ו• ~י•• .,,,.
 aל•לוי••ז ••••זלדד•יי• 1מלw ו••י• ~•חיו ••ל• aaרו•• n ל••••

 'יי•••מ•לת••ייי • a•a ••ע 11 • 1 • ,,
 .,,,,, 11 ,ו•יו1יno 1ה •• nזו•• ו1••-י •ל••

•זת a,נ Aום•ו•לת nn,ל eזזל• nל•ביייי ••• •• nלוv n ,tדוו• pמווו • s11ל
 ,., ...•י•ו

יי•••י •• ,..,נו ttווו ,.. =••יי•• •י••י
 ,... ••• ,..,,, •••• ,ו 1 • 11ו ttון ., • ,. .,.,.:זזסוזחו ••מ ·י····י

 98W lf'.t18לtוז••רו•ד lW•ו ••ת• aו 81t8 atליוtו •••י•• aח Jtllל"tנרו
לת rna a••וו P •"• י••ו••י ••ו nווו•ות n10 •••ח p01• wס•רו ••
 ו••• ••ת p • ת••• •• tיזו•ו a,a ג•• •ו u•סזרו pל nו aווו
a זוr 1•וי•י ,,ו~זn וP •ו•ו••י• ••יי a זa ז

 ,תי••·· •• , ••י·•יי •ח••י• .,,., •• 18'1
 .,,,ח,ו ••.,יי••דנו••~וו•לוברעתי• nו aו vn ד••ן nד

.. ,. 

11/. 

·ר



רהנסחרןהחוץרעדת

 u.10.1tז 1
-סוד•-

רל•ם pורםר oהלשכת דמ•םג. 1'פתיך •• ,,

ערתק•ם 6םתרן pn bער

ונ•ו.ח o ו•••ורי•••ו•ומ •ו••מדר 1ד 1ע•ב: • a 11 ( 111111נ
זמ•י nלו tרו •נ• • wתד•נלוו•וזמ

י· •ו•- ,, •••י ,., ......... , •••• ,•גaזנו ••••• ,., ••••••• ,. ...
 • ,, 1ל •ור •••י• •נו••וזר•ול , 11ז•~יו •••י• •וו•• . aל 11ליוח •••

 ~•ז n •יי•• •וו•• •ו••נל ••י••דזמוו•• tמ • 11•חמ aרו •ננ••

י• nו•ד • taו p ••-י •••'•ייעו ד••
ם• • 11ל•יזו •• •ו aכ• hוולול 1s 1ו 1ליור aלח •••י••• 1וו• nו- 1111 •

•••, a • •••••••נ,ומ •לo ון•a יודורי•י•י• ••••,נ•ו•ו••
נו,וו a,וולvtוו ·"ייי'. ,.,., .......··ייי pרי•י· •י••יייי·י•י

מ•תוד•ו atלוד• •בו••ר aדכל ••י••וול apל י••• aז•י ••י•י•
 .. ,.,,י,=י•יוי•

 ••• • hזונר • aורו•ן 1ת o~ונחור
ו•י•י • Aרי a-1111•ונוי• 1 • 1ו•ת aוור nינקודוו,וז aר vaו ,מל•••ו

•י•י ת•~ ··י•ר••י ,..,מ•••למ •• ,. , ••• 1 •• •י•-ד,זח • p••לו
 tנכוז • 3 ,•ר••~וו o,וור•בתלח voeו ••י•

 .ח., ·יי·~ .,.ב., •• ,.גנ•ג= ••

 ••,לoוווות•~ a••יול••מ nז • 1לו, a :נ• 11 ., 1ת, kn1ם 11נ
 ., .,,,.,ל .,., ••• .,.•י•ול •• יל••··

 • 11•וול••ליו ד•• •י••מ n 11וזתדר••• 11 1ודפ,ו• •י••י•זימדע cל:ו
וך. aלזת ~-•ון. 1ר a1m1ל

 .,.,., "··· ·י·ולול •• , ••••••ל•ו•
t לל•ס•וו,• lt •ב 111 ••נ•ודt לl וון. 011וA 'ו "יa •~ •זת•וול~
a •נp •דרaR .ו•זמווןa לו••י••וגח•ד

ולוגייי•·נ••זי•דגר •י•ווו.ו
 ,., ••ל , ••מזו,ו,,לו ,,, ••ליי-~י· , .• •י·•י .,.,.•לוו-~•וומ

 .• , "'" •• ,,, •י· .•.. ,יי• ., •• , ,, ••• ,,. ,, .. , •••ייי•ל•ד 11,1
•• ,. p ••·· 

 z .,, •• ,.גונ,ת. .,., •• , ••• "י'י••י .,, ••נ•וי• .. , ... ,,., • •י• ••לו•,ז oaו aר aוזדסור• ל••-י• •לo vל .
 •• ,,., •• 11,ו •••. ,,.י· ··י·י••ל , •• , •• ,, ••• •י•••לי••

 •י••ו aו t1וו 1יי••ייח 11aז 1לד tt •י•י•••ליו• ול•••לי,נ"י • 1t•ו1ר 111
 a•וד, • 11 •• ••••נרו•••ו •יול••• ••••ורו••••• •י••עו••י• • 1•ת•נו
 .,.,ייי י·••י •• ,, .,. . •••• ,ו ••• ., •• ,•ת ···•יי ·"י'••יזזו

 an•aווללנו••לו••ייי יי••• •י•• n•1 nt .aוזרוות •ונ•• •נ•
 • .,, ••• ,., •••.'ייי .., ....נ '8י l't11ו•ווייt•"י-•יי•ייו•ז ••-י•יי•י
 •••ו• 11p •ו••• • n •• 11 •ו•ז •• hל ttלל«י•י•ו.מלוח•וללודרר
 •ייי••י• t••ולדנודת eללסו nל'ינ •••ר n ,,.,,-, •-30. ••• 11•1••דו

 ·••ול •• , ...·יי •. ,•י•ימ p •ר••·ל, .... • .,. ,, 11 , ••••• , ••
a .וווa • •w ו•נוו •י••ל •י•••נול 8 ,,, ••••ו•• •ו••לס ••••• •י•ז• 
 • •י•י••• 1ולוו 1 •••• •י• ••י a• t111ל •י•רנ•• •י•י••וו•ךן aנו

ל•כ" .,,י•••סי•זיזז ·י•• •• ,. ..,,, •• , .,, ••• , •• ,, ., 1ו 1 י1,,

י•י•י rל
 .... , ...... ··•י .•• ,,י· ת,•~··· •• 11 ·

י••וו•יי•יי•יי•י-ינר sי•י• •••• ייwל••-י• ונ•••• •••ז a•ותגי•
 .,,י•· "·-ו•בומ•·ילוור pווובוו-ונ•ן י••נ• , ••• ,,,, ~י•י·

 'י•י-יי• ait ••וו, 1ר pו 1 •וו•ןר aל •&ר•• ••••••י 1 • 1וז• aו 1 1 • 1
 a •ת• 2וודוaan rול• ,• ,s , ו••«•דדו eג •י•• aו tזraג•ל•ל •••·•••ול

 ••• , ••••יי• •י·•~,,, ••• , tל ו••.,.:, ••• ,.י•·•יי ,, .• ,•·יי
 .,,, ..ו• ..,, ,. ••• .,,, ,.. •וו 11 •
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רל•ם pהמררסרלשבת

דונ•ם i ~םתין .,דף
,, h pn םn יד• ,, n ק•ם

 a•ו n • ~ל•ttל ••וו~•• aל • •••••~ 1•ב 11ו, DMMIנ•ו
 .• ,. וי••· ·יז•• ~נ•- •••• ,,., ••

••• n וw •ל•וז•ו•וז•ו•מוa ta 1זו•ו•זו 1ו a יו, 1 • 11ונר\p ןלo llt ,ןל'"• 
 •ווtז,ח ,, ,ו ••

 ttי o--aדווח. aו•נו •••וורי•יח•ו
an 1ז·רt וו•וסת:r ••ו 111•מלחלנוויsa ליבד ••••ר•זנווילווw מ,וגמ•• 

 .וw rnללl •י• •ול•• ד••י•ל• n•ז •יי•• ..... ,.,, ••• ז•••יי•יי•• • .וג•••תסנ•ח aל••ר•ו י•••
 .••• ·••-י•י

 ... ,. •• •זח ..... י•• • ., •• •• ..... 1•נ 11 .,נו.יםופ 113
וור '"•נח, 1נחבז••••תת •ל• .ta•i•לו

 •י•ד•••י•יי Pו•ו 1וד r 1snנ aו •••ו••יי•

a .a. 1גנ : 

UIUI "11."L וכ~ 11 .,ג

יי•ב1ו• 1wpו •ו••

••• 
ול a • •nוד•בtור .,.לגומ••· .,.,,.••ור
 י•• ··י•נ ~··י•י .,,,.•חתייי· ••ל

לב n •~זומוז 1ו a••בלבל• pa •וו••וגון
נחלוו•· •וו-ד•נוו • ,, ... ,.יייי

al גווt לו•ות~M :יווו•p וta ••111 ,••יוי•יי• ••• •ל,,a , ו1וונ••לוו. ••י•• ••ו•לn גוa•ול•לזז.מ•
a וול ••ויי •••ועוור••• י•• ••••די••ווa לa ••זז ••י• •יn •יי•• ,. 

 ,.,ו,ד •י••נ י•י·• 11לוו•• ,,, ••ל•וו• •••ורז

 ••••זנמלll•ת,ת n•n 1ל •י••••מלוו
 •י•••ו•תז •• .. •.• 1•וונוו •י• 1p•1 •ו••י ,י,•••ייוו• • a,na aל •ל• 11ו

 •י•• aתו • י•••• aוולlו•לם•• ו•••ול :ר••• .. •• pל••חיר• aוזז•ו
ו••יי••נ•נוולעז•ו, 1nנ 1nזו•מג~וו,

 • nמ• aזנ•ב•ווג ל•,.,., • taכ• . .ג.

ז

' 

4 

uב. u11הוג ,; a וו 1נב•· tt 1 11•1ו 1זונורt ו •••••וסרa זזnp , 
תנדד••י ו••, ••• ,..,, ••• ,,,ח •ור••- :ר'גו••·י ... ·י-י•--~· .ייי• •••כ• •ת pnוויי• ••תלpות.•זו aונ .

 ויוו"••«•ור nסדוד•••ו•ו ר•••ו nו ••••רוו •יי••••רזמי•
 ••וולוt•ווו•וו'ו •ווו•י•י•ו• pר• 1n ••ר•ג•ו• וו••••סי••יייונר

 •••יו••• •ת• n וח••••ו 1ד a •יי•• ז•• ••י•••• ••י•~ת•וחו•~ול
 • nלי-•ו•ו:וtח aלזזונוtור, •ל• nז .,ו nי:ו •~זמ•בן.לוו•ות•דבול
 .,,, •• ,, 1 •• 1 •,,ונו•ז .,, •••• .,, ......•ונ•ן ...... , ·•י• ·י·•י
 ••י ••'י•י•ו •י•• : ae- ,• פ•• 1דגיייtז• • ua•ח toיtזפו• ••ידן oו•ב

1rn • ליזתלג,•יa .י•י•ברז••י•ב •~ב••ויו= a•a . •יs ל '"''"'""ל• a ,:ר a . וa •לנa 148•לב•••וח•דו,מ • 

 ••• ,.מור••י ,.,,., •••ולtו p •זולס 111 •••
 . ,., ••• ,,,.,יייי• .,.נומ t ... ,, , •• ,,.»י ., •• ,, ·•יי••-נדלו
- oוזוו tזול nת •ר••י 1tסז•ו oולו nלוז• aaa ונa זו,,.,,.. 

 n ••י'י• ,.,ו 1בן•ת oפו a~ייw aל •י•. 11 •••
 ו•• ""'ייי . ••• •• •.• . •• ,,.ת p •ר••·י••יי•וווומ .,.,,,
•ו•וו ••• , ••• .,וז-•יייי .,,,וח ,. ••'יי•יי· ••..••• •י••· ומ••·

ורות,יי-- י••י•ד• ,ו,?גו ו••• •ו 1נו• l1ו 1לזו ••ד•ר anל ••ו•ר 1  ••• ,,ח•ח ., ... ,, ••• •ו• :• ,r, ·• ·••יי ••••• , •• , ,.,,. , •••
לו •• ,.,.•לג-דכ,יבו•ו••מ. , ........•ליוו••יי •. ·•• a:סודגור••

" a ו•ד,• n יז• •• t יוה•י•זו•~וזוו•••,• ap •• מa ולta בלן•••• a וo •1ע•t 
 י•• • apר• oa 11ד o p ו•• •••••• ta•pת,~נד•ורו A•ול•לחס:נ•ד aל

 •• r•וד ••דון aו•ת oל aדז a-ו•חג•נ•ל•



רהבtגחרן f '""דת ,sץ
1 ,, 1 • 11.so 

,, • o ר••• ·•ו: 

-סור•-

•םול pהפרדסדלשכת

דמ•ם i'יםת'ד ..רף

ים pnער 6םתרן o)ק nער

113 1AM •1מו • a •נMa וW חlw•w וינו,w ון
 וו•••••עוד •• a•רוז naל,ווד וז••~••• ••ל 'י•• a,,,9 pר

 tול•ח aו• ••••••••'••נו aרי• ••• ,,.,,,•י•ו•רונ••לנו•ודבר
 , .. ,.•ולבו p ••מ

 .מס•• np •ר••• aמורז aa 1ללן oaלוונו
••• a •ל ••מ•ול .~סa רp ••••• ••• ל•נלמn ו•n ז••ותר• n • 

 •••ל aaל ••ו•ו 1•גוונו •• nוו 01 •נו••
 • ntולoו aoח m •• •••לנ•יייר. rו a•דרוד• 1 , ו••• .,,,,י•י•תו
 •• P• naaוול 111ו •• 1 י•• ••י••י aaזי•ד 1 •ור•מ; oל p•1ו 1זו nוrל •••

זוt•ול• .... ,.. • ........ , •• , ...·י,,ולזו ז•• ••• "'''ייי·•יי
••ובת.•וזדיי•ד•נ 11••זמגנלל aז•ז • aלח ••ו nוו •ל•••••

 ••• ••יחו .,י•י-ו ...י~•י ••נ•,רנ•נמנו 1111 .,,,, ••• , •• ., •• ,,
ותסן.ומ•וחנו,נז•ו מ••~•וד• raז nלו aבדנל pס• ooה•~מי•

לני~- •ל, ••••• •'" חל••~ ,rM t נ111~:

 pיווזו •י••••רונזו •ו••ות. nל•וןלזב: 11נ.םם 111 11.כ
דנרל e. ,,,,, aחו•בו • 1ו a1 aoa1a•ור

ל• ,, :)ז J•לרממור••ד n •י• י••בור יי•"• . 1ו 1 • 1ז n•ו י•••ו
 .,ו• .,,..'רוות •ב••··.,,,,,,,•ייי • 111 ••רדו .,י•ו •••'יגaול

ונ•יי a ••,ל 111וו 1 זa ru•נaליי••יכןו•ח n11יי•• tנמtזל•דון.
 , • 111 ••••ל• •נ••ול .ךחו••••••••ננ• u•לר,

1 

ן 2ו• •יh ,1 • 1ב r1.tו
 ••יי• • aa•פזת•רדו a ,1ו hרונו •ו•• ••••••~ל•ווד

מנ•יי ,,, n ••~ ••נ• •• n•ודע • s נ••
,מס• •"'עלדנול• •ח•י• P • ••• ••••ו••••מרור•י P• aנ poלו
 ••ל•ווח aנררר nלז •• ,,,.מ•ל nל•ר aו 1ז pוונרול

•סב, ,, aונ a ••ו p •ר•• n • י••נ• ••ל י••
 •לימ oנוחווזבו •• •,•לב nנדדל n n~ו•ד•ד •וז p •ר••יוו .זזועלות• a •.ו
,וגדח.זו•בל , n1• aל "'ותז wלע~מ

 nנוס t1ווו-י•• ••י•י••ת 11וי 1,0••ווי
וף oa•ייית aז n 1,ל oלו n •י• Pי•י nד•בוך aoז•ח•ו,ח nnaו •י••

pn י~•לח •• 1דוN •ועל 1לo ו•a . •••ו• וa "לנו•זוגו••• י•••ול
ל••ר•ווווו• ••ר n •••יייי••יר ,-1170בג,זמ n •לווג•נוו•ומ. 1ו

 •י••ב•,ח p • •י'וזזורזו, p ••זזו • nנ••ו•י nנב• nלךא •••יי=ונניד
ו

 •••• י•~• 1ת•וגור•• o •"• nr•וו •ננ••
•ח•תר •••י .ת,,•ו4יג ר•ב••ל• aז • oי•כנ ••ו ••יי•ולן aוו
 ... ,, .. ו•1יa •••••· ., •1ד 1,1 ..,,ל• •וסחן • nלווו•נו,ו 1o1ו•ווז•• •••ל•

 ו•• aז o••• 1לבווaעודנ•ד aלרוות •ו•
8f 9ר 18 1וווווח• at•ו•ן aלתו w •ו•ןמל•יוזזרעות, • p•יו nג•גו 9ו A וl

oa ח1וורn 1ווםt ז:גו•וn נר•ו• t י• •••נ•חנו•וזדבל · .מל•• ..ווו
o rוn1 וn .כולותrל ,,,ווו•וa ••תי• oלa 11 •• ,•ל ו•• ••••י••נ • 

 ו••-ליוtמ .,.ללמוז .,לוזות•וולת ., •••• "יי•·י~ "··יייי
 lfת tו tנ • 11 •••נת. oו ttaל••יי- •••יל••ו n1רו ••••ול • ••ל

•ל aלח .,,,..•י Pג ול•••ו, 1 • 1 •נ• n•ד aswולנ••ייי• • n1rs ת••••
• n 1 • .~•זי••וו-•וו • a וo 111 ••1וחw לוו•נ•וו••p • ד,זa • 
 ת••י• ,.,,, י••• 11ו aנוו n 1111 Jtול p •לaומ•••למ •• •••ת aווזי n •aגל
n ונרo לחtו•נזח י•••חna ווa ולn • בל ••ל••• ar ינוo ו•וונ•ר••
 ltJ 1וll tו 8fW ltlltוl f •ב• • lW8ו POll't 1לו••ו wו aו , aל• 1pוות 8מןלכ• 8ל
 • 11 ••י••י .,., ••• ,..,בוו ..
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דמ•ם >ףםתין 11דף

ים pרת J 6םתןר 6עותק

•ו w,ונ~ n,בר.••זח ,,,ל•ו•רח 1רו •ו•
 •נו•• •••רו•ו •••• npoonל ~,נ pae •י•••ות r• wו•לו•ותר,ורופבר

וול•ר 1ל•ותו, ••י •••ת po1n•ת Aח •••גל • n•זח aל•בול wo•ורוח
na ו,e בוv עסולל••v ז ••זום •י•י• •נ• •••דרמל'ג•זn לa •נ•• 

 .,,תורת•'" ••• ·•י ·•יזוזי· יי·•· , ....זו ••ידור,י•י•
•וסרתו•ו• • nל aa 1וו• a1" •r י•ו•• •ב•חלו•. aoווו•י nלוו.וז nנ

•חזו 11וו •ו• • lt• nל• o•ו••יייי 1ותרו•ת •••ו tל .,,.,, • s • :לר
•ורןווי•• aווזחדנר•רווי t. • 1 nלו nר n•ל ,,. aלחו•ח,וח 1 ו1•,ת

לגר•ן aו ......... , •• pו eמ ........ , •••נ aמ :י••ווון Mלזמו••ףז
ר:ור n •••ני••ז a •חוו p:s• 1•1»nי 1 י•• rמ p111 ltttוו•• nלזירווח 11
 • nח 1nויw n ••••ו•.tי aו •••זווו• 1ו1ו. wונtלז •י•וזג•••ח • 11 •• •זח 1 11

 •1ווו 1 •וl •""''"'ל•מ aו • •י• ז••••זת aa•יי• ד•• '"'* P aז e תד•••
 •••יייי ••ו••ו•לווו pל••יייווי•• ••ו p •ו••••רוו••נםגו aו
כור •ו•• P•• a~ת•וול 2 •• ••נ•י• ונלס••••••• ר•••דורנל. pו  •• ,..,. , ••ולי pו •••ולוקול. •• .,,,,. •וב•• •·•••••

•• n .ו•וו

 ,ח• 1וז• 1ח•ו ~•נעח• 1סי• ••• •ו• n•ו,ע •נ•
וח•• aסנגעח aל R •ו• t18ו Mמ Vו oב

 •ובו,ן •• ,11•1 :

ן. nn•ו '8 .,.ב••מת "' •• ,..,.מ n • :נ• a ... 11 , 1ג 1נזפו.ם. 1כ
י•י י•י••· ., ....דול,ונדת. •• ,, י•·

ו a ••ימולך•מד h .nר•ר a ו••ני•• ול•••וו# n ~ 1 ,,•לדמ•ו
 •י••ו sססוס•זו•ה •י••זזזד• rונולררו• י•••• 11כל •••י• •י'י•

r זוסונברזוד .,.ד•חnג•ורeג•וווו 1ווnר• a וז'l • זזז• •• n •ו,,•ייי n • 
ובטב e1D1 ב..יגכ •

•ו nn• a•n •יי-••זמ,רו
חtחוו••ור•• nח oד n •זלו

n ן ••••י•חי•ר•ווa נn וו

 •י•וונר•• 1a•ו awל• o•תלני• 111רו •ו•
n לחדתו•זוn .ל•~,ד•ון 1 .,,,ד•נדר 
ו•ומ •••י . waלa 8 •••ימות 10 ב~••לזרוח 11

•ת••ייי aaוו•זת.לב•רור aלחרדח•מ•~ןל
 ·י•-יתד•וו•••ו 1ות•י•יו יי••·זוד

 • noו•ליתמול pו eלורדי• Pפו•זופנס-.•נר
וrלוו ••נו•ר••יל•ו• 0 • 1נומ aלדו tt•:aווז nדח rווו 1וז 1aור:ו t11ר aל•

יי••תזתר•ון n ••יבונ•חגר•וןי••ורר•עווד tוור , aל•ו 1 ,, 1 ~י••••
• o ומווז•ו •••11יוו 1תו•pa על ,,,,,.וזת•י ••חa ל•יי•ימw ומ• .,.,. 

1 ••urs•a. , נa •י·•·· .•.. ,..... ... :נ· ,.,, •• ,. n י••יי,,דזו
 wpנבבו n•נ•ז 1ר pו aaו nneל nnל r n •ד•

 ••• PD••ווווו. noono .,.,,. ••י• ו•••וו. nו 11לחווע•·•••ו a1nל
 •"י aו aל"וו tll Raו•ד Jaל

a 11רנ 1 ,,,•ניב 

,. 11 • 1 : 

גננן: ,, A ,ב""נ 1 ~

 ••לp•י •ח••ח •••••ח tו•ח pיג .......•·יי
 •• ,,.., ... .,וווזרת

 .•ייי• •• ,,, ,.., ., ...
 .חל,, 1ת•••בוז

 ,1,י1•גם גraa 11••01ם 11.10. ·-
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