
גי דיכ "תשק-ל םיניינעה חתפמ

עמו תוילכלכ תוזוזת :לאומש ,רוציבא
02 1 ,אנ ,ןשיה בושייב הדובע־ייחל םירב

 היצזינרדומל המגוד—רקסגדמ :ןד ,ינבא
 ,ט״יה האמב תיתרוסמ הרבח לש תידילי
126 ,אנ

 ,הובגה ךוניחה תרטמ לע :ףסוי ,יסגא
64 ,אנ

 רענ רייצמ יסאבע אזיר :ריאמ ,יסגא
31 ,נ ,(ריש)

 ,(םיריש) ןתחימצ תועשב :ןונרא ,ךברוא
122 ,נ

5 ,נ ,םיירבעה יהולא :.י ,ןרוא
86 ,טמ ,(ריש) דקומ : םירמ ,ןרוא
 ,שדחה לאמשהו לארשי :תירוא ,בוליכיא

155 ,טמ
 ןיתשלפ רורחישל ךרדה :ןתיא ,ןתיא

 ץרא" ךותמ דוע ; 44 ,טמ ,(םיריש)
9 ,אנ ,(ריש) ״רומא

87 ,נ ,ץנרמופ תרבגה :ינ׳ז ,ינולא
 הנועב אלש ,םייתלצעב :ןרהא ,רימא

6 ,בנ ,הבריקה םלה ; 4 ,נ ,(ריש)
 ־טלא" לע :(םיארוק־תמב) לאכימ ,ףסא

181 ,טמ ,תיברעב ״דנליונ
מאב םיהולאה־תוכלמ :עשוהי ,ילאירא

 המואה לש יטנאטסטורפה ןוזחה / הקיר
18 ,בנ ,תיאקירמאה

60 ,נ ,(םיריש) ךניא התא :ירימ ,יצרא

 ,בנ ,השדחה תויטוירטפה :.ה לופ ,קאכ
108

 :(ירנה ,ףארג םג האר) ק׳ז ,ןוזראב
 ,םייאקירמא הירוטסיה־ירפסו הירוטסיה
8 ,בנ

 ,בנ ,תואדו אלב תולובג : לאינד ,ןיטשרוב
69

100 ,אנ ,(םיריש) השיגפ :זרא ,ןוטיב
 *סדנהמ לש ותליהת :ירוא ,הירא־ןב

62 ,נ ,ןינבה
 תד ירתסממ םיביטומ :הלט ,םייח־ןב

120 ,טמ ,ןונגעב הלודגה הלאה
 הלאשה״ו רנרב .ח .י :דוהא ,רזע־ןב

11 ,אנ ,״תיברעה

7 2 ,אנ ,(םיריש) עסמ־רבעמ :ודיע ,קוסב
 68 ,בנ ,ברעמה יסולכוא :טרבור ,דרב
 ,ןונגע י״של הרישה תרות :ללה ,לזרב

46 ,אנ
 ,נ ,(ריש) ינרדומ לקידר :לואש ,בל־רב

101
 ,הבהא יריש השימח :ירוא ,ןייטשנרב

28 ,נ
 ,(ריש) התוא ריכמ התא ::תירונ ,יקצרב

125 ,אנ
 ,רכנב הקירפא—יטיאה :לאוי ,ימור־רב

167 ,טמ

 ,(םיריש) ירוגמ־םוקמ לע :הביבא ,רוג
143 ,אנ

 / תינתא הקיטילופ לש ןקויד :הירא ,ןרוג
 ־ב סרגנוקל תוריחבהו םיטסילאיצוסה

141 ,בנ ,דייס־טסיאב 1910־ו 1908
7 8 ,טמ ,םיריש השולש : ךונח ,איג
רוביצה תומדא לש תויגוס :.ו לופ ,סטייג

85 ,בנ ,ב״הראב
7 7 ,בנ ,יולגה דועייה :םאיליו ,ןיפליג
 ,הליל תמוח םוי תמוח :הדרו ,רסוניג

100 ,טמ
 166 ,טמ ,הלסורק יריש ינש :הצינ ,קילג
ק׳ז ,ןוזראב האר—ירנה ,ףארג

צל לושכמכ םיכרע :דנומגיז ,דנומיאי
 ,תויאקירמאה תובשומה—תילכלכ החימ
54 ,בנ

72 ,נ ,תמ ירוא :םיסנ ,ןייד

85 ,טמ ,םיריש ינש :ןימינב ,יולה
 82 ,נ ,ריהב םיירהצ־רחא :באוי ,יולה
4  ,טמ ,ךחוכב השע אנא :.ע ,ללה
26 1 ,בנ ,רוכינה םלה :רקסוא ,ןילדנה
םימה ינפ לע ךמחל חלש :בקעי ,לגמרה

96 ,אנ ,(ריש)

 םיאקירמא םיחרזא לא :ורדוו ,ןוסליו
129 ,בנ ,ץוח־ידילי



, (םיריש) טושפ ריש :דרפנמ ,רלקניו
70 ,טמ

124 ,אנ ,םיריש השולש :הכרב ,קז
102 ,ג ,הלילב דדוב שיא :םדא ,לטרז

7 4 ,טמ ,(םיריש) םיכמל יריש :לאיחי ,קזח
92 ,נ ,(םיריש) ץיק :הדע ,ינומרה

81 ,בנ ,רפסה ץק :.׳ג קירדרפ ,רנרט

־ יצח םורדו תוצעומה־תירב : הירא ,תפדוי
165 ,נ ,ברע יאה

, אנ ,(ריש) םירפיצה תא תעמש ,יגח ,ןוגי
113

ר חואמה ןייטשנגטיו גיוודול : הימחנ ,ןדרי
28 ,אנ ,(יגולוכיספ חותינ)

" םימיה תירחא״ו ןמזה :בקעי םולש ,ןהכ
157 ,בנ ,תיאקירמאה תורפסב

ק וחרמו ןמזה ךותמ :לאינד ,איגש־ןהכ
165 ,טמ ,(םיריש)

95 ,אנ ,(ריש) ץעה־םוס :םומע ,ןיול

, טמ ,(ריש) רשב לכ ךרד :באז ,ןוזנטכיל
99

116 ,בג ,רגהמה תיווח :סקמ ,רנרל

76 ,אנ ,(ןוכרעמ) המישמה :ביגנ ,זופחמ
142 ,טמ ,םיריש השולש :ללה ,לטימ
, "ףרצמה־רוכ״ל החיתפ :רותרא ,רלימ

16 ,בנ
ל צא םזיגולואידיא־יטנא :ירוא ,ןייטשלימ

114 ,נ ,ןיצינ׳זלוס
5 ,אנ ,ימינפה ןגה :דוד ,בונידאלמ

126 ,טמ ,(םיריש) םילדגמ :ךורב ,לדאנ
48 ,טמ ,ןזה םלוע :לואפ ,טקרמיונ
94 ,נ ,הירזע :הנר ,ץנ

ם ירהה לא תופצב ,הצנאיה לע :ופ־ןוט־וס
4 ,אנ ,(ריש)

94 ,אנ ,הרבשו ״המישמה״ :ןושש ,ךמוס
154 ,טמ ,(םיריש) זיאול :ינור ,קמוס
152 ,טמ ,םיריש ינש :המלת ,רגניטס

, הידוגינו םינומהה־תרבח :זעוב ,ןורבע
128 ,טמ

5 ,טמ ,תרחואמ הבהא :םומע ,זוע
ם יאתפ רמוש :(םיארוק תמב) לאגי ,םליע

179 ,טמ ,ינודא

0 8 ,בנ ,סאסקט תלאש :.ק סמיי׳ג ,קלופ
ב ורקה חרזמהו הקירמא :.א סמיי׳ג ,דליפ

97 ,בנ ,ט״יה האמב
, טמ ,הלודגה הבהאה :רודגיבא ,ןמדלפ

102

י תוחא לע םיריש השולש :באז ,רוחצ
74 ,אנ ,יקינרב

וקמו תוימיטיגלה תייעב :לאכימ ,ןמאק
37 ,בנ ,תיאקירמאה היצזיליביצה תור

81 ,נ ,םיריש השולש :ףסוי ,םירוק
־ אלאפאה תעקבה :סר׳גור ׳גרו׳ג ,קראלק

66 ,בנ ,םי׳צ
, (םיריש) שמשה תנידמ :לארשי ,הטופק

70 ,נ
3 3 ,בנ ,יאקירמא והמ :־הד ן׳ז ,רקוורק
— תיאקירמאה תונמאה :ןיווריא ,גרבסירק

170 ,בנ ,םיידיב הירוטסיה תיישע
118 ,טמ ,(םיריש) השילפה :השמ ,וסרק

, ןורמושו הדוהיב הנפמה :םיסנ ,ןאו׳גי
131 ,נ

ס ולינה ןמ םיאבה םימה :בקעי ,טיבש
72 ,טמ ,לוחכה

, טמ ,ותטימל ביבס וישנ עברא :דוד ,ץיש
123 ,נ ,םתלפמ ברע םינבלצה ; 88

י דממדחה םדאל תורעה :הקבר ,רטכש
145 ,טמ ,הזוקרמל

151 ,טמ ,םיריש ינש : היח ,בהנש
ה מלע לש הנשה תונוע :הזילע ,רהנש

144 ,טמ ,(ריש) תנקדזמ
־ טונ״הו פוקוו רותרא ריס :לאירבג ,רפש

144 ,אנ ,םידוהיהו םיברעה ״םילב
־ יסרקו םוליאורט ךותמ : םאיליו ,ריפסקש

61 ,אנ ,הד
ת ויצמתה הרשע־תחא :ימע־ןב ,ןייטשפרש

32 ,נ ,יטסימה בצמה לש
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