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יזכרמה דעוה תובישימ 

תשדקומ התיה (1937.11.25) ,ח"צרת ולסכ א"כ טויב יזכרמה דעוה תבישי 

דעוה ריכזמ ותערכהלו יזכרמה דעוב ןוידל ןאיבהש תוינושל תולאש רוריבל הבורב 

.ביבא-לתבש ןושלה תנקתל הדעוה םשב .א .מ ןיביי .ש דמ ,ביבא-לתב 

לע לבקתמה ןפואב וערכוה אל יזכרמה דעוה ןד ןהבש תודחא םילמו ליאוה 
די לע יזכרמה דעוה לש ויתועצה-ויתועדכה תא םסרפל טלחוה םידבחה לכ תעד 

לכ תא לוקשל ןושלה ילעבל תורשפא אהתש ידכ ,ל"נה הדעוב ועצוהש תועצהה 

.ןהב העד תווחלו תועצהה 

 1) Garage (םוקמ ןבומב

(תוינוכמל הינח 

 2) Garage (תיב ןבומב

(תוינוכמל ןוקת 

 3) liquid (יאקנב ןבומב)

 4) Liquiditat

לידבהל שי) ,CO האשט (5 

הלמה ןיבל הז גשומ ןיב 

'ידס חדק תארודב וזד 

דדעוב חנודש ומכ 

(לוש בה ח ו ל 

 Salve (6

•ועצוהש תועצה 

תיב חונמ תינחת 

תוינוכמל הינח 

,ענ לזאמ לזונ 

ףטוש 

(ןשרע לעפה) ןושרע 

החטמ ,יבד 

יזכרמה דעוה תועצה 

ריד רוציקבו ,תוינוכמ-ריד 

'תוינוכמל הכאלמ תיב 

.תוינוכמל ןוקת-תיב 

(ףסכ) ٠ גשומה ןמ רזגנ ,ןומז 

.ןמוזמ 

.תונימז 

ןמ בכרומ שודיחה םרדא 
,ממה שרושו דא הלמה 

הז דא לש ועבטמ יכ 
ולאכ תיארנ הלמה .םמהל 

םהד שרושמ תרזגנ איה 

,לעפא לקשמב הלוקשו 

.המודכו חרזא ןוגכ 

ןכו .בבר שרושמ ,ביבר 
והמטשיו וברו והורדמיו 

(גכ ,טמ ירב)םיצחה ילעב 

תמגוד רטמ םש םג אוהו 

השדחה הארוהה .הרויה 

יאתמ הז םשל תעצומה 

לש הנודנה הארוהל המ 

םשה תרוצו ,הרי שרושה 

העצהה תרוצכ-הריכזמ 

ירי חנומה תא — יבד 

תולמעתהל הדעוב חנוהש 

(57יע תולמעתה ימלןולמ) 
fieschoss.Kugel 'גשומל 
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