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2248. מא בעי
 אחת ותלמידיווס. יצחק' ר, אבוהב
2433.  היהודי הטוב. י�נלוס מ'ר, אברה�
                                   2432.  ספק מגיד לפני המלכתו לרבי, ספק מלמד. י�נלוס מ'ר, אברה�

2489.  "מגילת האש"ק על י של ביאל"הברכה"העדי� את . יעקב�שלו�, בי�ואברמ
2488. � זה לזה היפה להספד"נ ויהושע מזח אומרי� פסוק לת.יעקב�שלו�, בי�ואברמ
2333. והפטפט
.  נת�' ר,אדלר

2475.  לא היה חסיד האסכולה הגרמנית החדשה. היינריי�, הרלי�א
2422. תיה�הרביי� של עכשיו ופדיונו, הרביי� בעבר: מבאר.  מסטרליסק'ר, אורי

�)1216( 2321. אש� בגניבה ספרותיתומ. שול�מ�יעקב' ר, אורנשטיי
� 2374. יעקב השתחרר מ
 הכלא�אברה� 'מסביר כיצד ר. הירש�צבי' ר, אורנשטיי

2331. תמה כיצד דרי� תחת גג אחד לב כשר וקיבה טרפה. יוקב�יעקב' ר, אטלינגר
2262 ".חי� לפסח שניטמאי� ניד ":דורש בסוגיה. יונת�' ר, אייבשי�

יעקב אמד' חשוד בשבתאות בעיני ר. יונת�' ר, אייבשי� .2261 

2310. מבקר בבית המדרש החדש לרבני� בווארשה. עקיבא' ר, אייגר
2335. אסיר תודה לחותנו ולחותנתו. '  ר,אייזל
2348. בא להדפיס ספר אצל פי
 ואשתו. '  ר,אייזל
 2346.  שכיל מסוי� יבוא אליובא לווילנה ובקש שמ. '  ר,אייזל
)915 (2339.  בעיר סמוכה לסלוני� בשבת כשעשיר נקרא שלישי לתורה. '  ר,אייזל
2338.  היה מקנתר את החסידי� כל ימיו. '  ר,אייזל
2337.  הרב מסלוני� הרוצה בווילנהו. '  ר,אייזל
2336. הנו השנוני לשונויראת הבריות מפ. '  ר,אייזל
2352. �וספריו הראשוני� החריפי� מספריו האחרוני .'  ר,אייזל
2349. ופי
 שלביניו רכות ולשונו קשה. '  ר,אייזל
2353. כתב ספר קט
 בעת זקנתו. '  ר,אייזל
2340.  לא נהג כבוד בעשירי�. '  ר,אייזל

 עי
 תחת עי": מבאר. '  ר,אייזל�
2345  ." ממו
2350. מנח� אד� בעל רוח נבאה. '  ר,אייזל
2354). מותו(עומד לפני פשיטת רגל . '  ר,אייזל

 2451. אי אפשר לגוי בלי יוד. יעקב, אייכנבוי�

)882(  2501. מלווה את פרידלנדר המטי� במסעו .הר��נפתלי, אימבר
2283. והבחור מגודל הזק
 המבקש להיות מתלמידי הישיבה.  המשגיח'ר, אליקו�
2284. הוב על הליטאי�על תבשיל של גריסי� הא. 'ר, אליקו�
)587 (2511. 'חמור'המתחיל במצווה אומרי� לו . נחמ���חיי, ביאליק

2499. יודע היכ
 המחזאי שגנב מחזה מאחר. אוסקר, בלומנטל
�2515. שטרויס רה של ריכרדיי� באופנ עשה תיקו. ליאו,בל

�2447.  ובי
 מתי� חיי�� בי
 מתי� מתימהנשאל .  ליב�דההוי, זאב�ב
2246. �”אמרתו על מלשיני הרמב. אברה�' ר, חסדאי��ב

�2439.  יל חברו הגונב את מחברתו"רויואל ב . משה, מנח��ב
�2437.   ע� אדרתו הכבדה
כנער הל� לברלי.  משה, מנח��ב
�2442.  נט פרוסי גס רוחטנולי. משה, מנח��ב
�2440.  " וויזל ליד קברה של אישה נדיבההר�ונפתלי. משה, מנח��ב
�2444. נבחר כחבר האקדמיה הברלינית א� המל� לא קיי� את הבחירה. משה, מנח��ב
2247.  הקראי
רוהא'  שר� את ספרו של ר.משה' ר, )�"מברה (�נחמ��ב

2435.  יש לו מקו� בכל מקו�, ו תופס מקו� בשו� מקו�נמי שאי.  משטוצי�' ר, �ברו
�2288. סק בפרקמטיהוהרב העו .)יב"הנצ(יהודה  צבי נפתלי'  ר,ברלי
�2290 .ותלמידיו השוקדי� על ספרו של גוטלובר). יב"הנצ(יהודה  צבי נפתלי'  ר,ברלי
�2289. יי�נמקבל עגלות טעונות עצי� המיועדי� לע). יב"הנצ(יהודה  צבי נפתלי'  ר,ברלי

2507. וידידו האגרופ
. טריסטא�, ברנאר
2508. עד
�� על ג
ומעדי� גיהנ. טריסטא�, ברנאר
2509. על המטרונית העוסקת בספיריטיסמוס. טריסטא�, ברנאר

2516.  על הפוליטיקה של המלכותסבפולמו. לודביג, ברנה
2463.  ער בהמלצתו של גבירנמקבל   המורה.בר הכה��אברה�, גוטלובר
2464.  עמי מנסי� לבקר איש את רעהונ�ואלימל� איש. בר הכה��אברה�, גוטלובר

2514. אינו מרצה אלא אחת לשלושי� שנה .יעקב, גולדסמיט
�2502.  והעסק
 הציוני שאינו יודע עברית.דוד�אהרו�, גורדו



�)1442( 2481. טי
 שפיראנ כותב מכתב למשורר המומר קונסט.ליב�יהודה, גורדו
�2483.  � בוא המשיח יד ישראל תהיה תקיפהעמקווה ש. ליב�יהודה, גורדו
�2482.   מוסקבהשה בשנת גרו"יעקב מזא' ר לרשי שולח. ליב�יהודה, גורדו
�2394. שומע תלונה על תלמידי הישיבה שלו. אליעזר' ר, גורדו
2327. זלמ
 טיקטי
�שלמה' רורב רפורמי בברסלוי . אברה�' ר, גייגר

2510. תו
 סאטירייוקובסקי שהוציא ע'הג
 על צ. אוסקר, גרוזנברג
2300.  אד�כל מה שיצר היה בש� .אברה� 'ר, דאנציג

2571.  הפראבוסלבי שהטבילור על ידי הכומ�זננ.  יא�, אקוסטה'ד

2582. …הכלהאלו עשו שרי המדינה שליחות� ל. יא�, אקוסטה'ד
 2578. יתעממש�התנצלות דו. יא�, אקוסטה'ד

2573. ובעל המסעות המחפש מל� צדיק וישר. יא�, אקוסטה'ד
2572. ריפהוהגברת שהתעיי� מהלצתו הח. יא�, אקוסטה'ד
2581.המ הרוסי� במלחתאר את מפלבמ. יא�, אקוסטה'ד
2577.  המו
 של פועלי� זועמי�עמרגי. יא�, אקוסטה'ד
2579. משיב לבחור מבחורי החצר. יא�, אקוסטה'ד
2574. חצרהלי ו
 מפני אחד מגדנ מתגו.יא�, אקוסטה'ד
)1577( 2575.  שאל מתי הוא ימותנ. יא�, אקוסטה'ד

2417 .י
 בשר טריפהנרי� העשויי� להתגייס בעימיע" לצע. 'ר, בר�דוב
)2086 (2320 .פני מה אי
 לאד� מה שהוא רוצהמ: מבאר. 'ר, ד מנובוהרודוקוד

2249. טוב אשבילי�יו�' רל אלמנתו דוחה את חיזוריו ש. טוב�יו� ' ר,דו� ודיאל די טולושה
2454. ..אפשר לו בלי דאגה מישראל אי אד�. מאיר�אייזיק, דיק
2456.. ודעתנבויכוח על דבר קבורתו של משה הלא . מאיר�אייזיק, דיק
2458.  יותתבעל החלט העשוי מעשה תשבצי� ע� או. מאיר�אייזיק, דיק
2460.  בעת זקנתו. רמאי�אייזיק, דיק
2453.  ישראל זהירי� במנהגי�. מאיר�אייזיק, דיק
2457  .� של ישראלתמימיחסידי� ו, מתבייש בצדיקי�. מאיר�אייזיק, דיק
2455..  .תיהישראל לגבות חובו ית היא דתנקפד. מאיר�אייזיק, דיק

2355. מניתרלשונו הגו. שמואל' ר ,הולדהיי�
2356.  בעת זקנתויו חלה ברגל. שמואל' ר ,הולדהיי�
2357.  נקבר בשורת של רבני� ולא בלי ויכוח. שמואל' ר ,הולדהיי�

2379. משוחח על המופתי� של הצדיקי� .משה�אליעזר' ר, הורבי�

2531. מני� לסעודהזמס רוטשילד והארכיהגמו
 של צרפת מו'בארו
 ג.�רינהיי, היינה
2519.  להזמנתה של נסיכת בווריהנה אינו נע.�רינהיי, היינה
2533.  יותנשי� פטפטנבאול� קריאה ו. �רינהיי, היינה
2542. במצב רוח עגו�. �רינהיי, היינה

2556. אי שתתחת
 שניתנבצוואתו קבע שאשתו תהיה יורשתו היחידה בת. �רינהיי, נההיי
2557. הסליחה היא אומנותו; הי� יסלח ליואל: הגוסס. �רינהיי, היינה
2554. ת האחות המטפלתוהחולה והרזה מאד נישא על כפ. �רינהיי, היינה
2553. התולה מתגעגע לגרמניה. �רינהיי, היינה
2535.  ואחיו מאכס המנסה לכתוב שירה. �רינהיי, היינה
2538. ר חדשרוביקורתו על משו. �רינהיי, היינה
2546. ובקורו של אלכסנדר פו
 הומבולדט. �רינהיי, היינה
2529. ערב מס רוטשילד במסיבת'והבארו
 ג. �רינהיי, היינה
2527. מס רוטשילד בשיחה על מי הנהר סינה'והבארו
 ג. �רינהיי, היינה
2552. כאשר התעוור בשתי עיניו. �רינהיי, היינה
2520. זלמ
 היינה קאי שלמהנ כועס על דודו הב.�רינהיי, היינה
2548. ותב לאחיו לרגל הולדתה של בתו השניהכ. �רינהיי, היינה
  2521.  כותב לדודו פתק.�רינהיי, היינה

2541. לועג למורי" הארטמ
 ידידו. �רינהיי, היינה
2551. מבקש להשאיל גו� שמ
 ושרירי. �רינהיי, היינה
2517 . מבקש להתוודע לעול� כולו.�רינהיי, היינה
  2518 .י
 בברלהשיבי מבקש רשות .�רינהיי, היינה

 2555. הי�ומגלה לגוסטב כי הפ� לבו להאמי
 באל. �רינהיי, היינה
2525... כלאיה �ילה יימסרו לרשותו כל בתיחזור לגרמניה א� תחמוכ
 ל. �רינהיי, היינה
2532. ביש במשחק�מזל. �רינהיי, היינה
2534.  סה להשתיק זק
 מכעכע באול� הקריאהנמ. �רינהיי, היינה
2540. גדולי� של ידידוהמעדי� לקרוא את ספריו . �רינהיי, היינה



2524.  מצטער על דודו כש� שזה הצטער עליו. �רינהיי, היינה
2523.  טשילד בלונדו
ו מאת דודו לראמנה מקבל מכתב. �רינהיי, היינה
2547. אישתו הקטנה של גוסטב אחיו משבח את. �רינהיי, היינה
2536.  משבח דראמה שנכתבה על ידי מיכאל בר. �רינהיי, היינה
2543.  יומשועמ� על ידי הבלש
 ליאו
 ל. �רינהיי, היינה
2544.  פאריסמתבקש להציג את ליאו
 לוי לעשירי� שביהודי. �רינהיי, היינה
2528.  על מחיר משוררי� סופרי��יסמ� רוטשילד מתפלמ'
הבארו
 ג. �רינהיי, היינה
2522. דודו  על ידי�נזנ .�רינהיי, היינה
2550. על מטרונית גדולה ביופיה וקטנה בצניעותה. �רינהיי, היינה
�רינהיי, היינה .
2549. על נשי� וליבותיה
 2530.  רוטשילד שדעתו מטורפת עליומס'רהבארו
 ג. �רינהיי, היינה
2539. שולח במאסמ
 את חיציו. �רינהיי, היינה
2537) יקהסמחבר המו(א את מאירבר נשו. �רינהיי, היינה
2545. תמה שהוא מבי
 את הלשו
 הדנית. �רינהיי, היינה
2526. קרב�אל" להסכי� לדונ.�רינהיי, היינה

2383.  ל� בשלושה דברי�עו מקנא בקלי. עזריאל' ר, הילדסהיימר
2461.טנתו של סטודני בשעת בחיניהודי ועמיתו לאנגר הגרמ. יוס,, הירטל
2487. י ונפש העשירנפש הענ יודע .בארו� משה, הירש
2423. לא הקפיד שסכי
 השחיטה תהא מלוטשת. מזידיטשב, הירש
2358. נבחר לרב בניקולשבורג. רפאל שמשו�' ר, הירש

)708, 703 (2431.  קש לשאת אישה רביעית למרות גילו המופלגיב. חיי�' ר, הלברשט�
2405. "יחלפו כח'  היוקו: "הלמדנית.   שאול הלוי'אשת ר, דינה, הלוי

2250. מסרב להיות בורר במחלוקת בעיר אחרת. ' ר,הלל מארפורט
2297.  וחידושי התורה שלו המקובלי� על הלומדי�.ליב אריה' ר, הלר
2298. יעקב משול� אורנשטיי
' מקבל את פניו של ר. ליב אריה' ר, הלר
2445. ה.וארת מסומנת באותיות ממפבכרכרה   הרופא.כוסרמ, הר�

2253 . בעזרת אגודלו בלבד"קושיה"מתר" . רבי�רבי, השל
 2585. ויקטוריה אצל המלכה בעל המסעות. ארמי�, וואמברי
2398. הגמגמ
 ושותפו הרמאי. יעקב�חיי�' ר, ווידרבי�

2269. בית�נהג כבוד במלמד שלמדו אל�. 'ר, )א"הגר( אליהו' ר, ווילנה
2278 .זלמ
 שנרד� בשעת לימוד' תומ� בראשו של ר. 'ר, )הגרא (אליהו' ר, הנוויל

2512.  את תורתו
 מבי
בטוח שאלברט איינשטיי. חיי�, �וויצמ
2266. ובתו הסומית בעי
 אחת. שמשו�' ר, וורטהיימר

2299.  אורי
 שאינו יודע שיר� וחז
 עשיר ובר.מאיר' ר, וייל
 2471 .בספריוביא הירש גר" ה�תמה על המקורות הרבי� שצבי. הירש�אייזיק, וייס

2402. מסביר מדוע הוא נוטה לקיצוניות. יוס,�חיי�' ר, זוננפלד
�2279. חוזר מ
 המרח" בלי כותונת. 'ר, זלמ
2334. באב�מי שאוכל בתשעה מלמד זכות על .הירש�צבי' ר, חיות
 2275. בישיבתו תקבצי� המוהפרושי�. א"תלמידו של הגר.  'ר, חיי�

2277. והאפיקורוסא "תלמידו של הגר. 'ר, חיי�
 2276. מוצא את תלמידיו בשבת בשיחה בטלה. א"תלמידו של הגר. 'ר, חיי�

  2274. שולח משולחי� לפרס� את ישיבתו. א"גר התלמידו של. 'ר, חיי�

2256. שלח את חיבורו הפילוסופי לאחד האדוקי�. )נטילי'ג(משה ' ר, חפ�
)419( 2406 .לה בקשה לסלקו מ
 הרבנותי הקה.משה' ר, חפ�
2407. והדיי
 בעירו. משה' ר, חפ�

2294. הפסיד במשפט. 'ר, בר�יסוי
2296. והבדח
 המבקש להראות את למדנותו. 'ר, בר�יסוי
2295. אה בנדוניה עשירהבנו הגנז� ב. 'ר, בר�יסוי
2293.  שאלות ותשובות בית הלוי� ספרו וע� פרס. 'ר, בר�יסוי

2302. עשרה ג בשעת שמונהיטוע
 שדמיונו של אד� מישראל מפל. 'ר, פייבל המגיד�יחזקל
2301. �מכריז על איסור אכילת דגי. 'ר, פייבל המגיד�יחזקל
2476. ונידו
 למיתה א� לא יכלו למחשבת. הרמ�, יילינק

2386.  בווינה
ושמשו הזק. אהרו�' ר, קניילי
2385.  תסהכנ תמיד בבית לתו להתקי
 נרימאי" בבני קה. אהרו�' ר, קניילי

2418 . תלמידו, נפתלי מרופשי"' הוכיח את ר . החוזה מלובלי�',ר, יצחק�יעקב
2251. מפראג) ל"המהר(אריה ליווא ' חולק על ר. מרדכי 'ר, יפה

 2280." השקל�מחצית"ש� בא ל. חיי�'  ר ב
 .'ר, יצחק

2282.  התירא מ
 הרעמי�. 'ר, יצחק



 2281. סאה בחיקוייו את הרבההגדיש את שוהרב לפורי� . 'ר, יצחק

�2492. הסתפק ביהדותו של ישעיה הנביא. הרמ�,כה

2403 "…ועכשיו נמצאת ג� יהיר וג� בדאי" .סנדר�זלמ�' ר, שפירא�אנכה
 2401. אינו מאמי
 בברכתו שלו. מחהש�מאיר' ר, כהנה

2480. לא נענה להצעתו של ביסמרק.  אדוארד, לאסקר
)2996, 22 (2415.  ואיו במה למות אי
 במה לחיות. ב' מברדיצ'ר, יצחק�לוי
2412 .כפור�באב ויו��מוכ
 לבטל צומות מלבד תשעה. ב' מברדיצ'ר, יצחק�לוי
2414.  באב�בתשעהמוצא אד� אוכל . ב' מברדיצ'ר, יצחק�לוי
 2413. ה"פונה להקב. ב' מברדיצ'ר, יצחק�לוי

2408. גולת בלי מרהנ מתיר תר.ישראל' ר, לונשי�
2452. י בניונוש. אהרו��יעקב, לוריא
2332. והשדר הירושלמי המתפאר בלמדנותו. דוד' ר, לוריה

�2497. והגברת הצעירה שטעתה בתמונה מעל מיטתה. מאכס, ליברמ
�2498. ולסר אורי ידידי� עד אשר נתפרדה החבילה. אכסמ, ליברמ
�2495.  צר ציוריו בכשרו
. מאכס, ליברמ

2470. יודע לשתוק יותר מבצלאל שטר
  .מאכס, ליליינטל

2366 ."י�נפ�מעזי… שתצילנו
ויהי רצו”ק ואינו תמה על הפס. מרדכי�ברו�' ר, ליפשי�
 2369. הר� שיעלו לתוורשימת שמות החשובי. מרדכי�ברו�' ר, ליפשי�

2363 ".ציבור�יחדאגה של�בעל"לה ימיד לקהצמציע לה. מרדכי�ברו�' ר, ליפשי�
2368. בי�ררה בעוד שהספרי� מתווסקי� בתעעכשיו מתמעטי� ה. מרדכי�ברו�' ר, ליפשי�

2588. ציו
 פרסו� רשימת נדבות לחיבתרויח ממ יתרזור לעבנ צ.איטר�ישראל, לנדא
2265. יחזקאל'  המיוחד לר
 המבדח קהל בניגו
והבדח .יחזקאל' ר, לנדא
2478. ג� סופר וג� יהודי הצטער שהוא. דנפרדינ, לסל
2477. דליטש�גד יריבו שולצהנבר ספר פולמוס י ח.דנפרדינ, לסל

2425. ישראל מריזי
 בכרכרה עשירה' ייה ורנבעגלתו הע.  מפרמישל�'ר, מאיר
2424. כפור�ש בערב יו�"יית ישאל על שתינ.  מפרמישל�'ר, מאיר
2485.  הנוויל עירפרו סנאל" לקרוא ל. נח� הילל,שטיינשניידר�מגיד


ציו בקובנה במטרה לשוחח ע� טובי העיר על חיבת.  שמואל' ר, מוהילבר .2388
2427. מחשב כמה עריבות עפר יש בגבעה. שמואל, מונקס
�2446. מתחת
 ע� בתו של עשיר.  שלמה, מימו
2390. ציו
�י� לרבני� מתנגדי חיבתנשא פנלא . זונדל��חנו' ר, מכבי
2330. והגביר ככיכר לח�. מרדכי' ר, מלצר

�
 וסואביו של פליקס מנדל מנח�� בנו של משה ב
.אברה�, מנדלסו
2448 .ברתולדי מתלונ
�2494. בביקורת על ער� בקונקורדנציה של בוקסטור�  .שלמה, מנדלקר
2328. כנסת י� ההונגרי� בווינה בנו לה� ביתד שמח שהיהו.נח�יצחק' ר, מנהיימר

2426. אלפיי� שנה קדמה תורה לברייתו של עול�: מבאר.  מליבאבי�'ר, מנדל�מנח�
2430.  שתיקה  גדולה ויפה שבקולות: אמר.  'ר, מנדל�ח�נמ

2319.   יחידי
והדיי
 הד. 'ר, מנשה מאיליה
2313.  ינ� לצדיק של חסידי�ירנסי� בענ שולח את הפ.�זלמ�אפריי�' ר, מרגלית

2421. יצחק מברכי� זה את זה ביראת שמי��יעקב' ור.  ובלנר' מצ'ר,מרדכי
2391.לא אהב את חתונת בני העשירי�. המגיד מקל� ,'ר,  דרש�משה יצחק

2375. מקבל סטירה במקו� צדקה בחו� השמש . 'ר, נחו� שמש מגרודנה
2436.  יעקב�אברה�' תו המשפחתית הכפולה לרוקרב. מסאדאגורה' ר, בר�חו�נ

2419. יצחק�יעקב' והחסיד הבא לבשר לו על מות ר.   מרופשי�'ר, נפתלי
)1883 (2420  ". זה על גבי זה שווא ה�;יודי� זה ליד זה אדוני. " מרופשי�'ר, נפתלי

�2359. נבחר לרב בלבוב בזכות תורתו ועושרו. הלוישאול �יוס,' ר, נתנסו
2252. יואל סירקיס רבו' ארס לו את בתו של ר. דוד'  ר,סגל
2399. אפשר לסלקו מ
 הרבנות אי. יצחק�משה' ר, סגל

2292. אהב לטייל ע� מופלגי הישיבה .חיי�' ר, סולובייציג
2285). בי"הנצ(יהודה ברלי
 �צבי�נפתלי' משבח את שקדנותו של ר .בר�יוסי'  ר,סולובייציג
2287. יב"מתפייס ע� הנצ. בר�יוסי'  ר,סולובייציג
2286. יהודה�צבי�נפתלי' נדחה לטובת ר. בר�יוסי'  ר,סולובייציג

2312. ואינו כמשה רבנו כי אי
 לו רב כרב. משה' ר, סופר
2504. על אמריקה ועל קולומבוס .נחו�, סוקולוב

2462.  אישתו הדורשת רובל אחד ו האסטרונו�.זליג�חיי�, סלונימסקי
 2371. סרב לקבל עליו רבנות וקיבל קצבה מעשיר. ישראל' ר, סלנטר

2373.  מוסר שבח את תלמידו שעסק בדברי. ישראל' ר, סלנטר



2490.  רניחזקאל ראט'  מבקר את ספרו של ר. פר�, סקי�נסמול
2491.מתפלמס ע� גוטלובר. פר�, סקי�נסמול
2479. ת�ו ופר" סמולנסקי
 בשיחה על מצבת� אחרי מיעקב, ספיר
  2559. במסיבה ע� זק
 מכוער ונשי� מכוערות לא פחות. גוטליב מורי�, ספיר

)1547 (2560. חילה ואחר כ� האישהתבשיחה על מדוע נוצר האיש . גוטליב מורי�, ספיר
2568. וגאוות
 עשיר. גוטליב מורי�, ספיר
2562. משפחה והאישה המופלית לרעה מחמת פסול. גוטליב מורי�, ספיר
2161. והאישה הקנתרנית. גוטליב י�מור, ספיר
2566.  הקובל על קלקול המידותרהכומו. גוטליב מורי�, ספיר
2564.  דע להשתמש בירושת אביויוהעל� ש. גוטליב מורי�, ספיר
2563.  ושרוולו הקרוע. גוטליב מורי�, ספיר
)2487 (2570.  י ועשירניודע הבדל אחד בי
 ע. גוטליב מורי�, ספיר
2569. ת מנוחה בלילותע� שתיודע שלושה ששנ. גוטליב רי�מו, ספיר
2567... כותב כדי למלא חסרונו. גוטליב מורי�, ספיר
2558. חריפותי כולה שלי; מאיאו כיעורי של אבא .גוטליב מורי�, ספיר

 בהקמת מצבהנמתבו. גוטליב מורי�, ספיר  .2565

2377. להגר לאמריקהכל שלא  מיע" לאד� מחוסר. �אלחנ יצחק 'ר, ספקטור
2378. עירו ינמשבח את ב. �אלחנ יצחק 'ר, ספקטור

2245. ו שאול יורש את כסאו אחריונב. נשיא הקראי�, �ענ
2486. ליהודי�  בנה בית חולי�, עשיר בעל בתי חרושת רבי�.שראל י ,פוזננסקי
 2317. ה הסכמה בקורת חריפ�במקו. אבלי'  ר,פוסבילר

�2473.  מתפלל מנחה. יוס,�שמואל' ר, פי
2474.  שה ימי מנוחהוקש שלי ב.ליאו�, פינסקר

2589. מבקש ראיו
 ע� שר האוצר של גרמניה. קארל, ירשטנברגפ
�2466.  נשאל א� פוטיפר סריס היה כיצד הוליד את אסנת. מרדכי, פלונגיא

2411. מתפלל לבואו של משיח. 'ר, חס מקור�נפ
 2410. וזה על טבע האד�בויכוח ע� שפינ . מקור�'ר, חסנפ

2503. והמומר שחזר בתשובה. שמואל שמעו�, פרוג
2329. אצל מושל פראג. שמואל' ר, פריינד
�2393. הסתלק מחתונת בני עשירי�. ליב�ירוח� יהודה' ר, פרלמ

2468  ".ל לישראלולפיהכל תלוי בפ. "צבי הכה��אליעזר, צווייפל
2469.  ול� מגולחי� שזקנ� מחפה על תגלחת�הרבה יש בע. צבי הכה��אליעזר, צווייפל
)1363 (2467.  ותלמידו שלמה מנדלקר
 שהעלי� כפות כס�. צבי הכה��אליעזר, צווייפל

2493 .חלת אבותיונובידו  משורר. יוס,, קיש
2395. כמוהו כחז
 שפרנסתו פע� בשבוע. ל�.ר י"ד, טורנק

2272�2270.  ווילנהאליהו' בביתו של ר. לי�משמושל ה. יעקב' ר, קראנ�
2260. ודי�הבשיחתו ע� מושל פראג על מצוקת הי. זלמ�' ר, קרוב

 2257. יי
 ומזובא לאדריאנופולי רכוב על סוס . יהודה' ר, רוזאנס

2259. וליו אשר ימות בו חבשעת. יהודה' ר, רוזאנס
 2258.  על ידי החכ� באשי לסעודת שבת
מוזמ. יהודה' ר, רוזאנס

 2396. לא היה מוכ
 לקבל בית של שלוש קומות  החז
.ליב�ברו�' ר, רוזובסקי
)150, 149 (2397. נוז� באופה. ליב�ברו�' ר, רוזובסקי

�2472. העשיר שהתקי
 לו מצבה בחייו. משה, רוזנסו
2505. במחלה ששתקה את לשונו.  גרשו�, רוזנצוויג

2513. אינו מדבר .)אינהווי(רוטשילד 
2449. צאצא למשפחת הבארוני� הראשוני� של היהדותה. נת� מאיר, רוטשילד
2450. מתפעל מיופיו של הצייר טורוואלדס
. נת� מאיר, רוטשילד

2268.  המבקשי� דעתועדההי סנפרו. אליעזר' ר, רוקח
 2267. משיב לאישה עשירה ומתנשאת בערב פסח. אליעזר' ר, רוקח

�2586.  שהקיסר מצחקמפסיק את נגינתו בשעה ר
ת הפסנ.אנטו�, ר�בינשטיי
 2326. יהודה�שלמה' ר, רפפורט

2324. ותונחרד לכבוד רב. יהודה�שלמה' ר, רפפורט
2325. "י�נהמתק"ראש , שמואל הולדהיי�' כמתנגד לר. יהודה�שלמה' ר, רפפורט
2323 .וייו כרב בפראגמנ .יהודה�שלמה' ר, רפפורט

2255 ".אסתר מ
 התורה"ה הלמדנית ית האשתו. 'ר, שאול
 2254. ברו� משבח את דרשתו' מרוצה שר. 'ר, שאול

2465.  איוב לספר משלינשאל מה בי
 ספר . השיל�יהושע, שור
2484.  לאר"�י חו"נמביע דעתו על עיתו. יהושע, טיינברגש



�2392 ."המות� מלא עיניי� כמלא" .זכריה�יוס,' ר, שטר
2303. הגדולהבא מעיירתו לפרסבורג  .המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
2309. בברית מילה של ילד שאביו נעל�. המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
2308 ".נגאלו ישראל ממצרי�...בשכר נשי� צדקניות"מבאר . המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
)1197( 2306 "'?אד� ובהמה תושיע ה"ראה דוד שאמר  מה. המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
2304.  זמ
 לסעודה אצל ראש הקהלומ. ד מרייצההמגי' ,ר, הלוי��ושל
)1205( 2305.  ה של חסידי�תוננזדמ
 לח. המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
2307. י
 למנחהניוביקש לכנס מ נסע ברכבת. המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל
2314. יהנע� מותו העמיד נציב ווארשה יליד פול. המגיד מרייצה' ,ר, הלוי��ושל

2429.  גדא והחסיד ביש.   מפרשיסחה'ר, וני�ב�שמחה
2506. מחייה המסיבה. ארטור, יצלרנש

2291.  לא התעיי� מ
 השתיקה.כוה� הרפאל' ר, שפירא


