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 לעתי�, פעולתו, א בהערה קצרה על האיש עצמו"שמות האישי� ברשימה באוס� מלווי� כ

 אשר, התיקוני� מתייחסי� לאות� הטעויות. א מופיעוכתביו ומספרי הפריטי� שבה� ה

 ..."' בא מס... ' במקו� מס"או ..." ' � מסיש להוסי" תוק� לא. נעשו במספרי הפריטי�

  כדי להקל על הקורא נרשמה כל השורה של מספרי הפריטי�אלא..." ',יש להוציא מס"או 

 .שבה� ש� האישיות המסוימת מופיע
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 )סופר גרמני(פרדיננד , מאסמ� 2539

 )ט'לורד מלצ(אלפרד , מונד 2666

 בניטו                                            , מוסוליני 2080, 1986

מיכל                       � יחיאלליבוש ב��מאיר, �"מלבי 2362, 2361, 576, 575, 456
 רבה של לידה, מרדכי' ר, מלצר 2330, 574

 )ספיבאק(ניס� הבלזאי  527, 525

 פבלובי�                                      , ניקוליי הראשו� 2417, 1923, 1286

לכסנדרובי�                                      א, ניקוליי השני 2781, 2761, 2760 2757, 2752, 2745, 2744
 רבה של פוניביז, יצחק ריבל�משה' ר, ל"סג 2400, 2399

בר                     �יוסי' בנו של ר, חיי�' ר, סולובייציג 2879, 2878, 2403, 2292, 2287
בר                                               �יוסי'  ר,סולובייציג 2879, 2403, 2293�2296, 2285�2287, 443, 354

 סטאלי� 2829, 2820, 2819, 2814�2816, 2080

יצחק אלחנ�                                           , ר, ספקטור 2388, 2378, 2377, 2333
 פטר הגדול  2582, 2571

 נבקאמ 2805, 2799, 2795

 מסטרליסקאורי ' ר 2422

 )     המגיד הגדול(' ממזרי� בר�דוב' ר 2152, 675

 ל מטלנא                                               'דוד' ר 1654, 525, 220

 זוסי מאניפולי                                           ' ר 2152, 205

 זלמ� מפוזנה' ר 2045, 679

)                                     א"תלמידו של הגר(חיי� ' ר 2280, 2274�2278
)                                         צדק(חיי� רומשישקר ' ר 2409, 1884, 1177, 1176
י�                             'חיי� מוולוז'  רנו שלב ,יצחק' ר 2280�2283
מליבאבי�                                           מנדל�מנח�' ר 2426�2428, 1430
)                                       הורבי�(נפתלי מרופשי� ' ר 2418�2420, 1881, 1152
 רבי השל                                      �שאול ב� רבי' ר 2255, 2254

רבי השל                                                              �רבי 2870�2876, 2254, 2253, 1714, 1517, 210
 אנטו�         , רובינשטיי� 2587, 2586

 רב בדווינסק         , יוס� מרוגטשוב' ר, רוז� 2404

 ריכרד                                          , שטרויס 2515

 שלו� עליכ�                                                 2603, 585

189 ,190 ,777 ,860 ,928 ,1010 ,1588 , 

1661 ,1741 ,1745 ,1746 ,1752 ,1790�1797 ,
1810 ,1833 ,1834 ,2150�2157 ,2699 ,3041 

 שמריל                        , שניטקבר

 


