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שמות האישי ברשימה באוס מלווי כ"א בהערה קצרה על האיש עצמו ,פעולתו ,לעתי
כתביו ומספרי הפריטי שבה הוא מופיע .התיקוני מתייחסי לאות הטעויות ,אשר
נעשו במספרי הפריטי .לא תוק "יש להוסי מס'  "...או "במקו מס'  ...בא מס' "...
או "יש להוציא מס' "...,אלא כדי להקל על הקורא נרשמה כל השורה של מספרי הפריטי
שבה ש האישיות המסוימת מופיע.

ש האישיות

אברמובי ,שלויעקב )מנדלי מוכר ספרי(
אלכסנדר השלישי
אמד ,ר' יעקב
ביאליק ,חיי נחמ
ביסמרק ,אוטו פו
ביקונספילד ,לורד )ד'שראלי ,בנימי(
בלומנטל ,ניס
בר ,מיכאל )אחיו של מאירבר הקומפוזיטור(
ברודסקי ,ישראל
ברוידס ,ראוב אשר
ברלי ,ר' נפתלי צבי יהודה )הנצי"ב(
ברנאר ,טריסטא
ברנה ,לודויג
גוטלובר ,אברה בר
גלאדסטו
ד'אקוסטה ,יא )ליצ בחצר מלכות רוסיה(
הארטמ ,מורי )משורר(
הולדהיי ,ר' שמואל
הורבי ,ר' יעקביצחק )החוזה מלובלי(
היטלר ,אדול
היינה ,גוסטב )אחיו של היינרי"(
היינה ,היינרי"
היינה ,מאכס )אחיו של היינרי"(
היינה ,מתילדה )אשת היינרי"(
הירשלב בדח )גוטליב(
הלוי ,דינה )אשת ר' שאול(
הלוי ,ליאו )בלש(
הלוי ,ר' שאול רב באמד(
הרצל ,זאב בנימי )תיאודור(
וואמברי ,ארמי
ווידרבי ,ר' חיי יעקב )רב החסידי במוסקבה(
ווילהל השני )קיסר גרמניה(
ווילנה ,ר' אליהו )הגר"א(
ווילסו ,וודרו
וויקטוריה ,מלכת אנגליה
זולצר ,שלמה
זוננפלד ,ר' חיי יוס
חפ ,ר' משה )רב טשאווס(
טורוואלדס )צייר ופסל דני(

מספר הפריט)י(

2956 ,2489 ,2488 ,588
1937 ,1930
2262 ,2261
30913089 ,2930 ,2916 ,2511 ,2489 ,587
2480 ,1302
2584 ,1302
1830 ,526
2536
2997 ,1956
,2951 ,1763 ,1762 ,1749 ,1156 ,886883 ,791
3146 ,3145
,22922285 ,1429 ,513 ,441 ,432
2615 ,25092507 ,581
2516 ,1443
2491 ,2464 ,2463 ,2290 ,1663 ,1441 ,500
2584
25832571
2541
23572355 ,2325
2421 ,2419 ,2418
,3062 ,2671 ,2629 ,2080 ,19951985 ,269
3063
2555 ,2548 ,2547
25572517 ,1443
2535
2557 ,2556 ,2546
,1861 ,1860 ,1485, 1155 ,1154 ,878 ,658
3155 ,21302128
2405
2544 ,2543
2405
,3107 ,2937 ,2627 ,2600 ,2599
2585
2398 ,1648 ,1622 ,1526 ,1525 ,412
2783 ,2772 ,27612759 ,2757 ,2752
2317 ,2278 ,22722269 ,369
3169
2585 ,2584
527 ,526
2402
2407 ,2406
2450

טיומקי ,זאב
טרוצקי ,לייב
יהל"ל )יהודה ליב לוי(
יילינק ,ר' אהרו
כהנאשפירא ,ר' זלמ סנדר )רבה של קרינקי(
לאסקר ,אדוארד
ליליינבלו ,משה ליב
מאירבר ,ג'קומו
מאנדלקר ,שלמה
מאסמ ,פרדיננד )סופר גרמני(
מונד ,אלפרד )לורד מלצ'ט(
מוסוליני ,בניטו
מלבי" ,מאירליבוש ב יחיאלמיכל
מלצר ,ר' מרדכי ,רבה של לידה
ניס הבלזאי )ספיבאק(
ניקוליי הראשו ,פבלובי
ניקוליי השני ,אלכסנדרובי
סג"ל ,ר' משהיצחק ריבל ,רבה של פוניביז
סולובייציג ,ר' חיי ,בנו של ר' יוסיבר
סולובייציג ,ר' יוסיבר
סטאלי
ספקטור ,ר ,יצחק אלחנ
פטר הגדול
קאמנב
ר' אורי מסטרליסק
ר' דובבר ממזרי' )המגיד הגדול(
ר' דוד'ל מטלנא
ר' זוסי מאניפולי
ר' זלמ מפוזנה
ר' חיי )תלמידו של הגר"א(
ר' חיי רומשישקר )צדק(
ר' יצחק ,בנו של ר' חיי מוולוז'י
ר' מנחמנדל מליבאבי
ר' נפתלי מרופשי )הורבי(
ר' שאול ב רבירבי השל
רבירבי השל
רובינשטיי ,אנטו
רוז ,ר' יוס מרוגטשוב ,רב בדווינסק
שטרויס ,ריכרד
שלו עליכ
שניטקבר ,שמריל

2667
28142810 ,2806 ,2805 ,2799 ,2797 ,2795
562
2476 ,2386 ,2385
2403
2480
3103 ,2670 ,2665
2537 ,2065
2494 ,2467
2539
2666
2080 ,1986
2362 ,2361 ,576 ,575 ,456
2330 ,574
527 ,525
2417 ,1923 ,1286
2781 ,2761 ,2760 2757 ,2752 ,2745 ,2744
2400 ,2399
2879 ,2878 ,2403 ,2292 ,2287
2879 ,2403 ,22962293 ,22872285 ,443 ,354
2829 ,2820 ,2819 ,28162814 ,2080
2388 ,2378 ,2377 ,2333
2582 ,2571
2805 ,2799 ,2795
2422
2152 ,675
1654 ,525 ,220
2152 ,205
2045 ,679
2280 ,22782274
2409 ,1884 ,1177 ,1176
22832280
24282426 ,1430
24202418 ,1881 ,1152
2255 ,2254
28762870 ,2254 ,2253 ,1714 ,1517 ,210
2587 ,2586
2404
2515
2603 ,585
,1588 ,1010 ,928 ,860 ,777 ,190 ,189
,17971790 ,1752 ,1746 ,1745 ,1741 ,1661
3041 ,2699 ,21572150 ,1834 ,1833 ,1810

