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החניכה). קודמת אחרונים בדורות הפרטי, קודםראשונים (בדורות

197 מבוברויסק מרדכי בר׳ בנימין 37 יצחק אבן

158 [המקובל] הלוי בנימין 132 הירש אברדם

118 יצחק בךצבי 197 אברהם אברוגין

125 ש. בךציון 197 ד. י. אברמסקי

6 משה בסוק 142 דוד אדלשטאדט

141 ישראל ב״ק 40 מרדכי אהרנפרייז

52 ,40 דוד מרדכי בראנדשטטר 210 א. אפרים אורבך

,15 ,14 ]׳13 ,12 ,11[ ? מ. ברדיצ׳בסקי 196 עוזי אורגן

210 ,175 ,102 ,99 ,45 ,16 178 יונתן אייבשיץ

115 יעקב אברהם בראור 178 יעקב אייכנבוים

126 יעקב ברייטמאן 188 שמעון איינהורן

40 שמעון ברנפלד 129 הירץ נפתלי אימבר

,39 ,[32] ,15 ,14 13 ],12[ ח. י. ברנר 91 יעקב שמואל אימבר

210 ,105 ,45 176 מוילגא הגאון אליהו

195 שמעון ברנשטיין 210 ,157 גדליה אלקושי

202 ׳40 ,36 אשר ברש 196 ,187 ,52 מזן אלתרסן

125 רפאל בשן 162 ,40 יצחק ארטר

129 שלום אש

129 [שב״ם] שמעון גרטספלד 182 צבי) החכם של (נכדו אפרים אשכנזי

204 ,200 יצחק גולדמאן 208 צבי) החכם של (בנו דוד אשכנזי

207 אברהם גולדפאדן עמדין ראה יעקב, אשכנזי

103 ד. א. גורדון 182 צבי) (החכם צבי אשכנזי

,184 159 ],23 ׳11[ (יל״ג) ל. י. גורדון

196 ,195 ,192 97 ז׳אן פריץ באגאט

129 מכסים גורקי 184 מרדכי באס
185 יוקל גזונטהייט 181 יצחק באשוויס
142 חיים גינינגר 58 ,52 ׳46 ],42 ,12 ׳11[ נ. ח. ביאליק
177 הורץ גינצבורג ,193 ,170 ,157 ,154 107 ,66 ,59
59 וולפגאנג גיתה 209 ,196
126 ,125 צבי יהודה גלבארד 14 וחומר״) ״כוח (בעל לודויג ביכנר
183 מ. נ. גלבר 19נ שמעון בכרך
205 ,129 הירש צבי גלברג 199 יקותיאל בליץ
45 ,[32] 15 !]׳2[ נ. א. גנסין 174 אליעזר בךיהודה
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207 ,191 שמואל ורסס 176 ׳103 ממזריטש המגיד למבר
176 יצחק (רפאל) ורפל 136 מ. מ. דוליצקי

115 שמואל דיין

129 ,40 י. ד. זילברבוש 192 יעקב דינזון

118 ישראל זרחי 180 ,153 מ. א. דיק
195 אפרים דרור

186 מאיר חובב
91 קנוט חאמסון
159 גרהארט האופטמן

186 א. טאבאטשניק 199 ׳140 ,90 מ. א. הברמן
40 יהושע טחון 191 הרץ הומברג
129 לייבל טויביש 127 נפתלי הוף
180 מאיר טויבנהויז 208 צבי הורביץ

210 ,106 ,105 ,90 משולם טוכנר 77 היינריך היינה
98 ליב טולסטוי 197 פרץ הירשביין
128 ה. נ. (טורטשינד) טור־סיני 126 פארים] של [רבה צדוק הכהן
129 קאדימיד טטמאייר 153 לייב משה הלפרן
129 מנשה טייטלבוים 187 זליג הלר

ש״י של [אביו מרדכי שלום טשאטשקיס 40 [מאן־דהו] מאיר הניש
130 ,127 עגנון] 57 הרמאן הסה

]152[ ,77 ,46 ■21 ],19[ ש. טשרגיחובסקי 199 ווינץ] מגילת [בעל אברהם העליון
197 שמואל משה הרצוג

186 ׳142 שלמה] [כלומגארטן יהואש 133 זאב בנימין הרצל

195 מווינה אריה יהודה ר׳ ראה יהושע, [ראדלר־פלדמן] התלמי

136 הלוי יהודה בנימין
115 צבי יהודה
93 יווני־יהודי] [משורר יחזקאל 97 שמשון משה וואסרמן

199 חנוך ילון 160 הירץ נפתלי ווייזל

18י״ ,176 מפולנאה יוסף יעקב 199 מפס וויינייד
180 ,177 ׳176 משיפיטיפקה שמשון יעקב 129 שמואל ווייסמאן־חיות

158 ,140 אברהם יערי 129 דבורה ווייסםאךחיות
187 מרדכי יפה 42 מ. א. ווייסנברג
191 סהולה שלמה בן יצחק 199 יוסף וויצנהויזן
191 דב ירדן 167 יוליום וולהאוזן
176 ,103 בעל־שם־טוב ישראל 191 צבי ווסרסרילינג
141 ,103 מרידין ישראל 128 ה. צ. וועטשסיין
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132 ישראל כהן

126 הלל כהנא

126 מאיר כהגא־שפירא

145 ,54 ,53 ב. כצנלסון

179 ,11 הכהן אד״ם לבנזון

129 ,40 אברהם לבנסארט

161 דוד לוונטאל

183 יעקב הלוי לוין

130 ,128 דוד לזר

128 לייב לזר

138 ],137 ,130[ 127 מנחם שמעון לזר

40 ,37 מאיר לטריס

42 דניאל לייבל

90 דטלב לילינקרון

129 יעקב לינדר

,139 ,90 ,54 ,53 ,40 ,38 מ. א. ליפשיץ

210 ,157 ,145

180 ,177 ,176 יחזקאל לנדא

93 צמח סגל לנדא

140 מנדיל לפין

59 תומם מאן

145 צ. מ. מאנה

161 ,93 ,11 ,10 אברהם מאפו

40 לייב יהודה מיזיש

126 ליפא חבינא יוסף מייזלש

126 שמואל מייזלש

185 אליהו מייטוס

37 [הייגריך] צבי דוד מילר

180 ,177 לייב יהודה מימון

197 אהרן מירסקי

 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16 ,15 10 מו״ם מנדלי

25, 49, 140, 193

178 [מהמבורג] משה מנדלסון

200 ,96 ראובן מרגליות
53 משה מרכס
92 אבן־עזרא משה
103 מסאסוב לייב משה

[12] ד. ה. נומברג
197 אברהם נחתומי
162 שמואל ניגר
40 דוד גיימארק

186 יחזקאל פארני
40 יצחק] בן [אברהם אברהם סונה

118 מרדכי סלומון
129 ,40 נטע נתן סמואלי
37 פרץ סמולגסקין
161 מנצורה סעדיה

201 ,178 יעקב ?}מדין
191 ,90 הרומי עמנואל
195 פראנשיס עמנואל

129 ראובן פאהן
103 יעקב פאט
177 י. א. פאפירגא
141 זלמן פבזנר
183 זלמן פוזנר
57 פונטאנה
128 יעקב שמואל פוכס
129 שלום פוסמן
138 [הרוזן] פוטוצקי
68 ,[14] ז. מ. פייארברג
89 ש״י פנואלי
207 צבי פפר
178 מנדיל מנחם פראנקפורט
186 צבי פרח־קויטני
133 לייבוש פריד
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161 יצחק רומש 133 משה פרידמן
154 ,141 אלעזר רוקח 159 דוד פרישמן
142 ,129 אברהם רייזין 49 יוסף פרל
99 לודויג ריכטר 132 ! משה ישראל פרמינגר
[שי״ר]| 40 לייב יהודה שלמה רפפורט 177 ,175 ,152 ,130 [איצי] יצחק פרנהוף

77 מתתיהו שהם 185 דניאל פרסקי

129 אסתר שוובר 175 ,162 142 ,102 ,100 ],13[ ל. י. פרץ

201 קלמן שולמן
157 שלמה שונמי 30 צ׳ארלי צ׳אפלין

45 ג. שופמן 192 צבי אליעזר צווייפל

201 אלישע שור 160 שלמה צמח

49 [יה״ש] השיל יהושע שור
129 אברהם שטיינברג 185 לייב אריה לןאליש

45 יעקב שטיינברג 93 יצחק קאמינר

196 אליעזר שטייגמן 142 ,109 משה קאנפר

132 אביש שטרן 57 ,29 פראנץ קאפקה

133 צבי שטרן 129 לייבוש קורנבליט

91 ,81 פרידריך שילד 210 ,139 ,106 ,90 ,58 ברוך קורצווייל

40 שלמה שילד 57 גוטפריד קלר

206 חיים שירמן 186 משה קנאפהיים

199 ,145 ,103 גרשם שלום 187 ברוך קרוא

207 גבירול שלמה 40 נחמן קרוכמל

195 רוסי שלמה 90 ,89 אברהם קריב

197 הנגיד שמואל
210 משה שמיר 129 יעקב לבינוביץ

181 דוד שמעוני 115 ,105 ,40 ,38 ,36 בנימין ר׳

203 ,202 ז. שניאור 168 הלוי מ-־כאל רדקיגסון

129 [איצי] יצחק שנר 40 שלמה רובין

161 ברוך שנפלד 196 ,140 אליעזר רובינשטיין

93 שלמה שפאן גינצבורג] הורץ של [חותנו רוזנברג

129 [איצי] יצחק שפארר 178 ,177

133 ב. י. שפירא 192 שלמה רוזנברג

126 מלובלין] [הרב מאיר שפירא 133 משח רוזנמאן

129 הכהן שמואל שפירא 142 מורים רוזנפלד

126 שרה שפירא 161 מרדכי רוטנברג


