
 אוביץ – אליעזר בן דב יצחק 
 אנגל – דב יוסף יהושע בן צבי אברהם

 אפל – מאיר שמואל בן לייב אריה
 בורדוביץ –שלום מאיר בן אברהם יצחק 

 ברינקר -בן דב ליהו א
 גוטליב – נתן בן לייב יהודה מרדכי

 גוטמן -ישראל ברוך בן אברהם 
 גנץ – שלמה בן אברהם חיים
 גרוס -וירמיה בן יהודה מאיר

 גרוס – יהודה מאירשלמה גדליה בן 
 גרין -צבי בן יוסף 

 דיל – משה בן יעקב
 דסקל – אלכסנדר בן שמואל

 דסקל – שמואל בן אלכסנדר
 הולינגר – הכהן בנימין בן צבי

 היימן -חיים בן שמעון 
 הלפרט – פנחס בן יחיאל יעקב
 הלפמן – בייניש בן משה
 הלפמן – מנחם שמואל בן עוזר יוסף
 וכטנהיים – חיים בן יהודה יוסף

 וכטנהיים – יהודה יוסף בן יהושע
 ווייס -ישראל שלמה בן משה 

 וייס – אברהם בן יעקב
 וילציק – מרדכי בן משה
 ורצברגר – צבי בן טוב יום יוסף

 ורצברגר – טוב יום יוסף בן געצל אלייקים
 זהבי -יחיאל בן סעדיה 

 זנו - יחיאל בן יוסף
 זיגלשטיין – שלמה בן יעקב חיים
 חבקין – משה ןב יצחק

 חלמטש -יעקב בן יצחק 
 טאו – פישל אפרים בן ישראל
 יבלוביץ – הלוי חיים שלמה בן יצחק אליעזר

 יבלוביץ – הלוי יצחק אליעזר בן אורי
 יתום – חיים בן צבי

 יתום – צבי בן חיים
 לדרמן -חיים שמחה בן מתיתיהו

 לדרמן – דוד יוסף בן מתיתיהו
 לוגר – אריה יצחק בן דוד
 לפטה – זלמן בן המש

 מולדובן - בן נחום צבי מאיר חיים אלטר
 מנדל – אברהם בן יצחק

 

 מנספלד – משה אברהם בן צדוק
 מרמלשטיין - יהושע בן יצחק איזיק

 מרמלשטיין – משה בן אברהם
 סבו – זאב בן לייב אריה
 סבו – ברוך אברהם בן יעקב יצחק

 סבו -זלמן בן אריה לייב 
 סלע – דב מנחם בן אפרים
 ספיר – דב בן מאיר אהרון

 פולק -אברהם בן יוסף מרדכי 
 פולק – שמואל בן יוסף
 פורמן - אברהם בן זושא
 פיירורגר – יעקב בן נוטע

 פליישמן – יעקב בן אברהם
 פרידמן – חיים בן הרץ נפתלי

 פריד – פנחס בן הלל
 פרייליך – יצחק בן ישראל
 פריזלר -אנשל אשר בן שמעון

 פרל – דב ראלת בן אלימלך
 פרל – אנשל שלמה
 פרשטמן – הכהן משה בן שמעון
 פרשני – דב זאב בן ישראל אברהם

 צימרשפיץ – יעקב בן אריה
 צמיר – אשר זליג בן זאב

 קופמן – אריה שמואל בן נוטע
 קסירר – יוסף יעקב בן משה

 קסנר – אריה צבי בן כתריאל
 קרון -מנחם בן זאב 

 קשטכר – זאב בן אברהם
 קרייצר -חק בן מיכאל חיים יצ
 רוזנברג – אלתר אריה יוסף בן מיכאל

 שייער – זאב יהושע בן יצחק
 שוורץ – פישל בן יצחק אברהם

 שטיין - צבי חיים בן זאב יצחק
 שיוביץ – יעקב בן משה
 שפרינגר – אברהם בן משה

 ששון -אברהם בן ציון 

 (ט"א בתשרי תשע"י  -מעודכן) יזכור גברים -" אילן-בר"בית כנסת 
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