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 .13יצקו ָבקָ ליאז' )מורה( אשה :סורה 2.......נפשות
 3נפשות
 .14נחמקו אברמוביץ ,אשה :עלקא ,בת 1
 .15אברם מובשוביץ' אשה :מרים ,בן אחד ,בת אחת  4....נפשות
 .16שכנה לייזרוביץ' אשה :ריישה )?( בת אחת  3.....נפשות
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 .32סרול יוסיוביץ ,אשה :שפרה , ,בן :יוסל ,כלה :נחמקה4.....................
 .33יוחן נוחימוביץ ,אשה :פרלה ,בת 3.........................................1
 .34מנדל ביאגון )?( אשה :רייזה..................
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 .63הירשקו קראבייץ )חייט( אשה :פרומה )?( בן 1
 .64מורדוך בקליאז' ,אשה :ביטה
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 .82יענקל רבינוביץ ,אשה :עלקא ,אם זקנה3...................................
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 .7אלמנה" ביטה ,בן שעוול )שאול( כלה :לאה ,בנים  [5] 2אולמש?
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 .25רפאל ]?[ אשה :שורה ,בן נשואי  ,בן  [5] 1לא כתוב כנראה אותו מקום
 .26ברקו יענקלביץ  ,אשה :גיטה ? ,בן  [3] 1בור )היום יש בורוק(
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