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Short Inventories
of the "New Sections" of Old Jewish
Cemetery Worms and Old Jewish
Cemetery Mainz

On behalf of the Direktion Landesdenkmalpflege
at the Generaldirektion Kulturelles Erbe RheinlandPfalz the "New Sections" of Old Jewish Cemetery
Worms and Old Jewish Cemetery Mainz have been
listed in short inventories. The inventories are
documented in an Excel list.
In both inventories headstones and headstone
fragments of the "New Section" of the Old Jewish
Cemetery Worms, as well as headstones and
headstone fragments of the Old Jewish Cemetery
Mainz have been recorded as of December 2018/
January 2019.
Both site maps have been edited if required. The
lists, including photographic documentation, were
edited and conducted by assistants and students
of Heidelberg University and Hochschule für
Jüdische Studien Heidelberg, project leader was
Professor Matthias Untermann. The original
documentation is kept at the Generaldirektion
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Mainz.
The pattern of inventory is as follows: number
(old/new), name (Hebrew and/or German/etc.),
life data in original language/form (AM and/or
CE). They are often bilingual. Where no
information is added in the list, the inscription of
the headstone is no longer readable.
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Short Inventory of the "New Section"
of Old Jewish Cemetery Worms

Base for the numbering of the headstones in
Worms was the „site map with contour lines“of
the Old Jewish Cemetery Worms by Manfred
Buchholz (2008/09), edited and completed by
Klaus Trumpke (2010).
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)Name (German

)Name (Hebrew

Spalte1

)Life Data (German

)Life Data (Hebrew

CE

AM

AM

מרת ריהא

No.
1m
2m

משה בן חזקיה

3m
4m

הנער יעקב בר יוסף
עדיל? בת יוסף אופנהיים
אשת הרב נפתלי

died 1592

הנדיב דוד ברב? איקם?

died 1551

נפטר ביום ה' בן ] [...מרחשון
שנת ][..
ניפטר]ה[ בשם טוב י"ט אדר
שנת שנג

בר אליעזר ] [...בש"ט

5m
6m

ליל כ' ]] [..ב[ שנת

7m

נקבר ביו]ם[ י"ב ]ד[סיון שי"ב
לפ"ק

8m
9m

]מ[ילת מקרידו] [קי שמואל
בר שילת הה"ר מאיר בר צדוק
הבכורה מרת יוטא הוקינה?
בת ר' משה ]רבה[ אלמנה
מור הרבך ] [..הכהן

10m

נקברה ביו]ם[ א' ]כ"ב[ באב
שנת צ"ג? לפרט ]קטן[

11m

אשת ]הפרנס[ אברהם מר]ת[
נימסן? בת הר"ר פינחס ז"ל
סגל

נפטר]ה[ ונקבר]ה[ בשם טוב
ערב פסח ש]נ"ג[

12m

אשת ידי] [י על קבר הבחורה
פטר] [ ב]ת[ שמואל

נקברה א' באב יום ]ד/ב[
ששים ושמונה לאלף הששי

הפרנס הר"ר הירץ ז"ל

נפטר בשם טוב ][...

16m

נקבר יום שני של סוכות קע"ב
לאלף הששי

17m

died 1332

הבחורה

13m
14m

15m

פה נטמן נער נחמד ונעים
מאיר בר ]נ[ורה

died 1411

died 5172

18m

]הר"ר[ יצחק ][...יא ז"ל
משה ז"ל ][...

נפטרה ] [...בש"ט יום ג'

19m

נפטרה בשם טוב ער]ב[ י"ט
א]ד[ר שע"]ר/ה[ לפ"ק
עלה אל האלוהים כ"ה ש]בט[
ש]כ/ס/פ["ה לפ"ק
הנקבר יו]ם[ א ] [..ש]ל[י"ו

20m
21m
22m

יעקב מנחם בת יואל הלוי ][...
ז"ל

נפטר]ה[ בשם טוב יום שישי
]ט[ אייר ונקברה ביום י"א
אייר רו' לפ"ק

23m

מרת ריינכו בת ר' פ]ינחס[ ז"ל

שנפטרה ביו]ם[ ]ה[שבת כ"ה
אלול שנת שמ"ח ליציה"ה
הנפטר ] [..דר"ח סיון שס"ה

24m

איש תם ויודע ספר תלמוד
ומשנה ואגדה ותוספות ושמו
החבר רק אליעזר הזקן בן
הה"ר הזקן אליעזר

ביום ה' ] [...באדר ] [..ששים
וחמש לאלף הש]ששי[

שר] [ הלוי

כמר משה ויואל זכרונו לברכה
אשריו

25m
26m

27m
28m
died 1559

died 5320

נפטר באהבה רבה כ"ד אלול
ולפני שלושים נפטרה אמו
מרת קרע]אש[ בת ר' נתן ][...
מתה לצד ימינו ] [...שנת ש"ך
ז"ל ]ל[אלף הששי

29m

ליברמ]ז/ן[ ר' יואל ר'
ועלקר]מכונה[ ] [ זצ"ל
הרבנית ]צ[פורה ניטלז אשת
מהה"ר משה אברהם גי][..

died 1549

?died 530

ס' שנה] /חשון[ ]שנת[ ש"י
לפ"ק

30m

א"מ )אבי מורי( ע"ר  ...ב"ר
)בן רב( יעקב מנחם ז"ל

?died 1540

died 5300

הנקבר יו"ג )יום ג'( כ"ד טבת
שי"ן לאלף הששי

31m

32m

33m
קבורת ר' ] [..בן ה"ה ר' מנחם
אשת ה][..

34m
]נפטרה[ בשם טוב בכ"ה

35m
36m

בת אלי

37m
38m

בורא

39m
40m
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מרת הילא אשת כ' יוסף
האמיער
מרת פייער אשת כ' אליהו
died 1872
קאפפ
בילא בת משה אשת מנחם
died 01.10.1871
בר נתן
מ' ]][...אשת[]החבר[ ר'
שמואל ס][...
האלוף והקצין המרומם בהדר
שמואל ב"כ מאיר שניידער ז"ל

]died [25.02.1671

]Carolin[ ] [Kapp
Bella Dewald geb. Klein
Amalie Schneider
Samuel Schneider

Adam Schneider aus
Strasburg

died 2. Sukkoth 5632

מתה בשושן פורים תרל"א
לפ"ק
נפטרה בשם טוב ביום י"א אב
תרל"ב
נפטרה ביום ב' דסוכות
ונקברה ביום א' דחה''מ
ביום ויו טית לחודש ניסן שנת
תרכ''ד
הלך לעולמו ביום א' כ"ג
מנחם ונקבר בהספד ביום ב'
כ"ד מנחם ה' התרט"ז לב"ע

']הנער[ כ' מאיר בן כ R
]שמואל[ חייט
][..ילה אש]] [...] [...הילדה[ L
]כ' מא[יר

]נפטר[ ]ונקבר[ ביום ג' ]בשם[
טוב ][..ה ת]רל["ה לפ"ק
יום ויו

כ' משה בר מאיר שניידער
משטראסבורג היה נספח
להח"ק הקברנים ושארי
חבורות קדושים שבעיר
מגרתו ק"ק )קהילת קודש(
שטראסבורג

הלך לעולמו ] ...ב[יום ג' ז'
אלול ה' תר][..

died 29.04.1875

][Jo]hanna [Anker

1n
2n
3n
4n
5n

6n
6n_1

7n

8n
9n
10n
נפטר ונקבר ביום ג' כ"ה אלול
תק"ג לפ"ק
נפטרה ונקברה ביום ה' ו'
תשרי ה' תקמ"ז לפ"ק

כ' שמואל חייט L:
'הזקנה צערלי אשת כ R:
שמואל חייט

11n

12n

Helene Di[…] [G]imbel

הבתולה לענכען דאפי] [
גימבעל

born Gimbsheim 25.01
1825
died [Worms] 08..031899

נפטרה ביום ה' ]י"ט[ טבת
] [...לפ"ק
מתה ביום ה' כ' אדר תרנ"ט
לפ"ק

רבקה אשת ][...
]היטטנצנבאל[
האיש ] [...מרצ][..

16n
נפטרה בש"ט יו]ם[ ד' ]ו'[ אב
ה]תר[כ"ג לב"ע
נפטר בש"ט ביום ב' ד' טבת
ונקבר ביום ]ה'[ ב] [ תרכ"ה
נפטר' ש"ב ה' א' דר"ח ][...
תר][..

איש ישר כ' ][..ררז ב"כ
]יוזפא[ ]מאיר[ ז"ל
הפנויה ]בת[ ][ ] [...ישה נייא
ז"ל

Amalie Stadecker

born 30.04.1868
died 07.12.1887
born 17.09.1888
died […] 1891

Kind Bella Maner
[Elschen] Wolf
Johannette Aron geb.
Schneider
Michael Aron

שינכא אשת מיכ]אל[
כ' מיכאל בר משה

14n

15n

הזקנה ]פנויה[ ]ל[ייץ

]…A[a

13n

born 12.08.1823
died 13.08.1907
born 18.09.1820
died 10.06.1897

17n
18n
19n
20n

] []נפטרה[ ונקברה ב]יום[ כ
שבט תרנ"]א[
מת ביו' ב' ט"ו חשון תרנ"ט

22n

מתה ביום ]ג'[ ] [ תר]ס"ז[

23n

מת ביום ה' י' סיון תרנ"ז לפ"ק

24n

21n

25n
26n
נפטר ונקבר בשם ]טוב[

]] [..כוהן[ כמר ]דוד[ R:
אברהם וואל
האישה ]מרת[ ]מינדלה[ L:
בת כ' מנחם ]מענדלי[ ז"ל
] [...אשת

]נפטרת[ בשם טוב ביום ש"ק
י"ב אדר ונקברת ] [...כ"ג אדר
]תק"ו[ לפ"ק

27n
27n_1

הזקן הנעלה כמר ה"ה כמר
מנחם מענדלי בר אורי ז"ל
מנחם ]צום מיטר אפ][..

died -1720

חייו שבק ר' ]בו[ אחר שבעים
שנים ] [...נפטר ביום ה'
רו]"ח[ אדר ראשון ת"פ לפ"ק
ונקבר למחרת ביום ו"ו

28n

מרת שאטלין בת כמ' יו] [בל
ז"ל אפנהיי' מפ"פ אשת כמר
מענדלי וורמש

died 1712

נפטרת ונקברת ביו' ג' ד' ניסן
תע"ב ל']פק[

29n

Sigmund Weis

כמר שלמה בר צבי וויס

Elisabetha Weis geb. Kuhn

האשה מ' ] [..וויס

born [17.]10.1846
died [1]8.04.1912
born 0[5.]06.1849
died 08.03.1907

Mina Carlebach

ה"ה מרת מינדלא אשת כמר
הירץ קארלעבאך

הלך לעולמ]ו[ ביום ב' כ"א
ניסן תרע"ב
מתה ביום ]ו[ כ"ב אדר
תרס" yלפ"ק
מתה במכ] [..ביום ][...

30n
31n
32n
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][Kahn

מרת ] [עפלא אשת כ' ][...

][David Cahn

]יו[סף

Babette Wolf

אשת כ' אייזיק ווא][...

Jaquette Melas

הילדה פיילכה בת אייזקR:
ריינהיימער
הילד הירש בן אייזק L:
ריינהיימער
הבתולה יאכעט מעלאס

Ferdinand D[….] heim

הי]לד[ ] [...בן כ' ][...] [...ם

בשם טוב ביום ]ב[ ה' אייר
תרל"ג ]לפ"ק[

died 1873

33n
34n

]נפטרה[ ביום ] [ כ"ג תמוז
תר]"ם[ לפ"ק

35n
36n
36n_1

[born] [..] Thebet 5568
]died 12. Adar 56[17

נפטרה ביום ש"ק י"א אדר
תרי"ז לפ"ק

]died [5645

37n

38n

הילד דוד בן משה מננהיימער

הלך לעולמו בא'

39n

[…]lai

הנער דוד בן כמ' הירש
]פיאי[..

שש שנים היה ב][...
ובשביעית יצא לחופשי ...ביום

40n

Joseph Levijsohn

הילד יוסף לעוויזאהן

נולד כ"ו אייר נפטר י"א אב
ונקבר י"ב אב תר][..

41n

אברהם בן יצחק

42n
43n
44n

האישה מ' ברע][..

45n

הנעלה פוכ] [..מיכ]נ[היים ז"ל

נפטר ונקבר בש"ט ביום ג'
כ"א אלול תר] [

הזקנה א"ה מ' הינדל אשת כ'
אייזק א"ה
הכ"ה ליזר בן כהר"ר וואלף
נס ז"ל

נפטרה ביום ו' ט"ו אדר
התקצ"ו לב"ע
נפטר ביום ש"ק כ"ג טבת
ונקבר למחרתו ביום א' כ"ד בו
התקע"ד לכ"ע

כ' שלמה מענין ז"ל R:

נפטר ונקבר יום ג' י"ד אדר
ראשון הת]קנ"ע[ לכ"ע
נפטרה ונקברה יום ג' ד' אדר
התקב]ש[ לכ"ע

46n
47n

'א"ה מ' שרלה אשת כ L:
שלמה מענין ז"ל

וניקבר ביום א' ב' דחנוכה
בשנת תר]/ק[י"ז לפ"ק
נפטר ונקבר בש"ט ביום ד'
י"א כסלו בשנת תרע"] [ לפ"ק

[..] ...כ' אשר הזר R:
בשביס ...ה"ה כ' אברהם L:
בן כ' אורי המכונה וייבש
]נלהטט[ סגל ז"ל
born 14.11.1852
died 01.01.1909
born 17.11.1841
died 22.04.1904

Rosalie [Schack] geb. Tribus
Elias Keller

Hermann Weis

Simon Dessauer

50n
50n_1

51n
51n_1

53n
נפטרה בש"ט ביום ב' כ"ה
סיון תרכ"ב לפ"ק
הלך לע]ולמו[ ]בשם[ טוב
ביום ב' י"ג ]] [...תרכ"א[

born 27.05.1823
died 25.11.1889

54n
55n
56n

][born] 18. Thamus 357[.
[died] 27. Thebeth
ה"ה יצחק המכונה זעליגמן
דעזוויער בן כ' נפתלי הכהן

49n

52n

ה"ה מ' מרים אשת כ' בנימין
וואלף
אליעזר וויוס

Rahel Adler born
Hochstädter
[Ab]raham Jaco[b] Adler

48n

died 4.ten Adar 561

57n

נפטר ביום ש"ק יום ד' אדר
בשנת התרט"ו לכ"ע

58n

הלכה לעולמה ביום ג' י"ד אב
ונקברה למחרתו ]תכ"ר[ לפ"ק
נפטר' ביום ד' ג' חשון תר"ה

59n

]ננ[צורה בת כ' יעקב
בייערטהאר
מרת לעכלה אשת כ' חיים R:
לוי
כ' חיים לויL:

נפטר ביום ג' ז' טבת תר"ה

מרת רבקה אשת אייזק
אסטהאפע]ר[

הלכה לעולמה ביום ד' כ' אדר
שני הת"ר לב"ע

מ' פעסלי א' הליב מש"ט זצ"ל

נפטרה ] [...בש"ט ביום ]ב'[
][...
ביום ה' י' אדר תרע"ה

64n

מתה ביום  ...תרס"ח

65n

לצ אשת שמואל]R: [...

נפטרה ] [..ניסן

66n

שמואל ][...ער L:

נפטר  ...כ"ו כסלו  ...החנוכה

60n
60n_1
61n
62n

Adolf Stader

אברהם בן שמואל
האישה הילדה

]Samuel [Sladerker
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]born [.].05.[1839
]died [18.]02.[1915
born [10.] 11.
died 22.02.1908

63n

A[…] S[o…]er

]בן[ שלמה

67n

Fran[zisk]a [.]inz geb.
Gerusk[..]im

האיש]ה[ ..] ...נ[ץ

68n

Helen[e] […]nbach

הבתולה ][.יילה בת כ' היר]ש[
]היטטענבאך[

Clemenz Marruo
Goldschmidt
]A[nguli

כמר קאפעל גאלדשמידט

died 21. Adar 561

שטיין][...

died [.] Thamus 5614

]…[Dorothea] [Löhr

מרת טאלט אלמנת כ' אליהו
לאהנשטיין

]died [1859

]died 13. Thamus [5619

נפטרה ביום עש"ק כ"ט סיון
ונקברה ביום א' ב ]דר"ח[
]תמוז?[] [...לב"ע

69n

נפטר ביום ש"ק ונקבר
למחרתו יום א' כ"א אדר
נפטר ביום ]ג'[ ה' ]תמוז[

70n

נפטרה בשם טוב ביום ד' כ"ב
תמוז תרי"ט לפ"ק

71n
72n
73n

Amalie Levi geb.
[E]berha[r]dt
Samuel Trautmann

בערמאן בר עקיבא
לאנגענבאך
משה בן כהר"ר שלמה הלוי
ז"ל
מרת מעלה אש' משה לעוי
סגל

הלך לעולמו ביום ב' שבט
ונקבר ב"א תר"ו לפ"ק

74n
75n

died 29.12.1838

זכר צדיק לברכה שמואל
טרויטמאנן
שינלה אשת כמר בענריט
הזקן ל' יששכר בן כ' אייזק
]ה[ייכלים ז"ל

זיכרונה לאיסוף בש"ק י"ב
טבת התקצ"ט  //הלכה
לעולמה ולמחרתו לקבר

76n

נפטר ביום כ"ה חשון ה'
תר"]ו/ז[
הלכה לעולמה בשם טוב ביום
ה' כ"א אב תר"ו לפ"ק
נפטר בש"ט ביום ]ה'[ ונקבר
ביום עש"ק ]] [..אדר[ שני
תקפ"ד לפ"ק

77n
78n
79n

80n
Jsaac Kuhn

born 16.02.1837
died 09.11.1899
born 02.09.1844
died 05.05.1923

Helene Kuhn geb.
Heichelheim
Levy

81n
81n_1
82n

Bermann Rapp

83n

born 25.05.1905
died 17.07.1905

84n
85n
86n
Ro[s]ine Tribus geb.
Karlebach

כ"נ ראזינע טריבוס

מתה ביום ג' כ"ה תשרי
תרס"ה לפ"ק

87n
88n
89n
90n

Ger[ens]heim

יהונתן המכונה פאלק בן כמר
ליזר גערנסהיים

]died 12. Adar 561[9

נפטר ביום עש"ק י"ב אדר
שני ונקבר ביום א' שלאחריו
שהוא פורים תרי"ט לפ"ק

91n

Amalie Gazert

מאמיל אשת זעליגמן
גאטצערט

died 17. Schebath 5618

הלכה לעולמה בשם טוב ביום
ד' י"ז ונקברת למחרתו ביום
וי"ו לחדש שבט ה' תרי"ח

92n

הזקינה ה"ה מרת אסתר
אלמנת כ' אברהם הירש לוי

נפטרה בש"ט ביום ה' י"ב
כסליו התרט"ז

93n

Babette [H]eidmeier

הלכה לעולמה ביום ד' ג' אב
תרל"ה לפ"ק

94n

מרת בילה אשת ]ב[רוך
היידמייער
הכ"ה דוד בן משה הלוי ז"ל
סופר סתם
אליעזר בן כ' משה ]דרייפוס[

הלך לעולמו ביום ג' ו'...

96n

Henriette Dreifuss geb.
[S]anckau

מרת הענרלה אשת כמר ליזר
דרייפוס ]מפה[

הלכה לעולמה ביום גימל כ"ה
אייר תר"ז לפ"ק

97n

]Rebe[ck]a Har[ch

רבקה אשת כ' הירץ הארך ז"ל

Hermann Horch

היקר כמר הירץ הארכהיים

נפטרה ביום א' י"ט אלול
ונקברה למחרתו
נפטר בש"ט יום ד' כק שבט
תקצ"כ לפ"ק

98n

Lazarus Dreifuß

Jacob Strauk
Mathilde Strauk geb.
[Ga]rkenheimer

מרתמאטילדע אשת ] [...ר'
יעקב שטר] [ס ז"ל

Albert Mayer
Mathilde Mayer geb.
Blumenthal
Abraham Stein
Caroline Stein geb. Blum

95n

born [..] 1834
died 7.05.1902
born 16. [06.] 1834
died 3. [..] 1912

100n
נפטרה כ"ג חשון תרע"ֿ][.
לפ"ק

born 09.10.1855; died
10.10.1908 born
27.08.1867; died 10.11.1922
ה"ה כמר אברהם בר שלמה
שטיין

Bertha Keller geb. Stein

נפטר בדמי ימיו ביום ב' י'
אייר ונקבר ביום ד' י"ב בן
תרנ"ח לפ"ק

Salomon Stein

103n

104n

died 2. Schwat

מ' שרה אשת כ' ]] [...שטיין[
שלמה בר יואל שטיין

101n

102n

born 01.04.1848; died
02.05.1898 born
15.01.1854; died 27.12.1933
born 04.02.1843
died 25.01.1898

99n

105n
5633

מת ביום ו' כ"א מרחשון
תר]ל["ג לפ"ק

106n
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Dora Stein

עלמה בציץ הילדות פרחהR:
'הבתולה מרת טייבכה בת כ
שלמה שטיין

נשמתה הזכה עלתה למרומי
שמיים ביום ] ] [..מרחשון[

107n

Carl Stein

בחור ] [...וצעיר לימים L:
נקטף מארץ החיים ה"ה
הבחור קלונימוס בן כ' שלמה
שטיין

הלך לעולמו בש"ט ביום ג' י"א
]מרחשון[ ונקבר ...

107n_1

Regine Frank

הזקנה רעכלה ח"י אשת
גרשון פראנק ז"ל

נפטרה בשם טוב ביום א' כ"ו
אב תרל"ד לפ"ק ונקברה
בכבוד ובהספד

108n

גרשון פראנק

הלך לעולמו בשם טוב ביום ג'
כ"ג שבט תרי"ז לפ"ק
הלך לעולמו בשם טוב ביום
]ה'[ ] [ מרחשון תר"] [..לפ"ק
נפטר בשם טוב ביום א' כ"ג
ניסן תר"כ לפ"ק

109n

Sal[omon] [.]annot

Leopold Staruss

5615

הבחור שלמה בן כמר ברוך
כהן
כ' נתן ה"מ נטע בן כ' משולם
ה"מ זלמן עבערשטאדט
מרת פיירכה אשת כ' נטע
הייטוויער
ליפמן בן כ' אהרן שטרויס

5605

מרת הינרלה אשת כמר
יששכר הייכעלהיי' ז"ל
Berthold Meyer
A. Horch
Arnold Harch

Amalie Harch geb. Kassel
Moritz Lehr

born 28.03.1878
died 5.09.1886
כמר אהרן בן כמר ]פיידל[
]הארמס[ ז"ל
כ' אהרן בר נפתלי הארך

מרת מלכה אשת כ' נפתלי
הארך
כמר משה לעהר

Jda Lehr geb. Gusdorf
Wir gedenken an Siegmund
Crombacher
Wilhelmine Crombbacher
geb. Lehr
Iranette Mayer born
Hüttenbach
ה"ה בנימין בן כה"ר שמואל
Wilhelm Mayer
דוב מאיר
Jeanette Hüttenbach geb.
Horch
Salomon Hüttenbach
Johanna Goldschmidt

August Reichloefer
The[…] Cannot

הלכה לעולמה בשם טוב ביום
ה' י"ג חשון תר"ה לפ"ק
נפטר בש"ט ביום ו' י"ז טבת
תר"ה לפ"ק
נפטרה ביום ב' ג' אייר שנת
]תר"ך[ לפ"ק

111n

112n
113n
114n

115n
נפטר ונקבר בש"ט ביו' עש"ק
כ"ח תשרי ת]ר[כ"ד לפ"ק
הלך לעולמו ביום א' דראש
השנה תרמ"ה לפ"ק ונקבר
]ב'[ דצום גדליהו בבכור גדול

born 09.05.1815
died 20.09.1884

נפטרת ביום ג' י"א אדר
תרמ"ט לפ"ק
הלך לעולמו ביום א' א' דר"ח
אייר תרס"ז לפ"ק

born 22.02.1816
died 12.02.1889
born 21.06.1848
died 14.04.1907
born 01.04.1842
died 03.06.1931
born 16.08.1876; died
8.5.1945
born 30.12. 1878; died
08.05.1945
died 16.02.1901

116n
117n

117n_1
118n
118n_1
118n_1

119n
נפטר בש"ט יום ש"ק ה' טבת
תר"ן לפ"ק ונקבר בכבוד גדול

died 28.12.1889
born 14.10. 1824
died 25.02.1900
born 18.08.1817
died 30 01.1886

מרת הנה אשת פו"מ כ'
קאפיל גאלדשמידט

110n

120n
121n
122n

נפטרה בש"ט ביום ב' ט"ו
אדר ראשון תרכ"ד לפ"ק
ונקברה ביום ד' י"ז בו

123n

כמר בנימין המכונה וואלף
אולף )אחד מאנשי הח"ק
בקהילתנו(

נפטר ביום ש"ק ] [...תר"כ
לפ"ק

124n

מרת עטיל אשת כ' וואלף
אולף
הבחור ] [...אברהם בר
מש]ה[ ...
הבחורה זקנה טעלצ]] [..בת[
 ..כהן ...

נפטרה בשם טוב ביום ו' ט'
ניסן תרי"ז לפ"ק
נפטר בערב ]] [...ביום[ ג' י"ט
ונקבר ] ...א'[ מנ]ח[ם ]אב[
ביום  ...תר"] [ לפ"ק

125n

Henriette Trautmann
Leo[...]d Trautmann
[Sophie] Aron

צערלא בת כ' מיכאל אהרן

Caroline Trautmann

מ' קילה אשת כ' לעמיל
טרויטמאנן
פאר] [ בן כ' שמואל ][..מיל
גערנסהיים
הזקנה ]רינכה[ אשת אלמנת
כ' רפאל הלוי מהעררנסהיים

died 15. Adar 5624

died 21. Ab 5613
]…[ died 9.

born 22.07.1808
died 22.09.1890
born 08.03.1817
died 21.03.1889
]died 28.04.[1877

126n
127n

128n
129n
]died [5.] Yiar 56[..

מתה לדאבון הוריה במכתר
שנותיה ביום ש"ק ט"ו אייר
תרל"ז לפ"ק

130n

131n
132n

Friedrich Gernsheim
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died 06.03.1863

נפטרה בש"ט ביום ש"ק ט"ז
אדר תר]כ"ג[ לפ"ק
נפטר בשם טוב ביום ] [ ][..
אדר ראשון ]תרי"ז[ לפ"ק
נפטרה בש"ט ביום כ"ו ]מנחם
אב[  ...לכ"ע

133n
134n
135n

הנאהבים בחיים במותם לא(
נפרדו( אשת כ' אברהם

136n

כ"ה אברהם  ...הריין

136n_1
137n
138n

Karol[ine] Ebers[t]adt geb.
[S]trauss

139n

born 1816
died 1893
שרטאדט][..

Frau Emilie Baruch geb.
Gatzert
Herr Commerzienrat
Moritz Baruch

ט' אב תר]כ"ו[
born 27.03.1846
died [05 05.] 1901
born 23.01.1839
died 09.07.1925

140n
141n
142n
143n

[Joseph] Galdschmidt

נ' בש"ט ביום ג' כ"א אלול
תרנ"ה לפ"ק

כ' יוסף בהח"ר )בן החסיד … died [17.]09.[1895] R:
רבי( חיים גאלדשמידט

144n

 Caroline Galdschmidt geb.מ' גיטל בת הח"ר אהרן L:
born 19.09.1829
בריהל אלמנת כ' יוסף בהח"ר died 05.04.1898
Brühl
חיים גאלדשמידט

נ' בש"ט י"ג ניסן תרנ"ח לפ"ק

144n_1

born 18.09.1821
died 30.12. 1881
born 27.03.1829
died 09.01.1909

נפטר ביום ] [..טבת תר]מ["ב
לפ"ק
מתה ביום ]שקט[ ]י'[ טבת
תרכ"ט לפ"ק
נפטר בשם טוב ביום ג' וי"ו
תמוז תרכ"ו לפ"ק

145n

Simon Kuhn

שמעון בר ]מ[איר הכהן

Amalie Kuhn

]אמאל[ אשת שמעון קוהן

Sal[omon] [..]ner

הזקן ]שלמה[ בן כ' ]וו[רצל
מייער ממעטטענהיים
born 9. Adar 1 5584
died 10. Jiar 5657

Ernestine Gernsheim geb.
Wolf

146n
147n

148n

148n_1
Ferdinand Gernsheim

born 24. Tischri 5570
died 6. Sivan 5619

כ' פאלק בן כ' יוסף בער
גערנסהיים

נפטר ביום ו' ניסן התרי"ט
לכ"ע

מרת ]עדיל[ אשת כ' יו]סף[

150n

הזקן יוזפא בן כ"ה מאיר R:
שנטיך
שרלה אשת כ' יוזפא L:
שנטיך
משה מארקס אווס מאננהיים
Roh[…]un

149n

הבתולה גיטלה בת כ' משה
הירש ]מאנז[ מווירע]כ[סבלום

נפטר בשם טוב ביום ג' הי'
אייר ונקבר יום י' תרי"ב לפ"ק
נפטרת בשם טוב ביום ו' ט"ו
אלול ונקברת יום י"ז תרי"א
איזט יום וי"ו י"ד אלול התר"ו
לב"ע
נפטרת ביום ב' כ"א תמוז
ונקברת למחרתו בתרי"א

][..לא ]בת[ ]נטע[]האשה[ R:
שווייצער אשת ] [..ליב
בייערטהאל

הלכה לעולמה ושבה נפשה
למרומה ביום א' ט' אייר ה'
תרי"ר לב"ע

כ' אריה הצ' ליב בן הו"ה L:
'התורני כ"ה יהוד
]בייער[טהאל

151n
151n_1
152n
153n

154n

154n_1

הכשרון אברהם הירש בן כ"ה
חיים סגל ש"ץ ז"ל

נפטר בש"ט ביום ג' י"א תשרי
ונקבר ]למחרתו[ התקצ"ה
לב"ע

155n

הזקן כ"ה חיים בן כ"ה R:
יעקב סגל ז"ל ממדינת פולץ

נפטר בש"ט ביום א' כ"ו אדר
ראשון התקכ"ט לב"ע

156n

הזקנה פראדל אשת כ"ה L:
חיים ש"ץ ז"ל

נפטרה בש"ט ביום ד' ו' אלול
התקפ"ג לב"ע

156_1

הה"כ אהרן בר כ' ליפמן ז"ל
מביינרערשי

נפטר עש"ק ביום ז' שבט
תקע"ד ל'

157n

Salomon Gernsheim

שלמה גערנסהיים ז"ל ב"כ
שמואל גערנסהיים ז"ל

]died [18.07.1868

died 28. Thammus 5628

נפטר בליל שבת קודש כ"ה
תמוז תרכ"ה לפ"ק ונקבר
בהספד ביום א' כ"ו

158n

[L]anun Gernsheim geb.
Lindheimer

ה"ה מרת פיגלכא אשת כ'
שלמה גערנסהיים ז"ל

]died 1. November 1877

died 25. Cheschwan
5638

הלכה לעולמה בש"ט ביום ה'
כ"ה חשון תרל"ה לפ"ק
ונקברה בכבוד ובהספד ביום

159n

הפו"מ )פרנס ומנהיג( כ'
מיכאל בר שלמה גערנסהיים

born 02.05.1834
died 21.05.1888

נפטר בש"ט ביום ב' י"א סיון
תרמ"ה לפ"ק

160n

ה' האיש שמחה בן כמר
שלמה גערנזהיים ז' לברכה

born 30.07.1840
died 5.09.1889

נפטר ביום ה' ט' אלול ונקבר
בהספד גדול תרמ"ט לפ"ק

161n

מרת חנה אשת כ' שמחה
גערנסהיים
מרת שרה אשת כ' ברוך
אדלער

born 15.10.1811
died 19.02.1880

הלכה לעולמה ביום ה' כ"ב
תמוז תרע"ד לפ"ק
הלכה לעולמה ביום ה' ז' אדר
ונקברה ביום א' י' כ"ו תר"ם

162n

Siegfried Gernsheim

Sara Adler geb. Gernsheim

died 7. Adar

163n
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Bernhard Adler

כ' ברוך בן כ' אברהם אדלער

died 1. Thamus 5621

נפטר במיטב שנותיו ויבכו
אותו אשתו ויוצאי חלציו ביום
ב' כ"ה תמוז תרכ"א לפ"ק

164n

Therese Gernsheim geb.
Löwenthal
Barbara Karlebach

מרת תרצה אשת כ' פאלק
גערנסהיים
מרת בריי]בר[ה אשת כ' זלמן
הירש קארלעבאך

died 11. Elul 5617

נפטרה ליל ב' י"א אלול
ונקברה יום ד' י"ג אלול תרי"ז
נפטרה בשם טוב ביום ד' כ"ז
אלול תרכ"ד לפ"ק

165n

Heinrich Karlebach

איש ישר זלמן הירש בן כ'
אבר]לי[ קארלעבך

166n

167n

כ' ליב גלאה

נפטר בשם טוב ביום א'
לפס]ח[ ונקבר ביום ראשון
חול ]המועד[ תר"ו לפ"ק

הבחור יואל בר שלמה ]שטיין[

נפטר בשם טוב ]בשכ"ם[ ][...
ונקבר למחרתו תרי"]ה[ לפ"ק
ביום ש"ק י"ז כסלו הת"ה א'
לב"ע אין זיינעס פונף אונד
זעכצינזטען יאהרע איז גאטט
פערשטארבענעז

כמר פאלק בן כמר שמואל
גערנסהיים

נפטר ביום ד' ב' דר"ח חשון
ונקבר למחרתו ביום ה' ב'
חשון ה' תקצ"ז י"ז לב"ע

172n

א"ה מרת רחל אשת כ' יעקב
בריל ז"ל
מרת גיטל אשת זיסל ז"ל
הכהן בת יהודה
]ק[ארלע]ב[א]ך[

נפטרה ונקברה בשם טוב
ביום ב' ה' ניסן ה' תקצ"ד לב"ע
הלכה לעולמה ביום ו' כ"ה
סיון ונקברה ביום ב' כ"ח בו
התר"ם לב"ע

173n

168n

169n
Julin[o] Stein

שמואל בר פרנס ומנהיג כ"ה
מיכאל גערנסהיים ז"ל

[Karolnie] Kahn geb.
Karlebach

1880

died 25. Sivan

]died [5640

170n
171n

174n

Juliu Carlebach

יהודה בר מאיר חיים R:
 /קארלעבאך

[Susana] Karlebach

מרת זיס אשת כ' יהודה L:
קארלעבאך

נפטרה בש"ט ביום ה' ט"ו
אייר ונקברה ביום א' י"ה בו
התרכ"ה לב"ע

מרת זיס אשת כ' יהודה H:
/קארלעבאך

נפטרה בש"ט ביום ה' ט"ו
אייר ונקברה ביום א' י"ה בו
התרכ"ה לב"ע

175n_1

האישה א"ה מ' מעדלא ז"ל
בת המנוח מהולל מרדכי
אדלער כ"ץ זצ"ל אשת החבר
ר' ]איצק[ בריהל שלי"ט

נפטרת בש"ט ביום ב' דפסח
ונקברת בכבוד גדול ביום א'
דח"ה ה' תרכ"א

176n

הישיש והזקן ]מרדכי[ כ'
מהור"ר איצק בריהל ז"ל

זקן בא בימים ביום א' כ"ג ניסן
ונקבר ביום ג' כ"ה בו התר"ם
לב"ע

175n_1

175n_1

ז' טבת ונקבר  ...לפ"ק ][...

177n

178n

[…]nbach

מרת יענטרא אשת הח"ר
אהרן בריל
ר' משה אהרן בן המנוח כ'
משה בריל זצ"ל

הלכה לעולמה ביום ב' כ"ד
חשון ת]רכ"ט[ לפ"ק
הלך לעולמו ...

מרת בונלא אשת כ' עקיבה
בת ישש]כר[ ]באנג[ענבאך

נפטרה בשם טוב ביום ה' י"ח
אדר ]תרי"ח[ לפ"ק

179n
180n

181n

182n
]died Tischre 56[..

Al[..] […]ng[..]ch

183n
184n

כ' יעקב בן

185n

מרת פעגללי בת כ' אהרן
פפע דערשהיים ז"ל אשת כ'
יעקב דורלאך

הלכה לעולמה בשם טוב ביום
ד' כ' טבת התר"א לב"ע

186n

הזקנה א"ה מ' שינכה אשת כ'
גומפיל האלכהיים סג"ל ז"ל

נפטרה ונקברה יום ד' כ"ב
אדר ה' תקצ"ג לב"ע

187n

א"ה מ' ]היקר[ כ' איצק רייץ
אשת כ' ]רילקהיים[

188n

189n
הזקנה מ' חיילה א' אברהם
Chaile Hüttenbach Frau
היטובר ז"ל
von Abraham Hütenbach
 Abraham Hüttenbach Sohnהזקן כ' א]ברהם[ בן מהור"ר
וואל]ף[ ]הוטנבאך[ זצ"ל
von Rabbiner Wolf
Hüttenbach

died 1817
]…[died 1

נפטרת ונקברת ביום ב' ר"ח
אב תקע"ז לפ"ק
נפטר]...ב[יום ]ד'[ כ"ו תשרי
]תר[ע"א לפ"ק

190n
191n

192n
Henriette Melas geb.
Emanuel
Siegfried Melas
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born 14.07.1848
died 20.03.1880
born 16.05.1841
died 25.07. 1895

193n
194n

195n

Johannette Gernsheim geb.
Maas

born 02.02.1843
died 10.12.1923

Wilhelmine Marie Michel

born 16.05.1859 in Worms
died 01.05.1937 in
Hamburg

198n

Sauel Michel

born 12.09.1857 in Worms
died 17.08.1909 in Worms

198n_1

Cäcilie Scheftel geb. Vogel
August Scheftel

born 18.01.1845; died
07.03.1909 born
20.09.1835; died 09.11.1921

196n
197n

199n
200n
201n
202n

מת ביום ג' י"ב כסלו ונקבר
ביום ה' י"ד כ"ו תרנ"ר לפ"ק//
ביום שבת קודש כ"ד תמוז
תר"כ ט' לפ"ק נפטרה וביום
ב' כ"ו בו בהספד נקברה

זקן בא בימים ...ה"ה הח"ר
יהודה בן הח"ר יצחק
שעפטעל סופר סת"ם //מרת
קילה אשת החבר ר' ליב
שעפטעל

][Moris] [Scheftel

הכ"ה ...בן הרב ..ליב
שעפטעל סופר סת"ם
קלעמענד] [..וויילכיאן

Isidor Scheftel

איצק בן מהר"ר ]ליב[
]שעפטעל[ סופר סת"ם

died 27. Nisan 5622

הבחור רך בשנים מאיר בן ר'
יהודה סגל וואלפסקהעל

died 3. Jan. 5626

204n
]נפטרה[ ]בשם טוב ביום ג'[
...ונקברה
נפטר ...ביום א' ]כ"ד[ ניסן ה'
תר]כ"ה[ לב"ע

Isidor Scheftel

Friedrich Dalsheim

203n

205n
206n/1

206n/2

האיש הזקן כ' אפרים המכונה
פישל דאלסהיים

] Fanny Dalsheim geb. [Teniמ' פראדיל אשת כ' פישעל
דאלזהיים
כמר נתן המכונה נטע
Nathan Heidweyer
היידוויער

נולד י' אלול תר"ג ונפטר ט"ז
טבת תרכ"ו לפ"ק

207n

נפטר בשם טוב ביום ב' ה'
שבט תרכ"ב לפ"ק

208n

הלכה לעולמה ביום א' ר"ח
תשרי תרנ"ח לפ"ק
נפטר בשם טוב בליל ש]"ק[
י"א טבת ונקבר ביום ]א'[ ]י"ב[
טבת ]תר[כ"ב לפ"ק

209n
210n

[G]aa[…] […]ard

מרת היילא אשת כ' דוד
בעקהארט

נפטרה בש"ט ביום ש"ק ז'
תמוז ונקברה ביום ב' ט' בו
תרכ"ה לפ"ק

211n

Stren

מרת צפיר בת כ' דוד
מאנהיימער ז"ל אשת כ' ליב
שטער]ן[ מק"ק מייזענהיים

נפטרה בשם טוב ביום וי"ו
ערב חג הסוכות תק]כ["ה
לפ"ק ונקברה ביום א' דחה"מ

212n

Eva Mannheimer

רעכלה אשת דוד מאננהיימער

נפטרה בש"ט ביום ה' ח' אייר
תרכ"ב לפ"ק

הכ"ה ]ברוך[ ב"כ דוד
מאננהיימער
יהושע ב"כ מיכאל מאנהיים

נפטר בש"ט ביום ג' יו"ד אלול
ונקבר ...ה' ת]ר["ב לב"ע
נפטר בש"ט ז' טבת ה' תקצ"ו
לב"ע ונקבר למחרתו
נפטרה בשם טוב ביום ש"ק
ר"ח אב ונקברה ביום א' ב' בו
התקפ"ה לב"ע

213n
214n
215n

א"ה מרת ]ריי[כלה אשת כ'
מיכאל מנהיים ז"ל
משה ]פור[שט ...
Lisette Mannheimer

 ..בש"ט ]ביום[ א' ]אב[ ...
נפטרה ביום...

ה"ה אסתר בת יהושע
מאננהיימער ז"ל

Johanna Mannheimer
Michael Mannheimer
Friederike Mannheimer
Joseph Kahn

Heinrich May

217n
218n

219n
220n

221n
האיש מיכאל בר ישעיהו
מאננהיימער
רבקה אשת כ' מיכאל
מאננהיימער
ה"ה כ' יוסף בן דוד הכהן

מת ביום כ' כ"ו אדר ונקבר
ביום ד' כ"ט בו תרנ"ר לפ"ק
מתה ביום ה' כ"ה תשרי
ונקברה ביום ו' כ"ו בו תרס"א
הלך לעולמו ביום ג' כ' תמוז
שנת תר"ע לפ"ק
בערב שבועות תרכ"]ו[ לפ"ק
הלכ]ה[ ]לעולמה[

died 05.03.1894
died 18.10.1900
born 28.10.1858
died 02.08.1910

R:

Gertrude Bodenheim

216n

died 9. Ab

צבי בן ]משה[ L:
bornd. 21.08.1809
died 11.12.1887

222n
223n
224n
225n
225n_1
226n
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Abraham Bodenheim

died 23. Marcheschwan
5626

227n

נתן המכונה נטע בן כמר
Carl Dietrich Lohnstein
 Dorothea geb. Fulda Witweמשולם המכונה זלמן
לאהנשטיין //מרת דאלץ
von Salomon Lohnstein
אלמנת כ' משולם המכונה
זלמן לאהנשטיין

 born 17. Adar 5601; diedנפטר בש"ט ביום ט"ו אייר
15. Yiar 5622
תרכ"ב //נפטרה בש"ט ביום
;born 11. Tischri 5570
י"א תמוז תרכ"ב לפ"ק
died 11. Thamus 5622

228n

Betty Trautmann geb.
Erlanger

מרת בילא אשת הרופא כ'
יהודא טרויטמאנן

נפטרת בשם טוב ביום וי"ו
עש"ק י"א טבת תרכ"ג לפ"ק

229n

Juie Sinzheimer

הבתולה ...יענטכא בת כ'
הירש זינסהיי]מ[ער

נפטרת בשחרות שנותיה
בשם טוב ביום ו' א' דר"ח
חשון תרכ"ב לפ"ק

230n

Rosa Fulda

הבתולה רחל בת כ' ]ליב[
]יעק[ב פולדא
נערה  ...געלא בת ]משול[ם
שייער

נפטרה ביום ג' כ"ה אל]ול[
]תרכ"א[ לפ"ק
]נפטרת[ ביום א' ב' ]ונקברת[
][..ביום ]ג'[ ...אייר התר

231n

Amanda Scheyer

died 04.10.1861

died 5621

232n
233n

הלכה ]לעולמה[ ]ביום[...
אלול ]שנת[ ] ...לפ"ק[

מרת ][.לדינה בת ...

234n
235n

הזקן כ' משה בן אברהם
]הוניק[ ז"ל

ביום ד' כ"ז

236n

]נפטר[ בשם טוב ביום ]ד[ כ"ז
]ונקבר[ ביום ]עש"ק[ כ"ה
אדר ראשון ]תרכ"ה[ לב"ע

237n

נפטר ביום ד' י"ז חשון ונקבר
למחרתו ביום ה' התקצ"ה

238n
239n
240n

Carolina Blün geb. Frank

מרת קילא אשת כ' מרדכי
בלי]ן[

August Bluen/
Regine Bluen geb. Lyon

אהרן בן הח"ר מרדכי בלין

Dr. med. Ernst May
Auguste May geb. Levy

הרופא יעקב בר צב]י[

born 26.April 5573
died 18.07.5630

מתה בת ]נ"ג[ שנים יום ב'
בתשעה עשר לחודש תמוז
ת]ח["ל לפ"ק

241n

242n
243n

Elias Blün

הבתולה[..] ...לא בת כ'
ק]ל[מ]ן[ הלוי
אליהו בר הח"ר נפתלי בלין

Salomon Levy
Johanna Levy

born 31.08.1843; died
5.01.1885
born 27.10.1853; died
8.05.1920
born 09.05.1846; died
19.11.1884
born 12.07.1852; died
27.06.1934

born 1793
died 1893
חנה אשת כ' קלמן הלוי
משה בר דוד מאי

Ba[bett]a May

בילא אשת משה מאי

נפטר בדמי ימיו ביום ה' כ'
שבט תרמ"ה לפ"ק

244n

נפטר בש"ט ביום ד' ב' ..כסלו
תרמ"ה לפ"ק

245n

נפטרה ביום  ..ש"ק ] [..אלול
ת]רל"[.
מת בחצי ימיו ביום ה' י"ז סיון
ונקבר ביום א' ך' בו תרל"ו
מת בשיבה ]טובה[ ביום א' ]ו'[
כסלו ]ונקבר ]ביו[ם ג' ...
נפטרה בשם טוב עש"ק י"ה
סיון ונקברה ביום א' תרכ"ג
נפטר בש"ט ביום עש"ק כ"ד
שבט תרכ"ו לפ"ק ונקבר ביום
נפטרה ביום ]ד'[  ..כסלו
תרכ"ג לפ"ק ונקברה
נפטר בשם טוב ביום א' י"ט
מנחם ונקבר בהספד ביום ג'
כ"א בו תרכ"ד לפ"ק

246n
247n
248n
249n
250n
251n
252n

כש"ת התורני כהר"ר הירץ
בלין זצוק"ל בן כ' אליהו בלין
ז"ל

נפטר ביום ג' ט"ו מנחם ונקבר
ביום ה' כ"ו בשנת נשמה
הטהורה לפ"ק

253n

מרת גיטל את כ"ה הירץ בלין

נפטרת ביום ש"ק ט"ז אלול
ונקברת למחרתו יום י"ז אלול
התרי"ז לב"ע

254n

התורני החבר ר' משה צבי
זצ"ל בן כ' ליב שייער זכרונו
לברכה

ביום ד' י"ט שבט תרכ"ה
לפ"ק נפלה נשמתו הטהורה
ובערב שבת קודש בו...

]...כ[מר ליב בן כ' ]ה[ש]ל

שנפטר בש"ט...

255n
Moritz Scheyer

256n

257n
]...שערלה[ אשת

258n
259n
260n

Jakob Scheuer

כ' ]יוהב[ בן כ"ה שלמה שייער
ז"ל

died 26. Adar 1831

נפטר בשם טוב יום ו' עש"ק
כ"ו אדר ונקבר יום א' ]כ"ה[
]בו[ תק]צ["א לב"ע

261n

262n
263n
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Salomon Scheuer
Julie Scheuer

ה"ה כמר שלמה אברה בן
born 06.08.1823; died
כהר"ר משה צבי שייער //ה"ה 08.04.1888
מ' יוליע אשת כ' שלמה
born 27.01.1825; died
אברהם שייער
08.02.1905

נפטר אור ליום א' כ"ז ניסן
תרמ"ה לפ"ק ונקבר ביום ג'
בהספד ובכבוד גדול //מתה
ביום ד' ו' אדר תרס"ה לפ"ק

264n

Michael Levi

מיכאל בן כ' משה לוי סג"ל ז"ל born Worms 18.07.1817
died 13.[12.]1888

נפטר ביום ג' ט' כסלו תרמ"ט
לפ"ק ונקבר ביום ה' כ"ז
בכבוד ובהספד

265n

]Rosalie Levy geb. [Lorsch

266n

born 26.01.1823
died 26.12.1913
שמעון בן כ' נפתלי הערץ

Otto Herz

נפטר בש"ט ביום כ"ה כסלו
ונקבר בכבוד ובהספד ביום ד'
כ"ז ]בו[ תרמ"ד לפ"ק
born 11.08.1891
died 28.11.1891

ה"ה יטלא אשת כ' הירץ
בייערטהאל
כ' הירץ בן החבר ר' יהודה
Heinrich Bayerthal
בייערטהאל ז"ל
 Amalie Herz geb. Bayerthalמרת מירלה אשת כ' שמעון
הערץ

267n

268n
שהלכה לעולמה ביום ז' י'
אייר תרל"ז לפ"ק
נפטר ביום ב' כ"ה כסלו
תרל"ב לפ"ק ונקבר למחרתו
במבחר שנותיה עלתה
נשמתה הטהורה למרום...
ביום א' דר"ח תמוז תר"ך

died 11.12.1871

בר הירץ לוי ][...

269n
270n
271n

272n

Regina Bayerthal geb.
Joseph

מרת רעכלה בת כ' אברהם
ז"ל אלמנת כ' יעקב כהר"ר
יהודא בייערטהאל

נפטרה בש"ט ביום שבת
קודש ה' אייר התר]נ"ו[ לב"ע

273n

Jacob Bayerthal

ה"ה יעקב בן התורני כהר"ר
יהודא בייערטהאל זצ"ל

מת בחצי ימיו ביום ד' י"ז אדר
ונקבר למחרתו התרט"ו לב"ע

274n

Johanna Mayer

מרת הענדלי אשת כ' אליעזר
בירשטאדט

נפטרה בשם טוב ביום ג' י"ד
כסלו ונקברה ביום ד' תרט"ו
לפ"ק

275n

[Salomon] Bayer

כ' אליעזר בן מאיר סג"ל א][..
]ביערשטאדט[

276n

Bernhard Mayer

כ' ברוך בן אליעזר
בירשטאדט לבית לוי
ה"ה כ' זלמן בן כהר"ר הירש
]ע[דינגער

277n

]Salomon [Edinger

הלך לעולמו א' אייר ונקבר
ביום ג' לח]ודש[  ...ה' תר"ך
לב"ע

278n

הילד הירץ בן כמר ליב
היטטענבאך

נפטר ביום ג' ז' אלול
תרכ"]ה/ח[

279n

]הזקן[ כ"ה משה ]איירבך[ ז"ל

נפטר ]יום[ ]ו'[ ונקבר יום א'
כ"א תשרי ה]תר"ך[ לב"ע
ביום א' ד' תמוז התרכ"ו לב"ע

280n

Arnold Fulda

כ' ] [...בן כ"ה שלמה פולדא

bornTebes [55]48
died 4. Tamus 5626

Rosalie Brühl Ehefrau von
Arnold Fulda

האישה מ' רחל בת כ' שמחה
בריל אשת הו"ה כ' אהרן בר
שלמה פולדא

died 12. Ab 5613

כ"ה ליזר אפנהיים ז"ל
מרת קילא אשת ]הכ"ה[ ליזר
אפנהיים

281n
282n

נפטרה יום ג' י"ב אב התרי"ג
לב"ע

283n

נפטר בש"ט יום ג' י"ב א"ש
תקפ"ט
נפטרה ונקברה בש"ט עש"ק
כ"ב אדר ]תרכ"ב[ לפ"ק

284n
285n
286n

Franzisca Wolfskehl

ומט בת ר' יששכר הכהן][..
אשת יהודה וואלפסקעהל

Louis Wolfskehl

ה"ה יהודה בר נפתלי
וואלפסקעהל
ה"ה הענרייטטע אשת כ'
יעקב קוהן ז"ל

Henriette Kuhn geb.
Salomon
Karl Kuhn
Beriba Kraemer geb.
Lohnstein

האישה בילה בת כ' אליהו
לאהנשטיין אשת כ' מענדל
קרעמער

Maximilian Kraemer
][Theodor Marx

דוד ב"כ מאיר מארקס

Dr. med. Ahr. Gernsheim

הרופא אברהם בן כמ"ר
שמואל ]זנויל[ גערנסהיים

died 27. Siwan 5626
buried 29. Siwan 5626

]born 07.10.18[14
died 11.09.1885
born 05.07.1825
died 22.08.1911
[born] 25.10.1861
[died] 20.10.1935
born 28.05.1845
died 07.11.1877

הלכה לעולמה בת מ"ה שנה
יום א' כ"ו סיון ונקברה כ"ט בו
תרכ"ו לפ"ק

died 2. Tischri

287n

288n
נפטרה ביום ג' כ"ח אב
תרע"א לפ"ק

289n
290n

נולדה ביום ד' כ"א אייר
תר"ה /נפטרה ביום כ' דר"ח
כסלו תרל"ה לפ"ק

born 14.09.1836
died 04.05.1914
born 07.03.1838
]died 23.03.18[..

291n

292n

died 6. Adar 5632

נפטר ביום ה' כ"א אדר תרל"ג
לפ"ק
הלך לעולמו ביו' ה' ו' אדר
תרל"ב לפ"ק

293n
294n

295n
הזקנה ]לירכה[ אלמנת כ' ליב
]גראס[

נפטרה ביום ] [..מרחשון ה'
תרכ"א לב"ע

296n

290

Franzisca Gusdorf geb.
Gernsheim

מרת שפרינץ בת כ' שמואל
זנוויל גערנסה אשת מרדכי
גוסדארף

born […] 55[7]4
died 5613

Rosalie Le[wy]sohn geb.
]Zenda[..

יחזקאל

born in Schmira[.] 15.
A[dar] 5586
]died 24. [Thamus] 56[..

Josephine Oppenheimer
geb. Bernheim

אשת מאיר אפפענהיימר

Salomon Lohnstein

ה"ה משולם בן כ' דוד
לאהנשטיין

born in [.]echingen
17.[.]1811
died in Heidelberg
05.[.]1850
born 14. Yiar 5569
died 21. Adar 5614

מרת ...אשת מאיר מארקס
הכ"ה ליב בן כ' דוד
לאהנשטיין ז"ל //הכ"ה נטע
בן כ' דוד לאהנשטיין ז"ל
כמר דוד לאנשטיין ז"ל

הלכה לעולמה בשם טוב ביום
וי"ו עש"ק י"ב אייר תרי"ו לפ"ק

297n

298n

הלכה לעולמה בש"ט יום ו'
כ"ה תמוז התרי"א

299n

נפטר ביום ג' ונקבר בכבוד
גדול למחרתו ביום ד' כ"ב
אדר ] [...תרי"ד לב"ע

300n

הלכה לעולמה ביום וי"ו כ"ג
אייר התכ"ה לב"ע
נפטר ונקבר ביום כ"ד סיון
התקצ"ה לב"ע //נפטר ונקבר
ביום עש"ק ]וי"ו[ טבת
התקפ"ט לב"ע

301n
302n

נפטר ביום ה' ט' אדר ונקבר
למחרתו ביום עש"ק ]ז[ אדר
התקצ"ו לב"ע

303n

הבחור דוד בן...

304n
305n

הבתולה...בלומכה בת ]בער[
הירץ מאיר ז"ל

306n

…Miriam

אשת משה ...

307n

Hannchen geb.
Guckenheimer Frau von
… ]Juda Sohn [von Abraham

קינ][..ל...

308n
נפטרה ביום ג'  ...סיון

310n
הזקנה ...אופנהיים

Samuel Leßing

כ' שמואל לעזזי]נג[

died 15. Sivan 5631

Jsaak Kuhn

כ' יצחק המכונה אייזיק בן כ'
אהרן הכהן

died 13. Schebat 5632

 Frau [Gl]ise Kuhn geb. Levvאסתר אשת אייזיק קוהן ז"ל
Jakob Kuhn

יעקב בן אהרן הכהן

La[..]e Stern

Wilhel[ma] [Ha]ner
Simon Mayer

309n

]died 19.03.[.

נפטר בשם טוב ביום א' ט"ו
סיון תרל"א לפ"ק
לקחו ...לארץ החיים ביום ג'
י"ג שבט ת' תרל"ב לפ"ק

]died 18. Jiar [..

313n

..
נפטר ביום ב' י"ח סיון ונקבר
ביום ד' כ' כ"ו תרמ"ח לפ"ק

born 11.01.1830
died 28.05.1888
[born .] 03.1876
][died .] 09.187[.

הי]לדה[ ][..געל בת ]כ'[
אברהם
]הבחורה[ מ] [...בת כמר
שמעון מייער
זעליגמן בן כ' יחיאל מאיר

נפטרה יום ] [..] [...ניסן ...

311n
312n

314n
315n
316n
317n

died 17. Adar 5613

נפטרה ביום ט"ו אלול ...

318n

הלך לעולמו ביום א' י"ז אדר
שנת התרי"ג

319n

איש זקן ...אלכס]נדר[

320n

אשת כ' זלמן

321n
322n

Nathan Cahn

מרת ריכלא אשת כמר איצק
דעכויא ז"ל
הזקן כ' איצק בן כ' ]ליזר[
דעסויא כץ ז"ל
א"ה מרת שרלא אשת ]פו"מ[
כ"ה אברהם

נפטרה יום א' כ"ה תמוז
הת"ר לב"ע
נפטר ונקבר יום ב' א'
]דסוכות[ התקפ]" [ לב"ע

הבחור כ' נתן ה"מ נטע בן דוד
 ..התורני כ"ה יששכר המ'
בער כץ

נפטר בן כ"א שנה וי"א
חדשים ביום ...

326n

]שרלה[ אשת כ'] ...מיכה[

נפטרה ..בשם טוב ביום א'
] [..תמוז תר ..לפ"ק

327n

323n
324n
325n

328n
נפטר  ...בש"ט ביו' ה' ג' ניסן
תקמ"א לפ"ק

329n
330n

died 3. Ab 5628

Mathilde Lessing
Betty Philippine Michel

הילדה כ'  ...מיכעל

Franziska Stein

העלמה פעולא בת שלמה
שטיין
ה"ה פו"מ דקהלתנו כ' שלמה
בן ה' נפתלי ברין

Julius Blün
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died 12. Thamus 5631
born 19.02.1844
died 18.07.1897

331n
נפטרה ]צעירה[ לימים ביום ז'
כ"ה אדר תר"ל לפ"ק
הלכה לעולמה במבחר
שנותיה אור לי"ב תמוז
מת ביום ב' י"ט תמוז ונקבר
ביום ד' כ"א בו תרנ"ו לפ"ק

332n
333n
334n

Alfred Blün

הילד חיין בן כמר שלמה בלין born 29.10.1879
died 09.04.1882

335n
336n

Markus Loeb

born 23.04.1838
died 23.10.1900

 Jakobine Loeb geb. Schonerמרת אבט אשת כ' יונה לעב

337n
died 2. Ab 5645

Jonas Loeb

יונה בן יעקב לאב

died d. 18.04.1874

Adolf Loeb

אהרן בר אברהם

born 06.01.1849
died 23.03.1874

נפטרה בש"ט ביום ג' באב
תרמ"ה לפ"ק
הלך לעולמו בשם טוב ביום ב'
דר"ח אייר תרל"ד לפ"ק
הלך לעולמו ביום ב' ה' ניסן
ונקבר ביום ד' ז' בו תרל"ד

338n
339n
340n
341n

נפטר בש"ט ביום ד' ג' אייר
ונקבר ביום ו' עש] [ ] [...אייר
תר"ב לפ"ק

הזקן יצחק המכונה זעליגמן
]ב"כ[ חיים הלוי
המכונה ]] [...ע"ה[ חיים הלוי

342n

343n
344n
17. Elul 5623

Gertrud Hüttenbach geb.
Fulda

ה"ה מרת גוטרוד אשת כמר
הירץ הוטטענבאך ז"ל

Heinrich Hüttenbach

הירץ בן כ' אברהם
היטטענבאך
הזקנה פ]עסכא[ בת  ...אהרן
הכהן זצ"ל אשת ..שאטט
משפ][.ער

נפטר בש"ט ביום ד' י"ד תשרי
התרי"ט לב"ע
נפטרה בשם טוב ביום ד'
ונקברה למחרתו ביום ה' אייר
התרי]"[.

Johannette Cahn

מרת שיינכא בת כ' מאיר הלוי
אלמנת התורני הו"ה כהר"ר
יששכר המ' בן הו"ה כהר"ר
נפתלי המ' הירץ כ"ץ ז"ל

נפטרה ביום ב' כ"ד תשרי ה'
תרי"ה לב"ע

348n

Bernhard Hermann Cahn

הו"ה התורני כ"ה יששכר
המ' ...הירץ כ"ץ ז"ל

הלך אל עולמו ויאסף אל עמו
בליל ג' כ"ו מנחם שלמחרתו
יום ד' כ"ז מנחם ונקבר ביום
של ]אחרון[ שנת ה' תרי"ג

349n

Carl Cahn

הזקן יחיאל בן התורני כהר"ר
אהרון הכהן זצ"ל

ביום ש"ק אדר שני תרכ"ד
לפ"ק  ...וביום ב' בו

350n

תקצ"ה

351n

נפטר ביום ב' לע"ע י"א א"ש
ונקבר ביום ג'  ..י"ב א"ש שנת
האת] [.לב"ע

352n

נפטרת ש"ק ונקברת יום ...

353n

ביום ]ה'[ כ"ט חשון תר"ל
לפ"ק

354n

Leopold Cahn
Frau Carl Cahn Babette
geb. Dinkelspiel
כ' מאיר  ...בן כהר"ר יששכר
כ"ץ ...
Karoline Theerau De[.] Dr.
Kahn von Tampertheim

קאראלינע בת כמר הירץ
אשת דאקטאר שלמה הכהן
מלאפערטהיים

Joseph Wolf

יוסף וואלף בן ]בנימין[ וואלף
ז"ל

died 12. Juli 5611

הלכה לעולמה ביום ]ט'[ א'
ונקברה בש"ט ביום רו"ח אלול
]תרכ"ה[ לפ"ק

345n

346n

]Therese W[olf

347n

355n
356n

Otto Mayer

357n

]died [. ] 03.18[77
בונלא אשת כ' דוד
גאלדענבערג

נפטרת בש"ט ביום ש"ק יוד
אייר תרי"ט לפ"ק

Jacobine Durlach

הבתולה יאכט בת המנוח כ"ה
אברלי טורלאך ז"ל

נפטרת בש"ט ט' באב תר"ח
לפ"ק

360n

]Lisol[…] Canno[t

הזקן כ' נתן בן כמר אהרן
הכהן

נולד ביום ש"ק י"ד טבת ה'
תקל"ט ונפטר בש"ט בליל
שבת קדש י"ז סיון תרכ"א

361n

Henriette Cannot

מרת ויטכה אשת נתן קאננאט
כץ
מרת ריקלה אשת כמר
זעליגמן כץ ז"ל

נפטרה ביום ]ו'[ ט"ז סיון
ונקברה ביום ז' י"ח בו ה'
הלכה לעולמה ביום ו' כ"ג
תמוז ונקברה ביום א' כ"ה בו
ה' תר"ב לב"ע

362n
363n

כ' ]משה[ בוסוויילער

ביום ג' כ"ו תמוז תקצ"ב לפ"ק

364n

מ' האנה אשת משה בן סווי][..

נפטרה בש"ט יום ד' ח'
מרחשון תק"צ לפ"ק
נפטר ביום ה' כ"ב שבט..

הזקן ...כהן צדק ממשפחת
הנשרים כ' בן מר"ר  ...אדלר
כץ ז"ל

נפטר בש"ט ביום ג' כ"ח
מרחשון ונקבר ביום ]ד'[  ..בו
ה]תרכ"ה[ לב"ע

358n
359n

365n
366n

כ"ה יעקב בן ] [...כמר יעקב
יצחק ]ארלך[

367n
368n

369n
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370n
371n
372n
מ' אסתר אשת פו"מ כמר
שלמה בר

373n
374n
375n

Ottilie Wachenheimer

ה"ה מרת גוטעל אשת כ'
שלמה וואכענהיימער

Franziska [Lessing] geb.
Edinger

מ' פראטכה אשת ש]מואל[
לעזזינג

Ludw[ig] [Les]sing

הנער מאר] [..ליב בן כמר
]שמואל[ לעזזינג
משה מארקס

נפטר ביום ]ג'[ כ"א שבט
תרכ"ג
נפטר בשם טוב ביום ד' ח'
באב ונקבר למחרתו ביום ה'

S[…]a Wolf

הזקנה שפרע] [..אשת ]יוסף[
וואלף בת יששכר

נפטרה ביום א' ]ב' אדר[
ראשון ונקברה ביום ג'

383n

Joseph Honig

מאיר בר שלמה האנא
[born] 31.03.1870
died 13.04.1897
כ' שלמה בן אלכסנדר מת
born 20.05.1840
ביום ש"ק ו' אדר תרס"ו לפ"ק died 03.03.1906

מת במבחר שנותיו ביום ג'
י"א ניסן תרנ"ו לפ"ק

384n

]…[Moses M

died 17.08.1874

born 13. Schebath 5577
died 29. Nisan 5624

הלכה לעולמה ביום ב' ד'
אלול תרל"ה לפ"ק

376n

ביום עש"ק כ"ט ניסן תרכ"ד
לפ"ק

377n

378n
379n
380n
381n
382n

Siegmund Honig

385n

386n

Karoline Pfalzer geb. Kahn/

387n
נפטרה כ"ח תמוז תרל"ב
לפ"ק
נפטרה ביום ]ה'[ ] [..אלול
ונקברה למחרתו ביום...
]התצ" [..לב"ע

מרת מלכה אשת כ' יעקב
]ה[אנויער

388n
389n

390n
391n
 [H]anette G[ern]sheim geb.מרת נע][.לא אלמנת ]כמר[
שמואל ]גערנסהיים[
Pfedde[r]sheim
Sara Gernsheim
[Lazarus] Gernsheim

died 12. Elul 5617

אשת ]כמר[ ]ליזר[ ...
]גערנסהיים[
הזקן כ' ליזר גערנסהיים

נפטרת ביום ]א'[ ]כ"ח[ ]ניסן[
תרי"ט לפ"ק
נפטר י"א ניסן  ...לפ"ק

393n

born 5578
]died [5606

Ludwig [B]herstadt
Dr. Abraham Heichelheim

נפטרה בש"ט ביום ] [.י"ב
אלול  ...לב"ע

392n

394n
395n

כ"ה אברהם כ"כ אהרן
הייכעלהיים ז"ל

נפטר בשם טוב ביום ו' ]י"ח[
לחודש אייר בשנת תרכ"ד
לפ"ק ונקבר בשם טוב ביום ה'

396n

מרת יטכה אשת הר"ר
אברהם הייכעלהיים

הלכה לעולמה ביום ו' כ"ט אב
ה' תר"ב לב"ע

397n

כהר"ר ליב שנאטיך זצ"ל

נפטר ונקבר ביום ו' ]י["ג טבת
תק"ץ לפ"ק
נפטרה ונקברה בש"ט ביום
] [..תק]"ט[ לפ"ק

398n

התורני...

399n
400n

ביום ש"ק  ...ביום א' ]ד'[ שבט
תר] [..לפ"ק

401n
402n

Jsaak Wolf

ה"ה כמר אייזיק וואלף

Alexander Honig

ה"ה הזקן כ' אלכסנדר האניג
בן החבר ר' יששכר ז"ל

404n

Frau Babette Honig geb.
Sichel

ה"ה בילה א' אלכסנדר האניג died 20.02.1883

נפטרה בש"ט יום ג' י"ג אדר
ראשון תרמ"ג לפ"ק ונקברה
בכבוד ובהספד ביום ה' ט"ו בו

405n

Sophie Honig geb. Schwab

מ' זאפי אשת שלמה האניג
ע"ה
מרת מרים אשת לוי לעב ז"ל

born 3.06.1845
died 23.02. 1924

מתה ביום ד' כ"ו כסלו תרפ"ה
לפ"ק
נפטרה ביום ג' י"ח שבט
ונקברה ביום ה' כ' שבט
תרנ"א לפ"ק

406n

Adam Löb

ה"ה כ' לוי בר משה לעב ז"ל

Maria Anna Loeb geb.
Goldmann

הנערה ]בת[ ]כמר[ ] [...האניג
כ' שמואל ] [...גערנסהיים
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died 21. Kislev 5548

נפטר בשם טוב ביום ה' כ"ה
אייר תרכ"ט לפ"ק
נפטר בכבוד ובהספד ביום ד'
כ"א כסלו תרח"ם לפ"ק

403n

נפטר ביום ה' כ"ו אייר ונקבר
ביום א' דר"ח סיון תרכ"ד לפ"ק

407n

408n
409n
409n/2

Bernhard Sinsheimer

ה"ה יוסף דוב זינסהיימער

Johanna Sinsheimer geb.
Honig

מרת הנלה אשת כמר יוסף
דוב זינסהיימער

died 11. Jiar 5630
born 29.06.1798

died 6. Elul 5607

הלך לעולמו ביום ה' י"א אייר
תר"ל לפ"ק
הלכה לעולמה ביום ד' ו' אלול
תר"ז לפ"ק

מרת הנלה אשת כמר יוסף
דוב זינסהיימער
Babette Kaufmann geb.
Honig
Alexander Sinsheim

כלימלא אשת כ' אליקים
קויפמאן

Lisette Sinsheimer geb.
Sinsheimer
Johanna Pfungst geb.
Cannot
Isaac Pfungst

410n
411n

411n/2

born 10.05.1810

died 29. Adar 5604

הלכה לעולמה ביום ד' ער"ח
ניסן התר"ר לב"ע

412n

born in Worms 22.01.1824
died in New York
29.12.1912

413n

born 04.10.1820
died 01.01.1833
born 30.04.1802
died 15.07.1889
born 14.08.1801
died 28.04.1873
born 05.04.1813
died 10.03.1887

414n
415n
416n
יום ו' שושן פורים תרמ"ז לפ"ק

417n

Carolina Levi geb.
Goldmann, Ehefrau von
Isaac Levi

מרת היילא אשת יצחק הלוי
ז"ל
יצחק בן כ' יהודה הלוי ז"ל

died 5. Jiar 5625

יום ב' ה' אייר תרכ"ה לפ"ק

418n

died 7. Tischri 5622

הלך לעולמו בשם טוב ביום ה'
ז' תשרי בשנת תרכ"ב לפ"ק

419n

Michael [Pfe]dde[r]sheim

הזקן כ' ]מאיר[ מיכאל בר
אהרן פפעדדערסהיים

420n

[…]sheim

מרת גטלא בת המנוח
]התורני[ ה' זלמן שטאטבערג
זצ"ל ] [..מק"ק האנויא אשת
כק מאיר מיכאל בן כ' אהרן
פפעדדערסהיים

הלכה לעולמה בש"ט בליל
ש"ק ד' אב ה' ת]רי"ד[ לב"ע

421n

ה"ה כמר וואלף בן כמר
אברהם היטענבאך

הלך לעולמו בשם טוב ביום
חי"ת אייר ונקבר למחרתו ז"ל
תר"ו לפ"ק

ה"ה הזקן  ...כ"ה יששכר ב"כ
אלכסנדר האניג ז"ל

נפטר ]בי"ט[ לחודש אייר
]תרע"ד[ ונקבר בכ"א בו

423n

מרת פעגלי אשת כ' יששכר
הוניק
הזקנה מרת שינלה אשת כ'
זיסקינד כץ ז"ל מווייסרהיים

נפטרת ונקברת ביום ד' ו' אב
]דא[ תרפ"ט לב"ע
נפטרה ביום ג' ונקברה ביום
]ה'[ אייר תקע"ט לפ"ק

424n

422n
[Hon]ig

Schenle Süßkind

[Sara] Honig

died 1819

425n

מרת בלימלא אלמנת התורני
כהר"ר איצק שעפטעל ז"ל

הלכה לעולמה ביום ב' ]ה'[
ניסן ונקברה למחרתו התרי"ז
לב"ע

426n

שערלה אשת כ' ] [...הוניק ז"ל died 1814

נפטרה בליל א' ונקברה
בש"ט ביום ב' כ"ב ]טבת[

427n
428n

נפטר ונקבר בש"ט ביו' ]ב'[
]ט"ו[ מ] [...תקנ"ז לפ"ק
died 24. Kislev 5602
died 6. Ab 5601

Antonette Neu/
Marcus Neu

429n
430n

431n

Julie Honig geb. Levy

ה"ה הזקן כמר ][וסמן בן הזקן
כמר איצק הוניק ז"ל

נפטר ונקבר בשם טוב עש"ק
ער"ח טבת ]תקר"ב[ לפ"ק

432n

כ' יעקב ב"כ יצחק האניג

נפטר בשם טוב ביום א' ט"ז
אדר ראשון תרל"ה לפ"ק
נפטרה בשם טוב ביום ד' כ"ט
חשון תרמ"א לפ"ק

433n

מרת שינלא אשת כ' יעקב
האניג

Franziska Maas geb. Honig

born 05.03.1848
died 03.11.1880
born 1832
died 1890

]קלמן בר מאיר סגל זצ"ל[

born 18. Kislev
died 20. Af.

435n
נפטר ונקבר בש"ט ביום ][...
לפסח ]תק"ל[ לפ"ק
נפטרת בש"ט ]ביום[ ש"ק
ונקברת ביום ]א'[ כ"ח כסלו
תקב"ר לפ"ק

ה"ה הינרלא בת הר"ר מרדכי
ש"ץ ז"ל ממנהיים

434n

436n
437n

438n
Johannette Honig/
Isaac Honig

מרת שינלא אשת כ' איצק
האניג //ה"ה כ' יצחק בן כ'
יששכר ז"ל האניג

born 1807, died 06.03.1882
born 15.03.1808; died
19.03.1895

נפטרה ט"ז אדר תרמ"ב
לפ"ק //נפטר כ"ז אדר תרמ"ה
לפ"ק

439n

440n
Carl Honig

born 26.06.1836
died 20.08.1898

441n
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Amanda Levy geb.
Gernsheim

אמנדע בת שלמה גערנסהיים born 22.02. 1837
אשת כ' מאיר לעפי פו"מ
died 3.04.1917

Marcus Levy

כ' מאיר בר יהודה הלוי ע"ה

Leopold Levy

ה"ה יהודה בר משה מגזע לוי

Caroline Levy

מרת גיטל אשת כמר ליב לוי

[Joseph] Mayer

442n

443n

born 25.06.1826
died 12. Nov 1904
נפטר ביום א' ט"ו סיון תרל"ו
לפ"ק

444n
445n

ה"ה יעקב בר יהודה לעב

הלך לעולמו בשם טוב ביום ה'
כ"ז שבט תרכ"ה לפ"ק
הלך לעולמו בשם טוב בליל
יום ד' על יום ה' אב ונקבר
ביום ו' עש"ק ה' אב שנת

מרת ריזכה אשת כמר איצק
כהן ז"ל

נפטרת בשם טוב ביום ד' ה'
ניסן ונקברה ביום ו' ז' בו
התר"ב לב"ע

448n

כ' איצק בן כ' מאיר כהן ז"ל

נפטר ונקבר בשם טוב ביום ג'
כ"ה שבט התקצ"ו לב"ע
נפטרת בש"ט ביום ד' י"ב
תשרי ונקברת ביום ה' י"ג כ"ו
ה"א תקפ"ה לב"ע

449n

כ' ערלה אשת כ' ]זלבון[
שטערך מאפנהי'

הלכה לעולמה ביום ד' כ"ה
אב ונקברה למחרתו ביום ה'
התרכ"ה לבריאת עולם

ה"ה מ' אסתר אשת כ'
אברהם דאלסהיים ז"ל

נפטרה בש"ט ביום ד' כ"ד
שבט ונקברה ביום ה' כ"ה בו
תק]צ"ם?[ לפ"ק

453n

כ' גרשון בן כ' ] [..דאלסהיים
ז"ל

נפטר ונקבר בש"ט ביום ו'
]ט'[ אייר התקע"ט לב"ע

454n

כ' מאיר בר יצחק הכהן

הזקנה א"ה מרת בלומכה
אשת כ' דוד דאלסהיים ז"ל

446n
447n

450n

451n

452n

455n
456n
נפטרה י"ז שבט
אופנהיים

457n
458n
459n
460n

]Isaac [Mayer

כ' יצחק בן מאיר הכהן

?][1841-1884

Jeanne Loeb
Carl […] Loeb

הילדה חנה בת יצחק //הילד
יוסף בר יצחק

born 30.12.1880; died
07.04.1882
born [27.04]1882; died
[15.10.]1882
[…]03.[1803?]; … Dezbr.
1908

Herr Leopold Löb

ה"ה יהודה בר החבר בנימין ]born 18.[05.1835
לעב
died 08.06.1905
ה"ה מרת קילא אשת כמר
born 6.[.]1838
יהודה לעב
]died 15.[10.]188[.
ה"ה מ' מאטא אשת כ' שמעון died 11.05.1896
הכהן
ה"ה שמעון בר מאיר הכהן
died 07.06.1884

מת ביום ה' כ"ט ניסן תרמ"ד
לפ"ק

461n
462n
463n

464n
465n

Frau […] Löb
Mathilde Kuhn geb.
Kaufmann
Georg Kuhn

 Elisabetha Kuhn geb. Mayerה"ה מרת ליבעט אשת כ'
מאיר הכהן ז"ל
Philipp Kuhn

מאיר בר ראובן הכהן

born 28.06.1808
died 03.08.1884
born 1798
died 1873

 Frieda Gernsheim geb. Leviמרת פרארכי אשת יששכר
גערנסהיים
לאה אשת כ"ה מאיר כהן
Lea Cahn born Fürst
Franziska Cahn

מת ביום ה' ה' סיון ונקבר
ביום א' ח' בו תרס"]ה[ לפ"ק
הלכה לעולמה ביום ג' כ'
תשרי תרמ"ט לפ"ק
נפטרה ביום ב' ונקברה ביום
ד' ר"ח סיון תרנ"ו לפ"ק
נפטר ביום ש"ק ונקבר ביום ג'
י"ז סיון תרמ"ד לפ"ק
הלכה לעולמה ביום א' כ' אב
תרמ"ד לפ"ק

הבתולה ..פיילכה בת כ' מאיר
כהן

466n
467n
468n
469n
470n

born 9. Ab
died 11. Marcheschwan

הלך לעולמו ביום י' חשון
תרל"ו לפ"ק

471n

died 13. Adar 5625

ביום ש' ]י"ג[ אדר תרכ"ה
לפ"ק
נפטרה בש"ט ביום ב' ]ה'[
ניסן תרי"ה לפ"ק
נפטרת בש"ט ט"ז כסלו
תר"ה לפ"ק

472n
473n
474n
475n

כ"ה מרדכי מעטטענהיים
כ"ץ //א"ה מרת ] [...אשת
כ"ה ]מרדכי[ ]מע[טטענהיים

295

נפטר ונקבר בש"ט ביום ג'
]י"ד[ אב ה"א תקפ"ז לב"ע//
]נפטרת ונקברת[ ביום ][...
תקפ"ז לב"ע

476n

Hermann Maner

]מאיר[ בר לוי

]…[ born 28.

]הלך לעול[מו ביום ]ג'[ י' טבת
]ונקבר[ ביום ה' ]י"ב[ בו...
]תרנ"ה[ לפ"ק

477n

]Frau Helene Ma[yer

מרת  ...מאיר ...

died 16.06.1883

מתה במבחר שנותיה מ"ג
שנה בליל שבת קודש י"א סיון
ונקברה בהספד ביום א' י"ב
בו  ...לפ"ק

478n

Amalie Loeb

ה"ה מרת מאדל אשת הה"ר
בנימין לעב

הלכה לעולמה ביום ג' ו' תמוז
תרמ"ח לפ"ק

479n

Ludwig Loeb II

ה"ה החבר ר' בנימין בר
נפתלי ז"ל
ה"ה הזקן יהודה בן כמר
מאיר לאב ז"ל

הלך לעולמו ביום ג' ט"ו תמוז
]תרל"ז[ לפ"ק
נפטר ביום ה' ח"י אדר שני
ונקבר ביום א' כ"א אדר שני
תרל"ה לפ"ק

480n

[Cara] Löb

מרת קלעה אשת כ' יהודא
לאב
מרת פר] [...אשת כבוד
אברהם שייער
טער][...] [..הזקן כ' א...

Leopold Löb I

Frau [Franziska] Scheuer
[…]ther

died 18. Adar 5635

]died 25. Thebet 56[51

]יששכר[
Johanna [..]ymann geb.
[…]burg

נפטרת ביום ג' כ"ה טבת
תרל"א לפ"ק
ביום ה' ב דר"ח חשון ]תרכ"ז[
לפ"ק
נפטר בש"ט ביום א'][..
ת][.י"ד לפ"ק
סיון תקצ"ו לפ"ק

הינרכה אשת כמר קלמן
אבענהיים
כהר"ר חיים מאובנהיים

נפטרה בשם טוב ביום ד' י"ג
טבת תרי"א לפ"ק
נפטר ביום ב' כ' אב ונקבר
ביום  ...שנת ]תקע"ו[ לפ"ק

הר'ר יעקב ]כ''ץ[ ז''ל מ]ר
רעמיזיהר[ בן הר'ר צבי
]שולט/מר[

נפטר ומקבר בש''ט ביום
עש''ק י''א  ...לפ''ק

481n

482n
483n
484n
485n
486n
487n
488n
489n
490n
491n
492n
493n
494n
495n
496n
497n
498n
499n
500n
501n
502n
503n
504n
505n
506n
507n
508n
509n
510n
511n
512n
513n
514n
515n
516n
517n
518n
519n
520n
521n
522n
523n
524n
525n

שטע][ץ איש ישר נאמן ][...
מונה ואשר][...] [...שעסק במ
הש] [...ועסק

526n

527n

528n
האשה חש]ובה?[  ...אשת כ
מאיר ז]א[ל | ט][..נה א][תרת
עד ל' אשת כ' מאיר ויכ][
שנפטרה בש''ט אז ][...טו
ונקברה לבית][...

529n

מת ונקברת ב]...ב?[ ][ טובה
ובשם טוב היום ה' ] [...לפ''ק
 ....ביום ב'

מ' אסתר ווא]לף?[ הרג...דוד
בה ר'ר מאיר

530n

531n
Clementine Bl[u/o/a?]n/m

died 26.08.1902

532n
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Babette []rlsburg

אשת ..רת ..ח וטוב  ....מרת
ב)ת.. (.א אשת מאיר …

[…]ar[…] Kir[chen]burg

died 2[5]. Ellul 5623

533n

534n

died 01.04.1892
ג'' א'')סס(ה אדר הרנו''ק

הבתולה הצחטה והיקרה
ראואליע עקעל וכורס עה

535n

536n
537n
Bertha Schlosser, geb.
[H]aengsdorf Louis
Toni Bergmann

died 02.121902
died 14.12.1903
died 26.12.1901

539n

Marie Schlosser

died 26.03.1884

540n

Paul Schloeller

died 02.09.1898

541n

Elisab. Melas, born

died 15.04.1893

542n

Ludwig Melas

538n

543n

died 22.01.1886
ביום ב' ראש חודש אב
תרי''ח לפ''ק

האשה היקרה פ'רומט אלמנת
ממר גבריאל לאב
died 1. Ab 5619

Franziska Bodenheim,
Wittwe von Garbriel Koch

544n

e

545n
546n
547n

שרה והגונה תפלת][  ...בתכ
אברהם גוגינהם ז''ל

נפטרה בש''ט בש''ק ונקברה
ביום א יז תמוז תקפ''א לפ''ק

איש

נפטר ונקבר ביום ה' ][...ס][
החו]דש[…
נפטר ביום א' ונקבר ל][...

548n

549n
550n
551n
552n

Eva Wolff

האישה ה] [...אשת הז''ל
][...ש | על ירימעש][..
המבורג

נפטרה ונקברה בשפ טוב
ביום נ' בנ]בדר[''ה

553n

העכלה בת פרה )(.) (..אפיל
רופא \ העכלה אשת ליוד
טורלר

ביום ג' )(........

554n

הילדה חוה בת כ משה וולף

ביום ג' כ''ג אייר התרכ''ז לפ''ק

555n

Max Mannheimer

17.02.1885

ביום ב''ב אדר

556n

Alexander Mannheimer

22.11.1882

ליורכן דוד מננהיימער

557n

יעקב בן ליור מננביימער

558n

Julius Mannheimer

30.10.1903

]Theodor Langenbar[h
[H]anny Langenbar[h], geb.
Bretthauer
Eduard Langenbach

died 22.01.1899
died 15.08.1936

559n

died 12.11. 1893

560n
561n

Samuel Wolff (of New
)York

562n

died in Worms 10.01.1872

563n
']ו[אכן הזא]ת[ הזקנה לנער כ
ז]מ[ועל בן כ' עקב רייכש שי

נפטר ונקבר בש''ט בע]ס?[ג
עשק כ''ב טבת ת][פגלפ''ק

564n

הנערא ][...הרן

נפטר שי והוא נקבר ביום
][...אייז][...
עש''ק טוב חדש אלול ][...
לפק ][...

565n

הזקנה מרת מינרכה עלמנת
הר''ר קרבת כיוזעלשין | אשה
הגונה ונעימ]ה[ ][...לבהב
השכימה  | ...האשה זהזת
)! [...] (sicבת כ' א]מל?[ם
משה יט][זל מהיג]ר[א? חבא

565n/2

Amalie Honig

האשה היקרה והצוקת? מ'
מאדעל אשת כ' מר משה
האש

died 26.11.1869

מתה ביום ג' כ''א חשון תרל
ק][...

566n

Cäcilie Bamberger geb.
Mannheimer

אשה יקרה ישרה במעשיה
מרת רעזכא אשת כ' הירש
באמבערגר

died 28.06.1888

הלכה לעולמה ברמי ימיה
ביום ו' כ' תמוז תרמ''ח לפ''ק

567n

Alex. Mannheimer

יעלה אשת ליור מאננהיימער
ז''ל

died 14.12.1893

Isaac Langenbach

איש נכון ותם  ...כ' מר יצחק
לאנגענבאך

568n
569n

Max Langenbach
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died 11.01.1889
died 18.01.1887

570n
מת ביום כ''י ר' ה'שבט
תרמ''ז ונקבר בש''ט כ''י ו''ז

571n

 Jeanette Langenbach, geb.היקרה מרת שינלא חיה אשת ]died 05.01.187[9
כ' מר אייזיק לאנגענבאך
Drendelsalm
Leopold Kahn
Babette Kahn, geb.
Schneider

יהודה בן החבר ר' יששכר
born 26.07.1822
הכה''ז
died 12.07.1879
אשה הי]קרה[ ]...כ[ילה אשה born 12.10.1821
כ' ] [...הכהן
died 21.03.1897

Hermann Kahn

נפטרה בשם טוב ביום א' ][
טבת תרל''][ לפ''ק

572n

הלך לעולמו ביום א' ]י''ב[
תמוז תר''מ לפ''ק
נפטרה ] [...אדר ]ב'[

573n

born 01.09.1819
died 27.03.1873

574n

575n
י''ז א'

576n

Lazarus Gatzert

איש יקר פועל צדק זריז
במלאכתו עפרו שב אל קבר
רהו תתלונן בצל שדי ה''ה
אליעזר גאטצערט

died 5. Tischri 5632

מפטר ביום ה' ו' תשרי
תרל''ב לפ''ק

577n

]שרה[ אשה

Sigmund Gatzert

טיש בר לבב זעליגמן
גאטצערט
מרת ש]כש[][א כמדרכי ב][נת
| אשה הגונה משמור לבית
התפילה

died 25. Adar 5631

מת בשם טוב בחצי יומיו ביום
ז' ס''ה אדר תרל''א לפ''ק
נפטרה בש''ט ביום ש''ק ערה
ונקברת ביום א' ר''ה סיוון
תקכה''ל

578n
579n

נקברה

580n

אשה ] [...אשת ]ראלירש[
האשה ה][...

581n
582n

Fanny Lohnstein, geb.
Nathan

583n

born 23.11.1848
died 12.07.1899

584n
Joseph Reinheimer

איש ר''ר שוטא ][...ן כ'
א]מ[...טרם | ] [...על פטירתו
]י[ר''ר יצחק בר יהודה
ריינהיימר

Adelhaid Reinheimer
Dina Nathan, geb.
Löwenstein

born 18.03.1819
died 09.09.1889

נפטר ביום ב' י''ג רלול
תרמ''ט לפ''ק ונקבר בכבוד
גדול

585n

born 18.11.1824
died 10.03.1900
born 17.07.1828
died 12.02.1907

אשה ][...

586n
587n
588n

Samuel Guggenheim

שמואל בן ]...מ[יאל

Berta Guggenheim, geb.
Erzbach

אשת חיל מ' בערטהא אשת
כ' שמואל גוגגענהיים

born [.]840
died 8.[…]930
born [10.]10.1851
died 20.02.1907

נפטר ] [...טבת ][...

589n

מתה ביום ה' ו' אדר תרס''ו
לפ''ק

590n

591n
Jechiel Daniel Guggenheim

born 24.12.1801
died 26.11.1901

Sarah Guggenheim, geb.
Mannheimer

born 5.10.1805
died 26.09.1900

[…] Guggenheim

born 28.[…]1884
died 06.[06.]1889

592n
593n
594n
595n

Samuel Josef Guggenheim

596n

ויל יוסף ].הר''ר[ ליב
גוגע]נ[היים | בקבר זה נט][...
בחור נאמן כלכל את
שיבתאמו ועל טוב יזכר שמו
כ' זמויל יוסף ב' הר''ר ליב
גג''ה ]…[

נפטר ביום ד' כ''ב חשון תר''ט
לפ''ק

597n

האשה היקרה נעימה והישרה

נפטרת ונקבר]ה ב[ש''ט ביום
ד' כ'']ה[ תמוז תקל''א ל]פ''ק[

598n

אשה החשובה מרת
מרע]מסה[אשת א][צ]| [...
מרת ]כ[רע]נדסה[ בת רק'ק
מנחם מ]...מ[שטער]ו[

נפטרת ונקרבת בש''ט ביום
]כ'[

599n
600n

601n
Leopold Loeb III.
Karoline Loeb, geb. Loeb

איש יקר וטוב לב כ' אפרים
בר יעקב לעב
אשה הזקנה | גיטל אשת
אפרים לעב ע''ה

born 1824
died 1895
born 1834
died 1924

מת ביום ראשון בראש השנה
תרג''ו לפ''ק
בת תשעים שנה | מתה ביום
י''ח אדר ש' תרפ''ד לפ''ק

יעקב בן אפרים

born 06.01.1957
died 17.04.1909

מת ביום א' כ''ו ניסן תרס''ט
ל'פ''ק

602n
603n
604n

Jakob Loeb

605n
606n
607n
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מרת ]פסי[נל]א?[ בת
כ]ש[ליב ל][ | טמונה הבתולה
חשובה הגונה הצמעה
היקרה והמשכלת הלכה ...

608n

האשה החשובה מרת ]קיר[א
אס] [...שטאק | מרת קירא
בת נפתלי

Frau Therese Stern, geb.
Nathan

ה''ה מרת פאזיל בת הר'ר
יששכר
אשה חשובה עטרת | מרת
טערעזא אשת כ' דוד שטערן

והלכה לעולמה ביום ב' ][...
ראש ][...

610n

פרומט אשת יעקב
מאננהיימער ז''ל

Henriette Levy, geb.
Mainzer

אשת חיל מיטלא| אשת כ'
א]חק?[לי]ם[ ז''ל

born 16.02.1820
died 02.05.1895

Aaron Levy

איש ירא שמים יולך תמים
born 24.06.1804
אוהב שלום ורודף שלום אהרן died 19.09.1874
אריה בר משה הלוי

Marianne [R]einheimer

מתה ביום ה' כ''ח כסלו
ונקברה ביום א' ב' רד''ח טבת
תרנ''ח לפ''ק

born 06.06.1824
died 22.02.1897
born 19.09.1851
died 01.12.1928
born 1829
died 06.07.1893

Frau Frida Mannheimer

609n

611n

612n
613n
614n

 Frau Adelheid Guggenheimהאשה החשובה מ' אדילהייד
גוגגענהיים
יחיאל בן אברהם גג''ה
Michael Guggenheim

born 30.01.1823
died 07.04.1899

מתה ביום ה' ח אייר תרנ''ה
לפ''ק

615n

שהלך לעולמו ביום ח' תשרי
תרל''ה לפ''ק

616n

מתה ביום ה' ב''ו ניסן תרנ''ט
לפ''ק
נפטר ח' תמוז תרל''ט לפ''ק

617n
618n
619n
620n
621n

Am[ane] [Krie]heimer

[…]den

האשה ][...רה מרת מרים
אשת כ' משה ]...ה[יימער
ישש]כר בן[ אהרן

Kaufmann Adler

Jüngling Eduard F[ra]nk

הוד עקיב]ה[][...

]Henn[…] Gernsh[eim

הבחור ]חיים בן[ יששכר
נער][...

נפטרה בשם טוב ביום טבת
תרל'']ג[ לפ''ק

622n

[…]82

623n

born in Memmelsdorf
05.03.1802
died Worms 08.06.1872

624n

died 5613

625n
626n
627n
628n
נפטרה ביום ]י''כ[ אלול
ונקברה למ]ה[...ו ביום עש''ק
ה][קצ''ט לב''ע

אשב י'קרה מצ]וה[ ]| [...
מרת ]ה[ע]ב[ אשת ][...
אהרן כהן ז''ל

629n

630n
631n
]...מט[ אש]ת[ אהרן בר
]...ב\כ[י
איש ]ישר[ ו]ספיר[ כל מעשיו
 ...ה''ה הר''ר איצק בן המ][...

632n
633n

הושש כ' מאיר כהון ז''ל

634n

איש ישר אשר הלך בדרכו
]שבים?[ ה''ה אברהם בן
הזקן כ' מאיר בלי]ן[ וצל

מפטר ומקבר בש''ט עש''ק
]חשון?[ ][...

635n

מ' רבקה א]הי[ש][ש][...

מפטרה ונקברה תמוז ה]האו[
ש][א
מת ביום א' ] [.''..אדר תרמ''ט
לפ''ק | מתה ביום כ''ר שבט
תרפ''ב לפ''ק

636n

Leop. Gallinger
Rosalie Gallinger, geb.
Benedirt

איש יקר ונכבד כ' יהודה בר
מתי''ן ר' יחיאל גאללינגער |
ואשה החשובה ]...ז[אלי][
אשת יהודה גללינגערס;ס

Clara Guggenheim

היקרה ] [...אשת אברהם
גג''ה ][...

Bertha Cannot, geb.
Bamberg

היקרה אשת חיל מרת
בלימלה אשת כ' מר ברוך כהן

born 10.08.1835; died
10.02.1899
born 04.02.1839; died
16.02.1922

בש''ט ביום ] [...תמוז][...
][..''..תר

637n

638n
639n

][..

מפטרה בשם טוב היום ב'
כ''ה אלול תרי'']א[ לפ''ק

640n

641n
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אשה ] [...מרת ] [...הר''ר
] [...כהן ז''ל
איש ][...

642n
נפטר] [...ביום ג' ב'?
]אד?ר?[...ש][...

643n
644n
644n/2
644n/3

ץ]...ט[מנת אשה הי]קרה[
]...ש[תה כאבינ]ל[...מ]י[ה
] [...ה''ה היקרה ] [...אשת כ'
מר ]אי[צק הליו | אשה היקרה
][...צנ][...] [...כ' מר א]י[צק
בליו

נפארה ] [...מת בש''ט ][...

645n

]וטמנת[ אשה חיל ע][ק][..ה

נפטר)!( ונקברה ][...

646n

Max Bayerthal

born 06.11.1867
died 24.01.18[8/9]7
born 06.01.1843
died 27.04.1901
died 22.9.1908
died 11.11.1911

Frau Pauline Mayer, geb.
Scheuer
Leo Bayerthal
Marianne Bayerthal (geb.
)Meyer
Fanny Reichleser; geb.
H(?)elling
Solomon Reichleser

647n
648n
649n

650n

born 04.02.1804
died 08.08.1887
born d. 6.02. 1808
died d. 7.09.1878

651n

Carolina Glogau

הזקנה מ' קיורעל -אשה י-ונה
גלאגדי

בפטרת ביום א' י' אדר
]ת\ח[רמ''ל לפ''ק

][G.?] P[ap]penhe[immer

החבר ר' אשר
פאפפענהיימ]ער[
אשה ] [...מרת לאה ][...לא
אשת לחכם ][א] [...] [...בת
][...

נפטר ][...

654n

נפטרה בש''ט בהיום ][...
ונקברה ביום י'']כ[] [...לפ''ק

655n

J[…]an

Helena Pappenheimer

652n
653n

] [...יח]י[א]ל[ ][...

656n

האשה היקרה מרת דבורה
בת ה]מור[ה הרבני אשר
היה ][..ן מה מורה דק''ק
ב]י.ע[ן כ''נ][הר''ר שמואל
זמויל אולמא זצללה''ה אשת
כ' ]זע[ליגמן ב''כ יחיאל
גוגענהיים

מכאן הלכה לעולמה ביום א'
ו''ד שבט התרי''ד לב''ע

657n

היקרב ציפר אשת ח]מורה[
כ''ה ל]יב[ גוגענהיים

נפטרת בשם טוב בליל ש''ק
כ''ח ניסן התרי''ב לב''ע
ונקברת למחרתו

658n

היקרה ]ק[לערכה א' כ''ה
יחיאל גא''ל

נפטרה בש''ק 'ש' ס]יון[ ה''א
לב''ע תק]פע[ לפ''ק

659n
660n

אשה ] [...שכל במעשיה ][...
אשת ][...

661n

היקר פו כ' מר יחיאל מננהיים
ז''ל | כ' מר יחיאל בן כ' ][...
מננה]יים[ זששל

נפטר ] [...בש''ט י''ו ב' ][...
א]ש[ר תקמו''ל

662n

]הינר)?([ המרת א]סתר[
אשה כ' ] | [...ה''ה היקרה
את מ' בת כ' ועלקנמן
האמלבורג ז''ל

נפארת ונקברת בש''ט ביום
]ג[''ט אדר תק''ל לפ''ק

663n

הנ]ע[לה כ' ליב גוגנהיים| ה''ה
כ' ליב בן כ' אברהם
גוגנ]היים[ ז''ל | כ' ליב
גוגנהי]ים[

נפטר ונקבר בש''ט ]] [...כ'
כ''א חשוון תרפא[''ל

664n

יוט]נ[ה אשה כ' אברהם
גוגנהיים ז''ל| ]יוטכ?ה[ בה כ'
מר יחיאל קרליבה ז''ל

נפטרת בש''ט יום ד' ב' כסליו
ונפטרת ביום ה' ג' כסליו
תקיר''ל

665n

666n
[…] Heinrich Bosner
Julius Goldschmidt
Sophie Goldschmidt, geb.
Reinach

שמואל

born 21.03.18[.]8
]died 23.04.18[..
born 12.09.1838; died
04.02. 1904
born 07.05.1848; died
05.09.1930

667n
668n
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Fritz Bensinger
Paula Bensinger, geb.
Gernsheim

born 26.05.1840; died
02.05.1897
born 04.04.1848; died
11.11.1920
מרת שרה בת כ' הר''ר משה born den 20.11.1797
פולדא
died 02.09.1883
הבתולה גרעזזיל בת כ' ליב
יערם פולדא

Moses Fulda

משה בן כ' יצחק פולדא

Sarah Fulda
Margarethe Fulda

669n

born 3. Tischri 5605
died 7. Ab 5626

נפ''ט ביום א' דר''ח אלול
תרמ''ג לפ''ק ונק''ב ב''י ג' כ' בו
נפטרת ביום ז' אב תרכ''ו
לפ''ק

born 5. Tebet 5539
died 6. Adar I 561

ביום ו' אדר ראשון שנת
בתרי''א

הבתולה ] [...פולדא ][...

670n
671n

672n
673n

א''ה מרת רחל ז''ל אשת כ''ה
משה פולדא ש''י

נפטרת ] [...ביום ד' ונקברת
בש''ט למ] [...יום ה' ת' אדר
שני תרע''ה לפ''ק

674n

] [...מ' פ]יל[א אשת ][...
]] [...כ''ה[ ליב ליסא][ל

נפטרת בשם טוב יום א' כ''ה
שבת ונ'ברת ל] [...תרפ''ה
ל]פ''ק[

675n

אשה שיואל]ההם[ ]הר[ע]סיר
אשת ה]ת [...הר''ר איצק
פולדא ז''ל

נפטרת ] [...ל''ת בשבט יום
עשר ]ר[ שבט תק]ס''ב[ לפ''ק

676n

באשה הצ]נוצה[  ...מרת
נ]ועל[ בת ]כ''ה[ איצק פולכא
]ז''ל[
Julius Fulda

] [...שבת ]] [...אדר[ ][...

]] [...משה[ יצחק בן יעקב

677n

678n

679n
679n/2
680n

]הנעקה[ בת אהרן פולדא ז''ל
מנ][ בת] [...] [...אש]שה[ |
אהרן ] [...פולדא ז''ל

681n

682n
בן הזקן ] [...חיים ][...
אופנהיים

נפטר במש ונקבר ]ר' מהדת
?[ בש''ט ביום ] [...חשון

אשה חשובה ] | [...היקרה
מרת שרלד אשת כ' ]אדע[
ב'\כ' הושיהי[

]נפטרת ונ[קברת בש''ט ביום
אלול ][...ל''א לפ''ק ][...

683n
683n/2

היקרה מ' היצל אשת הר''ר

684n

685n
686n
687n

המרת מטלה א' כ' ]נור[
]טורל[אן מעוזר | אשה
חשובה  ...מרת ]מטמה[ בת
כ' נור מאיר ]קנ[ שטט
Julius Bayerthal
Therese Bayerthal

כ' יהודה בר כ' יעקב
בייערטהאל
אשה יקרה עטרת בעלה ...
ה''ה טהערעזע אשת יוליוס
בייערטהאל ז''ל

Albert Goldschmidt

born 19.06.1831
died 1885
born 17.06.1839
died 6.07.1892

נפטרת בליל א' ונקבר)!( ][...
ביום ]ב'[ י''ט תשרי
תצ]חת[...''..

688n

נפטר ביום ז' ט''ז טבת
תרמ''ה ךפ''ק
מתה במכחד שנותיה ביום ד'
י''א תמוז ונקברה ביום עש''ק
י''ג בו תרנ''ב לפ''ק

689n

born 27.12.1839
died 27. 02.1901
born 16.11.1819; died
4.04.1877
born 22.10.1832; died
30.11.1893

Abraham Hüttenbach
Bertha Hüttenbach geb.
Heichelheim

690n

691n
692n

693n
]…[ Jacob

כ' יעקב בן כ' בר''ר
שלמ]המלוא[
מרת רייחלא אשת כ' יעקב
הירש פולדא
הזקנה ][...שנ]כ[א אשת
אשת כ' של]מה[ פולדא ז''ל

died 20. Adar 5606

נפטר אדר יום ]כ'[ ונפטר ביום
]...ש''ק[ כ''באדר תל''ו לפ''ק
נפטרה ביום ב' כ''ג תמוז
הת][צ''ה לב''ע
נפטרה ונקברה ]ב[יום ד' כ''ג
כס]לו[ ] [...לפ''ק

היקר כ' דוד בן כ' מיכל
מעקלבורג
משה?

נפטר בליל א' ונקבר ביום ב'
ג' שבט תקע''ג לפ''ק

איש  ...ה''ה כ' מר ...

ביום…

694n
695n
696n

697n
698n
699n
700n
701n
701/2n
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ה''ה שרלה בת המ] [...כ''ר
איצק א][...

]נפ[טרת ונקברת בש''ט ביום
][...

702n

היקה א''ח מרת רחל אשת
פ''ו כ' משה פולדא ש''י

בה''כ?

703n

ה''ה הר''ר וואלף כהן זצ''ל |
הר''ר וואלף בן כ' אהרן הכהן
זצ''ל | בר''ר וואלף כהן

נפטר ונקבר בש''ט ביום ג'
כ''א טבת תרכ''ד לפ''ק

704n

כהן | הר'רר ברוך כהן ][...
זצ''ל
| בער כ' זצ''ל יששכר ][...
ההירני הר''ר בער כ' ]זצ''ל[

705n
706n

באשה מרת גנענדלא בת
המנ] [...פ''ו ה' ליב אופנה
ז''ל | גנענדלא אשת אהרן פ''ה

707n

הנעלה כ' מר אהרן הכהן

708n

Simon Mayer III.
איש יקר ונכבד כ' שמעון מאיר born 1838
died 1909
 Frau Simon Mayer III., geb.האשה היקרה ונכבדה מ'
born 1848
שא][...טטע מאיר
died 1916
Levystein
Paula B[li]en
Stefan Simon Guthmann

שמעון גוטהמאנן

Clementine Hanauer, geb.
Fränkel

712n

האשה היקרה מ' רינה אשת
כ' פ' י][...ך האנויער
ה''ה מרת ]נוילז[ בת ר' ישר
אל יששכר ז''ל

נפטרה יום ו' ]י[''ד שבט

714n

פיילכה אשת כ' שלמה
הירשלער ז''ל
ה''ה שלמה בר נפתלי
הירשלער מהעזזהיים

715n

born 01.02.1850
died 22.10.1898
born 23.10.1815
died 29.05.1894
born 03.06.1811
died 20.01.1881

הלכה לעולמין היום ג' כ''ג
אייר תרנ''ד לפ''ק
רוחו עלה השמימה ביום ה' כ'
שבט ועפרו שב אל קבר ביום
ו' כ''א בו תרמ''א לפ''ק

born 14.02.1819; died
22.02.1880
born 02.03.1808; died
]2.09.188[7
ה]ב[''ה בישר מ]מ[..ל מעלאס

 Julie Gerneheim, geboreneיטלה אשת כ' יוסף בער
גערנסהיים | ה''ה מרת
Hamburg
יטעלה אשת כ' יוסף ]בער[
גערנסהיים
]Jo[sef] Bae[r] Ger[nsheim

711n

מתה ביום ה'ג' ניסן תרנ''ה
לפ''ק

Frau Henriette Gernsheim,
geb. Ganz
Simon Gernsheim
Karl Melas

born 08.03.1877
died 02.01.1878
born 11.07.1897
died 10.01.1898

710n

713n

Hannah Hirschler
Philippine Hirschler,
geborene Weiß
Salomon Hirschler

מת היום ב' ט' תמוז תרס''ט
לפ''ק
הלכה לעולמה ביום ב' ה'
תשרי תרע''ז לפ''ק

709n

הקן כ' יוסף בער בן הר''ר
מיכאל גערנסהיים | ]כ' מר[
חודף רוב ה]מסור [...בער
בחר לכ' מר מיכאל גערנסהיים

717n

718n

born 19. Kislef 5567
died 3. Tischri 5613

נפטר ביום ג' תשרי ונקהר
במחרתו התרי''ג לב''ע

719n

died 6. Elul 5611

נפטרה בחום א' ו' אלול
התרו''א

720n

]died [.] Kisle[v] 560[3

נפטר ביום ב' ב' כסליו ][...
לפ''ק

721n

;born in Prag 26 Ab 5526
died 8. [Ve]adar 5600
;born 30. Sifan 5598
died 27. Eilul 5602

Michel Melas
Babette geb. Gernsheim

716n

722n

723n

Ferdinand Bodenheim, Dr.
der Gesammtheilkunde
מ' ][ענדלכה אשת כ' שמואל
][...
האשה מרת חוה בת כ'
]שמשון?[

נפטרת ונקברת ביום ג' י''כ
סיון תקע''ד לפ''ק
נפטרה ונקברה בש''ט יום
]היה[

הילדה צע]כ[לה בת כ' יוסף
][...יער
התורני בר'ר ממפי]ל\ר[
כאדנהיים סגל ז''ל

נפטרה ביום ג' ]ר''ח[ ][...
לפ''ק

724n
725n
726n
727n
728n
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התורני הר''ר אש][ל אופנהיים
| ה''ה פ''ו ג''ת כר''ר א]יפשיל
בן פ''ו הר''ר ]ד[וד אופנהיים
זצ''ל

729n

נפ''ט ונק''ב בש''ט ]] [...כ\ב[
][ כסליו ]תלמ''ופ

יטעלה אשת כ' ] [...מר ][...
'מיכאל גע][..טהיי | ה''ה מ
יוטל ] [...יששכר
הילד בנימין המ]טוד[ וואלף בן
כ' יוסף ה]נו[יער
Joseph Hanauer

731n

יוסף בר יעק]ב[ האנויער][...

Heinrich Hirschler
Marie Böhr, geb. Donau

בעש''ק ה' שבט תד]כ''ו[ לפ''ק
born 27.12.1839
died 27.12.1902
born 16.07.1841
died 24.02.1899
died 23.05.1890

734n

Frau Rosine Böhr, geb.
[H]onig
Jacob Böhr

ה''ה יעקב בר יוסף דוב בעהר died 27.04.1885

הלך לעולמו ביום ג' י''ג אייר
ונקבר ביום ה' ט''ו בו תרמ''][
לפ''ק

האשה הרבנית מרת שינכה
אשת בגאון אנ''ד מהור''ר יע'ב
קאפל נאמבערגקר הלוי זצ''ל

נפטרה בש''ט היום ה' כ''ה
כסלו תרמ''ט לפ''ק

הרב המפורסם הצדיק מופת
הדור אב''ד דקהלת ]וומרז[ כ'
יעקב קאפל בן הגאון מורנו ר'
משה יהודה באמבערגער סגל

Babette Baer

Joseph Baer

הזקן כ' יוסף רוב ]הח''ם[
יעסל בר יעקב

732n
733n

ה''ה מרת דייץ אשת כ' יוקל
בעה]ל\ר\ד[

הזקנה בלימךלה כ' יוסף רוב
| ה''ה מ' בלימלה ] [..כ' יוסף
רוב

730n

הלכה לעולמה ביום ו' ד' סיון
ותקבר בשיבה טובה ביום א'
דשבועות תרן לפ''ק

735n

736n

737n

בן שמנים שנה ]אור לפנ''ו][...
אהד שני[ ונקבר ב] [...ביום
י''טפ בו שנת ת]ר\ל[''ד לפ''ק[

נפטרה בש''ק ][...

]…[  born in Kirchheim 25.נפטר בן ע''ג שנה ביום כ'
לחדש תמוז ונקבר ביום כ''ב
died 26. […] 5605
בו שנת ]תחר''ה

איש ] [...ה''ה א][...

738n

739n

740n

741n

ביקרה מ' פרומני א'ת כ' אהרן
נינש]י [..ז''ל

נפטרה ונקברה ביום ]ה'[ כ''ד
תמוז התקצ''ר לב''ע

הישיש והזקן הר''ר א]יצ[ק
אופנהיים זצ''ל
האש]ה[ ] [...צ]ז[לה בת ג][...
ר''ר ][...ף לוי ז''ל

נפטר ונ]קבר[ ][...

742n

743n
744n
745n

היקרה מ' ננע]..א[.הרם ז''ל

746n
נפאר ונקבר בש''ט ביום ה' ט'
סיון תק''ט ל]פ''ק[

היקר כ' מ' הרום פ''ו
]כמ[הורר יששכר | ה''ה היקר
כ' מ' מהרום בן פ''ו מהורר
יששכר אופנהיים ז''ל
הזקן ] [...התו] [...פ''ו ][...
מהור יששכר

747n

748n

רת בשם טוב בליל ש''ק][...

האשה החסידה מרת רייכלה
אשת פ''ו כ' ה''ר יששכר
אופנהיים | ה''ה מרת
רחחכךא הת פ''ו ][...מרינה
כ' ה' ר''ר אברהם
][ומ]נ\כ[ור]ץ[

749n

Ernst Gernsheim
Elise Gernsheim, ge. Bauer

;geboren 4.05.1842
| gestorben 22.10. 1901
;geboren 7.03.1852
gestorben 19. November
1935

750n

Cornelie Gernsheim

born 05.03.1876
died 01.03.1886

751n
752n

303

היקר כ' הר''ר שלמה ב' הר'ר
אריה ה''מ ליב נס ז''ל | כ'
הר''ר שלמה ב' הר''ר אריה
הממנ]ה[ ליב נס ז''ל
Bett[…] […]ber

הלך לעולמו ושבה נפשו ][...
בליל מוצאי יום הכפורים ][...
י''א תשרי שנת התרט''ו
לב'']ע[

753n

ב][...

754n

הב]תולה?[ ][...מו][ בת ][...

755n
756n
נפטר ]] [...ניום[ א' ר''ר][
טבת ]התע''ל[ לפ''ק
נפטר ונקבר ביום ו' י''ד אייר
תקס''ו לפ''ק
נפטרת ביום ש''ק ונקברה
במחרתו ביום א' ]כ''ה[ אדר
ראשון תקס''ה לפ''ק

כ' ] [...ז''ל
היקר כ' אברלי בן כ' ]יור[א
קאר ליבר ז''ל
ה''ה א''ה ] [...מ' פרד]פק[
אשת כ' ]מרא[ ]הארליסר[ ז''ל

757n
758n
759n

היקר כ' אב]רהם[ ]קרל[יבאר
זצ''ל | הר''ר כ' אברהם אברלי
בר יחיאל קרליבאר זצ''ל |
] [...] [...קרלי]באר[

נפטר ונקבר ב''ט בעש''ק י''ב
אדר תה]''ר[ ][...

760n

היקרה מרת ]בירא[ אשת
][...רליבר | מרת בילה בת
הר''ר ז''ל ] [...לי] [...ז''ל |
אברלי ][...ליבר

נפטרת ונקברת ביום ב' ][..
שבט ][...

761n

]הישיש[ כ' הר''ר ][..מן
]היניץ[ ש''ל | ה''ה כ' הר''ר
שלמה ]זלמו[ בן מר]ורר[

נפטר ונקבר יום ב' ] [...שבט
תק''ו לפ''ק

762n

762n
הנער ]יניק[ ] [...כמ"ר
פ]ט/ע[ר ז"ל ]בן[ פ"ו כמ"ר
מענ]ק[..

Rosalie Halberstadt geb.
Mannheimer

763n

הזקן]...אופנהיים[

764n

הזקנה מרת ] [...אלמנת פ"ו
כ' ]מענק[ ]אופנהיים[ זצ"ל

765n

הבתולה ..מרת פ][.מט בת
המנוח ] [...ליב אשט][...ל
]ב[אש][..א]ס[

766n

מ' ש][..לה אשת כ' יהודה
ה]אלבר[שטאדט

Leni Buschhoff

died 16.05.1887

born 26.10.1900
died 26.07.1901
born 12.09.1820
died10.03.1908

נפטרה ביום ד' ד' סיון
]תרל"ו[ לפ"ק

767n

768n

Jakob Mayer

כ' יעקב בר מאיר

Adolf Vogel von Worms

אשר בר משה ]משה נפ אדר[ born 01.03.1861
died 03.03.1911
born 26.06.1840
died 24.08.1904

Kätchen Michaelis

הזקינה מרת געלכא בת
המנוח כהר"ר שלמה
פולדא אלמנת כ' מאיר
מיכאעליס ]אלמות[

הלכה לעולםמה ביום
ש"ק כ"ט מנחם התרט"ו
לב"ע של ]כט מנחם
ההרטולבע[

מ' לעכלי א' כ' הירץ[
וואכנהיים[ סגל
ה"ה כמר ליב בן פו"מ
כהר"ר ליפמן
ווירט]היים[ ז"ל הה
כמר ]מיב בו[

נפטר ביום ]ש"ק[ ונקבר
ביום א' ][...

775n

מינל בת מאיר

נפטרה ונקברה ביום דד ניסן
]תקחיל[
נפטר בשײט ] [...ונקבר ביום
ד ג אײש

776n

אופנהיים ]…[

נפטרה בש“ט בש“ק ערב בית
ביו א
נפטר נקבר ביום ד ]כ[ אדר

Emil Bohr

הלך לעולמו בשיבה
טובה ביום ג' ז' אדר ש'
תרס"ח לפ"ק ]ו''א דרש
נפ' י"ג אדר תרע"א לפ"ק

769n

770n
771n
772n
773n

774n

777n
778n

]מסטרוק זל אייור הוקן[

779n
780n
781n

נפטרה בשט ביום א ראשון

782n
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Marianne Michaelis [geb.
] Lorch
Salomon Michaelis

מרים מיכאעליס בת לארך

died 20.03.1867

שלמה בר דוד מיכאעליס

died 13.02.1876

נפטרה ביום יג אדר שני
התרכז לבע
חלך לעום ביום א יח שבט
]התרלו לבע[

783n
784n
785n

Ella Blüm

]born 26.11.[..

786n

Sigmund Gernsheim
[Regina] Gernsheim geb.
][Sehburger

born 06.08.1831, died
18.01.1898
born 18.02.1842, died
][18.]09.[1919
born 23.03.1879
died 02.07.1879

787n

Hermann Blüm
Caroline Gernsheim geb.
Mannheimer
Felix Gernsheim

]כירה[ גערנסהיים

788n
died 7. Tammus 1891

789n

פליק בי יששבר גערנסהיים

נפטר ה ]טבה תרל רפק[
ונקבר ]בכביד וחספר[
נפטרה בשם טוב ביום א ]ה[
אדר

אסתר פארק ]גרנסהיים[

נפטרה בשם טוב ביום ]כג[
סיון
נפטר שמיני עצרת ונקבר
בשײט בשײק ] [...לפײק

]יוספל[ גרנסהיים

790n
791n
792n

הבת כי אהרן בנ ]כה[ ליב

793n
794n
795n
796n

נפתר ונקבר בש"ט ביום הג
]תשרי[
נפטר ונקבר ביום בשײט ביום
ב ][...] [...

]נלימית הלברתין[
הרר שלמה ]חילסהיים[
רפלעה אופנהיים
מרת קילא בת יטלא שטרויס

797n
798n
799n
800n

died 12.10.1906

800n/2
801n

Jacob Cahn

802n
נפטרה ביום ב

Berta Kahn
הנא כ פישל ][...

803n
804n

מרת ]טרייוקא[ בת כמר אהרן
שטערן אשת ] [...אברהם ][...

מתה ביום ו יו ]] [...אלול[

805n

]…[ ]כײה[ אברהם בן

מת ביום ]…[

806n

]פרופיט[ זל אשת כ אהרן
שטערן

נפטרה בשם טוב ביום ג
ונקברה ד ]ב דרק[ אלול
הת]ר[פד לפ"ע

807n

] [...אביגיל ][...

808n

809n
810n
811n
נפטרה ונקברה בשײט ביום
עײשק ][...

812n
813n
814n

Raphael [L]oeb

מרת תמר בת הרײר אשר
אופנהיי]ם[ זײל
רפאל לאב

Dr. Jacob [K]emino

יעקב ]חלך[

Bernhard Kuhn

born 2. Tebeth 5629

born 08.03.1828
died 23.04.1903
born 23.08.1832
died 20.04.1904

Jeanette Kuhn geb.
Rodenheimer

נפטרה בשײט ][...

815n
816n

נפטר ביום ביום ב טבת
התרכט
]ויו[ כסלו בשנת ]חרלו ק[ ][...

817n

מת ביום ]עשק[ בניסן ]…[

818n

בשם טוב ביום ד ][...

819n

]אנשיל[ אופנהיים
Salomon Scheuer II.

820n

שלחה בן כ מענדלא שייער
]יחודה[ שייער

Rosalie Scheuer geb. Kahn

ראוליע שייער ][...

born 12.09.1824
died 27.04.1908
born 25.05.1848, died
1[4].02.1907
born 14.04.1851, died
13.07.1918
born 26.01.1880, gefallen
am 26.04.1915 (Er ruht in
)fremder Erde

כ יעקב כר משה
בעכער//שרה אשת כ יעקב
בעכער

died 03.01.1878
died 30.07.1878

Max Becher
Franziska Becher geb. Hirsch
Julius Becher

Jacob Becher
Sara Becher
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נפטר ביום בײט אלול תרכט
לפק
נפטר ביום גײט קסליו תרלא

822n

מתה ]בו[ ניסן תרסת פ

823n

821n

824n

נפטר ביום ה כײח טבת ונקבר
ביום א ב שבט תרל]ח[
לפײק//פטרה ביום בײט
]תבת[ ונקבה ביום ה ב
]מנהם[ תרלה לפײק

825n

הבײח דוד בן ][...חברר

826n
827n

]מאל]ף[ סופר[

828n
829n

]Mindle Edinger geb. [...

]…[ died […] 5616

מינדלא בת כ יורא
קארלעמאך אלמנת המנוה
כהרר מאיר עדינגער

חלכה לעולמה בשײט ביום
דײיב מנחם תרטו לפײק

830n

831n
832n
833n
834n
הרר ]יעקוב[ ברלין

835n

] [...ברלין ][...

836n
837n
838n

טום וויישן

839n

וואלף ]…[
Hermine Weil

חולכת לעולמה בה ]טײן[
שנים ולע]ה[ם ][...
born […].[…] 1880
]…[died 13.01.18
]born 19.08.183[1
died 2[0].01.1886
born 15.02.1823
died 24.03.1901

Bertha Dosenheim geb.
[Beirhel]heim
Karl Dosenheim

840n
841n
842n
843n

נפטר ונקבר בשם טוב ביום ג
]] [...תמוז[ ][...
נפטר ביום ]] [...] [...תרבל[

הרר משה בן ]...] [...היים[

נפאר בשײט בליל ב ונקברה
]למחרתן[ יום ג יפ ] [...לפײק

הרר אברהם מנהיים

844n
845n
846n

מנהיים ][...

847n

יאקב מנהיים

848n

יאקב נולן ][...יים

849n
נקבר עסק באמונה ]…[
born 01.02.1858
died 21.06.1866

Bernharhen Mannheimer

850n
851n
852n

Emilie Mannheimer geb.
]…[[Hei[…]l
Marcus Edinger
Julie Edinger

מיכאל מאנהיימער

853n

born 07.02.1836
]died 20.02.188[7
;born in Worms 16.08.1820
died 14.06.1879
born in Karlsruhe
21.12.1829; died in
Frankfurt a. Main
25.12.1893

חלך לעולם ביום ]שײק[ כײג
סיון תרל ט לפײק

854n

Ludwig La[r]ngsdorff

;]born […]. [Januar] 18[16
died nach schwerem Leiden
][18.]06.18[78

855n

Katharina Larngsdorf geb.
Edinger

born 02.12.1814
died 03.08.1884

856n
חלכה לעולמה בשײט ביום ב
אדר תרלא לפײק

אשת חיל מרת ריזכא אשת כ
עליאזר איזאי

857n
858n

] [...ישראל ][...

died 8. […] 5612
died [6.] Tischri 5636

[…] Margaretha Edinger

]ככה[ ביום ד ה אייר ]תריב[
תשרי ]ה[תרל לפײק ][...

859n
860n
860/2n

]כ[ בענרת סרלו//גיטל אשת כ
בענ]ר[ט סרלוי

נפתר יום ]ה[ ] [...שבת //זײל
נפטרה בשײט יום ]ה[ ]ס[
]טבת[ תקפתטל

מ]נ[תיאכת אשת ה
משהנגרנהיים
מרת עריל אשת ת] [...וואלף
אופנהיים ][...

נפטרה ונקברה בשײט ביום ב
ה תשרי ]תצן[ לפײק
נפתרת ונקברת בשײט ביום
א ] [...טבת תקט]ז[ לפײק

יהוד בר ]כעהן[
died 25.03.1886
ישראל בר יחיאל הכחןborn 12.01.1818; died [...] //
מרת בילא אשת ישראל הכחן 04.03.1893
born 05.07.1836; died
17.12.1892

נפתר ביום ה כ אדר תרבון

867n

מת ביום שײק טײז אדר
ונקבר ביום ב י]ת[ בו תרנג
ק//מתה ביום שײק בח כסלו
ונקברה ביום ב יום א]דדח[
שבת תרנג לפײק

868n

861n

862n
863n
864n

Heinrich Kahn
[…]dor Cahn
Anna Cahn geb.
Reichelheim

865n
866n
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869n

Emma Mayer geb.
Kaufmann

born 01.06.1863; died
25.09.1911

]Wilhelmine [Mayer

born […].[…] 1889
died […].[…] 1892

Pauline Herz geb. Blüm

born in Worms 17.10.1834
died in Mannheim
17.10.1911

874n

Hermann Joseph Herz

born August 1813
died September 1885

875n

870n
871n
872n
873n

[N]anette Blün
Eduard Blün

הײה נענכא אשת יחזקאל
בלין זײל
פוײם כ ] אפום[ בלין זײל

born 18.10.1802
died 27.02.1875
born 2. Kislew 5558
died 20. Elul 5621

שחלכה לעולמה ביום טב
אדר א תרלה לפײק
ביום ב כ אלול תר]ק[א

שיורא אשת ]חרר אברהם
מאיר[

876n
877n

878n
879n
880n
881n
882n
883n

רורש]וו[ בלין

884n
נפטר בשײט ונקבר ביום ו ב
אדר ][...

קבײן כײ עקיבא ] [...ממ
אמילש דארף
]ברר[ אנשיל אופנהיים

885n
886n

נפתרת ונקברת בשם טוב
][...] [...
נפתר ב ליל ג ][...

]כמר[ נתן היל רוסהיים

887n
888n
889n
890n

Amson Schwabacher

]בר[ יוסף שוואבכער

Bertha Schwabacher geb.
[G]ank

Jacob Baum
[Marianne] Baum geb.
Galliner

נפטר בשײט ביום א ][...
]תשרי[ ונקבר ] [...ביום ב

died 12.10. 1884
born in [H]anau 31.12.1818
died in Berlin […] 1890

אשת יעקב בוים ][...

Johanna Rosenthal geb.
Blüm und deren Kind Rosa

891n
892n

מתה ביום א ט אלול ][...
לפײק

born 09.03.1825; died
09.02,1898
born 24.06.1831; died
19.09.1886
born 1821; died 16.07.1876
born 02.1864; died 1874

893n

894n

Fanny Blün g. Bensinger

]מרת[ פאנני אשת כײהירש

died 17. Adar 5655

Hermann Blün

הײה ]קירש[ בר אברהם בלין

died den 12. Ab 5632

Ro[s]ine Blün

אברהם בלין ][...

חלכה לעולמה ביום ד ]יו[
תרנה לפײ
נפטר וײב אב ונקבר בשבת
]] [...תרלב[ לפײק
נפטרת ביום שײק חײ מרחשון
][...

895n
896n
897n
898n
899n

שמואל בן אברם זײל

נפטר ביום ] [...אדר ][...
ונקבר בשײט ]ביום ד[ ][...
אדר ] [...לפײק

900n

עקיבא בן ]חרך[

נפטר ביום ב אב ונקבר ביום
] [...שבט ]תק [...לפײ

901n
902n

Emilie Blün

חלכה לעולמה בשם טוב ][...
תמוז ונקברה ביום א ין תמוז

903n

מילה בת ]פו] [...יחוקל[ בלין

נטע בן חדר רון רונשטיין

נפטר ביום ]ה[ אב ][...

904n

יצחק קערן זײל בן ] [...שמאל
וצל ] [...אנשטיין

נפטר ונקבר ביום ו ]חשון[
]תקבו[ לפײק

905n

אשת ] [...בת חרר יעקב ][...

נפטרה בשײט בלילג ונקברה
ל]מחרת[ ] [...כסלו רתקה[
נפטר ונקבר ביום ג ]ד[ ניסן
תצט לפײק
נפטר ו נקבר בשײט ביום ר
טײו ניסן ]תקכג[ לפײק

906n

יחיאל בר כ נפתלי סגל זײל
מויבנהיים

born [10.] Tamus 5590
died11. Tamus 5610

907n
908n
909n
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910n
911n
Abraham Leni
Regina Leni geb. Loeb

] [...אשת כ אברהם ][...

Clementine Noether geb.
Levi aus Frankfurt a.M.

[…] Nickelsburg

912n

born 17.12.1798
died 14.12.1882
born 22.06.1813
died 27.06.1889
born in Worms 12.12.1837
died in Homburg v/H.
16.09.1902

חלכה לעולמה בשײט ביום ה
] [...תרמט לפײק

914n

915n

]born 21.03.184[1
died 21.[07.]1849
מת בן פב שנה יג ניסן תרמה
לפײק ונקבר בעפ בכבור

Samuel Nickelsburg
Elisabetha Nickelsburg
Heinrich Ordenstein

913n

916n
917n

הה ]] [...אורעדנשטיין[

Ludwig Scheuer

died 19. Thebet 5632

]חלך[ ]לעולם[ ביום א כ תרל
ב לפײק

]died [11. 12.] [….

Clara Scheuer

מרת בריינכה אשת כ ליב
שייער

Ester Blün

אסתר בת כ פוײמ ]אברם[
בלין זײל

919n

born 10. Elul 5561
]died 22. Elul [5624

רפאל בן ]חדיין[
באאבט אשת ר ]בויבל[
שפייאר זײל
]אנשל ווינהיימר[

918n

נפטרה ביום ד ערב ראש
השנה ונקברה ביום ב ]דרה
תר [...לפײק

920n

נפטרה בשם טוב יום ]ויו[ כב
אלול ]תרכה[ לפײק ונקברה
ביום אײ בו

921n

נפטר ליל ג ד טבת ונקברה
באותו יוב ]תקנג[...
זײל נפטרה ביו]ם[ ו יו ][...
ונקברה ביו]ם[ א ו ניסן ][...
נפטר ונקבר בשײט ביום ג
]] [...תשון[ שנת ][...] [...

922n
923n
924n
925n

נפטר ונקבר בשײט ביום ב
שביעי של פסח תקיא לפײק

926n
927n
928n

נפטר נקברה בשײט ]ביום[ א
פו תמוז ][...

מרת ]שרלר[ אשת כמר
יחיאל וואכנים
]אהרון רויט[

929n
930n
931n
932n

Jacob Bamberger
Max Bamberger

Johanna Nickelsburg geb.
Levi
Bernhard Nickelsburg

יהאננא ניקקעל]ס[בורג
אליעזר בר שלמה
ניקקעלסבורג

born 07.04.1849; died
28.12.1918
born 29.01.1878; died
07.02.1928
born 24.07.1814
died 07.03.1897
born 04.02.1814
died 12.01.1879

933n

] [...ביום א ו אדר ][...
ונקברה ביום ד ] [...תרמו[
נפטר ביום א יו טבת ונקבר
]בהספר[ ביום ]נ יײט[ בו
תרלט לפײק

934n
935n

936n
שרלה בת ] [...] [...בירשטאט

נפטרה ונקברה ביום ] [...ניסן
][...
נפטר ביום שײק טײ ]כסליו[
ונקבר ] [...ביום א ][...

]בר[ מויכל בו ]כה[ וואלף
שפייאר

זײל נפטר ביום ו ]יו[ ][...
ונקבר ביום א ] [...שבט
]תק [...לפײק

קעלסבורג זײל ][...

937n
938n
939n
940n
941n

942n
אברהם בן ][...

נפטר ונקבר בשײט ][...] [...

943n

צערלה אשת הרײר דוד רופא

נפטרה בשײט ביום שנת
]קודש[ ]ערה[ ניסן ונקברה
]למחרתן[ ביום א ]לה[ ניסן
שנת ]חקיח[ לפײק

944n

הרײר דוד חיים רופא

נפטר בשם טוב ליל א
]למחרתן[ יום ב יו אדר שני
שנת ]תקיח[ לפײק

945n

נפטר ו נקבר ביום ג ][...
]ניסן[ ][...] //[...

946n
947n

נפטרה בשײט בליל ][...] [...

]] [...חנה[ בת ][...
אברהם ]ברנחו שרית[

948n
949n

Heinrich Dreifuß

אלייעזר דרייפוס

died 13.08.1893

Karoline Dreifuß geb.
Scheuer
Martin Strauss

קילא אשת כײ צבי דרייפוס
זײל

died 17.03.1895
born 6.03.1884
died 17.04.1904

חלך לעולמו ביום א ב ררײת
אלול תרנג לפײק
מתה ביום ב ככ אדר תרנה
לפײק

950n
951n
952n
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Emilie Herzog geb. Scheuer
August Nickelsburg
הה אליהו בכ אנשיל
Eduard Eberstadt
 Regine Eberstadt geb. Fuldaעברשטאדט זײל//מרת
רעכלא אשת אליחו טײש זײל
ליב בן כמר אנשיל
Leopold Eberstadt
 Helene Eberstadt geb. Fuldaעבערשטאדט//העלענע
עברשטדט

Rosine Eberstadt

Abraham Eberstadt

born 07.08.1833
]died 27.11.190[5
born 04.06.1844
died 18.01.1905
died 02.09.1869
died 08.11.1876

born 09.11.1815
died 25.03.1892

אנשיל בן ]כהרר[ ]ליב[
עברשטאט
מרת ]ריוכא[ אשת אברהם
עברשטאד זײל

953n
954n
died 26. Elul 5629
died 22. Cheschwan
5637

ביום ה כו אלול תרנט לפײק//
נפטרה הברת ]בצרור[ חיים
]צהור[

955n

born 6. Elul 5561
died 26. Tebeth 5620

נפטר בליל שײק כײו טבת
ונקבר למהרתן ביום א כײז
טבת חרכ לפײק [...]//ביום ו
]מ[ אדר תרנכ לפײק

956n

] [...ביום ו יו שבט]מת[
התקצט לפײק
פטרה ביום ]ב[ ד שבט ][...

957n

died 24. Schwat 5648

died 24. Tischri 5620

הײה אברהם ]ככ[ אנשיל
עבערשטאדט
] [...אנשיל]אשת[
עבערשטאט זײל

נפטר בשײט ] [...תשרי ][...
][...
נפטרה בשם טוב ביום ה יב
]תשרי[ ונקברה ][...] [...
נפטר ונקבר בשײט ביום ב
טושבט] [...לפײק

958n

959n
960n
961n
962n

נפטר בשײט ביום ג יו ]בטבת[
תרכא לפײק

כ הירש ריינשיל
מרת ]הנה[ אשת ][...] [...

963n
964n

נפטר ונקבר ]ה[ כיסליו ][...

משה בן מהורר מאיר
]הרר[ משה ]עפ[....

965n
966n

נפטר בשײט ביוםא ]טו[
]//[...נפטרה בשײט ביום ה ו
אב ][...

967n

968n
כמר ]אהרון[ ב ] [...] [...זײל

969n
970n
971n

הרר ישראל ][...

972n

כמר חיים לאנרויא ווישן

973n
974n

כמר אברם טרענה ][...
Hirsch Michel
Fanny Regina Michel, geb.
Gallinger

הײה ] [...כך אליעזר מיכעל
][...
מרת רעגינא בת ]מחודר[
יחיאל גאלל ]יוגעו[ אשת צבי
מיכעל

975n
מת ביום ]ג[ ו אייר תרנה
לפײק
מתה ביום ה כײה כסלו תרעו
לפײק

born 31.10.1846
died 30.04.1895
born 04.12.1840
died 20.12.1916

יעקב בר אברהם מחורכ חיים
Leopold Landsberg
Pauline Landsberg, geb.
Adler
Heinrich Brenner

]הירין[ ברעננער

נפטר יום ד יו ונקבר עשק ט
השון תרעב לפײק
born 01.01.1833
died 30.04.1906
born 9.06.1839
died 03.04.1903
born in Worms 08.01.1807
died 27.05.1886

976n
977n

978n
979n
980n

נפטר ביום ה ככ אייר ]הומו[
לפײק ונקבר ]בכבור[ ביעשק
]כגבו[

981n

נולדה ביום כײו שבט תקע
וחלכה לארץ החיים ביום
]כײר[ תשרי תרלא לפײק

982n

Sophie Brenner, geb. Marx

מרת שרלה אשת ]הירץ[
ברעננער

born in Mainz 26.
Schewat 5570
died in Worms 24.
Tischri 5631

Sophie Brenner, geb.
Dessaur

מרת בריינכה ברעננער

 born in Worms 29. Adarנולדה ביום כײט אדר תקמב
5542
ונאספה אך צמה ביום יײד אב
תרכט לפײק
died in Worms 14. Av
]562[9

Jacob Dessauer
Anna Dessauer

983n

984n
985n
]פע [...אשת כ דוד לאנשטיין

נפטרת ביום עשק ]כה[ שבט
ונקברת ביום א ]רת[ אדר
]תקעד[ לפײק

986n

ליב ][...

נפטר בשײט יום ג ]טבת[
השון ] [...לפײק
נפטר בשײט יום ב ו אב שנט
] [...לפײק
נפטרת ונקברת בשם טוב יום
ד ה תשרי תקי לפײק
נפטרת ביום א ונקברת ביום
ב יו אדר ][...] [...

987n

שלמה ]מאיר[ ווירמייש
מרת ראה אשת המונה ]כ[
יורא
מעלא אשת ] [...ליב
עבירשטט
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988n
989n
990n

991n
992n
993n
[...] [ בת אילער...]

994n
995n
996n

born 31.01.1848
died 26.04.1898
died 06.01.1909

997n

Joseph Jsay
Anna Karlebach (geb.

998n
999n

נפטר ביום ב' ז' כסלו ונקבר
ביום ד' ח' בו תרל''ט לפ"ק
died 24. A[v] 5635

1000n

דוד בר יוסף בעקהארדט

David Bekhardt

[...] הבחור

Otto Löb

[…] כ' משה

Mos[es] Dals[he]im

איש

Leopold Hirsch

1001n
1002n
1003n
1004n
1005n
1006n
1007n
1008n
1009n
1010n
1011n
1012n

born 1803
died 12.05.18[8?]0

1013n
1014n
1015n

Georg Dalsheim
[?]האשה ]…[ ]רחל

1016n
1017n
1018n
1019n
1020n
1021n
1022n
1023n
1024n
1025n

?[…]אסתר טא

1026n
1027n

הלך לעולמו בש“ט ביום ה יט
תמוז ונקבר ביום עש“ק

died 10.07.1879

צבי ]בר?[ ]…[ זינצהיימער

Heinrich Sinzheimer
Frau Jak[obine?]

[…] 'שהלכה לעולמה ביום ב

died 15.04.1872

הזקנה יאכטאשת; צבי
זינצהיימער
יענטלא דא]לה[יים

[J]endc[h/k]e Dalsheim

הלכה לעולמה ביום ב' כ“ט
תשרי

born 09.11.1837
died 06.10.1907
died 01.08.1894

יאשה יקרה

Johanelle [Blün], geb. Levi

1028n
1029n
1030n
1031n
1032n
1033n
1034n
1035n
1036n
1037n
1038n
1039n
1040n
1041n

Simon Guthmann

born 22.02.1839
died 01.02.1914
died 07.02.1875

Emilie Guthmann, geb.
Heidweyer
Babette Guthmann

born 12.09.1867
died 25.08.1908

Sannchen Levita, geb.
Mandel

died 13.11.1882

Johanna Dalsheim

1042n

[…] [Jak]ob

1043n
1044n
1045n
1046n
1047n

Leopold Dalsheim

1048n
1049n
1050n
1051n
1052n

נפטר ביום ג' ונקבר בשם טוב
[?...ביום ה' ו' שבט תר]מ

1053n
1054n
1055n
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מתה ]…[ שבט תרה“ו

died 9. Schevat [5640?]

[ לעווענשטיין...]אשת יש

Johanna [Löwen]stein

1056n
1057n

הלך לעולמו ביום ב' ד'אב
תרמ“ז

1058n

born 13.03.1837, died
24.06.1887
born 22.06.1839, died
27.07.[…]
born 06.05.1855, died
15.11.1905
born 02.03.1855, died
22.12.1924

]בנימן?[ בר נפתליפולד

Wilhelm [F?]uld
Betty [F?]uld, geb. Mayer

Anna Feitel, geb. Gümbel
August Feitel

1059n
[“תקמ...]

1060n

[...] איש ]…[ וישר

1061n
1062n

[…] [ביום ]ח'?[ טבת תר...]
ונקבר ביום י' בו

[נהיים...] הי....הזקן

1063n
1064n
1065n

מת ביום ב' י“ג טבת תרנ“ט

1066n

מתה ביום א' ט“ו אב תר

born 19.04.1829
died 25.02.1898
born 20.01.1842
died 09.08.1903

]איש[ יקר וישר כ' מר משה
ריינהיימער
'יאשה יקרה מ' פאנני אשת כ
מ' ריינהיימער

Moritz Reinheimer
Fanni Reinheimer

1067n
1068n
1068/2n
1069n
1070n

30.11.1889

1071n

[born …] 1815
[died …] 1889
born 11.05.1839
died 08.04.1890

1072n

Babette Rothschild
יעקוב בר אברהם

Jacob Haas

1073n
1074n
1075n

ביום ב' י"ב חשון תרס"ל

1076n

מתה יום ד' י“ד תמוז תרס"ל

1077n

מת ביום ה' י“ט סיון תרס“ד

1078n
1079n

born 7.03.1857; died 16.10.
1899
born 18.04.1923; died
11.07.1900
born 26.11.1819; died
2.06.1904
1849-1901/1840-1906

אשה יקרה תמימה וישרה
]…[ בת יוסף
?כ' מר דניאל בר יהודה
במבורגגר

born [20.?]04.1854
died 09.08.1899

1081n
1082n

נפטר ביום א' י“טכסלו תרל“ח

died 13.01.1886

Fanny Bamburger, geb.
Bamberger
Daniel Bamburger
?ärilie Blum born Klopfer /
Moritz Blum
Bernhard Mayer
Alber Mayer
Amelie Mayer geb.
Kaufmann
Betty Leyfer geb. Mayer
Lucie Spiegel geb. Mayer
Walter Spiegel

died 25.10.1900
died 08.10.1915
died 18.07.1942
died 08.05.1945
died 18.11.1942
died 18.11.1942
died 18.11.1942
מת ברמי ימיו ביום ד' ג' אלול
תרנט“ל
19?? / 192?

1080n

Martin Loeb

Bernhard Stern
Julius Stern / Emma Stern
עקיבא בר דוד

1083n

...מת ביום ד' י

[…]03.[...]

… יצחק בר

[Isidor Hirsch]

1084n

מת ביום ד' ה' אדר ]ב?[ שנת
תרמו“ל

born 28.10.1818
died 10.02.1886

הנבחור כ' יהודה אריה בר
כ“ה נפתלי הירשול

Leopold Hirsch

1085n
1086n

Salomon Kahn

1087n
1088n
1089n
1090n

מתה בש“ט יום א' י“א אייר
שנת תרסט“ל

1091n

נפתרה בש“ט ביום ה' ד' כסלו
 הלך לעולמו ביום/ תרמט“ל
ד' כ“ז טבת תרל“ח לפ“ק

born 21.03.1829
died 10.10.1906
born 14.03.1858
died 02.12.1900
born 1. Februar 1839; died
2.05.1909

באבעטט לעב
פאנני בת יעקב
אשה יקרה ונכברה

Elisabetha Loeb, geb.
Hesselberger
Fanny Loeb
Regina Hirsch, geb.
Oppenheimer

died 08.11.1888
died 02.01.1878

Regine Sie[s]el, geb.
Ullmann
Salomon Sie[s]el

born 22.12.1883
died 18.08.1887

Frieda Weil

1097n

died 04.03.1903

Johanna Sternberg

1098n

born 22.09.185[.]
died […]1903
born 03.09.185[.]
died 10.10.1911

Mina Sternberg

1092n
1093n
1094n
1095n
1096n

1099n

Alexander Sternberg
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[S.?] Mayer II.

כ' שמעון מאיר

Emma Joseph, geb.
Koschland
Abraham Joseph
Johanna Münzesheimer

Rebecka Mayer, geb. zu
Mettenheim
]… ?[Sylvia

born 30.03.1835
died 15.02.1899
born 02.04.1838; died
05.01.1899
born 25.10.1834; died
12.09.1905
born am 17.06.1856; died
am 8. Februar 1910

רבקה אשת כ' אברהם מייער died 16.04.1878

Henriette Hirsch

died 21.05.1882

Isak Alexander

died 31.10. […]82

מת ביום ד' ה' אדר תרנ"ט

1100n
1101n

1102n

נפטרה ביום ד' ערב פסח
ונקברה ביום ו“כ ][...פסח
נפטרה בש“ט כ“א אייר תרמ“נ
נפטר ביום ]א“ו[ סיון שנת
]תרמב[ לפ“ק

1103n
1104n
1105n
1106n
1107n

Samson Sonnenberger
Henriette Sonnenberger,
geb. Kassel
Joseph Joseph

שמשן בר משה
זאננענבערגער
אשת שמשן זאננענברגער
יוסף בר מאיר

Karoline Joseph

born 14.04.1809
died 29.04.1885
born 14.04.1818
died 03.11.1891
died 18.01.1887
died 22.08.1888

Salomon [Her]zog

שלמה בר שמעון הערצאג

Sara Herzog, geb. Joseph

אשת כ' שלמה הערצאג

born 07.03.1827
died 29.03.1893
born 10.06.1838
died 05.06.1910

Hermann [Carle]bach

איש זקן ]…[ נפתלי צבי
][...רלעבאך

born 21.05.1828
died 02.11.1913

]?Susanne [Kesselberg

אשה חשובה וזקנה ]?[

נפטר ביום י אייר תרמה“ל
ונקבר ביום י“כ
הלכה לעולמה ביום ג' ב' חשון
ונקבה בעש"ק ו' חשון תרנכ"ל
נפטר בשום טוב ביום ג' ]…[
תרמו"ל
נפטרה ביום ד' ט“ו אלול
תרמ]ח[ לפ“ק
י"כ ניסן תר]ז“ל[ ]…[

1112n

מתה ביום א' כ“ו אייר תרע“ל

1113n

Karoline [Carle]bach

1108n
1109n
1110n
1111n

1114n
מת ביום ]…[ ב' חשון ]…[

1115n
1116n

נפטר ]… [.שבט

1117n

נפטרה ביום ]ו“א[ ]דרח[ אדר
… ]תרלב[

1118n
1119n

נפטר ]…[ סיון

]?Jacob [Neubünder

1120n
1121n

נפטר ביום ו' י“ט חשון ]…[

1122n

Sarah Mayer, geb. Michel

שרה ]…[

died 29.01.1898

מתה ביום ]…[ שבט ]תרצ“ה[

1123n

בר מאיר ]…[
Emanuel Wolf

עמנואל וואלף

Babette Wolf, geb. Stiefel

באבעטטע אשת עמנואל
וואלף

born 07.10.1829
died 28.06.1885
born 08.08.1838
died 05.03.1913

הלך לעולמו ביום א'ט“ו תמוז
תרמ“ר
מתה ביום ד' כ,ו ]אדר …[
תרע“ג

1124n

born 26.02. 1838
died 02.04.1916
born April 1797
died 09.03.1890
died 25.09.1880

מתה ביום א' כ“ה אדר שני
]תרע“ו[
]…[ 'ביום ב ]…[

1125n
1126n
1127n

 Johanna Kiefer, geb. Straussאשת יעקב קיעפער
Marcus Strauss
Lea Strauss

איש זקן ]בן כהן אברהם?[
שטרוס
אשת כהן מאיר שטרויס

1128n
1129n
1130n

ביום ג' כ“ב? ]ניסן …[?.
Babette Benedikt

1131n
1132n
1133n

איציק מאיער ]…[

מתה ]…[ ב' שבט תרכ“ט

1134n

Jacob Behrens

הזקן ]…[ יעקב ]ב[ערענס

]הלך לעולמו[ ביום ]א' ב'[

1135n

Karoline Weiss

לאה בת כ' אליעזר אשת כ'
מאיר ווייס
]?בר אהרן בר מעיר[

]נפטרה[ ביום ה“ו טבת
]נקברה[ ביום א' ]…[ בשנת
מת ביום ]…[ ]אדר?[

1136n

?Olga Holbreich

born 05.11.1870
died 28.05.1904
איש יקר ]…[ כ' יעקב קיעפער born 12.02.1834
died 09.03.1910

מת ביום ד' כ“ח אדר ]…[
התר“ע

Barbara Mayer, geb. Kuhn

האישה הישרה והזקנה,
אשת ]…[ כהן

הלכה לעולמה ביום ש“ק ג'
ניסן ]…[ ונקבה ביום ]א[?....

1144n

Elise Mayer, geb. Mayer

אסתר אשת אברהם מאיר

נפטרה ביום ג' ]ח“י? [...שנת
תול“ט
מת ביום ה' י' תמוז תרס“ה

1145n

Adolph Löb II.

died 09.12.1880
born 24.11.1832
died 23.02.1900

מתה ביום ב' ]…[ אדר ש'
תר]ע?[...

Jacob Kiefer

1137n
1138n
1139n
1140n
1141n
1142n
1143n

כ' אברהם מאיר
מרים בת מאיר

died 11.02.1879

הלכה לעולמה ביום עש“ק כ'
תמוז תרנ“ה

1146n
1147n
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1148n

[נפטר ביום ב' ג' חשון ]תרמ“ן

died 12.10.1885

1149n

יעקוב ראוזנטהאל

Jakob Rosenthal

died 07.07.1886

Karoline Katz

1151n

died 18.08.1893

1152n

born 29.06.1863, died
3.01.1903

Regina Löwenstein (geb.
Gusdorf)
Antonie Kapp, geb. Hertz

1150n

1153n
1154n
1155n

[?הלכה לעולמה ביום ה' ]ו“ז
[אדר ש' ]תרנ“ן

1156n

1157n

מתה ביום ]…[ אלול תרט“ח

1158n

died 08.05.1878

Reichlese (geb. Freund)

born 10.04.1829, died
10.03.1897
born 19.11.1861, died
22.11.1902
born 18.10.1857, died
20.09.1910
born 25.03.1835
died 27.08.1908
30.3.1912

Adelheid Kaufmann
בערטא קוהן

שמעון נורדהיימר
פאני נורדהיימר

Bertha Kuhn
Julius Kuhn

Johanette (B/H)ertz, geb.
Wolf
Simon Nordheimer

1159n

born … August 1831?
died 2.04.1900

1160n

died 12.05.1888

Sophie Mayer

1161n

died [.].5.1883

Pauline Mayer

1162n

born 27.04.1850
died 23.04.1884
died 10.8.1885

George Mayer

1163n
1164n
1165n

Babette …stein, geb. Weiß

born 20.11.1820
died 05.09.1888
[…] ביום ב' י“כ כסלו תרמ“ט

Fanny Nordheimer (geb.
Sußheimer)

Mary Kuhn
שמואל אךטמן

1166n

Samuel Altmann
Karl Berher

1167n

12.[.].1901

Frau ? Berher

1168n

born 18.10.1826
died 13.05.1902
28.?.5654

Marx (?) Kuhn

1169n

נפטר ביום א' כ' סיון תרנ“ק

1170n

נפטרה ביום ד' ןנקברה ביום
עש“ק י“ב אדר תרמ“ה

יצחק של]מה?[ בר שמעון

born 14.04.5625
died 25. Februar 5645

Salomon Nordheimer
Karoline Nordheimer

1171n
1172n

died 1885?
died 1886?

(Therese Haas?)
(Ferdinand Haas?)

1173n
1174n
1175n

נפטרה בש“ט בעש“ק ו' באב
ונקברה ביום ב' ח' באב
מת ביום עש“ק ט“ו שבט

...האשה היקרה
died 18.01.1889

Salomon (L)ehr

1176n

died 22.06.1889

Andreas Vos

1177n

15.7.1889

David Hausman

1178n

born 02.05.1822
died 29.04.1894
died (20.05.1911?)

Babette Hausman, geb.
Wolf
Louis (Stec?)kger

1179n
1180n
1181n
1182n
1183n

הלך לעולמו ביום ש“ק י"ד
[...]כסלו תר

died 07.12.1889

כ' דניאל מארגענטוי

Daniel Morgenthau

1184n
1185n

died 12.08.1890

Nellchen? … Vehr?

1186n
1187n
1188n
1189n

נפטרה ביום ה' ט“ו חשון
ונקברה ביום א' י“ט בו
[נ“ר...]ת

האשה היקרה ]כריילה
אלמנת[ כ' אנשיל מאיר

1190n
1191n

born 22.04.1844, died
07.12.1893
born 25.05.1825, died
26.12.1915
died 05.03.1901?

1192n
1193n
1194n

Regina Kapp, geb. Leopold
Elias Kapp

Jonas Strauss

מת ביום ו' י“ו אלול ונקבר
ביום א' י“ט בו שנת תרס“ט

born 12.09.1837
died 11.04.1919
born 1888 הבחור נפתלי ב' אברהם ברוין
died 1909

הלך לעולמו ביום ד' י“ג אב
תרנ“ו

born 20.05.1840
died 11.08.1897

Jakobine Strauss
Heinrich Braun

1195n
1196n
1197n

died 25.11.1894

Isak Sander
כ' יוסף ליכטענשטיין

Joseph Lichtenstein

1198n
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1199n

… הלך לעולמו ביום ד' י“א
[?]תרע“א

born 19.06.1839?
died 11.01.1911

[…] בר יהודה

Karl(?) Gutmann

הבחור משה בוטצבאך

Max Butzbach

יעקב בר יוסף

Jakob Schweriner

מ' הענריעטטע אשת יעקב
שווערינער
מאקז בערנהאלד

Henriette Schweriner

אשת כ' מיכאל בורג

Johanette Burg

1200n
1201n
1202n
1203n
1204n

נפטר ביום ג' כ“ט כסלו תרס“ב

1205n

מתה י“ב שבט תרס“ו

1206n

מת ביום א' כ“ז תמוז
[ד/תרע“]ר
מתה ביום ה' ב“ט בטבת
תרס“א

1207n
1208n

1209n

[מת ]י“ד[ בשבט ]תקנ“ו

1210n

born 04.01.1827
died 10.12.1901
born 31.02.1830
died 07.02.1906
born 16.09.1862
died 10.07.1904
born 05.04.1847
died 18.08.1909
born 13.11.1846, died
19.01.1901
born 19.10.1889, died
29.01.1895
died 05.02.1906
born 05.05.1834
died … 1913
born 24…. 1842, died
28.Mai 1909
born 11.01.1858
died 26.09.1912
born 26.03.1855
died 14.05.1909

1211n
1212n
1213n

Max Bernhold

Wilhelmiene Lang, geb.
Michels
Adam Lang
האיש ]משה?[ לאנג

Moses Mayer Brandes

...יצחק

Isaack Bimbel
Fanny Bimbel
Johanna Mendel, geb.
Hirsch
Abraham Mendel

1214n
1215n
1216n

Mina Strauhs, geb. Rau

1217n
1218n
1219n
1220n

born 23.02.1873
died 3.03.1902

Samuel Schammes

1221n
1222n

[…] …[ 'ביום א' ו.]

1223n

[…] ]…[ בשם ]טוב?[ תרל“ט

[…] ]…[ שרה

1224n
1225n
1226n

Is(aak) (…)mann

1227n
1228n
1229n
1230n
1231n
1232n
1233n
1234n

1235n

 נקבר,נפטר ביום ו' ט“ז כסלו
ביום א' י“ח כסלו תרס“ח
נפטר]ה[ ביום ו' כ“ט טבת
ונקבר{]ה[ ביום א' ב' שבט
תרס“ט

born 24.09.1830
died 22.11.1907
born 18.03.1844
died 22.01.1909

צת ביום ]ג'?[ ]י“ח?[ מרחשון
[...]תר

born 21.01.1834
died 14.11.1916

[…] שלמה אריה בר

Salomon Schloss

בעטטינה אשת שלמה אריה

Bettchen Schloss (geb.
Schott)

איש אליעזר מאיר

Lazarus Meyer

1236n
1237n
1238n
1239n
1240n
1241n
1242n

died 26.01.1911

Amalie Dalsheim

died 09.10.1901

Friedrike Bentheim

1243n
1244n/1
1244n/2
1245n
1246n
1247n
1248n
1249n
1250n

died 01.12.1900

Butta Emsheimer

1251n

died 16.03.1899

Moses Emsheimer

1252n
1253n
1254n
1255n
1256n
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1257n

died 06.06.1898

Emanuel Nathan

1258n

died 09.12.1911

Auguste Nathan

died 17.11.1924
died 06.07.1906

Helene Hirsch
Leopold Hirsch

died 07.07.1895
died 24.08.1910

Phöbus Nathanson
Mathilde Nathanson (geb.
Schwarz)

died 13.12.1899
died 19.11.1924

Simon Guthmann
Recha Gutmann (geb.

1259n
1260n
1261n
1262n
1263n
1264n

1265n
1266n
1267n
1268n
1269n
1270n
1271n

died März 1902

? Wagner

1272n

died September 1893

Daniel Wagner

died December 1894

Hannah Wolff (geb.
Sinsheimer)

1277n

died 1909

1278n

died 14.02.1892

Babette Kiefer (geb.
Rheinstrom)
Moses Hirsch

1279n

died 07.01.1903

Amalia Hirsch

1282n

died 30.11.1890

Raimund Jsaak und
Jakobine Jsaak
Siegfried Sinsheimer

1283n

died 22.06.1890

Simon Sinsheimer

1273n
1274n
1275n
1276n

1280n
1281n

1284n
1285n
1286n
1287n
1288n

5. Sim. 5625

Frau ? Adler
Friedrich Adler

1289n
1290n
1232n/2
1233n/2
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Short Inventory of the "New Section"
of Old Jewish Cemetery Mainz

Foundation for the numbering of the
tombstones in Mainz was the site map „Jewish
Cemetery Mainz“ by Heinz Straeter (2000) from
the Landesamt für Denkmalpflege RheinlandPfalz (today: Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz).
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No.

Name Inscription
(Hebrew)

Name Inscription
(German)

Life Data Inscription
(Hebrew)

Transcription

Life Data Inscription
(German)

AM or CE

AM or CE

AM or CE

1
2
3
4
5
6
7
8

/ E[ ] Nathan, geb. Levi

[]0. Oct.18[] - []8. Oct. 18[]

9
10
11
12

 שלמה/

13
14
15

Abraham (?)

16

Lina Blum, geb. Knoblauch

17

Jac. Münster, geb.
Knobloch

15. Juli 1810 - 6. April 1870
 כה-  כט תמוז תקצה29. Tammuz 5595 (26. Juli 1. August 1838 - 24. Oct.
 תשרי תרכ"ה1835) - 25. Tishri 5625
1867

18
19

אליעזר ]…[ כ"ה נמן
 נאטהאןLeopold Nathan

Adar 5637 (Februar/März
[ אדר תרלז...] 1877)

20
21

Simon Lehma[nn]

22

Sophie Frieboerig, geb.
Feldheim

23

Johanna Lorch, geb. Grau

24

Otto Sichel

25

Henriette Sichel, geb.
Stromberg

[...] [ הי ני]סן15. Nisan (März/April)

 ]ע[שרים אייר שנת20. Iyyar 56[2]9 (1. Mai
 תר]נ["ט1869)

31. August 1830 - 23 Sept
1877
8. Dec. 1838/5598 - 3.
M[..] 1869/5629
30. Dec. 1812 - 8.Mrz. 1875

 ]ח- [ יו כסלו תקס]ה16.(?) Kislew 5565 - 8.
 אייר[ תרט"וIyyar 5615

22. Nov. 1804 - 26.April
1855

26
27

 יוס בן כמ][ צבי הירשJoseph Hirsch

13. (Kislev?) 5635 (22.
 יד ]כ[ תרל"הNov. 1874)

16. […] - 13. […]

28
29
30
31

(?) שמשון

32

Salomon Mandelbaum

33

Josep[h] […lieb]

34

 יטלכה בת מנהבHenriette […]

 ה סיון תקצ ] [ תשרי5. Sivan 5590 (27. Mai
[ ]" תרב1830) - [ ] Tishri 5629

27.5.1841 - 14.11.1862

מתה בראד חודש כסלו
 שנת תרכ"ג24. Nov. 1862

35
36
37
38

gest. 7 Elul 5612 - 22. Aug.
1852

Maier Löb Goldschmidt
אברהם שווארין של
מוואללהייזענ

am Vorabend des Hl.
 ב"עשק י"ב תשרי ונSchabbat 22. Tishri und [ ]
 ביום ] [ תרכ"דam Tag [ ] 5623 (1862)
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39
Margaretha Wolf, geb.
Baum; Julius Alfred Wolf

40
41

שלמו

42

[ ] אברהמ בן

43

2. Adar II 5630 (5. März
 ב אדר שני תרל; ] [ תר"ל1870); [ ] 5630

Sophie Mayer, geb.
Würzburger, aus
[ זאפהיע אש]הNeckarbienau

44

David Levi

45

Moses Mayer

gest. 5. Maerz [ ] in ihrem
73. Lebensjahre; 14. Dez.
1869

24. April 1835 - 6. Mai 1877
] [ תצב"ה

14. Shvat 5532 - 29. Elul
 ] [ כ"ט-  י"ד שבת תקל"ב5612 (19. Jan. 1772 - 13.
 אלול תרי"בSept. 1852)

16. Juni 1797 - 15. Mai 1861

22.August 185[ ]

46
47

אברהם קאהן

48
[] Lob Baum

49
50

[F]redericke Mayer

am Vorabend des Hl.
 ע"שק י"ז כסלו ]קברSchabbat 17. Kislew [ ]
 [ תר"ט... " ביו"א5609 (12. Dez. 1848)

16. Nov. 18[ ] (evtl.
Geburtsdatum)

51

52
 בערינגערBertha Beringer
53

אהרן בן הרב

54
55

Eulalia Friedbörig geb.
Liebmann

 יעקב בר שמעלJacob Heidenheimer

56

Paul Martin Heidenheimer

sie starb im Namen Gottes
am Schabbat 11.
 נפטרה בש"ש ביום ש"קMarḥeshwan im Jahr 5628
20. Nov. 1804 - Nov. 1867
( י"א מרחשון שנת תרכ"ח10. Nov. 1867)
gest. Tishri im Jahr 562[4]
[( ]ת[שרי בשנ תרכ"]דSept./Okt. 1863)
gest. 16. Tammuz 5637
 תמוז תרל"זy"( ט27. Juni 1877)

17. Tishri 5615/18 (9. Okt.
[ח/ י"ז? תשר"י? תרי"]ה1854/5. Okt. 1857)
 י״ז-  כ"ז טבת תרכ"ג18. Jan. 1863 - 18. April
 ניסן תר"ל1870

11. Juli 1792 - 27. Juni 1877
22.10.1836 18. Jan. 1863 - 18. April
1870

57
58

[ ] ?שמעון בן הרבל
 יעקב בוסעקSimon Buseck

59
60

11. Elul 5620 (29. August
 י"א אלול שנת תל"ך1860)

Arnold Mirabeau
גוטל אשת רב ברוך
 הלויFrau Julie Levi, geb. Wolff

15. Shvat 55[69] - 10. Elul
5620 (1. Feb. 1809 - 28.
Aug. 1860)
17. April 1808 - 9. Februar
1861

13. Tevet 5622 (15. Dez.
1861, nach
 י"ג טבת בשנת תרכ"בSonnenuntergang)

2. Sept. 1787 - 15. Dez.
1861

19. Tevet 5652 (17. Jan.
 נפטר י"ט טבת תרכ"ה1865)

gest. 17. Jan. 1865 (50
Jahre alt)

61
62
63

ה[נכבד

] קאיש

64
65

66

Isack Mayer

'מנהב מענדלי בן כמ
 דוד גרויEmanuel Grau

Jehanette Li[ ], geb. Grau
gest. zu Bietzenheim

67

68

69
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'שרלה זעליג ]א[שת כ
פנחס זעליג
] [ ]ד[וד בן כ' מנדלי גרויa[ ] Grau

gest. im Namen des Herrn,
am Beginn des Freitags, 8.
" נפטר בש"ט אור ליום וSivan im Jahr 5639 (30.
geb. 5. März 183[], gest.
 חי"ת סיון תרל"טMai 1879)
29. Mai 1879
gest. 2. Adar II 5627 (9.
 נפטרת ב' אדא שנ' תרכ"זMärz 1867)

gest. am Abend des
 נפטרת ב] [ עש"ק בSchabbat (i.e. Freitag) 2.
 אייר תרכ"בIyyar 5622 (12. April 1861)

gest. 21. Iyyar 5628 (13.
 נפטר ]כא[ אייר תרכחMai 1868)

9. März 1867 im 27.
Lebensjahre

geb. 13. Aug. 1809, gest.
13. Mai 1868

70
 גרינלה אשת פרץ הכהןGrenle, Ehefrau des P.
 מעסענהייםLehman
71

72

73

74

75

76

Simon Selig I. von
 פנחס זעליגHechtsheim
באבעטטע אשת כמר
 חיים פייסטBa[bette] [Fe]ist

')היולדת ה"ה( מר
יעטט]ה[ בת כ' לעמלי
[ סג"ל אשת כ' לי]זJette Feist, geb. Levi aus
 פייסט מקאסטעלKastel

עללע בת אברהם ז"ל
 אשת כ' יעקל פייסט ז"לElle Feist aus Castel

כ' חיים בן כ' אורי
 פייסטHeinrich Feist aus Kastel
[

'נפ' בשם טוב יום ד
דר"ח טבת ונקברת
'בכבוד גדול יום ה' ב
[ תנצכ"ה...] טבת

gest. im Namen des Herrn
Mittwoch, Monatsbeginn
im Tevet, beerdigt, unter
großer Ehre, Donnerstag
2. Thebat 5612 (2. Dez.
im Tevet 5565
1852)

gest. Shabbat 5. Kislew,
' מת ש"ק ה' כסלו ביום אbeerdigt Montag (den 6.?)
 ]בו[ בשנה תריחim Jahr 5618 (5. Dez. 1857)
gest. nach Schabbat, 9.
 נפטרה מש"ק ט' ניסןNisan 5640 (21. März
 תר"מ1880)

נפטר]ה[ בליל ראשון
]ד[פס]ה[ ג ימים אחר
[הולידה ב"ו ונקב ב]ים
ד' ב' דפסה שנה תרכ"ה
ל"ק

gest. in der ersten Nacht (
), 3 Tage nach dem
Gebären des Menschen
und
(abgetrieben/durchbohrt?)
am Mittwoch, 2. ( ) im
Jahr 5625 (1865)

gest. im Namen des Herrn,
 מתה בשם טוב כ"ח28. Marcheschwan 5625
gest. 28. Marcheswan
( מרחשון תרכ"ה26. Nov. 1867)
5628 (28. Nov. 1867)
'מת ב"ש טוב על יום ג
 ט"]ן[ מנ]ה[ל ינ]ק[' בכ"גgest. im Namen des Herrn
' למ]רק[תי ביו' ] [' יוzum Dienstag (…….) im
 שנת תרכ"הJahr 5625 (1864/65)

] 'כ

77

78

79

' מ] [דלה ע"ה אשת כAmalia S[i]chel, geb.
 רפאל ] [ זג"לBraunschweig

[ ] [ זיכעלHans?

] Sichel

[ ונקבר
[ אלול

[ נפתר ]ביוםgestorben am ] beerdigt
]  ביום ]י" [ בam 1[7]. Elul 5617 ([6.]
 תר"זיןSept. 1857)

am Tag 3, 2. der
Zwischenfeiertage von
 ביום ג' ב' דחה"מ שלPessach [15.?] Nisan 5579
( פסח ]ה"י[ ניסן תקע"טi.e. 11. April 1819]

80
[דוד בשניב]י
81

gest. im Namen des Herrn
[[ ונפטרה בש"ט ]י"ו16.] Marcheshwan 6525
gest. 11. Nov. 1867, im 65.
[( מרחשון תרכ"ה15.] Nov. 1864)
Lebensjahr

Anna Karo[line] Stei[ner] /
K[ ]st Alex Steiner

82
Ernst Eduard Herz

] , נולד' י"ז טבט תרכ"הgeb. 17. Tevet 5625 (15.
geb. 15. Jan. 1865, gest. 16.
 נולד ]כ"ב[ אדר/ [
Jan. 1865) / 22. Adar 5625 Okt. 18[ ] / geb. [2
], gest. 2[2/3]. Mai 18[ ]
[
] ,[( תר]כ"ה20. März 1865)
geb. 8. Kislew 5627 (16.
Nov. 1866), gest. 17.
,[ נולד ח' כסלו תרכ"]זKislew 5630 (21. Nov.
 נפטר ]י"ז[ כסלו תר"ל1869)

geb. 16. Nov. 1866, gest.
21. Nov. 1869

83
84
85
86

[ פעהר

] ' כמAdolph Fehr

 נפטר ביו' א' ו' טבתgest. am Sonntag, 6. Tevet gest. 24. Dez. 1865 in
 ]ת[רכ"ו5626 (24. Dez. 1865)
seinem 62. Lebensjahr

geb. 4. März 1873, gest.
20. Aug. 1879

Adolph Julius Fehr

[Hein]rich [H]aas

geb. [ ] Iyyar 564[ ]
,[ " אייר ] [ תר]כ.geb (April/Mai 1880er), gest. 4.
[  אדר ד' ]תר.gest Adar [ ]

87
88
89

נולדה י"ג תשרי תק"ם

90
91
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92
נפטר בשם טוב כ"ט ה]
["ה ונקבר עש]"ק[ ]ה'[
אייר ] [...לפ"ק

איש תם וישר כ' א]ב/ל[...
המכונה ה]ג/ת[נא
]ל[א]ב[ בן כ' הירץ

נפטר ונקבר בש] [....ה'
] [...כ"ב ] [...לפ"ק

איש תם וישר המכונה
הירש גראס בן כ'
]מ[יכ]אל[ ][..
מווי]ל[]נ/מ[יא

93

94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Esther
verschieden nach langen
 Leiden im 65 Lebensjahreנפטר' כ"א מרחשון
 am 31. October 1866תרכ"ז לפ"ק

נולד בש']נת[ תק"ן
לפ"ק ,נפטר פ"ח ]מאונץ[
ביום ג' י"ט מנחם
תרכ"ו לפ"ק

108

 Ottlie Cantor geb.ה"ה מרת אליה אשת
 Haymannאליעזר קאנטאר
איש תם וישר כ"ה
אליעזר דוב קאנטאר
בן כ"ה מאנלי ממשפחת
 Lazarus Cantor gestorbenפארנבאך מפיררא הגר
 an seinem 78. Geburtstageכמה וכמה שנים בק"ק
 den 20. August 1867קרייצנאך

109

110

111
האיש תם וישר כ"ה
יהודה בן כ"ה משה
פילד ז"ל

.geb.d. 5. Oct. 1851; gest.d
Nov.1877 .15

נפטר ח' כסלו תרל"ה
לפ"ק

נפטרה ביום עשר כ"א
 gest. 21 Jja[r] 5637אייר שנת תרל"ו לפ"ק

האיש היקר כמר יצחק
ע"ה בן כמר אברהם
 Isidor Haasהאאס ע"ה
האישה הטובה והיק]ר[ה
מר' גיטכא אלמנת כמר
 Nanette Haas geb. Metzgerאברהם האאס

112

113

114

115
נפטר בשם טוב אייר
ליום ]ב[ י"ג תשרי
ת]ר["ם לפ"ק
נפטרה בשב]ת[ ][...
]ת[רכ"ט ]לפ"ק[

איש תם וישר כ"ה דוד
ע"ה בן המנוח כ"ה
חיים ראטהשילד ]י[על

האישה ][..] [...ת אסתר בת
כ"ה ] [...ע"ה אשת כמר ][...
][...

116

117
118

האיש היקר ב]פ["י
אפסהנ]ר[]ם[ רפאל ב]ן[
ה]כ/ב[ומר כ]מ[' משה
ארי]ה[ אברהם ]ע"ה[

119

322

 gest. d. 2. Nisan im Jahrנפטרה בליל]ה[ ב' ניסן
]…[ תרל"ב לפ"ק

[…] gest. d. [21] […] im Jahr

]gest. d. [26] [April

נפטרה בליל ]ד'[ כ"א
מרחשון ונקברה יום ה'
כ"ב מר]חשון[ תר"ז לפ"ק
נפטר בש"]ט[ א' דר"ח
)ראש חודש( אייר בשנת
תרכ"ה לפ"ק

האישה מרת מטכא אשת
 [The]resia Koch geb. Kahnכ' ] [...רפאל קאך
האישה הזקינה מרת
געלי אשת כ' אברהם
קאהן כי"ן )כיאיר נרו(
 Karolina Kahnז"ל

] [...] [...] Josefinא[ונגער הלוי
ֿ
Unger

120

121

122
123
124

שמואל בל][...

.gb.d. 12 Ja[nuar]; gest. de
Januar .6

125
126

Rosa Lie[b]mann

127

gestorben 7. [Juni] 1887

נפטר ד' סיון בשנת
תרכ"ה לפ"ק

gest. 28. Sept 1866
seinem 68. Lebensjahre

נפטר ביום עש"ק ][...] [...
של סוכות י"ט תשרי
]בשנת[ תרכ"]ז[ לפ"ק

geb. am 11. Oct. 1856
gest. am 28. Jan. 1866

נפטרה בשם טוב י"ב
שבט תרכ"ו לפ"ק

ט' טבת
geb. im Jahre 18[0/9]4
gest. 14. Dec. 1867
16. Nov. 1846 - 27. Okt.
1862

נולד בשנת תרס"ד,
נפטר ]י"ז[ כסלו תרכ"ה
לפ"ק

 27. Nov. 1845 - 27. Okt.כ"ז מרחשון תר"ו  -כ"ג
 1861מרחשון תרכ"ב

האיש היקר כ"ה אליעזר
 Abraham Liebmannבן כ"ה יעקב ע"ה

האיש כ' אהרון
 Aron Wertheimווערטהיים ע"ה
האישה היקר]ה[ מר]ת[
שיינרעל בת כ"ה יהודה
מיללער אשת כ' נפתלי
 Jeanette May geb. Müllerמאי
האישה ה]יק[רק מר]ת[
][..ייליע ][...] [...
]] [Emiliaה[יימער

128

129

130

131

132

Samuel Kaiser

133

Joseph Tuchmann

134
 gestorben am 5. Shvatלעולמו ביום ה" שבט
] [und beerdigt] am 11., 5615ונקבר[ ע"שק י"א ב
) (24. Jan. 1855תרי"ו

משה פיקאַרך )בן ]כהרל[
יעקב פיקאַרך(

 gestorben am 8. Elul,נפטר ביו ז אלול
 beerdigt am 15. Elul 5612ונקבר ביו כ"ה אלול
) (22. Aug. 1852תרי"ב

Maier Löb Goldschmidt
 (geb. zu Ehrenbreitstein,מאיר ליב בן כמר יובל
) gest. in Mainzראובן גולדשמידט

135
136
137
138

אהרן בן כ" מאיר

139
140
141

 1[5]. Kislew 6524 (21. Nov.ביום ש"ק י"]ה[ כסלו
) 1863בשנת תרטי"ה
7. Kislew 5596 - Nacht des
28. Tishri 5623 (28.
 November 1835 - 21. Okt. 28. Nov. 1835 - 21. Okt.ז" כסלו תקצ"ו  -ליל ג"
) 1862כ"ח תשרי תרכ"ג
1862
16. Adar 5637 [1. März
]1877

 16. Adar 5637ט"ז אדר תרל"ז

)?( Lea Bondi, geb. Maran
) (Ehefrau von Jonas Bondiלאה ] [ באנדי

142

Jeanette Bondi, geb.
Friedmann (Ehefrau von
)Theodor Bondi

143

Lazarus Friedmann

144
145
146
147
148
149
150
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151
 an Schabbat am [4.] Kislewבשבת טוב ביום ]ד[
]  5[6בכסלו בשנת ת]ר [

geb. 7. Okt. 1846, gest. 25.
Nov. 1879

geb. 28. Dez. 1844, gest.
16. März 1879

gest. 15. Adar 56[18], 1.
] [März 18

geb. am 17. Tishri 5607,
 gest. am 12. Kislew 5640נולד יום י"ז תשרי
 (geb. 7. Okt. 1846, gest.תר"ז ,נפטר יום כ"ב
) 27. Nov. 1879כסלו תר"מ

אליעזר לע]רל[
מהיידעסהיים
כמר אַדאָלף בן ה"ה כ"ה
אשר ווייס
 Adolph Weissמהעכטסהיים

starb mit 71 Jahren am
 Montag, 1. Neumond desמת בן אחת ושבעים שנה
 des Elul 6524 (1. Sept.יום ב' דר"ח א' אלול
) 1864בשנת תרכ"ד

דאפיד לעהמטן

gest. am Shabbat Tov in
der 3. Nacht und am 16.
Nisan und beerdigt am 4.
Tag 17. des gleichen
 [Monats] 5611 ([gest. 16.נפטר בשב' טוב בליל ג'
 März, beerdigt 17. Märzוי"ו ניסן ונקבר ביום
)] 1850ד' ]זין[ בו תרי"א

כ' מרדכי בן כ' אי]ו[על
ז"ל מהעכטסהיים

153

154

155

156

Leopold Kahn aus Castel
gest. am Montag 15. Adar
an Schushan Purim,
beerdigt am Dienstag, 16.
 Adar 5618 (gest. 1. Märzמת ביום ב' ט"ו אדר
 1858 an Shushan Purim,שושן פורים ונקבר
) beerdigt 2. März 1858ביום ג' ט"ז ב תרי"ח

152

157
יעקל בן כמר אורי
 Jacob Feist aus Castelפייסט ע"ה מקאסטעל

1871

158
159
160
161

gest. 21. Nov. 18[71] in
seinem [77.] Lebensjahr

 gest. am Donnerstag, 1.יצאת נשמתה ביו' ה' א' ]
)" Tammuz 5616 (4. Juli 1856ת[ תרט"ז
 gest. am 8. Kislew 5632נפטר ביום ח' כסלו
) (21. Nov. 1871תרל"ב

ריסכה לעזער בת כ'
חיים שלאסס אשת כמר
מרדכי לעזער

כמ' מרדכי בן כ'
 Marcus Löserאליעזר לעזער

162
163
164

Abraham Levi
גוע ביום ויו עש"ק
י"א טבת ש"נ תרכ"ו

נפטר וי"ג אדר ת]רי"ד[
לפ"ק  /נפטרה כ"ה סיון
תרי"ד

165

Samuel Marx, geb. 5. Juli
 1807, gest. am 29. Dez.האיש היקר כ"מ נתנאל
 1865בן כ' מיכאל מארלס
האיש היקר אברהם בן
כ"ר דוד שווארץ/
האישה היקרה מ'
פראדעל בת כ' הערש
גראס אשת כ' אברהם
] Abraham Schw[arzשווארץ

166

167

168
169
170
171

geb. 20. Sept. 180[1]; gest.
8. Juli 1872

נפטר מש"ק ונקבר
למ][..יתו ביום ]ב'[
מרחשון ת]ק[ע"ט לפ"ק

נפטרה ביו' ]ב'[ תמוז
שנת תרל"ב לפ"ק

]זעליגמן[ כ"ר מ]
[ייסג] [
מרת גאל]ד [..בת כ' יוסף
 Klara [Sarburg] geb. Steinסארבורג

172
173
174
175

נפטר כ"ט אדר שני
תרכ"ן לפ"ק

האיש היקר כ"מ אייזק
בן כ"מ יעקב זימאן ע"ה

176
177
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178
נפטרה בשם טוב יום ][...
של פסח בכ' ניסן שנ'
תרכ"]ו/ז[ לפ"ק

נפטרה ביום כ"]ו[ א'
סיוון בשנת תלכ"ם
]…[  geb. d. […], gest. d.לפ"ק

האישה ] [...] [...כ' ][..
]זי[מאן ע"ה

האיש תם וישר כ' ][...
בנימין המכונה ][... [...
זצ"ל

 Friederi[ke] Mathilde Haasהאישה היקרה מ' פראדל
]…[ אשת כ' מא]י[ר האאס ע"ה

179

180

181
182

נפטר בשם טוב ביום
וי"ו י"ט שנים ][...
ונקבר ביום א' ב]רו"ח[
ב]שנת[ תר][..

האיש ישר כ' מאיר בן
]] [...לארך[
מברעצענהיים

נפטרה ביום ]ה'[ למחרת
י]"ג[ אייר ונקברה
כ]"ו[ בי]ום[ בשנת
תר]ל["א לפ"ק

האישה היקרה והישרה
והצנועה מרת
]ה/ר[ע]יו[ אשת כ' שלמה
לאר]ך[

;geb.d. 12. Juli 18[0/2]8
gest. d. 19. Decbr. 1870

נפטרה ביום ב' כ"ה
כסלו בשנת תרל"א לפ"ק

;]geb.d. 2. October 182[7
gest.d. 17. J[uni] 18[7]4

נפטר ביום ]ד'[ ]כ"ה[ ][...
בשנת ת]ר [...לפ"ק

האישה חשובה והצנועה
א"ח )אשת חיל( מרת
רעכלה ע"ה אשת כמר
 Rosalie Lorch geb. Wolfשמואל לארך

183

184

185

186
 Jacob Kochיעקב בן ] [...] [...יהודה

187
188

נפטרה יו]ם[ ב] /כ"ו[
טב]ת[ תרכ"ו לפ"ק

[gest.d.] [5. Nov.] 1874

נפטרה ביום כ"]ה[
מרחש]ון[ בשנת תר]ל"ה[
לפ"ק

189
ה]ב[][..ול מרת
 Henriette Kochהע]נ[ריטע בת כמר שנ][...

190
191

]…[Josephin

192
193
194
195
196
197
198
199

]gest. d. 16 Juni 1865 [im
Lebensjah[r] .77

נפטרה כ"ב סיון
תר]כ["ה לפ"ק

נפטר ב]יום[ א' ] [..טבת
תרכ"ה לפ"ק
נפטר בשם טוב ] [
תש]רי[ תרכ"ה

האשה מרת עלא בת ]ה"ה[
 E[ ]eou Drucker geb. Mayerר' ]מאיר[ אשת ה"ה ר' צבי
 Jacob b. Vogelהאיש היקר כ' אבר]הם[

200
201
202

Lö[b] [ ]rg
gestorben am Tag des
] Heiligen Schabbat am [5.נפטרה ביו" ש]"ק[ ]ה[
 Tammuz im Jahr 1878תמוז בשנת תרל"ה\ח

203
204
205

links: am Schabbat Abend,
10. Kislew 5625 (9. Dez.
 :links 1864); rechts: 16.ביום ע"שק י כסלו
 Marḥeshwan 5625 (15.תרכ]ה[;  :rechtsביום ]ג[
) Nov. 1864טז מרחשון תרכ]ה[

206
[ c ]polina Grau[ ]vogel
207

325

] [ אברהם בערינגער ] [
מ]ב[אדענהיים

 am Montag, 19. Tamuzביום ב" י"ט ת]מוז[
)] 5626 (2. Juli 1866תר[כו

208
209

geb. in Osterode im Harz
im Jahr 1789 - 20. März
1869 (auf seinem Weingut
)in Hochheim

210
 [ ] H. S. Aschrott aus Casselאשראטט
211

31. Jan. 5608 im Alter von
25 Jahren

]5. Okt. [ ] - 25. Dez. 18[70

Im Namen des Herrn mit
25 Jahren am 27. Shvat
5608 (1. Febr. 1848, d.h.
 31. Jan. 1848, nachבשם טוב בת ך"ה שנים
) Sonnenuntergangביום] [ ך"ז שבט תר"ח
2. Tevet 5631 (26. Dez.
1870, d.h. am 25. Dez.
) nach Sonnenuntergangב טבת תרל"א

gest. 1 Adar 5601

geb. [29] Sept. 1838, gest.
[ ] Juni 1873

נפטרהט' ס]י[ון תרל"ג

5. Jan. 1800, gest. 10. Juli
1868

geb. 24. Dez. 1813, gest.
24. Juli 1879

gest. am Donnerstag, 4.
Av, beerdigt an
Schabbatabend (i.e.
 Freitag) 5. Av 5639 (gest.נפטר ביום ה' ד' אב
 24. Jul. 1879, beerdigtונפבר ביום עש"ק ה' אב
) Freitag, 25. Jul. 1879בשנת תרל"ט

 gest. 15. Sivan 5632 (21.נפטר ביום ט"ו סיון
) Juni 1872שנת תרל"ב

נפטר ביום א' ] [ ונקבר
ביום ב ][...
נפטר ביו' ה' א' דסוכת
ונקבר ביו' ו' ב' דסוכת
תקצ"ו  //נפטר בליל על
עש"ק כ"ה ניסן ונקבר
בו ביום צרצ"ו
נלקח בעש"ק ]ב\כ[ תמוז
ונקבר בש"ט ביו" א' ] [
]רבו[ תקצ"ו

geb. 24. Juli 1800, gest.
24. Dez. 1880

gest. 20. Jan. 1741, in
einem Alter von 73 Jahren

[Leonh]ard Löwenstein

 Carl Levyבן כ מאיר הלוי
Benedict Lippmann

נפטר ביום ה' י"ט תמוז
תרכ"ה

geb. 13. Sept. 1818, gest.
21. Juni 1872

212

] [ ביו' ה' ד' אדר
ראשון תרכ"]ד[

נפטרה ]כה[ ע"ט שנה
ביום כ"ג טבת תרמ"א
מת בק"ק פראנקפורט
רמיין ביו' עש"ק כ"ז
טבת ונקבר ביו' א' ער"ת
שבט תרל"א

נפטרה ] [...ביום ]כב[
]אב[ ]תר[לא

213
214

מ' אסתר בת כ"ה אברהם
הכהן אשת כ'
 Esther Selig, geb.אליעזר]ז[עליג
 Sondheimerמהעכטהיים

 Joseph Weiss geb. zuכ' אשר ב"כ מרדכי
 Hechtheimווייס

כ' שמשון בן כ"ה פינחס
 Samson Seligזעליג

215

216
217

218
כ' יצחק בן אליעזר
 Seligmann Kahn aus Kastelהכהן ]מק"ק[ כאסטעל

מ' ] [בא בת כ\ נהן ]זל[
אשה כ\ מרדכי
מ]העכט[היים

מ' ברענדלי קאסט' ב"כ
יודא ז"ל אשת כ' חיים
ז"ל  //חיים קאסטע' ב"כ
ישראל ז"ל
זיסל קאסטעל בן כ'
חיים ז"ל

219

220

221
222

 Karoline Schloss geb.מרת גוטלה אשת כמר
 Fleschוצחק שלטסס

כ' אייזק בן כ' חיים
 Jsaac Schlossשלאס

223

224

] [...מ' פראוכה בת כ'
יונה ] [...אשה כ' חיים
ש]לא[ס מוויס]נ[יא

225

מרת ]היול[א בת ר'
חיים א' שלמה בר
יששכר הלוי אונגער ][
]פרעעצ]נ[ם[

226

227
228
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geb. 6. Dez. 1822, gest. 6.
Nov. 1875

נולד כ"ב כסל"ו
תקפ"]ג/ב[ לפ"ק ,נפטר ה'
מרחש]ון[ תרל"ו לפ"ק

229
Saly Rothschild
הילד חיים בן כ"מ
יששכ]ר[ היינעמאנן
 Hier ruht … Heinrichנפטר ליל א' דראש
 Heinemannהשנה תרל"ט לפ"ק

geb. d. 8. Jan. 1871, gest. d.
28. Sep.1878

האיש היקר כ' יהודה
וכינ]ה/ר[ ליב בן כ'
הירש ]ג[ראס ו]ר'/ג'[

נפטר בשב]ת[ ] [....ש"מ
]הירה[

geb.d. 31.Mai 1809; gest.d.
4. Juni 1874
;geb.d. 9. Febr. 1842
gest.d. März 1875

.geb. 19. Jan. 1814; gest. 7
Juni 1876
[gest.] d. 19. Jan. 5628
)(1868

[18]28

נפטרה ליל כף סיון
תרל"ד לפ"ק ונקברה
ביום כ"ב בו
נפטר ביום בית אדר
שני שנ]ת[ תרל"ה לפ"ק

נפטרה ח' סיון תר"ל
לפ"ק
]נפטר'[ כ"ד טבת ת]רכ"ח[
לפ"ק

נפטר יו"ד שבט תרכ"ח

יצאה נשמתו ] [..אדר
ונקבר ]בו[ ביום
ת]ק[ע"]ח[ לפ"ק

כמר ]יהודה[ ]ליב?[
]ש[עללער

מרת האנכה אשת החבר
 Johanna Bloch geb. Cahnר' ישראל זאב בלאך ז"ל
ה]ב"ר[ כ' זאב וואלף בן
החבר ר' ישראל זאב
 Wilhelm Theodor Blochבלאך ז"ל

מ' הענדאלה בת כ' יצחק
 Henriette Bamberger geb.לאדענבורג ע"ה אשת כ'
 Ladenburgאברהם באמבערגער
א"ח מרת עדיל בת כ"ה
מאיר כ"ץ אשת כ' מאיר
 Ladenburg geb. Kahnלאדענבורג
כמר מאיר בן כ'
 Mo[…] [La]denburgזעליגמן לאדענבורג
האיש הזקן כ' צבי
המכונה הירש בן כ'
]מנחם[ ז"ל

230

231
232
233

234

235

236

237

238
239

מרת הינדלה בת כ' משה
אריה ע"ה אשת כמ"ר

240

אשת כ'

241

]Enki[..
נפטר ביום ג' אב בשנת
תרל"ד לפ"ק
]geb. 6 Dez. 1792; [gest.
1869

242

האיש היקר והישר כ"מ
 [….]CHWABבע] [...] [...שמש שוואב

נפטר כ"ח סיון תרכ"ט

האיש היקר כ"מ אהרן
 Aron David Ganzבן ב"ת דוד ] [...זצ"ל

נפטרה ביום י"ט תשרי
ג' דחה"מ סוכות בשנת
תרכ"ו לפ"ק

האישה היקרה א"]ח/ה[
מר' חוה בת כ' משה
זיכעל ע"ה אשת כ' אהרן
 Eva Ganz […] Sichelדוד גאנץ

243

244

245

246
247
.geb. d. 3. Nov. 1787; gest
März 1869 .13

נולד ד"ה כסלו
תקמ"]ו/ז[ -נפטר ב'
ניסן תרפ"ט

Isid[o]r Schwab

נפטר בשם טוב ביום
עש"ק א' דר"ח אדר
ונקב]ר[ ביום א' ב]כ"ו[
תר]כ["ד

האיש הזקן והישר כ'
לוי בן כ' מנחם וויס
 Leonhard Weisע"ה

248
249
250
251

;geb. den 24. Apr. 1784
gest. d. 6. April 1864

נפטרה ביום ][...
]נקברה?[ ביום א' כ"א
אד]ר[ ת] [..לפ"ק

327

בת ][...

252

253

254
נפטר בש"ט ביום ][..
אדר שני ונ]קבר[ ][...
כ"ו בשנת ][...

נפטרה ביום ] [..טבת
ונקברה כ"ו ביום בשנת
]…[ ] [V]OX IHIH[Xתרכ"] [ לפ"ק

האיש תם וישר ] [...בער
לאר][..
האישה הזקנה מ' עדל
אשת כ' יעקב לאר]ך[
 Carol[in]a Lorchזצ"ל

255

256
257

] [...בש"ט כ"]ה/ח[ תשר]י[
תרי"ג לפ"ק

נפטרה ]ביום[ ]ה'[ ][...
ונקברה ביום
נפטר בשם טוב ביום ב'
י"ח סיון תרל"ה לפ"ק

258
אש]ה[ יש]ר[ה תר]ת[
]הינלה[ בת כמר ][ ..רכא
קא]ך[ אשת כ' שלמה
]ל[אדך

האיש היקר כמר שלמה
לאר]ך/ל[ בן כמ"ר
יהודה ע"ה

259

260
261

האישה היקרה החשובה
מ]רת[ ] [...אשת כ' יא][...] [...
האיש תם וישר ה]ח[בר
ר' יחזקאל המכונה
קאפמ]ן[ בן ה]ח[בר ר'
רפאל ז"ל מק"')קהילת
קודש( פיור]ר[א ][...
מ]ג[יד מי"ש

262

263

264
;geb.d. [6/8] Mai 18[4]2
]gest. d. 12 Dez. 18[79

נפטרה ביום ] [..כ' כסלו
בשנת תרל"]ג[ לפ"ק

האישה היקרה ]ק[לארא
] Klara Marx geb. Do[r]c[hאשת כ' מרדכי מארקס

נפטר]ה[ בשם טוב יום ב'
] [ טבת ונקברה יום כ"ט
ב] [ בשנת תרל"ו לפ"ק

האישה הטובה א"]חיל[
מרת פרא]ר[כה א]שת[ כ'
מאיר לאר]ך[ ] [ ב]ת[
][..נהיים

]נפטרה[ ]וי"ו[ אב
ונקברה בכבוד גדול
ביום ] [..אב בשנת תר"][..
לפ"ק

האישה היקרה והישרה
מ' מי][..ל]ה[ אשת כ'
 Ma[ ]del Koch geb. Wolfיוספא קאך

; geb. am 28 Kislef 5582נפטרה בש"ט ה' תשרי
 gest. 6 Tischri 56[2]6בשנת תר]ס["ה לפ"ק

האישה החשובה תפארת
בעלה מרת ]ה[אנכר ][...
]השמשון[ ] [..אשת ר'
 Frau Hannchen Kochאברהם ]ראדיצ'י[

265

266

267

268

269
270
נפטרה ביו]ם[ א' ב][...
]ת[ר]ס"י[ לפ"ק

נפטר ביום ב' י"ד טבת
שנת תרכ"ו לפ"ק

]ה[אישה ]ה[טוב]ה[ ][...] [...
 […] [..]gurרנה אשת כ' ][...
האיש הישר והיקר
]יו[תר מישמונים שנה
] [Jos]eph [Michelכ' ]ש[ל מיכעל י][שר

271

272

273

יצאה נשמתה ב]יום[ ה'
כ"ה מנחם ]אב[ ][...] [...
לפ"ק
נפטר בשם טוב ביום א'
י"א ניסן תר] [..לפ"ק

אישה הישרה מ']רת[ רחל
האננע בת כ' נט]ע[
]ישרא[כ]י[ס מראשטטל
אשת כ' נטע ][...

האיש תם וישר נטע
ענגעל בן כ' חיים
ענגעל ]ז["ל

274

275

328

276
מרת ש] [ינק]ה[בת כ"מ
]ח[יים ][...

277
278
279
280

ילדה רכה נחמד]ה[
ונעימ]ה[ באבעטטע בת
 Anna Babette Meyerכ' יאנאס מייער

;geb. d. 16 [A]pril 1875
gest. d. 18 [Dezember] 1877

נפטרה אור ליום י"ב
כסלו שנת תרל"ה לפ"ק

][gest. d.] 18[65

נפטרה ב"ש טוב ] [..שנת
תרכ"ו לפ"ק

האישה החשובה מר]ת[
בילה בת כ' ]] [...קינך[
הכה]ן[ אשת דוד ][..פר
 Brbara [Ma]yerסגל

geb.d. 21 April 1831; gest.
]d. 20 Juli 187[5

נולד ביום י"ט ניסן
תרי"א ,נפטר ביום כ"ה
תמוז תרל"ו

Dr. Aug. Frank

;geb. d. 17. Nov. 1815
gest.d. 10. Mai 1869
gest. 26. April 1874

נולד ] [..מרחשון תקע"ו,
נפטר א' דר"ח אייר
תרכ"ט
נפטר בש"ט יו]ם[ ט'
ניסן תרל"ד לפ"ק

gest. d. 18. November 1863

נפטרה בש"ט יום ד
כסלו תרכ"ו לפ"ק

.geb. d. 1 Juni 1830; gest. d
Nov. 1864 .2

נפטרה ל' מרחשון בשנת
תרכ"ה לפ"ק

geb. d. 16 Nov. 1817; gest.
]d. 7. Dec. 18[67

נפטר בש"ט ט' טבת בשנת
תרכ"ז לפ"ק

281

282

283

284

Dr. L. Frank
 Moritz Kochכ' משה קאך

מ' ואלמינע אשת כ'
 Mmila Koch geb. Beerstadtהוינא קאך הכהן ז"ל
מרת עדיל בת כ"מ כאלק
 Adelheide Handin geb.וואכענהיים ע"ה אשת
 Wachenheimכ' אהרן ]האמבורג[ סגל
כ' אהרן ע"ה בן כ"מ
 Alexander Hamburgיערל בער האמבורג סגל

285
286

287

288

;geb. d. 17. Febr. 1815
gest.d. 29. Nov. 1873

Moritz Hamburg

289

.geb. d. 2. Aug. 1830; gest
d. 6. März 1874

Bernhard Hamburg

290

.geb. um Jahr 1792; gest
am 14 Oct. 1875

נפטרה ביום א
דס]ו[כות ט"ו תשרי
תרל"ו

 [...] Johanna Hamburg, geb.אשת כ' יעקב בער
 Kochהאמבורג
Alex

291
292
294
295

1799 - [12.] Juni 1876

 an Schabbat, dem 20.בשב" טוב ביו" ך סיון
 Sivan 5636 (12. Juniתרל"ו

28. Jan. 1853 - 5. Jan. 1862

 ]Freitag, 19. Shvat 56[13Sonntag, 4. Shvat 5622
 (28. Jan. 1853 - 5. Jan.ו" י"ט שבט ת]רי"ג[  -א"
) 1862ד" שבט תרכ"ב

[geb. im] Jahr 17[99], gest.
][12] Juni 187[6

]נ[פטר ] [ ביו]ם[ ]ו[
סיו]ן[ תרל"]ז[

Philipp Wolf

296

Philipp Wolf [ ] von
Nackenheim

296
297

3. Sept. 1849 - 23. Jan.
1864

16. Elul 5609 - 16. Shvat
56[ ] (3. Sept. 1849 - 24.
 Jan. 1864, d.h. 23. Jan.ט"ז אלול תר"ט  -ט"ז
) nach Sonnenuntergangשבט תר]כ"ד[

298
Herbert Strauss

299
Louis Strauss
Alexander Strauß

300
יוזפא גאנץ

נפטרה ביום א' כ"ט
תמוז שנת תרל"ה

א"ח מ"ר סערכה אשת כ'
]…[  Sara Selig […] 1816שמשון זעליג ע"ה
 1875מהעכטסהיים

301
302
303

329

נפטר בשם טוב ליל כ"ב
ונקבר יום כ"ג מרחשון
תר"]י[ לפ"ק

304
305

מתה בש"ט יום ש"ק ט"ו
]מנהב/כ[ אב תר"ל
geb. 29. März 1807, gest.
30 Dez. 1877

מ' רבקה בת כ"ה זיכעל
ז"ל אשת כ' אהרן שאטט
כמר אה]רן[ בן ]
משה שאטט ז"ל

נפטר בשם טוב מש"ל כ"]
[ טבת בשנת תרל"ה/ח

306

[ במר

307

נ' בשם טוב יום ]ה[ ]י"ו[
]כ[סלו תקנ"ד

כ' יהודה ליב כ"ה יצחק
ז"ל מוויים"נ

308

ביום ד' ] [ כסלו תרל"]א[

כ' בנימין ]כהה[ נפתלי
הירצל דרייפוס ע"ה
מקאסטל

309

310
311
312
]…[[Lu]dwig Debro

313
314
315
האישה המיושרת
והמכושרת מרת ש]ו[לו
ב]פ[יוספא סגל אשת כ'
וואלף לעברענט

יצאה נשמתה במש"]ק[
י"]ד/ו[ מרחשון ונקבר'
בשם טוב ביום א' י"ד
מרחשון תרצ"א לפ"ק
3. Juli 1866

נפטר ]ד'[ תמוז

][Ph]illip Sch[.]pp[..

316

317
318
319

נפטרה בשם טוב

320
321
כמר ]יצחק[

322
323

מ' יטלכ] [ אשת כ'
geb. G225d. 13. August
1803
gest. d. 2. April 1879
][geb.] […] 1838; [gest.
1875

מת כשהיה בן ע"ו שנים
אור ליום ה' יו"ד ניסן
 gest. im Alter v. 76 Jahrenתרל"ט לפ"ק

ה"ה כמר ]אורי[ הנקרא
פריטץ זיכעל ע"ה בן
 Friedrich Sichelכמר משה הלוי ע"ה

324

325

326

[…] Tochter [..] Simon

327

נפטרה בש"ט ביום ש"ק
]ה/ח["י מרחשון תר"י
לפ"ק
יצאה נשמתה ביום ה'
ט"ו אדר ש] [..ונקבר'
בעש"ק יום ו' ל][..

[geb.] 29. Aug. 1807; gest.
[..] M[..] 1877

נפטר ביום ה' ניסן
תרל"י לפ"ק

נפטר' ונקבר' ביום ב'
ב]ס[ר"ח אייר שנת ת"]ר[
לפ"ק

האישה החשובה
והצנועה א"ה כ"ר ביסל
בת כ' משה ליב קאך ז'
מברעצנהיים אשת כ"ה
נטע זימאן מפ]ר/ה[
האישה הצ][...ה אשת ]כ'[
]פאניה[ ק' ]בת[
]קיך[]סלמה[

האיש היקר כמר יהושע
 Joseph Kahnבן כמר אברהם הכהן ע"ה
האישה הישרה מ'
פראטלכה אשת כ' משה
ליב קאך ז"ל

328

329

330

331

330

האישה הטובה לאה בת
כ' ]מ[מפל מהאריכהיים
אשת כ' ירופא קאף

נפטרה בליל ]ה'[
ונקברה ביום עשר חית
כסלו ][...

נפטר ונקבר ביום ויו
]ת[שר]י[ ] [...לפ"ק

ֿ ] [...מברעצנהיים

332

333
334

geb.d. 5 Mai 18[3]2
gest.d. 8. [Sept.] 1877
geb. d. 20 Jan. […], gest.d.
]…[

נפטר ביום א' דראש
השנה תרל"ה לפ"ק

האיש היקר כמר חנוך
ע"ה בן כמר יוסף קאך
 Heinrich Kochזל"ש

335
336

Anna Koch

337

.geb. 15. Dez. 1833; gest.d
]Mai 1868 [.4

נפטרה בש][...

הא]שה[ ]..ט[ובה אש ]ב[ת
מרת נאננע אשת כמר
דאפי]ר[ מארקס מברעט]-
[ Anna Marx geb. Schwarzצנהיים
]מרת[ אס]ת[ר

] [...] [...בן המנוח כ'
]יו[סל ז"ל

337

339
340
341

נפטרה ביום א' ב][..
בשנת תרכ"]ג[ לפ"ק

נפטרה בשם טוב ]כ"ט[ ][..
שבט תר]כ/פ["]י[

האיש ] [..] [..קצ] [ ]ע"ה[
כמופ"ל

האישה הטובה ][...
] Emilie Riisמ[ינ]כ[לה ][...

343
344

בא אל הקדש יום ע"ש
)ערב שבת( קודש ] [..שבט
תרכ"ח לפ"ק ויהי הגשם
על הארץ עד ממחרת
השבת ויקבר ויבא אל
מנוחתו מ"כ

] Abend von Yom Kippur des [18.] März 1824 - [6. Sept.ערב יום כפור ]שנת[
 Jahres 5635תרל"]ה[
1877

342

345
כמ"ר שמואל בן מהור]ל[
] [מן הלוי
 [E]va Wolfאסתר ווא] [
Nathan [ ]gel

346
347
348

]א אר[ בר" הערש
שווארץ

349
350
351

gestorben Schabbatabend
 1. Kislew 5613 (Fr, 12. Nov.ע"שק א כסלו ) (...בשנת
) 1852תרי"ג
18. Tishri 5639 (15. Okt.
) 1878י"ח תשרי תרל"ט

2. Jan. 1870, in seinem 35.
Lebensjahre
10. Tischri 5571 - 22. Shvat
5597 (8. Okt. 1810 - 28.
)Jan. 1837

Rosch Chodesh Abend
Shvat 5630 (2. Jan. 1870,
) nach Sonnenuntergangערב ראש חודש שבט תר"ל

]בז' תנצכ"ה ענ' איו"י[
Beudeutung nicht klar

gestorben am Abend von
 Yom Kippur 9. Tischri 5637 11. März 1805 - 25. Sept.וימת ע"יום כפור ט
) (27. Sept. 1876תשרי תרלז
]18[76

Charl[otte] [ ]isch, geb.
] [Beh

רבקה גאַנץ

352
353

צרדכי בן כמר
 Marx Seckbachגומפריך זעקבאך

354

יהושע המכונה פאליק
 Valtin Lekeschבן כ" הלמן

355

שינלא אשת קלמן לצקיש

קלונימוס המכונה
קלמן בן ס לעקיש

לעקש בן ] [...קלונימוס
 Alexander Lekischלעקיש

356
357
358
359

331

gestorben am Donnerstag,
 Rosh Chodesh Nisan (15.נפטר יום ה' ראש חודש
) März 1877ניסן תרל"ז

מיכאל בן זנוויל
מעטצצגער

360

]ש[פרינץ

361

שרה רא]ז[ענבו]ים[

362
363

בת ]כ'[ ברוך
]ב[ארנ]ה[י]ים[ אשת כ'
זעליג ]ב"ר[ ]מוויל[

364
365

נפטר ]ביו[ם של ] [
אלול שנת תל"ה לפ"ק

366
א]ו/ר[שרי ] [ יקותיאל
] [ ] [ ]ישר[אל

367
368

היולדת אשת חיל
באסתר ובאביגיל ][...
מרת געללא בת החכם ר'
יוסף אשר ] [...החכם

369

370
] […] Octo[ber] 186[4/5

מת ביום טוב כ"ג תשרי
תרכ"ד]/ה[

 Baruch Rubinכ' ברוך רובין ע"ה

371
372

נפטרה ב]יו[ם א'
]ב[אלול שנ]ת[ ת]ר[ל"ה
לפ"ק

בת י]עקב[ ]] [...החכם[
] [..] Kahnמ/ב[ראש

373
374

נפטר ביום ]ה[ גימל
]מלתשרי[ ]תקעד[
]ה/י[ אייר שנת
ת]ה/ק[ט"ה

משה בן הכ/קצין כ'
]ח[יים ] [...קאש]שים[

משה ב"כ ב]ע[ר ב]ו[]ר/ל[
]מ[ראבשער

נפטרה ביום ה"ו אייר
בשנת תרי"ב

מרת מרים בת ]כ/ס[פייס
אשת כ"ר מיכאל
]י[עעמאן מ]כ["ס
מקאסטל בעלה ה"ר אשת
כ' דוד ווייל ע"ה
מווירצבורג ,בעלה
השני

375
376

377

378
geb. 18. Nov.1828, gest.
]21. Sept. [1857

]ג' תשרי[ ] [...תרי"ח/ה

הכ"ה ]ר'[ ]ישעיה[ בר
 Dr. Jur. Gus. Heinrich Politzשמואל כוהן

379
380

10.11.

 :rechte Spalte Frauיצאה
נשמתה ליל א' ונקברה
יום ]ב'[ ]ב[א]דר[ ] [linke ,
 :Spalte Mannיצאה
נשמתו יום עשר בניסן
תרס"ט רבה

381

382
383
384
יצאה נשמתה יום ] [
בשבט ]ה/ת[ק"ם לפ"ק
ונקברה ] [עה ]יו[ם

]הנבא[ אשה כ' של]ום[

385
386

332

נולד ביום עש"ק כ"ו
שבט תל"א לפ"ק נפטר
ביום כ' דשבט תלכ"ד
לפ"ק

הכ"ה תוינא בן כ'
]מ[איר שורדא

יצאה נשמתו בקדושה
ובטהרה יום ו' ר"ח
סיון ת]ר[ס"ב לפ"ק
ונקבר באותו יום

היקר כ' של]מ[ה בן כ"ה
אבנר יס]ג[ל מוויש]נ[י

נפטר בשם טוב כ"ו
אלול תרל"א לפ"ק

איש תם וישר כ"מ זלמן
בן כ"מ אריה האאס
האיש היקר כמ"ר מיכאל
]בן[ כמ"ר מרדכי גראס
מ]ורמ[ס]ע[

388

388

389

390

391
392
נפטר ]ו[]נ[קבר ]ב[יום
א' ]ר[]ו[ח תרס"ו/ז לפ"ק

]ע'[ של]ל[ אש]ר[ המנוח
שלמה כ"ר ע צונה]י[ים

נפטרה ביום עשרה אדר
ונקברה בש"מ ביום א'
]יוד[ ב"ו תרע"ט

393

394

395
האיש הישר והנכבד
כמ"ר יהודה זאב
המכונה ליב וואלף בן
כמ"ר משה וויס

נפטר בשם טוב ביום
שבת קודש כ"ו סיון
שנת תרל"ט לפ"ק ונקבר
ביום א' כ"ד

האישה הישרה מרת
טעלכ] []כ[א משה וייס

האיש היקר ]ו[]פ/כ[שר
כ' משה וייס בן כ"מ
מטודלי וייס ז"ל
[15]Januar

נפטרה ב]ה'[ טבת ת]נ[]ל[

gest. im Alter v. 77 Jahren

נפטר כשה' בן ע"ז שנים
ז' ניסן ]ת[לכ"]ח[ לפ"ק

396

397

398

399

] [[…] Schna
האישה הטובה הצנועה
והנ] [ינה אשת חיל מרת
]ה[עננעל ע"ה

400

401
]לעברע[כט

כ"ה מיכאל ליב בן כ'
משה לעברעכט ע"ה

]…[ den 1. August 1866
]…[ in 57 Lebensjahre

נפטר בשם טוב ביום ד'
ד אב תרכ"ו לפ"ק

403
404

ביום א' י"ט שבט
נולד ביום כ"ו שבט ][...
לפ"ק ,נפטר ][..

402

405
ה"]ה[ כמר דוד בן כ"ה
בנימין קאפפ
מהינ][..היים

האיש היקר כ' משה בן
 […]es Goldnerכמ"ר שלמה ע"ה

406
407
408

;geb. den 26. Dez. 1847
gest. den 13 Sep.1873

409

Wilhelm Goldner

410
האיש הצדיק התמי]ם[
]כ"ר[ ]צבן[] [ בן ]ב/כ"ת[
משה

411
412

333

נפטרה ביום ][..] [....פט
כ"ו אב שנת ][...] [...
ת]ר[ס"ד לפ"ק
נפטר בן כ"ה שנים ]כ"ו[
שבט בשנת ]ת[ רפ"ה לפ"ק

האישה ][...
הבחור ר' משה בן שלמה
] Moses Kah[nהכהן

413

414
415

.[geb.] 29. Aug. 1807; gest
]M[..] 1877 [..

נפטר יום כ' ונקבר
יום ]ד'[ ]ויו[ אב
תק"]פ/ם[ לפ"ק
gest. 5609

Friederike Lorch geb.
]…[[D]oi

איש תם וישר כ'
יהודא]ל[]י[ם כ"ר משה
]ב/כ[עצנהיים סול ל'

416

417
418
419

נפטרה ביום ]ג'[
ונקברה ביום ד' י"ב
אייר ת]ר/ק [..לפ"ק

האישה ]מ'[ ]ג[יט]ה[ כ"ר
בת מ] [...פינ]רל[ אשת כ'
דוד ברע][..

יצאה נשמתו ביום ][..
י"ב אדר ונקבר בכ"ג
ביום ]כ [..כ"ו בשנת
תקפ"ד לפ"ק

האיש תם וישר כמ"ר
דוד בן כמ"ר שמעון
זימאן זצ"ל

נפטר בשיבה טובה בן
פ"ט שנים ביום ו' תשרי
ונקב]ר[ ]כ"ו[ ב/כיו]ם[
בהספד גדול ובדמעות
שליש בשנת תר"ל לפ"ק

האיש הצדיק התמי'
החבר נתן בן כ"ה דוד
ע"ה המכונה נטע זימאן
אישה הטובה ] [ עריר][..
אשת כ' שלמה סגל ]מ'[
כר]מ[נה

420

421

422

423
424

.geb. d. 11. Dez. […]; gest. d
[…] .5

425

]…[ Gattin v.

426
נפטר בליל ויו ונקבר
ביום ויו עש"ק ]ו[י"ז
מרחשון בשנת ת]ק[ע]ו[
לפ"ק

האיש ישר כ"ר ]וי[קב
ב"ה שמעון ז"ל ]ב[ן
ברעצענהיים

נפטרה בשם טוב יום
ש"ק ג' כסלו תרכ"ח לפ"ק

האישה הישרה והיקרה
א"ח מרת שרלה בת כ"ה
נטע קאהן ע"ה אשת הח'
ר' אביגדר קאך זצ"ל

יצאה נשמתו בטהרה בן
ע"ה שנים ליל ש"ק
שמיני עצרת ] [...בבכי
 geb. 25 Tamus 5549, gest.גדול בי"ו שנ]ת[ ת][כ"ה
 22. Tischri 5625לפ"ק

האיש היש] [ש ה] [..ירא
ה' כ"ה אבי]מ[לך בן כ"ה
 Victor Kochקלונמס קאך ע"ה

427

428

429

430
האישה הישרה מ'
]סטרכי[ אשת כ' קלמן
ברעצן ]ם[ היי בת כ'
אבינר] [..ז"ל
] [...] [...ת' ]ד[על בת ][...
לאדיר סגל אשת כ"ה
אלחנן ז"ל
מברעצנהיים באש]ר/ה[
איש ישר וכשר כ'
קלונימוס יוסף קלמן
ב"כ יוזפא
מברעצנהיים

431

432

433

334

434
יצאה נשמתה בטהרה
בליל ]כ[ ט"ז כסלו
בשנת תרכ"ו לפ"ק

אשת חיל מרת פראדל
אשת כ' ליב לארך

]נפ[טר י"ט שבט בש]נת[
] [...לפ"ק

435
436

האיש הישר כ' יעקב בן
כ' שלמה ]ה[ארץ סגל ז"ל
מברעצנהיים

נפטר ביום ג' א' דר"ח
כסלו ]ונקבר[ ]ביום[ ][..
כסלו ] [...לפ"ק

] [...ונקבר ביום ] [..אב
תפ"]ר/ק[ פ"ק

] [..כמר א]פ[]ב/כ[ה

437

438
439
440
441

יניק בן ט"] [ שנים ][...
בנימין יעקב המכונה
וואלף ז"ל בן הרב
הגאון ]מהורר[ שמואל
]ה[לוי

שמשון ][...
ברעצענה]יים[
[..]ilde F[romm] geb.
]Mane[..

geb. 9 Januar 18[..]; gest.
]den 31. Mai [18..

442

443
444
445
446
447
448

geb. 6. Jan. 18[0]6; gest.
31. März 1875

30. Nov. 1878

נפטרה בשם טוב ב] [ כ"ד
אדר השני שנת תרל"ה
נפטר ביום שבת קודש
] gest. d. 4. Kislev 5639ד[ כסלו תרל"ט לפ"ק

האישה חשובה מ' האנ]ה[
 Hanna Hamburg geb.בת ההבר ר' יוסף האמ][..
 Goldschmidtאשת עקיבא האמכ][..
אליעזר בן המנוח
 Leopold Lipmannהחבר ר' ישי ליפפמאנן

449

450
451

אברהם

452
453
454
455

geb. d. [12.]1859
gest. d. 1870
[geb.] 1854

תרי"ט לפ"ק

נולדה ביום ד' ה' ,
נפטר]ה[ ביום ב' ד'

456

Jonas [F]riedrich Koch
] [Ungerבת כמ"ר משה

457
458
459
460
461

נולד ביום ו' כ"ו
מרחשון תרי"ב לפ"ק,
נפטר ביום ב' כ"ב שבט
תרי"ג לפ"ק

gest. im 4. Jahr seines
Lebens

נולד ביום ע' עש"ק ח
סיון תר"ה לפ"ק ,נפטר
ביום ה' כ"ו ][...

הילד אהרן בן כ'
גרשון לעפיס סגל
הילד יעקב בן כמ"ר
זמלן אנוש יכונה
 Jacob Schlesingerזאלאמאן שלעסינגער

462

463

464
465
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466

466
467
468

469
470

הילד חיים בן כ' משה
 הירש הכהןHeinrich Hirsch
הילדה שרלה בת כמ"ר
[ יצחק יכונה איגנץ באךSibille] Bach

נולד ביום ב' ר"ח
 נפטר,מרחשון תרט"ו
[ביום ו' י"ב שבט ש]נת
תרי"ז

.geb. 5. Nov.1855; gest. d
1857 [..] .6

נפטרה היום שבת קודש
ט"ו סיון תר"ה לפ"ק

gest.am 17. Juni 18[45] im
Jahren ihres Lebens .5
geb.d. 5. Dec. 1853
gest. d.25 Sept. 18[5]4

 הילדAdelheid Bach
geb. 3. Marcheswan 5605;
gest. 24. Marcheswan 5606

Felix Cahn
ילד שעשועים נחמד
ונעים אפרים בן כמ"ר
 מנחם אלטשולKind Julius Altschul
הילדה אלקלה ע"ה בת
 כ"ה נתן ליכטעןEmma Lichten

נולד ביום י"ז אייר
 נפטר ביום ט"ו,[תרל"]ה
שבט תרל"ט

geb. 22. Mai 1875
gest. 8 Februar 1879

נפטרה ט' אדר תרכ"ב
לפ"ק

geb. d. 17 Febr. 1860
gest. d. 9. Febr. 1862

471
472
473

geb.d. 17. August 1875
gest.d. [6.] April 1876

Siegfried Auerbach

474
475
476
477
geb. [5589]; gest. [5591]

478
479
480

Amalia [..]brecht

geb. 5596; gest. 5601

geb. 1836; gest. 1841

481
482

483

484

מרת בילה בת ר' אפרים
'אשת כמר יהודה כ"ה ר
 אברהםBertha J. Bach geb. Jacob

 ר' מרדכי כ"ר מנחםMarkus Goldmann

485

[Mar]ianne Oelsner geb.
Bunbaum

486

Emil Austerlitz,
Capellmeister am StadtTheater

486

 מרת מינקעל אשת כמרMina Laubenheimer, geb.
 יצחק לויבנהיימר ע"הMeyer

נפטרה ביו]ם[ ט"ו
מרחשון תרמ"א לפ"ק
נפטר בש"ע ט' תשרי ערב
י"כ תר"ם לפ"ק

נולדה יום ה' תשרי
' נפטרה יום ז,[.."]תר
[.."טבת ]תר

geb. in Rendsburg
.Schleswig-Holstein am 3
.Dec. 1834; gest. am 21
Oct. 1880
geb. in Essenheim 8.Juni
[1862]; gest. in Mainz
26.Sept. [1879]
geb. [ ] Sept. 1806; gest.
[21] Dec. 1879
geb. zu Prag 1852; gest. zu
Mainz am 28. Sept. 1879

נולדה ביום ה' ט' סיון
' נפטרה ביום ה,ת]ק[ס"ה
י"ב סיון תרל"ה

.geb.d. 6. Juni 1805; gest.d
Juni 1878 .13

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
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 הילדה בילה בת כ' אהרןBe[r]tha Bretthri[ ]er

geb. Mainz d. 10. Sept.
187[7]

562
563
geb.d. 4. Juli 18[4]5; gest.
d. 26 Juli 18[4]5

d. 3. Tamus 5605; d. 20
Tamus 5605

564

Adolph Marz-Mayer

565
הילד ] [...בן כמ"ר נתן
][...] Lan[ ] [w]e[r/t

.geb. 23. Mai 1861; gest
[Juli] 1865 .28
נפטרה י"ט תשרי

geb. d. [25] December
gest. d. [29] April ;1862
1868

567

נפטרה ] [...נקבר]ה[
ביום ד'

נולדה כ"ג כסלו תרכ"ג,
נפטרה י' אייר תרכ"ה
לפ"ק

566

568
569

Laura Leonore Leoni

570

.geb.d. 2. März 1869 gest.d
August 1876 .21

אשת החבר

נולד ביום כ"ד אדר
תרכ"ט ,נפטר ביום א
אלול תרל"ו לפ"ק

[Ludwig] Daniel Leoni

נפטר בשם טוב ביום ]ב[
דראש השנה שנת תרמ"א
לפ"ק

כמר אברהם ע"ה בן כ"ה
 Abraham Morgenthauיצחק מארגענטהוי

571
572
573
574
575

gest. am 7. Sept. 1880

576
577
578

נפטר ביום י"ה כסלו
תרב"] [ לפ"ק

579
580
581
582
583

gest. im 77. Lebenjahre

נפטרה י"ג אדר ראשון
 1859ש]נת[ תרי"ט לפ"ק

מרת ביינלה אשת כ"ה
אברלי מאיער ע"ה
 Babette Meyer, geb. Sisselמאכער אלם

584
585

יצאה נשמתה בטהרה
ביו' י"ג מרחשון תר"מ
לפ"ק

ונקברה יום ו' כ"ו
]תרל"ו[ לפ"ק

מרת בלימכה בת כ"ה
 Blimche Mandelbaum geb.סענדר ז"ל אלמות כ'
 Rosenthalשמיא מאנדעלבוים ז"ל
אשת כ"ה אברהם

586

587
588

נשמתה ] [...ביום ד'
תשרי ]תרל"ו[ לפ"ק

geb. d. 24. Mai 1803
gest. d. 23. Aug. 1879

נפטרה בשיבה טובה
ביום ד' אלול תרל"ט
לפ"ק

א"ה מרת ] [...בת ]המנו[
כ"ה חנוך ז"ל אשת כ'
] [..]trude Heimann, geb.יצחק[ היימאן
]…[ [Gulenמ]הילל[עסהיים
מרת העספה בת ][...
גומפילווערטהאן ][..
לאשפנבורג

590

מ' שרלה בת כ"ה אהרן
הירש ע"ה אלמות כ"ה
זנוויל דאהל
 Sara Dahl geb. Hirschמשארוסהיים

591

המכונה בער בן כ"ה
אברהם ]] [..מיכאל[
בראנו במדינת אלזס
] [...של הרב הג' מר יעקב
] [...בק"ק פראנקפורט
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589

592

593
א' ד]מ[רחשון ]תרכ"ו[
לפ"ק
ה' סיון תרס"] [

[…] alt P. 25

נפטר ביום ]ג[ כ"ט טבת
כת"ר לפ"ק

geb. d. 11. Dec. 1835
gest. d. [23] Jan. 1860

]רופין[
Jacob Schwab

595

הכ"ה יעקב בן כ' שמואל
 Ferdinand Politzפאלליטץ

נפטר ביום]גימל[ ]זין[
כסלו תקע"]ד[ לפ"ק

594

שמואל בן כ' חיים
קאשטיל

596
597
598

נולד י"ד אדר תקס"ה
לפ"ק

ברוך בן כ"ה לעזער
 Pius Bernisבערנייס

599
600

;24. Thebet 5589; 20. Tishri geb. d. 29. October 1829
5669
gest. d. [7.] October 1840

601

Amalia Sichel

[gest. in ihrem 25.
]Lebensjahre

נפטרת בשם טוב ביום
בי"ת ]ער"ח[ אלול ][...
]נקברת[ א' דר"ח אלול
שנת ]תר"ה[

geb. 6. Febr. 1803
gest. 30 […] 1877

נולד כ"ו טבת תרס"ג
לפ"ק ,נפטר י"א כסלו
תרל"ד

בתולה יקרה ]רחל[
צרכה בת כ' ][.ערל בער
 [..] Soph[ia] Hamburgהלוי

602

603-689
690
[Sally Goetz] geb. [Feist
]Mayer

691
 :Rמ]רת[ ברע]נ[] [..בת
שמואל פ"ב ע"ה אשת כ'
יששכר הומב][..

692
693

;geb. d. 28. Sept. 1812
gest. d. 28. Juni 1869

694

Michael Reinach

695
;][geb.] 25. [Tishri] 5[595
][gest.] [Schwat] 55[99

696

(oben) […]lar Frankfurter

697
][Ellörn

698
699
700

;geb. d. 13. October 1853
gest. d. 27. […] 1864

]…[geb.] 5595; gest. 5[6

]…[ Fran[z] Limon Herz
]von seinen Eltern [Jacob
und Johanna Herz

701

]geb. 5614; gest. 56[..

Rosanass

702

נפטר ]ענבך[ בשבעים
ביום ] [..בשבט ת]ק[ע"]ד[

']והפיים[ ליב בן כR:
]מ[שה כיאיר

703
704
705
706
707
708

נפטרה ביום ד כ"ה טבת
ונקברה ביום ה' כ' כ"ו
בשנת תר"ה לפ"ק

כ' ליב מאיער בן כ'
]פ[נימ]ן[ מאיער ז"ל

709

ש]פ[ע מאיער בת כ'
ויסעל מאכענהיים אשת
כ' ליב מאיער
מאכע]ל[אל]ב[

710

711
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נפטר בש"ט אור ליום ב'
ט' כסלו תר"מ לפ"ק

] ...בן כ"ה ]ישראל[
] [Mun] Rosen[thalריווערסהיים

712
713

7. Januar 1811

;[geb.]? 11. Tebet 5571
[gest.]? 5606

714

]…Elia [Fach

715
716
מת בימי זקנתו ביום
ו' כ"א אייר תרל"ה לפ"ק
ונקבר בשם טוב ביום
א' לאחריו

geb. d. 16. October 1815
gest. d. 24. Mai 1878

כ"ה נתן בר שמעון
 Nathan Fels aus Otterbergפעלז מק"ק מענץ
Hermann Reinach

717

718
מרת אסתר בת כ"ר מאיר
אפענ][..

719

ציון קבר לאהרן
הסופר סגל

720

זלמן לאמערסהיים בן
כ' לי]זר[ לאמערסהיים
ע"ה

721
722
723
724

נפטר יום ]ד'[ טבת
תרט"ו

6.8.1839 - 31.12.1854

 Adolph Politzאברהם בן כ' שמואל
August

725
726
727

כ' משה בן ][...
11. Tebes 5582 - 11. Ab 559

729

Gustav Carllbach
יצאה נשמתו ביום ש"ק
] [..טבת ונקבר בשם טוב
]יום[ א' כ"ו טבת שנת
]ת"
רֲ[ לפ"ק

728

אייזק בן המנוח ליב
אמש ] [...מן ז"ל

730

731
המנוח Oberste Inschrift:
]מהולל[ אהרן ברוך
שייאר
הכ"ה ]יהודה[ המכונה
ליב ז"ל בן כ"ה … זצ"ל

732

733
734
735
736

[]mburg […]renburg

5559

737
738-861
862

נפטרה ] [...ונקברה
ביו]ם[ ד' כ]] [...תר["כא
לפ"ק
Marcheschwan 5608

מ[רת[ שפר זעכא אשת
ה"ה כ' שמעון ש] [ליע
ע"ה
Jsaac Goetz

נפטרה ביום ה' י"ב טבת
שנת תרי"ד

 Babette Wolfskehlמרת כולה אשת כ' ברו]ך[

863
864
865
866
867
868
869
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870
871
872

 האישה הטובה אמעליעAmelie Cahn geb.
 כוהןGuttmann

geb. am 26. November
gest. am 23. März ;1817
1873

נפטרה ביום כ"ד אדר
תרל"ג לפ"ק

873
874
875

Bendie[…]

876

Louise Bernaÿs geb.
Guttmann

gest. im Jahr 5658

geb.d. 17. Mai 1816; gest.
d. 25. Juli1878

Bertram Bernaÿs

gest. im Jahr 5640

geb. d. 22. Aug. 1808
gest. d. 20. Sept. 1879

Abigail Ei[…]gein[h]eimer

5607

geb. [15.] März 1846
gest. [20.] August 1849

877
878
879
880
881
882

883

[ בת ר' משה..]האשה מ' גו
[ יהודא...] 'ז"ל אשת כ
אליאל מיכא הענהיים

884
885

[דלה לעזער..] Juliane [L]eser

886

'מ' שפרינצכא אשת כ

887

[חיים ב]ן

888
889
890
891
892

893

Hermann Wallach geb. zu
Hessen - Cassel

נולד יום ה' כ"ו טבת
 נפטר יום,תרס"ד לפ"ק
ש"ק ב' אב תר"מ לפ"ק

d. 16. Juni 1804; gest. im
Mainz d. 10. Juli 1880.

894
895

896
897

gest.d. [..] [December]
im Alter von [1]7 1865
Jahren

Agathe Jo[..]ta[ ]
הבתולה מרת טייבכה
 בת כ' יעקב לארך סגלFranziska Lorch

נפטרה ביום ]ה[ כ"ג
אלול תרכ"ה

Sigmund Hecht Siegmunt Hio[k]t

geb.d. 13. März 1852
gest.d. 10 September 1868
geb. d. 16. Av 5583; gest.d.
17.Tebet 5605

898
899

Lucian Anton Fridberg [Huan] Anton [Frieberg]

'נולד ביום עש"ק ה
 נפטר ביום,[..]כסלו תר
[עש"ק י"ב ניסן תרי]"ח

מאלכען בת מו"ח מענדל
אפפענהיים כץ זצ"ל
 אשת כמר שמואלAmalie Godschmitt, geb
 גאלדשמידט הלויOppenheim

'נפטרה בשם טוב יום א
דראש חודש אלול תרל"ו
לפ"ק

900

901-1055

1055

1056
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geb. d. 27. Nov. 1846
gest. d. 26. März 1858

1057
כ' אברה]ם[ בן יר]מ[י
סגל

בת כ' שמעון ] [...אשת כ'
אברהם

1058
1059
1060
1061

נפטר בשם טוב ו' אלול
תרי"]ר[

יעקב בי]רר[ משה הלוי

1062
1063

geb. [..] Juni 18[19]; gest. 2.
]A[pril] 18[55

נולדת ביום ד' ו' אייר
ת]קע["ט ,נפטרת ביום ב'
ב' כסלו תר]ט"ו[

1064
Ca[…] Rainaer geb. Leser
1065

geb. d. 25 Mai 1851; gest.
]d. 30 [Januar] [1854

;R: geb. d. 3. Mai 1788
gest. d. 19. August 1816

נולד ביום א' ]ר"ח[
אייר תר]י["א ,נפטר
ביום ב' א' שבט ת].ל[.

יצאה נשמתה ביום ג'
רו"ח מנחם ]אב[ תרע"ו
לפ"ק

1066

Simon Eugen Reinach
שינכה בת כ"ה מיכל R:
גייסמער ז"ל מר]ת[
 R: Johana Reinach geb.עסין קאססעל אשת כ"ה
 Maijlertשמעון ריינאר

1067

1068
אשת ] [...מיכל ] [...קאסיל

geb. 25. Juli 1825
gest. 9. März 1852

נולד יום ג' ה' תמוז
ת]ר[פ]"ה[ לפ"ק ,נפטרה
ביום ד' י"ט אדר תרי"ב
לפ"ק

1070
Johanna Mayer geb. Herz

נפטר כ"ב אייר][...

gest. am 27. Merz 1869
Lebensjahre 69
gest. am 9. Aug. 1871

נפטרה עש"ק ט"ו ניסן
תרכ"ט לפ"ק

נפטר ליל ג' כ"ב אב
תרל"ב לפ"ק

1069

1071
שמעון בן כ"ר יוספא
האמבורג סגל ע"ה

Jeanette Lazar geb.
 Hamburgאשת כ"ר אליעזר לאצאר
אלדים כ' אליעזר בן כ'
 Jacob Lazarיעקב לאצאר

1072
1073
1074
1075-1090
1091

משה ]בר יהודא ליב[ ][...

1092
1093
1094
1095
1096

הלך לעולמו ביום ש"ק
כ"ה אב שנת
תר]ל/ק["]ה/ח[ לפ"ק

כמר דוד בן כמר יהודה
אריה מאיער ע"ה

1097
1098
1099

מת]ה[ ב' אלול תרכ"ח
לפ"ק

הבתולה אסתר בת כ'
 Esther Oppenheimerמיכל אפפענהיימער

1100
1101
1102
1103

341

]תרכ"ה[

מ' ]ברארכה[ אשת כ"מ
משה ]שטרויס[
מנערער] [...בעלה
הראשון אשר כ' ליב
 Fanny Lamm[er]sheim geb.לאמערסהיים בעלה
 Kaufmannהשני

1104

1105
משה כ' מרדכי בן ][...
לאמערסהיים

1106
1107
1108
1109-1240

geb. am 3. Nov. 1800
gest. am 12. Mai 1877

1241

Samuel Goldschmidt

1242
1243
אשת ] [...] [...יעקב ז"ל ][...
אמיל סגל ז"ל
סגל ז"ל

האישה מ' פריינר כ"ה
בת כ] [...משה סגל

הח]בר[ שמואל ][...] [...
סגל

בת יעקב ] [..המכונה ][...
האישה מ'] [...] [...בת ][..
כמר עקיבא האמבורג
אשת כ' שמעון

1244
1245
1246
1247
1248

1249

1250
1251
1252
כמר אליעזר ] [...המנוח
כהר] [ שמעון ] [...סגל

1253
1254

שרה פ]ט[נל בת ]למניה[
] [...כ"ה בער המבורג ז"ל
אשת ]כהרן[ משה יעקל
ריינאר ]יצי[

נקברה ב]ש[ב] [ ביום ]ב[
י]"ד[ כסלו ת]קמ"ה[ לפ"ק

1255

1256
gest. den 12. des Monats
[Yialen?] 5[ ]99, im 63
Jahre

geb. [02] Februar 1809
gest. [05] Dec. 1826

1257

Bernard Jacob Kreinach

נולדה תק"ע ,נפטרה
תר"ן

Sara Seligmann geb.
Reinach

]י[טלכה ריינ]אך[ בת
כמר זלמן ואלם ע"ה
אשת הגביר החבר ר'
יששכר ה' ] [...ריינאך

1258

מרת שרלה בת אשר
ווי]מ[פפן ז"ל ] [...אשת
ה]מ[נו]ח[ ] [...צמד]י[ סגל
רופא

1259

1260
1261
1262

נפטר יום כ"ג טבת
תרל"ה לפ"ק

הבחור כמר לודוויג
גאלדשמידט בן ] [...כמ"ר
מיכאל ז"ל

1263
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geb. 21. Januar 1798
gest. d. 15. August 1857

נולדת ט"ו שבט תקנ"ג,
נפטרה כ"ה אב תרי"ז
לפ"ק

geb. d. 9. November 1824
gest. d. 20. December
1860

נפטר ביום ה' ז' טבת
תרכ"א

[geb.] d. [21.] Merz 1836
[gest.] d. 13. Dezember
1870

מתה י"ט כסלו תרל"א
לפ"ק

Henriette Goldschmidt
]geb. [Meillert

1264

כ' אברהם בן המנוח
 Adolph Goldschmidtמיכאל גאלדשמידט ע"ה

1265
1266
1267

geb. [5.] Juni 1839; gest. d.
]19. Sept.[1871

 Sara Michelמ' סערכה בת כ' יצחק ז"ל

נפטר בשם טוב יו]ם[ ג'
ד' תשרי תרל"ב לפ"ק

הכ"ה כמר מאיר בן כ'
 [M]ax Meyerיהודה

נפטר]ה[ ] [...טבת ]תרל"ה[

]הילדה[

1268
1269
1270
1271

נפטרה בת שמונים ושש
שנ' ביום י"א שבט
תרל"א לפ"ק
]geb.d. 1857; gest.d. 1876
gest. am [1.] Sept. 1876 in
seinem 66.Lebensjahre
gest. am 9. Oct. 1876

ביום ה' וי"ו שבט
ביום א' כסלו תרל"ו

נפטר יום י"ב אלול
תרל"ו

נפטר ביום ]ה'[ כ"א
תשרי

]בת[ ]נ[פתלי גאלד][..

כ"ה נפתלי ] [...כמר אלי'
…]] [..]etha [Goldכ[ועט][..
] Goldsch[midth] Brom[aחבר גאטשאל

כ' אברהם ראזענטהאל
 Abraham Rosenthalע"ה
 Abraham Halleאברהם בן הרב ר' חנוך
מ' ][.ישלה בת ר' חנינה
כה] [...אשת כ"ה זנוויל
פולד ] [...האנוי

1272
1273
1274
1275
1276
1277

1278

1279-1410
נפטרה בטרום יום א' ד'
ניסן תרל"א לפ"ק
ונקברה במ]חרתו[ ביום
ב' הי' ניסן

בת החבר ]א משה[ ][...
האמבורג ] [....הרב
מהולל ר' יעקב
מווירצבורג אשת החבר
ר' ברוך
החבר ר' נפתלי המכונה
הערץ בן החבר ר'
שמואלב זצ"ל נכד הרב
הגאון הגדול מ]ר"ן[
יונה באנדי זצ"ל
]יועבד[ הרב הגאו]ן[
]בן[ רבו של כל בני
הגולה מה"ו נפתלי
הערץ שיי]] [..יענקל[
אב"ד )אב בית דין( דק"ק
מגנצא יע"א

1411

1412

1413
1414

נפטרה ביו]ם[ ג' ][...
ונקברה ביו]ם[ ד' כ"ה
סיון

מרת שרה רעכלה בת כ'
יע]קב[ ]ח[יים ארול
אשל]ם[ שמואל ]נימרוד[
ז"ל

1415

הילינה מל] [..אשת
]ה[מנוח כ' שמוא]ל[
עמ]ון[  ...פ"ה יענקלי
]ר"נ[ זצ"ל

1416

1417
משה

1418
1419-1423
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1424

Leoni[ ] Reinac[h]

geb. 8. Nov.

1425

Ehefrau von […] Rein[ach]

[ge]sto[rben […] [1]851

1426
Joseph Reinach
1427
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geb. am 2. Sivan 5588 [den
22. Mai 1828]; gest. am 11.
Sivan 5611 [den 11. Juni
1851]

