מרת שרה פייגא ב"ר דוב
ד' ניסן – יום ג'
הילד אברהם יצחק ב"ר אשר זעליג – תשנ"ו ] NJחל' מעזיבוזש[
הב' אפרים פישל ב"ר יעקב )בינדער( – תר"ץ ]סיגוט ,רומעניא[
דוב בער ב"ר דוד )בימבערג( – תרכ"ד ]סיילעם פיעלד[
הב' זאב ב"ר שמעון )גארדאן( – תשט"ו ]גרינסבורג ,פענס[.
הב' חיים ב"ר עזריאל הכהן – תר"ל ]קראלי ,רומעניא[
הב' חיים יהודא ב"ר דוד – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד יוסף ב"ר יצחק אליהו – תשע"ד
הב' יעקב ב"ר יוסף )האלפערן( – תרצ"ו ]פרושקאוו ,פוילן[
מנחם מענדל ב"ר מרדכי יעקב )גערבער( – תש"א ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' מרדכי ב"ר ישראל )מיללער( – תשל"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' משה ב"ר אברהם )פייערמאן( – תרצ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' משה צבי ב"ר ישעי' יחיאל הלוי )ראזענבלוט( – תרפ"ה ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' נח ב"ר משה )שענדאו( – תשכ"ו ]גרינסבורג ,פענס[.
הב' עמנואל ב"ר שלמה )שטענצער( – תרפ"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
פישל ב"ר בנימין הלוי )וואלף( – תרצ"ב ]יוניאן פיעלד[
ר' שלמה ב"ר יעקב הכהן )האלאנד( – תרפ"ה ]וואשינגטאן ,חל' אוהב שלום[
אסתר ב"ר מנחם הלוי – תרצ"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה בילא חי' ב"ר יוסף – תש"ד הי"ד
הבתולה גיטל ב"ר מרדכי – תרנ"ו ]חוסט ,אוקריינא[
הבתולה הענדל ב"ר שלמה – תשע"ו ]וויזניץ מאנסי[
הילדה יוטא עלא ב"ר יחיאל יוסף הלוי – תרע"ב ]סענדזשארץ ,רומעניא[
מרת מלכה ב"ר חיים זאב הלוי )פארמאן( – תש"ו ]וואשינגטאן ,נ.י[.
מרת מלכה אסתר ב"ר צבי יוסף )נוסבאום( – תשע"ג ] LIחל' שארית עד"י[
הילדה פיגא שרה ב"ר מנחם מענדל )יאקובאוויטש( – תשי"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
פערל ב"ר חיים שרגא פאוויל – תשנ"ג ]וויזניץ מאנסי[
מרת ריזל ב"ר משה )שווארטץ( – תשע"ד ]קרית יואל[
הילדה שינדל שפרינצא ב"ר שמואל מאיר – תשע"ג ]פיטא ,האלאנד[
שפרינצא ב"ר דוד לייב )שוואדראם( – תרצ"ז ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הבתולה שרה ב"ר יהודא )בערנשטיין( – תרפ"ז ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה שרה ב"ר יהודא לייב )ניגרעשל( – תרס"ג ]יוניאן פיעלד[
ה' ניסן – יום ד'
הב' אלטר ישראל ב"ר חיים )קאוולער(  -תרע"ז ]סיגוט ,רומעניא[
הב' אפרים פישל ב"ר יחיאל מרדכי )פערלשטיין( – הי"ד תש"ה
ר' דוב ב"ר חיים )ברוין( – תרצ"ג ]טשעטשאוויץ ,סאלאוואקיי[  -דוד ב"ר אברהם
ר' זלמן ב"ר מרדכי )סטאקאוו( – תר"צ ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה יהודית ב"ר אברהם – תשע"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' יחיאל עקיבא ב"ר אברהם משה )ליפמאנאוויטש( – הי"ד תש"ב
הילד יעקב ב"ר בנימין אהרן הלוי  -תשס"א
הב' ישראל ב"ר צבי הכהן )אקערמאן( – תרפ"ח ]סלאוואקיי[
ר' מרדכי ב"ר נחום הלוי )היימליך( – תשל"א ] NJחל' סאטמאר[
הילד משה מאיר ב"ר מנחם גרשון )פעלדמאן(
ר' ניסן ב"ר יצחק )פיינבערג( – תשל"ח ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הב' עזריאל ב"ר שלמה )געשטעטנער( – תרס"ג ]טשארנא ,אונגארן[
הב' צבי ב"ר אליעזר – תרל"ב ]בארשא ,רומעניא[
הב' צבי אלימלך ב"ר יעקב )רייכמאן( – תרס"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד שמואל ב"ר חכם צבי )הלברשטאם( – תשל"ב ]הר הזתים ,חל' גאליציא[
הילד שמואל ב"ר שלום – תרס"ב ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
שמואל דוד ב"ר פסח הלוי )טענדלער( – תשל"ח ] NJחל' אנשי ספרד[
הב' שמואל משה ב"ר יודא לייב )סטאלער( – תרפ"ו ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה אסתר ב"ר יהודא )ליכטנשטיין( – תרנ"ט ]בערעגסאז ,אוקריינא[
בילא ב"ר משה – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
הבתולה בריינדל ב"ר אברהם הלוי )קליין( – תרס"ז ]בעסערמין ,אונגארן[
חי' איטא ב"ר אליעזר פסח הלוי )לעווין( – תשל"ב ] NJחל' מאנוסטריטש[
הילדה חי' שפרינצא ב"ר אהרן דוד הכהן )קאמענקער( – תש"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה יהודית ב"ר אברהם – תשע"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
הילדה יענטל ב"ר מנחם מענדל )ווארגאן( – תרס"ה ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילדה לאה ב"ר משה )סוטא( – תרע"ח ]עזרת ישראל ,נעפאנעק נ.י[.
הילדה רחל רויזא ב"ר אפרים )יאקאבאוויטש( – תרס"ב ]סיגוט ,רומעניא[
הילדה שיינדל ב"ר משה שמואל הכהן – תשכ"ז
ו' ניסן – יום ה'
אלי' ב"ר מאיר )לאנדאן( – תרצ"ד ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' דוד צבי ב"ר יצחק )ווייס( – תרצ"ד ]קאשוי ,סלאוואקיי[
ר' זישא ב"ר צבי הכהן )עללענד( – תשכ"ה ] NJפלארעל פארק[
הילד חיים ב"ר דוד )ברוין( – תרצ"ג ]טשעשאוויץ ,סאלאוואקיי[
הב' חיים רוני ב"ר יוסף – תשמ"ו ]בני ברק ,שומרי שבת[
ר' ישראל מאיר ב"ר משה יוסף )גינזבערג( – תשע"ז
הב' מאיר ב"ר ברוך יוסף )רוססאק( – תרפ"ב ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הב' מיכל ב"ר יצחק יעקב הלוי )לייזעראוויטש( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מרדכי ב"ר ראובן זאב )לאנצמאן( – תרע"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
ר' מרדכי יודא ב"ר דוד שלמה )בערגער( – תשס"ג ]קרית יואל[
הילד משה דוד ב"ר דוב – תשי"ד ] LIחל' צעהלים[
הב' נפתלי אשר ישעי' ב"ר אברהם )נייוואהנער( – תשכ"א ]קאשוי ,סלאוואקיי[
)ליכט( – תשע"א ] NJחל' יראים[

זכרון שמות הנעדרים שלא הניחו אחריהם זש"ק
נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם
לע"נ הר"ר אלחנן יוסף בן שמואל וצפורה הערצמאן זללה"ה
וזוגתו הרבנית מאטל ב"ר ברוך ע"ה

פ' טהרה תשע"ט
ב' ניסן – יום א'
הב' אברהם אבא ב"ר
הב' אהרן מיכאל גבריאל ב"ר אברהם יהודא – תרצ"ה ]ראצפערט ,אונגארן[
ר' אורי ב"ר ישראל )מינץ( – תרפ"ח ]מט ציון ,חל' סטרעטין[
הילד ארי' לייב ב"ר ישראל )וואלפער( – תשט"ו ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הילד חיים יוסף ב"ר עמרם מאיר – תשל"ו ]סט סאפי ,קאנאדא[
הב' יהודא יעקב ב"ר שמואל זאנוויל הכהן – תר"פ ]דיבעווע ,אוקריינא[
ר' יוסף ב"ר יעקב – תרפ"ז ]וואשינגטאן נ.י - [.דוד ב"ר מנחם מענדל
הילד ישראל ב"ר יהודא – תרמ"א ]סיגוט ,רומעניא[
ר' ישראל הערש ב"ר שלמה )שטערן( – תשס"ו ] LIחש"א[
ר' יששכר בער ב"ר טובי' גדלי' )פריינד( – תש"ס ] LIבי"מ חל' [99
משה ב"ר חיים ראובן – תרע"ט ]מט חברון[
הב' נחמי' ב"ר שלמה )פישער( – תרפ"ה ]סאטמאר ,רומעניא[
נחמן ב"ר אהרן )קלוגמאן( – תשס"ו ]ליבערטי נ.י[.
הב' עובדי' ב"ר נתן – תשנ"א ]מאנטריאל[
הב' צבי הערש ב"ר יוסף משה )ראטענבערג( – תרפ"ט ]סטעטען איילענד[
ר' שלמה דניאל ב"ר מרדכי מנחם )מאסרי( – תשע"ו ]קרית יואל[
הילד שמעון ב"ר חיים מיכאל – תשע"ו ]אר"י[
הבתולה אלטא חי' ב"ר יהודא )ווייס( – תש"כ
מרת אסתר ב"ר יוסף משה )צוברין( – תש"ע ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
מרת ברכה ב"ר אלכסנדר זושא )שפיטצער( – תשנ"ד ]קרית יואל[
הבתולה הענטשא אלטא ב"ר יחזקאל )קליין( – תשי"ט ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הבתולה חי' ב"ר יהודא )ווייס( – תש"כ ]מט חברון ,חל' מונקאטש[
חנה ב"ר יצחק )שטיין( – תש"ע ]חש"א ,ליבערטי נ.י - [.מלכה ב"ר זעליג הלוי
חנה רחל ב"ר יעקב )הערבער( – תשנ"ד ] NJחל' יראים[
לאה ב"ר יצחק )ראגאוויטש( – תר"צ ]מאנאסען ,פענס[.
מרת מלכה ב"ר יוסף זאב )קעללער( – תשי"ב ][מט כרמל החדש ,צמח צדק
הילדה פייגא ב"ר מנחם )רייכמאן( – תר"ס ]קאלוב ,אונגארן[
מרת רות ב"ר שמואל )שווייגער( – תשס"ט ]חש"א ,ליבערטי נ.י[.
ג' ניסן – יום ב'
ר' אהרן מנחם מענדל ב"ר מרדכי )פייעראייזן( – תשע"ג
הב' אלי' ב"ר יצחק אייזיק – תרפ"ט ]פיטא ,האלאנד[
הב' אליעזר ב"ר יצחק – תרע"ה ]סיגוט ,רומעניא[
הב' אליעזר דוד ב"ר יהודא )מערמעלשטיין( – תשכ"ו ] LIחל' סאטמאר[
הב' ברוך בענדיט ב"ר מרדכי מנחם – תרע"ח ]פיעטרקוב ,פוילן[
הב' דוד ב"ר יונה אפרים )פעשין( – תרע"ט ]מט ציון חל' אודעטשע[
דוד צבי הירש ב"ר טובי' הלוי )שפירא( – תרפ"ה ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
הילד זאב ב"ר יצחק ישראל )העללער( – תרמ"א ]אוהעל ,אונגארן[
הב' יעקב ב"ר דוד יהודא הכהן )דיאמאנט( – תר"כ ]פריישטאדט ,אונגארן[
ר' יעקב ב"ר שמואל צבי )לויפער( – תשל"ט ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
ר' יצחק ב"ר יחיאל מיכל )גראס( – תשכ"א ] LIחל' מארמאראש[
הב' ירחמיאל ב"ר אבא )שפערבער( – תשל"ה ]עלענוויל נ.י[.
ר' ירמי' ב"ר אהרן )פארקאש( – תשנ"ד ]קרית פאפא[
הב' לוי ב"ר קלמן צבי הלוי – תרל"ג ]פריישטאדט ,אונגארן[
מנחם מענדל ב"ר יחיאל )הורוויץ( – תרע"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' משה ב"ר אברהם – תר"נ ]קרימאלאוו[  -פנחס ישראל ב"ר יהודא הכהן
משה ב"ר יהודא ליב הכהן )מאריסאן( – תשס"ב ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הב' נחמן ב"ר גדלי' יעקב )ציוויאק( – תרפ"ג ]פיטא ,האלאנד[
הב' צבי אביגדור ב"ר נפתלי הירץ )בערגער( – תרע"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' שמואל זאב ב"ר שלמה – תרנ"ו ]יוניאן פיעלד[
הבתולה אסתר ב"ר וואלף )מארקאוויטש( – תרצ"ד ] NJחל' לאדז[
מרת אסתר מרים ב"ר משה שמואל )שטיין( – תש"ד ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
בילא ב"ר אברהם  -שרה ב"ר שלמה יהודא
הבתולה גינענדל ב"ר יצחק הכהן )כהן( – תרפ"ז ]וואשינגטאן ,נ.י[.
הילדה דרעזיל ב"ר שמואל ליב )הארבענבלום( – תש"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילדה הילדא פייגא ב"ר יוסף )גרינבערגער( – תרצ"ח ]מיהאלאוויץ ,סאלאוואקיי[
חי' שרה ב"ר יואל )פריעד( – תשל"ו ] NJחל' שאפראן[
מרת חי' מרים ב"ר רפאל )הורוויץ( – תשנ"א ] LIחל' קלויזענבורג[
מרת מרים ב"ר שלמה
הבתולה פעסא אייגא ב"ר זלמן )סאקס( – תרפ"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הבתולה פעשא בילא ב"ר ברוך אשר )שטאנגער(– תשע"ו ]בית דוד ,חל' בילקאמין[
מרת ציטל ב"ר אליהו הכהן )מאזא( – תשמ"ה ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[
הילדה שיינדל דבורה ב"ר מיירם שמערל )פאטאקי(–תשי"א ]סאטמאר ,רומעניא[
בנציון )ווילינגער( – תרצ"ה ]אונגוואר ,אוקריינא[

הב' שמואל זאנוויל ב"ר שלום הכהן
מרת אסתר ב"ר יהודא
הענא ב"ר אליעזר הערש  -שושנה ב"ר אברהם
הבתולה חנה ב"ר שלמה )גראסבערג( – תרפ"ג ]טשענסטחויב ,פוילן[
מרת יוטא ב"ר ישראל )פאללאק( – תשנ"ד ] NJחל' סאטמאר[
הילדה מירל ב"ר יוסף )גייגער( – תרכ"ז ]סאנטוב ,אונגארן[
מרת ציפא לאה ב"ר ארי' לייב )סאמבערג( – תש"ה ]וואשינגטאן נ.י[.
הילדה שרה ב"ר אברהם שלמה – תשס"ה
מרת שרה ב"ר חיים נטע )כהן( – תרנ"ז ]וואשינגטאן נ.י .חל' [230
– תרס"ג ]סיגוט ,רומעניא[

)קליין( – תשע"ו ] LIחל' קלויזענבורג[

ז' ניסן – יום ו'
אברהם ב"ר יששכר – תרס"ג ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד אברהם ארי' ב"ר נטע שלום תרמ"ז – ]חוסט ,אוקריינא[
הב' אברהם מרדכי ב"ר חיים שלמה )גאלדשמיד( – תרע"ז ]מיהאלאוויץ[
ר' אהרן שמעון ב"ר יחזקאל )ראטקאווסקי( – תרפ"ז
ר' אפרים ב"ר אלעזר – תרפ"ה ]הר הזתים ,ירושלים[
הילד גדעון אנשיל ב"ר יהונתן פרץ – תשל"ד ]מאנטשעסטער ,ענגלאנד[
יוסף ב"ר נתן הכהן )קאהן( – תשכ"ט ] NJחל' יראים[
ר' יוסף אלימלך ב"ר חיים אפרים )וואססינג( – תשי"ז ]מט יודא ,ת"ת י"ם[
הב' יצחק ב"ר מתתי' בערל – ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' ישעי' ב"ר אלימלך )ראזענבערג( – תרפ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
לייב ב"ר משה – תשכ"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[  -מנשה נתן ב"ר משה
הילד לייב ב"ר שמשון )לאווען( – תרצ"ג ]מט ציון[
מרת אסתר הענטשא ב"ר אהרן צבי )לאנדא( – תשל"ט ] NJחל' סאטמאר[
הילדה נעמי ב"ר יהושע ניסן )פריעדמאן( – תשכ"ב ] NJבית ישראל[
מרת סילקא ב"ר שלמה )ראזענפעלד/ווייס( – תשע"ו  -יהודית ב"ר יצחק
הבתולה פערל ב"ר עזריאל צבי – תשל"ה ] NJחל' חוסט[
הילדה רייצא ב"ר יהודא ארי' ליב הלוי – תשע"ד ]מאנסי ,חל' בית תפלה[
הבתולה שרה מינדל ב"ר פייבל )גראסמאן( – תרפ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
ח' ניסן – עש"ק
הב' אברהם זלמן ב"ר זאב
ר' אברהם מנחם ב"ר משה יחזקאל )לייכטמאן( – תשכ"ט ] NJחל' סאטמאר[
הב' אלי' ב"ר שלמה ישעי' )וואסערמאן( – תרצ"ד ]טשעלסי מאס[.
הילד בנימין ב"ר שמואל )ספעקטאר( – תשל"א ] NJבית ישראל[
הב' בערל ב"ר יואש )האכבערג( – תש"ד ]גרינסבורג ,פענס - [.הלל ב"ר שמואל
הילד ברוך פרץ ב"ר שמעון צבי אלימלך – תשנ"ז
הב' דניאל ב"ר שמואל יהודא )קאטץ( – תרצ"ה ]קשאנוב ,פוילן[
ר' זלמן אייזיק ב"ר ליפמאן )טשערנין( – תשנ"ט ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
הילד חיים ישראל ב"ר אשר זעליג הכהן – תרע"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הילד חיים מנחם ב"ר שלמה אליעזר )מענדעלזאהן( – תרצ"ה ]דעעש ,רומעניא[
ר' יהודא שאול יחזקאל ב"ר יוסף )ראזענבלום( – תשס"ז ]שיכון סקווירא[
הב' יהושע ב"ר עובדי' – תרפ"ה ]יוניאן פיעלד[  -אברהם יצחק ב"ר משה יעקב
ר' יהושע משה ב"ר צבי הלוי – תרס"ז ]מט ציון ,חל' סטרעטין[
הילד משה אהרן ב"ר יצחק )באב"ד(  -תשכ"ו ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הב' משה זאב ב"ר שלמה )בלאך( – תרמ"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' משה מרדכי דוד ב"ר ישראל )גאלדשטיין( – תשכ"ב ] LIחל' סאטמאר[
הב' צבי ב"ר מאיר – תרע"ב ]קאפיש ,סלאוואקיי[
הילד שלמה ב"ר חיים זאב – תשע"ג ]מאנסי[
הבתולה אידל ב"ר דוד )האלמאש( – תרצ"ט ]סאטמאר ,רומעניא[
הבתולה בונא ב"ר שמואל – תשע"ה
מרת חנה לאה ב"ר יעקב הלוי – תרפ"ח ]וואשינגטאן נ.י - [.חנה ב"ר אבא
הבתולה לאה ב"ר שלמה )רויזיעוויטץ( – תרפ"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
הבתולה רבקה ב"ר דוד – תרס"ה ]טרעסיף ,אוקריינא[
רחל ב"ר פנחס )בריל(– תשמ"ה ] NJחל' באיאן[
)מאנעסזאהן( – תרע"ד ]פיטא ,האלאנד[

תוך י"ב חודש
ארי' בנציון בן ר' ישעי' צבי  -דבורה בת ר' שלמה  -חי' בת ר' שלמה זלמן  -יצחק
מנשה בן ר' אלימלך הכהן  -ברכה דבורה בת ר' חיים מאיר  -שמעון בן ר' אהרן -
גיטל בת ר' לוי יצחק  -יצחק אלחנן בן ר' שמואל  -צבי' בת ר' אלי' משה  -נעמי
ברכה בת ר' חיים משה  -אברהם אביש בן ר' אלכסנדר זושא  -אפרים בן ר' שמעון -
ישכר בעריש בן ר' שמעון  -מינדל רבקה בת ר' נפתלי  -שלמה בן ר' מאיר דוד -
פעשא רחל לאה בת ר' רפאל צבי אלימלך  -ירחמיאל יהודא בן ר' שלמה  -דוד בן ר'
אהרן  -טעמא בת ר' אליקים דוב בער  -שמואל בן ר' משה  -ניסן בן ר' שמעון  -אלי'
בן ר' מנחם מענדל  -צבי בן ר' ראובן יהושע  -אפרת בת ר' ראובן יהושע  -דוד בן ר'
עקיבא צבי  -יעקב ישראל בן ר' יריב  -עטרת בת ר' יריב  -מוריה בת ר' יריב  -ידיד
בן ר' יריב  -אביגיל בת ר' יריב  -איילה בת ר' יריב  -עקיבא צבי בן ר' אליעזר -
אברהם בן ר' ברוך  -מרדכי זאב בן ר' יצחק יהודא  -זאב בן ר' יקותיאל חנניא יו"ט
ליפא  -מאשא מרים בת ר' צבי  -רחל מינדל בת ר' יואל  -אהרן בן ר' מרדכי  -פרומט
רחל בת ר' יוסף  -יצחק בן ר' אלטר  -שמואל בן ר' משה דוד  -מרגליא בת ר' משה
דוד  -יצחק נפתלי בן ר' גדלי'  -שיינדל בת ר' שלמה אליעזר  -זבולון בן ר' אברהם
משה  -מרים בת ר' יעקב יו"ט ליפמאן  -רוחמה רייזל בת ר' קלונימוס קלמן  -חי'
שרה בת ר' מאיר הלוי  -חי' צארטל בת ר' יואל הכהן  -שניאור זלמן בן ר' יוסף מנחם
מענדל  -משה מאיר בן ר' אלתר יעקב  -משה בונם בן ר' מנשה  -מאיר דוב בן ר'
שמעון יצחק  -יחיאל ארי' לייב בן ר' ברוך הכהן  -חנה בת ר' זאב  -אהרן בן ר' שלמה

צו באקומען וועכנטליך די רשימה בחנם
אדער צוצולייגן א נאמען צו די רשימה בחנם
שיקט אן אימעיל צוList@yizkereim.info :
צו הערן די נעמען אויפן טעל845-365-2400 #1111 .

