א .אברהם אלי' רמז אב"ד ביאליא
ב .אברהם יעקב הכהן רב בווילנא (בנו של החשק שלמה זצ"ל)
ג .אהרן רבינזאהן רב ברוטניצא
ד .אהרן רובינוביץ אב"ד בלידא
ה .אהרן ווייס אב"ד בדיווין
ו .אליהו איזנבוך אב"ד בוואשלישוק
ז .רליהו קמחי אב"ד בניזבודקה-מיכלוכה
ח .אליעזר ארי' הלוי אב"ד בסערצין
ט .אליעזר חיים יודמאן אב"ד שידלוביץ
י .אליעזר לאדיר אב"ד בסטרי
יא .אפרים קירזשנר רב בקאוול
יב .ארי' לייב פרבר אב"ד בקורוצין
יג .בן ציון שליט"א אב"ד בזבורוב
יד .גדליהו שמלקש אב"ד בפשעמישל
טו .גדליהו צבי רובינשטיין אב"ד בזברז
טז .דוד פיאנאס רב בביאליסטוק
יז .הלל שפרבר אב"ד ביאזלוביץ
יח .זלמן שּפירא אב"ד בליפנישוק
יט .חיים דוד זילבערמַאן אב"ד בלובראנץ
כ .חיים זליג הלוי פאליאק אב"ד בראקוב
כא .חנוך הניך אייגש רב בווילנה (בעל המרחשת)
כב .יהודה לייב קובלסקי אב"ד בוולצלבק
כג .יהודא חשסמאן אב"ד בבאקלאזשיבה
כד .יואל פוקס אב"ד בסומפולנה
כה .יוסף וורטהיים אב"ד באוסטראה (נצר לאדמור"י בענדערי)
כו .יוסף יוסלביץ אב"ד בסימיאטיץ
כז .יוסף הלוי גץ אב"ד בגולובקא
כח .יחיאל יצחק רפפופורט אב"ד בלוצק
כט .יחיאל הלוי לוין אב"ד בליכידובה
ל .יעקב יצחק ראבינוביץ חופ"ק ביכובה (אדמו"ר נכד היהודי הק' מּפרשיסחא)
לא .יעקב ישעיה רוזנבלום אב"ד בדוידגרודק
לב .יעקב הכהן לוין אב"ד באלקניקי
לג .יצחק אייזיק רוזנברג אב"ד בלושיץ
לד .יצחק יעקב דודיבסקי חופ"ק ניסוויזש
לה .יצחק מאיר בורנשטיין אב"ד בגוסטינין
לו .יצחק צבי ברקוביץ אב"ד בלאכווא
לז .יצחק סברניק אב"ד בזקרוצים
לח .יצחק רובינשטיין רב בווילנא (לאחריו בנ"י ר"מ בישיבת רי"א)
לט .ישעיה פלומאן אב"ד בבירימלא
מ .ישראל הלוי בורנשטיין אב"ד בפלונסק
מא .ישראל יעקב (קורץ) [קארף] אב"ד בזוויהיל כעת בקורץ
מב .ישראל מאיר הכהן אב"ד בפלאנטש
מג .ישראל מובשוביץ אב"ד בדווינישוק
מד .מאיר אבוביץ רב בנובוגרודק (חותנו של ר' שמחה וואסרמאן)

מה .מאיר מאירוביץ רב בנובוגרודק
מו .מאיר נחום ווירשובסקי אב"ד בסקידל
מז .מאיר רובינזון אב"ד בראדישקביץ
מח .מנחם מענדיל הַאגער אב"ד בעיר חדשה
מט .מנחם מענדיל ראבינוביץ אב"ד בספוסציקן
נ .מרדכי ארי' סגל אב"ד בוואלפא
נא .מרדכי קופלוביץ אב"ד בקרוסנא ּפ' ווילנא
נב .משה אברמוביץ אב"ד במולודיצנה
נג .משולם ראטה אב"ד בחרוסטקוב
נד .נחום אש אב"ד בטשנסטכוב
נה .נתן אליעזר רוזנצווייג אב"ד ביאגעלניצא
נו .צבי ענטין אב"ד במיכאלישוק
נז .צבי הירש וואלף אב"ד בגוניונדז
נח .צבי הירש וואלף אב"ד בברסלאווא
נט .ראובן כ"ץ אב"ד בסטאוויסק (אח"כ בבעיאן ארה"ב ולאחריו רב בעיר פ"ת)
ס .רפאל מרדכי הלוי סולוביי אב"ד גילניצה
סא .שלמה הלפרן מו"ץ בביאליסטוק (נכד העונג יו"ט)
סב .שמואל הלוי ברוט אב"ד בליפנה (אח"כ באנטוורפן)
סג .שנואל פריד רב בווילנה
סד .שמחה מאלין רב בביאליסטוק
סה .שמעון רוזובסקי אב"ד באיישישוק
סו .תנחום גרשון ביליצקי אב"ד בישינובקא

