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 עם בית־הכנסת גבאי הסעד, לישכת שה,
הרב של מכוניות־השרד או הצדקה, קופת

 כל — והאשכנזי הספרדי — הראשיים נים
כמובן. לחוד, אחד

האר הרחוב שבין גזשי־הבניינים עשרה
החמישית בשדירה החמישים, לרחוב בעים

מלוכאכיץ׳ חרכי
7 מיטבח דרוש

 מהודרות כנסיות ששתי — ניו-יורק של
 ושלושה האדיר רוקפלו מרכז בה, שולטות
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