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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

Mezocsat, Hungary

יו"ר הוועד :הגאון הצדיק אב"ד טשאטה שליט"א
בהשתדלות בנו :הרה"ג ר' יואל טענענבוים שליט"א

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
הרב הגאון ר' דוד לייב פישער שליט"א  -דומ"ץ קהילת יעקב ד'פאפא

מראשי הוועד בעיר נאד-וואזשאן
הרה"ח ר' חיים ברא"א הכהן הערמאן שליט"א
מחשובי הוועד בעיר אפאשטאג ,זיפעוו ,אויווארוש
 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בראשות האחים הח' הרה"ח ר' פנחס והרה"ח ר' יצחק אייזיק ווארך שליט"א
משפ' הח' רעטעק הי"ו | הרה"ח ר' יוסף נח לאנדא הי"ו

Mezocsat, Hungary

Nogradszecseny, Hungary

Marghita, Romania
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ט אדר :רבי אהרן ווילהיים זצ"ל אב"ד פעזינג | רבי דוד יהודה לייב ב"ר שלמה זעלצער זצ"ל אב"ד הומנא | א' ניסן:

רבי שמואל (מחצית השקל) ב"ר נתן נטע הלוי מקעלין זצ"ל  -בוסקאוויטץ | רבי יצחק יהודה ב"ר שמעון ליעבערמאן
זצ"ל אב"ד שעניא | ב' ניסן :רבי יעקב חריף ב"ר אברהם שפירא (צאנז) זצ"ל אב"ד הומנא | ג' ניסן :רבי נפתלי צבי הירש
ליפחאוויץ זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יהודה ווייס זצ"ל דומ"ץ אונגוואר | ד' ניסן :רבי אברהם ארי' ב"ר יצחק
(אה"ו) סג"ל הורוויץ זצ"ל מבראד | רבי נחמן הכהן רובינשטיין זצ"ל אב"ד ראחוב | ה' ניסן :רבי אבהם חיים ב"ר יצחק
(באניהאד) מוטצען זצ"ל דומ"ץ האלמין | רבי יעקב יוסף ב"ר שמעון גינז צז"ל אב"ד טשאבא ,בעסערמין ,קאטא | רבי
יעקב שמואל ב"ר אברהם שלמה עליאש זצ"ל אב"ד סאמאש-אויוואר
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