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רומעניע, מיקולעח בעיר "תיקון ביה
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הייבט זיך אן  , נאך יארן אומערמידליכע השתדלות

ח"ן גדר ארום דעם ביה'ד די בוי ארבעט אויפ"בס
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Petrova, Romania

August 9, 2017

:ראשי ועסקני הוועד
לוי וויזניצער  הרב החסיד רבי ' משפ

א"שליטמרדכי' ח ר"הרהנכדו בהשתדלות 

איתמר  ' רג "ואחיו הרהנטע' ח ר"הרה
של הרב  המשפחהבשם בני , א"שליט'טובי

ל"זקויפמאןצבי' רהמפורסים  החסיד 

צבי פערל  שמואל ' הרב החסיד ר
ק"ארצה-א "שליט

א  "שליאברהם מרדכי גראס ' רח "הרה

א  "שליטיושע  פיש ' ח ר"הרה

מרדכי שלמה  ' נכדי הרב החסיד רבשם 
ל  "זקאסירער 

ו"ועוד צאצאי יוצאי העיר הי

.נאך יארן וואס עס ליגט פארלאזט, ח בכבוד"ביהשטארקע אינטערעס ביי בני משפחה איבערצובויען דעם 

Micula, Romania

August 10, 2017

30#רומעניע, פעטריוועח בעיר "תיקון ביה

י אבותינו"ע

אונגארן,החדשדיארמאט-פעהעראיןח"ביהצוםצוגרייטונגען
ל"מרדכי דוד ז' ח ר"ה ובנה הרה"ר בנימין זאב ע"ח מרת רבקה יענטא ב"האה| ד  "אב, ע"אשר אנשיל הלוי יונגרייז זי' ק ר"כ פון הגה"מנו

ועוד חשובים ונכבדים זכרונם לברכה| ו "לבית הירש הי' ראש משפחת הח, ל"לייבוש קליין ז' הרבני החסיד ר

צאצאי יוצאי העיר  פילע 

זיך אנשליסן און טוהן 

פארבינדונגאין זענען 

, מיט די ראשי העסקנים

הכבודה ה המשפחה "ה

א  "שליטלבית גאלדנבערג 

ובניו לייבל' ח ר"בראשות הרה

ו"היהיקרים וחשובים 

____________

בני משפחה נעמען אן מיט פרייד די בשורה איבער  

ח"ן גדר ארום דעם ביה'די בוי ארבעט אויפ

הם  בותינו אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ומשפב"וב

א"שליטישראל חיים בערגער ' רג "ידידינו הרה

בן ידידינו הרבני הנכבד המרומם

א"שליטשמואל בנימין אליעזר ר "הר

גרויסווארדיין, ראחובמחשובי הוועד בעיר 

ג  "ידידינו הרה

א"שליטמענדל מאיר יאקאבאוויטש ' ר

קליינווארדיין, יאקא-ניר, בראדהוועד בעיר מראשי 

ח"הרהידידינו 

א"שליטגרינוואלד ' יושע ארי' ר

האלאס. נח בעיר "משמרת ביהר"יו

ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

Petrova, Romania

August 9, 2017

תכתב זאת לדור אחרון  בייגעלייגט אויסצוגן פונעם הערליכן ספר 
ה איבער פטירת  "אבא הירש זללה' ר' תולדות הרב החסיד המפו

דיארמאט-לייבוש קליין אין פעהער' זקינם הרב החסיד ר

:בנדבת בני המשפחה בראשות
א"שליטזלמן לייב ווייסר "הרבני הנכבד מוה  ,

בשם כל המשפחה

ו  "הי' א ובניו הח"שליטנטע פארקאשר "הרבני החסיד מוה

 המפומשפחת החשובה בני הרב החסיד  '

ל"זאברהם אבא הירש ' ר

א  "שליטישראל יעקב ר "בראשות הרבני הנכבד מוה

א"שליטהירשמ "ברמשה יוסף ר "והרבני הנכבד מוה

א"שליטהירשי "ברמיואלר "הרבני הנכבד מוה

   ועוד משפחות חשובות צאצאי יוצאי העיר
Fehérgyarmat, Hungary

Fehérgyarmat, Hungary

For the instrumental assistance to enable the restoration in the Petrova and Micula cemetery

הרב הצדיק  מצבת 
ה  "הרב מו.. המפורסם

שמואל' בן ריצחק 
נפטר ל "זפרידמאן

ר"בעתח אייר "דר' א
_________

י  "המצבה חודשה ע
, גוטסמאן. מ' נכדותי

..... ל, פריעדמאן. ש

ח בעיר מיקולע"פון די חשובע מצבות בביה

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי


