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 בשם צאצאי יוצאי העיר טוען מיר באדאנקען די משתתפים ובפרט
 והולך בדרכי אבותהרב החסיד בונה עולמות של תורה וחסד 

 נשיא ופטרון כולל דמשק אליעזר - א"שליטקעסטענבוים אליעזר  הרב

 ח   "וועלכער האט בנדבת לבו אונטערגענומען רוב הוצאות פאר משמרת ביה

 (ן חיי שרה"רמב)' ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

 ב"זומער תשע שניט בילד נאך די ערשטע 
 ח"י משמרת ביה"ע

 :מודעה משמחת לטובת הציבור
 303און  301. עקסטביי אין אפיס צוליב די איבערפלוס פון קאלס 

האבן מיר  , ן רופער'צוריקענטפערן דעם חשובאין פארשפעטיגונג וואס ברענגט אפט א 

וואו מען וועט קענען איבערלאזן די בקשה   302עקסטענשאן צוגעלייגט אן עקסטערע 

 .וועלכע וועט פארזיכערן אז מען באקומט אן ענטפער, מיט א פערזענליכע סעקרעטערי
 .ה פארבעסערן די קאמיוניקאציע"מיר האפן דאס וועט בע

 בנין גדרי הבתי חיים מלפני רבות בשנים  מיסודו של הרבני החסיד ( א

 א"שליטצבי קעסטענבוים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה הרב 
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 הוא הגבר אשר  
פעל רבות למען  

הנצחת זכות קיום  
קברי אבותינו  
ובהשתדלותו  
וחריצתו זכינו  

להמשיך עם  
 .  פעולתינו

 ועוד ינוב בשיבה  
דשנים ורעננים  
ויזכה לחיי נחת  

 .ס"ולכט

 

  די פארשרייבן צו ארט די איז דא (ג
  'הח משפחה פון פעולה גרויסארטיגע
   ו"הי  לעפקאוויטש לבית והמפורסמת

יושע ר "הרבני החסיד מוהובראשם 
    ו"היב "וב א"שליטלעפקאוויטש 

  לטובת זיי האבן בינתם ברוחב וואס
 הערליכע א אויפגעבויט באזוכער די

 לציון   ונראה  סמוך  אורחים  הכנסת
 עליהם ותבוא - ע"זי לע'הירצקא רבי זקינם של הקדוש

 .ס"בכט להוושע בעדם יגן ק"הצה וזכות ושבים העוברים ברכת 
 

 ו"היליפא וואלנער ' ח ר"הרהיזכר לטובה ולברכה 
 י אבותינו"ח שע"ביהחבר הנהלת משמרת   

 ח"נ לטובת הביה"ן עוסק זיין בלו'פאר

 ח החדש"ביה
April 25, ‘ 12 

 ח הישן"ביה
 April 25, ‘’12 
   

א "שליטיואל יעקב מייזליש ' רק "אלפי תודות לידידינו הרב בנש: בשם המשפחה
 .הודות להשתדלותו זכינו לזה, חבר מערכת זכרון אבותינו

 "זכרון אבותינו"מודעה מטעם מערכת 
 ו"ר הי"הרב דובעריש וועבער יו 
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Ujfeherto, Hungary 


