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      ברוך הבא בשם השם 
', שיחיברודער ' משפע 'בכבוד ובהוקרה טוען מיר באגריסן די חשוב

ו"הי חיים' ר ר"ו ובנו מוה"הימרדכי ברודער ' ר ר"בראשות העסקנים החשובים מוה
ווישעווע. א - סאבאסלא . הח בעיר  "מראשי הוועד להצלת הביה 

ראמעניע , ווישעווע- אויבערח "ן באזוך אין ביה'נאכ בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470
ן ך עען ע,ע ע

אראנזשירט די פערמיטן צו  עסקני אבותינו וואו מען האט אינאיינעם מיט 
.יהא בואכם לברכה - . ה"ן גדר און די מציבות בע'ארבעט אויפ-פארענדיגן דעם בוי

מה הגפן הזו סומכין  : גפן ממצרים תסיע
, אותה על גבי עצים יבשים והיא חיה

כך הם ישראל אינם חיים 
אבותיהם" בזכות אלא הם  לעגעשבעניעבערעזאווע אלא בזכות אבות
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;ח"ן גדר קומט אן צום ביה'מאטריאל פאר
ם גדר אויפגעשטעלט'יסודות פונ

.ארבעט צו פארענדיגט ווערן*
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)ח הישן"ביה( אונגארן, אויפאלא. ב

צאצאי יוצאי העיר הייבן אן דעם קאמפיין איבערצובויען די  

ער 'בנימין קאמאד רבי ק"פון הגה' און דער אוהל הק ח"ביה
.וועלכע איז געווען באקאנט  צו זיין א פועל ישועות, ע"זי
די אייניקליך זענען אנטשלאסן ווי אמשנעלסטן צוצוטרעטן    
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ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

.צו די נויטיגע תיקונים

! ווערט א שותף 
ם אוהל'שלוחי אבותינו טרעפן יסודות פונ845-783-8760 - ו "משה חיים איידליס הי' ר: ביטע רופט ח אין א פארלאזטן מצב"ביה
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