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- ערשט א הערן ן'נאכ
  אבותינו פון באריכט האנטיגע

  מצב קריטישע די איבער
 זענען ,ח"ביה ער'ראחוב ם'אינ
 העיר יוצאי ע'חשוב די

  און ,געווארן נתעורר שטארק
 געווארן נתנדב ה"ב איז עס

  אסטראנאמישע  פלאץ אויפן
 אויפצובויען כדי סכומים

  שוץ ספעציעלע א זאפארט
  ה"בעז זאל וואס ,מויער

  פונעם ערד די אפהאלטן
 צופאלן ווייטער פון ח"ביה
.לטובה 'ה להם זכרה .ל"רח

ח בעיר"בנוגע די אסיפה להצלת הביהבשורה טובה 

אוקריינע, ראחוב
ע"ח זי"ק בעל ליקוטי מהרי"נכד הגה–א "שליטד סאטמאר "הראבצ "בבית הגה

א"שליט גאדינגער אייזיק' ח ר"והרה- א "שליטשמואל בנימין פריעדמאן ' ח ר"בהשתדלות הרה

:ובהשתתפות חשובי יוצאי העיר

א"שליטק בראד "אבד ג"הרה

א"שליטיעקב הערש פריעדמאן ' ח ר"הרה•

  א"שליטשלעזינגער  מיכל 'ח ר"הרה•

   א"שליט קרויס 'נחמי 'ח ר"והרה•

  א"שליט גאדינגער ברוך אברהם' ר ח"הרה•

א"שליט קליין יושע 'ח ר"הרה•

א"שליט מאיר וואלף זאלצער' ח ר"הרה•

צבי יעקב' רח "הרה
א"שליט פריעדמאן

א"שליט בראד ק"אבד ג"והרה

' ח ר"הרה

לייב' ר ח"הרה ובנוחיים אהרן 
)אסטראליע( א"שליטשידלא 

' ח ר"הרה

שמואל בנימין פריעדמאן
)מאנסי(א "שליט

' ר ח"הרה

משה חיים פריעדמאן
)לוגאנו(א "שליט' ומשפחתו הח

אלו הנדיבים החשובים שזכו לתרום  
ח"סכומים הגונים להצלת הביה

צו נעמען א חלק אין די הוצאת לטובת דעם בנין הגדר און תיקון המציבות
.אדער די וועד יוצאי העיר, 303. עקסט 718-640-1470ביטע רופט  

ו"הימגיד ' משפחת הח•

ו"היקאסירער ' משפחת הח•

ו"היניימאן ' משפחת הח•

ו"היוויזניצער ' משפחת הח•

גדרא דויערהאפטיגען אן ; ח שטארק באוואקסן"ביה

פילע מצבות אין א נאכגעלאזטען צושטאנד

ח בעיר"סוקסעספולע אסיפה לטובת הביה

ראמעניע, פעטריווא
א"שליטלוי וויזניצער ' ח הנכבד ר"בבית הרה

א"שליטמרדכי וויזניצער ' ח ר"בהשתדלות נכדו הרה

:ובהשתתפות חשובי יוצאי העיר
ל"זלוי יצחק מגיד ' נכדי הרבני החסיד ר

.בנין גדר ותיקון המצבות: 'פאזע ב.מויער- בויען א שוץ: 'פאזע א
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בלב מלא צער משתתפים אנו בצערם של -נטפי תנחומים 
הכלל  תמיד למען נ "ידידינו העומדים ועוסקים בלו

ובפרט לטובת קברי אבותיהם  כבוד שם תפארתם

א"שליט בערל גלאנץא                 ואחיו הרב "שליטיחזקאל גלאנץ  הרב

ה"עאמם הרבנית  הצדיקת היושבים בעמק הבכא על פטירת 
.ח מתוך שמחות"ותראו רב נחת מכל יוצ, והמנחם ירושלים הוא ינחמכם ולא יוסיף לדאבה עוד

ניר מאדע ח"ביה להצלת הוועד מראשילעמעשאן ח"ביה להצלת הוועד מראשי

'ומשפחתם שיחי

'ר ח"הרה

ראובן צבי קאהן 
)אסטראליע(א "שליט  

'ח ר"הרה

אברהם ברוך גאדינגער
א"שליט' ובניו הח 

ו"היפערל ' משפחת הח•
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