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ד"בסא"תשעתצאק  "ערש

א"תשע  תבאק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין 718 640 1470

עשה למען שוכני עפרעשה למען שוכני עפר  ––זכות אבות יגן עלינו זכות אבות יגן עלינו 
,קויפט אייך איין אייביגע זכותים אין די ימי רחמים ורצון

.דורך ארויסהעלפן דעם מוסד וואס טוט פאר אייערע אבות א גאנצע יאר 
  718-228-8368: שיקט אריין א קוויטל ביי פאקס

רופט 305עקסט718-640-1470:אדער ן בולעט
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

.ë−ë½ íôîì× îðô¼− îò−¬õ¾ôñî ,í®îì îðô¼− ó−è−þ¬šôíî... :ח "בגודל זכות בניית חומת הביה )ש"ג עיי"סופ' חודש אלול שער א(שער המלך ק "מתוך דיבורים הנלהבים של ספה

החשובים הנדיבים :בנדבת

718: אדער רופט 640 305. עקסט 1470

. ח וואו מען ארבעט יעצט"מען וועט לייגן דעם קוויטל ביים ביה
ס ולכתיבה וחתימה טובה"אשר בארץ המה יליצו טוב בעדינו להתברך בכט' וזכות הק

מודעה מטעם

, ה"עהענטשא מרים מצבת הרבנית הצדיקת מרת 
ע"זי לע קערעסטירער'ישעיאמו של הרב הקדוש מרן רבי 

בשורה טובה תדשן עצם
ן גדר'ח אינמיטן די בוי ארבעט אויפ"ם ביה'היסטארישע אנטדעקונג אינ

: בנדבת הנדיבים החשובים

   א"שליט קויפמאן אברהם' ור ליפא ט"יו' חנני' רח "החשובים הרההאחים 

 פריעדמאן בנימין שמואל ר"מוה הנכבד הרבני• ' שיחי 'הח ומשפחתם

ו"הי יונגער אלחנן הרב ובהשתדלות •  ו"הי גאנץ החשובה משפחת •  ו"הי

ספעציעלע גאס 
דורך געבויט

נוסח המציבה

שרֹא נאבדה ֹש ובה ֹט פש נֹ ל ֹע ה ֹה 

...עשיהֹמ שרת יֹ בו רֹ אוד ֹמ 

....  זקינה חשובה וצניעה

מרים[ הענטשא

געבויט דורך
אבותינו צו 

ערמעגליכן די 
בוי ארבעט

בת  ... הענטשא מרים[מרת 

ון]ט סי"י... נפטרה.... 'ישעיה "מו

]ו"תרנ.... [שנת

כל הפרטים מיוסדים על הידיעות שקבלנו במשך  •
.  העבודה מאת הרשימת של פנקס העיר ועוד

, כ עלינו להזדרז"ע, היות שהזמן דחוף מאוד והימים הקדושים באים
ולסייע בכל היכולת שנוכל 

.להעמיד המצבות אשר הינם כעת בבזיון עצום
.אנא החלצו חושים ובל תאחרו המועד

ק והמצוה גדולה יגן עלינו להוושע  "ובזכות הגאו
ולכוח דמיטב מילי בביגאו"בכל ורחמים ישועה ולדבר אמן"ט צ

פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
לינסק זבארוב ארשיווע דיורא סעדרעש קאמארזשאן בערבעשט פראיעקטן בוי

טב ולכוח ל דמ גאובכל מ ם בב שועה ורחמ צ אמןט ולדבר 

:ח זבארוב"הוועד דביההכותב והחותם בשם 

א"שאפראן שליט'צ מ"בהגהמייזליש יואל יעקב 

917-836-8053

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470  E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha
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ה"מרדכי יודא ע

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ
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שעברעשין ווערבוי קאלאמייע מיקאלע .וו קאראס- ניר גערעש נעמיזשע  . מ

בעלארוס לעמעשאן קעשעליא יונק הישן   סאמבאטהעלי גרויסווארדיין אטיא

קאברין דעדינקע ראחוב פאסאב

עקטן בו פרא
א"זוממער תשע


