
ברוכים הבאים בשם השם
ברגשי אהבה וביותרת הכבוד מקבלים אנו פני אורחינו הדגול המפורסם   

אבותינועוסק במסירת נפש בהנצחת זכות קיום , ידיד כל בית ישראל

ו"הישמואל סאבא   'ר ח"הרה 

81
א"תשעוארא ק "ערש

ד"בס
א"תשע באק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין מיוחדת718-640-1470 יכולים להיפגש עם  , ט"ק על תקופת הקיץ הבעל"כעת שמסדרים עבוה:הזדמנות ן ע

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718 640 1470
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)א"שקלים פ(" ומציינין את הקברות... באחד באדר " –ט "ה חודש אדר הבעל"ח וועט זיך אנהויבן אי"די בוי ארבעט אין די פאלגענדע ביה

פאר בנין הגדריםפאר בנין הגדריםצוגרייטונגעןצוגרייטונגען

:הזדמנות מיוחדת
ולסדר כל הפרטים הכל לשביעות רצונכם–י הודעה מוקדמת "ע -אורחינו 

אונגארן ,,קאראסקאראס- - נירנירבעיר  ח ח ""בנין ותיקון הביהבנין ותיקון הביה
פראיעקט פון די קומענדיגע פרילינג סעזאן- די ערשטע בוי

.ח"ם ביה'אין די טעג איז באשטימט געווארן די נויטיגע תיקונים אינ
דער גדר איז געבויט געווארן אין די פארגאנגענע יארן דורך

עומד לנס עמו ולפני מלכים יתייצב, ידידינו העומד מוכן עבורינו מיום הווסדה

ל

Nyirkarasz, Hungary
July 22, 2010

א"שליטצבי קעסטענבוים' הרב החסיד ר

ו  "איז אונטערגעשריבן געווארן דורך בניו החשובים הי אבותינומיט שטר הסכם 
.ק"ן אנטיילנעמען אין די עבוה'ע משפחות צאצאי יוצאי העיר פאר'הכרת הטוב פאר די אלע חשוב

  718-599-4120 ו"הישמואל דוד הלוי הורוויץ ר "מוה: צו העלפן מיט ווייטערדיגע תיקונים ביטע רופט

ח  "ביה: א"תשע
גערייניגט ווערט

מצבות  
Nyirkarasz, Hungary
July 22, 2010

אוקריינע ,ברידברידבעיר בנין ותיקון המצבות בנין ותיקון המצבות 

ווערט גערייניגט 
צוצוגרייטן די נויטיגע 
תיקונים

קבורת  
ה"אבותינו ע

B d  Uk i
ן ק ןן ק ן

ה"וועט אנגעהויבן ווערן תיכף אין די קומענדיגע פרילינג סעזאן אי
ה"ה' בנדבת יוצאי העיר בהשתדלות הידידים היקרים שיחי

אנטווערפן  – ו "היטעסלער ' יודא ארי ר"בראש וראשונה הידען וסופר הר

כנפי יונה  ל ספר נפלא "מו

' תחי' וזו ו"הישאול יודא שטיינמעץ ר "מוה

ומשפחתור"מוה גאלדענבערג ו"הילייבל

Brod, Ukraine
April 26, 2006

והילייבל גאלדענבערג ומשפחתו  רמוה

ז "ן בילד איז געבויט געווארן בשנת תשנ'גדר אויפ

'ומשפחתו שיחיחיים צבי שוויממער ' ר החסיד הרב י"ע

לל

ו  "היש שוויממער "מענדל ברר "והרזלמן לייב ' ח ר"ח הרה"י יוצ"הדפסת הגליון נתנדב ע
ס"ויתברכו בכט
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נ  "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

י בקשת בני המשפחות ביטע נישט פארדעקן די מודעה במשך די וואך"עפ •ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ•

בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,   עליכםיגן אבות זכות
458.00$)  פרנס השבוע(ת "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   -חתן :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470רופט אבותינו   , ק"צו האבן א חלק אין די עבוה
זכות 
אבות




