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...אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה! זכור אהבת קדומים
...וועלן מיר נישט פארגעסן פון אייך...פארגעסט נישט פון אונז: א הארציגע בקשה פון אונזערע אבות
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בהשתדלות יוצאי העיר  
בנדבת הרבני הנכבד שמו מפארים

שטראססער הכהן יונתן

Aug. 27, 2009

אונגארן,בעזדעד-טיסאסלאוואקייהומנא
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איז אן אסיפה פארריפן געווארן דורך  , יוצאי העיר
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Rabbi Oelbaum ‐ 141‐43 73rd Ave., Flushing, NY 11367
Kew Garden Hills

ו "הי קעסטנבוים א"שבתי ברמ שלמהר "בהשתדלות מוה

ו"הייושע בלום ר "ביטע זיך פארבינדן  מיט האברך מוה

צו נעמען אנטייל צו ערמעגליכן דאס באלדיגע ) 718-852-6418( 
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ועד הפועל להצלת קברי ישראל באייראפע–אבותינו 
Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211  Tel. 718-640-1470  Fax. 718-228-8368
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  Eretz Yisroel: Asra Kadisha

ה"עמרדכי יודא ר "בדבורה רעכיל נ "נתפרסם לע

bulletin@hfpjc.com:ביטע שרייבן צו,מעיל-צו ערהאלטן די וועכענטליכע בולעטין אויף אי
צו באקומען דורך די פעקס די  

רופט , ח"ביה 420באריכט פון  
" קול אבותינו"

718-841-7077 Ext. 25
פאר בולעטין אינפארמאציע  

   Ext. 30


