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Sep. 17 ‘18ט"תשעערב יום כיפורים 

רבי:א"י|פאקשד"אבל"זצמרדכי אפרים פישל סופר ר"באליעזר זוסמאן רבי| ראצפערטל"זצר יעקב פרץ הלוי זילבערמאן  "נפתלי הירצקא ברבי: תשרי' ט: י אבותינו"שנבנו עח "כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

ץ"דומל"זציעקב זאב ראטשטיין ר"במרדכי רבי:ז "טטשעטשאוויטץ ד "אבל"זצמשה קליין ר"בשמואל מנחם רבי|גאניטשד "אבל"זציעקב דייטש ר"ביודא יואל רבי: ו "טקאלאמייאד "אבל"צמשה ר"בנח אפרים פישל רבי: ג"ישעברעשיןד"אבל"זצק "ז( ברעזאן)מרדכי ר"בחיים 

ד"אבל"זציקותיאל שווארטץ רבי:ט"יקאלאמייאד"אבל"זצ' ישעיר"במשולם  רבי:ח "יפישטיאןד"אבל"זצקלונימוס קלמן וועבער רבי| פישטיאן ד"אבל"זצשמואל הלוי אונגאר ר"ביוסף משה רבי| מיהאיפאלוואד"אבל"זצמרדכי הכהן רובין ר"ב' ישעירבי:ז "יהאלמין 

בולחובד"אבל"זצזלמן לייב פריעדלענדער ר"באהרן מאיר  רבי:ז"כבארדיוב'מל"זצברוך הלברשטאם ר"במשה  רבי:כמאנאשטאר 

ט  "יוגמר חתימה טובה ושמחת 
, אלע וועד יוצאי עיר ועיר וראשיהםפאר 
כלל ישראלגאנץ און , תומכי אבותינו, ידידים

"ת נחלת אבות"רשת החינוך לתלמידי יוצאי ת"-" אבותינו"הנהלת , וואונטשט

*פריסטיק*לאדעמערדאמאקרג בשוסבו בארו ואטשהאזז בקאו בארו דהאזע.קישןטאקאיגערעשז בפעלי ו נאנאש.ה*קופאשנ

וע י/ליפאו וארשוראנ דו רנאדו ירבאטו ןטערצאל*נ י ראדי י ו*נ י.ו ןקאסטאלאנ י י רמאטשזשאד ימאנאשטו יעמיהאל ו.בלעגענ יפאל יל*או ו ראדו

עז ועטאקטאקענ י.הבאלדו ב ינאדסאלי דארףשאלו י י נ ש.ט*טשועסטימוזשאיפעטשי נטיאשלאפו ועד.נטיסאליקבאיבוטשום*פו אלו

ירבאגאטמערק* וארברידחדשנ יקגאידושטארדישקעטגערלאשאשו ואיערזעפנ ואיאסקאראיענאריטשעו יאבמיהאיפאלו סענ

יץשאנקאד נ בלעכ יקו דקורימאדז ובאליאק-אז יעבראדקורימאשאמקוטסענזשארץפארקאשד.ו ואקאפאנ ו יפעטרי ומיקאלי גאבעלטאו

סעפלאקי ןדיסעשטקראלעבארשאקאצקו ןמארגארעטעןטרענטשי י נעעדעל וארדיארמאט.פנעליפי גו נ ירמעדיעשאו ינ מילדו

וערטארנאליא ו אנ רי וע*זאטו יעטולטשו יטקאזאדנ ו ובו די ירעדהאזסטרופקובבאגאדשענ ונ פעו זשי

עשה למען אוהביך שוכני עפר
ס "ט וכט"בתי חיים יגן על כל המסייעים להתברך בגמח307זכות הגדול של הצלת 

ישאר יאבענ ישענ נ ואזשאן-נאדבוקו ואשקארלאטסאלאסענדו ן.השורטאקעמעטשפאלאנקע.בביסטריץסארו נעמעטי.הבעסערמי

גקראסנאהאלאס.נ נ י וחדש-פעז ו י אנ ו בארטו ןגי י וארדי ו נ י נטערדאםקלי ואראש.בביטשקעאי ו י ןבעקעטשאבעאו והאלמי ן.ו נאמעי

יץ ו וערפעלעטסאמבאטהעלייאקעגעו ןו י שן-זעמפל ןי י ראדראגעמירעשטחדש-זעמפל מטו רפאפישןהאדאסטעלטשסטרי פי

יעפעטער.סטמאטעסאלקעראצפערטעטשעד.נ ואמי ו י וקל אןג יאדפישטי נ יאדחדש-הו נ שן-הו ועי סיטשעלאר(הארשפא)מאקעו

לץמארטאן.סט.ט ביענקעסי יץדאראג.החוסטהאסעמעזעדו ו יץאטיאראקעו ו ילחאו ו לאק.טו י ואלנדארףסעטשעאו נאו ואלקאברעז ו

קאלטשעאורישארבעטלאהןחדש-דעמעטשערשן-דעמעטשער יץסאטמארסאבאסלא.הפרומישיקעי ו געגבעלטשעטשאו צי דאנ

יאשד ו ו ע.בקי ואראלי ירגעלשעקאו בנ ו יץטשערנאבארדי ו יזדאו שן-יאנקמאטישאפאבר עוסאמאשסעגי מנאועליטשנ רקאראסהו י נ

וע ןאלאו י יטשטשעהוסביקאברי ועיארע*מאד.הגאנ ימארסאלאו דענ שן)סטו ואסעלעפעטנהאזע(י דאןלעהפעטראו וענטשעלע.גמאי ו

יץ דאלמאש*טיסענ שן-הי דאלמאש*י יעמארעטארנאאראסי.נחדש-יאנקמאטישחדש-הי נ צןרעמיטדערעטשקעלודאשטי י י ו חדשו

י ואגערששימלו ע.נקאטאישאראשפאטיקסעדרישאופעהערטאיאנאש.סט.מקאו י ר.סטאראנ באגארד.זקערעסטי פולדעשבולחו

ש-אוהעל י.בחד סעמיהאל

יץ ו ועהאנשאו ו רשי סוטשאו

ירמאדע גנ נ י יעמער

ן* י וארדי יסו יעגרו –קאלאמי

שן ע.א*י ו ישעו ו ןו י אבאר

יק רפילישפערבענ י נ

יסלא* ר.בסאנ קערעסטי

נע שעטנעקטלאגמיץלאז

י נסקחדשטאקאיבעז לי

אן.פ ו ן.טראדו י י לאד

ב יעסטרעקו ערדאבאנ

יבערבעשטפאקש וערבו ו

יזשע.מ טשארנעקאנ

ן* פאסאבקעשעליעדעלאטי

ץ.ק י ו קאמארזשאןגעו

נקנעמיזשע ו שן)י י(י עסענ

ן י וטאבעקעטשקאבר ג

לעמעשאןמאריאפאטש

יצעאנאד ו יברעזאו עגערבעג

ן ועשעברעשי ברעזאו

ראמאקשע ו נאראלדי

ב יצעראחו נקעמאגלנ דעדי

במעזלאבריץ חדשקאלו

ן* נעבילקאמי .שלערדי

ואדקערט טעטשמאדאראסו

יק צעלדאמאלקאנ

נזרוסקע ו סאטמארהעדג

יאשאפאטי ואראנ לע.ו מיקו

י* שן–קאלאמי שןי ונו .ו

בהארעס אןפרעשו י סטראנ

י דענ באדאלאוחדשסטו

וטא נאג ראזלא*קו

ועאפאשטאג מאקעו

רקערט) יק(גאססי בנ דו

אן.לקאמאטשע ו ראדו

טרעבישאן*דאברעקאלטע

וע .נסלושטריסקעו

ב*אטשאד ו שאנדריףברעז

יצע לנ ו בערצעל.ני

ועטעשטארסאלט ו

טשומעשטו.ב טשערקאו

דע.נטיסאדאב ואי ושפאל נ

אונגארן  , לעגעשבעניעח "בנין הגדר בביה
!נאך אכט יאר פארהאנדלונגעןד "בסערמעגליכט 

א"שליטפנחס קליין ' רבנדבת הרבני הנכבד 
ל מידי זרים "בזה לזכרון טוב ולזכות נצחי בעד גודל מפעליו להציל קברי אבותיו זויחקק 

.  דשנים ורעננים יהיו, ולאורך ימים טובים, ט"יחתמהו הוא וביתו לגמח' ה

Legyesbenye, Hungary

Sep 17, ‘18
 

ח"מאטריאל קומט אן צום ביה


