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אבותינו
בולעטין
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ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו העוסק לטובת אבותינו

שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד ביה"ח בעיר

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

נאסויד ,רומעניע

שעניא ,סלאוואקיי
צוגרייטונגען צו השלמת בנין הגדר ,צו דער צופרידנהייט פון די
חשוב'ע בני משפחה .ועד מחשובי הרבנים הגאונים ובע"ב נכבדים

א גרונטליכע
אפשאצונג ווערט
דורכגעפירט בכדי
אפצוראטעווען דעם
ביה"ח.
א פונקטליכע רעפארט
ווערט צוגעגרייט.

שליט"א ,ווערט יעצט פארמירט ,בכדי דורכצופיהרען די עבוה"ק תיכף ומיד.
בודאי וועלן די בני המשפחה אנטייל נעמען בעין יפה וברוח נדיבה אין די
הייליגע אונטערנעמונג.
נוסח מצבת הגה"ק רבי יצחק יהודה ב"ר שמעון
ליעבערמאן זצ"ל
אבד"ק
הרב המה"ג אב בתורה
ביראה בחסידות
מורינו ורבינו מו"ה
יצחק יהודא במו"ה
שמעון זצ"ל נשמ'
עלה מרומ' ביו' ה'
א' ניסן תק"ע לפ'
תוללה
[ת'נוח ו'תעמוד ל'גורלך
ל'קץ ה'ימין]

Sena, Slovakia

מאיע ,רומעניע
ביה"ח ווערט
גערייניגט אין
בעפארברייטונג צו די
ארבעט פון בנין הגדר.
וועד ווערט פארמירט
אין די טעג.

הגדר נבנה זה רבות בשנים בראשות הגה"צ אבדק"ק יעמערינג שליט"א.
ביה"ח הערליך אויפגעהאלטן דורך די חשובי צאצאי יוצאי העיר הי"ו

20

בראשות הרה"ח מוה"ר ר' יוסף לייב קאין ובניו מוה"ר יחזקאל ומוה"ר מנחם
הרה"ח מוה"ר אברהם שמואל גאלדשטיין שליט"א -הרה"ח מוה"ר שמואל
קעסטנבוים שליט"א בשם המשפחה החשובה ליכטענשטיין [קאין] שליט"א

Maja, Romania

2

טעקענדארף ,רומעניע

Nasaud, Romania

פרעשוב ,סלאוואקיי

שליט"א-

בנדבת משפחה
החשובה הנכבדה
נכדי הרה"ח ר'

ישראל
שטיינלויף ז"ל

Tekendorf, Romania

Presov, Slovakia

ושלמו ימי אבלך ,בשם הועד להצלת ביה"ח דעיר זבארוב ,הנני בזה לשגר תנחומינו מעומק לבינו ולהביע בזה השתתפות העמוקה בעת הילקח מהם נזר תפארה ראש משפחתם היקרה,
ה"נ מע"כ ידידינו החשוב הרבני החסיד כש"ת מו"ה שמואל זאנוויל בלוזנשטיין שליט"א וכל המשפ' הכבודה הי"ו
המתאבלים מרה בהילקח מהם אמם הח' היקרה ע"ה  -ומהיום עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכם ,ושנות חיים ארוכים ,ומעתה תתנחמו בכפלים ,ולראות נחמת ציון וירושלים ,בביגאוצ"א
מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ,ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ג תמוז :רבי ישעי' פאללאק זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | כ"ד תמוז :רבי עמרם ישי ב"ר יצחק אייזיק סג"ל ביליטצער זצ"ל אב"ד סערענטש | רבי שמעון ב"ר דוד צבי (חתן חת"ס) עהרענפעלד זצ"ל אב"ד מיהאלעוויץ | כ"ה תמוז :רבי שלמה ארי'
לייב הכהן ב"ר יעקב אלישע מאנדעל זצ"ל דומ"ץ קליינווארדיין | רבי ישעי' ב"ר דוד יהודה ליב זילבערשטיין זצ"ל אב"ד ווייטצען | כ"ו תמוז :רבי יחיאל מיכל ב"ר מרדכי באב"ד זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי שלמה ב"ר יוסף גאנצפריעד זצ"ל אב"ד
ברעזאוויץ ,אונגוואר | רבי משה ב"ר אורי שרגא פייוול (אור החכמה) מאנטאג זצ"ל מזענטא | רבי משה חיים ב"ר יצחק אייזיק (קאלוב) טויב זצ"ל מראזלא | רבי יהודה דוד ב"ר יחיאל ראטענבערג זצ"ל אב"ד טאליא ,סענפעטער
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