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רומעניערומעניע, , מיטל ווישעוועמיטל ווישעווע 18
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כ של הצדיק רבי "מנופוילןפוילן, , יאווארניקיאווארניק
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נ "נתפרסם לע

דבורה רעכיל 
ה"ר מרדכי יודא ע"ב

  : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
| פאלאנקא, גאלאנטאד "ל אב"זציחזקאל דיידטש ר "ב מנחםרבי : אלול' ט|  ביסטריץל "זצמשה אוללמאן ר "בשלמה זלמן רבי : אלול' ו

נאדיאידאד "ל אב"זצאליהו רייכמאן ר "בצבי הירש רבי | מבראדל "זצ הירץר "במשה חריף רבי  : אלולא "י|  בבראדל מחכמי הקלויז "זצחיים צאנזער ' בי ראמנחם נחום רבי :  אלול' י 

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  ����   hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל- צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

Viseu de Mijloc, Romania

!!וויכטיגער מעלדונגוויכטיגער מעלדונג

עס פעלט די לעצטע סכום  

.פאר דער דרוק ארבעט פונעם קונטרס

.פאר פרטים ביטע זיך פארבינדן מיט אבותינו

''''שיחישיחישיחישיחי    אבותינואבותינואבותינואבותינו    ''''הקהקהקהק    מוסדמוסדמוסדמוסד    הנהלתהנהלתהנהלתהנהלת    כבודכבודכבודכבוד    מעלתמעלתמעלתמעלת    אלאלאלאל
 וויאזוי געזען און ,אונגארן אין א"יע  קאוואטשהאזא שטאט דער אין ,אבותי קברי ,ח"ביה ן'אויפ געווען איך בין צוריק יאר 4 ווי מער  .אמרים בקוצר כאטש ,לבבי רגשי אויסדרוקן מוז איך  

  דעם איבערבויען און משפחתי בני ביי פאנדן נויטיגע די קלויבןצוצאמ יעצוני אשר 'ה אברך .'וכו באוואקסן שטארק ,גדר פראוואזארישער א ,מכובד נישט ליידער ,אויס קוקט ח"ביה דער
  שיינעם און גדר הערליכן ן'איבער גריסן וכמה כמה געהערט איך האב עתה ועד מאז און .ובאמונה באמת דורכגעפירט האט איר וואס הקודש עבודת אן ,ח"ביה דעם אויפפרישן און גדר

.דחיי ויקרא דשכבי יקרא געוואלדיגע די זיך פון ארויס שרייט גדר פראכטפולער הערליכער דער ',לראי שמועה דומה אינו פון בחינה די געווען איז דארט זייענדיג יעצט אבער ,ח"ביה
 געזען האב איך וואס ארבעט הערליכע אייער ןעארויסברענג איך וויל ,אגב ךובדר ... .הלאה גם ידיכם ותחזקנה ,שלימות אזא מיט הקודש עבודת אזא אהער שטעלט איר אז !!!!!!!!אשריכםאשריכםאשריכםאשריכם  

  .נאך און    ,,,,דאראגדאראגדאראגדאראג    ,,,,ראצפערטראצפערטראצפערטראצפערט    ,,,,יאקאיאקאיאקאיאקא    ,,,,סענטפעטערסענטפעטערסענטפעטערסענטפעטער    ,,,,אפאשטאגאפאשטאגאפאשטאגאפאשטאג ווי ,געווען בין איך וואו אבותי קברי ,חיים בתי עטליכע נאך אין
.ולשלום טובים לחיים גמורים צדיקים של בספרן להכתב ונזכה ,הדעת הרחבת מתוך ק"עבוה די מיט זיין צו ממשיך ווייטער זיין זוכה זאלט איר הדיוט בברכת ואסיים

שפיטצערשפיטצערשפיטצערשפיטצערצבי צבי צבי צבי שמואל שמואל שמואל שמואל , שלומכםידידיכם הדורש 

. קאוואטשהאזעח בעיר "ובתוכם הביה, לרגל נסיעה למקומות הקדושים - א "שליטשמואל צבי שפיצער ' ח ר"בריוו ערהאלטן די וואך מאת הרה

.דער בריוו ברענגט ארויס די רגשי הלב ממשתתפי הנסיעה צו דער אויסערגעווענליכע הערליכע ארבעט פון די בתי חיים המתוקנים מכתב תודהמכתב תודהמכתב תודהמכתב תודה


