
ד"בס

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע  
"אבותינו"אקטיוויטעטן פון 

א "שליטאליעזר קעסטענבוים הרב 

ומנכבדי  -נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר 

ופטרוני אבותינו

א"שליטיואל קעסטנבוים ' ח ר"ובנו הרה

שלום אליעזר ליכטענשטיין  הרב 
א"שליט

נירמעדיעש, ח בעטלאהן"ר הוועד להצלת ביה"יו

: מדור מיוחד
היארצייט חל ע אשר"ק זי"בעד אלו גאו

:  י"ח שנבנו ע"כ בהביה"בשבוע זו ומנו

ל"זצקאלקערלייב'ארירבי:שבטט"כ

הכהןמשהר"בדודרבי:שבט'ל|מבראד
רבי|בראדד"אבל"זצבאכנער–כהנא

גרויסווארדייןץ"דומל"זצקלייןמשהישראל
ל"זצמאשקאוויטששמואלרבי:אדר'א

(נייטרא)אליעזרר"בהללרבי|אונגווארץ"דומ

רבי|סאסרעגען,בודושד"אבל"זצפאללאק

ל"זצריינמאןזלמןמשולםיצחקר"בשלום

אברהםר"בישראלרבי|נאראלד"אב
'ב|הוניאדד"אבל"זצפריינד(נאסויד)יהושע

ל"זצאלעזרר"בלעוווואלףבנימיןרבי:אדר

יעקברבי|(תורהשעריס"בעמח)ווערבויד"אב
ל"זצגרינוואלד(ב"ערוגה)משהר"ב'יחזקי

(יעקבויגדס"בעמח)פאפאד"אב

א"שליטד דאראג "אבצ "הגה

, טשעטשע, ח דאראג"ר הוועד להצלת ביה"יו

טארקאני, מיהאי-לעגענע, גונזרוסקא, שימלוי

א "שליטמשה יונה וויינגארטן ' ח ר"הרה

רעטע, ח קאצקוי"ר הוועד להצלת ביה"יו

א"שליטנפתלי זינגער ' ח ר"הרה

ח קאשוי"מחברי הוועד להצלת ביה
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ה"ר מרדכי יודא ע"נ דבורה רעכיל ב"נתפרסם לע

למען אחי ורעי אדברה נא
בהגיע עת חגיגת שמחת  

' כלולת בתי המהוללה תחי
צ  "ט ובשעטומ"למז

הנני אתכבד בזה לבוא בקריאה של חיבה  

כ ידידי וחברי היקרים"מול מע

ובמיוחד להני אנשי שם הידידים החשובים  

העוסקים אתנו יחד בשיתוף פעולה  

להנצחת זכות קיום מקום קבורת אבותינו

ובהאי שעתא בעידנא דחדוותא  

הנני להזמינכם לבוא ולהתעלס אתנו 

בשבת אחים ולהשתתף אישי בשמחת כלולינו 

ט"ח אדר הבעל"א דר, תרומה' ביום ג

באולם פרדס צבי 

ח"י בלונ"וביום שמחתכם נשתתף בעזהש

,  ידידכם המחכה לקבל פניכם בשמחה

יעקב היללער

רומעניע, קראלי
ע"קראלי זי'כ של הגאון הקדוש רבי יושע מ"תיקון מנו

צוגרייטונגען אנצוהייבן תיקונים שונים ביי
ע"קראלי זי'כ של רבי יושע מ"מנו

נאכן פארענדיגען בניית הגדר ברוב פאר והדר 
ובראשם הנגידים היקרים בעלי בתים , בראשות הוועד

חיים ברוך  ' ח ר"הרה: ה"חשובים ומפורסמים ה
| ו "היאהרן הערש פריינד ' ח ר"הרה| ו "היגוטערער 
ו"היווייסק "ברעוזיאל הערש ' ח ר"הרה

פוילן, קריפטש
ע  "ל מקריפטש זי'ק רבינו דוד"כ של הרה"מנו

ע"תלמידו של רבינו רבי אלימלך מליזענסק זי

געוואלדיגער דורכברוך אין קאמפליצירטן  
פערמיטן ערלעדיגט   : פערמיט פראצעדור

!  ה"ערווארטעט דאס צו ערהאלטען אין די קומענדיגע וואכן בע

ק  "ח בנש"בראשות הנכדים החשובים בהשתדלות הרה

א"שליטחיים דוד פריעד ' ח ר"בהרהאלימלך' ר

רומעניע,(ווערמעזא)בוטשום 
נאך פארהאנדלונגען איז אין די טעג ערהאלטן 
. געווארן די פערמיטן צו קענען בויען א נייעם גדר
בני משפחה ארגאניזירן זיך צו דעקן די קאסטן 

בראשות הוועד צאצאי יוצאי העיר  
בהשתדלות  

א"שליטמרדכי חנה רעזמעוויטש ' ח ר"הרה

פרשת

משפטים
פ"שנת תש

גליון

550

Krula, Romania

Krzywcza, Poland

Buciumi, (Vermezo) Romania


