בס"ד

הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם

פרשת

נשא ב'
שנת תש"פ

גליון

512

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרב החסיד הנכבד מוה " ר ליפא גראס שליט " א
ואביו הגה " צ רבי משה הכהן גראסס – אב " ד שארמאש
חברי ורבני הוועד ביה " ח טיסא  -לאדיין

הרבני הנכבד מוה " ר יואל טובי ' רייך שליט " א
ואביו הרבני החסיד הנכבד מוה " ר יצחק אייזיק רייך שליט " א
מנאמני אבותינו וחבר הוועד ביה " ח מערק

הרבני הנכבד מוה " ר יחזקאל האלצער שליט " א
מנאמני אבותינו

מנו"כ של הרה"ח רבי חיים מרדכי כהנא [בערקאוויטש] ז"ל וזוג' האה"ח מרת פרומט ע"ה

בראשות בני הרב החסיד רבי משה סטראלאוויטש זללה"ה
וזוג' החשובה מרת אלטע פרומט עליה השלו'

גרויס התרגשות ביי בני
משפחה ביים געפונען
מאטריקל-דאקומענטן פון
די חשוב'ע באבע ,האשה הח'
מרת פרומט ע"ה מיט
אינפארמאציע פון יום
פטירתה און לוקאווע מיט
שמות אביה ואמה ע"ה.
הידאלמאש ,רומעניע

אזד ,אונגארן

קריפטש ,פוילן
ווערעצקי ,אוקריינע

תיקון ובנין הגדר גרייט אנצוהויבן
נאך ענדע פון ווירוס באגרעניצונגען

פערמיטן ערהאלטן צו פארענדיגן גדר.

בשורה טובה!

התרגשות ביי בני משפחה צו
צוגרייטונגען אנצוהויבן בנין הגדר

בארשא ,רומעניע

טרעבישאוו ,סלאוואקיי

פ .ריסקעווע ,רומעניע

צוגרייטונגען צום בנין הגדר אין
די לעצטע שטאפלען

פערמיטן פולקאם גרייט צום
אנהויבן בנין הגדר

נייע  100מעטער אנגעגרייט
צום בויען בס"ד

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
י"ב סיון  :רבי יוסף מרדכי ב"ר יחיאל צבי הכהן כהנא זצ"ל דומ"ץ טעטש | רבי בנימין זאב ב"ר אלעזר לעוו זצ"ל אב"ד אוהעל מח"ס אמתחת בנימין

י"ג סיון :רבי יהודה לייב ב"ר יואל כ"ץ זצ"ל אב"ד באלחוב | רבי יוסף (יוזעפף) מנחם ב"ר יצחק גאלדבערגער זצ"ל מנאנאש | רבי מאיר
שפיץ זצ"ל אב"ד ביסטריץ | רבי שמעון ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד לעכניץ | רבי דוב בער קליין זצ"ל דומ"ץ האלמין | ט"ו סיון :רבי ישראל
שמעון מאיר ב"ר יעקב צבי וואלדמאן זצ"ל דומ"ץ בארשא | רבי יעקב ישראל ישורין רובין זצ"ל מסאסרעגען | ט"ז סיון :רבי לוי יצחק ב"ר
מנחם מענדל הורוויץ זצ"ל אב"ד באלחוב | י"ט סיון :רבי אברהם יחזקאל ב"ר יעקב קאפיל (חריף) רייך זצ"ל אב"ד ווערבא | כ' סיון :רבי
אהרן ב"ר אלימלך פריעד זצ"ל אב"ד ביסערמין | רבי משה יוחנן שאהנפעלד ב"ר בנימין זצ"ל אב"ד מיהאיפאלווא
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ניגרעשט ,רומעניע

