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לכבוד הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם
הגה"צ ר' יששכר רובין שליט"א אבד"ק קאזניץ סי-געיט
יו"ר להצלת ביה"ח נאראל
הרה"ג ר' זלמן געלבמאן שליט"א  -וזוג' החשובה תחי'
מנאמני וידידי אבותינו

הרה"ח ר' ליפא טירנויער שליט"א

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

חבר הוועד להצלת ביה"ח טאשנאד
 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

ברכת מזל טוב :ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
העומד לצידינו בסעד ועזר בכל עת ועונה ,ומופלג בכל מעלה ומדה נכונה כש"ת

און די איצטיגע טעג נאכ'ן ערהאלטן א גרונטליכן באריכט ווערט
פארמירט א וועד פון בני המשפחה משתדל
צו זיין צו שאפן די נויטיגע הוצאות פאר'ן בוי-ארבעט!
עסקני אבותינו אינאיינעם מיט די בוי-מייסטער ,און סורוועיר
טוען גרינטליך אפשאצען אלע נויטיגע תקונים אין ביה"ח.
ווי די ריכטיגע גבולות ,ווי אויך די שטארק איבערגעוואקסנקייט
אין אנפילן די לעכער ביים אריינקום צום ביה"ח

Negresti, Romania

הגה"צ רבי ברוך אבערלענדער שליט"א אבד"ק בודאפעסט וב"ב שיחיו
לרגל שמחת הבר מצוה של בנו החשוב נ"י  -ויזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח

כברכת ידידיו :קלמן ליעבערמאן  -משה אהרן האפפמאן

תיקון המצבות ווערט צוגעגרייט אין די טעג
בהשתדלות :הרה"ח ר' יצחק פירער שליט"א

אנגעצייכענט די ריכטיגע
גבולות לויט די מאפע

Encs, Hungary

מצבות החשובות בביה"ח
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טורץ ,רומעניא
וועד להצלת ביה"ח:

נכדי הרבני החסיד ר' אליהו שאלאמאן
ז"ל ,יליד טורץ:

האחים הח' הרה"ח ר' שמואל דוד

ה

והרה"ח ר' יצחק יודא שאלאמאן שליט"א

הרה"ח ר' יוסף והרה"ח ר' שמשון
מארקוס שליט"א
הרה"ח ר' יואל גרובער שליט"א

Turc, Romania

טיסא-בעזדעד ,אונגארן
א) הרב הגאון סבא קדישא חסידא ופרישא מרנא ורבנא רבינו פנחס וויינבערגער זצ"ל  -אב"ד ל"ז שנים ויגוע
אל עמיו ביום י"ג אדר תרנ"ג ב) מצבת האשה הדגולה מרבבה לא נמצא כמעט דוגמתה הרבנית מרת לאה ב"ר
ישכר דוב גראס ועטרת בעלה הק' רבינו פנחס וו"ב זצוק"ל ג) הרב הגאון ר' יהודה ארי' זצ"ל אב"ד פה ל"ז שנים
ד) איש צדיק תמים הרב הגדול בתורה משה בן הגאון פנחס וו"ב זצ"ל ה) קודש הילולים הרב החריף פטיש
החזק מ"וה יעקב צבי כהן צדק ד' סיון תר"ז ו)  ....המאור הגדול ז) איש חשוב ירא ה' וכו' מוה"ר ישראל בהה"צ
מוה" משה כ"ד אדר תרצ"ט ח) האשה החשובה שרה בת הרב הגאון מרן עזריאל יצחק קעללער ז"ל

בראשות:
הרב אליעזר קעסטענבוים שליט"א
נשיא ופטרון דכוללי דמשק אליעזר
הרה"ח ר' יושע
בהרה"ח ר' משה יודא בלום שליט"א
הרה"ח ר' חיים הערש
גאלדבערגער שליט"א

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ג תמוז :רבי יואל ב"ר שמעון חיים פעלנער זצ"ל אב"ד אוהעל
רבי דוד ב"ר אברהם אליקים שיף זצ"ל אב"ד קריפטש |י"ד תמוז :רבי חיים אברהם ב"ר מרדכי ארענשטיין זצ"ל אב"ד טיסא-בוא ,בארדיוב • רבי נח
ברוך ב"ר דוד משה פישער זצ"ל אב"ד מילכדארף ,פישטיאן ,פרעשוב| ט"ו תמוז רבי צבי הירש ב"ר יצחק שיף מק"ק זבארוב אבי הישמח משה זצ"ל
י"ז תמוז:רבי חיים צבי ב"ר דוד יהודה ליב מאנהיימער זצ"ל אב"ד שאטמנסדארף ווערבוי אונגוואר • רבי עזריאל ב"ר יוסף באדנער זצ"ל דומ"ץ
ביסטריץ – רבי מרדכי יודא ב"ר נפתלי הירץ ווינקלער זצ"ל אב"ד ה .מאד | י"ט תמוז רבי יצחק ב"ר עוזר פריעד זצ"ל מקליינווארדיין חותן הפני מבין

Tiszabezded, Hungary

הבולעטין נתנדב
לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

הרבני החסיד ר' ישעי'
גרויסווארדייןז"ל
פאללאק
ב"ר ישראל
מראשיהוועד ביה"ח הישן
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