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 בע''ה ב' ח' מרחשון , לסדר ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה – פה ורעבא , במדינת 
 Velró , Kamitat Neutra , Ungarnאונגארן ,ככר  נייטרא.  

שלום וחיים ישפות אל משמים להישיש הנכבד מאוד, זקן ונשוא פנים , נקי כפים
ורב פעלים , ירא אלקים מרבים שמו נודע בשערים לתפארת ולתהלה כש''ת הגביר הגדול 

נרו יאיר ויופיע לנצחמשה מאנטעפיארע זיר מו''ה 

עטרת זקנים שיבה, בדרך צדקה תמצא
צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל .

אדונינו הנכבד מאוד  !

 היום הזה , יום הולדת מעלתו הרמה בשנת המאה, אשר נעשה חבר לרואי שמש, יום כנף
רננים נעלסה בכל

 קצוי ארץ , היום הזה העיר גם את רוחנו, מורי ילדי בני ישראל פה ווערבא, להתערב בשמחת
הכלל, 

 ולהודות לאל הטוב על חסדו וטובו אשר הקים על, ואשר חזק ואמץ את האש הגדול באנשים,
אשר הקדיש כל ימי

 חייו לטובת האנושי , ובפרט דורש טוב לעמו ודובר שלום להם בכל הארצות ועמד לימינם
בעת דחקם.

      והנה הוא בן שנים, כלן שוות לטובה, לא כהתה עינו ולא נס ליחו. בשיבה
  כי כעגלה המלאה; ונחת יוכל להביט לאחור על שני חיי ו, כי לא לריק ולהבל חלפו עברו

עמיר לה ,
כן מלאות הן ברכות טוב, ויום ליום יביע אומר ממעשים הטובים וגמילות חסדים ואשר הגדיל

;תושיה בכל מקום ובכל עת. גם שיבה זרקה בו ועוד לא רפתה ידו מלהושיע 
מי יוכל לספרם ! רבו כמו רבו . 

   ולאיש אשר אלה לו , אספנו ביום הזה כל ילדי בית ספרנו לשמו ולזכרו . להודיעם
 גודל היום הזה , ולהשריש בלבבם אהבת מע''ה ואהבת כל ישרי לב .

                         ולמען לא ימוש זכרו, וחסדו ואמתו לא יעבר מפינו ומפי זרעינו הסכמנו ליסד
מאנטעפיארע *חברת שוחר טוב ולקראה על שמו וזכרו הטוב בשם חברת 

שבלשון ארצנו     Montefiore egylet    ואז ישמח ויגיל לבנו אם    
  מחשבותנו הטובה תהיה לרצון מעלתנו הרמה והיה מעשי הצדקה שלום.

    ועתה ידינו פרושות לאבינו שבשמים , להאריך ימיו ושנותיו , עוד ינוב בשיבה
 ויאמץ השי''ת חילו ועצמותיו יחלוק, למען יהיה עוד עזר וסומך לנדכאים, וגדלו ותפארתו
לא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם. ויזכה לראות בביאת הגואל ובנחמתו ציון וירושלים

אמן
Description
Size: 34x41.5 cm
 Hebrew hand written . Decorative pale yellow frame around the text.
Establishment of an association in the name of Montefiore whose purpose is to 
purchase books and warm cloths for the school's students in need. It is meant to 



happen every year on Moshe Montefiore's birthday.

Signatures and a stamp

From right to left :
גלמן ווינשטין

 ישראל בווארני
פנחס סירעפעל

    
ISRAELITA TANITOTESTÜ 
VERBȮ  

 נחום ליליענטהאל 
 אהרן פייער  

Outside the frame in the bottom a footnote explaining what the newly established Montefiore 
association is for: 

 *ומועדתה לקנות ספרים הנצרכים לילדי עניי בית ספרנו  ולהלבישם מעדי בגד בעת קרה .
בכל שנה ושנה ביום הולדת מעלתו הרמה.


