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בעה
המזכירים את שם ה'' בכל קצוי הארצות – והמחכים לתשועתו יבנו הפרות – ובעקב בשתם

 ישמו השופכים על ניני יעקב בוז ונאצות -יברכו בפיהם אלהים חיים אשר הלביש אותך
מחלצות.  

 אשר חלק לך מכבודו אבני נזר משבצות – לנס עמים שמך ועוד בי שבתך –מלכ ים יעמדו
מכסאותם

ויאמרו ברוך לעומתך – ביום התחדש שנת המאה לימי חיתך : –

ה''ה השר והטפסר הנעלה והמרומם
סיר משה מונטיפיורי בארונט  היו''     בעיר ראמסגאטי יע''א

אדונינו השר ! גם אנחו החתומים פה בשולי האגרת-ראשי חברת אחי עזר אשר דרכיה
משרת – פה בקרית המלוכה ובראש כל חוצות אומרת – זרעו חסד וצדקה מאהבה מסתרת

 היו מסעד לכל חולה מחו מעינים כל דמעה נגרת – ונפש עשירי עמנו לחמלת העניים
מעוררת

נבוא מול כבוד הדרתך בברכה משלשת מלב באה – אם גם נחשבנו בעיניך כחגבים וכעדת
 חמט ולטאה – רעדה תאחזנו בעת נקרב מול תפארתך הנשאה – לשום לפניך בקשתנו –

אנא
אדונינו השר ! מלפניך ריקם אל תשיבנו. ---

 בהקבץ בחדש העבר ביום שמיני לחדש מרחשון כל בני חברתנו – להתפלל עם רבבות ישרון
בעד

אריכת ימיך בבית תפלתנו – אשר נתחנך על ידי פאר עדתנו הרב המגיד מישרים –
 דר קאיזערלינג

 נ''י כשמן הטוב שמו נודע בשערים --- גמרנו אמר בלב שלם ונפש חפצה – כי רוח ממרום
בקרבנו

 נוצצה – להסיב שם חברתנו – לשם חברת מונטיפיורי להיות לתפארתנו – בין חברות
האחרות

 המיסדות פה למעשי הצדקה – למען כמרקחת בשמים לקערת זהב הורקה- יעלה עם ריח
שמיך

ריח חברתנו כמור לכל העברים – בעבור כבוד שמך גם בנו יתימרו בעירנו כל הנדיבים
 והיקרים

 גרה יעלו מכיסם גם הכילים האכזרים – בשמעם שמך המפואר חותם תכנית כל הברכות –
וימהרו

להושיע כל הנפשות הנאנחות – שמך יהיה כצרי יים לחולים הנכאים על משכבם – ועם שם
מונטיפיורי יברכו גם אלהים בלבבם . -

אנא אדונינו השר !תןנו הרשיון – להקרא עלינו שמך המחיה כטל נוזל בציון .-- בכל יום
 נשלים מאה ברכות לאל עליון גומר עלינו – ונתפלל בקר וערב מלב עמוק בבית תפלתנו –

לבורא
 דוק וחלד המושיענו בצרותינו – להריק שפעת ברכתו על ראשך השר המרומם : - ושמך נשא

על שפתינו באהבה לילה ויומם . -
 כ''ד החותמים בקידה וכריעה ומשתחווים לך ממרחקים – בכליון חרוץ וכוסף נמרץ בנפשותם

נמקים – לנשק
 ידיך הטהורות והמבורכות המפזרות כפתי כפור – זרע החסד והצדקה סביב ועל ראשך קרני

אור .
שלום מאלהי עולם וחיי נצחים נחלתך

בינינו כנשר רב כנפים תתחדש בשיבתך



בודאפעסט ביום א לפרשת ולקחת מנחתי מידי יו''ד כסליו ת ר מ ד
ומשה חי מאה ועשרים שנה לפ''ק

Description

The testimonial is addressed by the leaders of a charity association in Budapest called
Chevra, Achi Ezer which had adopted the name of sir Moshe Montefiore.
Language is Hebrew professionally written in square Hebrew scripts.
Frame illustrated with flowers.
  
Signatures by the leaders of the association 

ראשי ופרנסי החברה
ל'' קאהן     ע'' קערפעל   ז'' בערגער   ע'' לארר

Signature by Meir Kayzerling witnessing that the association qualifies to adopt the 
name of Moshe Montefiopr

 בזאת אני בא להעיד שהחברה הנ''ל כל שחרה לטוב ולהטיב כפי תקנותיהם אשר קבלו
רשיון המלכות יר''ה ובני החברה הזאת

 אנשים יראים ושלמים מתפללים בכל יום ערב ובקר בבית הכנסת שלהם אשר חנכתי זה
איזה חדשים ע''כ החברה ראויה להיות מוכרת

בשם המפואר השר המהולל סיר משה מונטיפיורי בארונט הי''ו

הק' מאיר קייזערלינג       
ח'פ ק''ק הנ''ל יע'א


