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ב'ע'ז'ה'י'

    מאת חברא קדישא בקהל עדת מישקאלץ אונגארן י'צ'ו'

 ישקט שלו שאנן ,כזית רענן פאר ישראל ! שמחות עם רננות ישיג האדם דגול מרבבה,שנות
חיים ברכה ושלום , לשר המאה

הגבר הוקם על הנגיד הטפסר השר הגדול ליהודים . נזר אלהים בראשו ,תפארת קדשו
            הנשיא מו''ה סיר משה מונטיפיורי ה''י''ו

  אכן;אם כל החברות אשר יסודתן בהררי קדש , בנויות לטובת האנושי ,מטרתן נכבדות 
לחברא קדישא יתר שאת ויתר עז . חברות

 רבות עשו חיל,ואך היא עלית על כלנה ! היא אם כל החברות . מגמתה לעורר את
האהבה,אחוה,חמלה,וחנינה . יתרונה לגמול

חסדו ואמת עם החיים והמתים .
 מני שנות קדם כמאה וח''י שנים תופיע בקרב עדתנו החברא הנכבדה הזאת, תעמד הכן כראי

מוצק, לשם ולתהלה,
לכבוד ולתפארת,מודעת זאת בכל הארץ .

  מני שנות דור ודור תהלוכת החברא קדישא בקהל עדתנו מישקאלץ, זה דרכה בקדש, לקרא
מועד ועצרה בכל

 שנה ושנה ביום שמיני עצרת , ביום הזה התאספו ראשי החברא, יחידי סגולה יחד עשיר
ואביון , נועדו הישרים בלבותם,

 לבחור ולקרב אנשי שם,תמימי דרך, המתנדבים בעם,מקרוב ומרחוק, לספחם אל החברא.
אחינו אתה! ;ובפה מלא קראים אל הנבחר 

   גם הפעם בשנה הזאת התעודדו ראשי החברא אל בית הועד הכללי,וקול אומר קרא : כל
בני החברא יתאספו יחד ,

 יחד יתנגשו ישישים עם גברים,זקנים עם נערים,עשיר ורש יפגשו, קטון וגדול שם יהיו , ויהי כן
,כשלש מאות וחמשים איש

 נועדו באו יחדיו,ויתיעצו במה נוכל לכבדך,אם נשקיפה פנים ואחור המון רחמיך,וגודל
לבבך,אדון יקר אדם דגול מרבבה!

נשיא אלהים אתה בתוכינו !;אזי גמרו אומר,וכאיש אחד המחאו כף נשאו וקול יחדיו 
 עתה נבחר מעלת גאון תפארתך הרמה להיות חבר לפועלי צדק, שמך הגדול יקרא עלינו ,

בכבודך נרום
 קרנינו , ועל כל דרכינו יגה אור !  אנא שר וגדול ליהודים ! ביום הזה , ביום הולדת אותך

,מקרוב ומרחוק ,מכל
 אפסי ארץ וים רחוקים נהרו אליך, בשלומך ידרושון . ברך לך יכרעון, ומקרב לב עמוק

 אנא תיקר נא נפש;יברכוך 
 אחיך הנאמנים לפני כסא כבודך , האצל מהודך הרם עלינו , קח נא המשרה אשר הובאת

לפניך ,רדה נא אלינו , ואנחנו
 עלה נעלה , יערב נא מנחתנו וברכתנו מוקטרת ומוגשת לשמך , אנא תפק לנו רצון חן

וחסד ,

 ויהי נועם ה'' עליך,ושנות חיים מאושרים יוסיף על שנותך,ותחזינה עיניך שלות ישראל עמך
,ויגדל כבודו

ויפרח כזית הודו , ותמלא הארץ דעה ,ושלום על ישראל,
 הננו כורעים ברך ומשתחוים אפים ארצה לפני הדרת גאון תפארתך הרמה ,



פה מישקאלץ בירח מרחשון שנת  לך דמיה תהלה סלה

Description
In this Hebrew testimonial the  members of the Chevra Kadisha association of the 
community of Miskolc are pleading Moshe Montefiore to to accept his nomination 
as a member of the association. 
One page illustrated on the top with a figure of shaking hands and has a covered seal
on the bottom of the page.

Printed names and titles of  Gabies of the associations and a list of names of  the 
accountants. 

ראשי חברא קדישא   וטוביה :
יצחק סגל בוים

ראש החברא
דוד יהודה שטרויז

גבאי ראשון
יחיאל וועקסלער

גבאי ראשון בית חולים

יצחק האכמאן
סכן הכסף

מנחם לייטאג
גבאי שני

גדלי'' פריינד
גבאי שני בית החולים

משה אהרן גריינער :
מזכיר החברא

יעקב בוימגארטען :
גבאי שלישי

מנחם גרעטש, גרשון קליין, משה פאטצויער משה דוב הערץ
בנימין זאב סגל פליישער, מרדכי רייז, עוזר פלייסיג  צבי שוואר

משה ראטט, שלמה ראביטשעק, אהרן פריעדמאן
רואי חשבונות 


