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חברה קדישא

בק''ק  פעסט

וזאת הברכה אשר ברך משה נשיא אלהים
ביום מלאת לו מאה שנה לימי חייו

מאת ראשי וטובי החברה קדישא בק''ק פעסט בארץ הונגארן.

להשר הנגיד והטפסר,דורש טוב לעמו ומפואר בכבוד שמו

 נ''י הנקרא בשם כבודומשה מאנטעפיארעמו''ה 

Baronet
Sir Moses Montefiore

Obersherif von Kent und London .
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חברה קדישא

בק''ק  פעסט

מכנף הארץ זמירות שמענו ומגידי חדשות יקראו
בקול גדול,ולא יסף קומו ונעלה לאנדאן הבירה ונחג

זיר משה אדונינו !ביום שמחת התורה , יום הולדת 
בואו נשתחוה ונודה למושיענו , הנשאו רעים נשמחה נגילה !

 בקהלתנו, שלחנו במלאכותהחברה קדישאוגם אנחנו ראשי 
בני ברית חברתנו,להראות פניך בתוך שאר הבאים,ולברך שם כבודך

אדון נשגב ונעלה , במקהלות רבבות אחינו בית ישראל, אפס לא
להלל בשערים מעשיך באנו , ולא להודיע תפארתך בקהל עם
יצאנו , כי מי בכל יושבי תבל לא ידע רוב רחמיך וחסדיך ,אשר

אין ספורות למו , גם עוף השמים וצפור בודד על הגג יספר
מעשיך ברנה , ואיה הסופר אשר יספר כל מעשיך ? ואיה
המודד אשר ימד גודל חסדיך ? ואף אורך היריעה האחת

שמונה עשרים באמה , קצרה מהכיל את רובע מספר החסדים
והטובות אשר עשית עם אחיך :

לכן נשים יד לפה ולא ניגע לריק באומר ומלה,לבחיר יה
אך דומיה תהלה . ועתה אם נא מצאנו חן בעיניך אדוננו ,
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בק''ק פעסט

יהי נא חסדך לקבל ברצון ברכתנו , אשר הובאת לך
למנה , ליום מלאת לך מאה שנה ,עוד ינובון בשיבה
מפעלי צדקך עוד תאזור כגבור מתניך ותצא לישע

'' בטח שאנן ,משה מאנטעפיארע,,זיראחיך : יהי באראנעט ''
יציץ יפרח כזית רענן , יעלה אבר כנשר ויחליף כח , כיין ישן
יוסף ריח ניחוח, ונרו יאיר כאור השמש,ויהי כנביא משה רבינו

  ''מאה ועשרים שנה'' 

ונקוד ונשתחוה מול הדרתך , אנחנו עבדיך,אחיך,המכבדים אותך מקירות לבנו :
בפקודת אסיפה כללית דחברה קדישה בק''ק פעסט

Description

 Written in Hebrew square scripts. Decorated with golden illustrated frame.
The testimonial is addressed by the association of the Jewish community of Pest  (by 
that time it was part of the unified Budapest), “Hevra Kadisha”, to Moshe Montefiore 
for his hundred years birthday.
The Testimonial is spread on three small pages with a decorated icon of the 
association on top of each. In the centre of the icon a picture of shaking hands of man 
and woman
is drawn.
The cover page is blank.

Signatures:
 

  עזריאל כץ צבי רייס                                              יוסף יהוד'   ווייסמאן
       ראש דח''ק                                                             סון יצחק

  ישעי  כץ מאנגאלד                                               משה כץ אברהם   שטייגר
שמואל  מינ[ץ?]                                                                   סון   דח''ק

   צדוק וואלדמאל



שמואל גאלז   


