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277 – Praha Radlice (Smíchov) 

Historie a popis hřbitova: Založen v roce 1788. Sloužil židovstvu z této strany Vltavy a postupně se plnil. Buď časem došlo k jeho rozšíření oběma směry, anebo 
později, začali Židé ukládat své mrtvé z nedostatku prostoru na stará „rodinná“ místa. Pouhým pohledem poznáváme (a ti, kdo jsou věkovitější i ze skušenosti), že ačkoli je 
dnes (2020) ve velice solidní kondici, stojíme de facto u lapidária. Rozhodně ne u hřbitova v jeho víceméně původním stavu. To dosvědčují nejrůznější datační skoky 
v jednotlivých řadách, i na první pohled náhrobky znovu upevněné na nepatřičné sokly. Přesto má „bejtolámek“ v Radlicích svoje prokazatelné kouzlo. 

Srovnáním se zápisy v matrikách zjišťujeme, že řada macejv je již nenávratně ztracena. O tomtéž svědčí rovněži „oloupené“ hroby, většinou z kvalitní žuly, kde po 
kdovíkam rozvláčených macejv zůstaly jen prázdné sokly anebo žalostně pusté litinové ohrádky. Tyto prvky je nutno započítat do celkové summy „chybějících“. 

Prokazatelná existence rodinných řad. Rovněž dost dobře neznáme stavební vývoj hřbitova -  konec 19. století se totiž objevuje na obou okrajích. Zdálo by se tudíž, 
že buď došlo k rozšížení oběma směry, anebo ve chvíli naplnění hřbitovní plochy, začali Židé znovu připohřbívat na starší (rodinná) místa. Datační „skoky“ v jednotlivých řadá 
– a to u rodin nijak nespřízněných – zase signalizují, že hřbitov dost možná absolvoval zásah „upravovatelů“ poté, co jeho stav doznal v minulosti značného poškození.  

Podle Jakubce/Rozkošné je v roce 1903 založen nový smíchovský hřbitov. Od tohoto okamžiku (a potvrzují rovněž matriky) se začíná pohřbívat především tam, 
pohřby v Radlicích slábnou. Přesto nacházíme vložení (většinou manželek či rodinných příslušníků) až do roku 1925.  

Tehdejší Smíchov představoval především pivo, jatka, také sklo na to pivo a pomalu se rodící průmyslovou čtvrť.  Proto na hřbitově i v matrikách nacházíme obrovské 
množství řezníků a dalších zpracovatelů pořaženého dobytka (Lederer, Schuhmacher, Gärber, Weisbegerber – v přesmyčce potom Weisberger); Věnovala se tu ovšem také 
péče kníhám (Buchbinder, Buchverleger),  z dalších profesí vedle obchodu objevíme také řadu ekonomů, účetních a úředníků, jednoho profesionálního baviče (Spasmacher). 
A ačkoli tehdy ještě nebyl objeven „tradiční“ staropražský trdelník, několik osob se živilo také jako „Kolatzenmacher“ – tedy výrobou či pečením koláčů. Velcí továrníci se tu 
objevují rovněž, ti nejdůležitější leží na novém Smíchově na Malvazinkách. 

1893 je na Smíchově založen resp.  otevřen Slepecký ústav Franzisco-Josephi (též Palata). I jeho klienty na hřbitově najdeme. A pak pochopitelně obchodníky 
s moukou, obilím, chmelem. Hodně tu také kvetla výroba, prodej a distribuce knih, značná část zesnulých se živila jako účetní, hospodářští správci, ekonomové a později 
také majitelé průmyslových podniků a továren. Včetně Portheimky. 

Z rabínských osoboností nutno zmínit rodiny Ellbogen. Morgenschein, Frankl, Baumann z Mladé Boleslavi, pochopitelně rabín Back a další. Jistě se jim bude nějaká 
odbornější, všechny uvádí podrobný katalog. 

Symbolika : Až na pár výjimek zde žádné výjimečné symboly nepotkáme. Ovšem materiál (slivenecký vápenec) umožňoval a sváděl k často skvělým kaligrafickým 
nápadům, valná většina macejv je tesána embosovaným reliéfem a pro mne nesoudného, je téměř každá nádherná. Přítomnost skla a sklářů se objevuje také přímo na 
hroběch, z nichž některé jsou dekorovány zbytky litého skla. 

Epigrafika: je detailně popsána níže. Pro orientaci vycháíme ze schéma pořízeného panem Klenovským. Od té doby nedošlo k významnějšímu pohybu kamenů – 
s výjimkou tří macejv dnes osazených těsně u zdi opraveného hrobnického domku. (V katalogu jsou zařazeny úplně na konci.) Snímky najdete na portálu www.chewra.com 
v sekci „Databáze“. 
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Řada 1-28: 

 005 – Epigrafický styl radlického hřbitova nám představí  vlastně hned pátý 
náhrobek eulogií na pomníku paní Rejcl Kaufman (1848) 

Rejcl, bat Wolf, ešet Moše Falk 
Kaufmanna ze Smíchova 

** 
I tento kámen bude křičet z hlubin jámy, nad čím teď tolik naříkám. 

Smrt se obořila a rozmnožila vzdechy a nářky. 
Rodině Kaufmann sebrala oddanou a milovanou duši, 

ve chvíli kdy Rejcl porodila dcerušku a její jisrka přitom v bolestech odešla. 
Ta spořádaná (ešet chajil), odjakživa diadém manželových skrání, 

ho musela opustit, protože její trápení bylo veliké. 
Její *nešome se tedy odebrala vzhůru a rozletěla do Nebes, 

zatímco její ostatky byly ukládány do hrobu 
6. chešvan roku 5609 

(tanceva) 

Najdeme zde snad kromě krypto- a chronogramu naprosto vše, co radlické epitafy 
obsahují a pokoušejí se postihnout. Lidský příběh, verš, dobrou znalost bible, 
hledání neotřelých biblických odvolávek  (v tomto případě parafrází Habakuka 
2:11 a Joba 16:11) a pochopitelně vztah – k zesnulému i k bibli. 

008 – pomník paní Judit Stránsky (1818) je dekorován motivem dvou ptáků, které 
vypadají spíše jako dvě sovičky.  

013 – paní Klára Winternitz (1860); rytmus a verš. 

Fajgele, které se přitížilo při porodu, 
Kámen tento neporušený budiž připomínkou toho, 

že tu do hrobové prsti pohřbili 
skvělou a cudnou bytost 

v lásce vroucně spjatou s jejími dětmi, 

ostříhající ženské *micwot 
a překypující (goreret) milosrdenstvím. 

Matka a rodička, cudná to žena. 
Její odměna je k mání v Edenu. 

014 – paní Chaje Robitschek (1869); Opět skvělá eulogie plná biblických narážek 
(Pláč, Velepíseň aj.) 

Rozkoš mých zřítelnic a vrchol nádhery zhanobeny, 
vždyť tvou spanilou tvář museli uložit do hrobu! 

S nářkem a bědováním. I tvé děti naříkají : 
Vzdálil se od nás Utěšitel, naše ztráta je nesmírná! 
Má naděje pohasla, diadém skrání mých v prachu! 

Holubičko má nejdokonalejší, opustilas mne v rozkvětu let. 
Vydechlas duši ve svaté čistotě. 

tak přívětivá, tak prozíravá, tak moudrá a b-habojná. 
Svým milosrdenstvím a *cedakot sis dobyla tu nejlepší pověst, 

když jsi vlastním chlebem krmila chudé a ubohé 
a pilně ostříhala vše - snadné i složitější. 

(tanceva) 

025 – paní Therese Steiner (1898¨; dobový německý verš 

Wenn auch entrückt der Erde 
Qual 

Glüht doch für Dich ein dankbar 
Herz 

Es folgt der Nichte Lieb und die 
des Gatten 

Dir nach bis in des Grabes 
dunklen Schatten 

 



3 
 

  

 

Řada 29-49: 

031 --   německý veršík :  

Er war ein Biedermann 
Und lebte seiner Pflicht 

Wer diesen Rum gewann 
Stirbt auch im Tode nicht 

032 –  manželé Lurie - „podepsána“ místní Chewra kadiša, gotizující mohutnější 
náhrobník. Čím obci byli a proč pomník požizuje Pohřební bratrstvo je nutno 
teprve zjistit. 

034-35 – patrně Hellerovi;  oba mají  stejné sokly; 035 –pan Ignaz Heller (1915); 
německá citace 23. žalmu 

042 – Mathilde Guth (1896) – německá zkratka V*dten 

043 – zpracuj 

 

Řada 50-70: 

050 – Carl Rosenfeld (1892) – německý verš : 

Bist du nicht mehr unser, wir nicht Dein 
Sind unsere Thränen ach! umsonst geflossen 
Nein nicht umsonst, nicht nur der kalte Stein, 
Auch unser Herz hält eng Dich umschlossen 

(tanceva) 

051 – Anna Karpeles (1891) – mohutný nákladný a romantizující náhrobník 
z leštěné žuly. Obšírný eulogie v němčině – ve své první polovině zajímavě 
parafrázuje klasické hebrejské obraty. 

Kurz bemessen war dein Erdenleben, 
Unverm)udlich Deine Willenskraft 
Opferfreudig hat Du treuergeben 
Stets Dein Haus geleitet musterhaft 
= 
Sanft bescheiden wat Dein liebes Wesen 
Schlummre sanft in süsser Seligkeit 
G-ttes Gnade wird Dich einst erlösen 
Neubeleben Dich zur Ewigkeit 
---------------- 

 

055 – Jakob Fröhlich (1892) – opět výslovně uvedeno, že náhrobník pořídila zdejší 
Chewra kadiša. 

058 – Jedenadvacetiletá slečna Julie Haasz (1892); Její hebrejská eulogie se 
podobá především dobovému smutečnímu oznámení, je však zkomponována do 
kryptogramu : Jentl Haas 

(J) Tvých dnů de v zahradě tohoto žití nebylo mnoho, a nebyly dobré, 
(e) opustilas proto rodiče a nechala je v nářku a truchlení. 
(n) Vždyť jsi bývala korunkou jejich blaha, potěšením jejich očí 
(t) pro tu laskavou a upřímnou pouť, kterou jsi se tu ubírala. 
(l) Nikdy snad nepřestanou lkát nad tvých časným odchodem: 
(H) Běda nám, ztratili jsme dcerku, potěšení srdcí našich 
(a) Odebrala se k odpočinku u zdroje a zřídla tvé bytosti 
(a) a nás jsi to zanechala až do konce života v nářcích a bolu. 
(s) Bolest možná časem přebolí, ale v naší vzpomínce budeš žít navěky. 

060 – Theresia Weiner (1892)  - eulogie na mohutnějším haskalovém náhrobníku 
z leštěné tmavé žuly je převážně v němčině. Působí víceméně jako smuteční 
oznámení, prozradí však, že paní Teresie (Rivka) založila svou poslední vůlí nadání 
pro chudé vdovy : 
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Deinem Gatten warst Du treu zur Seite 
Deinen Eltern hiengst Du an mit Liebe 
Gutes thun war Deine höchste Freude 

Ihn gegörten Deine edlen Triebe 
** 

Armen Witwen Spenden darzureichen 
War Dein letzter Wille fromm hienieden 

Ruhe sanft in G-ttes Gnadenzeichen 
Ernte Deinen Lohn in ewigen Frieden 

070 – Dvaadvacetiletá slečna Hermine Fuchs (1894); Své době odpovídající 
německý veršík : 

Der Blume gleich die kaum erblüht 
Wom rauhem Sturm ward geknickt 
Riss dich der Tod von uns verfrüht 

Erlosch dein Geist, der uns erquickt 
 

Řada 71-93: 

071 – manželé Eislerovi – lakonické ale pozoruhodné eulogie. (viz níže přímo v 
katalogu). 

078 – mladý pan Ludwig Grab (1869), synagogálním jménem Becalel. Jeho 
eulogie tvoří kryptogram, navíc neopomíjí „nenápadně“ zmínit nejen 
věhlasnějšího předka, který rabínoval v Kouřimi a okolí, ale i toho, kdo pomník 
financoval. 

(B) Jak předčasně zničila hořká smrt líbeznou lilii! 
(c) Sestřina syna vzala nám ještě křehkého v letech 
(l) a jeho rodiče ho pak pohřbili s patřinými poctami. 
(a) Duše má však pro něj truchlí, mysl je zdrcená! 
(l) Tvou památku si ale ponesu vtesanou do srdce navždy. 
Jeho máti říkali Miriam  

091 – Filip Taussig (1890) – mírně zajímavá heb. 

 

Řada 94-114: 

098 – pan Elias Perlitz (1887); zdejší šochet u-bodek (košerák a mašgijach) 

099 – Heinrich Pollak (1876) nadaný 29 letý hostinský (Brantweinschänker) : 

Hier ruht unser von G-tt und Menschen 
geliebter, in Clavier Musik und anderen 
Wissenschaften berühmter 
innigstgeliebter Sohn 
Heinrich Pollak 
geboren 10. Feber 1849, gestorebn 21. Feber 
Friede seiner Asche! 
*** 
Unsren Stolz und unsre Freuden 
Unser Glück das G-tt uns gab 
Unser Hoffen, unser Alles 
Senkten wir in diese Grab 
** 
Gleich der Knospe die verwelket 
Eh sie noch gereift zur Frucht 
In des Lebens schönsten Blüthe 
Sank er in die finstre Gruft 
** 
Schlummre sanft den ewigen Frieden 
Oben in den Himmels Höhn 
Gibts ein neuses schönes Leben 
Droben gibts ein Wiedersehen 

100 – manželé Pollakovi (David a Resi).  Po textové stránce (epigraficky) je tento 
dvoj-pomník víceméně lakonický, přesto s sebou nese hned někoik informací. 
Rodina se věnovala pohostinství. Vedle ležící příbuzný je v matrikách zmíněn coby 
Brantweinschänker. Toto řemeslo vždy generovalo finance, proto si manželé 
Pollakovi mohli tak nákladnou macejvu dovolit. A tím pádem (chceme-li 
spekulovat)   se i maličko „pochválit“, žebyli v komunitě známi také jako 
dobrodinci. Jenomže, i když vezmeme v úvahu, že na náhrobek si může leckdo 
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nechat vytesat leccos, přeci jen nelze tesat úplné nepravdy.  Tato norma se začala 
prosazovat až během zemanovského období našich dějin. Komunita se prostě 
navzájem znala, a ačkoli již sekularizovaná nebo přinejmenším sekularizaci 
pomalu propadající, repekt vůči Nebesům a záhrobí a tím i vůči pravdivost tehdy 
ještě panoval. //////// – ben / bas ++ drobné gramatické chyby v heb = jistá dávka 
sekularizace. 

107 – manželé Pollakovi, resp. pan Elias Pollak (1876).  Rytmizovaná eulogie, 
obrat *nikra la-mromim. Shodou okolností špatně tesané hebrejské datum 
(zaměněné znaky waw a zajin v dataci).   

108 –  pan Markus Kolben (1833), gabaj Pohřebního bratrstva smíchovské obce;  
Vvyšší trojúhelníkovitá macejva s bordurou naznačující Sloupy života. Téměř 
polovinu epitafu tvoří výčet předků, slovutých mužů ducha, ačkoli pro profánní 
svět byl pan Mordechaj pouhým sklářem ze Smíchova. 

Sem uložili 
toho, jenž skonal s nejlepší pověstí dne 

*heh 18. sivan 5593, ryzího a bezúhonného člověka 
pana Mordechaje Kolbena. 

Řadu let působil jako gabaj Pohřebního bratrstva 
svaté obče smíchovské, jsa synem zesnulého 

a korunou šedin ozdobeného pana Judla Mendelese 
z Kosovy Hory a zetěm 

zesnulého, proslulého a duchovně vznešeného 
pana Meira Marečka (Mareczki) ha-kohen z Prahy. 

Celý svůj život prošel cestami laskavosti, 
jsa z jitra i v podvečer přítomen na modlitbách 

na místě, ach, tak Vznešeném (*makom ha-nora) 
Na živobytí si vydělával poctivě a věrně 

a své děti vedl ke dráze Upřímnosti. 
Bohatě rozdával chudým a zoufalým 
(a proto) bude jeho *nešome (atd.) 

 

109 – pan Joachim Klein (1840) – epitaf přináší celý lidský příběh 
dvaadvacetiletého  ševcovského tovaryše  a zároveň nadaného studenta tóry. 

V eulogii si mimo jiné pohrává i s tradovanou hříčkou ohledně jména Eliezer – 
která znamená také H-spodin posílí, zesílí mé símě, tak jak ji nacházíme v příběhu 
o Izákově ženění: 

Eliezer, syn dítek Hebrejců, ctil rodiče své 
a nikdy nezhrdal pokyny otce svého ani ponaučeními 

matky své, což ho dovedlo na cestu Upřímnosti 
již v útlém věku, kdy ho rodiče začali zasvěcovat 

a vodit do školy, kde se rovněž učíval konat, jak náleží 
podle pravidel svatosti. Leč darmo, jeho svíce byla uhašena 
a on se odebral cestou všech obyvatel země. A ti, kdo ho tak 

milovali, ho musí oplakávat, protože ačkoli ho pojmenovali Eliezer 
(H-spodin posílí), byl jejich jedináčkem. Kéž je utěší Nejvznešenější 

(tanceva) 

 

110 – Hirš Klein (1873) – člen Chewra kadiša a místní hrobník. Uložen spolu 
s manželkou, paní Idl Klein (1855) – tedy dost velké časové rozpětí mezi oběma 
úmrtími. Podle způsobu tesání zprava doleva. Kdy je jako první zmiňován pan 
Hirš, je možné, že macejva byla pořízena až po jeho skonu. 

111 – Ignaz Robitschek ze Všeradic (1882) – Romantizující gotizujícují vápencový 
oblouk s Davidovou hvězdou obsahuje obšírný kryptogramický epitaf tesaný 
plastickými zřetelnými znaky  s eulogií koncipovanou jako nářek pozůstalé 
manželky: 

(J) Královským diadémem mi byl ten věrný muž ryzího ducha! 
(c) Pro jeho smrt probouzím nářek a trpce běduji, 
(ch) Zkosena rozkoš mého srdce, již tě není více! 
(k) Proto ten hlasitý nářek - můj, dětí i všech, kdo tě znali. 
** 
(R) Nade vše věrný byl jsi své milované ženě 
(a) a potomkům svým zas nejvěrnějším otcem. 
(b) Kráčel jsi spravedlností a ta tě teď předejde. 
(i) Vždyť jsi slitovným srdcem podporoval chudé 
(t) a prokazoval dobro a milosrdenství potřebným svého Lidu. 
(š) Během svého žití sis vydobil tu nejlepší pověst 
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(e) a nyní ses povznesl až do Zahrady radosti - vysoko na Nebesích 
(k) ve světle Života na tě očekává hojný roh tvých *cedakot. 
tanceva 

 

Řada 115-137: 

120 -- Stejně promyšlený a také kryptogramický je epitaf paní  Ester Löwit 
z Dražkova (1866).  Zaujme mj. obrat tento den neměl nikdy nastat – doslova : 
tento den neměl nikdy vstoupit do počtu dní onoho roku. Stejně tak „šňůra perel“ 
(hebrejsky tor), znamená zároveň milostnou hrdličku. 

* * * 
*ešet lapidot, vážená paní Ester, 
dcera po vší zemi vysoce váženého 
(*ha-mromam be-chol kacawej ha-arec) 
Jaakova Točníka a vdovu po váženém panu 
Jišajahu Löwitovi ze svaté obce Dražkov 
Skonala v Dobrém jménu v předvečer šabatu 1. kislev 5627 
* * * 
(E) V koruně šedin byla Estr odvedena do královského paláce 
(s) a připojila se ve vší slávě ke svému Lidu tak jako biblická Hadasa. 
(t) Šňůra Esteřiných perel přesáhla více jak sedmdesáti let 
(r) a ačkoli bezpočet dcer Jisroele konalo ušlechtile, ona je předčí. 
** 
(L) Chudým a zoufalým byl její dům vždy dokořán, 
(e) kračejíc až do smrti ve stopách svých předků až do chvíle, 
(w) kdy Vznešený rozhodl o dni pláče a žalostného volání, 
(w) v němž se vytratila všechna radost a plésání. 
(i) Ten den neměl nikdy nastat! 
(t) Kéž ji vzkřísí Rosa života a ona opět povstane 

121 – Joachim Löwit (1862) – člen místního Pohřebního bratrstva, syn výše 
zmíněné paní Ester. Umírá v pouhých 38 letech, o čtyři roky dříve než jeho máti.  
Nádherná eulogie pohrávající si se slovem a jménem Chajim. 

Vážený muž a člen Pohřebního bratrstva 
drahý pan Chajim Löwit, budiž mu přán pokoj, 
původem ze svaté obce Dražkova skonal  
v nejlepší pověsti 28. elul 5622 - /20. září 1862 / 
a byl pohřben o den později dne 29. elul 
* * * 
(CH) Milován jak syny člověk tak i Živoucím b-hem 
(j) a s rukou vždy nachystanou rozdávat *cedakot všemu živému 
(j) sám žití opustil sestoupiv do Údolí moruší (stínu smrti). 
(m) A my se soužíme, srdce bolí, protože opustil žití 
aniž by dosáhl koruny šedin. 
(L) Za vše (zmíněné) budiž jeho *nešome vevázána do Svazku života 
(e) a jeho údělem budiž Zahrada radosti, aby se v ní přimlouval za všechny živé 
(wi) Ach, odešel od nás v tak nuzném počtu let svého žití! 
(t) Kéž ho na Konci dní probudí ve vzkříšení Rosa života! 
Jeho máti říkali: Ester 

126 – typologicky krásná macejva z roku 1806 

127 –pan  Isak Stern (1878)  - člen Pohřebního bratrstva, kryptogramický epitaf: 

(J) Dnem i nocí Tvé děti hořce pláčou, 
(c) Vzpomínka na Tebe vyvolá bolest a žal a vzdechy 
(ch) V troskách je naše radost a potěšení - to kvůli Tobě, 
(k) Tak těžká je pro nás Tvoje smrt a odchod. 
** 
(S) Tam na Výsostech přijmi svoji mzdu 
(t) Všechno to dobro a slitování, které jsi během života prokázal 
(e) sklidíš nyní jako snopky úrod tam v Zemi života. 
(r) Je pro Tě odloženo mnoho dobrého a Vznešený ti bude pomocníkem 
(n) a svíce tvé duše zase zazáří jako slunce o polednách 
(tanceva) 

127b – paní Marie Stern (1884) – eulogie využivá klasickou hříčku parafrázující 
biblický verš ‚ex 15:20), kdy Aharonova sestra  Miriam bere po překročení 
Rákosového moře do ruky bubínek (ha-tof) a spolu s ostatními ženamy začínají 
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zpívat hymnus o slávě Panovníka. Ten se ale v textu epigrafu mění na dobro (ha-
tov): 

(M) Miriam vzala do ruky veškerou laskavost 
(r) a její skutky byly něžné a bez úhony. 
(i) Jejím největším pokladem bývala b-habojnost 
(m) a z ovoce své dřiny rozdávala i chudým. 
(S) Tam na výsostech přijme náležitou odměnu, 
(t) dobrota a soucit se stanou její mzdou, 
(e) když ted v Krajině života začne sklízet své snopky. 
(r) I pro ni je k věřnému žití odloženo mnoho dobrého. 
(n) Vydechla naposled dne desátého tevet. 

128 – paní Rachel Sternl (1806) z Kosovy Hory,  

131 – manželé Taussigovi (1872) – dvohrob, pan Hermann byl členem Pohřebního 
bratrstva 

** iš jašar wo-neeman ruach 
** bejn kedojšim Eljon tanuach 

**la-emuna wo-jira hate sichmo 
** anijim w-evjonim achlu lachmo 

** cvi tiferet bejto wo-hadrato 
** gever tamim le-išto be-ahvato 

** bi-cror ha-chajim crora nišmato 
-- 

 

Řada 138-163: 

139 – pan Herš Lažansky (1872) z Kolince. Kryptogramický, parafráze verše mešív 
nefeš (pláč 1:16) 

140 – Irma Popper (1868) – pěkný kryptogramický 

141 – Josefa Hecht (1866) – velmi nápaditý, kryptogramický: 

142 – Sara Stern (1866), dcera Jokeba Austerlitze z Košíč a manželka pana 
Jisraele,  staršího (zaken) Chewra kadiša v Košíčích. Ušlechtilý verš – kamenické 
nesrovnalosti (kivrecha – kiveref) 

** 
Tvůj hrob, přítelkyně má, mne nutí k slzám 

Běda mi, prot tu zkázu, stonám ranami osudu. 
Tak nečekaně došla jsi proměnění, a s tím i radost má 

Jsem jako ztracený, kde najít místo k utěšení? 
Ty sis teď zřídila stánek v nadoblačné Výši 

a tvoje *nešome bude připojena do Svazku života 

 

146 – Adam Grab (1862) – pěkný kryptogramický 

148 – Wolf Kaufmann ( ), člen Chevra kadiša, syn zakladatele hřbitova v Radlicích, 
jinak obchodník   -- obšírný kryptogram. 

149 – mladý pan Leopold  Sojka (1870) --  latinkový veršík : 

Du ruhtest nun in stiller Gruft 
Der Eltern Hoffen Lieben 

Un von der Blume sanfen Duft 
Ist Smerz uns nur geblieben 

Sein Herz war mild wie Mondeslicht 
Sein Geist war sommerhelle 

Und Elternsliebe Kindes pflückt 
War seines Handels Quelle 

150 – pan Selig Sojka  (1882), Leopoldův otec, obchodník s obilím: 

Hier ruht 
Filipp 

Seligmann Soyka 
geboren 5. Januar 1826 in Litten 

gestorben 27. Dezember 1882 in Smichov 
Friede seiner Asche! 
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* * * * * 
Sem uložili 

člověka čistého srdce a bezúhonných cest, učeného 
rav Jekutiele zvaného Selig Sojka, syna pana Šlomo. 

Odešel do svého světa *dalet 17. tevet 5643 
a pohřbili ho v předvečer šabatu 19. tevet. 

** 

 
(Z) Tvoje památka uprostřed nás nikdy nevymizí 
(e) Býval jsi nám celý život vydatnou pomocí, 
(l) Pěstil jsi v nás svým čistým srdcem dar mravnosti! 
(i) Tako naříkají rozbitým srdcem žena tvá a děti. 
(g) Do naha vysvlečeni z jejich nádhery, jejich útočiště v troskách. 
(S) Smrt jim naždy zapečetila pramen tvé lásky, 
(a) těm, jimž býval blaženstvím ve chvílích soužení a strastí, 
(i) símě ... (poškozeno) 
(k) Teď přijmi svoji odplatu duše přečistá 
(a) Otec všeho stvoření tvé činy odmění. 

151 – FZN 

152 – FZN 

154 – Kapperovi jsou levijim 

155 – krásně výtvarný náhrobník paní Minke Kapper z Lochkova (1802), 
s embosovaným textem, v borduře upomínající na Sloupy životy s textově velice 
zajímavým epitafem – rišon le Cijon hine (parf. iz 41:27) – věnováno našim 
cadkanijot ze Smíchova a Popelky. 

Sijonu nejprve, 
hle zda je - totiž paní 

Minke, manželka váženého Moše Lejba 
Z Lochkova, jež se uložila (nitjased) se svým lidem. 

Svoji domácnost zde ve svaté obci smíchovské 
opustila (dosl. vysvlékla) dne *dalet 15. sivan 5562 

(tj. 15. června 1802) - tanceva 

Aby bylo možno vyprávět o její ušlechtilosti 
pořídily *Našim cadkanijot z obcí Smíchov 
a Popelka za vlastní peníze tento kámen,  

aby jej učinily pomkníkem její dobroty, a postavily 
ho jako macejvu na její počest a oslavu. 

157 – obšírný kryptogram : Benjamin Berner, celkem ale standardní obraty. Co 
ale zaujme, že matriky pana Benjamina uvádějí jako hauzírníka (Hausierer) 
z Prahy, přitom jeho macejva je velice výstavná a tím pádem i nákladná. Buďto si 
matrikář spletl podomního obchodníka z majitelem nemovitosti (Hausbesitzer), 
anebo měl pan Berner v obci a jejím životě tak významné postavení, že mu 
členové komunity pořídili takovýto pomník. 

160 – FZN 

163 – manžel Bejly A (1818) byl starším smíchovského Pohřebního bratrstva 

 

Řada  164-175: Nezačíná tak jako ostatní u dolní obvodové zdi, ale jakoby zhruba 
v polovině pomyslné linky. 

166 – pan Moses Pitzker (1871).  Kryptogramická eulogie si pohrává s parafrázemi 
a jménem Moše, poměrně zajímavá kompozice i obraty (kol mawet dofek huma 
ha-paam): 

(M) Moše vystoupil vzhůru ke svému Stvořiteli 
(š) a navrátil se do svého stanu v nepravý čas 
(h) a celá obec se rozhlíží, kde jest Moše? 
(P) Zde v prsti země leží pospí jeho bytost (nefeš) 
(i) avšak za to, jak pomáhal, přijme dvojnásobně, 
(c) protože jeho věrnost a spravedlnost jsou uloženy na Nebesích. 
(k) Zatímco hlas Smrti volá do Říše mlčení vždy jen jedenkrát. 
(r) Milosrdný, smiluj se nad jeho duší v Krajině života. 
tanceva 

167 – pan David Morgenschein (1874), rabín a učenec, jeho epitaf i eulogie tomu 
odpovídají, zčásti psáno jazykem mišny a talmudu, netradiční parafráze biblické 
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události, kdy se David uchyluje do Najot, a je skrze Šemuele obdařen prorockým 
duchem, a kdy nakonec tentýž duch navštěvuje dokonce i jeho pronásledovatele 
krále Šaule (1s 19:18 nn); 

V koruně šedin skonala dne *dalet 19. tišri 5635 
(tj. dne 30. září 1874) 

nádoba plničká knih milosrdenství 
ukryta sem na pole mlčení, (totiž) 

náš rabín, proslulý znalostmi tóry i svojí b-habojností, 
svou prozíravou moudroství při výkladu knih Nauky, 
a to jak moudrosti psané tak i té tradované, které 

po celý život nikdy neopouštěly jeho rety. 
V obou kategoriích byly jeho výklady nesmírně talentované, 

hluboké a přitom přehledné, vážený učitel a rebbe David 
syn pana Moše Morgenscheina (za*l) 

I odšel poté David bydliti do Najot, kde zazářil 
jako jas jitřní. A jeho životopisem buďtež jeho skutkové. 

170 – pan Josef Heller (1869) – parafráze Šema 

171 – mladý pan Mendl Beck (1862) – předseda smíchovského Pohřebního 
bratrstva, poškozené čtyřverší - rytmus. Spolu s ním je pohřben také jeho 
nezletilý bratr Jaakov. 

172 – pan Gustav Töpfer (1869) --  Mi jiten roši majim …. (jer 9:1) 

173 – paní Fradl Stern (1871) – kryptogram, střídá koncovky: 

(P) ** po ve-adma tmuna wo-nikberet 
(r) ** rabati me-našim u-v-šem tob nihderet 
(a) ** ešet chajil we-jakar wo-tiferet 
(d) ** darkejha darkej noam u-va-emet 
(l) ** le-avel we-tuga ata nifteret 
(Š) ** šamajim alta el Jocra 
(t) ** tovah wo-chasdah šam tmuna 
(e) ** ata ve-šalom januach acamotejha 
(r) ** rav tov lah šam cfuna  

(n) ** nafša we-ruchah la Kec ha-jamin taamodna! 
 

175 – pan Samuel Lichtenstern (1869¨- nádherný epitaf i eulogie: 

(Š) Šemuel žil kvůli svým trápením beútěšně 
(m) už od samého lůna matky své. 
(w) A i když byl pohár bolesti čím dál plnější 
(e) a nebylo léku k jeho záchraně, 
(l) obracel své kroky k k Upřímnému. 
** 
(L) Do Jeho domu nosíval své potřeby 
(i) když pečoval o dosud křehká dítka 
(ch) jemu tolik milá, 
(t) aby jim zajistil obživu. 
(e) Tak skromný mezi Milovanými 
(n) až dokud nezhasla svíce jeho zraků 
(š) a s ní i jejich odhodlání. 
(t) Rosa jitra vzkříšení ne ně skane tam na nebesích 
(e) zatímco jeho kosti zde pod hroudami 
(r) jejich základové však stojí mezi upřímnými 
(n) a jeho duše bude vevázána do Svazku života. 

 

Řada 176-195: 

176 – paní Mikol Frankl (1871) – dcera rabína a učence  Kalmana (hluboko) 

177 – Eduard a Theresie  Raubitschekovi (eulogie komponovaná jako pláč otce): 

Obrovská je moje zkáza, kdo mne uzdraví? 
V jediném roce zaniklo veškeré potěšení mého srdce. 

V hrobě spojili se matka se synem. 
Děti mé, synové a dcery, kráčejí popelaví žalem 

zbyla pro něj jen zkáza a ohavnost. 
Darmo vzpomínám na vrcholné chvíle blaha, 
můj duch je zdrcený, Utěšitele nenacházím. 
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Na Konci dní však povstanou ze svých hrobů 
a jejich duše odpočinou v Zahradě radosti 

 

179 – paní Chajele Berner (1868)  - netradiční obraty, moc hezký epitaf 

182 – paní Gitl Porges  (1835) dcera MUDr. Jonase Jejtelese a jeho ženy Leviji 
(skvělý  -  eulogie velebí spíš zásluhy otce, lékaře a donátora, učitele a duchovní 
veličinu) 

184 – Rejzl König (1886) – krásný dětský veršík v hebrejštině 

** Lilkot šošnim dodi jaca 
** we-šošna achat bi-gno maca 

** we-lakach otah le-or ha-chajim 
** kí chafac bah Adon ha-šmajim 

-- 
(Můj milý vyšel natrhat si růže 

a našel ve své zahráde též jednu, 
kterou si vzal s sebou do Světla života, 

protože si ji Nebeský pán zamiloval) 

185 – mladý pan doktor Lazar Stein (1863): 

** La-kever be-afar jihju nišlachim 
** wa-jilkach me-otanu bi-jamim cajirim 
** jom ze al javo be-mispar ha-jarechim 
** Šav le-makom jašarim temunim 
** tal chajjim techajehu im ha-cadikim 
** jadaw pašat li-rape ha-mekavim 
** jarad la-emek ha-bacha li-šchav bejn tamimim 
** nikbar be-kavod gadol me-katanim ad gedojlim 
(tanceva) 
(L) Všichni budou uloženi do hrobu v prachu země! 
(w) A tak i on nám byl vzat ve dnech svého mládí. 
(i) Onen den neměl vejít do počtu běžných dní! 
(Š) Vrátil se tak do míst, kde jsou uloženi upřímní, 
(t) než ho vzkřísí Rosa vzkříšení spolu s ostatními *cadikim. 

(j) Vždy přiložil ruku k uzdravení zbitých a zraněných 
(j) a do Údolí moruše sestoupil, aby mohl sídlit mezi bezúhonnými, 
(n) byv pohřben s velikými poctami, jež mu vzdali prostí i vznešení. 

186 – pan Moritz Saar (1861) – opět další eulogie vyzdvihující spíše slovuté 
předky, majitel „Kunstmühle“ v Praze.  Datace arabskými čísly nesprávně, o rok 
posunuta. 

189 – zlomek, (anzp) – zajímavá *petira  - jaamod im kol enoš ba-tchija –  

190 – Třináctiletý Karl Kaufmann (1865) – náhrobník je buď hluboko,anebo jen 
velmi  lakonická hebrejština. Vše však odhalí latinka. 

191 – paní Karoline Schick (1867) – měsíc ejtanim a krásné trojverší !!! 

192 – paní Rachel Bender roz. Zeckendorf (1868) – počáteční část eulogie zaujme. 

(R) Ach tolik lásky jsi nám prokázala, maminko, 
(ch) a nikdy nezapomeneme na tvoji laskavost a upřímnost. 
(l) Však srdce naše zlomená, kdo je dokáže uzdravit. 
* 
(B) Od malička ses ubírala cestou našich praotců 
(e) a nyní tedy odpočineš spolu se svými předky 
(n) tělo si odpočine v dobrém a ty ochutnáš ovoce svého díla. 
(d) I tvým údělem je vydat se cestou vší země - a tys ho přijala, 
(r) tvůj Panovník ti však přichystal bezpočet blaha 

 

Řada 196-228: 

197, 198 – oba zasazeny za litinovou mřížkou jiného hrobu, tím pádem špatně 
čitelné . Mladý pan Gutman Hirsch (pouhých 16,5), syn pana Samuele, jednoho 
z činitelů obce (rašej eda); 

199 – pan Zanwil Kuh (1810) lokalita  Popelka  - typologicky zajímavý, jeho 
manželka stejná typologie nr. (203) 
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204 – pan David Rausnitz (1813) symbol kotvy, vinného sudu a balíku  zboží (lodí 
kupeckých).Embosované reliéfní písmo.  Podle epitafu dožil velmi vysokého věku 
(dočkal se i pravnoučat) a pravidelně po řadu let věnovával darem víno pro 
veřejné přivítání šabatů. 

Býval živ poctivě, 
mírou, váhou i odměrkou 

(*be-mida, be-miškol uv-mešura) 
Krášel bez úhony a konal spravedlivě 

v srdci vždy upřímný a pravdivý. 
Po mnoho let zdarma poskytoval 

víno Klausovou synagogu, pro účely 
veřejného šabatového kiduše. 

Bylo mu dáno spatřit i syny svých vnoučat 
a pro to vše budiž jeho *nešome 

vevázana do Svazku života 

207 – pan Elias Stein z Butovic (1819)  - hodně zajímavý nápis; 

208 –paní  Šejndl Bunzlau / Bumsla (1819), rozená Jejteles – hodně poškozený a 
hodně zajímavý nápis… datum pohřbu *hej 29. července 1819 

209 – pan Josef Diamant – odhrábnout (FZN) 

211 – Miriam (4821) – odhrábnout (FZN) 

212 – paní Chaje Pereles (1821); netradičně koncipovaný : 

Během šabatové noci 9. švat 
5581 (dne 12. i. 1821) 

sem uložili 
váženou paní 

Chaje, dceru ha-aluf učitele a rebbe Benjamina 
Kische a manželku váženého pana Gabriele 

ben Lejba Perlitze (Perelese) 
A v Zahradě Sladkého požehnaného zůstane 

její nešome vevázána do svazku života (= tanceva) 

spolu se zbytkem *našim cadkanijot, těch bezúhonných 
a ryze upřímných až do chvíle, kdy přijde Menachem 

213 --  pan Elihu Salus z Hlubočep (1849); peticha: Ejvel kabed teavel nafšenu – viz 
níže; 

215 – pan Herc Fuchs z Popelky (1822) - Zdá se že Židé z Popelky měli buď svého 
kameníka, anebo svůj styl tesání macejvy. 

219 – pan Neftali Simeles (1808) – i v matrikách uveden jako učenec z Prahy. Jeho 
eulogie tesána v hebrejštině talmudu a mišny – tedy s mnoha arameismy. Krásné 
titulatury, zároveň dokládá existenci spolku Bikur cholim při Pinkasově synagoze. 

28. tamuz 
5568 

sem uložili jednoho z učenců (*chad me-rabanan) 
reka ducha a nádobu plničkou 

(znalosti) knih Pravdy až do nejzazších komůrek. 
Ach běda, pro tu nádheru jež nyní tlí v zemi! 
Takový byl rav, veliké světlo, učitel tradice 

a učitel halachy (služby), pan 
Neftali, gabaj Pohřebního bratrstva v Pp* 

a gabaj spolku Bikur cholim při Pinkasově synagoze, 
syn váženého pana Šemuele Simelese 

(zbytek je nesrozumitelný, protože porušený) 

224 – paní Maria Guth (1877) kamenická chyba ve slově micwot Channa*h, na 
macejvě „podepsán“ jako donátor jejich syn Heinrich 

225 – pan Leopold Fuchs (1888), člen staršovstva smíchovského Pohřebního 
bratrstva. Obšírný a krásný – pro někoho až naturalistický – epitaf.  

Sem uložili 
jednoho ze starších Pohřebního bratrstva 
jenž po řadu let působil také jako její *mevorer 
zde v židovské obci na Smíchově a v Košířích, 
ze strany matky potomek rav Ajcaka 
(Wesendera) z Braslevi. jenž působil jako 
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*manhig ha-dor (reprezentat českého židovstva), 
totiž duchovně urozeného pana Paltiele Lejba Fuchse, 
který skonal s nejlepší pověstí dne *alef 28. ijar 5626 
* * * (13. v. 1866) * * * 
(P) Jak rozvodněný potok řinou se mi slzy z očí 
(l) odňata nám je koruna a diadém slávy  
(t) Sotva kdy zapomeneme jeho laskavost a zb-žnost 
(i) Vždyť dnem i nocí se plahočíval, aby nás uživil! 
(e) Sotvakde najdete takového otce a manžela, 
(l) který nás učíval kráčet přímými cestami 
** 
(L) Jeho tělo pokryjí červi, zdusaný prach ho přikryje, 
(j) sestoupil do Údolí moruší a opustil nás 
(b) a nám nezbývá než v slzách oplakat vrchol radosti naší  
** 
(F) Hojně rozdával chudým a zoufalým 
(u) nezavíral svoji dlaň ani před pocestným 
(k) kvůli skutkům milosrdenství neváhal vstát kloidně uprostřed noci 
(s) ačkoli sám snášel bezpočet bolesti a trápení 

 

Řada 229-253: 

229 – pani Antonie Koscherak (1886), snímek nevysvícený, nepoznáme její 
synagogální jméno. V latinkové eulogii zarazí zmínka o obou březích moře, je dost 
možné, že některé z dětí se na sklonku století vystěhovalo za oceán.  (FZN) 

231 – mladý pan Eduard Fischer (1883); vystavěná německá eulogie: 

Finsterniss umgab dein Erdenwalle 
und Herbes Leid als Los Dir zugefallen, 

Bar an Freud, reich an Leid, 
Dich seit aufwärts Du den Schritt gelenkt 

In Liebe G-tt auch Deiner denkt! 
Du siehst! Engel glänzend Dich umgeben 

Die volles Mass der Freud Dir geben 
Drumm war dem Leben grammerfüllt, 

Der Tod Dein Sehnen hat erfüllt 
Ruhe sanft! 

Josef u. Marie Fischer, Eltern 

233 – paní Hanka Kuh, bývalá Jejteles  -  mocher sifrej kodeš --  i podle matrik 
působí její manžel jako knihkupec 

234 – pan Simon Sobotka (1879) – kamenická chyba . *niftara 

236 – paní Jehudit Lederer (1878) – přihrábnout, (FZN) 

237 – pan Mordechaj ben Jekutiel – obrat - *haja zariz lejlech le-makom ha-tfila;  

239 – paní Johanna Türk (1849) – ešet lapidot 

242 – pan Perec Šemuel Spitz, ha-levi (1849) – symbol levitské konvice, 
rytmizovaný, dobře koncipovaný – hříčky se jménem Perec: 

Ryzí a vážený pan Perec Šemuel 
syn pana Abrahama Spitze ha-levi z Košíř 

(levitská konvice) 
Smrt způsobila v naši obci velkou průrvu (perec) 
a Šemuel se doptával H-spodina každičkého dne. 

K bolesti jeho manželky a tří dětí i k žalu nás všech 
nám byl odňat. 

Ctil Všemohoucího jak svým majetkem tak i svým hrdlem 
a sledoval, aby naplnil Vůli svého Pána. 

Umírá 27. nisan 5609 (tj. 19. iv. 1849) aniž by se posud 
naplnili jeho dnové, A tak se syn Abrahamův v čistotě vrátil 

na své místo. 

243 – pani Rachel Perlitz (1853) – ovdovělá manželka místního šocheta pana 
Elijahu. 

244 – manželé Kuh : 

1) Ha-neehavim (atd.) 
2) Láskou věčnou (ahavat olam) se milují i po své smrti 
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3) Nalezše společné odpočinutí na jejich loži 
4) Jejich celoživotní úsilí bylo vždy poctivé a ryzí 
5) Teď se v Zahradě radosti pokochají odměnou za ovoce spravedlnosti 
6) Na Konci dní pak oba společně povstanou z hrobu 
7) a jejich nešamot budou vevázány do Svazku života 
*** 
Rodina Kuh 
p.t. 
muž věrně spolehlivý, v mnohém požehnaný 
jenž si dobyl nejlepší pověsti 
svými ryzími vlastnostmi a vzácným charakterem 
náš drahý a vážený pan Meir 
Kuh (a*h), jenž po mnoho let působil jako gabaj 
almuženské pokladny a gabaj Pohřebního bratrstva. 
Sladkého požehnaného ctil jak svým majetkem tak i hrdlem. 
Umírá erev šabat 28. chešvan 5636 (tj. 26. xi. 1875) 
**** 
(M) Důstojné pokojné lože odpočinutí pro jeho tělo 
(a) vždyť jeho kroky vedly stezkami spravedlnosti a laskavosti. 
(i) I sirotka či vdovu dokázal navštívit svámi dary  
(r) a jako jelen ve skoku či silný lev byl připraven konat vůli Nebes 
Jeho máti říkali : Breindl 

---o 
vážená paní Jehudit 
manželka pana Meira Kuh (kéž jeho světlo září), 
který působil jako *mevorer Pohřebního bratrstva 
na Smíchově a v Košířích. Umírá v dobrém jménu 
dne 21. švat 5625 (tj. 17. ii. 1865) 
--- 
(J) Tvé děti hořce naříkají dnem i nocí 
(h) Vždyť tvoje láska, matičko naše věrná, byla obdivuhodná 
(w) a nyní tak překotně přestřižena nit tvého žití, zhašeno světlo lásky!  
(d) U stvého stolu jídaval i chudý a zoufalý 
(i) a tvoje ruka se nikdy nezavřela, mohla-li prokázat dobro bližnímu, 
(t) tam v Krajině života tedy posbírej snopky svých úrod 
*** 

(K) Povolejte plačky, ať se tu shromáždí, 
(w) a také svo domácnosti naučte žalozpěvu 
(h) pro onen den, kdy slunce zapadlo předčasně! 
*** 
Spolu s ní je sem uložen i její vnouček Abraham 

248 – pan Samuel Gras (1857), gabaj Pohřebního bratrstva 

Hier ruhet 
Samuel Gras 

Vorsteher der Beerdigungs 
Bruderschaft 

gestorben am 18. März 1857 
im 80. Lebensjahre 

Tierf betrauert von seinen Kindern 
* * * * 

Gabaj Chevra kadiša gmilut chasadim. 
Toto je hrob čistého a ryzího člověka, který vykonával 

svaté služby věrně po celý svůj život, 
totiž váženého pana Šemuele Gras (zaca*l),  

jenž odešel do svého světa v koruně šedin, stár 
a sytý dní v jeho osmdesáti letech 

dne *dalet 22. adar a pohřbili ho o dva dny později 
roku 5617 (tj. 18. iii. 1857) 

 

 
(Š) Šemuel se odebral do Ráma, kde bydlil 
(m) a jeho cesta vedla bez úhony od časného mládí až do koruny šedin. 
(w) Celý svůj život konával soud a spravedlnosti, 
(e) milován pro svoji spravedlnost na Výšinách a stejně tak i dole. 
(l) Studoval tóru i tradici a svými přímluvami mnohé očistil 
(G) Stejně usilovně vedl po přímé cestě i své děti, 
(r) za což ho Nade vše vyvýšený na Konci dní vzkřísí z hlíny země. 
(a) Jeho děti, známí a ti, kdo ho poznali jen letmo přesto truchlí pro jeho skon. 
(s) Shromážděte smuteční řečníky, aby truchlili nad jeho odchodem 
(z) Památka spravedlivého je nám ku požehnání, dána mu odměna za jeho činy. 
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(l) Jeho nešome se vznesla na Nebesa, jeho tělo odpočině v hrobě. 
(tanceva) 
jeho máti říkali : Rejcl 

250 – pan Michael Lejb Winternitz (1822) – pěkné obraty, rytmus 

251 – pan Neftali Winternitz (1868)   -- *Nejtali haja ajalat …   

252 – pan Leml Lasch (1823)  šámes Chevra hadiša ha-naarim  

253 – pan Gabriel Löbl (1824) - melamed 

 

Řada 254-285: 

254 – manželé Etingerovi – macejva vznikla pravděpodobně již v době úmrtí pana 
Simona (1871), protože v hebrejské části epitafu paní Chawy (1888), není 
dotesáno. Rodina už patrně doplnila pouze latinkový zápis;  

255 – paní Hindl Hirsch (1843), manželka gabaje smíchovského Pohřebního 
bratrstva, sama gabajit smíchovských Našim cadkanijot : 

Sem uložili 
váženou (chašuva, nichbada wo-maskelet) 

paní Hindel, 
dceru zesnulého pana Cvi Herschela 
z Eidlitz, manželku ha-aluf ha-torani 

drahého a váženého pana Zanwila Hirsche 
(kéž ho Nebesa otříhají), gabaje Chevra jadiša 

gmilut chasadim na Smíchově. 
Její matce říkali : Gutl 

* * * 
Běda, její svíce zhasla o sobotní noci 9. we-adar, 

oplakalo ji množství lidu a pohřbena pak 
dne *alef 11. we-adar 5603. 

Ta žena byla b-habojná, laskavě pečovala o svého muže, 
za což ji mnozí veřejně pochvalují. 

Prodlívala také u dveří Toho, jenž je Makom ha-nora, 
aby se tam v trpkosti duše modlívala ke Vznešenému. 

Spolu s manželem měla velice štědré srdce, a oba 
často přispěli vysokou částkou zdejší synagoze. 

Prozíravě a zcela b-habojně působila také jako gabajit 
spolku smíchovských Našim cadkanijot 

a až do své smrti nikdy neopomíjela chudé a potřebné, 
až nakonec její slunce zašlo a přiryl ji stín Nejvyššího. 

---- 
manželka jinonického familianta a obchodníka Samuele 

usedlí v čp. 34, dožívá se 70 let 

256 – paní Fradl Kobler (1817) – zajímavý nápis, přinejmenším *petira 

257 – pan Josef Kobler (1871), vyníkající baal tekija , narážky na tuto skutečnost i 
v epitafu: 

Tento den neměl vejít do počtu dní! 
Vždyť kdo by nás dokázal utišit v nářku a žalu pro tu ztrátu 

Po mnoho let snášel veliké bolesti a trápení 
a Nebesa znají ty potoky slzí, které naše očily prolily 

** 
Hlas trouby (tekija) a zdvihu (trua) se teď proměnil na střepy (ševarim) 
vždyť takového *baal tekija najdete v celém ležení Jisraele jen stova. 

A zároveň věrného a laskavého manžela, otce i bližního. 
Avšak onoho nikdy nekončícího dne přijme svoji zaslouženou odměnu. 

Milosrdný, kéž je jeho *nešome vevázána do svazku Života. 
Jeho máti říkali : Rachel 

259 – pan Joachim Heller (1840) hebrejská a gregor. datace  spolu nesouhlasí 

261—paní Theresia Habern (1840) v latince uveden výčet jejích potomků  

263 – rabínská a dajenská  rodina Ozeres   

269 – vysoká portálová macejva se symboli Davidovy hvězdy a medailonu 
řeznického lva. Bohatý epitaf, špatně čitelné (FZN) 
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270 – pan Lejb Spitz (1817) melamed a šlijach cibbur v Popelce.   

272 –  smíchovský rabín Josef Ellenbogen (1833) -- špatně čitelný; 

273a – pan doktor Akiva Stein (1835);  Podobně je koncipován i epitaf jeho paní 
na druhé polovině macejvy: 

Dne  
gimel 8. tevet 5596 (dne 29. xii. 1835) 

skonal prozíravý lékař, 
ha-kacin pan Akiva, syn zesnulého 

Wolfa Steina, jenž býval řadu let předsedou 
(*roš ha-eda) zde na Smíchově a až do své 
smrti gabajem Pohřebního bratrstva, a obě 

funkce vykonával dnem i nocí nanejvýš 
svědomitě (dosl. vší silou), zaháněl spánek od 
svých zřítelnic, jen aby přispěchal na pomoc 

utlačeným, či aby navštívil a uzdravil ztrápené. 
co klesli na své nemocenské lůžko, aby jim  
pohmohl vstát. I slovech dokázal prokázat  

milosrdnou laskavost - Běda, že jeho slunce 
zašlo již o polednách. 

279 – paní Anna Neustadtl (1825), z rabínské rodiny silně degradovaný; 

 

Řada 286-293: Je výrazně kratší, sahá vlastně od dolní obvodové zdi zhrruba jen 
do poloviyn délky ostatních řad. 

286 – paní Bejla Friedman (1886) – kryptogram 

288 – pan Jakob Pollak (1887); textově zajímavý – hebrejsky i v němčině 

289 – paní Rosalie Goldschmidt (1885); gabajit Našim cadkanijot 

290 – pan Hermann Weiner (1883) – příjemný kryptogram 

Dobré i zlé, jež ti osud přinesl, jsi přijímal, 
Nebesa ti popřála postavení i majetek, 
dny i noci tvého žití se pomalu měnily, 
ale vždy jsti dokázal zachránit své bytí. 

Pohled vždy zaměřený na manželku a děti, 
protože tvoji domácnost často navštěvovalo trápení. 
Když smrt namířila svůj šíp na miláčky tvého srdce, 

řinuly se z tvých očí vždy potoky slzí. 
Konečně jsi povolán za nimi do Krajiny života, 
když se tvůj duch povznesl na nejvyšší Nebesa 

 

Řada 294-321: 

294 – pan Blass (1876) – patetizující něm. verš 

296 – málo srozumitelná hebrejština 

301 – Töpferovi – předtesaný nápis, datace již nevyplněna 

303 – trosky hebrejština až po opravě, beztak jen základní data 

304 – zajímavý nápis, hojné parafráze;  

305 – pan Wolf Pick (1832) šámes zdejší obce, krásné hříčky se slovem šames-
šemeš-šimus atd. --- (FZN) 

306 – paní Ester Ellbogen – (FZN) 

307 – pan  Wolf Baumak ( 1843) ; veliký donátor, šnorer a gabaj. Zakladatel 
hrobnického domku s obřadní místností (*ciduk ha-din) zdejšího hřbitova a 
iniciátor sbírky na zdejší synagogu. 

Od chvíle, kdy na rozum bral, začal poctivě hloubat 
a bádat v tóře a přivstával si kvůli ní už jako docela malý hoch. 

Ač křehký a trápený bolestmi usilovně se jí věnoval a než 
sestoupil do Údoli temnot našel v ní stonásobně měřic. 

V době, kdy seděl na trůnu Nauky zde v obci smíchovské, 
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vedl po deset let ve jménu Nebes dítka Jisroele k nauce 
a mravnosti. Od štědrých dárců shromáždil prostředky ke stavbě 

*Ciduk ha-din a domku pro strážce hřbitova, aby tak ostříhal 
i svoji macejvu (nafšo) a stejnou měrou usiloval sehnat prostředky 

na zdejší synagogu (zbytek poškozen) 
---- 

309 – břidlice Kapperovi  –  gotizující dvojoblouk, břidlice v kameni, symbol 
levitské= konvice – náhrobník pozoruhodný zejména svým kamenickým 
zpracováním. 

316 – pan Abraham Kaufman (1861); velice pěkný text,  

Hier ruhet 
Herr Abraham Kaufmann 

(poškoz) 
* * * * 

ušlechtilý (naala) pan Abraham 
syn zesnulého pana Herše Kaufmana 

-- 
V lásce se navrátil na místo (odkud vzat) - vysoko na Nebesa 

a do té doby s laskavou duší pevně řídil svoje kroky, 
aby dokázal milovat Sladkého požehnaného a byl v tom 
den ze dne pevnější. Celý život stával na stráži svatyně, 

aby se sklonil před Pánem svatosti, náležitě vždy znovu a znovu. 
A protože již ve svém žití pozdvihoval ruce k modlitbě 
a mysl soustředil na to, jak pomocí nést břímě bližních 

dopřeje mu ten, jenž je ván Chesed le-Avraham brzké vzkříšení. 
Narozen : 18. chešvan 5562 (25. řijna 1801) 

Umírá : kislev 5622 (20. listp. 1861) 

317 --  pan Herman Kapper (1845);  dtto –  listí  (FZN) 

318 – tři děti rodiny Löw (mimo matrik) 

320 – paní Teresie Fuchs (1878); kryptogram, změna  

321 – pan Cvi Herš Kaufmann (1846); kryptogram, kamenické chyby, zajímavý  

 

Řada 322-348: (podle starého schematu). Zdá se, že během let došlo k mírnému 
pohybu, těsně u obřadní budovy a hrobnického domku tři nově osazené 
(přesazené) macejvy. 

324 – slečna Ester Kapper (1880) –  kryptogram, dojemná eulogie pro předčasně 
zemřelé dítě. Zajímavé obraty, rytmus: 

** 
Povolána z Výsostí do Krajin života 

leč žebřík jejího žití - ach tak krátký jen 
Pospi si u zřídel Harmonie ve stínu Nejvyššího 

tvým údělem budiž bezpočet blaha ve Svazku života 
---- 

326 – paní Rebeka Kapper (1860); krásný kryptogram  

** 
Vyprázdněna všechna naše chlouba a potěšení, 
dnem i noci plačte, naříkejte pro potření naše. 

I ta nebesa nad námi jakoby potemněla, 
běda s matičkou naší padla v prach i koruna slávy naší! 

** 
Jak těžký pro nás odchod tvůj, rodičko naše, 

ztratili jsme zdroj nádhery, touhu srdcí našich. 
Předčasně jsi nám byla sebrána. avšak 

poctivě sklidíme vše, cos během svého žití zasela. 
Pto tebe je schystán bezpočet blaha, takový je už los nás všech. 

její matce říkali Blimla 
---- 

330 – slečna Sofie Fischer (1902), filosofující německé čtyřverší : 

Das Menschenherz hinieden 
von manchem Sturm bewegt 
erlangt den wahren Frieden 

nur wenn es nicht mehr schlägt 
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331 --  pan Wolf Strasser (1855) - velice pěkné hříčky se jménem Benjamin, 
rytmus, biblické narážky 

----- 
O Benjaminovi řečeno : Miláček Páně, bezpečně bydliti bude 

v zemi. Jeho *nešome najde svoji odplatu v dobrotě Zahrady radosti. 
Muž mnoha činů, ctnostný 

prozíravý, vzdělaný, laskavého charakteru, 
duchovně urozený pan Wolf, předseda náb. obce na Smíchově, 

syn zesnulého pana 
Jokeba Heše Strassera 

** 
Až do Konce dní nebude chyběti 

Benjaminovi vůně líbezná, 
ačkoli Vznešený v Jisraelovi učinil trhlinu 

a ozdobu skrání jejich srazil k zemi 
** 

Jeho jsou základové domu tóry a modliteb, 
díky němu byla zbudována zdejší malá svatyně. 

Věrný otec svým dětem a laskavý k ostatním, 
jeho jméno je hlasitě vzpomínáno mezi předními zástupů 

(tanceva) 

342 – pan Jisrael Fuchs (1871); gabaj Chevra kadiša a dlouholetý gabaj Bikur 
cholim. Květnatý epitaf. 

345 – pan Adolf Bloch (1884); - příběh 

347 – v roce 1855 umírá panu Philippu Stiasnému dvaadvacetiletý syn  Šemuel. 
Hříčka se *samach bachur be-jaldutecha, eulogie prozrazuje, že pan Šemuel 
(Gustav) byl nadaným pivovárenským nástupcem rodové tradice. 

348 – pan Jisrael Stern (krupičky, ctrl. V terrain, kartáč (FZN) 

 

Řada 349-377: 

350 – hebrejštinu detailněji (FZN) 

351 – pan Eduard Tausig (1890); bylo by dobré znát jeho příběh. Koruna macejvy 
je dekorována zkratkou „jeden za druhého, jeden pro druhého“  a také latinkový 
text hovoří o „daru přátel“. Není v tom však nutno za všech okolností hledat 
nějaký mušketýrský příběh, pan Eduard je podle matrik synem vdovy, paní Kláry 
obchodující z Žižkově ulici čp.3 Možná se prostě přátelé složili na macejvu svého 
méně mohovitého kamaráda. 

353 – paní Elisabeth Blass (1888) – již podruhé : „Hier ruht seit dem….“ + dobově 
patetizující německý verš 

360 – paní Katharina Grab (1861) květnatý rytmizovaný epitaf tvoří kryptogram : 
Kejd Grab a je ještě doplněný jakoby eulogií manžela. Víceméně však celkem 
standardní obraty.  

363, 364 – krupičky, a málo detailně nasnímáno (FZN)  

365 – pani Fanni Grab (1869) – další Grabovský epitaf, kryptogram, rytmus, 
příjemně svižně koncipovaný. 

** Po adama šochev we-nikberet 
** rabati be-našim, le-bala tiferet 

** we-tov jaldejha šocheret u-megdelet 
** mekauvot we-jisurim kašim sovelet 

** terem nafša we-rucha mimena nifteret 
= 

** Gan Ejden jehi chelka be-miskartah 
** rav tov ba-arec ha-chajim cafun lah  

** ach šuva al bejt aviha we-tov januach lah 
be-olam še-kulo tov jehi gorlah 

 

368 – paní Klara Löbl (1874) spolu s dcerkou Rejcl:  

** 
Povolejte plačky, oddejte se bolesti a propukněte v nářek pro tu 
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ztrátu. Smrti vztáhla svoji mučivou ruku na tu nádhernou mezi ženami! 
Neslitovala se nad počtem jejích let, srazila ji do hrobu. 

Matka dětí ztracena dříve, než je stačila dochovat. 
Nedosáhla totiž ani počtu osmadvaceti let, 

když opustila svého milovaného muže a nedospělé děti. 
Tvá památka zůstane navždy vytesána na deskách našich srdcí. 

Opustilas nás, abys mohla pohledět na věčné rozkoše, avšak k bolesti naší! 
A krátce po ní odešla za svou matičkou i malá Rejzl, 

takže ji spolu s matkou pohřili pod tento kámen. 

375 – pan Leopold Pick (1877) – každý řádek končí na obrat chajim;  

376 – pan Meir Tausig (1878); -- gabaj v Kamýku, zajímavý epitaf 

 

Řada 378-404: I na pohled prozrazuje, že zde byli pohřbíváni také Židé ze 
smíchovských skláren. Úlomky litého skla totiž nezřídka slouží jako dekorace 
obrubníku hrobového místa. 

380 – slečna Pauline Munk (1892); latinkový kryptogram. 

** 
P*rängend mit der Jugend Rosen 
A*uf den Wangen gingest von hier 
Uns doch 
L*iessest du im Freudenlosen 
J*ammerthal zurück wo wir 
N*ur der Hoffnung leben in den Höhen 
E*dens dich verklärt zu sehen 
* * * * * 
Kdo jste ji znali, pojďte, zaplačte tu se mnou, 
protože nádhera dcerušky mé pohosla ještě v dětském věku! 
Truchlete se mnou pro tu kvetoucí lilii, 
škoda, tak málo let a už nám odběhla! 

385 – výstavný náhrobek kožešníka Seligmana Becka (1890) – Eulogie 
(mimochodem krásná)  je totiž kopncipována jakoby pro oba manžele. Nejspíš 

tesáno hned s úmrtím pana Seligmana. Protože životopisné údaje na pomníka na 
straně jeho paní už nenacházíme.  Rodina se pochopitelně také neopomenula 
„pochlubit“ posmrtným oceněním jejich předka. 

** 
Léta lásky a vzájemného blaha jim plynula 

od chvíle, kdy spolu uzavřeli svatou smlouvu, 
a oba doufali, že se jejich dnové zdárně prodlouží. 
Leč selhaly naděje jejich, jejich radost se otočila. 

Příliš brzy vnikla Smrt jak zloděj okny jejich domu, 
jeho hospodář skonal, urvána sláva a vznešenost domácnosti. 

Trpce pak naříkala žena jeho, dokud se sama neuložila k odpočinku. 
Její trápení a slzy však budouu odměněny, 

až na výsostech Nebes vejde pro svoji odměnu. 
(tanceva) 

--- na soklu --- 
Durch die allerhöchste Gnade 

Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. 
noch nach dem Tode ausgezeichnet 26. 9. 1891 
Kommen will ich beten treu am Grab des Gatten 

Bis sie einst mich hir an deiner Seit bestatten 

386 – manželé Pollakovi --  obrat :  jifkad Makom avinu –„ Vznešený navštívil 
našeho otce“ 

401 – pan Zalman Bloch (1884) - Blochovi mívají vždy zajímavé epitafy: 

403 – pan Dr. Samuel Back (1899) po dobu 27 let smíchovský rabín – krásná 
„rabínská“ eulogie: 

* * * * 
Svoji stráž konával v pravdě bez jediné chybičky 

a jeho ryzí činnost táhla a podporovala celou obec 
Jeho činy v ničem nezaostávaly ze jeho laskavým slovem 

Celou jeho dráhu ozařovalo světlo B-ha živého a jeho zákonitostí. 
Nikdy nepolevil v hloubání v Jeho vznešené všemohoucnosti, 

slov předchozích Mudrců lidu Jisraele 
a jeho snopky budou přidány k snopkům moudrých, 
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jeho spisky dodnes prozařují zraky toužících poznat. 
Jeho konec nadešel předčasně, nyní dlí ve Stínu Nejvyššího 

a jeho památka uprostřed jeho blízkých i celé obce nepomione 
(tanceva) 

------ 

 

Řada  405-418: silně poškozená řada s velkým počtem „oloupených“ hrobů. 

Za připomínky, opravy, upřesnění a komentáře na adresu achabisko@gmail.com 
budeme jedině vděčni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------oo 

 

Katalog: 

nr dd 
m
m yy prijmeni jmeno hebrejsky transkripce 

001 4 4 4444 Kaufmann Marie / Selda 

up 
 

[nampyvq hdlc 

Hier ruht 
Frau 
Marie 
Kaufmann 
Friede ihrer Asche! 

002 5 6 1895 Pick Jaakov 

qyp bqiy rhk 
 

vkrdl jlah bqiyv 
 

ql hnrt [vyc gy g ovyb 
 

hbent 

Ruhestätte 
des 
Herrn 
Jacob 
Pick 
aus Košíř 
geb. 29. Juni 1835 
gest. 5. Juni 1895 
Betrauert von seinen 
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Angegörigen 
Friede seiner Asche! 
------ ( zhotovitel) ---------- J Freund --oo 
Hebrejština - základní data 
we-Jaakov halach le-darko 
*gimel 13. sivan 5655 
v matrikách nezachycen 

003 9 6 1820 Stein Lea 

taz 
hykrd rsa hsa tbem 
hsrp hypkv oivn ykrd 
[vybal hxls hydyv ynil 
rm hivneh hsah ayh 
hbyqi hk tsa hal 
fahkyms qqm [yyus 

hpcanv bvu osb hklh 
qsi vyv ovyb hmi la 

l*pqt [vyc zj 
 

hbent 

Toto 
je macejva bytosti, jejíž dráha 
vedla cestami laskavosti, ženy, která dokázala 
otevřít svou dlaň chudým a náruč zoufalým. 
Totiž spořádaná paní 
Lea, manželka váženého pana Akivy 
Steina z obce smíchovské. 
Odešla v nejlepší pověsti a byla připojena 
ke svému Lidu v předvečer šabatu 
27. sivan 5580 
(tanceva) 
----- pm ----- 
V matrikách zachycena jako manželka pana 
zápis Jakoba (Akivy), z čp. 74. Umíráv ve svých 
36 letech 

004 20 10 1849 Kobler Sopie / Lea 

trm hivneh tvdlvy hsa up 
hk hlinh omvrmh tb hrs yh 
dbknh tsa lz [yylq hmls 
[vims rrhk hlinh omvrmh 
hmlvil hklh wy rilbag 
[vsxrm h tbs yaevmb 

[vxsrm v  bvu osb hrbqnv 
hrhzn qpl yrt tnsb 
hbent [kl hnx tvemb 

Hier ruht 
sanft die Frau Sophie 
Gattin des Simon Kobler 
geb. 28. Juli 1817, gest. 20 Okt. 1849 
betrauert von ihren 
Karl, Marie u. Sophie 
Dir biederes Weib, will ich  nachweinen 
Bis grossgezogen ich die Kleinen 
Bis ich von G-tt zu dir gerasst! 
---- hb --- 
ha-joledet ha-cnua 
paní Chaje Sara bat Šlomo Klein 
ešet ha-mromam Šimaon Gobler (dosud naživu) 
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----- pm ---- 
Sara Kobler, 29 let, Buchbindersgattin v čp. 217 

005 2 11 1848 Kaufmann Rejzl 

hsm r*hh tsa flavv r*hh tb lzyr 
fahkymcym [ampyvq qlp 

 
up 

hykvb yna hla la qizt rvbm [bah 
hynav hyna tbryv ury tvmh 

hqsx spn ta xql [ampyvq txpsmm 
hspn hylxb haetv tb lzyr dltv 
hyrvin ymyb hlib trui lyx tsa 

hyrye hyli vxphn yk vtbzi 
htmsn hmyms fvitv di yyxl hklh 
htyvg ta rbql vlybvh rm dpcmbv 

qpl urt tnsb [vsh vyv 
hbent 

Rejcl, bat Wolf, ešet Moše Falk 
Kaufmanna ze Smíchova 
** 
I tento kámen bude křičet z hlubin jámy, nad čím teď tolik 
naříkám. 
Smrt se obořila a rozmnožila vzdechy a nářky. 
Rodině Kaufmann sebrala oddanou a milovanou duši, 
ve chvíli kdy Rejcl porodila dcerušku a její jisrka přitom v 
bolestech odešla. 
Ta spořádaná (ešet chajil), odjakživa diadém manželových 
skrání, 
ho musela opustit, protože její trápení bylo veliké. 
Její *nešome se tedy odebrala vzhůru a rozletěla do Nebes, 
zatímco její ostatky byly ukládány do hrobu 
6. chešvan roku 5609 
(tanceva) 
----- pm ---- 
Manželka mydláře (Seifensieder) Phillipa (Falka) 
Kaufmanna z čp. 4-5; Umírá 2. listopadu 1848 
ve svých 32 letech. 

006 4 7 1851 Schwarz Julie / Jehudit 

tydvhy trm hbvsxh hsyah up 
 

faxymcm wravvs larsy r*hk tsya 
 

qpl byrt cvmt xk ovyb rupn 
 

hbent 
 

ldarp hma osv 

Hier ruhet 
Frau 
Julie Schwarz 
gestorben 4. Juli 1851, in ihrem 34. Lebensjahre 
Tief betrauert von ihren Kindern 
Friede ihrer Asche 
------ 
Vážená paní Jehudit, 
manželka Jisraele Schwarze ze Smíchova 
28. tamuz 5612  (špatný zápis oproti latince) 
matce říkali Fradl 
--------------------- J. Leština, Smíchov --oo 
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007 24 10 1873 Steidler Josefine 

hk tsa lrip hsah 
 

rildyyus ryam 
 

ql dlrt [vsh g lh 
 

uypyl hma osv 

Frau 
Josefine 
Steidler 
aus Košíř 
gest. am 24. Oktober 1873 
im 38. Lebensjahre 
----- 
synagog. Perl 
ešet Meir, bat Lajpet 
-------------------- Brejcha ---oo 

008 16 6 1818 Stranski Jodit 

np 
 

h ovy trbqnv g ovy trupn 
l xiqt zvmt by 

hmyin hgvniv hrsk hsa 
hynb ta hkyrdmv hysimb 
trui *xa hrvt dvmltl 

hh hlib bl hb xub hlib 
oyyx hk tsa tdvy trm 
fahkyms rrm yqcnaruc 
jrd hklh hymy lk rsa 
htyb tvkylh hypve hrsy 
hklhv hymi la [=anmv 
hbzi htyb tav htxvnml 

tvxnal vnl 
hbent 

Dne *hej 12. tamuz 5578 sem uložili tu, 
jež skonala dne *gimel. 
*** 
Embrosovaně tesaná macejva 
Paní Judit, ešet Chajim  Stranski 
ze Smíchova 
Eulogie víceméně obvyklá. 
----- pm ---- 
Paní Judit Stranzky, manželka vinopalníka 
Joachima (Chajim) z čp. 19. Umírá 16. vi. 1818 
Na kameni tesáno datum pohřbu (12. tamuz) 
** p.n. z obou stran dekorováno motivy ptáků, 
které však vypadají spíš jako sovičky. 

009 14 7 1813 Kaufmann Fajgela 

up 
trm *x hsah 

rrhk tsa hlgyp 
[ampyvq flavv 

hklh fahkyms qqm 
bvu osb hmlvil 
zvmt vj tyb ovy 
qpl giqt tns 

Nádherně embrosovaně tesaná macejva 
ze sliveneckého pískovce - epitaf však 
obsahuje pouze základní data a úplně 
běžné eulogie ; 
--- 
 
Paní Fajgela, ešet Wolf Kaufmann 
umírá *bejt 26. tamuz 5573 
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hbent 

010 5 4 1821 Kersch Gitl 

[cyn g h ovy 
trupn qpl apqt 

hbvsx hsah bvu osb 
tb hi luyg m tdlvyh 
w*y sriq wk lakym hk 
w*y sriq lyzni hk tsa 
hrsy ykrdb hklh hymy lk 

hrhzn hnx tvembv 
hrsy jrdb vynb *krdhv 
tvkzm hpk tiygym tnhnv 
hrvre htmsn yht hz 

oyyxh rvreb 
 

ldns hma osv 

Dne *hej 3. nisan 5581 (5. iv. 1821) 
skonala v nejlepší pověsti 
vážená rodička a matka,  paní 
Gitl, dcera váženého pana 
Mikaele ha-kohen Kirsche (j*c) 
a manželka pana Ansela Kirsche (j*c) 
**** 
standardní eulogie 
----- pm ----- 
v matrikách zachycena v čp. 1 
věk : 40 let 
máti říkali : Šendl 

011 4 4 4444 Lisau (žena) 

/==/ 
*cqt rda 
/==/ 
/==/ 

qysrakc lgc 
ohrba hk tsa 
htmsn acyl w*k 
oyyxh *b hrvre *t 

silné poškození, ženský pomník 
dcera levity  ze Skorschitz (?) 
a manželka pana Abrahama  Lisau ha-kohen 
---- pm ---- 
Matriky pro rok 1800 obsahují pouze dětská úmrtí, 
dospělí patrně nebyli řádně zapsáni. 

012 24 4 1858 Hecht Juli / Jitl 

up 
tdlvyh hivneh hbvsx hsah 
cqvp larsy hk tb luy trm 
hk hlih tsa xg*qxd yabg 
srysaq qqm ukih yla 
tns ryya y qsb trupn 

qpl xyrt 
-------- 

tvimd vnynyi hndrt hlylv omv*y 
tvyrbl oyinv lal hysim vyh oybv*u 
oynsbv oyuvim oymyb vntvam hxq*l 

oyryie 

Hier ruhet 
Frau Juli Hecht 
------- 
vážená, ctnostná, ha-joledet (po porodu) 
paní Jitl bat Jisrael Fuks, dcera gabaje 
zdejší Chevra kadiša, a manželka zesnulého 
Eli Hechta ze židovské obce v Košířích 
Umírá o šabatu 10. ijar 5618  (dne 24. dubna 1858) 
----- eulogie -- 
(J) Dnem i nocí prolévá oko mé slzy 
(t) Její skutky byly v očích Nebes dobré a laskavé vůči 



24 
 

tvmmvrh lal htmsn htli oyms*h 
tvrvhu tvmsn [yb hqlx yhy [g [d*i 
oynvybalv oymvtyl oyynil hsrp hyp*k 
oymyh wql dvmitv yxt oyyx l*u 

 
hbent 

stvoření 
(l) Byla nám odňata ještě v křehém věku a nemnoha dnech 
svého žití 
(H) Až k B-hu na výsostech se povznesla její *nešome 
(e) a tam mezi *nešomot bezúhonných bude jejím podílem 
Zahrada radosti. 
(ch) Vždyť její dlaň - vždy otevřená chudým, sirotkům a 
ubohým, 
(t) a proto ji Rosa života na Konci dní vzkřísí. 
---- 

013 26 2 1860 Winternitz Klara / Feigela 

up 
hdlb sqtv hlgyp hbvsx hsah 

trkzml hmls [ba 
trbqn wrah hp 
traptv lyx tsa 

trsqn hbhab hydlyl 
trxvcv rzi hlibl 
trmvs oysn tvem 
trrvg hqde tlvip 
tdlvyh hivneh hsah 

(rvxml)  trxm hrks [dibv 
trbqnv g ovyb trupn 
qpl krt rda v d ovyb 

hal hma osv 
 

h b e n t 

Hier ruhet 
die fromme G-ttesfürchtige Frau 
Klara Winternitz 
geborene Kaufmann 
starb am 26. Feber 1860 
in ihrem 39. Lebensjahre 
Friede ruhe ihrer Asche! 
------ hebrejsky -------- 
Fajgele, které se přitížilo při porodu, 
Kámen tento neporušený budiž připomínkou toho, 
že tu do hrobové prsti pohřbili 
skvělou a cudnou bytost 
v lásce vroucně spjatou s jejími dětmi, 
ostříhající ženské *micwot 
a překypující (goreret) milosrdenstvím. 
Matka a rodička, cudná to žena. 
Její odměna je k mání v Edenu. 
Umírá *gimel 6. adar 5620 
a její matce říkali Lea 
---- pm ---- 
Manžela řeznického mistra pana Lazara 
usedlí v čp. 241. 

014 16 9 1869 Robitschek Hani / Chaje 

qisuy bar qxey hk tsa hyx tmtv /1 
qpl xkrt tns hrd a ovy wuidaris /2 

=o= 

Hier ruhet die Hülle der verewigten Frau 
Fani Robitschek aus Wšeraditz 
gestorben im 34. Lebensjahre am 16. September 1868 
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=o= 
vlagv ypvy tlylk ynyi tdm*x 
vlbvy rbql hha jynp trq*y 
vlyly jynb vqiey yvbav yv*h 
vnrbs lvdg oxnm vnmm qx*r 

ysar trui hlpn ytvqt hrb*a 
ytmt ytnvy yntbzi jymy rxbm*b 
hrhubv hsvdqb jtmsn hae*y 

harybv hb lks hb tidv oiu bv*u 
hqdev dcxb tynq bvu o*s 
tlkah jmxlm oyldv oyyn*i 
hrhzn tvalml hrvmxk hl*q 

 
hbent 

----- hb ---- 
Rozkoš mých zřítelnic a  vrchol nádhery zhanobeny, 
vždyť tvou spanilou tvář museli uložit do hrobu! 
S nářkem a bědováním. I tvé děti naříkají : 
Vzdálil se od nás Utěšitel, naše ztráta je nesmírná! 
Má naděje pohasla, diadém skrání mých v prachu! 
Holubičko má nejdokonalejší, opustilas mne v rozkvětu let. 
Vydechlas duši ve svaté čistotě. 
tak přívětivá, tak prozíravá, tak moudrá a b-habojná. 
Svým milosrdenstvím a *cedakot sis dobyla tu nejlepší 
pověst, 
když jsi vlastním chlebem krmila chudé a ubohé 
a pilně ostříhala vše - snadné i složitější. 
(tanceva) 
---- pm ---- 
Manřelka obchodníka s vínem, 
usedlá v čp. 275 

014
x 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

015 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

016 8 6 1897 Leiner Josefine 

qpl znrt [vyc x hrupn 
 

hbent 

Hier ruht Frau 
Josefine 
Leiner 
aus Miltschin 
Sie verschied am 8. Juni 1897 
im 66. Jahre ihres g-ttgefälligen Lebens 
Friede Ihrem Andenken 
------- 
(hebrejsky tesáno jen datum umrtí) 
(tanceva) 
Podle matrik manželka obchodníka pana 
Markuse, z čp. 827 

017 16 9 1897 Zeckendorf 
Salomon / 
Šlomo 

(tynmrgb qlx) 
----- 

Hier ruht Herr 
Salomon 
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np 
hmls k oyhla aryv rsy sa 
vyakyms ryim fradniqie 

ovyb rbqnv lvla uy ovyb tm 
qpl znrt tnsb lvla b 

--- 
jyhla h oi hyh ol*s 
jymy lk vytvemm rc a*l 
jrkz fvcy al jirz*m 

jrbq li hnyq vasn oyrsy*h 
 

hbent 

Zeckendorf 
gestorben am 16. ix. 1897 
im 65. Lebensjahre 
 
Ruh sanft! Es lebt im Kreis der Deinen 
Dein theureres Andenken immerfort, 
Ruh sanft! Es wird uns einst vereinen 
Zu ewgem Leben G-ttes mächtig Wort. 
Friede seiner Asche! 
---- hb --- 
(Š) Dokonalý jsi byl ve svém vztahu k Panovníkovi 
(l) a nikdy v životě ses neodchýlil od jeho Pokynů 
(m) Tvá památka sotva kdy vymizí ze semene tvého 
(h) a všichni poctiví lidé na tvém hrobě aspoň povzdechnou 
-------------------- G. Ciani, Prag --oo 
Obchodník, původem z Litně, usedlý v čp. 284 

018 24 8 1898 Löwy Johanna / Šejdl 

(tynmrg*b qlx) 
--- 
up 

m hbvsxh hsah 
rziyla hk tsa lrys 
lvla v ovyb htm yvlh 

ql xnrt 
 

hbent 

Hier ruht 
Frau 
Johanna 
Gattin des 
Lazar Löwy 
aus Kassejowitz 
Sie starb am 24. August 1898 
in ihrem 88. Lebensjahre 
---- 
Šejdl ešet Eliezer ha-levi 
6.  elul 5658 
(tanceva) 
------------------- Jařábek --oo 

019 5 10 1897 Perlmann 
Wolfgang / 
Benjamin 

(tynmrg*b qlx) 
 
--- 
 
up 
 

(romantizující květinový motiv) 
 
Hier ruht 
Herr 
Wolfgang 
Perlmann 



27 
 

[amlrip baz [ymynb r*xh 
 

brib lh ,dvi ovql lkvy alv lpn 
 

znrt ky 
 

hbent 

gest am. 5. 10. 1897 
im 68. Lebensjahre 
 
Betrauert von den Seinigen 
Bedauert von Allen, die ihn kannten 
Friede seiner Asche, Glückseligkeit 
seinem Geiste 
----- 
Benjamin Zev 
Padl, aby již nevstal více 
v předvečer Jom kippurim 5657  (chybně) 
tanceva 
----- pm --- 
Klempíř (Spengler) ze Smíchova čp. 208 

020 4 11 1897 Pick Julie / Jitl 

(tynmrg*b qlx) 
---- 

tbem 
luy hlntb hrin trvbq 
yn qqyp lavms rrhk tb 
hpuq hbab hdvi hnsvsk 
ql znrt [vsh v ovyb tvmh 

hbent 

(místo pro foto) 
Hier ruht 
Fräulein 
Julie Pick 
aus Smíchov 
gest. 14. November 1897 
im 23. Lebensjahre 
Ruhe sanft! 
---- 
Slečna (betula s kamenickou chybou) 
Jitl 
bat Šemuel Pik (psáno se dvěma kuf) 
Zkosena Smrtí jako sotva rozkvetlá lilie 
dne 6. chešvan 5657  (nesprávně) 
(tanceva) 
------------------- Brejcha --oo 
geborene in Letty; usedlá (anebo umírá) ve Zlíchově 
v čp. 66 ve svých 24 letech. 

021 26 9 1906 Neumann Franziska 

(tynmrg*b qlx) 
 

------ 

Hier ruht 
Frau 
Franziska 
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qpl zcrt yrst z d ovy 

 
[amyyn ldarp m hsah lh 

 
alyb hma osv hbent 

Neumann 
geb. Koretz 
gest. am 26. September 1906 
Friede ihrer Asche! 
-------- 
*dalet 7. tišri 5667 
odešla paní Fradl Neumann 
Její matce říkali Bejla 

022 9 9 9999 eroze obrubník 

tvmygp obrubník 

023 9 9 9999 eroze sokl 

tvmygp sokl 

024 9 9 9999 eroze oloupený hrob 

tvmygp oloupený hrob 

025 30 5 1898 Steiner Therese / Rejzl 

(tynmrg*b qlx) 
---- 

m hbvsx hsa up 
rinyyus fcvy tsa lzyr 

ql xnrt [vyc u ovyb htm 

Hier ruht 
Frau 
Therese 
Steiner 
geb. Ullmann 
gestorben am 30. Mai 1898 
in ihrem 62. Lebensjahre 
 
Wenn auch entrückt der Erde 
Qual 
Glüht doch für Dich ein dankbar 
Herz 
Es folgt der Nichte Lieb und die 
des Gatten 
Dir nach bis in des Grabes 
dunklen Schatten 
Friede ihrer Asche 
----- 
Rejzl ešet Josef Steiner 
umírá 9. sivan 5658 
------------------ M. Lucka, Prag --oo 
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026 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

027 3 7 1902 Guth 
Heinrich / 
Chanoch 

(tynmrg*b qlx) 
--- 
 

oyqla ta jvnx jlhtyv 
 

ql bcrt [vyc xk ovyb 
 

huvg jvnx r rbxh hh 
 

lvdg dvbkb rbqt hi 
 

zvmt a ovyb 
 

benrt 
 

oyrm vma osv 

Hier ruht 
Herr 
Heinrich 
Guth 
gest. am 3. Juli 1902 
tief betrauert von seiner 
Gattin 
Friede seiner Asche 
------ 
Chanoch se odebral ke Vznešenému 
dne 28. sivan 5662, 
totiž pan Chanoch Guth, kterého zde 
pohřbili s náležitými poctami 
(tanceva) 
Jeho máti říkali Miriam 
-------------------- K. Mrázek --oo 
 
Obchodník s obilím z Košíč, Palacky str. 12 
narozen 4. xi. 1841 

028 9 9 9999 /eroze/ obrubník 

tvmygp obrudník 

029
a 19 7 1894 Moravitz Jindřich 

(tyk*eb qr) 

Zde odpočívají 
pan 
Jindřich 
Moravitz 
zemřel 19. července 1894 
v 59. roce věku svého 
a jeho manželka 
Františka 
zemřela 25. dubna 1906 
v 67. roce věku svého. 
Odpočívejte v pokoji! 
------------------  K. Mrázek --oo 
Pan Jindřich (Heinrich) v matrikách uveden 
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jako řezník z Dejvic v čp. 65, paní Františka 
zachycena není. 

029
b 25 4 1906 Morawitz Františka 

l*nh viz výše 

030 24 7 1894 Pollak Karoline / Bejle 

(yynmrgh qlx) 
---- 
up 

di yxl hklh ql dnrt zvmt j ovyb 
truiv hivnev hbvsx hsah hzh ovqmb [vllv 

tsa alyb *m hynb traptv hlib 
bakyms qqm qallap larsy hk tsa 

hbent 
 

ilmylb hma osv 

Hier ruht in Frieden 
Frau 
(místo pro foto) 
Karoline Pollak 
geb. Heller in Smichov 
Sie entschlief am 24. Juli 1894 
im 35. Lebensjahre ihres segensreichen 
 
Wirkens. Beweint und betrauert 
von ihren Gatten und Kindern 
und von Allen, die sie kannten 
Friede ihrer Asche! 
--- 
Dne 20. tamuz odešla do věčného Života 
a zde na tomto místě se uložila k spánku 
vážená a spořádaná žena, chlouba svého muže a dítek 
paní Bejla, manželka váženého pana Jisraele 
Pollaka 
Její máti říkali Blimele 
-------------------- Brejcha --oo 
V matrikách manželka pana Josefa, rozená 
v Železanech, usedlí v čp. 56 

031 16 11 1894 Kohn David 

(*mrg*b) 
---- 
 

oylip brv oymyl ryie sya np 
 

ti lkb tvqde hsvi bvu srvd rsyv ot 
 

rrhk rqyh hh 
 

(symbol kohanim) 
Hier ruht 
Herr 
David Kohn 
aus Smíchov 
Er starb am 16. November 1894 
im 31. Jahre seiner biederen Lebens 
bitter beweint von Gattin, 
Eltern und Geschwistern 
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fakyms ryim w*k dvd 
 

[vsx zy v ovyn i*xl jlh vymy yex gysh oru 
 

vyrykm lkm rm dpcmbv bvu osb rbqyv 
 

qpl hnrt tns vb uy a ovyb 
 

hbent 

Friede seiner Asche 
-- 
Er war ein Biedermann 
Und lebte seiner Pflicht 
Wer diesen Ruhm gewann 
Stirbt auch im Tode nicht 
----- pm ----- 
Obchodník místně příslušný do *Deslaven 
na Podbořansku. usedlý v čp. 337 

032
a 1 1 1895 Lurie Babette 

tyk*eb qr 

Hier ruhet 
in Frieden 
Frau 
Babette 
Lurie 
gest am 1. Jänner 1895 
im 71. Lebensjahre 
Tief betrauert 
von ihren 
Kindern 
------ 
Von der Beerdigungs Brüderschaft zu erhalten 
----------------- Jeřábek  ---oo 
Příslušná do Hlubočep, umírá anebo usedlá 
na Smíchově v čp. 30 

032
b 18 1 1900 Lurie 

Seligman / 
Pinchas 

(mrg*b) 
 
--- 
 
np 
 

iyrvl cxnyp r*hh 
 

ql crt ubs xy ovyb lh 
 

Hier ruhet 
in Frieden 
Herr 
Seligmann 
Lurie 
gest. am 18. Janner 1900 
---- 
heb: Pinchas Luria 
umírá 18. švat 5660 
--- 
Von der Beerdigungs Brüderschaft zu erhlaten 
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hbent ------------------------ Jeřábek --oo 
V matrikách veden jako soukromník ze Zlíchova 5 
Umírá ve svých 79 letech 

033 21 11 1895 Herrmann Anna / Serl 

(mrg*b) 
 
--- 
 
up 
 

lrs trm hsah 
 

vlck d hmlvil hklh 
 

hlnh hma osv : vnrt 
 

hbent 

Zde odpočívá 
má milovaná choť 
paní 
Anna 
Herrmannová 
roz. Picková 
zemř. ve věku 23. let 
dne 21. listop. 1895 
Budiž Ti země lehkou 
------- 
synag.: Serl bat Hanele 
--------------------- Jeřábek --oo 

034 9 9 9999 
Heller 
/eroze/ sokl 

tvmygp 

sokl, typologicky stejný jaká následující 
pomník. Proto předpokládáme příbuzenství 
s rodinou Heller 

035 29 4 1915 Heller Ignac / Jicchak 

up 
 

rqyhv rsyh syah 
rillih qxey h 

ryya zu vmlvil jlh 
qpl hirt 

 
oydcx tvlymgv oynvma lib 
vtyb dymt htyh oynil xvtp 
vtsalv vynbl vtbhab dyxy 
oymyh lk vnbrqb hyxy vnvrkz 

--- 
Hier ruht 
Herr 
Ignac 
Heller 
geb. am 8. Juli 1848 
gest. am 29. April 1915 
-o- 
Und wallst Du auch im Todesschattentale 
So walle ohne Furcht 
Den G-tt begleitet dich 
Sein Stab und seine Stütze 
Sind immerdar Dein Trost 
(tanceva) 
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036 22 12 1895 Porges Max 

(mrg*b) 
---- 
 

qpl vnrt tbu h a ovy 
hk np 

hi ykdrm 
oxnm hk xvnmh [b 

oigrap 
hbent 

 
umvrp vma osv 

Hier ruht 
Herr 
Max 
Porges 
gest am 22. Dezemb. 1895 
im 28. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
----- 
synag.: Mordechaj ben Menachem 
otec tou dobou již zesnulý (ha-menoach) 
máti říkali Frumet 
------------------- M. Lucka --oo 

037 21 12 1895 Karpeles Artur / Paltiel 

(mrg*b) 
------- 
up 

rhk [b layulap xbh 
yn oilipraq vhyla *r 
*lh vey vvakymc qqm 

ql hnrt tbu d qs ovyb 
 

hbent 
 

hnx vma osv 

Hier ruht 
Herr 
Arthur 
Karpeles 
gestorben in seinem 
21. Lebensjahre 
am 21. Dezember 1895 
Friede seiner Asche 
------ 
synag.: Palatiel ben Elihu 
z náb. obce smíchovské 
dne 4, tevet 5655 (nesprávně) 
máti říkali Chana 

038 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

039 28 3 1896 Schwarz Josef 

tynmrg*b qr 

Hier ruht Herr 
Josef 
Schwarz 
aus Neubydschow 
gest am 23. März 1896 
im 82. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
----- pm ---- 



34 
 

Chovanec Slepeckého institutu 
Franzisco-Josephinum (dnes Palata); 
Umírá tři roky po otevření ústavu. 

040 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

041 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

042 30 4 1896 Guth 
Mathilde / 
Moteli 

np 
trm hdvcxhv hivneh hsah 

rrhk tb uvg yluam 
yvvil flavv 

pl vnrt ryya zy qs i*lh 
 

ldnym hma osv 

Paní 
Motele Gut bat Wolf Löwi 
umírá o šabatu 17. ijar 5656 
Matce říkali Mindel 
--- 
Ruhestätte 
der Frau 
Mathilde Guth 
gestorben am 30. April 1896 
betrauert von Ihren allen V*dten 
Friede Ihrr Asche 
Seligkeit Ihrem Geiste 
------------------- Jeřábek --oo 
Manželka obchodníka Heinricha, 
rozená Löwi, usedlá v čp. 492 

043 16 6 1896 Neumann Simon / Zalman 

up 
 

hmls r*xh bsx sya 
[amyyn [mlz hnvkmh 
rm hkbt vtvm li 

vyrvin tsa vtsa hspn 
tnsb ovrml xqln 
vyyxl oytsv oyss 
sdxl ysymx ovyb 
qpl vnrt tns zvmt 

 
hbent 

 

Pan Šlomo, zvaný Zalman. 
Umírá ve svých 61 letech 
5. tamuz 5656 
matce říkali : Blimla 
---o--- 
Hier ruht 
wie er gelebt, sanft 
u. g-ttergeben 
mein innigst geliebter guter 
treuer Mann 
Herr 
Simon Neumann 
geb. am 10. Dezember 1834 
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hlmylb vma osv gest. am 16. Juni 1896 
Friede Seiner Asche! 
---------------- Jeřábek --oo 
V matrikách nezachycen. 

044 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

045
a 1 11 1896 Hornstein Karl Israel 

tyk*eb qr 

Zde odpočívají v pokoji 
naši drazí rodiče 
pan 
Karel Hornstein 
1835 -- 1896 
 
paní 
Kateřina 
Hornsteinová 
roz. Freschlová 
1846 -- 1929 
Budiž jim dopřán věčný 
mír 
(tanceva) 
------------------ Brejcha --oo 
Pan Karl (Israel) v matrikách zmíněn jako 
soukromník ve Schwarzenbergerstr. 44, 
původem z Haliče 

045
b 0 0 1929 Hornstein Kateřina 

l*nh viz výše 

046
a 23 11 1896 Pick Rosalie / Gele 

(mrg*b) 
----- 
up 
 

hlib trui lyx tsa 
r tsa ilig trm 

xy *lh qqyp yn lavms 
ql znrt vlck 

hntmv tasm hymy lk 

Ruhestätte 
der 
Frau 
Rosalie Pick 
geb. Friedmann 
aus Smíchow 
geb. 28. 12. 1840, gest 23. 11. 1896 
Frie ihrer Asche 
------------------ Brejcha --oo 
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hyyxt hypk iygyb hnvmab 
hrsy jrdb okyrdhv hynb 

 
hbent 

V matrikách nezachycena 

046
b 22 8 1911 Pick Samuel 

(mrg*b) 
up 

qydehv rsyh sah 
ryam r [b lavms r 
vmlvil jlh qqyp 
l airt [vyc vk 

* * 
vymy lk jlh *h ykrdb 

vysim lkb tmav ovls sya 
vynb ta vtsa ta bha bl lkb 

hbent 

Ruhestätte 
der 
Herrn 
Samuel ick 
aus Smichow 
 
geb. 4. 6. 1835, gest. 22. 8. 1911 
Friede ihrer Asche 
------------------------- Brejcha--oo 

047 12 12 1896 Hájek (ová) 
Františka / 
Fajgele 

(mrg*b) 
 

----- 
 
up 
 

fcvy rrh tsa hlgyp hsah 
wyvvakaldavvm qiyah 

qpl znrt tbu zy qs ovyb *lh 
hnvmab hntmv hasm hymy lk 

hynb hyyxh hypk iygyb 
hbent = =  [kl 

 
hlgyp hma osv 

Zde odpočívá 
(místo pro podobenku) 
naše drahá matka 
paní 
Františka Hájková 
zemřela 12. 12. 1896 v stáří 74 roku. 
---o--- 
Fajgela ešet Josef 
Hajek z  Wodlochowitz (?) 
Umírá o šabatu 17. tevet 5657. 
Celý život se živila poctivě, aby 
s výtěžku svých dlaní uživila své děti. 
Už za to budiž její *nešome vevázána 
do Svazku života 
Její máti říkali také Fajgele 
----o---- 
Budiž jí země lehká 
(zhotovitel: Jeřábek) 
* * * 
Vdova po obchodníku Josefovi, usedlí 
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v Kinskystr. 28. 

048 5 1 1897 Löw Konrad 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
seinen tieftrauernden 
Angehörigen 
in der Blüte 
der Jahre entrissen 
Konrad Löw 
geb. 6. Feb. 1875 
gest. 5. Jän 1897 
Ruhe in Frieden 
----------------- Jeřábek --oo 

049 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

050 5 2 1892 Rosenfeld Carl / Akiva 

tynmrg*b qr 
 
---- 
 

qpl bnrt ubs z qsi 
 
np 
 

hk [b hi hbyqi rvxbh 
 

dlipnizar cxnyp 

Dem Andenken unseres 
innigstgeliebten Sohnes 
Carl 
Rosenfeld 
geb. zu Szabadszallas 8. Mai 1871 
gest. in Veleslavin 5. Feber 1892 
Friede seine Asche 
---o--- 
V předvečer šabatu dne 7. švat 5652 
sem uložili 
mladého Akivu (a*h) syna váženého pana 
Pinchase Rosenfelda 
---o--- 
Bist du nicht mehr unser, wir nicht Dein 
Sind unsere Thränen ach! umsonst geflossen 
Nein nicht umsonst, nicht nur der kalte Stein, 
Auch unser Herz hält eng Dich umschlossen 
(tanceva) 
---------------- J. Freund --oo 
Hospodářský nájemce statku ve Veleslavíně, 
syn Philippa a Marie roz. Kurz, jež pocházela 
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z Maďarska. Umírá v 21 letech v čp. 1 

051 18 11 1891 Karpeles Anna / Chana 

(mrg*b) 
 

----- 
 
up 
 

vhyla r tsa hnx hsah 
 

[vsh zy htm cilipraq 
 

ql bnrt 

Hier ruht 
Frau 
Anna 
Karpeles 
geb. Elischak 
gest. am 18. November 1891 
=o= 
Kurz bemessen war dein Erdenleben, 
Unverm)udlich Deine Willenskraft 
Opferfreudig hat Du treuergeben 
Stets Dein Haus geleitet musterhaft 
= 
Sanft bescheiden wat Dein liebes Wesen 
Schlummre sanft in süsser Seligkeit 
G-ttes Gnade wird Dich einst erlösen 
Neubeleben Dich zur Ewigkeit 
---------------- 
Paní Channa ešet Elijahu 
Karpeles 
Umírá 17. chešvan 5652 
------ (na soklu) ------ 
Emanuel A. Karpeles 
2. 4. 1850 -- 20. 11. 1935 
 
Sophie Karpeles 
14. 10. 1869 -- 26. 4. 1936 

052 9 9 9999 /eroze/ vytlučeno 

tvmygp sokl 

053 26 2 1892 Kohn Theresie 

tvmygp 

Silně poškozený vápencový obelisk 
z roku 1892 patřil paní 
Theresii Kohn. 
------- pm ----- 
Khon Therese, Witwe nach Heinrich, 
starb 26. Feber 1892 im Alter von 76 J. 
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wohnhaft Smichow nr 42 

054 4 4 1892 Eben Nathan 

(mrg*b) 
 

------------ 
 

qpl bnrt [cyn [yz b ovy 
 
np 
 

hi [ibi [tn hk hlinh 
 

hbent 

Ruhestätte 
des Herrn 
Nathan 
Eben 
geb. 20. September 1859 
gest. 4. April 1892 
= 
Hat der Tod uns auch 
geschieden, unsere LIebe 
schied er nicht! 
In unserem Hezen lebt 
Dein Bild hienieden, Theuerer 
Todter ruh in Frieden, 
unsere Liebe stirbt ja nicht 
---- 
*bejt 7. nisan 5652 
sem uložili 
ušlechtilého a váženého Nathana Ebena (a*h) 
----------------- J. Freund --oo 
Fabrikant in Smíchow, příslušný do 
Širokých Třebčic, usedlý v čp. 377 
umírá ve svých 32 letech 

055 14 5 1892 Fröhlich Jakob / Elkana 

(mrg*b) 
 

----------- 
 

qpl bnrt ryya zy qsb 
 

ary rsyv ot sya np 
 

hnqla vymy lk oyhla 
 

[ylymm jylhirp 
 

Von der 
Beerdigungs-Brüderschaft 
zu erhalten 
--- 
Hier ruht 
Herr 
Jakob Fröhlich 
aus Milin 
gest. in Smichov am 14. Mai 
1892 im 64. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
--- 
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hbcent O šabatu 17. ijar 5652 
sem uložili bezúhonného, b-habojného 
a ryzího člověka - Elkanu 
Fröhlicha z Milína 
------------------- Ed. Radnitz, Prag --oo 

056 24 3 1904 Eisner Anna / Hindel 

(mrg*g) 
---- 
 
up 
 

ivnehv hbvsxh hsah 
h*i rinzyya ldnyh trm 

ql dcrt [cyn x ovyb *lh 
rykm lk bl tgvtlv [vbadl 
hysim oivnv hytxra tqde 
[cyny ovyb g dvbkb hrbqnv 

 
hbent 

Hier ruht 
in seligem Frieden 
Frau 
Anna 
Eisner 
gest. am 24. März 1904 
im 80. Lebensjahre ihres 
rastlosen Wirkens 
Der zärtlichen Mutter 
gewidmet 
------ 
Paní Hindel Eisner 
umírá 8. nisan 5664 (souhlasí) 
k žalu a zármutku všech, kdo poznali 
spravdlnost jejích cest a laskavot jejích skutků. 
Pohřbili ji dne 10. nisan 
(tanceva) 
------------------ K. Mrázek --oo 

057 26 6 1892 Blass Emma / Rejkl 

np 
 

ql bnrt zvmt sdbxd a ovyb 
 

hz ovqmb [vllv di yxl hklh 
 

yra qxey hk tsa lqyr m hsah 
 

faxyms qqm calb 
 

hbent 
 

(místo pro podobenku) 
Hier ruht in Frieden 
Frau 
Emma Blass 
geborne Neumann 
gest. am 26. Juni 1892 
im 23. Lebensjahre 
betrauert v. Gatten u. Sohn 
Friede ihrer Asche! 
----o---- 
Des Schicksals Prüfung 
will ich gläubig tragen! 



41 
 

hlyl hma osv Es ruht mein Lebensglück 
in diesem Grabe. 
Was ich besass, was ich 
verloren habe. 
Soll dieser Hügel allen 
Freunden sagen 
---- heb --- 
Paní Rejkl, manželka Jicchaka Arje 
Blasse ze Smíchova 
Odešla do věčného žití, aby si odpočinula 
a pospala na tomto místě 
prvního dne měsíce tamuz 5652 
Její matce říkali Lejla 
--- pm --- 
manželka obchodníka Eduarda, 
narozena ve Větrušicích 
usedlí v čp. 258 

058 1 7 1892 Haasz Juile / Jentl 

(mrg*b) 
 
---- 
 
up 
 

tb luniy hlvtbh hrinh 
caah hmls rrhl hdyxy 

qpl bnrt zvmt v qsi htm yn 
hlyp hma osv  = hbent 

 
---o--- 
 

oyyxh [gb oyirv uim vyh jytvns ym*y 
 

lbav [vgyb jytvba ta tbz*i 
 

oynyi dmxm ohl tyyx orsa rz*n 
 

(podobenka) 
Hier ruht 
Fraulein 
Julie 
Haasz 
die einzige geliebte 
Tochter ihrer 
trauernden Eltern 
Salomon u. Franziska 
Haasz 
geboren am 27. April 1871 
gestorben am 1. Juli 1892 
Friede Ihrer Asche 
--- heb --- 
(J) Tvých dnů de v zahradě tohoto žití nebylo mnoho, a 
nebyly dobré, 
(e) opustilas proto rodiče a nechala je v nářku a truchlení. 
(n) Vždyť jsi bývala korunkou jejich blaha, potěšením jejich 
očí 
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lbt yli jkrd hyh rsyv bv*u 
 

jtdyrp tryhm li [nvqlm vldx a*l 
 

vnbl svsm vntb ta vndba vy*h 
 

jtmsn rvqm la hxvnml tklh t*a 
 

vnyyx ymy lk hxnam tbzi vntv*a 
 

vnynvrkzb xen yyxt tav hplx vntrb*c 

(t) pro tu laskavou a upřímnou pouť, kterou jsi se tu ubírala. 
(l) Nikdy snad nepřestanou lkát nad tvých časným 
odchodem: 
(H) Běda nám, ztratili jsme dcerku, potěšení srdcí našich 
(a) Odebrala se k odpočinku u zdroje a zřídla tvé bytosti 
(a) a nás jsi to zanechala až do konce života v nářcích a 
bolu. 
(s) Bolest možná časem přebolí, ale v naší vzpomínce budeš 
žít navěky. 
--------------- J. Freund --oo 
Dcera konduktéra (Conducteurstochter) Salomona 
a jeho manželky Franzisky. Usedlí v čp. 362 

059 9 9 9999 /eroze/ vytlučeno 

trybs vytlučeno 

060 20 9 1892 Weiner Theresia / Rivka 

(mrg*b) 
 

----- 
 
up 
 

tnmla rinyyvv hqbr m hsah 
 

ql bnrt lvla xk hmlvil hklh rinyyvv laqzxy r 

Hier ruht 
Frau 
Theresia 
Weiner 
geb. Melcher 
Witwe nach Herrn Ezechiel Weiner 
geboren 26. November 1818 
gest. 20. September 1892 
---- 
Deinem Gatten warst Du treu zur Seite 
Deinen Eltern hiengst Du an mit Liebe 
Gutes thun war Deine höchste Freude 
Ihn gegörten Deine edlen Triebe 
** 
Armen Witwen Spenden darzureichen 
War Dein letzter Wille fromm hienieden 
Ruhe sanft in Gottes Gnadenzeichen 
Ernte Deinen Lohn in ewigen Frieden 
--- heb -- 
Paní Rivka ešet Ezechiel 
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061 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl - zhotovitel : Jeřábek 

062 29 11 1892 Friedmann MIchael 

(mrg*b) 
 
--- 
 
np 
 

lh ly [amdiyrp lakym r rbxh 
 

ql gnrt vlck z ovyb 
 

rqvbv bri kh*bl byrihv oyksh 
 

hxvrl xvtp vtyb hnvkb hsi vtlpt 
 

hbent 

Ruhestätte 
des 
Herrn 
Michael Friedmann 
gest. am 29. November 1892 
im 90. Lebensjahre 
--- heb -- 
** 
Gewidmet von deinen 
Enkeln 
---------------- Brejcha --oo 
Příslušný do Mořiny (Gross-Morschin) 

063 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

064 20 2 1922 Kahn Emilie 

trybs- tvmygp 

(Poškozený - novodobý) 
Emilie Kahn 
8. iv. 1862 -- 20. ii. 1922 
(tanceva) 

065 9 9 9999 /eroze/ sokl 

trybs - tvmygp 
sokl - oloupený hrob 
dochovaná litinová ohrádka 

066 16 10 1893 Schön Fejš 

up 
 

hxmvm apvr bl rqy sya 
 

[has syyp rrhvm 
 

qpl dnrt [vsxrm vyv ovyb rupn 
 

(hlavní část leží lícem dolů) 
Náhrobník patří panu 
Fejšovi Schöhnovi 
zručnému lékaři (*rofe mumche) 
který umírá 6. chešvan 5654 
(dne 16. října 1893) 
---- pm -- 
Prakt. Arzt in Smichov, Ferdinandgasse 11 
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hbent umírá ve svých 73 letech 

067 25 10 1893 Weil Moritz / Moše 

(mrg*b) 
 
---- 
 
np 
 

vaxylzm lyyvv hsm rqy sya 
 

[vsx vu ovyb di yyxl vmlvil jlh 
 

ql dmrt 
 

hbent 

Hier ruhet 
Herr 
Moritz Weil 
aus Slichov 
gestorben am 25. Oktober 1893 
im 52. Lebensjahre 
--- heb --- 
Moše Weil 
umírá 15. chešvan 5644 (chybně) 
----------------------- Brejcha --o 
řezník (Fleischhauer) z čp. 29 

068 9 9 9999 /eroze/ sokl 

tvmygp sokl 

069 12 1 1894 Reinisch Rosalia / Zelde 

(mrg*b) 
 

qpl dnrt ubs h qsi 
 

m hbvsxh hsah up 
 

hi synyyr ydlaz 
 

hk xvnmh tb 
 

rinsyylp lkam 
 

hbent 
 

hvx hma osv 

(magen David) 
Hier ruht 
Frau 
Rosalia 
Reinisch 
gest. am 12. Jänner 1894 
Friede ihrer Asche 
--- heb --- 
v předvečer šabatu 5. švat 5654 
sem uložili váženou paní 
Zelde Reinisch (a*h) 
dceru zesnulého pana 
Mochla Fleischnera. 
Její máti říkali Chawa 

070 15 4 1894 Fuchs 
Hermine / 
Hanele 

(mrg*b) 
 
---- 
 

(Antikizující sloup) 
Hier ruhet in Frieden 
Fräulein 
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qpl dnrt [cyn u a ovy 
 
up 
 

cqvp wryh hk tb alnh hlvtbh 
 

hbent 

Hermine 
Fuchs 
gestorben 15. April 1894 
im 23. Lebens. 
Friede mit Ihr! 
Der Blume gleich die kaum erblüht 
Wom rauhem Sturm ward geknickt 
Riss dich der Tod von uns verfrüht 
Erlosch dein Geist, der uns erquickt 
--- heb -- 
Hanele bat Herz Fuchs 
(podle matrik: dcera Herze a Hermíny, 
usedlí v čp. 277) 
bacha je tam ještě 70-za 

070
x 9 9 9999 /eroze/ ohrádka 

tvmygp litinová ohrádka - oloupený hrob 

071
a 21 8 1869 Zeisler 

Henriette / 
Hendl 

(mrg*b) 
---- 

ujrt lvla dy 
hmlin wram 
hmsvh wrab 
hnman oa 
hnmvzm bvul 

hnmla 
ldnih 

hk xvnmh tb hi 
wyndvyr bqiy 

ryam hk tsa garpm 
rilzyye 

lxr hma osv 

Ruhestätte 
der Eheleute 
Henriette 
Zeisler 
gestorben 21. Aug. 1869 
--- heb --- 
Hendl bat Jaakov Raudnitz z Prahy 
14. elul 5629 
ešet Meir Zeisler 
dělat 
------- M. Lucka, Prag --o 
V matrikách uvedena. 

071
b 8 9 1878 Zeisler Markus / Meir 

(mrg*b) 
-- 

xlrt lyla dy 
spnh oymsb 
sprb og oa 

Ruhestätte 
der Eheleute 
(Henriette) / u. Markus 
Zeisler 
gestorben 8. Sept. 1878 
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==/ syam vgh 
jvrdl vtqde 
[man lib 

ryam hk pmxrh bav 
hmls hk [b hi 

rilzyye 
 

rtca vma osv 

--- hb -- 
14. elul 5638 
pan Meir ben Šlomo Zeisler 
matce říkali : Ester 
dělat 
------------ M. Lucka, Prag --oo 
Krejčí, narozený ve Střešovicích, 
usedlý na Smíchově v čp. 75 
věk: 68 let 

072
a 2 11 1883 Eisner Josef 

(mrg*b) 
 
---- 
 
up 
 

rxh bvsxv rsy sya 
 

rinzyya fcvy r 
 

[vsx b ovyb rupn 
 

ql gmrt [vsx d ovyb rbqnv 
 

ldyrq vma osv -- hbent 

Hier ruhen 
Josef 
Eisner 
geboren in Unterkralowitz 
den 24. November 1814 
gestorben in Smichov 
den 2. November 1883 
in seinen 69. Lebensjahre 
und dessen Enkel 
Victor Eisner 
Friede ihrer Asche! 
--- heb --- 
Josef Eisner 
jméno matky Kreindl 
--------------- K. Leština, Smíchov --oo 

072
b 12 5 1884 Eisner Victor 

l*nh 

viz výše 
---- pm ---- 
Věk neuveden. 
Victor Eisner 
syn Aloise a Henriette rozené Löwy 
usedlých v čp. 378 
umírá 12. v. 1884 

073 9 9 9999 /eroze/ anzp 

tvmygp 
anzp = až na zbytky písma nečitelné 
(zkus ještě) 
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074 9 9 9999 /eroze/ anzp 

tvmygp 
anzp 
(zkus ještě) 

075 2 10 1842 Grabmacher Miriam 

np 
hynbv hlib trapt lyx tsa 

*ysimv hyllim bvu rpcl lkvy y*m 
hyarvb [ver tvsil ybek hte*r 
hynp li dymt htyh *d tar*y 
hymy lk oynvybav oyld tnnvx*m 
hhdvcxhv hivneh hsah hh 
hk tsa oyrm trm tqde 
fvsuribvlh rkambarg hsm 
/== == ==/ hrupnv htm 

qpl gkr*tns yrst xk hrbqnv 
 

hbent 

Paní Miriam (chasuda wo-cedeket) 
ešet Moše Grabmacher 
z Hlubočep 
umírá 28. tišri 5623 
(dne 2. x. 1842) 
---- pm -- 
Epitaf tvoří kryptogram Miriam, 
víceméně běžné obraty 
v matrikách nezachycena 

076 5 9 1850 Luria Pesl 

lvla xk h ovy 
hbent 

bvu osb trupn 
m hbvsx hsah 
hvm tb lcip 
hk tsa oylvsm 
iyral hmvls 

rsa zyvhyyn qqm 
hklh hymyb 
hrsyh jrdb 
hytvxvnml 
qpl yrt 

Dne *hej 28. elul 5610 
umírá s nejlepší pověstí 
vážená paní 
Pesl bat Mešulam 
manželka pana Šlomo Lurii 
ze svaté obce Neuhaus 
----- 
Manželka řeznického mistra Samuele 
ze Zlíchova, narozená (gebürtig) 
v Jindřichově Hradci. S manželem usedlí 
na Smíchově  - Zlichov čp. 7 

077 5 4 1837 Porges Mindl 

h ovy 
tns [cyn tyx 

hsa up qpl zpqt 
tb ldnym trm hbvsx 

rpkm lz wk ykdrm hk hlinh 
rrhk hlinh tsa [icvx 
fvhkymc qqd tgrap srh 
fru aybhl *yntm zvib hrgx 

Dne *hej 
8. nisan roku 
5586 sem uložili 
váženou paní Mindl, dceru 
zesnulého pana Mordechaje ha-kohen 
z (Chusen) a manželku váženého pana 
Herše Poriese (Porgese) ze Smíchova. 
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al tvlei oxl la *ynbl 
hbysv hnyqz di *ydy hxls 
jly ynpl *ypk yrpm hlka 
rvrebv htmvtv htqde 
htmsn rvret oyyxh 

 
vždy opásanou udatností ve snaze sehnat živobytí 
pro své děti, který nikdy nejídala chléb zahálky, 
naopak až do koruny šedin svého požehnaného věku 
jídala vždy ovoce vlastních dlaních. Její cedakot 
a její bezúhonnost ji předešly a proto bude její 
nešome vevázána do Svazku života. 
---- pm --- 
umírá  5. dubna 1827 
v matrikách vedena jako Maria Porges, 
manželka obchodníka Herše z čp. 57 

078 7 4 1869 Grab 
Ludwig / 
Becalel 

(mrg*b) 
--- 
 
up 

hsm r [b laleb bvsxh rvxbh 
runyvv hmls r [m dkn *hi barg 

rupn oysdyvq lylgd br lz 
ukrt s [cyn hj g ovy 

** 
hnsvs rmh tvmh wrp vti al*b 
htxql ynmm ytvxa [b oymyl ryi*e 

htrbqn lvdg dvbkb jytvba*l 
hrbsn yxvrv lbat yli yspn j*a 
hrvqx ybblb jrkz yhy xen*l 

 
oyrm vma osv 

Hier ruht 
Ludwig Grab, Obergymnasialist 
gestorben am 7. April 1869 
--- heb --- 
Sem uložili 
mladého muže, pana Becalele ben Moše 
Graba (a*h), potomka rav Šlomo Wintera, 
jenž býval oblastním rebbe (rav ha-galil) v Kouřimi 
Umírá *gimel 25. nisan 5629 
** 
(B) Jak předčasně zničila hořká smrt líbeznou lilii! 
(c) Našeho syna vzala nám ještě křehkého v letech 
(l) a jeho rodiče ho pak s pohřbili s patřinými poctami. 
(a) Duše má však pro něj truchlí, mysl zdrcená! 
(l) Tvou památku si ale ponesu vtesanou do srdce navždy. 
Jeho máti říkali Miriam 
----- pm --- 
** našeho syna - doslova syna mé sestry, evidentně tím 
je však míněna manželka, tak jak známe z bible. 
17-letý gymnasista z Hlubočep, je synem řeznického 
mistra pana Moritze Graba. Uváděni na adrese Prag 826/2 

079 17 6 1902 Holzer 
Barbara / 
Breindl 

(mrg*b) 
 
---- 

Hier ruht 
Frau 
Barbara Holzer 
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up 
 

hi rielah ldnyyrb trm hsah 
 

ql bcrt [vyc by ovyb di yyxl *h 
 

hvebt 

geb. Freind 
gest. am 17. 6. 1902, im 80. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
--------------- Brejda--oo 
paní Breindl 
umírá 12. sivan 5662 
v matrikách uvedena, Smíchov čp. 783 

080 13 5 1881 Grab Emil 

tynmrg*b qr 

(místo pro podobenku) 
Hier ruht 
unser unvergessliches Kind 
Emil 
geb. 27. Juni 1873 
--o-- 
Wenn je ein zärtlich liebend Kind 
das Herz beglückt 
Wenn je ain herlich Kind durch Frohsinn 
hat entzückt 
Dem können Worte nie und nimmer 
künden 
Welch´herben Schmerz wir gar so tief 
empfinden! 
--o-- 
Tief betrauert von seinen Eltern 
Friedrich u. Karoline Grab. 
------------------ J. M. Rada --oo 

081 17 6 1884 Fantl Anna 

(mrg*b) 
 
---- 
 
up 
 

xvnmh tb hi ly== m hbvsx hsa 
 

rib [rha hk tsav uyvvil isvhy *hk 

Ruhestätte 
der Frau 
Anna Fantl 
gebor. Löwit 
gest. am 17. Juni 1884 im 68. Lebensjahre 
Frie ihrer Asche 
--- hb --- 
jméno poškozeno, bat Jehošui Lewita 
(tou dobou již zesnulého) 
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ql dmrt [vyc dk ovyb hmlvil hklh lunap 

 
hbent 

 
/==/ hma osv 

a manželka pana Aharona Ber Fantla 
v matrikách nezachycena 
Umírá 24. sivan 5644 
--------------zhotovil  J. Brejcha --oo 

082 12 11 1884 Spielmann Moritz / Meir 

(mrg*b) 
 
up 
 

ryam rrh bl bvuv xvr rqy sya 
 

d ovyb vtmsn haey [amlyps 
 

qpl hmrt [vsx dk 
 
** 
 

jyyx ymy lk tyyh jtyb [is*m 
 

oymt blbv tmab tbha jynbv jts*a 
 

jymy ymdb ohm jdrph li vnnvq*y 
 

oymlvi yyxb jspn aemt gnvi b*r 

Hier ruhet 
Herr 
Moritz 
Spielmann 
gest. am 12. November 1884 
im 47. Lebensjahre 
--- heb --- 
(M) Bývals útočištěm celé své domácnosti 
(a) a svoji ženu i děti jsi miloval věrnou láskou 
(i) Proto tak litují, žes je opustil v přestřižení dní. 
(r) Tvoje *nešome však najde ve věčném Životě 
bezpočet blaha. 
--- 
Beweint von Mutter 
Gattin, Kinder u. Geschwistern 
Friede seiner Asche! 
----------- Jos. Freund --oo 
tzv. Häuser-Sensal, narozen v Pohořelicích 
na Moravě, usedlý na Smíchově čp. 222 

083 6 5 1885 Morawitz Rudolf 

tyk*eb qr 

Zde odpočívá 
Rudolf 
Morawitz 
zemřel 6. května 1885 
v 19. roce věku svého 
Odpočívej v pokoji! 
------ pm ---- 
Syn obchodníka s dobytkem 
Heinricha Mowawitze z Dejvic čp. 27 
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084 5 3 1886 Beer Heinrich 

tvmygp 

Hier ruhet 
Herr 
Heinrich Beer 
gestorben den 5. März 1886 
Tief betrauert 
von der Gattin und den Kindern 
 
(nemecký veršík - eulogie 
a také hebrejská část epitafu vypršelé) 

085
a 10 6 1885 Weinberg Ezechiel 

(mrg*b) 
---- 
up 

lz gribnyyvv laqzxy r 
bmrt [vyc zk lh 

vtsav 
lz gribnyvv hrs m 
dirt ryya x lh 

 
hbent 

Hier ruhen 
Herr 
Ezechiel 
Weinberg 
gestorben am 10. Juni 1885 
57. Jahre alt 
 
und seine Gattin 
Frau 
Charlotte 
Weinberg 
gestorben am 1. Mai 1914 
79. Jahre alt 
Ewiger Friede sei mit Euch 
*** 
In immerwährender 
Dankbarkeit 
gewidmet von Euerem 
Hugo 
--- heb --- 
Jechezkel + Sara 
(podle matrik = pm:  trafikant, příslušný do 
Mladé Boleslavi, usedlý v čp. 357) 
zhotovitel: Mrázek 

085
b 1 5 1914 Weinberg Charlotte   
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086 24 6 1885 Spielmann 
Leopold / 
Kalman 

(mrg*b) 
 
---- 
 

qpl hmrt zvmt ay d ovy 
 
np 
 

byl [mlq hk hlinh 
 

hi [amlyps 
 

hbent 

Hier ruht 
in Frieden 
unser unvergesslicher 
Gatte und Vater 
Leopold Spielmann 
gestorben 24. Juni 1885 
im 52. Lebensjahre 
Friede seiner Asche! 
--- heb --- 
Kalman Spielmann 
------------------ J. Freund, Prag --oo 
Umírá na Smíchově, příslušný 
do Pohořelic, hauzírník 

087 10 6 1888 Löwit Johanna 

(mrg*b) 
 
---- 
 

tvmygp 

Hier ruht 
die unvergessliche Mutter 
Frau 
Johanna 
Löwit 
geb. Sternschuss 
gestorben am 10. Juni 1888 
im 62 Jahre ihres rastlos (==) 
g-ttgefälligen und 
dem Wolhtun gewidmeten Lebens 
Friede Ihrer Asche 
----------------------- J. Lucka ----oo 
Vdova po panu Joachimovi, obcohdníkovi 
v Karlíně, narozena v Čelině u Dobříše. 
Usedlí v Karlíně 146 

088 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr - tvmygp sokl - zhotovitel : J. Freund, Prag 

089 23 9 1889 Sojka Markus 

tynmrg*b qr 

(těžko odhadnout, nesl-li sokl také svoji 
horní část s hebrejským textem) 
---- 
Hier ruht tief betrauert 
von Weib und Kindern 
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bedauert von Alle 
die ihn kannten 
Herr Markus 
Sojka 
gest. 23. September 1889 
im 67. Lebensjahre 
Friede Seiner Asche! 
----- pm ---- 
Sklář v Tejnce čp. 87, manžel paní Aloisie, 
příšlušný do Mořiny 

090
a 4 11 1889 Taussig 

Gottlieb / 
Geršon 

up 
gycyvu [vsrg rrhk 

wyvasisrum 
hi 

qpl [rt [vsx y b ovy lh 
rsyv ot sya 

qde lipv oymt jlh 
vymy lk oyhla ary 
hyx vtnvmab qyde 
vydxy hvny vleav 
hi hsm jrh dlyh 

[rt tbu xy qsi ovyb tm 
 

hbent 

Pan Geršon Taussig 
ze Střešovic 
umírá *bejt 10. chešvan 5650 
(cadik be emunato atd.) 
a spolu s ním také 
mládeneček Moše 
Umírá v předvečer šabatu 18. tevet 5650 
(dne 10. 1. 1890) 
---- 
Hier ruhen 
Grossvater u. Enkel 
Gottlieb Taussig 
4. 11. 1889 im 96 Jahre seines 
biedern, frommen Lebens 
*** 
Ja uns sagt der 
(špatně čitelné) 
----- pm ---- 
Řezník ze Střešovic čp. 42, manžel paní Barbary, 
zemřel v Břevnově.  Ve věku 75 let. (uvádí matrika) 

090
b 8 1 1890 Taussig Otto / Moše 

l*nh 

viz výše 
---- pm ---- 
Dvouletý Otto / Moše umírá tak jako jeho 
dědeček v Břevnově, je synem řeznického 
mistra pana Eduarda a jeho ženy paní Emmy. 
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Usedlých ve Střešovicích čp. 42 

091 26 2 1890 Taussig Filip / Šraga 

(mrg*b) 
---- 
 
np 
 

vymy lk h ykrdb jlh rsa syah 
 

hh vynp li dymt osh tary 
 

agrs hk vysim lkb oymtv rsy sya 
 

ovyb dih yyxl gycyvu ybe hk [b 
 

vtmsnv ql nrt rda v 
 

hbeht 

Hier ruht sanft in Frieden 
Herr 
Filip Tausig 
aus Smíchov 
geb am 28. Juni 1834 
gest am 26. Feber 1890 
--- heb -- 
pan Šraga ben Cvi Taussig 
odchází k trvalému žití 6. adar 5603 
------- 
zhotovitel: J. Brejcha 
pan Šraga(Filip) je rovněž řezník 
usedlý v čp, 314 

092 31 3 1890 Perlitz 
Elisabeth / 
Libla 

(mrg*b) 
 

hsah up 
albyl 

yla rrhv*mk xvnmh tsa 
hi wuylrip 

 
qpl [rt [cyn dvy b ovyb hrupn 

 
bvu vhlmgtv hlib oi htyh oyns hk 

 
di vtva dbktv hyyx ymy lk ir alv 

 
htyb ynbv hlibm ayh ogv htvm ovy 

 
nrms dil oblb hnvrkz hdbkn htyh 

 
hbent 

Hier ruht 
unsere liebe Mutter 
Frau 
Elisabeth 
Perlitz 
Sie verschied am 10. Nissan 5650 
Friede ihrer Asche 
--- heb --- 
paní Libele, ešet Eli 
Perlitz 
čtvrt století v manželství se svým mužem 
a až do své smrti o něj pečovala (názvuky 
Ešet chajil) a jej ctila, sama ctěna a vážena 
celou svou rodinou. 
Umírá  dne 31. 3. 1890 
------------------   J. Lucka ---oo 
(v matrikách nezachycena) 
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093 9 9 9999 /eroze/ vytlučeno 

trybs 
vytlučený, romantizující 
pozor - je tam také 093-za 

093
x 0 0 0 

asi prvek / 
sokl     

094
a 31 5 1893 Freschel Samuel 

ohyyxb oymyinhv oybhanh 
vdrpn al otvmbv 

--- 
mrg*b qlx 

=o= 
=o= 
--- 
 

lh lsirp lavms r 
 

gnrt [vyc zu ovyb 
 

hbent 

Ruhestätte 
unseres innigstgeliebten 
Vaters Herrn 
Samuel 
Freschel 
geb.5. 5. 1815, gest. 31. 5. 1893 
Friede seiner Asche 
Seligkeit seinem Geiste 
--- heb --- 
*peticha (úvodní vstupní verš): Ha neehavim, 
parf. bible - Ti, kdož se milovali během života (atd.) 
pan Šemuel 
Umírá 16. sivan 5653 
---------------- Jeřábek ---oo 
V matrikách veden jako obchodník v čp. 636 

094
b 30 8 1869 Freschel Franziska 

l*nh 

Hier ruhet 
Frau 
Franziska 
Freschel 
geb. in Gross Mořin 
im Jahre 1817 
gestorben 30. August 1869 
----------------------  Jeřábek --oo 
Matriky se poněkud rozcházejí s kamenem 
jiné datum úmrtí (4. ix.), adresa (Smíchov 284) 
a zaměstnání manžela (Getreidehändler) 
Věk však souhlasí - 52 let 

095 27 12 1898 Pitzker Apolena 

tynmrg*b qr 
Hier ruht 
Apolena 
Pitzker 
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aus Košíř 
gest. am 27. Dezem. 
1898 
im 75. Jahre 
Friede ihrer Asche 
*** 
(dole na soklu byla ještě kratičká 
eulogie anebo*Abschied v němčině) 

096 9 9 9999 /eroze/ vytluč 

trybs 

vytlučený romantizující náhrobník, 
kdysi poměrně výstavný. 
Zhotovitel: M. Lucka 

097 16 6 1887 
Schwarzkop
f Flora 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Flora 
Schwarzkopf 
geb. Pollak 
geb den. 5. September 1868 
gest. den 16. Juni 1887 
** 
Wo weilest du, du starke Seele 
die muthig jedes Leid ertrag 
die keusch und wahr weil ohne Fehler 
Nichts je gehasst als Lüg und Trug 
O lebe fort in deiner Kindern 
sie waren ja dein höchstes Glück 
Die Hoffnung kann den Schmerz nur lindern 
um Dich du nimmer kehrt zurück 
-------------------- J. Brejcha ---oo 
devětadvacetiletá dcera obchodníka 
Benedikta Schwarzkopfa přísluš. do Sušice 
usedlí v čp. 457 

098 12 6 1887 Perlitz Elias / Elihu 

(mrg*b) 
 
---- 
 

Hier ruht 
unser geliebter Vater 
ein ehrwürdiger Greis 
ein geachteter Mann 
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bvsxv [qz dbknv rqy sya bhanh vnyba np 
 

rupn *bvs hi wylrip vhyla rr*hvmk 
 

qpl zmrt vb bk rbqnv [vyc k 
 

ricb hmyms liyv tm vhyl*a 
 

vynbv (anmlah) vtsa [nvqt rm*l 
 

hrsyh jrdb jyrdh rsa ** 
 

hrvth ydmvl ryqvmv bhva hyh oyqla ar*y 
 

arvnv lvdg lal [man dbi oymt jlv*h 
 

hrvhuh vtmsn xvnt [di [gb hti*v 
 

hbent 

Elias 
Perlitz 
Friede sei mit ihm 
Er starb mit Hinterlassung eines guten 
Namens am 20. sivan 5647 
--- heb --- 
Sem uložili našeho milovaného otce, ryzího člověka, 
váženého a učeného (zaken) učitele a rebbe Elijahu 
Perlitze (a*h), který působil jako košerák a mašgijach. 
Umírá 20. sivan 5647, pohřben dne 22. sivan. 
*** 
(E) Tedy skonal Elija a vznesl se na nebesa u vichřici (parf) 
(l) hořce oplakáván ovdovělou manželkou a dětmi, které 
vedl vždy po cestách Upřímnosti 
(i) B-habojný, milovaný a respektující (mokir) učitele tóry. 
(h) Člověk bezúhonných cest a věrný Vznešenému - 
(u) jeho *nešome nyní odpočine v Zahradě radosti 
---------- M. Lucka ---oo 
pm - Kustos in Smichov (patrně šames a také 
šochet) usedlý v čp. 278 - umírá ve svých 73 letech 

099 12 2 1876 Pollak 
Heinrich / 
Chajim 

(mrg*b) 
 
---- 
 

qallap dvd r [b oyyx hk up 
 

qpl vlrt ubs zk b ovyb ql ubs xy qs ovyb 

(místo pro podobenku) 
--- 
Hier ruht unser von G-tt und Menschen 
geliebter, in Clavier Musik und anderen 
Wissenschaften berühmter 
innigstgeliebter Sohn 
Heinrich Pollak 
geboren 10. Feber 1849, gestorebn 21. Feber 
Friede seiner Asche! 
*** 
Unsren Stolz und unsre Freuden 
Unser Glück das G-tt uns gab 
Unser Hoffen, unser Alles 
Senkten wir in diese Grab 
** 
Gleich der Knospe die verwelket 
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Eh sie noch gereift zur Frucht 
In des Lebens schönsten Blüthe 
Sank er in die finstre Gruft 
** 
Schlummre sanft den ewigen Frieden 
Oben in den Himmels Höhn 
Gibts ein neuses schönes Leben 
Droben gibts ein Wiedersehen 
---- heb --- 
Chajim ben David 
drobné kamenické chyby  dvojí lafak 
Zhotovil : Statnik 
pm = v matrikách veden jako Brantweinschänker 
na Smíchově v čp. 303 

100
a 20 11 1884 Pollak David 

(mrg*b qr) 
 
---- 
 

qallap yzir + dvd riuihulhavv oid 

Familie Pollak 
(magen David) 
(místo pro podobenku) 
Hier ruhet 
mein innigstgeliebter 
treuer Gattem Herr 
David Pollak 
Ben Ester et Chajim 
der stets einem 
g-ttgefälligen Lebenswandel 
geführt hat 
Er starb den 20. Nov. 1884 
im 67. Lebensjahre 
Friede sei bei ihm 
----------------- Statnik ---oo 
V matrikách nezachycen. 

100
b 8 6 1891 Pollak Rosa / Selde 

l*nh 
 
--- 

Hier ruhet 
in Frieden Frau 
Rosa Pollak 
gest. 8. Juni 1891 im 69. Lebensjahre 
Sie führte einen G-tt 
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gefälligen Leben 
Selde bas Fradel at Jonas 
---------------------------- Statnik --oo 
V matrikách nezachycena. 

101 9 12 1807 Kapper Jicchak 

n = (oyyvl dk) = p 
 

jlyv 
vmlvil yvl tybm sya 

l hcqt vclk x d ovyb 
qxey *sk g*kb bvu osb 
lz yvlh hmls rrhk [b 
fvhkymc qqm rippaq 

vtmsn [kl 
rvreb hrvre 

oyyxh 

Pan 
Jicchak ben Šlomo Kapper 
ze Smíchova 
peticha: Wa-jelech iš mi-vejt Levi - biblická parafráze. 
zkratky: be-kavod gadol, kvod šemo 
 
Umírá *dalet 8. kislev 5568 
(9. xii. 1807) 
Tomuto datu nejbližší matriční zápis najdeme, 
ovšem s jiným datem úmrtí. Může a nemusí jít 
 
o tutéž osobu. 

102
a 20 1 1847 Kapper Ester 

(oyyvl dk) 
= p 

d d ovy 
qpl zrt ubs 
hbvsxh hsah 
rtca hdbknhv 
ynyc hk tsa 
rippaq byl 

hk tb lz yvlh 
byl hsm 

trupn lz aqpaq 
bvu osb rbqnv 
hqbr yma osh 

 
hbent 

(levitská konvice) 
**** 
Dne *dalet 4. švat 5607 sem uložili 
(20. ledna 1847) 
váženou paní 
Ester, ešet pana Sinaje Lejba Kappera 
ha-levi, dceru pana 
Moše Lejba Kafky 
matce říkali Rivka 
---- pm ---- 
Vdova po skláři Jakobovi, původem z Březnice 
usedlí v čp. 29. Umírá ve věku 82 let 

102
b 10 9 1829 Kapper Sinai Lejb 

(oyyvl dk) 
*** 

by h ovy 

(levitská konvice) 
*** 
Dne *hej 12. elul 5589 
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l upqt lvla 
bvsxh syah 
ynyc hk ysyhv 

hmls hk [b byl 
lz yvlh rippaq 
fhakyms qqm 
== rbqnv rupn 
==yausv bvu 

dvmylb 
 

hbent 

(tj. 10. září 1829) 
sem uložili 
váženého pana 
Sinaje Lejba ben Šlomo 
Kappera 
ze Smíchova 
----- pm ---- 
V matrikách zachycen 

103 1 2 1832 Fischhof Rivka 

ovy 
tns rda xr*d a 
hsa hrupn l*beqt 
tsa hqbr m hbvsx 
lz fahsyp bqiy hk 

garp qqm 

První den novoluní měsíce adar  5592 
(dne 30. švat 5592) 
umírá vážená paní Rivka Fischhof, 
manželka pana Jaakova z Prahy 
---- pm --- 
vdova z Motola, věk neuveden 

104 0 0 0 
Porit 
(Pores) nečit 

/*mgp/ 
/*mgp/ 
/*mgp/ 

lapr /== ==/ 
hk hlinh xvnmh [b 
lz tyrvp [vsms 
jrdb jlh vymy lk 
vynb jyrdh rsyh 
hnhnv rsvy jrdb 

aht [kl vpk iygym 
oyyxh *b*e vtmsn 
lravvd vma osv 

  

105 20 11 1881 Pollak Sofie / Seva 

(mrg*b) 
 
---- 
 
up 
 

Hier ruhet 
Frau 
Sophie Pollak 
aus Chausnik 
Gestorben den 20. November 1881 
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hk tsa hi ivys trm hrqyh hsah 
 

qyncyvxm qallap byl 
 

qpl bmrt [vsxrm xk a ovy trupn 

--- heb --- 
Sewa, ešet Lejb z Chausnick 
*alef 28. chešvan 5642 
--- 
Deine Asche wollen wir stets ehren 
Unvergesslich wird uns dein Liebe sein 
Und mit wehmuthvollen Dankenszähren 
Setzen wir dir diesen Ehrenstein 
----- (pm) --- 
Manželka pana Josefa, obchodníka s obilím. 
Oba umírají na *Gehirnlähmung, usedlí v čp. 313 
paní Sofie umírá ve věku 62 let 

106 22 2 1832 Sattler Abraham 

/*mgp/ 
/*mgp/ 

rda gk d ovy rupns 
rbqnv l beqt [vsar 

fahkymc qm qsi v ovy 
hrsy jrdb jlh 

hbent 

(Na zlomku se dochovalo čitelné jen datum 
21. adar 5592 tj.  22. února 1832) 
V matrikách odpovídá zápisu: 
Abraham Löbl Sattler, sedlář, 
usedlý v čp. 54, umírá ve svých 57 letech. 

107
a 25 6 1896 Pollak 

Elisabeth / 
Libla 

up 
hnyqv hykb lvq 
vnma tryup li 
hlbyl trm 

hyla rrhk tsa 
hi qallap 
hklh rsa 
ovyb hmlvil 
zvmt vu qsi 
ql vnrt 

 
hbent 

Zní pláč a bědování 
nad odchodem naní matičky 
paní Lajbele 
choti cáženého pana Elijahu 
Pollaka. 
Skonala v předvečer šabatu 15. tamuz 5656 
**** 
Hier ruht sanft 
Frau 
Elisabeth 
Pollak 
gest. am 25. Juni 1896 
Friede ihrer Asche 
--------------- 
(V matrikách nezachycena) 
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107
b 12 12 1879 Pollak Elias /Elihu 

up 
 

oypk yqnv bbl rb 
vymy lk rc al 
oyyxh jrdm 

oyhla ary bvshh hh 
vykrdb qyde 
vysimb dycxv 
vhyla r rbxh 

qallap 
g ovy oymvrml arqn 
qpl vlrt vlck zk 
hns oyss [b 

 
hbent 

 
haybl vma osv 

Pan Elijahu Pollak, 
*bar levav wo-naki chapajim, 
skonal (*nikra la-mromim) 
dne 27. kislev 5636 
jeho máti říkali: Levija 
* * * 
Hier ruht Sanft 
Elias Pollak 
gestorben am 12. Dezember 1879 
im 60. Lebensjahre seines 
rastlos thätigen Wirkens 
Friede seiner Asche! 
---- pm ---- 
obchodník v čp. 235, věk  60 let 

108 5 6 1833 Kolben 
Mordechaj / 
Markus 

up 
 

*vyb bvu osb rupnh 
r rsyv ot sya geqt [vyc xy h 

[iblaq ykdrm 
oyns hmk yh xg*qxd yabg 
sysyh [b fahkymc qqb 
lz sldnm ldvy hk xvnmh 

[tx yrahvvyucaqm 
hk omvrmhv hlinh xvnmh 
garpm wk yqeram ryam 
oybvu jrdb jlh vymy lk 
hlptl byrihv oyksh 
qciv arvn hm ovqmb 
hnvmab [tmbv asmb 
hrsy jrdb vynb jyrdhv 

 
oynvybalv oyynil [tn rzyp 

 

Sem uložili 
toho, jenž skonal s nejlepší pověstí dne 
*heh 18. sivan 5593, ryzího a bezúhonného člověka 
pana Mordechaje Kolbena. 
Řadu let působil jako gabaj Pohřebního bratrstva 
svaté obce smíchovské, jsa synem zesnulého 
a korunou šedin ozdobeného pana Judla Mendelese 
z Kosovy Hory a zetěm 
zesnulého, proslulého a duchovně vznešeného 
pana  Meira Marečka (Mareczki) ha-kohen z Prahy. 
Celý svůj život prošel cestami laskavosti, 
jsa z jitra i v podvečer přítomen na modlitbách 
na místě, ach, tak Vznešeném (*makom ha-nora) 
Na živobytí si vydělával poctivě a věrně 
a své děti vedl ke dráze Upřímnosti. 
Bohatě rozdával chudým a zoufalým 
(a proto) bude jeho *nešome (atd.) 
----- pm ---- 
mistr sklářský původem z Kosovy Hory, usedlý 
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hbent na Smíchově v čp. 34, dožívá věku 70 let. 
Skonal 5. června 1833 

109 30 5 1840 Klein Lejzr 

np 
 

srh kb rzyl k rvxbh 
fahkymc qq ybsvtm [yylq 

vyb rbqnv ryya zj qs ovyb rupns 
ldya vma osv l*rt *s vb xj*a 

 
*** 
 

ta dbk oyyrbih ydlym yh rziylav 
vma trvtmv vyba tvem demv vytba 
hrsyh jrdb vnxnx ohv sun al 
tybl vaybhv vtva vknx vtvdlyb 
tdk tvsi lks dml ogv rpch 

jlhv vrn jidnv yvsb qr ja hsvdqh 
yk vydvd vtva vkbyv wrah lk jrdb 
dyxy lba oirz arqn rziylak qr 

otva oxny h vyli vms 
 

hbent 

Sem uložili 
mladého pana (*ha-bachur) Lejzra. 
syna pan Herše Kleina ze Smíchova, 
který skonal o svatém šabatu 27. ijar 
a byl pohřben následujícího dne v roce 5600 
* * * (dne 30. května 1840) * * * 
 
Eliezer, syn dítek Hebrejců, ctil rodiče své 
a nikdy nezhrdal pokyny otce svého ani ponaučeními 
matky své, což ho dovedlo na cestu Upřímnosti 
již v útlém věku, kdy ho rodiče začali zasvěcovat 
a vodit do školy, kde se rovněž učíval konat, jak náleží 
podle pravidel svatosti. Leč darmo, jeho svíce byla uhašena 
a on se odebral cestou všech obyvatel země. A ti, kdo ho 
tak 
milovali, ho musí oplakávat, protože ačkoli ho pojmenovali 
Eliezer 
(H-spodin posílí), byl jejich jedináčkem. Kéž je utěší 
Nejvznešenější 
(tanceva) 

110
a 12 6 1873 Klein Hirš 

np 
 

[vyc zy ovy 
qpl glrt tns 

tvxkn jlh oynvma sya 
vymy lk vlmiv vpk iygy lka 
vyyx ymy lk vyxa lkl yverv 

hyh oytm rbvq 
tma ls dcx lvmgl ybek wr 
[yylq sryh hk hlinh hh 

fahkyms qqm 
wrah lk jrdb jlh rsa 

bvu osb 

(vlevo): 
 
Pan 
 
Hirš Klein 
 
místní hrobník (*kover metim) 
 
standardní eulogie. 
 
Umírá 12. června 1873 
 
jeho máti říkali: Esterl 
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vami la fcanv 
[vyc xy rbqnv 
qpl glrt tns 

---ooo--- 
lrtca vma osv 

 
hbent 

 
----- 
mimo rozsah dostupných matrik 

110
b 7 6 1855 Klein Idl / Anna 

up 
 

[vyc ak h ovyb 
qpl vurt tn 

tvdypl tsa tbem taz 
oysim tbvuv lks tbvu 
hdvdk lhab oysnm 
oysnh jrdb hklh 

hyyx ymy lk tvivnehv tvynqde 
htyh hlib trui 
hivneeh hsah ayh 

ldya trm 
[yylq sryh hk tsa 
hmi la hpcanv 
[vyc kk trbqnv 
qpl vurt tbs 
lxr hma osv 

 
hbent 

(vpravo): 
 
Paní Idl Klein 
(*me-našim be-ohel kaboda) 
manželka pana Hirše 
umírá 21. sivan 5615. 
(dne 7. června 1855) 
 
Eulogie zmiňuje také *našim cadkanijot, 
nepoznáme však, zda tím naráží na její 
členství v ženské odnoži Pohřebního bratrstva, 
nebo zda jde pouze o součást chval. 
V matrikách jako Anna Klein, manželka obuvníka 
Enocha ze Smíchova čp. 43, dožila věku 75 let. 

111 29 1 1882 Robitschek Ignaz / JIcchak 

qisuybar qxey hk rqyh syah qxey tmyv 
qpl bmrt tns ubs u a ova wuydaris qqm 

 
(oyyvl [myc) 

---- 
(tynmrg*b qlx) 

---- 
 

hrui ysarl [man sya xvr rq*y 
hrm qiza vtvm yli rrvia hqi*e 

Hier ruht die Hülle 
des verewigten Herrn 
Ignaz Robitschek aus Wscheraditz 
gestorben im 63. Lebensjahre am 29. Januar 1882 
* * * * 
(J) Královským diadémem mi byl ten věrný muž ryzího 
ducha! 
(c) Pro jeho smrt probouzím nářek a trpce běduji, 
(ch) Zkosena rozkoš mého srdce, již tě není více! 
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jnyav tpuqn yvh ybbl tdm*x 
jyrykmv jynbv hmyra yhn lv*q 

 
*** 
 

jyrvin tsal jtnvma hb*r 
jyelh yaevyl tyyh [man b*a 

jqde jynpl jlhv - tklh qde*b 
jbl tlmxb tqzxh oyyni yd*y 
jmi ynyba oi tysi dcxv bv*u 
jyrvgm ymyb tynq bvu o*s 

oyms ovrl - tyli oyqla [g [d*i 
oyyxh rvab vlyhy jtqde ynr*q 

 
hbent 

(k) Proto ten hlasitý nářek - můj, dětí i všech, kdo tě znali. 
** 
(R) Nade vše věrný byl jsi své milované ženě 
(a) a potomkům svým zas nejvěrnějším otcem. 
(b) Kráčel jsi spravedlností a ta tě teď předejde. 
(i) Vždyť jsi slitovným srdcem podporoval chudé 
(t) a prokazoval dobro a milosrdenství potřebným svého 
Lidu. 
(š) Během svého žití sis vydobil tu nejlepší pověst 
(e) a nyní ses povznesl až do Zahrady radosti - vysoko na 
Nebesích 
(k) ve světle Života na tě očekává hojný roh tvých *cedakot. 
tanceva 
----------- K. Leština ---oo 
 
obchodník ze Smíchova čp. 27 

112 4 11 1882 Růžička Abraham 

(ole ovqmv oyyvl dk) 
 
np 
 

r*hk [b ohrba bsxh rxbh 
 

fakymc*m aqeysvr byl oyyx h 
 

qpl gmrt [vsh bk qs*b rupn 

(místo pro podobenku a levitká konvice) 
ha-bachur Abraham ben Chajim Lejb 
Růžička ze Smíchova 
Umírá o šabatu 22. chešvan 5643 
---- 
Hier ruhet 
Abraham Ružička 
gebor. den 16. November 1864, gest. den 4. Novem. 1882 
in seinem 18. Lebensjahre 
Ruhe sanft du Freund des guten 
Um den unsre Herze bluten 
Ruhe sanft von aller Last 
Die du hier getragen hast. 
(tanceva) 
----- pm ---- 
Syn Jakoba a Theresie původem ze Štěpánova, 
usedlý na Smíchově v čp. 30 

113 21 5 1882 Stransky 
Julie / 
Jochebed 

(mrg*b) 
 

Hier ruhet in Frieden 
Frau 
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up 
rqy hsya hnvmu zlh [vyeh txt 
yqcnaruc dbkvy trm bl bydnv xvr 
tvivbs briv hrva hbk [vsar ovyb 

htxvnm la hab qpl bmrt 
hyht oyyxh rvrebv 
htmsn hrvre 

 
lzyr hmya osv 

Julie 
Stransky 
geboren am 2. Dezember 1844 
gestorben am 21. Mai 1882 
Friede ihrer Asche 
------------ M. Lucka, Prag ---oo 
manželka továrníka Moritze Stranského, 
příslušná do Libína (Luditz). Usedlí v čp. 67-8 

114 9 9 9999 /eroze/ obrubník 

tvmygp 
oloupený hrob, sokl + obrubník 
pozor!! indexovaný 114-za 

115 26 12 1873 Lauer Leopold 

tynmrg*b qr 
 
---- 
 

uhvr riyh 
 

riyvl dlapail 

Hier ruht in Frieden 
mein unvergessliche 
Gatte 
Leopold Lauer 
geboren im Jahre 1828 
verschied am 26. Dezember 1873 
Friede seiner Asche 
--- 
in juden-deutsch : Hier ruhet 
Leopold Lauer 
-------------------- F. Šádlo, Steinmetzmeister --oo 

116 4 4 4444 Lauer Pepi / Pesl 

up 
 

lcip m hbvsxh hsah 
 

riyvl hsm r rbxh tsa 
 

lahtniyvrp m 

Paní 
Pesl, ešet Moše Lauera 
z Frauenthalu 
--- 
Hier ruht 
die vielgeprüfte 
Frau 
Pepi Lauer 
aus Frauenthal 

117 30 3 1878 Fischer Heinrich 

tynmrg*b qr Hier ruht 
unser geliebter Sohn 
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Heinrich Fischer 
gest. 30. März 1878 
in seinem 21. Lebensjahre 
Friede seiner Asche! 
------------- Leština, Smíchov ---oo 

118
a 20 8 1875 Lang Katharina / Gitl 

(mrg*b) 
 
---- 
 

lh qpl xlrt ba oxnm uy 
 

luyg trm hbvuhv hrqyh vnyma 
 

vnyba l*h qpl dnrt xrd*a 
 

hmls rrhk dbknhv [manh 
 

hbent 

Hier ruht 
Frau 
Katharina 
Lang 
gest. am 20. August 1875 
in ihrem 49. Lebensjahre 
** 
Salomon 
Lang 
gest. am 11. September 1893 
in seinem 69. Lebensjahre 
Friede Ihrer Asche! 
--- heb --- 
paní Gitl a pan Šlomo 
------------------------ Jeřábek ---oo 
paní Katharina v matrikách uvedena, 
jako choť obchodníka z čp. 406; 
pan Salomon zachycen není. 

118
b 11 9 1893 Lang 

Salomon / 
Šlomo 

l*nh viz výše 

119 14 4 1937 Löwit Moric 

tyk*eb qr 

(magen David s p.n.) 
Moric Löwit 
zemř. 14. iv. 1937 
ve stáří 78 let 
(tanceva) 

120 9 11 1866 Löwit Theresia / Ester 

(mrg*b) 
---- 
 
up 

Hier ruhet 
F. Theresia Loewit 
gestorben am 9. November 1866 
* * * 
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tb rtca m tvdypl tsa hbvsxh hsah 
lz qynsuau bqiy hk wra yveq lkb omvrmh 

qqm uyvvl hysy hk bvsxh [m tnmla 
zjrt*s vlck a qsi u*sb hrupn faqsard 

 
******* 
 

hbvu hbysb tvklmh tyb la hxql rtc*a 
hsdxk lvdg dvbkb hmi la hp*c 
hns oyibsm rtvy iygh rtca r*t 
hnlk li ayhv lyx vsi tvnb tvb*r 

 
** 
 

hxvtp htyh htyb oynvybalv oyld*l 
hytvba ybqib hklh htvm ovy d*i 
havrqlv ykbl avhh ovyb h arqy*v 
hdba vntvam hxmsv [vss hnx*v 
hns rpcmb avby la hz ov*y 

hyyxtl dvmitv  hyxt oyyx l*u 
 

** ** ** 
 

ldnyh hma os v hbent 

*ešet lapidot, vážená paní Ester, 
dcera po vší zemi vysoce váženého 
(*ha-mromam be-chol kacawej ha-arec) 
Jaakova Točníka a vdovu po váženém panu 
Jišajahu Löwitovi ze svaté obce Dražkov 
Skonala v Dobrém jménu v předvečer šabatu 1. kislev 5627 
* * * 
(E) V koruně šedin byla Estr odvedena do královského 
paláce 
(s) a připojila se ve vší slávě ke svému Lidu tak jako biblická 
Hadasa. 
(t) Šňůra Esteřiných perel přesáhla více jak sedmdesáti let 
(r) a ačkoli bezpočet dcer Jisroele konalo ušlechtile, ona je 
předčí. 
** 
(L) Chudým a zoufalým byl její dům vždy dokořán, 
(e) kračejíc až do smrti ve stopách svých předků až do 
chvíle, 
(w) kdy Vznešený rozhodl o dni pláče a žalostného volání, 
(w) v němž se vytratila všechna radost a plésání. 
(i) Ten den neměl nikdy nastat! 
(t) Kéž ji vzkřísí Rosa života a ona opět povstane 
* * * 
tanceva - matce říkali : Hindl 
----------- pm ----------- 
vdova z Dražkova, usedlá na Smíchově, 
umírá ve svých 72 letech. 

121 20 9 1862 Löwit 
Joachim / 
Chajim 

(mrg*b) 
 
---- 
 

rqyh x*vg qxm dx bvsx sya up 
hi uyvvil oyyx hk 

hk usb rupn faqsahd qqm 
qpl bkrt ns vb uk rbqnv lvla 

 

Hier ruht Herr 
Joachim Löwit 
* * * 
Vážený muž a člen Pohřebního bratrstva 
drahý pan Chajim Löwit, budiž mu přán pokoj, 
původem ze svaté obce Dražkova skonal 
v nejlepší pověsti 28. elul 5622 - /20.  září 1862 / 
a byl pohřben o den později dne 29. elul 
* * * 



69 
 

***** 
 

oyyx lal dmxnv oda ynbl hyh byb*x 
oyyxl hqde ttl huvsp htyh vd*y 
oyyxhm drpn akbh qmil dr*y 

hbysb al yk vnbbl trev vnbvak*m 
oyyxh bzi ** 

 
oyyxh rvreb hrvre vtmsn yht [k*l 

oyyxh rvbib llpty os vqlx yhy [g [d*i 
oyyxl oyns ldb vntam jl*yv 

[ymyh wql dvmi ti vheyqy oyyx l*u 
oyyxl ** 

 
rtca vma osv 

(CH) Milován jak syny člověk tak i Živoucím b-hem 
(j) a s rukou vždy nachystanou rozdávat *cedakot všemu 
živému 
(j) sám žití opustil sestoupiv do Údolí moruší (stínu smrti). 
(m) A my se soužíme, srdce bolí, protože opustil žití 
aniž by dosáhl koruny šedin. 
(L) Za vše (zmíněné) budiž jeho *nešome vevázána do 
Svazku života 
(e) a jeho údělem budiž Zahrada radosti, aby se v ní 
přimlouval za všechny živé 
(wi) Ach, odešel od nás v tak nuzném počtu let svého žití! 
(t) Kéž ho na Konci dní probudí ve vzkříšení Rosa života! 
Jeho máti říkali: Ester 
---------------------- M. Lucka ---oo 
osmatřicetiletý obchodník (Produktenhändler), 
usedlý na Smíchově v čp. 269 

122 4 2 1881 Löwit Marie / Maša 

(mrg*b) 
----- 
 
up 
 

hk xvnmh tb hi asm hlvtbh 
ovyb hmlvil hklhs hi uyvvil isvhy 

ql amrt rda h 
 

hbent 

Hier ruhet in Frieden 
Fräulein 
Marie Löwit 
gestorb. am 4-t. Feber 1881 
im 63. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
* * * 
betula Maša, dcera zesnulého 
a váženého Jehoši Löwita. Ve svém věku (61) 
tedy svobodná. Původem z Dražkova, soukromnice 
usedlá na Smíchově čp. 229 

123 2 9 1883 Kuh Jacob 

(mrg*b) 
---- 
 
np 
 

hvq bqiy r*rrhk bvsxh syah 
ovyb rbqnv zvmt uk qsi ovy rupn 

qpl gmrt ba b a 

(místo pro podobenku s venčitým dekorem) 
Hier ruht 
Herr 
Jacob Kuh 
geb. am 26. November 1874 (bez záruky) 
gest. am 2. September 1883 
Friede seiner Asche! 
* * * 
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tydvy vma os 

Jaakov Kuh umírá 29. tamuz 5643 
jeho máti říkali Jodit 
--------- pm ---------- 
v matrikách nezachycen 

124 27 2 1874 Popper Anna / Hindl 

(mrg*b) 
---- 
 

taz 
 

lks tbvu tvdypl tsa tbem 
hlib trui oysim tbvuv 
hllvhmh hivneh hsah ayh 
qyzyya hk tb hi ldnyh trm 
lakym hk tsa rippap 
hrupn wyniliym rippap 
dlrt rda y qsi *usb 

 
hbent 

HIer ruht 
Anna Popr 
gest. 27.ten Fäbr 1874 
Friede ihrer Asche. 
* * * 
Toto 
je macejva ešet lapidot, ženy laskavé mysli 
a laskavých činů, koruny svého chotě, 
ženy cudné, spořádané a všemi velebené 
paní Hindl (a*h), dcera váženého pana Ajzaka 
Poppera a manželky víženého pana Mikaela 
Poppera z Jelenitz. Umírá v nejlepší pověsti 
v předvečer šabatu 10. adar 5634 
(tanceva) 
--- 
 
mimo rozsah ostupných matrik 

125 4 4 4444 /eroze/ kgb 

d h ovy 
np 

oybydnb rsyh sya 
*sim oybvu jrdb jlh 
oymls hnvmab vyh 
vpk iygym lka anzp - kgb (kolegům do budoucna) 

126 14 3 1806 
xyz 
(Matuški) Idl 

qsi 
rda vk 

up ql vcqt 
ldya m hsa 

rrh bydnh *qh tb 
yqsvum lmil 

hsm hk tsa lz 

V předvečer šabatu 
26. adar  (15. března 1806) 
5566 sem uložili 
paní Idl 
bat *ha-kacin, ha-nadiv pana 
Lemmela Matušeka 
a manželku pana Moše 
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hbent - (jlklm) 

-- špína, FZN  --- (tanceva) 
Podle matrik odpovídá pan Idel Held, 
jedenašedesátileté žene z čp. 28. 
Zápis je však i v kontrolních matrikách špatně 
čitelný. 

127
a 30 6 1878 Stern Isak 

(mrg*b) 
---- 
up 

*qxm dx omvrmh hlinh 
[rius qxey hk 
srysaq qqm 

[vyc zk d ovy u*sb rupn 
qpl xlrt 

*** 
jynb oykvb rm hlylv omv*y 

jyrkzb vnbblb hxnav [vgyv hr*e 
jyrvbib vndmxmv vntxms hbr*x 
jtdyrpv jttym vnyli hs*q 

** 
jyrvks lbqt ovrmb o*s 

jyyxb tysi rsa dcxv bv*u 
jytvmvla rveqt oyyxh wrab ht*i 

jyrzvik *hv jl [vpe bvu b*r 
oyrheb smsk ryay jtmsn r*n 

hbent 
 

luy vma osv 

Ruhestätte 
Für 
Isak Stern 
starb 30. Juni 1878 
im 72. Lebensjahre 
Was dieser Raum entschlossen hält 
Für unser Herz war´s eine Welt 
Gewidmet von seinen dankbaren Kindern 
--- heb --- 
(J) Dnem i nocí Tvé děti hořce pláčou, 
(c) Vzpomínka na Tebe vyvolá bolest a žal a vzdechy 
(ch) V troskách je naše radost a potěšení - to kvůli Tobě, 
(k) Tak těžká je pro nás Tvoje smrt a odchod. 
** 
(S) Tam na Výsostech  přijmi svoji mzdu 
(t) Všechno to dobro a slitování, které jsi během života 
prokázal 
(e) sklidíš  nyní jako snopky úrod tam  v Zemi života. 
(r) Je pro Tě odloženo mnoho dobrého a Vznešený ti bude 
pomocníkem 
(n) a svíce tvé duše zase zazáří jako slunce o polednách 
(tanceva) 
------ 
v matrikách nezachycen 

127
b 28 12 1884 Stern Marie 

(mrg*b) 
---- 
 
up 
 

hdyb bvuh ta hxql oyrm 

Ruhestätte 
für 
Marie Stern 
gest. am 28. December 1884 
(něm. verš viz výše) 
* * * 



72 
 

 
hysim lkb htyh oymtv j*r 

 
hreva ayh hspn lkb *h tar*y 

 
hntn oyyni ynbl hypk yrp*m 

 
hrks lbqty oymvrmb o*s 

 
htrvksm hyhy dcxv bv*u 

 
hytvmvla rveqt oyyxh wrab ht*i 

 
di yyxl hl [vpe bvu b*r 

 
tbub hrsib htey htms*n 

 
ibs hma os 

 
hbent 

(M) Miriam vzala do ruky veškerou laskavost 
(r) a její skutky byly něžné a bez úhony. 
(i) Jejím největším pokladem bývala b-habojnost 
(m) a z ovoce své dřiny rozdávala i chudým. 
(S) Tam na výsostech přijme náležitou odměnu, 
(t) dobrota a soucit se stanou její mzdou, 
(e) když ted v Krajině života začne sklízet své snopky. 
(r) I pro ni je k věřnému žití odloženo mnoho dobrého. 
(n) Vydechla naposled dne desátého tevet. 
tanceva 
----------- V. Kalaus, Karolinenthal --oo 
V eulogii využito hříčky tof*/tov (bubínek vs. dobro) 
v hebrejské části není tesáno vročení, 
v matrikách nezachycena. 

128 5 9 1806 Kolben Rachel 

up 
 

shv hivneh hsah 
l/=/ k tsa lxr m 

yrahyvvaucaqm 
lvla bk qsi v *vyb rupn 
lvla dk a vyb hrbqnv 

qpl vcqt 
 

hbetn 
 

Paní 
Rachel 
z Kosovy Hory (Kostowi Hori) 
umírá v předvečer šabatu 22. elul 5566 
(5. září 1806) 
---- pm ---- 
Kolben Rachel, vdova z čp. 72 
umírá ve věku 72 let 

129 16 5 1879 Taussig Mathilde / Gele 

(mrg*b) 
 
--- 
 

[m gycyvu lipyyp hk tb hlyg hdlyh 

(věnec) 
p.t. 
Hier ruhet 
Mathilde Taussig 
geb. am 26. December 1869 
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ryya bk ovyb hrupn fakymc qq 

 
ql ulrt tns 

 
hbent 

gest. am 16. Mai 1879 
* * * 
O, zarte Knospe früh vom Sturm geknickt 
wie hast du einst erfreit uns und beglückt 
Warst du doch so fromm und gut hienieden 
So ruhe sanft im ewigen G-ttesfrieden 
--- heb --- 
Gele bat Feifel Tausig ze Smíchova 
umírá 22. ijar 5639 
v matrikách zapsána jako dcera obchodníka 
Filipa a jeho ženy Eleonore, usedlí v čp. 314 

130 16 8 1875 Taussig Regina / Rachel 

(mrg*b) 
--- 
up 

hk tsa lxr m hivnehv hbvsxh hsah 
s ba dy a ovy u*sb hrupn hi qycyvu hsm 

ql hlrt 
jynb oykvb rm vnma jrbq yli 
jynp rva hbk jyyx syx zg yk 
oylpkb jrks li tab hti 

oymsb yreqt wrab tirz rsa bvuh 
lzyr hma osv 

hbent 

Hier ruhet 
Regina Taussig 
gestorben 16. August 1875 
(zbytek latinkového nápisu 
je silně degradovaný, spokojme se, 
prosím, s daty a textem hebrejským 
---- heb --- 
Rachel, ešet Moše Taussig, 
umírá *alef 14. av 5635 
V matrikách vedena jako manželka řezníka 
ve Smíchova čp. 26; věk 35 let 

131a 11 12 1885 Taussig Lea 

up 
 

hivnehv hbvsx hsah 
srh hk tsa hal trm 
zj g ovyb rupn gycyvu 
bvu osb rbqnv tbu 

hbentql vmrt tbub h ovyb 
 

alyyx oa os 

V horním oblouku macejvy možná 
byla latinka, tu jsme však již ztratili. 
 
Paní Lea, manželka pana Herše 
Taussiga 
umírá 11. prosince 1885 
(roš chodeš tevet 5646) 
Matce říkali Chajela 
---- pozn --- 
nejbližší matriční zápis Taussig Aloisia (13. vi. 1885) 

131 16 11 1872 Taussig Hermann vdrpn al otvmbv oyyxb oymyinhv oybhanh parf, *Ha-neehavim (.) 
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b --- 
(mrg*b) 
--- 

srh hk hlinh *qxm dx 
fakymc qqm hi gycyvu 
hvr [manv rsy sya 
xvny [vyli ysvdq [yb 

vmks huh haryv hnvmal 
vmxl vlkva oynvybav oyyni 
vtrdhv vtyb trapt ybe 
vtbhab vtsal oymt rbg 
vtmsn hrvre oyyxh rvreb 

 
hal vma osv 

--- 
Hier ruht 
Herrman Toussig 
aus Smichow, gest. am 
16. November 1872 
Friede seiner Asche. 
* * * 
Člen Pohřebního bratrstva, vznešený pan Herš 
Taussig ze Smíchova 
(standardní obraty, rytmus) 
 
** iš jašar wo-neeman ruach 
** bejn kedojšim Eljon tanuach 
**la-emuna wo-jira hate sichmo 
** anijim w-evjonim achlu lachmo 
** cvi tiferet bejto wo-hadrato 
** gever tamim le-išto be-ahvato 
** bi-cror ha-chajim crora nišmato 
-- 
jeho máti říkali: Lea 

132 1 0 1885 Sattler Barbara / Pesl 

(mrg*b) 
--- 
 

qpl hmrt lvla ak g ovy 
 
up 
 

m hbvsxh hsah 
riluaz lcip 

rib oyyx hk tb hi 
[yyusnebarg 

 
hbent 

 
alyb hma os 

Hier ruhet 
Frau 
Barbara 
Sattler 
verwittende Löwy 
geborene Grabenstein 
gestorben am 1. September 1885 
in ihrem 76. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 
--- heb --- 
Pesl Sattler 
bat Chajim Ber Grabenstein 
matce říkali Bejla 
Umírá *gimel 21. elul 5645 
-------------------- M. Lucka 
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133 6 4 1886 Grabenstein Zev / Wilhelm 

(trybs) 
 

np qpl vmrt [c/== 
 

syyp hk [b hi baz /== 
 

[yyusnibarg 
 

ldarp vma os * hbent 

(silné poškození) 
 
ze zbytků textu každopádně vyčteme: 
nisan 5646 / Zev neb Fejš 
Grabenstein 
jméno matky : Fradl 
----------- M. Lucka --oo 
V matrikách odpovídá devítiměsíčnímu 
synkovi továrníka Philippa, malému 
Wilhelmovi Grabensteinovi. 
Umírá 6. dubna 1886 v čp. 436 
Této skutečnosti odpovídá i samotný kámen. 

133
x 0 0 1871 Jejteles   

(tvmygp) 
 

=/jb ovyb 
=/ql alrt tns 
=/s hk rsy syah 
fahkymc qqm cluyy 
jlh vymy lk rsa 
ogv rsyv bvu jrdb 
[tnv bvu vyrxa ts 
hrvt ydmll vpck Jejteles :  1870/71 

134 1 3 1887 Abeles Olga 

tynmrg*b qr 

Olga 
Abeles 
geb. am 1. März 1877 
Ruhe sanft 
------------- J. Brejcha --oo 
v matrikách nenacházíme 

135 16 5 1889 Stein Marta / Rochel 

(mrg*b) 
-- 
 
np 
 

[yyus lxar dlyh 

Marta Stein 
geboren am 30. Juli 1887 
gestorben am 16. Mai 1889 
* * * 
Rochel Stein 
----------- J. Brejcha --oo 



76 
 

 
ryya vu h ovy hrupn 

 
ql umrt 

dvouletá dcerka obchodníka Adalberta 
a jeho ženy Reginy z čp. 359 

136 4 4 4444 
Herschman
n Minni 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
unser 
innigst geliebtes 
Kind 
Minni 
Herschmann 
zu früh 
von uns geschieden 
unvergessen 
und tiefbetrauert. 

137 31 1 1902 
Fleischman
n Irma / Šulamit 

(mrg*b) 
 
--- 
 

hlinh tb tymlvs hdlyh up 
 

ovyb *lh wy [amsyylp oxnm r 
 

ql bcrt ubs gk v 
 

lxr hma osv  = = 

Hier ruht 
unser liebes unvergesliches 
Kind 
Irma 
Fleischmann 
geb. am 3. 9. 1894, gest. am 31. 1. 1902 
** 
Deine Asche ruht in Frieden 
Aber für uns viel zu früh 
Bist von uns geschieden 
Doch aus unseren Herzen nie. 
--- heb -- 
Šulamit bat Menachem (v době její smrti 
dne 23. švat 5662 byl ještě naživu) 
 
Matce říkali Rachel 

138 5 10 1872 Löbl Bertha / Breindl 

up 
m hgvnihv hkrh hrinh 
hk tb hi ldnyyrb 

hrupn wy lbil ykdrm 

Hier ruht 
Freilen Bertha 
Tochter des. H. Markus Löbl 
gest. den 5.-ten Oktober 1872 
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glrt s yrst g qs ovyb 
vxksy al hysim 

yxt hsobv fvcy al hnvrezv 
oyyxh rvreb hrvre 

 
leyyr hma osv 

Friede ihrer Asche 
* * * 
Ještě křehká a líbezná dívenka 
Breindel, dcera váženého pana 
Mordechaje Löbla (kéž ho Vznešený chrání) 
umírá o šabatu 3. tišri 5633 
(standarní obraty) 
máti říkali : Rejcl 

139 12 3 1872 Lažanski Hermann / Herš 

(mrg*b) 
--- 
 
up 

hk sysyh bvsxh syah 
ienylaqm hi yqcnasal srh 

ql blqt s yns rda *b*g ovy *usb rupn 
 
*** 
 

rxb vl hnvma jrdv vmvtb jl*h 
rxs vysim lkb tmav ovls q*r 

rms *h tdv vrevyl oyksh fsnv rx*s 
** 

xvr [manv rsyv ot sya 
xyrh bysm [nvql yvar hzl 
xvr yakd [yb lmiv igy 

xvnt oyhla qyxb vspn htiv 
 

hbent 

Hier ruht 
Hermann Lažansky 
gest. den 12. März 1872 
Friede seiner Asche 
* * * 
ha-chašuv we-ha-jašiš 
vážený pan Herš Laschanski z Kolince 
umírá v nejlepší pověsti *gimel 2. we-adar 5532 
-- 
(H) Kráčíval bezúhonně a zvolil cestu Věrnosti 
(r) každým svým činem se snažil hledat pravdu a harmonii 
(š) Z jitra i v podvečer si přispíšil ke Stvořiteli a ostříhal jeho 
zákonitosti 
 
** iš tam we-jašar wo-neeman ruach 
** la-ze rauj  lekonen mešiv ha-rejach 
** jiga wo-amal bej dakej ruach 
** we-ata nafšo ba-chejk Elokim tanuach 
 
(Ryzí člověk ryzího ducha 
už proto je vhodné oplakat toho, kdo těšíval duše 
v duchu pokory dřel se a plahočil 
a nyní spočine v klíně Sladkého požehnaného) 

140 19 10 1868 Popper (Irma) / Idel 

(mrg*b) 
--- 
up 

rippap ldya m hivnehv hbvsxh hsah 

Hier ruhet 
I*** Popper 
gest. am 19. Oktober 1868 
* * * 
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ujrt [vsxrm *g*b ovy *usb brupn hi 
*** 

trbqn hmdab hp lyx ts*a 
trpcm oyrisb hbvuv hrs*y 

trzviv hkmt hymy lk oyyniv oyl*d 
trmve *htlv hbs hyba tyb*l 

 
hbent 

paní 
Idl Popper 
umírá *bejt 3. chešvan 5629 
kryptogram, rytmický 
** be adma nikberet, ješarah ba-šearim mesaperet 
** la-vej aviha šava u-la-tchijat ha-mejtim omedet 
---- pm --- 
vdova po mistru řeznickém z Prahy, čp. 798/i. 
věk 70 let 

141 0 0 1866 Hecht Josefa 

(mrg*b) 
--- 
up 

hivnehv hbvsxh hsah 
hk [m hnmla hi ibs m 
u*sb hrupn ukih ldnim 
qpl zkrt s vlck gy g ovy 

*** 
okynyi yas xrva vrbvi va*s 
okynpl rbqb hp hnman t*b 

oymsb la la hbvsv vntva hbz*i 
*** 

vnysar trui hlpn hzh ovy*h 
vnl apry ym oyk lvdg vnrbs ht*i 

vnvkyb vnsdqm tyb brx*k 
vnytvba oi dvmitv yxy oyyx l*u 

 
hbent 

 
hma osv 

Hier ruht 
Frau 
Josefa Hecht 
***** 
paní 
Ševa, vdova po Mendlovi Hechtovi 
*gimel 13. kislev 5627 
(dne 20. listopadu 1866) 
-- 
Sem, poutníci zaměřte svůj zrak 
v hrobě před vámi tu leží věrná dcera. 
Opustila nás a vrátila se k nebeskému Pánu 
** 
Toho dne sražena koruna naší slávy z naší skráně, 
Jak oceán širé je hoře naše, kdo nás uzdraví? 
Pláčeme, jako při zničení Chrámu! 
Kéž vzkřísí ji rosa života a ona povstane spolu s předky. 
 
(tanceva) 
------ pm ----- 
v matikách nenacházíme 

142 13 9 1866 Stern Sara 

(mrg*b) 
--- 
np 

hk tb lrs trm hbvsxh hsah 
wysrah qqm wylriucyva bqay 

Hier ruht 
Sara Stern 
gest. 13. September 1866 
Friede ihrer Asche! 
***** 
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[qz [rius larsy hk tsa hi 
usb hrupn wrysaq qqm qxd 

qpl zjrt s yrst d 
*** 

ytimdb hcyna ytyir prbq ta 
ytkm hlxv yrbs li yl yva 
ytxms hplx alh hplx zam 

ytxvnm ovqm hya ydiem hdba xna 
jtbs qxs ymvrmb tnnvk hti 
jtmsn hrvre yyht oyyxh rvrebv 

 
hmxn hma osv 

Paní 
Serl, dcera váženého pana 
Jokeba Austerlitze z Hořic 
a manželka pana Jisraele Sterna, staršího (zaken) 
Pohřebního bratrstva košířské obce. 
Umírá 4. tišri 5627 
** 
Tvůj hrob, přítelkyně má, mne nutí k slzám 
Běda mi, prot tu zkázu, stonám ranami osudu. 
Tak nečekaně došla jsi proměnění, a s tím i radost má 
Jsem jako ztracený, kde najít místo k utěšení? 
Ty sis teď zřídila stánek v nadoblačné Výši 
a tvoje *nešome bude připojena do Svazku života 
(její máti říkali: Nechama) 
---- pm ---- 
manželka skláře z Košíř, v matrikách uváděna do Košetic 
věk : 62 let 

143 25 12 1859 Knopf Kejla 

up 
hivnehv hbvsxh hsah 

alyq trm 
hi fpanq hsm r tnmla 
uj /==/ usb hrupn 
ql =jrt s vlck 

 
*** 
 

hgvtl lbal xphn hxms lv*q 
htvig rxm li hkbn hlylv omv*y 
hrvun vnbblb jrkzv jms yhy xen*l 
htyh jynbl jymy lk hnman o*a 

 
hbent 

Paní 
Kejla Knopf 
vdova po panu Moše Knopfovi 
umírá 29. kislev 5620 
(dne 25.  prosince 1859) 
*** 
(K) Hlas jásotu se obrátil v truchlení a trápení. 
(j) Dnem i noci budu oplakávat tvůj rychly odchod. 
(l) Ale tvé jméno a vzpomínku na tebe budeme v srdci 
pěstovat na věky 
(a) Vždyť jsi byla svým dětem vždy nejvěrnější matkou 
----- 
 
v matikách nenacházíme 

144 4 4 4444 /erozze/ anzp 

(trybs) 
* * * * * 

vnbblb txnh rsa wrphv bakh lvd*g 
anzp 
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vntva tbzi oyrvin ymybv /==/ g*r 
 

/==/ *s 

145 16 3 1863 Porges Meir / Markus 

(mrg*b) 
 

* * * 
xvnmh bl bvuv xvr rqz [manh yba [mun hp 
qqm hi ciyrap larsy hk xvnmh [b ryam hk 

jyrdh vynb og rsybv ovtb vyh vytvlipm lk anuyl 
dvbkv vtvm ovy di fdr hqdev dcx rsah ykrdb 
qpl gkrt tns rda hk b ovyb vtva fca varvb 

 
hbent 

Hier ruht 
Markus Porges 
gestorben am 16. März 1863 
* * * * 
pan Meir, syn zesnulého pana 
Jisraele Poriese z Litně 
Umírá (přikryt slávou B-ží) dne *bejt 
25. adar 5623 
----- pm --- 
Markus Porges, obchodník z Litně, 58 let 

146
a 4 5 1882 Grab Adam 

(mrg*b) 
---- 

tvdmbv tvlimb rqy sya 
vyrykm lk ynyib bvha 
rbxh [b [rha rrh hh 

barg bqiy r 
vmlvil jlh 

vu hns oytsv osls [b 
qpl bmrt ryya 

 
*** 

hrm spnb vxnay jynbv jts*a 
hrbsn otnism oxl odvbk drv*h 
hrebv rsva ymyb oigy tvb*r 

hraptlv xbsl tvidm jbl tvbd*n 
oynvybav oyyni oi dcx tlm*g 

hmda yli hp dymt hqde tpd*r 
oynm trsi jrks aemv jyrs*a 
hmsnh yyx rvreb yds ymvrm*b 

 
hbent 

 

Hier ruht 
Adam 
Grab 
gestorben am 4. Mai 1882 
in seinem 32. Lebensjahre 
**** 
Pro své vlastnosti a charakter vzácný člověk 
a milovaný v očích všech, kdo ho znali, 
takový byl pan Aharon, syn učeného (ha-chaver) 
pana Jaakova Graba. 
Odešel do svého světa 
ve svých jedenatřiceti letech 
15. ijar 5642 
** 
(A) Hořkou duší naříkají žena tvá i s dětmi, 
(h) vždyť snížena jejich sláva, jejich útočiště v troskách! 
(r) Tolik jsi pro ně vykonal, ve dnech požehnaných i ve 
dnech trápení! 
(n) Ke tvé cti a slávě je známa ušlechtilost tvého srdce. 
(G) Vždyť jsi prokazoval soucit všem chudým a zoufalým 
(r) a vlastně stále jsi na této zemi vyhledával spravedlnost. 
(a) Blaze tobě, nalezneš desetinásobnou odplatu 
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ldarp vma osv  = = (b) tam na Výsostech Nejvznešenejšího ve Svazku života. 
tanceva 
(jeho máti říkali : Fradl) 
--- pm --- 
řezník z čp. 75, podle matrik dožívá (nesprávně)  75 let 

146
b 15 10 1893 Grab Henriette 

(mrg*b) 
--- 

qpl dnrt [vsx h a ovy 
up 

luniy m hbvsxh hsah 
hsm hk xvnmh tb hi 
hk hnmla wyndyvr 

barg [rha 
hbent 

 
lzyr hma osv  = = 

Hier ruht 
Frau 
Henriette 
Grab 
gestorben am 15. October 893 
im 82. Lebensjahre 
----- hb ----- 
Paní Jitl, bat Moše Raudnitz, 
vdova po panu Aharonovi Grabovi 
Její máti říkali Rejzl 
Umírá *alef 5. chešvan 5654 

147 2 4 1838 Kaufmann Hindl 

qpl xeqt tns [cyn sdxl **z*b ovyb 
rsa hsa g ovy  rbqnv pn 

hytvbytn lkv oivn ykrd hykrd 
hllvhmv tybb hdvbk ovls vyh 

ynil hsrp hpk tvevxb 
ayh [ybal hxls hydyv 

ldnyh trm hivneh hsah 
hklh [mpyvq flavv r tsa 
hmi la hpcanv bvu osb 

fakymc qq hp 
 

hbent 

Dne *bejt 7. nisan 5598 (tj. 2. dubna 1838) 
sem uložili ženu, 
jejíž cesty bývaly cestami pokoje a každá stezka její 
chodníčkem pokoje, vážená doma a chvály hodná i na 
veřejnosti 
s dlaní otevřenou chudým 
a rukou vztahující se k zoufalým. 
Cudná a spořádaná paní Hindl 
manželka pana Wolfa Kaufmanna, 
odešla tako v nejlepší pověsti a připojila 
se ke svému Lidu ze svaté obce smíchovské 
(tanceva) 
--------- 
v matrikách nenacházíme 

148 24 4 1867 Kaufmann Wolf 

(mrg*b) 
--- 
up 

[b flavv hk mg*qxm dx rqyh syah 

Gier ruht 
H. Wolf Kaufmann 
gestorben am 24. April 1867 
* * * * * 
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hi [ampyvq ohrba hk ocrvpml 
rupn tazh [ymlvi tyb dcytn ydy li 
xcpd yiyibs rbqnv [cyn uy *usb 

ql zjrt s 
*** 

vrevy la bs *h dydy [ymynb*v 
vmsk dvbkb vmi la fcay*v 
vtvm ovy di oyhla ary sy*a 

vtyrxal byuhlm xynh al olvi*l 
vta okyrehlv oyldl [tn rz*p 

*** 
oyrvrmt yhn ykb imsn hmrb lv*q 
oynvma rmvs vnyba vntam xql y*v 

oyns zpm rtvy viygh vym*y 
oyrsyv oyqyde lea [mu h*p 
oymymt oi ovlsb vbks*m 

oyqyde [yb vhnsy oymxrh b*a 
oymyh wql dvmiyv [ylt bvub vsp*n 

umvrp vma osv = hbent 

Sem uložili vzácného člověka, člena Chevra kadiša pana 
Wolfa 
syna proslulého pana Abrahama Kaufmanna (a*h), 
jehož rukou byl tento hřbitov založen. 
Skonal v nejlepší pověsti 19. nisan a pohřbili ho sedného 
dne pesachového cyklu v roce 5627 
** 
(W) Benjamin, miláček Vznešeného, se navrátil ke svému 
Stvořiteli 
(w) a byl se všemi poctami připojen ke svému Lidu. 
(a) Respektoval Nebesa až do dne svého skonu 
(l) Nikdy nezapomínal myslet na to, aby po něm zůstalo to 
lepší, *) 
(f) a hojně rozdával chudým a všem, kdo ho potřebovali 
** 
(K) Hlas nářku a hořkého pláče slyšán v Ráma: 
(w) Běda, odňat nám jest otec, ostříhající Věrnost (*šomer 
emunim) 
(j) Dnové jeho žití přesáhly zlato zprubované (87 let) 
(p) a nyní uložen zde spolu s cadiky a upřímnými 
(m) na loži Pokoje spolu s bezúhonnými (těmi, kdo skončili). 
(a) Kéž ho Otec milosrdenství promění spolu s cadikim, 
(n) jeho bytost si teď v dobrém pospí, aby na Konci dní 
povstal 
ke vzkříšení 
(tanceva) 
Jeho máti říkali : Frumet 
----------- pm ------ 
obchodník ze smíchova, podle matrik 89 let 

149 25 4 1870 Sojka Leopold 

(mrg*b) 
--- 
up 
 

aqyac qyliz hk [b hi byl bvsxh rxbh 
lrt s [cyn dj b ovy rupn 

hbent 

Hier ruhet 
Leopold Sojka 
gest. am 25. April 1870 im 20-ten 
Lebensjahre 
-o- 
Du ruhtet nun in stiller Gruft 
Der Eltern Hoffen Lieben 
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hbyl vma osv 

Un von der Blume sanfen Duft 
Ist Smerz uns nur geblieben 
Sein Herz war mild wie Mondeslicht 
Sein Geist war sommerhelle 
Und Elternsliebe Kindes pflückt 
War seines Handels Quelle 
---- 
pan Lejb ben Selig, obchodník s obilím 
ze Smíchova čp. 294 

150 27 12 1882 Sojka FIlip / Selig 

(mrg*b) 
-- 
up 

laytvqy r rbxh jrd oymtv bl rhu sya 
hmls r rbxh [b aqyac gyliz hnvkmh 
qpl gmrt tbu zy d ovy vmlvil jlh 

vb uy qsi rbqnv 
*** 

oymyh lk vntam fvcy al jyrk*z 
vnyyx ymy lk htyh vnytrz*i 

oymt blb vnb tpux rcvm yxq*l 
jynbv jtsa rbsn blb vqiz*y 
hrbsn otnism ohm dvbk hl*g 
jtbha [yim odib tvmh ot*c 
hreb =zi ymyb tyyh ors*a 
/====/ li vyriz vrs*y 

hrb spn omvrml jrks lb*q 
jtlvip olsy oyrveyh lk yb*a 

 
hlmylb vma osv 

Hier ruht 
Filipp 
Seligmann Soyka 
geboren 5. Januar 1826 in Litten 
gestorben 27. Dezember 1882 in Smichov 
Friede seiner Asche! 
* * * * * 
Sem uložili 
člověka čistého srdce a bezúhonných cest, učeného 
rav Jekutiele zvaného Selig Sojka, syna pana Šlomo. 
Odešel do svého světa *dalet 17. tevet 5643 
a pohřbili ho v předvečer šabatu 19. tevet. 
** 
(Z) Tvoje památka uprostřed nás nikdy nevymizí 
(e) Býval jsi nám celý život vydatnou pomocí, 
(l) Pěstil jsi v nás svým čistým srdcem dar mravnosti! 
(i) Tako naříkají rozbitým srdcem žena tvá a děti. 
(g) Do naha vysvlečeni z jejich nádhery, jejich útočiště v 
troskách. 
(S) Smrt jim naždy zapečetila pramen tvé lásky, 
(a) těm, jimž býval blaženstvím ve chvílích soužení a strastí, 
(i) símě . (poškozeno) 
(k) Teď na Výsostech přijmi svou odplatu duše přečistá 
(a) Otec všeho stvoření tvé činy odmění. 
(matce říkali : Blimele) 
----- 
Leopoldův otec, obchodník s obilím na Smíchově čp. 294 
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------------------ Leština : Smíchov --o 

151 16 5 1869 Pitzker Franziska 

(*mrg*b) 
--- 
np 

hi umvrp trm hbvsxh hsah 
srysaq qqm wy rqeyp qzyya hk tsa 
ukrt s ryya uk b ovy u*sb hrupn 

* * * 
hdvmx hdyga rmh tvmh wrp vti alb 
hdba wram hnman tb dcxv [x tsa 
hdvit alm bl tbvu oykbm hrykm lk 

hgvtlv lbal hkphn txms 
hgvcn ryda lyx tsa tms 

hrvsq htyh hynblv hylibl hzi hbhab 
hrvre oyyxh rvreb htmsn yht [kl 

hqbr hma osv 

Hier ruhet 
Franziska Pitzker 
geborene Rajman 
gest. am 16. Mai 1869 
im 75. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
* * * 
Paní 
Frumet, ešet Ajzak Pitzker z Košíř 
Umírá *bejt 29. ijar 5629 
-- 
Smrt předčasně přervala svazek milování 
(příjemné obraty) 
---- pm ---- 
manželka obchodníka z čp. 225 

152 4 5 1864 Sojka Perl 

(mrg*b) 
---- 
up 

hk rb lrip m hbvsxh hsah 
hk tsa wivvaram fcvy 
wyvvavsisum aqyac ryam 

hrbqnv [cyn xj d ovy hrupn 
qpl djrt s ryya xr*d a 

* * * 
ti lkb hmxkb hxtp hy*p 
ta/=/ al /== ==/ zv*i 
trhst oysimbv oynsb j*r 
tsrvp hypk oynvybalv oyyni*l 

** 
/====/ [yam [yrvcy hlb*c 

/== ==/ htv*a 
tdmvi hynp li *h tar*y 
tveq ab arq ovrmm lv*q 

taz htyh rvab jymxrm dm*a 

Hier ruht 
F. Josefa Soyka 
geb. d. 12-ten Oktober  18== 
gest. d. 4. ten Mai 1864, Ruhe Deiner Asche 
**** 
Sem uložili 
váženou paní Perl bat 
Josef Morawetz, manželku váženého pana 
Meira Sojky ze Střešovic. 
Umírá *dalet 28. nisan a pohřbili ji 
prvního dne novoluní ijar 5624 
* * * 
eulogie tvoří kryptogram, je značně 
poškozená a tím pádem hůže rekonstruovatelná. 
matce říkali : Serl 
paní Perl umírá  28. nisan 5624 
----- pm --- 
Paní Josefa Soyka, manželka obchodníka Markuse 
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hbent 
lrs hma osv 

ze Střešovic čp. 51, umírá ve svých 27 letech 

153 18 1 1870 Kapper Rachel 

tsa hi lxr m hsah up 
rippaq lgc ovxn hk 

fahkymc qqm 
qs lylb lxr tmtv 
ovyb rbqtv ubs h 
lrt tns vb ak a 
hlibl bvu hlmg 
hyyx ymy lk hynbv 
htlhs br [mzb og 
htyb tvkylh iypve 

 
hbent 

Sem uložili bytost paní Rachel 
manželky pana Nachuma Kappera ha-levi 
ze svaté obce smíchovské. 
Rachel skonala během sobotní noci 
dne 5. švat a pohřbili ji 
dne *alef 21, švat  roku 5630 
Svému muži celý prokazovala to nejlepší, 
stejně tak i dětem. 
A dokonce ještě i po celý ten dlouhý čas, 
co stonala, pečlivě řídila domácnost 
(tanceva) 
---- pm --- 
pohřeb 21. i. 1870 - souhlasí 
v matrikách neuvedena 

154 30 5 1830 Kapper Rivka 

up 
[vycb h ovyb trupn 

qpl eqt 
trm hbvsh hsah 
rmk tsa hqbr 
yvl rppaq qxey 
hmlvil hklh 
[kl bvu osb 

aht 
hrvre htmsn 

rvreb 
oyyxh 

Sem uložili 
(různý způsob čtení zápisu datace 
buď *hej 2. sivan anebo 8. sivan 5590) 
paní Rivku, ešet váženého pana 
Jicchaka Kappera ha-levi 
----- 
podle matrik dne 2. června 1930, vdova 
ve věku 86 let, usedlá v čp. 39 

155 15 6 1802 Kapper Minke 

[vsar 
trm hsah hh hnh [vyel 
byl hsm k tsa aqnym 
hmi dcytn rsa fakxalm 

fvhkymc qq [ak tysp htybv 
hbent l bcqt [vyc vu d ovyb 

Sijonu nejprve, 
hle zda je - totiž paní 
Minke, manželka váženého Moše Lejba 
Z Lochkova, jež se  uložila (nitjased) se svým lidem. 
Svoji domácnost zde ve svaté obci smíchovské 
opustila (dosl. vysvlékla) dne *dalet 15. sivan 5562 
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asn [vrxa rvdl vrpct [iml 
lnh qqd tvynqde oysn [kl 

tazh [ba vxqyv iqlipap qqd 
vmysyv bvuh [vrkzl tvyhl opckm 

hraptlv dvbkl hbem hta 

(tj. 15. června 1802) - tanceva 
Aby bylo možno vyprávět o její ušlechtilosti 
pořídily *Našim cadkanijot z obcí Smíchov 
a Popelka za vlastní peníze tento kámen, 
aby jej učinily pomkníkem její dobroty, a postavily 
ho jako macejvu na její  počest a oslavu. 
----- pm ---- 
V matrikách odpovídající zápis uvádí paní 
Elisabeth Kapper, osmdesátiletou vdovu 
usedlou v čp. 22 

156 4 4 4444 /eroze/ anzp 

tvmygp anzp - eroze 

157 11 9 1866 Berner Josef 

(mrg*b) 
--- 
up 

rinrib [ymynb hk rsyh syah 
vjrt lvla xj qs ovy u*sb rupn 

** 
vrevy la bs *h dydy [ymyn*b 
vtvdlym tvyrblv oymsl x*n 
vtyrxa di oyhla ar*y 

vtsalv vynbl hcxmv zvi*m 
vtyrxal byuhl xruv ig*y 

vhvmk [ya bl byd*n 
*** 

vtlvipv vrks lbqy oyms*b 
vqlx yhy oyqydeh oi [d*i 

vl [vpe os bvu b*r 
vlrvgl dvmiyv [ylt bvub vsp*n 
vtmsn rmsyv vtqde vkzy ovx*r 

lxr vma osv * * * 

Hier ruht 
Josef Berner 
gestorben 11. September 1866 
* * * * * 
Sem uložili 
ryzího a váženého muže, pana Benjamina Bergera. 
Umírá s nejlepší pověstí o svatém šabatu 28. elul 5626 
** 
(B) Benjamin, miláček Páně se vrátil ke svému Stvořiteli. 
(n) Člověk od malička libý jak Nebesům tak i stvoření 
(j) a respektující Vznešeného až do samého konce. 
(m) Útočiště a přístřeší své ženě a dětem 
(n) a tak ušlechtilého srdce, že byste sotva hledali druhého. 
** 
(B) Na Nebesích přijme odměnu za své skutky 
(e) a jeho údělem bude radovat se spolu s cadikim 
(r) neboť je tam pro něj nachystano mnoho dobrého. 
(n) Jeho ostatky teď v klidu spočinou, aby vzkříšený znovu 
povstal ke svému losu. 
(r) Milosrdný kéž vzpomene jeho cedakot a ostříhá jeho 
*nešome 
 
jeho máti říkali : Rachel 
---- pm ---- 
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Podle matrik umírá 8. září ve svých 55 letech, 
uveden  jako podomní obchodník  *Hausierer z Prahy. 

158 4 4 4444 /eroze/ anzp 

tvmygp anzp 

159
a 16 9 1846 Jejteles Rejzl 

* p 
hlvtbh hrinh 
hk tb lzyr 

uyy flavv bqiy 
ovyb rupn oli 

lvla vk h rbqnv d 
vrt tnsb 

 
hbent 

Mladičká (ha-naara ha-betula) 
Rejcl 
dcera Jaakova Wolfa Jejtelese 
Umírá *dalet 25. elul 5606 
(16. září 1846) 
------ 
Sedmnáctiletá dcera čalouníka Jaakova, 
usedlí na Smíchově v čp. 60 

159
b 1 12 1846 Jejteles Jaakov Wolf 

n * 
bvsxh syah 
[b flavv bqiy 
cluyy lun k 
fahkyymc qqm 

rbqnv a ovyb rupn 
 

/?????/ rbqnv 

Vážený pan 
Jaakov Wolf 
ben Natl Jejteles 
(datace - vročení hluboko v zemi) 
---- 
Pan Jakob Jeiteles, čalouník (Tapezierer) 
z čp. 61, umívá ve svých 42 letech 
dne 1. prosince 1846, coby Schutzjud z Vinohrad 
a syn žida Nathana 

160 15 5 1846 Bek Slawa 

= hsm hk tb avvalc m hsah /1 
hk tsa lz lblivvs /*1 

= fakymc qqm qib bqiy /2 
hmvil hklhs vey /*2 

aj a ovyb trbqnv ryya uy qsi ovyb /3 
vb 

l*vrt 
hal hma osv 

htyhv hdvmi hbex htyb htnb *h taryb 
oynbl pav hydy ysimb hlibl zi 
yk hlka al tvlei oxl hyllimb 

oynb vmq hepxv hisy lk hypk iygyb 

Pani Slawa bat Moše Schwelbel, 
manželka pana Jaakova Becka ze Smíchova 
(tou dobou ještě žijícího) 
umírá v předvečer šabatu 19. ijar 5606 
matce říkali : Lea 
----- 
v matrikách nezachycena 
umírá 15. v. 1846 
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hynb hkyrdm hllhyv hlib hvrsayv 
arvnh ta arylv dmll hrvm tybl /====/ 

hbent hzbv 

161 8 7 1849 (poškozeno)   

(trybs) 
 

wyvvanay qqm 
zvmt xy *usb hrupn 
hymy lk l urt s 
hrsyh jrdb hklh 
xnx tvemb hrhznv 

hbent 
 

luniy hma osv * * 9. vii. 1849 

162 14 6 1889 Schulz Oskar / Perec 

(trybs) 
 
-- 
 
np 
 

xh [b wrp dly 
 

wlvs rsa 
 

hbent 
 
--- 

(poškozený, zlomky, dochován také 
horní díl haskalové epolety s nápisem: 
 
Zde odpočívá 
Oskar 
Sc**lz 
nar. 8. září 1888 
zemř. 14. července 188* 
(Jeled Perec ben 
Ašer Schulz) 
--- 
Hajej tiše milé dítě 
v loktech země - matky 
jak jsi dříve dřímal 
u matinky v postýlce 

163 19 3 1818 Sattler Bejla / Barbara 

np 
ay h ovy trbqnv 
l xiqt yns rda 
tsa hlyb trm xa 
*qz´´´a hsm hk 
qq /==/ xg*qxd 

Dne *hej 11. we-adar 5578 
sem uložili 
paní Bejlu (ešet chajil) 
manželku váženého pana Moše A**, 
staršího (zaken) Pohřebního bratrstva 
zda na Smíchově 
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hklh fahkymc 
*ymy lk hrsy jrdb 
bvu vhtlmg hyyh 

 
/???? ???? / 

----- pm ---- 
jeden řádek k dokončení - hluboko 
Umírá dne 19. iii. 1818 ve scýh 36 letech, 
podle matrik paní Barbara Sattler, manželka 
Moyzese Sattlera z čp. 24. 

164 12 4 1879 Suschitzky Bejla / Barbara 

(mrg*b) 
**** 
 
up 
 

tsa alyb trm hsah 
yqeysc hdvhy rrhk 

fakymc qqm 
ovyb hmlvil hklh 
ql ulrt [cyn dk 

 
hbent 

Hier 
ruhet in Frieden die Hülle  unserer 
theueren unvergesslichen  Mutter 
F. Babette Suschitzky 
gest. am 12. April 1879 im 66. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
**** 
paní Bejla, manželka Jehudy Sušitzkého 
ze Smíchova 
Umírá 24. nisan 5639 
---- 
vdova po obchodníku Jakobovi, usedlí v čp. 222 

165 24 3 1875 Suschitzky Jakob 

(mrg*b) 
--- 
 
up 
 

hi yqeysvs byl hk bvsxh hlinh 
ql hlrt s yns rda zy d ovy *usb rupn 

*** 
rxb vl hnvma jrdv vmvtb jlh 
rxs tmav ovls qr vysim lkb 
vtymib rbdl ir vnvsl lgr al 

vtyrxa di vtvdlym tvyrblv oymsl xn 
vyarvbl llpthl briv rxs oyksh 
vynvda ta bha vspnbv vbbl lkb 

vlrvgl dvmiy [ymyh wql 
 

hlyb vma osv 

Hier ruht 
Jakob Suschitzky 
gest. am 27. März 1876 
im 67. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
* * * * 
ha-naala, ha- chašuv, vážený pan 
Lejb Suschitzky 
umírá *dalet 17. we-adar 5635 
(24. března 1875) 
S títmo stylem epitafu jmse se již setkali 
---- pm ----- 
Spolehneme-li se na hebrejštinu a matriky 
umírá pan Jakob skutečně v březnu 1875, 
je otázkou, proč kameník tesá datum odlišné. 
V matrikách zapsán k uvedenému datu (23. března 1875) 
jako 67-letý obchodník  ze Smíchova čp. 222 
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hbent 

166 2 6 1871 Pitzker Moses 

(mrg*b) 
--- 
up 

hi rqeyp hsm hk hlinh 
srysaq qqm 

alrt s [vyc gy usb rupn 
vrevy la ovrml hli hs*m 
vti alb vlha la hsm b*s 
vtdi lk hsm yrxa vuyb*h 
[ylt vspn hmdab h*p 
oylpkb lbqy ypk is*y 

oymsb hnvmu vtnvmav vtqd*e 
oiph hmvx qpd tvm lv*q 
oyyxh wrab vtmsn - ovx*r 

 
hbent 

Hier ruht 
Moses Pizker 
gest. am 2. Juni 1871 
Friede seiner Asche 
* * * * 
Ušlechtilý a vážený pan 
Moše Pitzker 
ze svaté obce Košíře 
Umírá v dobrém jménu 13.sivan 5631 
** 
(M) Moše vystoupil vzhůru ke svému Stvořiteli 
(š) a navrátil se do svého stanu v nepravý čas 
(h) a celá obec se rozhlíží, kde jest Moše? 
(P) Zde v prsti země leží pospí jeho bytost (nefeš) 
(i) avšak za to, jak pomáhal, přijme dvojnásobně, 
(c) protože jeho věrnost a spravedlnost jsou uloženy na 
Nebesích. 
(k) Zatímco hlas Smrti volá do Říše mlčení vždy jen 
jedenkrát. 
(r) Milosrdný, smiluj se nad jeho duší v Krajině života. 
tanceva 
----- 
mimo dostupných matrik 

167 30 9 1874 
Morgensche
in David 

ql hlrt yrst uy d ovy hbvu hbsb tmyv 
/???   ???/ 

!ydcxd yrpc almd ane yh 
hmvh ydds zngn hp 

arybv hrvtb glpvmh ynbrh 
hrvth yrpcbv hmkxbv 
al - hp libsv btkbs 
vyyx ymy lk vypm vsm 
vtnsm yqb hyh ohynsb 

rxh [b dvd rrhvm yqnv bq 
[yysigram hsm 

V koruně šedin skonala dne *dalet 19. tišri 5635 
(tj. dne 30. září 1874) 
nádoba plničká knih milosrdenství 
ukryta sem na pole mlčení, (totiž) 
náš rabín, proslulý znalostmi tóry i svojí b-habojností, 
svou prozíravou moudroství při výkladu knih Nauky, 
a to jak moudrosti psané tak i té tradované, které 
po celý život nikdy neopouštěly jeho rety. 
V obou kategoriích byly jeho výklady nesmírně talentované, 
hluboké a přitom přehledné, vážený učitel a rebbe David 
syn pana Moše Morgenscheina (za*l) 
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ryhzmv hmrb tvynb bsy dvdv lz 
vytvdlvt oh vysim *rqbx *rhzk 

 
lzyr vma osv 

I odšel poté David bydliti do Najot, kde zazářil 
jako jas jitřní. A jeho životopisem buďtež jeho skutkové. 
Jeho máti říkali : Rejcl 
----- 
V matrikách zapsán jako soukromník Prahy (Privatmann) 
umírá ve věku 80 let 

168 17 10 1872 Heller Anna 

up 
 

tymlvs m hbvsxh hsah 
l glrt s tvkcd b hrupn hi rillih 

okynyi varv xrva yrbvi va*s 
okynpl hnh hrvbq hnvgh hsa otyar*v 
oyrqyh cnrpthl hxn alv huqs a*l 

oymsl jytvnbv jynb oykvb r*m 
oygvnit alb vrbiy oynsv hym*y 

(oykvb yk) oym yglp vnynyi hndr*t 
hrevy la htmsn htli oyms*h 
(hqlx) os oyrsyh lea [g [d*i 
hytvmvla rveqt jvra vlks ovy*l 
hytvba oi dvmit [ymyh wq*l 

hrvre oyyxh rvreb htmsn ovx*r 
 

lkr hma osv 

Hier ruht 
Anna Heller 
gest. den 17. Oktober 1872 im 72. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
*** 
Paní Šulamit Heller, umírá druhý den sukot 5633 
-- 
(Š) Poutníci, pocestní pozdvihněte zraku 
(u) spatříte před sebou pohřbenu ctnostnou ženu, 
(l) která si nedopřála oddechu, jen aby nakrmila své 
nejdražší. 
(m) Tvé děti ted hořce naříkají pod Nebesy: 
(i) Tví dnové a roky zde na zemi neproběhly v přílišné 
radosti! 
(t) Z očí se nám řinou potokové slz a pláče 
 
(H) Její nešome se povznesla ke Stvořiteli k Nebesům, 
(e) a jejím údělem je nyní Zahrada radosti spolu s 
upřímnými, 
(l) aby tam sklízela snopy svých úrod až do onoho dne, 
který nikdy neskončí 
(l) a na Konci dní povstane vzkříšená spolu se svými předky. 
(r) Milosrdný, slituj se a kéž je její duše vevázána do Svazku 
života. 
Její máti říkali : Rochel 
(----- 
eroze způsobila zkrupičkovatění části kamene. 
Umírá mimo rozsah dostupných matrik 
(FZN) 
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169 9 9 9999 /eroze/ anzp 

/==/bh tmav dcx / ===/ 
=/b hkrb xynhl dqsv vsms ab di 
vtlvip rsvy rkz oynbl oyrvh tkrb 

zb yv hbent 
anzp 
zkratka : we jagen beadenu zchuto 

170 11 6 1869 Heller Josef 

(mrg*b) 
--- 
up 

oyyx hk [b fcvy rmk hlinh 
qsi ovy rupn rillih 
l ukrt s zvmt b 

* * * 
vsms ab orub lbs oysq oyrvcy 
vspn lkbv vbbl lkb *h la bs 
vqsx hyh oyms tvklm lvi lbql 
vhmk aemn al tvyrbl bl bvu 
vtxvnm ovslv dvmiy [ymyh qkl 

 
hbent 

Hier ruhet 
Josef Heller 
gest. am 11-ten Juni 1869 
* * * * 
Pan Josef ben Chajim  (ha-naala koma*r) 
Heller, umírá v předvečer šabatu 2. tamus 5629 
--- pm -- 
Podle epitafu prožil život plný trápení a bolesti 
v matrikách zapsán jako hostinský na Smíchově 
 
v čp. 209. Umírá ve svých 43 letech 

171 11 11 1862 Beck Jakob / Mendl 

(mrg*b) 
--- 
up 

rrhk bydnhv bvsxh xbh 
rrhk omvrmh [b ldnim 
qxd sar qib qeya 

rupy fahkymc qqb *xm 
rbqnv vlck uy h ovy usb 
qpl gkrt tns vb j qsi 

*** 
oyryiev oyuivm oymy 
oyrinv oynqz [yb llvhm 
oymymtv oyrsy ovqml bs 
oyqydev oydvmx [yb vtmsn 
oyrxbnh vyllim yrp lbql 

 
hbent 

 

Hier ruhet 
(poškozeno) 
(pošk) 1862 
unser tiefbetrauerte innigstgeliebte Bruder 
Jakob Beck 
* * * * 
Mendel ben Ajcik Beck ze Smíchova 
patrně otec je předsedou smíchovského Pohřebního 
bratrstva, umírá (jipater) *hej 19. kislev 5623 
(tj. dne 11. xi. 1862) 
** 
Jamim muatim wo-cajirim 
mehulal bejn zkenim wo-naarim 
šav le-makoo ješarim wo-tmimim 
nišmato bejn ha-morim wo-cadikim 
le-kabel pri maalalaw ha-nivcharim 
(tanceva) 
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hal vma osv 
 

[vmu vdeb ogv 
bqiy [uqh vyxa 

Jeho máti říkali Lea 
a spolu s ním zde leží také jeho maličký bratr 
Jaakov 
------- pm ---- 
pan Emanuel Bekc, účetní v továrně, 
syn pana Isacka z Prahy, umírá ve svých 27 letech 

172 3 12 1869 Topfer Gustav 

(mrg*b) 
--- 
 
up 

rippiu hsm hk [b oyyx bvsxh xbh 
qpl lrt s vlck bj usb rupn 

*** 
himd rvqm ynyiv oym ysar [ty ym 
dmxnh ynb jyli hlylv omvy hkbav 
jtxvnml tklh oynsv oymyl ryie 

jytvba lea oymymtv oyrsy [yb bksl 
jtlht dymt vrpcy jytvxav jyha 
jtqlx [di [gv [nvltt yds leb 

 
hbent 

 
hlibyl vma osv 

Hier ruhet 
Gustav Topfer 
geb. 2-ten Oktober 1846 
gest. 3-ten Dezember 1869 
* * * * 
pan Chajim ben Moše Töpfer 
umírá 22. kislev 5630 
-- 
Kdo poskytne tváři mé vláhu, mým zrakům zřídlo slz, 
abych tě, synu milovaný, mohla oplakávat dne i nocí. 
Odešel jsi do odpočinutí ještě křehký v letech, 
aby ses usídlil u svých předků spolu s upřímnými a 
bezúhonnými. 
Tví bratří a sestry budou vždy vyprávět všechnu tvoji slávu. 
Pospi si ve Stínu nejvyššího a tvým údělem budiš Zahrada 
radosti. 
(tanceva) 
 
jeho máti říkali : Libele 
----- pm --- 
Třiadvacetiletý pan Gustav, syn vdovy Elisabeth 
obchodní cestující (Handlung-Comis.) z Prahy 364/i. 

173 2 2 1871 Stern Fani / Fradl 

(mrg*b) 
----- 
up 
 

ldarp m hbvsxh hsah 
hrupn [rius fcvy hk tsa hi 
l alrt s ubs aj a ovy usb 

Hier ruht 
Fani Stern 
geboren 15. September 1841 
gest. am 2. Feber 1871 
Friede ihrer Asche 
* * * * 
vážená paní Fradl 
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trbqnv hnvmu hmhdab h*p 
trdhn bvu osbv oysnm ytb*r 

traptv rqyv lyx ts*a 
tmabv oivn ykrd hykr*d 
trupn hti hgvtv lba*l 
hrevy la htli oym*s 
hnvmu os hdcxv hbv*u 

hytvmei vxvny ovlsb ht*i 
hnvpe hl os bvu b*r 

hndvmit [ymyh wql hxvrv hsp*n 
 

ism hma osv 

manželka pana Josefa Sterns 
umírá v nejlepší pověsti *alef 21. švat 5631 
-- 
(P) ** po ve-adma tmuna wo-nikberet 
(r) ** rabati me-našim u-v-šem tob nihderet 
(a) ** ešet chajil we-jakar wo-tiferet 
(d) ** darkejha darkej noam u-va-emet 
(l) ** le-avel we-tuga ata nifteret 
 
(Š) ** šamajim alta el Jocra 
(t) ** tovah wo-chasdah šam tmuna 
(e) ** ata ve-šalom januach acamotejha 
(r) ** rav tov lah šam cfuna 
(n) ** nafša we-ruchah la Kec ha-jamin taamodna! 
 
její máti říkali: Maše 
----- pm ---- 
 
Mimo rozsah matrik 

174 5 1 1880 Meisel Markus 

tynmrg*b qr 

(plošně ležící deska kryjící celý hrob) 
 
Joer ruht in Frieden 
Herr 
Markus Meisel 
Smichover Bürger 
geb. 8. März 1818 - gest. 5. Jänner 1880 
---- pm ---- 
soukromník ze Smíchova čp. 218, 
narozen v Ronově u Čáslavi, 62 let 

175 13 10 1869 Lichtenstern Samuel 

(mrg*b) 
--- 
 

[riusniukyl lavms rxh up 
lbvmv [vsx *x*d ovyb i*xl jlh 

qpl lrt qsib rbql 

Hier ruhet 
Samuel Lichtenstern 
geb. zu Pletený Aujezd am 3. Feber 1823 
gest. zu Smichow am 13. Octb. 1869 
Sanft ruhe seine Asche 
----- hb ----- 
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----- 
lvas hyh lavm*s 
tvbvakml [ub*m 
lvxm vcvks oa*v 
tvivsyl yre [y*a 
vkrd hnp rsvy*l 

* * * 
vkre fca vtyb*l 
srd oykr oydl*y 
oydmxn vml*k 

srp ospn fr*u 
oybhanb vyn*i 
hbk vynyi r*n 

hbxdm ohl htb*s 
oymsm vl tvra l*u 
oybgrb hnh vyme*i 
oyrsy [yb otdyp*r 

oyyxh rvreb hrvre vsp*n 

(Š) Šemuel žil kvůli svým trápením beútěšně 
(m) už od samého lůna matky své. 
(w) A i když byl pohár bolesti čím dál plnější 
(e) a nebylo léku k jeho záchraně, 
(l) obracel své kroky k k Upřímnému. 
** 
(L) Do Jeho domu nosíval své potřeby 
(i) když pečoval o dosud křehká dítka 
(ch) jemu tolik milá, 
(t) aby jim zajistil obživu. 
(e) Tak skromný mezi Milovanými 
(n) až dokud nezhasla svíce jeho zraků 
(š) a s ní i jejich odhodlání. 
(t) Rosa jitra vzkříšení ne ně skane tam na nebesích 
(e) zatímco jeho kosti zde pod hroudami 
(r) jejich základové však stojí mezi upřímnými 
(n) a jeho duše bude vevázana do Svazku života. 
--------------- M. Holan, Smíchov --oo 
(obchodník ze Smíchova čp. 235, 46 let) 

176 4 4 1871 Frankl Mikol 

up 
 

trm hbvsxhv hrqyh hlvtbh 
[mlq rrvhm lvdgh brh tb lkym 

tnsb tdlvn ludausyynm lz lqnarp 
biqt 

qpl alrt [cyn gy g ovy trupnv 
jtqdeb tmra hmv jyria*m 
oymymth jtlvipl rks s*y 

(i*rt) 

Drahá a vážená slečna 
Mikol, dcera velkého rebbe, našeho učitele 
pana Kalmana Frankla z Neeusttadtel 
narozena v roce 1812 
zemřela *gimel 13. nisan 5631 
(tj. dne 4. iv. 1871) 
----- 
Mimo rozsah dostupných matrik 

177
a 4 8 1870 Raubitschek Theresia / Serl 

(mrg*b) 
---- 

*vgv oymyinhv oybhanh 
up 

lrs m hivnehv hbvsxh hsah 
qsuibar fcvy hk tsa hi 

Hier ruhen 
// Frau Theresia 
Raubitschek 
gestorben am 4. August 1870 
Friede Ihrer Asche 
* * * * 
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l lrt s ba *z*h hrupn 
*** 

trbqn hmdab hp 
trsvamv lyx tsa 
traptv rzi hlibl 
trsqn vyla hbhab 
trdhn dcxv [hb 

trmvs arvbh tvem 
txtvp htyb oyynil 

trrve oyyxh rvreb htmsnv 
--- 

luyy hma osv 

paní Serl, ešet Josef 
Raubitshcek 
umírá *hej 7. av 5630 
---- 
** po be-adma nikberet 
** ešet chajil u-meošeret 
** le-baala ezer wo-tiferet 
** be-ahava elaw nikšeret 
** ba chen wochesed nihderet 
** micwot ha-Bore šomeret 
** la-anijim bejtah potechet 
** we-nismata bi-cror ha-chajim coreret 
* 
její máti říkali : Jejtl 
--- 
manželka obchodníka s železem, usedlá v čp. 235 
umírá ve svých 65 letech 

177
b 0 0 0 Raubitschek Eduard 

(mrg*b) 
--- 

*vgv oybhanh 
up 

hyla oynsb jrv bvsxh xbh 
k a ovyb rupn qsuybar fcvy hb 

l alrt s [vsxrm 
*** 

yl apry ym lvdg yrbs 
hdba ybbl tdmx txa tnsb 
vdxytm dxa rbqb hnb oi oa 
vklh vrdq lbab ytnbv ynb 
vrasn wrab hrvrvisv hms 
ytxms sar li okrkza rvkz 
yl oxnm [yav hrbsn yxvr 
vdmiy orbqm [ymyh wql 
vxvny otmsn [di [gbv 

Hier ruhen 
Herr Eduard / 
Raubitschek 
gestorben 6. November 1870 
Friede Ihrer Asche 
* * * 
(ha-bachur ha-hašuv), křehký v letech 
vážený pan Josef Raubitschek 
umírá *alef 2. chešvan 5631 
(tj. dne 6. listopadu 1870) 
** 
Obrovská je moje zkáza, kdo mne uzdraví? 
V jediném roce zaniklo veškeré potěšení mého srdce. 
V hrobě spojili se matka se synem. 
Děti mé, synové a dcery, kráčejí popelaví žalem 
zbyla pro něj jen zkáza a ohavnost. 
Darmo vzpomínám na vrcholné chvíle blaha, 
můj duch je zdrcený, Utěšitele nenacházím. 
Na Konci dní však povstanou ze svých hrobů 
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a jejich duše odpočinou v Zahradě radosti 
(mimo rozsah matrik - viz výše) 

178 20 2 1881 Neumann Katti / Kejla 

(mrg*b) 
----- 
 
up 
 

rrhk tsa hlyq trm hbvsx hsah 
 

rda ak a ovyb hrupn [namyyn fcvy 
 

ql amrt 
 

hyyx ymy lk bvu hlmg hlibl 
 

hrsy jrdb hkyrdh hynbv 
 

hbent ** [kl 

Hier ruhet 
Frau 
Katti Neumann 
gest. den 20. Februar 1881 
im 64. Lebensjahre 
Beweint von ihren Kindern 
betrauert von Ihren Verwandten, 
bedauert von alle, die sie kannten 
Friede ihrer Asche 
----- pm ---- 
paní Kejla, ešet Josef Neumann 
umírá *alef 21. adar 5641 
v matrikách neuvedena 
------------ J. Brejcha --oo 

179 31 3 1868 Berner Anna / Chajele 

(mrg*b) 
---- 
up 

tnmla hlyyx m hivneh hsah 
hklh lz rnrib [ymynb hk [m 
ql xjrt s [cyn *x*g ovy usb 

*** 
vnyg ta hcyk lpvav js*x 

vnma vntvam hxql rsa ov*y 
vxksn al jtvav vrbiy oym*y 
vnbblb tvrx jms hyhy olvi*l 

vntvns rpcmb avby la hzh ovy*h 
*** 

vntbziv oyyxh wra trx*b 
vnrbs li oym vlzy vnyny*i 
vnyli oybr vyh jymx*r 

vntvba lea oyyxh rvab jtms*n 
vnqlx hz yk jl [vpe bvu b*r 

Hier ruht 
Anna Berner 
gestorben 31. März 1868 
* * * 
Sem uložili spořádanou paní Chajele, vdovu 
po panu Benjaminovi Bernerovi (za*l) 
umírá s nejlepší pověstí *gimel 8. nisan 5628 
** 
(Ch) Temno a mrákota přikryly zahradu naši 
(j) onoho dne, kdy nám byla odňata matička naše. 
(j) Čas půjde dál, ale na tebe nezapomene 
(l) tvé jméno je navěky vryto do našich srdcí. 
(h) Ten den ovšem neměl nikdy nastat. 
** 
(B) Zvolilas Krajinu života a opustila jsi nás 
(e) a naše zraky roní slzy pro tu zkázu 
(r) Vždyť zahrnula jsi nás takovou láskou! 
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hrs hma osv 

(n) Tvá nešome je nyní spolu s předky ve Světle života 
(r) a máš tam připraveno bezpočet dobrého - vždyť takový 
je už osud. 
Její máti říkali : Sara 
 
----- pm ----- 
 
vdova po hausírníkovi ze Smíchova čp. 2 
 
57 let 

180 7 1 1884 Resek Josef 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Josef 
Resek 
geb. 27. Mai 1873 
gest. 7. Janner 1884 
Ruhe sanft! 
----- pm ---- 
devítiletý syn Philippa a Franzisly 
z Radlic čp. 7 

181 4 6 1867 Braun Adolf Fil. 

(mrg*b) 
---- 
np 

rmk trvp [b oyivsis dly 
[yvrb hmls rh [b cxnp [rha 

uyrt tns [vyc sdxl b qs ovy dlvn 
zkrt tns ba sdxl b qs ovy fcanv 

**** 
vyrvh tivsis dly yli 

Hier ruht 
Adolf Filipp Braun 
geb. den 4. Juni 1859 
gest. den 3. August 1867 
--- FZN --- 
osmiletý syn učitele z Hlubočep čp. 33 
zajímavý epitav, foto znovu* 

182 0 0 1835 Porges Gitl 

up 
hivne hsa 

luyg m *xa hrskv 
cygrap dvd r xvnmh tsa 

qs ovyb yyxen yxl hklhs *hi 
tyh ayh qpl veqt [vsxrm uk 

Sem uložili 
ctnostnou 
a spořádanou, ušlechtilou (*ešet chajil) paní Gitl 
manželku zesnulého pana Davida Porgese, 
která se odebrala k věčnému žití o šabatu 
dne 29. chešvan 5596.  Je dcerou ha-torani, 
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llvkh okxhv ravpmh ynrvth tb 
hnvy hvm oyrisb idvn vms 
rauqad inyeydim lz ciliuyy 
yhv hrybh garp larsyb bav 

oymi / cvmi larsyb dvam ldgv jlh vms 
oxrv oyynilv oyrysil dcx lmg 

tmyyq [rqh hkrb vyrxa xynhv [nbr 
*lnh ryib oybvuh oyrbd hmkl 

oysnm lz hyba bytnb hklh zk*bv 
ynil hsrp hpk jrvbt lhab 

*ysim oyrisb vllhtyv 
hbent 
*** 

haybl [m hdlvnh 

proslulého a dokonalého učence, 
jehož jméno je veřejně velebeno, pana Jonaha 
Jeitelese, doktora medicíny a pražského 
*av be-Jisrael (dosl. otce v Jisroeli), jehož věhlas 
se rozrostl a po všem Jisraeli uprostřed národů, 
neboť se slitovával jak nad bohatými, tak i nad chudými, 
ctil *rabanan a zanechal po sobě požehnání nadačního 
fondu 
podporujícího v Praze plno dobrých věcí . 
I ona - stejně jako otec - kráčejíc v jeho šlépejích, 
požehnaná 
mezi ženami ve stáncích Jisroele mívala dlaň otevřenou 
chudým, 
za což ji všichni veřejně vychvalují. 
(tanceva) 
-------- pm ---- 
Paní Cecilie Porges, vdova ze Smíchova čp. 24 
umírá 21. listopadu 1835 ve věku 56 let 

183 17 7 1886 König Theresie / Rejzl 

(olel ovqm) 
qpl vmrt *ns ba oxnm u ovy hxql hylvtbb 
srysak [m gyniq ryam hk tb lzyr hlvtbh 

*** 
aey ydvd oynsvs tvqll 
aem vngb txa hnsvsv 
oyyxh rval htva xqlv 
oymsh [vda hb wpx yk 

oyrm hma osv 
 

hbent 

(místo pro podobenku) 
Vzata nám ještě v panenském dětství 9. av 5646 
dívenka Rejcl, bat Meir z Košíř 
 
** Lilkot šošnim dodi jaca 
** we-šošna achat bi-gno maca 
** we-lakach otah le-or ha-chajim 
** kí chafac bah Adon ha-šmajim 
-- 
(Můj milý vyšel natrhat si růže 
a našel ve své zahráde též jednu, 
kterou si vzal s sebou do Světla života, 
protože si ji Nebeský pán zamiloval) 
Její máti říkali: Miriam 
--- 
Hier ruhet 
Theresie König 
diese starb in der Blüthe ihrer Jugend zum 
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Schmerze ihrer Angehörigen 17. Juli 1886 
Friede ihrer Asche 
(v matrikách nezachycena) 

184 11 5 1863 Winternitz Rachel Lea 

hal lxr m hbvsxh hsah 
up 

byl lakym hk [m tnmla 
srysak qqm hi wynirunyvv 

l gkrt s ryya bk b ovy hrupn 
*** 

hrsy jrdb hklh hymy lk 
hrvt dmll hynb ta hkyrdkv 
*yhtl dvmit [ymyh wqlv 

 
hbent 

Paní 
Rachel Lea 
vdova po panu Mikaelovi Lejbovi 
Winternitz z Košíř 
umírá *bejt 22. ijar 5623 
(dne 11. května 1863) 
 
(standardní eulogie) 
 
vdova po obchodníkovi z dobytkem, 
82 let, usedlá na Smíchově 

185 24 2 1863 Stein Levi 

up 
rvhm olsvmh bvsxh xbh 

snibvbm [yyus yvl 
rda xy ovy usb rupn 

qpl gjrt tns 
*** 

oyxlsn vyhy wrah rpib rbq*l 
oyryie oymyb vntam hqly*v 

oyxry rpcmb avby la hz ov*y 
oynvmu oyrsy ovqml b*s 

oyqydeh oi vhyyxt oyyx l*u 
oybvakmh aprl usp vyd*y 

oymymt [yb bksl akbh qmil dr*y 
oylvdg di oynuqm lvdg dvbkb rbq*n 

 
hbent 

 
luniy vma osv 

Pan 
Levi Stein z Bubenče 
umírá 18. adar 5623 
*** 
 
** La-kever be-afar jihju nišlachim 
** wa-jilkach me-otanu bi-jamim cajirim 
** jom ze al javo be-mispar ha-jarechim 
** Šav le-makom jašarim temunim 
** tal chajjim techajehu im ha-cadikim 
** jadaw pašat li-rape ha-mekavim 
** jarad la-emek ha-bacha li-šchav bejn tamimim 
** nikbar be-kavod gadol me-katanim ad gedojlim 
(tanceva) 
 
(L) Všichni budou uloženi do hrobu v prachu země! 
(w) A tak i on nám byl vzat ve dnech svého mládí. 
(i) Onen den neměl vejít do počtu běžných dní! 
 
(Š) Vrátil se tak do míst, kde jsou uloženi upřímní, 
(t) než ho vzkřísí Rosa vzkříšení spolu s ostatními *cadikim. 
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(j) Vždy přiložil ruku k uzdravení zbitých a zraněných 
(j) a do Údolí moruše sestoupil, aby mohl sídlit mezi 
bezúhonnými, 
(n) byv pohřben s velikými poctami, jež mu vzdali prostí i 
vznešení. 
(tanceva) 
 
jeho máti říkali: Jentl 
----- pm --- 
podle matrik pan Mudr. Lazar Stein z Bubenče 
umírá 23. února 1863 ve věku 23 let 

186 23 10 1861 Saar 
Moritz / 
Mordechaj 

(mrg*b) 
---- 
np 

hk [b ykdrm hk rsyh syah 
rupn garp qqm hi raaz bqiy 
ql bkrt tns [vsxrm uy usb 

*** 
tvryie oynsb jlmh ynpl aey ykdrm 
tvmsnh ovqml bs oyns xl [b 
oybvsx txpsmmv oylvdg izgm 
ocrvpmh [m dknv [yn ba dem 
[yn oa demv raaz [mpyl *r 

cigrap hmls r qydeh [m dknv 
vtmvtb qyzxm oyinv dmxn rbg 
vtlvip rks oyaysnh ylyxb 
ldnyh vma osv : hbent 

Hier ruht 
Moritz Saar 
Prager Kunstmühlerbesitzer 
ist gest. in 38-ten Lebens jahre 
d. 19. Marcheschwan 5621. Ruhe seiner Asche 
* * * * 
pan 
Mordechaj ben Jaakov Saar z Prahy 
umírá 19. chešvan 5622 
** 
Mordechaj se dostavil ke králi ještě poměrně mlád 
ve svých pouhých 38 letech se navrátil do místa *nešamot. 
Z výhonku velikánů vážené rodiny. 
Ze strany otce potomek a vnuk slovutného rebbe 
Lipmana Saara. a ze strany matčiny potomek a vnuk 
pana Šlomo Porgese, ha-cadik. 
(pokračuje eulogie) 
jeho máti říkali : Hindel 
----- 
v matrikách uveden jako Moritz Saar v čp. 87 

187 27 11 1902 Pick Therese / Rejcl 

(mrg*b) 
---- 

m hbvsxh hsah 
qyp lzyr 

Hier ruht 
Frau 
Therese Pick 
aus Koschiř 
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srysyqm qyp bqiy r tsa 
ql b**rt [vsxrm zk l*in 

 
hbent 

geboren den 8. Mai 1839 
gestorben den 27. Now. 1902 
Tief betrauert von ihren 
Angehörigen 
F. I. A. 
---- pm -- 
Rejcl ešet Jaakov 
majitelka domu z Košíř čp. 41 

188 22 6 1882 Schiff Sophie / Ševa 

(mrg*b) 
 

/==/ r tb ibs trm hbvsxh hsah --- 
 

ql bmrt zvmt h ovyb htm risyp 
 

vylav *hb hbl hxub hdvcxv hivne hsa 
 

oynvybav hydy hxls oyynil htvqt htyh 
 

hynb [kl htvatv hepx h tcwmb hkmt 
 

htmsn rvret oyyxh rvrebv htryup li vkb 

(p.t.) 
Hier ruht 
Frau 
Sofie Schiff 
geb. Fischer 
geboren 30. Sept. 1854, gest. 22. Juli 1882 
Friede ihrer Asche 
---- pm ---- 
paní Ševa, rozená Fischer (jméno otce v erozi) 
v matrikách nezachycena, druhé pololetí 1882 
totiž nezapisováno. 
--------------- J. Brejcha ---oo 

189 9 9 9999 /eroze/ anzp 

(trybs - tvmygp) 
rsvyb cnrpthl /== 
hrvt odmll vynb ta 

hrvre oyyxh rvreb vspn yht [kl 
hyyhtb svna lk oi [ymyh wql dvmiyv 

 
hbent 

 
lxr vma osv 

  

190 29 5 1865 Kaufman Karl / Jechiel 

(mrg*b) 
 
---- 
 

Hier ruhet Karl 
Sohn des L. Verz. St. 
Beamten Abr. Kaufmann 
gest. am 29. Mai 1865 
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up 
 

hjrt s [vyc x g ovy 
oyns by [b rinh rupn 
layxy hnvkmh lkym r 

---- pm -- 
Henoch ben Mikale recte Jechiel 
umírá *gimel 8. sivan 5625 
v matrikách uvede, příslušný do Vinohrad 
 
umírá ve svých 12 letech 

190
x 9 9 9999 /eroze/ zlomek 

trybs zlomek - anzp 

191 25 10 1867 Schick 
Karoline / 
Kresil 

(mrg*b) 
---- 
up 

k tsa lcyrq m xa 
qys hxms 

qsi ovyb htm hayb qqm 
yrst ayh oyntyah sdxl vk 

qpl xkrt s 
** 

vnyrbs li vnta vkb 
vnllxt tvmb vnnydi hlpn yk 
oxnl vnta oxnm avby ydi 

 
hbent 

Hier ruht 
Frau 
Karoline Schick 
gestorben am 25. October 1867 im 75. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
* * * * 
Paní 
Kresil, ešet Simcha Schick 
z Nového Bydžova 
umírá v předvečer šabatu 26. tišri (ha-ejtanim) 5628 
** 
Plačte spolu s námi, pro tu neuvěřitelnou zkázu, 
do prachu padla všecka naše radost, jsme jako nemocní pro 
její smrt, 
dokud nepřijde Utěšitel, aby nás utěšil. 
(tanceva) 
----- pm ----- 
vdova po obchodníkovi ze Smíchova čp. 296 
75 let 

192 30 3 1868 Bender 
Rosalia / 
Rachel 

(mrg*b) 
---- 
up 

tb lxr m hbvsxh hsah 
fradniqiz hmls r omvrmh 

ybe oxnm hk tsa [yvrb lylgd br 
xkrt [cyn d d ovy usb hrupn rdnib 

*** 

Hier ruhet 
Rosalia Bender 
gestorben 30. März 1868 
* * * * 
paní 
Rachel bat Šlomo Zeckendorf, rabína okresu Beroun 
ešet Menachem Cvi Bender 
umírá *dalet 4. nisan 5628 
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vnyli jymxr hnman oa vyh oyb*r 
vnymy lk vxksn al jtymav jdc*x 
vnl hpry ym dam hrbsn vnbb*l 

** 
jyrvin ymym tklh tvba jrd*b 
jytvba lea ovlsb xvnt ht*i 

jypk yrp lkatv [ylt bvub jsp*n 
jyrks lbql wrah lk jr*d 
jynvda tam jl [vpe bvu br 

 
hbent 

** 
(R) Ach tolik lásky jsi nám prokázala, maminko, 
(ch) a nikdy nezapomeneme na tvoji laskavost a upřímnost. 
(l) Však srdce naše zlomená, kdo je dokáže uzdravit. 
* 
(B) Od malička ses ubírala cestou našich praotců 
(e) a nyní tedy odpočineš spolu se svými předky 
(n) tělo si odpočine v dobrém a ty ochutnáš ovoce svého 
díla. 
(d) I tvým údělem je vydat se cestou vší země - a tys ho 
přijala, 
(r) tvůj Panovník ti však přichystal bezpočet blaha 
(tanceva) 
----- pm --- 
v matrikách uvedena jako *Zubringersgattin ze Smíchova, 
umírá ve svých 68 letech 

193 7 11 1901 Pick Jakob 

tynmrg*b qr 

Hier ruht Herr 
Jakob 
Pick 
aus Melnik - Vtelno 
gest. am 7. November 1901 
in seinem 74. Lebensjahre 
Als lieber Gatte 
zärtlicher Vater 
und edler Mensch 
tief betrauert von 
seiner Familie 
----- pm --- 
soukromník v Přemysl-gasse čp. 9 

194 11 11 1901 Goldbach 
Joachim / 
Chajim 

(mrg*b) 
--- 
np 

oyyx rrhk [man sya 
a ovyb *lhjabdlag 
ql acrt tbu 

Hier ruht 
Herr 
Joachim  (Chajim) 
Goldbach 
gestorben am 11. Dezember 
1901 
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hbent 

Friede seiner Asche! 
------------ K. Mrázek ---oo 
(v matrikách veden jako bývalý obchodník 
z Popelky čp. 215, věk: 82 let 

195 21 1 1902 Kaufmann 
Adolf / 
Abraham 

(mrg*b) 
----- 
up 
 

*lh [nampyvq ohrba rrhk 
ql bcrt ubs xy ovyb 

 
hbent 

Hier ruht 
Herr 
Adolf (Abraham) 
Kaufmann 
gest. am 21. Jäner 1902 
im 87. Lebensjahre 
Friede seiner Asche! 
------------------ Brejcha --oo 
v matrikách nezachycen 

196 29 3 1877 Freind 
Katharina / 
Kresl 

(mrg*b) 
---- 
up 
 

*hi lcirq m hivneh hsah 
[rius jnih r rbxh tb 
yla r*hk tsa srysaqm 
hrupn qaucarm dnyyrp 
qpl zlrt s xcpd*a ovy 
hrsyj jrdb hklh hymylk 
hrvsq hspn htyh hxpsmbv 

hrvre yht oyyxh rvreb htmsn 
 

luy hma osv 

Hier ruhet 
Katharina Freind 
Tochter des Enoch Stern 
aus Kozirsch 
* * * * 
paní Kresl, bat Henoch Stern z Košíř 
ešet Eli Freund z Rostok 
umírá 15. nisan 5637 (dne 29. iii. 1877) 
její máti říkali: Jitl 
----- pm ---- 
vdova z Košíř, umírá ve Všeobecné nemocnici 
ve věku 73 let 

197 23 12 1818 Stern Jitl 

(dvd [gm) 
ovy 

uiqt s vylck hk 
lk jrdb hklh qpl 
hbvsx hsah oda 
jnih k tsa luy m 
srysaqm [yrius 

(magen David) 
dne 
25. kislev 5579  (tj.  23. prosince 1818) 
odešla cestou všech lidských bytostí 
vážená paní Jitl, ešet Henocha Sterna 
z Košíř 
(tanceva) 
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hbent 

---- 
v matrikách nenacházíme, nejbližší zomu zápis: 
paní Judita Strasser, Gattin des Enoch 

198 30 10 1931 Hirsch 
Gutman / 
Gottlieb 

up 
hlinh bvsxh rvxbh 
[amuvg rmk mvmb 

lz 
ynrvth fvlah [b 

ysarm sryh lyvvnaz hk 
vwy fahkymc qq hdih 

vdlvhl bvu tnsb bvu osb rupn 
[vsx dk b ovyb rbqnv [vsx gk qsmb 

* * * qpl beqt * * * 
 

== ==/ bvu sya avh vtmsn 
= ==/ wpvxb fca irb camv 
= ==/ virh tmkxb rqyv aya 

/tvmygp   **gv/ 
vylvx tib og arvnb vytvba ta dbk 

vtmvtb jlh vtvm ovy di vmiu rmn al 
bvu tns vl talm ybpl vbab [h yvh 

wrah vzi oyyxh rvab rval vrva jsx ja 
vytvba rsa [b hyh avh oymsl hliv 
hbent * dvbk vtxvnm hyhv dbk 

Pan 
Gutman Hirsch 
(na-bachur, ha-chašuv ha-naala be-masa u-matan) 
Zanwil Hirsch, 
jeden z *rašej eda Smíchov, 
umírá v nejlepší pověsti v roce *tov (17 letech) od svého 
narození na sklonku šabatu 23. chešvan 5592 
(tj. dne 30. října 1831) 
---- pm --- 
Kdysi skvělý epitaf, dnes zčásti poškozený, 
poškozené zpracujeme v případě zájmu také, 
stačí jen nám napsat. 
Podle matrik žád 2. třídy humanitního gymnásia, 
syn pana Samuele ze Smíchova čp 39, 
umírá ve svých 16,5 letech 

199 4 5 1810 Kuh Zanvil 

ovy 
tns ryya xr a 
jrdb jlh l*iqt 
k syah oda lk 
qqm ivq lyvvnz 

iqlapap 
 

hbent 

Zanwil Kuh 
4. v. 1810 
Popelka 
 
(v matrikách nezachycen) 

200 4 4 4444 /eroze/ anzp 

/tvmygp - trybs/ poškozený - anzp 
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201 22 1 1832 Löwy Moše Rafael 

lapr hsm hk rsyv ot sya 
up 

(oyyvl dk) 
tdim yvl tybl 

srycak 
ovyb vmlvil jlh 
beqt ubs *k*a 

qpl 
 

dvbkb rbqnv 
vb g ovyb 

ovrml htli vxvr 
hrvre hmsnv oyms 

oyyxh rvreb 

pan 
Moše Rafael ha-levi 
z Košíř 
umírá *alef 20. švat 5592 (tj. 22. ledna 1832) 
---- pm --- 
Unterhändler z Košíř čp. 29, věk: 38 let 

202 11 1 1844 Löwy Cvile / Anna 

xvnmh tsa hlybe hbvsx hsah 
up 

lgc lapr hsm hk 
oymsms hyba tybl hbs 
drt*ns tbu uy h ovyb 
vb v ovyb hrbqnv qpl 

hbent 

paní 
Cvile (Cvajle) 
vdova po panu Moše Rafaelovi ha-levi 
vrátila se k nebeskému Otci dne *hej 
19. tevet 5604 
---- pm --- 
Zubringerswitwe z Košíř čp. 7, věk: 72 let 

203 7 2 1832 Kuh 
Breindl / 
Barbara 

l*beqt s rda*z*g ovy 
lk jrdb hklh 
bvsx hsah oda 
tsa ldnyyrb m 
qqm ivq lyvvnz k 

iqlapap 
hbent 

paní 
Breindl, manželka pana 
Zanwila Kuh z Popelky 
odchází cestou všech lidí 
*gimmel 7. adar 5592 (tj. 7. ii. 1832) 
---- pm ---- 
Barbara Kuh, Witwe, 80 let, z Košíř čp. 2 

204 11 1 1813 Rausnitz David 

iqt ubs dvy tyb ovy 
hk hlinh [mun hp qpl 
flavv hk hlinh [b dvd 

garpm wynzyvr 
hnvmab [tmv asm qci 
hrvsmbv lqsmb hdmb 

Dne *bejt 10. švat 5573 (tj. 11. ledna 1813) 
sem uložili duchovně vznešeného 
pana Davida ben Wolf 
Rausnitze z Prahy. 
Býval živ poctivě, 
mírou, váhou i odměrkou 
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qde livpv oymt jlvh 
vbblb tma rbvdv 
onxb [tn oyns hmk 
sdql zyvlq *khbbl [yy 
oybrb tbsh ta vyli 

oynb ynbm oynb tvarl hkzv 
vtmsn aht [kl 

oyyxh rvreb hrvre 

(*be-mida, be-miškol uv-mešura) 
Kráčel bez úhony a konal spravedlivě 
v srdci vždy upřímný a pravdivý. 
Po mnoho let zdarma poskytoval 
víno Klausovou synagogu, pro účely 
veřejného šabatového kiduše. 
Bylo mu dáno spatřit i syny svých vnoučat 
a pro to vše budiž jeho *nešome 
vevázana do Svazku života 
 
(v matrikách uveden v čp. 15) 

205 0 0 0 Steiner Moše 

[mun [p 
hk rsyh syah 
qqm rnyus hsm 

lk hyh rsa wyndyvr 
oyynal [ism vymy 
tvqde [tn vpckmv 
ydmll og oynvybal 
vmlvil jlhv hrvt 
qt [cyn *x*h ovyb 
hbent * l gi 

pan 
Moše Steiner z Roudnice 
býval řadu let útočištěm chudých 
a poskytoval finanční prostředky pro potřebné 
v nouzi ale také pro studenty tóry. 
Umírá *hej 8. nisan 5573 
--- 
V matrikách veden jako familiant z Popelky  čp. 57 
věk: 50 let 

206 2 1 1814 Hirsch Gutl / Katharina 

up 
*x hsah 
hytvemb 

luvg trm hrhzn 
lz srh rrh tsa 
hklh wyldyya qqm 
qsm lylb hmlvil 
dvy a ovyb rbqnv 

hbent * l diqt tbu 

paní 
Gutl, ešet Herš 
z Eidlitz 
umírá *alef 10. tevet 5574 
(tj. dne 2. ledna 1814) 
---- 
Katharina Hirsch z čp. 19 

207 8 6 1819 Stein Arje / Elias 

n p 
/==/ qq ybsvtm dxa sya 

g ovyb rupns wyvviuvb /==/ yra k 
qpl uiqt [vyc zu d ovyb rbqnv [vyc vu 

pan 
Arje (==) Butovic 
umírá *gimel 15. sivan 5579 
(tj. dne 8. vi. 1819) 
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vtsa cnrpm vymy lk oyqla ary sya 
ispv avsl asn alv vpk iygym vynbv 
hemsml rcv oyrvmv oyrvh lvqb imvs 
oyrbih jrdb jlhv **sgrb jlh h tybbv 

jlh htiv oynvs oi brita vnyav 
wrah lk jrdb 

b-habojně a celý svůj život živil manželku 
a děti z výtěžku lopoty svých vlastních dlaní, 
nikdy se neuchýlil k nepravosti v podnikání, 
vždy poslušný hlasu rodičů a učitelů snažil se vyhnout 
všemu co pošpiňuje. Pilně spěchával do domu H-spodinova 
a ubíral se židovskou cestou života, nedával se do spolku 
s jinověrnými (doslova nemísil se - itarev), aby se nyní vydal 
cestou vší země 
---- pm ---- 
obchodník s dobytek Elias Stein z čp. 24 
věk: 60 let 

208 29 7 1819 Bunzlau Šejndl 

ovy 
havsmv has 

l uiqt ba z h ovy 
hbs yk vlylyhv vdpc 

hbksm ydvim ba tyb la 
ykrd *ykrrdb hivnel vla 
hla oymt *ylip lk oivn 
[vrxa ovyl qxst ynvi vplx 
hsah ayh *ydy yrpm gnithl 

trm hllvhmhv hdvcxh 
rib [rha hk tb ldnys 
omvrmh tsa lz cluyy 
ybsvtm alcmvb fcvy hk 

garp qq 
 

hbent 

Den 
zkázy a zpustošení 
totiž den *hej 7. av 5579 (29. vii. 1819) 
 
Truchlete a propukněte v žalostný nářek, neboť onoho dne 
se navždy vrátila do otcovského domu žena hodná chvály 
za zb-žnou spořádanost svých cest, které byly cestami 
laskavosti, každý její skutek bez úhony. 
(nezřetelné, nevíme*), pamatujíc na den poslední, 
aby se mohla radovat z ovocí svého díla. Taková je 
zb-žná a chválu plně zasluhující paní 
Šejndel bat Aharon Ber Jeiteles 
a manželka zesnulého pana Josefa Bumsla 
jenž patří mezi obyvatele Prahy 
---- pm --- 
paní Rebika Bunzel, manželka Josefa z čp. 55 
Nevíme, zda je o prážské nebo smíchovské číslo 
těžko rozumíme obratu *chalfu avonaj 

209 0 0 0 Diamant Josef 

[mun hp 
rsyh syah 

unimyd fcvy rmk 
lk fvhkymc qqm 
jrdb jlh  vymy 
vmlvil jlhv rsyh 

Pan 
Josef Diamant 
ze Smíchova 
umírá *alef 27. nisan 5568 (tj. 24. iv. 1808) 
--- 
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xcqt [cyn zj a ovy 
 

hbent 

sklářský mistr z čp. 93, věk: 68 let 

210 15 8 1873 Guth Telce 

(mrg*b) 
---- 
up 

heliu m hbvsxh hsah 
hi uvg ryam hk tsa 

ql glrt s ba bk hrupn 
hrsy jrdb hklh hymy lk 
hrhzn htyh hnx tvembv 

tvynqde oysn [yb oyns hmk 
rvreb htmsnv hdbi s*sl 

hrvms yyht oyyxh 

Hier ruht 
Telze Guth 
gest. 15. August 1873 
* * * * 
paní Telce, ešet Meir Guth 
umírá 22. av 5633 
mnohaletá členka Našim cadkanijot 
--- 
mimo rozsah dostupných matrik 

211 5 8 1821 Kraus Miriam / Marta 

htrbq li hbem bqiy beyv 
s ba z htmv vlqt pmxd b hdlvn 

l apqt 
 

wvhm rgctv oyrm os tmtv 
hgvtv [vgyl hivnev hkr hnxml 

tynmkx hdmvlm hbvsh hsah ayh 
r tsa oyrm m oyinv bvu ysim 

hvm *sk vth tb cc qqm zyvrq byl 
yrisb idvn vrn garpm wynyyr bqay 
hydyv ynil hsrp hpks hlab 
hrevyl xvr txn htsiv [vybal 

yk tazh hsar li tvnnqml varq 
[kl hnnyav oyhla htva hxql 
[ymyh wql dvmil hspn yhtv 

I vstavil Jaakov (atd. parf. gn 35:20) 
Narozena druhý den pesachových polosvátků 5536 
skonala 7. av 5581. (* 7. iv. 1776 - + 5. viii. 1821) 
* * * 
Tehdy skonala Miriam a vyloučena jest z ležení 
Jisraele (parf. nu 12:15) křehoučká a cudná k žalu a bolesti. 
Taková je vážená a učená (*chachmanit) a ve svých 
skutcích dobrotivá a laskavá paní Miriam, manželka 
pana Lejba Krause ze smíchovské obce, dcera ha*torani 
veřejně prosluslého pana učitele a rebbe, čest jeho jménu, 
pana Jokeba Reinitze z Prahy (kéž jeho světlo svítí) 
Za  to, jak otvírala svoji dlaň pro chudé a svoji náruč 
zoufalým, za to jak konávala v souladu s vůli Stvořitele, 
svolejte plačky sem k její skráni, protože nám byla 
odňata z Vůle Všemohoucího a již jí není vice. 
Kož znovu povstane při vzkříšení na Konci dní. 
----- 
paní Marta Kraus, manželka obchodníka Leopolda, 
usedlí v čp. 26; věk: 24 let 

212 12 1 1821 Pereles Chaje tns ubs u qs lylb Během šabatové noci 9. švat 
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up 
apqt 

trm hbvsx hsah 
ymy [b vhm fvalh tb yyx 
hkb layrbg hk tsa syq 
oyhla [gb wuylrip byl 
tvynqde oysn ras lea 

avby yk di oyrsyv oymymt 
hbent oxnm 

5581  (dne  12. i. 1821) 
sem uložili 
váženou paní 
Chaje, dceru ha-aluf učitele a rebbe Benjamina 
Kische a manželku váženého pana Gabriele 
ben Lejba Perlitze (Perelese) 
 
A v Zahradě Sladkého požehnaného zůstane 
její nešome vevázána do svazku života (= tanceva) 
spolu se zbytkem *našim cadkanijot, těch bezúhonných 
a ryze upřímných až do chvíle, kdy přijde Menachem 
(tanceva) 
------ 
paní Rachel Perlitz, manželka mistra běliče (nebo jircháře) 
v matrice Bleichmeister Gabriela Perlitzze. věk: 60 let 
usedlí v čp. 85 

213 27 4 1849 Salus Elihu 

dbk lba 
vnspn lbat 

vnmim xqlh li 
sya vnyni dmxm 
hk rsyv ot 

vlhm cvlac vhyla 
vmlvil jlhv pisab 

urt ryya h 

Těžký žal 
nám kruší duši 
neb nám byla odňata 
potěcha zřítelnice naší, 
bezúhonný a ryzí člověk, vážený 
pan Elihu Salus z Hlubočep, 
jenž se odebral do svého světa 
5. ijar 5609 (dne 27. dubna 1849) 
----------- 
část macejvy ještě pod úrovní zeminy 
i s textem; řezník z Hlubočep čp. 13 
 
věk: 38 let 

214 9 9 9999 /eroze/ anzp 

tvmygp anzp 

215 13 3 1822 Fuchs Herc 

ovy 
bpqt s rda *j*d 
lk jrdb jlh qpl 
rsyh syah odah 

Dne 
*dalet 20. adar 5582  (13. iii. 1822) 
odešel cestou každé 
lidské bytosti ryzí člověk 
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qqm cqvp wrh hk 
yqlapap 

 
hbent 

vážený Herc Fuchs ze svaté obce 
Popelka 
-------------- 
Zdá se že Židé z Popelky měli buď svého 
kameníka, anebo svůj styl tesání macejvy. 
obchodník z Košíř čp. 2, věk 56 let 

216 26 11 1880 Salus Charlotte / Serl 

(mrg*b) 
---- 
up 
 

lyx tsa hivnehv hbvsx hsah 
hk ls tsa lrs trm h tary 
fisabvlh rbqm cvlac vhyla 
vylck vk ovyb hmlvi ta hbzi 

rvreb hrvre aht tmsnv qpl mrt 
[ymyh wql hdmi di oyyxh 

Hier ruhet sanft in Frieden 
Frau 
Charlotte Salus 
aus Hlubočep 
gestorben am 26. Nowember 1880 
-------- pm --- 
hebrejská datace uvedena nesprávným rokem 
paní Serl, ešet Elihu Salus z Hlubočep 
umírá 26. kislev 5640 ve svých 69 letech 
v Hlubočepích narozena, bytem na Smíchově 

217 9 9 9999 /eroze anzp 

tvmygp anzp 

218 14 5 1816 Reichler Juda 

np 
 

rrh rsyh syah 
qqm rlxyyr byl ohrba 
hbvub yh vymy lk xc 
**oxn hbdn ysnam dxa 
h [ba li lz db /== 

birh tvrbqh ovy hbemh 
hrhub vtmsn haey 
vu osb vmlvil jlh 
l viqt ryya zu g ovy 
hb hrvre vspn aht 

pan 
Abraham Lejb Reichler ze Smíchova 
jeden z velkých dárců a dobrodinců 
na macejvě tesáno datum jeho pohřbu 
umírá *gimel 16. ijar 5576  (tj. 14. v. 1816) 
----- pm ----- 
recte Löb, Smíchov čp. 91 
 
věk 68 let 

219 22 6 1818 Simeles Neftali 

zvmt **xk 
qpl xcqt 
[nbrm dx np 
ane hbr arbg 

28. tamuz 
5568 
sem uložili jednoho z učenců (*chad me-rabanan) 
reka ducha a nádobu plničkou 
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*uvsqb arpc alm 
yahl yv hrvt yrdx 
arpib hlbd arpvs 
arm gh*amh brh hh 
adbvid armv atimsd 
xvg*qxd yabg yltpn vm 
tcnk*xbd brhv yabgv pp 
lz lavms rrh [b cxnp 

oyms vmvs slmyz 
/====/ hlpn oa 

 
/tvmygp / 

(znalosti) knih Pravdy až do nejzazších komůrek. 
Ach běda, pro tu nádheru jež nyní tlí v zemi! 
Takový byl rav, veliké světlo, učitel tradice 
a učitel halachy (služby), pan 
Neftali, gabaj Pohřebního bratrstva v Pp* 
a gabaj spolku Bikur cholim při Pinkasově synagoze, 
syn váženého pana Šemuele Simelese 
(zbytek je nesrozumitelný, protože porušený) 
----- 
i matriky ho uvádějí jako učence z Prahy (Gelehrter 
aus Prag) a to v čp. 84. věk: 79 let 

220 27 1 1824 Ellbogen Lea / Ludmila 

ovy 
ubs zj g 

hrbqnv hrupn 
s ubs uj h ovyb 
hal m hsah l*dpqt 
hvm brh tsa luyg 

kymc qqm [gab[yli fcvy 
lkb hivne htyh fah 
bvu osb hrbqnv *ykrd 
tvynqde *snm txak 

 
hbent 

Dne 
*gimel 27. švat skonala a dne *hej 
29. švat 5584 ji pohřbili. 
totiž 
paní Leu Gitl 
manželku učitele a rebbe 
Josefa Elbogena za smíchovské obce, 
žila cudně a spořádaně na celé své 
cestě a pohřbili ji s nejlepší pověsti 
jako jednu z Našim cadkanijot 
(tanceva) 
--- 
umírá  dne 27. i. 1824; i v matrikách vedena 
jako choť rabína Josefa Ellbogena, věk: 33 let 
usedlí na Smíchově v čp. 81 

221 29 8 1816 Kolben Miriam / Maria 

u p 
 

ovyb rbqnv lvla h ovyb rupn 
qpl vyviqt /== ==/ 

hivneh hsa 
/===/hk hlib bl hb xub 
hrsy jrdb hklh ymy lk 
hbvsx hsa ymy lk hivnev 

(poškozený - kgb) 
 
Umírá 5. elul 5576  (29. viii. 1816) 
a zde je pohřbena 
cudná a spořádaná žena, 
na niž se manžel  (porucha) cele spoléhal, 
celý život kráčela cestou upřímných (atd) 
jedan z Našim cadkanijot 
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tvynqde oysnh tdbxm 
ryam hk tb oyrm trm 
ykdrm tsa garp qqm 
qqd qxm dx [iblaq 

hrvre htmsn yht [kl fyvhkymc 
oyyxh rvreb 

paní Miriam bat Meir z Prahy, 
manželka pana Mordechaje 
Kolbena, člena Pohřebního bratrstva 
zde na Smíchově.  Proto bude její duše (atd.) 
---- 
v matrikách uvedena s nepřesným datem úmrtí 

222 25 11 1816 Guth Jokeb 

np 
 

rsyh syah 
uvg yvl bqay rrh 
h vymy lk hc qqm 
*ysimv *h jrdb jlh 
jlh oyms os *yh 

vlck *x*b ovy vmlvil 
hbent * l ziqt 

Pan 
Jokeb Levi Guth 
ze Smíchova 
umírá *bejt 5. kislev 5577 
(tj. 25. xi. 1816) 
--- 
švec, obuvník z čp. 24; věk 63 let 

223 9 9 9999 /eroze/ anzp 

tvmygp 

anzp 
(možná někdo z rodiny Guth, vypadá to tu na 
rodinnou sekci / řadu ) 

224
a 10 2 1877 Guth Maria / Miriam 

(mrgb) 
---- 

oyrm m hbvsxh hsah 
[rius hsm hk tb 

tsa srysaq qqm hi 
wy uvg ldnam hk 

ql zlrt ubs zj hrupn * 
hrqyh spn jrbt lhab oysn*m 

hnlk li ayhv lyx vsi tvnb tvb*r 
hrven hbblb hrhu *h tar*y 
htyrxal [vpe bvu br h*m 
hrykm lkl dcx hlm*g 
hrhzn htyh hnx tvmb*v 
hyxtl hyyxt oyyx l*u 

luy hma osv 
 

Hier ruht 
Marta Guth 
gest. 10. Feber 1877 
Friede ihrer Asche 
----- 
paní Miriam, dcera Moše Sterna 
z Košíř 
manželka pana Mandela Gutha 
(V době její smrti ještě žil - *jišmerehu Curo) 
umírá 27. švat 5637 
eulogie parafrázuje Ešet chajil. 
V matrikách uváděni do Košíř čp. 201 
 
věk: 76 let 
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hbent 

224
b 7 12 1886 Guth 

Emanuel / 
Mendel 

(mrg*b) 
---- 
 

hk hlinh sysyh 
hi uvg ldnam 

ql amrt tbu x rupn 

Hier ruhet 
Emmanuel Guth 
gest. am 7. Dezb. 1880 
Friede seiner Asche 
(synagogální jméno : Mendel) 
*** 
Gewidmet von ihren treuen 
Söhne Heinrich 
----- 
v matrikách zachycen jako obchodník 
(Brnky Bz. Karolinenthal, wohnhaft in Smichov 65) 

225
a 13 5 1866 Fuchs 

Leopold / 
Paltiel 

(mrg*b) 
---- 
 
up 

xg*qxm [qz dx 
rrvbm hyh oyns hmk 
srysaqv fakymc qqd 

qeya r [m dknv [yn oa dem 
hyhs filcarbm /rdnizvv/ 

[mhib tnydm lkb rvdh gyhnm 
cqvp byl layulp hk hlinh 
xj a ovy usb rupn hi 

qpl gjrt s ryya 
**** 

vnynyi tvimd hndrt oym ygl*p 
vntraptv vnsar trui vntam hxq*l 
vnymy lk xksn al vdcxv vbv*u 

vncnrpthl dvbkb gad hlylv omv*y 
vhmk aemn al bvu libv b*a 
vnta jyrdh rsvy ykrdb tkl*l 

*** 
vhcky rpi svdv hmd vrsb sb*l 
vntam drpnv akbh qmil dr*y 

Hier ruht 
unser unvergesslicher Vater 
Leopold Fuchs 
beweint von seiner Gattin und Kinder 
(porucha) 
* * * * 
Sem uložili 
jednoho ze starších Pohřebního bratrstva 
jenž po řadu let působil také jako její *mevorer 
zde v židovské obci na Smíchově a v Košířích, 
ze strany matky potomek rav Ajcaka 
(Wesendera) z Braslevi. jenž působil jako 
*manhig ha-dor (reprezentat českého židovstva), 
totiž  duchovně urozeného pana Paltiele Lejba Fuchse, 
který skonal s nejlepší pověstí dne *alef 28. ijar 5626 
* * * (13. v. 1866) * * * 
 
(P) Jak rozvodněný potok řinou se mi slzy z očí 
(l) odňata nám je koruna a diadém slávy 
(t) Sotva kdy zapomeneme jeho laskavost a zb-žnost 
(i) Vždyť dnem i nocí se plahočíval, aby nás uživil! 
(e) Sotvakde najdete takového otce a manžela, 
(l) který nás učíval kráčet přímými cestami 
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vntxms sar li hkby hk*b 
*** 

oyldlv oyynil [tn rz*p 
oybsv yrbvil huvsp htyh vdy*v 
oydcx lvmgl ovyk ylylb o*q 
oybvakmv oysq oyrvcy lbc 

ldya vma osv 

** 
(L) Jeho tělo pokryjí červi, zdusaný prach ho přikryje, 
(j) sestoupil do Údolí moruší a opustil nás 
(b) a nám nezbývá než v slzách oplakat vrchol radosti naší 
** 
(F) Hojně rozdával chudým a zoufalým 
(u) nezavíral svoji dlaň ani před pocestným 
(k) kvůli skutkům milosrdenství neváhal vstát kloidně 
uprostřed noci 
(s) ačkoli sám snášel bezpočet bolesti a trápení 
jeho máti říkali : Idl 
--- 
v matrikách nezachycen 

225
b 12 5 1878 Fuchs 

Babette / 
Broche 

up 
m hbvsxh hsah 

layulp hk tsa hi hkrb 
ovy usb hrupb cqvp byl 

l hlrt ryya u a 
**** 

oymvxnt [yab htybb hbsy dd*b 
oygvnit haem tvnbbv hynbb q*r 
oysq oyrvcy hlbc oyns hm*k 
oybvsxv oyrvbg txpsmm hty*h 

*** 
lbt yli svna hm 
rbvi lek vlk vymy 
vnbl svsm tbsy hh 

vnrbs li vnykb hlylv omvy 
 

lrs hma osv 

Hier ruhet 
Babette Fuchs 
gest am 1878 
* * * * 
Vážená paní 
Bracha (Broche), manželka pana Paltiele 
Lejba Fuchse 
Umírá *alef 9. ijar 5638 (tj. dne 12. v. 1878) 
** 
(B) Opuštěna zůstala ve svém době, nebylo lze ji utěšit 
(r) a její jedinou radost byl její syn a dcery 
(ch) celá ta dlouhá léta, kdy trpěla bolestmi. 
(h) Pocházela z urozené a vážené rodiny. 
*** 
Vždyť čím je člověk zde na této zemi? 
Jeho dny plynou a pominou jak stín. 
Aj běda, ustala radost srdcí našich 
a ttuto svoji zkázu budeme oplakávat dnem i nocí! 
 
Její máti říkali : Serl 

226 16 10 1817 Fuchs Mordechaj 

np 
[b ykdrm k 

Pan 
Morechaj ben Paltiel 



117 
 

layulp hk 
fvhkymc qqm 
*vil jlh rsa 
[vsxrm v h ovyb 
l xiqt tns 

ze svaté obce smíchovské 
umírá *hej 6. chešvan 5578 
(dne 16. října 1817) 
----- 
pan Markus Fuchs z čp. 42, zubní lékař 
umírá ve svých 42 letech. 

227 4 4 4444 Fuchs (poškoz) 

(tvmygp) 
 

=/ cqvp ykdrm /=== 
fvhkymc qqm/== 

hrsy jrdb hymy lk hklh 
hpk oyynil tvemb hqci 
oyns hmk htyh ogv hsrp 
ylmvg tvynqde oysnl *ybg 

tvxnml bvu osb hklh oydcx 
tvxnal hbzi htyb ta 
hrvre htmsn aht [kl 

oyyxh rvreb 

(poškození) 
(příbuzná) pana Mordechaje Fuchse 
ze Smíchova 
---- pm ---- 
v matrikách nezachycena, 
gabajit Našim cadkanijot 
datum úmrtí : poškozeno 

228 22 4 1863 Pollak 
Breindl / 
Barbara 

(mrg*b) 
--- 
up 

hi ldnyyrb m hbvsxh hsah 
tsa fakymcm cqvp ykdrm tb 

qallap lavy hk 
qpl gjrt s ryya g hrupn 

*** 
vnrbs li hlylv omvy hbky hk*b 

vntam hxv*r 
*y 
*y 
*n 
*d 
*l 
 

ldya hma osv 

(latinka poškozena, hebrejština také) 
* * * 
paní 
Breindl (potvrzuje i kryptogram) 
dcera pana Mordechaje Fuchse 
ze Smíchova, 
manželka pana Joele Pollaka 
Umírá 3. ijar 5623  (tj. 22. iv. 1863) 
 
v matrikách uvedena jako *Pfandhändlersgattin 
usedlá v Praze, věk : 47 let 
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229 29 1 1886 Koscherak Antonia 

up 
 

hnyd trm hbvsxh hrqy hsah 
 

hrupn qarsaq yla hk tsa 
 

hrbqnv tbu hk sdvq tbs lylb 
 

vmrt tbu vk a ovy bvu osb 

p.t. 
drahá a vážená paní Dina 
manželka pana Eli Košeraka 
Umírá o sobotní noci 25. tevet 5646 
(tj. dne 
---- 
Hier ruhet sanft 
Frau 
Antonia 
Koscherak 
gest. am 29. Jänner 1886 
in ihren 72-t Lebensjahre 
*** 
Dahingeschieden bist Du theuere Mutter 
Du siehst herab aus fernen Himmelshöhen 
auf Deine Kinder und auf Deine Enkeln 
Die Dich an beiden Ufern des Meeres 
In tiefem Schmerze, ohne Trost beweinen 
Friede Ihrer Asche 
(tanceva) 
----------------------- J. Brejcha --oo 
vdova po obchodníkovi Eduardovi (Eli) 
z Unhoště, usedlí v čp. 334, věk: 74 let 
matrika uvádí dat. úmrtí 29. ledna; 

230 15 1 1886 Fischer 
Herrmann / 
Mendel 

np 
oymt jlvh bvsxh rvxbh 
[b ldnim qde livpv 
risyp gyliz r rbxh 

ql vmrt ubs u qsi tm 

Hier ruht 
Hermann (Mendel) 
FischerSohn des Herrn Josef (Selig) Fischer 
gest. am 15. Jähner 1886 im 24. Jahre 
seines tugendhaften Lebens 
Friede seiner Asche 
(tanceva) 
-------------- J. Brejcha --oo 

231 25 11 1883 Fischer Eduard 

tynmrgb qr 
Die Friedenstätte 
unseres unvergesslichen lieben Kinder 
Eduard 
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geb. 6. April 1869, gest. 25. Nov. 1883 
 
Finsterniss umgab dein Erdenwalle 
und Herbes Leid als Los Dir zugefallen, 
Bar an Freud, reich an Leid, 
Dich seit aufwärts Du den Schritt gelenkt 
In Liebe G-tt auch Deiner denkt! 
Du siehst! Engel glänzend Dich umgeben 
Die volles Mass der Freud Dir geben 
Drumm war dem Leben grammerfüllt, 
Der Tod Dein Sehnen hat erfüllt 
 
Ruhe sanft! 
 
Josef u. Marie Fischer, Eltern 
---------------------- J. Brejcha --oo 
čtrnáctiletý syn soukromníka Josefa a jeho ženy 
Marie narozené v Neu Jachymstal. Usedlí v čp. 232 

232 26 6 1855 Swalbel 
Alexander / 
Sender 

(mrg*b) 
---- 
up 

liblavs byl rdnic rmk hlinh 
l vurt s zvmt y rupn 
rsyh jrdb jlh vymy lk 
rmsv bha arvbh tvem 

rti hlpth tyb tybriv tyrxs 
hrvre yhy oyyxh rvreb vtmsn 

 
hal vma osv 

Hier ruht 
Alexander Swalbel 
gest. d. 26. Juni 1855 
----- 
pan Sender Lejb Schwalbel 
umírá 10. tamuz 5615 
obchodní z Košíř čp. 211, věk: 82 let 

233 17 6 1838 Kuh Hanka 

dk a ovyb np 
hsah qpl xeqt [vyc 
tb hqnh trm hbvsx 

lz avk lgc [mlq hvm h 
hk rvth jlh hynpl hlib 
yrpc rkvm lz cluyy dvd 

Sem uložili dne *alef 
24. sivan 5598  (7. vi. 1838) 
paní Hanke 
dceru váženého pana Kalmana Kua ha-levi. 
Její manžel odešel dříve než ona, totiž ha-torani 
pan David Jejteles, obchodník se svatými knihami 
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htar hynyi garp qqb q 
hms hxubmv [vgyv cik 

hxvnml hklh htiv [vyli lab 
hbent [kl [vrxa ovyl qxstv 

 
lxyr hma osv 

ve svaté obci pražské. Jejím zrakům bylo dáno spatřit 
hněvy a trápení, avšak ona vložila své doufání na 
Nejvyššího a nyní se i ona odebrala k odpočinutí 
dobře pamatujíc na Poslední den. Proto bude její 
nešome vevázána (atd.) 
její máti říkali Rejchl 
------ 
v matrikách zachycena v čp. 57, věk : 61 let 

234 2 9 1879 Sobotka Simon / Josef 

(mrg*b) 
---- 
 

flavv [b fcvy rbxh 
 

lvla dy ovyb hrbqn 
 

qpl ulrt tns 
 

hbent 

(dvě levitské konvičky) 
 
Simon Sobotka 
geboren am 14. September 1835 
gestorben am 2. September 1879 
Friede seiner Asche 
----- 
Josef ben Wolf 
kamenická chyba  : nikbara 
hauzírník rozený v Malé Chyšce, 36 let 
Usedlý ve Zlíchově 44 

235 20 8 1878 Feiler Idl / Adelheid 

up 
hbvsxh hsah 
ldya trm hrqyv 

liprq [tn rhk tsa 
ak htm rilyyp 
qpl xlrt ba 

 
hrs hma osv 

Vážená paní 
Idl 
manželka pana Nathana 
Karlep-Feiler 
umírá 21. av 5638 
(dne 20. srpna 1878) 
její máti říkali Sara 
------------------ J. Leština --oo 
v matrikách vedena jako Adelheid, 
vdova po obchodníkovi z Haliče, věk: 65 let 

236 3 8 1878 Lederer Jehudit 

riridil dvd hk tydvy tsa 
up 

ql xlrt s oxnm d htm 
hmi yynil hxls hyd*y 
hmxl oybirl hcrp ay*h 

Judith bat David Lederer 
umírá 4. av 5638 (dne 3. viii. 1878) 
 
kryptogram Jehudit 
standardní eulogie 
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htyb aybh oydvrm oyyni*v 
hepx spn hnvtm hpl*d 
haem [h hysim rsv*y 
haemt hrks htmv*t 

 
v matrikách nenacházíme 

237 4 10 1829 xyz Mordechaj 

up 
oynvma sya 

iygy lka tvxkn jlh 
zrz yhy vymy lk vpk 
hlypth ovqml jlyl 

ykdrm hk hh garp qqb 
fakymc qqm laytvqy hb 

yrst z a ovyb vmlvil jlhv 
eqt yrst z a ovyb 

 
hbent 

člověk věrné důvěry 
celý život vždy pečlivě dbal, 
aby docházel do synagogy k motlitbám 
ve svaté obci pražské, takový byl pan 
Mordechaj ben Jekutiel ze Smmíchova 
umírá *alef 7. tišri 5590 
---- 
datace nepřesná - poškozeno 
v matrikách nenalézáme 

238 24 11 1849 Türk 
Johanna / 
Hanele 

(mrg*b) 
----- 
taz 

oysim tbvuv lks tbvu tvdypl tsa tbem 
hynb traptv ahlib trui oynvyba tvxav oyyni oa 
hlnh trm hllvhmh hdybkh hivneh hsah ayh 
htm rsa qryu lavms hvm fvlah tsa hi 

a ovyb hmi la hpcanv vlck u sdq tbs ovyb 
vhksy al hysim qpl yrt tns vlck y 

oyyxh rvreb hrvre yht hspnv fvcy al hyrkzv 
 

hlgyp hma osv 

Hier ruhet 
Fr. Johanna Türk 
gestorben den 
in ihrem (=) Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
----- 
hebrejský epitaf vypadá mohutně, 
titulatura: *ešet lapidot, jinak ovšem obsahuje 
jen tradiční obraty a fráze 
paní Johana (Hanele, ešet ha-alfuf Šemuel) 
umírá  9. kislev 5610 (24. xi. 1849) 
v matrikách uvedena v čp. 75, s datem úmrtí 
o dva měsíce dříve (24. ix.), ostatní údaje sedí. 

239 9 9 9999 /eroze/ eroze 

tvmygp eroze - text jsme ztratili 

240 14 1 1853 Klinger Serl 

lrs trm hbvsxh hsah 
up 

rignylq rib hk tsa 
qs lyl hrupn fakymcm 

Vážená paní 
Serl 
manželka pana Bera Klingera 
ze Smíchova 
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qpl gyrt tbs d 
*** 

hyrinb hyba tyb la usb hb*s 
nlk la tav lyx vsi tvnb tvb*r 
hsrp hmxl oyamelv oybir*l 

 
hbent 

umírá o šabatové noci 4. švat 5613 
(14. ledna 1853) 
------ 
kryptogram:  Serl; běžné obraty 
usedlá čp. 31-32; věk: 76 
v matrikách vedena jako choť nájemce mýta 
pana Bernata Klingera 

241 1 8 1820 Schwarz Fajgela 

hsa tbem taz 
=o= 

oivn ykrd hykrd rsa 
hdvbk ovls hytvbytn lkv 
tvevxb hllvmv tybb 
hydyv ynil hsrp hypk 

hlib trui [vybal hkls 
hsah ayh hynb traptv 
hlgyyp trm hivneh 
wravvs hdvy hk tsa 
hklh yqlapap qqm 

hmi la hpcanv bvu osb 
l*pqt oxnm ak g ovyb 

 
hbent 

Toto jest macejva 
paní 
Fajgele 
manželky pana Jehudy Schwarze 
z Popelky 
umírá *gimel 21. av 5580 
---- 
 
v matrikách uvedena; čp. 154, věk: 51 
Rachel, manželka obchodníka Jakoba 

242 19 4 1849 Spitz Perec 

up 
hvm [b lavms wrp hk dbknhv rqyh syah 

srycaqm yvlh wyps ohrba 
(oyyvl dk) 

vnylhqb tvm herp *wrp 
vymy lk *h l lvas lavms 
vynb hslsv vtsa beil 
vnspn [vbadlv vhytxql 
vnvrgmv vnvhm *d ta dbk 
vnvq [ver alml fdr 

vmvy alb urt [cyn zk tm 
vmvqml bs **ohrba [b *jz 

 
hbent 

p.t. 
Ryzí a vážený pan Perec Šemuel 
syn pana Abrahama Spitze ha-levi z Košíř 
(levitská konvice) 
Smrt způsobila v naši obci velkou průrvu (perec) 
a Šemuel se doptával H-spodina každičkého dne. 
K bolesti jeho manželky a tří dětí i k žalu nás všech 
nám byl odňat. 
Ctil Všemohoucího jak svým majetkem tak i svým hrdlem 
a sledoval, aby naplnil Vůli svého Pána. 
 
Umírá 27. nisan 5609 (tj. 19. iv. 1849) aniž by se posud 
naplnili jeho dnové, A tak se syn Abrahamův v čistotě vrátil 
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ldnyh hma osv na své místo. 
(tanceva) 
--------------- 
v matrikách nenacházíme 

243 15 7 1853 Perlitz Rachel 

(mrg*b) 
---- 
 

tsa lxr trvbq tbem taz 
htupn b*vs wylrip yla rrhk 
ql gyrt zvmt h qs bri usb 
lyx tsa vb *y*a ovyb hrbqnv 
lk ynyib hbvsx hsa htyh 
oybkm hynbv hytvqde yrykm 

hnnya yk lxr li 
 

hbent 

Hier ruht 
Rachel Perlitz 
Starb am 8.  Tamus 5613 tief 
betrauert von ihren Söhnen 
Gabriel, Michale und (===) 
die ihrer Mutter diesen Denkmal 
geweihten 
----- 
paní 
Rachel 
manželka pana Eli Perlitze, šocheta 
umírá *erev šabat 8. tamuz 5613 (15. vii. 1853) 
v matrikách uvedena k datu 25. vi. 1852, tedy 
o rok dříve, jako manželka obuvnického mistra 
Eliase v čp. 175 

244
a 26 11 1875 Kuh Meir 

=oyyyxb oymyinhv oybhanh /1 
vdrpn al otvmbv /*1 

otvm yrxa og otbha olvi tbha/2 
otvsri li vydxy hxvnm aveml /3 
otvyyx ymy lk rvsymb hyh olmi /4 
otvqde yrp rksm vgnity [g [dib /5 
otvrbqm vdmiy oyns [ymyh wql /6 
otvspn tvrvre oyyxh rvrebv /7 

(hvq txpsm : mrg*b) 
 
up 

tvkrb brv oynvma sya 
u*s hnk rsa 

tvlimbv tvrsy tvdmb 
ryam hk rqyh tvrqy 

yabg hyh oyns hmk hi hvq 

1) Ha-neehavim (atd.) 
2) Láskou věčnou (ahavat olam) se milují i po své smrti 
3) Nalezše společné odpočinutí na jejich loži 
4) Jejich celoživotní úsilí bylo vždy poctivé a ryzí 
5) Teď se v Zahradě radosti pokochají odměnou za ovoce 
spravedlnosti 
6) Na Konci dní pak oba společně povstanou z hrobu 
7) a jejich nešamot budou vevázány do Svazku života 
*** 
Rodina Kuh 
p.t. 
muž věrně spolehlivý, v mnohém požehnaný 
jenž si dobyl nejlepší pověsti 
svými ryzími vlastnostmi a vzácným charakterem 
náš drahý a vážený pan Meir 
Kuh (a*h), jenž po mnoho let působil jako gabaj 



124 
 

srysaq qqd *qxd yabgv hqde 
vnvrgmv vnvhm *h ta dbb 
s [vsxrm xk qsi rupn 

------- o--------------   qpl vlrt 
vpvg bksm ovlsv dvbk txn*m 

vtbytn oivnv qde ylgimb vyrvs*a 
vtbydnb hbvul dqp hnmlav ovt*y 

vnvq [ver tvsil yrak rvbgv ybek w*r 
ldnyyrb vma osv 

 
hbent 

almuženské pokladny a gabaj Pohřebního bratrstva. 
Sladkého požehnaného ctil jak svým majetkem tak i 
hrdlem. 
Umírá erev šabat 28. chešvan 5636 (tj. 26. xi. 1875) 
**** 
(M) Důstojné pokojné lože odpočinutí pro jeho tělo 
(a) vždyť jeho kroky vedly stezkami spravedlnosti a 
laskavosti. 
(i) I sirotka či vdovu dokázal navštívit svámi dary 
(r) a jako jelen ve skoku či silný lev byl připraven konat vůli 
Nebes 
Jeho máti říkali : Breindl 
----- 
(V matrikách nezachycen) 

244
b 17 2 1865 Kuh Judith / Jehudit 

(l*nh) 
--- 
up 

tydvhy m hbvsxh hsah 
wy hvq ryam hk tsa hi 
fakymc qqd *qxd *dvbm 
qsi usb hrupn srysaqv 
qpl hjrt s ubs aj 

* * * 
jynb oykvb rm hlylv omv*y 

jytbha halpn *tyh hnman oa al*h 
jynp rva hbk jyyx syx zg hti*v 

jynxlvs ylkam oyyniv oyl*d 
jyyxa tbvub tvrvca vyh al jyd*y 
jytvmvla oyyxh wrab rveq*t 

*** 
hnavbv tvnnvqml var*q 
hnyq okytyb hndml*v 

htyi alb smsh ab ovy*h 
*** 

ohrba dlyh hdkn [vmt leiv 

(uvodní verše viz výše) 
*** 
pt. 
vážená paní Jehudit 
manželka pana Meira Kuh (kéž jeho světlo září), 
který působil jako *mevorer Pohřebního bratrstva 
na Smíchově a v Košířích. Umírá v dobrém jménu 
dne 21. švat 5625 (tj. 17. ii. 1865) 
--- 
(J) Tvé děti hořce naříkají dnem i nocí 
(h) Vždyť tvoje láska, matičko naše věrná, byla obdivuhodná 
(w) a nyní tak překotně přestřižena nit tvého žití, zhašeno 
světlo lásky! 
(d) U tvého stolu jídaval i chudý a zoufalý 
(i) a tvoje ruka se nikdy nezavřela, mohla-li prokázat dobro 
bližnímu, 
(t) tam v Krajině života tedy posbírej snopky svých úrod 
*** 
(K) Povolejte plačky, ať se tu shromáždí, 
(w) a také svo domácnosti naučte žalozpěvu 
(h) pro onen den, kdy slunce zapadlo předčasně! 
*** 
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Spolu s ní je sem uložen i její vnouček Abraham 
---- 
(v matrikách nenalezena) 
Hier ruht die irdische Hülle 
der 
Judith Kuh gestorben in ihrem 62. Lebensjahre 
am 16. Feber 1865 

245 14 7 1863 Kaufmann 
Ferdinand / 
Ajzik 

(mrg*b) 
 
--- 
up 

gjrt s zvmt zj ovy 
qzyya rinh rupn 
r [b qxey hnvkmh 
qqm [ampyvq ohrba 
????/ rbqnv fakymc 

Hier ruhet Ferdinand 
Sohn des L. Verz. St. 
Beamten Abr. Kaufman 
gest. am 14. Juli 1863 
im 7. Lebensjahre 
------- 
27. tamuz 5623 
Ajzak recte Jicchak ben Abraham 
Kaufmann ze Smíchova čp. 259 
syn obchodníka 

246 30 1 1863 Kaufmann Šejndl / Anna 

up 
 

m hivnehv hbvsxh hsah 
lavms r*rvhm tb hi ldnys 
fakymc qqd qxd yabg zarg 
[ampyvq ohrba hk tsa 
ubs y qsi ovy hrupn 

l gkrt s 
*** 

==/ sm*s 
oyxry rpcmb avby la jsh ov*y 

==/ hybybc lk hl yr*n 
==/ yh vnspn vnbbl hyli ga*d 

hrvre oyyxh rvreb htmsn yht [k*l 

Vážená a spořádaná paní 
Šejndl, bat Šemuel 
Gras, jenž působil jako gabaj Pohřebního bratrstva 
na Smíchově a manželka pana Abrahama 
Kaufmanna. Umírá erev šabat 10. švat 5623 
 
(tj. 30. i. 1863), manželka obchodníka z Prahy čp. 1229 
věk: 42 let 

247 13 8 1850 Gras Katharina / Gitl 

(mrg*b) 
---- 
 

Hier ruhet 
in Frieden 
Katharina Gras 
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lkym r*xh tb luyg trm hsah 
 

carg lavms hvm tsa 
 
up 
 

hrdin vnmm lyx tsa hrqy spn 
 

hrui hlibl hynbl trapt 
 

lyx vsi vxyleh hyrp vld*g 
 

lylv omvy vuqs al ovnmt hyd*y 
 

oymsb hspnv ayh og wrab hnvm*u 
 

oyyxh rvab tvarl dvmit oymyh wq*l 
 

lvla *h*g ovyb bvu osb hmi la hpcan 
 

qpl yrt tns 
 

hbent 

starb in dem 67. Lebensjahre 
am 13. August 1850 
Fromme und Gute, wann wir Deiner erwähnen 
Weint unser Herz, und dem Auge fliesen Thränen 
------ 
paní Gitl bat Michl 
manželka učitele a rebbe Šemuele Grase 
p.t. 
Vzácná duše, *ešet chajil, tolik nám chybíš! 
Chloubo svých dětí, koruno manželova! 
** 
(G) Tvé ovoce se zdárně množilo a konalo šlechetně 
(i) svýma rukama jsi je zdokonalovala, nepolevila jsi dnem 
ani nocí 
(t) teď ležíš uložena v zemi, ale tvá duše vysoko na 
Nebesích 
(l) na Konci dní vzkříšena povstaneš pohledět na Světlo 
života 
S nejlepší pověstí se připojila ke svému Lidu dne *gimel 
5. elul 5610 (tj. 13. viii. 1850) 
---- 
v matrikách vedena jako Abigail, manželka Samuele, 
sklářského mistra ze Smíchova čp. 15, věk: 70 let 

248 18 3 1857 Gras Samuel 

(mrg*b) 
---- 
 

oydcx tlymg sdq hrbxd yabg 
hdvbi dbvi rsyv jz sya trvbq hp 

hnvmab vymy lk hsvdq 
lez carg lavms hvm 

hbvu hbysb vmlvil jlhs 
oynvms [b oymy ibsv [qz 

rda bk d ovyb 
tns rda dk qsi v ovy dvbkb rbqnv 

qpl zyrt 
*** 

Hier ruhet 
Samuel Gras 
Vorsteher der Beerdigungs 
Bruderschaft 
gestorben am 18. März 1857 
im 80. Lebensjahre 
Tierf betrauert von seinen Kindern 
* * * * 
Gabaj Chevra kadiša gmilut chasadim. 
Toto je hrob čistého a ryzího člověka, který vykonával 
svaté služby věrně po celý svůj život, 
totiž váženého pana Šemuele Gras (zaca*l), 
jenž odešel do svého světa v koruně šedin, stár 
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vtyb os yk htmrh hli lavm*s 
vtvnqz ti di vkrd oymt vyrvin*m 
vtvyh ymy lk qdev upsm hsi*v 
vtqdek huml bybx hliml bvh*a 
vtlptb hkz oybrv hnsv hrq dm*l 
vtmgml rsy jrdb jyrdh vynb o*g 

vtmdam vhyyxt wq til - oymr li o*r 
vttym li vyrykmv vyidvy vynb vlb*a 
vtryup yli hha vnnvq oydpvch vbb*c 
vtlvip rks os hkrbl qyde rk*z 
vtrbqb xvny vpvgv vtmsn *li oyms*l 

hbent 
 

lzyr vma osv 

a sytý dní v jeho osmdesáti letech 
dne *dalet 22. adar a pohřbili ho o dva dny později 
roku 5617 (tj. 18. iii. 1857) 
*** 
(Š) Šemuel se odebral do Ráma, kde bydlil 
(m) a jeho cesta vedla bez úhony od časného mládí až do 
koruny šedin. 
(w) Celý svůj život konával soud a spravedlnosti, 
(e) milován pro svoji spravedlnost na Výšinách a stejně tak i 
dole. 
(l) Studoval tóru i tradici a svými přímluvami mnohé očistil 
 
(G) Stejně usilovně vedl po přímé cestě i své děti, 
(r) za což ho Nade vše vyvýšený na Konci dní vzkřísí z hlíny 
země. 
(a) Jeho děti, známí a ti, kdo ho poznali jen letmo přesto 
truchlí pro jeho skon. 
(s) Shromážděte smuteční řečníky, aby truchlili nad jeho 
odchodem 
(z) Památka spravedlivého je nám ku požehnání, dána mu 
odměna za jeho činy. 
(l) Jeho nešome se vznesla na Nebesa, jeho tělo odpočině v 
hrobě. 
 
(tanceva) 
jeho máti říkali : Rejcl 
----- 
(matriky potvrzují, sklářský mistr ze Smíchova) 

249 4 4 4444 /eroze/ anzp - kgb 

tvmygp anzp - kgb (kolegům v budoucnu) 

250 8 12 1822 Winternitz Michael 

np 
wuynriunyvv byl lakym hk rqyh hlinh 

srycaqm 
rsy jlvh ot sya 
rsam vysim lkbv 
vms rkzy bvu liv 

ha-naala ha-jakar 
pan Mikael Lejb Winternitz 
z Košíř 
matce říkali : Machla 
umírá 24. kislev 5583 (tj. 8. xii. 1822) 
------- 
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vyrvinm *h ta ary 
vyrbd la drxv dc 

l gpqt tns vlck dk rupn 
hlxm vma osv hbent 

v matrikách neuveden, krásný heb. verš: 
** iš tam holech jošar 
** u-w-chol maasaw meošar 

251 12 10 1868 Winternitz Leopld / Neftali 

np 
rqyh bvsx sya 
yltpn rrhk 
wuynriunyvv 

** 
tlya yhyh yltpn 
[ver tvsil hklhs 
wr oymsb byba 
oa dcx lvmgl 
oyyxhv oytmh 

yrst vk d ovy rupn 
ukrt xk qsi rbqnv 

qpl 
 

hbent 
 

hal lxr vma osv 

Sem uložili 
váženého a drahého 
pana Neftali 
Winternitze 
*** 
Neftali, laň 
vždy spěchající konat vůli 
nebeského otce.  (*kamenická chyba) 
Nelenil konat laskavě vůči 
mrtvým i živým 
Umírá *dalet 26. tišri 5629 
matce říkali Rachel 
* * * 
Leopold Winternitz 
gest. 12. October 1868 
Friede seiner Asche! 
---- 
řezník ze Smíchova, umírá v 53 letech 

252 1 9 1823 Lasch Leml 

up 
 

lvla hj g ovy rupn 
ohrba hk [b lmil 

[m sms s*l 
oyrinh *qk hrbx 

fvhkykcm 
lvla vj d ovy rbqnv 

qpl gpqt 
 

hbent 

Pan 
Leml ben Abraham Lasch 
šames di-chevra kadiša ha-naarim 
na Smíchově 
umírá *gimel 25. elul 5583 (tj. 1. ix. 1823) 
---- 
čalounický pomocník (Gesell) ze Smíchova 
čp. 81. Umírá v 70 letech 

253 1 1 1824 Löbl Gabriel /===/ ubs xr h ovy (silně poškozeno) 
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np 
l dpqt 

byl hkb layrbg r*rbknh 
rsyv ot sya /== ==/ 

oybvu ykrdb vymy lk jlhv 
dymt lkav vepx *h tvembv 
di *yk lmi vpk tiygy ja 
bvu osbv vytba la vbay 

/== ==/ 

pan Gabriel ben Lejb 
umírá během novoluní švat 5584 
(tj. 1. ledna 1824) 
podle matrik melamed, učitel izraelského 
dorostu z čp. 41 na Smíchově 
 
doživá se 55 let 

254
a 29 8 1879 Etinger Simon / Šimaon 

(mrg*b) 
---- 

[vims hk hlinh 
hi rignyui 
ohrba hk [b 
qqm flavv 

lvla gy rupn srysaq 
l alrt s 

jrdb jlh vymy lk 
hrsyh 

cnrpch vpk iygym 
hnvmab 

varvb ta dbi 
rvreb yht vtmsn haryb 

hrvre oyyxh 
 

hlyyx vma osv 

Hier ruht 
Simon Etinger 
aus Smichov, gest. 
d. 29. August 1879 
* * * 
ha-naala Šimaon Etinger 
ben Abraham Wolf z Košíř 
umírá 13. elul 5631 
 
v matrikách neuveden 

254
b 11 3 1888 Etinger Ewa 

(mrg*b) 
--- 
up 

tb hvx m hbvsxh hsah 
hi qeyp ldnim hk 
/yvnp ovqm/ hrtpn 
oymyinhv oybhanh 
otvmnv ohyyxb 

ldlya hma osv vdrpn al 

Hier ruhet 
Ewa Etinger 
aus Smichov, gest. 
d. 11. März 1888 
* * * 
paní Chawa bat Mendl Pick 
---- pm ---- 
vdova po ševci Simonovi, usedlí v čp. 20 
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dožívá 97 let. 

255 11 3 1843 Hirsch Hindel 

hnvmu hp 
hdbknh hbvsxh hsah 
tb ldnyh tlksmhv 

qqm lz lsrih ybe hk xvnmh 
ynrvthv fvlah tsa wyldyya 
vey sryh lyvvnz hk xvr rqy 
fahkymc qqd xvg qxd yabg 

luvg hma osv 
*** 

yns rda u qs lylb hbk hrn yvh 
ovyb hrbqnv oi lhqb hdpcnv 
qpl grt yns rda ay a 

hlibl bvu hlmgv ay tazh hsah 
hllhyv hysim oyrisb vrsa 

arvn hm ovqm tyb ytld li hdqs 
hrm spnb lal llpthl 

vntnv l*nh hlib oi hbl hbdn 
hmkxb k*hbl dam rqy tcvrp 
trvbx lei tyabgh hghn *aybv 
fahkymc qqd tvynqde oysn 

lykshlm hksx al htvm ovy di 
hsms ta ab ja [vybav ld la 

hbent * [vyli leb hcxv 

Sem uložili 
váženou (chašuva, nichbada wo-maskelet) 
paní Hindel, 
dceru zesnulého pana Cvi Herschela 
z Eidlitz, manželku ha-aluf ha-torani 
drahého a váženého pana Zanwila Hirsche 
(kéž ho Nebesa otříhají), gabaje Chevra kadiša 
gmilut chasadim na Smíchově. 
Její matce říkali : Gutl 
* * * 
Běda, její svíce zhasla o sobotní noci 9. we-adar, 
oplakalo ji množství lidu a pohřbena pak 
dne *alef 11. we-adar 5603. 
 
Ta žena byla b-habojná, laskavě pečovala o svého muže, 
za což ji mnozí veřejně pochvalují. 
Prodlívala také u dveří Toho, jenž je Makom ha-nora, 
aby se tam v trpkosti duše modlívala ke Vznešenému. 
Spolu s manželem měla velice štědré srdce, a oba 
často přispěli vysokou částkou zdejší synagoze. 
Prozíravě a zcela b-habojně působila také jako gabajit 
spolku smíchovských  Našim cadkanijot 
a až do své smrti nikdy neopomíjela chudé a potřebné, 
až nakonec její slunce zašlo a přiryl ji stín Nejvyššího. 
---- 
manželka jinonického familianta a obchodníka Samuele 
usedlí v čp. 34, dožívá se 70 let 

256 14 6 1817 Kobler Fradl 

up 
fvlah tb hi ldarp m xa 

tsa lez sryh lyvvnz hk *vthv 
fahkymcm rilbaq fcvy hk 
zvmt xrda*b ovyb hrupn s 
l*ziqt a xrdb*g ovyb trbqnv 
tb hdvbk oynsb hkr htm yvh 

Paní 
Fradl, bat ha-eluf, ha torani 
rav Zanwil Hirsch (zaca*l) 
manželka pana Josefa Koblera ze Smíchova 
umírá 30. sivan 5577 (14. vi. 1817) 
ještě mladá  (racha be-šanim) 
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ytvba ta hdkb oynpb *==/ 
tvbvtnb hklh ohydvqp hrmsv 
hvrsay oyld li hlmxv rsvy 

oymyh tvkrb tvnb 
 

hbent 

257 4 2 1871 Kobler Josef 

(mrg*b) 
----- 

rilbaq fcvy hk bvsxh omvrmh hlinh 
qpl alrt s ubs gy qs ovy *usb rupn hi 

*** 
oyxry rpcmb avby la hz ov*y 

oxnhl lkvy ym rbsv dpcm vnbbb*v 
oyns hmk oyirv oysq oyrycy lb*c 
oymsl ivdy vnynyi zvlzvn oym ygl*p 

** 
oyrbsl vnl hkphn hivrtv hyqt lv*q 

oymih ynxm lkb aemn al vhmk iqvt lib hh*a 
oyrxal ogv vynbl [mxr bav [man li*b 
oylpkb lbql vrks jyra vlks ovy*l 
oyyxh rvreb hrvre yht vtmsn ovx*r 

 
lxr vma osv 

Hier ruht in G-tt 
Herr 
Josef Kobler 
geb. 1799, gestorben 4. Feber 1871 
Friede seiner Asche! 
---- hb ---- 
ha-naala, ha-mromam, ha-chašuv 
pan Josef Kobler 
umírá o šabatu 13. švat 5631 
*** 
Tento den neměl vejít do počtu dní! 
Vždyť kdo by nás dokázal utišit v nářku a žalu pro tu ztrátu 
Po mnoho let snášel veliké bolesti a trápení 
a Nebesa znají ty potoky slzí, které naše očily prolily 
** 
Hlas trouby (tekija) a zdvihu (trua) se teď proměnil na 
střepy (ševarim) 
vždyť takového *baal tekija najdete v celém ležení Jisraele 
jen stova. 
A zároveň věrného a  laskavého manžela, otce i bližního. 
Avšak onoho nikdy nekončícího dne přijme svoji 
zaslouženou odměnu. 
Milosrdný, kéž je jeho *nešome vevázána do svazku Života. 
Jeho máti říkali : Rachel 
---------------- J. Freund --oo 

258 14 1 1839 Lederer Eliahu 

up 
hlinh bvuv rsy sya 
xvnmh [b hyla hk 
reridil ohrba hk 

jašar we- tov ha naala 
Elijahu, syn zesnulého 
pana Avrahama Lederera z Popelky 
Umírá *bejt 25. tevet 5599 (1. ledna 1839) 
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jlh lz aqlappm 
xk b ovyb vmlvil 
qpl ueqt tbu 
hrsy jrdb jlh 

[kl vpk igym hnhnv 
hrvre vtmsn yht 
oyyxh rvreb 

--- 
v matrikách neuveden. Nejbližší zápis: 
Lederer Jakob z Popelky (11. xi. 1839) 

259 20 4 1840 Heller Joachim 

(mrg*b) 
---- 
np 

oyyx hk rsyh sya 
rillih cxnp [b 
rbqnv b ovyb rupn 

l xlrt [cyn xy g ovyb 
*** 

ldnyyrb vma osv 

(levitská konvice) 
Hier ruhet 
Joachim Sohn des Pinchas Heller 
Fleischhauer Meister 
aus Smichow 
starb am 20. April 1840 
in seinem 49. Lebensjahre 
* * * 
Chajim ben Pinchas Heller 
matce říkali : Breindl 
podle matrik mistr řeznický, z čp. 54 
doživá se 54 let 

260 17 8 1840 Stern Moises 

np 
 

[b ara rha dmsn rvhb 
 

vq qqm [rius/===/ 

silně poškozený  anzp 
pravděpodobně syn Aharona Arje Stern 
z Košíř 
----- 
matriky:  Stern Moises, 78, 
Stand.Jurisdizent der Hersh. Eichhorn 
tj. Veveří. Podle nich umírá 17. srpna 1840 
ve svých 78 letech 

261 9 8 1840 Habern Theresia 

/a*rt/ 

Hier ruhet 
Theresia Habern, betrauert von ih= 
ren Kindern Karl, Josef, /==/tern 
Chartlotte, Nanette und /===/ 
starb den 9. August 1840 
-------------- 
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hebrejská část je hluboko v zemi 
manželka býv. velkooobchodníka  Eliáše H. 
z čp. 78. Dožívá se 54 let 

262
a 7 12 1878 Weiner Bernhard 

(mrg*b) 
----- 
np 

dmxnh bvsxh rvxbh 
rbxh [b bvd bqiy hk 

*yn rinyvv srh r 
vlck ay qs ovyb vmlvil jlh 

qpl ulrt 
 

jyyx yns ymy vyh oyuim 
jytvbal htyh bvhav dmxn [b 
jyidvy lk ynyib taem [x 
jbl rhu hbvul vrkz dil 

 
alnh vma msv 

Hier ruht 
Herr 
Bernhard Weiner 
gest. 7. December 1878 
* * * 
mladý pan (ha-bachur) 
Jaakov ben ha-chaver Herš Weiner 
---- 
syn Salomona a Anny narozené v Praskolesích 
skladník (Magaziner); Smíchov čp. 69 
dožívá se 27 let 

262
b 16 12 1878 Weiner Anna / Hanela 

(mrg*b) 
 
up 

hbvsxh hsa 
rbxh tsa alnh trm 
yn rinyyvv srh r 

vlck k b ovy hmlvil hklh 
qpl ulrt 

*** 
hqdev hbhal jbl ta tsdq*h 
hnvmab tklh haryhv rsyh byt*n 
hqie lvq vmyrh jyrykm lk [k*l 
hnvghv hbvsx aemy ym lyx ts*a 

 
hyx hma osv 

Hier ruht 
Frau 
Anna Weiner 
gest. 16. Dezember 1878 
* * * 
paní Hanela, ešet Herš Weiner 
*bejt 20. kislev 5639 
** 
Zasvětilas své srdce lásce a *cedakot 
a věrně kráčela stezkou upřímnosti a b-habojnosti 
Proto propukají v pláč všichni, kdo tě poznali 
jako ctnostnou ženu (chajil), kterou hned tak nenajdeš 
matce říkali Chaje 
------------- K. Leština na Smíchově --oo 
manželka Hermanna ze Smíchova čp. 69 
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dožívá se 66 let 

263 1 9 1838 Ozeres Meir 

l xeqt lvla ay sdq tbs ovy 
np 

oykxv qyny xbh 
ykrdb jlh oyqla ary 
hrsi yk llpthlv hrsy 
osb rupnv bvu osb ldg 
brhv fvlah [b ryam k bvu 
fvlah [b srzvi lavms hvm 
rh [b srzvi byl hvm ynbrhv 
ryam h *vyb ocrvpmh lvdgh 
brh dknv lez [yyd srzvi 
hvm ocrvpmh dycxh lvdgh 
icvnh lez grvbenyg hsm 
ent hsvdqh wral [akm 

garp qqm luy vma osv -- hb 

O svatém šabatu 11. elul 5598 
p.n. 
ha-bachur, janik we-chachim 
bohabojný mládenec kráčející cestami 
Upřímnosti a modlíval se s minjanem. 
S nejlepší pověstí rostl a v nejlepší pověsti také 
zemřel, totiž Meir ben ha-aluf 
Šemuel Ozeres, jenž byl opět synem 
rabejni Lejba Ozerese, syna velkého a proslulého 
učence a dajena pana Meira, zároveň potomek 
chasida, slovutného rebbe Moše Ginzburga. 
Vydal se odtud do Svaté zeme - (tanceva) 
jeho matce říkali : Jitl z Prahy 
---- 
v matrikách nenacházíme 
Ozeres rodina 
 
1 září 1938 

264 3 2 0 Stein Jakob 

np 
[yeqhv fvlah k*xbh 

fvhkymc qq hp hdih ysarm 
qsmb rupns [vyus bqiy hk 

tns vk x b ovyb rbqnv ubs v 
qpl zpqt 

*** 
rc rvsymbv qdeb jlh bqiyv 
*yy tvemb igy rsk hsiv irm 
hrvt ivmsl vnzi bysqm hrb 
===/ oymkxv thimsml dc 

/==/ hdih jvtb oymium /==/l 
/== ==/ 

/===/ oyld [nx oyns hmk hp 

ha bachur, ha-kacin we-ha-aluf 
jeden z předních reprezantů obce 
vážený pan Jaakov Stein, který skonal 
na odchodu šabatu 6. švat 5586 
(tj.  3. února 1827) 
----- 
obchodník kůžemi ze Smíchova čp. 39 
dožívá se 73 let 

265 13 6 1836 Strasser Theresia (mrg*b) Hier ruhet Frau 
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------ 
np 
 

tsa alyyh m xah 
riccarus srh /==/ 
fahkymc qq bvs 

 
(tvmygp) 

Theresia, Gattin des 
H. Strasser, gestorben 
den 13. Ju** (Ja**) 
* * * 
paní Chajila, manželka Heršed 
Strassera, šocheta a bodeka 
zde na Smíchově 
---- pm ---- 
vdova po jircháři, Smíchov čp. 34 
dožívá se 56 let 

266 4 9 1834 Popper Philipp 

ovyb 
deqt lvla xrd*a 

qpl 
[yeqh xbkh wrah lk jrdb jlh 

yh avh lz ripap [vims r [b llyh 
[vrvsy lhq hp hdih ysarm dx 
vtbvul igyv [amcvscyva hrqnh 
===/ tvaevhl vnmm rzyp llkh 
== ==/lm jsx alv [ynb ls 
*yht vtmnsn oynvybav oynil 

hbe 

první den novoluní elul 5594 
ha-kobed, ha-kacin 
Hillel ben Šimaon Popper 
----- 
umírá 4. září 1834, jako mistr řeznický 
ze Smíchova čp. 78, v matrikách uveden jako Phillip 
dožívá se 50 let 

267 0 0 0 (později) FZN 

np 
[vrxa ovy FZN 

268 20 4 1835 Klein Rachel 

(mrg*b) 
--- 

lxr m hsa txvnm hp 
[yylq [tn rrhk tsa hi 
trbqnv xcpd z trupn hi 
tns xcph gxm [vrxa 

qpl heqt 
*** 

oynb tbha trkzml 
hytvmei trbq [vye 

Hier ruhet 
Rachel Klein 
* * * 
Místo odpočinku paní Rachel, 
manželky pana Natana Kleina 
umírá 7. den pesach 5595 (tj. 20. dubna 1835) 
manžel Natan také po smrti 
--- 
Smíchov čp. 34, dožívá se 71 let 



136 
 

269 0 0 0 (později)   

rbqn hp 
(oynmyc) 

hnvma /==/ xvr rqy sya zngn 
jlm lk [ivu qde livp oymt 

  

270 20 11 1817 Spitz Abraham 

qpl xiqt vlck ay h ovyb 
(oyyvl dk) 

dmlm hns yx yhs ohrba rrh 
aklappap qqb wmv wsv 

wyps lgc byl rrhvm brh [b 
otvba /=/ li vxvny 

oyyxh rvreb 
otmsn tvrvre yht 

(Silně porušená macejva s levitskou soupravou) 
 
patří panu 
Abrahamovi, jenž po dobu 18 let působil jako 
melamed a šlijach cibur v obci Popelka, 
synu pana Lejba Spitze ha-levi 
Umírá dne 20. xi. 1817 
----- 
bývalu řezních z Popelky 154 
dožívá se 68 let 

271 26 8 1817 Salus (Salis) Simon 

[tq urpl ziqt lvla vu h ovyb ivgn 
n = ([myc) = p 

lgy 
*hib vqlx larsy [vksy bqiy 
hbyxv oivn yrmyb oynvyba oxnm 

hvd blb llpl vxvk wymav bbl rb 
hbydn xvrb hsvi hqde yrrhk 

hbvsl asydqk arbx fck yabgv fcvy 
/tvmygp/ 

====/ vg*lz 
/tvmygp/ 

hb synam rrh oymtb jlh syah hh 
faxyms asydq arbxd yabg lz fcvy 

 
hbent 

datace možná psána jako wiw (plným) a datována 
5596 
(symbol: magen David) 
 
podle kryptogramu: 
Jaakov Menachem bar Josef 
umírá 158. elul 5577 (dne 27. srpna 1817) 
v matrikách nenacházíme 
 
nejbližší zápis : Simon Salis (25. viii. 1817) 

272 1 4 1833 Ellenbogen Josef 

= [cyn by b ovyb fcvy tmyv/1 
qpl geqt vb gy [vrab osyyv /*1 

hh 
lez fcvy hvm mvmb ravpmh brh 
oyrsy jrd hrvmv /???/ idy hyh 

(zkusme později) - FZN 
*bejt 12. nisan 5593 (tj. 1. dubna 1833) 
rav mefoar pan Josef 
syn pana Ajcika Ellbogena z Boleslavi 
---- 
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[b facymc qq hp ???/ hlim 
hk ay rsyv ot sya /???/ 
ybsvtm lz [igabli qeya 
br avh fcvy alcmvb qq 

oylvdgv oynuql rybcmh avh oylipm 
/????/ hvla la tarybv htvtb 
/???/ fcvy rtiyv oyllim byuhl 

podle matrik Josef Ellenbogen, boleslavský familiant, 
lokální rabín na Smíchově v čp. 81 
dožívá se 70 let 

273
a 29 12 1835 Stein Akiva 

ovyb 
l veqt tbu x g 

**** 
okxh apvrh rupn 
[b abyqi r [yeqh 
[yyus flavv r xvnmh 
hr oyns hmk yhs lz 
div fahkymc qq hp 
xb*xd ybg yh vtvm ovy 
vtrmsm li vxvk lkb 
di ovyk hlyl dmi 
vynyim vtns ddtv 
lagl shv osgh og 
rqbl tklmv trei 
oyakvdmh tvaprlv 

vmyqy lsvk yvd sri li 
oi dcx lmg vylm 
hnp yvh oyab lx 
oyarheb vsms 

Dne 
gimel 8. tevet 5596 (dne 29. xii. 1835) 
skonal prozíravý lékař, 
ha-kacin pan Akiva, syn zesnulého 
Wolfa Steina, jenž býval řadu let předsedou 
(*roš ha-eda) zde na Smíchově a až do své 
smrti gabajem Pohřebního bratrstva, a obě 
funkce vykonával dnem i nocí nanejvýš 
svědomitě (dosl. vší silou), zaháněl spánek od 
svých zřítelnic, jen aby přispěchal na pomoc 
utlačeným, či aby navštívil a uzdravil ztrápené. 
co klesli na své nemocenské lůžko, aby jim 
pohmohl vstát. I slovech dokázal prokázat 
milosrdnou laskavost  - Běda, že jeho slunce 
zašlo již o polednách. 
---- 
 
lékař z čp. 32, dožívá se 48 let 

273
b 14 7 1854 Stein Gitl 

ovyb 
rt zvmt xy v 
trupn l*dy 

**** 
lygybak lyx tsa 
tnmla luyg m ayh 
hxmvm apvr xvnmh 
abyqi r ravpmv 

ary sya tb lz [yyus 
/===/yr hxms *d 

dne 
*waw 18. tamuz 5614 
*** 
Ešet chajil jako Avigail 
paní Gitl, vdova 
po zesnulém lékaři, zručném 
a vyhlášeném panu Akivovi 
Steinovi, dcera bohabojného 
Simchy Rei/??/ 
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hlmg garp qqm 
hynblv hlibl bvu 
hnvsl li dcx trvt 
hnvma jrdb okyrdhl 
tvrex ytld li hdqs 
tary xys jvpsl sdq 
htmkxb hnvpem h 
htpm htyb htnb 

hvllh [vybav ld lka 
hysim oyrisb 

ze židovské obce pražské, laskavě 
pečovala o svého chotě a děti, 
na rtech vždy laskavé slovo (*torat chesed), 
aby je vedla cestami Věrnosti. 
povně přimknutá ke branám svatých 
nádvoří, aby tam vylévala svá slova, 
naplněna v nitru b-habojností. 
Prozíravě řídila chod domácnosti a z jejího 
krajíce jídával chudý a nuzný, za což 
ji oceňovali i na veřejnosti. 
---- 
14. vii. 1854, manželka ševce Enocha 
paní Anna Stein z čp. 43, dožívá se 75 let 
Zde nutno být opatrný, zda se jedná o tutéž bytost. 
Většina marekerů totiž nesouhlasí. 

274 28 7 1809 Kalmus Moše 

oxnm vu qsb 
rvxb qpl ucqt 

oyqtmm vnx oyzrak 
olsvmv alpvmh oydmxm vlkv 
[lh xvnmh [b hsm rrh *ay 

rrh oybrm ay qde lipv oymt 
[man ium lz wyl/==/yyc bqiy 

vyli vlbn al /===/ qi 
ls 

O svatém šabatu 15. av 5569 
(tj. dne 28. vii. 1809) 
*bachur ke-arazim, sladký a líbezný, 
mládenec k pomilování, obdivuhodný 
a vlastně dokonalý, b-habojný 
Moše, syn zesnulého pana Jaakova 
----- 
Moises Kalmus, student, syn pana Jaakova 
ze Smíchova čp. 115, dožívá se 18 let. 

275 7 10 1816 Stransky Ajzik 

[mun hp 
rrh rsyh syah 
igenardc qzyya 

jlh vymy lk hc qqm 
h vysim rsyh jrdb 
al [ty hqde rsvkb 
*sn haey rtcb onvyb 
lvdg dvbkbv rhub 

a ovy vmlvil jlh rbqn 
/a*rt / tvkcd 

Ajzik Stranský ze Smíchova 
datace hluboko nutno kopat !! 
--- 
Isak Stransky, umírá 7. října 1816, 
nájemce ze Smíchova čp. 19 
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276 27 9 1823 Knopf Idel 

up 
xb*kh tsa ldya m xah 

ybsvtm fpanq lkym hk *ay 
lylb hrupns fahkymc qq 
hsa qpl dpqt tns is 
htyh llhtt ayh *h tary 
htyb cnrpl hlibl hui 
al tvlei oxlv hpk iygyb 
hmlith al hrsbv hlka 

di yyxl hklh oyns *be tbsb 
 

hbent 

paní 
Idl, manželka pana Michala 
 
Knopfa ze Smíchova 
šemini aceret 5584; (tj.  24. ix. 1823) 
standardní epitaf 
 
v matrikách nezachycena 

277 29 10 1824 Stransky Chajim 

up 
oynvma sya 

hb oyyx hk rqyh hh 
qqm yqcnaruc ybe fcvy 
lk jrdb jlhv fahkymc 
[vsxrm z qsi*v*vyb wra 
s sdxb u a*vyb rbqnv 
vpk iygy lkav hpqt 

lkl yvrev vymy lk vlmiv 
vpvg vyyx ymy lk vyxa 
[gb vtmsnv hera [syy 

*yh vysim lk 
vmei qbd oyms osl 
hbent * oyyx oyhlab 

p.n. 
*iš emunim 
drahý pan Chajim 
syn Josefa Cvi Stranského 
ze Smíchova 
erev šabat 7. chešvan 5585 
(tj. 29. října 1824) 
----- 
 
nájemce vinopalny (Brandweinpächter) 
ze Smíchova čp. 34, dívá se 49 let 

278 15 6 1854 Töpfer Jisrael 

dyrt [vyc uy h ovy 
vtmsn haey 

vtxvnm la ab [vyc hk*a ovybv 
larsy hk hlinh 
hlinh xvnmh [b 

hi rippiu byl hk 
 

hbent 

pan 
Jisrael, syn již zesnulého 
pana Lejba Töpfera 
*hej 19. sivan 5614 
(tj. 15. června 1854) 
----- 
mistr řeznický ze Smíchova čp. 29, 
dožívá se 42 let 
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279 6 2 1825 Neustadtl Anna / Chawa 

up 
hrqyh hbvsx hsah 

vth tsa hvx m hnyqzh 
lz *sl bqay h alpvmh 
tb /===/ izgv garpb 
dygnh /==/ fvlah 

rhvm oycrvpmh bydnhv 
jalavv  ?????/ br 

(?) grvbmah qqb *map lez 
??/ 
??/ 

*mvty ayshl (?) [vbziv hrvt 
*vt ysvdx hkrb sdyhv 
htmv htyh hdygn hbydn 
yx ovy fahkymc hp 
qpl hpqt ubs 

 
hbent 

*ha-zkina 
paní Chawa 
manželka *ha-torani pana Jokeba 
z Prahy, dcera *ha-aluf, ha-nagid 
pana (??) Walacha, velmi proslulého 
(*paer maalato) ve svaté obci Hamburg 
umírá 18. švat 5585 
----- 
silné poruchy - FZN 
Neustadtl Anna, vdova z čp. 15 
dožívá se 70 let 
varianta 18. švat 5588 
Hamburg ? 

280 4 7 1829 Bettelheim Moše 

np 
 

zvmt g qs ovyb rupn 
rskv rsy sya l upqt 
jrdb jlh vymy lkbv 
hsm rrhk hh rsyh 
/===/m lz oyyhluib 

 
hbent 

Sem uložili 
pana Moše Bettelheima, který umírá 
o svatém šabatu 3. tamuz 5589 
(dne 4. vii. 1829) a který po celý 
svůj život kráčel ryzí a přímou cestou 
(tanceva) 
---- 
obchodník z čp. 91, dožívá 95 let 

281 23 9 1829 Jeiteles Rejcl 

up 
tqdehv hrqyh hsah 
tnnvx oyqla tary xa 
tsa lzyr trm oyld 
trupn cylyuyy lun hk 

upqt lvla hj 
 

hbent 

Sem uložili 
vzácnou bytost, ha-cedeket, 
spořádanou a b-habojnou, k chudým 
slitovnou paní Rejcl, manželku váženého 
pana Natla Jeitelese, která umírá 
25. elul 5589  ( 29. ix. 1829) 
(tanceva) 
---------------- pm ---------- 
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varianta  roš chodeš elul 

282 14 11 1829 Gut Kejla 

up 
l eqt [vsx xy qs ovy 
tsa hivneh hbvsx hsah 
tb hlyq trm lygybak lyx 
hk tsa clydraq [mpaq 
oynvgh txpsmm lz uvg yvl 
tsa rbq yli oyrbvih vdpc 
hblb hign *h tary tlib 
hlkat al tvlei oxlv 
(hlha) [m htdyrp di 

hrsy jrdb hlhn hynb tav 
trui hvrsayv hynb vmq 
hyyx ymy lk htyh hlib 
htmsn hz tvkzb hytvnsv 
[ma *igb hb hrvrz hyht 

Paní 
Kejla 
dcera Kopmanna Kordeles 
manželka pana Lewi Gutha 
šabat 18. chešvan 5590 
(tj. 14. 11. 1829) 
---- 
vdova z čp. 39, dožívá 72 let 

283 11 5 1833 Spitz Hindel 

ovy 
tns ryya bj qs 
jrdb hklh l geqt 
vsx hsah oda lk 
vhm tsa ldnyh m 
lgc wyps ohrba 
iqlapap qqm 

 
hbent 

O svatém šabatu 22. ijar 5593 
(dne 11. května 1833) odešla cestou 
každého člověka vážená paní 
Hindl, manželka váženého pana 
Abrahama Spitze ha-levi 
z Popelky 
(tanceva) 
--- 
vdova po rabínovi panu Spitz, z Popelky čp. 2 
dožívá se 75 let 

284 8 6 1883 Löw Luis / Eliezer 

(mrg*b) 
--- 
up 
 

rbxh [b rziyla rxbh 
htli vtmsn vvil hsm h 
qpl gmrt [vyc g hliml 

Hier ruhet in Frieden 
Louis 
Löw 
gestorben im 42. Lebensjahre 
betrauert von seinen Geschwistern 
--- 
Eliezer ben Moše 
umírá 3. sivan 5643 



142 
 

(dne 8. vi. 1883) 
------------------- Pupp + Škarka, Prag --oo 
v matrikách nezachycen 

285 9 9 9999 /eroze/ anzp 

(tvmygp) 
qde ylgimb /=/ hkyrdm 

hxtp hyp lvskvk lk ohynpl 
hsrp tpl dcx trvtb 

/// a*rt /// 
poškozený, zbytky textu 
ženský hrob - anzp 

286 16 7 1886 Friedmann Betti / Bejla 

(mrg*b) 
----- 
up 

lakym r hh tb hlyb hmymth hlvtbh 
gy qsi hmlvil hklh yn [amdiyrp 
vb vu ovy hrbqnv qpl vmrt zvmt 

*** 
hmda yli tyyx tmav qde*b 

jyidvy zryqvhv vrykh jkrd rsv*y 
jyrykm [vbadl jyrvin ymyb txq*l 

htmsn *yxh rvreb hrytcy dcx lmvg*h 
 

oyrm hma osv 

Ruhestätte 
unserer vielgeliebten 
und uns unvergesslichen 
Betti Friedmann 
* * * 
betula tmima Bejla 
dcera pana Mikaele Friedmana (kéž jeho světlo září) 
umírá erev šabat 13. tamuz 5646 (16. vii. 1866) 
----- 
kryptogram, v matrikách nezachycena 

287 6 1 1887 Karpeles Victor / Gabriel 

(mrg*b) 
--- 
up 

rrhk [b layrbg dlyh 
cilipraq hyla 
fakyms qqm 

zmrt zvmt ay ovyb lh 

Ruhestätte 
unseres 
vielgelibten Kindes 
Victor 
gest. 6. Jänner 1887 
im 5. Lebensjahre 
------ 
Gabriel ben Elijah 
Karpeles ze Smíchova 
(11. tamuz 5647) 
heb. a gregor. datace nesouhlasí 
v matrikách nezachycen 
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288 22 5 1887 Pollak 
Jakob / 
Jechezkel 

(mrg*b) 
---- 
 
up 

bvha irm rcv oyhla ary sya 
[b laqzxy rrhk tvyrbh ynyib 
ovyb vtmsn haey qallap /==/ 

zmrt [vyc xr g ovyb rbqnv ryya xk a 
**** 

vyyx ymy lk hyh odab rs*y 
vyrykm lk oi hsi tmav dc*x 
vynynqv vysim lkb varvb ta rk*z 
vynbv vtsa vtvm li obbl vir*q 
vybvrqv vybhva lk vyli vnnqv vlb*a 
vyidvy lk blb vnvrkz hyhy di*l 

hsam vma osv 

Hier ruhet 
unser theuerer Gatte und 
vielgeliebter Vater 
Herr 
Jakob 
Pollak 
gestorben am 22. Mai 1887 
in seinem 48. Lebensjahre 
* * * * 
Pan Jechezkel Pollak 
umírá dne 28. ijar 5647 
*** 
Po celý život ryzí vůči všem lidem 
ve svém okolí každému prokazoval *chesed wo-emet 
V každém činu i usilování vždy pamětliv svého Stvořitele 
Roztrhněte svá srdce nad jeho skonem 
truchlete a naříkejte všichni jeho milí a blízcí! 
V srdcích těch, co ho poznali, jeho památka navždy přetrvá 
---------- 
Geweiht hast du uns in Liebe und Treue dein ganzes Leben 
Dir an edleBeispiele zu folgen, das sei unser Streben 
Lege an G-ottes Thröne Fürbitte für uns Verrissene ein! 
Wir vertrauen auf unsren G-tt, Gnade und Erbarmen ist 
Sein 
----------------  J. Brejcha --oo 
bývalá hostinský z čp. 30, příslušný : Schestajowitz 
dožívá se 48 let 

289 7 6 1885 Goldschmidt 
Rosalie / 
Rachel 

(mrg*b) 
---- 
 
up 

rrhk tsa lxr trm hbvsxh hsa 
qxd tybg udymsdlag baz [ymynb 
fakymc qqb tvynqde oysn 

 

Hier ruht Frau 
Rosalia 
Goldschmidt 
gestorben am 7. Juni 1885 
im 62. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 
---- hb ---- 
Vážená paní Rachel, 
manželka pana Benjamina Zeva, 
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hbent gabajit spolku Našim cadkanijot 
ze Smíchova 
----------------------- J. Brejcha --oo 

290 6 6 1883 Weiner 
Herrmann / 
Herš 

(mrg*b) 
--- 
up 

srh ybe r*xh hlinh omvrmh 
rinyyvv [nxla r*xh [b 

[vyc xr*d ovyb vtmsn haey 
qpl gmrt 

 
*** 
 

tlbq jlrvgb irhv bvu*h 
oymvrmm jl vntn rsviv o*r 
oymyv tvlyl vplx jyyx yn*s 
tleh jspn ta dymt hta*v 
tasn jynyi jynbv jtsa la*v 
jtybb dvam vbr riev [vg*y 

jbl dmxm li vyex tvmh xr*y 
oykb otvm li tvimd ylx*n 

oyyxh tvera ohyla trqn ht*i 
oyms yhbg la ovrml htli jhv*r 

 
hbent 

Ruhestätte 
des 
Herrmann Weiner 
gestorben am 6. Juni 1883 
im 73. Lebensjahre 
* * * * * 
(ha-mromam we-naala ) 
pan Elchanan Weiner 
*dalet 1. sivan 5643 
*** 
Dobré i zlé, jež ti osud přinesl, jsi přijímal, 
Nebesa ti popřála postavení i majetek, 
dny i noci  tvého žití se pomalu měnily, 
ale vždy jsti dokázal zachránit své bytí. 
Pohled vždy zaměřený na manželku a děti, 
protože tvoji domácnost často navštěvovalo trápení. 
Když smrt namířila svůj šíp na miláčky tvého srdce, 
řinuly se z tvých očí vždy potoky slzí. 
Konečně jsi  povolán za nimi do Krajiny života, 
když se tvůj duch povznesl na nejvyšší Nebesa 
 
(tanceva) 
 
------------- J. Brecjha --oo 

291
a 17 1 1899 Fried Josef / Noše 

(mrg*b) 
-- 

tbem 
h*ay vnytlhqm diyrp hsm rrhk trbq 
ql unrt ubs *g*g ovyb di yxl *h 

*** 
oymt jlvh rsy sya 

oyns hmk oyrvcyb akvdm 

Ruhestätte 
unseres innigstgeliebten Gatten 
und Vaters Herrn 
Josef M. Fried 
geb. am 15. Juli 1838 
gest am 17. Jänner 1899 
** 
Schlumre sanft hienieden 
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oymli rve tvrm yrxa rhrh alv 
ovyrbh ta bhvav ovqmh ta bhva 

hnvmab vtyb ta snrpm 
hrsy jrdb vynb ta jyrdhv 

 
hbent 

Oft von uns beweint 
Bis des Himmels Frieden 
Wieder uns vereint 
---- hb --- 
Moše Fried z naší obce, kéž ji Vznešený chrání 
odešel k věčnému žití *gimel 3. švat 5659 
*** 
standardní eulogie 
------------------- Brejcha --oo 
obchodník s obilím z čp. 265, dožívá se 61 let 

291
b 4 5 1907 Fried Rosa / Ester 

(mrg*b) 
 
--- 
 
up 
 

ql zcrt tns ryya k qs ovyb 
 

tsa rtca trm *lh 
 

hi diyrp hsm rh 
 

hbent 

Hier ruht 
in seligen Frieden 
Frau 
Rosa Fried 
geb. am 14. 8. 1840 
gest. am 4. Mai 1907 
** 
Der zärtlichsten Mutter gewidem 
in unvergänglicher Liebe und 
Dankbarkeit von ihren 
Treuen Kindern 
--- hb -- 
paní Ester, ešet Moše Fried 
umírá o šabatu 20. ijar 5667 
----------------------- Brejcha ---oo 

291
c 14 3 1899 Fried 

Alexander / 
Elchanan 

(mrg*b) 
--- 
 
np 

hi hsm rhb [nxla rxbh 
ql unrt [cyn *g*g ovyb *lh 
vma tvqt hdba ovatp !hyva 
tvmh vhpuq vbab vndvi 

 

Hier ruht in Frieden 
unser innigstgeliebter Sohn, 
Bruder und Schwager, Herr 
Alexander Fried 
geb. am 27. April 1867 
gest. am 14. März 1899 
** 
Alles wechselt, alles geht vorüber. 
Vater! deiner sind wir zu jeder Zeit; 
Dein im Leben, Dein im Gang hinüber 
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hbent Auf die Wallfahrt zur Ewigkeit 
--- hb --- 
Elchanan ben Moše 
Umírá *gimel 3. nisan 5659 
Aj běda!. Až příliš předčasně pohasla naděje matky, 
smrt ho zkosila přiliš brzy, ještě v jeho jarosti. 
--------------------------- Brejcha ---oo 

292 12 2 1900 Klein 
Franziska / 
Mindl 

up 
 

[yylq ldnym trm hsah 
 

ql acrt rda g ovyb *lh 
 

hbent 
 
--- 

Hier ruht 
Franziska 
Klein 
geb. Pollak 
gest. am 12. Februar 1900 
im 79. Lebensjahre 
Glückseligkeit ihrem Geiste 
Der besten Mutter gewidmet 
von ihrem Kinde 
** 
Wer Treu, wie du, am wahren Glauben hing 
Wer Fromm, wie du, durch dieses Leben ging 
Wer für der Kinder Glück sein Herzblüt gab 
Der lebet fort, ruht er auch längst in Grab 
-------------------- Brejcha ---oo 

293 12 2 1903 Pick Rudolf 

(mrg*b) 
-- 

qcdt ubs vu oyns gk [b lh 
hbent 

Rudolf Pick 
5. iv. 1879 -- 12. ii. 1903 

294 23 7 1876 Blass Salomon 

ql vlrt tns ba gk ovyb rupn 
up 
--- 

(mrg*b) 
--- 

oyrtcm bkvs hp 
oyrsyl rva hsvxb xrz sya 

hi ldyyrb [b hmls hk hlinh 

Hier ruht sanft in Frieden seit 23. Julie 1876 
Salomon Blass 
Smíchov 
 
Zu früh zerriss der Tod des Lebens Band 
Der beste Gatte, treueste Freund, edles Vaterherz 
Dem glauben treu ergeben 
Zog er ins bessre Land 
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oyyxh rvreb hrvre vtmsn yht Ihm wird verdienter Lohn 
Dies mildert unsern Schmerz 
----  ---- 
obchodní s dobytek z čp. 300, dožívá se 53 let 

295 4 10 1857 Bloch Jacob 

(mrg*b) 
---- 
up 

jalb bqiy hk hlinh 
ovy rupn srysaq qqm 
l xyrt s yrst *dy *v 

** 
hnvma jrdv vmvtb jlh 

tmav ovls qr vysim lkb 
tvmab ir rbdl vnvsl lgr al 
tyb ynb lkv vtsa cnrpthl gad 
vta vndba vymy yexb ovatp 

Hier ruhet 
Jacob Bloch 
gestorben den 4. Oktober 1857 
(heb. a gregor. datace spolu maličko nesouhlasí) 
* * * * 
pan (ha-naala) 
Jakob Bloch z Košíř 
umírá *waw 14. tišri 5618 
-- 
podle matrik pohaneč dobytka (Viehtreiber) 
z Košíř čp. 157, dožívá se 40 let 

296 9 10 1859 Löwi 
Sigmund / 
Nechemja 

(mrg*b) 
---- 
np 

yvvil ymxn r rupn uyrt s yrst v ovy 
fakymc qqm 

** 
ris tk yhyasz xms ryib ras*n 
rbs li tvxub hzgr tvnnasv dr*x 
rbq hp jl tbex yk hp jl h*m 
rzgn yv jsh la dvam vhpdx*y 
rvreb hrvre vtmsn *yht [k*l 
rsb lk oi oyyxl vrme d*i 
rvrd lvq hiymsh hnvy*v 

rpi ynks vnnrv veyqh [vmvqy ytlbn jytm vyx*y 

Hier (levitská honvice) ruht 
H. Sigmund Löwi 
gest d. 9. Oktober 1859 
* * * * 
pan Nechemia Löwi ze Smíchova 
umírá 6. tišri 5619 
** 
v matrikách neuveden 

297 28 6 1856 Strasser Karoline 

tynmrg*b qr 

Karoline Strasser 
Tochter des Markus 
u. Katharina Strasser 
geboren am 11. Juni 1849 
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gestorben am 28. Juni 1856 
Ruhe ihrer Asche! 

298
a 3 6 1895 Kapper Marie 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Frau 
Marie 
Kapper 
geb. Taussig 
gestorben am 3. Juli 1895 
im 69. Lebensjahre 
------------- pm ------- 
Vdova po obchodníkovi Heinrichovi 
recte Joachim (Chajim), usedlých 
na Smíchově v čp. 457 

298
b 25 8 1878 Kapper 

Heinrich / 
Chajim 

(mrg*b) 
 
---- 
 

l xlrt ba vk htymh ovy 
 

lgc rzila r [b oyyx 
 

rippaq 
 

hqbr vma os : hbent 

Hier ruht 
tief betrauert 
von seiner Gattin 
und Kindern 
Herr 
Heinrich 
Kapper 
geboren am 8. April 1829 
gestorben am 25. August 1878 
*** 
Früh bist du von uns geschieden 
Die Du so zärtlich stets geliebt 
Die Erde sei Dir leicht hienieden 
Der Du viel Gutes hier geübt 
---- 
Chajim ben Eliezer 
matce říkali Rivka 
------------ pm ---------- 
Sazeč (Schriftsetzer) z čp. 58 
Vzhledem k rozdílným číslům popisným, 
(pokud nedošlo k přečíslování) nemusí 
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jít o manžele, ale o příbuzné. 

299 23 2 1882 Goldschmidt Wolfgang / Wolf 

(mrg*b) 
---- 

ql bmrt rda *d *h ovy 
np 

sysyh rsyv ot sya 
hi flavv hk hlinh 

srh hk hlinh xvnmh [b 
dymsdlag byl 

 
hbent 

Hier ruht 
Wolfgang 
Goldschmidt 
gest. am 23. Feber 1882 im 60. Lebensjahre 
--- 
pan Wolf ben Herš 
umírá *hej 4 adar 5642 
------------------------ Ed. Radnitz, Prag --oo 

300 4 4 4444 /eroze/ anzp 

tvmygp anzp - kgb 

301
a 12 5 1886 Töpfer Moše 

(mrg*b) 
---- 
np 

qpl vmrt ryya z d ovy 
syah bvu osb rupn 
hk sysyhv bvsxh 
advhy hk [b hsm 
qqm rippiu 
rbqnv fakymc 

ryya u qsi v ovyb 
ldning vma osv 

 
hbent 

Ruhestätte 
des 
Moses Töpfer 
--- 
dne *dalet 7. ijar 5646 
(tj. 12. května 1886) 
umírá vážený pan Moše 
ben Jehuda Töpfer 
ze smíchovské náb. obce 
Jeho matce říkali Gnendl 

301
b 4 4 4444 Töpfer Libla 

up 
trbqnv ovy trupn 
(****) tns (***) ovy 
hgvniv hrsk hsa 
lyx tsa hivnev 

oysnm txa hysimb 
trm hlub trui 
hk tsa albyl 
rippiu hsm 

Náhrobek připravený pro paní 
Liblu 
manželku pana Moše Töpfera 
 
Data nejsou dotesána. 
Možná se ještě provdala a leží 
poblíž svého druhého manžela 
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jrdb hklh hymyb 
htxvnml hbs da hrsyh 

hbent 
luy hma osv 

302 20 4 1852 Taussig Rosalia 

(mrg*b) 
---- 
up 

lyx tsa hbvsxh hsah 
leyyr trm 

qycyvu rziyla hk [yeqh tsa 
sryccaqm 

ryya b d ovyb hmlvil hklh 
qpl byrt 

 
htvmb hnvmu hsah yv ynmm oxnm qx*r 
htvmt htklb hyavr lk [yi oym hdr*y 
hreva hymy lk htyh rsa *h tar*y 
hdvbib zvib hbbl tmvtv tqd*e 

 
/a*rt/ 

Hier ruhet in Frieden 
Frau Rosalia Taussig 
aus Kossiř 
gestorben in ihrem 45. Lebensjahre 
am 20. April 852 
betrauert von Ihren Gatten 
beweint von Ihren Kindern 
O Fromme u. Gute wenn wir Deiner erwähnen 
Bricht uns das Herz u. den Augen fliessen Thränen 
* * * * 
paní 
Rejcl 
manželka pana Eliezera Tausiga (ha-kacin) 
z Košíř 
umírá *dalet 2. ijar 5612 
--- 
 
v matrikách nenacházíme 

303
a 7 5 1868 Taussig Josef 

trybs 

(trosky) 
 
Hier ruht 
Herr 
Josef 
Taussig 
gest. am 7. Mai 1868 
--- 
obchodník s uhlím z Vysokého Újezda 
usedlý v Praze čp. 329/ii, dožívá se 36 let 

303
b 22 1 1907 Taussig Kreindl 

up 
hi fcvy tsa ldnyyrq trm 

trosky - po sestavení 
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ql zcrt tns tbu z ovyb *lh 
tydvhy hma osv 

22. ledna 1907 

304 8 3 1832 Knopf Michl 

np 
[b lkym hk ay xbh 

ybsvtm lz fpanq hsm hk 
*h ovyb rupns fahkymc qq 
tns vb *z*v ovyb rbqnv *sa v 
yrsa rman zi qpl beqt 
jlh vmvtb rsa syah 

hbg al vtvnqz di vtvrinm 
*ayb *ak z*xih ygvnitb vbl 
jlhsk yh oyns *he [bv veph 

vtxvnml bvu osb 
 

hbent 

Pan (ha-bachur) 
Michl 
ben Moše Knopf 
ze Smíchova 
umírá *hej 6. we-adar 5592 
(tj. 8. března 1832) 
dožívá se 94 let 
----- 
vdovec ze Smíchova čp. 34 
v 9. řdk zkratka (= be-olam ha-ze u-va) 

305 2 9 1832 Pick Wolf 

np 
lvla *z*a ovyb rupn qyp flavv hk 
jrdb jlh vymy lk rsa qpl beqt 
sms hns oynp la hyah ayv hrsy 
*mh ynpl smyss  (?) garp qqd 

jlm 
??????/ 
?????/ 

lvdg vpk iygym hnhn vl rxb 
ab ti di uimk vsvms 
wrah lk jrdb jlhv vsms 

dvbk vtxvnm htyhv 
*** [kl *** 

 
hbent 

/an 
 
Wolf Pick 
umírá *alef 7. elul 5592 (2. ix. 1832) 
zdejší šames 
---- 
nádherný, zčásti poškozený epitaf 
narozen v Butovicích, usedlý v čp. 81 
dožívá se 78 let 

306 15 8 1850 Ellbogen Ester 

np 
tazh hbemh hdi 

tvynqde oysn trbx vmyqh rsa 
fahkamc qqb 

tvivne oysn jrdb dymt hklh rsa hsah dvbkl 

p.n. 
tuto macejvu nechaly postavit Našim cadkanijot 
ze smíchovské obce 
na počest ženy ubírajicí se cestami spořádanosti, 
kterou velebí a vychvalují její děti coby 
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hvllhyv hynb hvrsi 
oyqla tary htyh lyyx tsa 
oysn traptv hlib trui 

rtca trm 
lz [igablli fcvy rrvhm brh tsa 

fahkymc -qqd br hyh rsa 
[yllaq qqd wsv [man [yyd hyh hybav 
[yyslimmvlp [mlz rrvhm [vagv br 
hmi la hpcanv bvu osb hklh 

lvla x qsi v ovyb hrbqnv lvla z *h ovyb 
hbent * qpl yrt tns 

*ešet chajil - zbožné koruny jejího manžela 
paní Ester 
manželky rebbe a učitele Josefa Ellbogena, 
rabína smíchovské obce židovské 
a dcery pana *rav ha-gaon Zalmana Flummelscheina, 
který působil jako *dajen v Kolíně. 
Umírá *hej 7. elul 5610  (15. srpna 1850) 
---- 
Smíchov čp. 93, dožívá se 62 let 
rodné jméno možná Blumenschein. 

307 17 9 1843 Baumak Wolf 

up 
brh tvmei 

fyrxh glpvmv alpvmh 
yns hrvt yrdx lkb yqbhv 
qmyvb flavv hvm oyqcvp 

hklh vtmsn fahkymc qqd br lz 
rqvbb tvxylcd*a hxvnm yaevmb [di 
dvbkb dpcnv rbqnv qpl grt lvla bk 

*b ovyb vtrxml lvdg 
*** 

omvy hrvtb hghv igy vtid li vdmi ovym 
rie yyx rig oi hrmsa vynyi odqy hlylv 
lmi hrvtb qdv [yrvcy vyli [ybybx lba vh 
hplx jsh qmil dry oyris ham aemv 
hz fahkymc qqb harvh ack li vtbsbv 

vmi ynb ta jyrdh *x osb arqyv oyns rsi 
tvnbl bl bydn lk wbqv fcay rcvmbv hrvtb 
ta rmsyh [ymli tybb rmvslv h*el tyb 
/===/ hmvrt tvntm fcav xru og vspn 

limm haey /==/ *nkhb [ynbl 

Zde jsou uloženy 
ostatky obdivuhodného 
a proslulého člověka, bystrého 
a zkušeného v tajích všech učeben tóry a tradice 
(be-chol chadarej tora), našeho učitele a rebbe 
pana Wolfa Baumaka 
rabína zde na Smíchově 
Jeho *nešome se odebrala do Ejden při odchodu 
šabatu 22. elul 5603 (17. září 1843) a pohřbili ho 
v poctami a velkým truchlením o den později 
** 
Od chvíle, kdy na rozum bral, začal poctivě hloubat 
a bádat v tóře a přivstával si kvůli ní už jako docela malý 
hoch. 
Ač křehký a trápený bolestmi usilovně se jí věnoval a než 
sestoupil do Údoli temnot našel v ní  stonásobně měřic. 
V době, kdy seděl na trůnu Nauky zde v obci smíchovské, 
vedl po deset let  ve jménu Nebes dítka Jisroele k nauce 
a mravnosti. Od štědrých dárců shromáždil prostředky ke 
stavbě 
*Ciduk ha-din a domku pro strážce hřbitova, aby tak 
ostříhal 
i svoji macejvu (nafšo) a stejnou měrou usiloval sehnat 
prostředky 
na zdejší synagogu (zbytek poškozen) 
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---- 
rabín, původem z Boleslavi, usedlý v čp. 94 
dožívá se 43 let 

308 1 1 1850 Pollak (nečit) 

(tvmygp) 
hliv /==/ 

lnh lib tr/==/ 
xvnmh tsa /==/ 

qallap oyyx r rqyh 
hrupnv pakymc qqm lz 
zy d ovy bvu osb 
qpl yrt tbu 

 
hbent 

matriky nezachycují 
 
umírá : 1.ledna 1850 
manželka Chajima Pollaka ze Smíchova 
 
(viz níže) 

308
x 19 1 1840 Pollak Chajim 

(*ogpn - mrg*b) 
----- 

ubs yd qsmb l*rt tnsb 
fvlah rbqn vu*bv rupn 

hk [b oyyx hk *mrk omvrmhv 
*sarm yh avh lz qallap u*vy 

qqb xvg*qxd yabgv hdih 
cnrp vtvm ovy di fahkymc 
jrdb vynb jrdhv dvbkb vtyb 
idvn vbl tbdn rcvmv oyyx 
cvrplm jsx al oyrisb 
osb tmyv [vybav ynil vypk 
vtxvnm dvbk yhv vtnyqzb bvu 

 
hbent 

(latinka silně degradována) 
* * * * 
S odchodem šabatu 14. švat 5600 (19. ledna 1840) 
umírá ha-aluf ha-mefursam, vážený pan 
Chajim ben Jm Tov Pollak, jeden z předních členů 
obce a gabak smíchovského Pohřebního bratrstva 
------------- pm --- 
 
Unterhändler v čp. 60, umírá ve svých 
76 letech; 

309
a 8 1 1874 Kapper Josefa 

hrupn 
uy h ovy 

dlrt tns tbu 
qsi hrbqnv 

up 
hbvsxh hsah 

lyx tsa hivnehv 

( latinku najdeme na rubové straně) 
**** 
Der treuen und liebvollen 
Gattin, Mutter, Frau 
Josefa Kapper 
von ihren Kindern tief 
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traptv hlib trui 
trm hrqyh hynb 
sysyh tb lrip 

wy riluaz hsm hk 
hk rsyh xvnmh tsa 

lz rpaq ryam 
hrsy jrdb hklh hymy lk 
hmynp dymt yh hdvbk lk 

hbzi al hytvemv 
trqi hrvmslm 

ynb lkl htyh tybh 
[tyl hsrp hpk htyb 
oyynil hnvgh hntm 

hlvbgb oyabh oynvybav 
hlyb hma osv 

betrauert ein frommes und 
(guten)reichen Leben hinter sich 
lassend, entschlief  sie sanft 
am 8.-ten Jäner 1874 
----- pm ----- 
Veronika recte Josefa, vdova po panu 
Markusovi, usedlí v čp. 263, umírá ve 
svých 72 letech 

309
b 19 5 1843 Kapper Meir 

qsi 
ryya uy 

up qpl grt 
[manv rsy sya 

oi oymt jlvh xvr 
qxm dxa oysanv *h 
*qxd [vsar yabgv *xg 
hk hlinh oylvx rvqyb 

 
rpaq ryam 

 
lz qxey hk xvnmh [b 

oybvu jrdb jlh vymy lk 
oyns hmk hqde yabg yh 
rvbye ykreb qcith 
dcx lmgv oyms osl 
oyyxh oiv oytmh oi 
oyynil tvxvtp vydy 
jlhs yva oynvybav 

xynhv *ynsb jr vmlvil 
oynuq oynb hnvms vyrxa 

Erev šabat 19. ijar 5603 (19. květtna 1843) 
*iš neeman ruach 
jeden ze členů Chevra kadiša a *gabaj rišon 
spolku Bikur cholim, vážený pan 
Meir Kapper 
syn zesnulého pana Jicchaka Kappera 
----- 
(latinka je na rubové straně) 
*** 
Dieses Andenken 
dem theuerem Gatten und Vater 
Markus Kapper, gestorben im 42. Lebensjahre 
von seinen ihn tief liebenden Angehörigen 
gewidmet 
Wer so wie er im Allen Gutes übte 
/????/ 
/????/ 
------- 1843 ------- 
 
obchodník s kůžemi, usedlý v čp. 60 
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hqbr vma osv dožívá se 47 let 

310 14 12 1838 Mayer Rosalia 

h/=/qpl ueqt vlck xk/=/ yn 
*mgp/ 
*mgp/ 

fahkymc qq ybsvtm vey 
vb uk a ovyb trbqnv 
hytvba *yisis iun hh 
ruxh haey oyrsy izgm 
xyrl vvq hnsvsk xrpyv 

hb hbsn osh xvr ja qzxmh 
rsaku [vye lbn xme sby 
lkb hybhva hta vss 

odq yymyb hl vyhs hydmxm 
rval olvil hytkylhb ykb [k 

hbent  * oyyxh rvab 

heb - poškozená 
 
----- pm --- 
 
děvčátko Rosalia Mayer, 3,5 letá dcerka 
účetního pana Philipa a jeho choti Karoliny, 
usedlých v čp 13 

311 25 11 1835 Guth Ber / Bernard 

rsy sya np 
rupn lz uvg rib hk bvub 
bhva hyh l veqt vlcyk h 

ovls fdvrv hrvt 
 

hbent 

pan 
Ber Guth 
umírá 5. kislev 5596 (tj. 26. xi. 1835) 
Miloval tóru a vyhledával pokoj. 
tanceva) 
---- 
švec (Schuhmachermeister) z čp. 39 
 
doívá se 82 let 

312 13 5 1870 Rudolf Anna / Kreidl 

(mrg*b) 
--- 
up 

hrupn fladvr ldyrq ya 
ql lrt ryya by 

tbvu lyx tsa tbem taz 
trui oysim tbvuv lks 

hsah ayh hynb traptv hlib 
vxksy al hysim hivneh 
hspnv fvcy al hnvrkzv 

Hier ruht in Friede 
Frau 
Anna Rudolf 
Friede ihrer Asche! 
* * * 
Kreidl Rudolf 
umírá 12. ijar 5630 
 
(13. v. 1870) 
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oyyxh rvreb hrvre yht 
 

hbent 

313 4 4 4444 Popper Moše 

(tvmygp) 
 

rpiu hsm hk/== 
rsa fahkyms qqm 
wrah lk jrdb jlh 
vyyx ymy lk bvu osb 
oynvma sya hyh 

(silná degradace včetně datace) čteme pouze: 
==/ pan Moše Popper 
ze svaté obce smíchovské, který se odebral 
v nejlepší pověsti cestou vší země a po celý svůj 
život býval člověkem Věrnosti. 

314 22 2 1850 Jejtels Rejkl 

up 
v ovy trbqnv h ovy trupn 
qpl yrt tns rda y qsi 
tb lqyr m hbvsx hsah 
tsa oyyhluib hsm hk 
qqm clyuyy unyqlaz hk 
hklh hymyb rsa [ydvb 
hytvxvnml hrsyj jrdb 

 
hbent 

Umírá *hej 10. adar 5610 
paní Rejkl 
bat Moše Bettelheim 
ešet Zalkind Jejteles z Berouna 
--- 
Rosalie, Gattin den Salomon, 
Smíchov 93, dožívá se 65 let 

315 25 7 1833 Lang Šejndl 

oxnm sdvq tbs bri 
qpl geqt tns 

ldnys m hsah hnvmu hp 
uvg ohrba r tb 
wuyvvasrivvm 

hi gnal oyyx hk tsa 
 

hbent 

Během šabatu Nachamu (zapsáno: menachem) 
roku 5593  (9. av) 
sem uložili paní Šejndl 
bat Abraham Gut 
ešet Chajim Lang 
z Vršovic 
----- pm ---- 
nezachycena, nejbližší zápis: 
Ester Gut, vdova, žebrající usedlá čp. 100 
umírá 28. červce 1833 

316 0 0 0 Kaufmann Abraham 

(mrg*b) 
-- 
np 

Hier ruhet 
Herr Abraham Kaufmann 
(poškoz) 
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srh hk xnmh [b ohrba r hlinh 
lz [ampyvq 

** 
hli hmyms vmvqml bs ohrbab 
vymip jrdl oq hepx spnb 
vymy lk wmatn *d ta bvhal 
sdqb trsl os dmi vndvi 
sdxb sdh ydm vynpl vxtsy 
hlptb vypk asn oyyxb vmk 
hrbxh lvi lbcl vmks uyv 

hrhm vtyxhl ohrbal dcx [ty 
l bcqt tns [vsxrm xy dlvn 

qpl bkrt tns vlck bvu osb rupnv 
hbent 

* * * * 
ušlechtilý (naala) pan Abraham 
syn zesnulého pana Herše Kaufmana 
-- 
V lásce se navrátil na místo (odkud vzat) - vysoko na Nebesa 
a do té doby s laskavou duší pevně řídil svoje kroky, 
aby dokázal milovat Sladkého požehnaného a byl v tom 
den ze dne pevnější. Celý život stával na stráži svatyně, 
aby se sklonil před Pánem svatosti, náležitě vždy znovu a 
znovu. 
A protože již ve svém žití pozdvihoval ruce k modlitbě 
a mysl soustředil na to, jak pomocí nést břímě bližních 
dopřeje mu ten, jenž je ván Chesed le-Avraham brzké 
vzkříšení. 
Narozen : 18. chešvan 5562   (25. řijna 1801) 
Umírá : kislev 5622 (20. listp. 1861) 
--- 
působil jako sensál, usedlý v čp. 13, dožívá se 60 let. 

317 30 12 1845 Kapper Hermann / Herš 

(mrg*b) 
---- 
 
np 
 

hk rsyhv bvsxh syah 
 

hmls hk [b srh [myb k 
 

??????/  lz yvlh ripaq 

(levitská konvice) 
 
Hier ruht der Vater u. 
Gatte Herrmann Kapper 
gestoren in seinem 72. Lebensjahre 
den 30. December 1845 
betrauert von seinen Kindern 
(plus hůře čitelný něm. verš) 
hebrejština pod listím a pak i pod úrovní  zeminy (FZN) 
-- 
ochodník ze Smíchova čp. 28. dožívá se 73 let 

318
a 15 3 1886 Löw Hugo / Chajim 

(mrg*b) 
 
-- 
 
up 
 

Hier ruhen 
betrauert von ihren 
Eltern u. Geschwistern 
/==/ und Hugo 
Löw 
aus Košíř 
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byl oyyx vyxav hsm oykrh oydlyh 
 

qpl hmrt lvla x ovyb rupn dxah 
 

vmrt yns rda u * * * ynshv 
 

hbetn 

geb 26. April // geb. 29. Dezemb. 
1884 // 1885 
 
gest. 6. August // gest 15. März 
1885 // 1886 
 
(místo pro podobenku) 
**** 
Rudolf Löw 
geb. 13. Mai 1891 
gest 11. Juni 
(* * *)ss welchen Leiden 
die kleinen Engel entrückt wurden 
die nun so rein und schuldlos 
mit anderen Engeln 
am Throne des Allmächtigen 
weilen 
--- hb -- 
Moše + Chajim (Hugo) 
-------------------- Jeřábek --oo 

318
b 9 8 1885 Löw Moše 

l*nh viz výše - dětský 

318
c 0 0 0 Löw Rudolf 

l*nh viz výše - dětský 

319 0 0 0 /eroze/ anzp 

(tvmygp) 
*** 
np 
 

trbqnv a ovy trupn 
tns yrst ay (*) ovy 

hsa qpl vl 
???????/ 

anzp 
 
5636 v matrikách neuvedeno 
varianta 5606 ???? 

320 29 3 1878 Fuchs Theresia 

(mrg*b) 
--- 
up 

Hier ruht in Frieden 
Theresia Fuchs 
gest. 29. März 1878 
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hi ydlag trm hrqyh hsah 
cqvp larsy hk *mla 

yns rda dk hmlvil hklh 
qpl xlrt 

*** 
hrisl onyav oybvuh hysim oyld*g 
hrtcb hcnrpv hnz oyyniv jynvyb*a 
hrydtb hmxl hcrp oybir*l 
hrqyh hspnv hrxb qde ykr*d 
arpcl [yav vldgm htmav hrs*y 

ynyi hdry oym ygl*p 
ynyi imdt imd og*v 

httym li hmyra yhn lv*q 
htryup li  [nvqa hnyqv dvp*c 

* * * 
Golde Fuchs 
vdova po panu Jisraelovi 
eulogie víceméně standardní - kryptogram 
Golde Fuchs 
---------------- K. Leština, Smíchov --oo 
 
v matrikách nezachycena 

321 4 12 1846 Kaufman Cvi Hirš 

np 
srh hk oymy ibsv [qz dbknhv rqyh syah 

fvhkymc qqm [ampyvq ohrba hk [b 
zy*a ovy rbqnv vu qsi rupn 

qpl zrt vlck 
*** 

oyrsm jrd jlhv bha tvqd*e 
[nvlth jymx (?) xvnkl haryh le*b 
[nvath tb oyir og oa [mzh ydyly 
oyrsyv oybvu oysiml tldg jy*nb 
jya [ylavs onyd bvuh vnyb*a 

jmm ivmsl oveh oyv hnsh sar*b 
jyta jtlhq ynb oyab hlpthv hny*r 

jnh oymsbv jvsqby vdxy h*mh 

Pan 
Abraham Kaufman (zaken we-save jamim) 
umírá erev šabat 15. kislev 5607 
** 
eulogie méně zřetelná, ale víceméně standardní 
kryptogram : Cvi b. Abraham 
-- 
 
Kaufmann Enoch, familiant v Vinohrad, obchodník 
usedlý v čp. 13, dožívá se 70 let 

322 26 2 1887 Salus Viktor 

tynmrg*b qr 

Hier ruht in Frieden 
Viktor Salus 
geboren 14. August 1862 
gestorben 26. Feber 1887 
beweint von seinen Aeltern und Geschwistern 

323 4 1 1883 Stein 
Ludmila / 
Blimele 

(mrg*b) 
 

Hier ruhet 
die beste Gattin und Mutter 
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--- 
 

trm hrqyhv hbvsxh hsah up 
rippaq lgc rzila hk tb hlymylb 
yyus ohrba hk tsa fakymc qqm 
spn vbadl hrupn wuyuavvqqm 

qpl nmrt tns tbu hk h ovyb hnbv hlib 
hqbr hma os * * hbent 

Frau 
Ludmila Stein 
geb. Kapper 
geboren 1. Mai 1838, gestorben 4. Jänner 1883 
Friede ihrer Asche, Segen ihrem Andenken 
--- hb --- 
paní Blimele bat Eleazar Kapper ha-levi 
ze sv. obce smíchovské a manželka 
váženého pana Abrahama Steina 
ze sv. obce Votice. 
Hebrejská datace uvedena o rok chybně 
----------------------- J. M. Rada, Prag --oo 

324 21 7 1880 Kapper Therese / Ester 

(mrg*b) 
--- 
 
up 
 

byl ynyc hk tb rtca hdmxnh hrinh 
 

qpl ort ba gy d ovy hrupn rippaq 
 
*** 
 

oymvrmm tarqn oyyxh wra l*a 
 

hmdah li req dvam jyyh olv*c 
 

oymvls yivbm li yds leb ynnvlt*t 
 

hmsnh yyx rvreb jqlx yhy gnvi b*r 

(místo pro podobenku) 
Hier ruht 
Therese Kapper 
Tochter des Herrn Jakob und der Frau Rosalie 
Kapper 
gestorben im 15. Lebensjahre am 21. Juli 1880 
* * * * 
milovaná slečna 
Ester bat Sinai Lejb 
Kapper, umírá *dalet 13. av 5640 
** 
Povolána z Výsostí do Krajin života 
leč žebřík jejího žití - ach tak krátký jen 
Pospi si u zřídel Harmonie ve stínu Nejvyššího 
tvým údělem budiž bezpočet blaha ve Svazku života 
---- 
dcera obchodníka Jakoba a jeho ženy Rosalie, 
rozené Volter z LIbně, usedlí v čp. 28 
------------------------ H. Leština, Smíchov --oo 

325 15 3 1860 Kapper Eleazar 

qpl brt tns rda ak h ovy 
np 

xg*qxm dxa [qz 
hsi rsyv rsk sya 

Dne *hej 21. adar 5620 (15. iii. 1860) 
sem uložili 
pana Eleazara Kappera 
staršího zdejšího Pohřebního bratrstva (zaken echad) 
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hnvmab sdqh tdvbi 
b rzila hk hlinh 
byl ynyc hlinh 

kh*bd sms rippaq 
fahkymc qqb 

hbent 
rtca vma osv 

syna pana Sinaje Lejba Kappera, šámese 
zdejší synagogy na Smíchově. 
----- 
 
šámes a sklářský mistr, dožívá se 58 let 

326 13 7 1860 Kapper Rebeka / Rivka 

}(mrg*b) 
-- 
up 

tsa hqbr m hbvsxh hsah 
qqm hi rippaq rzila hk 
qsi usb hrupn fakymc 

jrt s a ovy hrbqnv zvmt gj 
 
*** 
 

vntraptv vnydmxm vntam hqy*r 
vnyrbs li hlylv omvy hkbn hk*b 

vnyli limm oymsh vrd*q 
vnysar trui vnma hlpn yv*h 

 
** 
 

vnytdlvy jtdyrp vnyli hs*q 
vnspn tvat hdmx ylk vndb*a 
vntam txql ti alb oat*p 
vnreqt oyyxb tirzt rsa h*p 
vnqlx hz yk jl [vpe bvu b*r 
hbent ** almylb hma osv 

Hier ruhet 
F. Rebeka Kapper 
* * * 
vážená paní 
Rivka Kapper 
manželka pana Eleazara ze Smíchova 
umírá erev šabat 23. tamuz 5620 
** 
Vyprázdněna všechna naše chlouba a potěšení, 
dnem i noci plačte, naříkejte pro potření naše. 
I ta nebesa nad námi jakoby potemněla, 
běda s matičkou naší padla v prach i koruna slávy naší! 
** 
Jak těžký pro nás odchod tvůj, rodičko naše, 
ztratili jsme zdroj nádhery, touhu srdcí našich. 
Předčasně jsi nám byla sebrána. avšak 
poctivě sklidíme vše, cos během svého žití zasela. 
Pro tebe je schystán bezpočet blaha, takový je už los nás 
všech. 
její matce říkali Blimla 
---- 
v matrikách nenacházíme 

327 21 3 1902 Stein 
Adalbert / 
Abraham 

(mrg*b) 
 
--- 
 

qpl bcrt yns rda by qsi 
 

Hier ruht 
Herr 
Adalbert 
Stein 
gestorben am 21. März 1902 
im 74. Lebensjahre 
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[b hi ohrba hk sysyh *lh 
 

lz [yyus yltpn hk xvnmh 
 

hbent 

--- hb --- 
ha-jašiš Abraham ben Neftali 
Stein 
umírá 12. we-adar 5662 
----- 
nejbližší zápis s nesouhlasícím datem : 
Stein Moritz, geb. 1838, Holzhändler + Gutbesitzer 
z Bubenče čp. 144, dožívá se 74 let 

328 20 4 1875 Eisner Kati / Glikl 

(mrg*b) 
--- 
 
up 

hi likylg m hbvsxh hsah 
tsa fakymcm 

hrupn rinzyya jyrpmvg hk 
hlrt s [cyn zy usb 

hrsyh jrdb hklh hymy lk 
hrhzn htyh *hnx tvembv 

hrmsv hklh hytvba ybqibv 
hrvre oyyxh rvreb htmsn yht[kl 

 
ylkr hma osv 

Hier ruht 
Kati Eisner 
gest. am 20. April 1875 
Friede ihrer Asche 
* * * * 
paní Glikl ze Smíchova 
manželka pana Gumpricha Eisnera 
umírá 17. nisan 5635 
pozn.: standardní epitaf 
matce říkali Rochele (Rachel) 
---- 
 
vdova po obchodníku s kůžemi, 88 let 

329 20 10 1874 Winterstein Luise / Idl 

(mrg*b) 
--- 
up 

rdyys qzyya hk tb ldya m hbvsxh hsah 
qyymaqm hi [yyusriunyvv fcvy hk tsa 
hlrt tns [vsxrm u g ovy usb trupn 

** 
trsvamv lyx tsa trbqn hmdab hp 
trdhn dcxv [xb trxvs hydly bvuv 

txtvp htyb oyynil trmvs arvbh tvem 
trms vnbl xvl liv tvrx dymt yhy jtrkz 

trrve oyyxh rvreb htmsnv tdmvi [ymyh wql 
umvrp hma osv 

Hier ruht 
Lousie Winterstein 
gest. 20. Oktober 1874 
 
Friede ihrer Asche 
---- hb ---- 
 
----pm -- 
 
Vdova po hospodářském správci, umírá 
ve svých 63 letech, usedlá v čp. 399 
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330 4 12 1903 Fischer Sofie / Sara 

up 
 

risyp hrs hlvtbh 
 

ql gcrt vlck d ovyb lh 
 

hbent 

Ruhestätte 
des 
Fräulein 
Sofie 
Fischer 
gest am 4. 12. 1903 
*** 
Das Menschenherz hinieden 
von manchem Sturm bewegt 
erlangt den wahren Frieden 
nur wenn es nicht mehr schlägt 

331 27 7 1855 Strasser Wolf / Benjamin 

(mrg*b) 
-- 

qpl vuru ba by 
hmda yli xub [vksy *d dydy rma [mynbl 

hmlsn [di [gl bvuh vtmysn 
oylip br lyx sya 

oyllim bvuv tid [vbn 
tdi lhq sar flavv hk hlinh omvrmh 

hlinh xvnmh [b fakymc 
hi riccarus srh bqay hb 

 
*** 
 

[mynbl oxy al oitv 
[ymyh wql aby ydi 

wrp larsyb d hsi yk 
wral irgy osar rap 

 
*** 
 

vtdcy hdvitlv hrvtl tyb 
vtrzib [nb uim sdqm tybv 
tvyrbl bvuv vynbl [man ba 
tvymvh sark lvqb vms rkzy 

 
hbent 

Ruhestätte des 
Wolf Srasser 
Vorsteher u. Verordneter, Gründer der 
Synagoge und Schule der isr. Gemeinde aus Smichov 
geboren am 18. September 1806 
gestorben am 27. Juli 1855 
----- 
O Benjaminovi řečeno : Miláček Páně, bezpečně bydliti 
bude 
v zemi. Jeho *nešome najde svoji odplatu v dobrotě 
Zahrady radosti. 
Muž mnoha činů, ctnostný 
prozíravý, vzdělaný, laskavého charakteru, 
duchovně urozený pan Wolf, předseda náb. obce  na 
Smíchově, 
syn zesnulého pana 
Jokeba Heše Strassera 
** 
Až do Konce dní nebude chyběti 
Benjaminovi vůně líbezná, 
ačkoli Vznešený v Jisraelovi učinil trhlinu 
a ozdobu skrání jejich srazil k zemi 
** 
Jeho jsou základové domu tóry a modliteb, 
díky němu byla zbudována zdejší malá svatyně. 
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hlyyx vma osv 

Věrný otec svým dětem a laskavý k ostatním, 
jeho jméno je hlasitě vzpomínáno mezi předními zástupů 
(tanceva) 
matce říkali : Chajele 
----- 
obchodník s kůžemi v čp. 48, dožívá se 50 let 

332
a 9 12 1853 Pollak Samuel 

ovyb rbqnv vlck tyu qs lylb rupn 
dyrt tns vlck dvy a 

qpl 
=/vav hbvu hbysb lavms tmyv 
vyli vdpcv vkb lvdg dvbkb/== 
vyrxa bvu os xynh vnl rsa 

vyllimb oymtv hnvmab vyqci lk 
vynp li vybha jvtm osh tary 
vyama oynvybav oyyni vtva oyxbs 
vyxbs talmy ymv dcx lmvg lib 
vylvmgt lbql hlab avh xvub 
hk xvnmh oycrvpmh bvsxh hh 
xvg qx*d [vsar yabg lavms 

sryacaqv fakymc qq 
lz qallap oyyx hk hvm [b 

 
hbent 

(*lejl šabat 9. kislev 5614) 
I skonal Šemuel (.) v koruně šedin a pohřbili 
ho s velkými poctami, pláčem a truchlením 
(vzletná ale stand. eulogie) 
totiž pan Šemuel, gabaj rišon 
Pohřebního bratrstva na Smíchově 
a v Košířích 
* * * * 
 
Hier ruht Samuel Pollak aus Bu- 
bowitz gestorben in Koschirz den 
9. Dezember 1853 in seinem 62. Lebens 
jahre Friede seiner Asche. 
 
----pm--- 
 
obchodník z Košíř čp. 151, dožívá se 72 let 

332
b 21 10 1865 Pollak 

Katharina / 
Kejla 

[vsxrm a qs ovy hrupn 
tns b ovyb ovyb hrbqnv 

l vkrt 
 

hyli varq lyx tsa ravpm ylk 
hysim ta oyrish lkb vllhyv 
hytvem lk ta tvsil hpdr 
hydi ysna oiv hlib oi ovls 
htmkxl tmdvq htyh htaryv 
hydy hsrp oynvybalv oyldl 
==/ lyx tsa arqt tazl 
hk tsa alyq trm arqyv 

O šabatu 1. chešvan 5626 umírá 
ta, o níž říkávali: nádoba milostná, žena tak ctnostná 
a všude každý veřejně velebil její působení. 
Hleděla si poctivě procházet Branami micvot, 
vždy v pokoji s manželem i členy obce. 
Respekt vůči Nebesům přecházel její vlastní prozíravost, 
dlaň vždy otevřenou chudým a potřebným, 
a už jen proto zaslouží titul *ešet chajil. 
Mluvíme o paní Kejle, manželce váženého 
pana Šemuele Pollaka 
(tanceva) 
* * * 
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hi qallap lavms 
 

hbent 

Hier ruht Katharina Pollak 
aus Chrast, gestorben in 
Kosirsch den 21.-ten Oktober 1865 
im 83.-ten Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
------- pm -------- 
dožívá se 82 let; 

333 18 6 1875 Brand Franziska / 

(mrg*b) 
 
--- 
 
up 
 

lks tbvuv [x tlib hbvsxh hsah 
 

*ys dnarb layrbg rrh tsa hi algyyp trm 
 

[vyc vu htxpsm lkv hlib [vbadl htm 
 

hytvnsl oyrsiv hsmxb qpl hlrt 
 

* * * 
 

hyrykm lk tdmx htyh htxpsm ra*p 
 

hylgr ydie lkb jrd tmymtv trs*y 
 

hyrvin libv htxpsm rbs oyk lvd*g 
 

hybhva lk blb hnvrkz hyhy di*l 
 

hyhla ack la htli htmsn yrs*a 
 

alyb hma osv 
 

hbent 

Hier ruht 
Frau 
Franziska Brand 
geb. 16. März 1848, gest. 18. Juni 1875 
** 
Kurz und wenig waren deine Tage 
Stehend erst am Lebensmorgen kaum 
Tönte schon die bittre Totenklage 
Sank zu Erde schon dein Lebensbaum 
** 
Unvergesslich wird dein edles Leben 
Bleiben deinen Treuen immer dar 
Ihre Liebe wird dich fort umschweben 
Wie es stets bei deinem Leben war 
** 
Gattin bist du kaum ein Jahr gewesen 
Mutter eine kleine Stundenzahl 
Rief das ewig unerforschlich Wenen 
Dich aus diesen irdschen Jammertal 
** 
Schwer getroffen steht in tiefster Trauer 
Dein Familienkreis an deinem Grab. 
Ach die Freude war von kurzen Dauer 
Die Dein Dasein all den Deinen gab. 
**** 
 
(manželka majitele realit, 22 let) 
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334 27 12 1902 Zappner Rosa / Rejzl 

tsa trbqn hp hnvmu hp 
 

hsah trui hlibl lyx 
 

rrhk tsa lzyr trm 
 

rinpae dvd 
 

ql gcrt vylck zk ovyb 

(*Po tmuna, po nikberet - ešet 
chajil le-baalah ateret) 
paní Rejzl 
manželka Davida Zappnera 
umírá 27. kiselv 5663 
(dne 27. xii. 1902¨ 
-- 
Rosa Zappner 
1842 - 1902 
(tanceva) 
 
v matrikách uvedena ovšem s jiným rokem narození 
manželka obchodníka v čp. Žižka-gasse 57 

335 19 1 1859 Rubin Sara 

(mrg*b) 
---- 
up 

tb lrs hbvsxh hsah 
tsa hi [ampyvq srr hk 

ovy trupn vey [ybvr [bvar hk 
l uyrt tns ubs dy d 

*** 
aybnh yrbd oi hyli [nvqmh 
xvr tbveiv hbvzi hsa yk 
yk oyrvin tsav d jarq 

jyhla rma camt 
hal hma osv : hbent 

Hier ruhet 
Frau Sara Rubin 
* * * 
(umírá 19. ledna 1859) 
pozoruhodný nápis 
---- 
 
manželka pentličkáře (Posamentierersgattin), 
z čp. 13, dožívá se 38 let; 

336 9 9 9999 /eroze/ sokl   

337 4 4 4444 Kaufmann Idl 

tns [vsxrm uy a ovyb trupn 
qpl (?) drt 

np 
tqdehv hrqyh hsah 
tybh trqe lyx tsy 
ldya trm oyqla taryv 
[ampyhaq qzyya hk tsa 

hi 

Paní 
Idl Kaufmann 
umírá *ale 19. chešvan - vročení nejisté 
manželka pana Ajzaka (viz níže) 
 
v matrikách nenacházíme 
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hbent 

337
b 24 2 1847 Kaufmann Ajzak / Isac 

qpl zrt tns /==/ *q tbsb tupn 
np 

(tvmygp) 
==/ fakymc qqd 

[ampyvq ohrba hk [b 
hi 
 

hbent 

(rubová strana téhož) 
 
vyčteme vročení 5607 
a jméno otce. 
 
Podle matrik odpovídá zápisu: 
Kaufmann Isack, Handlungsgesell 
gebürtig aus Münchengratz 
umírá 24. února 1847, usedlý v čp. 79 
dožívá se 77 let; 

338 22 4 1871 Hecht Charlotte / Lea 

(mrg*b) 
---- 
 
up 
 

hal m hivnehv hbvsxh hsah 
tsa hi cqvp larsy r*hk tb 
trupnv wy ukih layrbg hk 
qpl alrt s ryya a qs ovy 

 
*** 
 

okynyi vlzvn tvimd hm*l 
okynpl hnvmu lyx tsa hh*a 
oymsb lygt oyyxb hbvsx htyh 

 
*** 
 

vntam txql hyp htep wra*h 
vntvnmrab ab vnnvlxb tvm hl*i 

hdvit alm bl tbvu oykbm hrykm l*k 
htmgm dcxv hqde hrxs bvu yk hmi*u 

hdlag hma osv *** 

Hier ruhet 
Charlotte Hecht 
gestorben 22. April 1871 
Friede Ihrer Asche 
---- hb ---- 
paní Lea bat Jisrael Fuchs, 
manželka váženého pana Gabriele Hechta 
(kéž ho Vznešený stále chrání) 
Umírá o šabatu 1. ijar 5631 
***** 
Proč vám řinou z očí slzy? 
ach, ta ctnostná žena, co tu před vámi leží pohřbena, 
byla všemi vážena již během svého žiti a bude se 
radovat i na nebesích 
** 
Zem otevřel svá ústa, aby nám ji vzala, 
a smrt se vloupala okny a vnikla do paláců našich 
každý kdo ji znal, zaplakal, každý naplno dosvědčil 
laskavost jejícho srdce. 
Leč ona ještě okusí, jak sladká je její odměna, 
odměna za všechny *cedakot a zb-žnost, okteré usilovala 
 
matce říkali  Golde 
----- 
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mimo rozsah matrik 

339 22 2 1852 Trebitsch Blimele 

up 
 

hivnehv hrsk hsah 
hlymylb trm 

suybiru lavms hk tsa 
a ovyb trupn 

qpl byrt rda b 
luyrs hma osv 

 
hbent 

Zde leží 
spořádaná a cudná žena 
pani Blimele, 
manželka váženého Šemuele 
Trebitsche 
umírá *alef 2. adat 5612 
(dne 22. ii. 1852) 
Její matce říkali Schrittel 
(tanceva) 
--- 
Smíchov 217, dožívá se 30 let; 

340
a 7 7 1871 Kolinsky Eva / Chawa 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
das 
Ehepaar 
Jakob und Eva 
Kolinsky 
(vpravo): gestorben im Alter 
von 73 Jahren 
am 7. Juli 1871 
Friede ihrer Asche 
(Chawa Kolinsky) 
----------------- zhotovitel ---oo 

340
b 31 3 1871 Kolinsky Jakob / Lejb 

l*nh 

viz výše 
 
(vlevo): gestorben im Alter 
von 79 Jahren 
a, 31. März 1871 
(Lejb Kolinsky) 

341 0 0 0 Fuchs Hanele 

up 
hlnh hsa *xa 

cqvp wrah hk tsa 
vil hklha srysaqm 

Paní 
Hanele 
manželka váženého pana Herce Fukse 
z Košíř, odebrala se do svého světa 
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vurt s [cyn xk hml 
tvdmv oymxr lib ql 

hdymiyv oymxr hyli (mgp) 
oxnm yk di [ymyh wql 

hbent : vaby 

28. nisan 5615 
---- 
obrat: *ad ki Menachem javo 
v matrikách nezachycena 

342 23 3 1871 Fuchs Israel 

(mrg*b) 
--- 
up 
 

cqvp larsy hk bvsxhv rsyh syah 
hqde yabg oyns hmkv qxd yabg hi 
usb rupn srysaq qqd oylvx rvqbv 

ql alrt s [cyn xrd *a*h ovy 
 
**** 
 

oyrbgb rbg sya lip la rs*y 
oyrbih hnxmb llyhmv oyrapm vm*s 
vtxys *h ynpl jps fsnv rxs w*r 
vreva *h tary hqdev upsm bh*a 

vmgm lk byuhl vtymilv vtgvzlv vynb*l 
 
*** 
 

oybsv oyrbvil hxvtp htyh vxt*p 
oynvybalv oyynil [tn hqde*v 

oybvuh vysim dyghl hbemh hre*q 
oymsb bsvy tam hyyxt oyyx o*c 

hlnh vma osv 

ier ruht 
Israel Fuchs 
gestorben am 23. März 1871 
Friede seiner Asche! 
----------- 
Ryzí a vážený pan Jisrael Fuchs (a*h), 
gabaj Pohřebního bratrstva a dlouholetý gabaj 
cedaka spolku Bikur cholim ve sv. obci Košíře 
Umírá *hej  30. adar 5631 
** kryptog. ** 
Ryzí vůči Panovníkovi, konalnad jiné udatně 
Jeho jméno se proslavilo v ležení Jisraele. 
Chvátal zjitra i navečer vylít srdce před H-spodinem 
miloval soud a spravedlnost, jeho největším pokladem b-
habojnost 
Jeho největší snahou chovat se dobře k manželce, dětem a 
svému Lidu. 
** 
Jeho dveře vždy otevřeny pocestným, 
nuzným a potřebným rozdával milodary. 
Macejva je příliš krátká vylíčit všechnu jeho laskavost 
a Trůnící na výsostech ho vzkřísí kořením života. 
Jeho matce říkali Hanele 
---- 
mimo rozsah matrik 

343
a 18 11 1881 Rudolf 

Bernard / 
Baruch 

(mrg*b) 
---- 
 

lriyyp [b vrb hk 
 

Bernard 
Rudolf 
gest am 18. November 1881 
im Alter von 77. Jahren 
--- 
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bmrt [vsxem qsi rupn 
 

hbent 

Baruch ben Pajerl 
umírá v předvečer šabatu (posledního) 
v měsíci chešvan 5642 
---------- pozn -- 
náhrobek rozbitý 
řezník na Vinohradech v čp. 37; 
narozen v Liběšicích u Vodňan 
dožívá se 77 let 

343
b 23 5 1855 Rudolf Rosalie 

(trybs) 

Rosa 
Rudolf 
geb. Klein 
gst. am 23. Mai 1855 
im Alter von 49. Jahren 

344 29 10 1855 Beck Abraham 

fakymc qqm qib ohrba rrh 
vmlvil jlhs 
tns [vsxrm zy 
qpl zurt 

 
vytvemb wpxv *h ar*y 

vytdvim rc irbv bvu hs*i 
vytvmeil hnq bvu os hn*q 
vytvrha hns alv jlh vmvt*b 
vytvnbv vynb vas yhnv hny*q 
vytvmei rpil vbks yk hha 

vysim [vrskv vtlvip 
vynpl vkly 

vynp rva *h ovinb tvzxl 
 

hbent 

vážený pan Abraham Jaakov Beck 
ze Smíchova, umírá 17. chešvan 5616 
(dne 28. října 1855) 
*** 
Nebesa respektoval a hloubal o jejich pokynech. 
Odevždy miloval laskavost, zlému se vyhýbal. 
Kdo získá dobrou pověst, získává ji ke svému dobru! 
Kráčel bezúhonně a z té cesty neunul. 
Jeho děti nyní pozdvihují nářek a pláč. 
Běda, že si jeho kosti ustlaly v prachu. 
Avšak veškeré jeho dílo a jeho spořádanost 
ho budou všude předcházet. 

345 24 4 1884 Bloch 
Adolf / 
Abraham 

(mrg*b) 
---- 
 
up 
 

Hier ruht 
Adolf 
Bloch 
gestorben am 24. April 1884 
im 27. Lebensjahre 
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bl oymt dmxnh rvxbh 
oypk yqnv 
ohrba 

hmlS r rbxh [b 
jalb 

qpl dmrt [cyn uk h ovyb tm 
***** 

vlyzh tvimd jytvyxav jyb*a 
rbql tlbvh jyyh yba*b 
vlylyy rvamv tvxna vb*r 
rbsh ldg vnyydi drv*h 
oyirv uim jytvns rpc*m 

 
hmda yli trrvgth [vvei*b 
oyalhb tykh oymy og tvly*l 

hmrb tarqn jma l*a 
hmynp jlm tb hdvb*k 

 
hbent 

 
ldnyh vma osv 

Friede seiner Asche 
*** krypt. *** 
Rodiče tvé i sestry roní slzu, 
protože jsi byl uložen do hrobu v jarosti žití. 
Množí vzdechy a neuvěřitelně hořekují: 
Potěšení naše zapadlo, veliké je naše potření. 
Tvých let nebylo mnoho, a nebyla dobrá, 
prodlel jsi zde na zemi v trápeních, 
přesto ses dnem i nocí opíral o Vznešeného. 
Z výsostí jsi byl vzhůru povolán za svou matičkou, 
váženou a v duchu královskou ženou. 
(*kol kaboda, bat melech penima) 
--- pm --- 
v matrikách nezachycen 

346
a 19 10 1858 Stiasny Franz / David 

oynkvs hp 
dvd rmk oyvxbh 
gyliz rmk vyxav 

lapr ybr rbxh ynb 
garpm yncaux 
oeib vrbqn 

d ovyb [vsarh 
xyrt ba zy 
b ovyb ynshv 
[vsh ay 
qpl uyrt 

 
hbent 

Hier ruhen die Brüder 
Franz 
geb 1837, gest. 19. Okt. 1858 
 
und 
 
Friedrich Wilhelm 
Stiasny 
geb. 1839, gest.  28. Juli 1859 
 
Söhne des Herrn 
Philipp Stiasny 
Brauermeister 
aus Prag 
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346
b 28 7 1859 Stiasny Fridr. WIlhelm 

l*nh viz výše 

347 9 11 1855 Stiasny 
Gustav / 
Šemuel 

np 
lavms bh 

yncayus lapr hk [b 
qsi v ovyb rupn 

[vsxem hk 
xr*a ovyb rbqnv 
qpl zurt vlck 

*** 
jtvdlyb rvnb xms 

jrbqb xvnt hanv hvdxb 
jtpx jl vsiy [di [gb 

jtmsn xmst oyyxh wi txt 
jtdlvy yrsav jyrsa 
jtkalmb tyyh ryhm 

jtlvip tlip req [mzb 
jynpl [kvm hbrh rks yk 
jtmsn yrsav jyrsa 

Hier ruhet 
Gustav 
Sohn des Herrn Philip 
Stiasni 
Bräuer Meister 
aus Prag 
 
starb am 9. Novem. 1855 
im 22. Lebensjahre 
 
přikopnout je-li tam šem imo 

348 27 2 1882 Stern Israel 

(mrg*b) 
---- 
up 

bl rsy irm rcv bvu hsi oyhla ary sya 
[rius larsy r*rbxh jrd oymtv 

vbsvm ovqmb oydcx tvlymg qxd abg 
ql bmrt rda xk ovyb vtmsn haey srysaq 

 
***** 

jl buv jyrsa tlka jypk iyg*y 
jlipm [vrskb jl tynq bvu o*s 
hmda yli /==/ htlmi tvb*r 

hmsnh yyx dib dcx  /????/ jyrs*a 
jlhab hyhy ovls iir jyla hnat a*l 

 
hbent 

luy vma osv 

Hier ruhet 
Israel Stern 
gestorben den 27. Februar 1882 
in seinem 70. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
** ** 
pan 
Jisrael  Stern 
gabaj Pohřebního bratrstva 
v Košířích 
umírá 28. adar 5642 
---- pm ---- 
Bývalý sklář z Košíř, usedlý v čp. 225 
jeho matce říkali Jitl 
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349 18 4 1879 
Wildenschw
ert Moritz 

/a*rt/ 

(hluboko) 
--- 
Ruhestätte 
des Herrn 
Moritz 
Wildenschwert 
----- pm -- 
nalezen u Košíř utonulý, obchodník 
z Bešti u Hradce Králové. Pohřben 18. dubna 
bylo mu 35 let 

350 29 6 1888 Munk Ludwig 

==/s rqiz qna vimsy hdvhyb ll*y 
==/b bks gnvi ymyb jya ryqy [b  yv*h 
tidv oiub oydvmylv [hb oyrvxbb hpy 

tibq hts oydvd tib jya vytvba svs*m 
harvbl hrvqml vtmsn hbs hrhu v hyqn 

 
* * * 
 

==/ hhgyv vleb hcnky larsy lavgv 
==/ oinv tvarhl hta vlha tdmx 

jytnpl oydmvi oyprsv vtarql vavby oymymt 
==/ rmetv vrva rxsk iqby zav 
==/ ovlsv vrpil hyhy ovls 

Hier ruhet 
(místo pro podobenku) 
in Frieden 
Ludwig 
Munk 
geb. 30. April 1862 
gest. 29. April 1888 
---- heb --- 
FZN 
----- 
Mit dir hat Glück und Freude uns gelacht 
Die Zeit war leider kurz gemessen 
Dein Scheiden hat uns unendlich Leid gebracht 
Uns bleibst du ewig unvergessen 
---------------------- J. Freund --oo 

351 7 11 1890 Tausig Eduard 

(alef -lamed -alef) 
 
Hier ruht 
Eduard 
Tausig 
geboren 15. Mai 1854 
gestorben 7. November 1890 
Friede seiner Asche 
Widmeten seine guten 
Freunde 
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---------- pm ----- 
syn vdovy, paní Kláry, Žižkova ulice nr. 3 
obchodník 

352 31 5 1890 Rezek Philipp 

(mrg*b) 
---- 
 
up 
 

oymtv xvr rqy sya 
 

r rbxh bl 
 

qizir lapr 
 

jlh fakymc qqm 
 

qs ovyb di yyxl vmlvil 
 

qpl [rt [vyc by 

Hier ruht 
Herr 
Philipp 
Resek 
geb. zu Cholec 
gest. am 31. Mai 1890 zu Smíchov 
im 57. Jahre seiner G-ttesfürchtigen 
und dem Menschenwohle gereichten 
Lebens 
Tief betrauert von den Seinen 
Friede sei mit Ihm 
----- pm ---- 
řezník  na Smíchově v čp. 272 

352
x 26 1 1888 Raubitschek (poškoz) 

rbsh qr 

Raubitschek 
er starb 
tiefbetrauert 
von den Seinen 
am 26. Janner 1888 
(prozatím mimo rozsah matrik) 
zlomek, vypadlá deska, kdysi 
patřící dvojici nebožtíků, patrně manželů 

353 6 2 1888 Blass Elisabet 

ql xmrt ubs d ovyb hrupn 
 
np 
 
---- 
 

tynmrg*b qlx 

(4. švat 5648) 
(p.n.) 
----- 
Hier ruht in Frieden seit 6. Feber 1888 
unsere theuere Mutter 
Frau 
Elisabeth Blass 
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---- 
 

oymlvi hlxn hlxnh lav hxvnmh la hab hha 
 

uymvrptrm hdmxhv hrqyh oa hnmlah hsah 
 

[m hnmla lz [amyyn qxey hk sysyh xvnmh tb 
 

faxymc qqm lz calb hmls hk dbknh 

Witwe nach dem sel. Herrn Salomon Blass 
in Smichow 
Ruhe ihrer Asche! 
* * * * 
heb. 
*** 
Eine Gattin edles Streben 
Einer Mutter liebend Herz 
Rief der Tod aus diesem Leben 
Zu sich freundlich himmelswärts 
Auf zum Strahlen sit der Wonne 
Musst ihr Weg durchs Dunkel hin 
Doch der Scheideblick der Sterne 
Lächlet uns ja Wiedersen! 
(tanceva) 
Jméno matky: Judit 
--------------------------------  J. Brejcha --oo 
vdova po chovateli krav (Kuhhälter) Salomonovi 
usedlý na Smíchově v čp. 51, narozen v Zahořanech 
u Mníšku pod Brdy; dožívá se 66 let 

354 4 2 1858 Goldschmidt Isak / Herš Lejb 

/mrg*b) 
--- 
np 

udymsdlag byl srh r hlinh 
yvualq lylgb wyvvanay qqm 

**** 
rsyh jrdb vynb ta jyrd*h 

*rvb [ver tvsil yrak rvbgv ybek w*r 
oymy ibsv [qz vtmda la b*s 

vyyx ymy lk wmath *d ta bha*l 
hrhm vtvyxhlv yra ybel dcx [x*y 
vtlvip rks lbql oyaysnh ylkyh*b 

ubs *k qsi rbqnv d ovyb usb rupn 
l xyrt 

rtca vma osv 

Hier 
ruhet Herr 
Isak Goldschmidt 
* * * * 
(4. ii. 1858) 
Herš Lejb Goldschmidt 
z Janovic nad Úhlavou v okrese Klatovy 
----- pm ---- 
kryptogram stand. eulogie, řezník z Košíř 
dožívá se 61 let 
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355 25 4 1859 Pereles Fradl 

up 
 

ldarp hivnehv hbvsx hsah 
 

*bvs wuylrip yla hk tsa 
 

hmvrml htmsn htli 
 

bk g ovyb trbqnv b ovyb trupn 
 

qpl uyrt [cyn 
 

hbent 

Zde leží 
vážená a spořádaná žena, paní Fradl, 
manželka váženého pana Eli Perelese (Perlitz) 
zdejšího šocheta a bodeka (šub*). 
Její *nešome se povznesla výše ve chvíli, kdy 
dne *bejt 22. nisan 5619 skonala. 
(dne 25. iv. 1859) 
Pohřeb se konal nazítří. 
(tanceva) 
----pm --- 
manželka ševce-obuvníka z čp. 79 
dožívá se 45 let; 

356 0 0 1876 
Weiner 
(zkus) anzp 

tvmygp anzp - kgb 

357 27 9 1881 Weiner Ezechiel 

up 
 

rinyyv laqzxy r*rbxh 
 

jyyx ymy lk vnl tyyx bvhav dbkn laqzxy 
 

jttym rxa og vnbl xvl li htvrx tazh hbyb*x 
 

vnmm hdvtv dvbk [vrkzl yht hbemh ta*z 
 

vntva tbzi yk vnvrkzb asn yhnv ykb lv*q 
 

htklh hpm la ypnk txt tvcx*l 

Hier ruhet 
Herr 
Ezechiel Weiner 
geboren den 16. September 1820 
gestorben den 27. September 1881 
** 
Deine Asche wollen wir stets ehren 
Unvergesslich wird uns deine Liebe sein 
Und mit wehmuthvollen Dankeszähren 
Setzen wir dir diesen Ehrenstein 
(tanceva) 
------------- pm ----- 
Obchodník původem z Praskoles, 
usedlý v čp. 69 

358 25 8 1861 Kobler Simon / Šimaon 

(mrg*b) 
----- 
up 

[vims rrhk rsyh syah 
uy*a ovy rupn hi rilbaq 
qpl akrt tns lvla 

Hier ruhet 
Herr Simon Kobler 
beweint von seiner 
Frau und 8 Kindern 
(levitská konvice) 
* * * * 
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*** 
qyzxm oyinv dmxn rbg 
oyirv oyuim ja vtmvtb 

*yaeael tpvm vtyyx yns ymy 
*yaysnh lkyhb vtkylh jrdb 

vtlvip rks 
 

lrym vma osv ** hbent 

pan 
Šimaon Kobler 
umírá *alef 19. elul 5621 (tj. 25. srpna 1861) 
(standardní eulogie) 
---- 
knihvazač z čp. 217, dožívá se 43 let; 

359 23 2 1861 Grab 
Franziska / 
Fradl 

(mrg*b) 
 

----- 
 

tdmx vntb txvnm hp 
 

hryah vnynyi hysim 
 

hkz oyispmv hkr oyns 
 

ldarp llvhm hlvtbh 
 

barg hsm r tb 
 

qpl ajrt rda gy qsb htm 
 
*** 
 

hytvba ta hbhva ldarp 
 

htlvip lkbv hxk lkb 
 

hyrvin ymyb htm hha 
 

hytvqde yrpm iybshl os 
 

hlyq hma osv ** hbent 

Ruhestätte 
der 
Franziska Grab 
Fabrikantenstochter 
geb. am 5. Juni 1841, gest. am 23. Feber 1861 
** 
Zde odpočívá naše milovaná dcera. 
Její skutky prozařovaly náš zrak. 
Křehká v letech a čistá provinění 
(*šanim racha u-me-pešajim zacha) 
všemi obdivovaná panenka 
Fradl, bat Moše Grab 
Umírá 13. adar 5621 
** 
Fradl vroucně milovala své rodiče 
a projevovala to každým svým činem. 
Běda, umírá ještě docela mladičká. 
Tam ale ochutná ovoce svých *cedakot 
Její máti říkali : Kejla 
*** 
Voll Geduld und Herzensgüte 
Gieng sie in der Jugendblüthe 
Herben Leiden Schmerzgefühl, 
Doch da kam aus lichtem Glanz 
Goldner Engel mit dem Kranz 
Führte sie zum schönsten Ziel 
Unsre Tochter ist genessen 
Blühe herzlich ewig fort 
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Was sie uns ist hier gewesen 
Das ist sie bei G-t nun dort. 
---- 
dcera továrníka, Jungfergarten čp. neuvedeno 
dožívá se 18 let; 

360 8 7 1866 Grab 
Katharina / 
Kejdl 

(mrg*b) 
---- 
 
up 
 

barg hsm hk tsa hi ldyq m hbvsxh hsah 
qpl vjrt s zvmt vj b ovy usb hrupn 

 
*** 
 

vnnvlxb tvm hli yk imsn yhn lvq 
vnma hxql yk vnykb hlylv omv*y 
vnrbs li vimd vnynyi imdt im*d 
vnbblb tvrx jrkzv jms yxy xen*l 

***** 
vnspnb htxnh rsa wrph lvd*g 
vnyli jymxr hnman oa vyh oyb*r 
vnmxnl vnyrykm ynb vlmi avsl j*a 
vndib llpttv oyyxh wra trx*b 

*** 
jsya blv [yi dmxm tyyh jyyxb 

jsvx vdib olvih jtvmbv 
vdlx dvam vl ti jydilb 
vdgnl [yak lbt li rsa lk 
jyrvin ymym vbl xub jb 
jyyx ymy lk bvuvl vtlmg 
jynbl tyyh hnman oa 
jyeylm jyntm zvib trgx 
jylrvgl [ymyh wql dvmitv 

 
hbent 

Katharina Grab 
gestorben den 8. Juli 1866 
im 72. Lebensjahre 
** 
Sanft sei der Schlaf in der kühlen Erdengruft 
Nach langen Dulden, langer Pein! 
Bis /== == == == / er ruft 
Uns ewger Seligkeit zu freun 
* * * * 
Sem uložili 
váženou paní Kejdl, manželku pana Moše Graba 
umírá s nejlepší pověstí *bejt 26. tamuz 5626 
** 
Rozlehl se pláč, protože smrt vstoupila našimi okny. 
A ponese se dnem i nocí, neboť nám vzala naši matičku. 
Naše oči plné slz, plačte spolu s námi, pro to velké potření. 
Tvé jméno a tvá památka zůstanou navždy vtesány do 
našich srdcí 
** 
Zanechala jsi v nás po sobě obrovské prázdno 
máti věrná, vždyť tolik lásky jsi nám dala. 
Darmo se pokoušejí utěšit nás naší známí, 
že sis vybrala Krajinu života, aby ses tam mohla za nás 
přimluvit. 
*** 
Dokud jsi žila, byla jsi potěchou očí i srdce svého muže. 
Tvojí smrtí pro něj vesmír potemněl. 
Bez Tebe k čemu je mu být dál na světě? 
Vždyť od mladosti miloval jen tebe. 
Svým dětem bylas věrnou matkou 
vždy připravenou jim pomáhat a bránit je. 
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Na samém Konci dní vzkříšená povstaneš ke svému losu. 
(tanceva) 
----- 
manželka továrníka na laky (Lakürfabrikant); dožívá 52 let 

361 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr 
leštěný sokl 
------------------------ Jeřábek --oo 

362 25 6 1866 Neumann 
Barbara / 
Blimele 

(mrg*b) 
--- 
 
up 
 

trm hivnehb hbvsxh hsah 
ldnim hsm hk tsa hi hlmylb 

hrupn wyvvaqvvalcm [amyyn 
qpl vjrt tns zvmt by ovy usb 

 
*** 
 

htli hnlk li ayhv lyx vsi tvbr tvn*b 
hsrp hypkv hydy [vybav yni*l 
htnqz ti di hbblb *h tar*y 

hqsx al hspn hzh olvih ygvnit*m 
hydiemb vdgnl rzi hlib*l 
hrsyh jrdb /==/ htkyl*h 

*** 
 

(ogpn) 
 

hbent 

Hier ruhet 
in Frieden Frau 
Barbara Neumann 
gest. 25. Juni 1866 
im 71. Lebensjahre 
(hebrejský epitaf tvoří kryptogram: Blimele 
Neumann, spodní část eulogie je však porušena. 
Obsahuje víceméně standardní obraty, které 
najdeme v katalogu na mnoha jiných místech, 
proto ji vypouštíme.) 
* * * * 
paní 
Blimele, manželka pan 
Moše Mendla Neumanna ze Slavkovic 
umírá 12. tamuz 5626 
----- 
matriky uvádějí věk 75 let a civilní jméno manžela 
Markus. Usedlí v čp. 94 

363 28 5 1864 Taussig Theresia 

(rvzhl) 

Hier 
ruhet 
in Frieden F. 
Theresia Taussik 
gest. 28. Mai 186* 
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----- 
náhrobek nutno očistit, povlaky lišejníku a eroze 
podle matrik : 
paní 
Theresia Taussig 
manželka obchodníka Josefa ze Smíchova 
umírá 28. května 1864 ve svých 61 letech 

364 14 11 1868 Beck Raphael 

(mrg*b) 
--- 
 

/dvd [gm/ 
 
up 
 

qib ohrba rx*hb lapr r*rhk dbknhv rqyh syah 
 

ql ukrt [vsxrm uk qs rupnv vuqz vlck uk ovy 
dlvn 

Hier ruht 
Raphael Beck 
geb. 12. Dezember 1815 
gest. 14. November 1868 
** 
Was Vater Du gesäet in Fleis und Ehre hier 
Es blüht zum Segen uns, es reift zum Lohne Dir 
Und hat zum unsrem Schmerze Dich uns der Tod 
entwunden 
In Liebe fühlen wir uns ewig Dir erbunden 
----- 
epitaf tvoří kryptogram, nové foto (FZN) 
podle matrik obchodník z Břevnova, 54 let 

365 12 9 1869 Grab Fanni / Frumet 

(mrg*b) 
 
--- 
 
up 
 

fcvy hk tsa umvrp trm hbvsxh hsah 
 

l*lrt yrst *z*a ovy usb hrupn barg 
 
*** 
 

trbqnv bks hmdah h*p 
 

trapt hlibl oysnb ytb*r 

Hier ruhet 
F. Fanni Grab 
gest. am 12.-ten September 1869 
* * * * 
p.t. 
vážená paní Frumet, ešet pana Josaefa 
Graba, umírá *alef 7. tišri 5630 
** 
Zde leží pohřbena v hroudu země 
veliká mezi ženami, klenot svého manžela. 
Hledící vždy na blaho a rozvoj dětí, 
která si však zakusila tolik bolesti a soužení, 
že její duch od nás odešel předčasně. 
** 
Za odměnu jí bude Zahrada radosti 
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tldgmv trxvs hydly bvu*v 

 
tlbvc oysq oyrvcyv tvbvak*m 

 
trupn hnmm hxvrv hspn or*u 

 
**** 
 

htrksmb hqlx yhy [di [*g 
 

hl [vpe oyyxh wrab bvu b*r 
 

hl xvny bvuv hyba tyb la hbvs j*a 
 

hlrvg yhy bvu vlks olvi*b 
 

hbent 

tam v Krajině života je pro ni nachystáno mnoho blaha 
nyní se vrátila do otcovského domu, aby se tam zabydlela 
ve světě, jenž je jen a jen dobrý - to je její los. 
(tanceva) 
-- 
** Po adama šochev we-nikberet 
** rabati be-našim, le-bala tiferet 
** we-tov jaldejha šocheret u-megdelet 
** mekauvot we-jisurim kašim sovelet 
** terem nafša we-rucha mimena nifteret 
= 
** Gan Ejden jehi chelka be-miskartah 
** rav tov ba-arec ha-chajim cafun lah 
** ach šuva al bejt aviha we-tov januach lah 
be-olam še-kulo tov jehi gorlah 
-------------------- 
manželka skláře, usedlí v čp. 75, dožívá se 65 let; 

366 9 12 1881 Friedmann Fanni / Fradl 

(mrg*b) 
 
-- 
 

hk tsa hi ldarp trm hivneh hsah up 
 

[ylisum [mdiyrp byl 
 

qpl bmrt vlck zy qsi hrupn 

Hier ruhet 
Frau 
Fanni Friedmann 
aus Czelin 
gestorben den 9. Dez 1881 
----- hb ---- 
Spořádaná paní Fradl, manželka 
váženého pana Lejba Friedmana 
Umírá v předvečer šabatu dne 17. kislev 5642 
--- 
Ruh im stillen Frieden mild 
Beste Mutter stets uns theuer 
Dankbar heben wir dein Bild 
Bis zur Auferstehungfeier 
----- pm ---- 
Zlíchov 44, rozená v Křečovicích u Benešova, 
dožívá se 76 let; 
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367
a 22 10 1879 Wiener Markus 

tynmrg*b qr 

Ruhestätte 
der 
Eheleute 
Markus und Sara 
Wiener 
gest. d. 22. 10. 1879 
im 76. Lebensj. 
Zu ihrer Seite ruht ihre 
Tochter 
Emilie verehel. Fischer 
gest. d. 10, 5, 1873 im 29. Lebensj. 
Friede ihrer Asche 
Gew. von Ihrem 
Ernst. 
------ 
pan Markus působil jako zaměstnanec obce, 
usedlý v čp. 15, dožívá se 76 let; 
roky 1870-1874 v matrikách nezachyceny; 

367
b 10 12 1876 Wiener Sara 

l*nh 

viz výše -- data paní Sáry : 
 
10. xii. 1876 
im 70. Lebensjahre 

367
c 10 5 1873 Fischer Emilie 

l*nh viz výše 

368 3 2 1874 Löbl Klara 

(mrg*b) 
* * * 
up 
 

hyrykm lk bl dmxm hysimb hbvsxh hsah 
 

htyh rqy ylk lbil hsm br hk tsa hlyq 
 

ubs zu hytvnsl oyrsiv hnvmsb htm hlibl 
 

dlrt *s vbxy h ovy 

Hier ruht 
Klara Löbl 
geborene Herrmann, die biedere 
Gattin des Moritz Löbl in Smichov, 
die zärtliche Mutter, die edle Tochter 
die treue Freundin, geb. am 22. November 
1846, gest. am 3. Februar 1874 
* * * * 
Sem uložili 
pro její skutky všemi váženou a všemi známými milovanou 
paní Kejlu, manželku pana Moše Lebla.  Pro manžela 
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** 
 

rbs li yhn hnastv hnavbmtv tvnnvqml ar*q 
 

oysnb hpyh li tvmh re srp vd*y 
 

rbql hdyrvh oymy tryie li lmx a*l 
 

oyshl li ivdy oru oynbh [m oa hdb*a 
 

oyrsiv hnms rpcm la zav hytvns viygh a*l 
 

oykrh hydly hbziv hyrvin lib hbz*i 
 

oyrsbmh oybvuh jysim vllhy oyris*b 
 

oykml [vtnh fvg jlh hvlsv txvnm*l 
 

vnbl xvl li tvrx dymt ydy jnvrk*z 
 

vnspn [vbadl vntbzi xen tvmyinb tvzx*l 
 

hma yrxa rhm hklh lzyr hdlyh og 
 

hmi tazh [ba txt hp hrbqnv 

byla tím nejcennějším. Umírá ve 28 letech 
dne 16. švat 5624 
** 
Povolejte plačky, oddejte se bolesti a propukněte v nářek 
pro tu 
ztrátu. Smrti vztáhla svoji mučivou ruku na tu nádhernou 
mezi ženami! 
Neslitovala se nad počtem jejích let, srazila ji do hrobu. 
Matka dětí ztracena dříve, než je stačila dochovat. 
Nedosáhla totiž ani počtu osmadvaceti let, 
když opustila svého milovaného muže a  nedospělé děti. 
Tvá památka zůstane navždy vytesána na deskách našich 
srdcí. 
Opustilas nás, abys mohla pohledět na věčné rozkoše, 
avšak k bolesti naší! 
A krátce po ní odešla za svou matičkou i malá Rejzl, 
takže ji spolu s matkou pohřili pod tento kámen. 
----- pm ---- 
manželka továrníka z čp.388 
Fromm beschieden war Dein Leben 
G-tt und Menschen treu ergeben 
Deinen Pflichten kannst Du nach 
Ohn Ermüden, ohn Ermatten 
bis der Tod Dein Auge brach 
zum Schmerz des Kindes und den Gatten 

369 14 5 1877 Bloch Herrman / Herš 

up 
 

[b hi srh hk bvsxh rvxbh 
 

fakymc qqm jalb hmls hk 
 

vytvba [vbadl oynsb jr rupn 
 

qpl zlrt s [vyc b b ovy 
 

Pan Herš ben Šlomo 
Bloch 
ze Smíchova 
umírá *bejt 2. sivan 5637 
Matce říkali Hindl 
---- 
Hier ruhet 
Herrman Bloch 
gestorben am 14. Mai 1877 
im 18. Lebensjahre 
Friede seiner Asche 
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ldnyh vma osv ------ 
syn pana Salomona, obchodníka s uhlím 
usedlí v čp. 65, Herman se dožívá 17 let 

370 18 6 1875 (poškoz) pův 333 

tvmygp 

(zlomky) 
--- 
 
== isk === 
geb 16. 3. 1843 
gest. 18. 6. 1875 
Ruhe sanft 
 
pozn: zlomek s daty patří na pozici 333 

371 18 8 1877 Kohn Rosa 

up 
 

hrqyh hsah 
 

[haq hqbr 
 

lvla u hrupn 
 

qpl zlrt s 
 

/trybs/ 
 
--- 

Hier ruht 
Rosa Kohn 
geborene Kolinský 
geb.27. August 1824, gest. 18. August 1877 
Friede ihrer Asche 
 
Hier ruht in stiller Einsamkeit 
Die edelste der Seelen 
Ihr Geist entfloh zur Ewigkeit 
Den bessern Theil zu wählen 
Die Leiden die sie hier erduldet 
Kehrst du o G-tt, am besten 
Doch der hier büset unverschuldet 
Freut dort sich mit Erlösten. 
Nur dieser Trost gibt uns noch Kraft 
Die Trennung zu ertragen 
Nach eifernd du und tugendhaft 
Nicht vor dem Tod zu  zagen 
----- (128) ---------- K. Leština, Smíchov ---oo 

372 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl, tesal : Lucka 
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373 21 8 1883 Kaufmann Moše Falk 

up 
 

rtkvm oyin ga rqy rdvhmv dbkn sya 
 

r rbxh bvu os rtkb 
 

hnkmh qlp hsm 
 

[nampyvq fpylyp 
 

asydq hrbxd yabgv vntdi ysarm dxa 
 

[vbadl hliml htli vtmsn oylvx rvqbv 
 

hdi lk [vbadlv hdbknh vtxpsm 
 

qpl gmrt ba yx g ovy 
 

hbent 

(vrchní díl s latinkou vyvrácený) 
* * * * 
Vážený a ctěný, drahý a laskavý člověk, 
v koruně dobrého jména, ha-chaver pan 
Moše Falk Kaufmann 
jeden z předních zdejší obce a také gabaj 
Pohřebního bratrstva a spolu Bikur cholim. 
Jeho *nešome se povznesla výš a výše k zármutku 
celé jeho vážené rodiny a také celé obce 
dne *gimel 18. av 5643 (dne 21. srpna 1883) 
(tanceva) 
--------------------- M. Lucka  ---oo 
 
tovární úředník (Fabrikbeaamte) z čp. 370 
dožívá se 69 let; 

374 29 7 1877 Bloch Anna 

up 
 

ldnyh m hivnehb hbvsxh hsah 
hk tsa qib ohrba hk tb hi 
us*b hrupn wy jalb hmls 

zlrt zvmt *k*a ovy hrbqnv qsi 
hrsyh jrdb hklh hymy lk 

hrhzn dvam htyh *hnx tvembv 
hldgm lah tvemb hydlyv 

hrvreyht oyyxh rvreb htmsnv 
 

ivvalc hma osv 

paní 
Hindl 
bat Abraham Beck 
ešet Šlomo Bloch (kéž ho Nebesa chrání) 
umírá erev šabt 20. tamuz 5637 
matce říkali Slawa 
* * * * 
Hier ruht 
Anna Bloch 
gest. am 29. Juni 1877 
betrauert von ihrem 
Manne und vier Kinder 
----- 
manželka obchodníka s uhlím z čp. 65, 
dožívá se 49 let; 

375 6 10 1880 Pick Leopold / Lejb (mrg*b) Hier 
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a --- 
oyyxb ytrma ynb*l 

oyyxh tybb ytaem ytig*y 
oyyxh wrab xvnm vtsa de*b 
oyyxb yndvib ytvm ovy ytdq*p 
oyyxh revyl traptv rq*y 

oyyxh tverab ynnhv ytims vlv*q 

ruht der theuerste Vater 
Herr 
Leopold Pick 
er starb den 6. Oktober 1880 
im 77. Lebensjahre 
Ruhe seiner Asche! 
----- 
obchodník z Cerekve, usedlý v čp. 58 
dožívá se podle matrik 79 let 

375
b 29 4 1863 Pick Sofie / Serl 

(mrg*b) 
---- 
 

qyp byl hk tsa lrs hbvsxh hsah 
qpl gkrt ryya ay h ovy hrupn 

**** 
 

oyrvcy hlbc tvbr oyn*s 
oydvmx haem hynbbv hlibb q*r 

oyrqyb cnrpchl hxn alv huqs a*l 
oynvybal hypk hsr*p 
oygvnit wab ddb hbsy 
oyllim yrp hmda rbq 

Hier 
ruht in Frieden 
die zärtliche Gattin 
und treue Mutter, Frau 
Sofie Pick 
geb. im Jahre 1812 
gest. den 29. April 1863 
Friede ihrer Asche 
*** 
Schlummere der Zukunft sanft entgegen 
Von uns Allen betrauert, beweint 
Dir folgt Dankbarkeit, LIebe und SegenBis uns die Liebe dort 
wieder wereint 
Gewidmet won ihren tief traurenden 
Gatten und Kindern 

376 16 6 1878 Taussig Markus / Meir 

(mrg*b) 
---- 
np 

qcyvu ryam r*rbxhh oymt bydn sya 
oyibram rtvy qyamaq vbsvm ovqmb qxd [qz 

qpl xlrt [vyc vu a ovyb tm hns 
*** 

jyyh ymy lk oybvu vyh jysi*m 
jytvxlsm lkb dvam tepx tm*a 
jynyi ovrml tasn hlylv ov*y 
jrevy ynpl tkrih hlpt [v*r*r 

Ruhestätte 
des 
Markus Taussig 
gestorben am 16. Juni 1878 
im 78. Lebensjahre 
--- pm --- 
pan Meir Taussig, 
přes 40 let působil jako starší Pohřebního bratrstva v 
Kamýku 
Umírá *alef 15. sivan 5638 
otec Jakoba, Emanuele a Heinricha 
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??????/d ynynp vaey bl yrvqmm oyrvh*u 
jrsy tnvmab htqci rvbe ykreb*v 
jydiem dxa qdeh [qb htll*c 

jyrvgm yns ymyl wq os lkh rev*y 
jrks aemt os oymvrm yhbgl jra*q 

 
hlcyrq vma osv ** hbent 

Taussigových, soukromník v čp. 276; 

377 9 9 9999 /eroze/ vytluč 

trybs vytlučeno 

377
x 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl 

378 20 6 1892 Spitz Ewa 

trybs 

(zlomek opřený o jiné) 
--- 
Hier ruht in G-tt 
unser liebling 
**imi  Spitz 
geboren 25. November 1889 
gestorben 20. Juni 1892 
Beweint von Ihren Eltern 
--------- pm ---- 
Dcerka Josefa a Heleny usedlých v čp. 669 

379 6 10 1891 Hönigstein Friedrich 

up 
 

rrhk 
[yyusgynah 

/== == ==/ *lh 
 

hbent 

Hier ruhet Herr 
Friedrich 
Hönigstein 
gestor. 6. Oktober 1891 
in seinem 38. Lebensjahre 
----- pm ---- 
Obchodník s uhlím (Kohlenhändler) 
usedlý v čp. 538 na Smíchově 
zhotovil : Jeřábek 

380 15 1 1892 Munk Pauline / Rivka 

(mrg*b) 
 
--- 
 

(místo pro podobenku) 
 
Hier ruht 
Fräulein 
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tbem 
 

trm hlvtb hrin trvbq 
 

yn qnvm laynd rr*hk tb hqbr 
 

qpl bnrt tbu vu qsi ovyb lh 
 
** 
 

yta vkbv yidvym hnh vd*r 
 

ytb tipy hksx htvdly*b 
 

txrvp hnsvsli yta vnnv*q 
 

thryb hnhv hymy uim h*h 
 

hbent 

Pauline Munk 
geb. am 25. Septembr 1867 
gest. 15. Januar 1892 
Ruhe ihrer Asche 
Glückseligkeit ihrer Seele 
** 
P*rängend mit der Jugend Rosen 
A*uf den Wangen gingest von hier 
Uns doch 
L*iessest du im Freudenlosen 
J*ammerthal zurück wo wir 
N*ur der Hoffnung leben in den Höhen 
E*dens dich verklärt zu sehen 
* * * * * 
Kdo jste ji znali, pojďte, zaplačte tu se mnou, 
protože nádhera dcerušky mé pohosla ještě v dětském 
věku! 
Truchlete se mnou pro tu kvetoucí lilii, 
škoda, tak málo let a už nám odběhla! 
(tanceva) 
--------------- Jeřábek --oo 
Dcera obchodníka Daniela a Franzisky 
ze Smíchova čp. 293 

381 2 6 1894 Eisert Salomon 

(mrg*b) 
 
--- 
 

ql dnrt ryya zk qsi 
 

xvnmh [b hi hmls hk 
 

lz urizyya fcvy hk 
 

hbent 
 

Hier ruht in Frieden 
Herr 
Salomon 
Eisert 
gest. am 2. Juni 1894 
im 73. Lebensjahre 
** 
Erlöst von Leiden 
Befreit von Schmerz 
Ruh´sanft in G-tt 
Du gutes Herz 
----- hb ---- 
Pan Šlomo, syn již zesnulého pana Josefa 
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alyq vma osv Eiserta 
umírá v předvečer šabatu 27. ijar 5654 
----- pm ---- 
bývalý obchodník z čp. 488, narozen 
v Horažďovicích 
zhotovil: M. Lucka 

382 22 5 1891 Rezek Auguste / Gitl 

(mrg*b) 
---- 
 

qpl anrt ryya dy qsi 
 

hlvtbh up 
 

hi luyg 
 

lapr hk xvnmh tb 
 

qizir 
 

yumvrp hma osv ** hbent 

Frl. 
Auguste 
Resek 
gest. am 22. Mai 1891 
im 18. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
(požkozený něm. verš) 
--- hb -- 
Gitl bat Rafael, matce říkali Frumit 
umírá v předvečer šabatu 14. ijar 5651 
---- pm ---- 
Dcera Phillippa a Franzisky z Řepory 
usedlí v čp. 23 
zhotovil : M. Lucka 

383 1 4 1891 Löw Rosa 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Frau 
Rosa 
Löw 
geb. 23. Juli 1810 
gest. 1. April 1891 
Die Erde sei ihr leicht 
----- pm ---- 
v matrikách nezachycena 

384 29 7 1902 Katz Josefine 

tyk*eb qr 

Josefinka 
Katzová 
** - vi. -- xxx. -vii. 
v Řeporeji 
1902 
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Spi sladce 
------ pm ---- 
Sedmi týdenní dcerka pana Emila 
a jeho manželky Barbary roz. Rezek, 
usedlých v Řeporyjích čp. 9 

385
a 2 12 1890 Beck 

Seligmann / 
Kalonymos 

(mrg*b) 
 
--- 
 

qib cvmynvlq *k rqyh syah up 
 

ql anrt vlck zu qsib tm *hi 
 
*** 
 

vklh ohl obyriv oymyin oyns 
 

vtrk otyrb sdqb rsa tim 
 

otxlehb odlx ymy vkyray vvyq 
 

otxms hkphn hbzkn otlxvt ja 
 

otyb tnvlxb tvmh hli oatp 
 

hdvhv hrap hl vxqvlv ivg hlib 
 

otxvnm la hbs di hxnan rmbv 
 

htimdv hnvgy dib hl lvmg br 
 

htrks li havbt oyms yhbgb 
 

hbent 

Ruhestätte 
des biedern Gatten 
Seligmann Beck 
Kürschenemister 
starb am 2. Dezember 1890 
59 Jahre alt 
---- hb ---- 
pan Kalonymus Beck 
umírá v předvečer šabatu 16. kislev 5651 
** 
Léta lásky a vzájemného blaha jim plynula 
od chvíle, kdy spolu uzavřeli svatou smlouvu, 
a oba doufali, že se jejich dnové zdárně prodlouží. 
Leč selhaly naděje jejich, jejich radost se otočila. 
Příliš brzy vnikla Smrt jak zloděj okny jejich domu, 
jeho hospodář skonal, urvána sláva a vznešenost 
domácnosti. 
Trpce pak naříkala žena jeho, dokud se sama neuložila k 
odpočinku. 
Její trápení a slzy však budouu odměněny, 
až na výsostech Nebes vejde pro svoji odměnu. 
(tanceva) 
--- na soklu --- 
Durch die allerhöchste Gnade 
Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. 
noch nach dem Tode ausgezeichnet 26. 9. 1891 
Kommen will ich beten treu am Grab des Gatten 
Bis sie einst mich hir an deiner Seit bestatten 
------------------ J. Brejcha ---oo 
v matrikách nezachycen 
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385
b 4 4 4444 Beck Pauline 

l*nh 

Ruhestätte 
der treuen Gattin 
Pauline Beck 
gb. Klaschek 
(hebrejsky : im zugato m. Pajerl 
----- 
zkusit dohledat životopisná data podle matrik 

386
a 11 3 1891 Pollak Philip / Fejš 

(mrg*b) 
--- 
 

oymyinhv oybhanh oyrqyh vnytvba tbem taz 
 

ql*anrt b*rda a ovyb !vdrpn al otvmbv ohyyxb 
 

qallap syyp hk vnyba ovqm dqpyv 
 

ql anrt vlck u ovyl rvabv wyvvaqlism 
 

! hnx m hrqyh vnytvma di yxl hklh 
 

hbent 
 

lrs hma osv ** tydvy vma osv 

Ruhestätte 
der theuern geliebten Eltern 
Philip und Anna 
(místo pro podobenku) 
Pollak 
aus Želkovic 
starb am 11. März 1891 // starb am 21. Novem. 1890 
im 72. Lebensjahre // im 72. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
* * * * 
Vznešený navštívil našeho otce 
pana Fejše Pollaka dne 1. we-adar  5651 
a dne 9. kislev 5651 odešla do večného žití 
i naše máti, drahá paní Channa. 
jeho matce říkali : Jehudit, 
její : Serl 
---------------------- J. Brejcha --oo 

386
b 21 11 1890 Pollak Anna / Chana 

l*nh viz výše 

387 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl z leštěné žuly 

388 24 1 1890 Pollak Katharina / Gitl 

(mrg*b) 
--- 
 
up 

trapt hymy lk hmymt hbvsxh hsah 
tnmla qallap luyg trm hynb 

ovy htmsn haey qallap lqzxy r*hh 

Hier ruhet 
Frau 
Katharina Pollak 
Witwe nach Herrn Jacob Pollak 
gestorben am 24. Jäner 180 
----- hb ----- 
pěkný verš - krypto 
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*** 
hnvbtb ohybam oymvtyh jynb tld*g 
lyl ja omvy dymt odib tig*y 
hnvmab otdml rcvmv oiu bv*u 

lyx tsa hlht htay j*l 
hbent 

--- 
Obgleich der Thränen Quell versiegt 
Der Dank wird ewig währen 
Drum nimm zugleich mit inserer heisen Klage 
Für Sorg und Mühen unserer Herzen Dank 
--------------------- Brejcha --oo 
vdova po obchodníkovi Jakobovi z čp. 61, 
příslušná do Mořiny, dožívá se 52 let; 

389 11 1 1890 Stuckhart Sofie / Ševa 

(mrg*b) 
 
--- 
 

qpl [rt tbu xy qsi 
 
up 
 

xvnmh tb hi ibs hlvtbh 
 

/???/ trahqvuc bvd bqiy hk 
 

hbent 

Hier ruhet 
Fräulein 
Sofie 
Stuckhart 
geboren zu Münzbach 
in Ober Oesterreich 
gestorben am 10. Jäner 1890 
*** 
Früh hat der Krankheit herber Schmerz 
Dein dunkles Haar gebleicht 
Ruh´sanft Du stilles Dulderherz 
Die Erde sei Dir leicht 
------------------ 
Ševa bat Jaakov Dov 
(za jménem otce ještě cosi ????) 
----------- J. Freund --o 

390 7 6 1889 Fischer Miriam 

np 
hynbv hlib trapt lyx tsa 

hytxpsm lkl traptv 
hymy lk bvu tlivp 

hysim lkb lkb hrsyv hmymt 
tsa hvq ryam tb oyrm m hrqyh 
fakymc qqm risyp gylyz hk 

ql umrt tvivbsd gx vrca qsi ovyb di yhl hklh 
 

hbent 
 

(poškozený, horní díl asi chybí, 
málo zručný kameník) 
---- 
*ešet chajil, tiferet baalah 
paní 
Miriam 
bat Meir Kuh 
manželka váženého pana 
Seliga Fischera ze Smíchova 
umírá erev šabat isru chag šavuot 
matce říkali Jehudit 
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tydvy hma os v ------ 
v matrikách nenáchazíme 

391 9 9 9999 /eroze/ sokl 

sokl, leštěná žula 

392 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl - světlejší žula 

393 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr romantizující pískovcový sokl 

394 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl; zhotovitel : J. Brejcha 

395 9 9 9999 /eroze/ vytluč 

trybs vytlučeno 

396 3 6 1887 Späth Sara / Serl 

(mrb*b) 
---- 
 

uips lrs trm hivneh hsah 
yvval lakm rr*hk tb 

fakymcm uips hsm ddhk tsa 
zmrt [vyc ay ovyb hmlil hklh rsa 

 
*** 
 

hnyqv hykb lvq 
hmyinv lyx tsa li 
oybvu oysim lkb 
hnmvzm htyh 

bvu hlmg hlibl 
hyyx ymy lk 
hbent [kl 

Hier ruht 
Frau 
Sara Späth 
aus Smíchov 
gestorben den 3. Juni 1887 
im 62. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche 
----- hb ----- 
Spořádaná paní Serl 
dcera váženého pana Machla Löwi 
manželka rav Moše Spätha 
*** 
čtyřverší 
------------  J. Brejcha --oo 
manželka souskromníka Mosese z čp. 216 
příslušná do Stochova, dožívá se 62 let; 

397
a 13 1 1896 Karpeles Zikmund / Ašer 

(mrg*b) 
 

qpl vlrt tbu zk b ovy 
 

rsa hk hlinh sysyh np 
 

(V kartuši v koruně mohutného 
dvoj-náhrobku věnovaného zdejším 
Pohřebním bratrstvem) : 
 
Zde odpočívají 
manželé 
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cilipraq 
 

hbent 

Zikmund a Eleonora 
Karpeles 
zemř. 13. ledna 1896 // zemř. 14. dubna 1887 
v 75. roce věku svého // v 64. roce věku svého 
---- hb ---- 
Pan Ašer Karpeles 
*bej 27. tevet 5636 
----- 
(poškoz) **peles 
(pošk.)besitzer 
Er verschied am 13. Jannuar 1896, im 
75. Jahre seines edlen bescheidenen 
Lebens 
Friede seiner Asche 
------- přitesáno -- 
Von der 
Beerdigungs Bruderschaft 
zu erhlaten 

397
b 14 4 1887 Karpeles 

Eleonore / 
Chana 

(l*nh) 
 

(ogpn tynmrgh qlxh) 
 
--- 
 

zmrt [cyn k h ovy 
 

qpl 
 
up 
 

hk tb hi ldarp m hsah 
 

rsa hk hlinh tsa rizalg layxy 
 

cilipraq 
 

(viz výše - německá část břidlicové desky 
je silně poškozena) 
---- hb ---- 
 
Dne *hej 20. nisan 5647 (14. iv. 1887) 
sem uložili 
paní Fradl, dceru rav Jechiele Glasera 
a manželku váženého Ašera 
Karpelese 
Její matce říkali : Chana 
manželka majitele mlýna Sigmunda 
pochází z Lužan u Kolína, usedlí v čp. 90 
dožívá se 64 let; 
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hnx hma osv * hbent 

398 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl - leštěná žula 

399 17 10 1886 Rosenbaum Pauline 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Pauline 
Rosenbaum 
geb. 26. März 1879 
gest. 17. Oktober 1886 
in der Blüther ihrer Jugend 
tief betrauert von ihren Eltern 
--------- K. Leština --oo 

400 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr pískovcový sokl 

401 20 11 1884 Bloch 
Salomon / 
Zalman 

(rbsn ynvylih qlx) 
--- 

hbem hyht tazh [bah 
 

vmei llmy vbl bvu llhh hvan vl syal 
 

hnrvat smsk vytvqde rpcl vb 
 

r rbxh vyrqym abe 
 

jalb [mlz hnvkmh hmls 
 

lbz hnvkmh lavms r*rbxh [b 
 

oynyi [vbadl oyms jlh 
 

qpl hmrt vlck sdhl ynsb h ovy 
 

hns slsv oysmx [b 

(horní díl chybí) 
Kámen tento budiž macejvou 
člověka, jemu náleží chvály a sláva, člověka cele 
naplněného dobrotou svého srdce, vše o něm vypoví 
jeho *cedakot, všem nad slunce jasné a zářivé, 
váženého pana 
Šlomo neboli Zalmana Blocha, 
syna váženého Šemuele neboli Zevla. 
Odešel *hej 2. kislev 5645 (dne 20. xi. 1884) 
ve věku 53 let 
zhotovil : M. Lucka, Prag 
---------- pm ----- 
pan Salomon Bloch, obchodník s chmelem, 
narozen v Dnešicích u Přeštic, usedlý 
na Smíchově čp. 457 

402 20 9 1884 Frank Dr. Moritz / Moše 

(rbsn ynvylih qlxh) 
--- 

(horní díl poškozen) 
---- hb --- 



196 
 

up 
 

qnarp laynd hvm brh [b hsm hvm apvrh 
 

hnsh sard a lylb vtmsn haey lez 
 

qpl xmrt 
 

rbsh ldvg li ykbb hlvq ta hdih lk astv 
 

rbq la ovatp hrznv hsar hraptv hydi drvh yk li 

Zde je uložen 
vážený pan doktor, lékař pan Moše Frank 
syn pana Daniele Franka (zaca*l). Jeho životní 
jiskra odešla během noci prvního dne novoletí 
roku 5645 (dne 20. ix. 1884), 
a celá naše obec pozdvihla v nářku svůj hlas, pro tu 
neuvěřitelnou ztrátu, že veškerá její chlouba, potěcha 
a diadém královské slávy klesly do hrobu tak předčasně 
------------------------- Pupp + Škarka --oo 
Podle matrik, pan Dr. Moritz Frank, praktický  lékař, 
narozen v Nové Cerekvi. Usedlý na Smíchově v čp. 276 
ve věku 56 let. 

403 29 5 1899 Back Dr. Samuel 

(mrg*b) 
--- 
up 

rrhvm brh tvdvmx sya 
qb hdvhy r [b lavms 

hns zk vvakyms qql d*bav br hyh rsa 
qpl unrt [vyc k vmlvil jlhv 

 
**** 
 

oymtbv tmab vtrmsm rm*s 
vtdi hksm hkzh vtkl*m 

oymyin vyrmak vysim lk vyhy*v 
vtdv yx la rva vykrd li ign rv*a 
hbxrv vtidb rvqxlm sm a*l 
oynvmdqh yrbdb larsy tmxkb 
hben oymkxh tvmla [yb vtmla 
oynvbnh ynyi ta vryah vyrpcv 

vnvim yds leb vti alb ab veq 
vnvrkz fvcy al vtdiv vtyb ynbm 

 
hbent 

 

Hier ruht 
Dr. Samuel 
Back 
Rabbiner 
in Smichov 
geb. am 2. Jänner 1841 
gest. am 29. Mai 1899 
* * * * 
Svoji stráž konával v pravdě bez jediné chybičky 
a jeho ryzí činnost táhla a podporovala celou obec 
Jeho činy v ničem nezaostávaly ze jeho laskavým slovem 
Celou jeho dráhu ozařovalo světlo B-ha živého a jeho 
zákonitostí. 
Nikdy nepolevil v hloubání v Jeho vznešené 
všemohoucnosti, 
slov předchozích Mudrců lidu Jisraele 
a jeho snopky budou přidány k snopkům moudrých, 
jeho spisky dodnes prozařují zraky toužících poznat. 
Jeho konec nadešel předčasně, nyní dlí ve Stínu Nejvyššího 
a jeho památka uprostřed jeho blízkých i celé obce 
nepomione 
(tanceva) 
------ 
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hrvpe vma osv v matrikácfh nezachycen 

404 16 1 1889 Beck Ludmila / Lea 

(mrg*b) 
----- 
up 
 

hmyinh hbvsxh hrqyh hsah 
bl tvbvuv xvr trqy hysimb 
*r rbxh tsa hal trm 

*xvg qxd yabg lz qib qeya 
ubs dy d ovyb hmlvil hklh 

qpl umrt 
hns oytsv oyist tb 

 
hbent 

Hier ruht 
Frau 
Ludmila Beck 
Witwe nach Herrn Isak Beck 
gest. 16. Jänner 1889 im 92. Lebensjahre 
Friede ihrer Asche! 
Seligkeit ihrem Geiste 
--- hb --- 
paní Lea ašet Ajcik Beck, 
manžel působil jako gabaj Pohřebního bratrstva 
---------------------- Ed. Salus, Prag --oo 

405 15 5 1896 Dub Viktor / Jicchak 

(tyk*eb) 
 
--- 
 
up 
 

r*rhk [b qxey dlyh 
 

lh yn bvd rziyla 
 

qpl vnrt [vyc g ovyb 

Zde odpočívá 
naše 
milované dítko 
Viktor Dub 
temřel 15. 5. 1896 
10. měsíců stár 
( Jicchak ben Eliezer) 
--------------- Jeřábek --oo 
syn majitele likérky pana Aloise 
a jeho ženy Anny roz. Münz ze Smíchova čp. 3; 

406 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr vápencový sokl těsně u zdi 

407 9 9 9999 /eroze/ sokl 

l*nh žulový sokl 

408 9 9 9999 /eroze/ anzp 

tmygp anzp 

409 9 9 9999 /eroze/ /eroze/ 

trybs pískovcový sokl pro vytlučenou desku 

410 3 9 1899 Fleischer Luise / Lea (mrg*b) Hier ruht 
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---- 
 
up 
 

qqm risyylp hal trm 
 

xk mvyn !*kh vey [idzird 
 

ql unrt lvla 
 

hbent 

 
Frau 
Luise 
Fleischer 
geb. Weiskopf 
geboren am 11. Mai 1873 
gest. am 3. Sept 1899 
-- h -- 
Lea Fleischer z Drážďan 
umírá 28. elul 5649 
(kamenické chyby) 
----- 
Als Du zu uns kamst 
Unser Herz vor Freuden schwoll 
Als Du von uns giengst 
Da war es kummervoll, 
Schlaf Du gute Liebe 
Von uns stets beweint 
Bis die Stunde naht 
Die uns vereint 
*** 
Gewidmet von Deiner 
Dich innig liebenden treuen 
Schwester 
Emma 
------------- Brejcha --oo 
manželka obchodníka z čp.30; 

411 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr sokl - pískovec 

412 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr žulový sokl 

412
x 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr další žulový sokl, na snímku jako 412-za 

413 9 9 9999 /eroze/ puzzle 

trybs zlomky, trosky (CTRL) 
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413
x 9 9 9999 /eroze/ trosky 

tvmygp 

trosky, zbytek litinové ohrádky 
 
na snímku jako 413-za 

414 12 8 1901 Grabenstein Lottie / Lea 

(mrg*b) 
 
---- 
 

hsyah trvbq hp 
 

hal trm hivneh 
 

*lh [yyusnibarg 
 

zk hbvu hbysb 
 

ql acrt ba oxnm 
 

hbent 

Hier ruht 
Frau 
Lottie 
Grabenstein 
gestorben am 12. August 
1901 
Frie ihrer Asche 
--h -- 
Lea Grabenstein, 
umírá v požehnaném věku 
dne 27. av 5661 
---------------  K. Mrázek --oo 
soukromnice v Popelce 215, 
dožívá se 91 let; 

415 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr žulový sokl 

416 1 4 1898 
Goldschmie
d 

Artur / 
Abraham 

(mrg*b) 
 
--- 
 

tryup li oym hdrvy vnynyi 
 

dymsdlag ohrba rinh vnnb 
 

di yyxl jlh vnybl [vbadl 
 

ql xnrt [cyn u 
 

hbent 

Artur 
Goldschmied 
geb. am 8. Juni 1891 
gest. 1. April 1898 
*** 
O, du schläfst in stillem 
Frieden 
libes Kind den Schlaf 
der Ruh 
viel zu früh für uns 
hienieden 
dekt ein kühles Grab 
dich zu 
--- pm ---- 
Syn továrníka Emila a jeho ženy Idy 
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usedlí na Letné 128; necelých 7 let; 

417 9 9 9999 /eroze/ sokl 

[kh qr 

žulový sokl s nepatřičným prvkem 
 
z leštěné žuly poblíž 

418 6 8 1890 Pollak Leo 

tynmrg*b qr 

Hier ruht 
Leo 
Pollak 
gest. am 6. August 1890 
in seinem 4. Lebensjahre 
Tief betrauert 
von seinen Eltern 
Friede seiner Asche 
-------------- M. Lucka --oo 

419
x 0 0 0 dupli   

hp 
hi ldarp m *llvhmh *xah 

hi barg bqay hk xvnmh tsa 
qsib txvnml hklhs pisuabvlahm 

qpl brt vb by *a ovyb fcatv ubs dvy 
*** 

/===/ lhab oysnm areva la tary 
htyb tvnbl /==/ hxrz hyli hmynpm br 

htvnmla ymy b og rsy tvlgimb hynb jyrdhlv 
bvu lk hrvt yidvy oyms *h dbkl hynyib rqy 
/===/ lsvkv ynil hsrp hpk hrsbm hmlith 

hbsv hsms hab oyrheb ja hylm 
hrpcy hdpc /==/ b hytvba la 
hbent * hysim oyrisb vllhyv 

420
x 0 0 0 dupli   

(oyyvl dk) 
qt tns yrst zk h ovy 
lk jrdb jlh l he 
lkb rsyh syah 

[rizs rma hk vykrd   
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hbent * srysaqm 

421
x 0 0 0 dupli   

(mrg*b) 
* * * 
up 

lakym hk dbknh sysyh syah 
srysaq qqm hi wk rinsryk 
qpl rrt tns zvmt vu rupn 
vyyx hmv lbu yli svna a*m 
vytvns vpcav [vgyb oylk oym*y 
vylmil [vrkz [yav oyrba le*k 
vyrks lbqy oymsb lb*a 

vytmla fcay jvra vlks ovy*l 
hbcnt 

 
lrs vma osv 

Hier ruhet 
 
Michael Kurschner 
 
aus Kosirš 
 
gest im Jahre 1847 
 
* * * * 
 
dupli / domnívám se 

498 0 0 0 tzv *65   

(tvmygp) 
s ba z htmv vlqt pmxd ovyb hdlvn 

l apqt 
wvxm rgctv oyrm os tmtv 

  
 

 

 

 

 

 


