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Hlučín (070) – katalog zachovaných pomníků 

Doporučujeme také přečíst si  také epigrafického „průvodce“ památníkem. 

Legenda: datace 4444 = mohly by pomoci matriky ; 7777 – přenecháváme kolegům, nutná revitalizace. 9999 – beznadějná eroze. Latinkové texty a hebrejské termíny a 
titulatury zapisujeme kursivou. 

nr dd mm yy prijmeni jmeno hebrejsky transkripce 

001 2 4 1836 xyz Tojbe 

xcp ls [vsar ovy hrupn /1 
l veqt s vyrxal yns ovyb hrbqnv /*1 

n /hrvnmh [myc/ p 
tsa hbyvu trm hbvsx hsah 

lz oyyx hk 
** 

bvu osb ovatp hbyvu tmtv 
*yli di llhtt ayh *h tary hsa 

lip oymt rveh rmay 
 

hbent 

Prvního dne pesachových svátků 5596, 
tj. 2. dubna 1836 
umírá 
vážená paní 
Tojbe, ešet Chajim 
*** 
Tojbe (Holubička) skonala příliš brzy, avšak s 
nejlepší 
pověstí, vždyť žena respektující Nebesa bývá 
chválena 
až do chvíle, kdy i pro ni zazní slovo Skály 
dokonalosti: 
Uskutečni se a konej! 

002 8 7 1861 Breitenfeld Zelde 

/trybs/ 
 

idliz 
dlipniuyyrb hsm hk tb 
a ovyb htmsn ovrml htli 

l akrt ba x*rd 
hbent 

/poškozeno/ 
 
Zelde bat Moše Breitenfeld 
umírá první den novoluní av 5621 
 
dne: 8. července 1861 

003 19 5 1859 Blumenthal Adam 

np 
x*hb hmls dlyh 

lz lahunimvlb dvd r 
ryya vu ovyb tm 

uyrt 
hbent 

h: *ha-jeled 
 
Šlomo ben David Blumenthal 
umírá 15. ijar 5619 / 19. května 1859 
 
--- 
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---- 
oyns ibra [b : tynmrg 

 
4 Jahre alt 

004 4 4 4444 (prvek) kgb 

/oymle/ 
tvevxb hllvhmv /oymle/ 

hynb traptv hliub trui /oymle/ 
hyli vnnvq lylyv yhn /oymle/ 

hymvli ymyb oyyxh wra hbzi yk 
hyrvgm ymyl oyrsiv hist tnsb 

hbent 

poškozeno - nekvalitní snímek 
 
nejsme si jisti, zda na kameni zůstala 
nějaká životopisná data 
 
---- 
umírá v 19 letech 

005 8 10 1860 Budínsky Pesl 

up 
m hbvsxv hrqy hsa 

lcip 
vhyttm rr*xh tsa 

lz yqcnydab 
oyns xc vyh hyyx ymy 
ovrml htmsn htli 
yrst vk b ovyb 

qpl akrt 
hbent 

h: *jakara we-chašuva 
 
paní 
Pesl Budinsky 
manželka pana Matatjahu 
umírá *bejt 22. tišri 5621 / 8. října 1860 
 

006 20 4 1848 Jarislowski 
Jenny / 
Šejndl 

/tvmygp/ 
 

hk tb ldnyys hdlyh 
yn yqcvvalcyray oyyx 

xrt xcpd *mhx*hs hrupn 
hbent 
=== 
tynmrg 

/poškozeno/ 
h: *ha-jalda 
 
Šejndl bat Chajim 
Jarislowski 
umírá během prvního polosvátku pesach 5608 
tj. 20. dubna 1848 

007 21 11 1845 
Schlesinger 
(ha-kohen) 

Siegfried / 
Jišajahu 

/tvmygp/ 
 

rbxh*b vhyisy dlyh 
rignyzils dvd r 

/poškozeno/ 
h: *ha-jeled 
 
Jišaji ben David 
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[vsxrm bk qsib tm 
ql vrt tns a ovyb rbqnv 

 
=== 
 

tynmrg 

Schlesinger 
erev šabat 22. chešvan 5606 
==== 
Siegfried 
Sohn des Kaufman 
David Schlesinger 
geb. d. 16.t Dec. 1842 
gest. d. 21.t Nov 1845 

008 7 7 7777 (prvek) kgb 
sdx ole - tvmygp nezřetelný - kolegům v budoucnu *kgb 

009 15 4 1851 
Schlesinger 
(ha-kohen) 

Heinrich / 
Chajim 

n /oynhk [myc/ p 
 

rbxhb oyyx dlyh 
rignyzils dvd hk 
[cyn gy g ovyb rupn 
ayrt xcp brib rbqnv 

hbent 
=== 
 

tynmrg 

h: *ha-jeled 
Chajim ben David 
Schlesinger 
umírá *gimel 13. nisan 5611 
==== 
Heinrich 
Sohn des Kaufmann 
D. Schlesinger 
geb. d. 27.t März 1847 
gest. d. 15.t April 1851 

010 11 11 1866 
Cohn (ha-
kohen) 

Hirschel / 
Cvi 

(oynhk [myc) 
 
up 

qde lipv oymt jlh syv ot sya 
hh vymy lk vyhla ary 
rbxh [b ybe r rbxh 

oyns vc vyh vyyx ymy [hkh [mxn *r 
vlck  d ovyb ovrml htli vtmsnv 
ql zkrt vb z d ovyb vtrxml rbqnv 

hbent 
 

==== 

h:  *ha-chaver 
 
Cvi ben Nachman, ha-kohen 
dožívá se 65 let 
umírá *dalet 6. kislev 5627 
==== 
Hier ruht 
Hirschel Cohn 
geb. d. 15. Januar 1800 
gest. d. 11. November 1866 
Friede seiner Asche 
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tynmrg 

011 13 3 1850 Böhm 
Babette / 
Bela 

up 
m oynsb hkr hsah 

alyb 
yqcnirab vhyttm r rbxh*b 
ohab oyrpa r rbh*h tsa 

hpcan 
yrt [cyn x*rib hdyl ylbxb 

htvmb hns oyrsiv hss tb htyhv 
 

hbent 
 

==== 
 

tynmrg 

Křehoučká v letech 
paní 
Bejla Böhm 
dcera pana Matatjahu Borinského 
manželka pana Efrajima Böhma 
umírá 
následkem porodu ve svých 26 letech 
v předvečer novoluní nisan 5610 
tj. 29. adar / 13. března 1850 
==== 
Hier ruhet 
Babette Böhmgeb. Borinski 
26. Jahre alt 

012 23 10 1859 Aufrecht Arnold 
/ir ole/ 

nezřetelný snímek 
--- 
pan 
Arnold Aufrecht 
geb. 12. Aug. 1838 
gest. 23. Okt. 1859 

013 15 9 1851 Grossmann 
Amalie / 
Broche 

up 
trm hrqyhv hsah 

hkrb 
[amccarg hsm r rbxh tsa 

yvqlibazm 
l ayrt lvla yx b ovyb htm 

 
hbent 
==== 
tynmrg 

h: paní 
Broche Grossmann 
manželka pana Moše 
ze *Zablekau 
umírá *bejt 18. elul 5611 / 15. září 1851 
==== 
Hier ruhet 
Amalie Grossmann 
geb. Weissenberg 
37. Jahre alt 
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014 2 2 1851 Grünbaum 
Babette / 
Bejla 

np 
hsm hk tb hlyb m hrqy hsa 

qsm hrupn 
[vsar rda xd*d a a ovyb hrbqnv 

qpl ayrt trns 
*** 

hxms ab til hxvnm yaevm*b 
hxs vnspn ta hxnav [vg*y 
hruiv rzn rap vnmm xqv*l 

hrsyh vnma ta vntrdhv vndv*h 
 

xbsv rys alm rie yyx*b 
rbq taem ydi taemn hmym*t 

 
jylgr vun al oyyxh jrd*m 
*jyyx yns ymy oyibsv hib*s 
jypipi vzxy oivn hti [*h 

 
hbent 
==== 
tynmrg 

h: *iša jakara 
paní 
Bejla bat Moše 
umírá 1. adar 5611 / 2. února 1851 
*** 
S odchodem šabatu ve chvíli, kdy přichází radost 
zaplavilo naši duši trápení a pláč. 
Byly nám vzaty diadém, chlouba i koruna. 
Totiž ty, matičko upřímná, chloubo naše a nádhero! 
V životě skromná, leč plná písní a chval - 
takovou jsme tě znali, až do chvíle kdy sis našla svůj 
hrob. 
Tvé kroky nikdy nesešly z cesty Života 
a proto tvé zřítelnice nyní uvidí to pravé blaho 
==== 
 
Babette Grünbaum 
77 Jahre alt 

015 14 4 1880 Jarislovski Rosamunde 

/trybs/ 
 

ort ryya *g*h hrupn 
hbent 

 
tynmrg ---- 

poškozený - datace bez záruky 
-- 
umírá *hej 3. ijar 5640 / 14. dubna 1880 
=== 
Rosamunde 
Jarislowski 

016 16 9 1859 Pulvermacher 
Alfred / 
Adam 

np 
[b oda dlyh 

ykdrm r rbxh ls 
rikamriplvp 

vtmsn htli ovrml 
uyrt lvla zy ovy 

h: *ha-jeled 
Adam ben Mordechaj 
Pulvermacher 
umírá 17. elul 5619 
=== rub === 
Alfred 
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hbent 
==== 

Pulvemacher 
geb. 12. April 
1856 
gest. 16. Sept. 
1859 

017 26 7 1858 Hönig Moše 

u*sb vymi la hsm fcan 
l xyrt ba oxnm vu b ovyb 

np 
gynyyh hsm hk dbknv sysy sya 

*** 
vrks lbql oyhlah la hli hsm 

[man dbiv rqy sya hy*h 
vlip rsyv jz la ykrdm dymt rc a*l 

[vmu vl bvu br vysimb xms*v 
/== ==/ vyrvin ymyb 
/=== trybs ===/ 

rma dr vl yy fa vtnqz til rbg 
vspnv vbbl lkb vnvq ta bha 

 
hbent 

Moše se připojil ke svému Lidu 
*bejt 15. av 5618 / tj. 26. července 1858 
totiž 
vážený člověk v koruně šedin 
pan Moše Hönig 
povznesl se k Nejvyššímu přijmout svoji mzdu 
věrný služebník, ryzí člověk, 
který nikdy neuhnul z cest Nejvyššího, čisté a ryzí 
byly jeho 
činy již od raného mládí. Je pro něj odloženo mnoho 
blaha. 
(dva řádky v poruše) 
stejně ušlechitlý i v koruně šedin (v čase svého stáří) 
Sám vznešený o něm může říci: 
Miloval svého Stvořitele celým srdcem a duší 

018 11 11 1873 Lebemann 
Fanni / 
Frumet 

hsm *kb umvrp m hlvtbh 
 

g ovyb trupn [namibil 
 

ql dlrt [vsx rm ak 
 

hbent 
---- 
 

tynmrg 

h: *betula 
paní 
Frumet bat Moše 
Lebemann 
umírá *gimel 21. chešvan 5634 
==== 
Hier ruht 
unvergessliche Tante 
Fanni Lebemann 
gest. 11. Novbr 1873 
im 66. Lebensjahre 

019 30 1 1838 Doktor Moše np text eulogie je na snímku nečitelný 
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qxey rrhk*b hsm rrhk 
lz riuqad qeya 

-- 
ubs d *g lylb ham tmyv 

qpl xeqt 
[manv rsy sya bvu osb 

vymy lk hyh 
qde lipv oymt jlh 
bvu hsviv irm rc 

hsm ta larsy ynb ybe 
hbent 

 
/hbemh li oymle/ 

kvůli stínům - nové foto 
--- 
pan 
Moše Doktor 
syn pana Jicchaka recte Ajcak 
umírá *gimel 4. švat 5598 / 30. ledna 1838 

020 9 9 9999 (prvek) zlomek 
 

  

021 7 7 7777 Curant 
Charlotte / 
Šprincl 

tvmygp 

hůře čitelné 
 
paní Šprincel 
-- 
lat: Charlotte Curant 
30. Lebensj. 

022 7 7 7777 Gärtner Ciperl 

/== == == ==/ htm 
l [rt s /= =/ 

hravpmhv hivneh hsah 
rinurig lrpye trm 

hyyx xrva hyh dcxv hqd*e 
hyhubm zi yds tar*y 

hymxlm [vybav ynil hsr*p 
vrbi al hytps /hynlpt/v [yny*r 

vrbg hyli hytvdm ti*l 

degradace textu - hůže čitelné 
datace uražena, patrně rok 5650 
--- 
 
*cnua we-mefoara 
paní 
Ciperl Gärtner 

023 7 6 1850 Mosler Moše 

np 
 

r rbxh vbksm li ovlsb ab 

V pokoji se odebral na své lože 
a byl uložen sem 
pan /*ha-chaver/ 
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rilzam hsm 
lz baz [ymynb r rbxh*b 
l yrt [vyc zk v ovy rupn 

vtvmb hns oysysv dha [b hyh 
hbent 
==== 
tynmrg 

Moše Mosler, ben Benjamin 
umírá erev šabat 27. sivan 5610 
tj. 7. června 1850 
ve svém 61. roce 
==== 
Hier ruhet 
Moses Mosler 
61 Jahre alt 

024a 18 1 1852 Altmann 
Bertha / 
Berl 

/tvmygp/ 
 

tvxa yts 
lcip // lrib 

[amula lrib xh ls tvnb 
h ovyb htm // a ovyb htm 

byrt ubs uk // byrt tbu zk 
cnihrzridyvv [igyupnyq gnvnppah iyd 

erims [ibrih [id uridnyl 
 

hbent 
 

==== 
 

tynmrg 

/poškození/ 
 
dvě sestry 
Berl a Pesl, 
dcerky *ha-chaver pana Berla Altmanna 
slečna Berl umírá *alef 27. tevet 5612 
Pesl dne *hej 29. švat 5612 
Die Hoffnung künftigen Wiedersehens 
lindert den herben Schmerz 
--- 
Hier ruhen 
die beiden Schwestern 
Philippine u. Bertha 
Altmann 
gest. d. 19.ten Febr / gest. d. 18.ten Jan. 
1852 
22 Jahre alt / 17 Jahre alt 

024b 19 2 1852 Altmann 
Philipine / 
Pesl 

l*nh viz výše 

025 7 7 7777 (prvek) kgb 
(jlkvlm) 

lišejníky - po očištění čitelný 
*kgb = kolegům do budoucna 

026 25 9 1848 Schönborn 
Beate / 
Breindl 

up 
 

m hivnehv hbvsx hsah 

h: *chašuva we-cnua 
paní 
Breindl Schönborn 
manželka pana Zeva 
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ldnyyrb 
[rabnas baz r rbxh tsa 

tvkylc*d a ovy hrbqnv hrupn 
l xrt lvla zk 

hbent 
=== 
tynmrg 

umírá první den selichot, 
27. elul 5608 / tj. 25. září 1848 
=== 
 
Beate Schönborn 
49. Jahre alt 

027 22 3 1885 
Schlesinger 
(ha-kohen) Elias / Elihu 

/oynhk [myc/ 
 

r*rbx [b vhyla r rbx 
 

v ovyb tm [hkh hdvhy 
 

qpl hmrt [cyn 
 

=== 
tynmrg 

h: *ha-chaver 
Elihu ben Jehuda, ha-kohen 
umírá 6. nisan 5645 
=== 
Hier ruht in Frieden 
Elias Schlesinger 
geboren 1807 
gest. d. 22. März 1885 
Tief betrauert von seiner Gattin 
und Kindern 

028 21 12 1842 (nečit) Chaje 

l grt tbu xy d ovyb hrbqnv hrupn 
up 

hdvcxv hivne hsah 
tsa hyyx trm 

lz ril/=== baz/ [ymynb r 
*** 

/tvmygp/ 

h: *cnua we-chasuda 
paní 
Chaje, manželka pana Benjamina 
umírá *dalet 18. tevet 5603 / 21. prosince 1842 
*** 
eulogie celkem degradována, ovšem zřetelnější 
snímek by ji asi pomohl dokončit - *kgb 

029 17 9 1872 
Breitenfeld 
(ha-levi) 

Moritz / 
Moše 

up 
 

hsm r rbxh [nmanv rsy sya 
bqiy r vnyrvm [b dlipniuyyrb 

yns sms vyh hns oyibsv ibra yvlh 
lvla dy ovyb hsm tmyv vyyx 

qpl blrt 
** 

h: *jašar wo-neeman 
pan 
Moše Breitenfeld, ben *morenu Jaakov, ha-levi 
dožívá se 74 let 
umírá 14. elul 5632 / 17. září 1872 
*** 
Byla nám odňata potěcha našich očí, 
neboť jsme utrpěli zraňující zkázu a zničení. 
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vnmim xqln vnynyi dmx*m 
vnrq [vgyv rbsv d*s 

vnnvlxb hli yrzxah tvm*h 
 

hbent 
=== 
tynrmg 

Okny k nám vnikla krutá Smrt 
=== 
Hier ruht 
Moritz Breitenfeld 
gest. im Alter von 74 Jahre 

030 18 1 1857 Rosenberger 
Löbel / 
Jehuda 

tbem 
ti lkb ovls bhva rsyv ot sya 

rigribnizar hdvhy hk 
lz vhyla hk [b 

l zyrt tbu kb lylb rupn 
hbent 
=== 
tynmrg 

h: *tam we-jašar 
vážený pan 
Jehuda Rosenberger, ben Elihu 
umírá 22. tevet 5617 
=== 
Hier ruht 
Löbl Rosenberger 
gest. d: 18.-t Jan. 1857 
81. Jahre alt 

031 5 6 1851 Aschmann 
Hanne / 
Channa 

up 
trm hrsyhv hnqz hsah 

hnx 
tsa lyvvnz r rbxh tb 
[amsa byl [rha r rbxh 
tvivbs brib hrbqnv hrupn 

ayrt 
 

ssv oyist hnx yyx vyhyv 
oyns 
tmtv 
hbent 
--- 

tynmrg 

h: *zkena we-jašara 
paní 
Channa bat Zanwil 
manželka pana Aharona Lejba 
Aschmanna 
umírá v předvečer šavuot 5611 
tj. 5. sivan / 5. června 1851 
v jejích 96 letech 
==== 
Hanne Aschmann 
geb. Sittenfeld 
96. Jahre alt 

032 19 6 1853 Schlesinger 
Helene / 
Lea 

up 
htyb trqi lyx tsa 

h: *akeret ha-bajit 
paní 
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trm hruiv rzn hlibl 
hal 

rignyzils hmls r rbxh tsa 
hrbqnv [vyc gy d ovyb hrupn 

l gyrt vb vu ovyb 
h b e n t 

 
---- 
 

tynmrg 

Lea Schlesinger 
manželka pana Šlomo 
 
umírá *dalet 13. sivan 5613 
 
==== 
 
Helene Schlesinger 
 
gest. d. 19t. Juni 1853 
 
38. Jahre alt 

033 15 8 1877 Schlesinger Ernestine 
tynmrgb qr 

(symbol hvězdice) 
Hier ruht 
Ernestine 
Schlesinger 
gestorben 
im August 1877 
Ruhe sanft 

034 20 10 1855 Fröhlich 
Moše 
Jehuda 

hk [b hdvhy hsm dlyh up 
yvsinibm jylhirp ykdrm 

ql zurt [vsxrm x oysdx x [b rupn 
--o-- 

vnmim xqln vnynyi dmx*m 
vnrq [vgyv rbsv dv*s 

vnnvlxb hli yrzxah tvm*h 
/ir ole/ 

Osmiměsíční mládenec 
Moše Jehuda ben Mordechaj 
Fröhlich 
umírá 8. chešvan 5616 / 20. října 1855 
--- pm --- 
kryptogram : Moše Jehuda 
polovina je hůře čitelná díky nekvalitnímu snímku 
 
kolegům v budoucnu - *kgb 

035 12 12 1849 Grossmann Chana 

qpl vrt tns vylck zk*b ovyb hmlvil hklh 
up 

hnman hivnev hnqz hsy 
oybvu oysimbv hrsy jrdb hklh 

h: *zkena cnua wo-neemana 
paní 
Chana Grossmann 
umírá ve svých 75 letech 
*bejt 27. kislev 5610 / 12. prosince 1849 
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rbxh tsa hnx trm hh 
yvqilbazm [amccarg /ulm/ 
oyibs hyyx tvns ymy vyh 

oyns hsmxv 
hbent 

 
--- pm --- 
datace bez záruky, nesouhlasí den v týdnu 

036 7 7 7777 Mandowski 
Abraham 
Löbl 

tynmrg 
tynmrg 

 
=== 
 

tvmygp 

Abraham Löbel 
Mandowski 
48. Jahre alt 
==== 
hebrejská část nezřetelně nasnímaná 
jméno Abraham čitelné 
datace *kgb 

037 7 7 7777 Stein Malka 

hnvmu hp 
hrsyv hbvsx hnvgh hsa 

hklm 
hk tsa 

lz wk sryh ybe 
(ulmb jlkvlm) 

mh*xd g yiybr ovyb 
 

/a*rt/ 

h: iša haguna, chašuva we-jakara 
paní 
Malka manželka pana Cvi Hirše, ha-kohen 
umírá *dalet 3. den polosvátků 
 
/hluboko - špatný snímek/ 

038 9 12 1853 
Stein (ha-
kohen) 

Hirschel / 
Cvi Hirš 

np 
rrhk dbknv [yeq rqy sya 

ybe 
lez [yyus sryh 

htli vtmsn vytvns bvrl iygh al 
l dyrt vylck x qsi v ovyb ovrml 

** 
trapt ybe jyli dam yl r*e 
trvxrxs ynav yntbzi yli*b 
trui ynmm hrych h d*y 

 

h: *kacin we-nichbad 
pan 
Cvi Hirš Stein 
nedosáhl vysokého věku a umírá 
erev šabat 8. kislev 56147 // 9. prosince 1853 
** 
Tak nesmírně krušno je mi, chloubo má a pýcho! 
Opustil jsi mne, muži můj, a já jsem teď celá 
počernalá! 
Ruka nejvyššího odstranila můj věnec korunní! 
U svého stolu jsi krmíval chudé, 



13 
 

jnxlsb oyyni htlka*h 
jmi ynvybal hxvtp jd*y 

jysim hnvmab sarl jvmmv*r 
jkrd rsy jrd jl ovl*s 

 
jyrxa rasn bv*u o*s 

jylip olsy *yy 
jvllhy olk xe*n 

hbent 
---- 

tynmrg 

s rukou vždy otevřenou nuzným našeho Lidu, 
Nadmíru tě vychvalují pro věrnost tvých činů 
Pokoj tobě! Vždyť´s kráčel vždy cestou Prostoty! 
Zanechal´s po sobě tu nejlepší pověst 
a Vznešený ti splatí zaslouženou mzdu. 
Na vždy tě bude každý jen chválit 
=== 
Hirschel Stein 
37 Jahre alt 

039 7 8 1829 
xyz (ha-
kohen Pesl 

np 
*ivnehv hbvsx hsah 
oxnm hk tb lycip m 
tsa lz lydnim hnvkmh 
hrrupn wk [vsrg hk 
ba x qs ovyb u*sb 
qpl upqt tns 

 
hbent 

h: *chašuva we-cnua 
paní 
Pesel bat Menachem recte Mendel 
manželka pana Geršona, ha-kohen 
 
umírá o šabatu 8. av 5589 / 7. srpna 1829 

040 7 10 1848 Mandowski Jicchak 

up 
hk omvrmh rqyv rsy sya 

yqcvvadnam qeya 
lez 

llpth urt k*hvy vb lhs tbsb 
hyhv qzx lvqb hbyt ynpl tyrxs 
hnblh svdyq rxav nkh*bb ovyh lk 

tm aemnv vtkylh jrdb lpnv vtybl jlh 
lvdg dvbkb vymi la fcan a ovy vtrxmlv 

oymy ibsv [qz qxey ivgyv 
ldl [tn vmxlm oynvma sya 

vyyx ymy lk irm rcv mot sya 
 

h: *jakar u-meromam 
pan 
Ajcik Mandowski 
zaca*l 
 
Ještě během ranních modliteb o šabatu, na který 
připadl 
Jom ha-kippurim, se veřejně modlil před schránkou 
a setrval pak v synagoze až do *kiduš ha-levana. 
Cestou domů náhle upadl a když k němu přišli, 
našli ho již mrtvého. Ke svému Lidu byl připojen s 
velkými poctami 
hned následujícího dne. 
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h b e n t I skonal Jicchak stár a sytý dní (parf.) 

041 27 4 1859 Cohn 
Jetti / 
Jachet 

tynmrg 
tynmrg 
=== 
up 

hh bl tbvuv hmkx hrqy hsa 
trm hivneh 

uikay 
[haq ybe r rbxh tsa 
ovrml htli htmsn 
uyrt [cyn gk ovy 

hbent 

Hier ruht 
in Frieden Frau 
Jetti Cohn 
58. Jahre alt 
=== 
h: *chachama we-tovat lev 
paní 
Jachet 
manželka pana Cvi Cohna 
umírá 23. nisan 5619 / tj. 27. dubna 1859 

042 21 7 1847 Grossman Jakob / Fejš 

/oyyvl dk/ 
 

hk hlinh sysyh trbq tbem 
[amccarg syyp 

lz yvlh ybe r rbxh [b 
l zrt ba x d ovyb rupn 

hbent 
=== 
tynmrg 

/levitská konvice/ 
h: *ha-jašiš ha-naala 
pan 
Fejš Grossmann, ben Cvi, ha-levi 
umírá *dalet 8. av 5607 / tj. 21. července 1847 
==== 
Hier ruht 
Jakob Grossmann 
aus Sabelkau 

043 5 9 1855 Getrauer Miriam 

up 
tb oyrm m hsah 

b*hm [amyyn sryh hk 
/riyvrtag/ oyrpa r tsa 

hrupn 
l vurt lvla gk d ovyb 

hrvre vtmsn aht 
oyyxh rvreb 

h: paní 
Miriam, bat Hirsch Neumann z H*b 
manželka pana Efraima Getrauera 
umírá 
 
*dalet 23. elul 5615 / tj. 5. září 1855 

044 16 4 1945 Farkaš Zev Wolf 
/dvd [gm/ 

 
/magen David/ 
Na věčnou památku: 
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olvi rkzl 
oyxa rbqb [mun hzh ovqmb 
d*yh flavv baz h*vm rvxbh 
hi hsm oyyx h*vm x*hrh [b 

saqrap 
[yuaylivv ryim 

r*vmda qh*gh ls vdymlt 
i*yz suaqnvmm rziyla txnm lib 
jrbty osh tsvdq li grhn 

harvnh hmxlmh tib 
qpl hst tns ryya *g ovyb 

hbent 

Na tomto místě byl do symbolického hrobu 
uložen *ha-bachur, učitel a rebbe Zev Wolf 
syn *ha rav ha-chaver, váženého pana Chajima Moše 
Farkaše 
z Veljatin (Bělá/ Lutyně?) 
žák *ha-gaon,ha-kacin, ha-admor 
autora spisku Minchat Eliezer z Mukačeva, jehož 
památka 
budiž ku prospěchu i nám. Byl zabit pro Svatost 
Nejvyššího 
v časech Hrozné války 
dne 3. ijar 5705 / 16. dubna 1945 

045 0 0 0 (nenalezeno)   
 

  

046 4 4 4444 Mandowski Dorothea 

/trybs/ 
 

tynmrgb qr 

/rostlinný motiv/ 
Hier ruht in Frieden 
Frau 
Mandowskij 
geb. Marburg 

047 2 3 1882 Blumenthal David 
(jlkvlm) 

hebrejština na snímku nezřetetelná, 
lepší foto 
=== 
Hier ruhet in Frieden 
David 
Blumenthal 
tief betrauert von siener 
Frau und Kindern 
geboren am 10. Mai 1814 
gesttorben am. 2. März 1882 

048 10 9 1875 Oppler 
Nannete / 
Nuche 

up 
hilpa hxvn trm hivneh hsah 
rinpmiq hdvhy hyra vnyrvm tb 

hlrt lvla y ovyb htm 

h: *ha-cnua 
paní 
Nuche Oppler 
dcera *morenu Arje Kämpfera 
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** 
vnynyi vksx hla li vnmm hxql*n 

oyyxh wram hrzgn vnma vqizyv vxnay*v 
vnyli hlpn htvm ovyb hlvdg hdr*x 
vnspn ybkk jysxh ovatp irh tvm*h 

hbent 
 

==== 
 

tynmrg 

umírá 10. elul 5635 / 10. září 1875 
** 
Byla nám  odebrána, to proto tak pohasly zraky 
naše. 
Naříkají a oplakávají naši máti vyťatou z krajiny 
živých. 
V den její smrti na nás padlo nesmírné trápení, 
protože zlovolná Smrt zhasila hvězdičku duše naší! 
==== 
Hier ruht in Frieden 
unsere Mutter 
Nanette Oppler 
geborene Kempfer 

052 24 5 1888 Dombrowsky F. D. 

/trybs/ 
 

==== 
 

tynmrg 

F. D. Dombrowsky 
geb. Mosler 
gest.  24. Mai 1888 
im Alter von 58 Jahre 
Friede ihrer Asche 

058 19 2 1873 Weiner Rosalie 

/trybs/ 
 

tynmrgb qr 

Hier 
ruht in G-tt 
die Witwe 
Rosalie 
Wiener 
geb. d. 19. Februar 
1804 
gest. d. 19. Februar 
1873 

062 11 12 1910 Sittner Rosa 
tynmrg 

Rosa Sittner 
geb. Grossmann 
geb. 27. August 1837 
gest. 11. Dezember 1910 
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074 4 4 4444 Primker Heimann 
tynmrgb qr 

Hier ruht 
unser guter Bruder 
Heimann 
Primker 
gest im Alter 
von 70 Jahren 
gewidmet von seinen 

075 0 0 0 res   
  

078 4 4 4444 Lustig Otto 
tynmrgb qr - trybs 

Unser Sönchen 
Otto Lustig 

084 16 1 1871 Bruner Benjamin 
tynmrgb qr 

Hier ruhet 
Benjamin 
Bruner 
geb. 14. Juli 1853 
gest. 16. Janr. 1871 
Ruhe sanft 

091 8 1 1892 Mandowski Salo 
tynmrgb qr 

/rostlinný motiv/ 
 
Hier ruht in G-tt 
unser theurer 
unvergesslicher 
Gatta u. Vater 
Herr Kaufmann 
Salo 
Mandowsky 
Vorsteher der hiesigen 
Synagogen Gemeinde 
Geb. am 30. April 1824 
gest. am 8. Januar /18. tebet/ 1892 
Friede seiner Asche 

096 4 4 4444 Baad Pincus 
tynmrg Hier ruht 

der Hochwürdiger 
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Rabbiner 
Pincus Baad 
84 Jahre alt 
Sein Andenken bleibt 
ewig in hohen 
Ehre 

097 28 1 1866 Juliusberger Samuel 

np 
rbxh rqyh 
lavms 

gribcaylvy svbyyp rb 
vkrt ubs by rupn 

hbent 
=== 
tynmrg 

h: *ha-jakar, ha-chaver 
Šemuel ben Fejbuš 
Juliusberger 
umírá 12. švat 5626 
=== 
Hier ruht¨Samuel Juliusberger 
gest. d. 28. Januar 
1866 
Friede seiner Asche 

098 23 2 1870 Grünberger 
Heimann / 
Chanoch 

/tvmygp/ 
 

/== ==/ dmxn oyrsym rbd sya 
regribnyrg rsa hk b jvnx hk 

qpl lrt *a rda gk ovy tm hns oyss [bk 
** 

/==/meib oyhlah ta jlhth jvnx 
/==/ast oynb li oa rm dpcmv yh*n 
*h ynnx /==/ lvq vlvq [ty [vyli*v 
vnmxny /==/ ydcx vnmt al y*k 

 
hbent 

 
=== 
 

tynmrg 

h: *iš dover mišarim 
pan Chanoch ben Ašer 
Grünberger 
umírá ve svých 60 letech 
23. adar 5630 / tj. 24. února 1870 
==== 
Hier ruhet 
Heimann Grünberger 
geb. 18. August 1811 
gest. d. 23. Febr. 1870 
---- pm --- 
poškozená eulogie skládá kryptogram : Chanoch 
parafráze *em al banim 
petira: Utiší nás jen vědomí, že jeho milosrdné 
skutky 
nezůstanou skryty (zastrčeny) 

101 13 5 1877 Mosler Rosalie / up h: paní 
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Rejkl m havneh hsyah 
htm hsm r*h tb lqyr 
zlrt tns [vyc a ovy 

** 
htsi dcxv bvu b*r 

oymy lk jmi isyl *yh tae*y 
oynvybal tbyrqh hrvt [br*q 

vnymy vnl vkphn rm dpcmv lba*l 
 

vkbv vqiz olk varq vnbyum ht*m 
vntrvbxl yre jya vniepl rvzm [y*a 
htlht tdmi dil vntmxn ta*z 

vnyhla vnve hqde tvsi*l 
vntyb aybhl oydvrm oyyn*i 

vnytkm oyk hldg oxnm vnmm qvx*r 
=== 
tynmrg 

Rejkl bat Moše 
umírá 1. sivan 5637 / 13. května 1877 
*** 
Tolik dobra a laskavosti jsi dokázala! 
Vydávala ses denně na pomoc svému Lidu 
a nuzným jsi přinášela svůj *korban tora! 
A ti teď s pláčem do jednoho volají: 
Náš den se teď změnil v truchlení a žal, 
protože naše dobrodějka skonala. 
Už nenajdeme obvaz na své rány a balzám na naše 
jizvy! 
Jedinou útěchou nám je, že navždy zůstaneš hodná 
chvály, 
za všechny cedakot prokázané stádečku našeho B-
ha. 
I potulné chudáky jsi zavedla do svého domu 
Vzdálil se od nás Utěšitel, jak moře nesmírná je naše 
rána! 
==== 
Hier ruht Frau Kaufmann 
Rosalie Mosler 
Wohlthäterin der Armen 
gest. d. 13. Mai 1877  im 76 Lebensjahre 
Ruhe sanft und selig 

104 15 6 1890 Mosler Isaac 

/[myc/ 
 

tynmrgb qr 

/rostlinný motiv/ 
Hier ruht in G-tt 
Isaac 
Mosler 
geb. 15. März 1822 
gest. 15. Juni 1890 
Tief betrauert 
unvergesslich 
seiner Gattin 
und Kindern 



20 
 

/tanceva/ 

109 4 11 1885 Grünberger 
Ernestine / 
Ester 

trm hsah 
rtca 

regribnyrg 
amlk r rbxh tb 

tvdlvt p *d ovy htm 
ql vmrt tnsb 

hbent 
 

=== 
 

tynmrg 

h: paní 
Ester Grünberger 
bat Kalman 
umírá *dalet v týdnu parašat Toldot 5646 
tj. 26. chešvan / 4. listopadu 1885 
=== 
Hier ruht in G-tt 
unsere gute Mutter 
Ernestine 
Grünberger 
geb. Bloch 

113a 4 4 4444 Pulvermacher Wilhelm 
tynmrgb qr - oydly - trybs 

Wilhelm // Georg 
Pulvermacher 
geb. 26. Sept. // geb. d. 14. Oct 
1858  //  1852 
gest. d. 25 April (společné umrtí) 

113b 4 4 4444 Pulvermacher Georg 
l*nh viz výše 

118a 4 3 1909 Primker Gerson 
tynmrgb qr - rvzhl 

Hier ruht in G-tt 
unser guter 
unvergessliche Gatte 
Vater u. Grossvater 
Gerson Primker 
geb. 16. Mai 1836 
gest. 4. März 1902 

118b 1 12 1919 Primker Cäcilie 
tynmrgb - l*nh 

Hier ruhet in G-tt 
unsere gute 
unvergessliche Mutter 
u. Grossmutter 
Cäcilie Primker 
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geborene Neisser 
geb. 3. Februar 1835 
gest. 1. Dezemb 1919 

121 14 2 1879 Sittner Amalie 

tynmrg 
 

tynmrg 

Hier ruhet 
Frau 
Amalie Sittner 
geb. Rosenberger 
geb. 9. Janner 1811 
gest. /=/ Feber 1819 

122 14 10 1869 Blumenthal Aron 

np 
 

r*xh [b [rha rvxbh 
lahunimvlb dvd 

ql lrt [vsx vu h tm 
hbent 

 
=== 
tynmrg 

h: *ha-bachur 
Aharon ben David 
Blumenthal 
umírá *hej 15. chešvan 5630 
=== 
Hier ruht 
Aron Blumenthal 
gest. 14. Octbr. 1869 
22 Jahre alt 
Ruhe sanft! 

129 4 4 4444 Mosler Salomon 
trybs 

/tanceva/ 
 
Hier ruht 
Salomon Mosler 
60 Jahre alt 

131 4 4 4444 Grünbaum Ernstine 
tynmrgb qr - trybs 

p.n. 
Hier ruht  Sanft 
Ernstine 
Grünbaum 
geborene /nečit/ 

133 7 5 1834 Schlesinger Jetti / Rejzl 
tynmrg 
tynmrg 

Hier ruht 
Frau 
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=== 
/trybs/ 

 
trqi hmymthv hivneh 
oyrisb idvn hmsv tyb 

hrupns lzyyr m 
xk d ovyb hrbqnv 
deqt tnsb [cyn 

qpl 

Jetti Schlesinger 
/porucha/ 
=== 
h: *cnua we-tamima, akeret ha-bajit 
paní 
Rejzl 
umírá *dalet 28. nisan 5594 / 7. května 1834 

136 15 4 1903 Primker Auguste 
tynmrgb qr 

Hier ruht in G-tt 
unsere gute 
Mutter, Schwester u. Grossmutter 
Frau 
Auguste 
Primker 
geb. 22. August 1827 
gest. d. 15. April 1903 
18. Nihsan 

143 4 4 4444 Mandowski  Louise 

/tvmygp/ 
oymlvi yyhl xyrptv wyet dvi 

hbent 
=== 
tynmrg 

 /poškození/ 
navždy vypučí a rozkvete v životě věčném 
==== 
Louise Mandowski 
43 Jahre alt 

200 7 7 7777 Gärtner Jacob 
tynmrgb qr 

Hier ruht 
Jacob Gärtner 
gest. /nečit/ 
/nečit/ 

 


