
Untitled
<From:  <moti.pollak@gmail.comפולק מרדכי

Sent: Sunday, November 03, 2013 11:16 AM
To: srwynne@erols.com 
Subject: Help about the Langsam ???? ????? ????? ?????

Very respected Mrs Suzan F. Wynne

 
My name is Mordechay Pollack from Jerusalem.

I was named after my great grandfather on my mother 's side:
Mordechay Langsam.

It is accepted among our family that we are related to the 
) B'nei Yissascharיששכר בניה " "). 

But we don't know if we are direct descendants. Can you help
me find my connection to 
the B'nei Yissaschar (or any of his family: a brother, 
uncle, etc.)

Mordechai Langsam immigrated to Eretz Israel before World 
War II from the town Lysko 
(Lesko, Minsk?).  My uncle says he was born in 1878 (d. 
1953).

I don't know if Mordecai langsam had any siblings but I know
his father's name was 
Joseph Langsam and  the father of Joseph langsam was 

) apparently, Yonasיונה ).

Can I get through you information about how Mordecai 
/Joseph/ Yonas Langsam was 
related to B'nei Yissaschar and the names of those 
intermediate people.

If not, can you refer me to people you know who can help me 
regarding this subject?

Thanks in advance for your help

Good luck, happiness and health,
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Untitled
Mordechai Pollack,
Schiff st. 11, Jerusalem
02-5382819.

Your email address I found through Google. 

============================================================
============

רב שלום וויין סוזן הנכבדההגב לכבוד  ' !

לז לנגזם מרדכיאמי מצד שלי רבא הסבא של שמו על קרוי אנימירושלים פולק מרדכי שמי  . :" .

האםשלו ישירים צאצאים אנו אם ידוע לא אךיששכר בניה ממשפחת שאנו במשפחתנו מקובל " ." .  
וכד דודאחממשפחתו למישהו אויששכר בניל שלי הקשר את למצוא לי לעזור תוכלי ") " : , ')

הדודלינסקלסקו ליסקו מהעיר השניה העולם מלחמת לפני ישראל לארץ עלה לנגזם מרדכי ) ,? .(?  
1953 (1878 ב ונפטר ב נולד שהוא אומר שלי ). 

נקרא לנגזם יוסף של ואביולנגזם יוסף נקרא אביואחיות או אחים לנגזם למרדכי היו אם לי ידוע לא  . . ,
, יונהכנראה .

למשפחתו אויששכר בניל קשורים לנגזם יונה יוסף מרדכי כיצד מידע דרכך לקבל אפשר האם  / /" "  
דרכם קשור שהוא האנשים שמות ומה .

להנ בנושא לי לעזור שיוכלו מכירה שאת לאנשים אותי להפנות תוכלי האם לא אם  –" .

העזרה על מראש בתודה ,

ובריאות שמחהבהצלחה  , ,

פולק מרדכי , 
ירושליםד רמות שיף 11 , ,'

02-5382819.

בגוגל מצאתי להדוא כתובת את " . 
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