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-יכולים לגמול לחברינו המתים , החיים, המעט שאנו"
"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

יצחק רבין

:נחקר בידי

17.02.1906-14.06.1943

קופפרמןלאה 

VÚA-VHA :צילום
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קוםטרםשנפלו,איבהפעולותונפגעיישראלמערכותחללישלבהנצחהעוסק'לנופליםפניםלתת'המתנדביםארגון

.השחרורובמלחמתהמדינה

להשלמתהמתנדביםמפניםהלבתשומתעיקראת.שונותהנצחהופעולותתוכניותבקידוםעוסקיםהארגוןמתנדבי

ואיןתמונותיהםחסרותהביטחוןמשרדשליזכורושבאתרמידעחסרמצבותיהםשעל,עלומיםחייליםשלחייהםפרטי

.קורותיהםעלמידע

בודדיםחייליםאו,שואהוניצולישרידי,למשפחתםאחרוןנצר,אירופהילידיהםעלומיםחייליםאותםשלרובם

.זכרםשמנציחהיחידהואחייהםוסיפורלפקודשאפשרמצבהאוקבראיןלחלקם.ערבמארצות

וחבריםמשפחהבנילאתרמנסים,ל"ובחובארץ,בארכיוניםהחוקריםנוברים,החסרחייהםסיפורהשלמתלצורך

.פניהםתמונתובעיקרהחסרחייהםסיפורלהשלמתלהובילשיכולומידעחוטקצהכלולדלות

.המסמך הזה הוא סך המסמכים שנמצאו על אודות החייל ואפשרו למעשה את השלמת סיפור חייו ומותו

על אודות
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:  בדף חסרים הפרטים הבאים 
,  תאריך ומקום לידה, תמונה

סיפור חיים, תאריך הגעה לארץ

’יזכור'דף 

אתר יזכור של משרד הבטחון: מקור
https://www.izkor.gov.il
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אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

חסרים תמונה וסיפור חיים 
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http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3372
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EPSTEINOVA, MILADA

תאריך  , דרגה, מספר אישי: פרטי החלל, מצבה

שמותיהם של הוריה ובעלה , מיקום קברה, נפילה
https://www.twgpp.org/photograph/view/4239883 מקור :

בית העלמין הצבאי בסואץ
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אתר הצבא הבריטי: מקור
https://www.cwgc.org/search-results/?Term=Milada+Epsteinova

,  עמוד זיכרון לזכרה של מילאדה אפשטיין ומסמכים בהם פרטים אישיים

.מוצאה הדתי והלאומי, מיקום קברה, שמות הוריה ובעלה
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Foto: Petr Vacek, 8.7.2010

יטילובה'צ-אנדרטת מילדה אפשטיין 

בית העלמין, לוקוב: מיקום
תֹוֶבת :כ ְּ

יטילובה'צ-מילדה אפשטיין 
. אחות בצבא הבריטי

מצרים–סואץ 1943נפלה 

1946אקסמן מילוש-הפסל 
F. Halas  זהו עלה דפנה בהיר וצללי שלכת כבדה

כיה'צ, בלוקובאתר הנצחה , אפשטייןמילאדה

https://vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-zlin/lukov-_zl.html : מקור
(.אנדרטאות ומקומות תפילה) האתר החדש של פרויקט המיפוי הצבאי

,אקסמןמילוש
מילאדהפסל ראש בדמותה של 
ק'ואצמתוך צילום של פטר 
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(1938)אפשטיין מילאדה
באדיבות מילי הורסט

Courtesy of Milly Hurst
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, (1906-1943)אפשטיין מילאדה
קטע מתצלום משותף של שני בני הזוג בזמן  

. השירות בצבא הבריטי

VÚA-VHA :צילום

92:עמוד' והיה להם כתר מלכות': מונוגרפיה
A královskou korunu měly
הארכיון להיסטוריה צבאית בפראג

Military History Institute Prague : מקור

https://www.digitalniknihovna.cz/
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Milada Epsteinová(1906-1943) , קטע מתצלום
משותף של שני בני הזוג במהלך שירות בצבא  

.VÚA-VHA: צילום.הבריטי
'והיה להם כתר מלכות': מונוגרפיה| 92: עמוד: מקור

92עמוד ', והיה להם כתר מלכות': אנתולגיה

.בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייהכוסלובקיות'צנשים 
Procházka, Ivan , איבן, אזקה'פרוצ: ְמאת

.פראג, הארכיון להיסטוריה צבאית: מקור
Military History Institute Prague

1906בפברואר 17מקור אחר מצטט את : תאריך הלידה. 478

479 .Bedrich? Epstein * (אמיל )איטליהטרייסטב2.01.1900: נולד,

.המשפחה עברה לפראג מערב

בפלסטין 1940הוא הצטרף לצבא הבריטי באוגוסט 

. והשתתף עם יחידתו במערכה ביוון ובכרתים

כי 'לצבא הצ הועבר (R-1470) 1943בינואר 

1945שירת בבריטניה ובצרפת ושוחרר באוקטובר 

ארכיון אמיל מאכל . 480

.אתר הצבא הבריטי, רשומות קברי המלחמה של חבר העמים. 481

בפברואר  18-נולדה בציטלובהאפשטיין מילאדה

1906*478.

הגיעו לפלסטין  479*היא עם בעלההרפובלקהאחרי כיבוש 

.                                                1939בספטמבר 1-ב

.               התגייסה ושרתה כאחות עזר1942באפריל 15-ב

.1943יוני 16-ומתה ב480*היא חלתה בטיפוס

481*.היא קבורה בבית הקברות הצבאי הבריטי בסואץ

https://www.digitalniknihovna.cz/
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כיות'בקשה להצטרף ליחידות הצ, אפשטיין אחות עזר בפלוגות הארץ ישראליות בצבא הבריטימילאדה
1940-1945בשירות הצבא הבריטי בשנים כוסלובקים'צרופאים : כתבה

Military History Institute Prague : מקור

1942בדצמבר 31-אפשטיין ממילאדהבקשתה של 
. סורבה, כיות'להצטרף ליחידות הצ

.                               הולשובהאו בלוקוב1906בפברואר 18-נולדה ב, יטיל'צאפשטיין לבית מילאדה

היא הצטרפה ליחידות העזר של הנשים בצבא  . היא נכנסה לשטח פלסטין עם בעלה1939בספטמבר 1-ב

זמן קצר  . 506שובצה לפלוגה , ולאחר שסיימה חודש של הכשרה, 1942באפריל 15-ב, (ATS)הבריטי 

מאוחר  . כאחות עזר( מצרים)בסואץ ( 1942דצמבר )היא הצטרפה לבית החולים הכללי השני , לאחר מכן

במהלך שירותה חלתה  (. 1943פברואר )13-ושובצה לבית החולים הכללי ה509יותר היא הועברה לפלוגה 

.בסואץהיא קבורה בבית הקברות הצבאי הבריטי. 1943ביוני 14-בטיפוס ונכנעה למחלה ב
VÚA-VHA Prague f. 24, f. ČsVMSV:מקורות kr. 28;  מסד נתוניםCWGC;  ארכיוןRNDr. Emil Máčel

31עמוד 2007פברואר , 56כרך , כתב העת היסטוריה וצבא: מקור

https://www.digitalniknihovna.cz/
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Čs. krajané jako zdravotnický personál v Royal Army Medical 

Corps za 2. světové války

I. Procházka

Publikováno v časopise Historie a Vojenství č.2/2007 – upraveno

Epsteinová Milada, rozená Chytilová, se narodila 18. února 1906 v Lukově u Holešova. Dne 1. září 1939 vstoupila se svým

manželem na území Palestiny. Do britských ženských pomocných oddílů (ATS) vstoupila 15. dubna 1942 a po ukončení

měsíčního výcviku byla zařazena k 506. rotě. Krátce poté nastoupila službu u 2. všeobecné nemocnice (prosinec 1942) v 

Suezu (Egypt) jako pomocná sestra. Později byla převelena k 509. rotě a zařazena ke 13. všeobecné nemocnici (únor 

1943). Během výkonu služby onemocněla tyfem a této nemoci dne 14. června 1943 podlehla. Je pohřbena na britském 

vojenském hřbitově v Suezu. (VÚA-VHA Praha f. 24, f. ČsVMSV kr. 28; databáze CWGC; archív RNDr. Emila Máčela)

Českoslovenští lékaři ve sllužbách Britské armády

2007פברואר , כתב עת להיסטוריה צבאית: מקור

Českoslovenští lékaři ve sllužbách Britské armády -בשירות הצבא הבריטי כוסלובקים'צרופאים : בתוך המאמר

. ופרטים על מותה לאחר שנדבקה בטיפוס, בצבא הבריטי, 509, 506שירותה כאחות עזר ביחידות , מופיעים פרטים אישיים על מילאדה אפשטיין
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2.01.1900ב בטרייסטנולד אמיל אפשטיין 

17.02.1906-בבהולסובהבסטיפהנולדה מילדה אפשטיין 

1939, "פרוסולה"תיעוד על מסעה של אוניית המעפילים 

ארכין יד ושם: מקור

ארכיון יד ושם: מקור" פרוסולה"האניה
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אמיל אפשטיין היה עובד מדינה זוטר  ...
הוא פגש את  . במשרד החוץ בפראג

1903-שנולדה ביטילובה'צמילאדה
.לין'זליד בלוקוב
הם ברחו יחד למזרח התיכון  1938בשנת 

מילאדה. שם הצטרפו לצבא הבריטי
.1943-היא מתה מטיפוס ב. אחותהיתה

.אמיל שרד את המלחמה ונשאר באנגליה

Macelמאמר שחיבר  Emil יהודים תושבי אזור 17על אודותZlin  שהצטרפו
. בזמן המלחמהכוסלובקי'הצלשורות הצבא 

קולקאמתוך האוסף של אריך 
ואמיל אפשטייןיטילובה'צאפשטיין לבית מילאדה: מידע אודות

ארכיון יד ושם: מקור
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מסמך שניתן לנוסעים בפראג עם הדרכה לגבי  
,המטען שהם רשאים לקחת ומזון לששת  ימי מסע

.תרמיל גב ומזוודה אחת לאדם
ארכיון יד ושם, טומיקולקה: מקור
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הייקבתוך סיפורו של קארל 
Karel Hájek

על המסע לארץ
Eva Kalinová : צילום

www.hks.re/wiki : מקור

.'פרוסולה'הלא היו מספיק מיטות על , קלינובהאווה : צילום

.'פרוסולה'להמעבר מבירות חזרה , קלינובהאווה : צילום
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.  מעפילים658כשעל סיפונה 1939יצאה מרומניה במאי ' פרוסולה'ה
השושנה  "קבוצת חברי . הייתה זו התארגנות עצמאית ללא מלווים

הפליגו על  , משם. לוינהברכבת מפראג בליווי הגרמנים יצאו " השחורה
'  פרוסולה'ההעולים עלו על . ברומניהסולינהשתי ספינות נהר לנמל 

.  במעקב של האנגליםרב החובל הבחין בהתקרבם לחיפה . ויצאו לדרך

לנמל  האניהמשם המשיכה (. לבנון)תחילה נכנס לעגון בנמל טריפולי 
ללב ים האניהלאחר חמישה שבועות בלחץ הבריטים גורשה . ביירות

".היל–טייגר"וכעבור מספר ימים המעפילים הועברו לאונייה 

'פרוסולה'מסעה של 
http://www.amutayam.org.il עמותת חיל הים : מקור

'הילטייגר'ל' פרוסולה'מהמעבר 
Eva Kalinová : צילום

www.hks.re/wiki : מקור
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לובלי אלפרד "רב התמונות צולמו ע, ארכיון תמונות יד ושם: מקור
 “Frossoula"יהודים באוניית המעפילים625תמונות מהאלבום המתעד את בריחתם של 

https://www.pinterest.com/pin/267401296602180523/
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מופיעים ברשימתומילאדהאפשטיין אמיל 
מסרפנדששוחררו " היל-טייגר"מעפלי
11.09.1939ביום 
514104/594s' הארכיון הציוני המרכזי עמ: מקור
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ארכיון המדינה: מקור
ISA-MandatoryOrganizations-

MandatePolice-000z7vm
שהגיעו ליגלייםעולים בלתי 

,  הילטייגר: בספינות המעפילים
,  ליזל, מרסיס, ניקולאוסאגיוס, קולורדו

.ועודדמיטריוס

רשימות העולים הבלתי  חוקיים        
"הילטייגר"-ב

33הילדה אפשטיין בת 181
39אמיל אפשטיין בן 590
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ארכיון המדינה  : מקור
'כרך א ”Forms P. 252 S/s "Tiger Hillתיק

1939ספטמבר , "הילטייגר"המעפילים באוניתטפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה 

אמיל אפשטיין בן גוטליב  
נעצר , בקואמה לבית 

.בסרפנד
,                 איטליה, בטרייסטאמיל נולד 

2.01.1900-ב
,עסק במסחר והתגורר בפראג

הגיע עם אשתו מהנמל 
לתל אביב באוניות  , בסולינה

".הילטייגר"ו" פרוסולה"
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אפשטייןומילאדהאמיל 

514104/594s' עמהארכיון הציוני המרכזי :מקור
בנתיבי העפלה  הפרטים והצילום מופיעים באתר 

בחוף תל אביב" הילטייגר"האניהתמונת 

אמילאפשטיין 
אמילאפשטיין :שם מלא

1900:תאריך לידה 

דרך הים:אופן עליה

Czech Republic/ כיה 'צ:מקום לידה
היל-טייגר:ב/העפלה מ

(צריפין)סרפנד:מחנה מעצר

אפשטיין מילדה
אפשטיין מילדה:שם מלא

1906:תאריך לידה 

דרך הים:אופן עליה

Czech Republic/ כיה 'צ:מקום לידה
היל-טייגר:ב/העפלה מ

(צריפין)סרפנד:מחנה מעצר

National Library of Israel

המשקיף24.03.1942

מתבקשים אמיל ומילדה אפשטיין

עיתונות היסטורית: מקור
כוסלובקיה שהתארגנה באופן  'קבוצה בצ" השושנה השחורה"

"  פרוסולה"באניהראשית מסעם היה . עצמאי כדי לעלות לארץ

".היל-טייגר"לממנה עברו בלב ים 
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פרטי עלייתם של מילדה ואמיל 

אפשטיין ארצה                

2.09.1939ביום  

גירושם למחנה המעצר  

,        צריפין-בסרפנד

.              11.09.1939שחרורם ביום  
, מרכז מידע בנתיבי העפלה: מקור

מחנה המעפילים עתלית
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פרטי מעפיל
"הילטייגר"השמות והפרטים מתוך רשימת עולי 

https://www.ushmm.orgב  "מוזיאון השואה ארה: מקור
Czechoslovakian
Religion:
Jewish [Jew]
Age:
39
Height:
184
Occupation:
Business Man
Document Number:
590
Physical Description?:
Yes
Photo?:
No
Other Notes:
Route Followed:
Sulina to Beirut on board S S Frousulla to Tel Aviv on board S S
Tiger Hill
Passport Details:
C S R Passport
Particulars of Dependents:
Wife
Present Circumstances:
Destitute
Media:
You can request a digitized copy of the original document by 
submitting the Media Request form. Please make sure you fill in your 
name, e-mail address, and a brief reason for this request.

HILDA EPSTEIN

Sex:

Female

Line Number:

181

Age:

33

Marital Status:

M

Nationality:

C.S.R. [Czechoslovakian]

Primary Media:

20110825.0001 0345200836

SOURCE

Title:

[Name list from RG-68.067, 

Illegal immigration to 

Palestine, RG 17 [microform]]

EMIL EPSTEIN
Marital Status:
Married
Father's Name:
Gottlieb
Mother's Name:
Emma Beck
Date of Birth:
2 Jan 1900
Place of Birth:
Trieste Italy
Date of Document:
2 Sep 1939
Document Location:
Sarafand
Date of Last Departure:
30 Apr 1939
Date of Entry:
2 Sep 1939
Place of Entry:
Tel Aviv
Date of Arrest:
2 Sep 1939
Residence:
Sarafand Detention Camp
Previous Place of Residence:
See No 7
Address in Country of Origin:
Prague - Liben, 1376, Nadrokoskov
Present Nationality:

https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=5671388
https://www.ushmm.org/online/hsv/source_view.php?SourceId=23833
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1987אוקטובר  19 ,מעריב

דבר 1939אוגוסט  7,

הצפה  1939ספטמבר  3 ,

הארץ 1939ספטמבר  3 ,

עיתונות יהודית היסטורית: מקור
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עיתונות יהודית היסטורית: מקור
דבר , 3 1939ספטמבר 
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1942בוגרים כנסת ישראל 

IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים : מקור

לשכת הקשר של הועד הפועל עם מתנדבי הצבא הבריטי חברי ההסתדרות
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in: 1906 births, 1943 deaths, Czech military personnel, and 3 more
Milada Epsteinova
Private Milada Epsteinova was a Czech nurse of the British Army who died during Second World War.
She was born on 18 February 1906, in Holesova, the daughter of Tomas Chytil and Frantiska Chytilova. 
She fled occupied Czechoslovakia in September 1939 to join her husband, Emil Epstein, in British 
Palestine.[1]

Epsteinova joined the Auxiliary Territorial Service on 15 April 1942. She went onto serve in Egypt with 
the 2nd General Hospital as an auxiliary nurse, and later with the 13th General Hospital as part of the 
509th Company. Epsteinova died on 14 June 1943 after developing typhoid fever.[1] In 1946, sculptor 
Miloš Axman unveiled a bust in Epsteinova's likeness, in the Czech village of Lukov, Zlín District.[2]

She is buried in Suez War Memorial Cemetery.
Notes
1.↑ Jump up to:1.0 1.1 Milada Epsteinova Milada Epsteinova (Czech), mujweb.cz. Retrieved 16 November 
2016.
2.↑ Lukov (Czech), vets.estranky.cz. Retrieved 16 November 2016.
References
•Epsteinova, Milada, cwgc.org. Retrieved 16 November 2016.
Categories
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
Add a comment about Milada Epsteinova

https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova : מקור
אתר המתעד את תרומתם של המתנדבים מחבר העמים ומחוצה לו שהתגייסו לצבא  

.והשניההבריטי במלחמות העולם הראשונה 

כית של הצבא הבריטי שמתה  'הייתה אחות צאפשטיינובהמילדה ....

1906בפברואר 18-היא נולדה ב. במהלך מלחמת העולם השנייה

היא ברחה  . יטילובה'צופרנצסקהיטיל'צבתם של תומס , בהולסובה

אמיל  , כדי להצטרף לבעלה1939כוסלובקיה הכבושה בספטמבר 'מצ

[1.]בפלסטין הבריטית, אפשטיין

היא יצאה  . 1942באפריל 15-בחיל העזר לנשים  הצטרפה לאפשטיינובה

ואחר כך בבית  , לשרת במצרים עם בית החולים הכללי השני כאחות עזר

ביוני 14-מתה באפשטיינובה. 509כחלק מפלוגה 13-החולים הכללי ה

[ 1.]לאחר שחלתה בטיפוס1943

מילאדהשל בדמותהאקסמן יצר פסל חזה מילושהפסל , 1946בשנת 

[2.]זליןמחוז , לוקובכי 'בכפר הצ, אפשטיינובה

.היא קבורה בבית הקברות הצבאי בסואץ

.הערות וקישורים למקורות המידע

https://theyserved.fandom.com/wiki/Category:1906_births
https://theyserved.fandom.com/wiki/Category:1943_deaths
https://theyserved.fandom.com/wiki/Category:Czech_military_personnel
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_note-eps-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Auxiliary_Territorial_Service
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_note-eps-1
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_note-2
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_ref-eps_1-0
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_ref-eps_1-1
http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/zdrav.htm
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinova#cite_ref-2
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-zlin/lukov-_zl.html
http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2897019/EPSTEINOVA,%20MILADA
https://www.fandom.com/licensing
https://theyserved.fandom.com/wiki/Milada_Epsteinovaמקור
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Lukovský zpravodaj:  לוקובכתב העת של תושבי .

.                                 השניהעם סיום מלחמת העולם לוקובטקס במלאות שבעים שנה לשחרור העיר 

.  הרכוזלזכרם של  הלוחמים שנפלו במלחמה והנרצחים במחנות 

".1943בשנת , נפלה במצרים בסואץ, אחות בצבא הבריטי, יטילובה'צ-אפשטיין מילאדה"

http://www.lukov.cz/wp-content/uploads/2015/06/LZ-3-2015.pdf : מקור
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:כי'כתבה בעיתון הצשפרהנסגברת 
11.05.2007-ב Lidové noviny

איננו שוכחים את הנופלים במלחמה
יש קבר של האחות אפשטיין שנפלה ליד  זליןליד בלוקוב
.הנשים מודרות" טוברוק"היא הוסיפה וכתבה שבסרט ...טוברוק

17.05-הגיב ב" טוברוק"במאי הסרט מארהולואצלב 
בסואץ לא בטוברוק

שרתה בצבא  , לוקובאחות ילידת , יטילובה'צמילאדה אפשטיין 
לרוע המזל היא מתה . 1943בשנת . סואץ-הבריטי במצרים

מול  , נבנתה לזכרה אנדרטה מאבן חול, 1946בשנת . מטיפוס
מילושעל ידי האמן הלאומי , לוקובסקבבית הקברות של הכנסיה
.אקסמן

.כבוד לזכרה
פראג, מארהולואצלב 

Lidové noviny, V Suezu ne u tobruku, 17 may 2007  מקור:
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בת המקוםמילאדהלא שוכחים את 
www.facebook.com/www.lukov.cz : מקור
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יטלובה'צלבית , אפשטיינובהמילאדה
Historie a vojenství,  10' עמ57כרך

Magnet, 2008
היסטוריה וצבא

גוגל ספרים: מקור

..... "   1943מתה מטיפוס ביוני , ששירתה כאחות, יטילובה'צלבית , מילדה אפשטיין, לא כולם חזרו למולדתם"

Military History Institute Prague : מקור

https://www.digitalniknihovna.cz/
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קורותיו של אמיל אפשטיין . 1
כשלוש , לפראגמטרייסטעקרו אלזהואחותו אמהאמו, אמיל

שהיה  , אבי המשפחה, גוטליב אפשטייןשנים לאחר מותו של 
איש מכירות  
1.06.1912: הרישום מיום

1850-1914( גיוס)בקשות מגורים דיגיטליות של משטרת פראג 
nacr.cz כי 'הארכיון הלאומי הצ:מקור
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קורותיו של אמיל אפשטיין. 2
16עמוד ( 2008)57: כרך| 3כתב העת היסטוריה וצבא 

.פראג, הארכיון להיסטוריה צבאית: מקור
Military History Institute Prague

הגיע לפלסטין             . איטליה, בטרייסט2.1.1900אמיל אפשטיין נולד ב 
(. 1939בספטמבר )

באוקטובר  25-ב. החפריםהצטרף לצבא הבריטי והוצב ביחידת חיל 1940באוגוסט 
.קיבל דרגת סמל ושרת ביוון כרתים ובמצריםבסרפנדלאחר הכשרה . 1940

.כית במסגרת הצבא הבריטי'נעתרה בקשתו לעבור לשרת בחטיבה הצ1943בינואר 
.לאחר הצטרפותו שרת בבריטניה וצרפת

.הוא חלה והועבר לטיפול אצל הבריטיםדנקרקבמהלך המצור על  1945בינואר 
. א"אונרלאחר המלחמה עבד בארגון . 1945כתוצאה ממחלתו שוחרר ביוני 

.השניהנשאר בבריטניה בה חי עם אשתו 
שמתה במהלך השירות יטיל'צאפשטיין לבית מילאדההיתהאשתו הראשונה 
.ATS -במצרים ב

https://www.digitalniknihovna.cz/
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קורותיו של אמיל אפשטיין. 3
1944מאי רישום נישואי אמיל אפשטיין ווידה ליאל  

ancestry :מקור

Photos courtesy of Milly Hurst התמונות באדיבות מילי הורסט ,

וידה אפשטייןאמיל אפשטיין
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הקשרים המשפחתיים

יטיל'צתומס 

אמיל אפשטיין
1900-1984

בקאמיליה 
1943-1873

גוטליב אפשטיין
1909-1857

ליליאן ליאל
1878נולדה 

ליאללוורנס
1880נולד  יטילובה'צפרנצסקה

(אפשטיין)מילי הורסט 

וידה פלורנס דורה אפשטיין  
(ליאל)

1991-1908

מילאדה אפשטיין  
(יטילובה'צ)

1906-1943

holocaust.cz :מקור

התמונות באדיבות מילי הורסט

Photos courtesy of Milly Hurst 
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עץ משפחת אפשטיין
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000057004159987 : מקור
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Naturalisation Certificate: Emil Epstein. From Czechoslovakia. 

Resident in Northampton

קורותיו של אמיל אפשטיין . 4
.כוסלובקיה'מצ. אמיל אפשטיין: רישום תעודת התאזרחות

[.אפשטיין]שם אשתו וידה פלורנס דורה . המפטון'נורתתושב 
משרד הפנים-קיו , הארכיון הלאומי: מקור
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קורותיו של אמיל אפשטיין  . 5
אישור אזרחות  הודעה על 

, פקיד, כוסלובקיה'אפשטיין אמיל מצ

העיתון הרשמי של  , גאזטהלונדון - HE LONDON GAZETTE; 15 JUNE, 1948:מקור
.ממשלת בריטניה

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/39069/page/5746/data.pdf


