
ŀ�������������   íéëåãéù    ������������  

 ä"åîèéî óñåéè ïàîìòá"ñîåå é"ð  áééì éëãøî é"ð  ä"åî ìøòô áééì ïîìæ á"ñîåå é"ð  

ä"åî íäøáà ïúð éìúôð ø"á âøòáðòèàø á"ñîåå é"ð  øåãâéáà é"ð  ä"åî ùèéååàáà÷àé éáö éëãøî íééç  é"ðé"÷  

�����������      ÷"ùöåî èëàð êàåå    ���������  

 ä"åî ÷çöé  äùî ø"á ïåéöðáïàîãòéøô é"ð  
ç"åî úéáá ä"åî ïàøà øæòìà ïøäà é"ð 304 Marcy (cor. Penn)  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãùàéååé÷8:30  

 ä"åî øæòìà á÷òéá áàæ â"äøäàãðàì é"ð  
 ç"åî úéáá âééååöðòæàø íééç â"äøäà"èéìù 41 Lorimer  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåðéã9:30  

 ä"åî ìàéçé äùî ø"á ãåãïàîãìòô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïäà÷ ïäëä êìîéìà íééç  é"ð425 Bedford  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøá éìàø÷10:00  

 ä"åî øæòéìàá íåìù íäøáà áøäïàîãòéøô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòãéåå íäøáà é"ð, 68 Franklin  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøòôåä øàåôîä  úéøçù9:15  
  

  ביי די ברכה פון מקדש השבת, פון שבת און יו"כ פון קידוש  "עאזוי ווי היי יאר געפאלט יו"כ אום שב"ק, זאל מען זעהן יוצא צו זיין די מ

  
ב"ר שמואל שמעלקא ע"ה אשת הרה"ח ר' אפרים  בריינדלפון האשה החשובה מרת  יארצייטגעפאלט די  היינט

  ע"ה (בושקע נעני) אזוי ווי זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין זש"ק ביטע לערנען משניות און זאגן תהילים לע"נ וויינבערגער
  

  ~ וויכטיגע מעלדונג פאר יום הקדוש~ 
  מיר שיקען ארום אין כמעט אלע גרעסערע בתי מדרשים 

TYLENOL SUPPOSITORIES 650mg. 
  [ביטע מודיע זיין פאר די נשים]         מ'קען עס באקומען ביים משמש

  
  סוכות 2סעטס ד' מינים, און  50נדבן אדער נדבנים געזוכט פאר 

  718-782-2002ביטע רופט שוין  פאר אידן וואס שמאכטן ל"ע אין תפיסה.

  

  ביהמ"ד דינוב

77 Wallabout St.  
right entrance  

  כדי אייך בעסער צו סערווירען
   בראשוב/דינוב מקוהדי האבן זיך צוזאמגעשטעלט 

  וועט אי"ה זיין אפען מיט פארברייטערע פלאץ/שעה'ןעס 
 ) 12:44(חצות  1:00ביז  7:30פון  - ערב יום כיפור  היינט

  הנהלת ביהמ"ד דינוב/בראשוב-גמר חתימה טובה 
  

  ביהמ"ד סעליש
  קאר, פארק בעדפארד

 שארף, 12:30ביז  9:30פון היינט די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפען 
  Bedford 808אריינגאנג פון 

  
  פאר אלע אונזער קאסטומער און כלל ישראל שןוואונטמיר 

  א גמר חתימה טובה
  און א גוט "זיס" געבענטשט יאר

Chocolicius  
525 Flushing Ave.  
175 Division Ave.  

  
א חשובער ת"ח א מגי"ש אין ירושלים האט געמוזט  - ותשובה ותפלה וצדקה

  Memorial Hospitalאיבערלאזן זיין פולע שטוב מיט קינדער און וויילן רוב פונ'ם יאר אין 
  קליין טאכטערל זאל האבן א רפו"ש,פאר טריטמענטס פאר די רפואה פון זיין 

  און ראנגעלט זיך יעצט מיט שווערע חובות,
אריינצוכאפן די גרעסטע זכותים פארן הייליגן טאג און אריינברענגן א שמחת יו"ט 

  917-599-6740אין די צובראכענע שטוב רופט 
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âøåáñîàéìéåå-  :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
 Fax: 718-384-4631    �      Email: ads@dvaryoim.com 

            ô"á - øåáéöä çåì         �         éñðàî -        øåáéöä ìå÷�        ìàåé úéø÷  
            718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137      

  

íéðîæ   ÷"ùò  ÷"áù  
þì¾í ³îñ¼ 5:42 5:43 
íôìí ±ò 6:54 6:55 

¾"þš öôï ¹î½ 9:13 9:13 
ê"þè 9:49 9:49 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:23 10:23 
ê"þè 10:47 10:47 

³î®ì 12:44 12:44 
íñîðè íìòô 1:20 1:20 
íò¬š íìòô 4:51 4:50 

í¼−š¾ 6:35 6:33 
³"þ 7:47 7:45 

   

 •      7:45מוצש"ק        �        6:20הדלה"נ      •

 Bedford Ave.   �  718.215.0460 774   "חתן שטריימל" ביי'שטריימל'  קויפט דעם'חתן'  א



Î

  
  

 מוסדות עוזר דלים בארדישטוב
  כ"ה תשרי: - נסיעה לרגל יומדה"ל של סניגורן של ישראל 

  ,נאון סטאפ קיין קועב צוריק דינסטאג נח12:30 (מוצאי יו"ט) פארט ארויס מוצ"ש בראשית
  212-764-6337 'מארסי טרעוועל'פאר רעזערוועישאן רופט נאך היינט 

  

  אתרוגי
 באדוש

  אס יאר האבן א הערליכעווי אלע יארן, וועלן מיר אי"ה אויך ד
  ע אתרוגים, גידולים יפים ונקיים,פון ריינע מאראקאנ אויסוואהל

 ראדני 144 ביהמ"ד אמשינוב -שמעון באדוש 
  

  יופי
  ד' מינים סענטער

 שעה נאכן זמן½  1מוצאי יוה"ק וועלן מיר אי"ה זיין אפען 
 בעהט אייך אויס א גוט געבענשט יאר און א גמר חתימה טובה.

  917-755-7391' הערשקאוויטש יאל -  אייער פריינד
  

  

  
  

מאראקאנער 
אתרוגים 

  צענטער!!!

  אריינבאקומעןמיר האבן 
א הערליכע נייע שיפמענט  

  פון מאראקא אתרוגים,

 פון מוצאי יוה"ק אפען
שעה נאכן זמן, ½  1

אויך וועלן מיר פארקויפן 
  שיינע פארמאכטע לולבים 

 יואל טירנויער
122 Lee Ave 
646-517-8280  

  

  
  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã  

 718-362-8845מינוט א טאג דורך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  5שיעורי חיזוק בעניני שמירת עינים בלויז מען קען טעגליך הערן 

  718-388-3632געזוכט ווער עס קען אוועקגעבן אדער מנדב זיין א סוכה פאר א גר צדק, ביטע רופט:  - ואהבתם את הגר

  טיים-ביים שטאט צו לערנען מיט קינדער פארטמען קען יעצט ווערן אנגענומען  נייע געלעגנהייט!
  718-419-6237גוט באצאלט, פאר מער אינפא. רופט:  'אפי' נאר מיט א ישיבה דעגרי',

B-12 shots, license,  house calls available, call:  718-431-3168 

íð−ëê ³ë¾í -  718-781-0045אין ויואל משה ביי שבע ברכות פון כהנא,  רייע'דיגע עטרה טלית שב"ק פ' נצבים וילך, מעגליך 7פארלוירן א  

ë"½ôîî  - 917-789-3401רופט:  ,צו פארדינגען א דירה מיט א סוכה פאר די ערשטע טעג סוכות  

ë"½ôîî  -  347-931-5410'טע טעג סוכות, 2'טע שטאק, קליימער געגענט פאר 5בעדרום דירה  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî  -  1  ,347-578-1453בעדרום דירה צו פארדינגען פאר ביז נאך סוכות (אן א סוכה), פרענקלן געגנט  

  

  
 


