
   éëåãéùí     
 ä"åîïééèù÷ò ùøòä äîìù  é"ðé"÷ øæòéìà ïîì÷ é"ð  ä"åî ïàîãòéøô óìàåå íäøáà  é"ðé"÷ 

 ä"åîïééì÷ ïðçåé á÷òé á"ñîåå é"ð  íééç íäøáà é"ð  ä"åî àðäë äùî  é"ðô"á 

 ä"åîì÷ðòøô íçðî íäøáà á"ñîåå é"ðïåòîù ïúðåé é"ð  ä"åî ïééèùðéøâ øæòéìà  é"ðô"á 

    èëàð êàåå  - øåôéë íåé éàöåî     
 ä"åîøòâðéæ ãåã ìà÷æçé é"ð  

 áï éáö ìàåîù â"äøä à"èéìù  
 ç"åî úéááíéåáìèééè ìàéúå÷é â"äøäà"èéìù 173 Wallabout (Lee Gardens) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øãðñëìà1551 51st St.   úéøçù8:15 

 ä"åî ìàåéá øæòéìà áøäíéåáðòèñò÷ é"ð  ïúçä"åîøòâøòáöøòåå éåìä íåìù ïøäà é"ðéúéáá , 755 Wythe 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øæòéìà ÷ùîã8:00 

  קהל טורי זהב אליק 
821 Kent (cor. park)

  זמני התפילות ליוכ"פ  הבעל"ט
 1:45  ........ מוסף   •    9:30 ........שחרית    •    7:30 ........ כל נדרי

 718-810-0893פאר יודן אין תפיסה, רופט מענדל קאהן  -   $1000eachצוויי סוכות   -  each $100סעטס ד' מינים,  50נדבנים דרינגענט געזוכט פאר 

 זייט אויפמערקזאם!
  וח,צו אלע שטיצערס ווואס האבן באקומען די כפים ל

    Please use for calendar purpose onlyדי זמנים זענען נישט ריכטיג!
ואתכם הסליחה

 ביהמ"ד סעליש
 Bedford 808אריינגאנג איז פון שארף,  12:30ביז  9:30די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפען היינט פון  פארק .בעדפארד קאר

¬−þ¾³ ’ Sep. 22 ’½ôñ 

#12-6 

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  

8:04מוצש"ק    •   6:38הדלקה"נ 
þì¾í ³îñ¼5:31
íôìí ±ò6:43

¾"þš öôï ¹î½9:09
ê"þè9:45
íñõ³ öôï ¹î½10:22
ê"þè10:46

³î®ì12:48
íñîðè íìòô1:25
íò¬š íìòô5:04

í¼−š¾7:53
³"þ8:06

 
 
 



פון האשה החשובה מרת בריינדל ב"ר שמואל שמעלקא ע"ה אשת הרה"ח ר' אפרים וויינבערגער ע"ה  יארצייטאלט די געפ היינט
 (בושקע נעני) אזוי ווי זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין זש"ק ביטע לערנען משניות און זאגן תהילים לע"נ

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 1-917-803-7168קעמרע'ס, אויב איר ווייסט עפעס ביטע רופט  2לעפטאפס און  2עס איז מיר געגנב'ט געווארן 

  718-362-8845 הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"אמינוט א טאג דורך  5בלויז  שמירת עיניםמען קען טעגליך הערן שיעורי חיזוק בעניני 
  105עקס.  718-237-4500אר כיתה ז' און ח', שיין באצאלט. ת"ת אין וומס"ב זוכט ענגליש טיטשערס פ

¬ñê ë"½ôîî -  ,718-486-5606געזוכט צו דינגען א דירה מיט א סוכה פאר ערשטע טעג יו"ט 
ë"½ôîî -  347-693-5972צו פארדינגען אויף יו"ט סוכות, ראסס סט.,  (אן א סוכה)בעדרום דירה  2א גרויסע 
ë"½ôîî -  917-993-0065דרום פורנישד דירה צו פארדינגען, פאר סוכות / ש"ת, טרופ געגנט,  בע 1הערליכע 

³î×î½/êñ¼½−¬òêô -  פריוואטעspotless clean 5  / 845-213-9949, (אויך דורכן יאר)בעדרום הויז צו פארדינגען פאר סוכות  3בעטן הויז + א  18בעדרום 

  :פאר אלע אייערע סוכה געברויכן
  ק, בענקלעך בעטן, וכדו'טישן, בענ

 ווי אויך א פול ליין פון נוי סוכה
  שעה נאכן זמן 2ן פון עיו"כ וועלן מיר זיין אפ מוצאי -אפען טעגליך שפעטע שעות 

 
 

34 Franklin Ave. 
(cor. Flushing) 

718-609-9090 

 


