
     úåëåñã 'à ìéì èëàð êàåå - (âàèðåæ)      

 ä"åî ãåã ìàøùé ø"á éåì ñçðôõèòîðééèù é"ð ä"åî ç"åî úéááùèéååàìéîù éððç  é"ð208 Lee 
ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ì"èé÷ ìåãâä 

 ä"åîíåìù øåãâéáà  

áï  á÷òé éòùé ç"äâäøòáéåèù é"ð  
ïúç î ìàéçé áøäà"èéìù ÷àìàô äù ã"îäéáá ,÷éðôåæ íéëøáà 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä10:00 
     úåëåñã 'á ìéì èëàð êàåå - )âàèðàî(      

 ä"åî ùøòä ÷çöé ø"á ãåãïàîìòèéî é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîìòèéî áééì éëãøî  é"ð739 Bedford #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåñ øàîèà55 ùãéìèàø  úéøçù10:00 

     ìéì èëàð êàååúåëåñã 'â  - )âàèñðéã(     
 ä"åî ìàåé äîìù ø"á ïøäàùèéååà÷ùàî é"ð ïúç  ä"åîøòâøòáöøòåå àãåé é"ðî"à úéáá , 242 Penn

 ä"åî àãåé ìàôø ø"á éáö äùîõèøàååù é"ð  ïúçä"åîãìàâ óñåé ìàéúå÷é é"ðîäéáá , ã"áåùàøá 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø9:30 

 ä"åî ÷çöé éìúôð ø"á àôéìùèéååàéåð é"ð  ä"åî ç"åî úéááíéåáìèééè øòá øëùé  é"ð1 Lynch 6 fl. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àìàù óñåé úøàôú9:00 

 ä"åîéáö éìúôð  

á á÷òé áøäõéååøåä é"ð  
ïúç àáòì àãåé ìàéúå÷é áøäùèéåå  ã"îäéáá ,à"èéìù èåàñ àâéô ìäåà ìèé÷8 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù âøåáñìøà÷9:15 
     ìéì èëàð êàååúåëåñã 'ã  - )êàååèéî(      

 ä"åî íåìù ìàøùé ø"á ìøòáïøòèù é"ð  ïúçä"åîïàîøòáéì ìàåîù éëãøî é"ðî"à úéáá , 77 Penn 
äéáá åúøçîì î"éøáäå ã"î úéøçù áìä úðååë8:30 

     ìéì èëàð êàååúåëåñã 'ä  - )âàèùøòðàã(      
 ä"åîøéàî óñåé  

áøæòéìà ñçðô áøä ùéìæééî é"ð 
 ç"åî úéááìäàùâàåå íåìù áøä à"èéìù èåöðàì ã"áà 147 Lee (cor. Rutledge) 

 :èôåø347-563-7956                éáá åúøçîì î"éøáäå ã"îä úéøçù ïàøôàù9:15 

  ~ ~ ~ואהבת לרעך כמוך ~ ~ ~ 
 !שפעט ביינאכט האט אונזין אייער שכנים וואס שלאפן אין די סוכה און ווערן געשטערט פון אייער הויעך רעדן און זינגען

  10:00, דרשת הוש"ר בערך 8:30ביום הושענא רבא בשעה  -  9:00זמן תפלת שחרית בימי חוהמ"ד בשעה  -  קהל יראים וואדרידש נ.י.

 718-810-0893רופט מענדל קאהן  .$100סעט פאר  1כאפט אריין לכה"פ סעטס ד' מינים פאר יודן אין תפיסה,  31מען דארף נאך האבן  רחמנים בני רחמנים!

 718-536-4816בדיוק  5:15בשעה  לארימער 31שיעור חיזוק בהתחדשות למלמדים בעזה"ש ביום ה' ב' דחוה"מ בביהמ"ד לינסק 

 èê¬òîï- ³î×î½ ëþ¼ 

−þ¾³ ð"−Sep. 27 ’½ôñ 

#12-9 

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       
þì¾í ³îñ¼5:365:375:38
íôìí ±ò6:486:496:50

¾"þš öôï ¹î½9:119:119:11
þèê"9:479:479:47

íñõ³ öôï ¹î½10:2210:2310:23
ê"þè10:4610:4710:47

³î®ì12:4712:4612:46
íñîðè íìòô1:231:221:22
íò¬š íìòô4:584:574:56

í¼−š¾6:456:436:42
³"þ7:577:567:54

 
 
 
 

ñéåà øòèòååèëéæ
  èê¬òîï     èê¬òêô 

    öè¼þ μ−ñè¼ô      è−òîï 

 ∞    66-∞73     ∞68-∞78 
 èê¬½ò−ð      μêîî¬−ô 

è−òîï       öè¼þ μ−ñè¼ô 

 ∞67-∞77     ∞57-∞75 
èê¬¾þ¼òêð   èê¬−−þõ 

          è−òîï    è−òîï    

 ∞54-∞67     ∞54-∞69

7:54 יו"טמוצ   •   6:30הדלקה"נ 



 .נטשט אלע אונזערע קאסטומערס א פרייליכן יו"ט און א גוט קוויטלוווא
  ווי אויך ווילן מיר מעלדן אז עס וועט זיין צו באקומען א גאנץ יו"ט

 Skillman #1-R 718-875-2959 98אתרוגים לולבים ביי 
  :ידידכם

מרדכי  
 ראטטער

 347-585-6136  4:00עד  1:00לי, היום משעה  67מקאליפארניע, בביהמ"ד סאלקא  -בראווערמאן  - איש אתרוגי תימן חזון 

 718-486-9333      12:30ביז  10:00היינט פון  בעדפארד 649הדסים מאראקא צו באקומען בביהמ"ד האדאס  - פרישע ספאנישע לולבים 

  GPS: 292 Rt. 306$ ראונד טריפ 7 - שעה 1צוריק נאך  ,5:00 - 3:30ק מריבניץ פון ויואל משה פארן באסעס ביומדה"ל הרה" אי"ה עס וועלן

  ביהמ"ד
  אברכים דחסידי

  ברסלב
306 Rutledge  

  הננו בזה להזמין את כל הקהל הקודש לבא ולהשתתף אצל 

  סעודת הילולא
   שאנו עורכים לרגל ההילולא קדישא של רבינו הק' מהר"נ מברסלב זצוקלה"ה

  ביום ד' בערב ליל ב' דחוה"מ
  10:00ברהמ"ז בשעה  8:00בהסוכה גדולה שלפני בית מדרשינו בשעה 

 ואחר ברהמ"ז יתקיים שמחת בית השואבה בתופים  ובמחולות בבית מדרשינו

  קהל עטרת מוהר"ן קארלסבורג
609 Bedford Ave 

  מרן אדמו"ר מוהר"ן מ'ספינקא זי"עיום ב' דיו"ט סוכות חל יומדה"ל של כ"ק 
  10:45עריכת השולחן ושמחת בית השואבה בליל ב' דיו"ט בשעה 

  קידושא רבא אחר התפלה 9:30שחרית בשעה 
הגבאים                9:45סעודה לכבוד הילולא מוצאי יו"ט אושפיזא דיעקב בשעה 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-757-5928רופט:  .בערך 7:00טע טאג יו"ט צופרי 2געזוכט א חבורה צו גיין קיין ב"פ דינסטאג '

 718-851-7156רופט:  .צו פארדינגען א פרויען מזרח זיץ אין קיט"ל ראדני  פאר א גאנץ יאר
 Moshe45678@Gmail.com: אימעיל אינפא צו .גוט באצאלטנ.מ.  2:00 ביז צופרי  7:00פון  ומ"בגעזוכט א קעכער פאר א היימישע מוסד אין ו

íð−ëê ³ë¾í  -  אויב פלאנט איר צו גיין דעם חוהמ"ד צוLee Turkey Farm   
  תתזכו למצוו (מיר האבן דארט עפעס איבערגעלאזט לעצטענס) 718-388-8115ביטע רופט                              

 347-988-2383רופט:  ,'טע טעג2פאר א דירה אין וומס"ב פאר די  ,גנטיגע .12th Ave. 40 Stגעזוכט צו טוישן א דירה פון ב"פ 

õ"ë -  347-296-7931רופט:  ,42-50צווישן  14-16'טע טעג אין ב"פ 2בעדרום דירה פאר  2- 1געזוכט א 
õ"ë -  1  718-435-3785רופט:  ,טעג 'טע2בעדרום דירה צו פארדינגען פאר די 

ë"½ôîî -  .718-852-6986 .'טע שטאק מיט א פארטש  פאר גאנץ/האלב סוכות6בעדרום דירה  1געווארן עוועל 
ë"½ôîî -  917-612-8844 (מוז האבן א פלאן אויף נאכדעם)חדשים  4-6בעד.   4צו פארדינגען -בעד.  2ביה"כ פארטש צו טוישן פאר א  2בעד. דירה  3הערליכע 
 −½òêô-  בעדרום הויז צו פארדינגען, אויף  3שיינעJacqueline (Chestnut Ridge) ,3  .845-352-4686ביה"כ, גרויסע פארטש, פול, גרויסע פראפערטי 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

 


