קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

חמישי בשבת
דאנערשטאג חיי שרה | כ"ג חשון תש"פ
n o v e m b e r 2 1 ‘ 1 9

845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט

#1436

Dec 24 ‘18

•
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל

קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן  718.388.7744 :ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

• • • שידוכים • • •
אייזיק
ליפא נ"י
יודל נ"י

אב״ד
סוואליצעשע שליט״א
פריעד הי"ו
עזריאל ב"ר העניך
הגה״צחיים
מו"ה
פייוו-טאונס
יואל
קרית
(בראך)
סוואליעווע שליט"א מאנסי
אב"ד
הרה"ג
שלמהגרין
מו"ה יוחנן
פריעדמאן הי"ו
הי"ו ב"ר ליפא
אהרן
מו"ה
(איליאוויטש) וומ"ס
הי"ו
גרין
יוחנן
מו"ה
(מענדלאוויטש) מאנסי
וויליאמסבורג
(שפיטצער)
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

אייזיק ליפא
נ"י
לייבוש
נ"ינ"י
לייבוש
יעקב
ישי נ"י

שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
אדמו״ר
הי"ו
מויזקאפף
זלקא ב"ר יוסף זאב
הגה״צשלמה
מו"ה
סיגעיט
יואל
(קארפען)
קרית ב"פ
שליט"א
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין

נ"י

הי"ו
שווימער
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"ה
הי"ו
הערשל
עמרם ב"ר
יוסף
מו"המו"ה
מארקאוויטשוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
פנחס
וויליאמסבורג
(פערלשטיין)
יואל
(קטינא) קרית

יאקאבאוויטש הי"ו
מרדכי
מו"ה יחזקאל יואל
הי"ו
ב"רבנימין
בהרב
מו"ה
מאנסי
(רובינפעלד)
קרית יואל
(קאהן)
•••

גרובער

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

הי"ו (קרויס) ק"י

ווערצבערגערהי"ו
יוסף פאלאטשעק
אלימלך
מו"ה מו"ה
הי"ו
בהרב משה
וואלף דוד
קרית יואל
(שטויבער) קרית
(קרויס)
יואל

מנחם יודא
חתונה • • •
פראנצאז הי"ו
שלמהאברהם יצחק
יוסףדוד ב"ר
מו"המרדכי
טובי' נ"י  -מו"ה
דוד מרדכי
ב"ר משה
סענדר
פייערשטיין הי"ו
טענענבוים -הי"והחתן איתמר
רובינשטיין הי"ו
אהרן
מו"המו"ה
ישראל נ"י
(ווייס) קרית יואל
(קעי) קרית יואל

חתונות
שידוכים

ישי נ"י
הלל נ"י
משה

קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
כינורהוט
באולם א
דוד

הרב הערשל בהרב מרדכי טווערסקי שליט"א
הרב אברהם בהרב יצחק יחיאל בראהן שליט"א
מנחםפוןנחום
845.248.4755
אולםנ"יעקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש:
פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט
אכסני'ס
געזוכט
פארק
(ריינהאלד) בארא
לעיקוואד
(שטיינווארצעל)
מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
מענדל נ"י
פארגעסן
נישט
הי"ו
יואלהי"ו
זילבערשטיין
יחזקי'
יעקב
ב"ר
אהרן
משה
מו"ה
פעלדמאן
יעקב
ב"ר
בנימין
מו"ה
(פערלשטיין) קרית
(בוקסבוים) מאנסי
פישל נ"י
(פעלדמאן) בארא פארק
(קליין) מאנסי
באולם כינור דוד

היינט נאכט
קומט פאר די

טיי אווענט "בלייבן א איד"

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.

וואכנאכט
שידוכים
גענצליך פרייע פרישטאג
פארברענגען ביי א
קומט
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
(דייטש) וויליאמסבורג

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
(גאלדבערגער) קרית יואל

אברהם מענדל משה נ"י

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער
בן מו"ה אפרים הי"ו
מו"ה יואל דוד שווארטץ הי"ו
CommerCial
ProPerties From
an owners and Bank’s
PersPeCtive
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

תנאים
שידוכים

חתן מו"ה דוד יערמיאש הי"ו

בביתו 25 ,קארלסבורג רד#303 .

געברענגט דורךFM Capital :

חתן מו"ה מיכאל חיים כהן הי"ו
בן מו"ה יודא בעריש הי"ו
מו"ה יואל לויפער הי"ו
הי"וDecember
אייזדארפער25
הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
מו"ה דן ישעי׳
שבתי
אליעזר
נ"י מילה יתקיים אי"ה בבית הנ"ל
הברית
- #201
בבית חמיו 42 ,סאטמאר דר.
(קאניעווסקי) קרית יואל
(גרינבוים) בארא פארק

דינסטאג שמות

אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
היינט:משה
קרן ויואל
פלעצער זענען באגרעניצט באולם

חתן מו"ה חיים ישעי' גראס הי"ו

רופט:אהרן הי"ו
מו"ה מאיר משה מאשקאוויטש הי"ו אדער בן מו"ה
845.377.3638
רב
בביהמ"ד
יתקיים אי"ה
מילה
- #104
קארלסבורג
בביתי13 ,
שמחהטוברופט845-662-6122 :
אייער
מעלדן
הבריתצו
פלאץ!
איין
אויף
שמחות
בעניפטען!
אסאך
וועט
איר
וואס
פראגראם
היום יום שמחה! אלע א

בעזהשי"תאויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :
היום יום שמחה! אלע שמחות

אדמו"רמנחה בכל יום בשעה3:00 :
פיגא מנין
ביהמ''ד אהל
אשר כ"ק מרן
ברוך הבא בשם השם

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

296 Forest rd.

תתקיים
פנים
יונגערמאן צו לערנעןמסיבת קבלת
מיט
קריאה/עברי
געזוכט א
עס ווערט
שליט"א
מקרעטשניף
האכסניא
אי"ה היום בבית
טרענירונג).
(מיר שטעלן צו די
יואל
קרית
אין
דא
קינדער
תובב"א
ירושלים
ביטעהדרתו
על ישראל
kreahtutoring@gmail.com
צו:
אינפא.
בעיה"קאייער
שיקט אריין
בערב אי"ה
בשעה 9:00

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת

ליתר פרטים וקבלת קהל
יכוליםגיין!
ווילט
וואקאציע און איר
געווען
זענט איר
הקודש
נאכנישטעל טהרת
מוסדותיו בארה"ק
להתקשר347.464.6436 :

שטוינענד ביליגע פרייז  $199א שבת אין גאר א געשמאקע,
געלעגענהייטעדפאר
יום אה' בערב
יעצט איז דא א וישהה בעירנו
היימישע הערליכע האטעל ,ברייטע סעודת שבת ,איר קענט רופן 845.500.7429 - 845.837.8049 :ל.מ

מערכת
דרך אמונה

שיעור נפלא בפרשת השבוע "המפתח לעשירות בידינו"
 718.298.3717דרוקט  30 - 1מינוט.
צו באקומען וועכנטליך א טעקסט בשעת די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין שיקט א טעקסט צו 718.644.6919

מסיבת בת ק'
כבת כ'
גיבט א הונדערטער
אזויווי א צוואנציגער

שמעו
ותחי
נפשכם

היינט נאכט קומט פאר די גאר וויכטיגע מסיבה ארויסצוהעלפן
א איד א בעל מסירת נפש צו חתונה מאכן זיין קינד

באולם סעפייער  -משעה 7:30
מיר ווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן

שלמה הערש בר''מ עקשטיין – דוד בר''מ עקשטיין – יצחק יושע קארנבלי
– שלמה הערש קארנבלי – יואל בר''א ווייס – יוסף לייב בר''א קויפמאן

היינט נאכט קומט פאר די גאר וויכטיגע
מסיבה של מצוה ארויסצוהעלפן א אייניקל
פון הרה''ק רבי ר' אלימלך מ'ליזענסק זי''ע
בעת שמחה 7 Siget Ct. #302 -

מיר ווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן

אהרן יצחק לאנדא ובניו וחתניו
יואל – יחזקאל – אברהם לייב –
שלמה הערש שעהר – יודל שווארץ
– זאב – נפתלי הערש לאנדא

הרה''צ המקובל ר' משה פריש שליט''א בן הגה''ק המקובל ר' דניאל
פריש זצ''ל בעמ"ח פי' מתוק מדבש ,אשר רבים נהנו ממנו עצה ותושיה
ישהה בעירנו היום יום ה'  -קבלת קהל משעה 7:30

האכסניה בבית הרה''ח ר' יואל דאנציגער שליט''א  2קראלי #201

ליתר פרטים
נא להתקשר
845.604.1386

מען באקומט נישט קיין צווייטן
שאנס צו מאכן דעם ערשטן איינדרוק.

אינספיראציע

ליידט איר פון שלאפן פראבלעמען?  Snoringפראבלעמען? א גאר בארימטע
ספעציאליסט וועט זיין ביי דר .זעלענקא'ס אפיס יעדע פרייטאג ,אנגעהויבן פון די וואך.
All insurance accepted
פאר אפוינטמענטס רופט845.782.0000 :

אכטונג קעיטערס שמשים מוסדות וכדו',

רופט דעם עקספיריענס קעכער/קעיטערער:

מאכלים ,ווי צב''ש קוגל ,קושקע ,פיש ,זופן ,וכדו'

צופרידענהייט גאראנטירט  -בהשגחת ועד הכשרות קרית יואל

דארפט איר א גרעסערע צאל געקאכטע אברהם יעקב ניימאן 845.238.4222 -
בס"ד

א

מלחמה ספעם
ראבאקאלס

אל פר
אקנגעשלאסן אין די

נייע
סאפיסטיקירטע
סעטינגס

קעגן

פאר די רואיגקייט
און הנאה פון אלע
מעמבערס און
משפחות

פריוואטע נומער פאר
יעדע משפחה-גרופע

פערזענליכע משפחה
קאלער איידי נאמען

אויטאמאטישע
סובסקרייב  -אנ-סובסקרייב

יעדע משפחה גרופע באקומט א באזונדערע,
פריוואטע טעלעפאן נומער ,וואס קומט
ארויף אויפ'ן  Caller IDאון דינט אויך אלס
 Call Back Numberצו קענען צוריקקאלן
און איבערהערן די מעסעדזשעס

יעדע משפחה האט די מעגליכקייט
ארויפצולייגן די משפחה נאמען אויף זייער
נומער ,וואס וועט ארויפקומען אויף די
קאלער איידי פון אלע משפחה מיטגלידער

דורך די משפחה טעלעפאן ליין קען זיך
יעדער משפחה-מעמבער אויטאמאטיש
סובסקרייבן צו די גרופע אדער אנ-
סובסקרייבן

CALL: 888.604.2610
EMAIL: Support@TheCallPro.com
WEB: www.TheCallPro.com

דהילולא
יומא
שידוכים

יום :כ"ג חשון

אייערע שליחים פאר סיום משניות,
פעולות וזכותים לעילו נשמת ,מנין
לעת הצורך ,רופט718.925.2255 :

הרה"ק רבי אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל זי"ע

מ'לינסק

זכותו יגן עלינו

בעריש מליטוביסק-איסטריק בריינדליך אשת רבי ברוך
נולד :תק"ץ בערך
האלבערשטאם בן רבי משה
בניו )1 :רבי שמעון;  )2רבי
שם משפחה :הורוויץ
מקשאנוב;  )3פייגא אשת רבי
מאיר מלינסק; רבי יעקב
אביו :רבי מנחם מענדל
פנחס חיים טויב ,בן רבי יהודא
מלינסק ,בן רבי אברהם חיים דומ"ץ ואדמו"ר בלינסק; )3
צבי מראזלא
רבי אליעזר;
מלינסק ,בן רבי נפתלי צבי
רבותיו :רבי שלום מבעלזא;
בנותיו\חתניו )1 :חיה
מראפשיץ
בעל דברי חיים מצאנז
יהודית אשת רבי אברהם
נחום
רבי
בת
פריידיל
אמו:
שלום האלבערשטאם
על כסא מלכותו :לינסק
ענגלרד מפארשיווא
מסטראפקוב ,בן רבי יחזקאל
נסתלק לגנזי מרומים :תרס"ה
זוגתו\חותנו :בת רבי ישכר דוב שרגא משינאווא;  )2רעכיל

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

דאנערשטאג

דאנערשטאג פ' חיי שרה

פרייטאג

בייטאג :שיין זוניג .העכסטע טעמפעראטור ארום  48דעגרי.
אינאיינעם מיט די ווינטן וועט זיך שפירן צווישן  25און
 35דעגרי .ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  37דעגרי.

בייטאג :טיילווייז זוניג .א קליינע שאנס פאר קורצע
רעגענעס אין די נאכמיטאג שעה'ן .העכסטע טעמפעראטור
ארום  52דעגרי .ביינאכט :טיילווייז קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  28דעגרי.

דירות צו פארקויפן
צו פארקויפן א  6רום אפארטמענט עיקערס געגנט נייע דעוועלאפמענט  ,no brokerרופט845.492.0435 :

צו פארקויפן א שיינע גרויסע  9רום דירה אויף פראג 2600 ,סק .פוס  -ביטע רופט917.592.4369 :

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

א  3בעדרום דירה עוועילעבל פאר איין יאר  -רופט845.774.4970 :
א  5רום טאפ פלאר דירה אויף פראג מיט טרעפ צו בוידעם  -ביטע רופט862.234.9983 :
יעצט געווארן אוועיליבל 2 :רום פורנישט דירה אויף סטרעליסק ,רופט 845.459.3106 :לאזט א מעסידזש
פורנישט :א שיינע לעכטיגע  2רום דירה ,ד.א .ווידער געגנט  -ביטע רופט 845.637.7149 :לאזט מעסידזש

אפיסעס
אפיס צו פארדינגען מיט פורניטשער יעצט געווארן אוועיליבל $350 .א אפיס .רופט347.452.6356 :
A office desk available in a womens environment internet included. please call: 845.243.7806
שיינע גרויסע אפיס צו פארדינגען אין עצי תמרים געגנט ארום  900ס''פ ,צוטיילט אין  2צימערן ,רופט845.325.9954 :
One Luxury office left for rent walking distances to all major facilities, HS cable internet, private AC, fits 5 desks, Call/text: 845.492.0010

אפיס צו פארדינגען א שיינע אפיס אויף די רוט  5 ,32מינוט פון ק"י 500 ,אדער  1000ס.פ .רופט917.334.9078 :

קאמערציאל
Middletown: Warehouse for rent from 3.5K sq.ft up to 60K sq.ft with beautiful offices, please call: 845.537.5880
ווערהויז/אפיסעס/ריטעיל /פאר אלע  Commercial Real Estateרופט :י.ש .מארקאוויטש 845.395.6512 -

א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :
FOR SALE

)3 Room: Teverya. 4 Room: Yoel Klein. 5 Room: Lemberg (basement for 275
Radomsk, Eahel, Satmar. 6 Room: Garfield Vineyard Satmar chevron Lizensk.
7 Room: Quickway, Eahel, Mordche Scher, Mountain rd, Across, Karlin, Lizensk.
8 Room: Mordche Scher, Prag. (plus walk-in rental) D. A. Weider Blvd, Diniv, Prag,
Lizensk. 9 Room: Fillmore, Lizensk. 12 room huge upgraded apartment van Buren.
Many rentals available, call our office for details.

א

מנין מנחה אין CHESTER
געגנט אויפ'ן 17M

שלומי פריעדמאן

845.208.2870
Office@MarketRealtyny.com

 2אזייגער שארף ,מאנטאג ביז
דאנערשטאג .אדרעס איז
3 Brookside ave. chester NY

א מינוט פון נייטרא ישיבה.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com

Text this exact words“Pickup now - Rush delivery”to 845-250-6227
till 8:00 am and we will pick it up and deliver it at the same day 4:00 - 6:00 pm.

there will be a $5.00 charge for this service plus 10% on your dry cleaning for rush cleaning
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Only

איר קענט ארײן ברענגען און סטאר ביז  11:00צופרי און אױף פיקן  5:00נאכמיטאג

קלאס הייבט זיך היינט אן! רופט שוין
זוכסטו א  ?JOBמאך  ,CDLביז דערווייל וועסטו
קלאסן 24 -שעה זיך
טוהן???
דרייווינגאיך
 EMHזאל
שמחה װאס
הײנטדירנאכט
האב
באצאלןאוןדייןאיך
צוניץאקומען
(עס קען
בילס!
ריס333
877.236.4235אעקס
איינצושרייבן:
און ס’האט
) .ס’פעהלט א קנעפל
צעקנײטשט
שמיציג
איז
רעקל
מײן
JOB
א
טרעפסט
די
נאך
אפילו
845.371.4235:
אדער
סטאר און בעק פון שאפינג סענטער איז דאס נישט קײן פראבלעים אונזערע קאסטאמערס זענען זיך מחי-ה מיט אונזער גיטע
בײ דע קלינער

.

סערװיס פון קלינען און פיקסן און דעם זעלבן טאג הערליך שײן

7

זמנים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:40

6:52

8:41

9:41

10:05

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

11:43

12:13

3:14

4:33

5:45

היינט
בייטאג

שיעורים

ביינאכט

48°

וועטער
יסודי
התורה

מועד קטן
דף ג:

מארגן
בייטאג

37°

תורתך
שעשועי

ביינאכט

52°

בבא מציעא
דף לח

שונה
הלכות

סימן שמ"ט
סעיף א'

28°

ויואל
משה

עד אות ל"ד

קלאסיפיידס
מאווינג סעיל :אלעס מוז גיין ,הונדערטער ספרים אונטער  ,$10אלע ספרים  20ביז  %50אראפ ,סעט
נ''ך יש אם למקרא  33בענדער ווייכע דעקל רעג $125 .יעצט בלויז  $99ביי גן הספרים  12מירון
פאר אלע הענדימאן ארבעט ,גוטע פרייזן ,רופטPerfect Handywork - 845.637.9122 :
Professional woodworker available Sundays for your trimming/shelving/kitchen installation needs. 845.238.4157
בית מרדכי  -צו פארקויפן שטארקע מחיצות מיט רעדער א טאטאל פון  48פיס לאנג  80אינטש הויעך917.202.8163 .
We rent: Laptops with filter, Hotspot, Projector QuickBooks Center - 845.783.6611
דא צובאקומען לאקערס פאר בתי מדרשים אין ישיבות פאר א גוטע פרייז .רופט845.244.1379 :
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
Yonkers, Mt Vernon, NYC Property Management Do you own a multi-family building? We'll Manage Your
Property - So YOU Don't Have To. Protecting your investment is our first priority. Call for more info 347.460.5568

פאר אלע  Sheetrock RepairרופטTHE WALL PATCHER - 845.248.2818 :
היימישע ספעשעליסט וואס ספעציעלעזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא ק"י צופרידענהייט גערענטיערט 845.325.5657
Buying Amex & United Call/Text: 845.356.4537 Email: Info@milesaheadus.com
שיקט א שמחה-הזמנה גרינג און שנעל' ,וואויס' אדער 'טעקסט' TheCallPro.com | 888.604.2610
 Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

~ נחמד ונעים טייפסעטינג  ~ 347.460.2213מיר ספעצילירן זיך אין כתבי ידות ~ צופרידענהייט גאראנטירט ~ מדפיס ומגיה ~
פאר אלע הענדימען ארבעט  -רופט נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 514.441.3166 MilesFlipper@Gmail.com

ארבעט געלעגנהייטן
בערגער טעקסי זוכט א דיספעטשער ,רופט ,845.783.8383 :ווי אויך זוכן מיר פול טיים דרייווערס ,גוט באצאלט
Hamaspik is looking for a young man to work on academic skills with a 8 year old boy from 12-3
daily , in the house of individual or own house, Bloomingburg area. Please call: 774.8400 X454
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

" 5שעה קלאס" דעם דאנערשטאג

רופט היינט 'גאו-דרייוו' 845-600-4444

האט איר געקויפט לעצטע וואך דאנערשטאג פון די מינט די זילבערנע קוין?
פארקויפט פאר אונז פאר א שיינע פראפיט .מיר צאלן אויפן פלאץ.
די פעדעקס באקס מוז זיין געסיעלד - .קומט אריין צו געשווינד אויף ַ 6ווען ביורען.

המספיק זוכט א טויגליכער אינגערמאן
אנצופירן עטליכע פראגראמען.
גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.
Job Requirements: Great communication skills - Attention
to detail - Leadership/ Management skills. - English speaking,
Writing is a must - OPWDD Experience is a plus.
ביטע רופט .845.774.0310 :אדער שיקט אייער רעזעמעי צוJobs@hamaspikorange.org :

שידוכים עולם
זכור ימות
ג'תרכ"ב :דער טאג איז געווען א יום טוב בימי בית שני ,באלד אין
די ערשטע צייט נאך נס חנוכה ,ווען די שטיינער פון מזבח וואס
זענען נטמא געווארן דורך די יוונים זענען באזייטיגט געווארן פון בית
המקדש[ .וי"א ג'תקצ"ז]
ה'ל"ח :די בריטישע קעניגרייך ארעסטירט נאנט צו זיבן הונדערט
אידן און פארשיקן זיי צום טרויעריגן טורמע פון "טאוער אוו לאנדאן".
טייל פון די אידן ,דערונטער רבנים וגאונים וראשי הקהלה ,זענען
אומגעברענגט געווארן עקד"ה ,און די אנדערע זענען צוגערויבט
געווארן פון אלע זייערע פארמעגנס[ .וי"א י' חשון]
ה'רפ"ז :נאכ'ן אקופירן בודא(פעסט) א קורצע צייט ,זענען די טערקן

כ"ג חשון
געווארן
פארטריבן
דורך די אונגארישע
מאדיארן ,און מיט זיי
האבן די אונגארישע
אויך פארטריבן די אידן
פון די הויפטשטאט.
ה'תק"ו :אין דעם
טאג איז געווען א
גזירת גירוש אויף די
אידן אין פרעשבורג-
בראטיסלאווא.

