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רבבות תושבי וויליאַמסבורג אין התרגשות צום מעמד אדיר וקדוש ״חומותיך
וויליאַמסבורג״ אום א׳ קרח מחזק צו זיין התעוררות קעגן פּגעי הטעכנעלאָגיע
)פארזעצונג פון זייט (6

דער ריזן באָדן פון טעילאר
סטריט ,וואס איז די ברייטסטע גאַס
אין וויליאַמסבורג (עס באַשטייט פון
זעקס ליניעס( ,וועט זיין אויסגעשטעלט
אויף אַ ספּעציעלן מסודר'דיגען אופן
צו קענען אַקאַמאָדירן די טויזנטער
און טויזנטער תושבי העיר .אויך וועט
מען ארייננעמען אינעם כינוס דעם
גיגאנטישן הויף פון פּי-עס 16-וואָס
פאַרנעמט אַ האַלבן סקווער-בלאָק און
וועט זיין אויסגעלייגט מיט בענקלעך.
אַ באַזונדער אָרט ווערט צוגעשטעלט
אַרומגענומען מיט מחיצות פאַר נשים
צדקניות וועלכע וועלן וועלן מיטהאלטן
דעם מעמד אדיר ונשגב אין האַרץ פון
די אידישע שטאָט ,וואָס וועט באַרירן
אַזויפיל טויזנטער הערצער פונעם
וויליאַמסבורגער אידענטום.
אָנגעהויבן פון היינט דאנערשטאג
וועלן די גבאים און שמשים פון אַלע בתי
מדרשים אין וויליאַמסבורג אויסטיילן
פאַר זייערע מתפּללים און חברי הקהלה

די ספּעציעלע קאַרטלעך וועלכע וועלן
אָנצייגן פאַר יעדן זיין באַשטימטן אָרט
ביים כינוס הגדול .אין פאַל די זיצן וועלן
שנעל אָנגעפולט ווערן ,וועט זיין אָרט
צום שטיין אין די זייטיגע שפּיל פּאַרקס
פונעם פּי-עס 16-געביידע.
דער מעמד האדיר וועט זיך אנהויבן
אום  6:00אזייגער אוונט .די ארגאניזירער
פונעם מעמד בעטן אנטשולדיגונג פון
די שכנים אז מען וועט זונטאג צופרי
שוין נישט קענען פּאַרקירן די אויטאס
אויף די גאס .די עסקנים בעטן זייער
אַז די טויזנטער אַנטיילנעמער זאָלן
אויספאָלגן די אָנווייזונגען צו קענען
האַלטן אָרדענונג פון אַזאַ ריזן מעמד.
אין די זעלבע צייט וועט אויך
פאָרקומען אַ מעמד גדול "לשמור
ולעשות" קעגן טעכנאלאגיע אין
אַנדערן עק וויליאמסבורג אויפ'ן שטח
הגדול "יוניאן לאט" צווישן די גאסן
פון וואלעבאוט און גערי סטריטס ,און
העריסאן און יוניאן עוועניוס ,וואו
עס ווערט אנגעגרייט אַריבער 6,000
זיץ פּלעצער און אויך דארט וועלן

אויפטרעטן רבנים ובעלי דרשנים,
גדולי ישראל ומנהיגי העדות ,איבער
דאס הארבקייט פון אינטערנעט און
די געוואלדיגע שמירה וואס דאס
פאדערט.
די זיצן צום מעמד "לשמור ולעשות"
פארקויפן זיך פאר  4דאלאר פּער זיץ,
און לויט די עסקנים הערט מען אז די
טיקעטס ווערן צעכאפּט בליץ שנעל.
דער וויליאמסבורגער אידענטום
קוקט ארויס מיט איבערגענומענע
געפילן און שטורמישע ערווארטונג
צו דעם גרויסן טאג א' קרח וואס וועט
געוויס געדענקט ווערן אויף שטענדיג
אין דער גלארייכע געשיכטע פון יהדות
עיר וויליאמסבורג אלס דער גרויסער
טאג ווען אירע צענדליגער טויזנטער
איינוואוינער האבן ביים פארכטיגן
מעמד "חומותיך וויליאמסבורג"
מקבל געווען אויף זיך צו זיין גענצליך
אפּגעהאקט פון די טריפהנע גויאישע
גאס און פון די טריפהנע טעכנאלאגישע
כלים.
והי' מחניך קדוש.
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ישמח כל
ּ
משפחתינו ונשיר לה' רון שיר ושבח
ששון ושמחה גדולה שורה בגבולינו עד בלי די
רנה דיצה וחדוה לרבונו של עולם מלך א-ל חי
אנא תבא ברכותינו הנאמרים בזמירות ושירימ
לרגל החדוה הרוממה באהלינו בסימן ומזל טוב
כבוד אבינו\חותנינו היקר
והנעלה ,מפורסם לשם ולתהלה ,מגדל אותנו לשם
ולתפארה ,בדרך הטובה והי
שרה ,גריס באורייתא תדירא ,האי גברא רבה ויקירא
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יארצייט פון הגאון רבי חיים
געפאלט די ערשטע ָ
ַ
נערשטאג
ָ
דא
היינטיגן ָ
יארצייט סעודה ווערט
נדאןַ .א ָ
דלא ָ
ברייש זצ״ל ראש ישיבת מתיבתא ָ
נדאן במעמד תלמידיו ומעריציו.
לא ָ
פּגעהאלטן היינטיגן ליל שישי אין ָ
ַ
ָא
טמאר-
סא ַ
אויפ׳ן בילד :אין ַא ריקוד מיט יבלחט״א כ״ק הגה״צ גאב״ד ַ
מאנטשעסטער שליט״א
ַ

בצל כנפיך יחסיו"ן:

טויזענטער אידן רייסן איין פאר
ישועות למען הכלל והפרט ביים ציון
הקדוש פונעם סבא קדישא מראַדאָשיץ
זי״ע ביומא דהילולא קדישא ,ח״י סיון
בארימטע ״אהל הרב״י״ קערפּערשאפט ,שע״י קהל זכרון
דקראלי ,שטעלט אהער פאר די פילע
ָ
שמואל צבי
באדערפענישן צו קענען פּוקד
אורחים אלע ַ
זיין דעם ציון הקדוש מיט הרחבת הדעת
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שובי תלמידי חכמים בשכונת וויליאמסבורג יצ"ו
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לרגל השמחה הגדולה,
חדוה מאד נעלה ,שמחת אירוסי בנם\אחינו\גיסינו,
הבחור ה
חשוב המופלג בתורה ויראת שמים ומדות טובות
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עב"ג הכלה החשובה והמהוללה תחי'

בת האי איש חשוב ,מו
כתר בכתר שם טוב ,הנכבד והמפואר ,יפה ּפרי תואר

Ç³
¶"³קירי'Çח½סידי´"¸³ ¯¿³º ¸º²Ç
מי
סאטמאר בוויליאמסבורג יצ"ו

בורא עולם בקנין ,השלם זה הבנין,
לתפארת ה ּ
משפחות הרוממות אמן ואמן.
כעתירת וברכת מעומק הלב,

בניכם וחתניכם ומ ּ
שפחותיהם

באעהרט
בארימטער עסקן הרב שמחה אייכנשטיין הי״ו ווערט ַ
דער ַ
פאר זיינע פילע
שינגטאןַ ,
ָ
ווא
ליטישאנס און רעגירונגס לייט אין ַ
ָ
פּא
דורך ָ
באזונדער איז
יארק ,און ַ
פאר די אידישע געמיינדע אין ניו ָ
לייסטונגען ַ
קאנעטיקוט ריטשארד
טאר פון ָ
סענא ָ
ַ
געווארן דורכ׳ן
ָ
ער אויסגערימט
האט פּרעזענטירט אן אויסצייכענונג פאר ר׳ שמחה
בלומענטאהל ,וועלכער ָ
פּאליטישן
באצייכנט ַאלס אויפגייענדער שטערן אינעם ָ
האט אים ַ
און ָ
יארק .הרב אייכנשטיין איז רעספּעקטירט און געשעצט
ריזאנט אין ניו ָ
הא ָ
ָ
ג-און-נאכט
ַ
טא
יארק ,צוליב זיינע ָ
ביי ַאלע שיכטן און קרייזן פון יהדות ניו ָ
איבערמידליכע פעולות לטובת הכלל והפּרט

