
ŀ"718-506-1500"ביטע רופט"   נעמט מיט די שכינה חושבי דרייווערס, יודען ווארטען מיטצופארען,  "דרכי נועם  

òþ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×ê íìô¾ 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

 

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åîíäøáà øéàî äùî  

 ø"á 'éîçð ìàøùéõèøàååù é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááõèøàååù íééç òùåé  é"ð155 Ross #1-A  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷8:00  

 ä"åî ìàëéî ø"á êåøáïééì÷ é"ð  
ïúç  ä"åîïééì÷ ìãðòî íçðî é"ðéúéáá , 258 Hewes  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå éåùà235 ïðòô  úéøçù7:30  
�����������������     úî÷ääáéöî    �����������������  

 אחצ"ה בביה"ח בק"י 7:00בשעה  - היום - נ"י  געלבשטייןע"ה ב"ר שלמה יעקב מערץ נ"י אשת הר"ר יואל  רייזל רויזאאצל האשה מרת 

 9:30בשעה  -בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  אדמו"ר מקאשוי - אליעזר חיים בלום  ע"י הרה"ג -  הן עם לבדד ישכון - היום  -  אירגון שיעורי תורה

  חבורת ישראל ואורייתא שע"י יג: -  ב.דף מ נזירמס' על חזרת השנה הבחינה 
  אחצ"ה 2:00בשעה  -היום ד' דברים בתשלום גמול יתקיים אי"ה 

  לאיזה פעקס או אימעיל לשלוח 347-689-0500או להשאיר מודעה על  ב' מהבאברכים זופניק קו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8845מינוט בעיניני שמירת עינים דרוך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  5מ' קען הערן טעגליך שטארקע שיעורי חיזוק פון בערך 

 347-460-0742- $ לשבוע 75בתשלום  8:00עד  5:00מקבלים עוד מספר אברכים, משעה  -  Lee 204 כולל ותיקין ברסלב

  718-963-3968טשיינע קלאזעט אין א גוטע קאנדישאן, רופט:  Union National 4 doorאוועקצוגעבן א 

 845-629-2329 מענטשן) 30($ 550פארט איר קיין ק"י צו ביה"ח איר ווילט מאכן א יארצייט סעודה, שלשים וכד'? מיר שטעלן אייך צו די סעודה און א זאל 

Electrician -  :347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער 

 347-385-7942רופט:  ,געזוכט א בעל תפלה מיט עקספיערנס פאר ימים נוראים

 347-433-5185א חסידישע ת"ת אין ב"פ זוכט א כתה ו' מלמד פאר קומענדיגע יאר, רופט: 

 5:30 - 1:30טעגליך  Community  Consulting   517 Flushing   ערלעדיגט בעז"ה בייווערט  8מבינים זאגן!!! סעקשאן 

ë"½ôîî  -  718-687-0093פיסיגע דאך, מיז גיין צוזאמען)  15ס"פ מיט  500פיסיגע דאך,  7ס"פ מיט  500(ס.פ ווערהויז,  1000צו פארדינגען בערך 

ë"½ôîî  - A brand new 3000 s.f. commercial space avail. for rent, option to divide, Bedford (Myrtle/Willoughby) 718-930-8948  

ë"½ôîî  -  ,347-541-6228געזוכט צו דינגען אפיס ספיעס אין געיגנט פון וואלאבאוט צווישען לי און בעדפארד 

ë"½ôîî  - 646-242-5554רויסע דאון פעימענט, גרייט שוין צו קלאוזן, געזוכט צו קויפן א גרויסע רחבות'דיגע דירה, גרייט אראפצולייגן א ג 

ë"½ôîî  -  גנט פון יס״פ, אין די גע 150געזוכט א אפיס אדער בעיסמענט, מינימוםHeyward till Wallabout 347-469-3528, רופט 

ë"½ôîî  -  347-628-8951בעדרום דירה, רופט:  2געזוכט צו טוישן א 

ë"½ôîî  -  347-661-6014רומיגע דירה אין הארץ פון ניי וומס"ב, רופט:  5א צו פארדינגען 

ë"½ôîî  - לאזט מעסידש 607-205-9854גנט, רופט: יהופער גע/צו פארדינגען א אפיס לי 

 −−òë"½ôîî -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St.,   :917-642-1401רופט 

−½òêô  - Brand new beautiful apt. Bates/Horton, 2300 S.F. Top floor flat unit. corner house. + storage, in bas. Ready to close and to move in $485k, call: 917-795-6868 

−½òêô  -   845-659-5784'טע העלפט זומער, 2בעדרום דירה אין פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר  2א הערליכע שיינע 

−"š  -   רומיגע דירה צו פארקויפן  7אup & down 347-470-6774, פריוואטע אריינגאנג, סאטמאר העיס געגנט, ערנסט אינטערסירטע 

−"š  -  845-782-3435בעדרום דירה אין עצי תמרים צו פארדינגען פון דאנערשטאג דברים ביז זונטאג עקב,  3א 

½ñ−š½¬¼š -  .917-627-8226'טע העלפט, סערווירט פרישטיג, מיטאג, נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים, אויך מעגליך וועכענטליך, 2נאך עוועיל. פאר געציילטע באנג 

îêñ¼½−¬òêô -  347-587-0853צו פארקויפן, נאנט צו גראסערי, ביהמ"ד, שאפינג,  נייע אידישע געיגנטבעדרום הויז אין  3הערליכע פריווואטע 

½ñ−š½¬¼š -  347-470-9446בעדרום באנגעלאוס צו פארדינגען מקוה, מנינים, אלע געשעפטן אויפן פלאץ  1געציילטע 

 Tri State Sewer  -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

 Cards Maven 718-475-1075די בעסטע פוינטס, מיר וועלן אייך העלפן מאכן שיין געלט פון אייער קרעדיט, מיט אנווייזונגען וויאזוי צו בויען קרעדיט, און אפלייען פאר די קארדס מיט 

 347-622-2157אין א גראסערי אין וומס"ב, רופט:  registerגעזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן ביי א 

  ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances Repair  

 

 

 

 ---------  
 −ëþšì®− ë” þ−×ðþô  êþ−îîš½ ,ëîò¾¼šô ñ"®ï −š½þ¼îî¬- ê"¾³  

 èê¬¾þ¼òêð– ëê ’ð  
 −ëþóíþëê  êëîðêõ −òëþô ñ"®ï î¬ê®îñ-  è"ô¾  

 −ëþóíþëê ë” þðîð  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï-  ¹"−þí ¾þõô- ë"õ¾  
 −ëþóìòô ’−þï¼ ë” þšì®− ’−×þë  îòêõô ñ"®ï -  îòêõô ¼"ôþí -  õ"¾  
 −ëþë−−ñ ë” þñêšïì−  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï −îòô−îþš - ¬"®¾  

 −ëþ−×ðþô  ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï - í"ñ³  

 −ëþñêîô¾ ë” þó−−ì  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ë"¼³  

 −ëþñ¾−õ ó−þõê ’−þê ë” þš−®−ê  ±−ïñ¼ëô ñ"®ï [ð−èô] - ñ"š³  

 −ëþîí−ôþ− ë”þ š−ï−−ê šì®− ó−îëò¼ïêþ - ¹þêð½þ¼¬êô ð"ëê ñ"®ï êðòêñ -  íëþ ê¼ðîô ½"ìô - í"½š³  

 −ëþöþíê ë” þµîòì  −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ±¬−ðî½- ì"õš³ 

 −ëþí¾òô ë” þ¹½î− öë -  í−−ñ−êô ñ"®ï ³þîõ -  í¾òô −õñê ½"ìô - ê"®š³  

 −ëþ¹½î− ëš¼− ë” þó−−ì ’−³³ô  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï èþ¼ëò−ñêš -  ³î®ôí þð½ ½"ìô - ì"ñþ³  

−ëþ þðò½×ñê þðò½  þ"ëìþï öí×í öêñõêš ®ï ñ" - ëê ð"þ−ôîšñ−îî šî¾−õîšëî  -  ½"ìô−ôñ¾ ó−þðò  - −þ³ë"  

 −ëþ−ë® þ−êô ë” þíôñ¾ ) š½ôêðêþ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í (íôñ¾ ³þêõ³ -   ë"½þ³  

 −ëþ ó−þõêë” þñêšïì−  êòò¼¾ô ñ"®ï ë−î¬ (þ−ôïîš)-   ð"½þ³  

 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þöôìò  šë®îñîîô ñ"®ï −š½ñëîš- ì"õþ³  

 −ëþñêõþ ë” þ−×ðþô  êšêþêô −òëþ −ñîðèô ñ"®ï êîîêšòê -  ëíï −òîô¼õ ½"ìô - í"®þ³  
 ---------  

 −ëþöî−®òë ë” þíôñ¾  ëîëêë ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí -  öî−® ³¾îðš ½"ìô - ê"¾³  
 −ëþ îò³ìîêèþ¾ ñêšïì− ë”þ ’−¼¾− šì®− )êšêþšô ñ"®ï óê¬¾þëñí (ë−îì¾¬ô  - ê"¾³  

 −ëþ ñ−¾¼í ¼¾îí−ë” þñêîô¾ ó−−ì ¾îšñêô ñ"®ï ±¬−îîþîí −îñí - ö−¾¬ò¼ì - è"¾³  

−ëþ −ë® šì®− ë”þ öþíê ñêîô¾ êþðò¼½ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð - ¬−îþ¬¼ð-  šì®− ì−¾ ½"ìô- ï"ô¾³ 

å øòèòå  µêîî¬−ô è−òîï ∞66-∞82�             èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞69-∞84�            èê¬−−þõ öè¼þ µ−ñè¼ô ∞69-∞84 

è’ ëê  

¾³"¼ð 
Jul. 30 ’½ôñ 

'14  

#10-263  

 

 ¬−−ï ¼þ¼ðòê −ð ¬í¼ï ’³îòî³ì’ öîê ’ó−×îð−¾’ þêõ– −ð −−ë èòîñ−−¬õê ’ñ−ì ³¾ê’  

µêîî¬−ô ó−þëð  

âøåáñîàéìéåå-  :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631  
            ô"á - øåáéöä çåì         �         éñðàî -        øåáéöä ìå÷�        ìàåé úéø÷  

            718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137      
  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 4:39 
íôìí ±ò 5:51 

¾"þš öôï ¹î½ 8:50 
ê"þè 9:26 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:14 
ê"þè 10:38 

³î®ì 1:02 
íñîðè íìòô 1:44 
íò¬š íìòô 5:56 

í¼−š¾ 8:13 
³"þ 9:26 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  טו:  י. כב. כה:  כו.

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

    אבותינו ö¬−−®þê−     718-640-1470      להצלת בתי חיים באירופה  

 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þóìòô  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ï"¬¾  

 −ëþöî¾ô¾ ë” þì½õ  ¼−ñêõêþ¬½êô ð"−í ñ"®ï-  ó−òþš/ö−ð− öð ½"ìô- ì"³  

 −ëþñîê¾  þ"ëí¾ô  ñ"®ï öè−îëñ¼ò−®êš -  êôñì/ðêþë ð"ëê - ë"ò³  

 −ëþöî¾ô¾ ë” þó−−ì þ−ê−  µþ×ë (þ−ê− ³îì) èþîë¾ñš−òô ñ"®ï - ê"õ³  

 −ëþêšñ¼ô¾ ñêîô¾ ðîð ë” þë−−ñ íðîí−  êšêþš ð"ëê ñ"®ï - ê"−š³  

 −ëþ¹½î− ë”þ ê−òè  −š−òêñê½ô ñ"®ï -  ³îþîê ñ¬ ½"ìô - ì"×š³  

 −ëþñêîô¾ ë” þóíþëê þ−ñê½ - ñ"®ï þ¼èò−ñðò−−¾ ëîëñ ð"ëê -  ñêîô¾ô ó¾ ½"ìô - ï"òš³  

 −ëþñêîô¾  ö¾− öë−îê ±"ôîð ñ"®ï öš - ¬"½š³  

 −ëþöþíê ’−ñðè ë”þ ñ−¾¼í ¼¾îí− ¾¬¾−þ¬½òîôô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (¼¾îí− −þëð) -  öþíê þ×ï ½"ìô - ¬"¼þ³  

 −ëþðîð ë” þë−−ñ ½ìòõ  ¬¼îî½−ñê−ëô ñ"®ï êþ−õ¾ - ð"®þ³  

 −ëþñêšïì− ó−−ì ë” þ ñêþ¾− ëîþïîêô ñ"®ï ë−î¬ (±−ïðêô) - ®"ìþ³  

  



X

  

  )קאהןהי"ו ( אברהם דוד היימליךר' 
  ק"י –ני"ו  עזריאל מאיר שמואלהחתן: 

  )פרענקלהי"ו ( גרשון מענדל פעלדמאןר' 
  ק"י – שתחי' פערל: הכלה

  )פריעדהי"ו ( אביגדור שלום כ"ץר' 
  וומס"ב –ני"ו  משה אוריהחתן: 

  )עהרנטאהלהי"ו ( אלי' ענגלענדערר' 
  וומס"ב – שתחי' שרה: הכלה

  )באנדאהי"ו ( אברהם משה ראטטשטייןר' 
  ק"י –ני"ו  אלתר שלמההחתן: 

  )גאלדשטייןהי"ו ( חיים אברהם וויינשטאקר' 
  מאנסי – שתחי' זיסל רחל: הכלה

  הי"ו  מנחם מענדל שטעסלר' 
  וומס"ב –ני"ו  שמואלהחתן: 

  הי"ו  חיים אלעזר שפיטצערר' 
  וומס"ב – שתחי' דבורה סאלי: הכלה

 

  
 

  און העכער 12-13יעורים פאר קלאס מיטוואך הייבט זיך אי"ה אן די זומער ש 'היינט'  
  8:00אום  ווייט עוו. 720אין בנין עסרייכער 

 

   Chai Lifelineלטובת  Luncheonטוט מיט שטאלץ פארשטעלן אונזער יערליכע  מחנה זמרה
  דורך אונזער קינדער. א הערליכע פארשטעלונג - אין אימפעריאל האלל - 1:00מארגן דאנערשטאג 

 

  
Today we offer "Salmon Fishies'' as our Oven Ready Specialty, Or we customize to 

your specifications. SeaBlue 519 Dekalb Ave. 718 643-9600 We Deliver  

Monticello - Comfy big 3 bedroom bung. 2 bathroom with gourmet food, 
beautiful grounds, Call: 646-345-1875  

א הערליכע איבערגעבויטע הויז, ברענד ניי קיטשען, צו פארדינגען, אלעס איינגערישט, לעבן  - מאנטיסעלא
  845-239-8731, רופט: - Great deal-אויך מעגליך צו קויפן  -, Carefreeדמשק אליעזר / 

Some toddler slots (18-26 months) still available in our outstanding Pupa Early Childhood 
Center for parents with Child Care Vouchers. Please call 718-963-1212 ext. 2123 

Hamaspik in Williamsburg is looking for assistant staff to work on Friday and Shabbos in a 
group home with special need girls.  Great pay. Please call 718-387-7088x 201 

Attention teachers/ SEIT therapist, can you supervise teachers and have preschool experience? 
This is a great opportunity to significantly increase your salary. early childhood certification 

required. 25 hours a week. 718-935-9848 ext 1944 oxford insurance provided at no cost 

Office position in Williamsburg: Looking for an intelligent, organized, and efficient full time 
female secretary. Knowledge in Microsoft Word, Excel and QuickBooks a must. Willing to train. 

Experience a plus. Good pay and benefits. Room to grow. Please call: 917-652-4607 

Pupa Early Headstart seeking: Part Time Home Visitor - Teacher Position *16-19 Hours a week* 
Experience working with children & families preferred * Basic Computer Competency* 

Please fax resume 718-764-2256 or email ehsr@ykypupa.org 

Printing company in Williamsburg looking for a full time secretary, must have good phone 
skills, knowledge in graphics and prier work experience a plus, Call: 718-871-1297 

Secretary position - Full Time - ODA / Williamsburg. Computer & Writing skills required. 
Graduate Preferred. Please call 718-522-5620 ex.307 

Looking for a full time secretary in a office in Williamsburg, multi task, 

with computer knowledge, excellent pay, call 347-708-6181 if no answer l.m. 

Graphics/ Photo retouching Position in Williamsburg, Fluency in Photoshop C6, Experienced using a Wacom tablet, Eye 
for detail, Hours: 9-5, Please email resume and samples of your work (portfolio)to: photoretouchposition@gmail.com 

Williamsburg small business looking for a full time secretary. Great phone skills, multitasking and basic 
computer skills a requirement. Great pay and  growth opportunity.  Will train. Please call: 718-552-2500 x 6 

A medical billing office in Williamsburg looking to hire girls for full time position, 
Please call: 347-678-2338 leave a detailed message 

Full time position available in Williamsburg office. 
Great opportunity with excellent benefits. Please call 718-812-4822 

A part time job in a medical billing office available for immediate hire,  
graduate preferred, Call: 347-683-2972 

 

Going on vacation? Leave the cooking to us! 

Order your delicious fish by Wednesday afternoom. Drive thru! We will 
gladly pack it in ice and put it in your car before you leave the city. 

 

  און ב"ה געהאלפן געווארן זיך גענויטיגט אין א ישועה, זיך פארגענומען א ענין אין צנועות מדה כנגד מדה,

  845-783-6678און אנדערע אינשורענס, רופט:   Health First - Blue Crossדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  

  718-869-0384רופט  several new plans available, new upgraded phoneאפגעשיקט ביז אייער טיר  "מאושר סעלפאן"

  718-384-0810איז וויליג צו ארבייטען ביינאכט ביי א אלטע פרוי, פריוואט געצאלט, רופט: היימישע פרוי 

  347-241-4309סקול קאונסלער, ביטע רופט: -עס ווערט געזוכט א טויגליכע פרי

  347-668-7719/  718-797-0450וואכן),  4(מאקסימום בעדרום פורנישד דירה, צו פארדינגען אויף די וואך  3הערליכע לעכטיגע  - ווס"ב

  845-422-2130רופט:  aug 14-aug 19. פון decatur aveבעדרום דירה צו פארדינגען  3 -  מאנסי

  347-661-5648וואכן, גוטע פרייז, רופט:  4-  3א באנגעלאו צו פארדינגען פאר די לעצטע  -  פרדס /מאנטיסעלאו

  347-598-2551באנג. צו פארדינגען פון פאר שבת נחמו ביז סוף זומער, רופט/טעקסט בעדרום  2א שיינע גרויסע  - מאנטיסעלאו

  917-474-0574'טע האלב, אלע געשעפטן, מקוה, מנין אויפן פלאץ, 2בעדרום באנגעלא'ס פאר  2 -1צו פארדינגען געציילטע  - מאנטיסעלא

  C.B. 917-207-2530דיסקאינט.  10%עקספיריענס הענדימען, פארלעסליך און פונקטליך, עלעקטריק, פלאמבינג, קארפענטרי,  ספעשל 

  718-435-2828צו/פון די קאנטרי, רופט מארקאוויטש קאר סערוויס  U-Haulמיר זענען אייך גרייט צו טראגען מיט א ווען און 

"The Tichel Place 718-302-4905  10:00שענסטע אויסוואל טיכלעך פאר מחותנס'טעס און כלות ביז " האט די  

  פרי דעליווערי Blue Cross (0525-730-732און  AmeriChoice(נאר  דורך אינשורענס nursing pumpצו באקומען א עלעקטריק 

Perms  :718-599-7302פאר יונגלעך דורך פ. שיק ביטע רופט  

  UP TO 35% OFF (Free Delivery  718-705-4504ווייטעמינען פאר די ביליגסטע פרייז (אלע אייערע 

  
 

 

646-961-3535 
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