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 ä"åî  íçðî ø"áìùøòä øòáéåè é"ð  ïúç ä"åîïééèùøòáìéæ äùî ÷çöéé"ðéúéáá , 198 Skillman #2-R 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåðîéì8:30 

 ä"åî 'éòùé ø"áøæòéìà äîìù ñìòæééî é"ð  ïúçä"åîêééø àãåé êåøáé"ðéúéáá , 562 Bedford #5-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:00 

 Kent Ave 821 קהל טורי זהב אליק
 בבית מדרשינו 6:45בשעה   רביה"ק ר'  הערש לייב אליק'ער זי"עסעודת הילולוא לע"נ יתקיים  היום

 718-298-3717שמעו ותחי נפשכם שיעורים נפלאים לחג הסוכות הבעל"ט 
 מינוט) 20(אורך השיעור  4דריקט  וש"תלשמיני עצרת ינוט) מ 27(אורך השיעור  1דריקט  לחג הסוכות והושענא רבה

 ~ גומלי חסד קיופמאן~
  די אלע וואס האבן  די קיופאן איז בטעות ארויסגעפאלן 

  .Lee Ave 55 'שיך סטאר 'סגרין'
 OFF 15%פאר   מען וועט קענען איינקויפן ביז סוכות
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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  
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 917-789-0222ביטע רופט,  סעטס ד' מינים פאר אידן אין תפיסה. 30געזוכט א נדבן/נדבנים פאר 

 up to 16*20 to protect  ספעשעל פרעמס -! headquarters אייער סוכה קרעפטס
your  ספעשעל ערב יו"ט  האלט אייער קינדער פארנומען ערב סוכות און חוה"מ נוי סוכה

 11:30ביז  9:30מוצש"ק פון  3:00ביז  12:00פרייטאג פון  8:00ביז  12:00שעה'ן היינט פון 

געדענקט צו ארלעדיגען אלע אייערע סעלפאון ג! צייטליכע דערמאנונ

 !חוהמ"ד זענען מיר געשפארט - פילס וכדו'] בעפאר יו"ט- געברויכן [רי
" ל ל



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."ע חיזוק שיעורים מינוט'יג 5טעגליכע 

  347-788-8030כולל גפ״ת בעיון מקבלים עוד אברכים רצינים, מתמידים, בעלי כשרון נא לצלצל 

  .929-290-3347חבורת יו"ד ח"ב מקבלים עוד מס' מצומצם אברכים צעירים מציונים לזמן הבעל"ט בתשלום יפה. זמן ההרשמה עד ערב סוכות 

 646-939-6232זעלבע טאג דעליווערי, הערליכע געפאקטע צאן קדשים קענדיס פאר בתי מדרשים פאר קאסט פרייז   - שמחת תורה  פעקעלעך  - וואך נאכט  -  זל טוב פעקעלעךמ
 718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

 929-287-0159ענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. זאינגערמאן ת"ח ובנש"ק וועט זיין אייער פער
 347-223-1494א ענגליש טיטשער ווערט געזוכט אין א היימישע ת"ת אין וויליאמסבורג,  ביטע רופט 

 בברכת גמר חתימה טובה 718-782-3138ב)שמחת תורה. רופט:  -  א) ערשטע טעג סוכות :באס קיין טאהש
 לאזט מעס. 917-946-5388אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  4:35-5:50געווארן עוויל. positionאן ענגליש טיטשער 

 214עקס.  718-854-2747: . רופט2ביז   10געזוכט א אינגערמאן צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן טעגליך פון 
 845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט מרת פריעדמאן  -$ א נאמען, 30 -מאכט אייך ריין אויך פון עין הרע  - תכלה שנה וקללותיה

 ylg@thejnet.comאמעיל  718-305-5943. פעקסט צו: woven labelsאלערליי לעיבלס, 
  718-705-8248, רופט אסרו חג סוכותפאר  סנא האלל (אפריון)""קראגעווארן עוועיליבעל 

 347-875-7339רופט   .גוט באצאלט -ליש טיטשער גענ 'כיתה חזוכט א  וומס"בהיימישע מוסד אין 
ë"½ôîî -  #1 718-243-9994בעדרום דירה טרופ קאר. לארימער. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-629-1034 פאר צוויטע טעג. רופט: ,בעדרום  דירה מיט א סוכה, נאנט צו הופער 3געזוכט א 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה, לי/פענן. אימעיל  1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטעwilliaparments@gmail.com/ 347-623-0152 
ë"½ôîî - New 1 Bedroom fully furnished basement apartment available for Sukkahs 347-762-4215 
ë"½ôîî -  718-643-2607ווייט געגנט,  /פענן (אויך פאר די ערשטע טעג אן א סוכה)'טע טעג, 2בעדרום דירה פאר די  2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  718-855-0229/929-271-6237בעטן, אן א סוכה,  בעד. דוויזשאן,  4צו פארדינגען פאר גאנץ סוכות א שיינע דירה 
ë"½ôîî -  917-620-4487טעקסט  .בעדרום דירה סאוט סייד געגנט, אויך עוועל. פאר סוכות אן בעטן 2צו פארדינגען 
"½ôîîë -   347-563-2863 .'טע שטאק5 ,אן א סוכה ,'טע טעג2בעדרום דירה פאר גאנץ סוכות/ 3צו פארדינגען 

Bayonne NJ - Private warehouse 4500 s.f. available. 347-460-3243 or email emailmeynot@gmail.com 
 −½òêô-  צו פארקויפן א שיינע גרויסעtown house   ,845-662-0083ס"פ א שטאק. כמעט גרייט אריינצומופן.  1350מיט דירה אונטן 
 −½òêô- 845-538-6293רופט  .רומיגע דירה, גוטע געגנט 5כטיגע צו פארקויפן א לי 
 −½òêô-  ,65צו פארקויפן הערליכע טאון הויז מיט א רענטעל אינקאם Bates -  347-693-3397רופט זושא פעדער בראוקער 
 −½òêô-  .845-304-2361צו פארדינגען א הערליכע גרויסע הויז פאר יו"ט סוכות, גרויסע פארטש מיט סוכה 

Monsey - 1 Apt left. Brand New 3 Bdrm Apt, 2 Full Baths, Spacious Rooms. - 5 Bdrm Apts Duplex Apts, 
Playroom, Pesach Kitchen, 2.5 Bths, Includes Storage. 845-517-4732 For pictures email judyg@sapphirevent.com 

−"š -  רומיגע דירה אין די  5צו פארקויפן אvineyard  :845-248-3775דיוועלעפמענט, צוגעגליכען פרייז. נאר אינטערסיטע רופט 
−"š -  845-774-8406רומיגע דירה אנקעגן איבער ביהמ"ד הגדול צו פארדינגען פאר סוכות .  4א 

Deals of the month! House on Main St. in Bloomingburg and other great deals. 917-582-6487 
 i State SewerTr  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 718-387-7934שעה פארן זמן שב"ק,  2יז אין גאנץ וומס"ב ב Free deliveryמיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  פלאם'ס עפעטייזינג,
Allede Lighting. Change your bulbs to LED and SAVE $$$ guaranteed. High Quality bulbs 718-522-2255 

 Worldwide SIM cards & cellphone rental. Unlimited plan also avail. 718-218-5000  - אדער סיי ווי ארץ ישראל/יוראפ
EMT Certified Men’s only courses: 2 Locations: Williamsburg (Weeknights) & Boro Park (Motzei Shabbos) 

Starting after Succos. For Info. please Email: info@ecpny.com or Call: 347-708-6785. Heimishe instructor
MALE DAY HAB COUNSELOR FULL TIME - Help individuals grow and enhance their independence 
by teaching them employment, social and daily living skills while including them in the community. Drivers 

license a must. Attractive benefits package including; competitive salary, medical & dental insurance, and 
vacation/sick leave benefits. Please Email Resume to: b.moskowitz@humancareservices.org 

 Midtown Cameraקוקערס פאר די חול המעוד מעסטעריע פלעי  געאייגענט פאר די סוכה. heatersמיר האבן  -עסט אין שלאפט אין א ווארעמע סוכה 
 718-855-5293רופט  .טיקעטס פאר די מעסטעריע פלעי  די ערשטע טאג חוה"מ 4צו פארקויפן 

   Silveraly 192 Divisionקומט אריין צו  ארומצולויפן?ווילט איר קויפן לכ' יו"ט מתנות, און איר האט נישט קיין צייט 
 מיר האבן אלעס אונטער איין דאך, ווי חתן כלה מתנות וכדומה, ווי אויך הערליכע זילבער זשולערי



 9    בשורה טובה למדקדקים!  8
 וכל הקודם זכה -  ומחוץ לארץוג א' א' מארץ ישראל יהיה להשיג אצלינו לולבי דערי מס היום 

 ישכר בער קאהן -ידידכם       10:00עד  1:30משעה    Rutledge St 143ביהמ"ד מאנטעווידעא ב

  סוג א' נקי לגמרי יעדע טאג  - נייע שיפמענט  -אתרוגי מאראקא  - למה בר שושון ש
 בהשגחת התאחדות הרבנים       917-608-0291    ראסס 135ביהמ"ד דושינסקיא 

   פלאהר'ס אתרוגים ראוז קעסטל
אויך איז שוין אנגעקומען די פרישע -  200$בלויז  סעט פאר  מיר האבן א ריזיגע אויסוואהל פון יאנעוואע

 ווי אויך קארליפארניע דערי לולבים - אויך א פרישע שיפמענט אתרוגי א"י גראס  מאראקא שיפמענט ווי

 ושמחתםאתרוגי
43 Lee Ave cor Wilson

צוליב די גרויסע נאכפראגע האבן מיר אריינבאקומען פיל פרישע 
  אויסגעצייכענטע סערוויס - הערליכע אתרוגים 

 347-675-9811 ידידכם לוי יצחק לינדנערא פרייליכן יו"ט  

 נאך געבליבן א געקליבענע צאל  פון הערליכע יאנעווע און מאראקא אתרוגים 
 א הערליכע אויסוואהל פון דערי לולובים און קארליפארניע  לולבים     טמי

  1:30ביז  11:00ערש"ק פון  11:30ביז  5:00פון  טעגליך - .Penn St 83 בביהמ"ד רחובות הנהר
 ין אונזער שיינע גרויסע לאקאציע אייך צו סערווירן בסבר פנים יפות אמיר ערווארטן 

 משה גלויבער -אלימלך רובין 

  !!!יא! סאיז א פאקט
 מען ביי "די אתרוג" קויפט טע פרייזוא אתרוג פאר א ג

 125$בלויז 
  איר קענט זיך עס נישט ערלויבן צו פארפאסן

  

 347-504-5163   יצחק חיים רייכמאן -מרדכי ארי' מאיראוויטש 
 אין מאביל ביי בעדפארד קאר. ראטלידזש -  ביינאכט 11:30ז בי 2:00פון  אפען

 אתרוגי שמעון באדוש
 "נייע שיפמענט" - הערליכע מאראקא אתרוגים

נעם אתרוג, קומט גלייך אריין פארברענגט נישט אייער צייט מיט ארום לויפן זוכן א שיי
 צו אונז ווי איר וועט טרעפן א הדר שבהדר וואס איר זעהט נישט אין ערגעץ.

  מיר האבן א ריזיגע אויסוואהל אתרוגים
 צוגעפאסט לויט אייער בודזשעט.

 ביינאכט  12:00צופרי ביז  10:00אפען טעגליך פון  
 718-907-5194    ראדני 144אמשינוב אין ביהמ"ד 



 845-642-0779ר' "זאב וואללנער" דער אויסדערוועלטער הדס פון מאראקא. צו באקומען האלסעיל/ריטעל ביי "נחל" הדסים, 

   האלפערין -חזון איש  - (מהרי"ל)בראווערמאן  -אתרוגי תימן  
  ,(אצל איסטרען סילבער) לי 67 בביהמ"ד סאלקא - עמחוץ לארץ מקאליפארני

 347-486-0309פאר אנדערע זמנים רופט             11:00- 4:30בכל יום  משעה 

 פרדס
האתרוגים

הערליכע פרישע דערי  -הערליכע יאנאווע און ארץ ישראל אתרוגים (אויך מיט פיטום)  
  אין מאביל פארינט פון פאפא ביהמ"ד, - לולבים, שנעלע העפליכע סערוויס

 347-623-5697 יחזקאל אברהם זאב מענצער  - טביינאכ 11:00נ.מ. ביז  4:00אפען טעגליך פון 



 


