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é÷ñáòùéø÷ ïáåàø מו"ה
íéåáìèééè íçðî מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר שלוםøòìñò÷ ÷éæééà ÷çöé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר יודלïøà÷ òùåé מו"ה
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( נ"י ק"י )ב"ר חייםñ÷åô ìàåîù ïøäà מו"ה

 נ"יïîçð
ìãðåæ óñåé
 נ"יäîìù óñåé
 נ"יøæòéìà
' נ"יéòùé øùà
 נ"יäùðî äîìù

('נ"י מאנסי )ב"ר שמעון אלי

(נ"י וומס"ב )ב"ר משה מאיר

נ"י

ïàîãòéøô øæòéìà íéøôà מו"ה
ïééèù à÷öøéä éìúôð מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר אלישïàîãééæ áééì ìàåîù מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר שלום יוסףóééèù àãåé éáö ïúðåé מו"ה
(' נ"י מאנסי )ב"ר אשר ישעיì÷ðòøô êìîéìà ìùøòä מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר שלמה מנשהùèéååà÷ìàô ìàøùé מו"ה
(נ"י וומס"ב )ב"ר יצחק

(נ"י וומס"ב )ב"ר שלמה זלמן
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593 Flushing #3-B é"ð ïàîãìòô áééì ïîìæ ä"åî ç"åî úéáá
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בביהמ"ד הגדול דקיט"ל
 בית שני- ראדני

3:30

 סעטס ד' מינים פאר37 נדבנים פאר/עס ווערט געזוכט א נדבן
917-789-0222 , ביטע רופט- .אידן אין תפיסה

ספר תורה שרוי בצער
בימי הרחמים והרצון אלו נא להתפלל לרפואת

כ"ק הגה"צ מרן יואל בן הענטשא שליט"א אבדק"ק שארמאש
לרפואה שלימה בקרוב בתושח"י

 ווי איר האט געקענט איבערגעבן אייער נדבה פאר718-395-9947 אנטשולדיגונג! די נומער
!!! עס איז שוין ב"ה פארראכטן,קרן ויואל משה האט צוליב סיבות נישט געארבעט
רופט אריין איבערצוגעבן אייער נתינה און לאזט א מעסעדזש

÷ñãééôéñàì

-

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

א באס קיין קרית טאהש אויף * סוכות ערשטע טעג * שמח"ת * רופט 718-782-3138
חתנים! קיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אינטערעסאנטע שיעורים פון תורת הבית ,רופט שוין 718-734-7955
געזוכט אינגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען .פעקס אייער אינפא ) 718-851-0170מ'וועט צוריקרופן נאך סוכות(
א ריזיגע סוכה צו פארדינגען פאר חוהמ"ד נעכט פאר שמחות וכדו' ,פענן )מארסי/העריסאן( 347-786-2962
הכנסת אורחים דחסידי פאפא זוכן צו דינגען/טוישען דירות אויף שמחת תורה רופט 347-762-8394
א מיני ווען פארט יעדן טאג )פון נאך סוכות( פון וומס"ב קיין ב"פ  9:30צופרי און צוריק  6:15געציילטע פלעצער פארבליבען רופט 917-982-9835
א ביהמ"ד אין וומס"ב זוכט א שמש ערענסטע אינטערעסירטע .רופט  845-445-7651ל.מ.
געזוכט איינעם )פאר באצאלט( צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ
)נאר איינער וואס פארט סיי ווי יעדן טאג( רופט 718-534-0726
 - ë"½ôîîצו פארדינגען אפיס ספעיס  1שטאק ארויף ווינדאוס צום פראנט נארסטראנד צווישען פארק/מורטל רופט 718-986-2703
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א גרויסע  1בעדרום דירה מיט א גרויסע דיינונג רום ,העריסאן/היוז'2 .טע שטאק 929-297-2507 .Heat incl.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  1בעדרום פאר ערשטע טעג'2/טע טעג סוכות אויף סקילמאן ,נייע בעדרום פורניטשער  917-946-5321ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  2בעדרום דירה אין הארץ פון וומס"ב פאר '2טע טעג יו"ט ,רופט 718-852-3735
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  4בעדרום דירה פאר סוכות )מעגליך מיט א סוכה( '2 /טע טעג יו"ט ,מיט אסאך בעטן347-395-3057 ,
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א שיינע  1בעדרום דירה אויף וואלאבאוט ,גרייט ארינצומופן סעק  OK 8רופט 347-631-9280
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  4בעדרום דירה מיט א סוכה פאר די ערשטע טעג סוכות דושינסקיא/ווייט718-782-0167 .
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  1בעדרום פורנישד דירה  no dining room front apt 155 Skillmanרופט 212-470-8248
Beautiful 2 ½ bedroom apt. for rent. New building. Spencer/Willoughby area. 718-522-7099 - ë"½ôîî
Brand new 1 bedroom furnished and unfurnished apartments for rent. 718-522-7099 - ë"½ôîî
Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî
Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. - ë"½ôîî
Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 - ë"½ôîî
A brand new One bedroom furnished chusen/kallah apartment available for rent - ë"½ôîî
on Skillman (between Park and Flushing). utilities included. Please call 201-503-5714
Jersey City - For Lease 5,000 SF 1 story bldg. 18' hi, no columns. $5,200/month. Call 201-677-2044
 - −½òêôצו פארדינגען פאר יוה"כ/גאנץ סוכות א  walk-inנייע שיינע  3בעדרום דירה נאנט צו וויזניץ און סאטמאר845-263-5111 .
Bluefield Gardens for sale, move-in condition, 3 level 5 bdr condo, with basement + full 3 bedroom apt. broker Dira Homes 914-329-1958 - −½òêô
 - −"šא פריוואטע הויז )מיט א  (poolאינדערויסן פון שטעטל צו פארדינגען פאר שבתים און ימים טובים )נעבן א שוהל(914-236-0935 .

 - èþîëèò−ôîñëכאפט אריין וואקאציע-הרחבת הדעת-הערליכע דירה פאר סוכות פורניטשור ,אפלייענסעס ,לינען ,האנטוכער845-217-2334 ,
5 bedroom House for Rent in new development. 2 year lease, $2200. Call 718-234-5900 x 221 - èþîëèò−ôîñë
 - îîêþèò−ôîñëצו פארדינגען א שיינע הויז נייע קיטשען פריש געפעינט ,געסקרעיפט ,נייע פלאר ,סעק OK 8 .גרייט אריינצומופן 718-384-5571

סוכות אין גרין היללס
נאך געבליבן געציילטע לוקסוריעזע הייזער מיט גרויסע סוכות ,רופט שוין 347-699-5662
½ - ¬þêï¼þ èòî¼/èþîë½ñêõ .עוועיל 12 .בעדרום'ס  38בעטן  +פאר  9קאפל'ס מיט קינדער משפחות און גרופ'ס ביהמ"ד/מקוה אופן פלאץ 845-794-8294
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .
 ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774חתן כלה Full renovation, kitchens, baths, basements
Now buying Chase, Amex, and SPG points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com
Looking for a truck driver with a Class B CDL. Please call 718-354-8742
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902

טיקעטס צו פארקויפן פון די 'אונטערן שווערד' מאנטאג באנאכט פלעי ,קאסט פרייז'4 ,טע שטאק .רופט 347-984-7612
צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט845-418-3331 :
מיר נעמען אן צו שניידן ביימער )וואס שטערט פאר די סוכה( רופט917-539-9938 :
פאר בלויז  $2350קענט איר פארדינען צווישן  $20K-$30Kרופט 646-493-7782
נייע סחורה יעדע טאג Goldberger’s Watches 197 Lee - Baume & Meirser, Ebel, Concord, Mavado, Sunday 2:00 PM to 7:00 PM 347-452-4554
"שמחת בית השואבה" ספיקערס ,סטענדס ,מייקס ,פידלעך ,קיבארדס ,פויקען ,געטארס,
סענסא קליפס ,און אלע צוגעהערן ,קוקערס פאר פלעי .מידטאון קעמערע  185לי עוו

א  -היינט  2:00וועט אי"ה זיין צו באקומען שיינע דערי לולבים פון א"י.
ב  -לולבי דערי פון קאליפארניע וועט זיין . 6:00
ג  -גלייכצייטיג ווילן מיר מעלדן -בפרט די וואס זענען רגיל מיט
יאנאווע -אז מיר האבן נאך א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע
שיינע ריינע אתרוגים.

ביהמ"ד
מאנטעווידעא
143 Rutledge St

ידידכם  -ישכר בער קאהן

יאנאווע אתרוגים

מיר האבן שיינע יאנאווע אתרוגים • בהשגחת התאחה"ר • בעסטע פרייזן • שענסטע סחורה
 - 525 Flushing Ave Lee/Bedfordמיר האבן א שיינע צאל מיט פיטום'ס -
אתרוגים וואס איז נישט דא צוגעפינען אין גאנץ וויליאמסבורג!!

לייזער ראדאל 347-721-2161
ביי 'די אתרוג' וועט איר טרעפן שיינע אתרוגים  -בעדפארד קאר .ראטלידזש )אין די מאביל(  -מרדכי ארי' מייראוויטש 347-504-5163
בר ששון  -אתרוגי מאראקא  -אזוי ווי יעדע יאר האבן מיר הערליכע אתרוגים
מיט עקסעלענט סערוויס  -יעדע טאג אין ביהמ"ד דושינסקיא  135ראסס 347-768-1981
איר קענט נאך באשטעלן אלע יום טוב סעודות אין די קעטסקילס דעליווערט צו אייער טיר.
פאר א מעניו שיקט א אימעיל צו  UpstateCatering@gmail.comאדער רופט 845-210-7191
יואל דוד וואללנער
א פרייליכן יום טוב!

היום
יום א'  -יריד

בביהמ"ד סאלקא

108 Hewes St

משעה  2:00עד  11:00בערב

שיינע פרישע שיפמענט פון הערליכע מאראקא אתרוגים מיט פיטום'ס
917-682-6177
)אויך אן פיטום'ס פאר ($75

