
ŀ  
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 

 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

 �������������������   éëåãéùí    �������������������  
ö³ìí −ëê ö³ìí  íñ×í −ëê 

 ä"åîïàîôôàä á÷òé íäøáà  é"ðé"÷  ìàåîù éáö éìúôð é"ð  ä"åî øòâøàæ äîìù íééç á"ñîåå é"ð  

 ä"åîøò÷ðòù áééì ïøäà á"ñîåå é"ð  øæòìà ÷çöé é"ð  ä"åî øòâéøè ïåéöðá äùðî  é"ðô"á  

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

 ä"åî ìãðòîá ìùøòä áøäïàîãòéøô é"ð  
 ç"åî úéááé÷öéðìàø ÷çöé á÷òé áøä à"èéìù 123 South 8  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ùàîøàù8:00  

 ä"åî øéàî ãåã ø"á øæòìà ïøäà äùîñééåå é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòðéåøá ÷çöé éúáù  é"ð148 Wilson  

 úéøçù ......... ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå000  
 ä"åîøèìà ìàøùé ìàåé  

    áéòîù â"äøä' íéåáðéøâ é"ð  
ïúç èéìù ÷àìàô äùî â"äøä à"à÷ùèòøòã ã"áàéúéáá , 106 Harrison 7th fl.  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷9:00  

�������������������     úåðåúç     �������������������  
ö³ìí −ëê ö³ìí íñ×í −ëê 

áøä õèøàååù ìãðòî  à"èéìù- ô"á  éëãøî é"ð   ä"åî ùèéååà÷øàî íçðî é"ð - éñðàî  
 íìåàá  àðøàùè úøèò-  éñðàî  

ä"åî יעקב לעווין é"ð  גרשון דוד é"ð   ä"åî אבערלענדער 'יעקב יחזקי é"ð  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  
ä"åî øòöèéôù íééç é"ð  ïåùîù é"ð   ä"åî ìîøë íééç ïéîéðá é"ð  

  íìåàáìàéøòôîéà  

�����������������      äáéöî úî÷ä    ����������������  

  לי/הייוועי - פארק/בעדפארד 12:00באס יסע בשעה  -  1:30בביה"ח החדש בק"י בשעה  היוםז"ל יתקיים אי"ה  משה האנדלערר'  של הרה"ח

 

היינט וועט מען אי"ה אין א גוטע שעה אויסראפלען  כאפט אריין!  

פון סומע פאנטאסטישעאויף די  36#נייטרא ראפעל דעם   

25,000$  
"געווינער גליקליכע   די ין זי  נאך קענט   איר"  

 718-963-1825אדער פעקס  718-963-1800מיט א קרעדיט קארד  רופט שוין אריין

 

ñ èê¬òîïµ 
öî¾ì ’ë  

"¼¾³í 
Oct. 26 ’½ôñ 

'14  

      

#11-17  

 

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      

  

 Bedford Ave.   �  718.215.0460 774   "חתן שטריימל" ביי'שטריימל'  קויפט דעם'חתן'  א

3:30 

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל     
  בית שני - ראדני                       
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 −ëþêò−òì ë” þëš¼−  ëîò−−ñîêô ñ"®ï ±−îîþîí (±−ñ¼ô) - ë"ôþ³  

 −ëþ’−þê ¹½î− ë” þ öôìò ¬îè−½ô ñ"®ï êòí× -  ñêšïì− íêþô ½"ìô ö³ì -  ¬"ôþ³  

 −ëþëš¼− ë” þš−ï−−ê šì®−  ê®−ò−îî ,ñ−õ¾êôê¬ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ - ë"òþ³  

 −ëþíìô¾ šì®− ë”þ  ñ×−ô ñê−ì− ñ"®ï þ¼èþ¼ë -  þîêîî¾ê −ð−½ìô-  šì®− ³ìô¾ ½"ìô - í"òþ³  

 −ëþšì®− ë”þ óñî¾ô þ×¾−  îîêñ½−òê¬½ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ®− ³îðñî³ ½"ìô ó−þ¼¾ íêô/šì -  ð"½þ³  

 −ëþö³òîí− ë” þ óòîë −×ðþô ±−¾êñ ð"ëê ñ"®ï ±−¾ë−−ê -  ö³òîí− ³þêõ³ ½"ìô - ï"½þ³  

 −ëþñ−ðò¼í µîòì ë”þ  −×ðþô í¾ôðòêñð¼−þõ  ¾¬−õêñ ð"ëê ñ"®ï-  µîòì −þëð ½"ìô - è"¼þ³  

 −ëþí¾ô íðîí− ë−−ñ ë” þíôñ¾ ) ëîï−þ¬½ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ (¾¬êšòîô - ì"ðí ð−ôñ³  - ï"¼þ³ 

 −ëþ−×ðþô ë”þ þ−êô íðîí− ó−−ì ) ê−−ôêñêšô ñ"®ï êòí× (ëîþêðêì -  ±−òï−îîô µîþë ’þ ö³ì -  ï"®þ³  

 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þö−ô−òë  ëî¾ê¬½ô ñ"®ï ¬þ¼ë−îþè - ì"®þ³  

 −ëþóíþëê ë” þìò ñêþ¾−  ëîò−¾¼šô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ -  ¾¬−îîêëî−ñô −"−þ ö³îì -  ¬"®þ³  

 öèþêôèê¬òêô -  ’èöî¾ì  
 −ëþíðîí− ë” þþï¼−ñê  êîîðêõ ð"ëê ñ"®ï ±ò−ô −îñí -  ±ò−ô −"þíô ³"î¾ ½"ìô - ¬"½þ  

 −ëþöôñï ñê−³îš− ë” þí¾ô  êšêþšô ñ"®ï êðòêñ ñ"è½ - ð"¼¾  

 −ëþ−ñ³õò ±þ−í ë” þþ¼ëîð  ±−îî−ðêþ ð"ëê ñ"®ï - ë"¼³  

 −ëþðîð ë” þñ×−ô ñê−ì−  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ½¼ðò¼š -  ê"þèí ð−ôñ³ - òš³ë"  

 −ëþë−−ñ íðîí−  þ"ëóíþëê ¬ðê¬¾−−þõ ð"ëê ñ"®ï ó−−íò¼õê  -  −ì®òí óñî¼ µþð ½"ìô- ð"½š³ 

 −ëþóíþëê  þ"ëè−ñ¼ï −þï¼−ëê  êòîë ð"ëê ñ"®ï µêëþ¼−îê - í"þ³  

 −ëþñêþ¾− ë” þóîñ¾ êò×¾ ) ö−ïîþô ñ"®ï (¾¬−ëíêþõ -  ñêþ¾− þò/ö−¾−ðš ö−þ−¼ ½"ìô -  ê"−þ³  

 −ëþ¹½î− ö−ô−òë ëîñô ñ"®ï ö−ñ -  ’ší −ðîí−í/ö−ñëîñô íïîìí ð−ôñ³ - ¬"−þ³  

 −ëþþï¼−ñê ë” þ−ñ³õò −ë® ëîš−ïðô ñ"®ï ±−îîþîí (±¬−¾õêþ)  -  þï¼−ñê š¾ôð ½"ìô -  ê"×þ³  

 −ëþ¹½î− ñðòîï ë” þ ö−ô−òë ¬òêñê½ô ñ"®ï ¾îò−−ë -  þ¼¬òêñê½ −"þ ñ¾ îëþ - ï"×þ³  

 −ëþðîð ë” þþ¼ë ëîð  š¼þ¼š¾¬¼ë ð"ëê ñ"®ï ó−−íò¼õê - ï"×þ³  

 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þóìòô ñðò¼ô  ¬½îõêšô ñ"®ï (šð® ìô®) - ï"×þ³  

 −ëþíôñ¾ ë” þó−−ì í¾ô  ñêðïêþ ð"ëê ñ"®ï ë−î¬ (ëîñêšô ê"−þë) - ô"þ³  

 −ëþöþíê ë”þ  þ¼ë −×ðþô −îš−ò¼− ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòþêš -  íñëší −þëðñ ó−òî−® ½"ìô - ë"ôþ³  

 −ëþîí−ñê ë” þëš¼− óíþëê ñ"®ï −š½ëî¾þîí  ¾¬−ëíêþð -  îí−ñê þîïê ½"ìô - ð"ôþ³  

 −ëþëêï ñêõþ  þ"ëþ×¾− ó−−ì  ê¾þêîîë ô"þ ñ"®ï îîêñêšê½ -  íô×ìñ ³îêþõþõ ½"ìô - ì"¼þ³  

 −ëþñðò¼ô  öê¾¬êñõê¬ ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−−ð - î"õþ³  

 −ëþñ−¾òê þ¾ê  þ"ëí¾ô  þêîîðñêõêòîð ±"ôîð ñ"®ï þ¼ñðê - ë"®þ³  
 --------------  

 −ëþè−ñ¼ï šì®− ë”þ ñêþ¾− ó−−ì  îîêñêšê½ô ñ"®ï öþ¼¬¾ò¼èþêô (ëîñ−õ) - ¾"³  

 −ëþñêþ¾− ë” þí¾ô ±−ëîðêþô ñ"®ï þ¼èêí - ë"íþê -  è"¾³  

 −ëþñ−¬õ¼¾ −³ë¾ ë”þ þ×¾¾− ’−¼¾−  −òêô−¾ ð"ëê ñ"®ï ½−−îî -  ê³ë¾ñ ê³ëþ ê³×ñí ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþêèþ¾ í¾ô  èþîë¾¼þõë  ô"þ ñ"®ï ö−−¬¾ðñêè - í"¾³ 

å øòèòå  ê¬òîïè è−òîï ∞47-∞62  �   èê¬òêô è−òîï ∞53-∞62    �   èê¬½ò−ð è−òîï ∞60-∞72  

 ~ ~ ~ תודיעני אורח חיים~ ~ ~ 
כאפט אייך מיט צו זיין בקי און שו"ע או"ח צו לערנען הלכות וואס זענען נוגע  !טייערע בחורים 

  לערנען יעדן טאג וואס ווערט צוזאמגעשטעלט מיט א חבורה פון חשובע בחורים צו
  פרייטאג און מוצש"ק שו"ע או"ח ח"א לויטן סדר פון "זכרו בהלכה"

 347-971-0705רופט:  ,פארגעלערנט בטוב טעם ודעת דורך א מגי"ש חשוב

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8845ג ר' שמעון גערטנער שליט"א מינוט א טאג דורך הרה" 5מען קען טעגליך הערן שיעורי חיזוק בעניני שמירת עינים בלויז 

    917-613-6820רופט:  ,8:30פאר בעל תפילה קבוע שחרית  עיל.יעצט געווארען עוו - ביהמ"ד מונקאטש

 347-931-5410עקספיריענס אינגערמאן געווארן עוועיל. צו לערנען מיט אייער זוהן, פארטאגס אדער ביינאכט שעה'ן, 

עציילטע אינגעלייט מציונים מיט צולערנען שיעורים מיט סדר הישיבה אין עס ווערט געזוכט ג
(נישט לערנען פריוואט מיט א היימישע ישיבה אין וומס"ב פארמיטאג אדער נאכמיטאג, 

 ,זייער גאייגענט פאר אינגעלייט וואס זוכן צו לערנען גמרא תוס',  פאר גוט באצאלטבחורים) 
 .אייער נאמען טעל. און כולל ווי מען לערנט לאזט איבער 347-203-3972רופט: 

 718-643-1425 -עריכה, מראי מקומות, הגה, שיפור הלשון, מפתיחות  -לכל עניני הספר 

  347-525-5392ספרים שאנק, אין א ברענד ניי קאנדישאן, רופט:  unit 3צו פארקויפן צוליב מופן, א 

 718-614-3818רופט:  ,ב"פ פון וומס"ב צו 7:00געזוכט א קאר  יעדע צופרי 

 845-774-9177 ,ביינאכט פאר באצאלט 7:45פון ב"פ קיין וומס"ב און צוריק קיין ב"פ   5:45געזוכט א קאר יעדע פארטאגס 

ענגלישע מלמדים. מען ווערט זייער  title 1היימישע מוסד אין ווילאמסבורג זוכט  גוטע געלעגנהייט אנצוהייבן אין די חינוך וועלט:
גוט באצאלט דורך די שטאט. קליינע צאל תלמידים אין די קלאס.  א היימישע ישובה דעפלאמע איז אויך גענוג. פאר סיי וועלכע 

 212-289-6277פראגעס אדער אינטרעסירטע ביטע רופט אין לאזט א קלארע מעסעדש מיט אינפארמעישין ביי: 

 347-461-3394י טראק געפונט זיך רופט צו הערן פרטים ווי ד - Clothing driveמלבוש ערומים 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

 347-971-0705חסד ארגאניזאציע זוכט א ווערהויז אדער ענדליך אין געגנט פון וומס"ב, גרייט צו צאלן אדער צו באקומען די זכות לע"נ וכד' 

 íð−ëê ³ë¾í - 347-675-4320רופט:  ,פארלוירן א שליסל פון א קאר 

ë"½ôîî -  718-938-0834ס"פ, זאל זיין גרייט אריינצומופן כסלו,  1500 - 1300געזוכט צו קויפן א דירה פון בערך 

ë"½ôîî - Brand new office space available, Myrtle area, serious inquiry only call: 347-840-0586 

ë"½ôîî - Office for rent, 800/400 s.f. Park/Spencer area, newly renovated, call 718-599-5569 

ë"½ôîî -  718-781-9176ביינאכט,  8אינדעפרי ביז  9:30צו פארדינגען א שיינע בהמ"ד אין צענטער פון ווס"ב פאר די וואכן טעג פון  

ë"½ôîî - 3 bedroom apt. in a private house, small kitchen & dining room large 3 bed. 3 baths ready to move in, Lafayette /Skillman. 347-948-9087 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô  −š−òîñê½ô ñ"®ï íò−ðîô −ð -  ó"ð¾þíô ³"î¾ ½"ìô - ò"¾  

 −ëþöôñï íôñ¾  ëîëñô ñ"®ï ±"× öí×í - è"−³  

 −ëþñêîô¾  þ"ë [è"¾þíô]−šì®−  −š−òîñê½ ð"ëê ñ"®ï öîêè - ë ê"−î)ï"×³ (’×  

 −ëþóíþëê −ñëê  ¾ðì þ−¼ ð"ëê ñ"®ï -  êì½−¾õ ,íïîìí ð−ôñ³ -  î"¼š³  

 −ëþëš¼− ë” þ¾þ−í −ë®  óîþëñêë ð"ëê ñ"®ï ó−−íòëñ −îñí -  ¬"¼š³ 
 −ëþþï¼−ñê ë” þö½−ò  êòëîð ±"ôîð ñ"®ï µêëþ¼−îê -  öëêí þî¬ ³"î¾ ½"ìô - ¬"õš³  

 −ëþëš¼− þ¾ê ’−ðëî¼ ë” þêò×¾ óîñ¾ ö−ñëîñô ñ"®ï  - ®"š³  

 −ëþö−ô−òë  ö−ñëîñô ñ"®ï -  íïîìí ð−ôñ³ - è"þ³  

 −ëþ¹½î− ë” þðîð −×ðþô  êîîêþëôêðô ñ"®ï þ¼èòîê -  ±−òïêšô ë"êôþ ö³ì - ï"×þ³  

 −ëþöôìò  öêð−−ô ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−þè -  êò−ñðô óíî¾ ô"þ ö³ì - ¬"×þ³  

 −ëþêþï¼ ë [¹þî®]” þ¹½î−  −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëêþ ñ"®ï ö−−¬¾ðñêè - "ìô ëî¬ öîþ×ï ½ - ô"þ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:07 
íôìí ±ò 7:19 

ôï ¹î½¾"þš ö 9:23 
ê"þè 9:59 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:28 
ê"þè 10:52 

³î®ì 12:39 
íñîðè íìòô 1:13 
íò¬š íìòô 4:29 

í¼−š¾ 6:00 
³"þ 7:12 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  מ:  לה. מז. נ:  נא.

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



T

 

ééøò÷òá äöî øàîèàñ  - âðåìééèôà äøåú éðá    

427 Broadway Ave. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      

   "תבעזהשי"בקרוב  די בעקעריי שוין ען עפענטמ"
היימישע חסידישע אינגעלייט אין מיטעל יעריגע בני תורה, עס ווערט געזוכט 

  וואס זאלן עוסק זיין באפיות המצות.
~~~~ 

רעדלערס, איבערקנעיטערס, טראגן קנעטערס, וועלגערערס,  עס ווערט געזוכט ווי פאלגענד:
  ., און נאך פארשידענע ערליי ארבייטפאקערסנגעלעך, זויבער מאכן שטע צום אויבן,

 ]4:00ביז  10:00[פון  347-988-9842פאר אפליקעשאן רופט  - גוט באצאלט 

ë"½ôîî -  .718-809-4235גרויסע צימער צו פארדינגען און הארץ פון וומס"ב גאייגענט פאר א סופר א.ד.ג 

−"š -  #101 845-782-6800רומיגע דירה אויף געציל בערגער, ביטע רופט  7צו פארקויפן א  

îêñ¼½−¬òêô -  45פארקויפן הויז צו Clinton Ave.  (נעבן דושינסקיא באנג. קאלעני) פארK65 ,$845-397-7989, דארף האבן גרויסע רענעוואציעס 

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

 845-521-5377 :עקסטרופט/ט ,Citi Thank You pointsגעזוכט צו קויפן 

  609-738-0732געזוכט א טויגליכע ארבייטער צו ארבייטן און מענעדזשען א ווערהויז, מיז האבן דריווערס לייסענס, 

Daily Deals - Selling online, Amazon, eBay? We offer great daily deals for online retailers, GoGoTradz@gmail.com 

 ל.מ. 347-645-8442ביינאכט,  8:30נ.מ. ביז  12:15אין א עסן געשעפט, פון  registerערמאן גרייט צו ארבייטען ביי א א עקספיריענס יונג

 917-553-2012געזוכט א געשיקטע אינגערמאן פאר לייכטע ווערהויז ארבעט אין וומס"ב, רופט: 

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

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

Problems with depression, anxiety, OCD, Shulem Bayis etc.? Dr. Elye Kirschenbaum, licensed psychologist, Wmsb'g office 917-733-446. 

 347-628-9204רופט:  9:30ביז  8:30שעה ביינאכט  1 7:00ביז  6:00שעה פארטאגס פון  1אינגערמאן מיט לייסענס געזוכט טעגליך 

  646-926-0719, רופט: save up to 40%דורך אונז און  shipping? קויפט Amazon/Ebay/websiteפארקויפט איר אויף 

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

 good phone skills, must be fluent in English ,718-871-1297, 8ביז  12א פרינטינג קאמפעני אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן, שעות: פון 

Looking for a man to work behind the counter at a health food store must be very knowledgeable in nutritional 

supplements vitamins etc. leave message @ 718-787-1235 ext. 218 or email morrisw@thejnet.com 

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

Free activations on the new Verizon $30 plan, exclusive for customers 

activated by us u can text our automated system to get your plan exp., data ball etc. 
we use the most advanced auto refill system text ur info to 347-559-1647 
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