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 �������������������   éëåãéùí    �������������������  

ö³ìí −ëê ö³ìí  íñ×í −ëê 

 ä"åîáààø óñåé äîìù  é"ðô"á  êìîéìà é"ð  ä"åî êéìîééä ãåã ìàåîù á"ñîåå é"ð  

 ä"åî ùøòä äùîì"àøá êàøá  é"ðé"÷  ååééô ìà÷æçééì é"ð  ä"åî äèàø 'éìà  é"ðé"÷  

 ä"åîïéøôìàä ïøäà á"ñîåå é"ð  ìàéøæò é"ð  ä"åî ïééèùøòáìéæ óñåé íåìù á"ñîåå é"ð  

 ä"åîàðäë çñô øéàî á"ñîåå é"ð  ìãðòî íçðî é"ð  áøä ïøòèù óñåé éñðàî à"èéìù  

 ä"åîøèôà ìàëéî  é"ðéñðàî  éëãøî é"ð  ä"åî ùà÷øàô ãåã øéàî á"ñîåå é"ð  

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

 ä"åîæééøâðåé éëãøî  é"ð  
ïá àååùèìàè ã"áà ö"äâä   

ïúç äîìù úéá ã"áà ö"äâä à"èéìù ,ááé äîìù úéá ã"îäøòôåä/éì  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåì"ðä  úéøçù8:00  

 ä"åî áééì ïîìæ ø"áøæòìà íééç øòöèéôù é"ð  
ïúç à"èéìù áà÷àé ìàøùé áøäéúéáá , 460 Flushing #2-A  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù6:50  

 ä"åî ïîçð òùåé ø"áìåàù õðàâ é"ð   ä"åî ç"åî úéááøòãðòìàä íåìù ÷çöé  é"ð135 South 8  

���������������     íéàðú úáéñî     ���������������  
ä"åî מנחם יודא פעדער é"ð - é"÷  דוד יעקב é"ð   ä"åî אפרים רובין é"ð  
  íìåàáçîùú çîù  

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

ä"åî ñééåå òèð ïúð óñåé é"ð  øæòéìà éëãøî é"ð   ä"åî èéåøáëééåå øæòéìà é"ð  
  íìåàáìàéøòôîéà  

ä"åî øòììéî ïøäà íééç é"ð  áåã á÷òé é"ð   ä"åî øòééøá íåìù øåãâéáà é"ð  
  íìåàáàâéô ñãøô  

ä"åî ïééì÷ ïîìæ øåàéðù é"ð  éåìä àôæåé óñåé é"ð   ä"åî ùèéååàìãðòî äîìù íäøáà é"ð  
  íìåàáìàèðòðéèðà÷  

ä"åî ïøòèù ÷çöé é"ð  'éòùé é"ð   ä"åî ÷ùøòä ãåãà é"ð  
  íìåàáéëãøî úøàôú - ô"á  

ä"åî ìùøòä âéãðéà é"ð  ìøòá é"ð   ä"åî øòâøòáðééù íééç éëãøî é"ð  
  íìåàá ä÷áø úøàôú- ô"á  

ä"åî ñòâøàô êìîéìà øæòìà é"ð  ìàåîù é"ð   ä"åî ùèéååà÷øàî 'é÷æçé á÷òé é"ð  
  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàîá  

    PM9  845-418-5532  עד PM4במחיר האלסעיל לפני בהמ"ד הגדול דקיט"ל ראדני משעה על כל ספרי ברסלב  יתקיים מכירה גדולההיום 
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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÷�        úéø÷ ìàåé  
            718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137      

  

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  מא.  לה: מז: נא.  :אנ

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

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:08 
íôìí ±ò 7:20 

¾"þš öôï ¹î½ 9:23 
ê"þè 9:59 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:29 
ê"þè 10:53 

³î®ì 12:39 
íñîðè íìòô 1:13 
íò¬š íìòô 4:28 

í¼−š¾ 5:58 
³"þ 7:11 



±

 

 

  
  

  

  כותגע הליאון נאך פארשידענע וויכט, ן גרינטליךומען וועט בעזהשי"ת דורכלערנען גאנץ הל' תפילין קלאר א
  וכל הקודם זכה.ווי אויך דברי מוסר ומידות טובות, וואס זענען נוגע טאג טעגליך, 

 917-709-7744/  718-782-6595רופט: 

 

  תודיעני
  אורח
 חיים

כאפט אייך מיט צו זיין בקי אין שו"ע או"ח צו לערנען הלכות וואס  !טייערע בחורים 
זענען נוגע יעדן טאג, עס שטעלט זיך צוזאם א חבורה פון חשובע בחורים צו 

 פרייטאג און מוצש"ק שו"ע או"ח ח"א לויטן סדר פון "זכרו בהלכה"לערנען 
 347-971-0705פט: רו, פארגעלערנט בטוב טעם ודעת דורך א מגי"ש חשוב

 

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-541-5911רופט:  ,א קבוצה אינגעלייט זוכן א פאסיגע מקום פאר א ביהמ"ד

  347-628-9332נתבקש חברותה לאחצ"ה, גפ"ת בעיון, 

    $917-549-4660 לשבוע, 80, 7:30עד  5:15מקבלים עוד מספר מצומצם אברכים, זמני הכולל משעה  -  כולל ותיקין זלאטשוב

  ל.מ. #222 718-855-4092יונגעלייט צו לערנען מיט א בחור במסגרת הישיבה פארמיטאג אדער נ.מ.  2- 1געזוכט 
א ת"ח מיט אסאך יארן עקספיריענס איז גרייט אויפצובויען אייער זוהן אין תורה ויראת שמים, 

מיר נעמען נישט קיין געלט ווילאנג איר זענט נישט איבערצייגט אז זעלבסטזיכערקייט, שמחת החיים, אא"וו; 
 טפער לאזט מעס.אויב קיין ענ 718-704-8679רופט:  גע מענטש פאר אייער קינד.ימיר זענען די ריכט

  845-535-1190טאנן)  1(מינומום יארק טרויבן  יוליפארניע קאבארנעי טרויבן אויך נצו באקומען קא ט שפעט צו באשטעלן טרויבן!עס איז ניש

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: 
 347-766-9844היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער, רופט: 

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 -  347-939-9753חדשים, בעדפארד/לינטש, ערענסט אינטערעסירטע רופט  4בעדרום דירה פאר  4צו פארדינגען א פורנידש 

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

ë"½ôîî - A few newly ren. 250 s.f. offices still avail. for rent $625 util. incl. Walworth area  Pls text 718-541-9919  

Jersey City NJ - Warehouse space available 70,000 SF hi ceilings, indoor loading docks, in 9 
miles from Williamsburg Brooklyn $4.50 per SF triple net. please call: YOELY 732-331 7877 

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

−"š -  7  $550רומיגע דירה צו פארקויפן אין צענטער פון שטעטל  פארK or best offer 347-470-6774 ,קעש דיעל מיט רענטל אינקאום 

Green Hills Estate -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער עוועיל. פאר שבתים, רופט  

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

 X 877-236-4235 718 וואכן, און שפארן געלט! עס קען זיין דיר! רופט שוין 2פערמיט און  CDLמענטשן גייען האבן א  3

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 

GRAPHICS COURSE by B. Biederman starting Monday Nov 3. Early Bird special till Oct. 27. For Women & Girls. 866-721-7871 

Section 8 NYCHA- HPD- STATE Lease Renewals , Recertification, inspections, transfers  COMMUNITY CONSULTING - 522-0200 

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

 Credit Maven 347-359-5433, רופט: Lufthansa points 50,000 זעלטענע געלעגנהייט!

Tile warehouse Liquidation Sale: First quality tiles, in original boxes for $0.25 to $0.75 SF please call 347-683-7037 and leave a massage 

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

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

 917-685-1145חדשים רופט:  10חודש ביז בערך   1ס פון א מיני ווען פון עס ווערט געזוכט איבערצונעמען א ליע

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

International              ~ סעלפאון ספעשעל           ~        USA 
  גרויסע אויסוואהל פון סעלפאונס קויפן/דינגען ביליגסטע פרייזן   

M&H Com           160 Lee Ave.         718-797-2668 

 
 

  מודעה חשובה!
 עס איז נאך געבליבן געציילטע פלעצער אין אונזערע כיתות,

  ,8:30ביז  7:30פון (חוץ  זונטאג) לערנט יעדן טאג  כתה א': �    
  אן. "מארגן"עס הייבט זיך אי"ה                          

  ,2:05ביז  12:40עדע פרייטאג פון לערנט י כתה ב': �   
  הייבט זיך אן די וואך פ' לך –(פאר די כיתה ט' יונגעלעך וואס קענן נישט קומען א גאנצע וואך )               

  


