
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 −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîùèéååàáòì á÷òé äîìù  é"ðéñðàî'éøà éëãøî é"ð  ä"åî ùé÷ íåìù  é"ðéñðàî 

 ä"åîøòâðéååòì àãåé íééç á"ñîåå é"ðïåòîù é"ð  ä"åî øòöèéôù ãåã øæòéìà  é"ðô"á 

 ä"åîíéåáðééåå øéàî íééç  é"ðô"á  äùî é"ð  ä"åî õòîðééèù òùåé íééç  é"ðô"á 

 ä"åîìñòèù áééì ïîìæ  é"ðé"÷  óñåé íäøáà é"ð  ä"åî õéååøàä òèð ð é"éñðàî 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ïðçåé íééç ø"áøëùé ïàîììàô é"ð  ä"åî ç"åî úéááõòîðééèù óñåé øùà  é"ð165 South 9 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãðàìååéì÷7:15 

 ä"åî ïäëä ìàåé äîìù ø"áàãåé àãðàì é"ð ä"åî ç"åî úéááãìòôðéøâ ìà÷æçé  é"ð84 Morton 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøçù8:15 

 ä"åî òùåé éëãøî ø"ááàæ äùî øòâøòáöøòåå é"ð  ä"åî ç"åî úéááùèééã ùøòä äùî  é"ð234 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïéìàèñ8:15 

 הי"ו היות שלא הניח זש"ק נא להדליק נר וללמוד משניותע"ה בן ר' שמשון ברוך  ברוין בנימין זאבשל הבחור  היארצייטחל  היום

μñ−î μêîî¬−ô - ’−ñðè óî® 

 
"¼¾³ï 

Oct. 5 ’½ôñ 
'16  

#13-1  

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  





 

 −ëþþê šì®−’−ë [¬"¾¼ë]”þ ’−³³ô  ¬ðê¬¾ñ×−ôô ñ"®ï þ¼½−−ôþ¼îî - è ¾"ô¾í−ë þ¬õò) -ì"þ³ (ð  
 −ëþñêþ¾− ë” þ’−ñðè  è−®òêð ð"ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ -  ³î−ò¾ô ñ¼ ñêþ¾− ³þêõ³ ½"ìô - ê"×þ³  
 −ëþñê−þ³× ë” þñê−ì−  êšñê½ ê¬êô ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼í öí×í - ¬"ñþ³  

 −ëþðîð šì®− ë” þí¾ô ñ¼ñô ñ"®ï öêôþ¼ð−ë ëî - ï"ôþ³  
 −ëþšì®− ë” þë−−ñ ¼¬ò  ê¾þêîî −ô×ìô ñ"®ï þ¼ò−−ñš -   
 −ëþö³ò ë” þó−−ì  ö−¾¬¼½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ−ô -  ö¾ì −òëê ½"ìô -  ê"òþ³  
 −ëþ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë  (öî¾êþí) þêô¬ê½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¼ðòêô -  ½"³ì ð−ôñ³ - ì"òþ³  
 −ëþñê−³ñê¾ ëš¼− ó−ôìþ ë”þ þ−êô ó−−ì  ñ"®ï î−−ò−ò ó−ñ¾îþ− −ô×ìô -  öèôî ¾ô¾ ½"ìô -  ì"òþ³
 −ëþ−þîê ë” þ−ë® ¾þ−í ) −îñðêõô ñ"®ï öêôðòêñ (š½−ñ¼þ¬½ -  êëþ êôñ¾ ½"ìô - ï"¼þ³  
 −ëþ¼¬ò ö³ò öî¼ô¾ ë” þíôñ¾ −ë® ðîð  ëîñ¼ñô ñ"®ï öêôþ¼ð−ë - ®"þ³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þí¾ô  ö−ðêþë ó−−ì ±õì −"þ ñ"®ï õîþ¬ -  ¬"òþèí −¾îð−ì ½"ìô -  ®"þ³  

 ---------  
 −ëþñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ë” þóþô¼  šê¬êõ ¾êþê¾ ð"ëê ñ"®ï þ¼¾−õ - ê"¾³  

öèþêô  èê¬¾þ¼òêð- −þ¾³ ’ð  
 −ëþšì®− ë [þ¼îîêšêþš]” þ¾−þ¼ë þ×¾− ) öêïþ¼ë ð"ëê ñ"®ï ð"ëêë (êšêþš -  í"½³  
 −ëþñêî−  ¾"¼ë] - ë [öî¾êþí” þš−ï−−ê šì®−  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ö−þõñêí - ð"¼³  
 −ëþêë−−ñ ’−þ  þëîòêíô ñ"®ï ±−îîþîí ñ"è½ - ï"¼³ 
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þ±þ−í −ñ³õò  ¬ðê¬¾þëñêí ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê -  −ë® ³þ¬¼ ½"ìô - ì"š³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ íðîí− μîòì ¬ðê¬¾−−þõ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð -  þîþð þîô ½"ìô - è"ñš³  

þ−ë  ëš¼− þ"ëíðîí−  š−¾ ñ"®ïîîêñš¾ ±"îô  - šð® íþîô ½"ìô  - š³í"ñ

 −ëþóíþëê ë” þñ×−ô ñê−ì−  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï è−®òêð -  óðê −−ì ½"ìô - ê"õš³  
 −ëþëš¼− ñêþ¾−  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï êñþîë -  ñêþ¾− þîšô ½"ìô - ¬"òš³ 
 −ëþ’−ëî¬ í¾ô ë”þ ñ×−ô ñê−ì−  ê−òêí ð"ëê ñ"®ï ó−−í¬òîï -  í¾ô −òõ þîê ³"î¾ ½"ìô -  ê"®š³  
 −ëþšì®− ë” þþï¼−ñê  ëîþš êõêõ ð"ëê ñ"®ï (ðò−−þõ) -  −ñêþšô ðò−−þõ −"þ −ëê - 
 −ëþþï¼−ñê ë” þöôñï íôñ¾  ¹þêð½þ¼¬êô ±"ôîð ñ"®ï ±−¾õ−ñ - þ"³  
 −ëþ ’−þê šì®−ë [¬"¾¼ë]”þ ’−³³ô  ¬ðê¬¾ñ×−ôô ñ"®ï þ¼½−−ôþ¼îî - è ¾"ô¾í−ë þ¬õò) -ì"þ³ (ð  
 −ëþþï¼−ñê ë” þó−−ì ) ±−¾¬òîñô ñ"®ï μêëþ¼−îê (¬õ¾ô −þëð - "ìô þï¼−ñê −þëð ½ - ï"¬þ³  
 −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñê ë” þñê×−ô  ¹þêðò¼èêô ð"ëê ñ"®ï ±¬êï−îò -  þï¼−ñê þêë ½"ìô -  ¬"−þ³
 −ëþ¹½î− ’−¼¾− ë” þí¾ô ëêï  ¾¬−ëíêþðô ñ"®ï -  −ë® ³þ¬¼ ð−ôñ³ - ð"×þ³  
 −ëþí¾ô ë” þóíþëê  ±þê¾ï¬ò¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ -  í¾ô þêë ½"ìô - ð"ñþ³  

 −ëþ−ì íðîí− ë” þ−ì íôñ¾  îëê−−þ½ −òëþô ñ"®ï −¼ñšñê - ¬"ñþ³ 
 −ëþ−ì ëš¼−  −ò¾í ’èè ñ"®ï - ë"¼þ³  
 −ëþšì®− óíþëê ë” þíðîí− −×ðþô ) ñ"®ï −ðêþë (ë−−ñ -  −î¾êšô μêþë ¾"þ ö³ì -  í"¼þ³  
 −ëþšì®− ë” þñêîô¾  ñ"®ï ö®ñêô -  þ¼¬òêñê½ −"þ ð−ôñ³ -  ³ë¾í ³³−ë¾ ½"ìô - î"¼þ³  
 −ëþì− öëîêþ ó−−ì óíþëê’−šï ë”þ ¹½î− ëš¼−  îîêñ½êð−îêîî ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ -  óíþëê −³õ¾ ½"ìô -  ï"¼þ³  

 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ ¾þ−í −ë® ¾¬−ñê¬êõô ñ"®ï öêôðòêñ -  óî− óî− −¾îþð ½"ìô - ì"¼þ³  

 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ¹½î− ) êšêþš ð"ëê ñ"®ï š¾ôð (ð− ë³× -  óìòô −þëð ½"ìô - ð"õþ³  
 −ëþ−ë® þ−êô ë” þë−−ñ íðîí−  ëîþèêîî ð"ëê ñ"®ï þîïêô -  ’−ì ¾õò ð−ôñ³ -  ¬"®þ³  

 ---------  
 −ëþñê−ì− öþíê ë” þí¾ô ñê−ôìþ−  ±−òïîšô ñ"®ï - "¾³ë 

å øòèòå  μêîî¬−ô è−òîï ∞56-∞71        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞58-∞74      èê¬−−þõ è−òîï ∞61-∞73  

ווילט איר נאך האבען די זכי' זיך מסתופף   רצקא'לע ראצפערטער זי"ע ועכי"א ~~ אל מע"כ נכדיי הרה"ק רבי ר' הי
זיין בצילו פון אונזער גרויסען זיידען זצוק"ל ביומא דהילולא עריוה"ק און פראווען א געהויבענעם יו"ט מיט א ציבור 

 צו פארזיכערן אייער פלאץ. 347-563-0516רופט שוין   חסידים ואנשי מעשה אין זיידנ'ס הויף על יד הציון הק'?

Tablecloth, Garbage bags, Challah bags, Food storage bags, Recess 
bags.   We carry the high clarity 70" wide table cloths, perforated and 

non-perforated. WE DELIVER  - Mann 718-702-4306 

Plastic 
World  

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
’−ñðè  öëóš−ìê  ñ"®ï - ¬"ñ¾ ê"è (’ë ê"−î)  
 þ¾í’−ñðè öîð þ"ë [êõîþí] ðîð  ðþõ½ô ñ"®ï ê−−ì− öëê -  ó−ò−¼ í¼ë¾ ½"ìô -  ì"ôþ  
 −ëþšì®−  êò−¬ò¬¾îš −ô×ìô ñ"®ï ö−ñ−èþë - ¬"½þ  
−ëþ í¾ô ë”þ óíþëê  íëî¬òôô ñ"®ï îñê’®ò−ëîþõ -  î"ñ¾ (ñîñê ’ðë ê"−î)  
 −ëþí¾ô  ¹þêð½þ¼¬êô ð"ëê ñ"®ï - ×"³  

 −ëþþ−êô ë” þêšñ¼ï íðîí−  êîî−ñš ð"ëê ñ"®ï ñ−îî¬êþè (±−ô) - ê"×³  
−ëþ −ñëê óíþëê ë”þ ó−−ì  ¾−ñêš ±"ôîð ñ"®ï þ¼ò−ëôîè −îñí -  ¼"î¾ ñ¼ ê"èô ½"ìô - è"ô³  

 −ëþóíþëê ë” þμîþë  öê¾¬êëë ô"ô ñ"®ï ±"× (íòîôêí ðî½−) - ë"¼š³  
 −ëþë−−ñ  ö−þë ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - ®"š³  
 −ëþ ¹ñêîî ö−ô−òë ó−−ìíõ− - ð¼þ¼½ô ñ"®ï ³î−ñèþô - ë"®š³  
 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï öêôþ¼ð−ë - è"þ³  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:45
íôìí ±ò6:57

¾"þš öôï ¹î½9:14
ê"þè9:50
íñõ³ öôï ¹î½10:24
ê"þè10:48

³î®ì12:44
íñîðè íìòô1:19
íò¬š íìòô4:49

í¼−š¾6:31
³"þ7:43

úøåáç  ìàøùé àúééøåàå  

÷"á/î"á 

 כ. יג.כב.כד: כה.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



בביהמ"ד   - הערליכע אויסוואהל פון דערי לולובים -מאראקא  -יאנעווע  אתרוגים מובחרים ונקיים
  1:30ביז  11:00ערש"ק פון  ,11:30ביז  1:30זונטאג פון  ,11:30ביז  5:00יעדע טאג פון   -  Penn 83 רחובות הנהר

 גלויבערמשה  -אלימלך רובין מיר ערווארטן אייך צו סערווירן בסבר פנים יפות  

פאר אונזערע דיסקאונט און גאר העפליכע באדינונג  10%צוליב די פארלאנג האבן מיר ערלעדיגט א 
  זלישמשה יחזקאל מיי  .יעריגע קאוסטמערס  ביי די בארמיטע פלאהר'ס אתרוגים צענטער עפול

 646-841-3659רופט  פאר פרעזענדליכע אפענטמענט

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

  נתפנו מספר מקומות לקבל אברכים מצויינים ללימוד עיון לפנצה"ר ולימוד גפ"ת אחצה"ר
 347-773-8738בתשלום יפה, המעוניינים נא להשאיר מודעה על הטעל. 

 718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!
  לאזט קלארע מעס. 646-725-3587פט: ח' מלמד, גוטע באדינגונגען. רו -חסידישע חדר אין דרום אמעריקא זוכט א כתה ז' 

 kolvossmonsey@gmail 347-675-2966חתן כלה מחזורים, אנטיק, לעידער, קינדער מחזורים, שו"ע ש"ס ומתנות.רופט  כל בו ספרים מתנות צענטער:
 איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג? ווארט

ווי מען  הרה"ק מריבניץ זצוק"לצום ציון פון  -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענדליכע שליח 
 929-287-0159 יעצט אין די ימי הרחמים והסליחותזעהט וואונדערליכע ישועות ובפרט 

 íð−ëê ³ë¾í-  718-384-5242אויב האט פארטוישט א טלית שבת נצבים אין קיט"ל ראדני רופט 
ë"½ôîî - !זוכט איר צו דינגען/פארדינגען אפיס ספעיס?  -  אפיסעסCall your #1 office Broker ARG 718-852-8981 
ë"½ôîî -  אימעיל 8טוילעט, לאנג אדער קורצע טערמין, נישט סעק  2בעדרום דירה,  3צו פארדינגען א .,south8condo@gmail.com 
ë"½ôîî -   בעדרום בעיסמענט דירה  1צו פארדינגען אfully furnished  .347-762-1256, געאייגענט פאר חתן כלה אדער פאר אפיס 
ë"½ôîî -  1  917-474-6351פענסטער'ס און די  בעק,  רופט:  2בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען 
ë"½ôîî -   347-351-6304 .העיווארד פון ערב יוכ"פ ביז נאך סוכות/לי (אן טיש בענקלעך/בעטן)רומיגע דירה  4צו פארדינגען א ליידיגע 
ë"½ôîî - Brand new beautiful 2 bedroom apt available, painted & scraped, South 11/Wythe. Just a few left. 347-619-2729  

Bronx - 16 units building built 2006,  price 3M, gross income $251K, net income $214k, call/text 315-220-0034 

 −½òêô- 7  -8  רומיגע נייע דירה צו פארדינגעןCollins   845-263-9932אקעי.  8גוטע פרייז, גרייט אריינצומופן, סעק  
−"š -  845-774-8406אן א סוכה.  ,צו פארדינגען פאר סוכות ,אקעגן איבער ביהמ"ד הגדול ,רומיגע דירה 4א  

îîêþèò−ôîñë -  :845-662-4921שיינע הייזער צו פארדינגען. רופט

èþîëèò−ôîñë -  הערליך שיין צוגערישט מיט נייע בעדרום הויז פאר שבתים  5צו פארדינגען א הערליכע ,linen )18  .(תועוועל. סוכ 845-587-4732בעטן 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

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

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

   Clip&Save 347-565-4408ל.מ.  bestsupplements4u2@gmail.comווייטעמינען און נאך, ביי פראפעשינעלס:  SP™ ערד פראסעססטענד סעיוו:&קליפ

Mail box rental – 100A Broadway – 347-309-5554 
 011-972-52-714-8823ו"ט סעודה, רופט פ. גראס וועט איר זיך פילן אינדערהיים באשטעלט שוין אייער שבת וי מטעמיםמיט היימישע  פארט איר קיין ירושלים?

Custom Dean Awning 12.6 x 8.6 feet 347-469-1198טעקסט  .$2500יאר אלט,  2נייע קאנדישן,  ,צו פארקויפן  
Hamaspik is looking to hire a bookkeeper to work in our finance department 

at our Williamsburg location. Experience a must. Great pay and benefits package. 
To inquire, send resume to freund@hamaspikkings.org or via fax 718-408-6106 

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

Due to cancellation is available a 2014 refrigeration truck 19k Miles. Perfect condition. call 347-409-8864 
Allede Lighting 718-522-2255 - 15% OFF till Sukkos on LED Bulb change for Shuls and Homes. (min. req.) 

 Worldwide SIM cards & cellphone rental. Unlimited plan also avail. 718-218-5000  - אדער סיי ווי ארץ ישראל/יוראפ
 347-986-9260רופט   .צו פארקויפן sukkah depot panelsאלטע 

 Midtown Camera 185 Lee Aveפאר די גרעסטע אויסוואהל פון הערליכע זייגער'ס פאר מענער/בחורים/יונגלעך לכבוד יו"ט   
 Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 



אתרוגי מאראקא מהודרים ביותר בתוארם בעז"ה להשיג  אצלי  הנני להודיע שגם השנה יהיה
  .לולובי דערי מא"י ומחו"לגם יהי' להשיג  -  ובגידולם

:143ביהמ"ד מאנטעווידעא  במקום Rutledge St.        :10:00עד  1:30משעה   בזמן   
 ישכר בער קאהן -ידידכם ח"ט  גמבברכת 

אתרוגי
ושמחתם

הדסים שיעור חזו"א  - לולבי דערי  - צו באקומען שיינע  הערליכע יאענווע אתרוגים 
גוטע פרייזן, קומט און צייגט אייך  (קאר ווילסאן)  לי עוו 43ביי אונזער באקוומע לאקאל 

 347-675-8911 ידידכם לוי יצחק לינדנער - 11:00ביז  1:30פון  ,איבער

איז אריינגעקומען א גאר שיינע הערליכע  'די אתרוג'ביי 
 פון מאראקא אתרוגים שיפמענט

עס  א שאד איר זאלט
 פארפאסען
  דערי לולבים פון א"י  - מיר האבן גאר שיינע מאראקא יאנעווע אתרוגים

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

 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  - ביינאכט 11:00נ.מ. ביז  4:00אפען טעגליך פון 

   ליפקאוויטץ -חזון איש -(מהרי"ל)בראווערמאן-אתרוגי תימן  
  לי, 67 ד סאלקאבביהמ" - עמחוץ לארץ מקאליפארני

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



 


