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   éëåãéùí     
  )שלום ברוךב"ר ( מאנטריאלנ"י  ãøàáèàø øùà àãåéמו"ה  נ"י á÷òé ÷çöé )שמחהב"ר ( וומס"בנ"י  òèð ìòâøàמו"ה 
  )ראובן יצחקב"ר ( מאנסינ"י  âðéîåìá ììéäמו"ה  נ"י áåã äîìù)יצחק שמעוןב"ר ( וומס"בנ"י  øòëééøèñà ùøòä íééçמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ÷çöé ø"áóñåé øòâøòáãìàâ é"ð   ä"åî ç"åî úéááãìàâ ùåáééì  é"ð274 Penn 
øáäå ã"îäéáá åúøçîì î"é úéøçù àðùæàååàé8:30 

 ä"åî ïîçð ø"áè"åé 'éððç ãìàâ é"ð ïúç ä"åîìøòô äùî íäøáàé"ðéúéáá ,18 Phyllis Terr. #112 Monsey  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåéñðàî õéðæéåå ìåãâä éøá ú9:30 

 9:40שעה ב - בביהמ"ד פאפא  - שליט"א  חיים שלמה מיללער ע"י הרה"ג -   הל' יחוד - היום  - אירגון שיעורי תורה  

בכה תבכה בלילה
חדשים צוריק האט מען פלוצלינג  3מיט די כלה א יתומה מיט איר מאמע די אלמנה וויינען מיט א פארווייטאגט הארץ, 

 ג ארום דארף מען גיין אונטער די חופה, אבער עס פעלט נאך אסאך געלט,עט 16 איןפארלוירן דעם ראש המשפחה, 
  העלפט ארויס מיט א סכום הגון, - רחמנים בני רחמנים -אידן 

 (pick up also available) 347-585-8324רופט      אקעי, CCאקטעבל. טשעקס אדער דידטעקס 
 ן האבן ביום החופה!יינזדי כלה קען אייך א

 און צו א גוט געבענשט יאר וועט מען אייך מיט אייער משפחה פארשרייבן ,ג בלייבןילדודער אבי יתומים ודיין אלמנות וועט אייך נישט ש

#13-249  

îàéìéååâøåáñ- :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  

èê¬½ò−ð íêþ 
"×è ëê   ’½ô 15 .Aug  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:54
íôìí ±ò 6:06

¾"þš öôï ¹î½8:57
ê"þè9:33
íñõ³ öôï ¹î½10:18
ê"þè10:42

³î®ì1:00
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô 5:44

í¼−š¾7:53
³"þ9:06



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

  mmm11206@gmail.comי: מעואימעילט אייער רעז .ט באצאלטוגעזוכט אן עקספיריענס מלמד פאר עלטערע קלאסן פאר ג
  718-964-3557, אדער רופט בביהמ"ד הגדול קיט"ל, להשיג "ח"ד -  כתכי קודש פשעווארסק"(טאהש) און  "דער הייליגע פלאם"להשיג הספרים חדשים, 

 718-362-8872 # $215]       1,000לל ירחי קדם    [כו
ח. "נגעלייט פאר ענגלישע טיטשערס אויפן קומענדיגן יאר תשעאיאין וויליאמסבורג זוכט היימישע  ת"א ת

 347-775-2899נגעלייט וואס זוכן נאכמיטאג ארבעט. רופט אי פאסיגע געלעגנהייט פאר מלמדים און
  845-570-2905. רופט מרת פריעדמאן (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון)$ א נאמען 42 -שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 929-257-6924רופט  .א מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער דארף אויך קענען מענעדזשען
 347-541-0479רופט  סידורים געבינדען כמעט נייע אוועקצוגעבן שמחה ואורה 50

 347-470-5385וואכן ארויסצוהעלפן מיט קליינע קינדער אויך צו זיין א באס רבי  2פאר די נעקסטע  סיטוטגעזוכט א סוב
 לאזט קלארע מעס. 347-693-2687א מוסד אין וומס"ב זוכט א ענגליש טיטשער, רופט: 

 347-651-0668זוכט א באס דרייווער פאר די קומענדיגע יאר, רופט  וומס"בא מיידל סקול אין 
 ביינאכט 9:45ביז  8:15עס וועט אי"ה זיין א שערער אין קיט"ל תהלות יואל יעדן מאנטאג, דינסטאג און מיטוואך פון 

 347-461-6892כמעט ווי נייע אפלייענסעס צו פארקויפן צוליב מופן פאר גאר א גוטע פרייז. 
 347-770-1447פער טאג, רופט  100$) קינדער לייכטע לימודי חול בערך א שעה א טאג, און פארדינט איבער 9 - 8לערענט מיט א גרופע (

 347-668-8876פאר אלע אייערע טייפינג ארבעט ביטע רופט 
ë"½ôîî -  718-697-9982 .חדשים צוליב איבערבויען 9- 6בעדרום פורנישד /נישט פורנישד דירה פאר  3-  2עס ווערט געזוכט א 
ë"½ôîî -  917-559-8252ס.פ. רופט  7500ס.פ אויך צו פארדינגען א לאט פון  2900צו פארדינגען א לאט אויף וואלווארט 

ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה צוגענגליכע פרייז  רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  .917-586-2087צו פארדינגען א זייער אן עלעגאנטע אפיס מיט אלע באקוועמליכקייטן אין זייער א גוטע געגנט 
ë"½ôîî -  בעיסמענט צו פארדינגעןBedford/Park 347-263-0717 .געגנט

ë"½ôîî -  אין די  צו פארדינגען ס"פ1500ווערהויז ספעיס בערךNavy Yard :ל.מ. 646-543-3092. רופט 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין נייע עליוועטאר בילדונג מיט א פארטש כשר לסוכה  2הערליכע

 347-903-6569. רופט .Sepמורטל/נאסטרענד געגנט גרייט אריינצומופן אויף 
ë"½ôîî -  347-452-5062רומיגע בעיסמענט דירה + לאנדרי רום, גוטע געגנט.  3צו פארדינגען א גרויסע פרישע 
ë"½ôîî - ל.מ. 718-384-7463אר חבורה, כולל, ישיבה, פלעיגרופ א.ד.ג. רופט: גרויסע ביהמ"ד אויף ראטלידזש סט. צו פארדינגען, געאייגנט פ 
ë"½ôîî - Brand new office Bedford/Park 130 s.f. with furniture conf. room & more, everything incl. 718-757-2627 

ë"½ôîî - Warehouse 20,000 s.f. avail. for rent can be divided to 5,000 s.f. Call 917-697-4907 
ë"½ôîî - Brand New Small  3 bedroom apartment for rent. 1& ½ baths, no dinette. 718-483-2512 
ë"½ôîî - Beautiful 2 ½ bedroom apt. for rent. New building. Spencer/Willoughby area. 718-522-7099 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished and unfurnished apartments for rent. 718-522-7099 
ë"½ôîî - A brand new 1 bedroom first floor furnished chusen/kallah apt for rent on Skillman 

(Park/Flushing). Has a backyard, and utilities included. 201-503-5714 - Also available short term.  
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 - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
ë"½ôîî - Brand new luxury office suites available, Clymer St. (Corner Division), 

Staring from 100 s.f. up to 950 s.f. utilities, Conference room included, Staring 
price $500. Please call/Text: 347-770-6655 Or Email: Rentals@YYrealtygroup.com 

−¬−½ −½þ¼¾ï - For sale Large 2 family house  in Greeneville around the cor. from shul needed full renovation asking $225K. 201-509-2552 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  201-523-4070בעדרום דירה מיט גרויסע בעקיארד עוועיל. יעזורו פרייזן.  4א הערליכע 

Investment Properties in Elizabeth, Union, Plainfield NJ at 50-70% off Market Value!! Signup at 347-470-0932 

Passaic NJ  - 2-3000 s.f. Warehouse with a possibility of an office to lease in. 845-662-5462

þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ -  בעדרום פורנישד דירה עוועיל. פאר טאג/שבת/וואך. אימעיל:  3א שיינעlkwddira@gmail.com  :347-915-4998אדער רופט 
þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ -  ל.מ. 848-238-4666 .ביה"כ מיט אפלייענסעס 2סמענט דירה יבעדרום בע 3צו פארדינגן א ברענד נייע  

−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  3צו פארדינגען א שיינע פרישעBluefield  פוןAug. 17 ביז Aug. 27 )6  845-352-2683. גוטע פרייז קריבס) 2בעטן און 

 −½òêôSummer rental -  845-352-4102 / 646-731-9502רומיגער הויז, אין הארץ פון שטאט, אוועיל. ביז ט' אלול.  7הערליכער 
−½òêô  -  צו פארקויפן הערליכעsemi-private town houses  (הייבט יעצט אן צו בויען)845-262-0149 
−½òêô  - Hatzlucha grocery area – For sale - state of the art custom build town house, luxury interior, custom design. only one left. 845-709-1955
−½òêô  -  Brand new town house for sale Cedar area 1,300 s.f. Each floor, 2nd & 3rd floors divided in 

two 3 bedroom apartments + first floor 1,300 s.f. Unfinished space + basement and attic. 917-246-0291 
−½òêô  -  בעדרום  5א ברענד ניי צו פארקויפןtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל  

Chestnut Ridge -  בעדרום הויז מיט א  4אin-ground heated pool  אוןswing set  צו פארדינגען פוןAug 23- Aug 29   :845-521-9940רופט  
−"š -  845-774-8406רומיגע דירה קעגן איבער ביהמ"ד הגדול צו פארדינגען פאר שבתים/וואך,  4א פורנישד 
−"š - 845-238-8514סירטע רופט ענט, נאר ערנסט אינטעראין בעסטן געגס.פ.  2100יפן א גרויסע דירה וצו פארק 
−"š - דירה. שיינע רומיגע  6 צו פארדינגען פאר שבת /וואך אgrounds סענטראל .A/C  :845-774-2601רופט 

îîêþèò−ôîñë -  845-774-7041צו פארדינגען א שיינע גרויסע הויז פאר די וואך שבת, רופט 
îîêþèò−ôîñë - Beautiful 6 room house for rent best location ready to move in section 8 ok call: 917-471-0313 

Private house avail. for weekend or weekdays - KJ area, minyen, Large lot. Pictures avail. online. 845-418-2925 

êîîîí¾ô μþë/öþîëð-  וואכען מיט  ½ 2צו פארדינגען א שיינע באנגעלאו פאר די לעצטעA/C linen ל.מ. 718-302-1639. כערואון האנט  
 îêñ¼½−¬òêô - ëîñêš/íþî³í þïò  -  347-263-1747וואכן מיט עסן וכל הקודם זכה,  2געווארן עוועל. א גרויסע באנגעלאו פאר די לעצטע 
îêñ¼½−¬òêô -  845-243-0621בעדרום דירה, פאר שבתים/וואך.  2צו פארדינגען א הערליכע איינגערישטע 
èþîë½ñêõ .½ -  ואטע הויז נעבן א קעמפ פון בעדרום דירה אין א פריו 2צו פארדינגען אAug 20  ביז סוף זומער מיטlinen A/C  718-387-3243רופט 
š−¼ñ öêîî½ -  845-426-0023בעדרום מאביל היים, גרויסע גראונדס,  3, גראונד פלאר, נעבן וואסער, אויך א דירהבעדרום  3צו פארדינגען א 

±−òï−îî ³−þš/š−¼ñ ¼¾−ô−−š -  845-641-6331בעדרום דירה אויף שבתים, רופט  3צו פארדינגען א 
−ôê−ô  -  בעדרום דירה, אין  2צו פארקויפן אMasada 2  (נעבן דעעש) לאזט קלארע מעס. 516-900-3507ערנסט אינטערעסירטע רופט 

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

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

Looking for a professional chef for catering,  send resume to: ikoshercatering@gmail.com 

 
Now buying Chase, Amex, and SPG points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

Ortmayer – 718-875-7995 - אז מערס וע זיין פאר אלע אונזערע חשובע קאסטימיר ווילן מוד
 Williams Ave. cor. Stanley Ave 855 : די נייע אדרעס איז. פטומיר האבן געמ

 אברמי קרויס –מנחם מענדל קרויס    Plenty parking available,  Delivery available everywhere. ללע אונזערע סערוויסעס זענען עוועיא
Qualified English teachers wanted in a chassidishe yeshiva in Williamsburg for the upcoming 

school year. Excellent pay. Great environment. Experienced prerf. Call 347-746-3815 
Paying top $ for SPG and all other points  888-502-0335 points@luxuryonair.com 

Looking to hire a yimgerman/bucher that is willing to work with a boy with disability call 718-541-0948 
 732-534-2833נגערמאן צו סערווירן קאסטומערס, גוט באצלאט. אימס"ב זוכט א היימישע רעסטוראנט אין וו

Heimishe mosed in Wmsbg looking for a Building Manager, experience a must. Leave detailed message; 718-384-8292 

What-A-Bargain -   סענט 0.79ליקוי חמה גלעזער פאר 
USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 

 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 
M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 

 718-304-5319מיר ערלעדיגען פאר אייך מארטגעדזשס/ריפיינענס נישט קיין חילוק אייער קרעדיט רופט שמעון 
  לאזט מעס. 347-385-6512רעסטוראנט זוכט אן ארבייטער פאר די אווענט שעות. רופט/טעקט 

STUDIO R - Professional Product Photography that makes your products sell! 347-633-6345. studiorimages@gmail.com 
Air Condition Sale by Frigidaire - 5000 BTU, $99 - 6000 BTU, $149 - 8000 BTU, $179 - 10,000 BTU, $249 - 

12,000 BTU, $289 - 15,000 BTU, $339 - We also have 25,000 BTU 220w for $449 - Frigidaire windowless 
portable 8000 BTU $179 9000 BTU $199  .- Call 917-771-5841 we have wall units, Call for more info 

 


