
   åøòèòå     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72-∞83        èê¬−−þõ öè¼þ ∞74-∞80     š"ë¾ è−òîï ∞72-∞88  

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     
  )נפתליב"ר ( ב"פנ"י  èðòîéö øéàî ÷çöéמו"ה  נ"י àùåæ øãðñëìà  )אלכסנדר זושאב"ר ( וומס"בנ"י  óñåéñéåø÷ ãåã מו"ה 

  )בן הרה"ג אב"ד קאזלוב( מאנסי שליט"א ç÷åø äùîהרה"ג  נ"י ãåã ÷çöé )בן הגה"צ אב"ד וועגשייד זצ"ל( וומס"ב שליט"א éìà äùî' êéìîééä הרה"ג
  )דודב"ר ( וומס"בנ"י  ïéøôìàä ïøäàמו"ה  נ"י ìàåé éëãøî )נתן יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  ïéøâ ïøäà ÷çöéמו"ה 
  )נפתליב"ר ( ב"פנ"י  øòðùèòéåå ìùøòäמו"ה  נ"י éøà óñåé' )משהב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãìòô íééçמו"ה 
  )שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  ïéååòì äùîמו"ה  נ"י ìãðòî íééç )יוסףב"ר ( מאנסינ"י  ïééì÷ ïåéöðáמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî øæòéìà ïéîéðá ø"á éëãøîïàîèåâ é"ð
ïúçä"åîøòâðéæòìù 'éìà óñåé é"ðéúéáá , 431 Marcy #3-B 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåçìàáâðéùàìô/éñøàî  úéøçù8:00  
 ä"åî'éìà  

 ø"á 'éúúî òùåéõøòî é"ð  
ïúç  ä"åîãìòôðéøâ ìëéî é"ð ,íìåàá é"÷á 10 Carter Ln. #201 (Left side) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî ìàåéå5 ãìòéôøàâ  úéøçù8:30 

#13-251  

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

íêþ èê¬¾þ¼òêð 
ëê í"×   ’½ô 17 .Aug  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:56
íôìí ±ò 6:08

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

³î®ì12:59
íñîðè íìòô1:40
íò¬š íìòô 5:42

í¼−š¾7:51
³"þ9:03

12:00



  המ"דיב
מהר"י ט"ב דקהל 

בני יואל 
 ד'סאטמאר

451 Bedford Ave.  
 בית מדרשו של רבינו הק'

 הננו בזה להזמין כל הקהל הקודש להשתתף אצל 
 "סעודת הילולא רבתי"

 לרגל יומא דהילולא קדישא של אבינו רועינו מרן רבינו הקוה"ט זיעועכ"י 
 מעריב בזמן צאה"כ ותיכף אח"כ נט"י -  בהיכל בית מדרשינו ~ בערב היום~ שתתקיים אי"ה 
  ישא מדברותיו במשנתו ותולדותיו של רבינו הק' זיעועכ"י מדרשינו שליט"אהרה"ג אב"ד בית 

 זקני חסידי ואנשי מעשה נאמני ביתו של רבינו הק' יעלו זכרונו הבהיר לבל לנטות ממורשתו הק'

ווערט יעצט וואס פרשיות צו מנדב זיין אין די הייליגע ספר ׳בת עין׳  10נאך פארבליבן 
 פריש איבערגעארבעט מיט ביאורים והגהות און וועט ערשיינען  בקרוב. 

ויען אשר לא הניח הרה״ק המחבר תולדות בעולם הזה, אך הניח אחריו תולדותיהם של צדיקים ...
שדבריהם הקדושים הן הן זכרונם ותולדותם... ואבקש מכל ידידינו לקנות הספר הקדוש הזה, ללמוד 

תביאו ברכה והצלחה עושר ואושר אל תוך בתיכם וימלא ה׳ כל משאלותיכם בזכות רבינו וללמד... ו
  )(מהסכמת כ״ק אדמו״ר מטאהש זצ״להמחבר זצ״ל 

 )(בית יוסף הל' ר"ה״נודרין  ונודבין לנשמת הצדיקים כי הצדיקים ממליצים על צאצאיהם״  
 917-586-5465פאר מער אינפארמאציע רופט 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþñêîô¾ ë [öîêè]” þ−òõì  êþî½ô ñ"®ï öí×í -  öîêè −êí ëþ ö³îì -  −òõì öë ñêîô¾ ’þ ½"ìô -  è"¼¾³ ê"ð  
 −ëþ’−¼¾− óìòô  [½’þîðè−ëê ’þ]ë” þšì®−  êšêþšô ñ"®ï-  ’í îðë× ó−þîêë ½"ìô - ¬"ò¾  
 −ëþ¾−òêô óìòô ë” þñšî−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"×š³  
 −ëþí¾ô  ó−òêñ½ ±"ôîð ñ"®ï [þ¼ô−òêñ½] -  ë"òš³  
 −ëþþ×¾− ëîð ë”þ ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ëî¾¬êñïô ñ"®ï -  šð® þ¾ëô ½"ìô-  í"òš³ (’ïë ê"−î)
 −ëþñõêš ëš¼− ë” þóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬ - ¬"òš³  
 −ëþñêþ¾− ë” þμþ−ë  ëîš−ñšêï ð"ëê ñ"®ï - ¼"š³  
 −ëþ’−ð¼½ ë” þ¼¬ò ö³ò  ñ"®ï −ïò×¾ê -  þ¼ò−¾ïêñêîî ï"¾þ ñ¾ î½−è -  ê"þèí ð−ôñ³ - è"¼š³  
 −ëþþ−êô ë” þñêšïì−  èêþõ ð"ëêþ ñ"®ï êèîñè (êñ½ôîë) - ¬"õš³  
 −ëþóíþëê ó−−ì ë” þ−ñ³õò −ë® ) š½ò−ñ ð"ëê ñ"®ï ±−îîêþêí (±−¾õêþ -  ê"®š³  
 −ëþëš¼− óñî¾ô ë” þ−×ðþô ëêï  èþ¼ëô¼ñ š"ðëê ñ"®ï ö−−¬¾òþîê -  ëš¼− ³î¼î¾− ½"ìô -      ¬"®š³
 −ëþ¹½î− ðîð ë”þ −ë® ’−þê ë−−ñ  ±−òô¼þšô ô"þ ö³ì ñ"®ï š−ñêô- ¬"þ³ (ì"×ë îê)   
 −ëþíðîí− þîðè−ëê  ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï - ð"×þ³  
 −ëþþï¼−ñê ë”þ ¹½î−  êñ−¬½îêô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê - è"òþ³  
 −ëþðîð  ñ¾−ô¼¾õ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ññêòš - è"½þ³ 
 −ëþþ−êô ëêï  ñ"®ï èþ¼ëò−−¾-  ¾¬−ëîòþëë ó−òêñ½ ñíšð ëþ- î"¼þ³ 

 −ëþñê−òð  öê¾¬−þë ð"ëê ñ"®ï öíêïò¼šò−õ - ê"õþ³  

 öèþêô èê¬−−þõ- ëê î"×  
 −ëþí¾ô  þ"ëöî¼ô¾  ó¾ −¾òê ’−ì ½"ìô ¬þîõšòêþõô ñ"®ï– ì"×š³  
 −ëþëš¼− ë” þšì®− óíþëê  ñ"®ï ½−šò¼ô (ëîëñ) - ê"ñþ³  
 −ëþìò −ñ³õò ë”þ ñêþ¾− ëš¼−  ö−þëêšô ñ"®ï -  ð¼ñ ³î×þë ½"ìô-  ¬"ôþ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ μîþë êšðîþîñ−ëô ñ"®ï ö¼è−îëñò®š (ö−¬ò¬½òîš) - è"òþ³  
 −ëþö−ô−òë ö³òî− ñêþ¾− ë öí×í”þ  êðîí− íôñ¾èþîëò¼ï−îñšô ñ"®ï êòí× - ó−ñ¾îþ− -  ½"³× ð−ôñ³ - ¬"½þ³  

 −ëþþï¼−ñê ë [¼¾ï−−ñ]” þ−ë® ¹½î−  ñ"®ï −š½ëîïîþ öí×í -  ¾¬−îî×¼ñô ô"þ ð−ôñ³ - î"¼þ³  
 −ëþë−−ñ íðîí−  êšêþšë ô"ô ñ"®ï þ¼èþ¼ëþð¼ñ - ê"õþ³  
 −ëþñêþ¾−  ëîðê− ð"ëê ñ"®ï ±−îîêò¬êñ - î"õþ³  
 −ëþ¾−þ¼ë þ×¾¾− ë” þè−ñ¼ï þ¾ê  ëîš−ïð ±"ôîð ñ"®ï þ¼õ−îñ -  íþî³ ñíîê ½"ìô - ï"õþ³  
−ëþ  ö¾î¾ þ"ë öî−® öí× - ®ï ö³òî−"íëþ’è ð"ëêþ ñ  - ìô"½ íðõ³ ¬õ¾ôë öî−® – ê"®þ³  

 -------------  
 −ëþñêî− ë” þ’−òòì î−"¬  þêô¬ê½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬-  ñêî− −þëð/í¾ô ñêî−î ½"ìô -  ¬"ñ¾³ 

       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

"ובגודל מעלת צדקה וחסד להמשיך  שיעור נפלא בפרשת השבוע -מערכת דרך אמונה 
 מינוט 58אורך השיעור  1דריקט  718-298-3717 השפעות גשמיות ולהביאו לחיי העוה"ב"

 718-644-6919צו באקומען וועכנטליך א טעקסט בשעת די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין שיקט א טעקסט צו 

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

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

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

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

   .פארגעסט נישט מיטצונעמען צום קאנטרי וואס איר קענט נישט דארט טרעפן
Sander's Bakery 159 Lee Ave 718-387-7411 

 11:00ן אי"ה זיין אפען יעדן דאנערשטאג נאכט ביז למיר ווע

   ñãééôéñàì÷ -     éãïèàèìåæòø òèñ÷øòèù 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוטיגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?
 הרה"ק מריבניץ זצוק"לצום ציון פון  -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענליכע שליח 

  929-287-0159וואונדערליכע ישועות. ווי מען זעהט 
  845-570-2905פריעדמאן  - $ 100נות כללי לויטן האריזל דורך א חשובע ראה"כ, ותיקון עו - "תיקון הרש"ש"  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

ח. "קומענדיגן יאר תשענגעלייט פאר ענגלישע טיטשערס אויפן איאין וויליאמסבורג זוכט היימישע  ת"א ת
 347-775-2899נגעלייט וואס זוכן נאכמיטאג ארבעט. רופט אי פאסיגע געלעגנהייט פאר מלמדים און

 יצחק ליכטענשטיין -  The Runner 347-563-7028 ווי אויך קאר סערווס רופט: messenger serviceפאר אלע אייערע שנעלע און פארלעסליכע 
 Strictly confidential 718-344-1708הרב יואל קליין איך קען זיי בעזר השם ארויסהעלפן  קייטןגייען אדורך שוועריקינדער און בחורים 

Selling BR/ DR furniture. Brand new condition. 718-290-5329 
 347-825-8319רופט  .איינצושטיין פאר באצאלטא פלאץ  א בחור זוכט -וומס"ב 

  לאזט קלארע מעס. 347-693-2687וומס"ב זוכט א ענגליש טיטשער, רופט: א מוסד אין 

 347-469-4817בחורים.  100געזוכט צו דינגען א בנין אין וומס"ב געגנט געאייגנט פאר א ישיבה, פלאץ פאר בערך 
ë"½ôîî -  917-559-8252ס.פ. רופט  7500ס.פ אויך צו פארדינגען א לאט פון  2900צו פארדינגען א לאט אויף וואלווארט 

ë"½ôîî -  347-743-0580רופט:  .בעדרום דירה צוגענגליכע פרייז 1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - אפיס ספעיס/דירה צו פארדינגען Bedford/Park   347-263-0717געגנט 
ë"½ôîî -  ס"פ צו פארדינגען אין די 1500ווערהויז ספעיס בערךNavy Yard :ל.מ. 646-543-3092. רופט 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה פון  2צו פארדינגען א שיינעAug 917-202-4281יאר צייט רופט  1. פאר  

ë"½ôîî -  347-835-1461ס.פ. אפיס ספעיס,  פרענקלין/פלאשינג,  350-ס.פ.  400-ס"פ  900צו פארדינגען  

ë"½ôîî -  929-427-9647  )מארסי/העריסאן(בעד. פורנישד נייע דירה נישט בעיסמענט, גאר ביליגע פרייז, קורצע/לאנגע ליעס הופער  1צו פארדינגען

ë"½ôîî -  347-760-8587ש/ווייט געגנט. רופט/טעקסט זרום בעיסמענט אפיס ראטליד 2צו פארדינגען הערליך ניי אויפגעפיקסטע 
ë"½ôîî -  347-451-5603בעדרום דירה, דיוויזשאן/קיעפ געגנט.  2פארדינגען א כמעט נייע צו 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-228-9107בעדרום דירה מיט קאך און דיינונג רום. לי/מידעלטאון געגנט.  2צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - BSMT. 1200 s.f. for rent W/large windows for Office etc. Bedford/DeKalb. 718-237-8844  

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - 3 room apt. Lee Penn area avail. For 1 year. call: 347-677-2370 L.M.  

ë"½ôîî - Park/Tompkins -Private office /space for rent 2 big rooms small back yard approx. 650 s.f. 4 parking spaces 347-661-9330 
ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
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 - Warehouse 20,000 s.f. avail. for rent can be divided to 5,000 s.f. Call 917-697-4907 
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 
Passaic NJ  - 2-3000 s.f. Warehouse with a possibility of an office to lease in. 845-662-5462

−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל  

−½òêô  -  צו פארקויפן הערליכעsemi-private town houses  (הייבט יעצט אן צו בויען)845-262-0149 
−½òêô  -  ביז  .ליוועערומיגער הויז, אין הארץ פון שטאט,  7הערליכע אAug 31 . :845-352-4102/  646-731-9503רופט 



Retail store job opportunity 
A busy children’s store located in Williamsburg, is looking to hire a well-organized 

Yingerman, with a touch of Humor, and great communication skills, to manage the stores 
day to day operations, major job roles include, Sales and service people, and to keep the 

store organized. 
Please email resume to: wynjob@gmail.com, or call 347-585-9314, and leave a message 

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 

−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 

 - Airmont new construction  2  נייע פריוואטע הייזערavail    אין צענטער פוןAirmont  845-397-0906נאנט צו שול רופט  - Airmont new construction  

Chestnut Ridge -  בעדרום הויז מיט א  4אin-ground heated pool  אוןswing set  845-521-9940 מאנטאג)ביז  (פון מיטוואךצו פארדינגען פאר שבת שופטים 

Chestnut Ridge -  845-667-0527מינוט פון גראסערי  3וואכן שבתים/וואך נעבן שולן  3בעטן פאר די נעקסטע  8פארדינגען שיינע פריוואטע הויז צו 
−"š -  845-774-8406רומיגע דירה קעגן איבער ביהמ"ד הגדול צו פארדינגען פאר שבתים/וואך,  4א פורנישד 

 $845-537-7134. רופט 1800צו פארדינגען פאר שבת כ"ו אב נעבן ק"י   poolפריוואטע הויז מיט א פריוואטע 
îîêþèò−ôîñë -  אימעיל:  845-637-0357ס"פ. גוטע פרייז. רופט:  2665רומיגע הויז,  11הערליכע א צו פארקויפןbbvtinc@gmail.com 
îîêþèò−ôîñë -  רומיגע דירה אויף  9צו פארדינגען א שיינעDuelk Ave  718-483-4229רופט  

îîêþèò−ôîñë -  2  .8שיינע פריוואטע הייזער צו פארדינגען גוט פאר סעק MK REALTY 845-782-0205 .Forth Worth &  Strawberry Ln  

èþîëèò−ôîñë - 347-768-2091בעדרום דירה פון א' שופטים ביז ה' שופטים מעגליך ביז נאך שבת, נאנט צו אלעם  2 א צו פארדינגען 
èþîëèò−ôîñë -  347-683-4297בעדרום דירה צו פארדינגען פאר שבתים. רופט:  2א 

One time investment opportunity newly renovated house in Bloomingburg with 12 acre for sale quick sale asking $309k  631-302-5943 

š−¼ñ öêîî½ -  845-426-0023בעדרום מאביל היים, גרויסע גראונדס,  3, גראונד פלאר, נעבן וואסער, אויך א דירהבעדרום  3צו פארדינגען א 
í"þ öêôîê -  845-459-2041 .$ פער בעט375 ,טע שטאק'7א שיינע זויבערע דירה אין קרית ברסלב  

 State Sewer Tri  -  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 

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

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

Schwartz Appetizing B.P. – רי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחהעדעליוו 1011-851-718רופט  ןצו באשטעל 

Seeking someone with experience in construction/real estate industry to overseeing a construction project great pay for the right candidate 347-687-9143 

Finance mngmt co. seeks EXPERIENCED EXEC to run local operations. Requirmts: 
thorough understanding of business financials/reporting, exceptional ppl skills, 

managerial/leadership skills, solid financial bg. Email resume to: exec@mainstreetgroup.us 

Paying top $ for SPG and all other points  888-502-0335 points@luxuryonair.com 

Office in Wmsbg looking for a yingerman FT for customer service recommended with driver’s license. Email resume: newemployee95@gmail.com 

Today Only Free ליקוי חמה גלעזער   Min. $15 purchase. End of season 20% off Air Conditioners - Midtown Camera 185 Lee Ave 

 


