
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"åîùèééã øãñëìà á"ñîåå é"ð  ìàåîù ìàëéî é"ð  ä"åî ìãðàñ íééç äçîù  é"ðé"÷ 

 ä"åîêøàî óñåé á"ñîåå é"ð  áééì ïîìæ é"ð  ä"åî øòèàèùðòèëéì àøæò  é"ðô"á 

 ä"åîïàîôéå÷ äîìù á"ñîåå é"ð  ÷çöé éåì é"ð  ä"åî ùèééã ìàåîù äùî á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íðåá äçîùá äùî â"äøäç÷åø é"ð  ç"åî úéááèéìù àöéìåñ ã"áà" à216 Lynch St. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àöéìåñ8:30 

áøä  óñåé ø"áéøà'  áééìøòéàî à"èéìù  ïúçáøäíéåáðòèñò÷ ìàåîù à"èéìùéúéáá , 254 Keap 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåæàååàéù úéøçù àð8:15 

 ä"åîùéìæééî éìúôð é"ð  
áï  ìòäåà ã"áàéñðàî à"èéìù  

ïúçõàù'î ø"åîãàà"èéìù , õàù ã"îäéáá145 ïàùæéååéã 
ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ìåãâä  õéðæéåå - éñðàî 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî éøà' äèàø é"ð éððç' àôéì è"åé é"ð ä"åî ÷àáàè áàæ ìàåîù é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî יודא לייב פריעדמאןé"ð משה קלמןé"ð ä"åîדוד שמואל ווינקלער é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ãòéøô ãåã á÷òé é"ð ïøäà éëãøî é"ð ä"åî ùèéååà÷øàî íåìù ìàøùé é"ð 
  íìåàáàâéô ñãøô

ä"åîמשה פריעדמאןé"ð 
    øàîèàñî ø"åîãà ÷"ë ÷"áùî "èéìùà אברהם מנחם é"ð  ä"åî ראזענבערג יודל é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 

 וועד משמרת "בנות חיל"
  ווען דורכ'ן זומער אויף די בערג,אויפ'ן פארלאנג פון די משפחות וואס זענען גע

  האבן מיר פארלענגערט די לעצטע טערמין

 מיטאג 12:30זונטאג  "היינט"וואס מיר מוזן האבן אייער "פראגע בויגן", 
 (נישט דורך פאסט) 718-732-2831ן פעקס שיקט אריין אייער פראגע בויגן, נאר דורכ' באמערקונג!

 -ד' ארצות  -  נסיעה א׳. ייט המגיד הקדוש מזלאטשוביארצ - ספעציעל פאר בחורים און חתנים  - נסיעת רחמים וסליחות
באגלייט מיט המגיד המפורסם הגה״ח  צוריק ה' סליחות - פארט ארויס בעז״ה ד׳ כי תבא  -  טשעכיי, אונגארן, פוילן, אוקריינא

 718-782-2002 רופט שוין ר' אברהם מאיר שווארטץ רבי יוסף הערש וויינשטאק שליט״א שבת קודש יומא אין אוהעל

געאייגנט פאר בחורים און חתנים - ערב ר"ח - אסרו חג - נסיעה לקברי צדיקים בימי בין הזמנים הבעל"ט 
. ווי מעזיבוז, שב"ק אין הילולא דתולדות אהרן זי"ע - זיטאמיר, הילולא דקדושת לוי זי"ע - בארדיטשוב, הילולא דחת"ס זי"ע - פרעשבורג

, זאלקאווא, לעמבערג, סטרעליסק, זידטשוב, פרעמישלאן, אניפאלי, פולנאה, אנאטיווקא, וויען, שימאני, פאפאאויך: 
  פראנקפורט, מאגענצא, ווארמייזא, מיכלשטאט, קראקא, ליזענסק, לאנצהוט, דינוב, שינאווא, סקאהל, בעלזא

 פלעצער זענען זייער באגרעניצט -  718-483-3357ופט שוין רהי"ו              יצחק בער ווירצבערגעראראנזשירט דורך ר' 

êë³ −× èê¬òîï 

ñîñê î"¬ Aug. 30’½ôñ 

#11-271

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  

3:30
 בית שני -ראדני                       



 

−ëþ ’−þê −×ðþô ë”þ ñðò¼ô  ±¼ôñ¼í ð"ëê ñ"®ï ðñêîî -  ½"³ì ð−ôñ³ -  î"ñþ³  
−ëþ ñðò¼ô óìòô óòîë ë”þ  öî¼ô¾ ëîñ½îþ¼−ô ñ"®ï ½îñ−þêô −îñí - ì"ôþ³ 

−ëþ óîìò ë”þ þï¼−ñê )ñ"®ï ö−−îîðòêþë (−ñêõ−ïê  ö−¬¾þîëô -  ëî¬ −þôê ½"ìô- í"¼þ³ 

−ëþ ñšî− ëš¼− ñêþ¾− ë”þ ñêîô¾ )(±−ñþêè  êîîêñêîîô ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ -  ë−¬−ê ë¬−í ½"ìô - ð"õþ³ 

 ----------------  
−ëþ ñ−¾¼í ¼¾î− óíþëê ë”þ šì®−  ðîïðêô ñ"®ï öêôð¼−þõ (¾îíîë) -  ¾"³  
−ëþ μ−ò¼í μîòì ë”þ öëîêþ íìô¾  êòñ−îîô ñ"®ï ¾è−−ê -  ³¾ìþô ½"ìô - ê"¾³  
−ëþ ëš¼− óíþëê ë”þ ñêîô¾  êò’ï−îëêþõô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ö−ñëîñ −ô×ì −"þ -  ëš¼− þî® ³"î¾ ½"ìô- ë"¾³ 

 −ëþññí ë”þ  þ−êô í¾ô šêñ−ê ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ öí×í -  þêô¬ê½ô š"í−ëþ ð−ôñ³ - ð"¾³ 

 öèþêô èê¬òêô- ñîñê ï"¬  
−ëþ šì®− ë”þ  ðîð"®ï êþ−õ¾ öí×í êšêþš/±−òô¼þš ð"ëê ñ -  ö−ñëîñ ó"þíô ñ¾ îò³îì -  ë"ô¾ 
−ëþ −ë® −ñ³õò óíþëê ë”þ  í¾ô−îñí  êï−−ôþ−îîô ñ"®ï ±−õ¾ -  öî®þ êñô ½"ìô - ë"¼³  

−ëþ ñðòîï μîòì ë”þ šì®−  êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï ¾îî−þ¬ -  ê"þèí ð−ôñ³ -  ë"¼š³  
−ëþ −ë®  ¾þ−í ë [½š¾−ð]”þ  þ¼ë ëîðîõîêô ñ"®ï ðñêîîò−þè íò¾¬ -  ’ší −ðîí−/íïîìí ð−ôñ³ - ï"¬þ³   
−ëþ šì®− ë”þ ñ×−ô ñê−ì−  êòï¼þëô ñ"®ï š−ò¼¾¬−õ −îñí -  ñ−ëîòþ¼¾¬ô ê"þ ö³ì - í"×þ³   
 −ëþíôñ¾ ë”þ  í¾ô −îñ½êëê½ ð"ëê ñ"®ï ±"× - ¬"¼þ³  
 −ëþó−−ì ½ìòõ ë”þ  ëêï óíþëê ö−−ðþêîî½−îþè ±"ôîð ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ê¬îï êì³õ ½"ìô - "®þ³ì  
 −ëþþ−êô þï¼−ñê ë”þ ë−−ñ êðî− óíþëê þ−ò ð"ëê ñ"®ï öêôõ−¾ - ¾êèîñ -  íò−ëñ óê ½"ìô - ¬"®þ³  

 ----------------  
−ëþ í¾ô ë”þ ëîð  ðêþêôêí ð"ëê ñ"®ï í¬êþ - ¾"³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞74-∞88      èê¬òêô è−òîï ∞74-∞91      èê¬½ò−ð è−òîï ∞70-∞90  

  מודעה משמחת
  פאר האלב פרייז"" פרישע קיינעס סכךעס וועט אי"ה זיין צו באקומען די וואך דינסטאג 

  די הכשר פון עדה החרדית מיט
Whole Sale פרייזן און פאר סיי וועלכע אינפארמאציע ביטע רופט: 347-421-7478 פאר   

8 x 12 = $90.00          8 x 10 = $80.00          6 x 12 = $70.00             6 x 10 = $ 60.00 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 718-444-4900טריפס א טאג,  4א מוסד אין וומס"ב זוכט באס דרייווערס נאכן זומער פאר 

  845-637-4521רופט:  אמעריקאנע דערי לולבים.". באשטעלט שוין שנת שמיטהאתרוגים סוחרים, "
 info@lulovim.comאו אימעיל:  -  718-362-8872לפרטים  - . נוהג בהם קדושת שביעית (היות שעושים כלים מהעלין שלהם)הלכה: לולבים 

  718-298-3788אומאן ראש השנה האטליין 

  129עקס.  718-854-2747, רופט: developmental disabilitiesיעריג אינגעל מיט  11געזוכט א ווארימע און באזעסענע שטוב פאר אן 
  206-984-7845ען קריאה אדער לימודים צו צולערנען מיט קינדער דורכאויס די חדר שעות, געזוכט יונגעלייט וואס זענען גרייט זיך צו לערנ

 לאזט קלארע מעסעדש 347-559-4943ת"ת אין וומס"ב זוכט כתה ח׳ מלמד אויף קומענדיגע יאר, ביטע רופט: 
  Silverally 347-560-4258, פאלישן און לעקערין געברויכן רופט: silver repairפאר אלע אייער 

 347-875-0371  )גוטע געלעגנהייט פאר כולל אינגערמאן/מלמד(זוכט א שמש פאר פרייטאג און שבת  וומס"בביהמ"ד מיט א מקוה אין ניי 
 ל.מ. 267-977-1570גוט באצאלט,  געזוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר א סעלפאן סטאר אין וומס"ב,

 איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., איר קענט-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, 
íð−ëê ³ë¾í - 718-809-8489, )סקול וויעןנעבן (טעילער /ליסלעך מיטוואך פ' שופטים ביי בעדפארדגעטראפן ש 

ë"½ôîî  - !זוכט איר צו דינגען/פארדינגען אפיס ספעיס?  - אפיסעסCall your #1 office Broker ARG 718-852-8981 
ë"½ôîî -  917-692-6991ופט: ר ,רומ'איגע דירה אין אלט וומס"ב פאר א ענדליכע 3געזוכט צו טוישן א 
ë"½ôîî -  לאזט קלארע מעס. 415-952-7181 יאר , 1רומ'איגע דירה אין אלט וומס"ב פאר  4צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 3  רומ'יגע פורנישט דירה צו פארדינגען ביזFeb. אויב קיין ענטפער ל.מ. 347-675-6817 :רופט 
ë"½ôîî - Looking for 2 or 3 rooms space for an office in Bedford/Penn area, 347-461-1194 l.m. 
ë"½ôîî -  347-628-1654 :רומ'איגע דירה, רופט 5רומ'איגע דירה פאר א  4געזוכט צו טוישן א  

 −−òë"½ôîî  -  718-930-5601 :בעדרום פורנישט דירה, רופט 1צו פארדינגען א הערליכע נייע 
 −−òë"½ôîî  - 718-388-6665בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה,  1יפגעפיקסטע צו פארדינגען א נייע או 

−½òêô  -  רומיגע הויז צו פארקויפן אויף  8פריוואטעZeissner Ln.,  917-682-8185רופט היימישע בראקער מיכאל יודא געשטעטנער  

−½òêô  - House for Rent on N. Cole, Monsey - 4 Bedrooms, front/back lawn, only 2 year lease. Call: 845-694-8548  

 −½òêô- Nice town house on Augusta Ave. with income, ready to move in. 845-397-7328 
 −½òêô- Brand new condo for sale, 2500 s.f., Visnits/306 area. Call: 845-352-2040  

 −½òêô- For rent: Beautiful brand new detached 5 bed. condo. Ready right after Yom Tov. prime area, walking to groceries/shul 845-419-1502 
 −½òêô- Only 1 Rental Apartment Left! New development just completed on Valleyside Dr. 3 bedrooms, 2 full baths, porch, 845-517-4732 

−"š - Houses for sale in the Country Hollow outside KJ. Starting at $399k. Call 347-564-8480 
Excellent opportunity - 3 family house for sale. $249K. Call: 201-481-8100 - Jersey City/Greenville area  

¾ïð−þðêîî -  845-642-7779פלעי רום, הערליכע גראונד. , הערליכע קיטשען, דיינונג רום, פאר סוכותבעדרום הויז צו פארדינגען  6הערליכע פריוואטע 
¾ïð−þðêîî  -  8בעדרום דירה סעקשן  3און  2צו פארדינגען א OK718-963-1798: , רופט 
í"þ öêôîê -  347-436-5148: )2:00(נאך נאך געציילטע בעטן געבליבן צו פארדינגען, רופט 

 Tri State Sewer  -  אנעסוו -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 
Male Head Start Teacher - FT Position for Chasidish Yungerman in Pupa boys pre-school. 

BA and 21 ECE credits required. Good pay /Fringe benefits. 
Email resume to: jobsaths@yahoo.com / fax 718-387-8586 / phone 718-732-7899 

Feet Hurt? World Class Foot Care Close to Your Home. Dr. Harry G. Baldinger, D.P.M.  Foot Specialist. Offices in Willi. and Monsey.  845-425-8686  
 917-553-2012ארבייט אין וומס"ב, רופט:  warehouseגעזוכט א געשיקטע יונגערמאן פאר 

Hamaspik is seeking F/T male direct support staff to work with special 
needs boys in Williamsburg. Driver’s license a must. 

Good pay plus benefits. Please call 718-302-3333 Ext 211 
EMT and EMT refresher courses and CPR courses. Register online www.bhemt.com or call 718-710-4886 / 845-393-4EMT(4368) 

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

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

 

212-444-9955
−ëþ í¾ô ë” þšì®−  ñ"®ï þš¾ñê-  þš¾ñê ó"þíô ³"î¾ ½"ìô-  ë"¾ 
−ëþ −ñ³õò ë”þ  ¹ñêîî ö−ô−òë
−ëþ ëš¼− ñ−õêš ë [ð−½ì]”þ ’−ôìò ñ−îî−−õ 

 −ëþ¹½î−  ¬ê¬¾ò¼ï−−ê ð"ëêþ ñ"®ï ñ¼ï−îî- ð"òš³ 
 −ëþó−−ì ë” þíòî−  êòñ−îîô ñ"®ï- ð"òš³ 
 −ëþ¬−ðò¼ë μîþë ë” þôñ¾í 
−ëþ êë−š¼ ë [öî¾êþí]”þ óòîë íìô¾ 

−ëþ þ−êô ë”þ êšñ¼ô¾ ñêîô¾ 
−ëþ ¾îë−−ñ íðîí− ë”þ ëêï  þêîî¾îêô ñ"®ï-  ëîñêšô ê"−þ ð−ôñ³-  î"¬þ³ 
 −ëþóîìò ñêîô¾ ë”þ  ³íš
 −ëþ−×ðþô  ðêè¼ñ¼¬ ð"ëê ñ"®ï ñ¾−õ- ê"ñþ³ 

þì¾í ³îñ¼4:14
íôìí ±ò5:26

¾"þš öôï ¹î½8:36
ê"þè9:12
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:58
íñîðè íìòô1:43
íò¬š íìòô6:05

í¼−š¾8:30
³"þ9:43

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן


