
   éëåãéùí     
 ä"åîøòæéåä òèð ïúð  é"ðé"÷  äùî ãåã é"ð  ä"åî âøòáãìàâ êìîéìà  é"ðøòèñòùèðàî 

áøä ïàîøòä ÷çöé ìàéøæò à"èéìù á"ñîåå óñåé é"ð  ä"åî íéåáìèééè á÷òé øéàî á"ñîåå é"ð 

 ä"åîàøá'â 'éìà ìàéøáâ á"ñîåå é"ð éëãøî ãåã é"ð  ä"åî ä÷ñøá ìàéðã  é"ðàðéèðâøà 

 ä"åîêàøã ïðçåé á"ñîåå é"ð  íäøáà ïåòîù é"ð  ä"åî ïøòèù á÷òé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîïàîèåâ ãåã äùî á"ñîåå é"ð  äðåé é"ð  ä"åî ïéáåø ïøäà óñåé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîïàîôéå÷ äîìù ìàåîù á"ñîåå é"ðïøäà é"ð  ä"åî ïééèùôò óñåé íééç  é"ðé"÷ 

 ä"åîùèéååà÷ùøòä á÷òé íééç  é"ðé"÷äùî é"ð  ä"åî ÷àììàô íééç á÷òé  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ïîìæ äîìù ø"á ìà÷æçéøòðæééà é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòéåä ìàéøáâ ïøäà  é"ð201 Hooper 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä òðæùàååàé äòùá úéøá9:45 

 ä"åîïøòèù ÷çöé äùî é"ð  
      ø"á éáöáä"ò ñçðéô ïéîéð ïúç  ä"åîøòöèéôù êìîéìà é"ðéúéáá , 282 Wallabout #3-B 

 ä"åî ùøòä ìàåé ø"á ìøòáë"õ é"ð  ïúç  ä"åîøòáòåå óìàåå ìàøùé é"ðéúéáá , 90 Spencer #2-R 

     úåðåúç      
ä"åî ÷éìâ øæòìà é"ð ïøäà é"ð ä"åî ïøòèù íçðî íäøáà é"ð 

  íìåàáäùî ìàåéåúéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä

ä"åî ïàîãòéøô óñåé ïøäà íééç é"ð ïåòîù ÷åãö é"ð ä"åî ùèéååà÷øàî ÷çöé é"ð - é"÷ 
  íìåàáàâéô ñãøô

ä"åî ùàá 'éøà ãåã é"ð ñéð øæòìàï é"ð ä"åî êééø óñåé äùî é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

ä"åî äèàø äùî íäøáà é"ð ìëéî ìàéçé á÷òé é"ð ä"åî óôàìéô íçðî äùî é"ð 
úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä íìåàáìàèðòðéèðà÷

ä"åî ãðééøô ìàøùé é"ð - é"÷ ìàåé 'éáåè é"ð ä"åî ïééèùðòèëéì ïåéöðá é"ð 
 íìåàá ìèñò÷ æåàø

ä"åî äèàø øùà àãåé é"ð ìàåé íäøáà é"ð áøä øò÷åö ììä à"èéìù 
  íìåàáàãìàâ úøèò - ô"á

áøä äèàø àãåé ìàéøæò à"èéìù íçðî íééç é"ð áøä ùéìæééî ìùøòä à"èéìù 
  íìåàá õéååàçìéåå- éñðàî àá äòùá òñé ñ9:00 ,ññàø/ãøàôãòá'î 

ïöðàè ïëàð ÷éøåö

ä"åî ùåæïéáåø à é"ð ìàéçé é"ð ä"åî ùèéååà÷øòá òùåé íäøáà é"ð 
  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷

 áøäùèòôò÷ ÷éæééà  à"èéìù- éñðàî áééì ïîìæ é"ð ä"åîïàîøòáòéì ìéîòì øùà é"ð - é"÷ 
  íìåàááö øéàî úøèò é- é"÷

     áåè ìæî úëøá       
 חבריך מקירוב הלב ומריחוק מקום :המברכיםנ"י לרגל שמחת איריסיו למז"ט. יוסף הערמאןבוד חברינו היקר והחשוב החתן לכ

  

  קול רנה
  וישועה
  באהלי
  צדיקים

  ש וידידינו"הננו בזה להזמין את כל אנ

  לשמחת הבר מצוה
  א"ד דקהילתינו שליט"צ אב"של נכד רבינו שליט''א בן הגה

 7:30יום ב' בערב בשעה  'היום'קיז באולם די מאר
 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן

 בברכת כתיבה וחתימה טובה -די גמ"ח וועט היינט זיין פארמאכט -גמ"ח רב חסד בית חנא 

êë³ −× èê¬òêô 

ñîñê ï"¬Aug. 31 ’½ôñ 

#11-272

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  



 

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞72-∞91      èê¬½ò−ð è−òîï ∞72-∞90        î¬−ôμêî è−òîï ∞72-∞90  

  מודעה משמחת
 פרישע קיינעס סכךדינסטאג  'מארגן'עס וועט אי"ה זיין צו באקומען די 

  פאר האלב פרייז"" הכשר עדה החרדיתב
  (לארימער/מידלטאון)אין א טראק אויף לי עוו. 

  347-421-7478רופט: wholesale פאר פרייזן פאר בתי מדרשים און שמשים אדער

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

Verizon     •     Sprint     •     Page Plus     •     Red Pocket 
  גרויסע אויסוואהל פון סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  

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

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

 011-927-52-762-3356ין, פאר פרטים רופט צו פארקויפן א ספר וואס האט געהערט צו דעם באוואוסן גאון רבי הערש חריף זצ"ל בעל טוב גיט
  845-637-4521רופט:  אמעריקאנע דערי לולבים.". באשטעלט שוין שנת שמיטהאתרוגים סוחרים, "

  129עקס.  718-854-2747, רופט: developmental disabilitiesיעריג אינגעל מיט  11געזוכט א ווארימע און באזעסענע שטוב פאר אן 
  718-298-3788נה האטליין אומאן ראש הש

  845-248-2253, באקוועמע פלאץ, מיר וועלן אייך צושטעלן די סעודה ווי אויך א ק"יאין  יארצייט סעודהפראוועט אייער  -  יארצייט סעודה
 845-274-6060ם דרעי מאר"י ומקאליפארניע. מיר נעמען אן באשטעלונגן פאר אתרוגי יאנאווא און מאראקא, מיר פארן אליינס שניידן, אויך לולבי -אתרוגים האלסעל 

 917-960-0617 .גוטע קאנדישן איר קאנדישענס, געז רענטש, 2 ספרים שאנק, מיט א ספרים טיש, :צו פארקויפן צוליב מופן
 347-461-7867א מוסד אין ווס"ב זוכט א כיתה ז' און כיתה ח' ענגליש טיטשער'ס, דארף קענען גוט רעדן און ליינען  ענגליש, 

 917-584-5672זייער גוטע קאנקארד טרויבן צו באקומען צו מאכן וויין אדער מאסט , רופט 
 אויב קיין ענטפער ביטע לאזט מעס. 347-957-2623צו פארקויפן א פרויען זיץ אין קיט"ל ראדני, דרום זייט צווייטע רייע, רופט 

ë"½ôîî−þ¾³/ -   347-857-0836גוטע פרייז,  ,אלעס צוגעשטעלט, מיט פלאץ פאר א סוכה חודש תשרי,רה פאר גאנץ בעדרום די 1צו פארדינגען א גרויסע 

ë"½ôîî - 718-744-5785וואלאבאוט געגענד,  צווייטע טעג סוכות\ראש השנהבעדרום דירה פאר  3אדער  2זוכט צו דינגען א עג  
ë"½ôîî -  845-238-1510 :רופט שנה,ראש הבעדרום דירה פאר  2אדער  1געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî -  917-935-5517לי/ראסס געיגנט,  גאנץ חודש תשרי,בעדרום דירה צו פארדינגען פאר  1א 
ë"½ôîî -  845-774-6688אין די געיגנט פון יאוואזשנע, נידריגע שטאקן,  ר"ה און יוה"קגעזוכט צו דינגען א דירה פאר 

ë"½ôîî - 718-810-7417/  718-384-3072ערשטע שטאק, בעדפארד/דיוויזשאן געיגנט,  חודש תשרי,דירה מיט א סוכה פאר  געזוכט צו דינגען א גרויסע  

ë"½ôîî -  347-623-3479 רופט: )פארגעצויגן בעדרום דירה , (חתן כלה 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Brand New 2 Bedroom Apt. for rent, Ready to Move in. Tompkins (Flushing/Park), Artex Management 347-436-7576 
ë"½ôîî -  917-226-6369בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, געאייגנט פאר חתן כלה, טרופ געיגנט,  2א נייע

ë"½ôîî -  לאזט א מעסעדש 347-743-6815יאר מוז האבן א קלארע פלאן אויף נאכדעם  1בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א נייע 

ë"½ôîî -  718-852-6007 :חדשים פאר א קאפל, גרייט אריינצומופן, רופט 3ס'ווערט געזוכט א דירה פאר 
ë"½ôîî - 718-596-3014/בעדפארד געיגנט, שיינע פורנישד בעסימענט דירה צו פארדינגען, לינטש 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אויף  4און א  3צו פארדינגען אVernon St :718-930-5601. ביטע רופט 
ë"½ôîî - 347-853-3250רופט:  ,הערליכע אויפגעפיקסטע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  347-628-1654מ'יגע דירה, אדער פאר א ענדליכע, רו 5יגע דירה פאר א רומ' 4געזוכט צו טוישן א 

 −−òë"½ôîî  -  718-388-6665בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה,  1צו פארדינגען א נייע אויפגעפיקסטע 
 −−òë"½ôîî  -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St,   :917-642-1401רופט 

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

 −½òêô- Brand new condo for sale, 2500 s.f., Visnits/306 area. Call: 845-352-2040  
 −½òêô-  845-262-8322פארטש'ס נעבן הצלחה גראסערי געגענד,  2רומ'איגע דירה מיט  7צו פארדינגען א נייע 
 −½òêô-  צו פארקויפן א נייעTown House  מיט אrental income, 4000  ,ס"פ, + בעיסמענטWest Side Ave :ל.מ. מיט נאמען 845-445-7561. רופט 
 −½òêô- Nice town house on Augusta Ave. with income, ready to move in. Call: 845-397-7328 
−½òêô  - House for Rent on N. Cole, Monsey - 4 Bedrooms, front/back lawn, only 2 year lease. Call: 845-694-8548  

 −½òêô- Only 1 Rental Apartment Left! New development just completed on Valleyside Dr. 3 bedrooms, 2 full baths, porch, 845-517-4732 
Monsey/Wesley Hills  - For sale: Beautiful custom mansion top of the line. Approx. 6000 S.F., Call Yakov, Mark 1 Real Estate 845-659-2706 

Excellent opportunity - 3 family house for sale. $249K. Call: 201-481-8100 - Jersey City/Greenville area  
Labor Day weekend special/Green Hills Estate - 4  בעדרום 5אוןluxury  פארטש הויז, פלעי רום, גרויסע ,

 347-699-5662  ספעשעל פרייז  linen, towel, hot plate, percolator, E.T.Cמיט  ,עוועיל. פאר די וויקענד
¾ïð−þðêîî\³î×î½-  , 718-486-3861קאפעל'ס  8-  5בעדרום'ס, געאייגענט פאר  10הערליכע נייע הויז מיט א גרויסע סוכה 

î¾ïð−þðêî\³î×î½ -  845-642-7779בעדרום צו פארדינגען , הערליכע קיטשען, דיינונג רום, פלעי רום, הערליכע גראונד.   6הערליכע פריוואטע הויז

¾ïð−þðêîî  -  845-642-7779בעדרום הויז צו פארדינגען , הערליכע קיטשען, דיינונג רום, פלעי רום, הערליכע גראונד.  6הערליכע פריוואטע 
í"þ öêôîê -  347-436-5148: )2:00(נאך נאך געציילטע בעטן געבליבן צו פארדינגען, רופט 

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג
ע באדינגונג פארן פאסיגן קאנדידאט. געזוכט א טויגעליכע יונגערמאן צו זיין א מענעדזשער אין א סקול אין וומס"ב, גוט

 לאזט קלארע מעס. מיט אייער פולע אינפארמאציע נאמען, טעל, וואס איר האט געוטוהן ביז יעצט. 347-539-0193רופט: 
 347-645-0382טעקסט \נאכמיטאג , רופט 7ביז  3אין וומס"ב פון  warehouseאינגערמאן צו ארבעטען אין א \געזוכט א פלייסיגע בחור
I Z Electric -  347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער 

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 
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, please call 718-381-0672 or send resume to job11385@gmail.com 
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 

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

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

  718-907-1950

 

יארצייטן


