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áøä íéåáìèééè ìãðòî ùà"èéì á"ñîåå  áééì ïîìæ é"ð  áøä àðäë éáö íçðî à"èéìù á"ñîåå  

 ä"åîùéô óìàåå á"ñîåå é"ð  øòá óñåé é"ð  ä"åî ùèéååàáòì ïåéöðá  é"ðøòèàååñéòá  

 ä"åîãøàäëééø éëãøî á"ñîåå é"ð  äîìù é"ð  ä"åî øòì÷ðéåå àáà á"ñîåå é"ð  

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî 'éìà íéøôà ø"ááàæ éìäàøèù é"ð  
ïúç  ä"åîïàîòãéøô àâøù ìà÷æçé é"ð (é"÷)éúéáá , 37 Throop #6-L  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àðùæàååàé81 øòñðòôñ  äòùá êøòá úéøá11:00  

 ä"åî ìéùðà øùà ø"áàãåé 'éìãâ øòéåá é"ð  
ïúç  ä"åîøòùéô íøîò é"ðéúéáá , 129 Penn St  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àøèééð7:20  

 ä"åî ÷çöé ø"áòùåé íééç ïééèùáìòâ é"ð  
ïúç  ä"åîøòììòä éåìä íééç é"ðéúéáá , 61A South 8 St. #2-C  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåèåâéñ  

 ä"åî ÷çöéá'éìà â"äøä ÷àðøòèñàô é"ð  
ïúç íéåáðéøâ éòîù â"äøä à"èéìùéúéáá , 151 Hewes  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî ìàåéå141 ñàøñ  úéøçù8:00  

 ä"åîéòùé'  ø"áïøäà é÷ñáðéùåøô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïéåøá íåìù  é"ð260 Wallabout #4-D  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåùèàìæâðéùàìô/éì  úéøçù8:15  

�������������������     úåðåúç     �������������������  

ä"åî àðäë á÷òé é"ð  ïåòîù ìàåé é"ð   ä"åî ïééèùáìòâ êåøá äùî é"ð  
  íìåàáìàèðòðéèðà÷  

ä"åî יצחק מרדכי יהודא הכהן פריעדמאן é"ð  יעקב é"ð   ä"åî יצחק בריסק é"ð  
  íìåàáàâéô ñãøô  

 

 

  קומט פאר דער היינט

  פילטער דרייוו 'טער מאסיווער4
   .Skillman St 164 ברך משה ד'סאטמאר בבית מדרשינו

  הכנה לימים נוראים קאמפיין" -אינעהאלב דעם "והתקדשתם 
  TAGדורך די פראפעסיאנאלע טעקנישאנ'ס פון 

 ביינאכט 11:00ביז  8:00פון 
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#10-304  

 

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      

  

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  לה:  ל. מב. מה:  מו.

 Bedford Ave.   �  718.215.0460 774   "חתן שטריימל" ביי'שטריימל'  קויפט דעם'חתן'  א

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:26 
íôìí ±ò 6:38 

¹î½ ¾"þš öôï 9:08 
ê"þè 9:44 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:22 
ê"þè 10:46 

³î®ì 12:50 
íñîðè íìòô 1:27 
íò¬š íìòô 5:09 

í¼−š¾ 7:01 
³"þ 8:14 
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  יהמ"ד נאר ביי אפוינט.ב מוסדות אין ישיבות -  5:00צופרי ביז  9:00וועט זיין אפען דאנערשטאג פון  -  Rutledge 60 אמרי שפר

 פאלגענד זענען די געווינער'ס פון קרן נישואין סקולען 
  סקווירא  הי"ו מו"ה יצחק דוד לייב ברוין - 10,000$גרענד פרייז 

 לעיקוואדמו"ה אלעזר פייגלשטאק  -* זושלערי מאנסי מו"ה צבי שעהנוואלד  - שטריימל

  

  

 מוסדות עוזר דלים בארדישטוב
 פארט ארויס מיטוואך נצבים צוריק  א' סליחות אדער ב' סליחות   - :שבת סליחות -א' נסיעה 

   :ישראל כ"ה תשרי יומדה"ל  של סנוגרן של - נסיעה ב'
  .$ פאר ביז ראש השנה1000 ,נאון סטאפ קיין קועב צוריק דינסטאג נח12:30פארט ארויס מוצ"ש בראשית 

 212-764-6337 'מארסי טרעוועל'פאר רעזערוועישאן רופט נאך היינט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347.878.8257וועקסלער  -  No service Fee - 10:00נאכט   באשטעלט אייער גריוונעס ביז היינט פארט איר קיין אומאן ר"ה?

 347-721-4171. סגולה לשמירה לפרנסה ולהצלחה וכ"ט חתם סופר זי"עהייליגן א בלאט בכתי"ק פונעם  ערב ראש השנה כאפט אריין א סגולה!

 ל.מ. 347-742-8422פאר א היימישע משפחה רופט:  Awningווער עס האט אוועקצוגעבן לשם מצוה א 

 rebecca.vazquez@learnitsystems.com היימישע ת"ת אין וומס"ב זוכט 'עקספיריענס' טיטשערס פאר קומענדיגע יאר, באצאלט דורכן שטאט, אימעל צו :
  718-228-2891א ת"ת אין וומס"ב זוכט א כתה ח' מלמד פאר תשע"ה, ביטע פעקסט צו: 

 718-782-3138ן געזעגענען, באס קיין טאהש אויף שב"ק * א' סליחות * לס' לשמוע בקולו ולדבקה בו * צוריק זונטאג צופרי נאך סליחות נאכ

 845-248-2335רופט:  ,צו פארקויפן א זיץ אין ביהמ"ד הגדול ראדני, גוטע פרייז

 M&H Com 160 Lee 718-797-2668 קיין יוראפ/ארץ ישראל  ביליגסטע פרייז מיר פארדינגען סעלפאונס

 646-926-0002, רופט: 500$שורות פארן באלעמער אין ביהמ"ד הגדול ראדני, צו פארדינגען אויף ימים נוראים פאר  2א ברכת כהנים זיץ 

ë"½ôîî -  :347-678-2336דרינגעד געזוכט צו קויפן א קליינע דירה, גרייט אריינצומופן, רופט 

ë"½ôîî - 347-263-4279 :גענט, רופטיגעזוכט א דירה פאר די ערשטע טעג סוכות אין די קליימער גע 

ë"½ôîî -  4 bedroom apt  for rent Middleton / Throop ready to move in  (2 years only) Artex Management 347-436-7576 

ë"½ôîî -  845-774-2425/845-662-4894 :רופט ,בעדרומס אויף ר"ה 4- 3געזוכט צו דינגען א דירה מיט 

ë"½ôîî -  646-741-8338רופט:  ,דירה פאר ר"הבעדרום  3געזוכט א 

ë"½ôîî -    א דירה צו פארדינגען  אויף ר"הHewes (Bedford/Lee) 718-596-6513/917-652-1609 ,ערשטע שטאק 

ë"½ôîî -  718-930-5601, רופט: 8סעק.  יאר ליעס, 3נאר בעדרום דירה, מיט פארטש,  3צו פארדינגען א 

ö−ñšîþë -  געזוכט צו דינגען אwarehouse  פיס הויעך, מיט א  14ס"פ,  4000 -  2500פון צווישןlift gate :917-682-2196, רופט  

−"š -  845-537-7358 :, רופט1רומיגע דירה מיט א גוטע טענענט אין סעקשן  5צו פארקויפן א גרויסע 

¾ïð−þðêîî -  ,718-486-3861ביה"כ, גרויסע סוכה, הערליכע גראונדס, נאנט צו אלעם מנין, מקוה, גראסערי,  2בעדרום'ס,  5הערליכע נייע הויז 

í"þ öêôîê -  347-436-5148רופט:  ,פארדינגעןבעטן צו 

í"þ öêôîê -  347-461-7238'טע שטאק, 7בעטן צו פארדינגען אין א באקוומע דירה אין קרית ברסלב 

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

HASC CENTER Looking for an ambitious Yungerman to Supervise the Day Hab Program in Williamsburg. 
Experience/knowledgeable in the field of intellectual disabilities. Minimum High school diploma or equivalent 

required.  F/T; Excellent salary + benefits. Call 718 535-1989 or email resume to hr@hasccenter.org 

 לאזט מעסידש 347-731-5836רופט:  ,געשיקטע ארבייטער געזוכט אין א מיליכגע רעסטראונט

Looking for an Inside Salesman to Manage Existing & Incoming Accounts, Communication 
Skills Required. Email: Sales@AdarMedicalUniforms.Com Call: 718-935-1197 X3214 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

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

For sale: 1992 Pontiac, 80K miles, $1000, Call: 718-753-0060 

P&R Car Trading In - Are you looking to lease a new car & you are stuck with your old one? We can help you iy"h.  929-214-3713. email: prcartradein@gmail.com 

 917-409-6756 :א עלעקטראניק סטאר אין ווס"ב זוכט א פראנט קאונטער סעילסמען, רופט

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

EZ Wireless (Metro PCS) 110 Lee Ave. 718-302-1500 
קומט אריין צו די ערשטע כשר'ע סעלפאון סטאר אין ווס"ב און  זוכט איר א מליץ יושר פארן יום הדין?

  .unlimited talk only$ 25האנדעלט זיך איין א כשר'ע סעלפאון פון 
און באקומט א  smart phones, ברענגטס אריין  plansמיר האבן א ערליכע אויסוואהל פון פאונס און נייע 

  ודם זכה (מספר מצומצם)כשר'ע סעלפאון גענצליך פריי פון אפצאל וכל הק
 ~~~ 845-537-6000א כשרע פאון רופט:  sponsor'nווילט איר ~~~ 

 
 

Solid case 25% off 
--------- 
Wine tasting with hot food 

Thursday 8:30pm - 11pm 

Special 

  נייע שיפמענט מיר האבן אריינבאקומען אמציאה רבה! 
 .כל הקודם זכהו -  Palm Centro Verizon פון נייע


