
ŀ  
 �������������������   éëåãéùí    �������������������  

áøä íéåáìèééè êåøá é"÷ à"èéìù  àôéì è"åé 'éððç é"ð  áøä ùèéååàðéáàø ïåòîù òùåé íéìùåøé à"èéìù  

 ä"åîñàøâ 'éòùé íééç á"ñîåå é"ð  ììä á÷òé é"ð  ä"åî ïäë íøîò  é"ðé"÷  

�����������������    íåéä úéøá    �����������������  

ä"åî  ìãðòî ø"áäùî ÷çöé ïééèùøòáìéæ é"ð  ä"åî ïúçóôà÷ ïéîéðá ìàåîù é"ð    àæìòá240 ôòé÷  úéøá9:30  

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

 ä"åî ïäëä ÷çöé øæåò ø"áéëãøî ìàøùé ïäà÷ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïñéð 'éøà éáö  é"ð77 Morton  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ùéôà÷8:10  

 ä"åî á÷òé äîìù ø"á÷çöé íäøáà õøòî é"ð  
ïúç  ä"åîñééåå ïåéöðá é"ðéúéáá , 135 Taaffe  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàîìé÷ñ äùî êøá7:45  

 ä"åî ïðçåé ø"áíééç òùåé ïòèñà÷ é"ð  
ïúç  ä"åîøòâøòáðøòèù á÷òé äùî é"ðéúéáá , 151 Division   

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ô"á à÷ååéøèñîçø7:30  

 ä"åî éåìä íçðî äùî ø"áóñåé íåìù ïøòèù é"ð  
ïúç  ä"åîäèàø øæòìà éìúôð é"ðéúéáá , 49 Penn  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øòéèñòøò÷241 ïðòô  úéøçù8:45  

���������������     íéàðú úáéñî     ���������������  

áøä õéååøåä àãåé à"èéìù  óñåé é"ð   áøä ùèéååàáòì áééì ïîìæ à"èéìù  
  íìåàáéìòäèàáîàñ שינוי מקום

ä"åî øòáåøâ ìãðòî íåìù é"ð  ìàåé íäøáà é"ð   ä"åî íéåáðéøâ éáö øéàî é"ð  
  íìåàáìçø úéá  

�����������������    äáéöî úî÷ä    �����������������  
אי"ה נ"י תתקיים  שווארטץע"ה ב"ר אשר יעקב יהודא  שרה של הבתולה החשובה והצנועה

 718-218-8637בביה"ח דעברעצין, פאר טראנס. רופט  11בשעה  -הבעל"ט יום א' דסליחות ב

 Marcy 241בבית מדרשינו  -בערב  9:45בשעה  היוםדרשת הכנה לימים נוראים  - קהל באר מים חיים טשערנוויץ

 

 

 

  כדאי
  רבי שמעון
 לסמוך עליו

גאנץ  מזכיר צי זיין טעגליך מיט אייער פערזענליכע בקשה ביים אויסזאגן
  תהלים בלי הפסק ביים ציון הרשב"י אין מירון

   917-727-4246ובפרט אין די ימי הרחמים והרצון רופט 
 הוא ימליץ טוב בעדינו

 

  

 

 

ðèê¬¾þ¼òê µñ−î ó−ë®ò 

×"è ñîñê  
ð"¼¾³ 

Sep. 18 ’½ôñ 
'14  

      

#10-305  

 

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      

  

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

12:50 



 

−ëþ ëêï ¹½î− ë”þ ðîð ) ñ"®ï óê¬¾þëñí (ëîòê¾š -  ëîèêñèô ô"ôþ ö³ì -  ì"ðí ð×ò - ò"þ³ 

−ëþ þ¬ñê ¹½î− ë”þ −×ðþô  −îñíö−−¬¾õ¼  öêþ−ïîê ð"ëê ñ"®ï -  ¹½î− −ïòè ½"ìô - ¬"òþ³  

−ëþ íðîí− ë”þ ¹½î−  −š½ò−ïþëêð ð"ëê ñ"®ï ±þ¼í −îñí -  íðîí− ³ìòô ³"î¾ ½"ìô - è"®þ³  

þ −ëíôñ¾ þ−êô  þ"ëë−−ñ ñêþ¾−  ë¼−−ñîš−ò ð"ëê ñ"®ï −š½îîêòê− −îñí -  ¾"þíô −ð−½ì −ñîðèô - è"®þ³ 

−ëþ þï¼−ñê þ¬ñê ë”þ öþíê ï ±−îîþîí ñ"® ¾¬−−ëô - ï"®þ³  

−ëþ  ñêñ®ë í¾ôë”þ þ³ñê ë−−ñ ’−þê íðîí− ®ï þîèô" ð"−í ñ - è"¾³  

−ëþ óìòô šì®− ë”þ −ë® ñêîô¾ −®òêð þ¼è þðò½×ñêô ñ"®ï -  šì®− ³ð−š¼ ½"ìô - è"¾³  

−ëþ í¾ô  þ"ëšì®− ðîð þ¼èþ¼ë®þ¼îî  ñ"®ï êîî−¾þîê ±"ôîð - ð"¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞56-∞76    �   èê¬−−þõ è−òîï ∞60-∞76  �   š"ë¾ è−òîï ∞64-∞75  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס, ספעשל פרייז פאר תשרי, ישראל ווייס 

 "פולעט אלעס גוטס" $718-344-8910  30אינגעלייט געצאלט  5געווארן עיוועלבעל פאר  - 11:30חבורת תהילים לעש"ק בשעה 

Flaum’s Appetizing  - ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  Free delivery,718-387-7934 

 FlaminGO 718-701-5815ק"י. רופט - ב"פ- מאנסי-תנות מיט ספעציעלע אחריות וומ"סמיר טראגן אפ און געבן איבער אייערע חתן/כלה מ אכטונג מחותנים!

 ל.מ. 845-238-0903, רופט: United Statesא מנקר מומחה מיט א כתב קבלה גרייט צו קומען מנקר זיין ווי אימער אין די 

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

 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: 

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

 לאזט קלארע מעס. 718-819-3797א היימישע ת"ת אין וומס"ב זוכט א מלמד פאר עלטערע קלאסן פאר קומענדיגע יאר תשע"ה, רופט: 

 718-387-2650פאר הספרים על פאר מחזור דברי יואל ספעש -רמב"ם פרענקל וכו'  - שו"ע  -טורים  -   מחותנים!

 347-525-3935רופט:  ,טויגליכע בחור זוכט א פול טיים/ פארט טיים זשאב

new געשיקט מעסענדשער *we now do pickups Manhattan/Brooklyn pickup@geshikt.net 718-302-3300 

íð−ëê ³ë¾í -  ,347-525-5346פארלוירן זונטאג א גאלדענע רינגעל ביי די ביה"ח אין קרית יואל 

ë"½ôîî -  8. פאר סעק 3(ה בעדרום דיר 4א( Open House Today 1:15-2:15  226 Skillman #3-E 

ë"½ôîî -  ל.מ. 917-974-6179(עלטערע פאר פאלק)  ערשטע טעגגעזוכט א נידעריגע שטאק דירה מיט א סוכה אויף 

ë"½ôîî -  718-599-1854/ 718-599-2665רופט:  פאר חודש תשריבעדרום דירה  3- 2געזוכט א  

ë"½ôîî -  514 991-5802, ביטע רופט: 'טע טעג סוכות2בעדרום דירה פאר די  3- 2געזוכט א 

ë"½ôîî - Office for rent, 800/400 s.f. Park/Spencer area, newly renovated, call 718-599-5569 

ë"½ôîî -  917-660-4850ס"פ לאט.  2400ווי אויך א  -פארק/קענט,  (גוט פאר א סטאר וכדו'),ס"פ קאמערשאל ספעיס,  2400צו פארדינגן 

ë"½ôîî -  געזוכט צו דינגען אwarehouse  פיס הויעך, מיט א  14ס"פ,  4000 -  2500פון צווישןlift gate :917-682-2196, רופט  

ë"½ôîî -  :646-522-3832געזוכט צו דינגען א קליינע אפיס אדער א שטוב אין א אפיס, רופט 

ë"½ôîî -  718-384-2541ענדליכע דירה, רופט: בעדרום דירה פאר אן  2א  טוישןגעזוכט צו 

ë"½ôîî - 718-384-2281רופט:  ,8בעדרום דירה מיט סעק  4- 3 א עס ווערט געזוכט 

 −½òêô-  12בעדרום הויז, מיט א  5א פריוואטעX20  סוכה, אויףN. Cole ,845-323-8570, צו פארדינגען אויף סוכות 

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

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

 Tri State Sewer  -  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 

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

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

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

Looking for an Inside Salesman to Manage Existing & Incoming Accounts, Communication 

Skills Required. Email: Sales@AdarMedicalUniforms.Com Call: 718-935-1197 X3214 

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

Do you have foot pain?  Orthotics not working? Call Dr. Harry Baldinger, D.P.M. Foot Specialist. Offices in Williamsburg and Monsey 845-425-8686 

   Lee Ave 188  פרישע נייעס פון עונג היימישע בעקערי
קומט אריין און האנדעלט אייך איין פון אונזערע פרישע עכט היימישע קאקאש קעיק, ראגעלעך,  -עונג וגם שמחה

אויל, מיר האבן א רייכע אויסוואהל פון רעגולער, האלוויעט, ספעלט חלות  canolaמיר נוצן נאר פרישע אייער, נאר 
מיר  -וואהל פון טשאלאנט און קושקע אויך האבן מיר א אויס -קוקיס.  gluten freeראגעלעך און  sugar freeאויך 

   וואונטשן פאר אלע אונזערע קאסטומערס א זיס און גוט געבענטשט יאר.
 משה דוד יצחק וואלטער - אייער פריינט יעקב יודא הכהן גליק 

 
 

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

Thursday 8:30pm - 11pm 

Special 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
−ëþ ëš¼−  þ"ëöòìñê  ñ"®ï êšêþšô - ì"ëí ö³ì  - ê"õ¾  

 −ëþþï¼ñê  þ"ëµîòì óíþëê  èêþõ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ñî¾¬ñê - ®"¾  

−ëþ í¾ô ðñêèò¼þêš  ñ"®ï êšêþš −ñîðèô - êšêþšô ¹−þì ñ"þ ö³ì  - ¬"³  

 −ëþþï¼−ñê ë”þ ñðò¼ô óìòô ö¼èò¼¬¾ -³î−ñèþô  êñêôëîñ ð"ëê ñ"®ï - óîñ¾ þ¾í ñ¾ îò−šï  - î"ò³  

−ëþ þ−êô í¾ô  þ"ëöôñï ñê−³îš−  êñ¾−ô¼þõ ,ñ−ôîþëîð ð"ëê ñ"®ï −îñí (¾¬−ëíêþð) -  î"š³  

−ëþ í¾ô ö−þêš  ñ"®ï êšêþš −òîêèô - ¬"½š³  

−ëþ ñêþ¾− ë”þ šì®− −îñ þ¼è−ðôþêëþð (−îñ ³¾îðš)  ñ"®ïš−õôëî - ì"¼š³   

−ëþ −þîê ë [¹þ¾í]”þ ½ìòõ  ñ"®ï š½−ñþ¼¬½ô -  ¾îðš −þôê ½"ìô -  î"õš³  

−ëþ ó−−ì ë”þ ¹½î− öí×í  ñ"®ï ¾−ñêšô -  ³îš−õ½í ½þ¬òîš/ì"íî®š ñ¼ë −ìê - õ"š³  
−ëþ ëêï í¾ô ë”þ ë−−ñ ’−þê ±−¾õ−ñ (š½ò−õ)  ñ"®ï êòñ−îî ±"ôîð - ð"®š³  

−ëþ ’−þô¾ þ¼ñš−¬¾ ñ"®ï êšò−ôêšô - ôñ³ ê"¼îòí þ−-   

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:27 
íôìí ±ò 6:39 

 ¹î½¾"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 5:08 

í¼−š¾ 7:00 
³"þ 8:12 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  לו.  ל: מב: מו.  :מו

    אבותינו  ö¬−−®þê−     718-640-1470    להצלת בתי חיים באירופהה


