
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"åî÷òèòø øòá óìàåå á"ñîåå é"ð éòùé ìàåîù' é"ð  ä"åî ÷àèùðééåå 'éìà äùî  é"ðô"á 

 ä"åîùàá éëãøî íäøáà  é"ðô"á  ìàåé é"ð  ä"åî ïäà÷ íééç á"ñîåå é"ð 

 ä"åîéìà' ë éëãøî"õ  é"ðô"á  øãðòñ é"ð  ä"åî ìòæéåå ïøäà á"ñîåå é"ð 

 ä"åî÷àèùðééåå äùî éëãøî á"ñîåå é"ðìàåîù éòùé' é"ð  áøä øòâøòáðééåå øéàî ïôøòååèðà à"èéìù 

 ä"åîøòèìàåå áééì íééç á"ñîåå é"ð êìîéìà éëãøî é"ð  ä"åî áà÷àé íééç á"ñîåå é"ð 

 ä"åîñéåøèù íééç ìàøùé á"ñîåå é"ðíäøáà é"ð  ä"åî ïàîãòéøô òùåé ãåã  é"ðô"á 

 ä"åîïééèùðéáåø øæòéìà ÷çöé  é"ðé"÷íäøáà øùà é"ð  ä"åî ïéåøáðäòù ìãåé  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ÷çöé ìàùé ø"áïåòîù ïééèùééð é"ð  ä"åî ç"åî úéááéúúî'íééäìòâéö é"ð 119 Lorimer #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïéùèåèñ8:30 

 ä"åî éëãøî ÷çöé ø"áøæòìà íééç øòãðòìâðò é"ð
ïúçä"åîøòâðéæ ÷çöé é"ð ,á âøòáðèàø íìåà264 æåéä 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷7:15 

 ä"åî ãåã øéàî ø"áéððç' àôéì è"åé ÷éìâ é"ð  ïúçä"åîøòöèéðù ìàåîù ÷çöé é"ðúéáá , î"à 192 Hewes 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù òéàô8:20 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî àãðàì óñåé ïøäà ìàåîù é"ð íäøáà é"ð ä"åî ïééèùðòèëéì ìéôà÷ á÷òé é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ö"äâä àðøåáãð ã"áà à"èéìù øòá øëùé é"ð â"äøä øòîòø÷ ìéùðà øùà à"èéìù 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ñìòæééî øæòéìà äîìù é"ð áåã øëùé é"ð ä"åî ùèéååà÷ùøòä ììä é"ð 
  íìåàáàâéô ñãøô

ä"åî  áàæ äîìùøáàì" àãðàì é"ð ÷çöé ìàåîù íäøáà é"ð ä"åî  ùéøòáìà÷æçé ø"á øòôéåì é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

 ) היות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות, תהלים, להדליק נר וכד'לעבאוויטשב"ר ישראל ע"ה ( 'שמואל ארישל מו"ה  היארצייטל ח היום

 מינוט. 27בערך . 1און דריקט  718-298-3717שמעו ותחי נפשכם! שיעור נפלא בפרשת השבוע "חודש אלול בימים ההם בזמן הזה" 

 Santander Bank (only)פון אונזער  checksדי אלע וואס האבן  - מודעה פון גמ"ח רב חסד בית חנא
 צו אונז אין גמ"ח מיר וועלן עס אי"ה אויפטוישן. ברענגט עס אריין" דיפאזעטן. נישטזאלן עס ביטע "

כתב בשער הכוונת מי שיעשה פדיון נפש לו   - אר"י ז"ל סגולה גדולה מה - חבורת מהרח"ו 
ולמשפחתו פעם א' בערב ר"ה פעם ב' ערב יוה"כ והכסף יחלק בערב סוכות מובטח לו שישלים 

 917-471-1480רופט  .שנתו ויאיר מזלו כל השנה

μêîî¬−ô êë³ −× 

−"ìñîñê  
"¼¾³î 

Sep. 21 ’½ôñ 
'16  

#12-300 

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  





  .Wireless Expert 140 Rodney Stפאר האלב פרייז ביי  כשר'ע סעלפאון'סצו באקומען נייע  בשורה טובה!

  גאר ביליגע פרייזן accessoriesסעלפאונס און  Verizon - Sprintאלע !זומער בליץ סעיל-נאך
  718-797-2668 M&H Comm. 160 Lee Ave 



 

−ëþ þ¼ë ëîð −êô ’þ]öí×í [½’þ¼ò−¬š−¬ þ  ñ"®ï êòêðþîíô - í"þ³  
−ëþ íññêðë¼ ë”þ óíþëê μôî½  ñ"®ï -  ð¼îôñ öîïì/šð® −ìëï ½"ìô - ¬"ôþ³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ öþíê  (êšêþêô) ½êò×ô ð"ëê ñ"®ï þêô¼ -  ñêîô¾ þëð ½"ìô - ¬"ôþ³  
−ëþ ðîð ë”þ  ñê−þëèþ¼ñè−õ¾  ñ"®ï ¾ê−ðòê−ð ð"ëê - ì"òþ³  
−ëþ ëîð óíþëê þ¼èò−ï  ñ"®ï öþ¼ðêô ð"ëê - í"½þ³  
−ëþ íôñ¾ ë”þ  ðîðöêô−−ò ñ"®ï −®îîêšò−îî ,í¬îëþêõ ð"ëê - ï"½þ³  
−ëþ í¾ô ñêþ¾− ë”þ þ−êô ñê−ì−  ±−¾õ−ñ (ö−ò−¬½êè) ñ"®ïëîš¾êþõô  - ì"¼þ³  
−ëþ îí−ñê þ¼èò−ï  ñ"®ï êì½−¾õ ,¾−ñêš ð"ëê -  ’−ì ¾õò ð−ôñ³ - è"õþ³  

 öèþêôèê¬¾þ¼òêð - −"¬ ñîñê  

−ëþ ëš¼−  ñ"®ï¾−ò−−ñþîêô  - ð−ôñ³ ³"þ  -  ¬"ôš³³ ê"ð  
−ëþ šì®− −¾þðë  ñ"®ï −š−òêñê½ô - ñ"¾  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ šì®− íõ−  ñ"®ï -  ½"ìôíêþô íõ−/þêî³ íõ−  - í"ò¾  
−ëþ š−ï−−ê šì®− ë”þ öòìî−  ñ"®ï ëîëñë ô"þ - ê"õ¾   

−ëþ ¹½î− ë”þ ¾−ë−−õ óñî¾ô  (ì"ëí ñ¾ îëþ) ñ"®ï êšêþš ±"ôîð - ì"³  
−ëþ ’−×þë μþ−ë ë”þ −ï−−ê šì®−š êþ−õ¾ ñ"®ï êšêþš ±"ôîð  - ½"ìô μþë ¼þï  - î"×³ 

−ëþ ó−−ì ë”þ ñêþ¾−  ñ"®ï −³¾ëòë þ−ôï−ê ð"ëê - ½"ìô  íñîðèí ³½ò× - è"ñ³   

−ëþ óíþëê ë”þ ’−¼¾− ±−îîþîí −îñí  ñ"®ï êòïîõ ð"ëê - ð"½³  
−ëþ óíþëê ë”þ ’−¼¾− )±−îîþîí −îñí (−ò¾í  ñ"®ï êòïîõ ±"ôîð - š"íñ¾í ð×ò  - ð"š³  
−ëþ í−íðî ñ×−ô þ"ë ñê−ì−  ¬þîõšòêþõô ñ"®ï êèò−ë ñ×−ô ö−−ðí íòî×ôí - ìô íðîí− ì× ½" - ñš³ï"  
−ëþ ëîð ë”þ öôñï íôñ¾ ñ"®ï  - êòñ−îîô ê"þèí −ìê  - ï"½š³  
−ëþ ñêîô¾ êðòêñ  ñ"®ï êòñ−îî −ô×ìô - ðêþëô ñ"ìþ ö³ì  - í"¼š³  
−ëþ óíþëê ë”þ ñ−õêš ëš¼−  ñ"®ïö−ñëîñ ð"ëê  - ì"õš³   

−ëþ í¾ô ë”þ ½ìòõ (íêþ¬½îê)  ñ¼ðòêô ñ"®ï ëî¾¬−þïîêô - ¼ð−−ï ¼ñêõ¾ ð−ôñ³   
−ëþ šì®− þï¼−ñê ë”þ ññí ð¼−þõ ñ"®ï ö−ïêñêîî ð"ëê  - è"−þ³  
−ëþ ¾−îî−−õ êèþ¾ óñî¾ô ë”þ −ë® −ñ³õò  öêï¼þëô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ³ôê ³õ¾ ½"ìô - ð"ñþ³  

−ëþ óîìò ëêï ë”þ öþíê  êñê−ëô ñ"®ï ö−−¬¾òþîë - êí −ëê þïò −òë -  ëîïê ³ðîèê ½"ìô - í"ôþ³   

−ëþ ’−þê ñê−³îš− ë”þ öî¾þè þíñôš  ñ"®ïó−ñ¾îþ− ,îîêñ½−òê¬½ô  - ë"®þ³  

 ----------------  
−ëþ îí−ñê ë þ"í¾ô  ñ"®ï ±−¾õ−ñ–  ê®−þè ð"ëê–  ð−ôñ³þ ’μñô−ñê š½−ïðêþèô ê®îîêþ¬êî – ¾³ê"  
−ëþ í¾ô −ë® ’−þê ë”þ ó−−ì ñê−ì− ñ×−ô "ëê ñ"®ï š−ë ¾îë−¾ï¼ô ð - ò"¾³ 

å øòèòå  μêîî¬−ô è−òîï ∞00-∞00      èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞00-∞00      èê¬−−þõ è−òîï ∞00-∞00  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  347-683-9107פון סאטמאר בוטשער אויף ראדני סט. אויב איז דאס אייער ווען, רופט  פארינטן א ווען, ידאנערשטאג ראה (יוכ"ק) האב איך אריינגעקריצט א

 646-939-6232(באשטעלט שוין שיינע שמחת תורה פעקעלעך פאר אייער ביהמ"ד)  וואכנאכט, אויפרוף, -צו באשטעלן שיינע פעקעלעך  - מזל טוב פעקעלעך 
 347-436-5750 .זמן החורף הבעל"טמוכן לקבל עוד איזה חברותות מצויינים להתחיל ולסיים מסכת בבא בתרא במשך (לפנצ"ה) כולל לידעות הש"ס 

 845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט  - $ א נאמען, 30 -מאכט אייך ריין אויך פון עין הרע  -  תכלה שנה וקללותיה

 לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  positionאן ענגליש טיטשער 
  347-986-7860רופט  .חברותא געזוכט פארמיטאג ללימוד זכרו גמרא

 718-388-1390/  646-303-8922'טע שורה, 'אינמיטן' ביהמ"ד הגדול ראדני. 8צו פארדינגען א ברכת כהנים זיץ, 

 718-408-0076פראפעשענעל ביי א מומחה. רופט  שופרנט אייך בלאזן לער
עס האט זיך געמאכט א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר א מלמדות כתה ז' אויף נאך סוכות. גאר שיין 

יגע עקספיריענסד קאנדידאט. ביטע שיקט אייער אינפארמאציע מיט אייער באצאלט פאר די ריכט
  מיר וועלן דאס האלטן גאר קאנפידענשאל. 718-228-4331אויפן פאקס נומער.  עקספיריענס

  347-242-8632 מכון בדיקת מזוזות וקביעתןקובע זיין מזוזות פראפעשיאנאל כהלכה.  -בודק זיין  - אראפנעמען  חודש אלול!

  347-223-1494א ענגליש טיטשער ווערט געזוכט אין א היימישע ת"ת אין וויליאמסבורג,  ביטע רופט 

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

 347-436-5898 .גוטע צושטאנד ,ךבענקלע 3מיט  33x48טיש  kitchenאוועקצוגעבן לשם מצוה א ווייסע 
 718-782-3138 .נטאג נאך סליחותוצוריק ז ,שטאג נאכטערא באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * א' סליחות * דארנ

  kolvossmonsey@gmail 347-675-2966רופט  : חתן כלה מחזורים, אנטיק, לעידער, קינדער מחזורים, שו"ע ש"ס ומתנות.כל בו ספרים מתנות צענטער

  ל.מ. 347-768-4142געזוכט א אינגערמאן מיט צו גיין מיט עלטערע איד צום דאוונען און פארברענגן מיט אים אפאר שעה אין טאג פאר באצאלט,  

  929-287-0159אינגערמאן ת"ח ובנש"ק וועט זיין אייער פערענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. 

  347-240-5047רופט:  .א שיינע בעל תפילה איז עוויל אויף ימים נוראים

  347-598-1504סעק. רופט  'טע3רייע, סוף  'טע2צו  פארדינגען א פרויען זיץ אין קיט"ל ראדני, דרום זייט 

  718-963-2385ן איינעם נאכמיטאג, גוט באצאלט דורכן שטאט וביהמ"ד וכדו', איינעם פארמיטאג אהעלפער'ס צו טראגן א עלטערע איד אין  2ט געזוכ
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-ביוםבדיקת תפילין ומזוזות בו

  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 -  347-528-8210זומער א זילבערנע בעכער אין די העריסאן געיגענט, געטראפן אינמיטען  

ë"½ôîî -   718-812-5639בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט פענסטערס. רופט/טעקסט  1צו פארדינגען הערליכע 
ë"½ôîî -   ל.מ. 929-324-0694. רופט: רומיגע אפיס צו פארדינגען, אויף סקילמאן 4הערליכע 
ë"½ôîî -  845-587-0560חדשים, רופט  6בעדרום פירנישד דירה , מיט דייניג רום, פאר  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  ,צו פארדינגען א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערסprivate entrance347-542-9877. , העיווארד לי/מארסי 
ë"½ôîî -  ל.מ 347-683-7156בעדרום פורנישד דירה אויף סקילמאן פאר אפאר חדשים, רופט:  1צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-676-9948בעדרום דירה מיט א פארטש פאר א סוכה, און די סקיללמאן געיגענט,  1א הערליכע שיינע ליכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  914-299-9264, רופט שבת פרשת וישבגעזוכט צו דינגען א דירה אין בעדפארד גארדנס אויף 
ë"½ôîî -  347-731-0632 :רופט .קענט/פארק ,ס.פ. אפיס ספעיס 700צו פארדינגען הערליכע נייע 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
−ëþ šì®− ë”þ ¹½î− ¹¾−þš  ñ"®ï êñî¬ñ−¬ô - ë"½  
−ëþ −íêðî  −êî−ñë”þ ñêñ®ë  ñ"®ï -  èêþõô ñ"þíô - ¬"½¾   

−ëþ šì®− ë”þ óíþëê ³î−ì  ñ"®ï - ½"ìô −ëþëþ −õê  - è"¼¾ (ïîô³ ê"− ê"−î)  
−ëþ ¼¾îí− ëš¼− ë”þ öòìñê  íëîðêõ ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ëš¼− ³ò¾î¾/ëš¼− ³ñìò ½"ìô - ë"®¾  
−ëþ ëš¼− ë [¾š®þ¼í]”þ ó−š−ñê  ñ"®ï ö−þõñ−−íëîëñ ô"þ  -  ñêòëþëê þî®−š ½"ìô -  (í) ê"³  
−ëþ í¾ô ë”þ ðîð ±−îîþîí −îñí (êò−îî)  ñ"®ï ëîëñ −ô×ìô - î"¼³  
−ëþ  ëš¼−[êšëîš¼−] ë”þ ñê−òð  ñ"®ï ðêþëô - êðîí−ë ¼ðîòí ö³îì  - ï"®³  
−ëþ í¾ô ë”þ −š½î− −ïò×¾ê  ñ"®ï êîîêšñêïô -  óêðþ¼¬½ôêô ñ"êþ ö³ì - š³ë"×  
−ëþ  óíþëê ìòë”þ  öþíêí¾ô þ¼ññ¼í −îñí  êò−ñêð ð"ëê ñ"®ï -  óíþëêð ê³îï−þï ½"ìô- î"ôš³  
−ëþ −ë® ¾þ−í ë”þ ö−ô−òë  î"íê ð"ëê ¬¾îôêïô ñ"®ï −š¾êë (èþîëôêí) -  −ë® ³þêõ³ ½"ìô- ï"½š³  
−ëþ ¹½î− ë”þ −×ðþô )ï−×¾¼ò(  ö¼è−îëñò®š êñ−¬½îêô ñ"®ï - ®"š³  

 

æíéðî 
þì¾í ³îñ¼5:31
íôìí ±ò6:43

¾"þš öôï ¹î½9:09
ê"þè9:45
íñõ³ öôï ¹î½10:22
ê"þè10:46

³î®ì12:48
íñîðè íìòô1:25
íò¬š íìòô5:04

í¼−š¾6:54
³"þ8:06

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

÷"á/î"á 

 טז. ט.יח. כ: כא.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî -  ל.מ. 718-330-1948 ס"פ אין צענטער פון וומס"ב, הויעך און ליכטיג. 550הערליכע ספעיס פאר א אפיס 

ë"½ôîî - 718-624-6472/347-743-6256ן/לי געיגענט, ענפ פארטש ,בעדרום דירה מיט  1ינגען א צו פארד 
ë"½ôîî -  917-232-5487רופט רומ'יגע דירה צו פארדינגען און א גוטע געיגענט,  5זייער גרויסע 
ë"½ôîî -  :450-419-4302געזוכט צו דינגען א דירה פאר סוכות, מיט א סוכה, ביטע רופט 
ë"½ôîî - 2  347-486-0290בעיסמענט אפיסעס צו פארדינגען, טרופ/וואלאבאוט געגענט, רופט 
ë"½ôîî -  347-232-6507בעדרום דירה צו טוישן פאר א ענדליכע, רופט  2שיינע 

ë"½ôîî -  חדשים8ב"ר דירה, ד"ר, צענטראל ע"ק, פרייוועט, ניי/אלט וומס"ב, גרעניט קאך, גרייט אריינצומופן, פאר  2א נייע +. wm11249@gmail.com 
ë"½ôîî -  718-935-1601רופט:  .חדשים 9ביז  6בעדרום דירה, אלט וומס"ב, פאר  2צו פארדינגען שיינע 
ë"½ôîî -  718-596-3208רופט  .בעדרום דירה מיט דיינוג רום צו פארדינגען, בעדפארד מורטל 1לעכטיגע 
ë"½ôîî -  347-831-5040 .גרייט צו צאלן רענט פאראויס ,8מיט סעק בעדרום דירה  4געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî -  347-585-2537 דרום דירות, גרייט אריינצומופן, בע 2צו פארדינגן הערליכע 
ë"½ôîî -  718-791-0709 .חדשים אדער מער 5רומיגע פורנישד דירה ערשטע פל. מארסי מידלטאון פאר  4צו פארדינגען 
ë"½ôîî - 718-930-5601 .מוז האבן א פלאן אויף נאכדעם ,יאר 2בעדרום דירה פאר  4 א צו פארדינגען הערליכע 

ë"½ôîî - Unfurnished Apt for Rent: Bedford/Lynch, 3BR 3Rd Fl, 1 ½ Baths, 1200 s.f. Call agent 718-309-4539 
ë"½ôîî - Brand new 2 bedroom furnished apt perfect for choson kallah. 2nd floor.  secondfloorrent@gmail.com  

Brooklyn, Sunset Park - Approx 2000 s.f warehouse space for rent. w/ rolldown gate & high ceiling. Ground level. Email: brooklynwarehouse2@gmail.com 

−¬−½ −½þ¼¾ï  -  201-523-4070רענטעל דיפט. דירות צו פארדינגען פאר שפאט ביליגע פרייזן. רופט יעזורו 

 −½òêô-  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע  

 −½òêô-  אויף  )1 - נייע שיינע קאנדא 2צו פארקויפןN. Cole.   2(  אויףCollins.  :845-323-8570רופט  

 −½òêô-  בעדרום דירה צו פארדינגען, לאנדארי רום, הערליכע פסח קאך, אויף  5הערליכעAdar Ct 845-641-6331  8. נישט סעק 
 −½òêô-  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house בעד. ליגעל  2, מיט אaccessory apt .845-641-6331. + גאראדזש און בעיסמענט

 −½òêô- Brand new town house for sale, Cedar area, 1300 s.f. each floor,  2nd & 3rd floors 3 bed. apartment. 1st fl optional. call broker 845-587-0560 
îêþèò−ôîñë ë -  צו פארקויפן פריוואטע הייזער, מיטpool :845-238-0807. רופט 
îêþèò−ôîñë ë -   845-222-8222בעדרום'ס אויבן, און נאך צומערן אונטן, רופט  3דיינעט,  - שטאק הויז, ריזיגע נייע קיטשן  2צו פארדינגען א 
èþîëèò−ôîñë -  347-351-2561בעדרום הויז, פארטש, גרויסע בעקיארד צו פארדינגען אויף דעם שבת,  3א שיינע פריוואטע 
èþîëèò−ôîñë -  347-675-1412. ביטע רופט: 8יאר, מיט סעק.  1בעדרום דירה אין די נייע דיוועלאפמענט פאר  4געזוכט צו דינגען א 

èþîë½ñêõ -  בעדרום הויז  7- 6צו פארקויפן א גרויסעlake front אריינגעבויטע סוכה, נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג ,email: lfl25120@gmail.com 
¼¾−ô−−š š−¼ñ  - מע הויז מיט עצו פארדינגען אויף סוכות א גרויסע באקווbuilt in 845-866-0277 .ן לינעןוצוגעשטעלט בעט געוואנט א ,סוכה

èþîëèò−ôîñë -  דערvilla  25%אלעס צוגעשטעלט, בעט געוואנט, עסצייג אד"ג ,  ,בעטן 30 ,איז עוועל. פאר שבתים און ימים טובים off  .845-428-5632  

ó−ñ¾îþ− -  צו פארדינגען אluxury  ,צימערן, סוכה,  2דירה פאר יו"ט, פון כ"ה אלול ביז ר"ח חשוןa/c  :845-371-2333.רופט 

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

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

Looking for Title 1 Boys Teachers, Part-Time (P.M.) Math and Literacy B.A. or Rabbinical Degree Required Competitive Pay Email Resumes Only: KConte@Brienzas.com 
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

Prominent Established Plumbing Co. Is looking to hire: Managers, plumbing job suppers, plumbers & Plumbers 
Helpers. full time (W2) ready to train, great opportunity. Please email to: construction11211@gmail.com 

Hamaspik is looking for a yingerman to work with a Bocher in BP from 4-6 daily or in Williamsburg from 5-7 daily. Please call 718-408-5146 
 646-773-0777רופט:  (רעזשיסטער און מענעדזשן)געזוכט א טויגליכע ארבייטער צו ארבייטן אין א פרוכט סטאר אין וומס"ב 

 Worldwide SIM Cards & Cellphone Rental. unlimited plan also avail. 718-218-5000  - יוראפ /ארץ ישראל אדער סיי ווי
ביינאכט פון זונטאג  11:00נאכמיטאג ביז  3:00דיספעטשער געזוכט, פאר אווענט שעות פון  assistantאן 

 וומ"ס.. דארף וואוינען אין CDLביז דאנערשטאג, פרייטאג נאכמיטאג און מוצ"ש. דארף האבן 
 hiredriver88@gmail.comאדער אימעיל צו:  718-534-2661 :פעקסט רעזעמי/אינפא. צו

מיט א  CDLא היימישע קאמפעני מיט גאר גוטע צאלונגען און באדינונגען צאלט יעצט אויס זיך צו לערנען 
  917-560-0247רופט: היימישע טיטשער, ווי איר וועט אי"ה קענען מאכן פרנסה בדרך כבוד. 

Shipping Manager: Warehouse 45 Min. from Williamsburg, seeking energetic person living in 
Williamsburg, transportation provided, good pay, Call & leave clear message 718-907-2800 

 845-746-8185רופט  direct 870$סטאפ ווינטער ספעשעל  from Oct. 5-27 , $900 -טיקעטס  קיין א"י 
 845-521-5377רופט/טעקסט  direct flight 575$טיקעט קיין לאנדאן 

 929-214-3269 טעקסט: first classאויך  $2200 -  $1800ביליגע ביזנעס קלאס טיקעטס קיין לאנדאן אדער אר"י, 
 718-387-2020רופט  .קעטרינג אין וומס"ב זוכט א ארבייטער פאר די נאכט שעות, ווי אויך פאר שבתים



 


