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    èëàð êàåå      

 ä"åî øéàî íééç ø"áàãåé ãåã ïàîñåæ é"ð  ïúçä"åîíéåáìèééè ìøòá é"ðéúéáá , 159 South 8th St.  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå á÷òé ú÷ìç èåàñ8/ñâéøã  úéøçù8:30 

 ä"åî  ìàåé ø"áéëãøî êåøá øòâøòáãìàâ é"ð ïúçä"åîæéåø÷ áåã ìàøùéé"ð , ã"îäéáãìåú ïøäà úéì/ïàñìéåå 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä7:45  úéøá9:15 
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áøä ùèéååàìñøàé òùåé íåìù à"èéìù äîìù êìîéìà é"ð ä"åî ñéåø÷ íééç íäøáà é"ð 

  íìåàáàâéô ñãøô
ä"åî  áééì ïîìæà"ùøá ïàîãòéøô é"ð àâøù ìà÷æçé é"ð ä"åî êàøá ùøòä íééç é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

    àìåìéä úãåòñ      
 8:00בשעה     Division 65 " בביהמ"ד יאריסלובהיום" יתקיים אי"הכ"ק אדמו"ר מבערגסאז זי"ע  של

כתב בשער הכוונת מי שיעשה פדיון נפש לו   - סגולה גדולה מהאר"י ז"ל  - 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
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âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî -        øåáéöä ìå÷        úéø÷ ìàåé 
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  
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 לפנצ"ה בדיוק 11:30בעדפארד בשעה  500מנין לאמירת כל ספר תהלים כל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

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

ימים נוראים און א גאנץ (פאר ן א מנין צוזאמשטעל!! מיר ווילן בעזהשי"ת מודעה רבה
אין די גרעסערע בתי  ]עיר קאנדישען[קעלט פארטראגן נישט די  וועלכעפאר די יאר) 

 718-387-1986טערסיטע ביטע רופן פאר אינ .מדרשים



  מיר פארדינגען !!!איר נאך נישט קויפן קיין רענצלעךפארדעם דארפט  פארט איר קיין אומאן אויף ר"ה?
4 wheel light weight  רענצלעך, רופטLuggagry 646-847-9088  אימעילreserve@luggagry.com 



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 718-781-4080, רופט: cotton 100%סייזעס, אויך גרויסע האנטוכער פאר די הענט,  2קוה האנטוכער מ אכטונג שמשים!
 718-782-3138 .נטאג נאך סליחותוצוריק ז ,שטאג נאכטערא באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * א' סליחות * דארנ

 347-452-4744א איבערגעגעבענע אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור בין הזמנים, רופט 
אויף נאך סוכות. גאר שיין  עס האט זיך געמאכט א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר א מלמדות כתה ז'

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

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

 718-387-7934שעה פארן זמן שב"ק,  2אין גאנץ וומס"ב ביז  Free deliveryמיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  פלאם'ס עפעטייזינג,
  צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג.מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן 

 Myrtle Ave.            718-855-6900 654            בית הבתים
 718-607-5244 יוסף האלצער סופר ומוכר סת"ם - חשובע סופרים, גוטע פרייזן  מהודר'דיגע מזוזות,

 347-436-5750 .מסכת בבא בתרא במשך זמן החורף הבעל"טמוכן לקבל עוד איזה חברותות מצויינים להתחיל ולסיים (לפנצ"ה) כולל לידעות הש"ס 
 לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב.  positionאן ענגליש טיטשער 

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

 347-436-5750 .מוכן לקבל עוד איזה חברותות מצויינים להתחיל ולסיים מסכת בבא בתרא במשך זמן החורף הבעל"ט(לפנצ"ה) כולל לידעות הש"ס 
 845-492-1502פארטאגס, גרייט צו באצאלן, רופט  6:00 - 5:00געזוכט א קאר רייד יעדען טאג פון ווס"ב קיין ק"י בערך 

 347-645-4915טעג אין די טעילאר עריע, זאל ביטע רופן  2עס איז גע'גנב'עט געווארן בייקס די לעצטע  עםפון וו -  "גניבה"
  ל.מ. 347-996-9437א יונגערמאן מיט עקספיריענס איז גרייט צוצולערנען מיט אייער בחור/יונגעל, רופט 

ë"½ôîî -   ל.מ. 929-324-0694רומיגע אפיס צו פארדינגען, אויף סקילמאן, . רופט:  4הערליכע 
ë"½ôîî -   845-587-0560חדשים, רופט  6פירנישד דירה , מיט דייניג רום, פאר  בעדרום 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ,צו פארדינגען א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערסprivate entrance347-542-9877. , העיווארד לי/מארסי 
ë"½ôîî -  ל.מ 347-683-7156 .ירה אויף סקילמאן פאר אפאר חדשיםבעדרום פורנישד ד 1צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-676-9948 .בעדרום דירה מיט א פארטש פאר א סוכה, סקילמאן געיגענט 1א הערליכע שיינע ליכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  בעדרום בעיסמענט אפט. מיט פענסטערס , 2צו פאדינגען א שיינעutilities incl.646-939-6232 ., פאר חתן כלה, לי/וואלעבאוט געיגענט 
ë"½ôîî -  347-731-0632רופט  .ס.פ. אפיס ספעיס קענט/פארק 700צו פארדינגען הערליכע נייע 
ë"½ôîî -  718-624-6472/347-743-6256בעדרום דירה מיט א פארטש ,אין די  פען/לי געיגענט,  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-232-5487נט, רופט ן א גוטע געיגעירומ'יגע דירה צו פארדינגען א 5זייער גרויסע 
ë"½ôîî -  ,.917-974-0284צו פארדינגען א שיינע ברענד נייע פירנישד דירה געאייגענט פאר חתן כלה ,אויף מידעלטאון סט 
ë"½ôîî - 646-741-8338ן/ראדלידזש געיגענט, רופט נפע ,בעדרום דירה 3- 2ן א עגעזוכט צו דינג 
ë"½ôîî -  ל.מ 347-675-3161. ה, מיט א סוכה פאר ביז נאך סוכתבעדרום פירנישד דיר 2צו פארדינגען א גרויסע. 
ë"½ôîî - 718-599-0721/914-606-2960ן געגענט, נפע/געזוכט צו דינגען א דירה אויף שמחת תורה, מארסי 
ë"½ôîî -  646-236-7684 (פאסיג פאר איינעם וואס בויעט איבער זיין דירה)חדשים,  6בעדרום דירה, פאר  3צו פארדינגען א רחבות'דיגע text only 
ë"½ôîî - 1 ,בעדרום דירה צו פארדינגען פאר חודש תשרי .prime location (אויך מעגליך פאר לענגער) 347-782-3693  

 −−òë"½ôîî  -  $475בעד. דירה, דארף האבן אראפצולייגן בערך  4ס"פ  1760ברענד ניי א צו פארקויפןk -  .347-566-1437גרייט צו קלאוזן און אריינמופן 
ë"½ôîî - Brand new 2 bedroom furnished apt perfect for choson kallah. 2nd floor.  secondfloorrent@gmail.com  

ONE TIME OPPORTUNITY! Now accepting applications for an affordable 2-bedroom condo in 
Williamsburg, Throop/Walton area. Price $217K. For more information on how to apply, income 

eligibility, and deadline please visit affordableapplication.site123.me or email waltonstreetllc@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  -  .201-523-4070דירות צו פארדינגען פאר שפאט ביליגע פרייזן. רופט יעזורו רענטעל דיפט 
 −½òêô-  845-597-4372קאך, רופט רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח  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  5ברענד ניי  צו פארקויפן אtown house בעד. ליגעל  2, מיט אaccessory apt .845-641-6331. + גאראדזש און בעיסמענט

 −½òêô- ס.פ.  גרויסע  2200פארקויפן א  הערליכע דירה  צוattic , 2  718-599-7700זייטן, כמעט גרייט צו קלאוזן  4פארטשעס, פענסטערס פון אלע

 −½òêô-  71בעדרום קאנדא,  4הערליכע Bates Dr. ,-  347-693-3397רופט זושא פעדער בראוקער  -שנעלע דיעל 
 −½òêô-  צו פארקויפן א שיינע גרויסעtown house   ,845-662-0083 ס"פ א שטאק. כמעט גרייט אריינצומופן. 1350מיט דירה אונטן  
 −½òêô-  845-538-6293 :גנט, רופטירומיגע דירה, גוטע גע 5צו פארקויפן א ליכטיגע 

Monsey - For sale: New on the market. Beautiful  7 room flat apt. with many upgrades, great location. 845-262-0149 

 −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 
Monsey - Brand-New Development Now Complete. 3 and 5 Bedroom Apartments Available for Rent. 
Spacious rooms, 9 ft ceiling, central a/c, 2/2.5 full baths, porch, parking right next the building.  845-694-8548 

Luxury Home Opportunity in Monsey - Semi attached town house being built, 6000 + s.f. + 
Basement. Huge Grounds, + legal accessory apt. Many Many Extras, Nothing like this to compare. You 

can Still plan your own layout! Serious Inquiries Only 845-664-5819 leave Name & Phone Number 
îêþèò−ôîñë ë -  צו פארקויפן פריוואטע הייזער, מיטpool :845-238-0807. רופט 
èþîëèò−ôîñë -  בעדרום הויז פאר שבתים אדער וואך, הערליך שיין צוגערישט מיט נייע  5צו פארדינגען א הערליכעlinen )18  .(845-587-4732בעטן 
èþîë½ñêõ - בעדרום הויז  7- 6א גרויסע  צו פארקויפןlake front אריינגעבויטע סוכה, נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג ,email: lfl25120@gmail.com 

èþîë½ñêõ .½ -  ל.מ. 347-291-1863. 8, גוט פאר סעק. (נעבן ישיבה)בעדרום דירה צו פארדינגען פאר א גאנץ יאר  4א 
¾ô¾ ³−ë -  917-471-3763רה צו פארדינגען פאר גאנץ חודש תשרי, אין בעסטן געיגענט, בעדרום די 3א  

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

Safety Electric - 24 Hour Emergency Service. Call: 718-807-8170 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

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 



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

Today only - End of season 20% off all indoor Air Conditioners and fans. Midtown Camera 

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 
א היימישער יונגערמאן גרייט אייך  מקומות הקדושים אדער אויף יום טוב?פארט איר קיין ארץ ישראל אויף 

ארומצונעמען אין גאנץ ארץ ישראל אויף אלע מקומות הקדושים, ירושלים, גליל. ווי אויך צו אלע רבי'ס און מקובלים. ווי 
 011-972-52-6718110/  011-972-54-8420087. )קערעסטירע חבריא(-  יצחק וואלףאויך צו ר' דוד אבוחצירא אין נהריא. 

 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 
 . דארף וואוינען אין וומ"ס.CDLביז דאנערשטאג, פרייטאג נאכמיטאג און מוצ"ש. דארף האבן 

 hiredriver88@gmail.comאדער אימעיל צו:  718-534-2661 :פעקסט רעזעמי/אינפא. צו
מיט א  CDLשע קאמפעני מיט גאר גוטע צאלונגען און באדינונגען צאלט יעצט אויס זיך צו לערנען א היימי

  917-560-0247רופט: היימישע טיטשער, ווי איר וועט אי"ה קענען מאכן פרנסה בדרך כבוד. 
ATTN ONLINE SELLERS :Looking for a solution for all your returns? Call Moshe 718-687-2973 

 929-424-0113אדער א פלאץ וואס איז געאייגענט פאר א קאך, רופט  commercial kitchenעס ווערט געזוכט צו דינגען א 
 לאזט מעס 347-957-3533 עזא.ן וומס"ב פאר די יו"ט סיכע ארבעטער געזוכט פאר א סטאר  אטויגלי

347-941-7223רופט  .ביינאכט 10:00טאג ביז מי 12:00געזוכט א בחור מיט לייסענס פון   

 


