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 האלט אייך ווארעם אין די סוכה 

  מיט אונזער
Beautiful Shawls And Capes  

 
great gift for your hostesses  

 
917-295-9274 

 

 Plastic World 
Did you try our  

Heavy-duty high clarity plastic tablecloth?
Try it and you will have a חג שמח 

 

Mann 718-702-4306 
 

Lost a gold link bracelet 
Sunday 10/7, 

if found please call 
347-460-3513

  

 
Today Thursday Only @ Suson Vsimcha 11:00 To 8:00 

Warehouse Selloff!!!   
 

Amazing quality velour/cotton stretchies or 
blankets  $10 each originally $42 - Hats $5 

 

Deep discounts on beautiful girls jewelry and hair 
accessories Stock-ups. 732-908-9343 

  

 

Ross Street Babysitting 
Group forming in our new spacious location. 

 
⦁ Specializing in infants        ⦁ Starting after Sukkos 

					⦁ Few slots available             ⦁ Experienced babysitters  
For more info call 917-524-4758 

and leave a message. 

 

 
 
 

199 Ross St. 718-302-1569 

Complete your shopping with Marks & Spencer 

Beautiful Chol Hamoed Tops for Boys 
Pants, Shirts, Socks & Underwear 
 Open Friday & Erev Yom tov 12:00-2:00 

  



 

 

 

  

  

  

Come by for a Silverline precut Lkuved Yomtov... 39 Lorimer ..bsmnt..11-4 ..718 387 2358 

Looking for an employee with experience in QuickBooks and basic office work, 
 medical billing knowledge a plus. To apply email: hr@chaicare.org or call: 718-333-2424 X 104 

Secretary position available in a yeshiva office. please email a detailed resume & references to Issackny@gmail.com 

"DESIGNER SILKS" open tonight, last chance before Yom Tov, all Tichlech up to $99! Call 347-834-7386 

Do you want to join a Chol Hamoed trip for children with special needs? Bring a friend or 2 and join our fun day! Call 718-302-3333 x 5231 

Fidelity Payment Services - full time office positions. Candidates should possess computer skills and 
have a strong attention to detail. Excellent starting salary, insurance available. Call: 718-782-2823 x517   

A real estate firm is looking to hire a lady/ girl with experience in real estate, mortgages, under-
writings and closing preparations. Proficient in basic computer programs a must. Located in 

Brooklyn. Great pay. Please email resume to candidateforwaverly@gmail.com

  

 646-937-0896. רופט Think Closetס קערידזש אין ם', מעגליך אריינגעלייגט אין איינעזונטאג knit skirtפארלוירן א  -השבת אבידה 

  Found an oatmeal color hat with pink sprinkled dots, w/ big pink pom pom. Made in Italy, size 6 months 718-384-1219 -השבת אבידה 

  718-384-0455קינדער שיך אויף קענט פון/צו תשליך רופט   maroonגעטראפן א  -השבת אבידה 

 נדן ליכט לע"נ הרה"ק חיים זאנוויל ב"ר משה והרה"ק ישעי' ב"ר משה, און ב"ה געזען א ישועה און צוגעזאגט עס מפרסם צו זייןיגעצ

  718-387-1593אייער סוכה רופט שיינע שטערנס צו באשיינען 

Hosiery Galore - 162 Lee  - ן אי"ה קומענדיגע מוצ"שמיר וועלן זיין אפ 

 347-314-7895/718-782-2964הופער/מארסי, רופט  newborns only full time   2-3   עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט ווידער אן ןא

  917-414-3281רופט:  .knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  -. make Professional Fringes &גארטלעך  crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

347-668-3591/718-797-0450בעדרום פורנישד דירה מיט אלע באקוועמליכקייטן, האטעל סטייל, צו פארדינגען פאר יוכ"פ און ערשטע סוכות מיט א סוכה  3א הערליכע  -וומס"ב 

 646-939-6232שבתים וואך חודש  לי/לארימער רופט/טעקסט  Your Luxury suites is ready for  -וומס"ב/ גאסט דירות 

  718-612-2673א הויז צו פארדינגען פאר סוכות מיט א סוכה. רופט:  -  בלומינגראוו

  718-928-5667 ,שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות - Getawayמאונטענס 

 .fringes.מיר טוען פראפעשענאל  Craftviti & Tip Topאויך עוועיל. ביי  String Attached 718-909-0768זיידען, עוועיל. ביי  100%, געהעריגע און yarnבעסטע גארטל 

 ³î×î½– îò−³ìô¾ öôï   

  
דאס באדייט נישט אז בלויז אום 
יו''ט סוכות זעלבסט דארף מען זיך 

  פרייען.
אייבערשטער האט אונז דער 

געגעבן די ימים טובים כדי מיר 
זאלן ארויסנעמען דערפון 
השפעות אויף א גאנץ יאר. ד.מ. 
אז א יעדע יו''ט טיילט דער 
  -רבוש''ע אן אנדערע מתנה. פסח 

תורה, און  - פרייהייט, שבועות 
סוכות טיילט מען שמחה. ווי מער 
מ'פריידט זיך סוכות, אלץ מער 

מען זיך איין שמחה קויפט 
  מיטצונעמען אויף א גאנץ יאר.

 
  

  מדהרש''ס)אברבנאל, ו(
  

a  צו באשיינען די סוכה מיט נוי
   סגולה צו עשירות.סוכה איז א  

    (דב''א)       

a  אין די גמרא ווערט געברענגט 
עטליכע זאכן מיט וואס מ'פלעגט 

ניס, מאנדלען,  באצירן די סוכה:
), מילגרוים, peachפערזשעך (

שטרענגלען טרויבן, וויין, אויל און 
  מעהל.

a  עס איז אויך א מנהג צו הענגן
עפל, (ווייל די אידן זענען געגליכן 

ו עפל), אתרוג, וואסער און צ
 )רמ''א(האניג.                             

  
  aן מאכט מען א ביי ליכט צינד

ביידע נעכט סוכות,  שהחיינו  
   שמחת תורה. עצרת און  שמיני 

 −ð öîõ ½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ñê óêïî® ¬¾−ô
 Strawberry Ice Cream  .ñ½−ëê ½¼ ¬þ−þõ .   

  
   ¹−îê ¬òõ¼ −ð  sandwich cookies    ¬è−−ñ

 ê ¹−îþêscoop ice cream  ½¼ ¬š¼ð ,¹−îþ¼ð
 ëñêí ¼þ¼ðòê −ð ¬−ô þ¼ë−êcookie ¬ñêþ .

 ¼×ñ¼îî −−½ ö−ê ½¼topping.  
  
    ¼þ¼ðòê −−îî® μêò ¬−ô ¼ëñ¼ï ½êð ¬î¬

 öõ−îê ½ò−−ê ¬è−−ñ öîê ó¼−þš ï−−ê öþ−ñêš
 .öþ¼ðòê   

Sandwich Cookies 
Topping: 
Mini chocolate chips, nut 
crunch or sprinkles 
 
Strawberry Ice Cream:  
 28 oz. Parve Vanilla Ice cream - 
defrosted 
 ½ pack frozen strawberry – 
defrosted in  drainer, blended 
 1 ½ tbs. confectioners’ sugar 
 3-4 drops red food coloring  

 

 אושפיזין 
Kids Dessert


