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זונטאג האזינו
 לפ"ק''פ תש ז' תשרי

 Oct. 6, ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 6:30שקיעה: 

 7:42צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
 °71- °67 : : היינט

  °75-°57 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  )פליישמאןהי"ו ( ברוך גליקר' 

  וומס"ב -ני"ו  אליעזר אבאהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פריינדהי"ו ( ץ''עוזיאל כ ר( 

  וומס"ב -תחי'  פעסילהכלה: 
  )פריעדהי"ו (יואל זיכערמאן ר' 

  וומס"ב -ני"ו  יוסף מתתי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'שטויבערהי"ו ( ישעי' קרויס ר( 

  אנטווערפן  -תחי'  אסתר רחמההכלה: 
  )כ"ץהי"ו ( יואל מייזעלסהרב 

  וומס"ב -ני"ו  שלמה יחזקאלהחתן: 
ëî¬ ñïô  לאקלפאהי"ו ( יצחק אייזיק קליינמאן הרב( 

  וומס"ב -תחי'  פעסלהכלה: 
  )מיטעלמאןהי"ו ( יחזקאל גרינפעלד ר'

 )גרויזהי"ו ( יואל טייטלבוים ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו שמעון עוזר: החתן
  וומס"ב –תחי'  חי׳ פיגאהכלה: 

  )קרויניגהי"ו ( יודא ארי׳ פילאף ר'
 )ניימאןהי"ו ( משה יאקאבאוויטש ר'  ëî¬ ñïô  ב״פ – ני"ו מרדכי זושא: החתן

  מאנסי –תחי'  בתי׳הכלה: 
  )ברוינשטייןהי"ו ( אהרן מאיר פאדריגאל הרה"ג

  מאנסי  -ני"ו  שמואל צביהחתן: 
ëî¬ ñïô  קאהן( ז"לארי' לייבוש טייטלבוים  הרה"ג( 

  ירושלים/ב"פ - תחי'  יוכבדהכלה: 
  )שטיינמעטץ( שליט"אמרדכי גאלדמאן  הגה"צ

  ראיווסק -ני"ו  משההחתן: 
ëî¬ ñïô  גרינבערג( שליטאאב"ד טאקאי  הגה"צ( 

  ב"פ - תחי'  רחל לאה אדלהכלה: 
  )ליידנערהי"ו (חיים אלעזר פריעדמאן ר' 

  לאנדאן -ני"ו  מאיר הערשהחתן: 
ëî¬ ñïô  'קישהי"ו (משה שווארטץ  ר( 

  לאנדאן -הכלה: תחי' 
  )שווארטץהי"ו (יואל שרייבער ר' 

  לאנדאן -ני"ו  טובי' מנחם זאבהחתן: 
ëî¬ ñïô  'שיףהי"ו (דוד שלמה גאטטעסמאן  ר( 

  לאנדאן -הכלה: תחי' 

  
     ö³ìí ð®      a    ó−êò³ a           íñ×í ð®

  הי''ו יואל מייזעלס  הרב 
  )כ"ץ( -ני"ו  שלמה יחזקאלהחתן:   

 אולם פרענקל
  הי''ו אייזיק קליינמאןהרב 

  )פאללאק( - תחי'  פעסלהכלה: 

  הי''ו שמואל לוי וויינבערגערהרה"ג 
  )ליבערמאן( -ני"ו  משההחתן:   

  ריווער טערעס
 דיוויזשאן 31 

  הי''ו יואל יעקב מייזלישהרה"ג 
  )שפיטץ( -תחי'  חנה בלומאהכלה: 

  

Vast Selection 
 of hats and bands for Yom Tov 

  + all colors turbans and Chenilles 

  

  

 

The Tichel Place 
  Will be in ששון ושמחה TODAY 11:00-8:00 

 

 

Beautiful new color & white 
 טיכלעך און שירצלעך לכבוד יו"ט 

 אויך העליכע ווייסע געבינדענע טיכלעך

 

  11 to 14mm Fresh Water Pearls 
 15 to 20mm   Baroque Pearls 

---------------------------------------------------------------- 

Wholesale prices 
 347-875-7890 

 

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. 

 

Just in for Yom Tov! 
Heimishe Gluten Free 

 Challos, Honey cake, Wafer cake, 
Chocolate Buns, Brownie bars, and more 

347-793-4057 

 
 

 דעם יום כיפור האטס אינזין אייערע תפילות,
...נישט דעם עיר קאנדישאן  

 
 

Beautiful fur trimmed and untrimmed 

Shawls and Capes 
for shul, Sukkah, Etc. to keep you cozy and warm 

917-295-9274 

 

Goldberger's Watches 
197 Lee Ave         347-452-4554  

 

Ladies Ebel gold taunnoeu M.O. pearl,  
Chopard (happy diamond),  

Piaget (diamond dial), 
and many more, 

Store hours 1:30 to 7:00 
  

    עופות"לעגהארן"ה אויך האבן א מספר י"מיר וועלן א
 מיטן שוחט -  היינט א' האזינו



 

 

 

  

  

  

  

The Chocolog - A rich praline chocolate log that’ll make your perfect אשפוזין desert. Call 347-668-4872 

Wash & Set Synthetic Wigs. Call 347-461-6292 

OIL PAINTING SALE! Everything must go! Don't miss this opportunity!! “TODAY ONLY” 12 to 6 pm At: 189 LEE AVENUE. 718-496-5676 

Best Gartel Yarn! Regular and 100% silk avail. at Strings Attached 718-909-0768 Also avail. at Craftviti & Tip Top. We do professional fringes. 

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  

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

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 

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

Are you out of school or in 12th grader who has off on Sundays and looking to work with little children with special needs? Please call 718-302-3333 Ext 5230 

Seeking energetic high school girl/graduate to work with high functioning 13-year old boy, 
afterschool hours 3-4 times a week and Sundays. Please call 718-387-8400 x 135.

Master Faster is looking to hire girls to do ABA after 3pm. Great Pay! 718-502-9100 #111 

  

  

  

 718-522-1262ך ביי בעדפארד/קיעפ, רופט יגעטראפן ר"ה א רויטע בעבי ש -השבת אבידה 

EBay Trader  - !718-701-0121רופט  -האט איר חפצים וואס איר דארפט שוין נישט, פארדינט געלט  טראכטס אריין  

 718-702-0106'טע רייע, ביי דורכגאנג, דרום מזרח סעקשן) אין קיט"ל ראדני פאר יוכ"פ וכל הקודם זכה, 3צו פארדינגען א פרויען זיץ (

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

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

 917-818-3010פאר מאנטאג צו באקומען ספעשל פרייז בעקינדערלאנד פלעי גרופ ביי די קעסקעיד געגנט האט נאך עוועיל. אפאר סלאטס פאר נאך יו"ט רופט 

 718-387-1593שיינע שטערנס צו באשיינען אייער סוכה 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 

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

347-529-5171 פארטש. 8x10ביהכ"ס, מיט א  2בעדרומס,  new winterized homes to rent for this sukkahs and shabbosim - 3 28  -מאנטיסעלאו/רויעל ווילאס 

דינען דעם אזוי שטארק כ'וויל 
  אבער... ,אייבערשטן

  
דער הייליגער בעל התניא 
שרייבט: "אפילו א מענטש האלט 
אין איין פרובירן צו דינען דעם 
אייבערשטן און ער טוט כסדר 
נאכאמאל און נאכאמאל 
דורכפאלן, זאל ער נישט שפירן 
געפאלן ביי זיך און עס זאל אים 
נישט וויי טוהן אין הארץ, ווייל 
אפשר איז ער צוליב דעם באשאפן 

דאס איז זיין גאנצע  געווארן און
 –עבודה אויף דער וועלט 

  פרובירן!".
און אזוי האט דער הייליגער גאון 
געענטפערט פאר א איד וואס 

איבער  זיין   האט  זיך   באקלאגט
מוטשעניש אין עבודת ה' אז עס 
גייט עפעס נישט: "ווי מיר ווייסן 

 זוכה  מדבר  אין  די  אידן  האבן

  
  געווען צו באקומען 

די מן  אין זכות וואס שרה אמנו 
 3האט אנגעגרייט ברויט פאר די 

מלאכים, אבער למעשה איז די 
קיינמאל  –צוליב א סיבה  - ברויט 

נישט אנגעקומען צום טיש פון די 
  מאלכים... 

דער אייבערשטער דארף נאר 
מ'זאל טוהן וואס מ'קען, אבער 
וואס עס קומט ארויס צום סוף... 

מיט'ן   דאס האט שוין נישט
מענטש און עס איז בכלל  נישט 

  אין זיין האנט". 
  

  ), הגאון מרוגטשובתניא חלק א כז(


