
  
 

 
   

  

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

  
  85 South 9 St. 

  
  

  ע"ה געלבמאןבן מוה"ר בנציון משה  שלמה יעקבעל קברו של אבינו המנוח הרה"ח ר' 
  אחה"צ בבית החיים בקרית יואל 5:00בשעה  - ביום ה'  מחריתקיים אי"ה 

 ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו ובא לציון גואל בב"א.
 

  

 

  
 347-786-1921ישיבה חסדי ה' נעמט נאך אן געציילטע בחורים פאר דעם זמן, רופט: 



Apr. 22  



#11-163 

 

---
Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com

--
------





  

  
אין דעם גרויסען טאג פונעם יודה"ל פון  כאפט אריין א געוואלדיגע מצוה - לשובע ולא לרזון 

  הרה"ק פועל ישועות ר' ישעי' קערעסטירער זי"ע צאלט אויס א סעודת החתונה (אדער א חלק)
 718-810-0893יאר ואין בידו לפרטה, רופט:  40פון קינד א ח"ת וואס איז עוסק בתורה איבער 

 

 



  

  

 



 

”
”

”
”
”


” 
”

” 



”
”
” 

”
”
”

” 
” 
”
”
”
” 
”


”

”
” 

  
  דער הערשער פון באוואריע (היינט אין דייטשלאנד) הייסט די אידישע קהלה אין ווירמייזא באצאלן צוויי טויזנט גילדן

  ה'צ"ח]אים צו העלפן אין מלחמה קעגן פראנקרייך. [

 דייטשע ארמייען ציען זיך צוריק פונעם ערשטן "שלאכט אויף מאסקווע," וואס זיי האבן ערווארטעט צו גיין -די נאצי
שנעל ווי אין אנדערע לענדער, אבער די רוסישע קרעפטן האבן טריאומפאל פארטיידיגט די רוסישע הויפשטאט. 

ערלאנגט די ערשטע ערנסטע דורכפאל פאר היטלער מיט'ן אפהאלטן די דייטשן ביי מאסקווע האט רוסלאנד ד
ימש"ו, מיט ווייטגרייכנדע קאנסקווענצן אויף די גאנצע מלחמה ביז'ן ערפאלגרייך פארניכטן דעם נאצישן שלאנג. 

  [ה'תש"ב]

  די נאצי רשעים ימ"ש ענדיגן אונטערברעכן די ווארשאווער אויפשטאנד און ליקווידירן דעם געטא מיט רבבות
 הי"ד רבנים וצדיקים חסידים ואנשי מעשה אנשים נשים וטף. [ב'תש"ג]קדושים 

    . 107#הערות רופט אין אפיס עקס. הוספות און פאר סיי וועלכע                                                                   
  

 
פאר אפאר דאלאר קענט איר האבן די  - קערעסטירער זי"ע!!!כידוע די שליסל פון פרנסה ליגט ביי ר' ישעי'לע 

זכות אז מען זאל היינט ביום היארצייט מסיים זיין די דריטע מאל כל הששה סדרי משנה לעילוי נשמתו מיט א 
 845.414.2000סעודת סיום, ואמירת תהלים מיוחד לזכות הנדבן, כל הקודם זכה, רופט משניות כולל בארה"ק 

 
ווען איר קויפט מזוזות שפארט  ,אכטונג מוסדות און קעמפס -מודעה נחוצה 

דיגע מזוזות וואס איז א זיכערע 'און קויפט גוטע מהודר ,קיין געלט נישטאייך 
און זוכט אייך נישט דעמאלסט צו שפארן געלט און דערנאך  ,שמירה פאר אייך

 בספה"ק דברי יואל דרשות נשא תשכ"א)(כמבואר  !!!האבן עגמת נפש
 

 
 914-241-2621טעג א וואך, גוט באצאלט,  2א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין בתי מדרשים אין וומס"ב 

 מ.ל. 347-382-0118לפנצ"ה,  12:00עד  10:00ת"ח מבקש חברותא בגמ' תוס' משעה 
" חכמת הדרוש ברבים" וואס לערנט אויס די סודות פון "מכון להשפיעדי קומענדיגע קורס אי"ה פון "

  347-391-5158 :פט שויןומשתתפים הייבט זיך יעצט אן, ר 6פאר בלויז 
  347-424-7699אזייגער, גרייט צו באצאלן, רופט  2א קאר געזוכט פון ווס"ב צו פלעטבוש בערך 

 ל.מ. 347-563-1076, רופט: 6:00עד  4:00לאחצ"ה בערך משעה חברותא מתבקש 
 718-782-3138צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען,  (א'ני י' ר'ופאך)באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * פרשת טהרה * 

Get to know yourself and others. 5 day enneagram certification course.  $1800, please call now 347-533-2657 
 718-534-2004פאר די בעסטע קאלינג קארדס פון ישיבה פון די גאנצע וועלט רופט  ישיבה נייעס!!!

 917-993-0065א טשיינע קלאזעט אין זייער גוטע קאנדישאן אוועקצוגעבן לשם מצוה צוליב מופן, רופט: 
נגעגעבן אויף יו"ט שבועות, גרייט צו קענען ווערן אריי, א הערליכע ספר תורה צו פארקויפן

  917-817-0185רופט ר' יושע עקשטיין סופר סתם 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

 347-558-8238וונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, גוטע פרייזן, הענדימאן עיוועל. צו לייגן טיילס, שעל
 201-679-5170קינעדרגארטן אגאנצן טאג און פאר כתה א' ב' פאר נאכמיטאג, דארפן קומען צו פארן,  -געזוכט א  אסיסטענט פאר נורסערי  אלפיין עיקרס:

212-444-9955
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 חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

 ג' אייר



 -  לאזט מעס. 978-928-9525ס"פ, גרייט אראפצולייגן א גרעסערע סכום, רופט:  1800געזוכט צו קויפן א דירה, בערך 
 -  ,9ברענד ניי אפיס ספעיסעס צו פארדינגען, בעיסמענט FT ceiling  ,718-522-5512ס"פ, עקסטער אריינגאנג,  900מיט פענסטערס 
 -  ,134שיינע נייע אפיסעס (עטליכע סייזעס) צו פארדינגען Broadway :718-302-8650, רופט 
 -  347-784-5022סט. רופט:  1קליינע אפיס צו פארדינגען סאוט 
 -   347-578-5384יסמענט דירה, פאר אפאר חדשים, בעדרום בע½  1צו פארדינגען א פרישע 
 -  1745 s.f. apt. with a 1200 s.f. basement back on the market for sale, ready to close. call The Heimesha Broker 917-370-3121 
 - Available commercial space, 2700 s.f., [Possible 3500 s.f.] Call: 718-288-9526 
 -  718-599-7700 :רופט ,ס"פ אין ניי ווס"ב 1200בעדרום דירה  3צו פארקויפן א 
 -  718-344-2811, רופט: 8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  2געזוכט צו דינגען א 

Bushwick Development - 25x100 R6 5500 Bsf $160 per bsf. Email: mrt62483@gmail.com 
-  4   646-208-0066ס.פ. צו פארדניגען רופט:  2000בעדרום דירה 

- 2 condos left! 1) 2,000 s.f.  2) 3,000 s.f. Both incl. a bsmnt of 700 s.f. Call Moshe Einhorn 845-445-7767  

- Summer rental 4 bedroom privet house walking distance to all shuls and groceries, privet in ground pool 347-451-8839 
  -  :718-408-8835געזוכט צו קויפן א דירה אין קרית יואל, נישט דורך בראוקער, ביטע רופט 

  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20הערליכער באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען  

 ri State SewerT -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 
Spring Valley busy real estate office, looking for full-time bookkeeper and other light 

office duties. must be computer literate & fluent in English. Fax resume to 845-459-6555 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

 917-688-7805 די קאר שדכןיפן א קאר, אבערצוגעבען אדער איבערצונעמען א ליעס? רופט זוכט איר צו קויפן אדער פארקו
Hamaspik is looking for a yingerman to work with a special needs adult in the morning hours please call. 718-408-5401 
Experience Para available for the upcoming year for the afternoons. Call: 347-760-3176 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 
 848-525-7499א בחור געזוכט צו ארבעטן פול טיים אין וויליאמסבורג מוז האבן דרייווער לייסענס, רופט 

 347-762-0470, מיט א פריוואטע טיטשער, רופט/טעקסט word/excelטער קאמפיו basicלערנט אייך אויס 
Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office. 

Associates degree necessary,    driver license a plus. Email Resume to Shechter@Hamaspikkings.org 
קאורס אויף אידיש ביי אייך אינדערהיים,  CDLנעמט א  ווילט איר פארדינגען א שיינע פרנסה דעם זומער?

 צו הערן א קורצע איבערבליק 718עקס.  877-236-4235"קלאס הייבט זיך היינט אן!!!" רופט שוין 
 Credit Maven 347-359-5433קעטס קיין קאנאדא, ראונד טריפ טי 5עפענט א קרעדיט קארד און באקומט (בערך)  לעצטע געלעגענהייט!

AMAZON & WEBSITE MARKETING - We Will Increase Your Amazon & Website Sales By 30% Call For Details 718 436 2217 
For Sale: Brand new 2013 Mitsbishi Truck, 21 foot Body, excellent condition, Call: 347-661-6200 

 917-202-8321אין וומס"ב, גוט באצאלט פארן פאסיגן קאנדידאט  רופט:  take outבעט געלגענהייט געזוכט א קיטשען מענידזשער פאר א אר

  
 ביינאכט 12:00דאנערשטאג ביז  - , PM6:00ביז  AM10:00פון מיר זענען אפען טעגליך  - .Main St 78 בלומינבורג מילכיגע רעסטוראנט

 
   Main St. Bloomingburg NY 12721 78ינבורג בעקערי בלומ

  ביינאכט. 12:00, דאנערשטאג ביז PM8:30ביז  AM8:30מיר זענען אפען טעגליך פון 
 )., און נאךvegetables(איר קענט ביי אונז איינהאנדלן אלע צרכי שבת ווי חלות, פרוכט און 

 

  
 -רנסה געאייגנט פארן ריכטיגען פערזאן גוטע פ -

געזוכט אן עקספיריענס פאנדרעיזער, מוז זיין גאר טיכטיג, גאר גוט באצאלט, נאר ערענסט אינטערעסירטע 
 zichronyida@gmail.comלאזט א מעס. מיט אלע אייער אינפא. אדער אימעלט צו:  845-372-6560רופט: 

 
~ Willoughby Suites ~ 

Brand new high-end office space in prime location is now available. 
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 

For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 



 
 

  ביהמ"ד קיט"ל תהלות יואל
 גלעגענהייט צו קויפן די זכות פון איינע פון די בוילער'ס פאר די מקוהזעלטענע 

  .ווי אויך קענט איר פאראייביגען די נעמען פון אייערע עלטערן מיט א טאוועל לעילוי נשמתם
 347.461.0420  ערנסט פאראינטערסירטע ביטע פאר בינדט אייך אויף

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


