
    
    

  
 

   

נפתלי נחמי' ראטענבערג שלום יוסף אשר לעמל פעלבערבוים 

  
 
 

 
 

 
 

 
166 Rodney 

  
  
  
ישיאבעלעס  
  
  
  
משה יצחקטירנויער  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
יודא יואלניימאן  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  באס לק"י 7:40הקבועים מ :המברכים .בתו למז"ט תאירוס שמחת לרגל מו"ה מאיר חיים אייזנבאך הי"וכבוד ל
  חבורות חביבים שע"י ישיבה גדולה סאטמאר קווינס :המברכים ,למז"ט ולרגל אירוסי החתן שלום יוסף ראטטענבערג הי"ולכבוד 

  

להסיר 
  מכשול!

זייט נזהר שב"ק ווען מען פארמאכט די 
  .נישט צו מאכן א קניפ ,גארביטש בעג

(ווי אויך איז ראטזאם צו עפענען די בעגס 
  המעוררים   -  בעפאר שבת)

  
  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 

  

  





Apr. 24  
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  515 Flushing #5-B 
  

  
הקמת מציבה  

  מבעדפארד/פענן 3:15באס יסע  - בביה"ח בק"י  4:45ע"ה יתקיים אי"ה ביום א' הבעל"ט בשעה  פרענקלאשת הר"ר אליעזר  בילאשל מרת 
  קהל בית דוד  

  אשוי

של הרבנית הצדיקת מרת שרה רבקה בראנדל בת הרה"צ  הקמת מציבה
ישכר דוב בעריש זצ"ל אשת חבר של הגה"צ אב"ד דקה' זצ"ל יום א' פר' אח"ק 

   Penn 235מבית מדרשינו  10:30באס יסע בשעה  - בביה"ח קר"י 12:00בשעה 
  

  
  

  
718-871-2224  

קושר אחד היות שנודע לנו שבתקופה קצרה לפני פסח נקשרו ע''י 
 (אף שכשרים  מדינא) מוספר מצומצם של טליתים קטנים רק עם קשר אחד.

מודיעים בזה שמי שיש לו ציצית כאלו יכול להביאם אצלינו או  וע''כ הננ
  בעזה"ש. להחנות שקנאו ונתקנם או נחליפם
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  אין דעם טאג האבן די אראבער צום ערשטן מאל איבערגענומען קאנטראל אויף ארץ ישראל און סיריע, ביים

 "יארמוק" שלאכט מיט די ביזאנטאנישע אימפעריע. [ד'שצ"ו]
 ארויס באפעל אז אידן טארן נישט אריינברענגען קיין שום ספרים אדער ביכער אין לאנד, אין קיין שום  רוסלאנד גיט

  שפראך. [ה'תק"ס]

  ו' אייר –שבת קודש 
  פילע אידן הי"ד ווערן אומגעברענגט עקד"ה אין קארדאווא, שפאניע, דורך די ארמייען פון סוליימאן על האקים

  ימ"ש. [ד'תשע"ג]

 בארגאוס, שפאניע, גיבן ארויס געזעצן צו פארלייכטערן די רעכטן פון אידישע איינוואוינער. [ה'נ"ה] די הערשער אין  
#.107הערות רופט אין אפיס עקס.  הוספות און פאר סיי וועלכע              

                       
  

  מיר זוכן וואלאנטירן צו קאכן נאכטמאל פאר משפחות אין נויט,
  האבן מיר נישט גענוג וואלאנטירן,אזוי ווי די פארלאנג איז זייער גרויס 

  718-388-8088ביטע רופט "הילף"  האבן א חלק אין די גרויסע מצוה צו
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


 
   

   
  
 
  

 
 

   
   
   








 


 

 
212-444-9955

יארצייטן  
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OPEN HOUSE PARTY -  68דעם זונטאג אין שטוב פון מרת לאה גאלד Penn St.  
 אווענט 9:00מיטאג ביז  12:00פון 

  לע"נ איר חשובע מאמע גאלדא ב"ר צבי הערש (גרינבוים) ע"ה
  

שב"ק טאר מען דאס נישט ליינען     אדווערטייזמענטס איז נאר פאר עש"ק,די  

  
  להשאיר שמו, והכולל שלומד במשך היום 347-382-0118בבוקר לימוד הל' תפלה רופט  5:30כולל בוקר מקבלים עוד אברכים משעה 

כח  -"די סוד פון א גליקלעך לעבן  workshopמרת גרומאן פון ארץ ישראל וועט בעז"ה איבערגעבן א 
  347-853-9395רופט  ,May 3 & 4" זונטאג און מאנטאג פ' אמור, המחשבה

  917-682-0385 ,געזוכט ווער עס קען מיט נעמען א רענצל זונטאג פארמיטאג  קיין א"י פאר באצאלט
 -   אויב קיין ענט. ל.מ. 718-783-1064בעדרום דירה מיט אפליינסענס צו פארדינגען, רופט  1א  
  -  ,רופט: ס"פ עוועיליבעל 480שיינע בעיסמענט מיט פענסטערס ,Affordable Brokerage 347-460-5635  

- 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  
-  2בעדרום דירה,  5ברענד ניי full  ,ביה"כElm  ,געיגנטtop fl .לאנגע ליעס  8., סעקok :917-843-3022, רופט 

 -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען  
- 917-627-4042 ,פרויען אנצופירן א דעי קעמפ 2אויך געזוכט  -באנגעלאוס צו פארדינגען  

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 
 917-688-7805 די קאר שדכןזוכט איר צו קויפן אדער פארקויפן א קאר, אבערצוגעבען אדער איבערצונעמען א ליעס? רופט 

 201-679-5170קינעדרגארטן אגאנצן טאג און פאר כתה א' ב' פאר נאכמיטאג, דארפן קומען צו פארן,  -פאר נורסערי : געזוכט א  אסיסטענט אלפיין עיקרס
  848-525-7499א בחור געזוכט צו ארבעטן פול טיים אין וויליאמסבורג מוז האבן דרייווער לייסענס, רופט 

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 
AMAZON & WEBSITE MARKETING - We Will Increase Your Amazon & Website Sales By 30% Call For Details 718 436 2217 

  

  
  

  

  
 


