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673 Bedford Ave. 
  

  683 Park Ave 
  

  110 Lee Ave. #2 
  

 
  היום ער"ח סיון יתקיים אי"ה מנין תהלים

 3:45בשעה  - בבית שני  - בביהמ"ד הגדול קיט"ל
 

 $ ראונד טריפ.6פון ויואל משה, צוריק נאך א שעה,  5:00היינט באס צום ריבניצ'ער ציון  - ער"ח סיון
 

 1121דריקט  718-506-1001התעוררות להתפלל על דורות מהרב צבי מאיר זילבערבערג שליט"א לער"ח סיון ע"ה 
 

   

  

  
  12:00ביז  7:00פון כלנו למסיבת כאיש אחד בלב אחד  -מחר 

 קאהן ב"ר מענדליואל  - Wallabout #3-D 270בביתי 
 

 להשיג אצל תלפיות כת"י שהיניח אחריו הרה"ח ר' יצחק נאה ז"ל בעניני עבודת השי"ת, ספר "ויזרע יצחק",נשאר עוד מספר מצומצם מ
 

  קהל טורי זהב

  אליק
821 Kent (cor. Park) 

  8:40הננו בזה להודיע שתתקיים אי"ה שיעור חדש בכל לילה בשעה 
 347-560-1611ליתר פרטים  - 9:20מעריב 

 

  

  

אזוי ווי עס איז שנת השמיטה ווילן מיר מעורר זיין  - מודעה נחוצה
די בלומען סוחרים אז ווען מען גייט קויפן אין די מארקעט די בלומען 
זאל מען אכטונג געבן אז  די בלומען אין די בלעטער זאל נישט קומען 

 המעוררים - (עי' ספר דבר השמיטה סי' ה')פון ארץ ישראל 
 

 



May 18  



#11-185 

 

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

--
------





 

”
” 
”
”




” 

”

”
”
”
”
”
” 

  

 

  
בהשגחת בי"ד מנחת חינוך טארטיקוב -אונגארס בוטשער   

205 Wilson St. Brooklyn NY 718-384-1061  
 

שו"ב הרה"ח ר' הערשל ווייס שליט"אמיר האבן פריש גע'שחט'ן בהמה פלייש דורך   
"א רב דקהל תפלה למשה מאנסי יצ"ו.תחת פיקוחו של הרה"ג משולם נתן שפיגעל שליט  

 
  ר' אהרן קאשיצקי שליט"אניקור ווערט געמאכט ביי אונז אין געשעפט דורך דעם באקאנטן מומחה 

 מיט אלע חומרות והידורים פון אייראפע און ירושלים, (מיר ניצן נאר ביז די עלעפטע ריפ)
 

  שחיטת בית יוסף  -ת יבש צווישן איין שחיטה און צווייטן בדיק -שחיטה מונחת  -שטאטע שחיטה  מעלות פון די שחיטה:

 uality gress fed  מליחה ע"י משגיחים תלמידי חכמים ויראי ה' בדקדוק יתירה. -באקאנט אלטס גאר געזונטע פלייש 
 

  

  
 

  Affordable Brokerage 347-460-5635פונם טענענט ביליגער ווי אנדערע,  charge’nזוכט איר א בראוקער? מיר  -נדלארדס אכטונג לע
זוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר  ד'ווייטצענער חדר אין שיקאגאזעלטענע געלעגנהייט! ישיבה אור ברוך 

  312-448-1167אנגהויבן אלול תשע"ה, גוטע געלעגנהייט פארן פאסיגן פערזאן, רופט:  (צווייטע יאר משניות)כיתה ה' 
 גרעסטע אויסוואהל הערליכע "גיפט   "סערטיפעקעטס"- טורים  - שו"ע  -ספעשעל דיסקאונט פאר שס"ן  347-541-0479 - 718-218-9175 -  רובינפעלד'ס ספרים
 845-694-5200ביללס,  רופט שוין: אויף אייער קרעדיט קארד  80%-70%שפארט אייך 

 1888-370-1042פעקסט צו:  (חודש אלול)היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט א מלמד פאר אן עלטערע כתה פאר קומענדיגע יאר, 
 516-670-5823באשטעלט בחנם:  -זוכט איר שיינע ענינים פון די ספה"ק אויף סיי וואספארא נושא,  מרביצי תורה!

 5:30 -  1:30טעגליך  COMMUNITY  CONSULTING   517 Flushingווערט ערלעדיגט בעז"ה ביי    8גן!!! סעקשאן מבינים זא
 347-422-6760ביטע רופט  ,געזוכט אין א יונגל קעמפ, דארף קומען צו פארן(פארט טיים) מלמדים / מדריכים  -סוואן לעיק 

 646-651-9089אן עקספיריענס קעכער יעצט עוועיל. רופט: 
 - Office space on Broadway / Berry, 3500 s.f. Call 718-878-3805 x 109  
 - גרופ, דארף האבן א -עס ווערט געזוכט א פלאץ פאר א פלעיbackyard :718-764-2273, ביעט פעקס 
 - Part time beautifully furnished office space for rent in professional building. Spencer street. 917-862-2427 

 -  בעדרום דירה צו פאדינגען,  3אground floor917-562-2201גענט, י,  דיוויזשאן/בעדפארד גע 
 - 917-279-1069 , רופט: א דירה געזוכט פאר א פאר פאלק פון דאנערשטאג במדבר נאכמיטאג ביז זונטאג בהעלותך 
 -  718-930-5601רופט:  ,בעדרום דירה אויף פלאסקי 3הערליכע 
 -  347-768-1772/  347-529-6776 בעדרום דירה פאר חתן כלה, 1יעצט געווארן עוועיל. א 
 -  347-374-0470 :רופט ,8מיר האבן סעק  ,בעדרום דירה 4 - 3א צו דינגען געזוכט 
 - Looking to buy a 1300-1600 s.f. apt. (3 or 4 bedrooms). Please call: 917-791-0143 leave msg.  
  -  718-930-5601בעדרום  פורנידש בעיסמענט דירה, ביטע רופט  2צו פארדינגען א 

  -  845-352-0233, שבועותבעדרום דירה אין מאנסי מיט א דירה אין ווס"ב פאר  3געזוכט צו טוישן א 
Brand new Corner Town house for rent on Augusta, 5 Bdrm, play/rm, 2 ½ bath, 2 porches. 845-222-8837 -  

-  בעדרום דירה צו פארדינגען,  4א גרויסעParkview 646-942-8825טאק, 'טע ש4'טע און 3, דופלעקס 
-  רומיגע דירה מיט א פארטש צו פארדינגען אויפן זומער אויף  4גרויסעRita, 845-356-3436 :טרופ 

Investment: 12 apartments of 5 rooms to be built in Monsey. Asking $3,540,000. ($295k each) Will give away for 
$600,000 less, for a fast cash deal (245k each). Great for investment, can collect $1,800 rent monthly from each 

apartment. Or resell after completion for 50k profit on each apartment. Baruch@EquivestRealty.com 347-309-6056 
 -  514-296-5913, רופט: זומערווי אויך פארן  - שבועותא דירה צו פארדינגען אויף 

Green Hills Estates  -  שענסטע פלאץ פאר שבתfamily gathering -  ריזיגע הערליכעluxury  , 347-699-5662הייזער 
 -  :718-208-9796דירות צו פארדינגען מיט אלע באקוועמליכקייט און בעסטן געגנט פאר שבתים/שבועות רופט 

  - 2  ל.מ. 347-578-0085/ 718-403-0903'טע האלב זומער מיט עסן גוטע פרייז 2בעדרום באנגעלאו עיוועל פאר 
Green Hills -  בעדרום  4עוועיל. פאר די זומער הערליכעLuxury villas  .347-699-5662, דיינונג רום, ליווינג רום, גרויסע קאך, און נאך 

Swan Lake - Few beautiful units, HVAC, 3 bedrooms, 2 bath, pool, day camp, heimishe new crowd, 718-686-0909/347-524-7686 L.M. 
Kaliv -Nezer Hatora - Monticello - we got the place you have been looking for! all 

conveniences under 1 roof half or whole summer only for more info please call 718-781-9401 
 Tri State Sewer - וואנעס - סינקס - יר שטאפען אויף טוילעטס מ- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

 Best Energy 845-535-1140 :, רופטKWפער  ¢6.3אייער לעקטריק פאר גאנץ זומער פאר  lock'nאיר קענט יצעט  אומגלויבליך!
  718-388-4739ט, רופט: געזוכט א היימישע יונגערמאן אדער בחור צו סערווירן ביי שמחות, שיין באצאל

 CDLמאכט אסאך געלט דעם זומער! באס מענעדזשערס זוכן נאך דרייווערס פארן זומער! מאכט יעצט אייער 
 718עקס.  877-236-4235וואכן,ספעשעל פרייז פאר געציילטע מענטשן. רופט שוין וכל הקודם זכה  2פערמיט אין 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  
 347-558-8238הענדימאן עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, גוטע פרייזן, רופט: 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 
 347-256-5790דע רעסטוראנט אין וומס"ב צו פארקויפן, נאר ערענסטע אינטערעסירטע רופט: גוטע געלעגנהייט! גוט גייענ

 347-525-8244ערב שבועות, עקפיריענס פארגעצויגן,  registerא בעקערי אין וומס"ב זוכט איינער צו שטיין ביים 
1107-404-late hours, 718 -ay Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same d - Appliances RepairApplex   

 845-554-3135ומען צו פארן, רופט: יונגל קעמפ אין וואדבורן זוכט א לייף גארד פארן זומער, דארף ק
Tiles - Tile installation, commercial/residential, very reasonable prices. Call: 845-237-2985 

  
~ 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 
 

212-444-9955
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 חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן


