
  
   

  

   
 

  

  

  

 היום

 !!!ראטעוועט א משפחה פון אונטערגאנג
  12:00ביז  7:00פון כלנו היום למסיבת "כאיש אחד בלב אחד" 

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

 

  

  
  אייניקל פון ר' שלומ'קה זוויהל'ער האלט פארן חתונה מאכן א קינד-א איר

  $ 150,000עס דארפט געשאפט ווערן  -און האט חובות פון פריער 
 917-692-4110 רופט: - די צדיק וועט אייך אודאי מכיר טובה זיין

 

  

   

  
Current Credit Card Offers!! 

It’s back!! •  Chase United credit card, 55k Miles after spending 3k!! 
•  Chase British Airways credit card, 50k miles after spending 2K!! 

•  Chase Sapphire Preferred credit card, 45k points after spending 4k!! 
•  Chase Ink Business credit card, 60k  points after spending 5k!! 
•  NEW!! Citi Thank You Premier card, 50k after spending 3k!! 

Call THE CARD MA$TER 718-488-7000 offers@thecardmasterny.com 
Need Balance Transfer or short term loan from 10k to 100k?+ Ask us about our 12-21 months 0% APR program!! 

-

May 19  
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Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

--
------





 

”
”

”””


-
–
–
”
”
”
”


”
”
–
” 

”
”
”

”

”

””



–


-
”
”
 

  
  ביים מבול האט די וואסער אנגעהויבן אראפצוגיין, ווי עס שטייט אין פר' נח (לשיטת ר"א אז די מבול האט זיך

  אנגעהויבן חשון). [א'תרנ"ו]

 [ב'תמ"ח] .ביום הזה באו..." כלל ישראל איז אנגעקומען קיין מדבר סיני, זיך גרייטן צום מעמד הנבחר קבלת התורה"  

  יחזקי' המלך, נאך די פערצן פייערליכע יו"ט טעג פון פסח שני, הייבט אן אויסצורוימען אלע במות און אשירות פון
ואס משה רבינו האט געמאכט אין מדבר (ווייל שפעטער האט מען איבער א"י, און איז אויך מבטל די "נחש הנחושת" ו

זיך טועה געווען דערין וכו'), איז מסדר די כהנים און לוויים על משמרתם אין ביהמ"ק און אויפצופרישן די היכלות, 
  שטעלט א נייע קאסע פאר קרבנות ציבור, און איז מחדש תרומות און מעשרות. [ג'ר']

 ביאות אויפ'ן מפלה פון אשור, און זאגט מוסר פאר'ן מלך מצרים. [ג'ש"מ]יחזקא' הנביא זאגט נ  

  מי יתן ראשי מים..." דער לשון הקינה פון תשעה באב אויף גזירת תתנ"ו, וואס אין דעם טאג איז אויך געווען גרויסע"
ולם גבורים כולם קדושים הריגות אין ווירמייזא, "גאוני ארץ ונקיי טהרה... ובחודש השלישי בקריאת הלל לשוררה," כ

  .   107#פאר סיי וועלכע הוספות און הערות רופט אין אפיס עקס.                                                                       הי"ד. [ד'תתנ"ו]
  

 
 

 516-670-5823 מקורות ומ"מ וסיפורים מספה"ק, על איזה נושא שיהיה - להשיג בחנם  רבנים ובעלי דרשנים!
 347-675-1874רב אלי' דוד גרינפעלד, מיר קומען אראפ צו אייך אינדערהיים אראפצונעמען מזוזות, צוריקלייגן, בו ביום, נבדק ע"י ה

 עזען א רפואה חוץ מדרך הטבעאיך האב זיך אינטערגענומען אינזינען צו האבן די ברכת אשר יצר און ג
 845-694-5200רופט:  ,solutionנערווירט פון מיטשענדע טעלעפאון קאלס? פאר א גרינגע  שוועריגקייטן צו צאלן קרעדיט קארד ביללס?

תלמוד תורה ד'פארסייט זוכט טויגליכע בחורים צו זיין מדריכים 
 לאזט א מעס. 515-999-6640 :פאר די אקטיוועטיס. רופט

 718-764-2273 צו: וכט פאר די זומער חדשים, פעקסטנורסערי רבי געז
 718-889-2142פעקסט רעזומעי צו:  -באקומט א באנג.  - א היימישע קעמפ אין די מאונטענס זוכט אן עקספיריענס כתה ח' מלמד, 

  845-554-3135יונגל קעמפ אין וואדבורן זוכט א לייף גארד פארן זומער, דארף קומען צו פארן, רופט: 
  delayedאיז געווארן גע'קענסל'ט, אדער  flightיאר, און די  6אויב זענט איר געפארן פון / קיין יוראפ אין די לעצטע 

  לאזט מעס. 718-475-1181, רופט: up to $800 per passengerשעה, קענט איר צוריק באקומען  3פאר מער ווי 
 - Office space on Broadway / Berry, 3500 s.f. Call 718-878-3805 x 109  
 - Part time beautifully furnished office space for rent in professional building. Spencer street. 917-862-2427 
 -   ל.מ. 347-390-8918 ,(מארסי/לי)צו פארדינגען א שפאגל ניי הערליכע חתן כלה פורנישד דירה, מידעלטאן 
 -  געווארן עוועיל. א פורנישד דירה, פוןJune 1,718-753-1899 , בעדפארד/וואלאבאוט געיגנט 
 -   :718-302-3600עוועיליבעל געווארן א אפיס אין בעיסמענט ביי בעדפארד/הייוועי, רופט 
 - Newly renovated office in office building on Taffee pl. for rent, 1300 sf pos. to divide. 917-658-8092 
 -  (מעליך לענגער) ,718-300-1883הערליכע אויפגעפיקסטע פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה פאר ביז נאך זומער  
 -  202-930-3918 ,וומס"ב בעדרום דירה אין ניי 4וומס"ב מיט א אנדערע  בעדרום דירה אין ניי 4געזוכט אויפצוטוישן א 
 - Furnished 2 bedroom apt. kitchen, bath, big porch, NO dining room Division & Keap area, 718-473-0980 leave msg.  
 -  718-599-7700ס"פ ליכטוגע דירה אין די סאוט סייד געיגנט, רופט:  1900צו פארקויפן א  

 - 1 פורנישד) צו פארדינגען ווילאבי  אלק אין (אפשענאלבעדרום, קיטשען, דיינעט, וו Affordable Brokerage 347-460-5635  
- בעדרום דירה צו פארדינגען 4חבת'דיגע ר (long term)  ,3פארטש bath ,לאנדרי רום ,Ronald Dr.  845-352-4686) 10ביז  10(פון רופט  

Brand new Corner Town house for rent on Augusta, 5 Bdrm, play/rm, 2 ½ bath, 2 porches. 845-222-8837 -  
- Town house to be built, cash customers only. Needs to be paid up front. Call Moshe Einhorn 845-445-7767 serious inquiries only  
- For sale: Brand new species 5 bedroom colonial, Harrick area. Call Mark 1 R.E.: 845-641-7530 
- Brand new semi private apt. for rent, 5 bed.,  laundry room, 3 bath, porch, North Cole, near shuls, grocery call (bet. 10-10) 845-352-4686 
-  ס.פ. 2600צו פארקויפן א איבער פוןflat   אויףBlauvelt Rd. ,9  ,בהכ"ס,  ½ 3צימערן  

   רומיגע דירה) 6רומיגע און א  3(צוטיילט פאר א  גרויסע וואש רום, פראנט און בעק פארטש.               
 לאזט א קלארע מעסידש 845-274-3629ערנסטע פאראינטערסירטע רופט:                 
-  845-213-9949ו פארדינגען  פאר שבועות, אלעס צוגערישט, צ בעטן) 18(מיט בעדרום הויז  5א הערליכע 

 - MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 
  -  :לאזט מעס. 917-627-4042באנגעלאוס צו פארדינגען, רופט 
 -  347-314-8338קאנטרי פאר גאנץ אדער האלב זומער,  אין לפידות .בעדרום באנג 2געזוכט א 

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 - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

 Best Energy 845-535-1140 :, רופטKWפער  ¢6.3אייער לעקטריק פאר גאנץ זומער פאר  lock'nאיר קענט יצעט  אומגלויבליך!
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

Huge sale on modern LED chandelier bulbs 3W equiv to 40W warm white color, 
and 1W equiv to 25W. (Looks just like the old style chandelier bulb.) No heat, 

long lifetime, huge energy savings! Please call 347-866-9807 
 438-777-2349פוינטס פאר א גוטע פרייז, רופט/טעקסט:  A&Aגעזוכט צו קויפן אסאך 

 Credit Maven 347-359-5433קרעדיט קארדס באקומט איר א טיקעט קיין א"י בחינם? רופט:  2האט איר געוויסט אז בלויז מיטן עפענען 
Company seeking  a short time investment for 4 months for the amount of $70,000, profit $10,000 serious inquiry call 718-645-2589 

  free delivery 347-766-TRIM(8746) MagicShaper 22$מינוט א טאג, אומגלויבליכע רעזולטאטען, פאר בלויז  5געשמאקע עקסערסייזער, בלויז 
 646-844-9360 :גוט באצאלט, רופט, א רעסטאראנט צו ארבייטן איןגעזוכט א טויגליכע יונגערמאן 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

  

  
~ 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

 א' סיון


