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  אשליט"אהרן מייזליש  הרה"ג

 בן גאב"ד סאטמאר מאנטריאל חתן אבד"ק אלכסנדר
  א "ליטש אלעזר טייטלבוים הרה"ג נ"ייחיאל מנחם

 בן הרה"ג ליפא שליט"א  חתן כ"ק אדמו"ר שליט"א
  íìåàáàâéô ñãøô

 

היום
  מסיבת הצלת נפשות

  למען המוסד הקדוש "הבן יקיר"
  בבית הרה"ג ר' יוסף לייב עסטרייכער שליט"א

 42 Lee Ave. 

#13-200 

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 

ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî - öä ìå÷øåáé                  ìàåé úéø÷  
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בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



  מחר יהיה
האות הזה 

  ארום טעג 5ן יא חתן א יתום האט חתונה א
  !!תווצאעס איז נישט דא מינמאלע ה און

646-852-8870רופט  'אם אתם משמח את שלי אני משמח שלך'געדענקט 

 845-729-0817רופט    •   ספרים ומכתבים של צדיקים למכירה
 "צ יעקב פרץ בן הה"ק רבי נפתלי הירצקא ראצפערטער זצ"לספר עם חתימת הרה

 ספר עם חתימת הרה"ק רבי יחיאל אב"ד סאלקע ובנו רבי כתריאל בן הקונטרס הספיקות זצ"ל
 ספר שו"ת רבי עקיבא אייגר עם הרבה הגהות מהגאון רבי משה דוד אסטרייכער מטשימפא זצ"ל

 זוהר דפוס זיטאמיר             גאונים זצ"לתשובה מהגה"ק הלבושי מרדכי ומעוד הרבה רבנים 



  מחנה תולדות רפאל קאשוי
  -סוואן לעיק  -

לפידות, מינסק,  אזוי ווי עס איז דא א שטארקע פארלאנג פון די קאנטריס ארום ווי צב"ש
  וואס ווילן שיקן אין אונזער זומער חדר, כיתה ו', נט,און אומגעגנחלת יעקב, ברך משה, 

  ר מ'זאל זיך מעלדן וואס פריער"כ בעטן מיע
  845-388-1441רופט שוין אין אפיס  - שפעטנס ביז דאנערשטאג קרח

 נ.ב. פארצייכענט אייך די נייע קעמפ נומבער, די נומבער אין ביזנעס דירעקטארי ארבעט מער נישט

גרינוויל, דזשערסי סיטי
176 Wegman Pkwy 07305 

. 
 בשורה טובה

עסער צו סערווירן עפענען מיר בעז"ה אן חשוב'ן ציבור אז כדי אייך ב ןמיט פרייד זענען מיר מודיע פאר
אפיס אין גרינוויל ווי איר וועט קענען אריינקומען און זעהן פונקטליך אלע דירות וואס זענען דא אויף די 

 מארקעט צו דינגען,
 Wegman Pkwy 176 די אדרעס פון אונזער נייעם לאקאל איז

 . 
 אווענט,  9-6אכמיטאג,  מיטוואך, פון נ 5 ביז 1זמנים וואס דער אפיס איז אפען: זונטאג, פון  

 201-523-4070אנדערע זמנים רופט 
 עסקני יעזורו - מר ווארטן אייך מיט כבוד





   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 ל.מ. 845-774-9177האט איר איבריגע פסח'דיגע מצות רופט 
 917-270-1982קיין וומס"ב, גוט באצאלט.   Pine Brook NJפון  4:30געזוכט א אינגערמאן אהיים צו טראגן א מיידל יעדן טאג 

 347-263-0413יואל לעפקאוויטש סופר סת"ם  - מיר נעמען אן צו שרייבן תפלין בכתב נאה ומהודר, גם אפשר בהידור בדיו עשן מצוה מן המובחר המחזיק לאורך ימים 
  ל.מ 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, -ים כיתות ג'קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכ

 347-907-9165א היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט געלונגענע מדריכים פארן זומער, זייער שיין באצאלט. 
 845-384-2723עלאו, אויך עוועיל מלומדות, , אן באנג6:15ביז  3:45צעהלים דעי קעמפ זוכט געשמאקע אינגעלייט פאר מדריכים פון כיתה א' ביז ה' פון 

 718-757-8492מדריכים געזוכט פאר א היימישע ת"ת אין וומס"ב, רופט 
 347-731-2562, רופט  5:00ביז  2:30געזוכט מדריכים פאר א דעי קעמפ און בארא פארק פון 

 347-699-0666אן א באנגעלאו.  טראנספערטאציעבאצאלט מיט  געזוכט א נורסערי/קינדערגארטען רבי פאר א קאנטרי אין ס. פאלסבורג, שיין
 347-452-7934. רופט: 6:15ביז  3:45מדריכים פאר א דעי קעמפ אין מאנטיסעלאו פון  2געזוכט 

 845-507-1133א היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר כיתה ג' פאר קומענדיגע יאר. פעקסט רעזומעי 
 ל.מ. 347-863-0966חור עוועיל. צו זיין א מדריך אין א קעמפ. האט לייף גארד לייסענס. רופט: א ב

 718-534-0726געזוכט איינעם צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ 
33” Bunk bed for sale. Please call or text: 347-623-3315 

 $917-626-9010, דארף עס אויפפיקן, 249פאר  Reebok 8000 Folding Treadmillצו פארקויפן א 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
 917-817-0185/718-388-3199ק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, נבד

ë"½ôîî -  ל.מ 718-858-9450בעדרום פורנישד דירה, האלבע בעיסמענט, גרויסע פענסטערס צום גאס, קענט/פלאשינג געגנט.  1צו פארדינגען א. 
ë"½ôîî  -  ל.מ 718-669-0202ר אין הארץ פון וומס"ב. ס.פ. גוט פאר אפיסעס/סטא 600צו פארדינגען א בעיסמענט.  
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  718-624-5800ן, ביליג רענט, בעדרום בעיסמענט דירה מיט פענסטערס, דיינונג רום, קאך, וואש רום, גרייט אריינצומופ 2צו פארדינגען א גרויסע שיינע 
ë"½ôîî -  ל.מ. 718-285-7396בעדרום דירה אין דאמסי. רופט  1צו פארדינגען א  פורנישד 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 718-858-4177ון בעדפארד רופט צו פארדינגען א  הערליכע אפיס צווישן לי א 
ë"½ôîî -  917-500-4863ס.פ. בעיסמענט, הויכע דאך, פענסטערס, געאייגנט פאר אפיס/דירה, העריסאן געגנט.  1000צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  ,347-633-0332ן געגנט, גרייט אריינצומופן, ערטל/סקילמובעדרום'ס, מ 2און  1הערליכע ברענד ניי דירות 
½ôîîë" - 6000 -12000  ל.מ. 646-926-0719ס"פ ווערהויז ספעיס עוועיליבעל אין די נעווי יארד, רופט 

ë"½ôîî -  917-838-5790נט  עדירה, מיט דיינונג רום, מיט פענסטערס. בעד./פלאשינג. ביליגע פרייז אלעס אריינגערעכ .בעד. בעיס 2הערליכע א צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  חתן כלה דירה מיט גרויסע פארטש גרייט בעדרום  2שיינעJuly 1 718-782-9559מורטל רופט  סקילמאן 
ë"½ôîî -  917-213-0101בעדרום דירה אויף דוויזשאן, גרייט אריינצומופן, רופט  2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  347-564-2245בעדרום דירה דיינוג רום קיטשען, צו פארדינגען הופפער לי בעדפארד  2שיינע 
ë"½ôîî -  ,347-566-1437שטאק ארויף, רעדי אריינצומופן.  1בעדרום דירה צו פארדינגען,  2מורטל / וואלווארט 
ë"½ôîî - 347-871-6659סטאון הויז אויף ווערנאן סט., - צו פארקויפן פריוואטע בראונ 
ë"½ôîî -  טע שטאק אויף 6בעדרום דירה,  3צו פארקויפן א'Broadway347-304-1569אינטערעסירטע רופט  . נאר ערענסט 
ë"½ôîî -  ,347-486-0290א גרויסע בעיסמענט אפיס מיט פענסטערס צו פארדינגען, טרופ/וואלאבאוט געגנט

ë"½ôîî -  3 347-395-6577רופט/טעקסט  8מאן, וואלק אין בעיסמענט, נישט סעק. בעדרום דירה צו פארדינגען אויף סקיל 
ë"½ôîî -  347-578-1239טוילעטס, מיט דיינוג רום ראס סט, פאר חתן כלה  2בעדרום דירה  2צו פארדינגען 
ë"½ôîî - 17,250 BSF in WMSBG Yiddish area, great for end users, looking to build & live in luxury, POF required Brooklynbestcap@gmail.com  

ë"½ôîî - Office spaces available, Prime location, Private Entrance, Ready to move in, call Artex Mgmt 347-436-7576 

ë"½ôîî - Great Deal - Beautiful 1 Bedroom Apts fully furnished ready to move Spencer/ Willoughby in Call Artex Mgmt 347-436-7576 

ë"½ôîî - 3 Bedroom apt available for 3 years Kent / Wallabout Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - 3 ½ bedroom Duplex Apt for Rent, 1st floor / Basement, Artex Mgmt 347-436-7576 

ë"½ôîî - Nice Two bedroom apt for rent Division /Clymer Call Artex Mgmt 347-436-7576 
ë"½ôîî - Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 
ë"½ôîî - For Sale 1 Family Duplex Lee Ave, Lot 16x77, build 16x45, 3 fl. + fixed up basmt, REDUCED PRICE 347-480-4160 
ë"½ôîî - For sale: 4 family brick house on Ross St. (Bedford/Lee). 917-648-5078 / 718-436-2680 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 
Brooklyn Pallet Warehousing - minimum monthly fee $1000. “Service IS our priority”. 516-582-5740 

−½ -¬−¼è  - þ¼ôîï  - 917-673-4898ן אויף גאנץ זומער, נעבן מייזליש ביהמ״ד עא הערליכע גרויסע צוויי בעדרום הויז צו פארדינג 
−½òêô  -  ףזומער אויהעלפט בעדרום דירה פאר די ערשטע  3צו פארדינגען א שיינע Neil Rd     201-951-8272רופט  

−½òêô  - Flat for sale Bates area, 5 bedroom, 2 ½ bath, excellent condition. 845-426-0308 
−½òêô  - For sale - Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. Hatzlucha grocery area. 845-323-8570 



PERFECT FIT By Freund's - We carry a full line of YUGO SPORT Boys & Mens 
PJs, Nightshirts & Robes! Known for their extra comfort & exceptional quality. 

Bucherim & Chasanim our specialty. -  679 Bedford Ave. - 718.254.9400 

−½òêô  -  Town house for sale Open House TODAY don’t dream luxury, own it! 
1 Park St. Spring Valley NY - 5 bedroom, large dining room, kitchen, build in sukkah, 3700 s.f. built-in vacuum 

system, beautiful finishing wall paper, Italian titles. Open house from 11:00am -6:00pm. Call 845-709-1955  
Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  

WAREHOUSE SPACES IN MONROE!!! GREAT PRICES! We have 1900 s.f., 1884 s.f. , 1863 s.f. and 3669 s.f. Call & LM or text 845-535-9991 

Licensed Realtor. Monroe and surrounding areas. CHANIE FEKETE 917-301-2380 Exit Realty Ventures 
KJ 7 Room For Sale | investment, Beautiful 7 room home for sale, top features and upgrades, high ceilings, with 

monthly income. Acres/Lemberg area.  Ask for price. - 10 Room in Monroe For Sale |investment, Beautiful newly 
-upgraded 3,000 s.f. private house 112 Forest Ave. Monroe Village/Town. $499,000. - New in Country Hollow For 

Sale | One-of-a-kind spacious home with high ceilings and many upgrades. total of 3,206 s.f.. 210 Schunnemunk 
Rd.$639.000. - 14-Room Palace in Woodbury For Sale | mansion next to Woodbury Junction Unreal majestic 
vaulted ranch, at 195 Summit Ave. in Woodbury.8000,400 s.f. Reduced Price, Asking $825,000 - Blooming Grove 

Rentals | Price starts  from $1,900/month till $2,300, Nice  4 Bedroom,& 3 BR house. Call 845-537-0116

îîêþèèò−ôîñë - ע הויז אויף די זומער/גאנץ יאר,צו פארדינגען א גרויסע שיינע איבערגעפיקסט (dead end street)  ,ל.מ. 347-382-0252וכל הקודם זכה 
èþîëèò−ôîñë -  60 Main Street Business/Investment Opportunity. FOR SALE: 4398 s.f. 1.06 Acres, 3 Suites. 

ALSO FOR RENT-Turnkey professional office space. Call for information Real Estate Circuit 845-344-1480 
¾ïð−þðîêîî -  718-781-2667בעדרום באנגעלאו מיט עסן  רופט  2צו פארדינגען א גרויסע 

êîîî¾ïð−þð -  347-661-6200 .מינוט צו די שול שיינע גראונד 5פארטשעס  2בעדרום הויז  ברענד ניי  4צו פארדינגען פאר די זומער א פריוואטע 
¾ïð−þðîêîî - 347-927-6737גראסערי, ביהמ"ד, מקוה. מינוט צו  3ביה"כ,  3בעדרום הויז,  5הערליכע  נייע צו פארדינגען פארן זומער א

îêñ¼½−¬òêô - 4  .ל.מ. 347-746-8342בעד. הויז + פלעי רום, גרויסע פארטש, פראנט/בעק יארד, פאר גאנץ/האלב זומער, נאנט צו אלעס, גוטע פרייז  

/îêñ¼½−¬òêô¬−−½þêõ -  347-687-4522 .'טע האלב זומער2צו פארדינגען פאר מיט וואשער/דרייער  .בעדרום באנג 2הערליכע איבערגעבויטע 
½ñêõ .½èþîë  -  'ביה"כ.  3.5ס"פ,  3300בעדרום, בערך  5הערליכע נייע טאון הויז,  - 'זעלטענע מציאהK199 $347-309-8485. רופט  

š−¼ñ öêîî½ -  .917-686-3635רופט  .ס גלייך נעבן א קאנטריאובאנגעל 3געווארן עוועיל 
š−¼ñ öêîî½ -  917-588-6594, צו פארדינגען קעגן נועם אלימלך, ביה"כ 2בעדרוםס,  4פריוואטע זומער הויז 

Greenwood Park   -   347-585-4029'טע האלב זומער רופט: 2בעדרום באנגעלאו עוויעל פאר  2גרויסע 
It's what you have in mind… HIGHLAND LAKE ESTATES EVERYDAY REALTY is now 

presenting highland lake estates. A gorgeous development 4 minutes from KJ near country hollow 
area starting at $385K schedule your appoint. now 347-564-8480 Everydayrealty@outlook.com 

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 רשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטןאיז שוין ע תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
SUMMER SPECIAL: 2 months of Unlimited Verizon Svc. Free phone $100.00 Planetcell 3922 16th Ave. 718-633-7555 

Williamsburg ophthalmology - Daniel Khodadadian, MD, FAAO, Eye physician & surgeon, 491 Flushing. Mon. 10am-6pm, by appointment only! 718-243-2020 free lens refitting" 

 $917-295-5425 רופט 150האל צו פארדינגען פאר בלויז  'סראטענבערג וואכטנאכט ספעשל!
Bookkeeping position available in real estate office for experienced yingerman. 718-878-3805 x 116 if n/a, lv. msg. 

NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :347-520-5608, א.ד.ג., רופט 

Bakery in Woodridge looking for a full time worker. 347-927-6078 if no answer Please leave VM or text message. 

Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

Seeking competent male to work with 11 yr old Yiddish Speaking boy who needs moderate support, during 
the day over the summer months in Woodburne. Some experience preferred. Please call 917-688-7646 

Amazon/EBay Sales Tax- file your NY sales tax in minutes we will provide you a file ready to upload ezsalestaxny@gmail.com 718-483-2835 

  Agents welcome $$$ Call 718-237-0848סענט פאר לעקטער דעם זומער.  4באצאלט 
 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

 718-781-5735מיט א טראק, לאנג יעריגע עקספיריענס, רופט  moving jobsמיר נעמען אן צו טוען קלענערע 
For sale: 2000 Honda Odyssey $1800 - 2006 Ford Freestar $3900 Call: 917-418-8628 

F\T pos. available for creative graphics designer - Wmsbg. Great pay for right candidate: 718-928-4133. 
 $$$ Salesman! Wonderful opportunity for the right candidate loads of potential and growth 

must be energetic and motivated and with at least a year of experience "selling jewelry" 
please send resume and references to Silverrosebh@Gmail.com 

Best Rate Car Rental. Cars for the Summer, 720-721-4243 
 ל!אהזיי האבן  די בעסטע גרעסטע אויסוו  Midtown Cameraזייגער וואס איך האב געקויפט ביי   Water Proofאיך פאר אין קאנטרי מיט מיין  

 Enterprise Car Rental 718-938-1501פאר די פרייזן פון די יאר רופט  זומער קאר רענטל

 


