
   éëåãéùí     
ö"äâä ïøäà ñéåø÷ á"ñîåå à"èéìù  
             ìàåîù úéá ã"áà 
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 ä"åîõéáåøéàî éáö ìàøùé  é"ðô"á êìîéìà óñåé é"ð  ä"åî øòéåá íçðî àøæò  é"ðô"á 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ììäáï àãåé â"äøä øòèëéì é"ð ç"åî úéááïàîðééì÷ ÷éæééà ÷çöé â"äøä à"èéìù 125 Gerry #1-L 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåá áìä úðååë ô"43 1654  úéøçù8:15 
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ä"åî øòëòøá ìùøòä é"ð íééç é"ð ä"åî õèøàååù ÷çöé é"ð 

  íìåàáàâéô ñãøô
ä"åî  ìùøòäùéøòá ø"á òèò÷òô é"ð íäøáà àãåé é"ð ä"åî ñàøâ äîìù á÷òé é"ð 

  íìåàáéáö ñãøô
ä"åî ãìòôðéøâ äùî é"ð íìåùî á÷òé é"ð ä"åî øòâøòáðééåå ùøòä ìàéúå÷é é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷
ä"åî ïàîèåâ äðåé é"ð ïåòîù é"ð ä"åî øòììòè ìùøòä é"ð 

  íìåàáìèñò÷ æåàø
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úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä íìåàá ïééèù÷ò íìåà- é"÷ äòùá òñé ñàá4:30  äòùáå7:45  
/èåàáàìàåå ãøàôãòáîä øòìéòè/æåé-  äòùá äøæçå10:45 

    áåè ìæî úëøá     
 תלמידיו בישיבה סניף לצעירים ד'סאטמאר ח"ב :המברכים ת בר מצות בנו למז"ט.לרגל שמח הרב יואל יוסף מאיער שליט"אלכבוד 

 עד ערש"ק אחצ"ה Lorimer 31בביתו על פטירת אחותו ע"ה מארה"ק ע"ה  שליט"אאדמו"ר מנדבורנה לינסק אצל  ניחום אבלים

 6.5.22#עקס.   718-480-5222 פנחס דוד בונקערשיעור נפלא מהמגיד ר'  ווי אזוי? -ו'דודי ל'י  א'ני ל'דודי

 זמנים להשכרת זיצן לקראת ימים נוראים הבעל״ט -  קהל בית יוסף צבי דושינסקיא
 3473820479או על הטעל.  -. 10:30עד שעה  9:40מיום א׳ סליחות עד יום ה׳ בכל ערב משעה 

 Santander Bank (only)פון אונזער  checksדי אלע וואס האבן  - מודעה פון גמ"ח רב חסד בית חנא
 צו אונז אין גמ"ח מיר וועלן עס אי"ה אויפטוישן. ברענגט עס אריין" דיפאזעטן. נישטזאלן עס ביטע "

  .Wireless Expert 140 Rodney Stפאר האלב פרייז ביי  כשר'ע סעלפאון'סצו באקומען נייע  בשורה טובה!
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âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî -        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷ 
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  
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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  347-683-9107פון סאטמאר בוטשער אויף ראדני סט. אויב איז דאס אייער ווען, רופט  פארינטן א ווען, י דאנערשטאג ראה (יוכ"ק) האב איך אריינגעקריצט א

 718-781-4080, רופט: cotton 100%סייזעס, אויך גרויסע האנטוכער פאר די הענט,  2מקוה האנטוכער  אכטונג שמשים!
 347-436-5750 .מוכן לקבל עוד איזה חברותות מצויינים להתחיל ולסיים מסכת בבא בתרא במשך זמן החורף הבעל"ט(לפנצ"ה) כולל לידעות הש"ס 

 845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט  - $ א נאמען, 30 -מאכט אייך ריין אויך פון עין הרע  -  תכלה שנה וקללותיה
 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 בעז"ה היינט ביי 8יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן 

 לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  positionאן ענגליש טיטשער 
 * 347-560-0731אינגערמאן איז גרייט צו לערנען/אויפהייבן אייער בחור, רופט  *

  718-702-3741גרייט צו באצאלן, רופט  4:00- 3:30בערך  צוריקאון  8:00געזוכט א קאר רייד פאר א קינד פון וומס"ב קיין מאנסי יעדן אינדערפרי בערך 
עס האט זיך געמאכט א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר א מלמדות כתה ז' אויף נאך סוכות. גאר שיין 
באצאלט פאר די ריכטיגע עקספיריענסד קאנדידאט. ביטע שיקט אייער אינפארמאציע מיט אייער 

  דאס האלטן גאר קאנפידענשאל. מיר וועלן 718-228-4331אויפן פאקס נומער.  עקספיריענס
 718-607-5244 יוסף האלצער סופר ומוכר סת"ם - חשובע סופרים, גוטע פרייזן  מהודר'דיגע מזוזות,

 845-492-1502 פארטאגס, גרייט צו באצאלן, רופט 6:00 -  5:00געזוכט א קאר רייד יעדען טאג פון ווס"ב קיין ק"י בערך 
Offices in Manhattan - 2 beautiful furnished offices in downtown Manhattan available for 
rent (10 min. from Williamsburg) Heimishe environment. No lease required. Call 760-671-1279

ë"½ôîî -   ,347-693-4061חדשים. רופט:  6'טע שטאק עוועל. פאר 2שיינע פורנישד דירה פאר חתן כלה  

ë"½ôîî -  בעדרום חתן כלה דירה 1צו פארדינגען א kitchen dinette  ,(אן דיינונג רום)917-627-0917שטאק ארויף . סקילמאן/וואלאבי געיגנט.  1 
ë"½ôîî -  718-812-5639בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט פענסטערס. רופט/טעקסט  1צו פארדינגען הערליכע 
ë"½ôîî -  ל.מ. 929-324-0694ס"פ. רופט:  500הערליכע אפיסעס צו פארדינגען, אויף סקילמאן, בערך 
ë"½ôîî -  845-587-0560חדשים, רופט  6בעדרום פירנישד דירה , מיט דייניג רום, פאר  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - 718-869-6984רופט  .געזוכט צו דינגען א פלאץ געאייגענט פאר אתרוגים 
ë"½ôîî -  ,צו פארדינגען א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערסprivate entrance347-542-9877. , העיווארד לי/מארסי 
ë"½ôîî -  347-622-1642בעדרום דירה, רופט  5- 4געזוכט צו דינגען א

ë"½ôîî -  917-588-0217. וארד סט. געאייגענט פאר חתן כלהבעדרום דירה אויף העיו 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-403-9744 בעדרום דירות צו פארדינגען אויף ספענסער, מעגליך פורנישד. ½ 1און  1שיינע 
ë"½ôîî -  ל.מ 347-683-7156 בעדרום פורנישד דירה אויף סקילמאן פאר אפאר חדשים, 1צו פארדינגען. 
ë"½ôîî - 1  212-810-7491 .פארטש און דיינונג רוםבעדרום דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן מיט גרויסע 
ë"½ôîî -   718-935-1601רופט:  .חדשים 9ביז  6בעדרום דירה, בעסטן געגנט, פאר  2צו פארדינגען שיינע 
ë"½ôîî - ל.מ. 347-687-2448. מיט עטליכע אפיסעס אדער עקסטערעצוזאמען . געגענט) (פארק עווהמ"ד צו פארדינגען פאר אינמיטן די וואך יא ב 
ë"½ôîî -   ,718-384-2256א שיינע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען, בעדפארד/וואלאבאוט געיגנט 
ë"½ôîî - M1-2 lot for sale great for offices, medical, yeshiva, Beis hamedrish, Email: brooklynbestcap@gmail.com  

ë"½ôîî - Brand new 2 bedroom furnished apt perfect for choson kallah. 2nd floor.  secondfloorrent@gmail.com  

ë"½ôîî - Beautiful brand new 4 room semi basement apt. with windows in all rooms, on Hooper St. ready to move in, Call:  347-762-1256 
 −−òë"½ôîî -   347-566-1437 יאר ליעס, מוז האבן פלאן פאר נאכדעם רופט:  ½ 3ביה"כ, +פסח קאך,  2'טע שטאק, פארטש, עלעוועטאר, 2בעדרום דירה,   3צו פארדינגען א 
 −−òë"½ôîî  - 917-816-1033זיצן עוועיליבעל פאר שבתים און ימים טובים  100המ"ד פלאץ מיט איבער יא לעכטיגע גרויסע ב  

Brooklyn, Sunset Park - Approx 2000 s.f warehouse space for rent. w/ rolldown gate & high ceiling. Ground level. Email: brooklynwarehouse2@gmail.com 

BedSty - Vacant house For sale on 25x100 lot, R6B zoning. Monroe St. (bet. Ralph & Howard) $900K. 917-582-6487 

ï¾−¬−½ −½þ¼  - 201-523-4070עזורו רענטעל דיפט. דירות צו פארדינגען פאר שפאט ביליגע פרייזן. רופט י 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  201-523-4070בלאק פון ביהמ"ד עפארדעבל,  1אידישע משפחות,  6דריי בעדרום'ס אפארטמענטס ווי עס וועלן וואוינען  6בילדינג פון 

 −½òêô-  2בעדרום וואלק אין דירה צו פארדינגען  3ברענד ניי full bath , Calvert Dr.  347-486-4924רופט 
 −½òêô-   845-597-4372רופט  .רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך 7צו פארדינגען א שיינע 
 −½òêô-  אויף  )1 - נייע שיינע קאנדא 2צו פארקויפןN. Cole.   2(  אויףCollins.  :845-323-8570רופט  

 −½òêô-  בעדרום דירה צו פארדינגען, לאנדארי רום, הערליכע פסח קאך, אויף  5הערליכעAdar Ct 845-641-6331  8. נישט סעק 
 −½òêô-  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house בעד. ליגעל  2, מיט אaccessory apt.  .845-641-6331+ גאראדזש און בעיסמענט

 −½òêô- Brand new town house for sale, Cedar area, 1300 s.f. each floor,  2nd & 3rd floors 3 bed. apartment. 1st fl optional. call broker 845-587-0560 
 −½òêô-  בעדרום  4צו פארקויפן א הערליכע  נייע גרויסעtown house א גרויסע בוידעם ,און די געיגענט פון+,Warren Ct./Suzanne 845-659-0459, רופט 
 −½òêô-   347-415-7028יאר ליעס. רופט  3רומיגע דירה צו פארדינגען פאר ביז  7ברענד ניי לעכטיגע  

îîêþèò−ôîñë -  845-222-8222בעדרום'ס אויבן, און נאך צומערן אונטן,  3דיינעט,  - שטאק הויז, ריזיגע נייע קיטשן  2צו פארדינגען א 
èþîë½ñêõ -  בעדרום הויז  7- 6פארקויפן א גרויסע צוlake front אריינגעבויטע סוכה, נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג ,email: lfl25120@gmail.com 

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

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  

Increase your credit limit! For all your personal & business needs, 0% APR for 12 – 21 months. Call now: 212-256-1272 

Payroll service for just $100 per quarter. Also for all your accounting and tax needs. 347-278-5025 
 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

For all Bookkeeping needs; QuickBooks Setup, Data Entry, Small Business Management, call Best Bookkeeping 347-699-BEST (2378) 

 718-755-4478, רופט: Unlimited USA ~ Lifeline $25.49צאלט דאס ביליגסטע פאר אייער היים טעלפאון 
Looking for Title 1 Boys Teachers, Part-Time (P.M.) Math and Literacy B.A. or Rabbinical Degree Required Competitive Pay Email Resumes Only: KConte@Brienzas.com 

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 
Prominent Established Plumbing Co. Is looking to hire: Managers, plumbing job suppers, plumbers & Plumbers 

Helpers. full time (W2) ready to train, great opportunity. Please email to: construction11211@gmail.com 
Hamaspik is looking for a yingerman to work with a Bocher in BP from 5-7 daily or in Williamsburg from 4-6 daily. Please call 718-408-5146 

 ל.מ 718-869-1708עקספעריענס זענען גרייט צו בויען אייער סוכה פאר די בעסטע פרייז, ביטע רופט שוין  פלינקע בחורים מיט אסאך 2
 646-773-0777רופט:  (רעזשיסטער און מענעדזשן)געזוכט א טויגליכע ארבייטער צו ארבייטן אין א פרוכט סטאר אין וומס"ב 

מיט א  CDLא היימישע קאמפעני מיט גאר גוטע צאלונגען און באדינונגען צאלט יעצט אויס זיך צו לערנען 
 (נייע נאמבער) 917-560-0247רופט: היימישע טיטשער, ווי איר וועט אי"ה קענען מאכן פרנסה בדרך כבוד. 

 ל.מ. 347-256-5790גוטע געלעגנהייט! גוט גייענדע רעסטוראנט אין וומס"ב צו פארקויפן, נאר ערענסטע אינטערעסירטע רופט: 
Selling on Amazon? file your NY sales tax in minutes we will provide you a file ready to upload ezsalestaxny@gmail.com 718-483-2835 

Management in Jersey City – We do all kind of management, paying the bills, taking care of taxes, finding new tenants, ETC. 347-853-3668 

For sale: 2006 Toyota Sienna, $7500, 118K Pennsylvania hi-way miles. 718-227-7466 
Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 
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