
  718-506-1500"ביטע רופט"   נעמט מיט די שכינה חושבי דרייווערס, יודען ווארטען מיטצופארען,  "דרכי נועם"

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî éåì äùî íééç ø"á øé÷é øæòéìàïéåøá é"ð  
ïúç  ä"åîøàì÷ êìîéìà éáö é"ðéúéáá , 210 Wallabout #5-A  

  åúøçîì î"éøáäåáì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá        347-766-2715ספק: 

 9:30בשעה  - בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  ישעי' אשר אנשיל ווייס ע"י הרה"ג -   עבודת ימי בין המצרים - היום  -   אירגון שיעורי תורה

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8845מינוט בעיניני שמירת עינים דרוך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  5מ' קען הערן טעגליך שטארקע שיעורי חיזוק פון בערך 

 718-809-5583געזוכט א נורסערי/קינדערגארטן מלמד אין די וואדבורן געיגנט, גוט באצאלט, רופט/טעקסט: 

 פארלעסליכע פרייזען -  845-590-3930אהיימברענגן צו/פון קאנטרי  /עוועיל. צו טראגן  pass. Van 15היימישע אינגערמאן מיט א באקוועמע 

  347.408.5208חסידי'שע ת"ת אין ב.פ. זוכט א כתה ח מלמד אויפן קומענדיגען יאר. ביטע רופט: 

 yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל מיט נייע באקוועמע קאר, גוטע סערוויס און פארלעסליך, ישראל וייס 
  א געשעפט אין וומס"ב זוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר קאסטומער סערוויס,

  ,PM10:00ביז  PM4:00 נאכמיטאג שעות פון מאנטאג ביז דאנערשטאג,פון 
  ל.מ. 718-635-3786דארף קענען קאמפיוטערס און ארבייטען מיט מאשינען, 

ë"½ôîî  -  א הערליכעstreet level  666אפיס ספעיס צו פארדינגען אויף Flushing Ave  
  ס"פ בעסמענט,  1200ס"פ +  store front ,2000 ווערן פאר א קען אויך געניצט               

Open House 'נאכמיטאג 7:00ביז  3:00פון  מאנטאג 'היינט  

ë"½ôîî  - לאזט מעסידש 347-563-4878 :רופט ,ן אלט וומס"ביגעזוכט צו דינגען א קליינע אפיס א 

ë"½ôîî  - Commercial condo on DRIGGS AVE, street level, $499K, great for any business or office 646-286-7390 Superior Realty  

ë"½ôîî  -  718-687-0093פיסיגע דאך, מיז גיין צוזאמען)  15ס"פ מיט  500פיסיגע דאך,  7ס"פ מיט  500(ס.פ ווערהויז,  1000צו פארדינגען בערך 

ë"½ôîî  -  646-285-2897בעדרום דירה פאר חתן כלה, ביטע רופט:  2אדער  1געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî  -  347-915-3177, רופט: בעדרום דירה 4צו פארקויפן א ליכטיגע  

 −−òë"½ôîî  -  8בעדרום דירה צו פארדיגען, סעקשאן  3א הערליכע ok :ל.מ. 718-302-2119, רופט 

 −−òë"½ôîî  -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St.,    :917-642-1401רופט 

−½òêô  -  רומיגע דירה,  4צו פאקויפן אK269 $-  רומיגע דירה פאר נאך  3מיט א מעגליכקייט צו קויפן נאך אK80$ :707210* 1641-715-3900, רופט 

−½òêô ñ¼¬êô ð−−½ ¬½¼îî -  #71861 641-715-3800פאר אינפא. און רעזערוועישאן רופט אונזער האטליין  - July 389$דאנערשטאג - ספעשעל זונטאג 

 347-773-2766, גוט פאר ישיבה אדער גרויסע משפחה, בעדרום'ס) 1-2-3-4(יוניטס  Monticello Vic. - 29 -באנג. קאלעני צו פארקויפן 

½ñ−š½¬¼š -  917-627-8226פרישטיג, מיטאג, נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים,  סערווירט 'טע העלפט,2א שיינע באנג. נאך עוועיל. פאר 

Lipkowitz -   $917-674-5161, 3000'טע העלפט זומער, מיט וואשער/דרייער, 2בעדרום באנג. צו פארדינגען פאר ½  2א  

½ðþõ/êñ¼½−¬òêô -  347-232-6098'טע האלב, אדער וועכנטליך, 2בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר  2שיינע 

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

 347-352-5552און דארף קענען רעדן/שרייבן ענגליש,  multi-task, דארף זיין customer serviceאפיס לעבן וומס"ב זוכט אחריות'דיגע יונגערמאן פאר 

  THRU (8478)-434-845 Thrue Way Driving School, רופט instructorלערנט אייך דרייווען אין די מאונטענס דורך א היימישע עסקפיריענס 

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

DB Roth is looking for experienced professional buyers to join our team, Salary plus 
commission, all resumes will be confidential, yholtzman@camarketing.com 

Unlimited Verizon $30 a month - M&H Com 160 Lee Ave 718-797-2668 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances Repair  
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  )פישהי"ו ( יצחק מרדכי ניישטאדטר' 
  ב"פ –ני"ו  חיים אליקים געצילהחתן: 

  )מאטיאשהי"ו (מענדל שפיטצער ר' 
  וומס"ב – שתחי' ויטא: הכלה

  )דייטשהי"ו ( חיים יצחק גאלדבערגערר' 
  וומס"ב –ני"ו  אברהם אבאהחתן: 

  )לאנדאהי"ו ( מרדכי הערש אייגנערר' 
  ב"פ – שתחי' פריידא: הכלה

  )וועבערמאןהי"ו ( שלמה יוסף באשר' 
  ב"פ –ני"ו  יעקבהחתן: 

  )קלייןהי"ו ( משה סעגעדיןר' 
  וומס"ב – שתחי' גיטל: הכלה

  )פאזנערהי"ו ( אהרן אלעזר אראןר' 
  וומס"ב –ני"ו  דוד יודאהחתן: 

  )גליקהי"ו ( יוסף חיים מאשקאוויטשר' 
  ק"י – שתחי' ברכה רחל: הכלה

 

  

 

  
   scrap'nביים  fanפאלט נישט אריין מיט די ביליגע  !!מיר האבן מיטגעמאכט! -לטובת הציבור 

  .Genuine Air Systemהאלט אייך צו 

   Lee 159 ס בעקעריי'סאנדער

  פונט 50, און פונט 6, פונט Organic white spelt flour , - 5 100%מיר האבן 

  ,אלעס איינגערישטא הערליכע איבערגעבויטע הויז, ברענד ניי קיטשען, צו פארדינגען,  - מאנטיסעלא
  845-239-8731צו קויפן, רופט:  כקייטמעגליא אויך  - , Carefreeלעבן דמשק אליעזר / 

  Health Plus / Amerigroupדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  
  845-783-6678 און אנדערע אינשורענס, רופט: 

  'טע העלפט זומער,2קאונסלער פאר  קעמפ אין וומס"ב זוכט א לעבעדיגע-עלעמענטרי מיידל דעי
  347-666-4292ביטע רופט: 

Custom made sister-of-bride gown, size 2-4, with exquisite beaded belt, worn once, 
for rent or sale, call: 917-960-0583 

A medical billing office in Williamsburg looking to hire girls for full time position, 
Please call: 347-678-2338 leave a detailed message 

Yeled V’Yalda Headstart at 12 Franklin Ave. has limited slots available for September 2014 
for girls turning 3 prior to December 31, 2014. Please call 718-302-0905 

Looking for an  full time girl secretary in the Williamsburg area, 
Please call: 917-246-7406 

Part time office position available. Preferably morning hours, 
perfect  opportunity for afternoon teacher, please call: 347-546-6092 

Looking to hire immediately a full time secretary with experience and multi-task, 
 Please call: 718-702-1192  leave name and detailed msg. 

WILLIAMSBURG OPHTHALMOLOGY - Daniel Khodadadian, MD, FAAO, Eye Physician & Surgeon, 
491 Flushing Avenue, Mondays & Thursdays 10am-6pm, By Appointment ONLY! (718) 243-20/20 

  Samsonite Luggage at discounted prices!!! 

Free delivery        718-598-7207 

 

 

 

 

  
 

 

646-961-3535 
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