
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )ליפאב"ר ( וומס"ב שליט"א âøòáðééèù íééç ïáåàø הרב נ"י óñåé íäøáà )יעקבב"ר ( וומס"בנ"י  øòðãæòøã ìéùòä òùåéמו"ה 
  )אשר אנשילב"ר ( ק"ינ"י  ìòãðàâ àâøùמו"ה  נ"י íìåùî á÷òé )נחמןר ב"( וומס"בנ"י  àãðàì íåìùמו"ה 
  )ברוך הערשב"ר ( וומס"בנ"י  øòãòô óñåé á÷òéמו"ה  נ"י ìàøùé)יעקב שמואלב"ר ( מאנטריאלנ"י  øòæééäëàä ìàðúð êåøáמו"ה 
  )שלמה חייםב"ר ( ק"ינ"י  ùéô ìåàùמו"ה  נ"י íééç éìúôð )מענדלב"ר ( מאנסינ"י  èøòôìàä ùåáééìמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åîéëãøî ìàåîù  ø"áàãåé äîìù ïøòèù é"ð ä"åî ç"åî úéááøòðãæòøã ïäëä á÷òé  é"ð114 Division 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áìä úðååë8:00 

 ä"åî ÷éæéééà ø"ááééì äùî øòîéååù é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîììàô øéàî íäøáà  é"ð82 Heyward 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù8:30 

 ä"åî÷çöé äùî  
á êìîéìà éìúôð áøä)ïôøòååèðà( àðäë é"ð  

 ç"åî úéááæéåø÷ øéàî íåìù áøä à"èéìù 673 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ã"áàøä8:30 

 ä"åî áàæ(óìàåå)  ø"áíçðî øòùéô é"ð  ïúçä"åîïàîìòèèéî øæåò ïåòîù é"ðéúéáá , 84 Ross #3-G 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä7:30 

 בביה"ח בק"י 2:00בשעה  היוםע"ה אשת הרה"ג מרדכי דוד קאהן ז"ל יתקיים אי"ה  פיגא קאהןשל האה"ח מרת חי'  הקמת המצבה

 

M&D Door & Hardware Brooklyn Navy Yard building #500      הודו 7:15ברכות  7:05בכל יום יש מנין שחרית  בשעה  

òùåäé éðô øåà ìä÷ 
àèðàìàâ 

יתקיים דרשת  התעוררות לימי  8:30היום בערב בשעה 
בבית מדרשינו -  השובבים ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 מחר

  הדרכה למעשה בעניני טעכנעלאגיע

  שליט"אצבי מאיר זילבערבערג  ע"י הרב
  .15th Ave 4420 בית יעקב ב"פ    -     8:30בשעה     -   ב' וארא 

#13-85  

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

ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî -  ìå÷øåáéöä                  ìàåé úéø÷  
   718-303-4300                             845-425-1313                              845-662-3137 

êþêî èê¬òîï 
×"ð ³ë¬   ’½ô 22 .Jan  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:02
íôìí ±ò 7:14
š öôï ¹î½¾"þ9:04

ê"þè9:40
íñõ³ öôï ¹î½10:05
ê"þè10:29

³î®ì12:08
íñîðè íìòô12:39
íò¬š íìòô 3:42

í¼−š¾5:02
³"þ6:14

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



של כ"ק הגה"צ המפורסם מרן רבי צבי הירש מייזליש זי"ע אב"ד ווייטצען סעודת הילולא
 בערב 8:30בשעה  בעדפארד עוו. 549יע"א יתקיים היום בביהמ"ד בנין צבי דווייטצען 

  זאגט די צען קאפיטלעך תהלים  א גוטע סגולה פאר ימי השובבי״ם!
  אפילו איינמאל א וואך איז גאר חשוב , צ׳, ק״ה, קל״ז, ק״נ. תיקון הכללי: ט״ז, ל״ב, מ״א, מ״ב, נ״ט, ע״ז

 177#פין  712-432-8774אפשר לשמוע בטעל.  בבוקר בבית קויפמאן] 7:30[הנלמד בכל יום בשעה  השיעור של הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"א

 ערב ראש חודש ביי ר' ישעי'לע קערעסטירער
  646-389-3236 347-675-3281רופט:  -דינסטאג וארא ביינאכט ביז דאנערשטאג וארא 

 ~ ~ ~ 600$פרישע טיקעטס פאר דורך א פרישע נדבן געווארן  ךערמעגליעס איז ~  ~ ~





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
−ëþ −×ðþô ½¼×−−þ ®ï"ñ ëêþ"ð êšêþš  - )−î"ê ×ë"¬ (½³"î  
−ëþ −ñ³õò ë”þ šì®− öí×í ×"± ®ï"ñ ëê"ð êòïîõ  - ìô”½ ³×−ô½ ó−ô×ì  -  (¬ë¾ ð"× ê"−î)¼³"¬  

 −ëþšì®− ½ìòõ  þ"ë−ñ³õò  ñ"®ï (ó−ô×ì ³×−ô½) ±× - ë"×ë îê ¬"¼³  
−ëþ óíþëê þ¼½−¾ ®ï"ñ èþîëôêí ±"ôîð  - ì"õ³  
−ëþ −×ðþô ë”þ ¾þ¼ï−−ñ ®ï"ñ  êšêþšô -  ë"−š³  
−ëþ öëîêþ −îñ½¼þë ®ï"ñ èþîë½¼þõô  - ì"×š³  
ëþ−  ±þ−í −ñ³õòë”þ ó−−ì öí×í ®ï"ñ ðñ¼õ½−−îî ð"ëê  -  ó−ô×ì ³×−ô½ ð×ò - î"òš³  
−ëþ óíþëê ½¼ñ¼½¼õ ®ï"ñ ö¼õôê¬¾ô  -  ¹−þì ñ−õêš ëš¼− ’þ ö³îì - è"½š³  
 −ëþñêîô¾ ë” þšì®−  š−¾¬¾−ñêï ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô - í"½š³  
−ëþ ¹½î− ë”þ ñê−ì− ñ×−ô )ëî¾¬êñï (®ï"ñ êñêõôê−ô  - ìô"½ −ïòè î−¹½  - ¼š³" ë 
−ëþ þîê−ò¾ öôñï ë”þ μîþë ®ï"ñ −ðê−ñô ,−òïê−ñ  - ìô”½ ê−ò³í/î¾"¼ ëþí  - ¼š³"è  
−ëþ ’−ñê þ¼èò−þ−−ò ®ï"ñ  ñ¬ðê¬¾−−òô - μ−þô¼ ðîð ’þ ö³ì  - ð"¼š³  
−ëþ óíþëê −ñ³õò ë”þ ëêï ¹ñêîî )íêþ¬½îê (®ï"ñ −þë¬ô ’ - ®š³"ï  
−ëþ ó−−ì ðîð ë”þ íðîí− ëš¼− ®ï"ñ ëîì−ëô  - ð−ôñ³ ô"ôþ š½ë¼¬−îîô  -  ³õ®ë íõ−èôë ’õò - ®š³"ï  
−ëþ  ’−ìþï ó−½òë”þ óíþëê  −êñîïê®ï"ñ (ê"ð−ìí ð×ò)  - þîí¬í öìñ¾ ½"ìô  - ®š³"ï  
−ëþ ñê−þëè ë”þ öëîêþ ñêþ¾− öí×í öêôñ¼èò¼ ®ï"ñ ëê"ð ±−ò×¼þ  - ìô"½ −ò−¼ ñêþ¾−  - −þ³"ê  

 −ëþíôñ¾ öôìò ë” þ í¾ô ó−ñ¾îþ− ,¬¾îôêï ð"ëê ñ"®ï −îñí -  íôñ¾ ³þ¬¼ ½"ìô - ê"−þ³  
−ëþ þ−êô ë”þ íðîí− ë−−ñ ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê ®ï"ñ ëê"ð þêîîèòîê  - ìô”½ î¾"³ þíô"ó ê"¾  - −þ³"ë  
−ëþ íðîí− ñðòîï  [ñîðèí]ë” þ í¾ôèþ¼ëò¼òêï ®ï"ñ êòðêþîíô  - ð"−þ³  
 −ëþ¾−þ¼ë ëîð óíþëê ë” þ ðîð ö−ñëîñ ,¾¬−þï¼ôë ô"ô ñ"®ï óêñõ - þîôí öô¾ ½"ìô - è"ñþ³  

þ −ëö³ò ë” þ í¾ô−îñí  ëîš−ñêš ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ -  íò¬š íìòô ³"î¾ ½"ìô - ê"òþ³  
 −ëþþï¼−ñê ë” þ óíþëê −ë®êòî¬ñê ð"ëê ñ"®ï ë¼ñ - þï¼−ñê š¾ôð ½"ìô - ë"òþ³ 

−ëþ í¾ô ¹½î− ë”þ ñê−³îš− êðî− ó−îëñ¬−−¬ ®ï"ñ ñ¼íîêô, ëîšõêþ¬½  - ìô"½ −ñ−ô ë¬−ôð  - òþ³"ï  
−ëþ ó−−ì ëš¼− ë"þ êóíþë öþíê −ë® ð¼−þõ ®ï"ñ ëê"ð ê½−¬ -š−ñ  - ¼þ³"ï  
−ëþ óíþëê öþíê ë"þ ö−ô−òë ¹ñêîî −îñí èêþõ ®ï"ñ þ"ô ó−ñ¾îþ−ë  - ìô"½ ö−ñë³ íî®ôñ  - õþ³"ê  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ óíþëê  ö−−¬¾ò−þêë ®ï"ñ îîê¾¬ê×ê½ ð"ëê  - ìô”½ ó¾ ñêîô¾ô  - õþ³"î   
−ëþ ñê−³îš− íðîí− ë”þ  í¾ô (ó¾îëí ³èîþ¼)ò−þèðñêîî ®ï"ñ ëê"ð ¼þê−  - ®þ³"ð  

 ---------  
−ëþ óíþëê ñêîô¾ ö−ô−òë ë”þ í¾ô þõî½ ®ï"ñ  - ìô"½ −þëð þõî½  - ¾³"ì  
−ëþ îí−ñê þï¼−ñê ë”þ öëîêþ ëîð þ¼ñ½¼ð ®ï"ñ  - ìô"½ ë³×ô îí−ñêô  - −¾³"ð  
−ëþ í¾ô −×ðþô ë”þ öî¼ô¾ ö³ò ¼¬ò öêôþ¼ð−ë ®ï"ñ ëîñ¼ñô  - ìô"½ ³×þë í¾ô  - ô¾³"ï  

öèþêô  èê¬òêô- ³ë¬ í"×  
 −ëþí−ì³õ ë”þ ¹½î−  èêþõô ñ"®ï þõî½ -  íñîèí þêë ñ¾ îò−šï - ¬"ò¾  
−ëþ óíþëê ë”þ þëêõñê ®ï"ñ êð−ñî¬ô  - ï"®š³³ ê"ð  
 −ëþñêþ¾− ë”þ ¹½î−  êëî® óþê ð"ëê ñ"®ï öî¾¾ -  ñêþ¾− ³½ò× ³"î¾ ½"ìô - ô"š³  
−ëþ ¾−−õ óñî¾ô ë”þ šì®− öþ¼¬¾ ®ï"ñ  êšêþš ±"ôîð - ï"®š³  
−ëþ −ë® í¾ô ë”þ íôñ¾ öî¼ô¾ öêôþ¼¬îè ®ï"ñ öêþîîê½ô  - ìô"½ ó−ò¾î¾ −¬îšñ  - ï"®š³  
−ëþ ñ−¾¼í ¼¾îí− ë”þ ¾þ−í −ë®  ³î−ñèþô®ï"ñ ëîšþ¬¼−õô  -  ó−ë−³ò þ−êô ð×ò - ¬"×þ³  
 −ëþöî¼ô¾ óíþëê ë” þš−ï−−ê šì®−  öêð−−š ð"ëê ñ"®ï ë−îþ¬ -  óíþëê þêë ½"ìô - ð"ñþ³ 

þ−ë ñêþ¾− ¬þ¼š ñ"®ï −îëþ¼îî ô"þî ð"ëêþ  -  ½"³ì −ð−ôñ³ −ñîðèô -  ï"ñþ³  
 −ëþ¹½î− ë” þšì®− ïñ¼¬ô ñ"®ï ö¼ïêþ - ó−òîñ½ -  ¹½îí−ë ³îð¼ ½"ìô - í"ôþ³  
−ëþ ¹½î− ó−−ì ë”þ  óíþëêó−îëò−þè ®ï"ñ ¹þêðò¼ïêñë ð"ëê  - õ"þ³  
 −ëþþ−êô îí−ñê ë” þμîþë  ëñ½îò−þ¬š−ô ñ"®ï öíêïñ¼îî−−õ -  ñêþ¾− ì®ò ½"ìô - ì"õþ³  

 ---------  
−ëþ ¾þ−í −ë® êòí× öí×í ®ï"ñ ¼þ¼¬ô−þ¬½ ð"ëê  - í"¾³   

 :בל     :המ    ג.נ    ה.נ    :הנ - חבורת ישראל ואורייתא׀             718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå  èê¬òîï öè¼þ ∞41-∞50       èê¬òêô öè¼þ ∞42-∞44     èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞37-∞47  

 347-423-1361עס וויל קויפן א זכות זאל רופן:  געווארן  אין א היימישע געגנט, ווער געענדיגטצו פארקויפן א ישועה, רפואה, הצלחה, לע"נ, א מקוה טהרה איז יעצט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 Myrtle Ave .718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
 347-670-3343רופט/טעקסט  .דאטדינטענשעל פאר די ריכטיגע קאאמענע ביהמ"ד זוכט א שמש מיט גוטע פוא פארנ

 917-676-4424          יואל בראך                          סופר סת"ם         
 לאזט קלארע אינפא. 347-719-0644געווארען עוועיל. פאזיציע פאר א משגיח אין א ישיבה גדולה, מוז האבן עקספיריענס (נישט אינגערמאן) רופט 

  347-633-5936גוט באצאלט.  )5:00ביז  3:00(פון נאכמיטאג  2און ) 10:00ביז  8:00(פון טריפס צופרי,  2מיידל סקול אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער פאר 

 718-782-3138פארטאגס  3:00ער"ח שובבים: באס קיין קרית טאהש צום ציון הק' דאנערשטאג נאכמיטאג צוריק נאך תהלים בערך 
 ל.מ 718-926-8024 .לימוד שו"ע אדער זכרו שו"ע ,יונגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער פארשטענדליכע בחור בחברותא פארטאגס שעה'ן

 347-491-8222רופט    2:45און  9:00  ,רוטס 2אדער  1געזוכט א באס דרייווער פאר 

 917-349-4010צו פארקויפן צוליב מופן ברענד ניי מעסטער בעדרום סעט.  נהייט!זעלטענע געלעג
 נט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,איר קע-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

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

ë"½ôîî -  917-502-4803נט.  ייגענט פאר חתן כלה, קליימער געגבעדרום פורנישד דירה, הויכע דאך, געהעריגע גרויסע פענסטערס, געא 1צו פארדינגען 

ë"½ôîî - 134אפיסעס אין  עטליכעועיל. געווארן עו Broadway.  :845-492-4591רופט 
ë"½ôîî - 347-735-9381רופט  .געזוכט צו דינגען א דעסק אין א אפיס אין ניי וומס"ב 
ë"½ôîî -  347-314-5023טישן.  4 - 3הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט, פלאץ פאר בערך  

ë"½ôîî - 516-259-1907יסמענט דירה אין הארץ פון וומס"ב עוועיל. ביז די זומער. צו פארדינגען א בע 
ë"½ôîî - 646-844-2889פארדינגען מיט נעט סערוויס, לי/מידעלטאון געגנט.  "טעקסט"  ופריוואטע אפיס צ 
ë"½ôîî -  347-622-0400ט: בעדרום פורנישד דירה, ערשטע שטאק. ביליג רענט פארק/קלעסין געגנט. רופ 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-323-9088 .'טע שטאק, לי/ראסס2בעדרום דירה אויף די  3אויפגעפיקסטע צו פארדינגען א ניי  

ë"½ôîî - 917-648-8261רומיגע אפיס, פריוואטע אריינגאנג, סקילמאן/פארק, רופט  3 א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  ,347-871-6659ר.  אטי׳טע שטאק. מיט עלעווע8בעדרום,  4, ס"פ+  1600דירה צו פארקויפן 
ë"½ôîî - ל.מ. 347-533-2263רופט  .חדשים 3 -2בעדרום פורנישד דירה פאר  2אדער 1 א געזוכט  

ë"½ôîî -  347-422-7119רופט  8נישט סעק בעדרום דירה  3צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  $347-292-1361 פאר בראוקער וכד'.  4000בעדרום דירה גרייט צו צאלן  2אדער גרויסע  3געזוכט צו דינגען 
ë"½ôîî -  347-460-3565 ,יאר פאראויס רענט 2 ,ג רוםנרדינגען מיט א דיינובעדרום דירה צו פא 2גרויסע 
ë"½ôîî - ל.מ 718-486-9786 .גרייט צו צאלן פאר בראקער ,פענן געגנט/ווילסאן ביז לי/לי ,אין-נאר וואלק ,געזוכט צו דינגען א דירה פאר א עלטערע פאר פאלק 

ë"½ôîî -  אימעיל:   347-674-9011בעדרום דירה מיט א גרויסע קיטשען/דיינעט רופט:  2געווארן עוועיל. רחבות'דיגעExclusiveBrokerageNY@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-850-4272בעדרום דירה צו פארדינגען, רופט:  1א 
ë"½ôîî - 917-588-5858לארמיר, רופט: /פורנישד, לי-נט דירה סעמיעבעדרום בעיסמ 1 א צו פארדינגען 

ë"½ôîî - Myrtle/Marcy Beautiful brand new offices, Windows, Internet incl., "price reduced". call/text 718-614-4477 



TAKE ADVENTAGE of our new short time service!!! 
פארנט פון מליכקייט וועט איר קענען מאכן א סטאפ ביי די באס סטאפ עפאר אייער באקוו 

  .כעןיית געברומען צו אייך ערלעדיגען אלע אייערע טלואון מיר וועלן ארויסקאונזער סטאר 
  !!וואס איר דאווענט צום הייליגען באשעפער יעדען צופרי מיט ן אייער טליתופ  careנעמט  - טוט צו דער זאך 

 Lee Av. 718-522-6124 142  זינגער'ס טליתים 

ë"½ôîî - House for sale – 3 big bedrooms 2 bathrooms. 347-461-6175 if no answer lv msg 
ë"½ôîî  - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com  

ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
ë"½ôîî - A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 
ë"½ôîî -  3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 
−½òêô  -  צו פארקויפן א רחבות'דיגעtown house ט, מיט ליגעל טענענט + בעיסמענט מיט גוטע אינקאם, גוטע געגנreasonable price 845-217-0077 
−½òêô  -  בעדרום קאנדא  5צו פארדינגען א הערליכעCollins Ave.  -  :845-323-8570אויך א  חתן כלה דירה. רופט 
−½òêô  -   845-325-9033רומיגע דירה פאר אינקאם.  4רומיגע דירות + רעדי  9יעצט געווארן עוועיל. צו פארקויפן דריי גאר רייכע 

−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן/פארדינגען א נייעElm St  ,347-423-3604מיט הערליכע פארטש, גרויסע קאך 
−½òêô  - New Condo for Sale - Call: 845-274-2780 Won’t last  

Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 −½òêô -  

−½òêô  - Beautiful brand new spacious 6 room & 4 room apartment for rent. Call 347-762-4215  

Beautiful properties for  sale outside of K.J. - Starting $399K. Call 845-269-9426 
îîêþèò−ôîñë/−"š -  .347-369-4083ט: אקעי, רופ 8צו פארדינגען א גרויסע שיינע דירה פאר א גוטע פרייז, סעק 

Blooming Grove, NY: Bilevel house w pool/hot tub. Ready to move in. $379K. Visit: 
www.UnitedHudsonRealty.com/BloomingGrove • Country Hollow Area: 3 br/2bath house next to 
Landview Estates Colony. 1.1 acres. $419k. • Country Hollow Area, Ridge Rd: Amazing 
Opportunity! Build 2 dream houses on beautiful 5 acre land. $399K. visit 
www.UnitedHudsonRealty.com/CountryHollow • Woodbury Junction, Woodbury, NY: Enjoy 
Summer 2017 in a beautiful colonial in this upscale area. $425K. Visit 
www.UnitedHudsonRealty.com/WoodburyJunction.       Call: United Hudson Realty 845-590-0690

½ò¼¬òîêô Getaway  -  718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות  רופט 
ó−ñ¾îþ−  -  פיקטשערס און אימעל  011-972-53-312-4907פארדינגען פארשידענע סייזעס,  רופט: הערליכע דירות צוk124907@gmail.com

ó−ñ¾îþ−  -  .011-972-53-315-3890שיינע הערליכע גרויסע דירות צו פארדינגען פאר טאג/וואך/שבתים/חודש, שטרויס 

ó−ñ¾îþ−  -  011-972-52-712-2524אלע באקוועמליכקייטן, ט) נישראל און גאולה געג(בית וואכן  -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג -  c5441122@gmail.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 

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

Handyman  - 347-786-4594. אינגערמאן נעמט אן אלע הענדימאן און עלקטעריק ארבעט עקספיריענסד

 Bookkeeping Pro:  917-657-4669מסודר'דיגע ביכער רופט די  הייבט אן די נייע יאר מיט 
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

Looking for a secretary male/female with knowledge to build a website. Call: 347-370-9562 

For sale - 2008 Toyota Sienna 200k miles. Call 718-496-8589 

 718-614-2964רופט:  .געזוכט איינם צו שטיין פארט טיים אין א בעקערי
זיך צוזאם א קבוצה ארויס צו מופן אין מידעלטאון נ.י. ווער עס איז אינטערעסירט.  ןשטעל בעזהשי"ת

  אין לאזט א מעסעדזש. 845-372-6560ביטע רופט  אין מידעלטאון 8 .אדער האט סעק
 zichronyida@gmail.comאדער שיקט א אימעיל צו 

 845-363-6977סענט   5.8נט עלקטעריק סע 30מיר האבן די בעסטע פרייז אויפן מארקעט פאר געז און עלעקטריק פאר די קומענדיגע חודש ,געז 

 410-336-3445אין וומס"ב,  home-attendant, נעמט אן צו זיין א NYS Certifiedא פרומער איד, 
 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגפאר אלע אייער 

 347-678-2686רופט:  .נייע אדער גענוצטע Verizon Blackberry Classicגעזוכט צו קויפן א 

Real Estate Loans - Business Loans - Private Money - Excellent Profitable Cash Flow Properties Available... 888-218-5752 x 700 www.TheVentureCapitalGroup.com 

Great opportunity! Seeking out sales rep in the construction industry. Please call 718.781.0325 



Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)   1929‐944‐347    משה יואל גאלדשטיין 

 


