
   åøòèòå       èê¬òêô è−òîï ∞41-∞51      èê¬½ò−ð è−òîï ∞37-∞57         μêîî¬−ô è−òîï ∞23-∞43  

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 

  )דוד יודאב"ר ( וומס"בנ"י  óôàìéô ùøòä êåøáמו"ה  נ"י çðôìàåé ñ )פנחסב"ר ( וומס"בנ"י   óéù íäøáàמו"ה 
  )ישראלב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô ãåã ÷çöéמו"ה  ינ" ìéöòâ  )יודאב"ר ( וומס"בנ"י  øòãðòìàä íåìù ÷çöéמו"ה 
  )יוסף אייזיקב"ר ( וומס"בנ"י  ïéøâ âéìòæ ïøäàמו"ה  נ"י äùî )ברוךב"ר ( ב"פנ"י  ùéô á÷òé ìàéúå÷éמו"ה 
  )מרדכיב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷ùøòä ìøòáמו"ה  נ"י íåìù íäøáà  )אליקים יודאב"ר ( ק"ינ"י  ãìàååðéøâ 'éøà òùåéמו"ה 

    íåéä úéøá      
ä"åî יואל  ø"áìùøòä מאנן é"ð  ä"åî ïúçøòâðéëåá ìãðòî é"ð    åðéáø úéá500 ãøàôãòá  -  úéøçù8:00 

    èëàð êàåå      
 ä"åî òùåé íäøáà ø"áóñåé äîìù ïàîãìàåå é"ð   ä"åî ç"åî úéááêéìîééä ãåã ìàåîù  é"ð76 South 8

 ä"åî÷çöé äùî  ø"á øéàî ìàåîù(ïôøòååèðà) øòáéåèù é"ð  
                         ì÷ðòøô)'ñ ñàøâò(éø  

ä"åî ç"åî úéááæéåøâ äùî  é"ð106 Harrison  
"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ã úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷9:00 

áøä  ìàøùéáï ùåæ 'éòùé ö"äøäà é÷ñøòååè é"ð ç"åî úéááà"èéìù ãàñ÷éáî ø"åîãà ÷"ë 578 Bedford #1-A
 åúøçîì î"éøáäåáà"èéìù õéðæéååî øåîãà ÷"ë ìöà éñðàî 

 ä"åî íðåá äçîùáóñåé á÷òé áøä ñéåø÷ é"ð  ïúçä"åîñééåå øòá äùîé"ðúéáá , æ"çåî 23 Heyward #2-B   
áäå ã"îäéáá åúøçîì î"éø úéøá øòîééì÷ ì"èé÷9:30 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

  שליט"א áéåè éáö ïøäà הרה"ג
  שליט"א ïàîøòáéì 'éìãâ הרה"ג  נ"י ìéùðà øùà שליט"ארב דקהל ערוגת הבושם באלטימאר בן הרה"ג שמואל דוד

 בן הגה"צ אב"ד בעסערמין
  íìåàáìàéøòôîéà

  שליט"אë àâøù íìåùî"õ הרב
  שליט"א ìäàùâàåå ïîçð הרב  נ"י äîìù  בן הגה"צ אב"ד ור"מ ק"י בני ברק חתן הגה"צ רמ"א ליבערמאן שליט"א

 שליט"א חתן אב"ד מאנטעווידעא שליט"א בן הגה"צ חנה
  íìåàáäùî ìàåéå

 )יחזקאלב"ר ( נ"י àèùðééåå àãåé äùî÷ מו"ה נ"י ìàåîù íäøáà )יוסף זאבב"ר (נ"י  ìãðòî äùî øòîéååùמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )אברהם יצחקב"ר ( נ"י øòôìò íåìù מו"ה נ"י àãåé íäøáà )הערשלב"ר (נ"י  ìàâéèøàô óñåé á÷òéמו"ה 
  íìåàáéáö ñãøô

  היום בשעה טובה יתקיים שמחת החתונה של
  שליט"אנתן נטע זאב הורוויץ הרה"צ

  שליט"א סיני טייטלבוים הרה"ג נ"י יוסף מאיר  אדמו"ר מטבא דשמואל ספינקא בן הגה"ק מהר"ש צבי מספינקא זצ"ל
 שליט"א חתן אדמור ממעליץשליט"א עוו  15בן אב"ד סאטמאר 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷
ùîù ïåöø éäéîúåòåùéå úåëøá áø òôùé úàæ äç

  שליט"אïàîãòéøô äîìù הרב
  שליט"א  ïéáåø íäøáà הרב  נ"י ïøäà חתן הגה"צ ליפא טייטלבוים שליט"אשליט"אבן הגה"צ הראב"ד

 חתן הגה"צ אב"ד פאליענא שליט"א שליט"א מענדל בן הרב מנחם
ב"פ -תורה ויראה באולם  

 )אפריםב"ר ( שליט"א ïàîãòéøô éåìä øæòìà הרב נ"י äîìù íäøáà )יעקב הערשב"ר (שליט"א  ùèéååà÷ùàî òèð ïúð הרב
  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷

#13-133 

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

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

èê¬òêô õ"íš−î 
"×ë þðê   ’½ô 20 .Mar  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
í ³îñ¼þì¾5:47

íôìí ±ò 6:59
¾"þš öôï ¹î½9:25
ê"þè10:01
íñõ³ öôï ¹î½10:37
ê"þè11:01

³î®ì1:03
íñîðè íìòô1:40
íò¬š íìòô 5:19

í¼−š¾7:08
³"þ8:21



ע האט חתונה דעם מיטוואך נאכט ”' אלימלך מליזענסק זיא חתן אן אייניקל פון רבי ר
ש און עס איז נאכנישט דא פאר די מינימאלע הוצאות, ווער עס וויל אויסצאלן די "בזוו

 011-972-50-412-8228ג זאל ביטע רופן ”נאכט פון די חתונה אד

 ויקהל   -צו באקומען ערבי נחל 
 אידיש * לשון הקודש * הערן 

goo.gl/CcEx5Q 

זיין אי"ה וועט 'בצל תומר' והקונטרס  'ברך משה'די הגדה  !מודעה
  .אין די געשעפטן די וואך מיטוואך בעז"ה
 347-385-9580מנהלי ישיבות ות"ת פאר גרעסערע באשטעלונגן ביטע רופט 

 וואס פריער כדי מיר זאלן קענען פארזיכערן אייער באשטעלונג



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יטןיארצי     : •
ë - −ëþ−³ë¾ óìòô  −š−òêñê½ô ñ"®ï - î"ò³  
õ - −ëþè−ñ¼ï  ö−¬š−¬ ,ê½−ñ ð"ëêþ ñ"®ï - ï"−š³  
õ - −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñêþ¾−  ëîëñô ñ"®ï (ñíêš½ô) - ê"ôš³  
õ - −ëþ¹½î− ë” þóíþëê š½¼ñêô ñ"®ï μîñë - ëîòê¬½ - ìô” ¹½î− −ïòè ½ - ò"š³  
õ - −ëþöþíê ë” þñêîô¾ ³ì) ¬êñë−òñêš ð"ëê ñ"®ï (±−þêš õ"þ ö - ê"®š³  
ë - −ëþëêï þ−êô ó−−ì ë”þ −ñëê óíþëê šì®−  ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ðò−−þõñ¼¼ï öí×í -  ó−−ì −þ¼¾ ½"ìô - ë"®š³ 
? - −ëþó−−ì ë” þöþíê  š½−þëô ñ"®ï êîîðêõ (öþíê ³ìòô) - ï"®š³  
ë - −ëþšì®− š−ï−−ê ë”þ óíþëê  ¾¬êšòîô ,¼îî−ñêîî½ô ñ"®ï ½−−îî - ìô” šì®− ³îðñî³/šì®− ³−ë ½ - ð"òþ³  
? - −ëþöî¼ô¾ ë” þ½ìòõ ) ¬½êîî×−îîêïô ñ"®ï ëîñþõ (êñ−¬½îê -  ëîò−ð−îšô ì"¾þ ö³ì -   
ë - −ëþñê−ì− ñ×−ô ë”þ öþíê  šêðþêîîêò ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ìô” öìñî¾í μîþ¼ ½ -  ì"½þ³  
õ - −ëþóîñ¾  þ"ëó−þõê þô³−ê ¼−ò¼è¼ñ ð"ëê ñ"®ï ï−îþš -í−ô−ñê - í"¼þ³  
ê - −ëþðîð þï¼−ñê ë” þññí  ±−¾îðêþô ñ"®ï þ¼ñšò−õ - ï"õþ³  
ë - −ëþñê−ñôè ë” þ−îñ  ëîò−¾−š ô"þ ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í - ¬"õþ³  

 ---------  
ê - −ëþþ¼ëîð óíþëê ë”þ þðò¼½ öôñï íôñ¾ êòí× - êòîîêšô ñ"®ï êþ−õ¾ -  óíþëê þëð ½"ìô - è"¾³  
õ - −ëþëêï ö−ô−òë  þ"ëóîñ¾ ó−−ì ¼−ò¼è¼ñ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - −ñêí−ô - ð"¾³  
õ - −ëþöëîêþ ñêõþ ë”þ öî¾ô¾  ±−ò¼ôêš ô"þ ñ"®ï −š½ëêïîþè -  öëîêþ ’þ −¾îð−ì ½"ìô - ì"−¾³  
ë - −ëþí¾ô ñêþ¾− ë” þ−ë® ¹½î− ) ó−ñ¾îþ− ð"ëêè ñ"®ï ê−š½ò−¾îð (±"−þíô ³þî³ - è"½¾³  

 öèþêôèê¬½ò−ð - þðê è"×  
õ - −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þê óñî¾ôþï¼−ñ öêô½îï  ó−−íòêô ð"ëê ñ"®ï ö−ñ−þë - ì"ñ³ 
ê - −ëþë−−ñ íðîí− ’−þê ë”þ  ñêîô¾öî¾þè ) êîîêšñêïô ñ"®ï (ó−ñ¾îþ− ¾−ê -  öì ³−îñ ½"ìô - ¬"õ³  
õ - −ëþó−−ì êš−−ì ë” þñêîô¾  êþîðôêô ñ"®ï ö−îî¼ñ - ìô” ð½ìî ó−−ì ½ -  ï"ôš³
ê - −ëþþ¾ê ë [½¼®êñš]” þöôñš ½îô−òîñš )®ò−è (š½ò−õ êòñ−îîô ñ"®ï èþîë - ê"òš³ 

õ - −ëþ’−ôìò ë” þ−ë®  êòñ−îî ,þ−îî½ ð"ëê ñ"®ï - ð"½š³  
? - −ëþêš½î− ¹½î− ë” þþ−êô íðîí− ) êšîî−¬−õ¾ô ñ"®ï êþ−õ¾ (±−þêš õ"þë - ï"½š³  
? - −ëþ¾þ−í −ñ³õò  ëî¾¬ê×î½ ð"ëê ñ"®ï - ð"õš³  
õ - −ëþíôñ¾  þ"ëë−−ñ íðîí−  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï - î³ −ñ−ë¾ ½"ìô íþ - è"®š³  
ë - −ëþö−ô−òë ö³òîí− ë”þ ’−þê í¾ô ) þ¼èò¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼×−−þ¬½¼ (−ñêþš - ð"®š³  
õ - −ëþšì®− þ−êô ë” þñêþ¾−  þîè ð"ëê ñ"®ï þ¬ñê - ìô” ó"−þí −¾îð−ì ½ - î"×þ³  
õ - −ëþ¹½î− ëš¼−  þ"ëë−−ñ ’−þê  ðêòê ð"ëê ñ"®ï ±"× - ò"þ³  
? - −ëþëš¼−  þ"ëíôñ¾  −ñîõ−þ¬ô ñ"®ï ìšîþ -  ëš¼− ñîš/ó−òõí óìñ öìñî¾ ½"ìô - ê"òþ³  
ê - −ëþëš¼− ë”þ öî¼ô¾ ) š½ò−ôêîîêòô ñ"®ï ëîñþõ (¬½êîî×−îîêï -  ëš¼−ð êþõî¾ ½"ìô - ë"½þ³  
ë - −ëþëš¼− šì®− ë”þ ö³ò ðîð  êñê−ëô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - ìô” ëñ −þ¾−/íò−ë −þëð ½ -  í"½þ³  
ë - −ëþñê−ì− þ−êô ó−−ì ë” þè−ñ¼ï −þï¼−ëê ¾ñêš) ëî×−ðêþô ñ"®ï (ö− - í"½þ³  
ë - −ëþñêõþ ë” þë−−ñ ’−þê  ö−¾ïêñêîîô ñ"®ï êþ−õ¾ -  ñêõþ ³þî³ ½"ìô - ê"õþ³  
ê - −ëþþ−êô ë” þñêî−  ±ê¾ô ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêš½êô - ê"õþ³  
õ - −ëþóîìò í¾ô þ"ë þ−êô  ó−ñ¾îþ− ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾ò¼ñêîî -  í¾ô −òë ½"ìô -  ë"õþ³  
ë - −ëþóîñ¾ ë” þñêþ¾− −þõêó ñ¾−õ ) êò¾ï¼þë ð"ëê ñ"®ï þõî½ (±þê −½õê - ¬"õþ³  
? -þ−ë ñðò¼ô óìòô  þ"ëí¾ô ) ó−îë (š®êš −ð−½ìô š®ò−š š"šð ð"ëê ñ"®ïîîêðþ¼ï ð"ëê  - ??  
õ - −ëþñ×−ô ñê−ì− ë”þ öþíê )êšþî¬ô ñ"®ï ö−−îîðòêþë (ö−¾¬ñ¼õ - ö−¬¼þ¬½ -  ó−š−ð® þîê ½"ìô - ¬"®þ³  

 ---------  
õ - −ëþöî¼ô¾ ëš¼− ë” þöþíê ñêþ¾−  š−¾îñêšô ñ"®ï (êò¾¬êõîê) - ê"¾³  
? - −ëþþï¼−ñê ñêþ¾−  þ"ëþ−êô  ðêþëôêð ±"ôîð ñ"®ï ï−−þ -  ëñ ë¬−í ðîôñ³ - è"¾³  
õ - −ëþí¾ô íðîí−  þ"ë¹½î− ñê−ì−  þðò½×ñêô ñ"®ï èþ¼ë−¬ -  íëî¬ñ íë¾ì ½"ìô - è"ñ¾³  
õ - −ëþêõ−ñ ¬"î− íôñ¾ ë” þ’−¼¾− )ñ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ (¬þ¼šðêîî èþ¼ë½ðòê - ò"¾³ 

       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-228-5180, אוגעזוכט א כתה ג' און כתה ה' מלמד פאר א חסידישע קעמפ אין ליבערטי, אן א באנגעל

 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון).$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 718-207-8176. ביטע רופט ן זומערכט א כתה ח' מלמד פארא היימישע חסידישע קעמפ זו

 $ אלעס אריינגערעכנט775נסיעה קיין קערעסטיר ערב ראש חודש 
  347-907-9625רופט שוין 

 We will open you a credit line from 100k-750k 0% APR 12/24 months. 929.355.6932 נויטיגט איר זיך אין קעש?
íð−ëê ³ë¾í  - יך צום שמשפורים, אויב האט איר עס פארלוירן מעלדט אי טל אין קיט"ל מורטל זייעס ליגט א שטריימ  

ë"½ôîî -  416-875-4001רופט  .בעדרום דירה אויף פסח אין נייע וומס"ב 3- 2געזוכט צו דינגען  

ë"½ôîî -  347-762-4215בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה ביי ראדני/מארסי, אויך גוט פאר אפיס.  1שיינע 
ë"½ôîî - 2500  ,718-218-3455וומס"ב. רופט: מינוט פון  15ס"פ ווערהויז ספעיס צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  תזכו למצות -  718-534-0726ס"פ צו האלטן סטארידזש. ביטע רופט  150א גמ"ח אין וומס"ב זוכט איינער מנדב צו זיין א פלאץ בערך 
ë"½ôîî -  718-809-4860ואלטאן געגנט. בעדרום דירה, אן דיינונג רום, גרויסע קאך העריסאן/ו 2אדער  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי 
ë"½ôîî - 347-760-1919בעדרום דירה מיט פענסטערס, אן דיינונג רום, רופט/טעקסט  1בעיסמענט - צו פארדינגען א סעמי 
ë"½ôîî -  718-963-3769: )4:30און  10:30צווישן (בעדרום דירה, אויף ראסס סט. רופט  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-460-4441יאר, מעגליך פורנישד,  1בעדרום דירה צו פארדינגען פאר  3גרויסע לעכטיגע 
ë"½ôîî -  347-566-1437בעדרום דירה מיט דיינונג רום. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-384-7335בעדרום דירה. חתן כלה פארגעצויגן.  1צו פארדינגען א גרויסע  

ë"½ôîî - ל.מ. 347-423-9245רופט  .לי גארדענס געגנט 'המ"ד פאר אינדערוואכןצו פארדינגען א גרויסע בי  

ë"½ôîî -  646-283-4491בעדרום דירה  מיט א פארטש, געאייגנט פאר חתן כלה,  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  וומס"ב,אלט  ס. פ. 450בערך צו פארדינגען אפיס Walk In,  לאזט מעס. $347-699-4373 1300מעגליך פורנישד 
ë"½ôîî -  א שרייבער זוכט צו דינגען אdesk 646-770-2181רופט  .אין א שטילע אפיס  

ë"½ôîî - Beautiful office spaces available for rent Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - 6 bedroom apartment available for rent. Please call Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî -  For rent: Retail store front in prime location, approx. 1000 s.f. wonderful price. 347-469-4022 
ë"½ôîî - New 2 BR Railroad Apt. @ 291 Classon Ave - 917-881-4333 or 917-887-9251  

ë"½ôîî - A 3 br apt for rent for 6 months in heart of wmsbg. Email: regencybrokerageny@gmail.com or text 347-403-9594

ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
ë"½ôîî - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com 

Jersey City -  201-523-4070בעדרום דירה מיט פריוואטע בעקיארד, גאר ביליגע פרייז.  3געווארן עוועיל. א הערליכע רחבות'דיגע 
−½òêô  - רומיגע דירה אויף  7ן א ברענד ניי רחבות'דיגע עצו פארדינגCollins/Maple.  845-587-6412רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן אflat condo  רום,  4רום און א  6געל דירות, א לי 2צוטיילט אויףlow tax ,גרויסע פראפערטי/בעיסמענט ,Weiner Dr 845-274-8202 
−½òêô  - 845-570-7555לאזט מעס.  ,צו פארדינגען אויף פסח א גרויסע נייע דירה 
−½òêô  -  845-213-0831יאר ליעס, שוין גרייט,  3 - 2פארטשעס,  2הכ"ס, יב  ½ 2בעדרום דירה, גרויסע קיטשען, דיינונג רום, פלעי רום,  4צו פארדינגען נייע 
−½òêô  -  (פסח'דיג און גע'כשר'ט)בעדרום הויז צו פארדינגען פאר פסח  4א ,Paiken  .347-546-4899 )זומער ןאויך פאר(מעגליך געגנט  

êòêôêõ/−½òêô -  ב.ר.) 3(מיט אפשען פאר בעדרום הויז  2צו פארקויפן א ,short sale ,7  .845-659-9881מינוט גיין צו א שוהל 
−½òêô  - For sale: Sami attach condo, 2700 s.f. + unfinished bsmnt, in the Collins dead-end. 845-414-1078 
−"š -  718-344-1888רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען, פון בערך ל"ג בעומר צייט. ביהמ"ד הגדול געגנט.  5א הערליכע 
−"š -  8סעק  ,ביה"כ, גרויסע פארטש 2בעדרום דירה, פסח קאך,  3צו פארדינגען א ok  :ל.מ. 845-782-7284רופט 
−"š -  For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. ready to move-in and a 4 room is rented. $920k. [8 room only $650k] 845-774-9690 



îîêþèò−ôîñë - ל.מ 347-382-0252אקעי.  8בער, גרייט אריינצומופן, סעק. והערליכע דירה מיט גרויסע שט א צו פארדינגען 
îêþèò−ôîñëî - A brand new private luxury home available for Passover, 5 bedrooms, 3 bath, Huge Granite 

kitchen, magnificent dining room, cozy living room, jacuzzi, garden, with a lot of extras. 845-537-1584  
½ñ−š½¬¼š -  A vacation house w/ 30 beds available for weekend or Pasach. End of winter special now. Call: 845-428-5632

Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690 

Philadelphia PA - 4 Commercial buildings for sale, 10 caps, NNN leases CALL 347-699-8637 

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

Handyman  - 347-786-4594.עקספיריענסד אינגערמאן נעמט אן אלע הענדימאן און עלקטעריק ארבעט 
Now buying Chase and Amex points. Call 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com. 

NS Locksmith  -  און פארעכטען: שבת שלעסער, מיר אינסטאלירןMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 
 718-388-1341טלית קטן ממש ווי נייע לכבוד פסח רופט.  -מיר וואשן אייער טלית גדול

  718-514-7411איז אייער אדרעס!!! ביליגע פרייזן.  YE Associateהאט איר שלעכטע קרעדיט? 
 לאזט מעס. 845-554-3135א קעכער געזוכט פאר א קעמפ אין די מאונטענס. רופט: 

 1headcounselor@gmail.com, אימעל: 718-975-7794ס. פעקסט: נם פאר א חסידשע קעמפ אין די מאונטעיראש מדריככט א ועס ווערט געז
דרייווינג קלאסן? לאזט א צווייטן וויסן וועגן דעם און איר  EMHפערמיט ביי די געלונגענע  CDLהאט איר געמאכט אייער 

 718עקס  877-236-4235טעג, געבט אים די נאמבער  2בט זיך אן אין וועסט אויך פארדינען געלט דערפון! נייע קלאס היי
Private Iska $$$$$ available at 12% net. No points/fees  347-673-1020 

 347-762-0470וכל הקודם זכה.  QuickBooksנגעלייט זיך צו לערנען איעס עפענט זיך א קליינע קלאס פאר 
Construction office in Williamsburg looking for a yingerman with experience email: wgpmanagement@gmail.com 

 347-678-7340ביטע רופט:  Ellenville - Ulster Countyאין  RUPCOפון  8אויב האט איר באקומען סעק. 
”Limited Availability” Brand new, High End office suites with custom furniture, 

several sizes available for rent, Beautiful Conference room, Coffee area, Cleaning 
service, High speed internet and Amenities included. 929-210-2967 L.M. 

 keepingcount1@gmail.comנקטליכע ארבייט. אימעיל צו: ומאן וועט טוהן אייער בוקיפינג. פא אינגער
 347-699-0273פאר א גרויסע חסידישע קעמפ אין די מאונטענס. רופט  EMT/ Lifeguardגעזוכט א 

Busy office 10 min from Wmsb is looking for an office worker. Call: 718-381-0672 or send resume to: jobsbc11385@gmail.com 
ביינאכט פון זונטאג ביז דאנערשטאג,  11:00ג ביז נאכמיטא 3:00דיספעטשער געזוכט, בעסיק שעות פון  assistantאן 

 .845-232-1183אדער רופט  hiredriver88@gmail.com. אימעל:  וומס"ב. דארף וואוינען אין CDLדארף האבן 
Buying now SPG for up to 1.8 & all others. Call & Text 212.260.2274 Email: Gelt@MilesCashing.com 

 845-263-2010רופט מענדי גרינבערגער  .גאר ביליגע פרייזן 'נעילת החג טישן -רענטשעס פאר חוה"מ צו פארדינגען פא
 $249K C.O.C. 18%  Call Shimon @ Equivest  845-459-6019פעמעלי הויז ,  2 –  באנק פארקלאזער

Mortgages - Business Loans - Equity Lines of Credit - Private Money… 
 ווילט איר אינוועסטן אין ריעל עסטעיט און מאכן שיינע רווחים 

"We Have a Huge Selection of Excellent Profitable Investment Properties for Sale" – We’ll 
Guide You from Evaluating Deals All The Way To Closing! נאר ערנסט אינטערסירטע      

888-218-5752 x 700 •  ClientServices@TheVentureCapitalGroup.com  •  www.TheVentureCapitalGroup.com 
 lawyer on board  718-213-6645מיר וועלן אפווישען אייער אלטע חובות אדער סעטלען סענס אויפן דאללער. רופט: 

Cash For Gold -  מיר קויפן אפ אייער אלטעjewelry, נייע אויך פארקויפן מירjewelry  .we do house calls  347-448-0621  

 347-770-7784מיט עקספיריענסד טיטשער. זייער ביליג.  junior accountingא קליינע קלאס זיך צו לערנען 

 


